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  تقديم

  
  في معنى ترجمة عمل -)أ

استجابة أخالقية لنداء  تقدمي ُمنجز فكري سواء كان ترمجة أو تأليفا هو
. ولعل هذا الباعث األخالقي هو شرط إمكان فعل الرتمجة ذاته. أخالقي

لكن ما الداعي إىل تعبئة حضارة ما لكل مواردها الروحية واملادية بقصد 
ترمجة حضارة أخرى يف لغتها مع ما يرافق ذلك من تكلفة ومعاناة؟ 

  باختصار،ما الداعي إىل الرتمجة؟

واقعة بـَْينية تتولد عنها الذات واآلخر يف اآلن نفسه إْذ مها الرتمجة هي 
فرتمجة عمل ما من قيمة أعمال الفيلسوف . اليوجدان قبل ذلك

هو مترين للذات على قيمة الغري،خروج من الدائرة " كوكلر"النمساوي 
املغلقة للذاتية إىل فسحة الغريية،بل الطمع يف أن تصبح الذات غريا 

تستمد : املعىن فالرتمجة موقف حاسم بشأن مسألة اهلويةذا . باستمرار
الذات هويتها من اخلارج،مما ليست هي،إا مفعول لعملية اخلروج 

  .الدؤوبة

الرتمجة،إذن،هي أمسى صيغ اخلروج اجلذري اليت تُرسخ حقيقة أن الذاتية 
  . أي أن الذاتية زمانية واهلوية عالقة. غريية بالتعريف
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ضا فعل احلرية،ألا انفالت من قبضة ثقافة لكن الرتمجة هي أي
. ،ثقافة احمليط،أساليب الذات احلميمية،عادات اجلوانية السحيقة"األم"

الرتمجة حرية ألا ثورة يف صميم اللغة،وهي فرصة ما هو افرتاضي إْذ تصبح 
يف تاريخ " الغزايل"وإذا كان . اللغة مناسبة إلستقدام اإلختالف واحتضانه

ظانّا أن العائق جواين وأن " الذات بال ترمجة"يب قد دّشن تقليد الفكر العر 
شفاء الذات يتم عرب استدراك األصل املطلق الكفيل باستحداث الذات 

ضرورة "احلّقة،فإن ترمجة هذا العمل هو على الضد من ذلك،يندرج ضمن 
الذي أملته يف العصر احلديث صدمة احلداثة اليت كابدها العرب " الرتمجة

أصبحت الرتمجة مترين اضطراري يف أفق . على مصر" نابليون"محلة  منذ
لذلك صارت الرتمجة إىل اللغة العربية عمال بال . اللحاق اللغوي واحلضاري

شروط بعدما مارس أجدادنا الرتمجة املشروطة،ترمجة انتقائية بدالّة مصفاة 
رد ومبعزل عن أن تكون جم - إن الرتمجة بال شروط هي اليوم. الالهوت

  .هي سبيلنا إىل املشاركة يف الكونية - عملية نقل تقنية

 "أو مداره  فكر " هيدجر"نص لـ  إن ترمجة نص فلسفي إىل اللغة العربية،
فنمط هذه النصوص أو ما يوازيها عمقا  .، له معىن خاص"هيدجر

. وحياكة ُتشكل املناسبة القصوى لتمرين لغوي صعب لكنه البد منه
 هذه احلالة ستكون مبثابة حماولة لرتويض إيقاع لغة صعب ألن الرتمجة يف
لكن هذا التمرين هو،من جهة أخرى،البد منه ألن .على إيقاع لغة أخرى
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مهمة املرتجم هو أن يعمل باستمرار على مترين اللغة على استحداث أفق 
رحب ملختلف اإليقاعات اللغوية،أي ترويضها على أن تصري لغة قول 

ذا املعىن تفريخ لإليقاعات اللغوية األخرى يف صلب اللغة الرتمجة .الُكّلي
وبذلك فعمل املرتجم عمل حاسم يف تاريخ لغة ما،إنه منقذ اللغة . األم

ميتة
ُ
  .من نشوة الذاتية املغلقة امل

الذي يتعلق به هذا " هيدجر "إن اإليقاعات اللغوية هي أساليب،وأسلوب 
يف صلب انية،بل إنه أسلوب متفرد العمل ليس جمرد أسلوب ميّيز اللغة األمل

ه على األملان أنفسهم،فهو ابتداع للغة خاصة ؤ من هنا استعصا. هذه اللغة
  .يف صميم اللغة األملانية

  
  هذا العمل- )ب

مداره تقصي  ،"هانس كوكلر"هذا كتاب لصاحبه الفيلسوف النمساوي 
". يدجره"روبولوجي لتاريخ امليتافيزيقا وذلك من خالل عمل ثاألساس األن

روبولوجيا مادة اإلنزياح امليتافيزيقي منذ بداياته إىل حالة ثلقد شّكلت األن
تتخطى أن تكون جمرد فرع ". هيدجر"وإذا كانت امليتافيزيقا لدى . اكتماله

معريف بني فروع أخرى فذلك ألا مبثابة البنية العامة للوجود،إا نسيج 
إطباق القبضة على الكائن . ئنالوجود إْذ ُتْطبق بقبضتها على عموم الكا

إن ... هو اختزال له يف كائن آخر،يف مبدأ ما،يف فكرة ما أو إله ما
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الوجود يف : اإلختزال ذا املعىن هو إزاحة للكائن من أفق وجوده األصلي
  .أفق الكينونة

ذلك هو معىن نسيان الكينونة الذي ميّيز  فـَْهم الكائن استنادا إىل كائن ما،
يف هذا الكتاب هي الكشف عن " كوكلر"وأطروحة . افيزيقاتاريخ امليت

األنرتوبولوجيا نزعة إنسانية . املنزع األنرتوبولوجي لكل تاريخ نسيان الكينونة
اإلنسان مقياس  : مبا هي اختزال لعموم الكائن بدالة تقييم فائق لإلنسان

ة هذا املبدأ الذي وسم اللحظة األوىل إلنزياح الفلسفة إىل جه.كل شيء
أنه مّثل انقالبا يف " هيدجر"التأويل امليتافيزيقي للكائن هو الذي رأى فيه 

  .قدرا كونيا -تاريخ الغرب الذي أصبح تارخيا

روبولوجيا بوصفها تتوجيا لإلنسان وقد تربّع على عرش عموم ثإن األن
واليعين اكتمال . الكائن هي أيضا حلمة امليتافيزيقا يف عصر اكتماهلا

بل  ايتها وبذلك انسحاا من تشكيل السرية الذاتية للكائن، امليتافيزيقا
وامليتافيزيقا يف عصر التقنية . يعين اإلكتمال بلوغها األقصى املمكن ملاهيتها

 الكائن،" توقيف: "تكون قد بلغت أمسى مبلغ ممكن ملاهيتها
ذي تدمري الكائن ال...تدمريه تبذيره، ختزينه، استنزافه، استنطاقه،استثماره،

قام  َيشهد عليه إنسان اليوم أَيْنما وّىل وجهه،
ُ
تبذير األرض بوصفها اامل
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األصلي لإلنسان،ذلك هو اخلطر الذي حيذق بالكائن يف عصر التقنية مبا 
 .هو عصر أقصى التأويل األنرتوبولوجي للكائن

" هايدجر"فق فهم الكائن يف أفق اإلنسان هو الذي ومسه أإن انسداد 
لذلك .ا الذات،وهو العصر الذي رّتب التأويل التقين للكائنبعصر ميتافيزيق

وحده إله ما ميكنه :"عبارته الشهرية" هايدجر"فهو العصر الذي قال بشأنه 
مفاد ذلك،أن هول ما يفتح عليه اإلختزال األنرتولوجي يتخطى ". إنقاذنا

مبّكرا أن األنرتوبولوجيا " هيدجر"لذلك استشرف . إمكانات احلل البشري
  .ا هي نزعة إنسانية فهي منزع متوحش مبظهر إنساينمب

روبولوجيا باعتبارها تأسيسا للكائن على كائن آخر أن ثليس يف وسع األن
تتبّني أساسها امليتافيزيقي،فال يُتاح ذلك إال بشرط تقصي األنرتوبولوجيا يف 

تأسيس الكائن على : أفق األنطولوجيا كي يتجلى خطر التأسيس عموما
ي إجناز الرتاتب يف صلب الكائن حيث يصري حتت سلطة كائن الكائن،أ

لعل ذلك هو ماتربزه اليوم قبضة التقنية على . آخر،حتت قبضة آخر
  .األرض

منذ أن " هيدجر"روبولوجيا يف ضوء األنطولوجيا كان ذلك هو هّم ثاألن
يتعلق األمر ". الكينونة والزمن:"،أي منذ كتابه العمدة"هيدجرييا"أصبح 
فإذا كان قصور .فك شفرة الوجود اإلنساين مبا يتخطى اإلنسانهنا ب
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األنرتوبولوجيا هو الوقوف عند حدود الوقائع التجريبية لإلنسان بقصد 
حتديد ماهيته،فإن األنطولوجيا إْذ تكشف عن األساس امليتافيزيقي 

 die(ة لألنرتوبولوجيا فهي تقف على البنيات الوجودية األصيل
Existenzialien( ليت تشرط الوجود اإلنساين بوصفه وجودا مقذوفا ا

مبثابة املناسبة " الكينونة والزمن"لقد كانت هذه البنيات يف . به يف العامل
فالزمان . يف أفق الكينونةاملوفقة إلبراز زمانية الوجود اإلنساين مبا هو وجود 

  .الكينونة هو معىن

كان . مكتملكتاب غري إنه   ،"الكينونة والزمن"كتابه " هيدجر"مل يُتابع 
هلذه البداية املتعثرة لفكر الكينونة هي أا " ميسكرش"مربر فيلسوف 

بداية ظلت َتعلق ا شوائب الرتاث الفلسفي األنرتوبولوجي،ّمت طرح سؤال 
معىن الكينونة من خالل تقصي البنيات الوجودية لإلنسان،أي تقصي 

إن لغة " الرسالة"يف " هيدجر"لذلك قال .سؤال الكينونة بدالة اإلنسان
كان يقصد قبضة  ظلت حتت قبضة لغة امليتافيزيقا،" الكينونة والزمان"

من هنا أّحلت على فكر الكينونة جتربة املنعطف  . روبولوجيثاملعجم األن
إنه خوض لسؤال الكينونة ". مسامهات يف الفلسفة"كما يؤرخ هلا كتاب 

ينونة من خالل حقيقة بل تقصي سؤال الك ،"الدازاين"من دون وساطة 
  .أي الكينونة من خالل حقيقتها الكينونة،
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 - وليست أخرية -الثابت يف هذه اإلنتقاالت هو إجناز جماوزة منودجية 
لنمط املقاربة األنرتوبولوجيا بوصف ذلك شرطا إلمكان ما يسميه 

،أي اإلنتقال من َتعّلق اإلنسان "األنطولوجيا األساس"األول بـ " هيدجر"
ان إىل تعّلقه بالكينونة أو من رعاية اإلنسان لإلنسان إىل رعاية باإلنس

على الوالدة " هايدجر"يصدق هذا على التحويل الذي أجراه . الكينونة
". دلتاي"كما للهريمينوطيقا مع " هوسرل"امليتافيزيقية للفينومينولوجيا مع 

ة كان مهّه يف احلالة األوىل هو ختليص الوصف اجلذري باعتباره مهم
الفينومينولوجيا من ربقة نظرية الوعي،فـََوْصف مااليظهر ضمن ما يظهر أي 
الكينونة مبا هي جتل وتواٍر مبناسبة الكائن؛هذا الوصف الجيب أن يتحدد 

أما يف اللحظة الثانية،فيكون ". هوسرل"بأفق الوعي كما الشأن مع 
ذي َعلق ا خالص اهلريمينوطيقا يف ختليصها من العائق األنرتوبولوجي ال

الكائن " عن"فبدل الَفهم بوصفه ملكة إنسانية تقول ". دلتاي"خاصة مع 
مايراه اإلنسان،جيد الدازاين نفسه ُملقى به حنو الفهم،ُمكلف بالفهم إْذ 

: فاألمر يتعّلق بفهم ما هو هنا أصال قبل الوعي. هو حتت نداء الكينونة
  .الكائن يف أفق الكينونة

إىل أن " هيدجر"رفه الشرّاح بلحظة املنعطف،انتبه خالل حلظِة ما يَع
التأويلية والفينومينولوجيا بل واألنطولوجيا هي جمرد أقنعة لكي تستأنف 

لذلك كّف فيلسوف الكينونة عن تداول هذه  روبولوجيا عملها،ثاألن
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يف حاجة  املسّميات باعتبارها ُملصقات مل يكن اليونان،على عظمتهم،
 Was heißt"(ما هذا الذي ُيسّمى فكرا؟"لكن،. فقطهناك الفكر  .إليها

Denken?(. روبولوجياثمن املؤكد أنه ليس أن.  

 - وهي متجيد عال لإلنسان وبذلك فهي روبولوجيا نزعة إنسانية،ثاألن
ذلك أن كل متجيد هو تذييت وكل تذييت  تبخيس له، -حبسب هيدجر

ق اليوم در الذي حيمن هنا اخلط( إقصاء لعموم الكائن هو اختزال وإقصاء،
فليس هناك من إقصاء لإلنسان . بل إقصاء يف صلب اإلنسان )باألرض

أصبح اإلنسان جمرد ( من حتديد ملاهيته من خالل التفسري العلمي جلسده
أو بوصفها روحا خالدة َكما َتقرر ذلك ضمن سردية  )خريطة ِجينية

ميتافيزيقا األديان التوحيدية،أو أنه ملكة عاقلة كما أشهر ذلك عصر 
ضمن هذه التحديدات املمجّدة ظاهريا لإلنسان  ". ديكارت"الذات منذ 

روبولوجيا بوصفها ثعن اختزال ُخميف يُظهر عن األن" هيدجر"كشف 
  .توّحشا مبظهر إنساين

أطروحة مركزية اإلنسان إىل استقواء  روبولوجيا،ثطروحة األنألقد انتهت 
بذلك تكون . وم الكائناإلنسان باإلنسان على اإلنسان وعلى عم

إن . مبثابة حّياد عن كرامة اإلنسان ،"هيدجر"وفقا لعبارة  األنرتوبولوجيا،
 تكمن يف تتوجيه لنفسه، قيمة اإلنسان من منظور األنطولوجيا األساس ال
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َفَكرامته التتحدد بَِتسّيده على الكائن وال يف أنه مركز العامل بل يف أن يُقيم 
وهو لن يبلغ إىل ذلك إال إذا ختلى عن . ون راعياهلاأن يك جبوار الكينونة،

 أْن يستقيل من وظيفة القول ليمتهن مهمة السماع، اّدعاء قول احلقيقة،
  .نداء اختالف الكينونة عن الكائن مساع نداء الكينونة،

ُتشّكل إضافة " محيد لشهب"إن هذه الرتمجة اليت قام ا الباحث املغريب 
. فيلسوف ألفه حقل البحث الفلسفي العريبمبا هي تفتح على نصوص 

. فيلسوف استثنائي يف عصر شح القول الفلسفي حىت يف معاقله املعهودة
إىل الواجهة وذلك " هيدجر"وإذا كانت قيمة هذا العمل هو استعادة فكر 

كما دأبت " هيدجر النازي"املفكر وليس " هيدجر"من خالل مناقشة 
 إذا كان األمر كذلك،- ليهودي واملسيحيعلى ذلك موائد اليمني الثقايف ا

  .فإن ترمجة هذا العمل كانت مبستوى هذا احلدث

محيد "خربها  إن الرتمجة اليت تتخطى التأليف صعوبة مبا هي رُفقة صعبة،
كما نعرف ذلك من خالل كل أعماله اليت ستشكل يف يوم ما " لشهب

النصوص الفلسفية واحدا من املعامل اليت سيتم من خالهلا التأريخ لرحلة 
كما عرفته باحثا " محيد لشهب"إن . من الفضاء األملاين إىل الفضاء العريب

روح الصداقة العاملية أو روح الصداقة  مبا يكفي، وصديقا صدوقا ميتلك،
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العابرة للثقافات واليت ُمتثل الدافع الالشعوري لتوّرط الباحث يف مشاغل 
  .الرتمجة

ألن كل  هي مناسبة لصداقة كونية ممكنة،" محيد لشهب"إن الرتمجة عند 
يتعلق األمر بتلك الصداقة اليت قال عنها . اقتسام ملنفعة ترمجة عطاء،

إا ِصنو للمنفعة غري أا يف سّرها الدفني ليست من املنفعة " إبكتيتوس"
  . يف شيء

  
  2021، ماي سيدي عالل البحراوي

  محمد مزيان.د. ذ
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 تمهيد المترجم

  
شرف إضافة ترمجة تأويل رصني لفكر هيدجر من قبل أحد إن 

املتخصصني األفذاذ يف فلسفته، هانس كوكلر، هو يف اآلن نفسه مسؤولية 
وتتمثل هذه املسؤولية يف ترمجة اجلوهر، املعىن . ثقافية وحضارية مجة

احلقيقي للنصوص، بل وأيضا اإلملام باإلهتمام الشامل لفيلسوف من عيار  
يكن من الصدفة أن خصص بريتو دراسة وافية وشرح عميق فلم . كوكلر

، ألنه كان يعرف بأنه من القالئل الذين نفذوا بتبصر 1لقراءة كوكلر هليدجر
فلسفته وافتتانه بدراسة الكينونة، بل هذا النوع من  2"كنه"عميق لـ 

هيدجر وريبة : " عنوان هذا الكتابمثاإلحرتام الكبري هلا ولتجلياا، ومن 
لقاء لكوكلر " وحي"وهو اختيار من . ، الذي اختري مبوافقة كوكلر"ينونةالك

يف جامعة " حمبيها"و" ااهو "باملتخصصني يف الفلسفة من طلبة وأساتذة و
وال تعين الريبة هنا اخلوف، بل . 2013يك بالدار البضاء عام ابن مس

                                                           
1 Emilio Brito, Heidegger et l´Hymne du Sacré. Leuven University 
Press, 1999. „Le Croyant“, PP 615-621. 

بـ " الكينونة"ولرمبا كان من األفضل ترمجة مفهوم . لعريب القح، أي إدراك العمق احلقيقي لفكر ماباملعىن ا 2
يف " Seinالزاين "، ألن الكلمة جد قوية يف العربية، وتعرب بالكاد وبقوة أيضا على الكلمة األملانية "الكنه"

كما . الشيء وحقيقته، وكذا غايته وهدفهبالعربية هو جوهر " الكنه"فـ . اإلستعمال الذي دأب هيدجر عليه هلا
رء ُكنهها، ألا بعيدة الغور ، كإشكالية ال يدرك امل"Seinالزاين "حتمل معىن ما كان يقصده هيدجر من 

  .ي على الفهمصتعسوت
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الدهشة الفلسفية هليدجر أمام حمراب الفكر والتفكري الفلسفيني، 
وباخلصوص فيما خيص فلسفة الكينونة، اليت طورها واشتغل عليها طيلة 

  .حياته

ركب كوكلر غمار اإلحبار يف فلسفة هيدجر بثبات وعزمية قويني، مكللني 
وهذا ما خول له، باعرتاف . بإرادة الرغبة يف الفهم، قبل الشرح والتأويل

لفكر هيدجر  الكثري من العارفني بفلسفة هيدجر، تقدمي فهم فريد وأصيل
وما ميزه عن الكثري من مؤويل هيدجر من . يف الكثري من جوانب فلسفته

الفالسفة الناطقني باألملانية هي تلك النفحة النقدية هليدجر، على الرغم 
ملغرضة اراء من أنه يف كثري من األحيان كان مدافعا عنه ومصححا لآل

  .لبعض شراحه

قل نظريها، سواء يف تركيباته  متتاز طريقة تفلسف كوكلر بصرامة لغوية
حىت ليخيل للمرء أنه يف ماراطون أفكار -اللغوية أو سرعة إيقاعها 

لتؤدي طريقته هذه وظيفتها   compresserبل حىت يف ضغط  - فلسفية
وهذا املرور السريع يف أسلوب كتابته بني مجل . كوسيط بني الفكر والواقع

احات أطول، نصف قصرية ال تتعدى بضعة كلمات، ومجل حتتل مس
صفحة يف بعض األحيان، بفواصلها، ومزدوجاا، ومجلها اإلعرتاضية، 

وقد . تتوخى تعميق األفكار، وسرب أغوارها، ليتسىن فهمها وهضمها
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احتفظنا يف غالب األحيان ذا القالب التعبريي لكوكلر، وشفيعنا هو أن 
، نظرا للغىن لغة الضاد حلسن احلظ تتحمل مثل هذا األسلوب يف الكتابة

وهنا بالضبط . اللغوي الذي توفره، ال يضاهيه إال غىن اللغة األملانية ذاا
تكمن األمانة يف الرتمجة امللتزمة واهلادفة إىل تقريب فضاءات فكرية 
وفلسفية خمتلفة، بُغية توفري سبل للتعايش واحلوار، وملا ال التكامل والتعاون 

الضبط ما حاوله الفيلسوف وهذا ب. من أجل غد أفضل لإلنسانية
النمساوي هانس كوكلر نفسه، سواء يف نصوصه الفلسفية، وباخلصوص 

أو يف  -على مستوى القانون الدويل- فلسفته السياسية، يف بعدها القانوين 
سياسية، أيديولوجية، اقتصادية، (مواقفه الرافضة لكل وصاية من أي نوع 

. وباخلصوص العربية واإلسالميةللغرب على دول العلم الثالث، ) فكرية إخل
وليس هناك أنصع دليل على هذا أكثر من التزامه املبدئي الدائم بالقضية 

ود عن ذالفلسطينية مثال ودعمه للشعوب العربية يف اسرتداد حقوقها وال
وأعرتف شخصيا، أن هذا اجلانب املنري لشخصية . ثقافتها وحضارا

داد ربع قرن من الزمن على تتبع فكرية فريدة، هي اليت شجعتين على امت
اإلنتاجات الفكرية لكوكلر، وترمجة بعضها، وعرض أخرى، وتنظيم لقاءات 

  .معه يف إطار مشاريع فكرية بيننا، يف املغرب ويف النمسا

إال أن هناك عالقة فكرية أخرى ربطتين بالفيلسوف كوكلر، تعود إىل 
ث كنت أشتغل على مرحليت اجلامعية جبامعة سرتاسبورغ الفرنسية، حي



 

24 

أطروحة حول ظهور وتطور فكرة اهللا عند الطفل يف جانبها السيكولوجي 
صادفت يف ذلك الوقت، . والتأثريات الرتبوية واإلجتماعية على هذا التطور

وكنت حينها أجى اللغة األملانية وحديث العهد ا، نصا لكوكلر حول 
إىل نصوص أخرى  قادين هذا النص. ما أمسيه اآلن اهللا عند هيدجر

وتشاء . لكوكلر حول الدين عند هيدجر، واستفدت أميا استفادة من ذلك
األقدار أن كان كوكلر عضوا يف جلنة مناقشة أطروحيت، وبعد التخرج 
اخنرطنا معا يف مشاريع فكرية أكادميية منتظمة، حىت بعد إاء وظيفته  

 .كرئيس لقسم الفلسفة جبامعة إنزبروك النمساوية

، أمتىن أن أكون سامهت ولو بشيء صغري "هيدجر وريبة الكينونة"ة برتمج
جدا يف إغناء الساحة الثقافية والفلسفية الناطقة باللغة العربية، وككل 
ترمجايت السابقة، سواء لكوكلر أو ملفكرين جرمانيني آخرين، فإن املبتغى 

ال نعرف  هو إكمال وتوسيع معرفتنا بالغرب ثقافة وحضارة، ألننا يف الواقع
وهذا اإلدعاء هو . عنه إال الشيء القليل، ونتوهم بأننا نعرفه مبا فيه الكفاية

الذي حذا بنا أيضا ألخذ مواقف متشنجة اجتاه الغرب، بل زرع يف 
كلية  هناك من انبهر: فضاءاتنا الثقافية والفنية واإلعالمية بذور التفرقة
قتدى، وعلى الشعوب بإجنازات الغرب منذ األنوار، ويرى فيه مثاال ي

العربية التخلص من ركامات ماضيها واإلخنراط يف حتديث ذاا باإلعتماد 
على ما حققه الغرب؛ وهناك فريق آخر ال يرى يف الغرب إال جانبه 
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واملطلوب حاليا هو التموضع يف . السوداوي املظلم، املهدد هلويتنا وثقافتنا
ق فهمنا للغرب ورسائله الفضاء الرمادي بني األبيض واألسود، بتعمي

وأهدافه، ليتسىن لنا بدء فهم ذواتنا وموضعتها يف موضعها الصحيح 
فال الدعاية للغرب . زمكانيا وقد مر ربع قرن من القرن الواحد والعشرين

وال رفضه مجلة وتفصيال خيدمان قضايانا املصريية، بل توسيع فهمنا لإلثنني 
ه يف غضون ؤ ناء ما جيب بنامعا، ليتسىن لنا أخذ مواقف موضوعية وب

، "النهوض"، اليت جيب أن تعين يف حالتنا "النهضة"القرون القادمة، ألن 
أي الوقوف ونفض الغبار الذي راكمته علينا القرون الفائتة، تبدأ بالضبط 

وال غرو يف أن الرتمجة هي جزء ال يتجزأ يف هذا ". النهوض"ذا 
فة اآلخر وتأطريه مبوضوعية يف إطاره ، ملا توفره من إمكانيات ملعر "النهوض"

احلقيقي، وليس يف قمطر متثالتنا له، سواء أكانت هذه التمثالت إجيابية 
  .أو سلبية

ختاما وجب علي شكر هانس كوكلر الذي أتاح يل الفرصة لنقل نصه هذا 
، على تفضله بتقدمي هذا الكتاب، وحممد سبيال، مزيانللغة الضاد، وحممد 

عين على الدوام للمضي قدما يف جمال نقل بعض الذي شجعين ويشج
  .املراجع الفلسفية اجلرمانية للعربية

  2021فيلدكرخ، النمسا، يونيو 

 حميد لشهب
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 3المؤلف للترجمة العربية مقدمة

  
عندما طرحت قبل . سأبدأ هذه املالحظات األولية بالرجوع إىل الوراء قليال

" الشك ونقد اتمع"كتايب عشر سنوات خلت، يف مقدمة الطبعة العربية ل
السؤال عن راهنية هيدجر يف ظل ظروف العوملة، كنت مهتًما يف املقام 
األول مبسامهة الفلسفة يف التساؤل النقدي عن إرادة السلطة اليت تتجلى 

" للميتافيزيقيا" "نسيان الكينونة"إن فحص هيدجر لـ . يف احلضارة التقنية
  . الغربية قد وفر األساس لذلك

ن النقد األساسي املرتبط بالزمن واتمع هو جزء من حماولة هيدجر إعادة إ
وينتج عن هذا أيًضا . -كسؤال أساسي يف الفلسفة  - طرح سؤال الكينونة 

السائدة " األنثروبولوجيا" - احلق يف طرح الفهم الذايت التقليدي لإلنساين 
ويعين هذا . تسائلمن حيث متطلباا امليتافيزيقية حمط  -إذا جاز التعبري 

الفرق بني الكينونة  - " اإلختالف األنطولوجي"بالنسبة هليدجر بأن 
والعالقة بني اإلنسان والكينونة جيب أن يُفكر فيها بشكل  -والوجود 

وهذه هي أيضا . خمتلف عن التفكري بالوسائل املفاهيمية للفلسفة السابقة

                                                           
فكر هيدجر حول الكينونة وإشكالية اهللا ) / 1973(إشكالية اهللا يف فكر هيدجر : النصوص املرتمجة 3

هل األنطولوجيا األساسية ) / 1974(العالقة الداخلية لألنثروبولوجيا واألنطولوجيا /  )1991(الشخصي 
 ).1991(هليدجر مقبولة اجتماعيا؟ 
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جماالت يف فلسفة ثالثة  املشاكل املعروضة هنا لتأمالت منشورة حول
بتمييزها عن جمرد " (األنطولوجية"يف األنثروبولوجيا ) 1: (هيدجر

حماولته التغلب على املفهوم املسيحي هللا يف ) 2(، ") األنثروبولوجيا املميزة"
التفكري "السؤال إىل أي مدى يتوافق ) 3(اجتاه فهم أصيل أكثر لإلهلي، و

" يتجاوز"قوة التكنولوجيا وراءه و، الذي أراد أن يرتك إرادة "يف الكينونة
والذي فشل يف (امليتافيزيقيا، مع التزامه اتمعي والسياسي قصري املدى 

  ).النهاية

تغطي الدراسات املنشورة هنا فرتة عقدين من الزمن وجيب أن تُرى يف 
سياق اخلالفات والنقاشات يف ذلك الوقت حول أمهية تفكري هيدجر 

مل يكن األمر الذي كان يهمين يتعلق . ديثلعامل وجمتمع اإلنسان احل
ميكن فهم املبدأ التوجيهي لكل جهودي . بتأويل عمل جوهري خالص

لتحقيق تفسري عقالين أيًضا خارج ما يسمى بدائرة هيدجر، ُمَوجها 
فينومينولوجيا قيدت إىل "باالفرتاض االسرتشادي لتفكري هيدجر كـ 

من وجهة نظري ). 1970(ن هيدجر، كما فعلت يف حبثي األول ع"ايتها
، كان التبادل مع )إىل السبعينيات 1968خاصة من (خالل هذا الوقت 

وينطبق هذا . املفكرين من دائرة هيدجر املباشرة ذا أمهية خاصة بالنسبة يل
لوتز .على مناقشايت مع هانز جورج جادامر وماكس مولر ويوهانس ب
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وكان هذا األخري السكرتري . 4وبريارد ويليت وكليمنس جراف بوديويلز
  .العام لألكادميية البافارية للفنون اجلميلة يف ميونيخ

، ألقى هيدجر )املقصود جراف بوديويلز: م.إ(، مببادرة منه 1953يف عام 
املقصود األكادميية : م.إ(هناك " إشكالية التكنولوجيا"حماضرة شهرية حول 

 Fritz سبة يل، كان فريتز هيدجربالن). البافارية للفنون اجلميلة يف ميونيخ

Heidegger   وسيطًا مهًما لتصنيف إشكالية اهللا يف النظام الشامل
لتفكري الكينونة، وأيًضا وبشكل خاص فيما خيص السرية الذاتية، أي فيما 

الفلسفي -وفيما يتعلق بالبعد االجتماعي. يتعلق بوحدة الفلسفة واحلياة
سعيت ) 1968" (ربيع براغ"وجيزة من والسياسي لتفكري هيدجر، بعد فرتة 

إلجراء نقاش مع زمالئي يف األكادميية السلوفاكية للعلوم والحًقا يف إطار 
يف يوغوسالفيا، على الرغم من أن األمر كان " Praxisبراكسيس "جمموعة 

  .االجتماعي" االستالب"يتعلق يف األساس بالتفسري الوجودي لـ 

اجلانب اآلخر من الستار احلديدي  كان هذا احلوار بني الفالسفة من
واملفكرين الغربيني للحركة الفينومينولوجية حول املفاهيم املركزية لألنطولوجيا 

أوىل عالمات  - قبل عقود من ايار الكتلة الشيوعية  -الوجودية هليدجر 
يف ظل ظروف سياسية ذات صعوبة بالغة من أجل  -االنفتاح واجلهد 

                                                           
4 Hans-Georg Gadamer, Max Müller, Johannes B. Lotz, Bernhard 
Welte und Clemens Graf Podewils. 
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وكانت املشاكل واضحة للغاية . حدود األيديولوجيةمناقشة فلسفية عابرة لل
أيًضا ألن ترمجة دراسايت حول هيدجر اليت مت القيام ا بالفعل إىل اللغتني 
السلوفاكية والصربية الكرواتية مل ميكن نشرها بسبب تدخل السلطات 

  .أنذاك

مقاربة هيدجر يف البداية من قبل الكثريين مبعىن أنثروبولوجيا ُفهمت 
، ترجع أساًسا إىل حقيقة أنه وصف )أساسية(ية، وليس كأنطولوجيا فلسف

كان جيب أن " الوقت والكينونة"، بعنوان "الكينونة والزمن"اجلزء الثاين من 
  .يُنشر، لكن هذا مل حيدث أبدا

كان حتليل أشكال الوجود يف عمله الرئيسي حافزًا ملقاربات جديدة، 
ذا بشكل خاص على مقاربة لودفيج وينطبق ه. خاصة يف العلوم اإلنسانية

للطب النفسي للتحليل   Ludwig Binswangerبينسواجنر 
وكان واضًحا أيًضا يف الندوات اليت عقدها هيدجر ملدة عشر الوجودي،

 Medard Bossسنوات مع أستاذ الطب النفسي السويسري ميدارد بوس 
املناقشات قدم هيدجر يف هذه . على حبرية زيورخ Zollikonيف زوليكون  

مفهومه األنطولوجي من حيث عالقته بعلم النفس والطب النفسي يف 
" Humanismusbriefاإلنسانية اىل رسالة "وفقط يف . دائرة ضيقة

والدراسات   Jean Beaufret اليت كتبها هيدجر إىل جان بوفريه) 1946(
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ام الالحقة حول مشكلة الوجود اليت ُنشرت بعد احلرب العاملية الثانية، ق
يف . جلمهور أوسع" سوء فهم أنثروبولوجي"بتصحيح ما كان بالنسبة له 

انشغايل بفكر هيدجر، الذي بدأ يف منتصف الستينيات أثناء قراءة 
، كان تركيزي دائًما "ما هي امليتافيزيقيا؟"حماضرته االفتتاحية يف فرايبورغ

األحيان  على مستويات التفسري املختلفة، اليت يصعب تنسيقها يف كثري من
وتنظيمها يف  -وبعده " املنعطف"يف نطاق واسع من املوضوعات قبل  -

وهي حماكات  (فكرة مهيمنة والقيام بذلك بلغة ال حتاكي أسلوب هيدجر 
. ، بل باستخدام مصطلحات فلسفية عامة)كان يرفضها هو نفسه دائًما

لغة، وحىت  هليدجر" ترمجة"وذا املعىن، أفهم أيًضا تفسريايت وحتلياليت كـ 
وإن كانت مؤسسة الفينومينولوجيا، فإا دف أيًضا إىل فتح املزيد من 

 .االحتماالت خلطاب متعدد التخصصات

كان الشغل الشاغل بالنسبة يل هو إظهار كيف يرتك هيدجر اإلطار 
لفكر هوسرل وراءه ) األنطولوجي املثايل يف اية املطاف(الفلسفي املتعايل 

، كما يروق يل تسميته، تفتح "االختالف األنطولوجي التفكري يف"ويف 
الفلسفة أفًقا على خلفية ميكن على خلفيته طرح أسئلة جديدة حول 

يف اهتمامه . جوهر اإلنسان وجتربة اهللا خارج امليتافيزيقيا الغربية املسيحية
ه منذ بداية فكره، طور هيدجر بالفعل شيًئا مثل تبإشكالية اهللا اليت رافق

وينطبق هذا على كل . الضمين على أساس كينونتارخيي" هوت السليبالال"
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وللفلسفة السكوالستيكية وكذلك " لعلم الالهوت"من نقده شبه اجلديل 
اهللا  Invokationعلى التحول الصويف الالحق له يف اجتاه استدعاء 

جزء ال يتجزأ من . بعيدا عن امليتافيزيقيا املسيحية –" اإلهلي" -" احلقيقي"
احلديثة، والذي يفتح " التقنية"و نقده إلرادة القوة يف ه" للميتافيزيقا"نقده 

وعلى هذا األساس فإن . أيًضا اإلطار الفلسفي للتعامل مع ظاهرة العوملة
  .هيدجر أكثر راهنية من أي وقت مضى

بغض النظر عن الطريقة اليت حيكم ا املرء على السجاالت السياسية 
 فإن هانا أرينت  –) خاصة يف أملانيا(يدجر احلالية املتعلقةHannah 

Arendt  مبناسبة عيد ميالد الثمانني هليدجر، أمرا 1969قالت عام ،
حامسا يتمثل يف عدم إمكانية إنكار كون تاريخ تأثري فكره أبعد من األطر 

وما يُعترب حقيقة تارخيية ). أي األوروبية األمريكية(املرجعية الغربية الضيقة 
ن حتليالت هيدجر املتجذرة يف االهتمام باألنطولوجيا األساسية هو أ

خاصة يف سياق النقد احلديث  -أصبحت أساس األيديولوجيات التحررية 
للتكنولوجيا واحلركة البيئية، وأن فلسفته اكتسبت أمهية عاملية متعددة 
الثقافات، تتجاوز اإلطار األكادميي الضيق للفلسفة األكادميية الغربية 

ويتأكد هذا أيًضا يف تأثري تفكريه على التيارات ما بعد احلداثية . لتقليديةا
  .واجتاهات النقد احلضاري يف مجيع أحناء العامل
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أيًضا يف االنشغال املستمر بفكر  -وبالتايل راهنية هيدجر -تتجلى أمهية 
وكما ذكرت يف مقدمة الرتمجة العربية . هيدجر يف العامل العريب واإلسالمي

، فإن نقل فلسفة هيدجر ميثل )2011(وىل ألحد نصوص هيدجر األ
يف " عدم قابليته للرتمجة تقريًبا"لقد أدركت بالفعل . حتديًا تأويلًيا بامتياز

أقدر جهود . احملاضرات واملنشورات السابقة حول تفكريه باللغة اإلجنليزية
ليلي محيد لشهب، وهو أيًضا يف منزله يف لغة هيدجر األم، لعرض حت. د

ونتيجة جهوده اليت تعترب ذات قيمة خاصة . هلذا التفكري يف العامل العريب
 -األول من نوعه  -بالنسبة يل هي املعجم العريب لبعض مفاهيم هيدجر 

، حيث يتم شرح املفاهيم األساسية املركزية لفلسفة هيدجر اليت جاءت يف 
من ) 2011/2013(وأرفق هذا املعجم يف اإلصدارين بالعربية . الكتاب

  ".الشك ونقد اتمع يف فكر هيدجر"

إن اجلهود املوثقة يف مشروع الرتمجة هي أيًضا مسامهة مهمة يف املشروع 
، كما أوجزته على أساس التفسري الوجودي "حوار احلضارات"التارخيي لـ 

، مث اقرتحته على منظمة األمم 1972هليدجر يف حماضرة يف إنسربوك عام 
يف ذلك . كمحور رئيس ألنشطتها) اليونسكو(ية والثقافة املتحدة للرتب

 Hans-Georg Gadamerدعوت هانز جورج غادامري ) 1970(الوقت 
إللقاء حماضرة حول إشكالية احلقيقة يف علم التأويل جبامعة إنسربوك، مث 

، وهو ما أراه أساس لقاء "جدلية الفهم الثقايف الذايت"طورت نظرييت عن 
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وقدمت أفكاري ألول مرة يف . فات على أساس املساواةاحلضارات والثقا
يف عمان  -يف حماضرة أمام اجلمعية العلمية امللكية األردنية  -العامل العريب 

  .1974يف مارس 

يسعدين أن الرتمجة العربية لنصوص أخرى عن هيدجر، الذي أدين له يف 
على " اهمالتف"من خالل وصفه لـ  -النهاية حبافز احلوار بني احلضارات 

تزداد . تعترب استمرارا هلذه اجلهود – Existenzialبنية وجودية أصيلة  أنه
يثري الصراع بني  - كما يف العقدين املاضيني   -أمهية هذا األمر يف وقت 

احلضارات عملًيا ويهدد االغرتاب بني العامل العريب اإلسالمي والعامل الغريب 
كما كانت منذ   -إن الفلسفة يف آخر املطاف، ف. بالتزايد أكثر فأكثر

 اليت هي –أكثر من ألف عام، يف زمن بيت احلكمة العظيم يف بغداد 
  .ميكنها أن ختلق األساس التأويلي للتفاهم بني هذين العاملني

  2021فيينا في أبريل 

 Hans Köchlerهانس كوكلر 
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 إشكالية اهللا 

 في 

  فكر مارتين هيدجر
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  أوال

  لمسألة اهللا في مجموع إشكالية الكينونة ةالمكانة المنهجي
  

ودون هذه . تتطلب مسألة الواقع حبد ذاا متييزات قاطعة متعددة
. بشكل هادف" الواقع"التمييزات، ال ميكن إجراء مناقشة حول 

كموضوع إرشادي للتفكري الفلسفي ليس كمية ثابتة حتتاج " الكينونة"ف
إىل الوصف، بل إا خالصة كل املشاكل اليت تتعلق بالعالقة بني  فقط

إا تشمل كل . 5 )اإلنسان والعامل ، اإلنسان واهللا" (الواقع"اإلنسان و
ما هو ممكن هنا هو . اجلوانب، وبالتايل مل تعد ملموسة على هذا النحو

ؤقت هلا م" مفهوم"واشتقاق ) الكينونة(جتربة /التمييز بني أمناط خربة: فقط
ومع ذلك، يظل هذا !). مع كل التحفظات حول الصياغة املفاهيمية- (
  .دائًما صياغة قاطعة معينة وصياغة هول بعيد املنال دائًما" املفهوم"

ال يُفسر، بل يصوغ إشكالية ما بشكل أكثر " املفهوم"إن تثبيت هذا 
مبادئ توجيهية موجز ملهمة التفكري، الذي يتلقى بالتايل  اوضوًحا، وحتديد

  .للبحث
  

                                                           
 .M)انظر على اخلصوص " actualitas الواقع"لـ ال يُفهم هذا املصطلح هنا باملعىن امليتافيزيقي   5

Heidegger, Nietzsche. Bd. II. Pfullingen 1961, 410ff) كما وصفه هايدجر يف ،
 !أعماله الالحقة ، ولكن يف النطاق الكامل ملدى معانيه العامية
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ويوضع  φαινόµενα ظاهرة:فينومينولوجيا" جتربة الكينونة"تصبح 
وهذا هو التعريف األكثر عمومية ورمسية للمهمة . موضع تساؤل" أساسها"

") الكينونة" ("األساس"يف التمييز القاطع، جيب أن يفقد هذا . الفلسفية
ولكنها . ة باحملتوىصفة صيغته الفارغة ويسمح بصياغة إشكالية متعلق
وهذه هي الطريقة . ليست إجابة ملموسة لإلشكالية اليت متت صياغتها

إن إشكالية الكينونة عنده هي . 6اليت يفهم ا هيدجر منهجه الفلسفي
شرح قاطع للتجربة اإلنسانية امللموسة للواقع، واليت متثل مبعىن ما نقطة 

كن فهم ما ميكن أن تعنيه ال مي. للتفكري الفلسفي" التجريبية"البداية 
أو " اهللا"بـللظواهر على اإلطالق وصلتها " أساًسا"باعتبارها " الكينونة"
إال من خالل حتليل منهجي " الوجود يف ذاته"أو " سبب ذاته"أو " اآلهلة"

هكذا . مفاهيمي لتوضيح مشكلة الواقع من وجهة نظر الوجود يف العامل
ال ميكن : يف فكر هيدجر بوضوحإذن مت حتديد منهجية إشكالية اهللا 

إال ضمن إشكالية الكينونة العامة؛ وال يتضح ما ميكن ) املنهجية(طرحها 
إال من خالل مناقشة إشكالية الكينونة، واليت يتضمن " اهللا"أن تعنيه كلمة 

يف نفس الوقت تأمال تارخييا يف التطور املنهجي هلذه اإلشكالية، وبالتايل 
التفكري وقول ما جيب أن "لذلك جيب . للمناقشةتعزيز احملتوى النقدي 

                                                           
6 „Heidegger“ wird im folgenden mit `H`abgekürzt. 
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، حىت تصبح املناقشة املثمرة حول مشكلة اهللا 7بعناية" تسميه كلمة اهللا
متاشيًا مع هذا، جيب دائًما رؤية العالقة احملتملة بني . ممكنة على اإلطالق

. الفلسفة والالهوت من املوقع النسقي ملسألة اهللا ضمن مسألة الكينونة
بع أن حتدد مسألة الكينونة نفسها أوًال يف أمهيتها العامة إذا  جيب بالط

وإال لن يكون هناك إال تأكيد مقابل . كانت هلا أية أمهية إلشكالية اهللا
وقد حاول مارتني . تأكيد؛ وستكون أية مناقشة عدمية اجلدوى من البداية

الكينونة "بطرق خمتلفة منذ " الكينونة"هيدجر شرح ما يعنيه مصطلح 
ومن خالل . وبذلك أوضح اجلوانب املنهجية لتطورها التارخيي". والزمن

إظهار التغيري يف مفهوم الكينونة، يكتسب نظرة ثاقبة نقدية يف أسس 
التجربة اإلنسانية للواقع، يسعى يف مثل هذا التأمل إىل حترير حلظات 

نونة هذه والعمل على التجارب التوجيهية الكامنة للكي" الُكُمون/اإلخفاء"
يف األمناط " الكينونة"وعند القيام بذلك، تظهر . يف أشكاهلا املختلفة

، والوجود األمسى causa suiباعتباره سبب وجودها : املختلفة لتمظهرها
summum ens واحلقيقي ،actualitas8، إخل"إله خالق"، و كـ.  

  

                                                           
7 M. Heidegger, Brief über den „Humanismus“: Wegmarken. 
Frankfurt/M. 1967, 182 (im folgenden abgekürzt HB). 

 M. Heidegger, Nietzsche. Bd. II. Pfullingen 1967, 15f .راجع 8
(abgekürzt VA II). 
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هللا على خلفية هذا التطور التارخيي النسقي للمشكلة، ميكن فهم إشكالية ا
ووفًقا له، فإن مسألة اهللا اليت حتدث . بشكل كاٍف، كما طرحها هيدجر

، "أساس"تارخيًيا هي تعديل ملسألة الكينونة، طريقة ممكنة لتجربة الكينونة كـ
حبيث إن هذه التجربة األساسية نفسها ال متثل بدورها إال شكًال معيًنا من 

السبب األول لكل ويعين األساس اهللا باعتباره : "9جتربة الكينونة
وفهم " أساس"كـ " الكينونة"وفًقا هليدجر، فإن التعرف على . 10"موجود
كوجود هللا، يكمن يف ضرورة تارخيية لتجربة الكينونة، وهي " األساس"هذا 

الضرورة اليت تأسست يف مسة أساسية من مسات اإلنسانية الغربية وظلت 
نسانية للواقع هي هذه السمة األساسية للتجربة اإل). كامنة/خمفية(
يفرض اإلنسان نفسه /، والذي من خالله يؤكد11"التصور الداعم/اخليال"

الكينونة، " عدم توفر"املسبق  صورال يعرف هذا الت .يف موقعه داخل العامل
أمسى للمعطى الظاهرايت مبعىن السبب السامي " تربير"وبالتايل يسعى إىل 

وهذه : ء بالضرورة الكاملةللوجود، الذي ميكن من خالله استنتاج كل شي
" الكشف عن نفسها"هي الطريقة اليت ميكن ا لكينونة الكائنات 

                                                           
 M. Heidegger, Der Satz vom Grund. Pfullingen 1965 راجع باخلصوص 9

(abgekürzt SG, und N II. 
10 S.G 55. 

 .SG 132; N II 427; M. Heidegger, Vorträge und Aufsätze. Bd انظر مثال 11
II. Pfullingen 1965 (abgekürzt VA II). 
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 ،يُنظر إليه على أنه كائن أمسى. 12"ألساس الذي يؤسس أساسهاك"كـ
وبالتايل يتم استبعاده من االختالف األنطولوجي الفعلي، وال يُعرف  

ي للتفكري نفسه يقدم الشيء األصل: " ئييككينونة ال ختضع لتحديد تشي
، causa prima، كالسبب األول  Ur-Sacheعلى أنه الشيء األصلي 

، ultima ratio السبب األخريوالذي يتوافق مع العودة املوضوعية إىل 
- هذا هو إله امليتافيزيقيا اليونانية و السبب األخري .13"احلساب النهائي

لألساس الوجودي  هذاتقدمي مثل يف " الالهويت" اظهر طابعهتُ  يتالغربية، ال
الكون، هو اهللا  Kalkülإن أعلى تنبؤ متسق، حلساب : "األمسى
Deus"14 . ذه الطريقة تصبح امليتافيزيقياأنطوثيولوجيا "و

Ontotheologie " ا تفكر اعتقادها بيف حدوديف الوحدة املؤسسة "أ
سمح مبرور ، وت16 )اهللا(=  15"للكلية، أي األمسى فوق كل شيء

-ثيو"فرق إىل اختالف األنطولوجي بني الكينونة والوجود االختالف 
والوجود األمسى  ens الوجود بني"  theo-ontologischeأنطولوجي 

                                                           
12 M. Heidegger, Identität und Differenz. Pfullingen 1957, 48 
(abgekürzt ID). 
13 Ebd. 51; Siehe auch N II; SG. 
14 SG 169 ( نيزصيغت يف سياق تفسري اليب ). 
15 ID 49. 

" على املنطق"السائدة يف " اللوغوس"يفهم هيدجر أيًضا العقيدة املسيحية الكاثوليكية عن الثالوث من  16
 Heidegger, Was heißt Denken? Tübingen 1961, 1970) )انظر أدناه(

(abgekürzt WD) 
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sumum ens"17.  تفكر "هذا هو السبب يف أن امليتافيزيقا جيب أن و
 يظهرألن موضوع الفكر هو الكينونة، ولكن هذا الفكر  ،اهللاخارج /اكثر

،  Øpokeίµενον أساس، λόγος روح/لوغوسك: كسببمن نواح كثرية  
إن االختالف األنطولوجي املوضوع ذه الطريقة . 19 18"كموضوع
" اإلهلي"ال يسمح لـ  20")التكنولوجيا"والذي حيدد أيًضا جوهر (التشيئية 

مادية؛ ال يسمح االختالف الالهويت /نفسه بالظهور إال يف عالقة تشيئية
 –ما أظهر هيدجر ذلك يف جتربة الكينونة بظهور جتربة التعايل احلقيقية، ك

  .مع اهللا) أعمق(وأيضا كيف جيب أن توجد يف أساس جتربة 

إال عندما " يظهر"ال ) اإلهلي" (املقدس"باملقابل، يؤكد هيدجر بأن 
تضيء الكينونة نفسها مسبًقا ويف حتضري طويل وتتم معرفتها يف "

التفكري يف جوهر فقط من حقيقة الكينونة ميكن "ألنه . 21"حقيقتها

                                                           
 ,M. Heidegger) "الالهوت السائد يف كل امليتافيزيقيا انظر"حتدث هيدجر ذات مرة عن  17

Platons Lehre von der Wahrheit: Wegmarken. Frankfurt/M. 1967, 
141 (abgekürzt PW):  " ،منذ تفسري الكينونة كـفكرة كان التفكري يف وجود الكائنات ميتافيزيقًيا

 ".وكانت امليتافيزيقا الهوتية
18 ID 51 

 HB 169انظر  19
 M. Heidegger, Die Technik und die Kehre. Pfullingen انظر باخلصوص 20

1962 (abgekürzt TK); ders., Gelassenheit. Pfullingen 1959 (abgekürzt 
Gel). 

21 HB 169. 
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الذي يقف على األرضية امليتافيزيقية " علم الالهوت"إن . 22"املقدس
ال يصل بالتايل إىل أعماق  23"قضية التفكري التصوري عن اهللا"الواضحة كـ 

وبالتايل ال تستطيع وال جيب أن تفهم . إشكالية الكينونة عند هيدجر
". اهللا"و" نةالكينو "نفسها على أا سلطة ضد خطابات هيدجر حول 

يسعى هيدجر إىل فهم مفهوم اهللا للميتافيزيقيا والالهوت يف تطوره 
" destruierenهدمه /تدمريه" -" الفهم"ومبثل هذا  -التارخيي، وبالتايل 

إن . göttlichen Gott"24اهللا اإلهلي "من أجل فتح الطريق أمام معرفة 
ساس مبعىن ما يسمح األ"وباعتباره " الكائن األعلى"اإلله املسيحي بصفته 

" انتقال"هو يف الواقع تعبري عن  25"لكل كائن بالظهور إىل الوجود
، أي إعادة تشكيل االختالف 26 )أعلى(الكينونة إىل سبب ) هيدجر(

 ).مشتق(األنطولوجي إىل اختالف الهويت 

                                                           
22 Ebd. 181f. 
23 ID 44. 
24 Ebd. 65; auch HB 179 ) اهللا من خالل قيم ميتافيزيقية إميانية " تدهور جوهر"يتحدث هنا عن

).معينة  
25 M. Heidegger, Kants These über das Sein: Wegmarken. 
Frankfurt/M. 1967, 277 (Abgekürzt KT). 
26 PW 141. 
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من أجل السماح هلذا االختالف الالهويت بالظهور بدقة يف طابعه املشتق، 
إىل جوهرها " امليتافيزيقيا"، اليت تقود من 27"طوة إىل الوراءخ"قام هيدجر بـ

الكينونة لذاا ُمسبقا، " إرسال"، ويتمثل هذا األخري يف كيفية )اخلفي(
كأساس لإلهلي مبعىن " الواقع الكلي"والذي يقود إىل تفسري معني لـ 

" ثيولوجي-األنطو"معرفة الطابع . اخل ens creator 28 29اخلالق الكائن 
  ،30ميتافيزيقا الغربيةلل

التصوري، /التخيلي" احلساب"واليت، حبسب هيدجر، تركز كل شيء على 
، وهو ما يعرب عن نفسه "اهللا"و" الكينونة"وبالتايل تؤكد دائًما جتربة نقية لـ 
، وهذا ما حذا 31"احلديثة" التكنولوجيا"بطريقة أكثر تطرفًا يف جوهر 

                                                           
ويف هذا يأخذ التفكري مكانًا أمام شيء والكينونة خلفه، وبالتايل يقود الفكر إىل نظريه، (" ID 40انظر  27

 ").قامته بشكل عاميُرى كل التاريخ، وبالضبط بالنظر إىل مصدر ما يشكل كل هذا التفكري، بتقدمي مساحة إ
اخلفية " العدمية"ألن امليتافيزيقيا نفسها ال تستطيع أن تعكس شروط إمكانياا اخلاصة، واليت تكون يف 28

كيف ، إذا ما كانت لغة امليتافيزيقيا وامليتافيزيقيا نفسها، سواء كانت لغة : "SF 25راجع . ونسيان الكينونةد
ووفًقا هلايدجر " جتاوز على العدمية؟/مينع التغلب... يزيقيا احلاجز الذي اهللا احلي أو امليت ، حيث تشكل امليتاف

   NII 348انظر ". العدمية"هو على وجه التحديد التعبري األكثر حسماً عن مثل هذه " علم الوجود"، فإن 
سفته هذا هو السبب يف أن هيدجر يربز بوضوح من التفسري الالهويت امليتافيزيقي للمفاهيم األساسية لفل29
 Existenzالوجود "فيما خيص مفهوم "): جتاوزه"يف جوهره وبالتايل يريد " امليتافيزيقي الالهويت"ألنه يدرك (
 .)HB 159" (لإلنسان... تصعيداعلمانًيا ملا قاله الالهوت املسيحي عن اهللا "، يؤكد بأن هذا ليس "

كل شيء من حقيقة أنه عندما تتكون هذه الشخصية قبل  . ID 45انظر على وجه اخلصوص املعرف  30
و  ×νὄ ᾗ ν  (ón hé ón)الوجود كوجود : الكائنات ، تظهر الكائنات كأرضية بطريقتني" أساس"ُيسأل 

ميكن تلخيص الشكل املزدوج ملسألة : "KT 277؛  ID 31ffانظر على وجه اخلصوص " (أمسى كائن"
 ). انظر أدناه" اللوغوس"تفصيًال لـ للحصول على معىن أكثر " Onto-Theo-Logieالوجود يف العنوان 

 .TK 26 ff; SG 99f .راجع باخلصوص 31
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") امليتافيزيقية("أساس الفئات يدجر عدم مناقشة إشكالية اهللا على 
تم حتديد فهم اهللا من ي، اليت 33"، اليت حتدد أيضا فهم اهللا32احلالية
  .خالهلا

وال يكفي مستوى املشكلة الذي مت الوصول إليه تارخيًيا ملناقشة السؤال، 
أي شخص اخترب ): "لهار جتربة الكينونة مرة أخرى يف أصبل جيب إظها

اإلميان املسيحي أو الفلسفي، من خلفية  الالهوت، سواء كان ذلك يف
لكن . 34"تطور أصله، يفضل اليوم أن يصمت عن ميدان التفكري يف اهللا

على أساس موقف الالمباالة، ولكن احرتاًما للحدود "هذا ال حيدث 
. 35"حقيقة الكينونة... املوضوعة للتفكري على أنه تفكري، من خالل 

، فإنه يرى فيه النتيجة 37 36"موت اهللا"عندما يفكر هيدجر يف القول ـ

                                                           
 W. Schultz, Der Gott der neuzeitlichen .راجع يف هذا اإلطار باخلصوص 32

Metaphysik. Pfullingen 1957, 43 ff. 
  :راجع أيًضا" ياامليتافيزيق"فيما يتعلق بالعالقة بني الفهم التقليدي هللا واألسس األساسية لـ (هلذا  33

Martin Heidegger, die Frage nach dem Ding. Zu Kants Lehre von den 
transzendentalen Grundsätzen. Tübingen 1962, 84 ff (abgekürzt FD); 
WD 44; Martin Heidegger, Kant und das Problem der Metaphysik. 
Frankfurt/M 1965, 18 (abgekürzt KM) 
34 ID 45. 
35 HD 182. 
36 Martin Heidegger, Holzwege. Frankfurt/M. 1963, 193 ff (abgekürzt 
HW) 
37 Dazu siehe auch N I 320 ff. 
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الذي مت تعيينه  املوضوعفتطبيق : 39 38األخرية جلوهر اهللا امليتافيزيقي
": أساسا"بالفعل باعتباره أساًسا مؤسسا للكينونة، على اإلنسان باعتباره 

سبب "ن الكينونة هي أالتغيري هو التأكيد املسبق على  السبب اخلفي هلذا
وذه الطريقة فقط ميكن وضع . األنطولوجي، وجتاهل االختالف "الوجود

مكان التأثري "، من الناحية امليتافيزيقية، كـ "املكان الذي يكون خاًصا باهللا"
فجأة يف جوهر اإلنسان   40"السبيب واحلفاظ على الكينونة كمخلوقة

مل يكن " ضده"إن اإلله امليتافيزيقي الذي يـَُوجه مثل هذا االنقالب : نفسه
اهللا، " قتل"اإلطالق؛ لطاملا كانت فكرة كونه السبب األمسى إهلًا على 

بقدر ما مت الضغط على الكينونة غري القابلة للتشيء يف خمطط فئات 
ال تأيت من الواقفني الذين ال يؤمنون ) هللا(ألن هذه الضربة : "الكائنات

كثر وجودا األباهللا، ولكن من املؤمنني ورجال دينهم، الذين يتحدثون عن 
ل املوجودات، دون أن يكلفوا أنفسهم عناء التفكري يف الكينونة ذاا ن ك
وعلى هذا النحو، فإن خطوة نيتشه هي النتيجة النهائية . 42 41 ..."

                                                           
" أللفي عام من التاريخ الغريب Seinsgeschickمهارة الكينونة "هلذا السبب ميكن أن خيترب هيدجر 38
 .).HW 196 f") (للميتافيزيقيا"كتاريخ  الكينونة (

39. N II 275 ff: " إذا كانت امليتافيزيقيا قد طُبعت بطابع خاص من طرف املسيحية، فيجب أيًضا التعبري
 "`Gott ist Tod`مات اهللا :"عن التقليل من قيمة القيم العليا السابقة بشكل الهويت من خالل الكلمة

40 HW 235. 
41 Ebd. 240. 

من وجهة النظر العقائدية للدين  - وتية  فقط من الناحية الاله" موت اهللا"هلذا السبب ال ميكن فهم  42
 ).HW 202(طبقا ألمهيتها األنطولوجية " امليتافيزيقيا"بل جيب تصنيفها يف كل تاريخ   -املسيحي
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نسيان "الضرورية بشكل أساسي لتأسيس الكينونة كأمسى وجود، أي 
يرى هيدجر أن الضرورة الداخلية حلدوث . يف امليتافيزيقيا الغربية" الكينونة

هذا قد مت وضعها بالفعل يف التغيري يف طبيعة احلقيقة منذ اإلغريق، واليت  
انظر (دد التصور امليتافيزيقي اليت حت  Ñρθότης مبثابة الصحة كانت
  ).أفالطون عن احلقيقةتعاليم 
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 ثانًيا

  مواجهة مع تجربة اهللا المسيحي
  

 توضيحها، العالقة بني بالنسبة للمجموعة األوىل من اإلشكاليات اليت مت
التمثل الشخصي /والتصور" الكينونة"و " اهللا"مفاهيم هيدجر عن 

، إذا جاز "ιαστασενπροβληµ∆مشكلة األبعاد ("املسيحي عن اهللا 
من جهة، يتعلق األمر  :قسمنيإىل ، فإن اإلشكالية اآلن تنقسم )التعبري

هر فيها؛ من جهة بالعالقة بني الكينونة واهللا واألسس الشخصية اليت تظ
أخرى، جيب أيًضا مواجهة تعاليم هيدجر الفلسفية برسالة اخلالص 

لكن جيب أوال . املسيحية يف عالقتها باألبدية واألخروية كما يف مفهوم اهللا
  .مناقشة املفهوم السكوالسيت املسيحي عن اهللا مبزيد من التفصيل

  

  عن اهللا" الميتافيزيقي" -المفهوم المدرسي . 1
  

 esse" كائن بذاته"د طوماس األكويين بأن اإلله الواحد هو يعتق
subsistens   موجود ألنesse  ويعتمد هذا أيًضا على (تعيش من نفسها
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إن  : "43املفهوم التقليدي للجوهر الذي حياول هيدجر التغلب عليه
 Divina autem .هو الوجود نفسه) جوهر اهللا(= اجلوهر اإلهلي 

substantia est ipsum esse " 44 45 . ميتافيزيقيا"لكن طوماس يفهم "
على النقيض من القوة " actualitasواقع "الوجود نفسه كـ "هذا 

potentia. )إذا مت وإىل حد ما ) يتبع هنا متاًما أفكار أفالطون وأرسطو
، باعتبارها )على الرغم من أنه مل يتم تقدمي جتريبًيا أبدا(أخذه يف حد ذاته 

مجيع األفعال ) حقيقة(هو حقيقة " الوجود"ما أمسيه  : "األكثر كماًال 
 hoc quod )أي الكمال نفسه(وبالتايل كمال كل الكمال ) احلقائق(

dico ‚esse’ est actualitas omnimum actuum, et propter hoc 

est perfectio omnium perfectionum "46 47 48 . بصرف النظر
                                                           

 Martin Heidegger, Sein und Zeit, Tübingen 1967, 87 ff انظر 43
(abgekürzt SZ); N II 430f.  

44 Suma contra gentiles (abgekürzt Scg), c. 22 (op. Tom. XIII, 70). 
45 Divina autem substantia esr ipsum esse 
46 Quaestiones disputatae: De potentia, qu. 7, art. 2, ad 9 (op. Tom. 
XIII, 219). 

 quia actus est semper„ "دائًما أكثر كماال من االحتمال) الواقع(ألن الفعل "هلذا ما يربره  47
perfectior potentia“ /ebd.).  وألن  -لذلك"esse "واقع /على هذا النحو هي حقيقة

actualitas ألن الوجود هو األكثر كماًال على اإلطالق) " حمضا "„ `esse`est inter omnia 
perfectissimum“ (ebd.)  الشيئية صفة مميزة له ال ميكن  متنحه لكن أال ييصبح الوجود هكذا مشيئا

إن الوجود نفسه هو أكمل ما يف كل "افُرتضت بطريقة جتريدية؟  - “substanzialisiert„ فصلها
 .Vgl. ähnlich ETheol I, qu. 4. Art .(?"فهو مرتبط بكل شيء) واقًعا(وباعتباره فعًال :شيء

1. Ad 3 (op. Tom IV, 50): „qod ipsum esse est perfectissimum 
omnium: comparatur enim ad omnia ut actus“. 
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 عن كثب من قبل طوماس، هناك عن الطريقة اليت يتم ا حتديد صورة اهللا
هو يف " الكائن "ما يعتقد طوماس بأنه : شيء واحد واضح بالفعل هنا

مقابل  esse existentiaالوجود  -بأبسط طريقة تعبري ممكنة  -الواقع 
على أساس ميتافيزيقيا ) طبقا هليدجر(؛ لذا فهو يتحرك essentiaاجلوهر 

املوقف بشكل جذري يف رسالته  انتقد هيدجر هذا(اجلوهر الكالسيكية، 
 واقع "باعتباره  esseالكائن بالنسبة لطوماس، فإن ). حول اإلنسانية

 actualitas) أي تشكيل األشياء(كل األشياء، وكذلك أشكاهلا ) حقيقة(

omnium rerum, et etiam ipsarum formarum"49 50  ليس
ألمر عند كما هو ا) (عامل(خمفيا وغري مفهوم لواقع ناشئ " أساسا"

 quaكجوهر لذاته  ) إنشاء وجود" (تنشيط"، ولكن ببساطة )هيدجر
essentia كشكل  أو formae ، والذي يضاف إىل االحتماالت اليت تعترب

ومن الالزم التفحص املفصل ملا إذا مل يتم يف هذا (جوهرية أو شكلية 
 الكائن"املعىن إجراء جتريد خطري على اإلطالق، عندما يتم احلديث عن 

esse "جوهرية"أبًدا بدون " أن يكون"ذي ال ميكن لعلى هذا النحو، وا" ،
بل له معناه، حيافظ عليه يف ارتباط وثيق به، ال يزال يتم النظر فيه بشكل 

                                                                                                                
48 „hoc quod dico `esse`est actualitas omnimum actuum, et propter 
hoc est perfectio omnium perfectionum“. 
49 STheol I, qu. 4, art. 1, ad 3 (op. Tom. IV, 50). 

  )"أي تشكيل األشياء(كل األشياء ، وكذلك أشكاهلا ) حقيقة(واقع  " 50
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هو وضع احتماالت الوجود " الوجود"بالنسبة لطوماس فإن ). منفصل
اليت ألغت   ،)إلمكانيات(الكامل موضع التنفيذ، وبالتايل اإلدراك الكامل لـ 

وبالتايل ميكن وصفها بأا فعلية . كل إمكانية كما أدركت يف حد ذاا
تصور شخصًيا، . خالصة

ُ
وفًقا لطوماس، هذه احلقيقة اخلالصة هي اإلله امل

اهللا على أنه " وجود"وهكذا يشرح طوماس . والذي ميتلك ذاته بالكامل
 Ipsum")هرهجو ("لذلك فإن وجود اهللا ذاته هو جوهره  : "51"جوهره"

igitur esse Dei est sua essentia"52 53 54 . بفضل هذا االمتالء
، )actualitas احلقيقة/الواقعوالذي يُفهم دائًما مبعىن ا(الالمتناهي للوجود 

فإن اهللا، كما هو مفكر فيه من طرف طوماس، هو السبب العام جلميع 
 summum ens qua يكون هو ذاته"كأعلى كائن . الكائنات الفردية

„ipsum esse55   " إن وجود األشياء "اهللا اخلالق " كونه نفسه"مبعىن
أي (وكذلك من نوع من املبدأ األصلي، وهذا التدفق ) اهللا(ينبع من كلمة 

                                                           
حتديد اهللا هذا والتحديد الوجودي جلوهر اإلنسان، واليت تظهر هنا  ال ميكن فحص اإلشارات الشكلية بني 51

 مبزيد من التفصيل
52 Scg I, c. 22 (op. Tom. XIII, 68) 

 " "أي ال شيء ميكن أن يتجاوز جوهر اهللا(هلذا ال شيء ميكن أن يفوق اهللا فيما وراء جوهره ""ويعين هذا  53
„quod Deo supra eius essentiam nihil supervenire possit“ (Scg I, c. 22 

(op. Tom. 70 )  حبيث إن اهللا يكون هو الكامل بني مجيع املوجودات.. 
 .STheol I, qu. 13, art. 11 (op "نفسه) جوهره(ألن وجود اهللا هو وجوده " انظر كذلك  54

Tom. IV, 1962): „cum esse Die sit ipas eius essentia“. 
 STheol I, qu. 13, art. 11 (ebd.) :انظر كذلك 55
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مع وجود األشياء، اليت ) أي يلتقي(يوجد على حدود ) اخلروج من اهللا
إن فكرة اخللق الفلسفية اليت متت  ..57 56"ةتشكل طبيعتها اخلاص

بني القوة صياغتها ذه الطريقة مبنية بالكامل على التمييز األرسطي 
δύναµις (dýnamis)  والطاقةἐνέργεια (enérgeia) وهي ال ترتك ،

يعتقد أرسطو أيًضا بأن اإلهلي هو  .أرضية امليتافيزيقيا اجلوهرية الكالسيكية
دث يف حت، ةطاقالالقوة إىل وهو مبعىن ما انتقال من  للقوةالتشغيل املطلق 

هناك شيء يتحرك بنفسه دون أن يتحرك وهو  ":ةممكنً  ا، مما جيعله"احلركة"
يفهم أرسطو هذه احلقيقة . 59 58 "). واقعا/ طاقة (نشاط خالص 

مطلقة مبعىن امتالك الذات املطلق، واليت ال ميكن " حياة"اخلالصة على أا 
 كائن أمسى لذلك نقول إن اهللا„ :.أن يفسدها أي شيء آخر غري احلياة

هذا ما و ، 6061"أبدي طاملا أن احلياة والوقت األبدي ملك هللا) كائن حي(

                                                           
56 STheol I, qu. 58, art. 6 (op. Tom. V, 89). 

 :.Quast. Disp صاغ طوماس هذا يف) جزئًيا مبعىن ميتافيزيقيا اخللق األوغسطيين(بشكل مشابه متاًما  57
De veritate, qu. 10, art. 4 (op. Tom, XIV, 549):   " اهللا ، الذي يشتمل يف ذاته

أي مادة ميكن (تلك هذا الكائن مثل نوع من احمليط الالحمدود وغري احملدود من اجلوهر على كل الوجود ، مي
 )".مقارنتها مبحيط شامل

58 Met. 17, 1072b f. 
لذلك جيب أن يكون هناك أيًضا شيء يتحرك بنفسه دون أن „ :1072a25f ,انظر نفس املرجع السابق 59

 “)الطاقة/ قع الوا(يتحرك ، وهذا هو األبدي واجلوهر والواقع 
60 Met. 17, 1072b28-30 

هي احلقيقة ) الروح(ألن حقيقة الروح هي احلياة ، فهذه ). يسكن فيه(وتأيت إليه احلياة " املرجع السابق  61
 1072b26f )"أي أا حقيقة خالصة/ احلقيقة (
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اهللا، الكائن الكامل يف جوهره ذاته ومن  " وجودا/بقاء"يسميه طوماس 
، "رجوعه إىل ذاته"اهللا الكامل باعتباره " انعكاس"ويشمل هذا . كيانه

ىت يصبح ومرة أخرى يف حتيني حمض، ح - والذي يعرف فيه عن نفسه 
امتالكه "العليم واملعروف متطابقني، حبيث ال يوجد ما ال يدخل يف 

وهذا هو السبب يف أن العودة إىل جوهره ليست سوى وجود  " ":لذاته
 62")أن الشيء يقاوم يف حد ذاته: على وجه التحديد(الشيء يف حد ذاته 

وفًقا ألرسطو، فإن هذه االستعادة هي إلغاء معارضة الذات . .63
 64"هي ذاا) الفكر(واملعقوالت ) العقل(بقدر ما إن الروح  "وضوع وامل

الذي يُفهم ذه الطريقة، والذي يفهمه طوماس " احملرك األول"إن . .65
، يكفي يف حد ذاته، وقد استوعب "actus purus "أيًضا على أنه 

ال ) جوهر(ليس له كيان  "، ألن )هدف(كطيلوس   بالفعل كل شيء

                                                           
62 STheol. I, qu. 14, art. 2, ad 1 (op. Tom. IV, 168). 

ولكن بالطريقة الكاملة فهي ختص اهللا . ة بالطبع الفعل يف كائنات روحية حمدودةهذه العودة الذاتيتوجد  63
وهلذا   .SThel I, qu 14, art. 2, ad 1 (ebd. 169))  "وجود ذات اهللا يف أعلى درجة : "وحده

 .suum esse“ (. STheol I, qu. 3, art. 4, (op„ السبب كان بإمكان طوماس اعتبار اهللا كـ
Tom. IV, 42). 

64 Met. 17, 1072b 21. 
املعقول ) فهم(يتعرف العقل على نفسه من خالل استيعاب : " 1071b 18fنفس املرجع السابق  65

 )"الفكر(
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، كما يقول أفالطون يف 67"يفارق ذاته/ألنه ال يرتك " - 66"يكون كيانه
  .Phaidrosفايديروس 

يعتقد أفالطون وأرسطو أن : للتأكيد بإجياز على أساسيات هذا املفهوم
حيث يُفهم هذا الواقع يف اية املطاف على أنه (الوجود هنا هو أمر واقع 

هلذا الواقع " لىاألع"ويظهر التمثيل (، )حتقيق الذات يف العيش مبعىن جمسم
يف " الوجود"موجود، وبصفته خاصية حامسة، فإنه ميتلك مثل هذا /يف كائن

وجيب أيًضا أن يؤخذ . actu purus"68" "فعل خالص" أنقى صوره، وهو
االعرتاض األساسي لكانط بعني االعتبار هنا، والذي وفًقا له ال ميكن أبًدا 

الوجود نفسه مثل  ": على أنه خاصية لكائن معني" الوجود"استيعاب 
اهللا ؛ لذلك ، فبقدر ما يسعى شيء ما إىل الوجود، فإنه ) خرية(فضل 

وذه ، 70 69"مع اهللا واهللا نفسه) املساواة(ضمًنا يسعى إىل التشابه 

                                                           
66 Scg I, c. 22 (op. Tom. XIII, 68). 
67 245c 7f. 

نا أنا ما أ: أو(أنا هو أنا : " ، يفسر طوماس أيًضا الكتاب املقدس actualitasمبعىن مثل هذه الواقع  68
 .Sum quod Sum  " : S I, c 22 (op. Tom. XIII, 69); STheol I, qu) عليه

13, art. 11 (op. Tom. IV, 12): „هو أنسب تسمية ] أنا ما أنا عليه/ هو من هو : مبعىن العبارة
 “هللا
. لشيءمن الواضح أن الكينونة ليست مسنًدا حقيقًيا، أي مفهوم ألي شيء ميكن إضافته إىل مفهوم هذا ا("69

. حول استحالة إثبات وجود اهللا وفًقا لكانط ، انظر إم"). إا جمرد موقع لشيء ما أو حتديدات معينة لذاته
Heidegger ،Kant and the problem of metaphysics ،Frankfurt / M. 1965 

 ).KMمن (وما يليها  281، 
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الطريقة، فإن مثل هذه امليتافيزيقيا ال تتجاوز أبًدا من حيث املبدأ بُعد 
من . م مبا فيه الكفايةبشكل حاس" االختالف"الوجود، ألا ال تطبق 

الذي هو يف حد ذاته مسة " الكائن"ناحية، تتحدث هذه امليتافيزيقا عن 
" وجود"ألن هذا الوجود هو خاصية للموجود فإن ، و من مسات الوجود

ومن ناحية أخرى، فإنه يفرتض وجود  . الواقع هو حتديد لنمط كل كائن
معينة للوجود، " حامسة"كائن كأساس للكائنات ذاا، ميتلك خاصية 

إن اهللا، إىل حد ما، هو متثيل منوذجي . 71، بدرجة بارزةيف الواقعواملتمثلة 
وهكذا يضع طوماس . 73 72 )يتحقق بالكامل(= للوجود على أنه واقع 

                                                                                                                
70 Thomas, Quaest. Disp.: De Potentia, qu. 1, art. 1 (op. Tom. XIII, 
3). 

والذي  - ) باعتباره أعلى قيمة/ غائي " (Summum bonum" "اخلري األمسى"فيما يتعلق بوضع اهللا كـ71
وهو على نفس املستوى من مفهوم الوجود األمسى  -  summum ensيتوافق مع مفهوم اخلري األمسى  

summum ens يف آخر املطاف إذا ): "" اإلهلي"الذي يدور حول اإلله (، راجع نقد هيدجر األساسي
 /HB 179انظر ". ، فهذا يعد تقليال من وجود اهللا"أعلى قيمة " هو"اهللا " أعلن املرء بأن 

Zusammenhang mit der „kausalen“ Kategorie des „Göttlichen“: ebd. 
180).. 

د ككل على أساس ، بقدر ما تفكر يف املوجو "أنطوثيولوجيا"امليتافيزيقيا الكالسيكية هي : يعين هذا 72
 ID) )"اهللا(= إن كل هذا الكل هي وحدة الكائنات، اليت وباعتبارها السبب احلمل توحد " ":. ُمؤسس"

 .ebd. ; siehe auch ebd) "وحدة جوهر امليتافيزيقيا غري املفكر فيها حىت اآلن" وهنا يوجد .(45
. وجود كوجود وعن الوجود األمسى تـَتِحدالوجود، فإن السؤال عن ال" أساس"بقدر ما ينشأ السؤال عن  ;(52
 Vgl. auch ebd. S ." لذلك يُفرتض مسبًقا بأن وجود الكائنات هو األساس" :ebd. 48f انظر 

60f). " سبب ذاته "ويؤدي هذا إىل معرفة اهللا كـcausa sui " /ebd. 51); vgl. ebd. 52: " يف
املوحد "مرة " هو"الوجود" - :" يقوم فهم امليتافيزيقيا وحدة الكائنات على هذا النحو بشكل عام ويف األعلى

 Vgl. VA))". زيوس(يف معىن كونه األول يف كل مكان وعام ويف نفس الوقت هو موحد يف معىن األمسى 
Interpretationen): -III, 19f) (Heraklit " اهللا(Hén) νEDas  ") مبا أن اإلهلي هو ذاته
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الذي يُفهم ذه " الوجود"اللحظة األخرية بني اهللا والكائن الفردي يف 
أن تتحقق العالقة بني اهللا مبعىن ) فقط(الطريقة، والذي يعين دائًما حقيقة 

والكائن الفردي تكمن يف هذا املستوى من املساواة الشكلية خلصائص  

                                                                                                                

من ناحية ) الكينونة باعتبارها اإلهلي حًقا(= إنه فريد يف نوعه . إنه ليس موجود من بني موجودات أخرى... 
ليس جمرد حضور واحد من بني ) بقائه/أزليته/كما يوجد اإلله مبعىن الوجود يف دميومته((أخرى ، فإن زيوس 

يوضح هذا املثال اليوناين الطابع األنطوثيولوجي للميتافيزيقا بأكملها، املتجذر " وجود/آخرين إنه أمسى حضور
ختلف – (ebd. 18) هنا أيضا  الروح/اللوغوس „ ويتأسس جوهر ". االختالف"يف 

ُ
 وهكذا يظهر امل

ام باعتبارها كينونة الوجود بشكل ع"  :(ebd. 60)واملتمثل يف الفرق األنطولوجي بني الكينونة والوجود )
من الوحدة احلقيقية اإلهتمام موحدا "وهلذا السبب يتم  .() 63نفس املرجع، ص ) "وكينونة الوجود األعلى

ومع ذلك ، فإن جوهر االختالف نفسه ، الذي ). نفس املرجع السابق(أنطلوجيا يف البداية وثيولوجيا فيما بعد 
مل يعد من املمكن التفكري فيه يف سياق ) "يايف امليتافيزيق(يكمن وراء هذا التكوين املزدوج لألنطولوجيا 

يأيت " :باختصار ، صاغ هيدجر الشرط الوجودي ملفهوم اهللا يف امليتافيزيقيا -). 64. املرجع نفسه" (امليتافيزيقيا
املرجع " (اهللا إىل الفلسفة من خالل ما كنا نفكر فيه يف البداية كضاحية جلوهر االختالف بني الكينونة والوجود

 .)نفسه
اهللا بشكل عام، ألنه ال " حقيقة"إىل استحالة وضع تعريف أكثر دقة لـ  Rhanerيف املقابل، يشري رانر 73

: ميتافيزيقي" تصور"و يتبع هذا شك أساسي جتاه أي ) ويتفق رانر هنا مع هيدجر(خيضع ألي تعريف مادي 
ومن املستحيل جوهريا هلا ... وعها ملوض) principium مبدئي (ال تصل امليتافيزيقيا إىل اهللا إال كأساس "

 ,K. Rhaner)" يف ميداا اخلاص نفسه" موضوعا"أن جتعل من هذا األساس، الذي يتم الوصول إليه 
Geist in Welt, München 1957, 388;  انظر كذلكE. Coreth, Gottesfrage 

heute: Die Gottesfrage als Seinsfrage. 17") : ي وقت مضى اليوم أكثر من أ... حنن
... ندرك بأن اهللا ال ميكن تصوره كشيء من بني األشياء، وليس كموضوع من بني املواضيع األخرى، أو 

ككائن بني الكائنات، حىت لو كان هو الكائن األعلى، الذي ميكننا التحكم فيه من الناحية املفاهيمية وجنعل 
  ").منه موضوعا، وبالتايل جنعله متاحا

 هو مبدأ أساسي يف امليتافيزيقيا البشرية لدرجة أنه ال ميكن العثور عليه بشكل أساسي إال اهللا: "ويعين هذا بأن
 .scienta quae agit de principatis  "(K. Rhaner, (siehe diesيف عامل أساسي 
Anm.) 388) .انظر يف هذا اإلطار. هنا يريد رانر أيًضا أن حيل اللحظة السلبية ملعرفة اهللا عند طوماس 

 J. Pieper, Unaustrinkbares Licht. Das negative Element in derباخلصوص 
Weltansichtdes Thomas von Aquin. München, 1963. 
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وهذا يعين بأن طوماس رمبا ال يفكر يف عالقة التعايل بشكل . كائنني
إن الوجود " :حاسم مبا فيه الكفاية عندما يتحرك يف فئات السببية احلقيقية

: حرفًيا(قدر ما يسعى شيء ما اهللا؛ لذلك ، فب) خرية(نفسه مثل فضل 
أي دائًما بالفعل، وإن كان (إىل الوجود، فإنه ضمًنا ) كائنات/ أي أشياء 

  .75  74"مع اهللا واهللا ذاته) املساواة(يسعى إىل التشابه ) ذلك غري معلن

للخلق يف توافق دقيق مع املنهج ) امليتافيزيقي(طور طوماس املفهوم 
التعايل الذي يظهر هنا هو تعايل بني إن . 76األرسطي للسببية الفعلية

الوجود وعلى هذا النحو ال يقرتب من حمتوى إشكالية االختالف 
مجيع الكائنات من ) تدفق(إنبثاق ""  :يفهمها على أا: األنطولوجي

 . 78 77"""اخللق"ونشري إىل هذا التدفق بعبارة : السبب الكوين، وهو اهللا
                                                           
74 Quaest. Disp.: De veritate, qu. 22, art. 2, ad 2 (op. Tom. XV, 146). 

بري عنها هنا ، قد عّرب عنها بشكل الضمنية هللا يف كل حتقق فردي لإلنسان، واليت يتم التع" التجربة"هذه 75
وجوده /جوهره/من كان اهللا يف كيانه): ""باإلشارة إىل جتربة اهللا الصرحية(مناسب ذات مرة مايسرت إيكهارت 

 Der got„ "يف كل شيء ) أي اهللا(ويضيء ) يتخذ اهللا إهلًا: حرفًيا(يدرك اهللا يف الهوته ) أي يف نفسه(
alsó in wedenne hât, der nimet got götlichen, und dem liuhtet er in 
allen dingen … „ (Die rede der underscheidung, 6: Von der 
abegescheidenheit und von habenne gotes; trakta2, Werke Bd. V, 
205. – Vgl. auch J. B. Lotz, Seinsproplematik und Gottesbeweis: Gott 

in Welt. Festgabe für K. Rahner. Bd. I. Freiburg 1964, 152. 
76 Zu Heideggers diesbezüglicher Kritik vgl. Z. B. SG 136; NII 131f. 
77 STheol I, qu. 45, art. 1 (op. Tom. IV, 464) 
78 Zur Kritik dieses Seins- (Gottes-)Begriffes als „Grund-Begriffes“ 
vgl. auch KT 278 
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، الذي يريد هيدجر يتجاوزه 80 79ةيظل مفهوم اخللق هذا يف عامل السببي
" كما يشرح ذلك بشكل خاص يف كتابه (باستعمال مفهوم الكينونة 

Der Satz vom Grund"81,( ؛ مييز طوماس بالتأكيد بني األشكال
املختلفة هلذه السببية، لكنه مل يعد يشكك فيها بنفسه، يعتقد أن اهللا 

أو (  causa universalisنفسه يقع يف نطاق السببية كسببية عامة 
  ،causa sui( 82  83السببية اخلاصة 

                                                           
وامليتافيزيقيا باعتبارها " اإلرادة"تبط ارتباطًا وثيًقا بلحظة التربير اخلطايب، كما تنشأ من تر ) واقع" / سببية"أية 79

 ,Theo-logieمن (  Die -Logiaاملنطق : املربر كونيا" اللوغوس"أنطوثيولوجيا، بقدر ما تتماشى مع 
onto-logie (علوم، أي إدراكها هو يف كل حالة سياق التربير الكامل الذي يتم فيه تقدمي موضوعات ال

 ").اللوجيستيك"احلديث و " املنطق"ومن هنا اشتق جوهر ). (ID50"(فيما يتعلق بأساسهاا 
" الذاتية"إلثبات االرتباط مع ". (اخللق مفهوم ميتافيزيقي مبعىن إنتاج التصور: "N II 302انظر كذلك  80

لالطالع على مفهوم اخللق  - ). 302f. جع نفسهالسابقة راجع املر " امليتافيزيقيا"باعتبارها السمة األساسية لـ 
 .HW 19 ،63 ،83 ،93 ،235؛  474هذا، انظر أيًضا املرجع نفسه 

حىت اهللا . causa efficiensيظهر احلقيقي اآلن يف ضوء عالقة السببية الفعالة : "VA I 42 انظر  81
 ".لسبب األوليف الالهوت، وليس يف اإلميان، ويقدم كا causa primaيعد السبب األول 

هذا هو االسم املناسب ): "إلظهار القيود الداخلية للتأمل امليتافيزيقي(ويضيف هيدجر بشكل ال لبس فيه  82
 (ID 64)" هللا يف الفلسفة

األشياء من ) احتفاظ(إن حفظ :" من هذا املفهوم للسببية، يشرح طوماس مفهوم اخللق على النحو التايل83
من (ال حيدث من خالل عمل معني جديد ) باألشياء يف الوجود، إذا جاز التعبريأي أن اهللا حيتفظ (قبل اهللا 

. ، بل من خالل استمرار العمل الذي به يعطي اهللا الوجود) أي فعل واحد يتم تعيينه بشكل متكرر) (اهللا
 )"خارج املكان والزمان/ أي حيدث بعيدا عن (وبالتايل فإن هذا اإلجراء هو بدون حركة وزمن 

conservatio rerum a Deo non est per aliquan novam actionem, sed per 
continuationem actionis qua dat esse, quae quidem actio est sine otu et 

tempore ) ."STheol I ،qu. 104 ،art. 1 ،ad 4 (op.Tom. V ،464. 
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إن : "84كما يشرح هيدجر يف نقده للمفهوم التوماوي املدرسي عن اهللا
الطابع السبيب للكينونة كواقع يظهر نفسه يف كل نقاء يف ذلك الكائن 
الذي ميأل يف أمسى معىن جوهر الكينونة، ألنه الكائن الذي ال ميكن أبًدا 

فًقا هليدجر، فإن اإلشكالية اليت تظهر هنا تنتمي إىل و . 86 85"أال يكون
 مسىأ"وجود اهللا مبعىن "، ألن األمر يتعلق مبسألة 87"األنطوثيولوجيا"جمال 

 summum ens qua ens" من كونه أكرب الكائنات احلقيقية
realissimum"88 . مبعىن (أي ما يفهمه هيدجر نفسه على أنه كينونة

 actusوبالتايل مل يتم احتواؤها يف قبضة الفعل  ).مشكلة معينة يف الفلسفة
 =)esse (الصوال يف الفعل اخل actus purus   =)كما اعتقد ) اإلله ،

الكينونة " ألوهية"وهذا هو السبب يف أن ما يعتقده هيدجر عن . طوماس
ومتظهرها، ال ميكن التعبري عنه بشكل كاٍف مبصطلحات امليتافيزيقيا 

                                                           
لإلنسان يف العصور الوسطى، حيث على أنه مشمول يف جتربة القياس ) 1916(الذي فهمه يف وقت سابق 84

والذي قدمه (؛ ويُفهم هذا التشبيه على هذا النحو "اهللا"والوجود " اإلنسان"بني الكائن (تتجذر جتربة التعايل 
 .M)" هيدجر املتأخر كتعبري عن الشكل احملدد للوجود الداخلي الراسخ يف العالقة األصلية املتعالية للروح باهللا 

Heidegger, Die Kategorien- und Bedeutungslehre des Dun Sotus. 
Tübingen 1916, 239) -  من وجهة نظر تاريخ الكينونة(حبيث عرضه فقط دون أن ينتقده.( 

85 N II 415. 
  )يف أنقى صوره(فيما خيص فهم مفهوم اهللا هذا انظر مثال اليبنتز  86

N II 448; انظر كذلك Wegmarken. M. Heidegger, Frankfurt/M. 19667, 
 .(من احملاضرة األخرية يف ماربورغ) 392
87 Siehe N II 470. 
88 Ebd. 
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يفهم هيدجر الكينونة واهللا يف امليتافيزيقيا . حيةالسكوالستيكية املسي
معينة لتاريخ إلشكالية الكينونة الواحدة " تعديالت"التوماوية على أما 

. اليت ال ميكن أبدا التفكري فيها على هذا النحو يف امليتافيزيقيا. والشاملة
يف  حبيث يعيد التفكري" امليتافيزيقيا"لذا فهو حياول الرجوع إىل ما وراء 

باعتبارها املخفية " الكينونة"العالقة بني الكينونة والتمظهر ويفهم 
جيب معرفته " سرًا"، دون التخلي عن اعتبارالكينونة روح الظواهر/لوغوس

؛ جيب أن حيافظ التفكري على طابعه  Ereignis"89 احلدث "يف 
فكري ، إنه ال يزال حياول، بقدر اإلمكان، الت"ما وراء النقدي"أو " النقدي"

من وجهة النظر الدقيقة . 90 )"الكينونة(يف موقعه من خالل تاريخ احلقيقة 
 شاملسبب الال هذه، يتعني على هيدجر أن يشكك يف مفهوم اهللا باعتبار

من حيث  causa universalis qua causa suiهو السبب يف ذاته 
تعيد املتطلبات التارخيية اليت مل يفكر فيها، واليت ُتظهر له ذلك وكيف 

. 91"وجود الكائنات اليت سيتم خلقها"امليتافيزيقيا املسيحية تفسري 
غائب وسائد للموجودات الفردية، " سبب"كـ " الكينونة"وبالتايل، تنسى 

                                                           
89 Siehe bes. ID 24ff. – Vgl. auch O. Pöggeler, Sein als Ereignis: 
Zeitschrift für philosophische Forschung 13 (1959), 547-632. 
90 O. Pöggeler, Existentiale Anthropologie: Die Frage nach dem 
Menschen. Aufriss einer philosophischen Anthropologie /Festschrift 
für Max Müller zum 60. Geburtstag). Freiburg/München 1966. 458. 
91 EM 147. 
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وفًقا هليدجر، . summum ens 92والذي ال يعترب هو ذاته أمسى وجود 
نها يف ، إذا ُمسح بالتحدث ع"اإلهلي"فإن األرضية اليت يستند إليها جوهر 

تتم . ، ال ميكن حتديدها بشكل كافٍ 93اليوم" Weltnachtليل العامل "
ال يستطيع اإلنسان : "التجريدي فقط-معرفة اإلهلي نفسه باملعىن التشييئي

ال ميكن . هذا وال ميكنه أن يقدم ذبائح له) األنطولوجيا(أن يصلي إلله 
بسبب  causa sui 94لإلنسان أن يركع على ركبتيه أمام السبب األول

لكن أال . 95"اخلجل، وال ميكنه تأليف املوسيقى والرقص أمام هذا اإلله
مشيأ على أنه /يفهم كغري متثيلي" (لإلله اإلهلي"حتتاج كينونة هيدجر 

عطى"مفهوم 
ُ
بطريقة ما هذه " تكون"ر ولكي تظه"!) العامل"من " امل

ا، فهو ال يرتبط هذا التفسري بالطبع ليس مؤكًدا متامً . الكينونة مبنظور معني
؛ وليس جمرد )أي التصور املسيحي عن اهللا(بالنفي اجلذري للمسيحي 

يف تاريخ الوجود يف سياق أكرب، بقدر ما يتم احلديث عن " تعليق/رفع"

                                                           
 NII 415f (Kritik des scholastischen فيما خيص هذا النقد، انظر باخلصوص 92

Gottesbegriffes im Sinne der Wirkursächlichkeit als actualitas und 
bonum (ebd. 416): 419, 163. 273. 

93 Vgl. auch VA I 42. 
 .Martin Heidegger, Erläuterungen zu Hölderlins Dichtung انظر 94

Frankfurt/M. 1963, 44; HW 248. 
95 ID 64. 
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؟ يعرب طوماس 96وفًقا للفئات املسيحية" Pantheismusوحدة الوجود "
 .كل األشياءذاته ل) العام(اهللا ليس الكائن املشرتك : " عن هذا بوضوح

Non est … Deus ipsum esse commune omnium"97 . إذن
 omnium rerum esse  الوجود الشكلي لكل األشياء "فإن اهللا ليس 

formale"98 ا تسعىحىت وإن كانت املوجودات الفردية، طاملا أ ،
لكن . Deum implicite"99تتضمن اهللا "،"الكينونة"جاهدة من أجل 

. هللا فيهماحلقيقي يف اهللا أو وجود حقيقي  جودهمهذا ال يعين ضمنًا و 
من املستحيل : "بعد توماس Siewerthوهلذا السبب وكما يقول سيفرت 

مساواة الكائن الصايف املتعايل بوجود الكائنات، بالفعل الفعلي جلميع 
     مواجهة وجهة النظر هذه مع تصميم هيدجر للكينونة. 100"الكائنات

                                                           
الشخصية ": أن يعين -بوضوح  H. Windischerكما صاغ ذلك فينديشري   - ألن هذا من شأنه 96

 .H. Windischer, Gott in Welt ".، تذوب، يف الكينونة اليت كانت خصوصيتها... تذهب 
Die Motive der modernen Weltfrömmigkeit: Wort und Wahrheit 2 

(1947) 612. 
97 Scg I, c. 26 (op. Tom. 13, 82). 
98 Scg I, c. 26 (op. Tom. 13, 82). 
99 Quaest, disp: De veritate, qu. 22, art. 2, ad 2 (op. Tom. XV, 146). – 

Vgl. auch J. B. Lotz, (siehe Anm. 70), 151:  إن التعاون بني الوجود والكينونة الدائمة
هو أمر محيمي لدرجة أن مجيع األفعال اليت متارسها الكائنات من خالل ما كانت يعنيه أوًال، حتتضن دائًما 

 ".كذاك األخري الذي تعنيه) اهللا(ئمة بالفعل وأساًسا الكينونة الدا
100 G. Siewerth, Das Sein als Gleichnis Gottes. Heidelberg 1958, 42.  
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" و 101"ال توجد أبًدا بدون وجود" ، واليت")هلةاآل"حيث تظهر"(إهلي" كـ
، تتجاوز دائما األساسيات، ألن 102فقط يف هذا الوجود"تأيت إىل نفسها 

، طبقا هليدجر، معىن "Pantheismusوحدة الوجود "للمقولة الفلسفية 
، وبالتايل فهي ال تنزل "اإلحلاد"و" اإلميان باهللا"فقط ضمن بنية تصنيفية 

وهذا الصدد، ال ميكن أن يكون اام . ية اليت أثارهاإىل أرضية اإلشكال
نقًدا مربرًا ملنهج هيدجر، ألنه نفسه " Pantheismusوحدة الوجود "

ومشكلة اهللا (يثبت أن مثل هذه املقوالت غري كافية إلشكالية الكينونة 
  ).اليت تنشأ فيها

ل إذا فكر املرء يف هذا عن كثب، فإن التشكيك يف كل أفكار طوماس حو 
جوهريا واقعا " الكينونة"تصبح : تصبح واضحة" اهللا"يف عالقته بـ " الوجود"

على الرغم من . للكائنات، وترتبط وختضع كجوهر خاص للوجود اإلهلي
" اهللا"إىل  103"حقيقة األشياء نفسها"باعتبارها " الكينونة"إن االنتقال من 

ألسباب حيدث دائًما بشكل مفاجئ إىل حد ما ودون دليل واضح على ا

                                                           
 Martin Heidegger, was ist Metaphysik? Frankfurt/M. 1965, 46 انظر 101

(abgekürzt WM. 
 Hegel und die „Metaphysik“ aus der انظر" املطلق"للمقارنة مع مفهوم هيجل عن 102

Sicht des späteren Heidegger. 
103 G. Siewerth, (siehe Anm. 95) 18. 
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إن الكينونة هي يف : "Siewertعندما يقول سيفرت . 104الداخلية
جوهرها مركزا وسيطا، تيارا يتدفق من اهللا ويتدفق عائًدا إليه، اجلسر فوق 

" الكينونة"، فإن املرء يتعرف على 105"هاوية الالاية واحملدودية
أكثر من هذا، وطبًقا . 106، لكنه ال حيددها يف أصالتها"كمخلوقة"

املوجود فوق " اهللا"تخدام هيدجر للمفردات، ميكن احلديث عن الس
  ).مبعىن هيدجر(الكينونة 

مبعىن " (قائم"هذا على أنه " أساس الكينونة"لكن كيفية وجوب ظهور 
يظل غري واضح يف مجيع الدراسات املدرسية ) حتقيق الذات الشخصي

 الذي صاغ ذلك ألول مرة بوضوح بشكل(نفسه  107وكذلك عند أرسطو
توقع وجود "عن  J. B. Lotzعندما يتحدث جي يب لوتز ). منهجي
وهو أمررمبا ( 110 109يف الواقع على أي شيء" يربهن"، فال 108"الكينونة

                                                           
 HB" (من خلق الوجود الالائي"تنخفض قيمتها عندما يُعلن أا " احلقيقية"ونتيجة لذلك، فإن الكينونة 104

170.(. 
105 G. Siewerth, (siehe Anm. 95) 47. 

مشكلة الكينونة ذاا "الطبع أن إثبات وجود اهللا هو ب  Lotz لوتز. ب. يف هذا الصدد ميكن أن يقول ج106
 .)150) 70انظر مالحظة ( J. B. Lotz)" اليت مت إاؤها

 .Metaph. 17, 1072b 17f :راجع املرور املفادئ 107
108 J. B. Lotz, (siehe Anm. 70) 152 (gesperrt). 

سؤال، وهو الذي يسعى إلثبات  حمط Corethكوريث " ميتافيزيقيا"وحيط هذا املرور غري الواضح يف  109
 ".الكينونة"مقابل " اهللا"ضرورة 

، حيث حياول إظهار هذا 150انظر املرجع نفسه ص (مل ينجح لوتز يف إظهار استطرادي هلذا االنتقال 110
 ,E. Coreth)" لكن ضرورة الكينونة أو مطلقيتها، تتضمن ضمنًيا ضرورة الكينونة املطلقة نفسها: "االنتقال
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، ألنه جمرد شيء يتعلق بالعالقة بني الكينونة ) ال يريده لوتز نفسه أيًضا
ال  وهو ) الكائنات: أكثر من هذا، بعد نقد هيدجر. (والكائن املوجود

  .كن إظهاره بشكل استنتاجي يف شكل منهجي صارممي

، فإن اهللا يشكل األعماق العميقة لكينونة غري حمددة، Lotzوفًقا لوتز 
طاملا كانت هذه الكينونة تشري إىل العالقة الضرورية أو املتسامية للموجود 

  .112 111بالكينونة املوجودة
  

  "الشخصية"مسألة . 2

كإهلية مبعىن شخصية " املوجودة/مةالقائ"كيف ميكن فهم هذه الكينونة 
- مطلقة؟ هل هناك أيًضا طريقة للربهنة الفلسفية 

" العقائدي"أم أن ذلك ُيرتك إىل التأمل  -الفينومينولوجية/الظاهراتية
األنطولوجي إىل حد ما فيما يتعلق بكل شيء؟ ما هي أمهية الشخصية يف 
                                                                                                                

Metaphysik. Eine Methodisch-systematische Grundlegung. Innsbruck 
التطوير والتفسري الصرحيني للمعرفة حول ضرورة "بالنسبة لكوريث، فإن معرفة اهللا هي  (498 ,1964

، انظر على وجه العموم ) 499املرجع نفسه ص ..." (الكينونة، من خالل القضاء على الكائنات النهائية 
Das Sein im Urvollzug (§§, 91 ff, 491 ff ( ومع ذلك، جيب التوضيح من التفصيل كيف

؛ حىت اآلن فشلت بالطبع مجيع حماوالت الربهنة "شخصيتها"للكينونة احملدودة وكيف تتجلى " مطلق"يتجلى 
 .اخلطابية يف هذا الصدد بسبب صعوبة برهنة بينذاتية

111 J. B. Lotz, (siehe Anm. 70) 152f. 
على األقل إىل  - موجود أيضا عند هيدجر esse subsistensإىل  ipsumن املرور من يعتقد لوتز أ112

 ..150f) انظر املالحظة( J.B. Lotz" (املقدس"عندما يتحدث عن بعد  - حد ما 
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ذاا، باعتبارها جتربة الكينونة؟ هل تنكشف يف الكينونة يف حد /معرفة
ُقرر، شخصية حقيقية ألنت ما 

بشرط أن تكون جتربة  -Duاإلهلي امل
 .113شخصي؟" آخر"مع " متوافقة"الكينونة 

 - (ميكن التعبري عن املشكلة برمتها شكليا يف العالقة بني الذات واملوضوع 
بالطبع مع كل التحفظات، اليت عرب عنها هيدجر جتاه التثبيت الثابت هلذا 

من الناحية  -إن أي جتربة ذاتية مشروطة : 114 )وج من األضدادالز 
وميكن حتقيقها من خالل شيء آخر، يربز منه الشخص  -الديالكتيكية 

الذي خيترب نفسه وميكنه من خالله استيعاب نفسه وجتربته بالكامل يف 
ال يكون ملفهوم ذات ما معىن إال يف . مثل هذا اإلنسحاب من الذات

يف ). والعكمس صحيح(نظريا هلا  /، يشكل تقابال"ضوعمو "عالقتها بـ 
فهمه امليتافيزيقي املبدئي، فإن األمر يتعلق يف اية املطاف بعالقة ترابطية 

الكينونة هنا ُمفكر فيها بطريقة  -" (الكينونة"و) التفكري" (اإلنسان"بني 
"). فقط"الظواهر اليت تتمظهر فيها " وراء"غامضة كما لو كانت تقف 

لك جيب أن يشمل الفهم الكامل لتحقيق الذات البشرية دائًما التجربة لذ

                                                           
الفكرة كمبدأ عاملي، : "Windischerمت تلخيص املشكلة برمتها بشكل مناسب بواسطة فينديش 113

انظر املالحظة ( H. Windischer" (متقابلني منذ غابر األزمانالشخص كمبدع من ال شيء، يقفان 
 .).612ص ) 91

 .SF 28 .انظر باخلصوص 114
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وذه الطريقة فقط ميكن . 115اإلنسانية للكينونة يف عدم قابليتها لالختزال
وجيب اآلن . يئة األرضية ألنثروبولوجيا عامة باإلضافة إىل األنطولوجيا

البحث إذا كان بإمكان (فحص املوضوع الواقف قبالة الذات عن كثب 
يف  -وبذلك يتبني . 116يف أشكاله املختلفة) النسقي إيصالنا إىل نتيجة

بشكل عام؛ " العامل"أو كـ" دنيوي"بأنه ككائن  -خمتلف مراحل التحليل 
" احملايد"مبعىن " التجلي"على أنه ) على هذا املستوى(ويُظهر نفسه 

ذا يف وسيط خالص من معرفة آخر، وال يتم φαινόµενον - للظاهرة 
 ه الظاهرةإذا مت القيام بذلك، ميكن هلذ. حتقيق أي تفسري أنطلوجي

)φαινόµενον  أن يقدم نفسه كمظهر أساسيὑποκείµενον " يف حد
 obiectum، وبالتايل فإن املوضوع، الذي يعتمد يف حد ذاته على "ذاته

ميكن أيًضا أن . ُمؤسس، والذي يكون هو شكله اخلاص) أنطولوجي(
كما حدث يف املثالية املوضوعية   -" املوضوع الظاهرايت"ثل هذا يُنظر إىل م

املفكُر فيه  على أنه -هليجل وكذلك يف الفينومينولوجيا املتعالية هلوسرل 
νόηµα (nóema) الوحيد وفعل التفكري νόησις (nóesis) ، وعلى هذا

 شخًصا آخر"وبالتايل ميكن اعتباره . النحو يشار إليه  بطريقة متسلسلة
                                                           

 H. Köchler, Der Innere Bezug von Anthropologie undراجع  115
Ontologie (Innsbruck 1972, 14ff) 

 H. Köchler. Die Subjekt-Objekt-Dialektik in .انظر باخلصوص يف هذا اإلطار  116
der transzendentalen Phänomenologie (Philos. Diss. Innsbruck 1972, 

39ff, 58ff9. 
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. بوسيط الوجود اآلخر) أو الذاتية املتعالية(من ذايت أو جتليا للروح املطلقة 
،  "كينونة بامتياز"أيًضا كـ  Andereيف اية املطاف، قد يظهر هذا اآلخر 

على الرغم من إنه ترك (كما اعتربه هيدجر بإصرار يف تفكريه املتأخر 
ومع ذلك، ). حلدود الفكر بوعي طابعه املتعلق باحملتوى غري حمدد، احرتاًما

فإن ما هو مشرتك بني كل طرق املقاربة هذه هو األساس الشكلي للعالقة 
وال يعين هذا بأنه يتم (بني الذات واملوضوع اليت ميكن إرجاعها هلا 

إن كون اإلنسان يف عالقة ). شكل العالقة اململوءة باحملتوى" شرحه"
ي دليل إضايف؛ إن هذا األمر تأسيسية محيمة بأشياء أخرى ال حيتاج إىل أ

يتضح من التحليل املتعايل لشروط العالقة الذاتية امللموسة لإلنسان بذاته 
من " Dassذلك الذي "قد يتم التعبري عن ). عامل ما" يف"كتحقق (

 متعالية/ذاتيةّ "معطى كون آخر يريد أن يُعرف ويُعرب عنه يف أشكال 
باعتباره آمنا يف كل شامل، متجاوزة، " / ذاتية"واختباره يف أشكال 

وباعتباره حتت رمحة شيء غري حمدد وغري مؤكد جذريًا، ومهدًدا وما إىل 
ولكن إىل هذا احلد يظل األمر . ذلك؛ وال تتأثر الواقعية على هذا النحو

غري حمدد حىت بالنسبة للتفكري الفلسفي النقدي الذي ال يعرتف قبل 
على  - مح أنواع اخلربة اليت يتم تقدميها ال تس. هذا اآلخر" جتربة"األوان بـ

يتم حتديدها ) يف طابعها االستثنائي للتجربة(الرغم من أا هي نفسها 
بشكل ملموس من حيث احملتوى، وال يوجد توصيف متعلق باحملتوى 
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احلالة "وال ُحتّلل  - . (الواقعي نفسه خارجًيا إىل حد ما" املعطى"يكون 
ال يتم استخدام مثل هذه التجارب املتعلقة ألنه " Stimmungenاملزاجية 

  ).117 !مبخاوف حقيقية

على النقيض من هذا، هناك أيًضا مناهج متنوعة للتفسري الوجودي 
وقد مت (واملتعلق باحملتوى وتفسري هذه احلقيقة احلالية اليت ال ميكن إنكارها 

 وعند القيام بذلك، فإن ما يتم حتديده ليس). ذكر بعضها بإجياز أعاله
) الذي يتم حتديده مضامينيا" (الوجود الذايت"هو نوع املعطى، ولكن نوع 

، "كينونة بامتياز"وطاملا أنه يُفهم شكلًيا على أنه . هلذا اآلخر املعين باألمر
 Soseinفإنه بالتأكيد ال يسمح بأي تعريف ميكن تصوره لوجود هكذا 

ر، الذي يرفض أي ورمبا يتوافق هذا أيًضا مع املوقف النقدي هليدج. معني
طبًقا له، فإن . كغري مالئمة" الكينونة"تصور تشييئي يف فهم ووصف هذه 

األساسي لـ " اخلطأ"كل حتديد من هذا القبيل يقع بالفعل يف 
، 118، اليت تريد جعل كل شيء متاًحا للتفكري الرياضي"امليتافيزيقيا"

يف (احلقيقة سبق يف وبالتايل فإن جتربة الكينونة بذاا يف معطاها البسيط امل

                                                           
 H. Köchler, Stimmungلكنها ذات صلة يف سياقات منهجية أخرى؛ انظر هانس كوكلر 117

und Realitätserfahrung. Ein erkenntnistheoretisches Problem 
(Ungedrucktes Ms. , Innsbruck 1972).. 

 Hegel und die „Metaphysik“ aus der Sicht des راجع شروحي فيما خيص  118
späteren Heidegger Subjekt-Objekt (Siehe Anm. 111) bes. 19ff. 



 

70 

وهذا هو . دائًما حمجوبة بالفعلتكون ) اإلختفاء/معىن عدم الضمور
السبب يف أن هيدجر يفهم كل التحديدات املتعلقة باحملتوى، كما تطورت 
تارخيًيا يف أشكال متعددة وسياقات منهجية خمتلفة، باعتبارها أمناطًا ناقصة 

ليس من . 119ل املوضوعيلتجربة أصيلة أكثر للوجود تتخلى عن التخي
حمتمل " غري موضوعي"قبيل املصادفة أنه سأل الحًقا عن تفكري وحتدث 

ترى نفسها " إله"أو " إهلي"، واليت يف حتديدها لآلخر كـ 120يف الالهوت
آلخر مجيع اإذا رفض . التثبيت املعوق للمعطىأيًضا يف مواجهة مشكلة 

بقدر ما مييز نفسه عن الفلسفة التفسريات امليتافيزيقية املتعلقة باحملتوى، و 
أو من األفضل القول " (كينونة"الالهوتية التقليدية وامليتافيزيقا، وحيددها كـ 

، وذه الطريقة فإنه ال يتهرب من أي فحص ورقابة )بأنه يعيد صياغتها
واللذان حيتاجان دائًما إىل ما هو موضوعي حىت يكونا قادرين (علميني 

مطلق "بل إنه يفهم ما هو أكثر بكثري مما هو  ،)على تقييم حتقق حمتمل
Ab-solute " مطلقه "حًقا يفAbsolutheit" األمر الذي يتطلب ،

وليس على  - 121"التارخيية -املاهرة "انفتاًحا تاًما على طرق جتربته 
يصف هيدجر . تعريف تشييئي، يكون بشريًا ومشروطًا تارخيًيا فقط/حتديد

                                                           
119 Vgl. bes. M. Heidegger, Zur Sache des Denkens. Tübingen 1961, 
1. 
120 Siehe Martin Heidegger, Theologie et Philosophie: Archives de 
Philosophie, Tom. XXXII Cah. III (1969) 355-415. 

 .N IIلإلطالع على األشكال املختلفة للكينونة يف الوعي التارخيي لإلنسان، انظر يف املقام األول  121
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 Absolutenهذا املطلق  Absolutheitبعدة طرق كيف جيب فهم مطلق 
بشكل أساسي يف  -(، إنه يفحص طرق العالقة - وجوديًا -وكذا فهمه 

ولكنه ال يسعى من حيث املبدأ إىل فهم كمي  122")الزمن والكينونة"
باعتبارها قطًبا واحًدا لالرتباط، ألن هذا من شأنه أن يتجاهل " للكينونة"

لذلك، إذا كان يصرح بأنه ينتمي . "ألوهيتها"املطلق الفعلي للكينونة و
، فهذا يشري حتديًدا إىل gott-losen Denken"123للتفكري الالإهلي "
إن الدليل اخلطايب عن . ، الذي يستعصي على التفكري124"اإلهلي" "اإلله"

ألن اهللا، الذي جيب عليه أن يثبت وجوده أوالً، هو يف : "اهللا ال يربهن
وما إذا كانت . ungöttlicher Gott"... 125النهاية إله قليل األلوهية 

، يعين ما إذا كانت طريقة 126مرة أخرى أن تكون اهللا" قادرة"الكينونة 
، هو أمر ال ميكن "إهلي"معرفة الكينونة يف املستقبل هي إشارة إىل شيء 

وما مل يكن غري ذلك فهو ال يريد االستسالم (لإلنسان أن يقرره بنفسه 
، ألن اآلهلة ال ميكن أن )لوق ومتخيلرد وهم ذايت يف شكل إله خم

ويف الوقت احلايل . 127"تتكلم إال عندما ختاطبنا وتقوم مبطالبات فيما بينها

                                                           
122 M. Heideggers (siehe Anm. 114) 1 ff. 
123123 ID 65. 
124 Ed. 
125 NI 366. 
126 Siehe HW 103. 
127 EH 37 
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فإن الشيء الوحيد  – 128"الزمن البئيس الذي هربت فيه اآلهلة"يف  -
الذي يهم هو أن تكون الكينونة مرة أخرى على هذا النحو، منفصلة عن 

 ا التارخيية احملدوكانت التثبيتات الالحقة دقيقة، واليت دائًما ما  . دةمتظهرا
 129من ذاا" ذاا"للكينونة، ألا تنسحب هي " انسحابا"كانت أيًضا 

أن " الكينونة"وهذا ال يعين أنه جيب على (وتنسحب من التفكري يف ذاا 
؛ )فارًغا، بعيًدا عن املعرفة امللموسة للواقع" جتريًدا"صبح من جديد ت

عن " التنازل"فة املتعمقة للواقع بالضبط هي اليت تؤدي إىل احلاجة إىل واملعر 
التحديدات النظرية مبعىن حاسم، لصاحل متظهر الكينونة ككينونة، وهذا 

إنه يعطي جتربة كينونة . 130"إنه يعطي. اإلستغناء ال يأخذ/التنازل"
ال بانفصال عن جتارب الكائنات يف تنوعها امللموس، وبانفص -الكائنات 

أيًضا عن جتربة الوجود يف متويه الكينونة، اليت غالًبا ما تؤخذ على أا هي 
كما جاء " اهللا"كما ُيشهد على ذلك من خالل مفهوم ( الكينونة ذاا

 causaمبعىن السببية الشاملة  summum ensيف الوجود األمسى 
universalis يف التفكري "وهلذا السبب يريد هيدجر ). جلميع الكائنات

يفكر يف الوجود بغض النظر "يريد أن . ، يعين إنه131"الكينونة بال وجود
                                                           
128 Ebd. 44. – Die die Zeit der „Weltnacht“ ist (HW 248). 
129 Siehe NII, Z. B. 368. – Vgl. auch: Hegel und die „Metaphysik“ 
aus der Sicht des späteren Heidegger. S. 13 ff. 
130 M. Heidegger, Der Feldweg, Frankfurt, 1969, 7. 
131 M. Heidegger (siehe Anm. 114) 25. 
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شيء مثل (، اليت غالًبا ما جتلت فيها ككائن معني 132"عن امليتافيزيقيا
وهلذا السبب بالتحديد، عليه أن يتخلى عن ). باملعىن األنطولوجي" اهللا"

حىت  -من وجهة نظر فلسفية  -نسخة سابقة من الكينونة كإله شخصي 
، اليت حتدد حسب رأيه التفكري 133التشيؤ" عدمية"ال يستسلم لـ 
باعتباره (عليه االستغناء عن هذا، ألن املوضوع ، امليتافيزيقي الغريب

" موضوع"من األفضل التحدث عن (اليت تم ا الفلسفة ") الكينونة"
د خيضع لتفسري احملتوى الذي يتجاوز وصف التجربة ُمعطاها وتري) الكينونة

ال يعين أن " احلياد"مثل هذا ". طريقة كينونته"أن حتدده بنفسها يف 
يف " مستبعدة"الشخصية مرفوضة يف جتربة الكينونة، بل هي فقط 

وبقدر ما يسعى هيدجر إىل صياغة شكلية للعالقة . االعتبارات النظرية
بني الذات واملوضوع بشكل أكثر حتديًدا، من أجل إظهار االختالف 

، بطريقة جتعل "األنطولوجية"ي باعتباره سبًبا خفًيا للميتافيزيقا األنطولوج
تصور الكينونة كأمر واقع مبعىن أساس سبيب حقيقي باعتباره أساس الوجود 

  األمسى لكل املوجودات قد تأسست فيه بالفعل؛
بشكل " الواقع"حبيث يقوم إىل حد ما على الضرورة األساسية ألساس 

واقفا ببساطة قبالة ) Objektموضوعا (ة باعتبارها عام، ويتم إدراك الكينون

                                                           
132 Ebd. 
133 S. N II 335 ff (VH: Die seinsgeschichtliche Bestimmung des 
Nihilismus). 
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، من طبيعة احلال، على الرغم من إن Objektاهللا باملعىن الواقعي 
وال يضاف هذا السبب يف  مل تتقرر بعد؛" السبب املؤسس"شخصية هذا 

يف حد  -امليتافيزيقيا إال يف خطوة ثانية، وهي اليت تفسر ذاك الذي يعترب 
ى واقع كامتالك روحي للذات مبعىن عودة كاملة وأمس" حمايدا"ذاته 

reditio completa( 134" : إن الشيء الوحيد الذي يهم اآلن بالنسبة
ملشروعنا هو النظر يف إمكانية التفكري يف االختالف كنتيجة بطريقة جتعله 
أكثر وضوًحا وإىل أي مدى يوجد الفهم الالهويت للميتافيزيقا يف أصله 

أ تاريخ امليتافيزيقيا معه، ويسود عصورها يف كل األساسي، والذي يبد
مكان كحامل خمفي وبالتايل تنسى امليتافيزيقا يف نسيان ال يزال ينسحب 

على هذا النحو، " نسيان الكينونة"إذا أردنا أن نعرف  .135"من نفسه
فيجب على املفكر أن ميتنع بشكل حاسم عن إثبات الكينونة كشيء 

يف " اإلهلي"لالنفتاح على ) رًاح(شخصي، حىت يكون منفتًحا 
  .136املستقبل

إن حماوالت مواصلة توجيه املنهج األنطولوجي هليدجر يف اجتاه التجربة 
تسقط، وفًقا هليدجر، من ) كما تفعل غالًبا الفلسفة املسيحية(الشخصية 

                                                           
134 Vgl. oben. Thomas von Aquin. K. Rhaner, I. B. Lotz.  
135 ID 60. 
136 Vgl. Abschnitt III: 
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رمبا ينطبق هذا أيًضا على . اليت يريد أن خيرج منها" امليتافيزيقيا"جديد يف 
شخصي يف " نظري"، الذي حاول إجياد Wiplinger 137بلينغرحماولة  في

املوضوع كعالقة بني اإلنسان والكينونة؛ -البنية الديالكتيكية لعالقة الذات
ومن خالل القيام بذلك، يقرتب من التكهنات املنطقية املسيحية الرواقية 
اليت أخذها هيجل مرة أخرى، واليت واصلها فيما يتعلق بالوضع اإلشكايل 

يف . ديد للوجود والتفكري الذي أوجده هيدجر حنو جتربة شخصيةاجل
 يتال الروحاختالفًا جوهريًا عن  Logosاحلقيقة  خيتلف هذا اللوغوس 

هيدجر يف تفسري هريقليط لتوضيح اهتمامه، كما يقول هيدجر  اشرحه
، وهو أمر مل يأخذه فيلينجر يف االعتبار ومل يعترب موضوع تأمل، 138نفسه

يف الواقع هو عالقة " يوجد"ما : "ضروري يف اإلهتمام يدجر وهذا أمر
، اللوغوس كحوار Dialegeinكـ   Legeinوتنفيذ اجلهة املقابلة، هو 

Dia-logos وهي ليست ثالثًا جبانب أو خارج أو فوق كليهما، ولكن ،
يف نفس احلدث الواحد املقابل وغري املنفصل، اللوغوس ... طريقهما 

                                                           
137 Vgl. bes. F. Wiplinger, Dialogischer Logos, Gedanken zur Struktur 
des Gegenüber: Philosoph. Jahrb. d. Görres-Ges. 70 (1962/63) 169-
190; ders., Wahrheit und Geschichtlichkeit: eine Untersuchung über 
die Frage nach dem Wesen der Wahrheit im Denken Martin 
Heideggers. Freiburg/München 1961, 365 ff; ders. Sein in der 
Sprache: Wissenschaft und Weltbild 12 (1952) 369-384. 
138 EM 103 („Eine Welt trennt all dieses von Heraklit“). 
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يتحدث . 141 140 139"نفتح وينكشف أحدمها لآلخراحملاور، الذي ي
الذي باملناسبة ميكن أن يعتمد (عن التفاين املتبادل  Wiplingerفيبلينغر 

: - وهذه هي النقطة املركزية يف برهنته  -ويعتقد ) على تعبريات هيدجر
وبالتايل فإن التجربة   142، ..."فقط  Duيبدو هذا التفاين ممكًنا لألنت "

، والذي 143"احلقيقي الوحيد Duلقاء مع األنت "ة هي احلقيقية للكينون
ذه . البشري Duميثل شرط إمكانية كل جتربة فردية ملموسة لألنت 

إىل جتاوز االختالف  Wiplingerالطريقة ، يسعى فيبلينغر 
من " اختالف الهويت"الذي صاغه هيدجر بصرامة إىل  144األنطولوجي

جر فإن دوطبقا هلي. 145"سيحيامل"باملعىن روح ك" الكينونة"خالل فهم 
هذا يعين االنتكاس إىل التفكري األنطوثويولوجي القائل بأن الكينونة نفسها 

وذه الطريقة، . الزم أن ختضع لكائن أعلى وال ميكن التفكري فيها ككينونة

                                                           
139 F. Wiplinger, Dialogischer Logos (siehe Anm. 132). 

  :370ص ) 132انظر املالحظة () Wahrheit und Geschichtlichkeit نفس املرجع  140
 )مغلق هناك" ( duهو أكثر أنت ) املقابل املوصوف(مثل هذا احلاضر "

جيد اإلنسان يف ذاته "- H. Windischer, Gott in Welt (s. Anm. 132) 614 انظر 141
 .يف جتربته الذاتية اليت هي اللحظة التأسيسية هلا"  Duاألنت 

، واليت، بالطبع، ال تساعد هنا argumentum ex absurdoيُظهر هذا تقريًبا بنية احلجة السخيفة 142
 .ة دون تفكريبشكل موضوعي، حيث يتم افرتاض معايري العبثي

143 F. Wiplinger, Wahrheit und Geschichtlichkeit (Siehe anm. 132) 
375. 
144 Ebd. 374. 
145 Siehe Ebd. 
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) اهللا(= الوجود كأكثر وجود ) يف مثل هذه األنطوثويولوجيا(يؤسس "
أن " أساس"التفسري امليتافيزيقي للوجود كـ ال ميكن ملثل هذا. 146"الكينونة

حتدث . نفسه يف الكينونة" الوجود األكثر وجودا"يقول كيف يعرف 
وهذا ليس مع فيبلينغر فقط، بل جنده أيًضا عند  - الربهنة هنا دائًما 

يف شكل قفزة  –أرسطو وكذلك عند طوماس وسكوالستيني آخرين 
املوضوع -يكتيك الذاتويُفهم ديال. شخصي- ديين" حل"مفاجئة يف 

بدقة كدياليكتيك شخصي، والذي إىل ") حمايدا"الذي يعترب يف حد ذاته (
يف "يكون على النقيض من جمرد  –وحبكم التقريب الداخلي  -حد ما 
حقيقي لشخصية ال ميكن " يف حد ذاته"ساكن بالنسبة لـ " حد ذاته

شرية احملدودة، تعويضها، والذي يبقى دائًما متسامًيا لتحقيق الذات الب
بشكل جذري، والذي منه يربز  Andereولكنه مع ذلك يبقى هو اآلخر 

اإلنسان كشيء َحيُد ذاته وبالتايل حيدد ويشكل، هذه الذات يف كياا 
ميكن على ". تصبح ممكنة"ويسمح هلا أن  Soseinالفعلي ووجودها هكذا 

التغلب على األرجح توضيح وجهة النظر هذه يف جتربة حدسية مت فيها 
ثنائية الذات واملوضوع الواقعية، وحيدث نوع من هوية ارب مع التجربة، 

طابعها الثابت غري القابل ") املوضوعية("وهي اليت ترفع عن التجربة 

                                                           
146 ID 62, 
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ال ميكن (، 147وروحي-لالختزال إىل وسيط شامل، ميكن تأويله كشخصي
اليت يشري إليها  أبًدا حتقيق أي صرامة يف مثل هذه الرباهني، ألن التجربة

ومع ذلك، ميكن أن . الربهان هنا ال تشري أبًدا إىل مستوى استطرادي
ومع ذلك، فإن هذه ). يوضح إمكانية افرتاض أساس شخصي للكينونة

للروحانية، الذي يتم اختباره ذه الطريقة، جيب أال " الشامل"الوسيط 
غه يف حلظات ، يعرب عن نفسه وتفر )على أنه روحي(يُفهم على أنه مطلق 

خمتلفة، حيث لن تكون الشخصية الفردية املنفردة فيها سوى منط، أي  
كيفية إدراك هذه الروح املطلقة نفسها وبالتايل حتقق ذاا، حبيث تبلغ 

، حبيث يُلغى كل "املطلق"التجربة الفردية للفرد ذروا يف جتربة اهلوية مع 
وهذه هي ) (لذي حيددهاإلنسان واهللا ا(دياليكتيك حقيقي بني نقيضني 

وجهة نظر هيجل األحادية، اليت تستند إىل حد كبري على تكهنات 
من الناحية الشكلية واهليكلية، ميكن حملاولة هيدجر ). اللغوس القدمي

إذا مت تصنيف جتربة : املنهجية أيًضا أن جتد منهًجا يسري يف هذا االجتاه
 الطريقة اليت تتجلى ا الكينونة على أا احلدث األساسي للتاريخ، يعين

املتعددة، وعندما يتم وضع الكينونة يف متاسك " امليتافيزيقية"يف األشكال 
وهذا ما حيدث مع (داخلي مع أشكال متظهرها الذايت يف الوجود 

                                                           
" يعطي"الذي "  Esاهلو "نتيجة لذلك، كان جيب أيًضا فحص خطاب هيدجر يف موضوع التفكري حول 147
 .M. Heidegger, Zur Sache des Denkens, Tübingen 1969" الزمن والكينونة"يف 
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، وال "إهلية"، فمن املمكن بسهولة فهم الكينونة نفسها على أا )هيدجر
يف التمظهرات  - ارخيية مستقبلية ت) كينونة(ميكن حتقيقها إال يف سريورة 

" يف"ستكون الكينونة جوهريًا . 149 148املختلفة يف الوعي التارخيي للناس
ومع ذلك، فإن . حمدودية فقطنفسها يف شكل " تطوير"الوقت وميكنها 

مع كل  -ل حول ما إذا كان هذا التفسري ينصف مفهوم هيدجر ؤ التسا
الزمن " أيضا يف القرب البنيوي من هيجل، كما يظهر ذلك مثال

يبقى غري واضح وال ميكن اختاذ أي قرار يف شأنه؛ خاصة  – 150"والكينونة
يريد أن يفكر يف الكينونة دون "وأن هيدجر يتحدث صراحًة عة كونه 

                                                           
ذه الطريقة يصبح وعي اإلنسان الذايت كعودته إىل نفسه ُحمينا؛ لذلك ستحدده الشخصيات الروحية 148

ومع ذلك، جيب حتديد مثل هذا املوقف بشكل . سيكون الوصول إىل إله شخصي أسهل. (بشكل أساسي
 (J. B. Lotz, siehe Anm. 70انظر ) (عند هيجل واالستبداد يف التاريخ" وحدة الوجود"صارم من 

بقدر ما تكون يف اإلجناز الشخصي فقط وعندما يصل اإلجناز الشخصي بالكامل إىل "إن الكينونة هي ) 149
 ".ذاته، بشكل شخصي داخلي

ليس إىل إله شخصي مبعىن اإلميان  -  C. Fabroكما قال فابرو   –تقود " عملية الكشف التارخيية"ألن 149
ال : "هليدجر"  Eschatologieعلم أمور اآلخرة "لذلك فإن فابرو ينأى بنفسه عن املسيحي يف الوحي ؛ 

أن يصل إىل إله ) ... الكينونة(املستقبلي عن املطلق ) هيدجر(ميكن للمرء أن يرى كيف ميكن ملفهومه 
  ". سيحيةشخصي كانت له عالقات ملموسة مع العامل ومع اإلنسان وأعطى التاريخ هيكًال ائًيا كما تعلمه امل

„non si vede come la sua (Heideggers) concezione futura dell`Assoluto 
(Sein) … possa arrivare a un Dio Personale che a avuto rapporti 
concreti con il mondo e on l´Uomo ed ha dato alla storia una struktura 
definitiva come insegna il Cristianestimo“. C. Fabro, Ontologia 
esistenzialistica e metafisica traditionale: Rivisita die Filosfia neo-
scolastica 45 (1953) 613). 
150 Siehe Martin heidegger, (Anm. 142) 51 ff (Protokoll zu einem 
Seminar über den Vortrag „Zeit und Sein“ 
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على سبيل املثال، إذا كان مثل هذا التفسري األحادي لتفكري . 151"وجود
فرمبا ال يتوافق  تصنيفات الشخصية، أيًضا حلل بهسيتعني هيدجر، والذي 

مع املقصود، فكيف تُفهم مصطلحاته اليت ترجع للشخصي، وهي 
مصطلحات يستخدمها دائًما عندما يتعلق األمر بتوضيح عالقة اإلنسان 
بالكينونة؟ رمزيا فقط؟ أو هل حيدث إىل حد ما مدخل  للوصول إىل إهلي 

امه يف على سبيل املثال، إمت Wiplingerشخصي، والذي حياول فيبلينغر 
وأيضا ال يتعلق األمر بتجربة مكتملة مضامينيا، بل توقًعا . جتربة الكينونة

يء اهللا؟ حبيث تصبح وجهة النظر اإلرشادية للتجربة والتفسري 
: يف تفسريه هليدجر Siewerthاألنطولوجي للكينونة ما قاله سيفرت 

توقعة كما لو  نتوقع أن نشعر بالتفكري املتقدم يف سر بعد اهللا وعودته امل"
 .152"كنا نفكر يف شيء غري مفهوم

  

  )الواقع(االختالف في المفهوم المدرسي للوجود . 3

باإلضافة  -هليدجر " اإلمياين"إن ما يزعج باستمرار يف مثل هذا التفسري 
بالكينونة، أحدث " اهللا"هي ربط هيدجر  - إىل احلجج اليت مت عرضها 

                                                           
151 Siehe ebd. 25. 
152 G. Siewerth, Martin Heidegger und die Frage nach Gott: 
Grundfragen der Philosophie im Horizont der Seinsdifferenz. 
Düsseldorf 1963, 257. 
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مل يعد يسمح بأي ) ؟"حًقا"ا وإهليً (هذا باعتباره ليس شيئا وشامًال 
من  تعبريات حمددة تتعلق باحملتوى، وبالتايل يشكل األساس لكل ميدان

 ὑποκείµενονاألساس  لؤ الوجود، الذي مل يعد حمط تسا
(hypokeímenon)ه الواحد؛ بل إن ἕν (hén)  روحا باعتبارهλόγος 
دي إىل حط مما يؤ (فوق اهللا واآلهلة   153 )أنطولوجيا(الذي ال يزال يقف 

تساؤل، والذي يقف بدوره فوق  طجذري للمفهوم املسيحي عن اهللا حم
تُفهم هنا بشكل خمتلف، أي أا " الكينونة"الكينونة، ولكن رمبا فقط ألن 

ألن اهللا "؛ 154ليس باملعىن األنطولوجي األساسي؟و  حقيقة كل شئجمرد 
 155 ..."هو، إن كان، كائن، يقف ككائن يف الكينونة وجوهرها 

وهذا هو السبب يف أن إشكالية اهللا بالنسبة هليدجر هي أوالً . 156.157
لذلك على مستوى (وقبل كل شيء إشكالية عن كيفية متظهر الكينونة 

                                                           
، صاغ هيدجر هذا على )واليت حيافظ اجتاه ضرورا مبسافة نقدية(فيما يتعلق باملصطلحات امليتافيزيقية 153

هي   λόγοςوهذه الروح . وح هي مبعىن ما األساس وتركها تتمظهرإن جوهر الكينونة كر :" النحو التايل
  νE ."Vgl. bes. VA III 3 ff. –(ID 61) (Hén)حد، لألوحد اكتجميع للو 

154 Siehe oben S. 64. 
 H. Meyer, Martin Heidegger und Thomasاحلاد يف  Meyerانظر نقد ماير  155

von Aquin. München-Wien 1964, 81 ) أين تفسري هيدجر للعامل يف مثل هذا "يسأل
التفاين يف تفسري الكينونة، ويف وضع اهللا حتت الوجود، الذي تقف الكينونة يف كليته، أال يزال هللا مكان، وما 

  ").هي الوظائف اليت مت تعيينها هلذا اهللا
 

156 TK 45. 
 .151، ص 70بط ما ينتقده لوتس عند هيدجر انظر املرج السابق له، مالحظة هذا بالض 157
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املعرفة، فإن أولوية جتربة الكينونة تتوافق مع أولوية الكينونة على املستوى 
ن ما إذا كان اهللا موجوًدا، فإن ذلك حيدث م: "، ألنه")األنطولوجي"

وبالنظر إىل وضع الكينونة عاليا أكثر من . 158"جمموع الكينونة وداخلها
السؤال الذي يعترب مركزيًا بالنسبة للفكر  Siewerthاملتاح، يطرح سيفرت 

يُظهر بوضوح ) السؤال(املسيحي يف التعامل مع هيدجر، والذي 
 إضافة" (األنطولوجيتان"االختالف اجلوهري يف املنهج الذي تستند إليه 
هيدجر  ضعملاذا ي" ):إىل إن اإلختالف يف البنية الشكلية هلما واضح

... يف هاوية شيء واسع ومهيمن، والذي يف أعلى مستوياته ... نفسه 
والذي . 159"والذي هو من هو" السامي نفسه" "موجه حنو سر أخري،

، ويبدو أنه ينفتح بشكل "160Lichtungحيكم من خالل فسحة "
قت حيافظ على نفسه باعتباره شامًال، والذي غامض، لكنه يف نفس الو 

  .161"" مسكًنا"مينح اإلله أيًضا 
  

                                                           
158 Ebd. 46. 
159 Siehe EH 26. 

مساحة واسعة خالية من األشجار؛ ارض  : استعار هيدجر هذا املصطلح من جتوله يف الغابة ويعين باحلرف 160
الفسحة  restiers les foكبرية مقطوعة االشجار، أو ما يسمى يف قاموس املشتغلني يف الغابة 

Lichtung.  ا تعرب أكثر عما يقصده هيدجر"فسحة"وحنبذ كلمةأل ،. 
161 G. Siewerth, Das Schicksal der Metaphysik von Thomas zu 
Heidegger. Einsiedeln 1959, 453. 
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أنه يستطيع أن يُظهر بوضوح عدم مالءمة هذا  Siewerthيعتقد سيفرت 

، من خالل اإلشارة إىل "اهللا"فوق " الكينونة"املوقف، الذي يضع 
ئنات تشري اإلجيابية البسيطة للكا" ... املركزية، اليت تتكون من " املسألة"

ويتوافق . (162... "إىل شيء إجيايب خاٍل متاًما من كل البطالن والتغيري 
" إله("ولكن هل هذا بالفعل  -). هذا تقريًبا مع برهان الصدفة املدراسي

وليس باألحرى جمرد كائن ال ميكن حتديده نوعياً؟  -شخصي مت إثباته 
هي مسألة " اهللا"ومع ذلك، فإن حقيقة كون هذا الكائن نفسه يشري إىل 

مفروغ منها بالنسبة لسيفرت على وجه التحديد، بسبب فكر العرضية 
على الرغم من (اليت طورها طوماس بوضوح " الدوام/اخللود"وبسبب فكرة 

مفتوح؛ " الوضوح"أنه ترك أمر التفكري يف املتطلبات التارخيية املسبقة هلذا 
: يظهر على وجه التحديدألنه يف التجربة والتثبيت املفاهيمي للكينونة، 

إنه . 165 164 163"العدم غري القائم وإشارته املتعالية إىل السبب أو اهللا"

                                                           
162 G. Siewerth, Der Thomismus als Identitätssystem. Frankfurt/M. 
1961, 195. 

: ونفس الشيء ينتقد لوتس عند هيدجر .XXV (Vorwort zur 2. Aufl.)السابق  نفس املرجع163
 .J)باعتبارها اهللا ) أفضل؛ الوجود(إنه ال يتجاوز الشكل التارخيي احملدود للكينونة إىل كينونة مطلقة حقيقية "

B. Lotz (Siehe Anm. 70) 151 . ألن هذا هو بالضبط ، وفًقا للوتس، إمكانية برهان حقيقي
على وجه التحديد ليست آخر شيء " الكينونة الدائمة"لكن هذه ). 152نفس املرجع، ص (على وجود اهللا 

 ).هو بالفعل مفهوم خمتلف بالنسبة هليدجر" الكينونة"مفهوم . (بالنسبة هليدجر ، ال تتجاوز مبدئيا بعد الوجود
إىل ما هو أبعد من هذا البطالن  مثال بأن هيدجر يف تفكريه املتأخر ذهب Corvezهكذا يعتقد كورفيز 164

Nichtigkeit   للكينونة احلقيقية املتعالية املطلقة" اإلله اإلهلي"غري الدائم إىل:  
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، يشكل فيما 166وحبكم وجوده الكامل، املتجذر يف العودة الصافية للذات
 هنا تُفهم الكينونة بالطبع على أا(يتعلق بالكينونة العرضية اجلوهرية 

شيء يربره، مبا يف ذلك  ما مل يعد موضع تساؤل، كل) حقيقة/واقع
ال تستطيع  " ipsum esse"167الوجود يف الذات " الكينونة املؤسسة على

ال ميكنه أن " ذاته"اهللا بصفته : "املشاركة يف أي شيء ليس من جوهرها
 non potest participare aliquid ...يشارك يف شيء ال خيص جوهره

quod non sit de essentia sua …“168.  
  

                                                                                                                

„A moins qu´avec les récents progrès de la pensèe heideggerienne, cet 
étre, qui sémblait jusqu´ici inviciblement retenu dans la sphère d´un 
subjectivisme humain, ne fasse èclater enfin ses limites, et ne nou 
entr´ouvre des abimeso?u pourrait bien cette fois, nous apparaitre le 
visage du vrai Dieu“. (M. Corvez, La place de Dieu dans l´ontologie 
de Martin Heidegger: Revue Thomiste 53 (1958) 87f). 

متأصل يف "كـ " الكينونة"مع ذلك، فمن سوء الفهم الكامل أن يفسر املرء وينتقد مفهوم هيدجر عن و  165
كما قام بذلك ). من موقف عقائدي مليتافيزيقا التعايل املسيحي" ( weltimmanentالعامل 

" ف األنطولوجياالختال"؛ فبمبدأ التفسري هذا، ال ميكن للمرء أبًدا معرفة ما أراد هيدجر قوله بـ Meyerميي
إن نسيان الوجود اإلهلي املتعايل على خالف ).  "84، ص 152انظر النقد غري الناجع مليري، املالحظة (

 Meyerعالوة على ذلك، يستسلم ميري ". الكائن اجلوهري للعامل جيب أن يوصف بأنه أقوى نسيان للكينونة
 ).رهنا للمراوغة، ألنه عزا املفهوم املدرسي للوجود إىل هيدج

، 70انظر باخلصوص املالحظة ( ,STheol I, qu. 14, art. 2, ad 1. – J. B. Lotzانظر166
ظهر الكينونة الدائمة نفسها كَتَحقق خالص، خترتق وجودها بالكامل ، والذي مل يعد يعود إليها، ت) "155ص 

 .".ولكنه منذ البداية يسرتيح فيها ذاا
167 Siehe oben S. 66. 
168 Scg I, c. 22 (op. Tom. XIII, 70). 
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ا األساس النهائي للكينونة يف مطلق حمدد بوضوح من من خالل هذ
". الكينونة"احنراف  ىالناحية املفاهيمية والبنية، يبدو أنه قد مت القضاء عل

بصرف النظر و  .ائي" تأكيد"الكينونة قد مت إلغاؤها بـ  غيابويبدو أن 
 حقيقة كل األشياء هي" املرفوعة"عن حقيقة كون هذه الكينونة 

actualitas rerum -   الكينونة "هيدجر من خالل  اما يفهمهكوليس
، existentiaأيًضا مبعىن معني من الوجود  ا يتم حتديدهيتوال" (بامتياز

مل يتم  existentiaوالوجود  essentiaيز امليتافيزيقي بني اجلوهر يلكن التم
على حساب حمتوى (وهو متييز جتاهله سيفرت متاًما لألسف  - 169بعد

بصرف النظر عن هذا، يرفض هيدجر، ألسباب تتعلق  ،170 )دراساته
باألمانة الفكرية، هذه الضمانة النهائية، اليت تتوج بتحقيق نقطة أرمخيدس 

الكينونة بالنسبة له "تعترب . صلبة، ميكن من خالهلا استنتاج كل شيء
بالضبط التعبري عن الضمين غري احملدد الذي يسود يف كل شيء، 

تبارها هكذا فإا ال ختضع ألية إمكانية للتنبؤ وباعتبارها هكذا فباع
Berechenbarkeit احلساب "وVerrechenbarkeit."  وال ميكن من

إله ما، ألن هذا مل ميثل سوى انتكاسة يف " يزايد عليها"حيث املبدأ أن 

                                                           
169 Siehe HB 159f; N II 473 ff. 

. لوجود الطوماوي وحماولة هيدجراأيًضا هذا االختالف عندما حياول إظهار التقارب بني تفكري  g,jsيغفل 170
 Das Sein selbst und das subsistierende Sein nach Thomasانظر إىل باخلصوص 

von Aquin... 
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يف حد " الكينونة"ال ميكن اإلمساك بـ . تفكري إرادة القوة قبل النقدي
يف الكائنات يفكر يف اللغز الوحيد : "الواقعي" اُمعطاه"ذاا، ذلك إن 

  ".العظيم
 

  ثالثا

  كمؤشر على تجربة اهللا" المتعالي"ترك 

 

هناك طريقة أخرى ممكنة ملعرفة أكثر جتربة اهللا من خالل تفكري هيدجر 
وستتم مناقشة هذه الطريقة . من غري الفينومينولوجيا اليت أدت إىل ايتها

فكر هيدجر يف . ث صلتها بإشكالية اهللاومنهجيتها بإجياز من حي
فهم الكينونة . 171يف الكينونة يف عالقة متعالية بالبشر" الكينونة والزمن"

نسقيا كتطور كامل للفكرة املتعالية وأراد يف املقام األول إكمال كانط 
، 172، حبيث حاول إمتامه بطريقة صحيحة)عام"عامل حياة"على أساس (

أنه ال ميكنه تربير األنطولوجيا األساسية إال وانطالقا من هوسرل، اعتقد 
وليس (من خالل حتليل فينومينولوجي ألمناط التجربة البشرية الذاتية 

املقدم بشكل " (الكينونة والزمن"للعامل؛ وهكذا مكنه مؤلفه ) الذاتية
                                                           
171 Siehe bes. Sein und Zeit 212. 
172 Vgl. E. Coreth, Heidegger und Kant: Pullacher Philos. 
Forschungen, Pullach 1955. 
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ودائًما باإلشارة إىل . (إىل وصف فينومينولوجي للوجود اإلنساين) مبسط
كان ). له وجودا متعاليا" تتيح"اليت  طظهر فيه، وهي فقمالكينونة اليت تت

القضاء  -وهذا يتطلب صرامة فينومينولوجية  -على مثل هذا الوصف 
على أي غموض لظاهرة الوجود من خالل الصور امليتافيزيقية التقليدية 

" استبعاد"وأيًضا، وبشكل خاص، كان البد من ). األنثروبولوجيا(لإلنسان 
القة املتعالية بني الذات واملوضوع اليت أسس فيها هيدجر من الع" اهللا"

ظهر له حتقق املوضوع الفينومينولوجي املعطى للتحقق املتعايل . 173الدازاين
" غري حمدد"أو " عامل"الذايت ومل يكن باإلمكان أن يظهر له إال كـ 

يف جممل العمل ). ما" ميتافيزيقا"لـ  Grenzbegriffكمفهوم حدودي (
؛ فهو ال حيدد جتربة "اهللا"ال يوجد حديث عن " الكينونة والزمن"ـ العظيم ل

  .اإلنسان األصلية

وحيط هيدجر هذه اإلجيابية الفينومينولوجية للمنهج املتعايل فيما بعد حمط 
إذا كانت الكينونة يف البداية تُفهم فقط من منظور . 174تسائل أساسي

ىت وإن كانت ليست يف ، فكيف ميكن أن تظهر حًقا ح)املتعايل(الدازاين 

                                                           
 Sein undراجع (هذا أيًضا وخاصة مع الظواهر اليت تقرتب عادًة من املتدينني ، مثل حالة الضمري مثال 173

Zeit 269; 275: Abwehr einer " ميان التقليدي باهللا للضمري على أساس اإل" األخالقي"التفسري
 ".املتعايل

174 Siehe meine Erörterungen zu: Hegel und die „Metaphysik“ (siehe 
Anm. 111) bes. 34 ff. 
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املتناول واختالفها عن الكائنات، وهو األمر الذي يهتم به التحليل املتعايل 
للكينونة؟ أمل يكن الدازاين نفسه يعيق وصوله احلقيقي إىل جتربة هذه 
الكينونة، حبيث إن املنعطف التعايل يتحجرعلى نفسه، إذا جاز التعبري، 

قط وليس الكينونة ككينونة؟ أال تتعزز وبالتايل ميكنه حًقا مواجهة نفسه ف
احلديثة عن " الذاتية"أال تعرب هنا  175ذا؟" للتصور"السيطرة امليتافيزيقية 

، وهي ذاتية ال ميكن أن )ولو بطريقة مضمرة(نفسها بشكل أكثر كثافة 
غري حمددة أنطولوجيا " (ذات"إال من خالل اإلشارة إىل " معىن"تكتسب 

 -العالقة األفقية"وصل هيدجر إىل قصور ؟ عندما ت)وغري منعكسة
الذي يتحدث املرء عنه كثريًا، انفتح أمامه " االنعطاف"يف  176"املتعالية

مل تعد جتربة ): وبالتايل أيًضا جتربة اإلهلي(بُعد جديد لتجربة الكينونة 
" إظهار"الكينونة ُحتدد من الكائن البشري فقط، بل وأساًسا من كيفية 

   الكينونة نفسها،

الذات املتعالية؛ وما يهم حضور الكينونة، يتم سحب " حقيقة"إذا ظهرت 
هو التغلب على املخطط املتعايل للذات واملوضوع، إذا كان من الضروري 
                                                           
175 Vgl. W. Schulz, Über den philosophiegeschichtlichen Ort Martin 
Heidegger: Heidegger, Perspektiven zur Deutung seines Werkes. Hg. 
V. O. Pöggeler (Neue wissenschafl. Bibl. 34). Köln/Berlin 1969, 95-
139, bes. 106 f. (zum „metaphysischen“ Charakter auch des Denkens 
Heideggers selbst). 
176 Siehe Gel 53 
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الصفاء ("يف التقبل اخلالص  -على اإلطالق معرفة الكينونة ككينونة 
Gelassenheit ("–  النظري"يف تطابق مع  Gegnet" الذي يفهمه ،

جر كوسيط عام للذايت واملوضوعي، حيث يتحقق حدث احلقيقة هيد
وطبقا  النظري إن جوهر اإلنسان فريدا، لذا جيب تركه يف: "األنطولوجي

، ألن اإلنسان غري قادر على احلقيقة النظريلذلك ُيستعمل من طرف 
احلقيقة " عدم توفر"فمعرفة . 177"مستقًال عنه النظريبنفسه، ويبقى هذا 

ود إىل انفتاح حقيقي متعايل اجتاه واقع شامل، حيث ال ميكن والكينونة يق
إجبار أي شيء على الظهور وال ميكن وضعه يف عالقة متعالية معزولة مع 

يف الواقع "املطلوب هلذا اآلن هو " Gelassenheitالصفاء "ما؛ " ذات"
مل يعد من . "178التخلي عن التصور املتعايل وبالتايل جتاهل إرادة األفق

العالقة األفقية "اخلالص كـ  Rezeptivitätن التفكري يف التقبل املمك
وهي كذلك االنتظار  180"لنظريبا 179"العالقة"؛ إا باألحرى "املتعالية

Warten" ."مل يعد . 181"النظري اإلستعداد لإلنفتاح على: واالنتظار يعين
ع مل يعد يف الواق" التجربة"اإلنسان متهيئا لإلنفتاح على املتعايل؛ وما تعنيه 

حيدده فقط الشخص الذي خيترب؛ وذا يصل الفكر املتعايل آلن إىل 
                                                           
177 Ebd. 
178 Ebd. 57. 
179 Gel 53. 
180 Ebd. 48. 
181 Ebd. 
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، "الوجود نفسه"ألن "): يُتجاوز"ويف نفس الوقت (تطبيقه بالكامل 
األمسى للوجود اإلنساين واخلربة واملعرفة " املتعايل"باعتباره الشرط 

ختالفًا ا quaاإلنسانيني، يتم حتديده اآلن يف جتاوزه اخلالص باعتباره 
" Anderesآخر "عندها فقط يصبح الشخص منفتًحا على . أنطولوجيا

بقدر ما ال يتعلم وجود اإلنسان طابعه من اإلنسان، " فـ. 182يتحدث إليه
التمظهر كحدث حقيقي (=  Vergegnisولكن مما نسميه النظري ونسيانه 

بوسيط التجربة  -، ميكن للمرء احلديث عن الكينونة 183 )"للوجود
وهذه هي الطريقة الوحيدة لالنفتاح على مظاهرها التارخيية . -خيية التار 

باإلضافة إىل ) واليت تعترب دائًما أشكاال من اإلستالب(امللموسة احملتملة 
وفقط يف . التحفظ النقدي والبعد عن التثبيت التصوري هلذه التمظهرات

نا، وهي يكون حتقق شرط جتربة حمتملة هللا ممك Rezeptivitätهذا التقبل 
جتربة ميكن أن يكون هلا من حيث املبدأ مكان يف العالقة املتعالية بني 

  .الذات واملوضوع
واملقصود هنا هو االنفتاح على أشكال متظهرات الكينونة، اليت تعين 

لكن . (ما باعتباره مظهرًا من مظاهر الكينونة" إهلي"انفتاًحا حمتمًال لظهور 

                                                           
182 Vgl. auch: Der innere Bezug von Anthropologie und Ontologie, 
bes. 19ff. 
183 Gel 55 f. 
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ما ُيشار إليه يف . 184ما" إهلي"حمتوى هذا ال يعين بالفعل إشارة إىل 
إمكانية جتربة ال توجد ذه الطريقة " فقط"تفكري هيدجر هو " انعطاف"

  .185"الكينونة والزمن"يف تصميمه السابق، كما يتجلى ذلك يف 

 عادة يوبالتايل، فإن ما يتم حتقيقه بالفعل فيما يتعلق بإشكالية اهللا ه
Habitus  ا جتربةاخربة أكثر من كوإال إذا كانت (  186يف حد ذا

ريف حيط املنهج املتعايل حمط كموقف مع). ايف حد ذا" غري املتوفر"جتربة 
ويتجاوزه، وخيلق الشرط األساسي املنهجي املتعايل ملناقشة إشكالية  ؤلتسا
كما حاولنا (يقدم إمكانيته األساسية داخل التفكري حول الكينونة : اهللا

على " انفتاح"يفهم نفسه كـ . 187 )سبق قوله تقدمي هذا باختصار فيما
منذ البداية، ألنه ال ميكن توضيحه " اهللا"وال يرفض متظهر " الكينونة"

                                                           
 M. Heidegger, Der: أكثر من هذا، يبقى كل شيء هنا إىل أجل غري مسمى أيضا أنظر أيضا184

Feldweg. Frankfurt/M. 1969, 7 حيث يتم التعبري عن عدم اليقني يف جتربة الكينونة يف نوع ،
ن واضح جًدا، هل تتكلم الروح؟ هل العامل يتكلم؟ إن تشجيع طريق احلقل اآل: "من التجربة الصوفية اخلالدة

 "هل اهللا يتكلم؟
 Bauen-Wohnen-Denken, VA IIانظر . حقيقي" بناء"كـ (ومع ذلك يقول عن تفكريه 185

19ff" :ال حيق ملثل هذا البناء التفكري يف إنشاء بيت هللا ومسكن للقابلني للموت "(SF 41f). 
ليس باملعىن  - متعالية " كينونة"يما يتعلق بتجربة اهللا على أا خربة ف(يتم التعبري عن هذا بشكل مناسب 186

 ,V. Vycinas aus: „Heidegger, the ex-theological Studentانظر "). امليتافيزيقي"
returns to a sort of piety: a man does not anymore `transcend himself`, 
rather e `waits`fort he Transcendent“. (V. Vycinas, Earth and Gods. 
An Introduction tot he Philosophy of Martin Heidegger. The Hague 

1961, 91; vgl. auch Gel 71). 
187 Siehe oben Abschnitt I. 
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اإلنسان ال يقرر ما إذا  " وفهمه من العالقة املتعالية بني الذات واملوضوع فـ
الكينونة  Lichtungإىل فسحة ... اآلهلة تدخل كان وكيف يدخل اإلله و 

كل ما تبقى . 189 188"كما ال يقرر حضورهم وغياموكيف يدخلون،  
االنتظار " "Gelassenheit السكينة"يف متناول هيدجر هو 

Warten"190  كما أكد (فيما يتعلق باإلله " حياد"، وهو أكثر من جمرد
 .Gespräch( 191/192هيدجر بوضوح وصرامة يف حمادثة 

  

  

  

  

  
                                                           
188 HB 162. 

عشوائية اإلنسان، انظر /ال يرتك لتعسف" فما إذا كان اهللا حيا أو يبقى ميًتا: " .TK 46 انظر كذلك 189
N I 336  أن تأخذ من الوحي فقط"ال ميكن أبًدا " اآلهلة"، حيث أكد على أن." 

190 Siehe Gel 71. 
انتظار اهللا /حتديًدا إىل توقع) EH 27 f; HW 248على سبيل املثال يف " (خطأ اهللا"يشري حديثه 191

 ..EH 27انظر . عن طريق عقله لتلبية حاجته إىل األمان) أي التوقع(والذي ال ميكن لإلنسان أن يبنيه (
ورمبا ُيشار إىل هذا ضمنًيا يف مقطع يف ". الواقع"ميتلك دائًما بعض " اهللا"بالنسبة هليدجر نفسه، فإن 192

 ,KM 30f; N II 480; M. Heideggerانظر أيضا . (1، مالحظة 427، ص "الكينونة والزمن"
Die Kategorien- und Bedeutungslehre des Dun Scotus. Tübingen 

1916, 80.(. 
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  رابعا

 "سر"االلهي كـ
  ملخص

ففيه يستقر سر . لتعبري عن هذا اإلهلي بنفسهمل جيرؤ هيدجر أبًدا على ا
حضور "الكينونة، الذي يستعصي على أي وصول ويفرغ يف كل 

Anwesen" ،اوإذا مل يكن هذا احلضور كينونة معينة وال الكينونة بذا ،
من جهة املسيحية، ميكن أن يُفهم هذا على أنه . 193فإنه يصبح مستلبا

ة الدينية، اليت ُأخذت بال شك على اجتاه ظاهرة املعرف": "حذر إجيايب"
ويف نفس الوقت، ال يؤدي . 194"حممل اجلد، ورمبا أيًضا التجربة املسيحية

هذا الفهم من وجهة نظر املسيحية إىل فهم اإلهتمام احلقيقي هليدجر؛ 
على مستوى  195وطرق التفكري" تصور العامل"ويسبق هذا كل متييزيف 

بنفس ) اهللا(ود واألكثر وجودا شامل ال يزال يشماللوج" أساس"مسألة 
  .الطريقة

 ألساس أن هذا -باتباع تفسري لفيزياء أرسطو  - يرى هيدجر 
ὑποκείµενον (hypokeímenon) ) الذي ال عالقة له بااملادة

                                                           
193 Siehe bes. N II 345 ff. 
194 M. Müller, Existenzphilosophie im geistigen Leben der 
Gegenwart. Heidelberg 1964, 70. 
195 Vgl. HW, Die Zeit des Weltbildes. 
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substanzia له طبيعة يف املفهوم الصحيح) الكالسيكية φύσις 
(phýsis)  النظام الصاعد "كـaufgehend Waltenden"196 ويف ،

. يف جوهر وجودها واتطور يأن " اآلهلة"ميكن للبشر ولـ" Huldشرعيتها "
أنفسهم  Götternهو الذي يعطي اآلهلة "  Göttlicheاإلهلي "فـ
معرفته عند اإلنسان يف جتربة /حتدث جتربته".  Gottheitألوهيتهم "
يف الكينونة " Geborgenheitن ااألم"، يعين يف "Heilenالشفاء "

هو الطريقة اليت تظهر ا الكينونة ) كما أوضحنا سابًقا" (هللا"فـ. الشاملة
إن اهللا هو . لإلنسان، ليس باملعىن املنطقي اجلوهري، بل باملعىن األسطوري

احلقيقي كعالج " اإلهلي"، obi( 197و . Subiيسمى (إله الكينونة 
للكينونة نفسها، والذي، على الرغم من ذلك، ال ميكن أن يقال عنه 

، "اإلهلي"ذا يعتقد هيدجر أنه أول من ميهد الطريق لتجربة اهللا و. شيئا
ألية إمكانية " خيضع"والذي ال ينخفض جوهره أبًدا إىل درجة أنه ال 

ومن هنا انتقاده إله . 198 )دليل على وجود اهللا(= حسابية عقالنية 
واليت ما ( λόγος الرغبة يف إعطائه روحا، الذي من )ألنطوثيولوجيا(

 causaوسبب ذاته  actus purusوكفعل خالص ) ح اإلنسانهي إال و 
                                                           
196 Vom Wesen und Begriff der (GW S 87). – Martin Heidegger, 
Einführung in die Metaphysik. Tübingen 1966. 10 ff. 

 ).NI 254" (نعم للكينونة"كـ " االستعداد لآلهلة"بشكل غامض وغري حمدد عن  - لذا فهو يتحدث 197
انظر (غري مشروطة لإلنسان للسيطرة " ذاتية"عندما يتم البحث عن مثل هذه القدرة على التنبؤ، حتدث  .198

HW 239 ff (وختفي جتربة غري مقنعة للكائن اإلهلي. 
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sui  من قيمته باعتباره بتجاهل االختالف "الوجود األمسى"ُحط ،
  .األنطولوجي، الذي حتول بالتايل إىل عالقة متعالية الهوتية

الكينونة امليتافيزيقية، " تدمري"هذا هو السبب يف أن مفهوم هيدجر عن 
العالقة ذا اإلله كواقعية خالصة، حيث تُفهم  والذي حدد نفسه بدقة من

فقط، وبالتايل وتشكل " Wirklichkeitواقع /حقيقة"كـ " الكينونة"
عندما تتغري "ألنه  كما كخالق هلا؛" اهللا"جوهري ومنطقي توضع حتت 

الفعل مبعىن /، يتم حتديدها بالتأكيد من خالل العمل) واقع(الكينونة إىل 
ُسبب

مبا أن هيدجر ينأى بنفسه عن هذا التصور و . 199"السبب امل
، فإن جتربة اآلخر technomorphenالتجسيمي أو التكنوموريف 

. تصبح أكثر صعوبة وغري مؤكدة بالنسبة له Anderenالشخصي 
واحرتاًما منه حلدود الفكر فإن هيدجر يرتك األمر مفتوًحا فيما يتعلق 

غري حمدد " آخر"باعتباره  "الكينونة"بقضية ما إذا كان من املمكن معرفة 
لذلك فهو ال .وجتاوز العالقة الثابتة بني الذات واملوضوع كنظري شخصي،

يزال يف حالة مشي على الطريق وال جيرؤ على اإلعتماد إىل جتربة ائية 
ومع ذلك، وهلذا السبب بالتحديد ال يفهم . Duتكشف الكينونة كأنت 

بُعد القرار بشأن اإلميان باهللا ، ألنه مل يعد يتحرك يف "ملحدٍ "نفسه كـ
وإن مل يكن باملعىن (حمدد كلًيا " سبب"إذا كان يبحث عن . واإلحلاد

                                                           
199 N II 414. 
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، فإنه يعرف أن التقليد الديين الذي يقف فيه ) الرمسي للسببية اخلاصة
الذي (بدون هذا األصل الالهويت : "حمدًدا داخلًيا، كما يقول يف حوار له

لكن . مل أكن ألجد طريق الفكر) وليةنشأ من دراساته الالهوتية األ
ومع ذلك، ويف الوقت نفسه، . 201 200"األصل يبقى دائًما هو املستقبل

التأثري "وألنه يعرف بدقة هذا التقليد عن كثب من خالل هذا 
شكل منه، فإنه ينطلق منه بشكل أكثر صرامة،   202"التارخيي

ُ
وهو امل
من أجل معرفة ما   Destruktion"203التدمري "للوصول إىل مثل هذا 

ويف هذا البعد اجلديد . حيدده، وبالتايل الوصول إىل معرفة الكينونة األصلية
املفتوح، ال ينفتح اهللا الشخصي منذ البداية، بكل شيء هنا يبقى غري 

على الرغم من أن ما كان يهم هيدجر هو فحص وتوضيح طبيعة (حمدد 
، هذا ال )كل حتقيق للوجودوالطريقة اليت يصوغ ا  " الالحمدود"جتربة هذا 

ميكن أن حيفز مثل هذا التفكري ، الذي يبحث عن أصالة جديدة لتتغري 

                                                           
200 M. Heidegger, Unterwegs zur Sprache, Pfullingen 1965, 96. 

، حيث جيمع ) 1956" (من سر برج اجلرس"فيما يتعلق ذا األصل الديين، انظر أيًضا قصة سريته الذاتية 201
" اهلروب الغامض"كما حددها ذلك   - منذ الطفولة  -بني الذاكرة الدينية واخلربة الفلسفية عندما خيترب حياته 

مارتن هيدجر يف الذكرى الثمانني على ". (حىت آخر رنة يف جبال الكينونة"لذي حدد حياته على الدوام ا
 ).10، مسقط رأسه ، ص  Meßkirchتشييد  مسكريش 

202 S. H_G Gadamer, Wahrheit und Methode, Tübingen 1960. 
203 Vgl. bes. Sein und Zeit 19 ff. 
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من أين ميكن ملثل هذا .204"اهللا"للكينونة كـ " الشفاء"فجأة إىل جتربة 
إذا مل يتم إعطاء  - القضية الفلسفية احلصول على تربيرها الفينومينولوجي 

وكيف ميكن (؟ 205"الفقري"لوقت يف كل شامل يف هذا ا" نااألم"جتربة 
على املستوى الفلسفي القح، إذا   Personalitätالتعرف على الشخصية 
إال إذا كان هذا حدث  -حبق  Geborgenheitكان ممكنا اختبار األمن 

  )؟206يف اإلميان بوحي إجيايب، جيب متييزه بصرامة

" نةالكينو "كل شيء يتوقف على ما إذا كنا ال نزال مستمرين يف معرفة 
يف معىن اإلختالف األنطولوجي، ونعيشها  φύσις (phýsis)" (طبيعة"كـ(

                                                           
ال جيب أن غلق " (موجودة"ن جاهزًا لقبول مثل هذه التجربة إذا كانت لكن مثل هذا التفكري جيب أن يكو 204

اهللا "إن ) األمل؟(؛ جيب أن يضمن احتمال "إحلاًدا ميتافيزيقًيا"النفس اجتاهها مسبًقا؛ سيكون هذا مرة أخرى 
نفسه يظهر كحضور كامل ويلغي حقيقة كل األشياء مثل حجاب ، لذلك فإنه هو وحده من يقف قبالة 

 ,W. F. Otto, Die Zeit und das Sein: Die Gestalt und das Sein ".ساناإلن
Düsseldorf. Köln 1955, 22) 

 HW)" متيزه حبالة الرتدد حول اهللا واآلهلة"اجلذري، يعين تتميز " نزع صفة األلوهية"والذي من خالل 205
70).. 

: ظر بشكل خاص حماضرة هيدجرحول هذا التمييز الدقيق بني جتربة الوحي والتجربة الفلسفية، ان206
„Phänomenologie und Theologie“ – وكذا: R. Bultmann, Die 

Geschichtlichkeit des Daseins und der Glaube. Antwort an Gerhardt 
Kuhlmann: ZThK 11 (1930) 239 – 364.  للحصول على اتصال حمتمل على مستوى

،  K. Löwithكل خاص لوفيث ، انظر بش"األنطولوجية"القواسم املشرتكة 
Phänomenologische Ontologie und protestantische Theologie: 
Heidegger Perspektiven zur Deutung seines Werkes. Hg. V. O. 

Pöggeler, Köln-Berlin 1969, 54-77 
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وما إذا كنا ال . 208 207وتعاليها Unverfügbarkeitحاضرة /كغري متوفرة
به ا، بالطريقة اليت نلتقي " Heiligeاملقدس "نزال قادرين على فهم 

ا ، اليت خيتلف طابعه"Göttlichkeitألوهيته "والذي يتسبب يف إضاءة 
 ، وما إذا كان ال يزال209األنطولوجي احلقيقي الدائم جذريا-الشخصي

 Gottheit desأثر يقود إىل ألوهية اإلهلي "بإمكاننا معرفة هذا املقدس كـ 
Göttlichen "210 211 212 . إن طريقة التفكري اليت حترر نفسها من

، هي ذا "تدمرها"األفكار التقليدية عن اهللا لتحقيق هذا اهلدف، واليت 
، حيث يتم االستغناء عن فهم gott-los"213 214كافرة "املعىن ضروريا 

                                                           
يف العمل  - ا فقط مبصطلحات خمتلفة وعلى خلفية منهجية خمتلفة إىل حد م -يتضح اجتاه مشابه جًدا 207

 K. Jasper ،Der philosophische Glaube angesichts derاهلام لـياسرب 
Offenbarung. München 1962 . لسوء احلظ، ال ميكن فحص الروابط الداخلية بني تصورات

 ).وما يليها 527راجع على سبيل املثال املرجع السابق ص (هيدجر وياسبري مبزيد من التفصيل هنا 
يف الواقع، ميكن للمرء أن يرى يف تفكري هيدجر . العالقة الداخلية بفكرة الالهوت الديالكتيكييوضح هذا 208

 .األساس األنطولوجي لالهوت الديالكتيكي
 ".ميتافيزيقي"إله  209

210 HW 253. 
الوقوف يف "يف ) كوجود إنساين حقيقي(متاًما كما قد ينجح بعض الشعراء الذين تتمثل كيام املكتمل 211

 ).EH 39" (آلهلة والتأثر بالقرب من جوهر األشياءحضرة ا
يف املباشرة الوجودية؛  -بشكل غري مباشر " أثره"، فإننا خنترب "غري الصحيح"ولكن حىت عندما خنترب اهللا 212

 ..VA II 74fيف االنسحاب، انظر " اهللا"وفيما يتعلق مبثل هذه التجربة لـ 
213 Siehe ID 65. 

نظًرا ألن هذا دائًما ما يصل " (امليتافيزيقي"من وجهة نظر التصور - عىن العقائدي بامل" غري مؤمن"وهو أيًضا 214
 .V. Vycinas, (iehe Anm؛ راجع بشكل خاص ) إىل تعريف ثابت هللا على أنه كائن واضح ومتميز

180) 320: „Foro ne who does not transcend metaphysical thinking, 
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، وبذلك تعرف  esse se subsistensف بذاته ثتشييئي لإلهلي كمك
ل عن ءإذا كان مثل هذا التفكري يتسا. 217 216 215القليل جًدا من اإلهلي

وجعل معرفة أساسية لإلله تعتمد عليها، فإنه يقوم " حقيقة الكينونة"
وليس من منطلق ميل  219/  218"احرتام حدود الفكر"ق بذلك من منطل

، "ملحدا"إذا أراد هذا التفكري اعتبار نفسه . 222/ 221/ 220إحلادي

                                                                                                                

such Heideggerian thought may appear a godlessthought“ (Aber: 
„Disrespecting of Go das causa sui is no atheism“. (Ebd.).. 

215 Vgl. Heidegger, bes. N II 131 ff. 163. 414; HB 179. 
216 Dieser Einsicht liegt eine zutief gläubige Haltung Heideggers 
zugrunde, die sich z. B. deutlich in seiner Kritik eines 

subjektivistischen Atheismus zeigt:   !"789!6 و234 ا0!/. ھ,ه *() '&%$ د
JKH" L 0><8:ن : "*46F30 GFH.، وھ& '&%$ "/C&D .3&ح 'A@  ?  <=6ه 0>0;:د ا0,ا9 

 M:MNهللا ا P0:* (06ًا إDأ TU" L 8:ن>Vن 4&ھ. اN 6ًاDن هللا أ:K' ,WX" أن) ."HW 
235.( 

217 Doch solches Denken „ist freier für ihn (Gotte), als es die Onto-
Theo-Logik wahrhaben möchte“. (ID 65). 
218 HB 182. 

219 JK0 -   ? .46Fل ھ&=" :HZTK  2=".[03,ه اD .FK\70إن ا ،) ]' G?70&ا:D" ا0;6ث
Ereignis (""0ا P0:_)0 6ركH0ا .U!_030  ?  اV0(!/. إ0) ا bM:!' 8:ن>Vا Tيھ.de" ،

) f8\> ]4.H045ا.( 
220 :gً"را4[ أN I 471 . وHB 177مi;D f!* f8\!D ىX!" kFl ،) . $%&HD G)_7" :HF?

'_e7.ا إ":ه " ا0V;:د"<fd7F ا0!=6ي أ"6e" ،:gًو أن ھ46F. اmHD (\7Z.د 0&م *() ھ,ا 
" اFK0!&<2"وأ"o? ،:gًن 9;6"6 4&ھ. اV<8:ن 'W J@ل . MHW 202. 196]; ؛ ا</. 

) '2F="iF?:7F أW.ى" u&اtD"أو " هللا"وW J' sF0@ل " (آJ* $)7q' .W ذاf9"أ<3:  *()
 :ًvFw ل:l يXD .e7_" L" >:8>إ .Fx "2F>:8>Vذي اy" ء w L4[، ص . و.H0ا s\>178.. 

221 :gً"را4[ أHB 177 ) ل&l fd7F> 2H)Z (0رة إ:w<0 ا.ً/>"f0Vت ا&' " TA' أن J)_ُ" ،
، "JKH "'&ت هللا " و'[ ذbm" ، �0 اwV:رة إ0) أ<TA'  ? f ھ,ا".  ھ,ا ا4V.اء ھ& إ0;:د

"0 JKH(H.ء أن  - ). ا0,ي ".اه هللا أMً:M:" اG;0"9;6"6 ھ:"46. *() وf4 اJ' 6"6;70 اe7W:ر 
 J* 0;:د""7;6ثVا " (!_HD .AZNا ()*"X[W " ()* .46":ه ھ.e7q" هللا ا0;:0  ، وا0,ي

-Wort und Truth 2 (1974) 780: ز":رة إ0) ھ:"Fw .46.". ،. ھ,ا ا0!;& ؛ ا</. ر
?=� إ0) ا6H0ى ا0,ي "K&ن ?fF هللا "إ0;:د"�H8" " 2 ھ:"f9:\8)? 2FH87D .46 *() أ<3:: "782

 ".إ<K:ر هللا . 2e8!0:D :ًe�:x 0(\(8\2 ، وHD sF0 JK0_!) ا0V;:د
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، وسوف جيد مالذه  223"جتاوزه"فسوف يستسلم للميل الذي حياول فقط 
يف تصور وفعل ) كما هو احلال مع سارتر على األرجح(مرة أخرى 

من التسرع فحسب، بل من  لذلك ليس. "بشرية" آلهلة" "ميتافيزيقي"
اخلطأ أيًضا يف العملية، االدعاء بأن تفسري جوهر اإلنسان من عالقة هذا 

  .224"اجلوهر حبقيقة الكينونة هو إحلاد
، قد يكون املفهوم املسيحي الشخصي التوحيدي عن اهللا ختاما

، )أي العدمية(، واليت 225"املسيحية نفسها متثل نتيجة وتشكيل للعدمية"و
احلقيقي، " اإلهلي"الغربية و" امليتافيزيقيا"، حتدد "نسيان الكينونة" باعتبارها

وذه الطريقة، فإن الكلمات اليت  . 226الذي يظهر يف الكينونة ُحمجبا
عن جوهر اإلنسانية اليوم حتافظ وتثبت  1947كتبها هيدجر عام 

بالنسبة لآلهلة نأيت بعد فوات األوان ومبكرا جدا بالنسبة : "صحتها
  .228 227"نةللكينو 

                                                                                                                
): 1930(اC&H0&ع 6mDارة  Bultmannھ,ه ھ  ا0]."=2 ا70  �:غ H70&D :3D:ن 222

 .R)، ا</. "اGD:[7" L 2\8)\0 '[ اH0\3&م ا0@ھ&9  0_6م اH"V:ن"إ0;:د " إن"
Bultmann (siehe Anm. 200) 340).. 

223 S. SF 35. 
224 HB 181. 

225 . P3? .46F2"";:ول ھF'6_0ور"2 " ا.C 2FM:M2 أHM :3>أ ()*":="iF?:7FH)0 " 2FD.�0ا
(HW 201 ff; vgl. N II) 

226o? ،6دU046. ?  ھ,ا اF30  m3!H0ا TH_0ن ا -  TKZ -  &;> T':K0:D f34&'"هللا" f>؛ إ
 JHg7""2F\8)\06ة هللا اF=*) "�F;� TKdD 3&م\H0ا (!_H0:D .( �0ذ J* .e* :HZ sF0و
 ،.Dر:?M. Farber, Heidegger on the Essence of Thruth: Philos. And 

Phenom. Resarch 18 (1957/58) 531.. 
2e8!0:D 230�0 أD :!F9_6 ?&ات اNوان و'Ke.ا 64ا : "9=&ل اe_0:رة C :2)':Z:?2 اP4.7H0إ 227

2>&!FK)0 2e8!0:D . 6ةFU=02(ا>&!FK08:ن ) م. إ: أي ا>V:D 6أe9  70اFür die Götter 
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 مفهوم الكينونة

 ومسألة

 اهللا الشخصي 
 

                                                                                                                

kommen wir zu spät und zu früh für das Seyn. Dessen angefangenes 
Gedicht ist der Mensch . ھ,ا .e7_ُ" :HD.06ر"�و".? J' س:e7%6"= : "ا� :" JK0 !

?  %�F_9 " f96FU ا�G);9 :3!K0 ، T_\0:D 230 ?  اH80:ء ?  *:P0 آW.. 0=6 ?:ت اNوان
".HWو ieW) " 7:ءw1800/1801. 

228 M. Heidegger, Aus der Erfahrung des Denkens. Pfullingen 1965. 
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 المفهوم المسيحي هللا من وجهة نظر هيدجر

  )تدمير األنطولوجيا الالهوتية(
  

مبكرا جدا بالنسبة وصلنا بعد فوات األوان و  وصلنابالنسبة لآللهة  "

  "للكينونة
„Wir kommen für die Götter zu spät und zu früh für das 

Seyn“229 

  

عند هيدجر وتصوره الشخصي عن " تفكري الكينونة"إن حماولة التوفيق بني 
اهللا هي مشكلة منذ البداية، ألن اإلطار األنطولوجي الذي رمسه هيدجر 

شخصي، ما هو حيدد يف البداية منطقة خارج " Kehreاإلنعطاف "بعد 
  .يف ذلك واقعة للبعيدا عن الطريقة اليت فكرت امليتافيزيقيا الغربي

مييز احلياد الفينومينولوجي فيما يتعلق مبسألة اهللا األنطولوجيا الوجودية يف 
بداية تفكري هيدجر، الذي يستنتج أيًضا استحالة وجود أي فلسفة 

اإلنسانية اىل  رسالةيشري إىل هذا يف تفسري لطريقة تفكريه يف . 230"دينية"

                                                           
229 Heidegger, Aus der Erfahrung des Denkens. Pfullingen, 1965, S. 
7. 
230 „P3? ء&Mو  edW 6"6l  2 ھF;F8H0ا0\(8\2 ا“. (Einführung in die 
Metaphysik, Tübingen, 1966, S. 6.) 
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Humanismusbrief" : مل يتم ... جلوهر اإلنسان مع التحديد الوجودي
أو عدم وجوده، كما مل يتم تقرير " وجود اهللا" حىت اآلن اختاذ قرار بشأن

  .231"سوى القليل عن إمكانية وجود اآلهلة

إن ": هّدام"، يتغري املوقف احملايد إىل موقف "امللتوية"يف مرحلة امليتافيزيقيا 
ن املخزون األنطلوجيا الثيولوجية املسيحية هي يف األساس جزء م
أصبحت . امليتافيزيقي، وبالتايل جيب رفضها يف طابعها املوضوعي والطوعي

مبثابة التصحيح " اإلنعطاف"اإلشكالية اجلديدة اليت طُرحت بعد 
ويتضمن هذا التصحيح نقًدا للمفهوم . 232األنطولوجي إلشكالية اهللا

الشخصي عن اهللا كما تطور يف املسيحية، خاصة فيما يتعلق بإضفاء 
  .الطابع املطلق على مفهوم الذاتية

جيب تسليط الضوء بإجياز على أسس هذا التصور فيما يتعلق مبخاوف 
على أنه  -من طرف أفالطون وأرسطو - Seinنُظر إىل الوجود : هيدجر

حيث يُفهم هذا يف النهاية على أنه حتقيق الذات يف ( actualitasأمر واقع 
للواقعية، إن جاز التعبري، يُرى يف " ألعلىا"؛ والتمثيل )الوجود مبعىن جمسم

                                                           
231 Brief über „Humanismus“, in: Wegmarken, Frankfurt a. M. 1967, 
S. 181. 
232 f7M(. إ0) ھ,ا ?  دراZ&Z s>:9].ق ھ Das Gottesproblem im Denken 
Martin Heideggers, in: Zeitschrift für katholische Theologie, Bd. 95 
(1973), H. 1, bes. S. 61-90, näher ausgeführt. 
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يف أنقى صوره، " الوجود"ميتلك مثل هذا  - باعتباره صفة حمددة له -كائن
 Deo autem„ .. شكرا لتكون نقيا وقريبا . "actus purust233وهو 

convenit esse actum purum et primum  حسًنا ، ليكون فعًال
ملبدأ، ال تتجاوز هذه ومع ذلك، من حيث ا. 234“نقًيا وأول عمل

أي " (االختالف"ألا ال تطبق  Seiendenامليتافيزيقا أبعاد الوجود 
كائن "من ناحية، يتحدث عن . حبزم كاف) االختالف األنطولوجي

Sein " وهو يف حد ذاته مسة من مسات الوجود وال ميكن فهمه إال على أنه
، من ]وجود/نكتحديد وضع كل كائ  actualitasالواقع [هذه اخلاصية 

ناحية أخرى، فإنه يفرتض وجود كائن كأساس للكائنات نفسها، واليت هلا 
مبعىن ما، . 235للكائنات، واقعها، إىل درجة بارزة" حامسة"خاصية معينة 

أي أن ( actualitasعلى أنه واقع  Seinاهللا هو متثيل منوذجي للوجود 
ملوحدة اللحظة ا 237ذه الطريقة حيدد توماس. 236 )يتحقق بالكامل

                                                           
233 Im Sinne einer solchen actualitas deutet Thomas auch das 
biblische „Sum quod Sum“: Summa contra gentile I, c.22 (op. Tom. 
XIII, 69: STheol I, qu. 13, art. 11 (op. Tom. IV, 162): „Utrum hoc 
nomen qui est sit maxime nomen Die proprium“: 
234 Thomas, Quaestiones disputatae: De Potentia, qu. 1, art. 1 (op. 
Tom. XIII, 3). 
235  (HMNا .Fq0ر هللا ا:e7*ا �q" :HF?Summum bonum وا0,ي "7&ا?G '[ '\3&م   

Nا �q)H0ا (HM summum ens را4[  Heideggers prinzipielle Kritik: „ إذا
ھ& أ*() %2HF ، ?3,ا "_6 ا<;]:طً: Fe[0_2 هللا" هللا"أ*(J اH0.ء H9:ً': أن   ". (Brief über 

den „Humanismus“, in: Wegmarken, S. 179). 
236 236  2FKFM@K0ا :="iF?:7FH0ھ,ا ا  !_""&[>N2- اF4&0&Fu" ? ت.K? :H0:ت  ، ط:!�:K0ا

 beM س:Mأ ()* TKZ"sMy'" :" س:MNا .e7_9  70ت ا:!�:K06ة اlھ& و TK0ل ھ,ا ا:HZ إن
 fD (9هللا[ا0,ي أ ."[„(Identität und Differenz. Pfullingen 1957 [4. Aufl. o. 
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einende  الوجود "بني اهللا والفرد يفSein " ذه الطريقة، والذي املفهوم
تكمن العالقة بني اهللا . Wirklichseinيعين دائًما أن وجودا حقيقًيا 

 zweierوالفرد على هذا املستوى من املساواة الشكلية لكائنني 
Seiender" :ا ضمني نستويلنريد أن  حبيث ،هناك تشابه مع اخلري اإلهلي

 ;Ipsum esse est similitudo divinae bonitatis„" الصورة واهللاعلى 

unde inquantum aliqua desiderant esse, desiderant Die 

similitudinem et Deum implicite 238 ."  

هكذا طور توماس املفهوم امليتافيزيقي للخلق يف توافق دقيق مع النهج 
التعايل الذي يظهر هنا هو التعايل بني ، و 239األرسطي للسببية احلقيقية

الكائنات، وعلى هذا النحو ال يصل إىل مضمون مشكلة االختالف 
كل الوجود من السبب الكوين الذي "انبثاق  : "ويفهمه كـ. األنطولوجي

 emanatio „totiu entis a causa universali, quae estهو اهللا 
Deus "ق اخللنسمي هذا االنبعاث باسم و  : "ويضيفet hanc 

                                                                                                                

J.] S. 45. . fF? JHK9 ن ا0,ي:KH0ھ,ا ھ& ا" .FK\70ا P7" P0  70ا :F="iF?:7FH06ة 4&ھ. اlو
D :3F?6_) ."f8\> ]4.H0ا(  ? ()*N20 ا0&4&د *() ھ,ا ا0!;& وا0&4&د اX8' تXd> :' إذا ،

 .اK0:�!:ت" أM:س"واyM J' 6lال واl 6l&ل 
237  !"&ZNد ط&':س ا&U=H0ا :P4.7H02 ا?:Cإ.  

238 Quaest. Disp. De veritate, qu. 22, art. 2, ad 2 (op. Tom. XV, 146. 
239 Zu Heideggers diesbezüglicher Kritik vgl. Der Satz vom Grund. 
Pfullingen, 1965, S. 136; Nietzsche, Bd. II. Pfullingen, 1961. S. 
131f. 
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quidem emanationem designamus nomine creationis"240 .

مييز طوماس . 241الذي حياول هيدجر جتاوزه باستعمال مفهوم الكينونة
، لكنه مل Ursächlichkeitبالتأكيد بني األشكال املختلفة هلذه السببية 

 شامليعد يشكك فيها بنفسه، فهو يعتقد بأن اهللا نفسه هو سبب 
causa universalis أو . (ضمن هذا النموذجcausa sui( 242 كما ،

إن الطابع : "يشرح هيدجر يف نقده للمفهوم املدرسي الطوماوي عن اهللا
السبيب للوجود كواقع يظهر نفسه بكل نقاء يف ذلك الكائن الذي ميأل 

. 243"جوهر الوجود بأعلى معناه، ألنه ال ميكن أبًدا أال يوجد هذا الكائن
، فإن املشكلة اليت تظهر هنا تنتمي إىل جمال طبقا هليدجر

أعلى واقعية  وجود اهللا مبعىن كونه"، ألا تتعلق مبسألة 244"األنطوثيولوجيا"
summum ens qua ens realismum"245 

يف  ةغري ُمتضمن Sein كينونةوهكذا فإن ما يفهمه هيدجر نفسه على أنه  
  actus purusاخلالص  وال الفعل) esseالوجود (=  actusمفهوم الفعل 

                                                           
240 Summa Theologica I, qu. 45., art. 1 (op. TomIV, 464). 
241 Vgl. dazu seine Ausführungen in Der Satz vom Grund. 
Pfullingen, 1965, S. 191ff. 

242 .46Fھ $Fg"  .FK\7)0 2F)Wد ا60ا&F=0إظ3:ر ا T4أ J' fF? se0 L TKdD �0إ0) ذ
 ="iF?:7FH0ا0\(8\2" :ا  ? � bM:!H0ا PMLھ,ا ھ& ا". (Identität und Differenz. S. 

64). 
243 Nietzsche, Bd. II, S. 415. 
244 Vlg. a. a. o., S. 470. 
245 ebd. 
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وهذا هو السبب يف أن ما يعتقده . ، كما اعتقد طوماس) اإلله(= 
، ال ميكن التعبري Seinويف ظهور الكينونة  Seinيف الوجود " إهليا"هيدجر 

أكثر من . عنه بشكل كاٍف مبصطلحات امليتافيزيقيا املدرسية املسيحية
زيقيا الطوماوية على أما واهللا يف ميتافي Seinهذا، يفهم هيدجر الوجود 

 ،الواحدة الشاملة Seinsproblematik الكينونةتعديالت معينة إلشكالية 
إنه حياول . واليت ال ميكن التفكري فيها يف امليتافيزيقيا على هذا النحو

  .العودة إىل ما وراء امليتافيزيقيا

هللا من وجهة النظر النقدية هذه، يتعني على هيدجر أن يشكك يف مفهوم ا
من   causa universalis qua causa suiباعتباره سبًبا كونًيا ال غىن عنه 

حيث الشروط التارخيية غري املفكر فيها اليت مل يفكر فيها، واليت ُتظهر له  
 246"كائناتوجود ال"كيف تعيد امليتافيزيقيا املسيحية تفسري 

املسيطر غري املتوفر و " السبب"هكذا باعتباره " Seinالوجود "."ينسى"و
 summum الكائن األمسى على الوجود الفردي، الذي ال يكون هو ذاته

ens وبالتايل، وفًقا هليدجر، فإنه أيًضا يفلت من األرضية اليت . مرة أخرى
، إذا كان ال يزال من املمكن اليوم احلديث "اإلهلي"يظهر عليها جوهر 

حتديد هذا  ، إذا كان من املمكن247"ليل العامل"عنها على اإلطالق يف 
                                                           
246 Einführung in die Metaphysik. Frankfurt a. M. 1966. S. 147. 
247 Vgl. Erläuterung zu Hölderlins Dichtung. Frankfurt a. M. 1963. S. 
44. – Holzwege. Frankfurt a. M. 1963. S. 248. 
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وال تتم معرفة اإلله نفسه إال باملعىن املوضوعي . الوقت بشكل مناسب
] األنطوثولوجي[ال يقدر اإلنسان أن يصلي إىل هذا اإلله : " والتجريدي

وال ميكن لإلنسان أن يركع خبجل أمام سبب ذاته . وال تقدمي ذبائح
Causa sui248"إلله، وال ميكنه أن يعزف املوسيقى ويرقص أمام هذا ا.  

ذا املعىن، يدمر هيدجر املفهوم املدرسي املسيحي عن اهللا، ويقرتح يف 
، وليس عن "خمتلف"الوقت نفسه أنه جيب على املرء أن يبحث عن إله 

  .الوجود يف األسطورة) مظهر" (شكل"جمرد إله، خيتربه أخريًا على أنه 
  

  فكر الكينونة ومسألة تفسيره الشخصي

 
صول إىل جتربة جديدة للوجود، غري متخفية من قبل إن حماولة هيدجر الو 

أخري غري شخصي، ) كائن(وجود التقليد امليتافيزيقي، تقود يف البداية إىل 
يرتبط ارتباطًا وثيًقا بالفكر البوذي أكثر من ارتباطه باملفهوم املسيحي 

وتقوى الطبيعة  Pankosmismusويبدو أن الكونية . 249هللا
Naturfrömmlichkeit   وجيب جتاوز . كتاباته الالحقة تؤكد ذلكيف

                                                           
248 Identität und Differenz. S. 64. 
249 So meint auch C. Fabro, dass in Heideggers Seinsphilosophie 
kein Platz sei für einen personalen Gott im Sinne des Christentums 
(Ontologia esistenzialistica e metafisica tradizionale, in: Rivisita di 
Filosofia neo-scolastica 45 [1953], S. 613). 
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، ألا تعبري عن إرادة قوة غري )للوجود(الشخصية كفئة لوصف املطلق 
تحكم فيها 

ُ
 Sein الكينونةويتم التفكري يف . وبالتايل فإا جتسيم -امل

  ).املقدس" (اإلهلي"يف فئة  انفسه

أمسى ك(د واهللا وهكذا يبدو أن ازدواجية امليتافيزيقا التقليدية بني الوجو 
ال شيء "ـ ك  الكينونةقد ألغيت لصاحل مفهوم بوذي جمرد عن ) وجود

Nichts" ، والذي له مكان واحد، بالنسبة لإلله املسيحي الشخصي، يف
يف حمادثة حول فلسفة (لطاملا أشار هيدجر . جمال نسيان الكينونة فقط

. فلسفية املركزيةإىل البوذية باعتبارها التعبري عن نيته ال) Suzukiسوزوكي 
حديث طريق احلقل "فيما يتعلق مبناقشة أطروحاته يف 

Feldweggespräch وهو مفهوم هيدجر للتاريخ 250"عن التفكري ،
، مت 251، الذي قدمه بشكل خاص يف جملد نيتشه الثاين"العدمية"الكينوين 

استخدام هذا التفكري، كما ُيالحظ يف الواليات املتحدة األمريكية واليابان 
لى مدى العقود القليلة املاضية،  كذلك يف تفسري الدين الغريب ع

وميكن للمرء أن يعتمد على تفسري . Personalismusوشخصانيته 

                                                           
250 Zur Erörterung der Gelassenheit. Aus einem Feldweggespräch 
über das Denken, in: Gelassenheit. Pfullingen 1959 [3. Aufl. o. J.], S. 
27ff. 
251 :!D:7Z ./>ا: Skepsis und Gesellschaftskritik im Denken Martin 
Heidegers. Meisenheim a. G. 1978. 
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ألنه „: هيدجر نفسه، صاغه بالفعل يف أطروحته عن قول نيتشه مبوت اهللا
  .252"ميكن أن تكون املسيحية نفسها نتيجة وتطورا للعدمية

وروالند س   Rolf von Eckartsbergج أشار رولف فون إيكارتسبري 
ىل شيء ما يف دراستهم هليدجر والتفكري إ  Roland S. Valleفايل 

لتفكري هيدجر يف " transpersonaleعرب الشخصية "الشرقي حول البعد 
  .الكينونة

يف سعيه لرتك جمال التشخيص، املوضوعانية يف اجتاه جتربة ما قبل 
يرون فيه قامسًا مشرتًكا أساسًيا مع . 253للكينونة) األصلية(التشخيص 

البعد الثيلوجي العابر للبشر يف املنطقة ما وراء : "البوذيني ويتحدثان عن
العمق وما وراء االرتفاع، ما وراء اإلرادة البشرية، اليت هي مصدر اإلنارة 

ويشري اهتمام هيدجر . 254ما وراء الشخصية - والوفاء واحلقيقة لإلنسان 
. 255إىل نفس اإلجتاه Meister Eckhartهارت بتصوف مايسرت إيك

                                                           
252 Holzwege, Frankfurt a. M. 1963, S, 204. 

253 d0ا s\> t0و:l D:7Z  ? � :. Skepsis und Gesellschaftskritik im 
Denken Martin Heidegers. Meisenheim a. G. 1978. 

254 Rolf von Eckartsberg und Roland S. Valle, Heidegger Thingking 
and the Eastern Mind, in: The Metaphysics of Conschiouness (ed. 
Rolf von Eckartsberg). New York 1981, S. 309. „transhuman theo-
dimension in the region beyond depth and beyond height, beyond 
human willulness, wich ist the source of illumination, fulfillment, 
and truth for man -the transpersonal“. 

255  ...".FK\70ا  ? GH_0در4:ت ا0;6ة وا (U%أ JHg7" PF/_0وا  =F=;0ف ا&U70إن ا .
2=F=;03:. ھ,ه ھ  اK"63 ا*() ذ�0 ':"78. إd"و:g" ا</.". رت :“. (Der Satz vom 

Grund, S. 71, S. 71) – Vgl. auch: John D. Caputo, Meister Eckhart 
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أيًضا عن  Peter Krefftوباإلضافة إىل الكثريين، يتحدث بيرت كريفت 
  .256هيدجر" رسم"شيء مذهل يف كيفية 

  
ميكن أن تشري هذه التفسريات على األقل إىل جهود هيدجر إلجراء حمادثة 

، حىت لو كان تدينه  Zen-Buddhismusمع ممثلي زن البوذية 
ألسطوري اليوناين، املستوحى من هولدرلني، يتناقض يف النهاية مع ا

يبدو أن هناك مستويات خمتلفة من  .التصوري/قوته التصويري/عنفه
التفسري يف عمل هيدج ، اليت مل يتوسط بينها هو نفسه، أو توسط بطريقة 

وإن (بالفعل " Kehre املنعطف"مضللة فقط، وهو ما يقرتحه حديثه عن 
 ).ياق خمتلفكان يف س

إن احملاوالت ملواصلة النهج األنطولوجي هليدجر يف اجتاه التجربة الشخصية 
، تعود وفًقا هليدجر إىل )كما فعلته الفلسفة املسيحية عدة مرات(
ورمبا ينطبق هذا أيًضا على حماولة . اليت حياول اخلروج منها" امليتافيزيقيا"

" نظري"ي سعى إىل إجياد ، الذFridolin Wiplingerفريدولني فيبلنغر 

                                                                                                                

and the Later Heidegger: The Mystical l in Heidegger´s Thought, 
Part two, in: Journalof the History of Philosophy, vol. XII (1975), 

pp.62-80. 
256 Zen in Heidegger´s Gellassenheit in: International Philosophical 
Quarterly, vol. XI, no. 1. March 1971, p. 453 („The simple 
releasement oft he ego: ist this not alm perfect a description of what 
goes on in Zen as such categories can afford? 
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الشيء كعالقة بني اإلنسان -شخصي يف البنية الديالكتيكية لعالقة الذات
حيث يقرتب من تكهنات الشعارات املسيحية الرواقية، اليت . والوجود

مرة أخرى،   Logos-Spekulationتناوهلا هيجل احتماالته املنطقية 
يتعلق بإشكالية وجود الذي يسعى إىل توسيعه ليشمل جتربة شخصية فيما 

، واليت عرب عنها Ineinanderالكينونة والتفكري يف بعضهما البعض 
قابل " :هيدجر حديثًا

ُ
 Gegenüberما يوجد يف الواقع، هو العالقة بني امل

قابل، التمديد /وتنفيذ
ُ
، واللغوص Dia-legeinكرتاجع   Legeinاكتمال امل

Logos   كحوارDia-logosانبهما، خارجا عنهما أو ، وهو ليست ثالثًا جب
واحد ال ينفصل عن  Ereignisيف حدث ... فوقهما، ولكن جوهريهما 

قابل 
ُ
، اللوغوس احلواري، الذي يفتح ويكشف أحدمها Gegenüberامل

عن اإلخالص املتبادل ويقول  Wiplingerويتحدث فيبلنغر . 257"لآلخر
ممكًنا لألنت يبدو هذا التفاين : "-وهذه هي النقطة املركزية يف احلجة-

Du لقاء مع احلقيقي، األنت "وبالتايل، فإن جتربة الكينونة هي . 258"فقط
، والذي حيتوي على شرط إمكانية كل جتربة ملموسة إلنسان 259"الوحيد
ذه الطريقة، يسعى فيبلنغر إىل جتاوز االختالف . Duأنت 

                                                           
257 Dialogische Logos. Gedanken zur Struktur des Gegenübers, in: 
Philosophisches Jahrbuch der Görres-Gesellschaft, Bd. 70 (1962/63), 
S. 185. 
258 A.a. o., S. 374. 
259 Fridolin Wiplinger, Wahrheit und Geschichtlichkeit. Eine 
Untersuchung über die Frage nach dem Wesen der Wahrheit im 
Denken Martin Heideggers. Freiburg/München 1961. S. 375 
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، 260"اختالف الهويت"األنطولوجي،الذي صاغه هيدجر بصرامة ، حنو 
، ويعين هذا 261"املسيحي"الل فهم الكينونة كلوغوس باملعىن من خ

حبسب هيدجر االنتكاس إىل التفكري األنطوثيولوجي، الذي ختضع 
. الكينونة نفسها فيه لكائن أعلى وال يكون باإلمكان التفكري فيها ككينونة

يؤسس ] اهللا[= ذاته كوجود أمسى " املوجود"وذه الطريقة، فإن 
مثل هذا التأويل امليتافيزيقي للكينونة، ال يقول كيف  ولكن. 262"الكينونة

وتأخذ الربهنة ". الوجود األمسى"سبب هذا /ميكن معرفة الكينونة كأساس
سواء كان  -هنا دائًما قفزة مفاجئة يف اجتاه التفسري التوحيدى الشخصي 

ويف هذا . املرء يشري إىل خمططات التفكري األرسطية أو املدرسية الطوماسية
من اخترب الالهوت، : "عىن جيب أيًضا فهم مالحظة هيدجر املشككةامل

سواء كان يف اإلميان املسيحي أو الفلسفي، من خلفية ناضجة ، يفضل 
  .263"اليوم أن يظل صامًتا عن اهللا يف ميدان الفكر

، الذي تقوم به Vergegenständlichungبالنسبة هليدجر ، فإن التشيؤ 
-Ontoلوجي -ثيو-األنطو[تصور مفهوم اهللا أيًضا يف " امليتافيزيقيا"

theo-logie [264، يعين يف الواقع العدمية األساسية مبعىن نفي الكينونة .

                                                           
260 a.a.O. S. 374. 
261 Vgl. ebd. 
262 Identität und Differenz. S. 62. 
263 Identität und Differenz. S. 45. 
264 Vgl. Nietzsche, Bd. II. S. 335ff. 
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إن التدين، كما تطور يف الغرب يف التصورالشخصي عن اهللا يف املسيحية، 
إن امليتافيزيقا هي الفضاء التارخيي، ما : "ينتمي أيًضا إىل جمال امليتافيزيقيا

، حبيث أن العامل الفوق احلسي واألفكارواهللا Geschickة يصبح مهار 
. 265"والقانون األخالقي يفقدون قوم البناءة ويصبحون الغيني وباطلني

- وجتدر اإلشارة مرة أخرى إىل أن اخلطأ األساسي لعقيدة اهللا املسيحية
يف (لوجيا -ثيو-املدرسية، يتمثل، طبقا هليدجر، يف كون املوجود يف األنطو

إنه يريد . 266هو الذي يؤسس الكينونة) اهللا(كأمسى موجود ) تافيزيقااملي
امليتافيزيقيا مبعىن املطلق الشامل للكائنات يف مجيع " التواء/حتريف"

 gott-losenالتفكري اخلايل من اهللا "ااالت، فإن هيدجر يعرتف بـ 

Denken"267املسيحية" األنطوثيولوجيا"، وهو تعبري يرجع إىل املقارنة بـ .
، ُموحيا "göttlichen Gottاهللا اإلهلي "ويتحدث يف نفس الوقت عن 

. بذلك إىل بُعد آخر عميق لإلهلي، يبقى مغلًقا أمام التفكري املوضوعي
، الذي يبدو لنا أنه مستوحى  "Geviertاملربع "ويشري هذا إىل حديثه عن 

  .كثريا من تعدد اآلهلة اليونانيني
  
  

                                                           
265 Holzwege, S. 204. 
266 Identität und Differenz. S. 62. 
267 a. a. O., S. 65. 
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  ارها انتكاسة وراء الميتافيزيقيا؟باعتب" الخطوة إلى الوراء"

  )المخطط الشخصي لألسطورة(

  

يتناقض التصوف اجلديد للكينونة مع نقد هيدجر مليتافيزيقي تاريخ 
الكينونة، بطريقة تستبعد أي تفسري موحد بشكل منهجي، وهذا ما 

إن التفكري . 268يكشفه هيدجر بعد انتهاء الفلسفة اليت فرضها بنفسه
عد يربهن، بل فقط يؤكد يف النهاية، يستحضر اهللا أو الشعري، الذي مل ي

  .على خلفية تصوف اليوناين العاملي هلولدرلني" اآلهلة"

أصلح هيدجر، حتت عالمة تفكري أعمق وأكثر أصالة، وبالتايل أكثر 
ال : "... نقًدا،  سذاجة األسطورة، بطريقة يصعب احلديث ا بعد التنوير

) م.إ: األساطري(دما تتحدث إلينا وتضعهم ميكن لآلهلة أن تتحدث إال عن
وتتضمن هذه األطروحة التخلي عن كل انعكاس . 269"حتت ادعاءام

لصاحل يقني األسطورة، " نقديًا"معريف مت حتديده عموًما منذ كانط باعتباره 
من الواضح أنه ال ميكن للمرء . واليت ال يستطيع املرء أن يدركها إال بنشوة

                                                           
268 Vgl. Auch seiner Aussage im Spiegel-Interview: „Die Philosophie 
ist Am Ende“ (Der Spiegel Nummer 23 1976 S. 209 -Ähnlich: Das 
Ende der Philosophie und die Aufgabe des Denkens, in: zur Sache 
des Denkens. Tübingen 1969, S. 61ff. 
269 Erläuterungen zu Hölderlins Dichtung. Frankfurt a. M. 1963. 
Seite 37. 
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يبدو هنا كما لو أن أسطورة . اإلهلي" اليقني"ىل إضافة أي شيء حىت إ
يصل املفكر إىل مستوى تفكري  .الوحي املسيحية استمرت يف شكل متغري

) حىت تشجيع(املستمع بالتخلي عن نقد املعرفة وإخضاع نفسه ملطالبة 
 .اآلخرين

يف منطقة تقع يف نظره أبعد من  -يبدو من الغريب كيف أن هيدجر هنا 
يعيد كل هذا بالصياغات األسطورية  -بالفعل " امللتوية"ا امليتافيزيقي

وهي فكرة : والتخمينية البحتة، أي ما دمره بعناية من حيث تاريخ األفكار
حىت لو   .270وجود إله ينقذ الصفات األسطورية املعروفة من التاريخ الثقايف

هو اإلله املختلف متاًما عن املاضي، وخاصة "كان يعتقد أن هذا اإلله 
، فال ميكن ذكر سوى االنتكاس إىل امليتافيزيقيا يف 271"د اإلله املسيحيض

املسيحية بآخر  اآلخرةمت استبدال علم أمور  .مصطلحات األسطورة هنا
وثين، واستمر خمطط اخلالص على هذا النحو حىت يف التحول الصويف 

 nur noch ein Gott kannختليصنا  هإن إله ما وحده هو الذي ميكن("

uns retten("272 . ويلخص االستحضار الشعري الصويف إلله ما، عندما

                                                           
270 Vgl. Besonders die neu zugänglichen Stellen in „vom Ereignis“: 
Beiträge zur Philosophie, Frankfurt. a. M.  1989, S, 405 ff. 
271 a.a.O. S. 414. 
272 Titel des Spiegel-Interviews vom 23. 9. 1966  
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، يف فئة شخصية أقل متييزًا 273ال ميكن تفسري أي شيء جمازيًا فحسب
بعد أن طرح هيدجر جمموعة كاملة من . بكثري من الفئة املسيحية

وبالتايل العالقة بني الذات (املصطلحات امليتافيزيقية لصياغة الذاتية 
، فإن كل ما تبقى هو فكرة 274ا ألنه اعتربها مضللةورفضه) واملوضوع

 Ödeالذي خيلصنا من خراب " آخر اآلهلة("شخصية ساذجة عن اإلله 
 ).Ge-stellالرف (الكائن الباحث عن املطلق ومن 

  
خارج ذلك التحديد "يرى " اإلله األخري"إن ادعاء هايدجر بأن هذا 

-Monoتوحيدي /إلميانالعناوين، أحادي ا/التعويضي ملا تعنيه األمساء
theismus وحدة الوجود ،Pan- theismus   واإلحلادA- theismus 

، رمبا يُظهر عذاب ضمريه وعدم يقينه الداخلي، فيما يتعلق باملطلق 275"
إنه مدين لنا براحة ُمرضية من الناحية  .العقائدي لألسطورة اليونانية

حضاره هللا، الفلسفية وشرح إىل أي مدى ليست هناك عالقة، يف است
إن التوحيد ومجيع أنواع : "باإلميان التوحيدي باملعىن التقليدي للكلمة

أي ( يت، والةاملسيحي-ةاليهودي وجود التربيريةالتوحيد موجود فقط منذ 
                                                           
273 :!U> �0,Z ./>ا: Bedeutung das Gottes Problem im denken Martin 
Heidegger, in: Zeitschrift für katholischer Theologie, Bd. 95 (1973) 
S. 87 („der Gott ist … das Wie des Erscheinens des Seins für den 
Menschen … „ 
274 Vgl. Auch zur Seinsfrage. Frankfurt a. M. 1967. S. 28 ff. 
275 Beiträger zur Philosophie (vom Ereignis) Frankfurt a. M. 1989 
(Gesamtausgabe Bd. 65) Abschnitt VII: „der letzte Gott“ S. 411. 
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مبوت هذا اإلله . شرطا مسبقا للفكر اكانت امليتافيزيقا فيه) م.إ: التربيرية
  .Theismen"276تسقط كل التوحيدات 

الواضح أنه تدرب عليه انطالقا من نيتشه، يشكو هيدجر من  يف رثاء من
إن : "277"اخلطر الشديد حلقيقة الكينونة"باعتباره " األخري"وصول اهللا 

التحضري الطويل . اإلله األخري هو بداية القصة األطول يف أقصر جمراها
  .278"مطلوب للحظة العظيمة من مروره

وإذا . ية حجة فلسفيةيستخدم هيدجر إذن صورًا صوفية ال ختضع أل
حقائقا، فيمكن بالتأكيد " خيلق"أخذنا نقده للميتافيزيقا جبدية، وهو نقد 

وألن حترمي . تفسريه باملعىن النفسي الطوعي الذي يسعى الفرد لتحقيقه
حبيث حتل (األسطورة جيب أن يكون الشكل املناسب لتدمري امليتافيزيقيا 

وال يتوافق مستوى املشكلة ). زيقياألسطورة التعسفية حمل الوضع امليتافي
متاًما مع هذا، حيث ختلى " السكينة"األنطلوجية اليت مت التوصل إليها يف 

تقع حتليالت تاريخ الكينونة لد ). اختياري(عن أي تثبيت موضوعي 

                                                           
276GD:804[ ا.H0ا .  ;F8H03&دي اF06 اF)=7)0 ا70:م f0:H46. إھFر *() ھ&K"ل ر&D ,WX"

G".xV�0 ا:U0 . ./>ا)Heidegger et la question de Dieu, Paris 1980, S. 
17(. 

277 a.a.O., S. 411. 
278 a.a.O., S. 414. 
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ومع ذلك أكثر قابلية للفهم، (نيتشه الثاين أيًضا على مستوى خمتلف متاًما 
  .الفلسفي باملشكلةمن الوعي ) بالنسبة لنا

إذا مل جيتهد املرء من أجل تفسري متأصل يف اليقظة، فعليه أن يسأل ما إذا  
خطوة (كان هيدجر ال يسعى إىل حتويل االنتكاس إىل امليتافيزيقيا كرتاجع 

املربع "هل الرمز كدليل لظهور الكينونة يف . وراء هذه امليتافيزيقيا) إىل الوراء
Geviert  "ل للتوحيد املسيحي، حيث سيتم الوصول إىل هو بالفعل بدي

يف اهلدف الصويف السحري   مستوى مشكلة أعمق؟ تسمح قيامة اهللا
ألسطورة الفداء بفئة الشخصية بأن تكون هلا اليد العليا ) الوثين(والتكوين 

وبالتايل غري شخصية ( Nichtsعلى كينونة ُختفي هويتها باعتبارها الشيئا 
apersonal .(،ال ميكن التوفيق بني إله األسطورة الشخصي  ومع ذلك

وإله الوحي يف التقليد اليهودي املسيحي، ذلك أن اإلطار األنطولوجي 
الذي يفكر فيه هيدجر يف اهللا ال يتوافق مع موضع الذاتية يف املسيحية 
واألنطولوجيا، عالوة على ذلك، فإنه يعتقد بأنه ال ميكن التفكري يف وجود 

  .فقط" نسبًيا"اهللا إال 

) خاصًة يف تفسرياته هلولدرلني(  279إن تصرحيات هيدجر عن اهللا واآلهلة
 Walterتشبه بشكل مذهل استحضار األسطورة اليونانية عند فالرت أوطو 

                                                           
 !�lL أ<f "7;6ث دا�J* :Hً هللا أو ا�XD 230داة ا70_."$ 279
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F. Otto.  قد يكون تقييمه األنطولوجي لفكرة اإلغريق عن اهللا مفيًدا يف
. 280 اآلهلةيف" أشكال الكينونة"تصنيف أقوال هيدجر املشفرة، يرى أطو 

على سبيل املثال هولدرلني  -ويصبح األمر واضًحا خاصة يف جتربة الشعر 
إن هذا الكائن الذي حيدث يف املاضي واحلاضر واملستقبل جاهز "، –

على غرار هيدجر : 281"دائًما للكشف عن السمو الذي هو وجه اإلله
ظهور شاهد على "يف تفسرياته هلولدرلني، يرى أوطو األسطورة على أا 

  .282"اآلهلة يف العامل
  

  األسئلة المفتوحة -مشكلة التفسير الموحد 

 
االستعادة الواضحة لألسطورة وما يرتبط ا من إعادة  هيف ضوء مثل هذ

تقييم جذري للتقليد التارخيي الفكري، والذي ميكنه فقط فهم االنتقال من 
يطرح  األسطورة إىل اللوغوس كخطوة من التقدم بعيًدا عن الكينونة،

املؤلون هليدجر أسئلة يصعب اإلجابة عنها باستخدام األدوات الفلسفية 
ال يتعلق األمر فقط بصعوبات التفسري، اليت تسببها التناقضات يف . احلالية

                                                           
280 Die Gestalt und der Sein. Gesammelte Abhandlungen über dem 
Mythos Und seine Bedeutung für die Menschheit. Darmstadt 1959, 
S. 197. 
281 a.a.O. S. 22 (aus einem Beitrag für die Heidegger Festschrift). 
282 a.a.O. S. 22. 
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نصوص هيدجر وفرض مستويات خمتلفة من الفهم، بل مل يعد يقصد 
الذايت صحة النهج اجلديد للفكر، الذي ينتج عنه مستويات خمتلفة للفهم 

  ).وخاصة الفلسفة املتعالية(النظري للفلسفة األوروبية 

نتيجة ) يف شكل األسطورة اليونانية" (الوثنية"هل احندار هيدجر إىل ) أ(
تدمري امليتافيزيقيا وبالتايل تدمري الالهوت : مقبولة بوعي الهتمامه املركزي

ر من أكث -؟ هل عودته إىل ما قبل السقراطيني )لوجيا-ثيو-األنطو(
الرومانسية املعروفة من التيارات األخرى، أي الضرورة املنهجية للتفكري، 
اليت تسعى لتصحيح خطيئة التاريخ الكينوين يف جعل العقل مطلقا؟ هل 

تكوين  -الذي يتم استحضاره دائًما يف نصوص حمددة  - اإلله الوثين 
لنا  283"مرسالً "أكثر أصالة، وهو أمر غري مرغوب فيه، بل هو " يقني"

  .أكثر

، الذي يدور حول نفسه، "األخري"هل يتحدث هيدجر عن اإلله ) ب(
وهو حديث يُفهم من تصرحياته املأثورة حول ظهور إله اآلهلة، بل وحىت 

، مستوحى من أمناط التفكري، كما نعرفها من نصوص نيتشه ذات "موته"
؟ هل تدخل واليت يشار إليها أيًضا بأوجه التشابه األسلوبية بينهما(الصلة 

                                                           
283 Vgl. dazu auch Maria Villela-Petit, Heidegger est-il idolâtre? In: 
Heidegger Et la question de Dieu. recueil préparer sous la direction 
De Richard Kearney et Joseph Stephen O´Leary . Paris 1980. S. 75-
102. 
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أقوال هيدجر يف حكم نقد تاريخ األفكار الذي ال يريد أن يرى فيها 
  سوى استعادة الرؤى القدمية للخالص؟ 

أي أنه جعل امليتافيزيقيا : هل ينطبق ما قاله عن نيتشه على هيدجر أيضا
مطلقة بنفيها يف النهاية، ومل يعد أي شيء يعلو عليها؟ هل 

الذي فرضه على نفسه وهو النقد يتخلى هيدجر عن اهلدف /يتخلف
  ؟)تاريخ الكينونة(الشامل للميتافيزيقا الغربية 

، والذي يستحضره هيدجر "امليت"يبدو أن حنني نيتشه الديين إىل اهللا 
بإصرار، يتوافق مع حنينه إىل تاريخ الكينونة، وهو حنني يأمل منه أن صبح 

ويف الواقع، على املرء أن ). "إهلًيا"إهلًا (الكينونة قادرة على أن تكون إهلًا 
يتسائل ما إذا كانت أقوال هيدجر املتأخرة عن اهللا، واآلهلة واملربع وما إىل 

ملخطط ا، ال متثل يف النهاية علمنة "احلدث"ذلك، وخاصة حديثه عن 
" الكينونة"هل هناك شيء لتفسري حديثه الصويف عن  .284الوحي املسيحي

                                                           
284 f9.C:;'  ? :3D إن ا0]."=2 ا70  9;6ثZeit und Sein“ (Zur Sache des 

Denkens. Tübingen1969, S. 1ff)  J*" ا0;6ثEreignis " ره ذاك ا0,ي:e7*:D
 2>&!FK0وا t%&0ا  ? PK;7"":Hري) 20ص " (?  4&ھ.ھ&[MNا J' 7.ب=" -  ? �qd0ا

TKZ 2>&!FK0ا .K? .ا .F8\70:? 2�FU0  Uqd0" &30ا (!_HD 64&"Es   [_" ع&C&HZ
"_D .Fd" ،" : .e7=&ة 6w"6ة ?  اm9:ه 'q]� اP3\ُ" kFl(2!H)_0 ھ,ا ا0_]:ء *() أ<f إرM:ل(

اFK0!&<2 *]:ء "(i7م fD اTM.H0 و?  اGeschick  b;8!" :3D �8H70اVرM:ل ?  '3:رة 
. !) 'C&H0:D �e9.' P8m&عوP3? JKH" L ھ,ه ا2�FU0 إHD L_). 23ص " ('J ا0;.':ن

 :ًFe8> �Cط وا:=MoD  H7;0د*:ء اLا T;' 2F?&U0ة ا&d!02 اFط:e7*ا T;9 ، �=? :!ھ
 ;F8'  4&0&"6"ق أ:FM  ? :'ً&3\'و.  
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دافع األعمق هليدجر عندئذ ذا هل سيكون ال. 285وفًقا هلذا املخطط؟
بشكل  - ويتحدث هيدجر عن الكينونة  286طبيعة دينية يف النهاية؟

واستبدال . مبصطلحات شبه دينية -مباشر يف نصوصه الشعرية املتأخرة 
من شأنه أن يؤدي إىل شيء مثل نظام " اهللا"بكلمة " الكينونة"مصطلح 

  .ةثابت من الالهوت السليب على أساس تاريخ الكينون

أو " اإلله"ومع ذلك يبقى من غري الواضح، ما هي الكلمة النسقية ) ج
من . 287اليت ميكن تبنيها يف ادعاء هيدجر بعاملية فكر الكينونة" اآلهلة"

ناحية، خيصص هيدجر صفات شبه إهلية للكينونة، ومن ناحية أخرى، 
. الذي تكون الكينونة يف حاجة له والذي جيب أن خياطبنا" اهللا"يستدعي 

ما هو املوقف الذي ميكن أن يتخذه اهللا يف دوغماتية الكينونة اهليديغريية، 
  عندما يتحدث املرء عن الكينونة ذاا يف الُبعد املقدس؟

  

                                                           
، ر?� ھf8\!D .46F وTKdD %:ط[ ?.Existenz" 2FCا0&4&د "wV:D:رة إ0) '\3&م  285

?:U0&رة ا0,اHumanismus“, in: Wegmarken, S. 15 . .K\H0 2F9„ .اH)_0!2، را4[
 .': t8F0 اF_H0:ر ا6Fl&0 اG)_7" :'6!* .F8\7)0 PM:;0 اF!U7D .'N$ 9:ر"� اK?N:ر

286 fU>  ? 2F9ا0,ا f9.FM ]4راUnterwegs zur Sprache. Pfullingen 1965, S. 
96:":.K\0ا G".ط ()* .FMN JZأ P0 ، 9&ا0@ھ T�N6ون ھ,ا اD . &ھ T�Nا (=e"

 Te=78H0ا."“ 
ھi":' Tال 60ى هللا 'K:ن، kF;D إن ھ46F. ",ھb اF0&م 3D,ا اL&0ء e7_' ،2>&!FK)0.ا "287

 f7F)Z  ? f%&? 2>&!FK04&دات، و9&64 ا&H0ا t;9 و': ھ  ا0&ظ:�$ ) م. إ: أي هللا(هللا
f0V2 30,ا ا)Z&H0ا) "Martin Heidegger und Thomas von Aquin, 

München/Wien 1964, S. 81.( 
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شكل ("شكال من أشكال ظهور الكينونة ) م.إ: أي اهللا(هل هو 
أصلية؟ مل يساهم هيدجر بنفسه يف /أم رمزا أم حقيقة أصيلة") الكينونة

ذلك أن األقوال املنفردة له تثري االنطباع . واله األسطورية املتأخرةتوضيح أق
يف ظل هذه اخللفية، يبدو . بالتعسف العقائدي أو االنسحاب األسطوري

أن امللجأ الذي عاد له هيدجر بتوسطه ولدرلني هو أحاسيس ذاتية 
ر وذا يبدو أن السح. للغاية، بل وحىت رومانسية، رفضها هو نفسه دائًما

  .حيل حمل التفكري

جيب على التفسري املعريف السائد لفكر هيدجر يف الكينونة، كما حاولنا ) د
، يف ضوء وجهات النظر هذه، ميكن تعديل على األقل، 288يف مكان آخر

مل يلتزم دفه ": إىل احلدث"يف أمثاله" عن آخر إله"وخاصًة يف اجلزء 
. طولوجيا مل حيجبها التقليداألصلي املتمثل يف اكتساب مقاربة جديدة لألن

تاريخ (من خالل حتليل التمظهر (بدًال من عقيدة كينونة الكائنات 
، كان هناك املزيد واملزيد من إعالن الكينونة مبعىن توقع أسطوري )الكينونة

  .اخلالص/متجدد للشفاء
  

                                                           
288 Skepsis und Gesellschaftskritik im Denken Martin Heideggers. 
Meisenheim a. G. 1978. 
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" Verfallenheitخرابه "من انطالقا يتعلق األمر عنده بتأسيس اإلنسان 
" امليتافيزيقيا"، لكن بـ)كما يف الكينونة والزمن( Manمرء د للالذي مل يع

هل كان البعد الوجودي : نعم، علينا أن نتسائل. الرف، التقنية
واألنثروبولوجي األصلي، الذي نفاه هيدجر دائًما بشدة، قائًما على خمطط 

على  Karl Löwith؟ هل سينطبق حكم كارل لوفيت 289لتاريخ اخلالص
اخلطي /الدميومي املستقيم/هيدجر اخلروج من التصور الزمين حماولة مارتني

  ؟290لتاريخ اخلالص للمسيحية

احملاِيدة " اهللا"إن النماذج الثالثة املذكورة يف بداية تفكري هيدجر عن 
اإلحلاد يف مرحلة األنطولوجيا الوجودية / فينومينولوجيا اجتاه مواقف اإلميان 

" Verwindungإلتواء "يف مشروع ، واملفهوم الشخصي املسيحي هللا )1(
، حيث "kehreاإلنعطاف "امليتافيزيقيا الكتساب فهم ذايت جديد وفًقا لـ 

الصويف " اهللا"، واستحضار )2) (املقّدس(توجد الكينونة يف البعد اإلهلي 
، ال تسمح باستنتاج واضح )3" (اهللا األخري"، نعم "Geviertاملربع "يف 

 ").اآلهلة" ("اهللا"و " الكينونة"ول العالقة بني فيما يتعلق برأيه النهائي ح
- ثيو-ومع ذلك، من اجلدير باملالحظة أنه على الرغم من تدمري األنطو

، إال أن البعد الشخصي ال يزال قائًما يف  Onto-theo-logieلوجيا 
                                                           
289 Vgl. Brief über den „Humanismus“, in: Wegmarken, S. 145ff. 
290 Vgl. Weltgeschichte und Heilsgeschehen. Die theologischen 
Voraussetzungen der Geschichtsphilosophie. Stuttgart 1967. 
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ومع ذلك، فإن هذا يشبه إىل حد كبري العامل ". اهللا"حديث هيدجر عن 
ر تعدد اآلهلة اليوناين، كما أوضح فالرت أوطو السحري األسطوري ألفكا

Walter Otto باعتباره " الرجل اخلارق"، ورؤى نيتشه عن خالص
). أي الذاتية اليت تلحق ذاا(ميتافيزيقيا شخصية قائمة على مفهوم التأمل 

وما ينقص على وجه اخلصوص هو غياب البعد األخالقي الذي مييز 
  .الشخصية املسيحية

وكذلك وحدة الوجود ( Pankosmismusالشاملة  إن الكونية
Pantheismus (  يف تفكري هيدجر حول الكينونة واهتمامه بالتغلب على
جتد نفسها يف تناقض واضح مع هذا ") امليتافيزيقيا("كل تشييء بـ 

  .يف التصنيف الشخصي) اآلهلة(احلديث األسطوري عن اهللا 

ومع . على النصوص املتوفرة يصعب تنسيق مستويات التفسري املختلفة بناءً 
" الكينونة"بأن " من احلدث"ذلك يبدو أيًضا يف اية املطاف يف نصوص 

أرض خصبة حمتملة "تقف فوق اهللا، عندما يتحدث املرء اليوم عن منو 
وهذا يفتح جمال القرار حول ما إذا كان  "، "لشك أصلي يف الكينونة

له، وما إذا كان جوهر حقيقة اجلوهر قادرًا مرة أخرى على وجود إ/الكائن
  .291"الكينونة يأخذ جوهر اإلنسان بعني اإلعتبار يف البداية

                                                           
291 Holzwege. S. 103. 
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يف ضوء تناقضات النصوص اهليدجريية، ميكن أن يكون تلميح فريتز 
مهًما، الذي أبلغنا يف رسالة عن نقطة   Fritz Heideggerهيدجر 

ا أن يضع يف على املرء دائمً : التفسري اليت كانت حامسة بالنسبة ملعرفته
اعتباره بأن هيدجر ال يفكر يف شيء سوى اهللا، ال يتحدث إال عن اهللا 

"... 292.  
 
  
  
  
 
 
  

  

  

 
 

                                                           
292 Brief an Hans Köchler vom 2.4.1973  i>:46. إ0) ھFھ i7".? J' 20:Mر

1973أ7D .)Z&Z2  T".D:ر"�   
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 العالقة الداخلية 
 بين 

األنثروبولوجيا 
 واألنطولوجيا

 )األنثروبولوجيا في تفكير مارتين هيدجر مشكلة(
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  مالحظة تمهيدية

  

من : معنينييف هنا " ميتافيزيقي"و" ميتافيزيقيا"يتم استخدام املصطلحني 
كما طورها ((جهة مبعىن االهتمام األنطولوجي األساسي لفلسفة الكينونة 

ومن جهة أخرى،  -، ")ميتافيزيقية"هيدجر وفهمها يف البداية على أا 
مل تنجح ) حسب هيدجر(اليت تعبري عن عدم كفاية امليتافيزيقا التقليدية، ك

، وهلذا السبب يكون من -لوجيا- ظروفها الكامنة أنطويف التشكيك يف
وينطلق املعنيني معا من السياق ومن . 293الواجب أن يبقى جوهرها كامنا

وعلى غرار هذا االختالف يف املعىن، اخرتنا أيًضا . اإلضافات التفسريية
) املوصوفة(، اليت ترتبط ارتباطًا جوهريًا بكل من األشكال "األنثروبولوجيا"

. وهدف الدراسة اليت بني أيدينا هو إظهار هذا اإلرتباط. يتافيزيقاللم
وينتج عن هذا فرق بسيط مزدوج يف معىن األنثروبولوجيا، الذي ذه 

 -يكون أكثر أمهية ) كما هو احلال أيًضا مع مصطلح امليتافيزيقا(الطريقة 
. ، ويقدم جزئيا تأكيدات أنطولوجية نسقية قوية-294"تاريخ الكينونة"

كما تظهر هذه االزدواجية أيًضا يف عمل هيدجر، الذي طور اهتمامه 

                                                           
293 Dazu vgl. meiner Arbeit: Hegel und die „Metaphysik“ aus der 
Sicht des späteren Heidegger. 
294 Vgl. bes. Heidegger, Nietzsche. Bd. II. 
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  295"التارخيي"الشخصي املنهجي النسقي باإلهتمام الفعلي بالتطوير 
وتعود األمهية املنهجية هلذا التمييز إىل اهتمام ). 296للمشكلة املنهجية

بة هيدجر بنقد تاريخ امليتافيزيقا، وفهم طبيعة هذا النقد فيما يتعلق بتجر 
من " اليوناين"جيب على الفكر فقط إثبات طابعه : "الكينونة كما شرحها

حيث أنه ال يزال، بقدر اإلمكان، حياول أن يفكر يف كون املرء مرتًبا من 
  .297 ))"جتليها/الكينونة يف ظهورها((خالل قصة حقيقة 

  O. Pöggelerبوغيلري   . أ
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
295 0:D �"ا70:ر ()* Ge[!" دوجiH0ا (!_H0ا s\> ، 2eM:!H).46Fھ ]'(  

296 :!U> ./>ا ،TH_0ع ھ,ا ا&Hm' �q" :HF?: Anthropologie und 
Transzendentalphilosophie. Zwei Aspekte derselben Problematik 
(eine methodische Untersuchung). -Zu systematisch grundsatzfragen 
vgl. auch: die Subjekt Objekt Dialektik in der Transzendentalen 

Phänomenologie. Meisenheim (Glan) 1973. 
297 Existentiale Anthropologie, S. 458. 
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ة في الموقف المنهجي والنسقي للقضية األنثروبولوجي

" عقالنية(" المشروع الفلسفي العام لمارتين هيدجر

  ")كينونة"و" إنسان"مصطلحي 

  

من خالل األنثروبولوجيا، بدأ انتقال امليتافيزيقيا إىل عملية توقف وتعليق  “
  ".كل فلسفة

  298مارتني هيدجر                                               
  

ل النقد الضمين لألنثروبولوجيا من حتتوي هذه الصياغة املوجزة على ك
، واليت ميكن فهمها وتربيرها من خالل القضية الفلسفية 299طرف هيدجر

العامة لتفكريه، اليت ترتبط  بدورها ارتباطًا وثيًقا بالتفكري يف تاريخ 
، وال ميكن فهمها "األنثروبولوجيا" "اليوم"الفلسفة، ومن  بينه ما يسمى 

ض، جيب حتديد مفهوم هيدجر الفلسفي هلذا الغر . إال بشكل كامل
  ".امليتافيزيقيا"النسقي الشامل مع املفهوم املركزي لـ 

  

                                                           
298 Holzwege, S. 92 (Die Zeit des Weltbildes): 
299 Heidegger wird Des Weiteren mit „H“ abgekürzt.   .46Fر ھ:U7Wا P7"

"ھـ"ب،   
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وفًقا هليدجر، تتمثل املهمة الشاملة الوحيدة للفلسفة يف مسألة احلقيقة كما 
املركزية، اليت تتغلغل يف مجيع " اإلشكالية"وهذه . هي،  أي مسألة الكينونة

ن ختدم أيًضا أو تظل تابعة للمنهجيات اإلشكاليات واجلوانب، جيب أ
" كما هي"ومن املفروض أن تظهر احلقيقة  .واملصطلحات الفلسفية

كل ما يتوافق مع . بشكل انعكاسي يف الفلسفة بواسطة التجربة اإلنسانية
τέλος )اية (يتم تضمينه : اعتباط املنهجية البحتة التفلسف، يُرفع من

اليت ال جيب " (جتربة هذه الكينونة"و " نةالكينو "يف األفق الشامل حلدوث 
وبالتايل  -  300 )بني الذات واملوضوع" الكالسيكي"فهمها يف االنقسام 

-يف- يتم متييزها عن كل التجارب اإلنسانية احلكيمة األخرى للوجود
رمبا ال ميكن  -(ويعطي هذا دليًال معياريًا موحًدا للتفكري الفلسفي . العامل

ري مرة أخرى بشكل استطرادي وال أساس له، ولكن إظهار طابعه املعيا
من هذا املنظور ): جيب علينا بدًال من ذلك االذهاب إىل أصالة معينة

املركزي،  فإن الطيف الواسع الكامل للتجارب الفلسفية الفردية 
والتحليالت الفردية يكتسب نظاًما منهجًيا، سابًقا على هذا الطيف  
                                                           

300 :D ./>46. اF7:ب ھZ ص&Uq0Zur Seinsfrage " 2، ص>&!FK020 اX8HD G)_7" :HF?
6ًFZX9ا . G)[HZ و"e_6 اyF'  ? .FK\70وس '!f"اC&H0&ع "_e7. - إن 'q]� ا0,ات: "28

6ًF_Dا *J ا*e7:ر *@%2 ا0,ات واC&H0&ع، " ا0&4&د"ا70  9&د ا67M*:ء " اFK0!&<2د"*() 
ا</. 3F " �0,Z: اK\9 L �)g? J'.FK\7)0 2)D:% .Fx :3Z.79  70. ?  اFwN:ء اKdH0&ك ?

 .46F0$ ھy'Nietzsche, Bd. II, S. 195 " : &;!02 *() ھ,ا ا>&!FK020 اX8' 9ُ].ح
"JKH أن "K&ن  - 2x:FU)0 2e8!0:D اH0\:ھ2FHF  - و'[ ذW ." �0:رج *@%2 ا0,ات واC&H0&ع

اH0.ء أن "/T '6رH0 :Zً: اTKw  ? 6".m70 اLرe9:ط JFD ا0,ات واC&H0&ع 'KH!ً:؛ و*() 
  !ھ& Z .Fx:فٍ 
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ال تتلقى " املنظورات"ومن مث، فإن ". نونةجتربة الكي"كمبدإ إرشادي يف 
كل شيء من خالل النظر   -إال هنا، وكذا أمهيتها وجوهرها " املنظور"
يسهل الوصول "حول موضوع واحد مركزي للتفكري، جيعله ) اإلنطباع(

) X(بشكل أو بآخر، مبعىن آخر، وفقا هليدجر ميكن أن تفتح " إليه
  .301التمظهر

    اآلن أيًضا الفرع الفلسفي الفرعي،" التصور/املنظور"ولشكل مثل هذا 
مبعىن آخر، ". األنثروبولوجيا"ال سيما يف القرن العشرين املعروف باسم 

،  دائًما ما تُرى هذه األنثروبولوجيا !)وهذا هو ما يهم هيدجر باألساس(
، )أفق مسألة الكينونة: هنا(بالفعل وفقط فيما يتعلق بأفق شامل أكرب 

كمبدأ   -وأمهيتها " معناها"ق الشامل فقط حتصل على ومن هذا األف
  "!تقييمها"متعايل لـ 

من وجهة النظر هذه ، يكشف هيدجر ما وصل إلينا على أنه 
وهو ما  -" الناقصني"كنوع من منط جتربة الواقع وفهمه " أنثروبولوجيا"

علم "حيث يتشابك (يتضح بدوره من مفهومه العام لتاريخ الفلسفة 
إن جتربة الكينونة األصلية الواحدة، كما مت ): ا بشكل غريبأيضً " النفس

                                                           
301 Zu Heideggers      -Konzeption vgl. bes.: Platons Lehre von der 
Wahrheit; Sein und Zeit, S. 219 ff; Aletheia, In: Vorträge und 
Aufsätze. - Zur Revision der diesbezüglichen Deutung des 
frühgriechischen Denkens s. Zur Sache des Denkens: S. 75 ff (Das 
Ende der Philosophie und die Aufgabe des Denkens.)  
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يف سياق ) طبقا هليدجر(، فقدت 302التعبري عنها يف الفكر اليوناين املبكر
يف شكل  -لقد أصبحت . تطورها التارخيي حمتواها األنطولوجي البحت

تفكريا يتمحور أكثر وأكثر حول  -معارضة صارمة بني الذات واملوضوع 
ليت مل تعد تعكس آخر وأعلى شرط ممكن للكينونة الغري الذات، ا

طبقا هليدجر، يكمن السبب اجليين هلذا . 303املتاحة كوسيط شامل/املتوفرة
 -ألا تليب احتياجاته األمنية-اخلفية، املوجودة يف اإلنسان " اإلرادة"يف 

وألن  ). حىت لو مل يكن هذا األخري على وعي بذلك(اليت توجه التفكري 
، فإن التجربة الكاملة )املوضوع(يء يأيت من الرغبة اآلمنة يف املعرفة كل ش

 304"التخلي"للوجود تنغلق على اإلنسان بعدم توفرها، ومن أجلها يتم 
اليت ال ( 305 )بشكل عام" الرغبة"عن كل الرغبة الذاتية يف الفهم، نعم 

هذا بأن  بالطبع، ال يعين). تسمح أبًدا للمرء بتجاوز األفق الذايت احملدود
؛ ومل يكن هيدجر "الذاتية"جتربة الكينونة ليست مرتبطة بأسس الوصول 

أكثر من هذا بكثري، هذا يعين فقط أن االفتقار إىل . يشكك يف هذا أيًضا
وبنيتها الطوعية البحتة يسمح ملا ميكن الوصول " الذاتية"البصرية يف هذه 

وغري مفكر فيه، إليه يف هذه األسس ومن خالهلا بالظهور بشكل مقنع 

                                                           
302 Siehe Zur Sache des Denkens, bes. S. 75 ff. 
303 Vgl. K. Jaspers! 
304 Vgl. Der Feldweg. 4. Auflag. Frankfurt a. M. 1969, S. 7. 
305 Vgl. bes. Zur Erörterung der Gelassenheit (aus einem 
Feldweggespräch über das Denken), in: Gelassenheit, S. 29ff. 
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هو فقط ) الكينونة املدركة: أو" (الواقع"وبالتايل فإن ما يؤخذ على أنه 
ألن اإلرادة املتمحورة حول الذات تريد صياغة كل شيء  -مظهره الناقص 

تأكيد الذات "يف ائية مفاهيمية، ترضي يف النهاية الرغبة يف 
Selbstsicherheit" 306 )حة وغري خمفية، وهذا هو مثن جتربة كينونية مفتو. 

إن الرغبة الذاتية املذكورة أعاله يف الفهم أصبحت، وفًقا هليدجر، أيًضا 
وميشي هذا جنًبا إىل جنب (حاضرة يف األنثروبولوجيا احلديثة باخلصوص 

يعين . 307، اليت أصبحت مهيمنة))غري املفكر فيها(مع الفلسفة املتعالية 
ب أن تعمل على وجه جي: "هذا بشكل ملموس بأن األنثروبولوجيا

، وبالتايل، 308"التحديد يف وقت الحق على تأمني األمن الذايت للموضوع
ال متتلك يف الواقع صلة أنطلوجية حقيقية وال ميكنها أيضا أن متتلك 

الواقعية التارخيية، إذا كانت التجربة األنطولوجية ) خاصيتها(شكلها 
، "الذات"ديًا لتربير خبالف ذلك كشرط إلمكانية وجودها تتطلب نبًذا نق

، ولكن مل يتم دجمه بشكل "en parergo"مت ضبطه يف وقت الحق،  -
وهذا هو السبب يف أن األنثروبولوجيا . أساسي يف السياق النظري للتربير

ال ميكن أن تكون مركز الفلسفة دون مزيد من "املفهومة ذه الطريقة 
                                                           

?=� و"TFq9 " �eU"إP0:* (0 ) اFK0!&<2 وا0&4&د ا3D) >:8>V,ه اTW6" 2=".[0 وا%[ 306
" )Fq702 0><7:ج اF!D ."ص b[;0ط.ق ا .Holz, S. 87. 

307:D ،sK_!H03: ا)Kw J* رم:� TKdD 2F0:_7H0ا0\(8\2 ا iFFH9 bm" 2F90(,ا :ً!"&K9 :رھ:e7*
اHZ" 2>&!FK0: ط&رھ: ھ46F. ?  . اe0;27، وD:0:70  و�&F=F=l Lًً: إ0) ا0&4&د ?  ا0\(8\2

J'i0ا70_:0   -" (وا �)[U' 6امq7M6 "."6 ا_" P0 &0 (7l ،:ً=lL ه.FK\9 f4&" :HZو
 :ًFq"9:ر Gَھ.H0ا"f7Mع درا&Cدو J* .Fe_7)0 . fD:7Z ./>اGelassenheit 53، ص.( 

308 Holzwege, S. 103. 
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وألن هذا . 309االلغط، وباخلصوص بسبب البنية الداخلية إلشكاليا
فقط، وهو ليس إشكالية " شخصي"يعرب عن اهتمام " األساس الداخلي"

اليت " صورة اإلنسان"أنطولوجية، فإنه ال يفكر يف العالقة الداخلية لـ 
والتبعية املتبادلة مليداين اإلشكالية  -يبحث عنها من خالل إشكالية الواقع 

  .معا

بشكل عام بطريقة غري تأملية، واليت  يرى هيدجر جوهر امليتافيزيقيا الغربية 
تسرتشد برتكيز الذات غري التأملي، ويظهرتطويرها ) حسب قوله(كانت 
يف املساعي األنثروبولوجية املواضيعية للقرن  -والواضح أيًضا  -الكامل 
الفلسفة يف عصر ): "مبا أن املرء يُهمل مضامينه األنطولوجية(العشرين 

لكن بالنسبة هليدجر، فإن هذه . 310"ألنثروبولوجياامليتافيزيقيا الكاملة هي ا
من حيث املبدأ، إذا كان على املرء عدم تشويه (العودة املوضوعية لإلنسان 
بالفعل، أي تقع يف " غيبية"، ليست بداهة )حكمه على األنثروبولوجيا

، بل ال ينطبق هذا إال إذا مت طرحه على هذا النحو 311"نسيان الكينونة"
ية، وبالتايل فإن عالقته املنهجية األعمق بالواقع هي يف عزلة وإطالق

                                                           
309 KM, S. 191. 
310 Vorträge und Aufsätze, S. 86. 

311  2F>:8>Vل ا&l 20:M.046. ?  اFھ �Cأو :HZ ، !_" ھ,اHumanismusbrief :3>أ ،
 Tھ:m79"2%@_02" ا>&!FK0:D 2 0><8:نFM:MNا" : �F8e0ھ. ا&m0ا ()* :="iF?:7FH0ا G)�!9

L64 إ&" L 8:ن>Vن اXD T�:=02ا>&!FK0ل ا@W J' f7eط:q' ل@W J' ص"  ?  4&ھ.ه .
155 . 



 

139 

جيب تقدميها هنا بإجياز على أساس التفكري (إشكالية بشكل عام، 
، باإلضافة إىل اعتمادها على )أيًضا يف بنيتها املتعالية -النسقي هليدجر 

إذا مت فصل . 312 )باملعىن املتعايل احلقيقي(األنطولوجية " الشروط"
 - عن املراجع الفلسفية الشاملة أو إذا حددت نفسها  األنثروبولوجيا

كما حدث (كما حتدده الفلسفة الشاملة نفسها   –بشكل غري مفكر فيه 
غري حمددة يف أسسها "، فإن إشكالية 313 )أيًضا يف العصر احلديث

باملعىن " (للميتافيزيقيا"، تبقى جمرد نتيجة 314"األنطولوجية احلامسة
قادرة يف األصل على طرح السؤال عن ماهية ، دون أن تكون )اهليدجريي

، وهو سؤال ال يشري إال إىل اإلنسان اجلوهري، أي ميكن 315اإلنسان
وهذا ما تدور حوله (التجريبية لإلنسان يف العامل " احلقائق"اإلجابة على 

" سلوك"و" طبيعة"، إذا كانت املعلومات حول 316 )األنثروبولوجيا اليوم
يف مقابل . ها بشكل كاف وجعلها مفهومةال ميكن حتديد" موضوع ما"

                                                           
312  ? f8\> 0  ا0,ي "].ح:KwVا $%&H046. اF7\8:ر أ<](&4 "و?=ً: �0,0 ، ";6د ھMا :"

إن اT'X70 ا0!=6ي ?  ?K.ة اA>N.وF4&0&D: اJ* �=? $dK" L 2F\8)\0 *6م 9;6"6ھ: "
L f>XD ء w TZ Te% �C&" f!K02، وF)W6ودھ: ا60اlو   M:Mال أy80 س وإط:ر:M64 أ&"

 .l ".(KM, S. 189)&ل 4&ھ.ھ:
اA>N.وL :F4&0&D 89_) ?=� إ0) '_.?2 اF=;0=2 : "ھ,ا ': "f\d78 ھ46F. *!6': "=&ل 313

،  J*) "KM ا0!:س، TD 69*  ا�ن اXdD .".=70ن ': "JKH أن fF!_9 اF=;0=2 *() اVط@ق
 ). 189ص 

314 SZ, S. 49. 
315 Vgl. Was heißt Denken? S. 95:  :F4&0&Dو.A>Nھ,ه ا TA' G)[!9 Lّ" .4&ھ J'
 ّ�eg0:D 8:ن>Vا 
316 Vgl. dazu bes. P. Häberlin, Anthropologie und Ontologie,   6Zy" kFl

 2D.m70ن اXD"8:ن>V9:7: إ0) اD ,\!9 L " 7ص ) 
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وهذا هو املكان الذي يتم فيه حتديد املفهوم املنعكس لألنثروبولوجيا (هذا 
السؤال الفلسفي "، فإن هيدجر يهتم أكثر بـ )من طرف مارتني هيدجر

عن جوهر اإلنسان بالنظر إىل العالقة اجلوهرية لإلنسان باملوجودات  
عنده،  318هنا تعريفا ملفهوم األنثروبولوجياوميكن للمرء أن جيد . 317"ككل

" امليتافيزيقي"إذا مل يتعمق يف هذه الكلمة باعتبارها تنتمي إىل التقليد 
  .لتوصيف تفكريه

ن إ: ينتج مما قيل حىت اآلن، ظهور اجلوانب التالية لدراسة إضافية
ليست جمرد شيء واحد " ال عن اإلنسانؤ تسا"األنثروبولوجيا باعتبارها 

إذا فهمت نفسها بشكل صحيح؛ فإن مسألة اإلنسان هي باألحرى : أبًدا
عالقة جدلية داخلية بإشكالية الكينونة، أي عالقة للفكر الفلسفي 
الكامل ملارتني هيدجر من خالل الشكل، يف عالقته الداخلية بالفكر 

جيب . املتعايل، الذي ميثل هنا اللحظة املوحدة، اليت جيب تقدميها بإجياز
) األنطولوجية(حص املدى الذي ميكن أن ُتربز فيه هذه العالقة أيًضا ف

بشكل كاٍف من خالل جدلية الذات واملوضوع عن كثب، وهو فحص 
من هنا، ال ميكن وضع . يشمل بدوره النقد امليتافيزيقي االنسقي هليدجر

األنثروبولوجيا إال يف السياق األنطولوجي النسقي وفهمها بالكامل يف 

                                                           
317 N II, S. 61. 
318 Vgl. P. Häberlin, Anthropologie und Ontologie, S. 20. 
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مصطلح " عقالنية"يتوافق مع (تخصص عالئقي ك  -" جوهرها"
وفيما يتعلق ذا األمر، جيب فصل احملاولة الفلسفية . 319")اإلنسان"

متاًما عن احملاوالت األنثروبولوجية " الكينونة والزمن"ملارتني هيدجر يف كتابه 
، خاصة وأن سوء الفهم )وهو ما يتضح أيًضا من تفسريه الذايت(املماثلة 

ومن . استطاع أن حيجب صرامة التربير اهليدجري اليوم يف هذا الصدد
خالل توضيح العالقة بني األنثروبولوجيا واألنطولوجيا، ميكن أيًضا صياغة 

. املشكلة التأويلية للعالقة بني الفهم الذايت وفهم العامل بشكل أفضل
عالوة على هذا، جيب عدم التغاضي عن االعرتاضات النقدية على مفهوم 

كما مت التعبري عنه ضمنًيا (ديالكتيكي لإلهتمام األنثروبولوجي هيدجر ال
، اليت تنتج )Humanismusbriefبشكل أوضح يف رسالة إىل اإلنسانية 

  ".اإلنسانية"أساًسا من نقد مفهومه عن 

أخريًا، ومن وجهة نظر منهجية، جيب إعادة النظر يف األمهية املنهجية 
موجز شكلًيا وبنيويًا، ضمن االوسيلة لألنثروبولوجيا واألنطولوجيا بشكل 

وذه الطريقة، ميكن للمفاهيم املركزية لكل . املتعالية لإلشكاليات الفلسفية
يف عزلتها وعالقاا املتبادلة أن " الكينونة"و" العامل"و" اإلنسان"من 

                                                           
319  T87!F? :gً"را4[ أA. Wenzel 20د:e7H0ا0_@%:ت ا J* bM:!' TKdD .eF* ا0,ي ، ،
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 fD �e9.' f8\> &وھ,ا ا0&ا%[ ھ f!g7;") "... ى ) 423ص.Wء ھ!: '.ة أ w TZ 6H7_"و ،

، ?L f>o "د<F&"2"، وا0,ي، إذا </. إfF0 ?=� *() أ<iF? f":ء "ا0&ا%["?=� *() 9_."$ ھ,ا 
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تكتسب معىن جديًدا يونانًيا مصقوًال، جيب أن يشكل أساًسا ملناقشات 
" العامل"ب أيًضا تصميم املعاين املختلفة لكل من وجي. فلسفية أخرى

للبنية األنثروبولوجية األنطولوجية الواحدة بشكل خاص يف " الكينونة"و
أسس الشكلية للُبىن، وإال فإن اإلشكالية األنطولوجية املسبقة، اليت طورها 

 .هيدجر، ميكن أن ُختلط بطرح اإلشكالية الدنيوية الداخلية التجريبية
 

  ثانياً 

  "الضمنية"مفهوم األنثروبولوجيا  

 
كما وضحنا سابًقا، ال ميكن اإلهتمام باألنثروبولوجيا، إذا كان جيب أن 

" ختصصا"تكون هلا أمهية فلسفية حقيقية أكثر من غريها، باعتبارها 
. ، جنًبا إىل جنب بأسئلة الفلسفة األخرى"أيًضا"منفصًال يهتم املرء به 

اسم على مقدماا اخلاصة جيب أن ُيسلط الضوء بشكل ح
، أي التأمل يف أسسها األنطولوجية، اليت ال ميكن )م. إ: األنثروبولوجيا(

فهم نقد هيدجر للتصورات األنثروبولوجية التقليدية كتلك اخلاصة بشيلر 
Scheller 320 321كل التعاليم "، ألن )، إال من خالل تأمل هذه األسس

                                                           
F!HC 6=7!" kFl: (و': "(3F:  47ا</. *() TFeM اAH0:ل اFK0!&<2 واJ'i0، ص 320
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عاليم األساسية لكل ميتافيزيقيا وإىل الت"تنتمي إىل " امليتافيزيقية لإلنسان
  .322"تعاليم كينونة الكائن املوجود

 

 الشروط الخاصة بكينونة الوجود اإلنساني .1

 
إذا كان من الضروري على املرء حتديد فلسفي ملعرفة جوهر الكائن 
البشري، فيجب عليه أن يستفسر عن األسس األساسية للوجود البشري 

" نتائج"ا فقط، حيث يتوصل املرء إىل وإال، سيظل البحث قشوري. نفسه
                                                                                                                

P0 9_6 9].ح اy80ال *TK?" J ھ,ه اF8\70.ات " FZ 20X8' 6_ُD  ? TW6" L!&<2 ا0&4&د ھ!:
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متنوعة مثرية لالهتمام جتريبيا، دون إمكانية إظهار البنيات األنطولوجية 
األساسية جلوهر اإلنسان، اليت تسمح هلذه النتائج بالظهور يف أمهيتها 
الفعلية؛ وال ميكن الوصول إىل هذه النتائج جتريبيا بنفس الطريقة، وهذا ما 

دائما حىت " هنا"واليت تكون باألحرى "تمالية مسبقة، مييزها كشروط اح
  .323"عندما يتم مجع املواد التجريبية فقط

شروط "األنثروبولوجيا عن التجربة املتعالية واستكشاف " ختلت"إذا 
، "الوجود البشري" وراء حتديد جوهر "هذه، فإن هذا يعين بأنه " االحتمال

ي فقط مسألة مؤسسة يف ، وبالتايل فه"324يتم نسيان مسألة كينونته
، -عموديًا  -وليس  ،- أفقيا  -جتليات بنياا الظاهرية، تنظم وُتوصف 

/ دية قبلية ُبىن وجو ) = متعايل(كما ميكن التعرف عليها من خالل تربير 
كما أشار   -(ل مثل هذه األنثروبولوجيا بعمق كاٍف ءوال تتسا"). كينونة"

اإلنساين لإلنسان كما وضح ذلك مارتني هيدجر أيًضا يف نقده للمفهوم 
ال تبحث عن ) م.إ: األنثروبولوجيا(إا . 325 )يف رسالة إىل اإلنسانية

وهو حبث تفرتضه مسبًقا (أسباب فهم الذات اليت مت التعبري عنها فيها 

                                                           
323 SZ, S. 50. 
324 SZ, S. 49. 
325 S. Brief über den „Humanismus“, S. 153 ff. (S. 154: " ، ء w TZ Te%

FWال أy80ا (=e"  ? JHK" ،:ً=e8' PM:l ء w TZ6ا"2 وe0ا  ? ،.de0ن 4&ھ. ا:Z ا ': إذا.ً
 2F>ا&F;06 ا_ُDAnimalitas ،48ا</. أ"g: اFK0!&<2 واJ'i0 ص ").  اH*N:ل اK0:'(2 ص  

.66؛ ':ذا "_!  اFK\70.؟ ص 82  
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هذا التفسري لإلنسان الذي يعرف أساًسا "وبالتايل فهي ) بدون تفكري
  .326"كنه أبًدا أن يسأل من هوبالفعل ما هو اإلنسان وبالتايل ال مي

حتليله الوجودي للوجود "على العكس من هذا، يسعى مارتني هيدجر يف 
 "ما يسمى (عن طريق حتليل البنيات األساسية لوجود اإلنسان   327"هنا

 -(ألن الوصول احلقيقي إىل الكينونة ، 328 "البنيات الوجودية األصيلة
؛ لتحقيق هذا السؤال )ايل للفلسفةوهو ما يعين امتداًدا شامال للتخلي املتع

" فقط"يف البداية " الدازاين"األنطولوجي يف البداية، حيث يكون سؤال 
 -كنتيجة هلذا  -جتربة الكينونة، ويتوقف /وسيلة للوصول إىل هدف اختبار
، اليت تكون )الذي يعترب هم األنثروبولوجيا(الفهم املنعكس لوجود اإلنسان 

لإلنسان السابق، " الفهم الكينوين"تابعة لـ  -بشكل متعايل -هي نفسها
لكن . بشكل متعايل" الكينونة والزمن"الذي يتبعه البحث األنطولوجي يف 

 الوجودأسباب ن شبب ما مل يك(هذا ال جيب أن يسبق ذلك أبًدا 
إن الفهم األنثروبولوجي السابق غري املتأمل للذات ). األساسية واملعرفة

من حيث التنظري  -شكل طبيعي دائًما يوجه البحث األنطولوجي ب
البنيات الوجودية  "املعريف؛ وحيدث البحث األنطولوجي بالبحث يف 

                                                           
326 HW, S. 13. 
327 S. SZ: 

328 P4.7H02 ا?:Cإ : :g"أ f7H4.9 JKH" :HD ت ا0&4&د"2 اأي:F!e0ا :!)g?2، و)F�N
ھ!: oD"_:ز 'f8\> .)Z&Z J، ا0,ي "_e7.ھ:  ExistenzialاH_7M:ل 2H)Z و4&دي 

Existenz.  
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 ratio essendiلكن ال ميكن أبًدا اشتقاقها . أيًضا يف هذا اال" األصيلة
من الفهم الذايت اجلوهري ذاته، وهذه بالضبط وجهة !) سبب الوجود( 

" الكينونة"الفكر املتعايل للعالقة بني نظر هيدجر األساسية، حيث جيد 
" اهلدف" -ومع ذلك يقر هيدجر ). تعبريه الصحيح" الوجود اإلنساين"و

أنه يف التحليل الوجودي "بـ:  –األنطولوجي البحت لتحليالته الوجودية 
: للدازاين، يتم الرتويج ملهمة، ال يقل إحلاحها عن مسألة الكينونة نفسها

الذي جيب أن يكون ظاهرا، جيب أن ميّكن من إن الكشف عن القبلي، 
ويعين هذا بأن هيدجر ال . 329"فلسفًيا" ماهية اإلنسان"مناقشة مسألة 

وهو سؤال غري أنطولوجي يف (ينفي مثل هذا االجتاه يف النظر إىل السؤال 
سلبية؛ بل مينحها أمهية وجودية /منذ البداية أو يعطيها قيمة سالبة) الواقع

مت تليب حاجة عاطفية حقيقية لإلنسان، الذي يريد ما دا ،330حقيقية 
يعطي !) وراثًيا(أن يعرف عن نفسه، وبالتايل يف كثري من األحيان فقط 

املفكر، عندما /ألن الشخص التأملي(، 331الزخم لألسئلة األنطولوجية 
                                                           
329 S.Z, S. 45. 
330 Was von „existenzial“ streng geschieden werden muss; vgl. 
Heidegger SZ, S. 310, 312, 383, 248. – H. Kunz, Die Bedeutung der 
Daseinsanalytik Martin Heideggers für die Psychologie und die 
philosophische Anthropologie, S. 49 ff. 

331   4&0&Dو.A>Nھ,ا ا630ف ا TA' نXD :gً"6 أZy" .46FFھ T_4 ا0,ي  be80ھ,ا ھ& ا) TA'
"2ex.0ا "f8\> 8:ن>Vا f!' P3\" وا0,ي ،TKZ P0:_0ا .F8\9  ? ( :ً> ِّ&K'و :ًF)Wا دا.ًU!* sF0

وأن اA>N.وF4&0&D: و6lھ: 9.ى <\P)* TA'Onkologie ( ،2\8)\Z :38 اNورام ( 0(\(8\2
  M:MNا ([q79) -  ر ا0!/.ي، 69'.ه:e7*L:D G)_7" :HF? ،2"6اe02 ا[=!D G)_7" :HF? ،ا0,ي

:38\!D :( :F4&0&Dو.A>Nا0,ھ:ب ا" :HF? JK08\2 ، و)\2 *() 4&ھ. ا0lا.� f8FMX9 P7" P0
FU\70630ف ا:D G)_7" 2)H7;H037: اmF7> و0  0(\(8\2 وNا  ) :" :F4&0&Dو.A>Nإن ا" sMyُ9 L
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يف حالة صدمة وجودية، يرى نفسه بالفعل يشري " جوهره"يسأل نفسه عن 
بقصد خلق : "نعم، قال هيدجر نفسه ذات مرة ).إىل مشكلة الكينونة

إمكانية األنثروبولوجيا، أو باألحرى، بسبب األساس األنطولوجي، يوجد 
) يف شكل التحليل الوجودي للدازاين يف الكينونة والزمن(التفسري التايل 

ويعترب هذا أيًضا . 332"يف عدد قليل من النصوص، وإن مل يكن ضئيالً 
الذي غالًبا ما كان يُفهم على أنه اجلانب (تساؤله جانبا أنثروبولوجيا من 

ولكن جيب رؤيته دائًما يف السياق العام للمشكلة . 333) الوحيد
وليس وجهة نظر رئيسية، " جانبا"، باعتباره فقط 334األنطولوجية الشاملة 

" املرفوعة /امللغاة"، لكنه موجود يف مجيع اإلشكاليات "مستبعدة"غري 
جتاوز املهام اخلاصة والوجودية "ذا يريد مارتني هيدجر ل). باملعىن اهليغلي(

، كما يشري إىل ذلك صراحة ملنع سوء الفهم، 335"والبديهية لألنثروبولوجيا
يهدف حتليل :"، 336"األنثروبولوجيا امللموسة"لذلك ال شيء ميتد إىل 

ليس إىل حتقيق أساس طوبولوجي لألنثروبولوجيا، لكن له ... الكينونة 

                                                                                                                

�.ا2lً *() 4&ھ. ا0\(lN:D TD ،2\8.ى D:0!/. إ0) ا630ف اFU\70(  اNو0  0(\(8\2 
2)H7;H0ا fm�:7>و) ."KM  192ص.(  

332 SZ, S. 17. 
333 Dazu s. näher unten. 

 .H0K:رJ9 ھ46F. ، ا</. " Daseinا60ازا"J " اA>N.وD&0&4  0ـ " اF;0:د"l&ل 334
Löwith ،Phänomenologie ،Ontologie und Protestantische Theologie  ،

 .).379ص 
335 S.Z, S. 183. 
336 Ebd. S. 194. 
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ويكمن تفكريه األنطولوجي األساسي، يف . 337"جية أساسيةأهداف أنطلو 
كون كل جهوده موجهة بشكل فردي، وحتتاج ليتم حتقيقها إىل حتليل 

والذي بدوره جيب إرجاعه إىل عالقة الذات باملوضوع (وجودي للدازاين 
عندما يتسائل مارتني ): يف اإلدراك أو أيًضا يف جتربة الواقع قبل التأمل

، فإنه جيد نفسه ُحمَاال إىل شروط مثل هذه 338" الكينونةمعىن"هيدجر عن 
التجربة ذات املعىن، وتوجد هذه األخريإىل حد كبري يف الشخص الذي 

" أشكال البناء"يعيش العامل بنفسه، وجيب أن يكون واضًحا بشأن 
اخلاصة به، إذا كان يريد أن يكون قادرًا على طرح سؤال نقدي " الذاتية"

لك جيب أال يُطلق على حتليل مثل أشكال البناء هذه لذ. عن الكينونة
فهو ميثل : تسمية أنثروبولوجية) بنيتني وجوديتني أصليتنيالتعايل يف شكل (

لذلك فهو (أوًال وقبل كل شيء جمرد خطوة يف التقدم األنطولوجي للبحث 
. 339)ال يسعى جاهدًا للحصول على جتربة جوهر اإلنسان بقصد مباشر

                                                           
337 Ebd. S. 200. 
338 S. SZ, S. 1. Ff.; 17. 

339:gً"ا</. أ i>&Z H. Kunz   !"ا60ازا TF);702 اFHأھ ،Daseinsanalytik  JF9ر:H0
_0 .46Fل ھ&l  m3!' T'X9  ? 2، ا0,يF\8)\0ا :F4&0&Dو.A>Nوا s\!0ا P)" T=!02 اF)D:%

Transponierbarkeit " 2lا.�وFd"  0:70:D. (اA>N.وD&0&4  0(\(8\2 ا0&4&د"2 "!� 
اTF);70 ا60ازا"!  0(J* $dK 9(� اsMN ا70  : " إ<f). إ0) 6l JHC  8\>  8\> .F8\9وده

را4[ أ"gً:  - ) 49ص ". (. ھ,ه اFWN.ة P3? J' JKH9:30 2mF7!Z اFK0!&<2 أو "/3
 .�>:\8!FDL. Binswanger  ،Über die daseinsanalytische 

Forschungsrichtung in der Psychiatrie: in: Ausgewählte Vorträge 
und Aufsätze, Bd. I. S. 190  �0,Zو :die Bedeutung der 

Daseinsanalytik Martin Heideggers Für das Selbstverständnis der 
Psychiatrie. 
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نت األنثروبولوجيا سُتشتق من هذه اخلطوة، فإا تتقدم على  وثانيا، إذا كا
، مبا أا تعمل 340كل أنثروبولوجيا ملموسة باعتبارها متكيًنا متعاليا مسبًقا 

على الُبىن األساسية اليت مت تقدميها بالفعل يف كل الظواهر الفردية لوجود 
مثل هذا بل أكثر من هذا، فإن . اإلنسان وحتديد هذا األخري يف أساسه

التحليل يعتمد على مستوى أكثر جوهرية من التفكري وميثل العزمية الرابطة 
واألنطولوجية، ويف حالة طرح ) التجريبية(بني األسئلة األنثروبولوجية 

، يوضع يف عالقة جدلية وثيقة بني التبعية املتبادلة 341اإلشكاليات
يف تفسريه  Pöggelerوفًقا لبوغلري  - من ناحية، جيب على املرء : والشرط
أن يسأل عن معىن الكينونة بشكل عام حىت يكون قادرًا على " -هليدجر 

حتديد املعىن احملدد الذي ميكن من خالله فهم اإلنسان بطريقة 
بالضبط " الكينونة"ومن جهة أخرى، تتطلب إشكالية . 342"إجيابية

ليس (ي العالقة الفكرية بالكائن البشر : التفكري يف شروط إمكانية معرفتها

                                                           
': "fH3 ھ  : 17ا</. ھ46F. و*() وf4 اUq0&ص اFK0!&<2 واJ'i0، ص  340

"J"2 0(6زا)':K0ا :F4&0&[>Nا" ،" P�@' س:M2 *() أF\8)\0ا :F4&0&Dو.A>Nا fed" ء w
:ًF\8)? " -  :gً"را4[ أE. Coreth, Was ist philosophische Anthropologie? 

Bes. S. 257   وE. Zellinger, Die philosophische Anthropologie als 
Grundlage psychologischer Theorien Bildung  وP. L. Landsberg, 

Einführung und die philosophische Anthropologie, bes. S. 9 ff.  وJ. 
B. Metz, Christliche Anthropozentrik.  Über die Denkform des 

Thomas von Aquin, München 1962, bes. S. 27. . 
341 S. H. Kunz, Die Bedeutung Der Daseinsanalytik Martin 
Heideggers für die Psychologie und die philosophische 
Anthropologie. S. 49 f.; die anthropologische Betrachtungsweise in 
der Psychopathologie, bes. S. 170f.  
342 Existentiale Anthropologie, S. 447. 
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وميكن فهم . ، حيث يتم اختبار الكينونة)فقط كموضوع شكلي متعايل
اليت حتدث هنا من خالل اجتاهني ممكنني على ) اجلدلية-املعرفية(الدائرة 
عندما أتسائل عن ): التفسري/مشابة للتأويل( 343"أنثروبولوجيا"أا 

بحث الكينونة، أحيل بنفسي إىل اإلنسان، جيب أن أفرتض مسبًقا يف ال
الغامض فهما قبليا، وعندما أتسائل عن اإلنسان، أصل "األنثروبولوجي 

إىل فهم الكينونة السابق كشرط مسبق ملعرفة الذات، إذن جيب أن أفرتض 
  ).humanitas" (اإلنسانية"من جديد اآلخر حىت أكون قادرًا على حتديد 

من حيث  تنقسم العالقة الداخلية بني األنثروبولوجيا واألنطولوجيا هنا
 :إىل املعرفة

) املرتابط(الكينونة هو بالفعل حتديد اآلخر / حتديد جوهر اإلنسان  -
وحدما فيما يتعلق باإلنسان " التخصصني"املفرتض؛ وهكذا جيد كال 

مرة من جانب أنطولوجي . والكينونة، طبقا للزاوية اخلاصة بكل منهما
/ عالقة بني الكينونة لكن ال". خالصا"ومرة أخرى أنثروبولوجيا " خالص"

هي على مستوى ) سبب الوجود" (يف حد ذاا"اإلنسان، اليت تُرى 
كل : "خمتلف، ومل يتم التطرق إليها بعد على املستوى السابق الذكر

فلسفة، يعين كل تعاليم مفكرة يف جوهر اإلنسان هي يف حد ذاا تعاليم 
يف حد ذاا تعاليم وكل التعاليم عن الكينونة هي . عن كينونة الكائنات

                                                           
343 Vgl. E. Coreth, Was ist philosophische Anthropologie? 
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مها " اإلنسان"و" الكينونة"لذلك فإن . 344"عن جوهر اإلنسان
، كما طور 345حقيقيني "  korrelationsbegriffeمصطلحي ارتباط "

الذي  -346مارتني هيدجر هذا بالفعل بشكل متعايل يف الكينونة والزمن 
ان هو بأن اإلنس"ميثل شكل مرجعيته املمتاز العالقة املعرفية اليت ُتظهر 

ذلك الكائن املوجود، الذي يظهر فيه ما هو موجود، والذي يتمظهر فيه 
وتتحقق العالقة ذات الصلة بني قطيب العالقة . 347" الكائن كما هو

اليت جيب أال (يف حتقيق التجربة الكاملة للكينونة ) اإلنسان/ الكائن (
هيدجر فهم مارتني . 348) تُفهم على أا معرفة باملعىن املنطقي الوصفي

الحًقا هذه العالقة، اليت تتجاوز العالقة الثابتة بني الذات واملوضوع، كـ 
يف (، حيث يريد Ereignis"350حدث "أو  Anwesen"349حضور "

) إحدى الصيغ اليت ال يزال على هذا اجلانب من تكوين املفهوم امليتافيزيقي

                                                           
344 Was heißt Denken? S. 73. 
345 S. M. Theunissen, Skeptische Betrachtungen über den 
anthropologischen Personbegriff., bes. S. 474. 
346 S. S. 226 ff. 
347 Was heißt Denken? S. 95. 
348 S. Heidegger, Philosophie Theologie, des. S. 402 ff. (vgl. 414:  

أن D :38\> .3/9].ق 'J' 2\)7q اg;0&ر  g;Z 2>&!FK)0 JKH"Anwesenheit&ر "„
Präsenz . ء dZ ع&C&H0ا (م أن "ُ!/. إ0i)" L ؛:ًvFw �eU" أن bm" L .C:l &ھ :'

 =".e'إ." 
349 S. z.B. SF, S. 28. 
350 Vgl z. B. Zur Sache des Denkens. S. 24 f.: Identität und 
Differenz, bes. S. 24 ff. 

 " ،�_e0ا :H3g_e0 JFeM:!' 2>&!FK08:ن وا>Vن ا&K" kFl ،ص:q0ز ھ& ھ,ا ا&m" :'
 ."e7qF0.ا �FM TKdD ، و"W6@ن ?  ': fF)* G)[FM ا0;6ث
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إن : الرتكيز امليتافيزيقي على موضوع التفكري  351")حتريف("التغلب على 
كحاضر، حاضر دائًما حول وجود اإلنسان، طاملا أنه يعين ... احلضور "

. 352"احلث، الذي ينادي على أو يستدعي الوجود اإلنساين يف كل حالة
متحصه أيًضا ترك العالقة املتعالية /تركيزه/وذا فإنه يريد يف فحصه –

 الذات ، اليت صاغت يف الفلسفة املتعالية لليوم العالقة بني353"األفقية
من " (غري املشيئة"واملوضوع، والتفكري والنظر يف مشكلة جتربة الكينونة 

شيئة: األفضل القول
ُ
وهلذا السبب بالتحديد، يعارض أيًضا . 354 )القبل امل

اليت مبجرد اإلشارة إىل الكائن البشري، الذي يقف فيها " األنثروبولوجيا"
كينونة، ألا تبحث فقط وال يفهم منها إال نفسه، تنسى السياق العام لل

ويرى هيدجر بأا . يف العامل اجلوهري والعالقات التارخيية للبشر
تثبت نفسها كتخصص نقدي وتعترب نفسها ) م.إ: األنثروبولوجيا(
الفلسفي الوحيد للمشكالت األنطولوجية وال تستبعد الوجود " االجتاه"

س التغلب على الشكل األنيق لإللغاء األنثروبولوجي، ولي: "اإلنساين

                                                           
351 S. F, S. 33, 35: „Die Verwindung der Metaphysik ist Verwindung 
der Seinsvergessenheit“. 
352 S. F, S. 28. 
353 Gelassenheit, S. 53. 
354 S. bes, Theologie et Philosophie, II: Einige Hinweise auf 
hauptgesichtspunkte für das theologische Gespräch über „das 
Problem eines nicht objektivierenden Denkens und Sprechens in der 
heutigen Theologie“, S. 396 ff.  
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وسبب هذا راجع إىل كون مثل هذه األسئلة األنطولوجية ال . 355"الفلسفة
مما  - " يتم استبعادها"يتم التغلب عليها من الناحية املعرفية، بل ببساطة 

على العكس من هذا، إذا كانت . -املوجودة" بصورة اإلنسان"يضر كثريًا 
حاولنا شرحها (ية عبارة عن مصطلحات عالئق" اإلنسان"و" الكينونة"

، فإن األنثروبولوجيا العميقة، اليت تعكس أيًضا أسباا اخلاصة، ليس )هنا
كتمظهر للوجود " حدوث الكينونة"هلا مكان إال يف الوسيط الشامل لـ 

إن موقف إشكالية الكينونة، كما طوره هيدجر يف . من أجل اإلنسان
قة املتعالية، ألنه منذ البداية الكينونة والزمن، هو ذا املعىن تعبري عن العال

مت تصميم السؤال على أنه تنفيذ متسق لتحليالت وجودية، هي يف 
وكذا قول حول " الكينونة"تأكيداا حول "األساس قول جوهري حول 

صراحًة دائًما السؤال " علق"وهيدجر هو الوحيد الذي . 356اإلنسان
ود ككل يف مسألة املتعلق مبكانة اإلنسان يف العامل والوج" الوجودي"

الكينونة نفسها، واليت من خالهلا ميكن لألول أن يكتشف إجابته األكثر 
املتعلقة " الوجودية"هيدجر بشكل صريح اإلشكالية " علق"لطاملا  .عمًقا

                                                           
355 HW, S. 92 (  A)"2 دFq"6 70:ر=> f>ا70;6"6 *() أ f4ھ,ا ھ!: *() و P3? bm"
:F4&0&Dو.A>Nوا.) 

356.  JF0.eFھHäberlin :gً"أ �C2 : "واF\8)\0ا :F4&0&Dو.A>N2 اMر:H' ء.H)0 JKH" L
 - ) 10، ص  Anthropologie und Ontologie." (دون ا70\(J' $8 ا0N$ إ0) اF0:ء

 :F4&0&Dو.A>Nن"ا&K9 J0 2 أوF\8)? :F4&0&Dو.A>ھ  أ) "f8\> ]4.H0ا .(  !_" ،.Wآ (!_HD
إذا yM P9ال طFe_2 ). 9ص " (أن اA>N.وF4&0&D: 9;7&ي *() ?K.ة ا0&4&د ا0\_( "ھ,ا Dـ

) 8ص (&ن F!HCً: دا�K" :' :Hً)" ا0\_( (اH0\3&م اNو0  0(&4&د "اJ�:K0 اde0.ي ، ?oن 
) :gً"را4[ أH.K.Rahner  ،E. Coreth  ،J.BL Lotz. 
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بوضع اإلنسان يف العامل على العموم يف الكينونة؛ يف إشكالية الكينونة 
األول يف التوصل إىل إجابة  نفسها، اليت من خالهلا كان بإمكانه أن يكون

أنثروبولوجيا "هليدجر كـ " األنطولوجيا الوجودية"ميكن فهم . 357أكثر عمًقا
طاملا يتم التعبري عنها يف سياق البحث مبا ُيسمى أساسا وجود  358"ضمنية

، طاملا قاد الفكر املتعايل )يعين فيما يتعلق بالشرط األخري(اإلنسان 
 .ربة اإلنسانيةللكينونة يف بداية البحث التج

 

 للجوانب" الهوية الديناميكية. "2

 

امللموس حيدث يف واحد، حيث " الوجود يف العامل"وفًقا هليدجر، فإن 
الظرفية اخلاصة، اليت تكون هي ذاا حتقيقا " أفق"حتدث جتربة الواقع يف 

هذا القول . 359والواقع على اإلطالق" العامل"لإلنسان يف عالقته بـ 
هو يف ) يف فلسفة الكينونة(فيما يتعلق بتجربة أنطولوجية  األكثر عمومية

                                                           
357 Vgl. auch unten (zu existentiell-Existenzial). 
358 Vgl. Anthropologie und Transzendentalphilosophie, S. 10ff. 

bm" bm أن WX9, اA>N.وH3F)Z :F4&0&D: ?  اe7*L:ر دا�Hً: إذا أرادت أن K9&ن <=6"2 ؛ " 359
 JF0.eل ھ&=" :HZ ،2Fe".m70ا P0:_0ا4[ ا.' ()* .U7=9 LأP. Häberlin  TFeM ()* :gً"أ

��D اJ* ./!0 '6ى C¡20 اھH7:م ): "'J وTKdD 2=e8' ./> 234 '\.ط(اAH0:ل 
 6"6;9 J* k;e9 L :3>o? ، e".m708:ن ا>V:D :F4&0&Dو.A>Nن"ا:K' "  ? 8:ن>Vن"ا&Z "

 e".m9) "Anthropologie und Ontologie. S. 12 ( ه,Wأ ،.)Fd0  !HC 6=> و ھ,ا
 2;".U0رة ا:wV46. دون اFھ J* JF0.eا</. . �0,0ھHeidegger ،KM ،p.91.() 
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نفس الوقت أيًضا تبصر أنطولوجي أساسي، جيب أن تبىن عليه كل 
). حىت وإن كانت متشي يف بعض مضامينها سبلها اخلاصة(أنثروبولوجيا 

إنه، إذا جاز التعبري، املبدأ البنيوي التوجيهي الذي تتحقق فيه اهلوية 
. على املستوى العلمي -مامات األنطولوجية واألنثروبولوجية السابقة لالهت
عيش"جيب رؤية أفق ) كأساس وراثي هلذا التبصر(وارتباطا ذا 

ُ
، "العامل امل

والذي له تطابقه يف اجلانب (حيث حيدث هذا اللقاء بني الذات واملوضوع 
املتشعبة احلدسية " جتربة العامل"يف ) األنثروبولوجي ويف اجلانب األنطولوجي

على جتربة  -كأبعادها العميقة   -عموديًا  - واليت حتتوي دائًما (واملغلقة 
الوجود داخل نفسها، ولكن ال جيب اعتبارها بأي حال من األحوال 

املوضوع املفهوم بشكل -الذات Antitheseإن نقيض . 360) مشاة هلا
للمشكلة ثابت كنقطة بداية بنيوية ألنثروبولوجيا ما غري مناسب دائًما 

احلقيقية وقد مت جتاوزه دائًما من خالل الوجود األنطلوجي احلقيقي يف 
ال توجد طريقة "، ألنه )كأساس لنظرية معرفة موجهة أنطولوجيا(العامل 

تفكري، وال حىت أي شيء ميتافيزيقي، يبدأ من الوجود اإلنساين ومنه إىل 
أكثر من . نسانالكينونة أو عكس ذلك، من الكينونة مث العودة إىل اإل

هذا، إن كل طريقة تفكري تدخل دائًما يف العالقة الكاملة بني الكينونة 
جيب تسجيل واحلديث عن . 361"واإلنسان، وإال فلن يكون هناك تفكريًا

                                                           
360 S. Anthropologie und Transzendentalphilosophie, S. 14 ff. 
361 Was heißt Denken? S. 74. 
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، الذي جيب أن تتحرك فيه الفلسفة النقدية zwischen"362البَـْني "بـُْعد 
ن أجل التمكن من فهم إن التجريد، الذي يكاد املرء يضطر إليه م. املعرفية

وهذا هو العيب يف (األقطاب املرتابطة بشكل أكثر وضوًحا، يؤدي 
إىل التصلب املفاهيمي، وهو من هنا يُعد دائًما تثبيًتا ) منهج ما/طريقة

َجمعات مميزة، تقف يف الواقع يف عالقات متنوعة وخترتق 
ُ
مصطنًعا مل

ة األنثروبولوجية األساسية هناك دائًما خطر اختزال املشكل. بعضها البعض
بني الذات واملوضوع، حبيث يتم ) الشكلية(بسرعة كبرية يف خمطط العالقة 

الفصل املفامهي الصارم بني الذات واملوضوع، ويتم فحصهما على أما 
وفقط إذا . 363ببعضهما البعض) الالحقة(مستقلني يف عالقتهما " شيئني"

خطري " تزوير"ن جتنب ظل وعي مثل هذا التجريد مستيقظًا، ميك
  ".احلقائق الديناميكية"و" التشيؤ"، وجتنب "للحقائق"

                                                           
362 S. Heidegger, bes. Gelassenheit; SF; Was heißt Denken? S. 74. – 
H. Czuma, Der philosophische Standpunkt in Schellings Philosophie 
der Mythologie und Offenbarung. Innsbruck 1963. S. 23 ff. („das 
Sein ist das Seinlassen des Seienden, das Sein ist das an-sich-für-
mich des Seienden, der Bezug selbst des Seienden zum Menschen 
und des Menschen zum Seienden, das Verhältnis vom Seiendem und 
Menschen, das zwischen, das Seiendes und Menschen eint und 
trennt“ (S. 23) ): 

اFK0!&<2 ھ  9.ك FZ!&<2 ا0&4&د، واFK0!&<2 ھ  ?  ذاH0L  0 2e8!0:D :39&4&دات، إ<3: "إن 
JFD :3 اK0:�!:ت واde0.، واJFD 2%@_0 اde0. واK0:�!:ت، واJFD 2%@_0 اK0:�!:ت ا0_@2% <\8

 TU\96 وl&9 23ص "(وا0!:س.(( 
363 S. HW, was Hegel Begriff der Erfahrung. S. 117 ff., vgl. auch: 
SF, und passim. Hegels Kritik an solchen „fixierten“ Standpunkt: 
Phänomenologie des Geistes. Leipzig: Lasson 1907, S. 50 ff.  
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 ثالثا

  العالم-الجانب األنثروبولوجي المتعالي إلشكالية اإلنسان

 

فيما يتعلق بعرض العالقة املتبادلة بني االهتمام األنثروبولوجي والقلق 
وجية من األنطولوجي، سيتم عرض البنيات املتعالية لألسئلة األنثروبول

اإلنسان بالضرورة إىل " جوهر"تؤدي إشكالية. الوجود يف العامل كمثال
" يتكون"، حيث ميكنه أن )البيئة(مسألة وضع اإلنسان يف العامل 

ميكنه أن يدرك نفسه داخل عامل واحد  : على سبيل املثال" (ويتحقق"و
ويؤدي . 364 )كوسيط لوجوده خمتلفا، وكذلك فهم ذاته بالتوازي مع ذلك

ُيشار اآلن . ذا إىل فهم الرتابط بني الذات واملوضوع، ومن مث ارتباطهماه
إىل مكانة اإلنسان يف العامل ، حيث ُيكون اإلنسان الفهم األنثروبولوجي 

أي (، الذي يسعى اإلنسان إىل فهمه من خالل ذاته "العامل"للذات باسم 
جيب أن : نفسه، ويرى اإلنسان نفسه مرة أخرى ُحييل إىل )م. إ: اإلنسان

؛ وجيد نفسه يف الوقت نفسه حييل إىل "العامل"يفهم نفسه من أجل فهم 
ونتيجة هذا التفكري املتعايل هي . 365"كيانه"إذا كان يريد حتديد " العامل"

                                                           
364 Auch hier zeigt sich wieder die Dialektik von „Vollzug“ und 
„Begriff“! 

-die Subjekt-Objekt .إن اJFD 2%@_0 ا0,ات واC&H0&ع وا�F7K0:"60 واC;2، ا</.365
Dialektik in der transzendentalen Phänomenologie, bes. S. 26 ff.  
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، والذي )الذات واملوضوع" (العامل"و" األنا"النظر يف التبعية املتبادلة بني 
. ال ميكن فصل الذات عن العامل": امللموس" الوجود يف العامل"يتجلى يف 

. 366"الوجود يف العامل"متقابلة داخل /إما فقط مفاهيم حدودية قطبية
تتم إعادة : ويعين هذا أيًضا بالنسبة للفهم الذايت لألنثروبولوجيا التجريبية

بالرجوع إىل السؤال ) اإلنسان" جوهر"حول (= اإلشكالية عن اإلنسان 
ة لتجربة العامل؛ تصبح األنثروبولوجيا حتليًال األساسي حول األسس املتعالي

؛ ألنه ذه 367 )كوسيط لتجربة العامل(املوضوع  -متعاليا صرحيًا للذات 
الطريقة فقط يعرف عن نفسه، ويف نفس الوقت يعرف، وفًقا ملوقعه يف 

  ".العامل"اليت تسأل عن " املقابلة"العامل، وعالقته به، بأنه الذات 
إىل ) اليت جتعلها األنثروبولوجيا موضوعا(لذات تؤدي مشكلة معرفة ا

  369 368ويؤدي هذا بدوره إىل معرفة الذات . مشكلة معرفة العامل

                                                           
366 L. Binswanger, Vorträge und Aufsätze, Bd. II, S. 257. -Ähnlich 
auch M. Heidegger, bes. Sein und Zeit, bes. S. 206; Vom Wesen des 
Grundes, bes. S. 17 f. -Vgl. auch E. Coreth, Das 
Fundamentalontologische Problem bei Heidegger und Hegel, S. 8f. 

367  �g7" ى.Wة أ.' bm" L ع، ا0,ي&C&H0ا0,ات وا JFD 2%@_)0  )Wط ا60ا:e9رLا
JKH" L 0(&ا%[ أن "K&ن أي w ء آD G)_7" :HF? .W:0,ات e7*:D:ره F=F=lً: ، : "اe7M_:ده أ6ًDا

 ، .3/H7Z Pu J'ع، و&C&HZ ،6 ا0,اتC fl.ط P7" ذ�0 ا0,ي TA' f9ذا  ? JK" P0 :'
 .)Tm7Z)" ... Was ist philosophische Anthropologie? S. 268 0ـ  

368  k"ر&Z ا</. *.ضCoreth  ا0,ات JFD 2F06m0:D G)_7" :HF? 20د:e7H030,ه ا0_@%2 ا
. 2D.m9 64&9 L ذا6D 2F9ون 2D.m9 اP0:_0 وP3? 64&" L ذا6D  9ون ?P0:_)0 P3: "واC&H0&ع

 0 .Wا� b>:m0ا GF=;9 :Hًذا9  ھ& دا� GF=;9 إن) ."Was ist philosophische 
Anthropologie? S. 268.(  

369  PFھ:\' J'  e[=0ا �>:Z ھ& زوج P0:_02 ا0,ات واD.m9 2F064 JFD رم:U0ا iFFH70إن ا
2x:FU0ا  ? f34وا0,ي <&ا ،.de0و'_.?2 ا P0:_02 ا?._' :.de0و?=ً: : "0(7_.ف *() ا

f*&!0" ،T=_0:D 2D&ھ&'  C4&د أر&HZ 8:ن>Vن اo? ،&Uq0:D (H8" أن G;78" ص
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من جهة، يصبح املوضوع : ويتضمن هذا العودة املزدوجة للموضوع(
مشكوًكا فيه وينعكس على نفسه، على شكل إدراك غري مفكر فيه لتحقق 

، -أراد أن يفهم نفسه " األول"لتأمل وألنه يف ا -العامل ومن جهة أخرى 
الذات "فإنه يُفكر فيه باملعىن املتعايل احلق كذات متعالية، على عكس 

ألنه ذه الطريقة  ،370"املنخرطة يف عامل احلياة، اليت توجه التأمل األول
متعال وعاَمل (يف شكله التأسيسي " العامل"فقط ميكنه كذات أن يفهم 

يسمى طبقا لبنيته ) التأمل(األول "إىل الوراء  الرجوع"وإذا كان ). حياة
الثاين، يف أمهيته وموضوعه " الرجوع إىل الوراء"الشكلية تعاليا، فإن 

 -حتليل نسقي واعي ملا هو ذايت-الكاملني، وانطالقا من تأمل نقدي 
، )معرفة العامل/يف ومن خالل معيش" (العامل"يصبح واضحا؛ بغرض حتليل 

" الوجودي"مع الدافع الذي يشري يف األول إىل البعد الذي يتوافق بدوره 
ويثري ). ملن يريد أن يفهم نفسه انطالقا من العامل(للعودة إىل الذات 

حيث تشرتط (التشابك الوثيق بني هذين املستويني من الرجوع التأملي 
األنطولوجية واألنثروبولوجية ذات الشكل املتعايل الضيق " اللحظات"

كيف مت ارتباطهم : أسئلة مثل) خر بشكل متبادلالواحدة منها اآل

                                                                                                                

?._' P0:_02 ا)" ...Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, S. 19  .( :'و
�2 داTW ': ھ& '&4&د ?  اZ fF!_" : P0:_0:<� ھ&:W 2=?8:ن "7(=) '.ا>Vأن ا :HD) :HZ

، Nن "'_.?2 ا6Zy"(! f>:FZ 2?._' 2FH89 bmF? ، -   )FAH9 TKw  ? - "P0:_0 ھ46F. ذ�0
 .7H'P0:_0:ز 'J ھ,ا ا" i4ء"اV<8:ن 

370 Wenn hier solche Zergliederung der Deutlichkeit halber gestattet 
ist! 
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ببعضهما البعض ضمن أنثروبولوجيا متعالية متأملة منهجيًا بالكامل؟ ما 
هي األمهية املنهجية املنتظمة اليت يتم تعيينها لكل من االثنني وما هي 
العالقة الشرطية املتبادلة بينهما؟ ميكن اعتبار التأمل، الذي نصفه بأنه 

 -، حيث "التحقيق"، مستوى من مستويات "existentiellوجودي "
حيدث  -عندما تصبح النظرة املوضوعية الساذجة للعامل موضع تساؤل 

نتيجة . 371) بوساطة معيش العامل املؤسس له(الرتاجع يف التأمل املباشر 
الذات ذاا كذات؛ وذه الطريقة فقط تصبح " تطرح"هلذا التفكري، 

لضرورة حتليل البىن املتعالية اخلاصة بالفرد، اليت  - لسفةكمتف-مدركة نقديًا 
وما هو " معيش العامل"ينبغي أن تكون مبثابة وسيلة لتوضيح ما هو 

، لكي يستطيع أن "آخر له"أساسا، الذي حيتاجه اإلنسان كـ " العامل"
تصور ديالكتيكي "ويؤدي هذا إىل . -بطريقة ديالكتيكية  -ذاته " يفهم"

بشكل أكرب كلحظات " املوضوع"و"الذات"ة حيث تتطور للذاتي حقيقي
. .A. Waelhens (372فيلهنس . أ" (لوحدة ال تنفصم... مرتابطة 

لصياغة هذا يف ظل متعن األنثروبولوجية املتعالية، يكون للتفكري الثاين 
أمهية منهجية؛ على العكس من هذا فإن التفكري ) الذي ذكرناه سابقا(

، والذي من خالله "الدافع"بقا أيضا، حيقق مهمة األول، الذي قمنا به سا

                                                           
371 Vgl. W. Brüning, Philosophische Anthropologie, bes. S. 148 ff.; 
Anthropologische Grundprobleme des gegenwärtigen 
Transzendentalismus, bes. S. 89. 
372 La philosophie et les expériences naturelles 
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يف التأمل . ميكن التعرف على الصلة املنهجية واملعرفية للعودة الثانية للذات
بداية حدوث " الطبيعي" "الوجود يف العامل"الثاين هذا، الذي يتعرف على 

انقسام الذات واملوضوع، الذي ينفجر هنا، يتحقق ما مل يتحقق إىل اآلن، 
ُتضاء مكانة الكائن البشري يف : ا مييز األنثروبولوجيا كفلسفة متعاليةأي م

العامل ككل على أساس األسس املتعالية املعطاة، اليت كانت دائًما مشمولة 
يف العامل؛ لذلك يفكر اإلنسان يف ما كان دائًما حيدده " حتقيق الذات"يف 

ايل واألنثروبولوجي وجيد ذاته بالكامل حًقا، وهذا هو الفكر املتع مسبًقا،
والتفكري  هدفاملركزي، ألن اكتشاف الذات هذا بالتحديد هو 

األنثروبولوجي، الذي يعطي هذا الزخم، بالطبع ليس كشيء داخلي وشرط 
نسقي يدخل يف النسق األنثروبولوجي؛ بل باألحرى جيد حتقيقه املقصود 

ولوجي للواقع كما عرب طريق العودة املتعالية؛ طاملا أن السؤال النظري األنط
هو، الذي يتضمن ضمنيا سؤال التطور الكامل للفلسفة املتعالية، ال 

ويقود هذا بالطبع إىل . يتضمن دائًما رغبة وجودية يف معرفة اإلنسان لذاته
السؤال النقدي الالحق، الذي أجاب عنه كانط مثال باإلجياب، لكن 

إن . 373رفة الكينونةهيدجر استبعده بطريقته اخلاصة يف سعيه اخلالص ملع
األنثروبولوجيا ليست نتاًجا ُصدفويا حبتا للتفكري النظري املتعايل، لكنها 

عامل "حتقق سعًيا إنسانًيا حقيقًيا عاطفيًا ومتجذرًا لتحقيق الذات يف 

                                                           
373 Dazu, s. näher unten. 
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كفهم الذات، وبواسطته  وبطريقة متعالية ويف " فهم"، له نظري "مفهوم
يل  يتم الوصول إىل العودة مثل هذا التنفيذ املفكر فيه بشكل متعا

باملعىن  Reditio (subiecti) in se ipsumيف حد ذاا ) الذات(
  .374احلقيقي 

 
بوضوح ودقة عما تعنيه هذه العودة املتعالية إىل  K.Rahnerيعرب رانر 

، فيما يتعلق بالوعي )وفهم العامل(الوراء لفهم الذات اجلديدة املفكر فيها 
قه األنثروبولوجيا، إذا فهمت نفسها على أا الذايت النقدي، الذي حتق

يف اخلروج الفاهم لألشياء، يرجع : "... شاملة، كنتيجة نظرية ائية
ويعود إىل نفسه بالكامل كما هو احلال مع اآلخر " ذات " اإلنسان كـ

الذي يدركه يف البداية، خمتلًفا عن العامل، حبيث يكون مع نفسه كذات يف 
هذا املنعِكس . 375" الذي تعرف عليه واملقابل له معارضة فاصلة لآلخر

هو الوعي الذايت فقط من خالل العودة إىل الشروط السابقة لتحقيق 
إن اهلريمينوطيقا الناجتة عن . الذات، واليت على املرء أن يعيها ويعرف ا

اليت ال عالقة هلا " (األنثروبولوجية"هذا، وإن جاز التعبري أيًضا بنية الدائرة 
هي التعبري عن هذا النوع من عملية العودة الذاتية، وكل ) دائرة املنطقيةبال

                                                           
374 S. K. Rhaner, Geist in Welt; Hörer des Wortes, S. 73. 
375 Hörer des Wortes, S. 72. 
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، وقد 376"العودة إىل حيث كنا دائًما"ما يهم هيدجر يف هذا الرجوع هو 
 .وال يصل إليه أبًدا" الواقع احلقيقي"يتخلف الطلب االنعكاسي دائًما عن 

 

 رابعا

  طولوجيةالبنية الديالكتيكية للمشكلة األنثروبولوجية األن

 
من خالل هذا العرض املنهجي للمشكلة املتعالية، ومن أجل أنثروبولوجيا 
أساسية مسبقة، واليت جيب أن تكمن وراء مجيع األنثروبولوجيا اجلزئية، يتم 
فهم العالقة األساسية بني اإلنسان والكينونة بطريقة أفضل يف بنياما 

الشكلية للوجود املتقابل الساكن ُحتَيد البنية . الشكلية وأمهيتهما املنهجية
. ، احملددة لإلنسان والكينونةاملعرفية-عما هو جوهري؛ ديناميات العالقة 

، بل يتضح يف 377وميثل هذا عالقة مرتابطة بني الكينونة والفهم الذايت
على الرغم (التطور الديالكتيكي للمشكلة، كما قال هيدجر مرارًا وتكرارًا 

قدر ممكن عن مفهوم الدياليكتيك الشكلي  من أنه ينأى بنفسه بأكرب
البحت يف هذا السياق، وال يريد استخدام هذا املصطلح على اإلطالق 

                                                           
376 So z. B. Unterwegs zur Sprache. 3. Aufl. Pfullingen 1965, S. 190; 
Vorträge und Aufsätze. 2. Auflage. Pfullingen 1959, S. 68. 
377 Dazu siehe unten. 
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الوجود "مبجرد أن أقول وأن أفكر،): "378لوصف موضوعه الفلسفي 
حيدد الواحد منهما نفسه .  379"، فإنين قلت العالقة بالكينونة"اإلنساين

إال يف هذا التمييز عن اآلخر،  وال يكون هو نفسه -انطالقا من اآلخر
ال توجد "لكن ). البنية الديالكتيكية(الذي ميثل يف نفس الوقت العالقة به 

، بل فقط حدث 380"هناك أطراف يف العالقة وال هذه العالقة ذاا
الذي، (ذاتية موضوعية يف الوجود يف العامل " وساطة"ديناميكي واحد لـ 
وهذا هو السبب يف أن ). ذه العالقةإجناز ه" مكان" إذا جاز التعبري، 

وما  -ال ميكن أن تكون جوهريا إال واحدة فقط  -نسقيا  - الفلسفة 
دائًما ما تنتج عن تركيزات خمتلفة " التخصصات الفردية"يسمى بـ 

يف أشكال خمتلفة كأنثروبولوجيا " تتجلى"للمشكلة الرئيسية الرائدة، اليت 
وكل من هذه ). الق وما إىل ذلكوأيًضا كأخ(أنطولوجيا /وعلم الوجود

امع، بل يتكون " مركز"املشاكل الفردية هي على مسافة متساوية من 
فقط، واليت توجد دائًما يف السياق " اجلوانب الفردية"املركز نفسه من هذه 

لذلك ال يوجد فرق جوهري بني . 381 العام للمشكلة املنهجية

                                                           
378 Was heißt Denken? S. 74 J* 7;6ث" kFl ،"2FKF7K0:"60ورة ا:!'" ،" b_)9

ا</. " اJ'"�F7K0:"60 أT4 اF8\70. ا70:ر"q  ا0\(8\  اm3!H0  0ـ ( - ". 6C 2=)l اWN.ى
Heidegger ،Principles of Thinking. In: Jahrbuch für Psychologie und 

Psychotherapie ،Vol. 6 (1959) ،pp. 33-41(. 
379 Was heißt Denken? S. 74. 
380 Ebd. 
381 Siehe T. Erismann, Denken und Sein. Problem der Wahrheit, 
Wien/Köln 1950. S. 9. 
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عاد يف نفس الوسيط يف ، ولكن هناك فقط اختالف يف األب"التخصصات"
الفلسفي احلقيقي، " املنظور"ويتوافق هذا أيًضا مع . إشكالية الكينونة

ميثل تعبريًا عن التشكيل املتنوع  - بعيًدا عن النسبية املعرفية  -الذي 
إلشكالية احلقيقة الواحدة، اليت تبلغ ذروا يف جتربة الكينونة كحدث 

  .احلقيقة األنطولوجي
  

أنثروبولوجية معزولة ال جيب أن تُفهم على هذا " حقيقة"لذلك ال توجد 
وإذا كان من الضروري أن تكون مهمة أنثروبولوجيا على اإلطالق، . النحو

مما  -فالبد من استعاا دائًما يف األفق العام لإلشكاليات األنطولوجية 
املوضوع، حيث جتد  - يشري إىل تشابكها مع اإلشكالية املركبة الذات

كل إشكالية جزئية، يتم من خالهلا تطبيق التقييم املعياري فيما   أفقها يف
النموذجية " العقالنية"يكمن هذا بالضبط يف ". مبحتوى الواقع"يتعلق 

للمصطلحات الفلسفية بشكل عام، مثل املصطلحات األنثروبولوجيا 
" استقاللية"ومع ذلك، فإن هذا ال ينفي . واألنطولوجيا بشكل خاص

بالنظر إىل  (يقية اليت توجد حتتها، بل إننا نعمق حمتواها فقط الكائنات احلق
، ألن معناها ووزا يعتمدان دائًما على العالقة اليت تربطهما بـ )كينونتها

فلسفة "لذا، يف احلالة امللموسة اليت حنن بصدها، فإا  ".اآلخر"
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 JB"( 382كفلسفة روحية متطورة متاًما يف قلب فلسفة الكينونة " الشخص

Lotz (-  نظرًا ألن جتربتها الذاتية يف الوقت احلايل ال تتم إال من خالل
عالوة على ذلك . فقط، الذي يكون ممكًنا بوساطة العامل" يف"الوجود

من الناحية  -يكون من املمكن حتديدها يف األنثروبولوجيا الفلسفية فقط 
شكل من خالل اإلشارة إىل شيء منفصل عنها، والذي ي - الديالكتيكية 

 .الذي ميكن عنده حتديد كينونته الذاتية بشكل إجيايب" احلدود/احلد"أوًال 

منفصل  -اخلالص " Fürsichseinت الوجود للذا"ال يوجد شيء مثل 
سيكون هذا منطقًيا ومن الناحية الشكلية البحتة (عن مجيع العالقات 

ية، يريد ؛ بل يتطلب كل كائن لذاته شيًئا ما باعتباره شرطًا إلمكان)سخافة
على " لذاته"اإلبتعاد عنها، لكي يكون قادرًا على أن يكون /اإلرتفاع
 ستكون اهلوية اخلالصة هي الذات الفارغة اليت ال ميكن متييزها. اإلطالق

، غري حمددة متاًما و تستعصي من حيث املبدأ على أي بيان "يف ذاا"
عليه أن يدرك إذا أراد املرء جتنب هذه النتيجة السخيفة، ف. 383وصياغة

                                                           
382 Person und Ontologie. Seite. 380. 
383 Vgl. Schellings Konzeption der „reinen Identität“ (bes: 
Darstellung meines Systems der Philosophie (1801). In: Schellings 
Werke (Hrsg. M. Schröter), Bd. III. München 1927, bes. S. 12ff. -
Philosophische Untersuchungen über das Wesen der menschlichen 
Freiheit und die damit zusammenhängenden Gegenstände (1809). In: 
Werke, Bd. IV. München 1927, bes. S. 250 ff.) Sowie Hegels scharfe 
berechtigte Kritik daran: v. a. Phänomenologie des Geistes, Vorrede, 
bes. S. 21f. (Werke WW I, S. 177:  
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هذه البنية األوىل إلشكالية الواقع يف فلسفة شاملة ويأخذ يف االعتبار 
الذي ينتج بعد ذلك، اعتماًدا على (طابعها الديالكتيكي احلقيقي 

ميكن للذات أن : 384 )األنثروبولوجية أو األنطولوجية" النتائج"الرتكيزعلى 
الكائن ما هو إال   -تكون جمرد موضوع فيما يتعلق مبوضوع آخر غري ذاته 

وهذا األخري هو ما . - ob-iectumكائن عندما يكون مرتبطًا مبوضوع 
كان يقصده هيدجر أيًضا عندما حتدث عن حدود وجود احلقيقة والوجود 

يعين هذه النظرة اجلدلية املتعالية، اليت ال جيب بأي  -يف الكينونة والزمان، 
يت عرب عنها هيجل  ال-  385 )حال من األحوال أن ختفي مثالية ما

يف البنية الشكلية الصاحلة بشكل عام، وتوصل بالتايل إىل  -كالسيكيًا 
كوسيلة   "An-und-für-sich Seinالوجود يف الذات وللذات "مفهوم 

واليت جيب تطوير كل (لألحداث األنطولوجية اليت تشمل الذات واملوضوع 
ه اجلوهر أو الوجود يف إن. الروحاين وحده هو احلقيقي): "أنثروبولوجيا منها

                                                                                                                

F)Fw!� / ا0,ي L "_.ف ا�M&70 ?  ا30&"2 ا2e8!0:D)) 2FKF7K0:"60 0&234 </. اL<=8:م "
Schelling (!0ا $F0&70ن اo?TKd02 اH"6*6دة و;H0ا .Fx ، ة.Wة ا�:F;0ھ& ا G)[H .

واG)[H0 ھ& اTF)0، واg0&ء أ��. '!f وھ& ?  <\s اt%&0 ا7W@ف اHZ ،JF!uV: أن 
 ،�0,Z G)[' ق.? TF)0ا J' ء&g0ء  - ظ3&ر ا wLاdas Nichts   f!' .3ول ا0,ي ظNا

6Fl&9 ھ,ه اd0.وط  و'[ ذo? ، �0ن '2H3 ا0\(8\2 ھ . TZ ا0&4&د وb_d9 TZ اH0;6ود
 ]C&0 ،f0 .3/H7Z G)[H08:م ?  ا=>Lوا ،�ِeUُFM ء dZ 4&د ?  ا0@'&4&د&H0ا JFF_9و

 "اH0;6ود ?  اTA'  �:3>@0 اF;0:ة
384  i7>&Z 7;6ث"H. Kunz  J* Gl J*"  4&0&Dو.A>N7&ى ا0&4&دي وا;H0ا

2F)F);70ا0&4&د"2 ا PFھ:\H0ات وا.F8\7)0 "(Die Bedeutung der Daseinsanalytik 
Martin Heideggers für Psychologie und die philosophische 

Anthropologie, S. 49). 
385 Siehe Sein und Zeit, Seite. 226 ff. 
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وما يبقى يف  -الذي سلك ويتحدد، الوجود اآلخر والوجود لذاته  -ذاته 
 .386"أو هو يف حد ذاته -ذاته يف هذا التحديد أو وجوده خارج ذاته؛ 

يعين هذا بأنه إذا مت تطبيقه بشكل ملموس على اإلشكالية األنطولوجية 
أن حيدد نفسه من ) صالذات، الشخ(واألنثروبولوجية، ميكن لإلنسان 

على األقل من (هي دائًما " الكينونة"و. فقط ") الكائن("خالل الكينونة 
، كما هو احلال مع التبعية األساسية ملا هو يف الواقع، أساس املعرفةحيث 

إا تتلخص يف النهاية يف مناقشة متعالية ملسألة ". الكينونة"مصطلح 
ربها وحيددها؛ وهكذا، و كما الواقعية املثالية على الشخص الذي خيت

كان الشخص دائًما يضيء الكينونة وبإضاءة : "بدقة Lotzيصفها لوتز 
الكينونة يُعطى الشخص أساسا؛ لذلك فإن فلسفة الشخص وفلسفة 

مها يف اجلوهر متماثالن متاًما ومها يف األساس شيئا واحدا أو ... الكينونة 
  .387"أما تعبريين على نفس الشيء

ية القضية هذه على هوية ديالكتيكية لقطيب االرتباط، الكينونة تستند هو 
وتعترب عملية الوساطة . بشكل متبادل لذاا" تتوسط"واإلنسان، واليت 

حيث تعكس التجربتان جتريبياً (هذه يف التجربة اإلنسانية للذات والعامل 
، مهمة للبحث عن كثب يف كون )العالقة اجلدلية بني الذات واملوضوع

                                                           
386 Phänomenologie des Geistes. Werke II. Glockner, S. 27 f. 
387 Person und Ontologie. S. 380. 
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دث األنطولوجي هو يف نفس الوقت دائًما املطلب العام واألول احل
ويف . واملعياري ملنهجية األنثروبولوجيا الفلسفية املصقولة بشكل نقدي

الوقت نفسه، فإن التأكيد األساسي املتعلق جبوهر اإلنسان، يكشف عن 
" حتقيق"ومع ذلك ، يظل . نفسه ذه الطريقة على أنه ارتباط ديالكتيكي

). توى امللموس حمجوزًا ملزيد من التحليالت الفردية الالحقة يف الغالباحمل
هو أنطولوجيا، يعين كينونيا، وسيطا من خالل ... الشخص البشري "إن 

  .389 388 ..."الكينونة كآخر 

تصعب اإلجابة على سؤال ما إذا كانت هذه الوساطة تنطبق أيًضا يف 
على الرغم من طبيعته  - االجتاه املعاكس بشكل متبادل، والذي لألسف

وهذه ). ال ميكن مناقشته مبزيد من التفصيل هنا -األساسية امليتافيزيقية 
عملية بديهية متاًما، ال تتطلب أي تفاصيل أخرى لتربيرها، إا إىل حد ما 
حكم حتليلي، إذا جاز التعبري، لكنها متثل يف التعبري املنعكس لالرتباط بني 

ونفس العالقة اجلدلية بالضبط . عن املعرفة احلقيقية الذات واملوضوع تعبريًا
يأخذها هيدجر يف احلسبان بشكل خاص ) كما وصفنها هنا(املتعالية  -

                                                           
388 Ebd. S. 385. 

، Kd'Das Problem des Menschen P9 kFl(2 اV<8:ن D&D. Buber. . را4[ م389
 bM:!' TKdD 2=F=;0ھ,ه ا PMو234 </. (ر J' :ً"6=> �0ن ذ:Z 2"وإنFUqw " :" :(" ,WX"

 f8\> &ھ sF0 :HD 2 ا0\.د%@*  ? Xd!9  702، ا".de0ة ا:F;0وا%[ ا J' ت:\F!U9 .46Fھ
)) J�:Z /37: ?  ھ,ه ا0_@%2 !)) ذاتFl@� 6m9ا70;6"6 )96ص ..." (و f4و ()* JK0و ،

  ا2F*&C&H0 - ا0!=6"2  - اd"  70:ر T_\0:D :3D إ0) ا0_@%2 ا2F0:_7H0 " ا0_@2%"?  
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: الفلسفي بأكمله" نسقه"وهذا يشكل السمة األساسية لـ (عندما يقول 
وذا يريد أن . 390"اإلنسان"مسألة "ليست " إن مسألة جوهر اإلنسان"

، وهي عالقة ميكن أن جتد "اآلخر"أسيسية للشخص بـ يعرب عن العالقة الت
فقط بقدر ما ال خيترب جوهر : "منها نفسها فقط) بالكامل(نفسها 

الكينونة وجتربة (ونسيانه  النظرياإلنسان شيًئا من اإلنسان، بل مما نسميه 
وفًقا ملارتني  392 391)" الكينونة أمام تعارض الذات واملوضوع اإلستطرادي

ن تكون اإلجابة احلقيقية عن السؤال األنثروبولوجي هيدجر، ميكن أ
انطالقا من وجهة نظره هذه (وذا يتحول .  394 393األساسي ممكنة

                                                           
390 Gelassenheit, S. 29. 
391 Ebd., S. 55f. 

392lL .46Fھ JF99;6ث ':ر J* :ً="ء:H7>ي لِ " ا.de0ا J�:K0ا0;6ث" ا) " JFD 2%@_Z
2>&!FK08:ن وا>V8:ن ا0,"، إن )ا>Vده... ي ".ى ا0&4&د اا.\HD  9X"."(Vortrag „Zeig 

und Sein“. In: Zur Sache des Denkens, s. 24) . ھ,ا TA' 6وثlء"و@F7MLا" ،
-0ob(C&H&ع ) (b8l)tD:u ':رJF9 ھMً&H)' 6_" P0 ،.46F: ?  ا0!3:"2، اF/!Z 2>&!FK0ً.ا 

iectum( TA' ء w 64&" L �0,0 ،"ي.dD J�:Z) "()* fF0إ ./!ُ"  f>ع"أ&C&' ("
)f8\> ]4.H0را�� ). اN7=:ق اwا JKH" و70!: ؛:;H0  >:>&" PMا iml :gً"أ bm" ھ,ا J'

 P3\0"ء:H7>Lره " ا:e7*:D  )FAH70ع" (*@%2"ا&C&H0ا0,ات وا JFD .( �=? رة.e' :!70و:;'
!H0ا TZ:F30ؤ"2 ا.D �H8" :_ً![U' :ً7FeA9 sH" f!' وا�0.ض ،:ًF)Kw 6ًا".m9 :رھ:e7*:D 2F=[

 2D:AHD :رھ:e7*ا JKH" L JK0و ،Tg?أ TKdD"]%وز ا70_:رض" وا:m7". 
393 be8030,ا ا -  i9&0 ھ,ا ': "_7=6هLotz :gً"ن  –. أo?" (0ن إ:FH7!" 2>&!FK0ا0.وح وا

:H3g_D) "Mensch und Natur  509ص .( f>N" :3>:FZ GH*أ (ا0.وح إ0 TU9 :H)A'
Z ،2>&!FK0ل ا@W J'2 و>&!FK0ا  ? �=?  ? L2 إF=F=;0إ0) ذا39: ا TU9 L 2>&!FK0ن اo? �0,

 53، ص K. Rahner  ،Hörer des Woا</. أ"gً: را<. ). اf8\> ]4.H0" (ا0.وح
@A'" :ار.H7M:D 2)':Z 2)F�ا</. ". 20X8' TKd9 اFK0!&<2 و'20X8 اV<8:ن اT�:87H0 و6lة أ

:gً"أ :Geist und Welt.. 
394 JF0.eFھ :gً"را4[ أHäberlin، Anthropologie und Ontologie  ل&=" kFl ،

إن اZ :F4&0&[>N_.ض 0(_:y' P0ھT ) "HD_!) ا0_@%2 اJFD 2F=F=;0 ا0,ات واC&H0&ع(
:F4&0&Dو.A>Nال اyM ()* 2D:4Vا JKH" fe4&HD ا0,ي  M:MNط ا.d0ا G)q9) "11. ص .(

  .)12ص " (أ<A.و6D :F4&0&Dون *(P ا0&4&د اsF0 ، f0 2e8!0:D" >&K0 ھ!:ك 
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النظرية السابقة إىل العالقة املتعالية بني الذات - املعرفية-األنطولوجية
  .ضد مفهوم جوهري حبت عن اإلنسان) واملوضوع

فقط وبنيته وما إىل ذلك، " الداخلية"يفحص هذا وفًقا لقوانينه النفسية 
. متجاهًال مواجهة مشكلة الواقع، متهربًا ببساطة من املطلب الديالكتيكي

املفهومة ذه الطريقة " Humanismusالنزعة اإلنسانية "جيب أن تظل 
واملتأصلة يف مثل هذه األنثروبولوجيا، وفًقا هليدجر، جمرد إشارات وجودية، 

من خالل ذاته، دون مراعاة لشروط " نساناإل"ألنه يود أن يفهم الوجود 
هذا الفهم الذايت، اليت تكون دائًما يف األساس خارج نطاق واستعداد 

كذات؛ ويُفهم كل "وذه الطريقة يُفكر يف اإلنسان معزوال . اإلنسان
، "395) باملعىن التحقريي املوضح أعاله(تفكري يف اإلنسان كأنثروبولوجيا 

  .396مركب املشكلة األنطولوجية احلقيقية عوض رؤيته يف تداخل مع 

من املوقف الفلسفي املتمحور حول الذات، الذي يسيء فهم جدل 
الذات واملوضوع املوصوف فيما سبق يف أمهيته األنثروبولوجية، جيب أن 

بعمق، " inhumanغري إنسانية "تبدو وجهة نظر هيدجر بالطبع 
ا بشيء غريب جذريًا، باعتبارها سوء فهم جلوهر اإلنسان وكونه مرتبطً 

                                                           
395 NII, S. 194. 

2F06m)0 2e8!0:D ا70!:ظ."2 ذات اU0(2 اiZ.HD 2=Fu&0"2 اV<8:ن واK0&ن ، ا</. 396
  .i".DPrzywara  ،, Mensch. Typologische Anthropologie"&ارا 
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واليت من خالهلا، عالوة  -إنسانيا ) Un397ال (وليس على اإلطالق 
وهذا ما يتم طرحه  -(على ذلك، سُيقضى على كل بُعد أخالقي للتفكري 

ومثل ). Humanismusbriefاإلنسانية إىل يف املقام األول كنقد لرسالة 
ويرى " ري اإلنساناإلنسان خيضع آلخر من غ"هذا االعتبار يرى فقط بأن 
 400 399) 398وفًقا لسارتر (البشرية " إنسانية"يف هذا خطرًا أساسًيا على 

401..  

                                                           
397 P4.7H02 ا?:C2 : إF8>.\0دة ا.\H0د ھ!: ا&U=H0ا sF0)Un6l0(;=2 )، "_!  وا:D TD ،

suffixe  2F>:H0Nا  
398 J. P. Sartre, Kritik der dialektischen Vernunft, S. 193. 

ا70  ) (ا70  أu:رھ: M:ر9." (اJ"2F>:8>V ھXD .46Fن 'TA ھ,ه F?  اTD:=H0، "_7=6 ':ر3999
 2F>:8>Vل ا&l 20:M.03: ?  ا_' T':_7"Humanismus-Brief ( ]%2 ?  ا0&اF?:Z t8F0

 6"6;70"  >:8>V8:ن ا>V2 اF>:8>إhumanitas des homo humanus) " L f>N ً2�:W
 2FKFM@K0ا :F="iF?:7FH06 *() اH7_" الi""2"&7)H0ل "): "اX89 L ،2F>:8>V6 9;6"6 ا!*

اJ* :ًvFw 2F>:8>V اJFD 2%@_0 اFK0!&<2 واV<8:ن ?=�، TD إن اH9 2F>:8>V![ اy80ال ا0,ي 
 f?._9 "(Brief über den وbe8D fH3\9 أ�(F="iF?:7F' J' f: ا�D:ء

„Humanismus“, S. 153)... 
400 f>أ :H0:2، طF8Zر:H0ا :F4&0&[>Nوا .x6Fھ .FK\9 JFD :ً3D:d9 ھ,ا  ? T_\0:D .9ر:M ى."

Fx. اH0;6د "_]T ا70;6"6 اT=78H0 0><8:ن 0,ا6l  ?Ansich " f9 ذاf9 "اK" JFe>:m0&ن 
F4&0&[>N: ا2F�:Hx60 وھ& ': M 6"." L:ر9. رؤ"FK\9  ? f7. ':رf8\> sZ، وJK0 ?  ا(

�JF!F0 T ا0,ي ظD .3_6 ذ�0N .(  7Mط:ر دراVا</. ?  ھ,ا ا"sZ46. و':رFھ . (!َُe0ا
P0:_02 اD.m70 2FM:MN2 " ا)m'  ?„Filozofia/Bratisvala. 

401 i9&0 أن �Cا0&ا J'Lotz  2/;)0ا .F8\9 ل@W J' 7.اض*Lھ,ا ا TA' f4ا&"
 bM:!' TKdD 2FKF7K0:"60دون (ا JK0.9ر:M رة إ0) ا*7.اض:wVا ..." :( ،f8\> t%&0ا  ?

 sK_0ا ()* TD ،ال&lNا J' ل:l يXD f8\> J* :e".x 2>&!FK0ل ا@W J' �qd0ن ا&K" L
.Wا� fe>:4 ()* �7\!" f>N ،T':K0:D f9ن ھ& ذا&K" �eg0:D ھ,ا J' "(Person und 

Ontologie, S. 385) ،)F3&م ھ\' ]' :'ً:H9 ھ,ا G?7&ا" :HDر J* Tm"�F7K0:"60ا "–   ?
 4&0&[>Nه ا:!_' .(!-  i9&0 30,ا "=&ل) J' :!ھ P3\" L ر9.، ا0,ي:M ]' 9!:%� 9:م  ?

�F7K0:"60ھ,ه ا TA' .ل 4&ھ@W" :( 64&" �qd0و4&د"ً: ھ& أن ا JKHH06 اFl&0ء ا d0إن ا
f90,ا  H7!" ھ,ه ). 386ص " (أو TA' إن ،P_>":F4&0&[>Nا" "�F_9 " ? T_\0:D  ,F\!70ا

 P0:_)0 س&H)H0402ص ( ا(. 
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يقوم مثل هذا النقد حقيقة على مفهوم منعكس بشكل غري كاٍف عن 
فقط إذا مت فهم : فقد يكون، بعد كل ما تقدم، أحادي اجلانب". الذات"

وساطة خالصة  يف - الذات البشرية على أا وجود يف ذاا ومستقلة 
والذي " (املوضوع"، ميكن فهم حتديدها اجلديل املتعايل على 402 -للذات

على أنه إنكار جلوهره األعمق، ) بالطبع ال ميكن فهمه يف التثبيت الساكن
، كما يريد مارتني "ميتافيزيقيا الذات"وفقط يف ظل الشرط املسبق لـ 

ونقاط معينة يف  نظرًا ألا تتضمن فقط جوانب(هيدجر التغلب عليها 
وميكن لوجهة نظره، حيث يوجد أوضح تعبري يف هذا ). العزلة األنطولوجية

  .التأكيد يف رسالة إىل اإلنسانية، أن حتضى بنقد سليب
  

  خامسا

 "الميتافيزيقية"عدم كفاية األنثروبولوجيا 

 
إذا كان من املمكن استخدام هذا املصطلح هنا (هيدجر " أنثروبولوجيا"إن 
من مفهومه األنطولوجي األساسي فيما يتعلق مبكانة اإلنسان يف " شأين"ملا 

، تستند بدقة، من ناحية، إىل منهجية شاملة لتفكري )العامل ويف الوجود

                                                           
402 Z  ? .'Nھ& ا :H"2"46. ?  " و4&دF6ى 30: ھU7"  70ر9.، ا:M Humanismus-

Brief. 
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لسؤاله املوضوعي " الحقة"كنتيجة   - (تارخيي شامل حول مفهوم الذات 
املذهب " تدمري"، من نقد أنطولوجي قائم على )-عن الكينونة 

وهو التعبري الذي يناضل حالًيا يف الشخصية (  404 403قي للذات امليتافيزي
، والذي تغمره الرغبة يف إخفاء حقيقي وتارخيي 405) الكالسيكية والتارخيية

اخلطوة إىل "للتجربة احلرة لألسئلة الفلسفية البشرية األولية، هذه 
، 406،كما أطلق عليها الحًقا يف تفكريه وتدمريه النسقي التارخيي"الوراء

اليت مت تطويرها بالفعل يف (دي إىل البصرية األساسية يف رسالة اإلنسانية تؤ 
تنغلق ): "الكينونة والزمن وهي الفكرة املهيمنة يف كل مساعيه النقدية

امليتافيزيقا على اجلوهر البسيط املتمثل يف أن البشر ال يوجدون إال يف 
ن هذا وفقط م. جوهرهم،حيث يتم التعامل معهم من خالل الكينونة

هذا ما كان يقصده هيدجر . 407" ما يقيم فيه كينونته" وجد"االدعاء 

                                                           
403 Siehe Sein und Zeit, § 6, Seite 19 ff.; Unterwegs zur Sprache, z. 
B. Seite 109. 
404 Vgl. auch: Zur Sache des Denkens, S. 9 (zur Deutung des 
Zusammenhanges von Geschichte und Systematik: 9 f.): „Nur der 
Abbau dieser Verdeckung – dies meint die „Destruktion“ – 
verschafft dem Denken einen vorläufigen Einblick in das, was sich 
dann als das Seins-Geschick enthüllt“. 
405 Siehe Sein und Zeit, S. 45 ff; Km, S. 188ff. 
406 Siehe Identität und Differenz, bes. S. 39 („Der Schritt zurück 
weist in den bisher übersprungenen Bereich, aus dem her um einen 
„Schritt zurück“ „aus der Metaphysik in“ (S. 41)). 
407 Humanismus-Brief, S. 155. 
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للبشر، حيث تكون العالقة  408"الوجود الفعلي "عندما يتحدث عن 
، الذي يصبح ئكاآلخر السي(غري املتاحة شخصًيا " الكينونة"اجلوهرية بـ 
كشرط ائي إلمكانية ) الفردي" فهم الكينونة"يف " خاًصا"مع ذلك 

إنه يريد أن يستعيد جتربة عدم توفر وجتاوز . 409ق اإلنسان احملدود حتقي
من أجل  realen“ ob-iectum" حقيقًيا"موضوعا /اآلخر باعتباره كائًنا

إىل جانب . استعادة قربه من الواقع، الذي فقده يف التقليد امليتافيزيقي
 هذا، مل يكن جمربا على رفض بشكل جذري كل املفاهيم األنثروبولوجية

. 410اليت تعتقد أن الصلة باملوضوع ال تكون مرتابطة كمعطيات حقيقية 
يف الواقع، إنه يرى يف املفاهيم األنثروبولوجية الكالسيكية التعبري الضروري 
عن االفتقار إىل التفكري يف ذاتية اإلنسان، املأخوذة من عالقته مبا هو غري 

هذا هو . إخل" ةمستقل"معزولة و" شخصية"متوفر ويُفهم فقط على أنه 
                                                           
408 V. a. im Humanismus-Brief, siehe auch: Vom Wesen der 
Wahrheit, bes. S. 19ff. 

409 �0,Z ./>اHumanismus-Brief 2" 155، صF=!9  ? إن ا0&%&ف Lichtung  
 fFHM2 ھ& ': أ>&!FK0و4&د "اEk-sistenz "8:ن>Vا . .de)0 2eM:!' وط."=2 ا0&4&د ھ,ه

�=? . ،T=_02 اF>:K'س إ:Mأ �=? sF0 2=".[03,ه اD 3&م\H0إن ھ,ا ا0&4&د ااratio إن TD ،
TA' iFFH9 bm" �0,0 ".(ا0&4&د ھ& ذ�0 ا0,ي ";:?� ?fF 4&ھ. اV<8:ن *() أ�FU' T.ه

 (H8" :H* رم:� TKdD ا0&4&د"ھ,ا ا0&4&د ()* P0:_0ره  - " ا<\7:ح ا&U9 :HZ
 2"6F)=70ا :F4&0&Dو.A>N2 - ا>&!FK02 اD.m70  M:MN6 ا_e0إ0) ا TU" L 2 !) وا0,ي?:Cإ

P4.7H0ا : :!H4.9 .46F2 ھH)ZLichtung  6د;H0ا (!_H03: 9_!  ?  ھ,ا ا>N ،2F=!70:D
  ? &�&Uq0:D46.، وF30"b[;0ءة "ط.ق ا:C6 إU% sD:F0ا b[;0ا ]HmD 2D:�02 اF=!9 ،

.AZب . أ:d*Nا J' :' @=l 2 *!6': "!=  ا0\@حFl@\0ل ا:�wNا  ? TH_789 2H)K0ا s\>
27e!0ا J* ء&g0ا bm;9  70ا0!:?_2 وا .Fx �7!9 2 . ا70  "."6 ا0\@ح أنH)K0أن ا  !_"

 ".HeimatاH":30:ت "'l&78:ة J' .46F30 اN:D f%:U70:D TD ،2_Fe[0رض 
410  :F4&0&Dو.A>Nھ,ه ا TA' ()* 6ي=> TKdD G)_")  A)"ر د:K?2 إ0) أ;Cرة وا:wإ ]'

Dilthey m3!' TKdD T'X7)0 2)D:% .Fx f0 2e8!0:D .e7_9  700): "، وا&Dو.A>Nا L :F4&
:F4&0&Dو.A>د أ<3: أ.mH0 :F="iF?:7FH0ر ا.e9) "KM  ص  193، ص :gً"197؛ را4[ أ.( 
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): باملعىن التقليدي" (امليتافيزيقي"املكان الذي يرى فيه هيدجر إذن جوهر 
اإلرادة اخلفية لإلنسان، اليت تكمن وراء حاجته إىل اليقني الذايت يف عامل 

عالقته بالكينونة، فهو يهرب من عدم توفر هذا " ينسى"، جتعله "مفهوم"
َقبِاِل له، و " املوضوعي"

ُ
، )املتعالية(بالتايل يظل بالقرب من ذاتيته املطلق امل

ويف مرحلة أخرية، جيعل من هذا ". موضوعي"اليت يربط ا كل شيء 
 - املوضوع الرائد الذي يركز على نفسه االهتمام املوضوعي للفلسفة 

اليت هي الوصف الوحيد للذاتية غري " األنثروبولوجيا"وبالتايل يتصور 
املرتبطة ا، واليت ولدت أيًضا من السعي  املفسرة األنثروبولوجية وغري

ويؤدي هذا إىل حقيقة أن اإلنسان ال يُقابل يف  - . الذايت البحت للذات
، "امليتافيزيقيا"النهاية إال نفسه، حيث خيترب هيدجر آخر تعبري متسق عن 

اليت تتجذر بدقة يف حاجة الذات إىل األمان، وهي ذات تركز كل شيء 
  .411على ذاا 

نثروبولوجيا املتطورة بالكامل هي ظاهرها األكثر حزما، وهي أيًضا إن األ
يف الذات املهمة الوحيدة " التقوية"أكثر األشكال اتساقًا، ألا جتعل 

                                                           
411 Siehe bes. NII, C. VIII: Die Metaphysik als Geschichte des Seins 
(S. 399 ff.); bes. S. 436 ff.; (siehe auch: HW, passim); 

TFq70ھ,ا ا TA'  ? ر 9=&"2 0><8:ن *() /".ى&U70ـاZ .3/H79  70ل "ا0&ا%[، وا:FW
Vorgestelltheit f)4أ J' JF_' ل:FW ا0,ي أو64ه P2 ا60ا�'&H"د (!_HD (!_HD ،�=? "

ھ,ه ?=� وا6lة '7> J:�� . (HW ،p. 84 f: ا</. Z,�0 -). 427اf8\> ]4.H0 ، ص (
 ).85ص ". ذا9ً:"أ��e ) اU_0. اF=l)k"6;0=2 أن اV<8:ن 
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قابل " تصور للعامل"للتفكري الفلسفي، واهلدف الوحيد منها اآلن هو 
لوجيا إن األنثروبو : "لالستخدام عملًيا ويليب رغبة احلاجة الذاتية لألمن

تصور : "باعتبارها ميتافيزيقيا هي انتقال امليتافيزيقيا إىل شكلها النهائي
كما (يصف هيدجر األنثروبولوجيا اليت ختدم هذا الغرض . 412"للعامل

، ألن بُعد العمق 413"مل تعد تفهم جوهر الذاتية"بأا ) أوضحنا سابًقا
ري وغياب مثل هذا التفك. (414للتفكري يف الذاتية نفسها مفقود 

هيمنة "قد يؤدي إىل ) بالتحديد، الذي يفرتض جتربة الكينونة
اليت " ، "لغزا بالنسبة للميتافيزيقا"، اليت يعترب أصلها 415" األنثروبولوجيا

، ألا ال تعرف 416"بدورها ال تستطيع حىت مالحظتها على هذا النحو
أسباااخلاصة وشروط االحتمال، اليت تتضح فقط يف التفكري التارخيي 

                                                           
412 NII, S. 202. 

413  ]4.H0اf8\> . 2F9ا0,ا ]C&9 :'6!* ھ,ا 9;6"6ًا Ge[!" ،.46F30 :ً=?وSubjektivität 
 2FM:MN2 اF4&0&Dو.A>Nر ا:K?N:? ا0\(8\2؛ iZ.'  ?) J'":>N2 /اF>VاIchheit "

WX" L,ان ?  )) 55، ص ,Gelassenheitا</. W TKdD:ص " (اF;0&ان اT%:_0"و
 2>&!FK)0  0:_7H0ط ا.d0ر ا:e7*L0. را4[ أ(ا&' .F8\9 :gً"Müller   (!_'  ? 2FUqd)0

2F0:_7H02 ا>&!FK02 اF0:Kwإ :Person und Funktion. In: Philosoph. Jahrbuch 
der Görres-Ges. Jg. 69 (1961/62), S. 371 – 404( 

414 2Dر:='  M:Mأ TKdD .46F2 " ا0,ات""!7=6 ھ>&!FK04&ھ.ھ: 9:ر"� ا  H8"  70ا</. (ا
 NII, S. 450 ff.; HW: Nietzsches Wort `Gott ist tot, S. 193?  ھ,ا اVط:ر 

ff ( :3>XD 2 و".ىFKFM@K0دة ا:H0ا :F="iF?:7F' ]' 2=Fu2 و%@*  ?) 6_ُD وز:m79 L  70ا
ا</. اFK0!&<2 (اg;0&ر 'TA ذ�0 ا0,ي "w TZ TAH ء، HD: ?  ذ�0 ': ";6د اC&H0&ع 

2'i0ر9 . وا:K"60ا P0:_0ل '\3&م ا&l .( ./>�0ا,Z" : J* ة.K? TZ'ال ' ا0,اتi9 L -  P0 إذا
 GD:M و4&دي  M:Mل 9;6"6 أ@W J' :37F=!9 P7" -  �3> (0و4&د"ً: إ Pg!9subiectum 

) 2;\U0ي ) 31ا&Fl TKdD :gً"ء أ.H04&ھ. ا0.وح '، �0,0 "_:رض ا
Seelensubstanz  ' 6 ا0&*  ' أوF8m9"ص " (0(6?:ع ، J'i046ا0&4&د وا(. 

415 NII. 292. 
416 Ebd. 
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املنهجي الذي يشملها، والذي يعترب بدوره األساس اخلفي لرتكيز املوضوع 
إرادة القوة لإلنسان، وإمكانية التحكم والنظرة (= ، "اخليال الداعم"مثل 

  .417)العامة جلميع املوجودات
الذي يُفهم فيه تاريخ ( 418يف هذا السياق من التأمل التارخيي الفلسفي 

، وهو ما يسعى بدوره إىل 419نونة هيدجر كحدث إخفاء وانسحاب الكي
اإلنسان، اليت تتشكل بقوة طوعًيا يف " خصائص"جعله مفهوًما من حتليل 

تصبح بالنسبة له تعبريا منوذجيا عن " األنثروبولوجيا"، فإن )الوجود يف العامل

                                                           
417  J* .Fe_9 :3>38: *() أ\> J* :F4و&Dو.A>Nا $dK9 �0,D"�FUq702 /اF9ا0,ا

Subjektivierung  " رت:K"ا0\(8\2 '!, د)P*ل ا60ا:Fq0ا</. ) (?  اNII, S. 129.( 
418 2F4&0&Dو.A>N2 ا)KdH046. اFى ھ." ،k"6;0ا .U_070]&رات ?  ا:D G)_7" :HF?

�HD G)_7" :HF? 2=:ر2D ا0,ات(:W رت:K"ا0!;& ا0:70 ) '!, د ()* :  
J* $dK9 <\38: *() أ<PKl :3 ) '!, د"K:رت(*() ': "6eو، ?oن ا6e0ا"2 ا6m0"6ة 0(\(8\2 "

'yd' Ge8وم، *() أt)d? fM:M ا0\7.ة اTF);9 P"6=9  ? 2F0:70 أ<](&C&'  4&*  0ـ 
"T=_0ع" ((ا&C&H)0 �>:Z رة إ0) '\3&م:wإ  ? ((!!FK02 اF0:Kwس إ:Mأ ()* s\>  ?2 و>&

2H"6=0ا :F4&0&[>Nا ()* b)�706ي 0ـ ا=> �;? t%&0ا "(Sein und Zeit, S. 24.) .
وا0,ي P9 ) '\3&م '6H7_"sub-iectum ):F="iF?:7F ھ,ا *() F8\9. اV<8:ن *() أ<f ذا9:  

: اC&D f!* .Fe_70&ح Nول '.ة *!6 د"K:رت وD:0:70  أ�J' 6"iH0 :HًM:l �e ا70]&".
"Vا .F8\7D :F4&0&Dو.A>£0 Ge8H0ا  ="iF?:7FH0ط ا.d0رت ا:K"د G)q" ،ات,Z 8:ن>

 2F)e=78H0ا) "...HW, S. 91.(. 
419.  2F)Wا60ا f9ور.C  ?  q"ھ,ا ا0;6ث ا70:ر P3? ول:;" f>6ث  - إ;Z) :ًe".=9

:F*&C&'" (2>&!FK09:ر"� اا) "2>&!FK0ا J* $dK06ث ا;Z( ن ا70;&لo? �0,0 ؛
U_00&4  ?  ا&Dو.A>N2، أي اF8\> 2=F=l د.m' sF0 f0 2e8!0:D k"6;0ا ." P3\0ا  ? .FF�9

 2F0:KwoD G)_7" :HF?Anthropologie und اP3\0 ا0,ا9  0><8:ن، ا</. " (ا0,ا9  0><8:ن
Transzendental Philosophie, S. 25 ff( TD ،):F4&)[>أ ( $dZ" 2=F=l �"70:ر

2>&!FK0ا "(NII, S. 192) .3&م\HD G)_7" :HF? ./>3,ا، اD 2)U0ا GFu&046. اF30 2=F=;0ا :
Vom Wesen der Wahrheit; Platons Lehre von der Wahrheit; Brief 

über den „Humanismus ../>ا ،f0 6ي=> $%&' T4أ J'و :M. Farber. 
Heidegger on the Essence of Truth. In: Philosophie and 
Phenomenological Research, Vol. XVIII (1957/58), S. 523.532 (zur 

Kritik der Seinsgeschichte“ s. bes. S. 531)..  
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بالنسبة له، فإن : 420يف تفكريه " لتجاوزها"امليتافيزيقية اليت انربى " امليول"
ليست جمرد عنوان ختصص ما، بل باألحرى تشري الكلمة "ا األنثروبولوجي

" إىل اجتاه أساسي ملوقف اإلنسان اليوم جتاه نفسه ويف مجيع املوجودات
ويتميز موقع اإلنسان هذا داخل الواقع حبقيقة كون ديالكتيك الذات . 421

بطريقة أحادية اجلانب إىل جانب الذات، وبالتايل " ُحتَول"واملوضوع قد 
لذات هي يف الواقع يف عامل الوجود الذي حييط ا ويُنظر إليه من فإن ا

األنثروبولوجيا  - (حيث الشكل ويتم وصفه من حيث عالقته 
ولكن ال تتم مواجهتها مبا يتعارض معها متاًما، كما ال تتم "). التجريبية"

" نقص"و. للوجود التجرييب الذي يلتقي ا" كأساس"مواجهتها بالكينونة 
لية األنطولوجية يف األنثروبولوجيا يضر يف نفس الوقت بأمهيتها اإلشكا

" أمهيتها"بالنسبة لإلنسان، الذي يتصورها على وجه التحديد من أجل 
فكر فيه "و! هذه

ُ
نسيان حقيقة الكينونة لصاحل اندفاع الوجود غري امل

عالقته التجريبية بالعامل /، الذي تتم معرفته من خالل مرجعيته422"جوهريا
، يقود إىل ")داخل العامل" -لكنه ال يتجاوز مشكلة األفق التجرييب و (

احلد األقصى ألنثروبلوجيا موجهة من قبل عالقتها بالعامل، واليت تكشف 
: وبالتايل تتخلى عن نفسها يف النهاية - وتنسى متاًما جذورها األنطولوجية 

                                                           
420 Vgl. SF; Vorträge und Aufsätze, C. XVIII („Überwindung der 
Metaphysik“). 
421 KM, S. 189. 
422 Humanismus-Brief, S. 163. 
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بعد أن أصبحت أنثروبولوجيا، فإن الفلسفة نفسها تقضي على "
يتم اإلعرتاف : "وبالتايل تصبح النتيجة التالية صحيحة. 423"يتافيزيقياامل

كما لو كانت هذه األخرية هي "، "بأن صورة اإلنسان هي القوة األصلية
األوىل واألخرية يف مجيع الكائنات ويكون تفسريها اخلاص النتيجة 

  .424"فقط
  

ألصلي وهكذا، وفًقا هليدجر، حدث القلب الكامل للسؤال األنطولوجي ا
فبدًال من التفكري يف عالقة اإلنسان بالكينونة : حول جوهر اإلنسان

وشروط االحتمال اليت يقوم عليها، ال يوجد اآلن سوى تفكري متجدد 
بكل شيء موجود فقط بالنظر إىل عالقته " تسمح"للذاتية البشرية، اليت 

حيدث ، كما "اإلنسان"هذا االعرتاف االستباقي بـ : "425"بدائرة املنظور"
يؤدي أوًال وقبل كل شيء إىل "يف األنثروبولوجيا امليتافيزيقية غري التأملية،

                                                           
423.Vorträge und Aufsätze, S. 87 .:e7*Lه ?  ا,WX" 46. أنFر 9;6"6ًا ': "."6 ھ

). NII, S. 479" (دور اA>N.وF4&0&D: ?  اF="iF?:7FH0: ?  اH7Z:30:: "?  ھ,ا اF80:ق ھ&
" اA>N.وF4&0&D:"و " اC&HZ" ::F="iF?:7FH0&ع ر�FK\9  ?  8F.ه، 6lد Kl TKdD:وي

)"f8\> ]4.H0ا.( 
424 Vorträge und Aufsätze, S. 87.  

425 2\8)\0 :ً3D:d' :'ً&0 :gً"46. أFھ f4&" J* ل.M&2"ھF0:_7H02 اF93: *() "ا0,ا=e["  70ا ،
ا0,ي و�\f7 اA>N.وF4&0&D:؛ ا</. أ"F)_9 :gً=:ت ھ46F. " اs\>" ="iF?:7FH0 ا78H0&ى 

:KF>:7".D 2*&M&'  ? ل.M&20 ھ:=' ()* . ? :Encyclopaedia-Brittanica-
Artikel. In: Husserliana Bd. IX (Phänomenologische Psychologie). 

Den Haag 1962. 
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وذا يتم حتقيق أقصى قدر . 426... "البحث عن الوجود يف دائرته فقط 
مل تعد األنثروبولوجيا تم بالعالقة الدياليكتيكة اجلوهرية، : من الذاتية

، إا تعرف موقًفا فلسفًيا  427"حقيقة الكينونة"اإلنسان بـ " النشوة"عالقة 
تفسري اإلنسان، الذي يفسر ويقيم الكائنات ككل "واحًدا فقط، يظهر يف 

تفسري العامل "يف اية املطاف، يعين هذا بأن . 428"من وإىل اإلنسان
آخر ختصص -، اليت تصبح بالتايل أول429" متجذر يف األنثروبولوجيا

" إثبات نفسها"احلقيقية  فلسفي، قبل أن يكون على املشكلة األنطولوجية
أوالً، بدًال من أن ُجترب األنثروبولوجيا على إثبات نفسها يف اإلشكاليات 

: ويعين هذا أيًضا. الوجودية، من أجل إثبات أمهيتها الفلسفية امليتافيزيقية
  !اهتمام اإلنسان بالبحث عن حلول صادقة

باملعىن القبلي " يةالكينونة املنس"أما بالنسبة للشكل اخلاص ألنثروبولوجيا 
يف " يُعطى"واليت، وفًقا هليدجر، تعارض دائًما التجربة غري املقنعة ملا (

العالقة املعطاة ديناميكًيا بني الذات واملوضوع كعالقة مقابلة هلا بني 
إنسانية جوهرية " نزعة إخفاء"اإلنسان والكينونة، خاصًة ألنه يعرب عن 

، لذا فهو )اجلوهر الطوعي للشخصونتائج هذه النزعة، اليت تتجذر يف 

                                                           
426 Vorträge und Aufsätze, S. 87.  . .46Fق، "!7=6 ھ:F80ھ,ا ا  ?" b".�0ا0!=� ا
 (H8" :' و4&د J* الy80(?  ا0;:24 إ0) ا)8:ن>Vا) "((Sein und Zeit  46، ص.( 

427 Humanismus-Brief, S. 163. 
428 HW, S. 86. 
429 Ebd. 
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) سلوكه(، و"ه"الشخص داخل عاملـ" موقع"يقتصر فقط على حتليل 
" طبيعة"كـ (كشخص يف عامل ما   -وأشكال عمله املستقلة حيث خيتلف 

  .430األخرى اليت هلا عالقة بالعامل ) احلية(عن الكائنات  -) اإلنسان

ولوجي يف تأسيس ومتييز تكمن السمة املنهجية ملثل هذا املنهج األنثروب
األخرى اليت تشرتك يف عالقة مع العامل؛ " الكائنات احلية"البشر عن 

لذلك فإن املعيار الذي حيدد حمتوى اإلنسان على وجه التحديد هو معيار 
 - التجرييب " العامل"جوهري حبت، يستند إىل العالقة املشرتكة مع 

 على وجه التحديد يف الذي جيب متييزه عن الوجود املتعايل(املوضوعي 
، )البشري مل حتدد هنا بعد Reflexivitätومبا أن حلظة االنعكاس . العامل

فإنه يتم حتديدها من خالل الشكل املعين؛ ال يتجاوز هذا املستوى بأي 
. بل يبقى يف جمال البحث الفردي التجرييب -شكل من األشكال 

. 431باملعىن احلقيقي " ةعلمي"وتوصف مثل هذه األنثروبولوجيا أيًضا بأا 
احمليطة؛ ومن هنا، ودون " الطبيعة"هو " العامل"إا تفرتض مسبًقا أن 

التفكري يف جوهرها، يتم حتديد أشكال خمتلفة من الوجود يف العامل 
                                                           

إذا e". . P0  اFwTU\!' TKdD t;e0(. *() ھ,ا ا78H0&ى اZ "m70&ن""bm ?;� '6ى 430
 :F4&0&Dو.A>£0 .)Fw ./> 2346 وC .46Fن 64ال ھo? ،]%ھ,ا ھ& ا0;:ل ?  ا0&ا JK"

.FeZ 6l (0ر إ.e' .Fx :gً"ن أ&KFM. 
431  JF0.8eF7=6 ھ!"P. Häberlin  :F4&0&Dو.A>Nھ,ه ا TA' :g"2"أFH)_06م " ا* be8D

ا37Z.9  70: (ا2F*&C&H0 ا2Fe".m70 اmH0.دة X9'(3: اm79 L :3>N ، 4&0&[>N:وز '78&ى 
إ<L :3 9_!  ا�qd0 ا20X8H0:D  !_H0 اA>N.و2F4&0&D، ): "ا0,ات اde0."2 دا�Hً: وراءھ:

 �=? :Hًدا� JK0و" ًLال أوy803: اF)* 2 "ُ].حF*&C&' رة&�) "Anthropologie und 
Ontologie, S. 7.( 
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والذي يف نفس  -، وتقدميه دف متييزه البحت )الوجود يف الطبيعة(
ديد جوهر حمتوى جيب أن يتحقق حت - يف مثل هذا التحديد  -الوقت 

  ).الوجود يف العامل هذا

على الرغم من ذلك، من حيث جوهرها، ال ميكن هلذه األنثروبولوجيا أن 
تكون ذات صالحية حمدودة للغاية، ألن منط اإلشارة إىل العالقة بالعامل، 

، 432الفردية عن بعضها البعض" الكائنات احلية"الذي تُفصل مبوجبه 
خاصة فيما يتعلق برسم  - جوانب معينة ميكنها تعريف اإلنسان فقط يف

من خالل هذا التمييز، . احلدود مع األشكال البيولوجية األخرى للحياة
، ولكن ال ميكن أبًدا "عامل احلياة"ميكن حتقيق توضيح بعيد املدى لصالت 

، على هذا األساس، أي 433حتقيق اجلانب اإلنساين اإلجيايب، وفًقا هليدجر
لذلك يبقى املرء دائًما على . 434" كال احلياةأش"يف متييز سليب عن 

مستوى الواقعية التجريبية فقط وال يصل حًقا إىل حتديد موضوعي إجيايب 

                                                           
432 2F4&0&FD :F4&0&Dو.A>N :Mً:Mھ,ا أ .?&" P0:_02 اF4&0&D.A>إ sF0 JK0ا</. أ(، و .

 .)DPortmann&رH9:ن 
433 TA' ت:;)[UH0 .46F6ام ھq7Mا beM &ة"ھ,ا ھ:F;0ذ�0" ا fD:w :'و . TKdD :gً"وأ

" *6م اFK\70."*() وf4 اbe8D 6"6;70 ('6H_7 *6م اwV:رة إ0) %(=f ?  اTF);70 ا0&4&دي 
 4&0&[>Nا</. ) اSein und Zeit, S. 46.. 

، ا0,ي f0 %.ب داSpranger J'  )WاN'. ا0,ي ew �)[UHD f0 2%@* L.ا<�.  434
TAH9 أ"gً: ا0].ق اSpranger  P7"  70*!6 " أKw:ل اF;0:ة"اA>N.وF4&0&D: اN ،2F\8)\0ن 

 !'W J@30: اe7W:ر ا0&ا%[ وإTKdD f>:=9 ?.دي
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من احملتمل أن تكون أحد . 436"!الطبيعة"، يتجاوز دائرة  435لإلنسان 
 ،A.Gehlen األمثلة املميزة ملثل هذه األنثروبولوجيا هو مسودة جيلني

هذا هو سبب نقد هيدجر، من بني . 437فيها هنا واليت ال ميكننا اخلوض 
غري الكافية، وهو نقد ينطبق " احلياة الفلسفية"أسباب أخرى، املوجه ضد 

أيضا على األنثروبولوجيا، اليت ال يعترب أساسها متأمال فيه بشمولية كافية 
ال ميكن أبًدا حتديد الدازاين من الناحية : "وهو أنطولوجيا غري كاف

وكشيء آخر ) غري حمددة أنطولوجيا(قة ُتطبق على أا حياة الوجودية بطري
متثل مفهوًما للطبيعة " احلياة"هذا يعين أن . 439 438" يتجاوز ذلك

مت تطويره من التقليد امليتافيزيقي، الذي مت حتديد موقعه ألنه  ) كومسولوجًيا(
كان يطفو حبرية يف وسط غامض وغري حمدد وجوديًا للعالقة بني اإلنسان 

                                                           
435  iFFH7046. اF7=6 ھ!" be804 "30,ا ا&)[>N0>" ا �F8e08:ن *ا> J"2F;0ت ا:!�:K0ا "

f>N ?  ھ,ا "/T اe0_6 اM:MN  ا7H0_:0  0(&4&د اde0.ي إ0) ا0&4&د 'H9 :ًF\q:ً': (اWN.ى 
)Vom Wesen des Grundes  وWas heißt Denken? S. 95.( 

436  e".m9 P)* :3>أ ()* :F4&0&Dو.A>Nھ,ه ا TA' P3\" .46Fأن ھ  ? be80ھ,ا ھ& ا
وا0,ي ";7:ج ?=� إ0) أM:س ?(8\  و4&دي إذا f0 t>:Z 0><8:ن 'JFD J *(&م أW.ى، 

 2FM:M2 أFHأھ)Sein und Zeit  ة ). 16، ص.K\H0ا .Fx :F4&0&Dو.A>Nھ,ه ا TA' إن
)) HZ: أM:ء ھ&M.ل ?fH3 أ"gً: 0(&4&د واJ'i0((أ<]&F4&0: إ%(2FHF 0><8:ن "K7M&ن ?=� 

P7"  70 9&ز"_T':Z ()* :3_' :3 ، و*() ھ,ا اF4&0&[>£0 2_D:9 T/9 ، &;!0:ت اWN.ى، ا
 .).KM, S. 19 "('!]=2 اK0:�!:ت 

437 Vgl. Der Mensch, Seine Natur und seine Stellung in der Welt. 7. 
Aufl. Frankfurt a. M/Bonn 1962. 
438 Sein und Zeit, S. 50. 
439 Sein und Zeit, S. 46. -  ()* Ge[!" f8\> .'Nس"ا:Mأ "*  ? :F4&0&Dو.A>Nا P)
s\!0ا (Sein und Zeit, S. 49f.). 
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ذاا ليس كطريقة للوجود، تصبح مشكلة أنطولوجية " احلياة"العامل، أي و 
440.  

اليت (واملسيحية القدمية  441وفًقا هليدجر، فإن األنثروبولوجيا اإلنسانية
يتم حتديدها من ) تستند أيًضا جزئًيا على األقل على شخصانية شيلر
حرك أيًضا يف إا تت: خالل نفس اآلثار غري املفكر فيها، أي وفًقا هليدجر

أو عالقة  ئميدان تصور كومسولوجي لعالقة موضوعية بني عامل بشري ُمشي
، واليت مل تعد نفسها موضع شك كعالقة يف 442) التعايل(إنسانية باهللا 

هيدجر، الذي من املفرتض " هدم"ومن هنا جاء . 443شروطها السابقة 
                                                           

440  ?Humanismus-Brief.  ار.�oD .46Fل ھX8") غ&U" ن "."6 أن:Z kFl
":F4&0&Dو.A>Nى" ا.WNا PFھ:\H0ا J* :ھiFFH70 - ق@WN2 اd%:!HD G)_7" :HF? - " :( Tھ

 J' J".Wآ JFD J'  l J�:KZ .de06د<: اl ط@ق إذاVا ()* �F;U0ا G".[0ا ()* J;>
G)_7" ،]e[0:D <=6ه ?  اH0=:م اNول HD\3&م د"(A  ). 154ص " (e:9:ت واF;0&ا<:ت وهللا؟ا0!

 2Fq"2 ا0\(8\2 ا70:رF\)W ()* :gً"رھ: أ&U9 P9  70ة، ا:F;0ًء *() ?(8\2 ا:!D ،�qd0ا J*
 .[W .46Fى ھ." kFl ؛P0:_0ر ا&U70"2F%@WN2 اF0:Hm0ا :F4&0&Dو.A>N2" "اF>:8>Vا "

 27;e02 ا70(ا*i!0ر ا:K?أ ()*  M:Mأ TKdD :gً"أ iK9.9 ، f0 :ً=?2" ، وF>:8>Vا) ("HW  ،
 ).86ص 
*() وf4 اe7*:D 6"6;70:رھ: ) اF="iF?:7F' 2'&3\H0ً:" (ا2F>:8>V""!7=6 ھ46F. ھ,ه  441

":F4&0&Dو.A>2 ، ص " (أ=F=;0ا J* أ?@ط&ن PF0:_9142.( 
442 Sein und Zeit, S. 48 ff. ) .46Fرض ھ:_""V2اF9&دات ا0@ھ:w49" (ر (  ?

  0:_9 f>0><8:ن *() أ  ;F8H0ا70_."$ اTranszendenz ) ()* f"رأ b8l ز.e" ا0,ي
  4&0&[>Nا (!_HD sF0  0:70:Dو .Wآ P0:* (0إ t)Hlُ 2F4&)[>7_:0 ("أ<3: أH0ا</. "). ا

  اf0 6�:=_0 4,وره ?"A7M:D ،�0,Z38 .  0:_9!:ء اH*N:ل اWX7!0.ة، اFK0!&<2 واJ'i0، ص 
2F;F8H02 و4&د"2"، " ا)Kd' 8:ن>Vو4&د ا T_4 f>ء ?  ا0=&ل إ.H0ا bx." J0 وا0,ي "

 ).49ص (
?  " J* :3*i> P9 ا0@ھ&ت"%6 " اK\0.ة ا2F0:_7H0"وb8;D ھo? ،.46Fن ھ,ه  443

اU0&رة  - f"&d9  - اA>N.وF4&0&D: ا2A"6;0، وP9 JK0 ا0;\:ظ *() ھKF(3: اM:MN  و9;6"6 
0 2A"6;0ص (><8:ن ا ، J'i0ي )48ا0&4&د وا.de0ا J�:K0ة ا.K\0 ن:FM:MNان ا.U!_0؛ وا

 :H3>أ ()* :H46. 9;6"6ھF2 " ُ'6'َّ.ان"ھ,ه، ا0(,ان "."6 ھF4&0&[>Nا :H39:Cا?7.ا  ?
 2H)K)0  =F=;0ا (!_H0ا  ? :Hوزھ:m9 6"."  0:70:D2، وF)�Nا) q"ا70:ر T'X70ل ا@W J' (
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مة اليونانية الكل(حتديد احلقيقة كـ ( أن يكشف عن الظواهر أكثر وضوًحا 
ما : "وبالتايل أيًضا نقده األساسي يف الكينونة والزمن - ، (444 )).37ص 

يعيق أو يضلل السؤال األساسي لكينونة الكينونة هو التوجه الثابت حنو 
األنثروبولوجيا املسيحية القدمية، اليت تتجاهل أسسها األنطولوجية غري 

ومن غري الواضح ما إذا  .  445"املالئمة وأيًضا الشخصانية وفلسفة احلياة
كان هيدجر يعطي اهتماما كافيا حملاولة شيلر عندما يقول يف سياق مشابه 

إذا كان هدف الفلسفة ): "يف إشارة واضحة إىل عمل شيلر املركزي(
يكمن يف بلورة تصور ما للعامل، فإن األنثروبولوجيا ستحدد موقع اإلنسان 

وأن شيلر حاول  ، وجيب حط هذا حمط تساؤل، خاصة446"يف الكون
، والذي ال يظهر أساسه "للعامل الداخلي"التغلب على مفهوم احلياة 

  .األنطولوجي، وفًقا هليدجر، بوضوح كافٍ 

                                                                                                                

?�q" :HF ). 49اf8\> ]4.H0 ص " ($ اF0&<:<  واTF060 ا0@ھ&9 ا70_.": ""."6 أن "K&ن
�. اiF?:7FH)0 2F)Kd0"=: " ا630م"'TA ھ,ا :!_)2"0F;F8H0ا ":g"ا</. أ ،:F4&0&Dو.A>Nوا :

K. Löwith Weltgeschichte und Heilsgeschehen. Die theologischen 
Voraussetzungen der Geschichtsphilosophie. 5. Auflage, Stuttgart 

ا0,ي "_TA' ()* .A_" f>XD 6=7 ھ,ه اd0.وط اe8H0=2 '.ة أW.ى *!6 ھf8\> .46F، (؛ 1967
�H89 ھ,ه اWelt und Menschenwelt, bes. S. 237 f.; 254 f. .( 2D.m70: ا</.

�.ة :_H0ا :F4&0&Dو.A>Nا ]' T':_702 ?  اe87KH02(ا�:q038: اMN 2"6=> .Fx  وھ (
�6ار oD .46F30 0:70ي ا&F!e0ا sFMX70ا" : J�:KZ 8:ن>Vة ا.K\D 6w.789 :F4&0&Dو.A>Nا TZ

 l) ."Was heißt Denken? S. 95) .( اiًFFH9 TAH" 3&م\H0ن ھ,ا اXD :gً"أ JFe9 6%و
  ).?:�=ً: JFD اV<8:ن وهللا 'J 234 واF;0&ان 'J 234 أW.ى

444 Siehe Sein und Zeit, 212 ff., 220 ff.; Platons Lehre von der 
Wahrheit, S. 124 ff.; Vorträge und Aufsätze, S. 257 ff. 
445 Sein und Zeit, S. 48. 
446 148 KM, S. 191. 
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يظهر شيء واحد بشكل واضح متاًما من نقده الشامل للمفاهيم 
اليت مت وضعها ضمن (العالقة بني اإلنسان والعامل : األنطولوجية التقليدية
غري كافية مبدئيا ) دد للطبيعة ومفهوم مماثل للشخصمفهوم كوين غري حم

ضرورية لتحديد جوهر ) وليست اخلاصة فقط(إذا كانت العالقة الكاملة 
للوجود اإلنساين، ) البنيات(اإلنسان، أي حتديد السمات األساسية 

، كما "العامل"وهذا على وجه التحديد ألن . واخلصائص التأسيسية املطلوبة
يف حد ذاته؛ " ذي معىن"صطلًحا فلسفًيا تابًعا ليس مت أخذه، ميثل م

وبالتايل ال ميكن، من حيث املبدأ، مساعدة الناس على حتديد معانيهم 
، لكن هذا الوجود يف "الوجود يف العامل"فالوجود هنا هو أساًسا . اخلاصة

كسبب   حبكم طبيعته(، الذي 447"فهم الكينونة"العامل هو حتديًدا مكان 
حىت لو  ( ميكن اشتقاق فهم العامل منه ) ratione essendiللوجود

هو  –) الوراثي(  ratione cognoscendiاملعرفة كان هذا من حيث
باإلضافة إىل البعد ثنائي األبعاد البحت ألفق العامل . 448العكس متاما 

الذي ميكن توسيعه واستمراره ِكميًا حسب الرغبة، يضاف أفق الوجود 
عي، الذي ميثل الواقع الشامل، الذي يظهر يف باعتباره بُعد العمق النو 

                                                           
447 TA' .46Fھ ,Wأ"P0:_0ا :F4&0&Dو.A>ا70;6"6 " أ f4ھ,ه *() و-  T':K07.اف ا*Lا ]'

 2Fe".m700!7:�� ا:D - ) :3)Kw  ?"(�)H0ا (" f0اyM (0ى إ.Wة أ.') ./>اO. Pöggeler, 
Existenziale Anthropologie, S. 445(. 

448 2>&!FK)0 :Hً3? :Hً2 9\7.ض دا�F\8)? :F4&0&Dو.A>أ TZ أن  ? be80ا</.) ھ,ا ھ& ا. 
Sein und Zeit, S. 48). 
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ما يعنيه . بالكامل فيه، أو يـُنـَْهك فيه" يندمج"عالقات العامل، لكنه ال 
هو ببساطة الشرط املتعايل إلمكانية " الكينونة"هيدجر هنا بكلمة 

ويف هذا الصدد، فإن الكينونة هي . 449التجربة اإلنسانية للعامل" حدوث"
الكلمة (، "فقط"الظواهر، والذي يظهر فيها " راءو "األساس  الذي يقف 

وهذا ما يعين حتديًدا وجوديًا للفكر . 450) الكلمة اليونانية) (اليونانية
) طابع الواقع" (الطابع احلقيقي"الفينومينولوجي، وهذا بالضبط ما ُيشكل 

) احملددة كموجودة هكذا(العامل خبصائصه املتعددة "باملقارنة مع . 451للعامل
من املعطى "ذلك"بامتياز، و" املعطى"اط املعطيات، فإنه ميثل سبب وأمن

الذي ال ميكن العثور عليه إال يف مثل هذه املعطيات التجريبية، لكن 
  .أنطولوجًيا دائًما ما يوجد أمامنا

يتعلق األمر هنا بالوجود اإلنساين (هذا هو السبب يف أن حتديد اإلنسان 
، بغض النظر عن 453ألساسي البسيط يرجع أوًال إىل هذا الفهم ا) 452

                                                           
449 Siehe auch E. Coreth, Metaphysik, bes. S. 120 ff. 

450. Sein und Zeit, S. 28 ff. (&[>Nا f':H7ھL:D G)_7" :HF? M:MNإن : "0&4  ا
اH0\3&م اF'&!F\0!&0&4  0(/:ھ.ة "_! ، f8\> .3/" :HZ، و4&د اK0:�!:ت و'_!:ھ: 

:39:=7d'35ص " و9_6"@39: و(. 
451 Dazu vgl. Stimmung und Realitätserfahrung, unveröff. Ms. Des 
Verf. 
452 Siehe Sein und Zeit, 47, 17 ( T0 أ<]&Z :F4&0:'(2""."6 ھ46F. أن "_]   "). 

�2F"ھ& ا�ن ، و?=ً: sF0 ،.46F30 ?=� " اP3\0 اM:MN "ھ,ا  453:W) "2\�C&H)0&ع ( 
ا2H80  -*() '78&ى أAZ. 4&ھ."JFD J' -  2 أ'&ر أW.ى، وJK0 9;6"6ًا " اV<8:ن"

TFKd9 (6eHZأ ) ا2F4&0&[>N(ا2FM:MN 0><8:ن، ا70  89&د FH4[ اUq0:�� ا0\.د"2 
 ).Was Heißt Denken? S. 96: را4[) ('!]= 



 

189 

اإلنسان داخل املوجودات اليت " مفهوم"لـ " التحديدات"مدى حبثه عن 
حتيط به، لذلك ال يتطرق إىل تأمل مستوى العامل نفسه، حيث تتحقق 

وفقط عندما ينجح يف انتقاد نفسه يف هذه النقطة، . مثل هذه التحديدات
مؤقتة، وبالتايل " التجريبية"ميكنه أن يعرف بأن مثل هذه التحديدات 

الذي جيعل كل احلدود الفردية (الديالكتيكية األساسية لإلنسان " احلدود"
لكي تكتشف من كينونتها، اليت يتم حتديد جوهرها بالكامل من ) ممكنة

ملموس متعلق مبحتوى مصطلح " حتقيق"وال يعين هذا . 454حيث احملتوى 
اًما كما متت إضافة مسة إىل أخرى يف باملعىن التجرييب للكلمة، مت" اإلنسان"

لإلنسان، وهو ما " جتريبية"املصطلح، بل يعين األساس األنطولوجي لصورة 
، وترتكز على 455" املضمون"مينحها كامل إمكاناا اليت يكتشفها 

إشكالية الواقع الشاملة، بينما كانت يف السابق تطفو يف فضاء أنطولوجي 
اليت مت وصفها، ولكن مل يتم فهمها " Weltlichenالدنيوية "غري حمدد من

                                                           
454 JF0.eFغ ھ:�P. Häberlin  0:709."6 أن 9_.ف : ھ,ا *() ا0!;& ا :F4&0&Dو.A>Nا

 .de0أن ا $FZ" م:* TKdD :!0&4&د ھ:D :ً=l ن&[e9." =)2>&!FK0ا "... (
)Anthropologie und Ontologie, S. 11 ..." .( L3: إF)* ا0.د ،.deZ ، JKH" L

H7H0ا  M:MNط ا.d0ا b4&HDم:* TKdD ت:!�:K)0 2F*&!0ة ا.FUe0ا  ? TA ." :!ھ J'و
:gً"3: أF0إ :!)�w 64&" L ء 'TA : "... 4:ءت ا2mF7!0 ا2F?._H0 ا2Fm3!H0 ا9  70&

:F4&0&Dو.A>N20 " اi_!H06ه،"اl8:ن و>Vأن 4&ھ. ا (!_HD ، ":3!'"  ? .Ue9 دون أي ،
-Subjekt-Objekt) (12ص ..." ("JKH ا70_.ف *(fF ... ا0&4&د *() اVط@ق 

dialektik.(. 
 .وZ,�0 '_!:ھ: ا0!&* 455
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ويف نفس الوقت يتم التغلب بشكل . 457 456من الناحية األنطولوجية 
 .458للبشر يف جمرد العالقات البيئية " الدنيوية"أساسي على العزلة 

 

  سادسا

  ولوجيةطالعالم وإشكالية الكينونة في أهميتها األن

  
 دية األصيلةالبنيات الوجو  "البنية الدياليكتيكية لـ  -1

Existenzialien " األفق "وHorizont" 

، 459"القبلية الوجودية لألنثروبولوجيا الفلسفية"عندما يبحث هيدجر عن 
وسيط "فإنه يسعى إىل حتديد اإلنسان يف جتربة الكينونة، أي يف 

                                                           
456 �qd02 0_@%2 اe8!0:D/�0 ه,Z ./>2 ا>&!FK0ا . sK!".ZH. Krings, „Wissen 

und Freiheit, bes. S. 39 ff. 
457  ، 0:_7H06 ا0!=6ي ا_e0ا  ?  M:Mأ TKdD ًدا&=\' $�*@وة *() ذZ ،�0:ن 'TA ھ,ا ا0&

 .?  ا�F7K0:"60" اHZ 2>&!FK0: ھ "J' 6l ا0_@%2 اb[% JFHg9 P7" P0 kFl ،2F0:_7H0 وا
�J. B. L, Person und Ontologie, S. 375)  . 2x:F. ل. ب. را4[ ج ر tH9 kFl

'W J@ل اFK0:D 2%@_0!&<2 وGF=;9 ): "ھ,ا TKdD و2F064 ]' GFu اا0,ات واC&H0&ع
0:70:D20، وi_!H02 اF92، ".9\[ ا0&4&د ?&ق ا0,ا>&!FK0أو ا fH0:*  ? TU\!" Lو  M:M3& أ?  

.Wا0(=:ء '[ ا�  ? ." i9&)0 :ً=?�0,0، ووLotz :F4&0&Dو.A>£0 2e8!0:D ن ': ھ& 4&ھ.يo? ،
GFg0ال اy802؟: "ھ& ا>&!FK0ا ]' �qd0ف ا.U7" $FZ) " �0,Z ./>ا ،GD:804[ ا.H0ا: 

Die Selbsterfahrung der Person in ihrer Beziehung zum Sein, S. 
إن اV<8:ن ھ& أ<](&4  ?  : "ھ&) D_6 أن أTHZ ': %:م fD ھ:د4.(و<FK\9 2mF7.ه ). 362

�qdZ 385" (4&ھ.ه" .( f9دًرا *() ا'7@ك ': ھ& ?  ذا:% �qd0ن ا&K" ،  0:70:Dو
ص " (P7F0 T':K0:D إHZ:30: إ0) ھ,ا ا0;6، *!6': 9\�7 دا�Hً: اTA' 2>&!FK0 أ?F=;9 G=3: 0,ا39:

 Müller christlichen Personalismus?  ھ,ا اVط:ر F0&' �0,Z.را4[ ). 384
(der Heideggerschen Seinslehre aufbaut): In: Philos, Jahrb. Der 

Görres-Gesellschaft, Jg. 69 (1961/62), S. 371-404. 
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اليت خيصص " البنيات الوجودية األصيلة" ، ألن"شامل" أنطولوجي
كينونة والزمن هي على وجه التحديد النمط لتحليلها اجلزء األكرب من ال

Modi  الذي يتم فيه التعبري عن فهم اإلنسان للكينونة فيما وراء جتربة
إا من جهة طرق ". Mediumالوسيط "العامل، ويف نفس الوقت باعتباره 

وأساسيا بنفس القدر ويف نفس (، ومن جهة أخرى 461 460" للقاء العامل"
طرقًا لتجربة الكينونة يف ) ينري أنطولوجيا" املاإللتقاء بالع"، ألن )الوقت

وبالتايل  فإا متثل، إذا جاز التعبري، الوساطة بني . 462الوجود يف العامل
،  463)كذات(من خالل التعبري عن جتربة اإلنسان " الكينونة"و" العامل"

ولكن ليس كموضوع (كاملوضوع الذي يقف مقابل هذه الذات 

                                                                                                                
459 Sein und Zeit, Seite. 131. 

ا0&4&د"TA'" 2 (.ھ:<:ت ?  ھ,ا ا6U0د، 'J اP3H0 ا�7wV:ل *() أsM ط.ق '&ا234 ا4600
Existenzialien(" ط:H>N 2Fm3!'6ة وl&' 2F4&0&[>2 أMإ4.اء درا JKH" kF;D ،

 2>&!FK02 اD.m9)2F0:_7' 2=".[D( 6".9  70ا ،:F4&0&Dو.A>N2 اH3'  A)"6د د;" ،TAH0:Dو ،
f0 :=eZ" :ي&F!e0ق ا:F8)0 :ً=?ع ا0!7:�� و&Hm' P3? أن) "Werke VII, S, 279 .( JK0

9 37!/ 4&0&[>Nا G?Nا (46. إ0F7=6م ھ" :H!FD ،:!ھ  A)"د :F4&0&Dو.A>9ُ!�3 أ. 
" ?  ذاe7*:D"f9:ره '_]) " (اl"P0:_0&ل ا0_@%2 ا2F)Kd0 اJFD 2=e8H0 ا�qd0 و 461

 �eU" G=;70ھ,ا ا G".ط J*و ،�qd0ا GF=;70":[FMو (" t)F? ]4راB. Welt Zum 
Begriff der Person, S. 16 ff ") :HK?  ? ن:Z :HZ P0:_0ا  ? T�X7' �qd0أن ا

f=F=;9 G?ره أ:e7*:D P0:_0:D �e9.' �0,Z &3? ،f7"6اe0 T_\0:D :ً=e78' 2"6اe017ص " (ا.( 
84.اً ';JFD ً@H7 اExistenzialie " k;e0اH0&4&دات ""H)0 JKH.ء أن ".ى ?  ھ,ه 462

 i>&K)0  6ھe0ا0&4&د ا P)*و  e".m70ا0!\8  اKunz ) ]4راH. Kunz, die 
Bedeutung der Daseinsanalytik Martin Heideggers für die 

Psychologie und die philosophische Anthropologie, S. 49.(. 
 "_!  اP0:_0 وا0&4&د 463
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بوظيفة الوساطة هذه، جيب اإلهتمام  وفيما يتعلق. 465)464ميتافيزيقي
، حيث يتشابك أيًضا مفهوم "Horizontاألفق "مبفهوم هيدجر عن 

أي أنه : 467 466 ")املوضوعية"و" الذاتية"باإلضافة إىل (الكينونة والعامل 
كفكرة تنظيمية باملعىن (للعامل " أفق خارجي"لكل جتربة العامل ظرفية حميط 

والذي بدوره حيدد أبعادها عموديًا من  ،"أفقها اخلارجي" لـ) الكانطي
لكنهما يف التجربة امللموسة للعامل ". للكينونة"األفق الداخلي"خالل

. خيضعان لتثبيت منعزل، ال يكون ممكنا دائًما إال يف التجريد بأثر رجعي
يف السؤال التمهيدي املنهجي ملثل هذا البحث، سواء كان يتعلق 

، تظهر ")األفق"يف مناقشة (نثروبولوجية األنطولوجية أو األ" بامليادين"
إن : عبثية املعاجلة والتمثيل املنعزلني اللذان جيران احلصري من حتت قدميهما

، هي )اليت، كما نوضح، حتيط بالعامل والوجود وتوحدمها" (األفق"مشكلة 

                                                           
464 Vgl. bes. NII, S. 436 ff.; vgl. auch: Der Satz vom Grund. 3. Aufl. 
Pfullingen 1965, S. 132: „  :>N:D G)_7" :HF? أ':م ا0&4&د :>Nا ]C&0 نo? ،ع&C&HZ
.ط:D[ اC&H0&ع 2e8!0:D 0(,ات “. 

465 �eg0:D be80و?=ً: 0ـ  - "3,ا اH. Kunz -  �3> ذ:q92 اF\8)\0ا :F4&0&Dو.A>Nن *() ا&K"
  M:Mأ  e".m9)P0:_0س ?  ا&H)H0ت ا0&4&د ا:eu3:"2 )?  إ>  ? TFH9 t>:Z &0 (7l ،

 :' Ge8' (0ف إ:[H0ا) Ge8" 6%ratione essendi( ./>ا ،(Die Bedeutung der 
Daseinsanalytik Martin Heideggers für die Psychologie und 

philosophische Anthropologie, S. 55). . 2F4&0&Dو.A>N2 اDر:=H02 ا)Kd' ل&l
واKdH0@ت ) واF);9 ()* 2F!e' t>:Z :' :ًe0:x  70@ت ھ46F.(ا6e0ا�2F ?  اb[0 ا0!\8  

Fm3!H07:زاHH0ا i7>&Z �>7_6دة، ا</. اH02 ا :Die anthropologische 
Betrachtungsweise in der Psychopathologie /Zur Verwertung des 

Heideggerschen Ansatzes siehe bes. S. 160 ff.). 
466 Vgl. Anthropologie und Transzendentalphilosophie, S. 21 ff. 
467 Dazu vgl. bes. E. Coreth, Hermeneutik und Metaphysik, S. 438. 
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بالتأكيد أنثروبولوجية وأنطلوجية يف نفس الوقت؛ ال يوجد فصل صارم بني 
فاألفق ". التخصصني"ضوع ميكن أن يربر مثل هذا الفصل بني الذات واملو 

إنه من . هو بالضبط التعبري عن الوحدة الذاتية اليت حتدث فيها جتربة العامل
إذا رآه املرء من (، ومن جهة أخرى )كما تبدو(جهة تعبري عن الكينونة 

د فإن اعتماًدا على نوعية التوكي. ، فإنه جتربة هلذه الكينونة)قطب املوضوع
لتوضيح هذا مبصطلح (يتعلق األمر مرة : اجتاهات البحث تفرتق اآلن

األنطولوجيا؛ حيث يتم دائًما أخذ الشروط (بتجربة الكينونة ) موحد
، ويتعلق األمر مرة ثانية بتجربة الكينونة )الذاتية للتجربة يف االعتبار

، بل "ونةالكين"األنثروبولوجيا؛ حيث هنا مرة أخرى ال يتم إبطال ظروف (
توضع يف عالقة بالتجربة الشخصية للذات، واليت يكون التعبري املناسب 

"). فهم الذات"تنشأ من رغبة بشرية وجودية يف (عنها باألنثروبولوجيا 
جيب اآلن التمييز بني العالقة الديناميكية الديالكتيكية بني الكينونة 

 املستويات واإلنسان بطريقة أكثر منهجية، حبيث تصبح اإلشارات إىل
 .املختلفة للتخصصات األنثروبولوجية أكثر وضوًحا
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أسباب الوجود التمييز بين الديالكتيك من حيث . 2

ratione essendi  ة رفالمعو   ratione cognoscendi  

: على التايل) ratione essendi( أسباب الوجود من جهة، ينطبق
) كشرط إمكانيتها(نونة فقط بالرجوع إىل الكي" موجودون" "البشر/الناس"

هنا معىن إال فيما يتعلق بالشخص " الكينونة"، وال يكون ملصطلح 468
ويشري هذا األخري بوعي إىل ) (ترانساندالتيا(الذي خيترب هذه الكينونة 

وليس إىل ما يستند إليه أنطولوجيا، ألنه ال ميكن " الكينون"مصطلح 
هناك تبعية إال بقدر ما  فليس. لإلنسان" وجودية"القول بأن هناك تبعية 

، وال "الكينونة"بنفسه " يف حد ذاته Ansich" هي طريقة حيدد ا الـ 
. بذات ما" يف حد ذاته"يكون ممكًنا ومفهوًما إال من خالل ارتباط هذا الـ 

املتعايل، الذي يدعي بأنه مؤسس  –نبقى هنا على املستوى املعريف 
بشأن التبعية األساسية أو استقاللية  وبالتايل ال نتخذ أي قرار -أنطولوجيا 

الذي جيب أن يكون مرتبطا بالذات على هذا " (الكينونة" " مفهوم"
ومن جهة أخرى !). هذا مهمة معقولة ممكنة" تقرير"؛ ولرمبا مل يعد )النحو

                                                           
'g? f0 �Uq:ء أZ 2=F=l J* TAH0:D i9&0" J' .eZ&ن اV<8:ن . ب. "7;6ث ج468

ا0_&دة إ0) "؛ ?  ھ,ا ا6U0د ، 9;6ث )Mensch) und Natur, S. 503 503" (ا0&4&د
2>&!FK0ل " ا&l 0(!:س  *&C&H0ا .FK\70ا  ? :Hًدا�"G=;9/P0:_0ل ا:H7Zا) "ebd., S. 

514) (:gً"ا</. أ :K.Rahner ،K. Rahner, Geist in Welt; E. Coreth, 
Metaphysik.(. 
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بالنظر إىل االرتباط األول على ) والتبعية أيضا(هناك، يف القياس الصارم 
له أمهية خاصة للتأويل األنثروبولوجي (باط ثاين ، ارتأسباب الوجود مستوى

أو على (ال يوجد فهم الكينونة ): 469وكذلك للتأويل الفلسفي بشكل عام
إال فيما يتعلق بفهم الذات، وال يكون ) فهم العامل: مستوى أقل أمهية

ويف . 471 470الفهم الذايت ممكنا أيضا إال من خالل فهم مسبق للكينونة 
يؤدي فهم الكينونة إىل فهم : منهما على اآلخر الوقت نفسه يشتمل كل

ذايت أكثر إشباًعا، ويؤدي فهم الذات إىل فهم متقدم للكينونة؛ ال ميكن 
فصل االثنني عن بعضهما وحتديد كل واحد على حدة مبعزل عن اآلخر، 

، "جتربة الواقع"يف وسيط واحد من " حيدث"بل إن فهم الكينونة والذات 
جود يف العامل والشخص الذي يفكر يف هذا حيث يكون الشخص املو 

") الفهم("هذه الوحدة الديالكتيكية على مستوى اخلربة . العامل دائم احلركة
يف العالقة الرتابطية بني ) كما هو موضح سابًقا(هلا أساسها األنطولوجي 
إا تشكل تطابًقا بينهما، جيب عليه أن يقدم . اإلنسان والكينونة نفسها

                                                           
469 Siehe bes. E. Coreth, Grundfragen der Hermeneutik, S. 711 f. 

?  ا60ازا"f8\> J، وfH3?  ?  0:70:D 0,اJHK" ،f9 ': </3.ه e7*:D:ره ا<_Mً:K: و4&د"ً: " 470
 :.P3\0 J".... Sein und Zeit, S. 15 f اF8\9 ()* P0:_0. ا60ازا"

4712>&!FK0ا  ? i9&0 ا، ".ى,K2: "ھ)':Z 7_:دةML G)[H0ا  )Wء ا60اim0ا0,ات " ا GF=;70
 Die Selbsterfahrung(اe7*:D 2".de0:رھ: اd0.ط ا8FMX70  اP3\0  �:3!0 ا0,ات اde0.ي 

der Person in ihrer Beziehung zum Sein, S. 363 .( ، i9&0 b8l"0ا  *&
D ،" PK;D=6ر ': "K&ن ا�qd0 اde0.ي ) D) "364:0,ات TKd7" L إD G)_7" :HF? L:0&4&د

.Wا� ]' :'ً:H9 ، ھ,ا 9;6"6ًا be8Dو :'ً:H9 f8\> ]' ا  –). 367" (ا0&4&د:g"را4[ اK. 
Rahner@A' ،- Hörer des Wortes, wo Geist-Sein letztlich mit absoluter 

Offenheit gleichgesetzt wird (S. 71)  وGeist in Welt. 
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ا يف ضرورة وجوده الداخلي، الذي له أمهية خاصة تأمال منهجيً 
اإلنسان (واملهم هنا قبل كل شيء هو فهم . لألنثروبولوجيا املواضيعية

بالنظر إىل الصلة بالذات، حيث ينعكس جدل الذات واملوضوع ) والعامل
ال . الذي تتحرك فيه األنثروبولوجيا" الذايت"مثل الوسيط  -مرة أخرى 

األنطولوجية كما ال ميكن أن " مضامينها"يا أن تتجنب ميكن لألنثروبولوج
  .472تنكر نفسها

  

  للوجود في العالم" بنية الوساطة"الديالكتيك و. 3

وهو دياليكتيك ميكن للمرء (يف جانب من جوانبه يعرب هذا الديالكتيك 
مثل الفلسفة  -أن يسميه املبدأ املنهجي لفلسفة هيدجر واألنثروبولوجيا 

، ومن ")الوجود يف العامل"ن أيًضا على مصطلح هيدجر اآل) - بشكل عام
وهذا يلقي الضوء أيًضا -(أنثروبولوجيته / خالله يتطور علم أنطولوجيته 

" ال عامل هلا"ال توجد ذات : 473على مشكلة الواقعية املثالية التقليدية 

                                                           
"(�q اW. Ernst   ()* 2eM:!' 2=".[D 2)KdH0إر<t8 . ھ,ا ھ& اZ  ? be80&ن ف .472

': ھ& اV<8:ن، وJKH" $FZ JK0 "إن اy80ال اA>£0 PM:;0.وsF0 :F4&0&D : ا0!;& ا0:70 
 "(و6lه  و"bm أن "X8ُل *J اV<8:ن ?  أM:س اPF0:_7Z :="iF?:7FH0 0(&4&د TKdD *:م

Moderne Versuche zur Gewinnung eines neuen Lebensverständnis, 
S. 28.( 

473 Zu dessen Zusammenhang mit dem „In-der-Welt-Sein“ siehe 
Heidegger Sein und Zeit, bes. S. 220 ff. 
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" عامل"ما، متاًما كما ال يوجد " عامل"، ترتبط من بعد بـ 474منعزلة مبعىن ما
، من شأنه أن يدخل فقط يف عالقة ذاتية لسبب واقعي، "يف ذاته"جود مو 
جيب متييز هذا القول بدقة عن حتديد التبعية الوجودية للعامل عن الذات، (

وهكذا ينعكس ). وهو ما ال نقصده بأي حال من األحوال يف صياغتنا
ل للعالقة بني اإلنسان والكينونة هنا يف شك" امليتافيزيقي"الديالكتيك 

معني، يف العالقة بني اإلنسان والعامل، واليت تعترب أيًضا ذات أمهية " جترييب"
أساسية ألنثروبولوجيا ملموسة، يتم تنفيذها أيًضا بالكامل يف اجلوانب 

اليت جيد فيها مرجع الكينونة األنطولوجي " املادة"الفردية، بقدر ما يقدم 
فما قيل مسبًقا .  فعليلإلنسان حتقيق وساطته كعامل ملموس وحتقيق ذايت

عن العالقة األساسية لإلنسان بالكينونة، والذي يعطي كل أنثروبولوجيا 
من (املبادئ التوجيهية املتعالية، ال ميكن جتربته إال يف لقاء اإلنسان بالعامل 

وإىل هذا احلد  - جتربة الكينونة " تتوسط"إن جتربة العامل ). خالل وساطته
جيب أال ملها األنثروبولوجيا بأي حال من  تعترب شرطا وراثيا هلا،

األحوال، حىت لو مل تستطع مثل هذه التجربة اكتشاف معناها النهائي يف 
وال ميكن رؤيتها يف " آخر يف حد ذاته"حد ذاا، بل تشري إىل شيء 

                                                           
<=6 ھ46F. 0&234 </. أl:د"Heidegger, Sein und Zeit, bes. S. 206 ) 2را4[  474
>:m0اb" : ,F\!9 ، %:e0س ا:Mأ ()* ،P7" ،2F)�Nا P0:_0ظ:ھ.ة ا0&4&د ?  ا PF[;9 6_D

 ]' ]FHm70ا"P0:*"ولi_H0�0 ")ا0,ات ا,Z ]4را ،E. Coreth, Das 
fundamentalontologische Problem bei Heidegger und Hegel. In: 

Scholastik. Jg. 29 (1954). 
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املرء يف األنثروبولوجيا " حيتاج. "475اإلنسان إال من خالل إمكانية حدوثها
لكينونة أساًسا لإلكمال اجلوهري جلانب العامل  العامة إىل جانب ا

كمكمل، ألن جتربة الكينونة حتدث فقط يف جتربة العامل، وباخلصوص ألنه 
ذه الطريقة أيضا ميكن حتقيق جتسيد حقيقي للنهج الفلسفي الكينوين 

، إذا كانت ال تريد أن "األنثروبولوجيا الوجودية"املتعايل، الذي حتتاجه 
يبدو أن : "مثال Pöggelerليات، كما يقول بوغيلري تتورط يف الشك

األنثروبولوجيا الوجودية ال ميكنها التنافس مع الثروة اليت اكتسبتها 
ويعرب . 476"األنثروبولوجيا الفلسفية يف العمل من خالل املشاكل امللموسة

ال ميكن فصلهما وحيتاجان إىل " ارد"و" امللموس"هذا فقط على أن 
إن أنثروبولوجيا وجودية موضوعانية بالكامل، . ا البعضاستكمال بعضهم

واليت حتدد من جهة البنيات األساسية الشكلية لوجود اإلنسان يف التحليل 
، ومن جهة أخرى، باعتبارها هذه البنيات بنيات للوجود يف 477املتعايل

تعطي بـُْعَد العمق املتعايل من  -كما تظهر يف األول ومؤقتا -العامل، 
؛ !)البعد األنطولوجي(فكري يف جذورها بالكامل يف جتربة الواقع خالل الت

جتربة العامل، مثل األنثروبولوجيا " نبذ/سلب"وهو أمر ممكن فقط يف 
                                                           

475 d' 2d%:!' 2F>:K'أي '6ى 9&64 إ (2 إ0FH0:_0ا :F4&0&Dو.A>N2 هللا ?  ا)K-  وإ0) أي
 .Fd" هللا"ھ:"46. إ0) " و4&د"'6ى " JKH" JK0ھ,ا ، و (إ0 �=? .Fd" أن ]dm)0 JKH" ،

TFU\70ا J' 6"iHD ھ,ا ]' T':_70ا. 
476 Existenziale Anthropologie, S. 460. 

477  2)KdHD G)_7" :HF?" )e=0ا0&4&دي 30" اا TF);702 ?  ا)U046.، ا</. ھـذي اF . i>&Z
Kunz ، C.H0ا s\!0ا P)*  ?  4&0&Dو.A>N�3 ا!H0ا ، -  fF? ا0,ي ".ى" ()* k;" :ًA;D
 )e=02" (اF8\!02 اF_�:%&0ا70;6"6ات ا sK* ()*) ( 169ص.( 
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الوجودية ألا تعمل على بناء أسس للوجود (الوجودية باملعىن احلقيقي 
ة ، ولن ترغب أبًدا يف االستغناء عن وفر )اإلنساين يف أمهتها األنطولوجية

عوض ذلك، سوف يرى حتقيقها الذايت الكامل يف . املادة التجريبية الغنية
أخذ التجربة بعني االعتبار، فمن خالل إظهار األسس األنطولوجية 
الشكلية لإلنسان، جيعل الوجود الفعلي للفرد يف العامل أكثر قابلية للفهم، 

كن توضيح ما وعلى أساس مثل هذه الظرفية احملددة مسبًقا لتجربة العامل مي
ويف الوقت نفسه ترفض أيًضا ". عملًيا"هو املقصود ا أو تعريفها أيًضا 

جمردة وموجهة بشكل جترييب باعتبارها " العامل الداخلي"أي أنثروبولوجيا 
غري مؤسسة بشكل كاٍف وغري متأملة وحمددة بشكل غامض يف بياناا 

 .التحقيقات الفردية األساسية واحلامسة، اليت تعترب ضرورية جلميع
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  سابعا

 المشاكل المنهجية

التمييز بين األنثروبولوجيا التجريبية والمسبقة . 1

  )المتعالية(

ما يظهر أيًضا يف االختالف املذكور أعاله يف طريقة النظرية املتعالية 
بني اللحظات  478لألنثروبولوجيا األنطولوجية هو التمييز الصارم املسبق 

إن : يف نفس األنثروبولوجيا الفلسفية") التجريبية("الحقة السابقة وال
، "Seinshorizontأفق الكينونة "األسس اليت ال ميكن العثور عليها يف 

، Welthorizonteواليت من حيث املبدأ ال ميكن اختزاهلا يف آفاق العامل 
إا تظهر وتتمظهر فقط يف ". آفاق العامل" "تتجاوز"هي باملثل قبلية ال 

إن الفهم الذايت : ويعين هذا من الناحية األنثروبولوجية. ذه األخريةه
 )الوقوف يف أفق الكينونة(= اإلنساين، الذي يتوافق مع العالقة بالكينونة 

، ويتقدم بشكل أساسي على الفهم الذايت إلجنازات العامل امللموسة، 479
الطبع على الرغم من أنه جيب ب -. (ال ميكن اشتقاقه من هذه األخرية

                                                           
478 Zur Problematik des apriorischen Ansatzes (speziell bei 
Heidegger) siehe O. Pöggeler, Existenzialeropologie, S. 460. 

479 k"ر&K0 :ً=?وCoreth ھ,ا ،"T�Nا0,ا9  0><8:ن ھ& ?  ا P3\0س " ا:Mأ
 fD:7Z ./>2 اF0:_7H0ا :F4&0&Dو.A>Nا)Was ist philosophische Anthropologie? 

S. 257(. 
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يف التحليل املتعايل كشرط املعرفة استنتاجه فقط من هذه 
وبالتايل، فإن التأكيدات األنثروبولوجية املتعلقة !). اإلجناز/للتحقيق

بالتجربة اإلنسانية للكينون ال تتعلق بتأكيدات حول عامل بشري معني، أو 
كن العالقات بني اإلنسان والبيئة، وهي عالقة ميكن التحقق منها؛ ال مي

أما فيما يتعلق . بشكل كاٍف إال يف التفكري املتعايل) أي العالقات(فهمها 
، فإن البيانات الفردية حول جتربة إنسانية حمددة للعامل "بإمكانية التحقق"
ال تتعلق إال بتأكيدات ) واليت ميكن ختصيص جتربة ذاتية أنثروبولوجية هلا(

اليت حتدد عن " (صورة اإلنسان" قبلية متعالية،  فيما يتعلق بأمهيتها مل
قابلة "وليس العكس، وتكون ذا )" الشمولية" جتربة الكينونة"طريق 
وسيتم حتديد العالقة بني األنثروبولوجيا .  481.482 480"للتحقق

  .484مبزيد من التفصيل يف وقت الحق" التجريبية"و 483"القبلية"

                                                           
480:3>XD 2Fm3!' 2=".[D f=Fe[9 P9 2 : "... وھ,ا "_! ، إذاFH)_0ا0!7:�� ا J' 2*&Hm' د.m'

، اw  ?&789 L  70.وط إ'2F>:K و4&دھ: ?  ا6l&0ة واHK0:ل اD:80=2 ، وXD t8F0ي ا0\.د"2
2F\8)? :F4&0&Dو.A>ال أ&lNا J' ل:l" ]4را ، )E. Coreth, Was ist 

philosophische Anthropologie? S.. 259 .( ()* :Hًم ا0\.د"2 دا�&)_79;.ك ا0
 :3!KH" L  0:70:D2 ، وM&H)H02 اF*&C&H0ب '78&ى ا:_F7Mھ."ا&m0دي 0(&4&د " ا:H0ا Te%

اP)_0 ا0\.دي ھ& ?  اMN:س ("اfF? :HD  >:8>V اK0\:"2 واZ  ? TAH7H0&ن اV<8:ن إ<8:<ً: 
"P7 ا�70(TA' ()* b ھ,ا ا6".m70 ?=� ?  "). 'm.د *(TU" L &3? ، P إ0) اTK0 اH)H0&س

2F0:_7H0ا PF0:_7)0 :ً=?ا0!7:�� ا0\.د"2 و .F8\9 .&Z .e_"و k"رCoreth  .F8\70ا J* ح&C&D
<7:�� " ا0!7:��"ھbm" T أن K9&ن ھ,ه (ا7H0_:0  ا0,ي "PF/!9 Ge8 ا0!7:�� ا2FH)_0 ا0\.د"2 

�eU" L أي '&C&ع ): "أ<A.و2F4&0&D *() اVط@ق و89:ھZ P3?  ? P&ن اH0.ء إ<8:<:
 :ً=e8' ف._> :!>N :' :F4&0&Dو.A>XD 2)�. و<_.ف أ<\k;e)0 - deZ ،:!8 اH)_0  ا0\.دي ذا 

 P3\>و .e7q> -  د:_DNا  ? k;e> ،2=D:802 ا?._H03,ه اD ًدا:w.7M8:ن ، وا>Vا fF!_" :'
 :37FH2 ا0\.د"2 أھFe".m7087:ب ا0!7:�� اZا ،P0:_08:<  ?  ا>V7(\2 0(&4&د اqH0ا

 2F4&0&Dو.A>Nا)"f8\> ]4.H06م ?.ا<�  ). 260ص . ا="Frank  23 6ً4اD:d7' b>4&ا
) :HF? e".m9 s\> P)* 6=!D G)_7"-t;D  8\>(f\0y' ]4را ، :S. Frank: Zur 
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  جدلية الذات والموضوع كمبدأ شكلي. 2

لذات واملوضوع اليت تظهر أيًضا يف إشكالية األفق فيما يتعلق جبدلية ا
، جيب مالحظة ما يلي بشكل )اليت تشمل مجيع األسئلة املتعالية(

تكمن أمهيته بالدرجة األوىل يف توضيح العالقات املعقدة، اليت : منهجي
تساعد على إدخاهلا إىل بنيتها الشكلية، حيث يصبح ما هو مشرتك بني 

تكمن أمهيتها على وجه التحديد يف بنيتها . وضوحااملشاكل الفردية أكثر 
وهذا . الثابتة شكليا، واليت تسمح بتحقيق ملموس خمتلف يف كل حالة

جيعل من املمكن التعامل مع مشكلة تعقيد العالقة بني اإلنسان والعامل  
                                                                                                                

Metaphysik der Seele (Das Problem der philosophischen 
Anthropologie). In: Kann-Studien, Bd. 34 (1929), S. 351-373... 

481 .m!)"ز T�7wا ،:F4&0&Dو.A>Nوا s\!0ا P)* JFD 2%@_)0 2e8!0:DZellinger ح&C&D 
 P)K7") "Die philosophische" ا0=.ار اNو0  اA>N.وD&0&4 "إن : *() ھ,ااC&H0&ع

Anthropologie als Grundlage psychologischer Theorienbildung, S. 
104 .( 2F':87' ، 2FC.* t8F0ور"2، و.C 20:l و0 ، ".ىNھ,ا ا0=.ار ا TA'  ?و

 2Fe".m9 2".dD ت:M2 إ4.اء دراF>:K'V))* TA's\!0ا P (م:* TKdD" : 2l.7=H02 ا=F=;0إن ا
Fe".m9:ً واXD 2)�:=0ن اH0\:ھPF اA>N.وFA9 2FH7l 2F4&0&D. اG)=0، و9=&د T�:87)0 ': إذا Z:ن 

2".K\0ت ا:F)H_0ھ,ه ا TAHD وري.C ط.w وزن �D6م ر* bm") " ص ،GD:80ج ا.H0ا s\>
105.( 
(2FH ا0\.د"2؛ ھ,ا "_!  ?=� أن اF8\70. ھ,ا L "_!  أ<8eD JKH" f:طm9 2:ھT ا0!7:�� ا0_ 482

 2?._' T�:M&D ى.Wة أ.' JKH' .Fx ا0\.دي P)_03: اF)* TUl  70ا G�:=;)0  ="iF?:7FH0ا
:38\> 2=F=;0ا. ):gً"2 ، ا</. أF\8)\0ا :F4&0&Dو.A>£0 2"2 ا0_(&م ا0\.دFH0@ط@ع *() أھ: 

)W. L. Kelly, Phänomenologie und philosophische Anthropologie, 
bes. S. 155  H)_0س ا:MNا JFD  )Wط ا60ا:e9رLح ا&C&D :!3. ھ/" ،f8\> t%&0ا  ? ،

 ).اF'&!F\0!&0&4  واMN:س اH)_0  ا0\.دي
483  (!_' P3\0"  )e=0أو ا Ge8H0ا P3\0اVorverständniss" ./>ا ،E. Coreth, Was 

ist philosophische Anthropologie? S. 259. 
وا6eH0أ ) اk")2Fe".m70 ?  ھ,ا اF80:ق *J اJFD �%:!70 ا70_6د"2 ا2M&H)H0 "7;6ث Z&ر 484

  )Kd06ي ا".m707_:0 (اH0ا (6ةl&)0 .f\0y' ./>ا :Was ist philosophische 
Anthropologie? S. 258 
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كالعالقة بني الوعي والكينونة، من بني أمور أخرى، ومعاجلتها بشكل 
املنهجية اخلاصة اليت تكمن يف هذا فائدة خاصة  وللميزة. منظم مماثل

لتوحيد األنثروبولوجيا العامة، اليت ميكن جتميع املشاكل الفردية اخلاصة ا 
والذي بالطبع جيب أن يكون له (يقودها /حول مبدأ شكلي يرشدها

و يف الوقت نفسه، يصبح املشرتك يف "). حمتوى حقيقي"أساس 
يف النهاية على جتنب أو التغلب على عزلة االختالف واضًحا، مما يساعد 
وما مل يُقل هنا هو أن العالقة بني الذات . اجلوانب األنثروبولوجية الفردية

على . (واملوضوع املعنية باألمر جيب أن جتد بالفعل تفسريًا ميتافيزيقًيا معيًنا
يدة إن إظهار بنية حما!). سبيل املثال فيما يتعلق مبشكلة املثالية والواقعية

إىل حد ما فيما يتعلق بالتحديد الفردي والدقيق، مبعىن بعض األفكار 
" مبدأ تنظيمي"املوضوع املستخدم هنا، هو  - امليتافيزيقية وبنية الذات

  .إا وسيلة للوصف وليس للتوضيح. شكلي، وليس حتديد حمتوى معني
  

 أما املدى الذي حيدد فيه املوضوع والذات بعضهما البعض عن كثب يف
معنامها امليتافيزيقي األنطولوجي، وثيق الصلة أيًضا باألنثروبولوجيا، فإنه 
ليس موضوًعا خاًصا للبحث هنا، حيث يتم عرض البنيات الشكلية 

إن األنثروبولوجيا امليتافيزيقية املنفذة . املتعالية لألنثروبولوجيا على اإلطالق
" جانبا"ب أن يأيت بالكامل ستؤدي بالطبع أيًضا إىل حتديد ملموس ملا جي
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داخل  -العالقة يف حد ذاما ويف عالقتهما املتبادلة فعلًيا وجوديًا 
  ).الكينونة الكاملة

  Selbstverständnis المشكلة المنهجية للفهم الذاتي. 3

  
ينتج تفكري منهجي نقدي إضايف عن التفكري يف الوجود البشري والتعبري 

وتظهر هنا ( معني مت نقله تارخيًيا يف فهم ذايت " الوجود البشري"عن هذا 
؛ تتقدم األنثروبولوجيا املتعالية !)مرة أخرى مهمة التأويل بشكل واضح

والذي يعين بالطبع أيًضا (من خالل فهم ذايت بشري معني  - اآلن كعلم 
لفهم بنيات وجود اإلنسان كهدف من دراسات هذا  485 )فهم العامل

املفكر (ا هدف فهم الذات العلم، وهي دراسات جيب أن ختدم بدوره
كعلم لإلنسان (موضوع األنثروبولوجيا : ؛ باختصار)فيها علمًيا هذه املرة

هو وجود اإلنسان؛ الدافع واهلدف ) يف موقعه داخل كل الكينونة
يف ). حيددمها معا من اخلارج إىل حد ما(لألنثروبولوجيا، !) كالمها(

يف التحليل ) م إنسانيتهفه(= املقابل، جيب توضيح فهم اإلنسان لذاته 
وتظل البنية  (ويتم إجراء هذا التحليل فقط على مستوى خمتلف . املتعايل

يتعلق األمر بالظروف ") وجود اإلنسان"يف حالة (؛ من جهة )كما هي
املتعالية أيًضا للفهم الذايت امللموس لإلنسان، واليت حتدد ذلك بطريقة 
                                                           
485 Siehe bes. E. Coreth, Was ist philosophische Anthropologie? S. 
273. -Vgl. auch: ders. Grundfragen der Hermeneutik, S. 71. f. 
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واستناًدا  -) املعرفة(جهة أخرى ومن . موحدة يف أشكاله املختلفة للتعبري
تصبح بنيات الوصول الشبيهة باألفق  –إىل فهم تارخيي معني للذات 

للشرط املتعايل الذي يعترب أساس " التجرييب"يف شكل فهم الذات (الذايت 
كما متت صياغة   - (  486 )األساسي" للوجود اإلنساين"الفهم الذايت 
لة للتجربة جيعل مناطق معينة هناك فقط أفق ملموس كوسي –ذلك تأويًال 

كما تظهر الكينونة، على سبيل املثال، فقط من منظور الذات   -متاحة، 
اليت   487وميكن أيًضا تفسري البنية الدائرية). الفردية املختلفة وإدراك العامل

يف فهم وجود اإلنسان، والذي : حتدث هنا باستخدام وسائل التأويل
، حيث يتم التعبري عن فهم الذات يفرتض مسبًقا فهم اإلنسان لذاته

بشكل كامل ومربر هذا الفهم بشكل كامل يف نفس الوقت، ميكن إظهار 
املعرفة "بنية مماثلة لألحداث املفسرة بطريقة تأويلية لتحديد موضوع 

، اليت من خالهلا يتم التعبري عن هذا السؤال الفردي أيًضا يف "املسبقة
  .تعاليةالسياق األكرب لألنثروبولوجيا امل

 
  

                                                           
dZ.ط '0  0:_7(_TH *() ا2F!e0 ) ا0)GD:80(;U&ل *() اH0_!) اHD �e9.H0\3&م ا0,ات  486

 P. L. Landsberg, Einführung in die: ا2FM:MN 0&4&د اV<8:ن، ا</. Uq0:D&ص
philosophische Anthropologie, S. 7 

ا</. ?b8l .( :HF اP3\0 ا0,ا9  اGD:80(ا0,ات  إن '!2Fm3 درا2M اV<8:ن 9;6دھ: ھ,ه 487
أbm" L أن K9&ن ?v:ت : "FeM6>LP. L. Landsberg.غ : "�q أM:س ھ,ه ا60ا�.ة

 ).12اH0.4[ اGD:80، ص " (ا60راTKd9 :' J�:K0 2M <\38: *() ھ,ا اD J�:K0=6ر اK'V:ن؟
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  تاريخية أفق التجربة. 4

 

إن : تثري الوساطة التارخيية هلذا الفهم األنثروبولوجي املسبق مشكلة إضافية
مسألة الوجود الثابت لإلنسان تكون ممكنة فقط من فهم ذايت خمتلف 

كيف ميكن حتقيق شيء مثل اجلوهر فوق التارخيي للوجود . ومعتمد
املسبق الذي جيب على املرء أن يبدأ منه البشري، إذا كان الفهم التجرييب 

خيتلف يف كل حالة؟ هل هذه الصورة الذاتية قد تكون جمرد تعبري عن 
التوقعات املعيارية املتغرية اليت حتملها حقبة ما فيما يتعلق بالوجود اإلنساين 
للفرد؟ وبالتايل، هل نقد فهم ذايت تارخيي معني غري ممكن يف الواقع، ألن 

ى يلجأ إىل نقطة بداية تارخيية أخرى بوساطة إلعطاء هذا مرة أخر 
تعليمات للتفسري فقط، وبالتايل يؤدي فهم الذات إىل الشرط املتعايل 

يف " التجريبية"الذي مت تقدميه لـ البحث األنثروبولوجي، أي الوساطة 
؟ كيف ميكن إجياد طريقة للخروج من مشكلة )املعرفية(األفق، إىل النسبية 

وليس فقط كتعبري عن توقعات (ه، وكون األنثروبولوجيا كعلم الرتاجع هذ
ميكن أن تتساءل جبدية؟ هنا ) وآمال غامضة لدى جمموعة من الناس

أيًضا، جيب اإلشارة مرة أخرى إىل الطابع اخلاص للطريقة املتعالية للمنهج 
على الرغم من أن هذا يظهر فقط اإلمكانية األساسية (األنثروبولوجي 

): ى النسبية، إال أن هذا التغلب نفسه ال ميكن إثباته بالكاملللتغلب عل
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أوًال، على أساس حتليل لشرط االحتمال األساسي، ميكن حتديد فهم 
ميكن حتديد القواسم املشرتكة يف أشكال خمتلفة من التجربة  - الذات 
وهو ما يهم األنثروبولوجيا، ما دامت دف إىل الصالحية العامة (الذاتية 

إضافة إىل هذا، ميكن هلذه الشروط احملتملة، املوجودة يف ). قام األوليف امل
بعض البنيات األساسية اجلوهرية، أن جتد لكل منها تعبريات جتريبية خمتلفة 

ويف . تارخيي" إلبراز"برتكيز خمتلف؛ لذلك ال جيب بالضرورة أن ختضع 
تكون صاحلة  الربهنة عليهم ، ميكن للحظات املسبقة للتحليل املتعايل أن

  .488لوحدها
  

  اإلنسان" جوهر"مسألة . 5

 
إن األنثروبولوجيا الفلسفية مطالبة قبل كل شيء بتجاوز على إخفاء 

Verdeckung  البنيات الوجودية األصيلة  "نواةexistentialen " لوجود
وتعرية هذا اجلوهر ) كما يظهر يف شكل صور خمتلفة لإلنسان(اإلنسان 

كما تصوره هيدجر يف ") (الظاهرايت("من اهلدم  نفسه، مما يعين نوًعا

                                                           
"  PerspektivismusاH0!/&ر"TKdD" 2 *:م l&ل اJFD 2%@_0 اA>N.وF4&0&D: و  488

 ,E. Utitz, Zur Philosophie der Jugend. In: Kant-Studien .ا2F\8)\0 را4[
Bd. 35. (1930), S. 437-465, S. 444 f. 
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، اليت تؤثر فيما بعد يف التصورات املشوهة عن طريق 489 )الكينونة والزمن
وال جيب أن يكون هذا فهًما قبليا حرًا للمكونات املتعالية للوجود . التقاليد

البنيات الوجودية  "يف شكل ) وبالتايل فهم الذات أيًضا(اإلنسان 
) أن خنطئ(الذي ال نريد (الكائن البشري " جوهر"لذا فإن ، 490"األصيلة

قاعدة "لن يكون جمرد ) 491يف فهمه مبعىن مادة ميتافيزيقية كالسيكية
؛ بل هو تعبري حقيقي عن Rothacker( 492 روتاكري " (تغريات ثابتة

وكيفية ارتباطه ارتباطًا ملموًسا   493حقيقة ارتباط الكائن البشري بالكينونة
يعين أن األنثروبولوجيا املتعالية : 494ذه الكينونة –ارخيي ضمن أفق ت -

                                                           
489 Siehe Sein und Zeit § 6, S. 19 ff. 

?  UW 20:l:�� " اm70."6 اCV:D" M:MN:?2 إ2)Kd' (0 (CV:D:?2 إ0) ذ�0 ، ھ!:ك 490
ھT 9&64 : 2 إ'PFH_9 2F>:K اe0!) ا2F0:_7H0 اFHm0 2e87KH0[ ا0!:س'0X8) و4&د ?.دي ?.دي

 2)':d02 اFM:MNھ,ه ا0.ؤ"2 ا TA'" 2Fe".m702 اF_%7@?:ت ا0&اWLا ]FH4 Ge89  70أو أ<3: (ا
، أو ھJKH" T ا7w=:ق ھ,ا ا0_:م ?=� 'TZ Ge89( J ا0.ؤى اF_' TKdD 2Fe".m70:ري

KdH0@ت ا0!/."2 ا0_(2FH اXd!9  70 ھ!:، "TU اH0.ء ا2Fe".m70 ا0&ا%_2F؟ CV:D:?2 إ0) ا
 ��:Uq0ا J* k;e06، *!6 ا".m702 اF>:K'20 إX8' (0إ :gً"ا0_:'2 0£?.اد *() " ا0\."6ة"أ

اH)H0&س TKdD (و3D �e9.9,ا ارe9:طً: وKd' :ً=Fu(2 اlV:ط2 اH0:د"V:D 2<8:ن . ھ,ا ا0!;&
 P. L. Landsberg; Einführung in die، را3D ]4,ا ا6U0د FeM6>L.غ )?."6

philosophische Anthropologie, S. 12.  . و?=ً: 0ـLandsberg  2/l@' JKH" ،
t;e0ا  H)_0ا f4&70ت ذات ا:Mال : "': "(  ?  ا60راi9 L f8\> 8:ن>Vإن ط."=2 و4&د ا

. )10ص " (W:رج اe7*L:ر و'_TZ fF!_9 :' 20X8' :3 اH80:ت ا0\.د"TKZ f0 2e8!0:D 2؟
ا7MV!:د إU9 (0&ر "*() اJ' �F=!0 ذ�0 ، 89_) اA>N.وF4&0&D: ا0\(2F\8 ا2F0:_7H0 إ0) 

?H3: أ<]&F4&0: "و"\7.ض ھ,ا 'e8=ً: ). 11ص " (T':w 0(,ات *J اV<8:ن oZ<8:ن
bm" �0,0 أن "ُ!/. إF=l TZ (0=2 ?.د"TٍZ  ? 2 أ6e' ،.eZأ ). اf8\> ]4.H0" (0><8:ن
 ..اHK0:ل

491 Vgl. Heidegger Kritik daran: Sein und Zeit, § 15, § 19 ff. 
492 Vorfragen der philosophischen Anthropologie, S. 341. 
493 Vgl. oben. 

'_!) اU0&رة (ا</. ?  ھ,ا اVط:ر 9_."$ اA>N.وJ' :F4&0&D ط.ف FD6>L.غ ?   494
 q"ا70:ر G?N:D 23Fed0ط2 ا:M&02 واF9ا0,ا" :(\ا0 :F4&0&Dو.A>N2 ھ  ا70]&ر إن اF\8)

 ،f7F>:8>إ J' JF_' 78&ى' ()* f9ره 0,ا&U9 J' �qd0ة ا.K\0  HFھ:\H0ا  ;FC&70ا
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، خاصة يف "Wieالكيف "تسعى قبل كل شيء إىل البىن املسبقة هلذا 
ومع ذلك، ال . تارخيية وجود اإلنسان، حيث تتحقق جتربة الكينونة وحدها

ينبغي اخللط بني مثل هذا البحث والتزام مشروط معني للوجود اإلنساين 
تارخيية خاصة عن جوهر اإلنسان، وهي مفاهيم توجد على مبفاهيم 

" Wieالكيف "اقتفى هيدجر بإحلاح أثر هذا . مستوى خمتلف متاًما
- " الكينونة والزمن"يف ) اليت تعترب يف حد ذاا حقيقة(للوساطة التارخيية 

. 495"الزمن والكينونة"و " رسالة اإلنسانية"أيًضا يف  -وبشكل خمتلف
األنثروبولوجية -وهذا أمر حاسم جلميع البحوث املتعالية(ك وعند قيامه بذل
متعال، " reinen Ichأنا خالص "فإنه ال يصل إىل !) من هذاالقبيل

وبصرف النظر عن حقيقة . حيث يتم حتقيق العامل امللموس وجتربة الكينونة
أنثروبولوجية صرحية، ألنه مهتم بإشكالية " ثوابت"أنه ال يريد أن جيد 

البنيات الوجودية  "؛ أكثر من هذا، ومن خالل عودته املتعالية لـ)الكينونة
 496امللموس يف العامل" اليومي"حتديدا، فإنه يريد أن جيعل الوجود " األصيلة

َياتِهِ   ترسم " "البنيات الوجودية األصيلة "ألن هذه . مفهوًما، يعين إنارة بِنـْ
                                                                                                                

 Einführung in die philosophische" (و';:و20 إظ3:ره 8H)0:ر اCV:?  70;6"6ه
Anthropologie, S. 9( �>:Z ./> 234و ]' .FWNھ,ا ا GD:[7" ،) ./>اLogik, 

Seite 24 ( (02 إ?:CV:D 2ex.06<: *() اFZX9"2"8:ن ?  ا0&4&د " ا0&4&د>Vا .F8\9  ?
 P0:_0ا  ? :ًFq"6ود 9:ر;H0ط:ر". اVھ,ا ا  ? �>:Z b7K" : 2\8)\0ا"P0:_03&م ا\H0 :ً=?ھ  " و

ا6eH0أ  Maxime، ط:H0: أن اH0.ء "\20&=H0:? P3 " ...*(J' P أHM) '=&Lت ا6q7Mام *=(!:"
 ,7q) "Logik, Werke (Akad. -Ausg.) Bd. IX(\2 ا60اF7W@0  )W:ر JFD أx.اض '

S. 24.( 
495 In: Zur Sache des Denkens. Tübingen 1969. 
496 Siehe Sein und Zeit, s. 16 f. 
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لشكلية ليس بنية الوجود بشكل شكلي وعمومي معني، لكن شكل هذه ا
ميكن تصنيف الفرد،  -كما يتم سكب احملتويات يف إناء   -عاًما، حبيث 

راجع مالحظايت ( Wie-sein كيف يوجد هذا الفردولكن عمومية  
ومن أجل تسليط الضوء . 497"، حيث يأيت الوجود بذاته بنفسه!)أعاله

(=  Daseinترنسندالتيا على هذه األشكال احملددة سابقا للوجود هنا 
، جيب على البحث األنثروبولوجي بالطبع االمتناع مؤقتا عن )ر كينونتهجوه

وال يعين هذا بإن مهمة البحث تكمن يف إنشاء . احلقائق الفردية امللموسة
، )كما صممها هوسرل(شكلية خالصة   Ich-Philosophieفلسفة أنا 

وال تعد ! واليت تُعد متعالية أيضا، لكن دون أي بيانات ملموسة حًقا
، كما يكشفها التحليل املتعايل، واملعطيات )كشروط(لبنيات الشكلية ا

املتعلقة باحملتوى، كما قدمها البحث األنثروبولوجي التجرييب، ببساطة 
ال ميكن فهم : مستقلة عن بعضها البعض، ولكنها مرتابطة بشكل وثيق

" تستمر"النتائج ذات الصلة باحملتوى امللموس إال من خالل البنيات اليت 
 البنيات الوجودية األصيلة"مثل (وميكن أن تكون البنيات الشكلية  -فيها 
يف املظاهر امللموسة، يعين إا ) وميكن الوصول إليها أيًضا(فعالة فقط ") 
"  موجودة"إا : شكلها املادي امللموس" قبل" -جوهريًا  -" توجد"ال 

                                                           
497 O. Pöggeler, Existenziale Anthropologie, S. 447. 
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بولوجيا اليت وبناًء على ذلك، فإن األنثرو . 498فقط يف أشكال متظهرها
، ألا تنقلب إىل جمرد 499دف إىل فلسفة أنا خالصة تفقد األساسي

ودائًما ما تكون األنثروبولوجيا . جتريد ال يسمح بإدراك أناس حقيقيني
وهذا ال (التجريبية واملتعالية يف عالقة متبادلة ضرورية بنفس القدر لكليهما 

فقط على كاهل النظام ال تقع " التفسري"و" التربير"يعين أن أولوية 
وبالتايل، فإن حتريض إحدامها ضد األخرى سيكون مبثابة سوء ). املتعايل

  .فهم، ألما ال يتواجدان إال من خالل بعضهما البعض
  

هلذا السبب بالتحديد، ال ميكن أن يكون للمسامهة اليت قدمها هوسرل يف 
ل تُنسب إليه يف كثري من األنثروبولوجيا املتعالية األمهية املركزية اليت ال تزا

كما حدث على سبيل املثال، يف استغالل بيسفانغر (األحيان 
Bingswanger  لنقطة بداية هوسرل كأساس أنثروبولوجي متعال لنظريته

تفكري أناين "ال ميكن أن حيدث .500 العالجية النفسية وممارستها
egologische Reflexion "أساميسن ( حقيقيH.U. Asemissen( 

                                                           
"(=  ھ,ا اg0&ء أ"20X8' ()* :gً اP3\0 اC&H0&*  اm0 TH7;H0&ھ. اV<8:ن، ا</.  498

)P. Landsberg. Einführung in die philosophische Anthropologie, S. 
12.(. 

499 Vgl. E. Rothackers Kritik in: Vorfragen der philosophischen 
Anthropologie, bes. S. 343. 
500 Siehe Melancholie und Manie (Phänomenologische Studien). 
Pfullingen 1960. 
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باعتباره أساسًيا لألنثروبولوجيا النقدية املتعالية، مبعزل عن وسيط ،  501
على العكس من ذلك، جيب نقله من ). األنا اخلالص" (وعي صايف"

إن الفصل بني األنا . التجريبية اليت تُعطى دائًما" الثقة بالنفس"خالل 
ة والتجريبية، كما قال هوسرل، ال يتوافق مع حقيق) املتعالية" (اخلالصة"

  .502حتقيق الذات البشري والتجربة الذاتية للبشر
  

" األنا اخلالص"تفهم الفلسفة املتعالية نفسها فقط على أا تفكري يف 
العالقة احلقيقية بالعامل هلذه  –" االختزال"يف  -تضع بني قوسني /وتستبعد

 اليت لديها بالفعل(مسبًقا من الذاتية املتعالية " العامل"الذات من أجل بناء 
. 503 )نقطة معينة من وجهة النظر، أي التعريف املثايل لإلشكالية املتعالية

                                                           
501 Vgl. Egologische Reflexion (-Abhandlung zum Problem der 
Struktur der reflexiven Subjektivität und des Zusammenhangs mit 
dem vorgängigen Selbstbewusstsein“). 

502.  2)KdH)0  0:A'د و.m' لi* (0إ Lدي إy" L وا0,ي ،TU\0ھ,ا ا TAH0 .46Fرا4[ <=6 ھ
ا</. P"6=9 : &ء ?P3 4,ري 0!=]2 ا6e0ا"2 ا0/:ھ.اy"2F9دي إM (0: ا2F\8)\0، أي ?  ا0!3:"2

 W. J. Rico,Hardson, Heidegger, Through Phenomenology toھ:ردM&ن 
Through. The Hage 1963 (Phaenomenologica XIII), bes. S. XV ff- 
M. Heidegger, Mein Weg in die Phänomenologie. In: Zur Sache des 

Denkens, Tübingen 1969, S. 81 ff..  
503.  ¥!F>و.D 6=> ./>اW. Brüning ) ھ,ا ()*  !ُD46. وFر ?  '=:ر<2 '[ ھ وھ& <=6 طُ&ِّ

 2F0:AH0ا J' b>:m02/ اF_%إ0) ) " ا0&ا :Hً2 دا�F0:_7H0ا sMNى اi_ُ9 ص&Uq0:D ل.M&ھ ]'
 .46Fھ G".ط J*  700(,وات؛ وا �d!0داء اNا)Fe)802 واFD:m"V2 اF!e0ل ا@W J' 2 0(&4&د

Z:ن اH0](&ب ھ& ) ?  اP0:_0، ا0,ي "m7:وز ا70!:%� و'W J@ل fqFM.9 ?  اFK0!&<2 ذا39:
 ()* b)�70ا) J' 2F0:AH02 أو اF_%ل ا0&ا:KwNا0,ات (ا PF8=9– ع&C&H03: )ا!FHg9 P7" P0 ،

P0 ھ,ا TZ ،.46F6 ھ!*  M:M2، وھ& أ'. أF!2 0(;:20 ا0,ھFe)802 اF!e0ا JFHg9 P7" P0 :HZ 
 .Philosophische Anthropologie, S: (، ا</.""JF_D ,Wyُ اe7*V:ر 3D,ه ا0]."=2

. وو?=ً: e0.و<o? ،¥!Fن ھ,ا ا7M(iم 9;&ل ھ&M.ل <;& ا2F0:AH0 ا2F[>:K0 ا6m0"6ة). 164
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وختتلف األنثروبولوجيا املتعالية عن مثل هذه الفلسفة املتعالية من حيث 
املثالية أو "يف مقابل الذات "و. املبدأ وليس فقط يف حيث طرح اإلشكالية

ها هوسرل يف أنقى كما تصور (يف فلسفة اللوغوس "يف حد ذاا " املتعالية
 اإلنسان يف الواقع"هو Anthropos، فإن ذات فلسفة األنثروبوس )صورها

Mensch in actu الواقع"، امللموس املوجود هلذا السبب فقط يف actu 
ألنه يعترب عضًوا يف الكون، يف فلسفة كونية صرحية، ال يكون موضوعها  ،"
'' الذات املتعالية"ىت ح) (ديكارت('' ُجمرد عام يف حد ذاته" "كوجيطو"

وال  -) هيجل" (ديالكتيك احلكم"والروح يف حد ذاا يف  504لكانط
اإلنسان "ولكن . …)Kierkegaardد كريكيغار " (كفرد"الفرد امللموس 

 .E. Przywara( 505 506برزيفارا " ( الكامل يف الكون

                                                                                                                

 �0:q02 ا0&*  ا)Kd' (0إ T�N2 ?  اF4&0&[>N2 ا)KdH0ص (79;&ل ا ]4.H0ا s\>
167 .( �0,Z ./>اH. U. Asemissen, Egologische Reflexion, bes. S. 267.. 
 .W. Brüning, Philosophische Anthropologie, besا</. ?  ھ,ا اVط:ر  .504

S. 149 :6ھ_D :'2 . وF_%ا0&ا (6"ً:، ?3& "\7=. إ0".m9و :ًF)Kw  0:_7H0ا �>:Z ع&C&' P3\ُ"
3D,ه اZ ]' ،2=".[0:<� ، : "0 اF;0:D 2H_\H0&"2، ا70  "\8.ھ: D.و<F\8)? ¥!Fً: *() ا0!;& ا70:

2F0:_7' 2=".[D :3?:=70ا P7"  K0 ،6ة":;H02 ا0_:'2 اFl@U0ا J' 2"9;.". ا0,ات ا0\.د P7" "
 Anthropologische Grundprobleme„: ا</. s\>149 .(fU> �0,Z اH0.ن ص (

im gegenwärtigen Transzendentalismus“ 
505 Mensch, S. 4 f. 

506 " ،:38\> 2=".[0:D k"ر&Z 6=7!Coreth   :F4&0&Dو.A>£0 0(,ات Lًوi_' :F)Kw :'ً&3\'
 2F0:_7H07_:0 (اH0ا ]D:[02 *() اlا.� 6Zy9 :HD.0 t>:Z 7) وإنl" :( f4&' .FK\70إن ا

&;> "2U0:q0أ<3:"ا0,ات ا ()* :ًF>@=* :38\> P3\9  70ا ، " G)[H0ا T=_0ا" be80و30,ا ا ،
0&Dو.A>79.ك أ"2 أ L ،6"6;70:D.3/9 :F4&) "Was ist philosophische 

Anthropologie? S. 253( T':Z ()* ھ,ا Ge[!"ا0,ات"، و :F="iF?:7F' " رت:K"د J'
"]:Z b0&ر"k أ"J' :gً اA>N.وF4&0&D: ا2F\8)\0 ا0(;:ق D:70_6د"2 اH0(2M&H . إ0) ھ&M.ل

2FM:MN2 اF0:_7H0ا (!e)0 :ً=?ا0\.د"2 و b>ا&m0إذا: . "وا70!&ع ?  ا  �eU" ،�0ذ  ? �m!9 P0
 P3?و bM:!' TKdD ص:q03: اm3!' .F8\9 ,ٍ�6!* ]F[789 t>:Z إذا :' fF? ك&KdH0ا J'
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 مشكلة الذاتية المتعالية. 6

  

تية، فإا ختتلف من حيث املبدأ بقدر ما تقتصر الفلسفة املتعالية على الذا
عن األنثروبولوجيا، ألن هذا يأخذ يف االعتبار املراجع املتعددة للذاتية اليت 

من خالل فلسفة متعالية كهذه، واليت " خالصة"مت العمل عليها وجعلها 
  .507من خالهلا يتم حتديد الذاتية نفسها عن كثب

  
املتعالية املطورة بالكامل  وضحنا مبزيد من التفصيل فيما سبق بأن الفلسفة

تتضمن أيًضا هذا املنهج الذي دائًما ما مت أخذه بعني االعتبار من قبل 
للظهور أيًضا يف النهاية مرة أخرى، يف  508ويرجع هوسرل. األنثروبولوجيا

، حبيث تفهم "الذاتية املتعالية"يف " العامل"يتم تضمني : شكل مثايل فقط

                                                                                                                

و'[ ذbm" L ،�0 اC:�70  ھ!: ). 257اf8\> ]4.H0 ، ص ..." (ا0,ات اH7M:D 2F>:8>V.ار 
ھ,ه اU0&رة ا0,ا2F9 اD:80=2؟ ھF% P7" $FZ"2":\Z " JKH" T:س : *Kd' J(2 '_.ف </.ي

 JF_7F8? ،2\Fq802 اmF7!0ھ,ه ا b!m9 ء.H0؟ إذا أراد اGD:802 إ0) ا0;6وث ا;U0إر4:ع ا
:gً"أ Ge8H0ا P3\0س ھ,ا ا:K_>L 2F0:_7H0ا0(;/2 ا0;.24 ا (إ0 :gً"أ .Fd" أن fF)* .

)  ? 2)AH7H02 ا"iZ.H02 ا)KdH0ھ,ه ا ،$M£0"G=;70ا " J' 6"iHD :3_' T':_70ا JKH" L
 ).اTFU\70 ھ!:

507 0 �Cھ& وا :HZ ، ع&C&H0ا0,ات وا JFD 2FHM.0ا4[ ?  ا0_@%2 ا.H07!\:د ھ,ه اMا P7" P
2?._H0ا  ? . :HZ ، �=? 2".de02 ا?._H0ا0_:'2 *() ا :F4&0&Dو.A>N789!6 ا Lأ bm" �0,0

P37" .  )FZKelly  2FM6رH0ا :F4&0&Dو.A>Nا") J* رة:e* 2FM6رH0ا :F4&0&Dو.A>Nا t>:Z
)0 :F="iF?:7F' 2".de02 ا?._H "...Phänomenologie und philosophische 

Anthropologie, S. 126.. 
508 Zu Husserls transzendental-phänomenologischen Ansatz vgl. bes. 
W. Brüning, Philosophische Anthropologie, S. 162 ff. 
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؛ وهو ما يعادل ديالكتيك  509"اآلخر"ي نفسها، إىل حد ما، على أا ه
  .511 510 !هيجل املثايل

  
إن األنثروبولوجيا الشاملة هي أيًضا التعبري املناسب عن مشكلة الذات 

إن كون اإلنسان، الذي يتم . واملوضوع، كما يطرحها كل تفكري متعال
، هو تعبري عن املكانة يف )الشيء" (نظريه"حتديده ديالكتيكًيا بواسطة 

وُحتَدُد العالقة . 512ت الديالكتيكية املعقدة بني قطيب الواقع هذينالعالقا

                                                           
509  �0:q0دوج 0£<: اiH0ا b>:m02 ا)Kd' T/9 ،t%&0ا s\>  ?):_7H00 ا ( :>Nوا

 e".m702، را4[ ( .ا�:q02 اF?._H0ت ا@'X70ا �q" :HF?Meditationen. Den Haag 
1950 (Husserliana Bd. I) Beilage, S. 213; sowie: E. Fink. In: Kant-

Studien, Bd. 37 (1933), S. 355 f.;   ا,Zو Studien zur Phänomenologie. 
Den Haag 1966 (Phaenomenologica XXI). 

510 ¥!F>و.D ./>اBrüning  :g"2 أF0:A' 2=".[D ل.M&ھ TH* P3? ا0,ي) TAH0 GF%6 د" J'
 Die Subjekt-Objekt-Dialektik in der transzendentalen :: ھ,ه ا2F0:AH0 ا</.

Phänomenologie. Meisenheim/Glan 1973):" :( $%&' أن �Cا0&ا J'
2F0:_7H0ل ھ& '&%$ ا0\(8\2 ا.M&2- ھF0:AH0ا - J' 0:70  ?3  9=7.ب:D28 0(&* ، وMyH0ا

 ).163، ص Philosophische Anthropologie" (ا2F[>:K0 ا6m0"6ة
"reinen Ich " JKHاN<: اP9 :' JK0" �0:q0 رؤ"e' TKdD f7.ر ?  '\3&م ھ&M.ل 0ـ 511

 .!8F)D ]' f!* .Fe_70اPlessner  $U" :'6!* ، 0:70ا0!;& ا ()*":>N2 "*() أ<3: " ا[=>
ا0,ي، D_6 ا<J' fD:;8 أي F;)0 TH7;' GF=;9:ة 'J داTKd" ،f)W ": "وب 0(6اTW ا0,ا9 ا30.

اdH0:ھF8D G)_7" :HF? 6!:ر"& ھ,ا اmH0:ل ا60اJ' 6_" P0 ، )W اJKHH0 وb[% ]C اC&H0&ع 
 *&C&' ]C&'  ? f)FKd9 JKHH0ا J' 6_" P0 ا0,ي) "Die Stufen des 

organischen und der Mensch, S. 290 . 2)Kd' Xd!9 ،ى.Wء"ھ!: '.ة أ Fd70ا "
 ."4&ھ. اC&H0&ع"?  أ<A.وF4&0&D: أ2FM:M 639ف أ"gً: إ0) ا70=:ط 

512  .FKF887":? @A' ./>ا ،b[=0د"2 ا:lN2 اF4&0&!F'&!F\02 اF0:AH0وز ا:m9 �q" :HF?
Weizsäcker   ?„Existenzphilosophie (v.a. der Philosophie 
Heideggers)" :ت ا,W0=6 أ P7" أن bm" 2>&!FK0ر أن '\3&م ا:e7*L0\(8\2 ا0&4&د"2 ?  ا

: ? ". (اf_' T':_70 ?  ا0&* ، وJKH" L JK0 ا0&�&ل إ0) ا3D 2>&!FK0,ه ا0]."=2
Pathosophie,  :ھ.Zذ: V. v. Weizsäcker, D. Wyss, Zwischen Medizin 

und Philosophie, Göttingen 1957, S. 282. 



 

216 

بينهما كمال وجود اإلنسان، ما مل يتم فحص ذلك بشكل منفصل عن 
اليت ستكون بالطبع معادلة للظواهر اليت ُترتك على (عالقاته امليتافيزيقية 

ولوجيا واألنثروب"). علمية"السطح وال عالقة هلا بالقيود النقدية ألسباب 
املتعالية، اليت تدور حول فهم وفهم تكاملي يف العامل لإلنسان يف حد ذاته 

، تسأل  513 )وليس هناك ذات أخرى غري تلك املوجودة بالفعل يف العامل(
 نفسها اآلن قبل كل شيء عن اإلدراك الذايت التأملي انطالقا من الفرد

 515"ملموس كيف يكون وجود األنا لذاته ممكًنا ومفهوًما بشكل: "514
من خالل القيام "و. 517 516"تعال بامتياز"وينجح يف جتربة الكينونة كـ 

بذلك، أثبتت أمهيتها األنطولوجية يف مكان واحد، متغلًبة على عزلتها 
اليت كانت مدفوعة بفلسفة تصور للعامل معني وبامليول (اجلزئية 

التارخيي لفلسفة تصور العامل " االحنراف املعريف النظري"ومن ). 518الذاتية
 )مبعىن هوسرل وهيدجر(، ميكن أن تُقاد إىل علم متعال حًقا 519 )هوسرل(

                                                           
513 Siehe Heidegger, Sein und Zeit, bes. S. 2020 ff. -Von daher kann 
das Realitätsproblemunverfälschter gesehen werden.  
514 Siehe oben, S. 217. 
515 E. Husserl, Cartesianische Meditationen. Husserliana Bd. I, Den 
Haag 1950, S. 25. 
516 Heidegger, Sein und Zeit, S. 38. 
517 Ähnlich stellt K. Rahner die fundamentale Frage: „Welches ist die 
apriorische transzendentale Bedingung der Mögliche dieser 
Subjektivität?“ (Hörer des Wortes, S. 75). 
518 Zur diesbezüglichen grundsätzlichen Kritik vgl. v. a. Heidegger: 
Kant und das Problem der Metaphysik, § 37, S. 188 ff. und E. 
Husserl: Philosophie als strenge Wissenschaft. 
519 Philosophie als strenge Wissenschaft. Logis Band I, S. 327. 
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الرغبة يف "من منطلق احلاجة الوجودية من  -، اللذان كانا يهدفان 520
إىل حتقيق جتربة خالصة للديالكتيك بني الذايت  - 521"فهم الذات

لتقليدية، واملوضوعي، الذي ال تنكره الرغبات الذاتية والتوقعات املعيارية ا
حيث حيدد اإلنسان والعامل والكينونة أحدمها اآلخر بالتناوب، يعين 

)) تأسيس األنثروبولوجيا كعلم((= الكتساب البدايات : "بشكل منهجي
وهذا هو . 522"يف االستسالم احلر للمشاكل واملطالب اليت تطرحها

ا مت وإذ. املطلب الربناجمي ألنثروبولوجيا جتري ظاهريًا على أساس متعال
يف االعتبار، فإن األنثروبولوجيا ) املنهجية(أخذ هذه املبادئ التوجيهية 

النقدية تكون ممكنة، ال ختلط بني االفرتاضات التارخيية غري املعرتف ا 
واليت أسيء فهمها لفهم الذات البشرية مع الطبيعة البشرية اليت تقوم 

ي اخلالص اإلعتماد عليها، واليت ال ميكن إال لفهم الذات األنثروبولوج
وال جيب أبًدا أن يُفهم مثل هذا الفهم الذايت على أنه عنصر مكون . عليها

؛ أكثر من ذلك بكثري، من جهة، إن هذا )مرتبطة باحملتوى(ألنثروبولوجيا 
يف اية األمر، جيب ( الفهم الذايت هو جمرد مبدأ تنظيمي لتقدم البحث 

ومن جهة أخرى، ). ة األساسيةأن تبدأ األنثروبولوجيا من بعض اخلرب 
                                                           

520" JFD 2>ر:=H)0 " fF0:_7H0ا f\8)\00"ا ¥!F>و.D ص&Uq0:D ./>46.اFل وھ.M&3
Brüning )Philosophische Anthropologie, S. 163 f. S. 163" :( f4&" :H!FD

 2F>@=*@0ق ا:H*Nا  ? f0 :ً=?و Xd!9  70ا ،(!e0ھ,ه ا T�ھ46F. </.ه أAZ. إ0) 4,ور وأ
 2F!'i)0Zeitlichkeit ل@W J'  70ا0_:'2 <\38:، ا (!e0ا J"&K7D .AZأ P73' ل.M&ن ھo? ،

 2F>@=*2 وF0:A' .AZ2 أFUqw ()* TU;9 ،ري,m03: اeeM Tھ:m9". 
521 Husserl: Philosophie als strenge Wissenschaft, S. 336. 
522 Ebd. S. 340. 
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ونتيجة الدراسة املوضوعية التأملية لِبنَيات تفضيل اإلنسان للواقع، فإن 
ويف الوقت . الفهم الذايت ال يسبق أبًدا بشكل أساسي األنثروبولوجيا

نفسه، فإن اهلدف املنشود للجميع، مبا يف ذلك البحث األنثروبولوجي 
 عما كان حيدد مسبًقا فهم اإلنسان املتعايل، بقدر ما جيلب إىل التعبري

. ، فإنه مل يكن قادرا على فهم فهم اإلنسان لذاته هذا موضوعيا 523لذاته
التأملي " احلصول"وتتوج جهود األنثروبولوجيا الظاهراتية املتعالية مبثل هذا 

احملدد؛ فالدائرة اليت يتم فيها حتقيق مفهوم الذات " اإلجناز"على هذا 
كل على مستوى خمتلف من (ذات بشكل متبادل ومكونات مفهوم ال

اهلدف " :يتم غلقها) esendiالوجود ونسبة  cognoscendi املعرفة نسبة
طوماس ( 524" الفن، ما هو، ما هو أول ما نرغب فيه... النهائي 
اليت مت احلصول عليها " للنتائج"لكن هذا ال يعين تثبيًتا ثابًتا ). األكويين

كن مراجعة هذه دائًما؛ ألنه من املمكن دائًما بشكل متعايل؛ ذلك أنه مي
  .جديد من الدائرة" خروج"حدوث 

  
هنا جيب فقط عرض بنيات اإلجراء األنثروبولوجي، الذي ينطبق على كل 

تفكري حيدث مرة /تفكري أنثروبولوجي فردي، أي ال يعين ائية فعل تأمل
 .واحدة فقط

                                                           
523 Siehe e. Coreth, Was ist philosophische Anthropologie) S. 259. 
524 QuodI. VIII, 19. 
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  ثامنا

  سوء فهم هيدجر وانتقاد منهجه

  

شة البىن املتعالية لإلنسان، يتعرض منهج هيدجر اآلن لنقد مبين يف مناق
، واليت تعرف فقط العالقة "بشكل جوهري"على األنثروبولوجيا املوجهة 

بالعامل وال تشكك فيها بشكل متعايل، يتم تثمينها وال ميكن رفضها إال 
أفق الكينونة "بصعوبة، نظرًا ألن البعد األساسي املتعايل لـ 

Seinshorizont " بني الذات، ما " دنيوي"ال ميكن إظهاره يف منط جتربة
مل يقدم املرء احلجة يف شكل إثبات منطقي شكلي لضرورة األساس 
األفقي ملفهوم العامل، وإثبات الدليل املمكن على أساس بعض املتطلبات 
املنطقية واملتعلقة باحملتوى الذي جيب قبوله بشكل منفصل على هذا 

األمر يف اية املطاف مبشكلة اإليصال يف جتربة الكينونة ،  يتعلق). النحو
وعلى هذا النحو . اليت تقدم ما هو أخري يف التجربة اإلنسانية للواقع

تتهرب من تقدمي براهني مبساعدة مفاهيم أخرى، حبيث إا تستند دائًما 
، "اعمليً "ميكن إثباا " وجودية"إليها؛ ويكون إيصاهلا ممكنا فقط يف جتربة 

ما هي "و" الكينونة والزمن"كما حاول هيدجر أن يفعل، خاصة يف (
أنثروبولوجيا وجودية مترر "). Gelassenheitالسكينة "و " امليتافيزيقيا؟

العالقة بالعامل إىل الُبعد الكينوين؛ وهكذا فإن كل أنثروبولوجيا تتحرك يف 
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ا يف الصميم، وهلذا البداية يف العالقة بالعامل، تثبت بأا حمددة وجوديً 
. اإليصال والنقد/السبب تواجه بطريقة خاصة للغاية مشكلة التواصل

وبالتايل، فإن الطريقة اليت جيب أن يواجه ا النقد األساسي ملنهجها جيب 
يف (أن يتمثل أساًسا يف أوضح برهنة ممكنة على التجربة اإلنسانية للكينونة 

اليت بدوا ميكن بسهولة ، و ")Grenzsituationالوضع احلدودي "
  .525"عقائدية"جًدا انتقادها من اخلارج باعتبارها 

  
  Löwithللوفيث " الكوسمولوجي"النقد . 1

 
يتم تقدمي النقد األساسي املذكور أعاله يف املقام األول من جانب التفكري 
الكومسولوجي املوجه حنو املوضوعية والذي يرى شيًئا أخريًا يف العامل املادي 

ا حماطًا (حييط بالناس من مجيع اجلوانب  الذي
ً
 Um-Weltميثل عامل

، والذي ال ميكن التساؤل )يتعارض ذا مع مفهوم العامل املتعايل هليدجر
" الكون"لـ ) الفيزيقي(حول ما هو موجود بعده؛ أي جتربة التفوق 

                                                           
525.  .46Fت ھ:/l@' (04.0&ع إ:D �U!>  0:70:Dھ!:، و TF060ھ,ا ا P"6=9 :!!KH" L

 :Philosophie, Bd. IIراUq0:D ]4&ص ) (ا</. ': GeM(و":eM.س 
Existenzerhellung, Berlin 1932, S. 201 ff.; Philosophische Logik, 

Bd. I: Von der Wahrheit. München 1947, S. 879 ff.) .( &م ھ:H70@ھ .FAH0ا
وا0,ي ، '[ ذExistenzialien ) " TKdD fF? .K\ُ" P0 ،�0و4&ده "اF8\70. اN<]&0&4  0ـ 

?  2D.m9 اH0&ا%$ ا0;6ود"o? 2ن اG".[0 "=&د إ0) ا0@و4&د ): "F8\9 TA'  m3!'.46F. ھ
 2>&!FK0ص (أو إ0) ا ، f8\> ]4.H0880ا.((  
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وعلى هذا النحو ال يكون هذا العامل يف ). الفضائي/املكاين- املادي(
وهذا العامل هو الذي يشكل نقطة البداية ملثل هذه . إلنسانمتناول ا

الفلسفة الكومسلوجية واألنثروبولوجيا املرتبطة، على غرار ما طوره كارل 
باإلشارة األملانية إىل الفكر (يف اآلونة األخرية،  K. Löwithلوفيث 

ينتقد لوفيث منهج هيدجر : بشكل واضح 526 )الكومسولوجي اليوناين
املناهضة للتعايل "واألنثروبولوجي من وجهة نظره الصرحية  األنطولوجي

anti-transzendental"527" : إن اإلشارة إىل شيء ما وراء فيزيائي وفوق
الكينونة، لتحديد اإلنسان كحيوان مولود بشكل طبيعي ... الوجود، إىل 
" كومسولوجية"يناشد لوفيث هنا من أجل أنثروبولوجيا . 528"هو أمر مهم
متييز جوهر اإلنسان عن الكائنات الطبيعية األخرى، حيث يتم تسعى إىل 

بشكل موضوعي وغري انعكاسي، كما لو أن التساؤل " الطبيعة"افرتاض 
وسبق أن قدمنا بالفعل معظم . األنثروبولوجي األنطولوجي القبلي قد يهدأ

إنه يساوي هذه . 529االنتقادات لوجهة النظر هذه يف سياق آخر
حتديده : "، الذي يقول عنه يف سياق آخر، ال ميكن"ملالعا"بـ" الطبيعة"

                                                           
 -) ا0).KeH0(\K. اHeidegger   >:>&F0و  Löwithإ0) أي '6ى F8\9 $)7q9.ات 526

 :H38\>ان أ.e7_' Tوا�Nا G".xVإ0) ا J".K\H0ا @Z .Fd"":H3!* JF_?6اH0ا " - KH" Lو J
G;0ا f_' J' 2?._'ھ!:، و TFU\70ا J' 6"iHD ع&C&H0ھ,ا ا ]' T':_70ا.. 

527 2F0:_7H00(\(8\2 ا Gl@046. اF6 ھ=> ]' fD:d70ا f4أو �_D 2، "ُ/3. ھ,اeM:!H0:D) 2F9ا0,ا
 .)اm0&ھ."2 - 

528 Natur und Humanität des Menschen, S. 61. 
529 Siehe oben, C. V. 
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يرى فيه . 530"على اإلطالق بشكل مناسب مبا يتناسب مع سلوكنا اجتاهه
اليت ليست لنا واليت ال ... العنف األويل والعظمة الرتيبة " "طبيعة"على أنه 

وذا ينقلب على . 531"، بل إىل نفسها فقط"عدم رغبتها"تشري إلينا كـ 
كما طوره يف الكينونة والزمن وكان مبنًيا (دجر املتعايل للعامل مفهوم هي

، لكنه يتجاهل يف مثل )، إذا صح التعبري"الوجودية"على األنثروبولوجيا 
حدد بشكل متعال  -إىل أن هذا   532"النظرة الغريبة عن العامل"هذه 

ُ
 - امل

تجلى ت" كينونة"ليس هو األخري بالنسبة إىل هيدجر أيًضا، بل يشري إىل 
إن مفهومه عن العامل، . وذا يفقد اام لوفيث تربيره احلقيقي. يف ذاا

الذي يتناقض مع مفهوم هيدجر كعنصر أساسي يف الفلسفة 
" العامل"إذا وضع . األنثروبولوجية، ال يرقى بالطبع إىل مستوى نقد متعال

بشرية ال"ورأى فيه ُكال يشمل دائًما املراجع " عامل اإلنسان"بعيًدا عن 
، فإنه يظل على مستوى املفهوم املادي اجلوهري للعامل، و ال "الدنيوية

وعلى الرغم من أنه . ميكن من خالله حتديد اإلنسان بشكل كافٍ 

                                                           
530 Welt und Menschenwelt, S. 242; �!F? ]4را  .FK\70ا ]' fD:d70ا �q" :HF?
 >&K0ا E. Fink, siehe bes: E. Fink, Sein, Wahrheit, Welt (Vor-Fragen 
zum Problem des Phänomen-Begriffs). Den Haag 1958 
(Phänomenologica I). ( f70و';:و .WX7H046. اFھ .FK\9 ()* ا.ًFAZ 6H7_" kFl

7H_:0  ا0,ا9 اb)�70 *() اH0!�3 ا0 ).  
*:bm"" P0 أن "K&ن ا6H0ى ا0,ي "=7.ب ?W ]' ،kF?&0 fF.وج '\3&م اJ' P0:_0 '\3&م 

، 'J '\3&م اFK0!&<2، وHFM L: '\3&م ھ46F. ")اP0:_0 اde0.ي("ا0,ا9  ا7H0_:0  " اF;0:ة
.اC&' ،Gl@0&ً*: 60راD 2H�:% 2M,ا39:  

531 Welt und Menschenwelt, S. 243. 
532 Ebd. 
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ما هو العامل نفسه إذا مل يكن جمرد جمموع كل األشياء املوجودة : لءيتسا
مملوء  فيه وإذا مل يكن فكرة كومسولوجية، وليس جمرد أفق كامل أو خمطط

؛ فإنه ال يتوصل إىل حتديد نوعي يف شكل أساس 533"بالوجود البشري؟
" Dass الذي/ذاك"أفقي للمفهوم اإلنساين للعامل، مل يعد يسأل عن 

، الذي ميكن من خالله التعايل )املنظم بشكل متعال(املعطى للعامل 
" ونةالكين"بالنسبة له، فإن هذ ". الكينونة"إىل " للعامل اإلنساين"النوعي 
، ال ميكن 534"تناقًضا معقوًال وال لغزًا ميكن معرفته، بل جمرد ختمني"ليست 

أن يقوم على أي جتربة حقيقية، وبالتايل يرتك مفهوم اإلنسان يف غموض 
  .تام
 

ال يدخل يف أعماق مشكلة " عامل"يف املقابل، فإن ما يفهمه على أنه 
العامل، الذي أوًال، ال يوجد تأمل متعال حول مفهومه عن : هيدجر

يفرتضه مسبًقا كما لو مل تكن هناك عالئقية هلذا املفهوم، جيب على 
باإلضافة إىل ذلك، فقد أساء . النظرية النقدية أن تأخذ ها يف االعتبار

فهم مفهوم هيدجر املتعايل للعامل والكينونة إىل احلد الذي يضعه يف خط 
ىل القول بأن اإلنسان التقليد الذي يعود إىل ذاتية الذات، وهذا يؤدي إ

                                                           
533 Ebd., S. 242. 
534 Natur und Humanität des Menschen, S. 63. 
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 535"الكون"يغلق على نفسه ومينع نفسه من الوصول إىل العامل وإىل 
وهذا ما حياول هيدجر جتنبه من خالل فهم السؤال املتعايل يف الكينونة (

والزمن ديالكتيكًيا واالعرتاف بالذات واملوضوع على أما قطبان جيب أن 
ي، يف حني أن األنثروبولوجيا يتحرك فيهما التأمل الفلسفي واألنثروبولوج

الرؤى املكتسبة بلغة تشري على وجه التحديد إىل " بأثر رجعي"تصوغ فقط 
  ).اإلنسان يف الكل" موقع"
  

ال يرى لوفيث بأن فلسفة وأنثروبولوجيا هيدجر املتعاليتني، اللتان ال عالقة 
بشدة يف وهو تفسري خاطئ يرفضه هيدجر (هلما بامليتافيزيقا املثالية الذاتية 

، مها على )مجيع منشوراته الالحقة، ليس أقلها يف الرسالة حول اإلنسانية
وجه التحديد نتيجة للتفكري النقدي يف الوساطة املتبادلة للذات واملوضوع 

عن " إزالة الشفاء"يف احلدث امللموس والتارخيي للتجربة يف العامل، وليسا 
يف املقابل، . ف اإلنسانمن طر " مصنوًعا"، الذي يصبح بالتايل 536الكون

الكائن ككائن  كمفهوم من املفهوم اليوناين(فإن مفهوم العامل للوفيث 
ón hé ón  وليس من قبيل (هو مفهوم جوهري يف النهاية وكمي ماديًا

املصادفة أنه يشري إىل العمليات الطبيعية اليت يعتمد عليها كليا الوجود 
ناحية املنهجية غري مفكر فيه باإلضافة إىل ذلك، فهو من ال). اإلنساين

                                                           
535 Welt und Menschenwelt, S. 254. 
536 Ebd. 
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بالكامل ويعود مبعىن غري نقدي إىل حيث كان الوعي ال يزال ساذًجا 
كطبيعة شاملة كاملة ومستقلة عن " العامل"األشياء ويعيش هذا " مع"

  .الشخص الذي يعيشه، ومنفصًال عن كل عالقة ذا األخري
  

وحىت يف (يًضا وهذا هو السبب يف أن نقده ملفهوم هيدجر للعامل غائب أ
التفسريات األسطورية الالحقة فقد أخذ هيدجر يف االعتبار بإحلاح 

فكرة مهيمنة  537"االنتماء مًعا"مشكلة االرتباط املنهجية، مما جيعل هذا 
) معا/على كل تأمل يكون أساس جتربة جوهر الكينونة واإلنسان يف واحد

  .بُعد العمق املتعايل، الذي قد يعطي لنقده أساًسا
  

  استنتاجات منهجية عامة: 2
  

من : ما يظهر عموما من خالل هذه املواجهة بشكل وجيز هو ما يلي
الضروري أن تصل وجهة نظر موضوعانية لتصبح مصطلحا للعامل  
كسمولوجيا غري مفكر فيه مبا فيه الكفاية، حيدد جوهر اإلنسان دائما 

ن أشكال بتمييزه ع" كائن حي"دون تأمل أيضا كأشكال جتلي معينة لـ(

                                                           
537 Siehe bes. Identität und Differenz, S. 16 ff. ( „ H7!9  اFK0!&ن إ0) "
"اFK\70. ?  ھ&"2 ':، وا0,ي "!e[ 4&ھ.ھ: 'J ا70.ا�D، ا0,ي <fFH8 ا0;6ث “. S. 27). 

SF, S. 28 ff. 
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أفقي "ي مسيناه مستوى ذى، يبقى على مستوى اإلشكالية، الجتلي أخر 
املتعايل طبقا للرتتيبات اخلاصة -وحاولنا إظهار أساسه األنطولوجي" يلعامل

ومن مثل )). بالرجوع إىل التعاليم الناجتة عن دراسة جوهر اإلنسان(به 
يالته الوجودية؛ هذه أراد هيدجر أن خيرج يف حتل" أنثروبولوجيا العامل"

، فإنه يعين دائما هذا التكوين احملدد للفكر "األنثروبولوجيا"فعندما ينتقد 
األنثروبولوجي، وهذا هو السبب يف أنه مييز بشكل قاطع بني منهجه وهذا 

، ألنه يعرف اخلطر الذي يهدد الفلسفة )لتجنب سوء الفهم(األخري 
. ها على أا أنثروبولوجيا للعاملاملتعالية املوجهة وجوديًا فيما يتعلق بتفسري 

" أنثروبولوجي"لذلك ال يريد هيدجر أن يُفهم اهتمامه األساسي على أنه 
فهو ال حيتاج إىل التأكيد على اهتمامه بشكل خاص بفكرة (ذا املعىن 

يف مقابل فكرة األنثروبولوجيا، كما طورناها يف ارتباط وثيق ( األنثروبولوجيا 
لكينونة، وال داعي للقلق من جانبه، ألن فكرة وترابط مع مسألة ا

- فإن ومع ذلك !). موجودة يف اهتمامه/األنثروبولوجيا هذه متضمنة
اليت هلا نفس القدر (إشكالية الكينونة  يف – orthótes املصداقية/الصحة

هي أيًضا إشكالية  –داخل ديالكتيك الذات واملوضوع  -من األمهية 
مبعىن نظام فردي " (أنثروبولوجية"أيًضا نتيجة تأويل اإلنسان، وهي /تفسري

. 539 538، وهو ما يقوم به هو نفسه يف الكينونة والزمن)معني للفلسفة

                                                           
538 Siehe Sein und Zeit. 17. 
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ذا املعىن، ال يوجد هناك أي تناقض مع أنثروبولوجيات العامل األخرى، 
إذا فهمت نفسها كنتيجة الهتمام وجودي عام وليس كتخصصات 

، يف سياق عالقة تأسيس التفكري بشكل فردية يف حد ذاا" ميتافيزيقية"
يف " املطالبة/الرغبة"ويف نفسه الوقت، يعرتف هيدجر بـ. أساسي

هنا (األنثروبولوجيا، أي احلاجة إىل تصور ذايت مكتمل يف عامل مفهوم 
يظهر مرة أخرى االرتباط بني الذات واملوضوع باعتباره البنية الشكلية 

لتأمل ") السبب اخلارجي" كـ(حمتمل ) جيين(، كسبب !)للمشكلة
قد ال حيتوي يف  - بشكل منهجي  - والذي على هذا النحو (وجودي 

كما أوضحنا (، والذي بدوره )األنثروبولوجي" السبب"ذاته على هذا 
يظهر فهما ذاتيا جديدا ُمتأمل فيه كنتيجة له؛ وهذا ما قد خيدم ) سابًقا

وفًقا هليدجر، بأن بالطبع، هذا ال يعين، . (صياغة أنطولوجيا ملموسة
لصورة ذاتية  - معرفة - ال يكون دائًما بالفعل " التأمل األنطولوجي"

أوالً، : معينة، جيب أن ينطلق منها الفهم املرتابط للعامل؛ يعين هذا فقط أنه
جيب أال يدخل فهم ذايت واقعي معني يف التأمل املتعايل بطريقة تأسيسية 

املراجعة من خالل النقد املتعايل أكثر من هذا، جيب أن تكون (وائية 

                                                                                                                
539 .)x&D �0ح ذ.d" :HZ ، )" :' (078!6 9;6"6ًا إ" P3\0ء ا&M إنO. Pöggeler  TKdD

 6lوا b>:m0 6Fl&0ر ا:e7*Lأي ?  ا ، bM:!') م:H7ھL:D G)_7" :HF? Lإ fH3? JKH" L وا0,ي
T':d0ا  m3!H00): "ا&Dو.A>N :ً[[q' t%&02 وا>&!FK0ر ا:e7*ل ا@W J' ،2"و4&د :F4&

6=!)0 t%&0ا s\>  ? .46Fء '!�3 ھ.H0ا ]gWأ) "Existenziale Anthropologie, S. 
450" .(2H3H)0 ي.Fg;9 $dZ د.m' ن:Z :' 2H3H0 T;Z ,q9451ص " (ا0!=6 ا.( 
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ثانًيا، جيب أال تصبح الرغبة يف فهم الذات ذاتية فيما خيص حتديد ). ممكنة
فهم بعضنا البعض إىل بعض " إرادة"شكل وحمتوى االتفكري، حبيث تؤدي 

كقوة   -التصورات املتسرعة، عوض القيام مبهمة معيارية خارجية فقط، 
وره، وفًقا هليدجر، شكًال ميتافيزيقًيا وسيكون هذا بد. للعمل –دافعة 

لألنثروبولوجيا، وهو الشكل الذي يريد جتاوزه، ألنه ال يرى فيه سوى 
، كشيء يتخيله اإلنسان ويكون 540"غزو العامل كصورة"التعبري عن متكني 

و يتم " العامل على صورة اإلنسان"حباجة له ألمنه، حبيث يتم وضع 
، وهو توجه جيب أن 542 541"ثروبولوجيااألن"بـ " امليتافيزيقيا"تعويض

تتصدى له األنثروبولوجيا احلقيقية، اليت تأخذ أسسها الوجودية بعني 
  !).االعتبار

 
 
 
  

                                                           
540 HW, S. 87. 
541 NII, S. 129. 

F4: اwV:رة إ0) ا2F0@=7M اA>N.وZur Sache des Denkens, S. 63 f. )&0&D: را4[542
�eU9 اe7*:D63" :( P)* 2\8)\0:رھ: أ<A.و2F?:=u :F4&0&D ، واT;' T;9  70 ا0\(8\2؛ 

اV<8:ن اJKH" :' TK0  e".m70 أن "fD&)MN :*ً&C&' �eU ا0,ي "JKH 0><8:ن أن "e7q.ه، 
وا0,ي 'f8\> teA" f0@W J ?  اW J' P0:_0@ل اTH_0 و?=ً: 0(].ق ا7H0_6دة d><0:ء 

TFKd7063ص " (وا .(  =F=;0ا (!_H0:D 2F9:Hxا.D :F4&0&Dو.A>8\2 أ)\ا0 �eU9 ا,Kوھ
:ًF0:A' ل ا0,ات&l iZ.H70ا T_m" :H' ،2H)K)0." 
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 البنيات الوجودية األصيلة -اختالف الوجودي : 3

existenziell-existenzial  كسبب لسوء الفهم  

 

ه يهتم هيدجر بشكل أساسي يف الكينونة والزمن بالتَميز عن هذ
- إذا كان املظهر اخلارجي . األنثروبولوجيا امليتافيزيقية املفهومة ذه الطريقة

أو (الوجودي  Ethosهو على وجه التحديد اإليطوس  -إذا جاز التعبري
للكينونة والزمن يشري إىل تفسري "  املصاحب) "Pathosأيًضا الباطوس 

فسري واتباعه عوض وصول املرء إىل هذا الت(أنثروبولوجي حبت الهتمامه 
؛ فإن هيدجر يؤكد، من ناحية، بشكل )لنتائج البحث األنطولوجي املتعايل

عدم االلتزام الوجودي جيب أن يتماشى مع التعريف "قاطع على أن 
وبقيامه بذلك، حياول احلفاظ على منهجه . 543"الوجودي للمصطلح

نثروبولوجيا ، اليت غالًبا ما ميكن لأل"الرباغماتية"بعيًدا عن اخللط بامليول 
لكنه يرى متاًما أمهية اللحظة ". مساعدة يف احلياة"فهمها على أا 

: لء للتحليالت الوجودية عندما يتساالوجودية باعتبارها الشرط اجليين
لكن أليس التفسري األنطولوجي لوجود الدازاين قائًما على مفهوم وجودي "

يرى مثل هذه . 544"معني للوجود الفعلي، وهو مثال واقعي للكينونة؟

                                                           
543 Sein und Zeit, S. 248. 
544 Sein und Zeit, S. 310. 
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املشروطية الوجودية ويشري إىل حتقيق االهتمامات الوجودية يف أنثروبولوجيا 
اليت يتم تضمينها يف الكينونة والزمن، ألن كال ( البنيات الوجودية األصيلة

من مسألة معىن الوجود تعطي حتديًدا للوجود هنا وحتديدا مؤقتا للمنهج 
إن ): "فعل واملؤقت هلذا الوجود نفسهاخلاص مبسألة الوجود هنا املتعايل بال

الواقعية يف مساا وسياقاا  البنيات الوجودية األصيلةتقدمي احتماالت 
يندرج يف نطاق  الوجودية األصيلةالرئيسية وتفسريها وفًقا لبنيتها 

ما يقرر "لكن . 545"املوضوعانية البنيات الوجودية األصيلةأنثروبولوجيا 
غري قادر  للبنيات الوجودية األصيلةليل الوجودي الوجود فعله فعالً، التح
خاصا لقرار /جيب أن يكون هذا حمجوزًا. 546"يف األساس على شرحه

البنيات وجودي، وجيب مع ذلك أال يتم تضمينه أبًدا يف استمرار حتليل 
ميكن أن " إرادة قوية"من حيث احملتوى، ألن حلظة  الوجودية األصيلة

" أهداف"وال يوجد يف هذا التحليل أية . تزيف احملتوى النظري للبحث
  .وجودية وال أنثروبولوجية

  
اليت مت التوصل إليها يف مثل  البنيات الوجودية األصيلةومع ذلك ، فإن 

هذا البحث ليست فقط طرق جتربة الكينونة، بل أيًضا ودائًما خصائص 
وعلى هذا النحو جيب أيًضا أن تؤخذ يف االعتبار يف . وجود اإلنسان

                                                           
545 Sein und Zeit, S. 301. 
546 Sein und Zeit, S. 383. 
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ينتج عن هذا املعىن "و. ألنثروبولوجيا املوضوعانية، مما جيعلها ممكنة بالفعلا
كونز . هـ" (، والتفسريات الوجوديةالبنيات الوجودية األصيلةاملزدوج جلميع 

H. Kunz 547 548 .( البنيات مجيع مصطلحات "ويعين هذا بأن
وجودية  -هي يف نفس الوقت أنطو... األنطولوجية الوجودية األصيلة

، 549"هلا حمتوى ميكن إثباته -)) أو أنثروبولوجية((مثال نفسية  -جتريبية و 
بنسبية،  Existenzialanalyseوال  يتم التعبري عنه يف التحليل الوجودي 
البنيات ، حىت لو كانت )املعرفة(بل جيعله متاًحا للتجربة الدنيوية التجريبية 

. األنثروبولوجي-النفسينفسها مربرة مسبًقا يف التمظهر  الوجودية األصيلة
يف طابعه املتعايل  البنيات الوجودية األصيلةيكمن هذا املعىن املزدوج ملنهج 

تسبق التجربة ): الذي يعود بدوره إىل املشكلة األنطولوجية(حتديًدا 
امللموسة للعامل والكينونة أسس هذه التجربة كمبادئ هلا؛ ويتطلب 
                                                           
547 Die Bedeutung der Daseinsanalytik Martin Heideggers für die 
Psychologie und die philosophische Anthropologie, S. 49. 

، ا0,ي )ا0!\8 " (ا�F_Hَ0"اy80ال اM:MN  ھ& TF);7)0 JKH" $FZ ا0&4&دي m9:وز 548
 H. Kunz, Die anthropologische: (، ا</."ا2FvFd0 اK""2F8\!0&ن '=7.<: 

Betrachtungsweise in der Psychopathologie, S. 171( 2 وأن�:W ، TZ
ا4.H0[ " ("K&ن '.e9]: �FM&D اT'X70 ا0,ا9  اF8\>  *&C&H0:ً : "إدراك 2F!)0 ا0&4&د"2

f8\>( نN 3: ?  ا0&ا%[ "؛F0ل إ&�TZ اH80:ت ا0&4&د"2 ا2F4&0&[>N اJKH" L 2=e8H0 ا0&
 وھ,ا ھ& اN'. ا0,ي "FA.). 176ص " (إK9 :'6!* L&ن '&2F*&C ?  اT'X70 ا0,ا9 

': ھ& '\7.ض 'e8=ً: دا�Hً: وJKH" L إظ3:ره ! ا870:ؤل *J أوP37"&0 ?  اe70.". ا870(8( 
 �C&"و ،f)HZXD  4&0&[>Nا TF);7)0  M:MN�3 ا!H0ا TKd" f!K0و ، TFU\70ا J' 6"iHD

.AZأ i>&Z" : ن:FZ k;9  702 اF4&0&Dو.A>N2 اF\8)\08:*  اH0ا ]FHm0 Ge8H0ط ا.d0إن ا
TِّKd" 8:ن>V6 ";6ث ا"iH0ن اXD 7!:ع%Lا " fF? " " fM:Mأ  ?" fF0ل إ&�أJKH" :H' .AZ ا0&

2D.m70179ص ". (?  ا .( :F4&0&Dو.A>أ TK0 P0:_02 اD.m9 2F_4.' نo? ،6أeH0ا kFl J'
 T_\0:D :وزھ:m9 P9 6% :3F)* b)�7046. اFا70  ";:ول ھ P0:_0د"ً:(ا&H* (2>&!FK0ا &;>! 

549 H. Kunz. Die Bedeutung der Daseinsanalytik Martin Heideggers 
für die Psychologie und die philosophische Anthropologie, S. 56. 
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الدنيوية،  -تراكيب الظواهر النفسية التحقيق يف هذه املبادئ السابقة إثبات
 - ويف هذا الصدد، ميكن تفسري الكينونة والزمن نفسًيا . مثال" اِخلْربات"كـ

أنثروبولوجًيا، على الرغم من أنه جيب على املرء أال ينسى ما مت استبعاده 
من وجهة نظر نفسية . وجيب عليه أيضا مراعاة خصوصية هذا اجلانب

ترى اهتمامات هيدجر األساسية مرتبطة ارتباطًا  جتريبية مطلقة، اليت ال
وثيًقا ا وال تفهم إشاراته إىل التجربة الوجودية كشرط مسبق للتحقيق 

هروبًا "الوجودي، ميكن أن تظهر األنثروبولوجيا الوجودية هليدجر بسهولة 
األخالقية -سريًعا من كثرة اإلشكاليات العلمية إىل اجلوانب البنائية

  .550"تصورات العاملواملتعلقة ب
  

يف املقابل، ميكن ملثل هذا النقد أن يشري إىل التخصصات املختلفة اليت 
وكان . مع البشر َكُمَكمل وأساس لألنثروبولوجيا الوجودية" أيًضا"تتعامل 

من املمكن بالطبع أن يسيء فهمها متاًما ألنه يفهمها فقط على أا 
ا سجلت مرة أخرى فقط كعلم أنثروبولوجيا، وأن األنثروبولوجيا نفسه

حبيث حيدد يف (جترييب للعامل، دون البحث عن شروط إمكانياا اخلاصة 
  ).النهاية املعىن املزدوج والغموض الوجودي مثل هذه األنثروبولوجيا

  
                                                           
550 So O. Pöggeler, der selbst diesen Standpunkt nicht teilt 
(Existenziale Anthropologie, S. 445). 
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من خالل الوصف العلمي لإلنسان احلايل واملاضي، سواء كان ذلك "لكن 
، كما أصبح "األنثروبولوجيا"بيولوجًيا أو كليهما يف اخلليط من خالل 

. 551"شائًعا يف القرون املاضية، ال ميكن للمرء أبًدا معرفة من هو اإلنسان
إذا انتقلت الفلسفة إىل عامل أنثروبولوجيا كهذا، فإا ختضع لإلرادة 

وإن كان األمر (املتاح بسرعة ويف أي وقت " لفهم الذات"امليتافيزيقية 
، تنتقل إىل علوم العامل املتمحورة حول )ديةمشكوًكا فيه من الناحية الوجو 

فريسة ألحفاد امليتافيزيقيا، يعين الفيزياء بأوسع معانيها "الذات وتصبح 
إن . 552"واليت تشمل فيزياء احلياة والبشر وعلم األحياء وعلم النفس

متوت بسبب النزعة /تفىن 553الفلسفة اليت حتولت إىل تصور للعامل 
 .بحت سائدة فيها أكثر فأكثراليت أص" األنثروبولوجية"
  
 
 
 
 
  

                                                           
551 NI. S. 363, 
552 Vorträge und Aufsätze, S. 86. 
553 Vgl. HW: Die Zeit des Weltbildes. 
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  Bollnow لبولنو" األنثروبولوجي"النقد النفسي : 4

  

" األنثروبولوجي"إذا كانت فلسفة هيدجر تتكون فقط من هذا االجتاه 
إضافة إىل . 554، فإا سوف تسحب األرضية اليت تقوم عليها)املميز جًدا(

إليها باعتبارها  هذا، ستكون االنتقادات املتعددة اليت يتم توجيهها
لكن مثل هذا النقد يقوم دائًما على سوء . أنثروبولوجيا ملموسة مربرة أيًضا

فهم أساسي ميكن إرجاعه إىل عدم كفاية التمييز بني اجلوانب الفردية 
إذا مت فهم جمهودات هيدجر على أا أنثروبولوجية باملعىن . لتفكري هيدجر

من بني مسامهات " فقط"بع مسامهة امليتافيزيقي الواضح، فإا تظل بالط
واليت ميكن أيًضا توسيعها حسب (أخرى من أجل تعاليم حول اإلنسان 

) الذي مت إغفاله بالفعل يف اجلوهر(مبثل هذا الشرط األساسي ). الرغبة
" بتوسيع"أن يطالب  -  Bollnowكما يفعل بولنو   -ميكن وجيب بالطبع 

إذا . العامة اليت توصل إليهاورفض االستنتاجات  555نقطة انطالق هيدجر
هليدجر منذ البداية على أا  556"تأويالت الوجود هنا اإلنساين"فسر املرء 

عندما . 558، فطبيعيا مواجهة هذا االدعاء الغامض557 )العامل(أنثروبولوجيا 
                                                           
554 Zu Heideggers Kritik des Historizismus und Anthropologismus 
vgl. allgemein: O. Pöggeler, Der Denkweg Martin Heideggers, S. 30 
ff. 
555 Vgl. Das Wesen der Stimmungen, S. 14. 
556 Sein und Zeit, 36. 
557 Das Wesen der Stimmungen, S. 6. 
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أي احلالة (مثال مناسب "أن اهلدف من حبثه هو استخدام  559يقول بولنو
يف مناقشة األنثروبولوجيا الفلسفية مع  للمسامهة) Stimmungenاملزاجية 

كانط "و " الكينونة والزمن"، الذي طوره يف كتايب 560اعرتاض هيدجر
، فإن نقده خاطئ منذ البداية بالفعل، ألن حتليل "ومشكلة امليتافيزيقيا

أوسع طيف ممكن من احلاالت املزاجية ال ميكن أن يستمر يف املشكلة 
انية املرتبطة ا؛ أي إشكالية ميكن إظهارها الوجودية للواقع واحلالة اإلنس

فالتوسيع الكمي لنقطة البداية ال . على سبيل املثال يف حالة مزاجية واحدة
ميكن من حيث املبدأ أن جيلب أي شيء جديد على هذا املستوى وبالتايل 

إن الظاهرة املثبتة، واليت تتيح الوصول إىل الكينونة . فهو خطأ من البداية
وأن هذا   “"حالة مزاجية"األنطولوجي، قد حتققت للتو يف  يف البحث
يف عالقة حمددة جًدا باحلاالت املزاجية األخرى هو ) نفسانًيا(املزاج اآلن 

ببساطة على مستوى آخر، . فقط ذا أمهية سريعة الزوال للموضوع الفعلي
ة فيما يتعلق بأهداف حبثي) م.إ: املقصود هيدجر(ال ميكن الطعن يف تربيره 

معينة، ولكن هذا يعين أيًضا أن االستخدام األنطولوجي ال ميكن انتقاده 
يتعلق األمر إذن . باحلجج اليت تستمد قوا من مثل هذا املستوى النفسي

                                                                                                                
558F? 2F0:KwoD G)_7" :H" ]FM&70اErweiterung "./>ا :Stimmung und 

Realitätserfahrung, unveröffentlichtر&d!' .Fx �> ،.)Z&K0 ،. 
: H0\3&م وط."=2 اA>N.وF4&0&D:، ا</. Uq0:D&ص D P3\D G)_7" :HF?Bollnow&0!:و 559

Das Wesen der Stimmungen, S. 1-15ت:Cا*7.ا f7m0:_' �q" :HF?46.  ، وFھ
 fD:7Z  ?)Die  38و ص  K? ()*9.ة اA>N.وF4&0&D: ا2F\8)\0، را4[ ص 

philosophische-anthropologische Bedeutsamkeit der Stimmung(. 
560 Das Wesen der Stimmungen, S. 15. 
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تتخذ ألوانا خمتلفة طبقا للموقف املزاجي ، جيلب  –مبشكلة نفسية 
يف األفق  ومثل هذا املزاج الذي حيدث. شخًصا معيًنا ببساطة إىل الكينونة
فقط، وليس شرطًا  ) genetischا وراثي(الفردي يكون دائًما شرطا ضروريا 

تعين فردانيتها بأن شرط بولنو هذا ميكن أن . كافًيا للبحث األنطولوجي
وهلذا السبب . يتشكل بشكل خمتلف طبقا للطريقة اليت يشكلها ا املرء

ما وراء مستوى ال يؤدي إىل " املواقف"على وجه التحديد، فإن تعداد 
خربة الواقع؛ لذلك ال ميكن أن يكون هو الوحيد /لتجربة) اجليين" (ظهور"

نقطة البداية " توسيع"إن املطالبة بـ . احلاسم والنهائي يف الدراسة الوجودية
 .Mوبوبر  L. Binswanger 561كما طرحها أيًضا بإجياز بينسفانغر (

Buber 562 ( احملتوى، بل ال تنطبق على ما قصده هيدجر من حيث

                                                           
 Grundformen und Erkenntnis menschlichen: ا</. Uq0:D&ص561

Daseins ) .�>:\8!FD fF? ول:lBinswanger  ]' J'i0ن وا&!FK0ر<2 ا:='" TF);70ا
b;)0  4&0&Dو.A>N0&4  وا&!F'&!F\08\:<�. ). 58ص " (ا!FD 6 أنFDBinswanger  رأى

 P3? ء&M 2=D:80ا f9ن  - ?  ا<7=:دا:Z ا"وإن.ًHA' ."f8\> ]4.H0ا</. ا). Vorwort 
ھ46F. ھ& أ<P3? f و4&د"2 ) 12�\;2 " ('HA."؛ Z:ن أول M&ء ?P3 )12ص ) (1962

" و4&د"2"ا0!\8  وDXZ sF0_:د - GF=;7)0 اe' " e".m70:دئ 2F3F4&9 %:ط_2"*() أ<m' :3.د 
 :Mً:M2 ، (أ;\U0ص ). 13ا GD:804[ ا.H017ا</. ا .GeM :HF? ن %6 ال:Zو" : k;e0أن ا

ا0,ي "JKH أن "H8) أ<A.وqD JKH' .Fx :ًF4&0&D@ف اWN, ?  اe7*L:ر ا0]."=2 
2F4&0&[>N2" (ا;\� 33" .(P73" L &3? ، 2"6اe0س '!, ا&H)' TKdD :gً"وأ " TF);7D

�0 ). 58�\;2 "(أ<A.وTD ، "  4&0&!F'&!F? TF);7D -  b;)0  4&0&D"ا0&4&د ,Z ]4را
H. Kunz, Die Bedeutung der Daseinsanalytik Martin Heideggers für 
die Psychologie und die philosophische Anthropologie, S. 38; Die 
anthropologische Betrachtungsweise in der Psychopathologie, S. 

170. 
و'[ ذD&D 6=7_" ، �0. أ<Das Problem des Menschen, S. 94 . bm" f: ا</.562

8HZ :37F> sK* ()* ،6=!)0:ھ2H ?  ا2D:4V " *() اH0.ء إgW:ع اF4&0&[>N: ا0&4&د"2 
 4&0&Dو.A>Nال اy8095ص " (*() ا( . J* .46F6 '\3&م ھ".m9 6=> (0إ TU" �0,Dو
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إنه تفسري . 563أي األنثروبولوجيا التجريبية -ينطبق على شيء آخر 
من خالل االفتقار (خاطئ من خالل التفصيل أحادي اجلانب جلانب ما 

إىل التفكري النقدي يف العالقة بني اإلنسان والكينونة، بني الذات 
واملوضوع، حيث ميكن إظهار التشكيك يف املشكالت األنثروبولوجية 

وسبق هليدجر أن رد بنفسه على . يف عمل هيدجر) املنعزلة بشكل قاطع
االام بأنه يف حتليل اخلوف على سبيل املثال، اختار نقطة بداية من 

                                                                                                                

، *!6': "=.ر XDن ھi4 :!0 �7\" .46Fًءا J' :ًe".x اF;0:ة ، وsF0 )اf8\> ]4.H0(ا0&4&د 
:3)HZXD 2F_%ة ا0&ا:F;0ا J' ًءاi4) " 97ص .( bx." P0 .46Fأن ھ .D&D 6رك" L ،�0و'[ ذ

U;)0&ل *() <=2F=F) ."  )FU\9 6اF;0:ة ا0;="?  ا7ML\:دة 'J ذH* T�:89 f>N �0: وراء 
 6)mH0ا</. ا ،f0 2"ت ا0\.د@F);70ا �_e098 fF)" :'و . �)[U' ل&l"b>,0102، ") ا 

:3F)" :'2 أ<:. (وFUqd02 ا0_@%2 ا)KdHD G)_7" :HF? - :Hًا0&4&د '[ ، و*!6': "!7=6 دا� ، t>أ
) TFeM ()*112  ،125  ،111 اAH0:ل ، " (أن "K&ن اH0.ء <\f8"أن ھD �=? P73" .46Fـ 

: و"XD 6Zyن اA>N.وF4&0&D: اd0:'(2 ھ  ا0&4&د ا0,ا9  0><8:ن ?=�، ا0,ي "JKH أن "6رك
، W J') "125@ل ا0!/. ?  ا0_@%2 ا2FM:MN 0><8:ن '[ J�:Z TZ و*@w TKD f7% ء"

 f>ا0&4&د ھ!:ك *() أ :Hًدا� P3? ص&Uq0ا f446. *() وFن ھ&Z 2=F=l J* (C:�7" f>o?
9.' ()* b)�70ا JKHH0ا J' ن:Z ، 0:70:D�0، و,Z 4&ده&Dو ،f8\> .W�:D :ً[e9.' f>&KD �e

 20i*-  2"./!02 اFl:!0ا J' 2'&3\'– ع&C&H)0 . ـD ط:e9رLن اo? ،f0 2e8!0:D" TZ
، وا0,ي "_!D&D fF. و4&د"ً: ?=� e7*:D:ره 9!&ع اK0:�!:ت اtH9  70 '&ا3734:، ھ& "ا0&4&د

Fx  M:Mن *() '78&ى أN ،ٍف:Z ."P0:_0ا P0:* "در:�" L.. 
80&ء ?fD:d' P3 *!6': "_7=6 أن ھD  =7)" .46F:0&4&د"eM:" P)878"K. Jaspers  2.س 563

Existenzialien  J'i02 وا>&!FK03: ?  اF0إ T� - HD_!) اA>N.وF4&0&D:  - اP9  70 ا70&
;=F=  *() 9!&ع ا0&ا%[ m0 Ge8' 6"6;70&ھ. اJ�:K0 اde0.ي، 'H" :H![ اL<\7:ح ا0&4&دي ا0

و4&د"2 ((إن D!:ء ھ,ا اK\0. ): ("Allgemeine Psychopathologie, S. 649ا</. (
Existenzialien .46Fھ (( د.\)0  q"ا70:ر  =F=;04&د ا&)8:*6ة 0' �eU" L)) G)_7" :HF?
، �eU" TD ھ& <\f8 '.ة ))أي L .FuX9 "."6ه ھ46F. *() اVط@ق - eD_6ھ: ا0&4&دي 

وFM(W<0 2\:ء و"�eU أZ .AZ:رK9 :'6!_? ،2Fu&ن اTHm0 أ%.ب إ0) ا0&4&د، ?oن  أW.ى
 Pöggelerرا4[ أ"x&D :g(F. "). ا0&4&د اJKH"  =F=;0 أن "Fg[ و"Fx �eU. 64ي

Existenziale Anthropologie, S. 459 ) 2"0(&4&د  [F[q9 PMر
Existenzialien  J' tm7> :HZ " ا<_]:فKehre ".46Fا0&4&د"2  ): " ...ھ .Fd9 L
Existenzialien   q"9:ر P3? (0إ .Fd9 :3!K04&د، و&)60ة 0:W 2':* 2F!D (0إ ``  q"9:ر

epochale  ''0(&4&د". 
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؛ مؤكدا "ما هي امليتافيزيقيا؟"جانب واحد باإلشارة إىل حتليله للخوف يف 
بأن هذا النقد ما هو إال سوء فهم، ويؤكد على منطلقه الوجودي 

ساسي، الذي يسمح له باالمتناع عن وعي وحبق عن املزيد من األ
إن : "564 )باملعىن املشار إليه(التحليالت النفسية واألنثروبولوجية الفردية 

ألصناف " املشاعر"من " أنواع مضادة"و " أنواع"البحث الشغوف عن 
لكن هذا البحث . لن تنفد أبًدا"وأنواع فرعية من هذه األنواع 

ي عن اإلنسان يظل دائًما بعيًدا عن إمكانية االخنراط يف حبل األنثروبولوج
؛ ألن هذا يفكر من منطلق )من حيث منهجه األنطولوجي(أفكار اخليال 

على صوت الكينونة يف األصوات اخلارجة من هذا  Achtsamkeitاليقظة 
الصوت، الذي يدعي اإلنسان يف كيانه حىت يتعلم أن خيترب الكينونة يف ال 

  .566 565"شيء
  

                                                           
H0:D_!) اFH0:* fF? .K\H0ً: ھ  أ"gً: ?(8\2 ھ46F. ا2F0:_7H0 " اA>N.وF4&0&D:"إن 564

 :F4&0&Dو.A>Nا ()* b)�703: اF? bm"  702، ا>&!FK)0"2vF802"و "اF="iF?:7FH06دة " ا;H0ا
2)':d02 اF\8)\02 ا)KdH0:D :3[D.D.. 

إذا أز0!: اq0&ف iHZاج ";6ده ھ,ا : "... Was ist Metaphysik? S. 46ا</.  565
'!_iFFH9 :!!KH" ،20iھ: " 'd:*." اU0&ت 'J اw L ]' 2%@_0 ء، ?o<!: <7.ك اq0&ف Zـ

&0XH02 ا)FKd70ى ?  ا.WNا .*:dH0ا J* :3;".d9و:F8\> 20&3mH0ت ا0.وح اL:l J' 2? :"
 - GD:804[ ا.H06'2( 12ص . را4[ ا=' "= ( s\!0ا P)_D ف&q02 '3:رة ھ,ا ا%@* :'

 i>&ZDie Bedeutung ، .را4[ ھـ" اq0&ف " l&ل 'Kd(2 '=:ر2D - "واTF);70 ا0!\8 ؟ 
des Daseinsanalytik Martin Heideggers für die Psychologie und die 

philosophische Anthropologie, S. 54 f.. 
566 (Zitat) Was ist Metaphysik? Nachwort, s. 46. 
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" الدراسة البشرية"ومبعىن ما (كذا يُوضح هيدجر بأن علم النفس 
واألنثروبولوجيا ميكن أن يكونا نقطة البداية لتحليل جتربة ) التجريبية

الكينونة، لكن ال ميكن رؤيتها من خالل الفهم الذايت الذي يوجه هذه 
، أي دراسة يف حبث عن ارتباط احلدود الداخلية البحتة "التخصصات"
يف العالقة األوسع ) وإن كانت حمدودة(يكمن سبب أمهيتها . 567لعاملل

كما أظهره (للفلسفة واألنثروبولوجيا الشاملتني القائمة على أساس الوجود 
-existenziellبنيات الوجودية األصيلة  والبالفعل التعارض الوجودي 

existenzial (الوجود هنا املوجود هو يف نفس: "على وجه التحديد ألن 
بنيات اليعين أنه عند حتديد . 569  568"أنطولوجي-الوقت وجودي

، يتم اجلمع بني التقدمي الوجودي لظواهر الوعي والتفسري الوجودية األصيلة
                                                           

567  4&0&[>Nا b>:m06ه *() اFZX70 2F4ذ&H!02 ا)A'Nا J') د.m' sF0 ]%ا0,ي ھ& ?  ا0&ا
" b>:4Aspekt (" .".FM:Z 7:بK0 f7_4ھ& '.اCassirer " ري&[MNا .FK\70اDas 

mythische Denken) "Philosophie der symbolischen Formen, II ( kFl
 .FWNھ,ا ا (_وا70  "8 ،.".FM:Z :رھ:uا70  أ  *&)2 0F0:_7H06"6ة اm0ا �>:Z 2)Kd' teA"
 2Fl:!0ا J' 2[e9.' .Fx :رھ:e7*:D ،رة&[M£0  \8)? P3?و  m3!' .F8\9 (030: إ@W J'

A>N�3 ا!H)0 .eZNق ا:F80ا  ? :gً"0:70  أ:D0&4  ا0&4&د"2، و&Dو.-   )Wي  - ا60ا&F>60ا
 2\8)\)0 T'َّXَ7Hُ0ا .Fx)2A"6;0ا) ( ص ص&Uq0:D ]43: 1007راF)" :'ص ) و&Uq0:D .Fd"

 f>إ0) أ" t8F0 :3>o? ،6�:80ظ&اھ. ا0.وح وا0&*  ا TFAH9 اء.u 6ى' J* ./!0ا ��D
0.وN ،  ? 2Flن اH0.ء g" 6_" P0[ اH70/3.ات ا)و': "(3F: 1011ص " (ا0\(8\2 <\38: أ6ًDا

 :39:F�:W"2"&F>60ا " T�:89 �;')) .".FM:Z ع&C&HD G)_7" :HF\?Cassirer  P73" f>o? ،
إ2F0:Kw ا0&ظF\2 اM£0 2F8FMX70]&رة ?  ا0&4&د اde0.ي و?  *:P0 : "?  اH0=:م اNول Dـ
 ."اK0:�!:ت TKdD *:م

568 H. Kunz, Die anthropologische Betrachtungsweise in der 
Psychopathologie, S. 176 f. 

": StimmungاiH0اج " ExistenzialراiFFH9 ]4 ھ46F. ?  ھ,ا ا6U0د *J و4&د"2 569
ھ& 'Befindlichkeit " Jا0;:20 ا0,ھ!Fd> :' " 2F. إfF0 أ<]&W J' :F4&0@ل *!&ان"

:*ً&Fw .AZN3.ة واw .AZN2 ا0&4&د"2 اFl:!02 : اF4اiH0ا0;:20 اStimmung اجiH0وا ،
Gestimmtsein) "ص ، J'i02 وا>&!FK0134. ا(. 
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كظاهرة   (=األنطولوجي املتعايل لظواهر الوعي هذه جتاه جتربة الوجود 
phainómenon (حبيث إن هناك عالقة متبادلة )أرضية شاملة للواقع ،

" الكفاءات"ة بني اللحظتني، بطريقة جتعل التجربة الوجودية لـ حقيقي
للوجود يف العامل شرطًا أساسًيا للكشف عن األمناط الوجودية للوساطة 

األنطولوجي، " الشرط"لكن هذا . اليت تظهر نفسها وأساس هذه التجربة
 -النفسية (الذي مت إثباته، يسبق أيًضا التجارب الفردية الوجودية 

  .570 )بيةالتجري
  

  سوء فهم هوسرل: 5

  
على الرغم من الفصل املنهجي الصارم بني هاتني اللحظتني، الذي قام به 
هيدجر، فإن التحليل الوجودي األنطولوجي، كما مت إجراؤه بشكل 
منهجي يف الكينونة والزمن، دف النظر يف مسألة الكينونة، غالًبا ما أدى 

ضح، وهو سوء فهم ميكن إرجاعه الوا" األنثروبولوجي" 571إىل سوء الفهم
إذا كان حتليل هيدجر . إىل مزيج من املستويات الوجودية واألنطولوجية

" الذاتية"للوجود يُفهم فقط يف طابعه اخلارجي على أنه تقدمي للطرق 
                                                           

اlExistenzialien  2F4&0&[>N&ل اy80ال اTA' GFe[9 2F)D:=D G)_7H0 ھ,ه ا0&4&د"2 570
 e)80ز ا.eM:" ا0!\8 ، ا</. رأي k;e0ا  ? :Allgemeine Psychopathologie  ،

 ).وھ!:ك أ"gً: رأي l&ل i>&Z .F8\9 اeM:" .F8\70 sZ:_H0.ز( 649ص 
571 Siehe auch oben. 
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األنطولوجي هلذه الطرق مل يـَُر أو ُحيل " اهلدف"و) ال غري(لتجربة الناس 
نسق هيدجر إال على أنه أنثروبولوجيا  فيها، عندئٍذ ال ميكن فهم تصميم

ذاتية، كما يُفهم من اهتمامات هوسرل يدجر، وبالتايل ال يريد سوى 
. 572يف الوجود والزمن " التارخيية"رؤية تطور األنطولوجيا اإلقليمية لـ 

ال غري، كما " أنثروبولوجيا"بالنسبة هلوسرل، فإن فلسفة هيدجر ما هي إال 
 Phänomenologieفينومينولوجيا واألنثروبولوجيا ال"انتقد يف حماضرته 

und Anthropologie" :" جيب أن يكمن األساس احلقيقي للفلسفة يف
 .573"اإلنسان وحده، أي يف عقيدة جوهرية لوجوده الدنيوي امللموس

إعادة بناء الفلسفة " - طبقا له- ويرى هوسرل يف هذا االجتاه الذي عليه 
ويكافح هذا التوجه معتربا إياه  574"البشريبالكامل من وجهة نظر الوجود 

 .576 575ال أكثر وال أقل" فلسفة متثل العامل"نتيجة ذاتية لـ

                                                           
572  b>:m0ل *() ا.M&ھ P".K9 T\l 7:بZ  ? fU>  ? 6دw .46Fأن ھ J' Px.0ا ()*

  4&0&[>Nا)J'i02 وا>&!FK0:D G)_7" :HF?" :( 2M&H)H0ات ا.F8\70ا TZ ... �=? :3HFF=9 P7"
2!KH' 2>&!FK02 اF0:Kwإ T_4 ه:m9ا  ?) ."Vom Wesen des Grundes, S. 58; 

Anm 2/l@' .(V2 و?  ھ,ا اH39 (0م إi;D 7;&ل" f>o? ،2 "ط:ر"iZ.H0و234 ا0!/. ا
2".de02 " ا>&!FK0ا  ?)f8\> ]4.H06 )ا_e0وا ، :ً=l وزة:m7' 2"6=> ./> 234و  !e9 P9 kFl ،

fU;? 6هl46. وF0&4  ا0,ي أراد ھ&[>Nا. 
573 Seite 1. 
574 Ebd. 

ب D=6ر ': ";:ر. Philosophie als strenge Wissenschaft, S. 323ا</. 575
، ?TAH" f>o رأ"ً: ?  <\s '78&ى ا0!=6 اA>N.وAH9" f!K0 ،.46F30  4&0&D@ت اP0:_0"اFH0&ل 

 -  P3? ء&M -  f8\> .46Fھ ()* b)=!")f9.C:;'  ? PML:D .46Fھ .Z," P0 &0 (7l.(. 
576 .FK\70ا  ? .AZX? .AZأ �K\7" ا0,ا9  ا0,ي ".اه TFH0ھ,ا ا TAH0 6ىU7" f8\> .46Fھ

�.اع l&ل TAH9 اJ*"P0:_0  اk"6;0؛ و"7;6ث) "HW ،p. 87( 2\8)\06د اl ا0,ي ،
:F4&0&Dو.A>2 *() أ<3: أA"6;0ا . -  ?  J'i02 وا>&!FK02 إ0) ا".F8\70ا f9ر:wإ :gً"را4[ أ :

NII  194.، ص.  
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أو  transponiertهيدجر ينقل "من الواضح بالنسبة له بأن 
التوضيح الفينومينولوجي التأسيسي جلميع  transversiert حيول/يستعرض

يعارض أحباثه وألنه . 578 577"مناطق الكائنات إىل األنثروبولوجيا
                                                                                                                

. 
577 Ms, K X Heidegger I, zu S. 13, Z. 8. (Zeilenlänge. Nach der 1. 
Auflage von Sein und Zeit). 

. '=6ار M&ء ?P3 ھ&M.ل TFeM ()* .46F30 اAH0:ل ?  F8\9 2F\FZ.ه l@H0/:ت "/5783
و 'J اھf9:':H7 ) 15اFK0!&<2 واJ'i0، ص (ھl .46F&ل اP3? JFD 2%@_0 اP0:_0 وا0,ات 

)2F0:_7H02 اF0:AH0ا" :( 2FUqd)0 6H_7H0ا s\!0ا P)* (0إ G".[0و234 </.ي، ھ,ا ھ& ا J'
qd0ة ا:F;)0 ]MوNا (!_H0:DP0:_02 ?  اFU : M:Mأ  Uqw ع&>) "Ms. K X 

Heidegger I, zu S. 16, Z. 10) (nach der 1. Auflage) .( �3> ل.M&ى ھ."
�=?  m3!H0ره ا&U9 ل@W J' .46F2 . ھ;\U0ا  ? f8\> ]4.H08، ا80].  13ا</. ا :

" :>Nا ،T=!037: ھ  ا'.D 2)KdH07_:0 (اH0ا  )".M&30ا0&4&د و':)) ا ]' GD:[79 �0إ0) ذ .
2F\8)\02 اFl:!0ا J' f7HF% 6=\"و GFH* TKdD �Cوا .Fx ء w TZ �eU" ." :gً"ا</. أ

، kFl "ُ/3.، '.ة أW.ى، J' f\%&' .In: Ms ،B. III 2 ،p.7 $FZ أ<]&F4&0: ھ:"46.
اVدراك "و " ا0,ات"*!6 ھHD .46F_!) '\:ھP3? " J* fHF اFK0!&<2""\8. و"!7=6 

، Husserliana Bd. V( kFl" (اK?N:ر". أ"7Z 2H9:W :gً:ب ا</. ا7H0_:0 " اq0:ر4 
�.ة :_H02 اF\8)\0رات ا:F70ا $U").46Fإ0) ھ f7FH89 دون ،.Fd" �0,D &وھ" :(  ?

2F4&0&!F'&!F\06"6 '[ ?(8\7  اw �%:!9) " ن ). 140صXD @�:% ،6=!0ا  ? .H78"ذ�0 : "و
 �qd046.(= اFا) ... ھ&M ،:F4&0&Dو.A>Nا  ? G0:* ،:ًF6ا�D أم :ًFe".m9 �0ن ذ:Zء أ ...

اi!0*2 ا2F>:8\!0 "أو ?  "اA>N.وF4&0&D: ا2F0:_7H0 " و"_!  ھ,ا ?(F\8: ا0&%&ع ? 
Psychologismus)" "f8\> ]4.H0ا .(  ? J'i02 وا>&!FK0ل ا&l f9:/l@' �0,Z ./>ا

Husserl Briefe an Roman Ingarten (Hrsg. R. Ingarten). Den Haag 
1968 (Phaenomenolica 25), S. 56. . JF0.eF6ه *!6 ھm> 6=!0ا J' ا0!&ع s\>

Häberlin  46. ?  <� 0£ولF30 6ه=>  ?„Anthropologie und Ontologie“, S. 
، "!TF);9 6=7 ھ46F.، ا0,ي، و?=ً: f0 ذا e".m9 f4&9  0(�:"2 وsF0 أ<]&F4&0:، وھ& 19

0 2=e8H0و234 </.ه ا J' 2%د .AZأ TKdD ر.e'2":�)" : ن&K" أن fD 6U=ُ" ن:Z :'
 �eU" .ھ&m)0 2F4&0&Dو.A>و234 </. أ Pu J'2 وFM:Mأ :F4&0&[>أ':FM:Mأ :F8\> :H)*' "

e7WL sF0:ر F=l=37: اP37"" TD ،2F*&C&H0 ھP3? J* k;e" f>XD .46F اFK0!&<2 ). 21ص (
 :3\�&0)) :ًFe".m9- :ً".ظ:ھ ، :ًF8\>) "((f8\> ]4.H0ا(J* (C:�7"ض" ، و&H�0ا "

 JF"2 ا30&"2 0(&4&د%:[e0 ھ.ي&m0اExistzialien  2Fl:!0ا J' @A' :3F0ر إ:wا70  أ
2F8\!0ا- i>&ZH. Kunz ) 2F?._H02 اFl:!0ا J' ا0&4&دي TF);70ا P3\" L f>N ، ا</. إذا- 

 2":x GF=;70 2)FMن و&K" و': "\7.ض أن J�:K0ل إ0) ا&�&)0 TH* f>2 *() أF0:_7H0ا
))8\> $�Nن ': fD,m9 اF);70@ت إ(0 اg0&ء ھ& : "، f7":�0 <\38:)   و4&ديو
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األنطولوجية اإلقليمية اخلاصة به، ويتجاهل حقيقة أن هيدجر يسرتشد 
، ألنه أدخل العزلة املتعالية 579باملشكالت األنطولوجية مبعىن أكثر جوهرية 

هوسرل فيه حنو حتليل " تكوين"الذاتية ملفهوم الكينونة الذي مت توجيه 
مثل (بحث اهلوسريل الذايت التجربة احلقيقية، وذا يستمر يغلبه على ال

ذات الصلة " أفق العامل"بالطبع يف وسيط ) (الفينومينولوجيا املتعالية هلوسرل
، مل يستطع "الكينونة والزمن"مل ير هوسرل هذا يف نقد . .580 )بالذات

لقد اشتبه يف وجود . من وجهة نظره املثالية املتعالية رؤيته على اإلطالق
أو عن (مت الكشف عن علم الوجود  أنثروبولوجيا حيث يف الواقع

والواقع أن عدم نشر اجلزء الثاين املعلن من ). األنثروبولوجيا األنطولوجية
كان السبب الرئيس لسوء الفهم   581"الزمن والكينونة"الكينونة والزمن 

هذا، وجيب تربيره جزئًيا بتفسري أنثروبولوجي حبت، يشري على األقل إىل 

                                                                                                                

2F8\!02 اD.m70ار ظ&اھ. ا.H7M:D) "20 .( &ھ .F8\70ن اo? ،.�>:\8!FDو JF0.eF3�0,0، و?=ً: 0ـ
?7" :HF_(f'&3\HD G اq0:ص A>£0.وe9 6=? ،:F4&0&D!) اeH0:دئ ). (21(اH7M.ار '!]=  

 .46Fھ J' 2FM:MNه -ا.Zص ص دون ذ:W TKdD ./>3: ص  10؛ اF)" :'12و  kFl ،
fD 7.اف*Lدون ا .)Fd0 .46F6 ھ=> (!e7"(. 

579 Vgl. dazu: Die Subjekt-Objekt-Dialektik in der transzendentalen 
Phänomenologie, Meisenheim/Glan 1973 (Heideggers „Realismus“ 
– transzendental reflektiert – und Husserls „transzendentaler 
Idealismus“, der Ontologie in reine Bewusstseins-
Konstitutionsforschung verkehrt). 
580 Dazu vgl. Heideggers Stellungnahme, in: Vorwort zu: W. J. 
Richardson, Heidegger. Through Phenomenolgy to Thought. The 
Hague 1963. – Sowie: Mein Weg in die Phänomenologie, in: Zur 
Sache des Denkens, S. 81 ff. 
581 Vgl. jetzt: Zur Sache des Denkens, S. 1 ff., sowie: Protokoll zu 
einem Seminar über den Vortrag „Zeit und Sein“, S. 27 ff. 
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 Vom Wesen des"وأيًضا (نونة والزمن الدراسات الفردية يف الكي
Grund (" للباتوس الوجودي"املصاحب Existenzielles Pathos  "

 ).القوي
  

  الوحدة المتعالية لألنثروبولوجيا واألنطولوجيا: 6

  
إن األنثروبولوجيا املشار إليها أعاله، باعتبارها التعبري الذي غالًبا ما كانت 

بشكل خاطئ، تتطلب، وفًقا هليدجر،  جهود هيدجر للتفكري فيها مفهومة
، ومن خالله تصبح جانًبا )األنطولوجي(ألساسها " حقيقية"أنثروبولوجيا 

وفقط عندما ال تتشدد األنثروبولوجيا منذ البداية يف تعريف . جزئًيا منه
إلجياد " األكثر أمانًا"وهذا هو الطريق (اإلنسان بالرجوع إىل العامل جوهريا 

، سيكون حًال ملموًسا )الوجودية لفهم الذات حل ملموس للمشكلة
  582"امليتافيزيقيً "للمشكلة الوجودية لفهم هذه الذات، إذا أجل التحديد 

وهي جتربة (لإلنسان فيما يتعلق بالتجربة األنطولوجية للواقع بشكل عام 
، والتخلي )تؤدي الحًقا إىل حتديد غري حمرف لإلنسان الذي له صلة ا

التمكني "مبعىن ميل التفكري إىل (؛ 583الوحيد" ثروبولوجياألن"عن التوجه 

                                                           
582 „Metaphysisch“ hier wieder im von Heidegger intendierten 
peiorativen Sinne als Begriff der „Seinsgeschichte“ gemeint. 
583 Siehe HW, S. 84 ff.; NII, S. 129 u.a. 
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وفقط يف ظل هذه الشروط تتعمق األنثروبولوجيا ذات صلة "). التخيلي
  ".حقيقية"لتصبح أنثروبولوجيا ) باعتبارها تأملية(بالشخص العارف 

 
بني " العالقة"حيدث هذا التَشكل يف املقام األول يف التأمل املتعايل يف 

مثل العالقات (س والوجود، واليت هي أساس كل العالقات الفردية النا
ويف . ، اليت يعتمد أساسها الشكلي على جدلية الذات واملوضوع)بالعامل

هذه اجلدلية يتضح كيف تكون الذات واملوضوع ممكنان انطالقا من حتديد 
من خالل حتديد "  584بعضهما للبعض، وكيف تتحقق األنثروبولوجيا

أي (ألسس الوجود اإلنساين ) الذاتية -املتعالية (ا السابقة األنطولوجي
  ).األسس األنطلوجية لتجربة الكينونة

  
على هذا املستوى من التفكري، تضع كل من األنثروبولوجيا واألنطولوجيا 
تركيزين خمتلفني على املشكلة املتعالية اليت تستفسر عن العالقة بني الكينونة 

ك أي اختالف جوهري بني االني، بل هناك والوعي، حبيث مل يعد هنا
 -هيدجر " نسق"وميكن فهم ! Aspektفقط اختالف واحد يف اجلانب 

أساس ميتافيزيقا الكينونة يف أنثروبولوجيا "على أنه  -مع إبراز قطيب الرتابط 

                                                           
584 Zu diesem zweiten „Bedingungsverhältnis“ vgl. auch: W. Ernst, 
Moderne Versuche zur Gewinnung eines neuen 
Lebensverständnisses.  
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كأساس مليتافيزيقيا اإلنسان ) يف التكوين املرتابط(وكذلك  - 585"حقيقية
  .يف أنطولوجيا حقيقية  586 )األنثروبولوجيا( = 

  
للذات واملوضوع تشري إىل ) املتعايل(ألن البنية الشكلية للديالكتيك 

، وبالتايل يثبت أن "اآلخر نفسه"ااحلدود الوحيدة املمكنة ألحدمها عن 
بني " جوهرية"أي أن وضع حدود  -(، "مفاهيم عالئقية"العضوين مها 

فقط ال يرقى إىل مثل هذه  اإلنسان وأشكال احلياة الدنيوية األخرى
كل ما هو فلسفي، "؛ وهذا هو السبب يف أن !)األساسيات امليتافيزيقية

هو يف حد ذاته تعاليم لكينونة ... يعين تعاليم التفكري يف جوهر اإلنسان 
  .587"الكائنات/املوجودات

 

 

 

  

                                                           
585 W. Ernst, ebd. S. 28. 

586 J* f8\> .46F7;6ث ھ"  :F4&0&Dو.A>N2("اF=F=;0أ<3: ") ا ()*":F="iF?:7F' "0><8:ن" ،
 TKZ ت:!�:K0ا (8:ن إ0>V:9را:wإ JHg79  70ا)NII, S. 61.( 

587 Was heißt Denken? S. 73.  :' 6ر=D) 2)':d02 اF\8)\02 ا)KdH09]&". ا JKH" kFl
 TA' دي.? b>:4 J'"PWi046. ?  " اFل ھX8" ، _%2 ا"ا0&ا)Kd'و �>:Z:F="iF?:7FH0 " J*

إ0) أي '6ى FH4 JHK9 L[ اb>:4 " :" TZ:dH0"اU0(2 ا2F\8)\0 اA>£0 2F':/!0.وZ :F4&0&Dـ 
 ).192ص "(ا2F\8)\0 اiZ.H0"2 ?  4&ھ. اV<8:ن؟ 
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السياسة والثيولوجيا 
  عند هيدجر

العمل السياسي 
والتصوف الالهوتي 

  "الكينونة والزمن"بعد 
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  مالحظة

  

حيتوي هذا املؤلف على حماضرتني ألقيتا يف سياق اجلدل األخري حول 
وجهة النظر الرئيسية ). 52انظر املراجع ، ص (هيدجر يف زغرب وترينتو 

لية هي التصوف الذي حدد طريقة تفكري هيدجر بعد يف التحليالت احلا
الشك ونقد (يعرف التأويل الذي قدمه املؤلف سابًقا يف ". الوجود والزمن"

، حىت لو كان اهلجةحتوًال معيًنا يف ) 1978، راتمع يف فكر مارتني هيدج
إىل مشكلة البىن  -قبل اجلدل احلايل بوقت طويل  -أشار يف ذلك الوقت 

وبعد كل هذه . نية وخطر حتوهلا إىل أمناط فاشية يف التفكريالالعقال
املناقشات، يُطرح السؤال ما إذا كان إحياء األسطورة من قبل هيدجر 

يعين شيًئا آخر من غري ما أعلنه هو نفسه حتت شعار التغلب " املتأخر"
 .باعتباره انتكاسة وراء امليتافيزيقيا" الرتاجع"، أي "النسيان"على 

  

  وكلرهانس ك
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  هل األنطولوجيا األساسية لهيدجر مقبولة اجتماعيا؟

  حول مسألة التقييم المنهجي اللتزامه االشتراكي القومي

 

  اإللتزام الفاشي لهيدجر طبقا لتفسيره الشخصي

  

مل يكن اإللتزام الفاشي ملارتني هيدجر وهو يشغل منصب عميد جامعة 
وال يكفي . 588تفكريه بدون أي ارتباط منهجي مع" صدفة. "فرايبورغ

عندما حتدث هايدجر عن . أيضا تفسري هذا باالنتهازية والوفرة العاطفية
احلركة االشرتاكية الوطنية يف حماضرة عام " احلقيقة الداخلية وعظمة"

وترك هذه اجلملة يف النص ") انقالب روم "أي بعد أحداث ( 1935
ا ألطروحاته ، فإن هذا يستدعي فحًصا جديدً 589الذي ُنشر بعد احلرب

دف اسرتداد ما " التارخيي"األنطولوجية األساسية والتشكيك يف تفكريه 
راديكالية وادعاءاته النقدية للتقنية، يعين فحص  590لديه من ميتافيزيقيا

األصالة "هل خيفي وراء رثاء . 591تأويلي شامل لعمله

                                                           
588 :!D:7Z ./>46.: "اFھ JF9ر:' .K?  ? ]H7mH0و<=6 ا �d0د". ا P"6=92 وH4.9 . 6FHl

b3d0 .4.70وا .d!02 وا*:e[)0 وت، 64اول.FD ،2H2013  
589 Einführung in die Metaphysik. Tübingen 1966, S. 152 

590  .Fe_9 ل:H_7Mإن ا":="iF?:7F' " 46. 30,هFھ f'6% 0(7;6"6 ا0,ي :=eط P7" :!ط.?!: ھ J'
2H)K0ا .  

  .�FC&9 JKH" L ذ�0 إiF'  ? Lاf9 ا2F8F�.0 ھ!: 591
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Eigentlichkeit " احلدث "واحلديث عنEreignis " ًموقًفا فاشيا
  ا، يدعو لتصور للعامل واتمع طوطاليطاري؟أساسيً 

قد . مل ُيسهل هيدجر األمور يف اهتمامه بتفسري شامل لتصرحياته املتناقضة
" اإلفراط يف تفسري"املثرية للجدل ناجتة عن " السياسية"تكون تصرحياته 

على األقل يف السنوات األوىل من  - االشرتاكية القومية، حيث وضع 
 .امليتافيزيقيا" التواء/حتريف"اله يف بداية جديدة يف آم -احلكم النازي

على خطابه كرئيس للجامعة  1945وُيشري إىل ذلك تعليق ُكتب عام 
، وكذا احلديث عن االشرتاكية القومية يف احملاضرة 592")حقائق وأفكار("

اللقاء بني تكنولوجيا "املذكورة أعاله، وهو حديث مبوجبه يتم حتقيق 
. 593يف هذه احلركة السياسية وأيديولوجيتها" احلديث الكواكب واإلنسان

 Ernstيشري هايدجر بشكل خاص إىل أعمال إرنست جونغر 
Jünger  " التعبئة الشاملةDie Totale Mobilmachung "

، حيث أصبح )1932" (Der Arbeiterالعامل " و ) 1930(
  .594"القاعدة العاملية لقوة اإلرادة يف تاريخ الكواكب"مدرًكا لـ 

                                                           
592 Die Selbstbehauptung der deutschen Universität. Das Rektorat 
1933/34 (Hrsg. Hermann Heidegger) Frankfurt a. M. 1983, bes. S. 
23ff. 
593 Einführung in die Metaphysik, a.a.o. – Vgl. dazu auch Hannah 
Arendt, Martin Heidegger ist achtzig Jahre alt, in: Martin Heidegger 
im Gespräch (Hrsg. G. Neske/E. Kettering) Pfullingen 1988. S. 232-
245. 
594 Das Rektorat 1933/34, a.a.O., S. 25. 
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يبدو أن هيدجر تغاضى عن كون إرنست جونغر جمد برتنيمة تقريبا السمة 
ومل . -يف وصف استباقي- الشمولية األساسية للحركة اإلشرتاكية الوطنية

يستطع حىت ذا املرجع األديب أن يربر بشكل كاف سبب انضمامه إىل 
 ، بدًال من وصف الشكل النهائي واحلاسم للتعبري1933يف عام " احلركة"

هل على املرء . على هذا النحو) وبالتايل نسيان الكينونة(عن إرادة السلطة 
بعض تصوير (عليها؟ " يتغلب"اإلستسالم لنسيان الكينونة أوًال لكي 

هيدجر ملأساة مصري الوجود، والذي مت استخدامه بعد اية الرايخ الثالث 
إلعادة  ُتظهر جهود هيدجر املتشنجة). بشكل ممتاز للدفاع عن النفس

باملعىن الالحق لفلسفته  595تفسري العبارات املركزية خلطابه كرئيس للجامعة
إىل أي مدى حاول احلفاظ على مظهر استمرارية طريقه يف التفكري 

ويعترب التفسري الشخصي بالضبط . واتساق بنية فكره حىت بعد االيار
د تأويل الوجو  –يف سياق منهجي حبت  -وكذلك . (مشكال خاصا هنا

  ).للكينونة والزمن من طرف هيدجر املتأخر
  

                                                           
595 Op. cit. 



 

261 

،  596)1933عام (يف اجلامعة األملانية " احلرية األكادميية"عندما تنتهك 
يتم احلديث عنها يف " التزام وخدمة اهليئة الطالبية األملانية"وبدًال من 

، وعندما 597"خدمة املعرفة"و" اخلدمة العسكرية"و" خدمة العمال"شكل 
والتحدث عن  598"مع املقاتل من املعلمني والطلبةاجل"يتم استحضار 

، فإن هذا يعين يف الواقع 599الصحوة االشرتاكية القومية" عظمة"و" جمد"
" حماذاة"تبين الباتوس الرمسي والتزيني الفلسفي لالسرتاتيجية النازية لـ 

وتبدو إعادة تفسري هيدجر هلذه العبارات يف التعليق . اجلامعات األملانية
وكان يعلم  - كان على هيدجر أن يعرف . غريًبا للغاية 1983عام  املنشور

أن موقفه يف ذلك الوقت، بإشارته مثال إىل اخلدمة  -هذا بالتأكيد 
، وأنه ال ميكن فهم 600"عدواين"العسكرية كانت مفهومة بالطبع مبعىن 

إنه أمر بشع متاًما عندما يقول . بطريقة متساحمة فلسفيا" النضال"متجيد 
فيما بعد بأنه من خالل التأكيد على النضال كان يقصد الفهم  هيدجر

إذا استخدمت . 601"إضافة النص: " اهلرقليطي، على الرغم من أنه يقول

                                                           
596 Die Selbstbehauptung der deutschen Universität. Rede, gehalten 
bei der feierlichen Übernahme des Rektorats der Universität Freiburg 
i. Br. am 27.5.1933. Breslau o.J. S. 15. 
 
597 A.a.O., S. 15ff. 
598 A.a.O., S. 21ff 
599 A.a.O., S. 22ff. 
600 Vgl. seine „defensive“ Umdeutung: Das Rektorat 1933/34, a.a.O., 
S. 27. 
601 A.a.O., S. 29. 
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عبارات االشرتاكية القومية وقدمتها يف سياق مثري للشفقة يتناسب مع 
، بعد فشل النظام، ال ميكنك القول الحقا بأن ما كان مقصودا  "احلركة"

يستخدم هيدجر كثريًا وبعنف شديد اجلدلية غري . لعكس متاًماكان هو ا
 .602"اشتقاق الشيء من ضده"الواضحة 

 
 مجعها جيدو شنيربغر ( 1933هناك عدد من الوثائق األخرى من عام 

Guido Schneeberger   يف أوائل الستينيات، مل ُحتَض بأي اهتمام يف
ب هيدجر لطالب متنع أي إعادة تفسري، وال سيما خطا) ذلك الوقت

قواعد  ): "القائد(فرايبورغ، حيث أعلن صراحة طقس عبادة الفوهرر 
الفوهرر نفسه وحده هو الواقع األملاين . وجودك ليست عقائد وأفكار

وباملثل، صاغ هيدجر يف ندائه مبناسبة . 603"احلايل واملستقبلي وقانونه
لقد . امل الدولةهناك إرادة واحدة لك): "تشرين الثاين(نوفمرب  12استفتاء 

                                                           

 602P4.7H02 ا?:C2 : إH)Z نXD :3F? ء.H02 "6*  اF!F9L رة:e*" 78:نe0اlucus "  H7!"
 2H)Z 2)�:_0 " ن:_H)0اlucere ."  

603 Freiburger Studentenzeitung, VIII. Semester (XV), Nr. 1, 3. 
November 1933, S. 1. (Heidegger hat sich von dieser Äußerung im 
Spiegel-Interview distanziert, indem er sie als Folge eines 
politischen Kompromisses darstellte: „Nur noch ein Gott kann uns 
retten“, Spiegel-Gespräch mit Martin Heidegger am 23. September 
1966, in: Der Spiegel Nr. 23/1976, S. 198). 
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جلب الفوهرر هذه اإلرادة إىل الصحوة الكاملة جلميع الناس ودجمها مًعا 
  .605"مرتبط بالفوهرر"إن مستقبل الشعب األملاين . 604"يف قرار واحد

  
يُثبت األسلوب االشرتاكي القومي، الذي تبناه هيدجر جزئًيا، والذي كان 

، كما "ينونة والزمنبلغة الك" املصقول" - بشكل خاص يف خطاب اجلامعة 
املفهومة  Eigentlichkeitاألصالة "، بأن ) 1978عام (ذكرنا سابًقا 

 ".وجوديًا مل تكن قادرة على الصمود
  

 "المنعطف"االشتراكية القومية من منظور 

 
مل يضف السيل األخري من املنشورات وتعليقات الصحف حول مشكلة 

، 606Victor Fariasفارياس الفاشية عند هيدجر، اليت أثارها نشر فيكتور 
إن البحث عن مزيد من التفاصيل . 607أي شيء جوهري يف هذا املوضوع

املتعلقة بالسرية الذاتية هليدجر واجلدل السياسي الذي كان سائدا يف ذلك 

                                                           
604 Freiburger Studentenzeitung, VIII. Semester (XV), Nr. 1a, 10. 
November 1933, S. 1 
605 Ebd. 
606 Heidegger et le nazisme. Lagrasse 1987. 

ا0_.ض اL&Hw .AZNً واAZN. 9&از<:ً، ?  </.<:، F8)0.ة  Hugo Ott%6م ھ&x& أوت  607
 fD:7Z  ? 2F9ا0,اMartin Heidegger. Unterwegs zu seiner Biografie. 

Frankfurt/New York 1988)  
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الوقت، كما يتضح من جتديد التأكيد على نازية هيدجر، والذي مت 
ما . الناحية الفلسفيةتشويهه من قبل الفرنسيني بالفعل، ال يساعدنا من 

التحقيق يف تفكري هيدجر من حيث : يهم أكثر هو حماولة تأويلية شاملة
ومن أجل بلوغ هذا اهلدف، . توافقه مع األيديولوجية االشرتاكية القومية
األنطولوجيا الوجودية باإلضافة  -جيب اعتبار كل السياق الكامل لعمله 

ن هناك عالقة منهجية بني ومن مت سيظهر بأ. إىل التفكري يف الوجود
لالشرتاكية القومية،   interpretierten(über)تفسريه ) فوق(تفكريه وبني 

وقد فهم . وليس هناك عالقة بالصورة الذاتية للحركة االشرتاكية الوطنية
هيدجر نفسه هذا التناقض التام أكثر فأكثر أثناء تطوير نقده للتكنولوجيا 

ِِه، أي نظرة ثاقبة خلطأ (ات يف النصف الثاين من الثالثيني مصداقية تـََغري
إسقاطه، ومع ذلك كانت مقيدة بشدة بسبب إعادة التفسري العنيف 

مشكلة أخرى هي أن ). 1933اليت صدرت قبل عام " التجرمي"لتصرحيات 
مجيع البيانات الصرحية يف هذا الصدد، مل يُتح للجمهور العريض التعرف 

  ).1945بعد عام  عليها إال جزئيا بفرتة طويلة
  

التصنيع الشاق ملثل هذه املنتجات السخيفة مثل : "إذا كان يتحدث عن
" ة يف حماضرته ف، وهي إضافة غري معرو 608"الفلسفات االشرتاكية القومية

                                                           
608 Holzwege, Frankfurt a.M. 1963, S. 92] 2;\U02 9;."."2 ?  ا/l@'

344" :JK0 ،t%&0ا s\>  ? 2D&7K' ت:?:CV3: اC._9 P7" P0.["  
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Die Zeit des Weltbildes) "1939( فإنه يف ، "Beiträgen zur 

Philosophie"609  و  1936املكتوبة بني عامي (اليت مت نشرها اآلن
وإن كان ذلك على سبيل  -، مت وضع دراسته لالشرتاكية القومية ) 1938
ال يعارض صراحة . يف السياق الشامل لتفكريه حول الوجود - احلكمة

، 610وجهة النظر العنصرية للعلم فقط، اليت متيزت ا األيديولوجية النازية
. 611يثةبل إنه يرى يف هذه األيديولوجيا التجسيد احلاسم للعدمية احلد

يقول يف وصف مناسب للنشاط االشرتاكي القومي، الذي اختربه هيدجر 
ال يريد املرء أن يعرتف بغياب أي ": "متفرج"بالفعل يف ذلك الوقت كـ

وهذا هو السبب يف أن املرء تصبح له فجأة أهدافا من جديد، . هدف
لتحديد  وسيلةحىت لو كان فقط ما ميكن أن يكون يف أحسن األحوال 

نعم ، يرى  .612"الشعب مثال: ومتابعته، ويرتفع إىل اهلدف نفسه اهلدف
العدمية "لالشرتاكية القومية " املخمورة –التجربة الصاخبة "هايدجر يف 

، واإلغالق املنظم لألنظار على غياب أي هدف بالنسبة "الكربى
لتجاوز احلدث الضخم "ويرى االشرتاكية القومية على أا . 613"للناس

                                                           
609 Beiträge zur Philosophie (vom Ereignis). (Hrsg. F.-W. von 
Herrmann) Frankfurt a.M. 1989 (Gesamtausgabe, Bd. 65). 
610 a.a.O., S. 163. 
611 Zu seinem Nihilismus-Begriff vgl. auch: Nietzsche, Bd. II. 
Pfullingen 1961, S. 335 ff. 
612 Beiträge zur Philosophie, S. 139. 
613 ebd. 
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، يعين ]ته سطر هو تأكيد أضافه املؤلف كوكلرحت ما[ 614"هذا اخلوف
وهكذا يفسر هيدجر احلركة القومية االشرتاكية . 615"اخلوف من الوجود"

" احلاضرون"إن . أو اهلروب إىل نسيان الكينونة" الوقوع يف الغموض"مبعىن 
مبعىن األيديولوجيني االشرتاكيني الوطنيني برتكيزهم على األفكار العرقية (

ال "ال معىن هلم متاًما من الناحية الفلسفية، نعم ) بع السياسي للعلموالطا
إن . 616"مستبعدين من معرفة مسار الفكر"، ويبقون "يستحقون الذكر

تلبيس غري معروف من قبل لقطع "ليستا سوى " العنصرية"و " السياسية"
النزعة يرفض هيدجر بال هوادة . 617"املعدات القدمية للفلسفة اجلامعية

للفالسفة  Naturalismusالطبيعية النزعة و  Biologismus ةولوجيالبي
لقد كانوا يف حاجة ". امليتافيزيقيا"وذا املوقف يبقون على أرض . النازيني

سواء أكان ذلك رد االحتكاك ا، حىت تظهر شرارة مما ميكن "إىل هذا، 
 .618"معرفته وقوله وما ميكن أن يكتبه هؤالء املفكرون

 
وهي (قار الكامل للمنظّرين الرمسيني لدولة االشرتاكيني الوطنيني إن االحت

الدولة اليت يرفضها هيدجر دائًما باعتباره مفكرًا غري عرقي واامه بأنه 

                                                           
�.اJK0 ،2l ھ,ا ھ&  614 sF0 ل:l TZ ()* ،2F'&=02 اFZ7.اwLا .Z," L f>o? ،�0و'[ ذ

fA"6l ق:FM J' fF? se0 L TKdD �0ذ �g7"د، و&U=H0ا.  
615 ebd. 
616 a.a.O., S. 18. 
617 a.a.O., S. 19. 
618 a.a.O., S. 173f. 
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، والذي يتجلى يف مثل هذه األقوال، ال 619 )يفتقر إىل الوعي العنصري
. زيقاميكن فهمه بالكامل إال على خلفية نقد هيدجر الراديكايل للميتافي

االشرتاكية . 620احلديثة إىل هذا السياق" للتكنولوجيا"وتنتمي دراسته 
تفسريه "بعد خيبة األمل الواضحة نتيجة لفشل  -القومية بالنسبة له 

" السياسة اجلامعية"، والذي رمبا يكون مصحوبًا بفشل جهوده يف "الغريب
من : لمةباملعىن القدحي للك" تصور للعامل" -يف إطار رئاسته للجامعة 

. 621"ليس صراًعا إبداعًيا، بل دعاية واعتذارًا"منظور تارخيي، فإن نضاله 
" اإلميان املسيحي الكلي"وينطبق هذا على كل حال بنفس الطريقة على 

دائًما ما تكون اإلرادة غري : 622"اإلميان السياسي الكلي"كما ينطبق على 
س يف اية املطاف املنعكسة وبالتايل املطلقة للسلطة هي اليت جتعل النا

من الواضح أنه حتت . للوجود" املناسبون"ينسون أنفسهم على أم 
االنطباع بأن اإلرادة مطلقة يف ظل االشرتاكية القومية، صاغ هيدجر يف 

" Überwindung der Metaphysik جتاوز امليتافيزيقا"أطروحته 
يف  قبل أن حيدث الوجود"، وبأنه )1946-1936مالحظات من الفرتة (

                                                           
619 Vgl. dazu die Hinweise im Werk von Hugo Otto, Martin 
Heidegger, Unterwegs zu seiner Biographie. Frankfurt/New York 
1988, S. 240ff., und bei Heidegger selbst: Das Rektorat 1933/34. 
Tatsachen und Gedanken, a.a.O., S. 30ff. 
620 Vgl. die Darstellung des Verf.: Skepsis und Gesellschaftskritik im 
Denken Martin Heidegers. 
621 Beiträge zur Philosophie, S. 41. 
622 ebd. 
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جيب أن ينهار العامل وجترب ... أن ينكسر مثل اإلرادة ، "، "حقيقته األولية
 Ernst Jüngerيف سياق جرد إرنست جونغر . 623"األرض على اخلراب

الذي صاغه بشكل نقدي اآلن، يقول هيدجر بطريقة مستقيلة خاصة بـ 
رتاكية والذي رمبا تعزز أيًضا خبيبة أمله بشأن االش" (تفكريه يف الكينونة"

إن إنسانية امليتافيزيقيا حمرومة من ): "القومية كشكل خارجي للميتافيزيقيا
ُيرتك احليوان العامل إىل جنون قوته حىت . حقيقة الوجود اليت ال تزال خمفية

مييز هذا املضمون أيًضا التعليق . 624"يتمكن من متزيق نفسه وتدمريها عبثًا
، والذي كتب بعد وقت قصري املذكور أعاله على خطابه كرئيس للجامعة

ميكن للمرء أن يتسائل ما إذا كان هايدجر، . 1945من االيار يف عام 
ذا التحليل، بشكل غري واعي، كان حياول أيًضا أن يبطل فشله يف 

الشيء األساسي هو أننا يف : "األول لالشرتاكية القومية" التفسري املفرط"
زمن لإلله قد -وكل فضاءوسط اكتمال العدمية، وأن اهللا قد مات 

إن املبالغة التارخيية يف خطأه السياسي األول، والذي جيد صعوبة . 625"ُردم
بالغة يف االعرتاف به، يعين التفسري الالحق للمحتوى السياسي خلطابه  

اردة، تتوافق مع جرد رثاء الذات، " فلسفة الوجود"كمدير للجامعة مبعىن 
هم اخلبيث، ويسرد بعناية احلقائق اليت الذي يتهم فيه منتقديه بسوء الف

                                                           
623 Vorträge und Aufsätze, Teil I. Pfullingen 1967. S. 65. 
624 ebd. 
625 Das Rektorat 1933/34, a.a.O. 39. 
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وبالعودة إىل الوراء، يرى نفسه على مسافة أيديولوجية . تربئه سياسًيا
: فرتة رئاسة اجلامعة[لكن التدريس كان أيًضا يف : "والعزلة املرتبطة به

بعد سنوات أكثر من احلديث الذايت عن التفكري ] مالحظة املؤلف كوكلر
  .626"األساسي مع الذات

  

  حول مسألة التوافق المنهجي لتفكير هيدجر مع الفاشية

  )االشتراكية الوطنية(

  

التفسري " تصحيح"هذه التصرحيات من مشروع هايدجر للتفسري الذايت و
السياسي لفكره تعيدنا إىل السؤال املطروح يف البداية حول التوافق املنهجي 

ال تساعد . لتفكريه مع االشرتاكية القومية أو النظام الفاشي بشكل عام
نهجيا يف أي اإلشارة إىل حقائق السرية الذاتية هليدجر املنشورة حديثًا م

وهذا ( Victor Fariasهذا أيًضا هو ضعف تصوير فيكتور فارياس . شيء
 Ottoليس هو احلال مع األخطاء الوقائعية اليت أشار إليها أوتو بوغيلر 

Pöggeler627 .( غري مهم فلسفًيا مثله " النازية"ويعترب املشروع السياسي لـ

                                                           
626 a.a.O., S. 38. 
627 Um einen Heidegger von innen bittend, in: Die Welt, Nr. 76, 1. 
April1989, S. 17. – Vgl. auch Hans-Georg Gadamer, 
Oberflächlichkeit und Unkenntnis. Zur Veröffentlichung von Victor 
Faris, in: Antwort. Martin Heidegger im Gespräch (Hrsg. 
Neske/Keterring) Pfullin1988. S. 152-155. 
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المها يوجد خارج ك". إسقاط مة النازية"مثل املشروع السياسي لـ 
" تعاليم أفالطون للحقيقة"واإلشارة إىل دعم موسوليين يف نشر . الفلسفة

ال يتقدم . 628مثال، ال يقول بالضرورة أي شيء عن حمتوى تفكري هيدجر
املرء كثريا يف جمال الفلسفة املنهجية بدراسة السرية الذاتية السياسية 

نشر كتاب فارياس  وأظهرت اجلداالت يف وسائل اإلعالم بعد. وحدها
Farias اليت تدين وتربئ ال " الوقائع"إن تعداد . هذا األمر بوضوح كبري

ال ميكن أن . يؤدي إال إىل حتويل املشكلة إىل مستوى الوعظ األخالقي
يكون التأهيل األخالقي لشخص هيدجر والطريقة اليت عاش ا مهمة 

  .النقد الفلسفي
  

سواء  (هليدجر " ألنطولوجيا األساسيةا"يف السؤال املنهجي للعالقة بني 
كان ذلك كتحليل للوجود يف الكينونة والزمن أو كتفكري يف الكينونة بعد 

، يبدو أن اجلوانب )مثل االشرتاكية القومية(وأيديولوجيا فاشية ) االنعطاف
  :التالية مهمة

يف الكينونة والزمن يف اية " Eigentlichkeitاألصالة "يبقى منوذج ) 1(
إذا مت االستغناء عن تفسري شامل للتصميم الوجودي . طاف شكلياامل

وميكن أيًضا . للوجود من أجل املوت، فيمكن بالتايل ملؤه بأي حمتوى

                                                           
628 Heidegger et le nazisme, S. 273ff. 
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ويبدو أن خطاب هيدجر . 629"األصالة "حتقيق جتسيد شعيب ملثل هذه 
وهو رئيس للجامعة واخلطب السياسية األخرى من نفس العام  1933لعام 

سري، الذي غذاه هيدجر أيًضا باستخدام املصطلحات تؤكد هذا التف
  .الوجودية يف تصرحياته السياسية

  
اعتباطي، /متاًما كما هو شكلي وبالتايل ميكن ملؤه بشكل تعسفي) 2(

كما (الوجودي للكينونة والزمن " العزم"يضفى على الباتوس الذي حيدد 
) ة سارترهو مشتق من السياق الديين لكريكجارد وبعد ذلك يف وجودي

  .صبغة مطلقة
  

إن قرب صياغات هيدجر من النشاط االشرتاكي القومي على األقل يف 
يعين أنه هنا أيًضا، ال يبدو أن تشكيل شعيب يتعارض مع  1933عام 

بصرف النظر عن ( 630نواياه الفلسفية اليت ميكن استبعادها منذ البداية
  ).التفسري الذايت الالحق

                                                           
629 &Z s>:7:ب ھZ ./>ا.)Z.: Skepsis und Gesellschaftskritik im Denken 

Martin Heidegers, S. 135ff.  
630 :D,3' :Fe_w :_F%.9 :رھ:e7*ا JKH"  70ا f9ا.C:;'و f0أ%&ا J' 6"6_0ا :gً"را4[ أ. 
„Blut-und-Boden“- Mentalität verstanden werden könnten. 

Schöpferische Landschaft: Warum bleiben wir in der Provinz? In: 
Der Alemanne. Kopfblatt der Nationalsozialistischen Oberbandes 
[…]. Zu neuen Ufer. Die wöchentlich erscheinende Kultur-Beilage 
des Alemannen. Folge 9, 7. März 1934, S. 1. – Sprache und Heimat 
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فردانية املتطرفة ، حيث متيز التحليل على النقيض من ذلك، ال) 3(
الوجودي للكينونة والزمان ، وحتليل الدازاين على أنه حىت املوت مبفهوم 

، ) الناس(شوفيين ، الذي جيعل الفرد نسبًيا إىل اجلماعة املقنومة -فولكيش
  .غري متوافق متاًما

  
زع وجيب أن يكون ملثل هذا التوصيف للدازاين تأثري حمبط وبالتايل مزع

 Ernst إرنست جونغر" ("التعبئة الكاملة"لالستقرار لنظام فاشي أكثر من 

Jünger ("631 . وهذا أيًضا هو السبب وراء رفض األيديولوجيني النازيني
  .للفيلسوف هيدجر دائًما

  
ال يتوافق  Verfallenheit an das Manراب املرء حتليل هيدجر خل) 4

وكما تظهر مالحظاته اخلاصة . يةأيًضا مع أي نوع من إيديولوجية مجاهري 
، فإن احلركة االشرتاكية القومية  Beiträgen zur Philosophieيف

مثاًال لالحنالل ) 1936على األقل بعد عام (للجماهري كانت بالنسبة له 
                                                                                                                

[Vortrag gehalten am 2. Juli 1960 in Wesselburen], in: Hebel H 
1960. Heide in Holstein 1960. S. 27-50. -Gespräch mit Hebel [Rede 
beim „Schatzkäslein“ zum Hebeltag 1956], in: Hebeldank. 
Bekenntnis zum alemannischen Geist in sieben Reden beim 
„Schatzkäslein“ (Hrsg. Hanns Uhl). Freiburg 1964. S. 51-64. –  JKH"

H0:D_!) اMN]&ري *6ة '.ات ?  ا8H0:ھH:ت " اb_d0"أ"gً: اA_0&ر *() اwV:رات إ0) 
2F'&=02 اFZ7.اwL2 اM:F80ا0\(8\2 ا70  9.?� ا  ?. 

631  2>&!FK02 *() اF9ر39: ا0,ا&� 2F8>.\0و'2 ا:=H0دوا�. ا �_D t8M2 ، أeM:!H0:D
J'i0وا. 



 

273 

إن اجلنون اجلماهريي الذي يظهر ". Seynالوجود "واخلوف البشري من 
ليت غذى به هيدجر نفسه يف ا(غالًبا يف التظاهرات السياسية الكربى 

يعين الشكل األكثر تطرفًا إليصال ) يةبعض خطاباته السياسية اجلماهري 
 ".نسيان الكينونة"البشر إىل 

 
كشكل من أشكال العدمية " إرادة القوة"إن نقد هيدجر املتأخر لـ ) 5(
 ال يتوافق متاًما جزئيا) رف/أي نقده للطابع امليتافيزيقي للتكنولوجيا كإطار(

يتوافق هذا . مع شرعنة أيديولوجية السلطة االشرتاكية القومية النيتشيوية
الالحق لتفكريه، كما " التصحيح"أيًضا مع تفسريه الشخصي الالحق و

، "املنعطف"على خلفية التفكري يف تاريخ الكينونة، بعد . أوضحنا أعاله
تقدم االشرتاكية القومية نفسها كشكل معرب وغري منعكس من 

). على أا مثال للنسيان الغريب للكينونة(املطلوب حتريفها " تافيزيقيااملي"
أصدر  -حىت لو مل يرغب يف االعرتاف بذلك -ومن خالل هذا التحليل 

وبرر فشل التزامه السياسي   632هيدجر أيًضا حكًما حول تطوعه السابق
  ".تارخيـكينونيا"
  

                                                           
632 Vgl. die Abhandlung des Verf.: Skepsis und Gesellschaftskritik 
im Denken Martin Heidegers, S. 134ff. 
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سيتبع طريق إضفاء  من خالل التزامه القصري باالشرتاكية القومية، كان
صبغة املطلق على اإلرادة، اليت جيسدها الكينونة والزمن يف األصل، واليت 
أصبحت واضحة مع التبصر يف فشل مفهوم الوجود األنطولوجي، والذي 

  .مت نشره فقط يف جزئه األول
  
إن تألقه اللغوي الفلسفي للتوافق بني التفكري والوجود والتقييم اخلاص ) 6(

ال يعين بالضرورة ) سواء كان يونانًيا أو أملانًيا(صل الكلمة املرتبط بأ
اللسانيات "وإال فإن كل نوع من . شوفينية لغوية، كما يقرتح بعض النقاد

نهج ممبا يف ذلك  - " transzendentalen Lingualismusاملتعالية 
  .جيب أن تكون فاشية مشفرة - اللغوي اهلريمينوطيقي  Whorfوورف 

  
لتفكري ) وإن كان مبسطًا إىل حد كبري(قييم تلخيصي هكذا، ويف ت

بغض النظر عن االخنراط االشرتاكي القومي املبكر  - هيدجر، جيب ذكر 
 –لتفكريه " الفاشي"له، بإن السمات اهليكلية لفلسفته اليت تتبع التفسري 

وبالتايل (أساسي مع أي نوع من األيديولوجية الفاشية " توافق"ال تقدم أي 
  ):كية القومية أيًضااالشرتا 
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" الوجود من أجل املوت("للوجود " السليب"حتليله ) ب(، 633فردانيته) أ(
املرء " احنالل"تفصيله لـ ) ج(، !)باعتباره وجوديًا مركزيًا يشّكل الزمنية

Man )يف الفلسفة املتأخرة) (د(و ) باعتباره هروبًا من الوجود الفعلي (
  ).الرف/يكايل للتكنولوجيا كنقد لإلطارمع النقد الراد(مناهضته للتطوعية 

  
،  )وبعده" املنعطف"قبل (مع مثل هذا الرتجيح يف السمات البنيوية لتفكريه 

كما يبدو لنا مربرًا تأويًال مع األخذ يف االعتبار العمل الكامل، وكما 
ة قرب هيدجر ءل، جيب مسا634أوضحنا مبزيد من التفصيل يف مكان آخر

االشرتاكي القومي، واعتباره تفسريًا خاطًئا من طرفه يف البداية من التفكري 
تظهر االشرتاكية القومية من خالل هيدجر، وهو أمر قام بتصحيحه للـ 

  .برتدد شديد فقط
  

من الواضح . يظهر هذا أيًضا من خالل مقابلة شبيجل املنشورة بعد وفاته
" اليقظة" ("التفكري اجلديد"أنه كان من الصعب عليه االعرتاف بأن 

                                                           
633  ]' Christian Graf von Krockow (Die Entscheidung: Eine 
Untersuchung über Ernst Jünger, Carl Schmitt, Martin Heidegger, 
Stuttgart 1958)  TF);70د"2 ا.? �e9.9 أي '6ى (ال إ0y80ء أن "].ح ا.H)0 JKH"
Daseinsanalyseا60ازا"!     sMأ J' :ً!F_' :ًD.% .3/9 2F>@=*@0وا70  ?  ا ،P8;0:D

 w:\0ا .K\0ا . vgl. Carl Schmitt). Auf die Problematik haben wir in 
Zusammenhang mit der voluntaristischen Struktur von Sein und Zeit 
und der Formalität der Kategorie der Eigentlichkeit hingewiesen 
(a.a.O.): 
634 Skepsis und Gesellschaftskritik im Denken Martin Heidegers. 
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، اليت كان يثق ا للتغلب على امليتافيزيقيا الغربية، مل تكن يف )اجلديدة
النهاية أكثر من تعصب هلذه امليتافيزيقا على وجه التحديد باعتبارها إرادة 

يتوافق هذا التفسري اخلاطئ مع االختيارية اخلاطئة . غري حمدودة للسلطة
ة تفسريها مبعىن للكينونة والزمن، واليت حاول هيدجر الحًقا إعاد

  .635"االنعطاف"
  

  التاريخي لفكر هيدجر كتصحيح التفسير؟ ريالتأث

  
مت تأكيد هذا التحليل بشكل غري مباشر من خالل تاريخ تأثري تفكري 

أصبحت األنطولوجيا الوجودية اليت اشتغل عليها أساس . هيدجر
نقد  سواء كان ذلك يف الوجودية الفرنسية أو يف(األيديولوجيات التحررية 

  ).االجتماعي ماركوز
  

يعود النقاش حول البعد الوجودي لالغرتاب يف املاركسية اجلديدة بشكل 
لقد خلق تفكريه بعد . 636أساسي إىل أنطولوجيا هيدجر الوجودية

أساًسا فلسفًيا أساسًيا للنقد التقين  -وخاصة نقده للتطوعية -اإلنعطاف 
تجدد مرارًا وتكرارًا من خطر ويُعترب حتذيره امل. للحركة البيئية احلديثة

                                                           
635 Vgl. a.a.O. 14ff. 
636 Vgl. unsere Darstellung, a. a. O, S 105 ff. 
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الشمولية اليت قد متثلها التكنولوجيا املطلقة ميتافيزيقًيا دليل واضح على 
  .ذلك

  
يؤكد االستقبال الفوري لفكر هيدجر من قبل املعاصرين أيًضا تفسرينا يف 

، نشرت اجلمعية  1937يف عام . اجتاه التفكري غري الفاشي هليدجر
حمادثة مع  Société Française de Philosophieالفرنسية للفلسفة 

ال ميكن العثور . 637هايدجر وعنه حول إشكاليات الفلسفة الوجودية
وال حىت يف (الفاشي يف البداية " التزامه"لـ " سياسي"حىت على نقد 

ال تم هنا بسحر االعتذارات واإلعجاب ا ). Levinasمسامهة ليفينا 
دير النقدي لفلسفته من قبل ، بل باألحرى نرى التق638غري املنتقد

وجتدر اإلشارة يف هذا . املعاصرين الذين درسوا التزامه السياسي مباشرة
إىل مارتني هيدجر   Karl Jaspersالسياق إىل رسالة من كارل ياسربز 

، ذكر فيها أن خطاب هيدجر كرئيس للجامعة  933سبتمرب  23بتاريخ 
واليت ."وحيدة حىت اآلنال" وثيقة اإلرادة األكادميية احلالية"هو 

                                                           
637 Bulletin de la Société Francaise de Philosophie: Séance du 4 
décembre 1937. Jg. XXXVII (1937), Appendice, S. 193ff. (Lettre de 
M. M. Heidegger; Let M.E. Levinas). 
638  J' (U;" L ن ھ!:ك *6د:Z :8>.?  ? 2�:W" ھ ()* t_?ت ا70  دا:D:7K0ا " ,!'

1945*:م  “ ; vgl. A. de Towamicki, Visite à Martin Heidegger, in: Les 
temps modernes, n. 1 (1945/46), S. 717-724, sowie bes. die Beiträge 
von Jean Beaufret. 
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ألن شخًصا ما يستطيع "وأضاف ياسربز أنه مسرور . 639"ستبقى
من ناحية أخرى،  - ". التحدث بطريقة تالمس احلدود واألصول احلقيقية

أن تدخل هيدجر يف اتمع   Hannah Arendtترى هانة أرندت 
األخطاء اليت كانت "االشرتاكي القومي خطأ خيتلف بشكل كبري عن 

" اإلسقاط"ويبدو أيًضا أا تؤكد أطروحتنا حول ". ة يف تلك األيامشائع
باستثناء املستقبليني (ل من ء، عندما تتسا)التفسري املفرط(في الفلس

لديه فكرة رؤية املواجهة بني تكنولوجيا الكواكب واإلنسان ) اإليطاليني
 التشوه"وتتحدث يف هذا السياق عن . 640احلديث يف االشرتاكية القومية

للفيلسوف، واليت توجد " déformation professionnelleاملهين 
  .بوضوح يف فشل أفالطون السياسي

، وهذا ما يؤكده "مقبولة اجتماعًيا"ظلت األنطولوجيا األساسية هليدجر 
من قبل املعاصرين املنتقدين  -باملعىن املزدوج للقبول -استقباهلا وقبوهلا 

مر الذي شكل فهمنا للعامل حىت الوقت للفاشية وكذلك تاريخ نفوذها، األ
كانت األفكار اليت نقلها وال تزال مستقلة عن كوكبة السرية . احلاضر

هنا أيًضا ، جيب فصل العالقة اجلينية والعالقة املنطقية (الذاتية احملددة له، 
  ).بشكل قاطع

                                                           
639 Veröffentlicht in: Antwort. Martin Heidegger im Gespräch (Hrsg. 
G. Neske/E. Kettering). Pfullingen 1988. S. 264. Martin Heidegger 
ist achtzig Jahre alt, in: Martin Heidegger. S. 245. 
640 ebd. 
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ومع ذلك، فإن . 641جيب أن يركز النقد على اال الشخصي واألخالقي
وز االعتبارات الفلسفية املنهجية، ويعين بأن اجلدل، الذي متت هذا يتجا

التفكري يف "أي (، خيطئ النقطة 1987إثارته مرة أخرى منذ عام 
إن وسائل اإلعالم الغامرة تشوه األبعاد، ألا تعود إىل الطابع "). الكينونة

  .السياسي الظاهر هلذا اجلدل
إا ليست . ليست جديدةإن قابلية التعرض لنقد وضع تارخيي ملموس 
إن االخنراط الشوفيين غري . مشكلة هايدجر وحده، كما يعتقد البعض

فّكر فيه والصريح للمثقفني يف مواقف قومية استثنائية 
ُ
، )مثل احلروب(امل

راجع احلماس للماوية يف (وشرحهم الرومانسي لألنظمة الشمولية 
و أن أفالطون واملؤكد ه. هي مؤشرات واضحة على ذلك!) الستينيات

، اعرتف خبطئه السياسي، ولكن ليس Syrakusبعودته من سرياكيوز 
وال ميكن أن نرى ملاذا جيب أن يكون األمر خمتلًفا يف حالة . بفشل فلسفته

  .إذا انطلق املرء من نسقية تفكريه -هايدجر 
  

                                                           
641 Vgl. auch Emmanuel Levinas, Das Diabolische gibt zu denken, 
in: Jürgen Altweg (Hrsg.), Die Heidegger Kontroverse. Frankfurt a. 
M. 1988. S. 101-109. -Ebenso Hannah Arendt, a.a.o., S. 245, die 
Heidegger „Schweigen zu den Folterhöllen der Kenzentrationslager“ 
und sein Ausweichen „in angeblich bedeutendere Regionen“ 
kritisiert. 
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 ملحق

  أية راهنية لفلسفة هيدجر حاليا؟

  642فيما يخص بؤر التشنج بين الفلسفة و السياسة

  

يقودنا هذا النص الثمني للربوفيسور هانس كوكلر إىل إطاللة بانورامية على 
و نكتشف من خالل النص البعد . فلسفة هيدجر و تأمالته الفكرية

النقدي اتمعي هليدجر و فساحة فلسفته السياسية النقدية و ثقابة 
 الناجتة عن امليتافيزيقا املسيحية" بالكوارث"وجهات نظره املتعلقة 

، جراء فرض منط "املستلب"الكالسيكية و ما آل إليه وضع اإلنسان 
تفكري تيقنوقراطي، بسبب نوعية السياسة التسلطية ألقلية حاكمة، تؤمن 

و تعزز هذا الفهم اخلاطئ، يف نظر ". بالقدرات اخلارقة للتقنية"إميانا أعمى 
شرقي و هيدجر، يف حبر الفراغ األيديولوجي الناتج عن سقوط املعسكر ال

حمالة منظري الرأمسالية الليربالية استغالل هذا الفراغ بنظريات ساحبة يف 
املنظور التسلطي الغريب، الناتج عن تغلغل املنطق التقين يف الفكر و 

و يوضح  . املمارسة الغربيني، املؤسس بدوره على امليتافيزيقا الكالسيكية
َؤسسة كوكلر الطريقة اليت جها هيدجر لتعرية كل املرا

ُ
وغات التنظريية امل

                                                           
و Z:ن ';&ر ا0_6د  1955*:م " اd>"6"6m7)0 " M:F80. ھ,ا ا0!� ?  اmH0(2 ا80!&"2  642
و %6م . 96و  88و "=[ <� Z&Z(. ھ,ا JFD اU0\;2 ". ا0;."2 و اy8H0و2F0: "ھ&

، ?  إط:ر <6وة C:;HZ16  .e>&>2011.ة P8=D اK' 2_':mD 2\8)\0!:س ا7D 2FD.�H0:ر"� 
  ".ھ:<H!Z .)Z&Z s&ذج. ا0\(8\2 و l&ار اA0=:?:ت: "D_!&ان
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على اهليجيلية و املربرة للنظام السياسي الغريب احلايل، اليت تصب يف حبرية 
إحكام أقلية قبضتها على شعوا و على جمموع شعوب املعمور و ميوهلا 

و هنا . للتحكم يف الطبيعة بأكملها خلدمة مصاحلا اخلاصة الضيقة
اهليدجيريي للفكر الغريب، الذي يتهمه بالضبط نلمس األمهية املركزية للنقد 

بنسيان الكينونة أو ببساطة اهلروب من ذاته و جتنب التأمل غري املادي 
  .للتاريخ الفكري الغريب

  
من هذا املنطلق، فإنه باإلمكان فهم املشروع الفكري و الفلسفي هليدجر  

ية كنوع من بناء الوعي باألسس اهلشة اليت تنبين عليها اتمعات الغرب
فكريا و سياسيا و اقتصاديا، بارمتائها يف عامل اإلنتاج و اإلستهالك 
األعميني و خسارة اإلنسان كإنسان الكثري من مقوماته اإلنسانية و على 

و مشروع هيدجر هذا هو مشروع ثوري بالدرجة . رأسها ذاته بذاا
بيد األوىل، ألن هدفه األخري هو إخراج اإلنسان من نسيان الكينونة و تع
و . الطريق له ليصحح مسار تقدمه و عدم اختزاله يف التقدم التقين فقط

يقوده هذا اخلط الثوري إىل اإللتقاء بثقافات مغايرة، ال تعترب الطبيعة 
بطريقة مادية فقط، بل تعترب اإلنسان جزء من هذه الطبيعة، و ال حيق له 

ة هذا و نكتشف يف نص كوكلر حول هيدجر مسامه. العبث ا و فيها
األخري يف تطوير اجتاه طب نفسي و سيكولوجي قائم بذاته و يتعلق األمر 
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، كمحاولة إليقاظ اإلنسان من سباته العميق لإللتقاء "بالتحليل الوجودي"
و يكمن . الواعي بالكينونة اليت تقدم نفسها له بتجليها بأساليب خمتلفة

بقبوله مبحدوديته القدر النهائي لإلنسان يف هذا اإللتقاء بالكينونة 
الوجودية و املوت كحدث بيولوجي حمتوم، يعمل اإلنسان على الدوام على  
كبته، و هذا الكبت هو الذي يؤدي به إىل البحث عن ذاته يف التقنية 

يف املعىن اهليدجيريي و (واإلنتاج، مضحيا بذلك باستقالله األنطولوجي 
لصاحل قوى ) دجرليس يف املعىن املسيحي الكالسيكي الذي يرفضه هي

 .إرادته الكينونية احلقيقية" استيالب"خارجية، و ذا يسقط يف 
  

  حميد لشهب. د
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  النص األصلي

  

بعد اإلخفاق الواضح للطوباوية اليسارية املؤسسة على الذاتية األوروبية، 
اتضح للكثري من النقاد اتمعيني من املفكرين فراغ أيديولوجي ال ميكن 

و فوكوياما  Schupterطرف التعاليم الرأمسالية لشوبرت مأله من 
Fukuyama  إن الفلسفة السياسية . دميقراطية" ليربالية"اليت تعترب نفسها

الغربية املسيطرة حاليا، كما تعرب عن نفسها يف منظومة الدميقراطية 
الربملانية، تتخلى عن اإلشكالية األساسية حلرية املواطن احلر لصاحل نظرية 

و سنرتك جانبا . 643مليئة ببناءات مثالية خيالية) حكم األقلية(ليغارشية أو 
، حيث أصبح صاحب القرار 644مبدأ السيطرة األساسي يف هذه النظرية

السياسي ُمسِري متخصص لذات مجاعية متخيلة، متخليا ذا عن 
ما هو حاسم يف هذا . استقاللية الفرد لصاحل خيال التمثيل السياسي له

التصور السلطوي لتعبري الرغبة الشعبية عن نفسها عن طريق  اإلطار هو
بسبب ضرورة تقسيم " للصاحل العام"أفراد معيينني و تربير ممارسة السلطة 

                                                           
643   s)qF' ت.FDرو T)lRobert Michels   ،م&F00;2 إ0) ا:� 2=".[D .'Nھ,ا ا
 Zur Soziologie des Parteienwesens in der modernen: ا</.

Demokratie. Untersuchungen über die oligarchischen Tendenzen des 
Gruppenlebens. Nachdruck 2. Aufl., Stuttgart 1957. 

644   J8)Z s>:ذ�0 ھ (ر إ0:wأ :HZ b_d02 ا[)M ة.K? ]' :F�6e' (w:H7" L 6أe' &ـ و ھ
Hans Kelsen.  
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العمل، كما تطور ذلك يف األنظمة اتمعية و اإلقتصادية للحضارة 
  .التقنية

  
افيزيقية لنظام ال النظرية املاركسية و ال نظريا الرأمسالية تضع الشروط امليت

ذلك أن اإلرادة املفهومة بطريقة مثالية . ممارسة السلطة هذه موضع تسائل
و ذا فليس من . العمومي/هي أساس هذا النوع من نظرية النظام العام

الصدفة أن جند املنظرين اإلشرتاكيني و كذا املدافعني عن الدميقراطية 
ا مفاهيمهم الفلسفية الرأمسالية، فرانسيس فوكوياما كمثال، قد أسسو 

  .األساسية و إميام غري املشروط يف التقنية على الفلسفة اهليجيلية
  

هنا بالضبط نلمس أمهية الفلسفة اهليدجيريية بالنسبة للفكر السياسي 
يرد هيدجر على اإلميان يف تقدم احلضارة التقنية، الذي يتجسد يف . احلايل

لدول الغربية، بالتأكيد على نسيان التسليم البديهي ذا اإلميان من طرف ا
إن حماولة تشكيل شكل موحد لكل الناس : "الكينونة للحضارة الغربية

على وجه األرض حتت سيطرة إرادة القوة تضع مبا فيه الكفاية عدم جدوى 
  .645"املبادرة الفردية لإلنسان املفرتضة بطريقة مطلقة موضع تسائل

  

                                                           
645  Vorträge und Aufsätze, Teil I, Pfullingen, 3. Aufö. 1967, S. 91.  
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الغريب و حتت ذريعة نظام عاملي بعد اية صراع املعسكرين الشرقي و 
جديد ظهر بزوغ نوع من التساوي مؤسس على إرادة إنسانية أو 

هلذا . حكم القلة غري مفكر فيه مبا فيه الكفاية و مقدم كشامل/أوليغارشية
اتمع احلايل : "فإن هيدجر يرفض إشكالية الدور اتمعي للفلسفة، ألن

: و هلذا السبب مل يعد حيق للفلسفة، "ما هو إال تعميم للذاتية احلديثة
. يف التنظري هلذا اتمع 646"اليت جتاوزت وجهة النظر الذاتية املشاركة"

ويركز الفكر النقدي اهليدجيريي للمجتمع على أصناف التجربة والتصور 
العموديني للتقدم كما هو مؤسس يف أشكال الدولة و تنظيم اتمع يف 

بتعاد عن البنيات املؤسسة للفهم املسلم به الغرب، حماوال ذا النقد اإل
ينفتح  647"اإلستيالب الرهيب"و بسبب . احلايل، املتعلق بعامل التقنية

وخاصية " حمكومة بضرورة اإلنتاج"الفكر على عدم جدوى نظرية جمتمعية 
و تفهم هذه النظرية نفسها كإمكانية لتحقيق  . العمل اليت متيز اإلنسان
و ينطبق هذا اإلستنتاج اهليدجيريي على . ضغطكينونة متحررة من كل 

يتهرب أو : "الفهم اإلشرتاكي و على الدميقراطية الليربالية على حد سواء
  .648"يهرب اإلنسان احلايل من التفكري

                                                           
646  In: Richard Wisser (Hrsg.), Martin Heidegger im Gespräch. 

Freiburg i. Br./München 1970, S. 68. 
647  Grundsätze des Denkens, in: Jahrbuch für Psychologie und 

Psychotherapie, Jg. 6 (1959), S. 2. 
648  Gelassenheit: Pfullingen 1959 (3. Aufl. S.12). 
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-In-derأساسي للوجود يف العامل " غياب كينوين"يؤكد هيدجر على 

Welt-sein قصي هذا إلنسان احلضارة التقنية، و يقول بأنه حياول ت
و . ابتداء من الفكر اليوناين القدمي" تارخيية الكينونة"الغياب يف حتليل 

يقود اعتبار اإلرادة بطريقة مطلقة، و هو اعتبار يرافق عن قرب النسيان 
و نتيجة هذا حسب . 649"اعتبار اإلنسان كحيوان عامل"الكينوين، إىل 

د ذلك يف عمل هيدجر هي اإلكراهات الإلنسانية و الالعقالنية، كما جن
طرق السيكولوجيا الدعائية، اليت يكون ضحيتها الفرد و اتمع على حد 

للتقنية و بسبب الصراع حول " القوانني الداخلية اخلاصة"سواء بسبب 
يف تصوره  Ernst Jüngerالسلطة، كما ذهب إىل ذلك إرنست يونغر 

 ".بالتعبئة العامة"املتعلق 
  

يكمنان يف نظر هيدجر  650"ته الكونيةمشكل الغرب و فرضية سيطر "إن 
ويف هذا اإلطار يصل إىل . يف التصور الغريب إلرادة القوة اجتاه الواقع

و يعين هنا امليتافيزيقا " (القضاء على األرض الناتج عن امليتافيزيقا":نتيجة
هر يف املفرتضة بطريقة مطلقة، كما تتمظ إن اإلرادة. 651)م.التقليدية إ

 نظام الدولة الرأمسالية ـ اإلشرتاكية احلديثة، تعين بالنسبة اإلرادة اجلماعية يف

                                                           
649  Vorträge und Aufsätze, I. S. 64. 
650  Vorträge und Aufsätze, I. S. 69 
  .s\>64 اH0.4[ اGD:80، ص   651
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بأن التقنية و الصناعة واإلقتصاد هي اليت حتدد إنتاج كل حقائق : "له
و ذا فإن التصور السلطوي . 652"الواقع الذايت بالنسبة إلنسان اليوم 

" الغياب التام ألي هدف"اخلالص للعامل و للواقع اإلجتماعي يشرتط 
و يستنتج هيدجر و كله أسف ـ يف حتليله للحضور . 653تمع احلايلللمج

بأن سيطرة القوة هي املتحكمة يف كل "ـ  655للحضارة التقنية 654هنا
قادر  657و مل يعد اإلنسان يف هذا السجن الكينونتارخيي. 656"مكان
  .658"اخلروج من نسيان الكينونة: "على

  
نقد الجتاه إرادي  من هذا املنطلق فإن النقد اتمعي اهليدجيريي هو

أحادي اجلانب ملعرفة الواقع على املستوى الفردي و اجلماعي و هو 
للحضور يف العامل عن طريق " السيطرة/اإلرادة/القوة"باخلصوص نقد ادعاء 

و من . القوانني اخلاصة اليت تزج بالفرد يف الذوبان يف اتمع ليصبح جمهوال
كلها اتمعي و تنظيمها خالل تفكريه يف احلضارة التقنية و يف ش

                                                           
652  Grundsätze des Denkens, in: Jahrbuch für Psychologie und 

Psychotherapie, Jg. 6 (1959), S. 40. 
653  Vorträge und Aufsätze, I. S. 81. 
و  Daseinھ!:ك w X[W:�[ ?  2H4.9 ھ,ا اUH0](� ?  اD  2FD._0:0&4&د ھ!:   654
U0ھ& ا .)Z&Z b8l .46F6ه ھU=" ن:Z :' و �F;":!ر ھ&g;0ا "P4.7H02 ا?:Cإ.  
  .s\>82 اH0.4[ اGD:80 ص   655
656  GD:804[ ا.H0ا s\>.  
657   �)[U' 46. ھ!:كF2 *!6 ھH3H0ت ا:;)[UH0ا J'Seinsgeschichtlich  و <=7.ح

 q"7:ر>&!FK0ھ& ا  D.* TD:=HD f7H4.9.  
658  In: Richard Wisser (Hrsg.), Martin Heidegger im Gespräch. 

Freiburg i. Br./München 1970, S. 68  
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كون اإلنسان يوجد : "السياسي اخلاصني، يصل هيدجر إىل نتيجة مفادها
و طاملا مل يع املرء اخلاصية . 659"حتت سيطرة تتحداه، مل يعد حرا اجتاهها

التزويرية املادية لإللتزام السياسي كخدمة للحاضر، فإن هذا اإللتزام يعترب  
خ كينوين و امليتافيزيقي النقدي، سذاجة ليس من املنطلق اهليدجيريي التاري

و حيذر من اإلنتشار الطوطاليطريي للمبدأ التقين، كما يتمظهر يف . إال
اإلميان املطلق املفرتض يف التقدم بكل ميكانيزمات الكبت املعقدة اليت 

لقد عرب هيدجر عن ختوفه املتمثل يف كون اإلنسان . تؤسس هذا اإلعتقاد
قد ال يفكر مبا فيه الكفاية يف القرارات : "لتقنيةاحلايل للحضارة ا

املستقبلية، اليت ال ميكن أن نعرف عن شكلها التارخيي اخلاص أي شيء، 
و حيذر يف نفس . 660"و قد يبحث عنها يف األماكن حيث ال توجد

الوقت من التفاؤل اخلاطئ ألوالئك الذين يرون يف اإلنسان العامل 
homo faber من تغيري فعلي للبيئة و لذاته نوعا من  بكل ما يتسبب فيه
. ، الذي بإمكانه إعادة خلق العامل من جديدPrometheusالربوميتويوس 

بداية عصر : "إن تغيري العامل احلايل بفعل التقنية ال يعين بالنسبة له
من هنا فإن ما . 661"جديد،لكن الدفع بالعصر احلايل إىل كماله اخلارجي

                                                           
659  Was heißt Denken? Tübingen, 2. Aufl. 1961, S. 65. 
660  Aufzeichnung aus der Werkstatt, in: Neue Züricher Zeitung, 27. 

September 1959, Blatt r. 
661  :!U> ط:رVا</. ?  ھ,ا اا :Skepsis und Gesellschaftskritik im Denken 

Martin Heideggers. Meisenheim a. G. 1978. 
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نسان من الشروط امليتافيزيقية للماضي التاريخ يريده هيدجر هو حترير اإل
هناـ و ذا فإنه  وجودالكينوين، حيث مل تتحقق إنسانيته ـ يف معىن واقعية ال

من وصاية أشكال ) املواطن(يقدم مسامهة فلسفية من أجل حترير الفرد
  .التنظيم اإلجتماعي التقين

  
 كينونية للوجود يف العاملألساليب البا"اكتست التعاليم اهليدجيريية املتعلقة 

و هي قريبة جدا " الكينونة و الزمن"أمهية خاصة ابتداء من مؤلفه  662"
و تعين من بني ما تعنيه . للفلسفة الوجودية Jasperمن التصور الياسبريي 

للحضور اإلنساين " احملايدة"ليس فقط األسس البنيات الوجودية األصيلة، 
يت تعترب الشرط الرتنسندنتايل اإلنساين كوجود يف العامل، و ال  Daseinهنا 

للفهم الكينوين، لكنها تعترب كذلك األساس للتعبري عن مثال احلضور هنا 
احلقيقي، يف مقابل الذوبان يف اتمع للوجود اهلارب من ذاته، الذي مييز 

و قد أثر كتاب هيدجر هذا يف الفكر ". تصدع املرء"ما عرب عنه بدقة كـ 
يف هذا اتمع " اخلاطئ"كنقد للمجتمع و كنقد للسلوك   الفلسفي املعاصر

حتقيق وجود تراجيدي حيمل لتحرر من هذا النوع من األخطاء و و كنداء ل
  .يف ثناياه يقني املوت

                                                           
 Daseinأg;)0 2F>&!FZ bF0:M&ر اV<8:<  " اFK0!&<2 و اJ'i0""_!  ھ,ا اH0\3&م ?    662

P0:_02 0(&4&د ?  اF>&!FK0ا bF0:MNأو ا . fF[_" ح ا0,ي.d0ا s\>&و ھ P4.7H02 ا?:Cإ
�)[UH030,ا ا .)Z&Z.  
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بعد احلرب العاملية الثانية و جراء تطور نوع من اإلمتعاض اجتاه احلياة، 
جيريي يف إطار وباخلصوص يف فرنسا، تقلص هذا املنطلق الوجودي اهليد

فكره اجتاه تأمل كينونتارخيي كوين، دون التخلي عن " Kehreانعطاف "
جوهر إشكاليته املتمثلة يف املساءلة الراديكالية لفهمنا لواقع اإلنسان 

. املعاصر، و هو فهم يقوم بتدليس وجوده و جيعل منه ذا وجودا غريبا
) 1927" (نونة و الزمنالكي"لقد كان هليدجر يف حماولته األنطولوجية يف 

هناك بالفعل . ريقة الماديةالسبق يف التفكري يف مصطلح اإلستيالب بط
يف كتابه  Georg Lukácمهمة بني مفهوم التجسيم جلورج لوكاش  موازاة

الكينونة "، الذي زامن نشره نشر كتاب هيدجر "التاريخ و الوعي الطبقي"
 من املاركسيني اجلدد إىل هذا ما حذا بالكثريو ". Sein und Zeitو الزمن 

اإلعتقاد بأن إشكالية نقد جمتمعي عميق يف األنطولوجية الوجودية هليدجر 
و من األكيد أنه مل يكن من . قد تكون أحسن من الدياليكتيك املاركسي

ب الصدفة كون أب ثورة الطلبة يف ستينايات القرن املاضي و صاحب كتا
كان تلميذا   Herbert Marcuse هربرت ماركوز" اإلنسان األحادي"

  .هليدجر
يتموضع هيدجر يف تصوره للوجود الصحيح خارج النموذج التقليدي 
لليمني و لليسار، الذي فقد قوته التربيرية بسبب التطورات السياسية 

و يتأسس النقد اهليدجيريي . العاملية و اإلنقالبات األيديولوجية املرافقة هلا
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اهتمام نقدي باإلرث اليوناين و بنظريه لروح عصر احلضارة التقنية على 

و هذا بالضبط هو أساس انفتاحه على ثقافات غري . املسيحي للغرب

  .أوروبية، و هو انفتاح طبع فكره املتأخر

كما سبقت اإلشارة إىل ذلك، فإن أمهية فلسفة هيدجر تتمثل باخلصوص 

و يعترب نقد . يف نقده العميق للتقنية و نقده للميتافيزيقا التسلطية للغرب

شكل التفكري نقدا لشكل أسلوب احلياة يف نفس الوقت، فليس هناك أي 

و هنا تكمن أمهية فهمه للميتافيزيقا الكالسيكية  . متييز جمرد بينهما

كمرادف للتسلط اإلرادي على الواقع و حماولة السيطرة على العامل من 

ق اعتبار الذاتية طرف الغرب مع كل ميكانيزمات التغيري الوجودية اليت تراف

فلم يتعب هيدجر من التحذير من أخطار اعتبار الواقع . و إرادا مطلقة

يف هذا . و اإلنسان ماديان فقط وكذا من خطر اعتبار اإلرادة مطلقة

اإلطار و يف خضم صراعه من أجل مفهوم جديد غري تسلطي 

ه ، فإنه من األمهية مبكان اإلشارة إىل ضرورة داخلية قادت663للطبيعة

-Zen لإللتقاء برتاث فكري شرقي و باخلصوص بالزين البوذي

Buddhismus . من هنا فقد توجهنا فلسفة هيدجر إىل طريق جديد

ه فهم الطبيعة كموضوع مادي خيرجنا من الدرب املغلوق الذي قادنا إلي

  .ما ترتب عن ذلك من فهم عمودي ملصطلح التقدمفقط و 

                                                           
  ).".G[!' J' f_4 9:ر"2Fq اFK0!&<2 إ0) ا0\(8\2 اTe=0 ا80=.اط2Fو ا0,ي (   663
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اهليدجيريية منذ ثالثينيات القرن  يف هذا اإلطار يتضح للُملم بالنصوص

بنقده " ما بعد احلداثة"املاضي، بأن هيدجر هو املفكر احلقيقي لفلسفة 

فقد بدأ نقده هذا بكل تشعباته الفكرية ـ . الراديكايل ملفهوم الذات

احلالية أي " ما بعد احلداثة"و ال تقدم فلسفة . التارخيية يف وقت مبكر

ما "ال يتعلق األمر يف فلسفة . قدمه هيدجرجديد يذكر باملقارنة مع ما 

إال بدراسة األطروحات اهليدجيريية، اليت تناوهلا فلسفيا بطريقة " بعد احلداثة

فلم يسبق فيلسوف آخر هيدجر يف تأمل التاريخ الغريب، ليس . مضبوطة

: فقط كتاريخ روحي، بل كتاريخ كينوين، يعين بعبارة هيدجر نفسه

و كان أهم شيئ يف تأمله هذا هو تأكيده على ". نةكتاريخ ملعرفة الكينو "

الناتج يف نظره عن ضغط التحقيق الذايت لإلنسان و " النسيان الكينوين"

يف حتاليل مستقلة كثرية، اهتمت دائما . اعتبار الوجود يف بعده املادي فقط

بتاريخ األفكار، يرتك هيدجر إنسان احلضارة التقنية يرى نفسه يف مرآة 

مشولية مل يسبق هلما ا فإنه ينجح يف نقد العصر بعمق و و ذ. تهمعرفة ذا

فربجوعه إىل الفهم املفقود للطبيعة . نظري يف العامل الغريب يف القرن املاضي

للعصر األسطوري، فإنه يبين ممرات يف اجتاه ثقافات و أساليب حياة مغايرة 

ليله العميقة، و انطالقا من حتا. 664للتصور الغريب للعامل توجد إىل اليوم

اليت حاول فيها تقدمي فهم غري مادي للطبيعة، جند أنفسنا أمام أهم مفكر 
                                                           

664   2F8>:'رو  ? fط&=M  ? 7=:د*V2 اF0:Kwإ :e>:4 :!2(<7.ك ھvط:W ( J;" 6ويD .K\H0
 C:H0ت ا0=.ن ا:F!Fu@u ,!' f9ا.C:;' �_D �0,D  l&9 :HZ ،وره,m0.  
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بالصور الذهنية  إن تعبريه املليء. لوجية املعاصرةغري ماركسي للحركة األيكو 

منطق التنظيم التقين من أجل  ⁼ Ge-stell665" رفعن التقنية كـ

لية لفكرنا املتعلق قد أصبحت تتضمن مساءلة راديكا" التحكم و السيطرة

بالتقدم و مبا ميكن عمله أو فعله، أي القيام به يف الطبيعة اليت مل يعد 

ينظر هلا إال كموضوع مادي، اهلدف منه هو حتقيق الرغبات الذاتية 

  .لإلنسان

  

على الرغم من أن هيدجر مل يتحدث عن النتائج السياسية لفكره، و مل 

ء غض النظر عن اخلاصية يكن يرغب يف ذلك حىت، فال ميكن للمر 

" الكينونة و الزمن"التحررية العالية لتحليله للحضور هنا و باخلصوص يف 

جند من وجهة نظر " اإلنعطاف"فبعد . و يف دراساته الكينونتارخيية املتأخرة

معرف نطرية و اجتماعية و بطريقة ضمنية بأنه يؤكد على أن املواطن 

يتأمل اعتبار كل ميادين احلياة  اليقظ لن يكون إال ذاك الذي يتمحص و

كما " تصدع املرء"مادية، أي ذاك الذي ال يعيش يف وضع غري حقيقي 

                                                           
. :2FM ?  <=6 ھMN2F!=7)0 .46Fھ& 'JFD J اH0\:ھPF ا Gestellأو   Ge-stell'\3&م   665

ھ& أن اV<8:ن L "7.ك اHZ 2_Fe[0: ھ  و ': "=6Uه ھfD .46F " ا0.ف""_!  �0&": و
 :H0 :=e3: طF)* ة.[F8063ف اD :3_"&[9 20ھ: و ';:و.FF�9 ()* TH_" TD ،:3F? �'6!"و

: '&HD :*&C_!) أن اV<8:ن "T':_7 '[ ا0]Fe_2 و w:H7" .3>XZ) و اex.0:ت ا0,ا2F9 0><8:ن
?  %H]. أو *() ر?&ف  ءPF/!70 اHD  !=70;:و20 وG[!' fF)* Ge[" :F!=9 w TZ ]C ا

:3F)* ة.[F802 اF)H* T389 2H/!' . 2ex2 و رA"6;02 اF!=704&ھ. ا iFH" :' (0رة إ:wإ
fF? PK;70ا P9 J' و f'6q" ]%ا0&ا T_4 8:ن>Vا )P4.7H02 ا?:Cإ.(  
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عرب عن ذلك بدقة عند حديثه عن جمهولية اتمع اإلستهالكي املعاصر، 

للتصور األنطولوجي اهليدجيريي لـ . الذي يتشبث يف نظره بنسيان الكينونة ـ

كأساليب    يةالرئيسيات الوجودية األصيلة البنمبفهوم " (نسيان الكينونة"

و لنقده الكينونتارخيي الشامل لفكره املتأخر ) كينونية للوجود يف العامل

" Gestellرف تنظيم "بتفكريه يف اخلاصية املادية و التدليسية للتقنية كـ (

، نلمس "النسيان الكينوين"وبفهومه األنطولوجي الوجودي، املتمثل يف 

مهمة لفكره، يف معىن تأمل و تبصر امليكانيزمات  نتائج سياسية جد

الذاتية اليت ترى كل شيئ يف جانبه املادي فقط إلنسان احلضارة التقنية 

ذاته و الكابت للموت و الالجئ إىل اإلنتاج األعمى /اهلارب من نفسه

ذلك أن احلضارة . الغري ذي جدوى حىت و مل تكن هناك حاجة لذلك

  .يف دوغمائية التصور امليتافيزيقي الكالسيكي للعاملالتقنية ساحبة يف نظره 

بغض النظر عن هذا فإن النقاش الذي دار يف الثمانينيات من القرن 

املاضي حول اإللتزام السياسي هليدجر، و باخلصوص بعد نشر كتاب 

، مل يذهب إىل عمق تفكريه بقدر ما بقي Victor Variasفيكتور فارياس 

يق للمضمون الفلسفي لنصوصه يف هذا سطحيا دون التحليل العم

فمحاولة اعتبار فكره نازيا، بعد إدماج فلسفته بعد قبوهلا من . 666اإلطار

طرف الكثري من املفكرين الفرنسيني يف مخسينيات القرن املاضي، مل تكن 

                                                           
666   Heidegger et le nazisme. Lagrasse 1987. 
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يف العمق إال رغبة يف اإلستفزاز و ليس رغبة يف فحص التاريخ الفكري 

أيديولوجيو النازية منذ البداية، بأن طريقة تفكري فقد شعر . األملاين املعاصر

  .667هيدجر ليست هلا أية عالقة مبا كانوا يعملونه من أجل حتقيق أهدافهم

جانبا،  33/1934يف املقابل و برتك أمهية أو عدم أمهية قضية التزامه النازي 

فإنه من الضروري اإلعرتاف باألمهية التطبيقية لفلسلفة هيدجر، حىت و إن 

ن خط التأويل يؤدي بوضوح إىل اجتاه التحرر اإلجتماعي هلذه كا

و يبدأ النقد الفلسفي اتمعي اهليدجيريي كنقد مليتافيزيقا إرادة . الفلسفة

القوة الغربية، و اليت وصلت أوجها يف السلبية الراديكالية النيتشيوية، 

و مفهوم " اإلستيالب" بتعميق التأويل الوجودي الفلسفي ملفهوم 

، ليصل إىل النقد الضمين ألمركنة القارة األوروبية بعد 668"التجسيم"

احلرب العاملية الثانية بإمياا املغاىل فيه يف التقنية و جتسيم الوجود اإلنساين  

 .كموضوع تمع اإلستهالك

على الرغم من هذا النقد اتمعي الضمين لفكره، فإن هيدجر مل يشر 

بعيدا عن اإللتزام السياسي ـ باستثناء مدة  بطريقة مباشرة للسياسة و ظل

                                                           
667  :!D:7Z ./>ا :Ist Heideggers Fundmentalontologie 

gesellschaftsfähig? Zur Frage der systematischen Wertung seines 
nationalsozialistischen Engagements, in: Politik und Theologie bei 
Heidegger. Politischer Aktionismus und theologische Mystik nach 

„Sein und Zeit“, Innsbruck 1991, S. 7-27.  
ا70:ر"� و ا0&*  " شو *!6 4&رج V ":Z&0<8:ن اlN:ديا"?   *!6 ھ.D.ت ':رZ&ز[  668

 =e[06د " اm0ا JFF8Zر:H0ط:ر ?((و *!6 اV2"8\2 ا</. ?  ھ,ا اF=Fe[70ا60ا�.ة ا "  ?
&x&"MF8Zر:H03:"2 ا> tl.w  70ا ، C:H0ن ا0=.ن ا:!F7M :F?@2"6l2 ا0&ا.[(  
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و بالنظر إىل السياسة، فإن ما جاء . قصرية يف ثالثينيات القرن العشرين ـ

يظل قائما، حبيث إنه أكد دائما بأن ما كان " رسالة إىل اإلنسانية"به يف 

يهمه هو تأسيس أنطولوجيا جذرية و ليس التأسيس لتخصصات يف 

أكثر من هذا، فإن التصورات . األخالق اإلجتماعيةاألنثروبولوجيا أو يف 

السياسية امليدانية لفلسفته مل تكن يف نظره يف إطار أنطولوجيته الفلسفية 

غري مقصود يف حد ذاته و هو يف حبر تأمله ملعرفة  " منتوجا جانبيا"إال 

و . كينونة الوجود و إنقاذها من تسفيهات امليتافيزيقا الغربية الكالسيكية

اخلط الناظم لكل فكره املتأخر يف نقد ادعاء التقنية اليت تعترب كل  يكمن

  .غري تسفيهيةبناء معرفة كينونية غري سلطوية و شيء ممكن، حماوال بذلك 

  

إىل جانب هذه التطبيقات السياسية املشار إليها فيما سبق، فإن هناك 

لطب أمهية أخرى للفكر اهليدجيريي تتجلى يف مسامهته السيكولوجية و ا

" الكينونة و الزمن"يف البنيات الوجودية األصيلة فتعاليمه حول . نفسية

فتحليله . تقدم إىل حد ما إطارا عاما لطب نفسي لإلنسان املعاصر

األنطولوجي ميكن ـ بعيدا عن كل املفاهيم التحليل نفسية املعتادة ـ من 

جمتمع اإلستهالك على أساس موقفه  Neuroseالتعرف على عصاب 

قين التشييئي من العامل و مساءلة الُعصاب اجلماعي للحضارة التقنية الت

ومل . بالنظر إىل اإلدعاء العام الذي يركز على إمكانية عمل كل شيئ تقنيا
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يكن من الصدفة كون هيدجر كان طوال حياته على اتصال مستمر 

حتليل الوجود "باألطباء النفسيني و قد استفادت طريقة العالج املسماة 

، اليت أصبحت فيما بعد مدرسة قائمة بذاا يف الطب النفسي، من "اهن

فقد اعترب هيدجر اإلنسان . منهجه الفينومينولوجي يف التحليل الوجودي

" اإلنعطاف"هاربا من نفسه، و هذا ما اعتربه يف " الكينونة و الزمن"يف 

ثلة يف  و قد ظلت وجهة نظره، املتم. قانونا عاما للنسيان الكينوين الغريب

، احملرك األساسي لنقده اتمعي و 669كون التقنية كقوة مطلقة مفرتضة

، "رسالة إىل اإلنسانية"و على الرغم مما أكده يف . احلضاري لفكره املتأخر

و بسبب عرضه املتحرر من كل خيال " الكينونة و الزمن"فإن كتاب 

، يبقى و كبت هذا األخري Daseinمليكانيزمات اهلروب من احلضور هنا 

و عن طريق الوجود . مسامهة جد مهمة يف أنثروبولوجية اإلنسان املعاصر

و يف فكره املتأخر يف عبارة " الكينونة و الزمن"الفعلي الذي قدمه يف 

، فإن للمحاولة اهليدجيريية Gelassenheitأو  Besinnlichkeitالتأمل 

ألنطولوجيا و ذا فإن ا. األنطولوجية األساسية بُعدا أخالقيا ضمنيا

األساسية هي فلسفة تطبيقية عندما يتعلق األمر فيها بالشروط اإلجتماعية 

  .و السيكولوجية املمكنة

                                                           
669   Jxر&" t8>0$ إرy' J' :3H3)7Mو ھ  و234 </. اErnst Jürgen " Der 

ArbeiterT':_0ا."  
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انطالقا من حماولته األنطولوجية األساسية و انطالقا من سؤاله املتعلق 

بعاملنا والفهم املفروغ منه لألفق الذي حيدد الكينونة و كذا التجربة 

يقدم وجهة نظر عامة عن الواقع التارخيي الكينونية، فإن هيدجر 

واإلجتماعي، أكثر مما ُيسمح به يف إطار التخصصات التجريبية 

و ال يتعلق األمر هنا . والتصورات امليتافيزيقية الدوغمائية الكالسيكية

بتاريخ األفكار و التاريخ الفكري لَتشُكِل املواطنة األوروبية، بل بالتشكيل 

ن و املفهوم بطريقة مفروغ منها كوجود موضوعي ذي التارخيي لفهم اإلنسا

  .سلوك معني

  

إن السياسة اليت تتأسس على إرادة القوة املفرتضة و املطلقة و اليت جتعل 

موضوعا و تسلب منه احلق يف الرغبة يف حتقيق ذاته ) املواطن(من اإلنسان 

و وضع القوى اليت حتكمه بطريقة غري دميقراطية موضع تسائل، هي 

و يهدف هيدجر ". بالنسيان الكينوين"اسة تتموضع فيما مساه هيدجر سي

من خالل حتليله الكينونتارخيي الوصول إىل نوع من التاريخ الكوين، حيدد 

َسَلم به لإلنسان 
ُ
عن طريق معايري احلضور ) الوجود يف العامل(فيه الفهم امل

و ينطبق هذا على السياسة كشكل خاص للوجود يف . Daseinهنا 

أي ما (ما ينتقده هيدجر يف السياسة هو فهمها الربغمايت ـ التقين . العامل

إال من زاوية "هو فهم ال ينظر إىل الواقع ، و )التيقنوقراطية"عنه املرء بـ يعرب 
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جند نقده للحضارة التقنية يف بؤرة و . 670"ضمان سيطرة اإلنسان عليه

موضع هيدجر الصراع بني السياسة و الفلسفة، و هي البؤرة اليت يت

فيها،لكنه ال يسعى من وراء هذا النقد إىل أي نشاط أو التزام و إضفاء 

، كما فهم ذلك نيتشيه و اعتربه "إرادة القوة"الشرعية على ممارسة سلطة 

إن هيدجر حيذر من املمارسة السياسية اليت . 671أساس امليتافيزيقا الغربية

منح هذا التسليم أمهية  تعترب كل شيء ممكن بنوع من التسليم البديهي و 

و يعتقد هيدجر بأن إنسان احلضارة الغربية يسقط يف اخلطأ عندما . كبرية

  .672"ما يهمنا أساسا هو ما هو راهين: " يعتقد بأن

لفكر إرادة القوة لنهاية القرن " الغري الراهين"يكمن التحيني اخلاص لـ 

القصور و  العشرين يف نداء هيدجر إىل التأمل و إىل الثورة ضد حالة

التغريب اليت يفرضها عليه احلضور هنا، الذي جيعل من اإلنسان كائنا يُنتج 

يعتقد هيدجر إذن . و يستهلك دون هدف، أي اعتبار كل شيء مادة

بأن تصور العامل املبين على النفعية فقط و على املادة يف أقصى صورها و 

حبيث إن هيدجر مل و . على الرغبة يف الربح هو تصور يف طريقه إىل الزوال

يطور نقده اتمعي و نقده لعصره على ختمني فلسفي، بل كان واعيا 
                                                           

 .Medard Boss, Psychoanalyse und Daseinsanalytik: ا</.  670
Bern/Stuttgart 1957,  �0,Z ./>ا :Gion Condrau, Martin Heidegger und 

die schweizerische Psychiatrie, in: Neue Züricher Zeitung, Nr. 579, 
21.9.1969, S. 51. 

671  Vorträge und Aufsätze, I. S. 89f. 
672  Grundsätze des Denkens, in: Jahrbuch für Psychologie und 

Psychotherapie, Jg. 6 (1959), S. 41  



 

305 

على الرغم من أنه كان يرفض كل التزام (مبسؤوليته اإلجتماعية كفيلسوف 

و " الكينونة و الزمن" ، فإن ذلك يؤكد وجهة نظره املوجودة يف)سياسي

ما يشكل السريورة : "اليت حددت فلسفته املتأخرة كذلك و القائلة بأن

للوجود هنا  673الكاملة و احلقيقية للحضورهنا هي قدرية إرسال الكينونة 

  .674"يف و مع جيله
  

  

  

  

  

 

  

 

 

  

                                                           
:2F)D اU=H0&د 3D,ا اH0\3&م ھ& اg0.ورة ا60اW(2F 70]&ر اFK0!&<2 ?  '_!) *6م %  673

  >&!FK0ل ا0=6ر اi*Schicksal 8:ن>Vا J* . ت:F)m9 G".ط J* :!0 2>&!FK0ا TM.9
و ?  ھ,ا اo? ،(!_H0ن <F8:ن اFK0!&<2 و ا7q' . :3�:\7W(\2 و JKH" L اPK;70 ?  ھ,ه اF)m70:ت

 �0,Z  2 ھF!=702"?  ا>&!FK)0 ل:Mإر "„Seinsgeschick“ . L2 ': ھ  إF!=70أن ا (!_HD
g0:D .e7_" L.ورة أH9 J   ? :30 .3/H9 J8l/3.ات اFK0!&<2، و ھ& H9'.3/H9/3.ا 

.46Fھ ./>.  
674  Sein und Zeit, Tübingen, 11. Aufl. 1967, S. 384f. 
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 هيدجر و ريبة الكينونة

 675بين الهدم الميتافيزيقي و الشك الفينومينولوجي

  

يبدأ التفكري، فقط عندما نفهم بأن العقل الذي قدسناه منذ قرون هو العدو "

  .676"لفكراللذوذ ل

  

  تقديم

يف حماضرة أكادميية متميزة كهذه، ال يسع املستمع إال التمتع برحلة فلسفية 

شيقة يف ربوع عامل الكينونة اهليدجريي و اكتشاف مفكر أملاين حديث أثر 

فكره يف جمموع فكر ما بعد احلداثة، كما يؤكد على ذلك الربوفيسور كوكلر 

الفضاء اهليدجيريي الشاسع  ةِ تع إىل ُمالَقَافلسفي املميقودنا هذا السفر ال. نفسه

بعد بكل " يبح"األطراف، املتشابك، املعقد و الغين بالتحاليل الدِمسَة لفكر مل 

  .أسراره

  

مضجع هيدجر منذ خطواته الفلسفية املبكرة، و قادته " ريبة الكينونة"ت ظأيق

فرضت أي منفذ، و ال تؤدي إىل " Holzwege"مسارب فلسفية كثيفة "إىل 

                                                           
675 2_':mD ة.C:;' ء:gFe0ا60ار ا  >:A0ا J8;0ا .�F8H!D 2F>:8>V2 ا�داب و ا0_(&م اF)Z-  

  .e?2013.ا".  06اNرD_:ء . 2e_w ا0\(8\2. ا60ار اgFe0:ء
676  Heidegger: Holzwege, S247  
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و طاوعته على النبش يف   677عليه اختيار لغة خاصة، ال يفقهها إال املختصون

كل اإلرث الفلسفي و الفكري األورويب منذ اإلغريق و شجعته على فهم عمق  

كل امليتافيزيقا املوروثة و ضحدها و رفضها و أخذ موقف منها، ألا كانت يف 

ا منذ أفالطون و أرسطو  ممثليهنظره ساحبة حىت النخاع الشوكي، مع أكرب

هيجل و ديكارت و اليبنتز و غريهم كثريـ يف ذاتية أدت بالفكر الغريب عموما و 

  .إىل مركزية خاصة، مليئة بإرادة القوة و مؤمنة بالتقنية و إمكانياا

  

هو أشهر مؤلفات هيدجر، فإن أعمق ما " الكينونة و الزمن: "إذا كان كتاب

، الذي يعترب حبق التعبري الواضح والعميق "Gelassenheit: "خلفه هو ُكتيبه

لفلسفة الكينونة اهليدجيريية كتجاوز نقدي واعي للذاتية الغربية وتصحيح 

  ".للكينونة و الزمن"

 حميد لشهب. د

  

  

 

 

 

  

                                                           
  .PZ '.ة أM:ء اH0.ء ?fH3، و أM:ء 3D,ا K\0.ه  677
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  :النص األصلي

  678التصور الهيديجيري للذات على خلفية أنطلوجيته

  

 أوال

  

اه الفلسفة الغربية املرتكزة على يتميز التصور اهليدجيريي للذات و موقفه اجت

التفكري يف الكينونة : "يقول. هذه الذات بنفس الطريقة اليت يتميز ا فكره

و قد أدى به اإلهتمام األنطولوجي . 679"عن طريق الفينومينولوجيا

العميق، الذي مييز التفكري اهليدجيريي بصفة عامة، إىل إعادة حتديد جديد 

الوقت الذي َساَر فيه إيدموند هوسرل ففي . و عميق ملفهوم الذات

Edmund Husserl  حبزم كبري يف طريق طويل أثناء تطوير طريقته

و الواقعية  Objektivismusالفينومينويوجية بدءا من املوضوعية 

Realismus  حبوث منطقية "يفLogischen Untersuchungen "

إىل املثالية األنطولوجية وصوال يف حمطته األوىل إىل املثالية املتعالية و أخريا 

                                                           
678  2)mHD �!0ھ,ا ا .d>" 2A"6;02 اF99:ر"� ا0,ا Te% 9:ر"� وGeschichte und 

Vorgeschichte der modernen Subjektivität "ان&!* t;9 : ر&U70ا
f7F4&)[>2 أF\)W ()* ي 0(,ات.Fm"6F30ون .ا.w:!0ا :Reto Luzius Fetz, Roland 

Hagnebüchle und Peter Schulz ..d!06ار اD 2�:W 2_eط :Walter de 
Gruyter. Berlin. New York .d!02 ا!M ،1998 ص J' ،1059  1072إ0) ص.  

679 Heidegger im Vorwort zu Richardson: Heidegger, S. XVII: „Ein 
Weg durch die Phänomenologie in das Denken des Seins“ 
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؛ فإن فكر هيدجر قد َساَر يف 680"الذاتية املتعالية اخلالصة: "لفلسفة

فقد قاده الوصف الفينومينولوجي للوجود اإلنساين يف . اإلجتاه املعاكس

ـ و قد كان منذ البداية وصفا " Sein und Zeitن الكينونة و الزم"

 ،جد يف اجلهة األخرى للذاتأنطلوجيا عميقا دون تنازالت ـ إىل نقطة تو 

و بالتايل إىل اجلهة األخرى للطريقة الفلسفية املتعالية، اليت متيز إىل حد  

ذلك أن وصف . 681كبري فلسفة القرن العشرين يف الكثري من امليادين

هيدجر هذا يتضمن كذلك نقدا للنزعة اإلرادية و للتمركز على الذات 

البحث فيه بتحليل ، و هو نقد حاول هيدجر "الغريب"للفكر 

 ،Daseinsanalyse 682فقد طور حتليله الوجودي. شامل"  كينونتارخيي "

، إىل تفكري يف "وجودي"و" ذايت"م خطأ يف األول على أنه الذي ُفهو 

هي إشكالية [...] إشكالية وجود اإلنسان : "الكينونة، اليت ال تـَْعَتِربُ 

  .كما يقول هيدجر  683"اإلنسان

  

                                                           
د":�F7KF0 ا0,ات و اC&H0&ع ?  اZ&Z �> : :F4&0&!F'&!F\0(. ?  ھ,ا اVط:ر  ا</.  680680

2F0:_7H0ا :Die Subjekt-Objekt-Dialektik in der transzendentalen 
Phänomenologie 

681  .46F6د ھU02 : "ا</. ?  ھ,ا ا>&!FK02 اF0:KwإZur Seinsfrage."  
ا�F;U" 2*i!0 ا0,ي %:م fD ھf8\!0 .46F ?  ھ,ا اVط:ر ?  رl 20:M&ل ا<]. ا70  682

 2F8>VاBrief über den Humanismus“ ."&3:د ھd7M<0  )�Nا0!� ا" : Die 
Frage nach dem Wesen des Menschen… keine Frage nach dem 

Menschen ist  "  
 Der innere Bezug: و Z,ا D:7Z!:. 29، ص 7Z . :Gelassenheit:ب ھ46F./ا< 683

von Anthropologie und Ontologie 
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من خلفية مسيحية بدقة  Johannes B. Lotz لوتس. عرب يوهانيس ب

بالغة عن املوقف اهليدجيريي املخالف متاما ملوقف الفينومينولوجية املتعالية 

وجهة من طرف الذاتية ألستاذه هوسرل، عندما قال
ُ
الشخص "يوجد : امل

. 684"، يعين املفهوم عن طريق الكينونة كمغاير[...]اإلنساين أنطولوجيا 

الشخصية باعتبارها فلسفة روح متطورة بالكامل هي يف  فإن الفلسفة"لذا 

  .685"جوهرها فلسفة كينونة

  

إن هذا اإلهتمام األنطولوجي األساسي العميق، و كما أكد على ذلك 

ومبا ". الكينونة والزمن"هيدجر نفسه مرات عديدة، هو الذي يـَُوجُه حتليل 

كنة يف نظره إال ال تكون مم Sein des Seiendenأن دراسة كينونة الوجود 

كانت " الكينونة و الزمن"فينومينولوجيا، فإن أهم مسؤولية له يف كتاب 

كشرط إلمكانية كل   In-der-Welt-seinهي وصف الوجود يف العامل 

و يعين هذا يف هذه املرحلة املبكرة من فكره ـ قبل ما يسمى . فهم للكينونة

بذاتية امليتافيزيقا بفرتة طويلة ـ بأنه اهتم " die Kehreباإلنعطاف 

و يف . يف نظره على وجود أنطولوجية مطلقة 686التقليدية، اليت تتأسس

مقابل هذا حاول هيدجر ـ بطريقة مشاة يف األساس للموضوع 

                                                           
684  Lotz: Person und Ontologie, S. 385. 
  .s\> .380 اH0.4[ اGD:80، ص  685
686  JF�im0ا ،J'i02 و ا>&!FK046.، اF21و  19ا</. ھ.  
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الكالسيكي للفلسفة املتعالية ـ فهم الذات كعامل ديناميكي لتكوين 

ية إلدموند يقبل يف بداية األمر موضوع الفينومينولوجيا املتعال. العامل

مثاليتها  687لبنيات الوجودية األصيلة لهوسرل، لكنه يتجاوز يف حتليله 

الكينوين يف كل عالقاته  Zeitlichkeitالدميومة /إن حتليل الزمن. اردة

باحلياة العملية، قاده إىل نقد جذري للديكارتية، يعين نقد ذاك التقابل 

. 688امليتافيزيقية التقليديةاجلامد بْنيَ الذات  املوضوع و نقد التصورات 

، جنح هيدجر يف 689)فهم الكينونة( بنية وجودية أصيلة فبدراسته للفهم ك

، و استطاع جتاوز التصور )التأويل(تأسيس أنطولوجيا وجودية للهريمينيتيقا 

  .الذايت و السيكولوجي لديلتاي

  

 عارض هيدجر بكل حزم مفهوم الذات اهلوسريل األنطولوجي املثايل املطلق

فالفينومينولوجيا بالنسبة هليدجر ما ). الذي حاول أن جيعل منه مطلقا(

هي إال طريقة لوصف األشكال الفعلية للوجود يف العامل، و ليست نسقا 

الكينونة "كل ما كان يهمه يف . إلمتام فلسفة متعالية أنطولوجية مثالية

                                                           
 Sein?  اFK0!&<2 و اJ'i0 ) ا0&4&د ?  اP0:_0(طُ.ق و4&د ا60ازا"J اV<8:< ، أي  687

und Zeit ." 
 Die Subjekt-Objekt-Dialektik in: ا</. درا2M ھ:<Z&Z s(. ?  ھ,ا اVط:ر  688

der transzendentalen Phänomenologie, S. 146 ff. 
  .32ا</. ھ46F.، اFK0!&<2 و اJ'i0، اim0ء   689
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لتحليل يف ، طاملا كان هذا ا690هو فقط حتليل الذاتية يف واقعيتها" والزمن

  .صاحل موضوع أنطولوجيا جذرية

  

  ثانيا

ختلى هيدجر عن فلسفة  يف مرحلة متأخرة من فكره، بعد اإلنعطاف،

اليت كان يعتربها املرء بصفة عامة وجودية، لصاحل تأمل الذاتية، و 

و كان هدفه . للفهم الذايت لإلنسان يف احلضارة الغربية" 691كينونتارخيي"

لإلنسان املعاصر يف هذه احلضارة التقنية " 692اليقني الذايت"هو َوْضُع 

تعلق فقد ختلى هيدجر عن عمله امل. 693مْوضَع تساؤل بطريقة نقدية

. لصاحل تأمل أنطولوجي أساسي جديد" الزمنالكينونة و "بالذات يف كتاب 

  .عنده" اإلنعطاف"و هنا بالضبط يكمن 

  

تغال عليه يف  ، الذي حاول هيدجر االش694"احلقيقي" Idealجيّسُد املثاُل 

و مبا أن . ، الّتَأمَل الوجودي اهليدجري للذات"الكينونة و الزمن"كتاب 

                                                           
690  Konkretheit  
691  seinsgeschichtlich  
692  Selbstvergewisserung  
693  &Z 7:بZ ط:رVا</. ?  ھ,ا ا.)Z" :.46Fھ JF9ر:' .K?  ? ]H7mH0و <=6 ا �d0ا "

Skepsis und Gesellschaftskritik im Denken  .Martin Heideggers ،
 J* 2FD._0:D ر&d!H0و ا70&ز"["ا .d!)0 ن "64اول:!e0 ،2013.  

  .و ': "(fF 54ا</. ھ46F.، اFK0!&<2 و اJ'i0، اim0ء   694
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إرادَة القوة تتمظهر يف إرادة املعرفة ، فقد حاول هيدجر َوْضَع إرادة القوة 

من ". اإلنعطاف"مْوضَع تساؤل بطريقة كينونتارخيية يف تفكريه بعد حلظة 

ملة ـ و اليت حتتوي بالنسبة له على خالل حتليالت فكرية تارخيية شا

، طاملا متظهرْت فيها صيغُة الفهم الغريب للكينونة "كينونتارخيية" مضامني 

أو لغياا ـ َعمَل هيدجر على تـََتبَع رغبة اإلنسان يف جعل الكينونة شيئا 

ُحمَددا أو تطويعها إلرادته
، و هذا هو ما يطبع مفهوم امليتافيزيقا اليت 695

، و قد قاده هذا إىل اإلهتمام النقدي pars pro totoاجلزء كال تعترب 

بفهم واقع العصر التقين احلديث و إىل االهتمام بالتساؤل عن الرغبة 

و يرى . 696انونة َلَدى إنسان احلضارة التقنية  يف جعل كل شيء ممكنا

َلَدى " 697نسيان الكينونة"أن السبب األساسي هلذا األمر يْكُمُن يف 

سان الغريب، و اليت تتطابق مع اعتبار الذات مطلقة، و مع اعتبار اإلن

العامل رهن إشارا، و تقدمي الصياغة النهائية للميول امليتافيزيقية األساسية 

إن ظهور الشكل امليتافيزيقي لإلنسان بوْصفه مصدرا : " يقول. للغرب

ين كذات ُحتّدُد إلنتاج املعىن، هو النتيجة النهائية الستعمال الوجود اإلنسا

  .698"مقياس كل شيء

                                                           
 :Heidegger@ط&<l 2F&ل اF=;0=2 اPF0:_70 اN?: ھ46F.: "ا</. Uq0:D&ص.695

Platons Lehre von der Wahrheit."  
  ".Die Technik und die Kehreا2F!=70 و اV<_]:ف : "ھ46F.: ا</.  696
697  Seinsvergessenheit  
698  .46F2؛ : ھ>&!FK02 اF0:Kwل إ&lZur Seinsfrage.  
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من هذا املنطلق ميكن اعتبار هيدجر من الرعيل األول حلركة اخلضر احلديثة 

لكن . البديلة املنتقدة حلضارة التقنية، كما يرى ذلك أنصار ما بعد احلداثة

اهتمامه بنتائج التطبيق املطلق ملفهوم الذاتية  و الذي َنظر له انطالقا من 

" البدائل"ر تارخيي و أنطولوجي مغاير جوهريا أليديولوجيات أفق فك

  .املختلفة" املابعد حداثية"

  

الكينونة، ") فكر("عوض تطويره لفلسفة الذاتية، طور هيدجر إذن فلسفة 

حيث جند وصف الذاتية عنده ال يقوم  إال العتبار منهجي ال أكثر و ال 

الفعلية لتجربة األصيلة البنيات الوجودية أقل ـ أْي كربهان على أسس 

و توجد الطريقة الفينومينولوجية دائما يف اجلهة اخللفية الهتمامه . الكينونة ـ

إذا كانت الفينومينولوجيا باعتبارها جتّليا للشيء يف ذاته هي : "األنطولوجي

اليت حتدد طريقة عمل الفلسفة و إذا كانت اإلشكالية األساسية للفلسفة 

تلف أشكاهلا هي إشكالية كينونة الوجود، فالبد أن منذ غابر األزمان مبخ

 .699"تبقى الكينونة هي أوال و أخريا الشيء يف ذاته  بالنسبة للفكر

  

                                                           
 .Richardson: Heidegger, S". ھ46F.: "ھ7K0 fH"6=9  ? .46F:ب ر"q:ردM&ن  699
XV 
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" كينونتارخيي"من هنا فإن اهتمامه الفكري الرئيسي يكمن يف إعادة بناء 

ملنطلق الفكر الغريب و االستدالل على أن الرتكيز على الذات هو اللحظة 

  .، و هو نسيان من الالزم حسب هيدجر جتاوزه"لنسيان الكينونة"املركزية 

  

إن منطلق الفكر احلديث يف حبثه عن تأسيس ذاته بذاته، كما يتجلى ذلك 

بوضوح يف مثال املنهجية الديكارتية، يقود يف نظره إىل قوة إرادة بالضرورة 

التقين املطبوعة ذا الشكل يف العصر " امليتافيزيقا"، حىت و إن كانت 

و سنقدم جزء من هذا . 700احلديث قد تطورت يف وجودها الكامل

  .مبساعدة بعض األمثلة اليت قدمها هيدجر نفسه" الكينونتارخيي"الطريق 

  

. كانت فلسفة هيجل ُمتَّثُل حجر الزاوية يف هذا الطريق يف نظر هيدجر

. 701فهو الذي أكمل إىل حد ما اإلجتاه اآلنف الذكر جبعل الذات مطلقة

بالتأكيد إنه قد ُفكَر يف الذات كذات يف نسق هيجل، و اليت تصبح يف 

إن الذاتية الضرورية للعقل هي : "الوعي الذايت الكامل يقينا مطلقا للمعرفة

و مبا . إن العقل هو روح مطلقة: و يعين هذا. إرادة معرفة الذات بالذات

                                                           
  ".Die Technik und die Kehreا2F!=70 و اV<_]:ف : "ھ46F.: ا</. 700
701 .46Fص : ا<]. ھ fd7F>147" : 2!F_' ./> 234و J' t>:Z  70ا ،TmFإن ?(8\2 ھ

". t>:Z ،2)':Z ھK,ا ?=� eM .FK\7Z:ق FH0:د"Z kFl ،J:ن 9:ر"� ا0=.ن اd* ]M:70. "7;.ك
Heidegger, Nietzsche, S. 147.  
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. 702"الوجودأنه كذلك، فإن العقل هو حقيقة الواقع املطلقة، و كينونة 

وقد أصبح الوعي الذايت املطلق مبدأ للتفكري بالنسبة هليجل، و فيه تكمن 

القضاء على األرض : "إرادة القوة  الغربية املتطرفة، اليت تعين السْري حنو

، "ذاا يف اجلوهربرغبة القضاء عليها، غيـَْر أا صريورة غري واعية ب[...] 

ذلك أن جوهر احلقيقة يقارب عندهم "ق منذ اإلغريو هي صريورة اْجنََلْت 

حدود اليقني، حيث يتأكد اإلدراك و اإلنتاج اإلنساين مؤقتا من 

إن الرجوع إىل الذاتية، و اليت عرفت بدايتها  قبل هذا مع فكر . 703"نفسه

للمرة األوىل يف نظر هيدجر يف العصر 704أفالطون و أرسطو، قد تطور

و مع تعاليمه حول " وكوجيتال"احلديث مع فكر ديكارت القائم على 

الطريقة العلمية باعتبارها مدخال عاما للحقيقة من منظور الذات املفكرة، 

يـُْبَحُث انطالقا من : "و بواسطتها" اليقنيَ "و " احلقيقة"اليت صارْت ُمتَّثُل 

 .705"اإلنسان و إىل اإلنسان عن يقني ضروري و منُه ُحيَدُد جوهُر احلقيقة

 

 األساس الراسخ للحقيقةعلة األوىل، و عن ما ُيَسمى إن التساؤل عن ال

fundamentum inconcussum veritatis" الذي جيب على الفكر ،

                                                           
  .s\> .299 اH0.4[ اGD:80، ص  702

703  .46Fص: ھ ،:="iF?:7FH0وز ا:m9 .91 Heidegger: Überwindung der 
Metaphysik, S.  

704  .46Fص : ا<]. ھ fd7F>158 :3F)" :' و.  
  .s\> .142 اH0.4[ اGD:80، ص  705
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، و الذي عرب عنه 706اإلنساين اقتفاء أثره، مطبوع يف مبدأ السبب الكايف

و يتأسس هذا املبدأ يف حتليل اليبنتز . ألول مرة بوضوح Leibnizاليبنتز 

و ذا يـُْعلُن الفكر . ضمان امتالك احلقيقة ذه الطريقة للذات، اليت تريد

: ، حيث"عصر الذرة"احلسايب، حسب هيدجر، عن سلطته الوحيدة يف 

للتمثل العقلي باملعىن  708هي املبدأ األساسي 707إن اجلملة يف األساس"

و إن انفراد الذات بذاا . 709"احلسايب الذي يبحث عن ضمان ما حيسبه

بالرجوع : " انقسام الذات و املوضوع انقساما مطلقا و ضماا جيعل من

إىل األنا كذات، يكون لوجود املوضوع يف التمثل قبل األنا خاصية 

أما سبب إمكانية التفكري بطريقة أصناف . 710"املوضوع بالنسبة للذات

و من أجل ". الواقع"مادية فيكمن يف فهم الذات كذات، حتاول فهم 

الذات إذن بوضع هذا الواقع يف التمثل قبل  حتقيق هذا الغرض تقوم هذه

 .711..."تصورا : "و ذا يصبح الواقع. وعيها بذاا نفسها

  

َتَمرْكز على الذات، حسب هيدجر، يف مونادولوجية 
ُ
يتجلى هذا التصور امل

Monadologie َؤسس .  اليبنتز
ُ
ففيها يظهر تصور ديناميكية الكون امل

                                                           
706  Prinzip des zureichenden Grundes  
707  Der Satz vom Grund  
708  Grundsatz  
709  Heidegger: Der Satz vom Grund, S. 197 
  .s\> .132 اH0.4[ اGD:80 ص 710

711  .46Fص : ا<]. ھ fd7F>427.  
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َتَمثل يف ذا
ُ
، و الذي يصل إىل كماله perceptioته للمونادا على ذاته، امل

يتم متثُل هذا اجلوهر، و الذي يـُْفَهم على . apperceptioيف اليقني الذايت 

ِفْكر يُرِجع كل شيء إىل ذاته،   ِ appetitusأنه ذات فّعالة، من طرف رغبة 

" لبساطة"يصبح . 712"تركيز ومرآة للكون كله حسب وجهة نظره : "كـ

، الذي 713"خاصية التمثل"كتوحيد ومجع املتعدد يف ذات واحدة، املونادا  

 vis" الفاعلة األصلية جيب فهمه كصريورة للديناميكية الداخلية للقوة

primitiva activa"ى ميول السيطرة على الوجودفاملونادا . ، حيث تتجل

، و بفضل خاصيتها اإلرادية، حتمل repraesentatioباعتبارها متثال 

  .أْي إىل وعيها الذايت":احلاضر"إىل الوجود 

  

كما سبقت اإلشارة إىل ذلك، جتد اللحظة اإلرادية للذات، اعتبارا خاصية 

إدراك الكينونة كأداة لتحقيق هذا اهلدف، تعبريا واضحا هلا يف نسق 

الشكل اجلوهري : "و ميثل هذا بالنسبة له كون. هيجل، حسب هيدجر

: ويضيف. 714"الواقع نفسه جوهريا كإرادةللواقع، بطبيعة احلال عندما جيد 

  .716"غري القابل للشك 715إن الكينونة هي الواقع يف معىن التصور"

                                                           
712  Leibniz: Die philosophische Schriften, S. 411, n. 87 
  .s\> .437 اH0.4[ اGD:80، ص  713
  .s\> .453 اH0.4[ اGD:80، ص  714
715  Vorgestelltheit  
  .s\> .453 اH0.4[ اGD:80، ص 716
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 tendentiaأصبح الوعي من هذا املنظور مركز قوة، و َمْرَتعا للميول 

، و خطوة بروميثية واسعة، و يف "األمان/البحث عن الضمان"املتجهة حنو 

هلذه امليول عالقة عضوية بعملية الرجوع  إن. نفس الوقت نسيانا للكينونة

و . إىل الذات اليت يتم اتّباُعَها  بطريقة نسقية من طرف الفلسفة املتعالية

)  sub-jectumذات (يف هذا اإلطار باعتباره أساس كل " الذات"تُفَهُم 

َتصور . Vor-stellen 717يرجع إليه كل تصور
ُ
هلذا السبب فإن الوعي امل

ذاك احلدث، الذي تقدم فيه الكينونة : " هو يف نظر هيدجرذه الطريقة 

نفسها للحقيقة، يعين أا ترتكها للوجود و للواقع، و ميتلك هذا األخري 

و يعرب هذا النص بوضوح كبري ابتعاد هيدجر عن التوجه . 718"احلقيقة

 .الفينومينولوجي هلوسرل

 

  “Gelassenheit“719كما شرح هيدجر ذلك يف كتابيه 

فإن اإلستقالل املطلق الناتج عن الرغبة  “Humanismusbrief“و

                                                           
  .و ': "(s\> .453 :3F اH0.4[ اGD:80، ص  717
718  GD:804[ ا.H0ا s\> . >:H0Nا0!� ا: 

„Jenes Ereignis, in dem das Sein sich der Wahrheit begibt, d.h. sie 
dem Seienden und der Seiendenheit überlässt und diese der Wahrheit 
ent-eignet“ 

719  2!F>XHل، ھ6وء، ط:e02 اlأ<:ةرا ،.e�ھ& *!&ان <� 'J اU!0&ص : ، رزا<2، 
.46Fة ?  ?(8\2 ھ.WX7H0د ھ& . ا&U=H0ء"و ا:FwN:D G)_7" :HF? ا630وء" J' ا70;.ر  !_" ،



 

320 

العفوية للذات، و هو استقالل تتأسس عليه كل حماولة لتأسيس العلم، 

، الناجتة عن وضع يف اجلهة )1064الرجوع إىل الكلمة اإلغريقية ص (ينفي 

تستقبل /األخرى النقسام الذات و املوضوع، كمشاهدة استقبالية

rezeptive .يف " للفكر"ؤكد يف نفس الوقت، بأنه يقف يف فهمه لكنه ي

اجلهة األخرى للتمييز بني النظرية و التطبيق، و هو فهم تكون فيه النظرية 

  .720حمددة من طرف التطبيق فقط و ال تعلو عليه

  

يف نظر هيدجر ال ميكن للكينونة ككينونة أن تـَْنَكشَف طاملا استعلت 

ع و اعتمدت على وعي ُكل كينونة عن املوضو " مستقلة"الذاتية بطريقة 

quaاو قد أضاع الوعي هذه اإلمكانية . ، الوعي الذي وصلت إليه بذا

، ألنه ال ميكنه يف تقوقعه على ذاته أن ينفتح على ما يفوق 721باستمرار

و ذا يـَُزيُف املعطى الذي . أفقه الذايت، الذي يبقى سجني إرادة القوة

إن . 722"إنشاؤه كموضوع قائم بذاتهو يتم : "يلتقي به الوعي و

هي يف  723"حتويل املوضوع إىل شيء (احلديثة اليت تُفيُد معىن" املوضوعية"

جوهر الذاتية هو "، ذلك أن "الذاتية"عرف هيدجر التعبري الضروري عن 
                                                                                                                

 J"i08\2 ا)?  ? f8\> .46F2 ھ\d7Zا :HZ ، >:*&C&H0ا .FK\70ا J' 2 وex.0رادة أو اVا
  .اe0&ذ"2 و ?  U9&ف اH0:"78. إ3Z:رد

720  .46Fا<]. ھ :Heidegger: Brief über den „Humanismus“, S. 146 
721  2>&!FKZ 2>&!FK03. ا/H9 :!د ھ&U=H0ا.  
722  .46Fص : ا<]. ھ fd7F>498.  
-Gegenأو  TH_78"Gegenständlichkeit ھU' .46F](� ر?f=)W J' ]F و ھ&   723

ständlichkeit.  
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يف . 724"املوضوعية، طاملا أن كل شيء يصبح موضوعا بالنسبة للذات

، كما هو احلال "ويل املوضوع إىل شيءحت" مثل هذه العملية املتمثّلة يف  

يف العلوم الطبيعية احلديثة، تكون اإلشكالية املطروحة على الفكر هي  

كيف تستطيع الطبيعة القابلة للحساب، واملتخيلة كعامل : "كاآليت

، وأْن ُمتَّين اإلنسان و تغري حقيقي، أن جتذب و تُشد انتباَه كل حواس

  .725"ّولَُه إىل تفكري حسايب فقطتقوي التصور اإلنساين و حتُ و 

  

جيعل اإلنسان من حيث كونه ذاتا مطلقة صارمة، و دون أن يكون واعيا 

و انطالقا من التأمل . 726مقياسا لكل ما يلتقي به" إدراّكهُ "بذلك، 

الصفة "الكينونتارخيي اهليدجيريي أصبحت الكينونة عند كنط باعتبارها

شرطا النكشاف الوجود " Seiendheit 727العامة للكائن الفردي
728Seiende   و تبعا لذلك . 729"انكشافا ضروريا أكيدا"وعند هيجل

الطريقة اليت ُتَكوُن الذاتية الضرورية كفكر ضروري : "فإن الظاهرة أي

                                                           
724  .46Fص : ا<]. ھ fd7F>297.  
725  Heidegger: Hebel, der Hausfreund, S. 23 
726  .46Fص : ا<]. ھ fd7F>298.  
أي ': "J' T_m اJ�:K0 ا0\.دي Z:�!: ?.د":، و "JKH : اU0\2 اJ�:K)0 2':_0 ا0\.دي  727

  .ا*e7:ره ?  D_� اF80:%:ت اFm"6F30."2 اF_H0!2 ا6l  ? 2>&!FK0 ذا39:
728 2':* 2\UD 2>&!FK0:D 2>ر:=H0:D ا0\.دي J�:K0ا .FD 2F!9@0ا  ? iFFH9 ھ!:ك Jens و esse 

JFD 2F=".xVو ?  ا τὸ ὄν و εἶναι  
  .s\> .299 اH0.4[ اGD:80 ص  729
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و العقل الذي يقود صريورة . 730"ُمتمظهر هي نفسها كينونة كل ما يوجد

رب كذلك يف احلقيقة الفكر يف مثل هذه الفينومينولوجيا ـ و اليت ال تعت

، و اليت يف حبثها عن سبب هلا 731"الذاتية الضرورية"بالنسبة هليدجرـ هو 

  .ترجع لذاا بذاا

  

إن مثل هذا النوع من الوعي، الذي اعتربه هيدجر يف عالقته مبونادا اليبنتز 

موطن امليتافيزيقا "، و الذي يعترب "concentrationتركيز "كـ 

صرار على إرجاع كل شيء إىل الذات و ؛ هو إذن اإل732"احلديثة

هذه " حقيقة"و تـُْعَتبَـرُ . 733، حيث يتحقق جوهر اإلرادة"اإلعتداد ا"

-Gegenكأفق إلرجاع األشياء " الرغبة يف التأسيس"اإلرادة هي 

ständen ُم مشكُل الكينونة على أنه . إىل الذاتو تـََبعا لذلك يـَُقد

يتخلص املرُء من إرادة القوة ـ و يكون و فقط عندما . مشكل َخيُص الواقع

، بالنسبة هليدجر، على النقيض من إرادة القوة "التفكري يف الكينونة"

امليتافيزيقية هذه ـ يصل املرء إىل جمال، ال يبحث فيه املرء عن سبب 

ملاذا : "عندما طرح اليبنتز سؤاله. وجودي ُمييُط اللثام لوحده عن الكينونة

                                                           
730  GD:804[ ا.H0ا s\>.  
  .s\> .300 اH0.4[ اGD:80 ص  731
732  .46F2، ص: ھ=)�H08:رب اH0195. ا Heidegger: Holzwege, S. 
  .s\> .187 اH0.4[ اGD:80، ص  733
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، فإن ما كان يهمه ـ خبالف 734"الشيءيوجد هناك شيء عوض 

ـ هو "ما هي امليتافيزيقا؟: "اإلشكالية اليت طرحها هيدجر يف حماضرته

من خالل صياغة اليبنتز ملبدأ . تأسيس الوجود على وجود أعلى منه

السبب الكايف، فإنه مل يصل يف نظر هيدجر إىل فضاء يـُْعَتبَـُر األساس 

رية عند هيجل ـ حسب التعريفات و تعترب هذه األخ. األول للكينونة

: املتغرية للحقيقة ـ هي إرادة التأسيس يف أقصى حدودها كما قال هيدجر

يف التأسيس الذايت انطالقا من الوعي، الذي يعترب نفسه كشيء مطلق و 

يف نظر هيدجر . أو كظهور و جتّلي للمطلق كاستيعابيقبل تاريخ الروح  

يـُْفضي مثل هذا الفكر العفوي
لذي يعترب معيار احلقيقة قائما على  ،  ا 735

أو إىل الالكينونة، إىل " عدم الكينونة"، إىل "نـَْفَسُه بنفسه] الوعي[مقارنة "

و يُفضي ". ذاتية"و الذي تعترب يف احلقيقة " موضوعيته"الوجود البسيط يف 

، ألن ما هو مادي و قابل للتمثل و للفهم، "غياب السبب"السبب إىل 

، Ab-Grund"737 736هاوية /تيه"لتفكري يف الكينونة كـ ال ميكنه أبدا ا

                                                           
734  „Pourquoi il y a plutôt quelque chose que rien?“ 
 Hegel: Phänomenologie. اH0=6'2، ص. ?2F4&0&!F'&!F ا0.وح: ھTmF: ا</.  735

des Geistes, Einleitung, S. 76 
736   2)8)M رج:W ن ا0&4&د&K" :'6!* 2>&!FK02 اF�:W 8.ان ا0,اتW ،ا0\=6ان ،fF70ا

�F:ت اMV. (اZ 2>&!FK)0 sF)? ،2Fee80&4&د أي أM:س:W J' 2F�:W :!ھ �l@> ل:H_7
 2H)K0 f0:H_7M:? ،.46F30 ا0(�&ي„Abgrund“  8:ن>Vا fF9 �0,Z  !_9 2F':_0370: اLد  ?

  .اJ* kl:e0 اN':ن
737  "beM 2 دون>&!FKZ 2>&!FK0ا (=e9 . س:MXZ  !_" ،2>&!FK0ا J* 6F_D be80ا (=e" و

  ".FZ!&<2 ا30:و"e9 .2.".ي
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البد إذن من . بل ال ميكن ـ حىت إذا اكتمل الفكر مفاهيميا ـ التفكري فيها

يبدأ التفكري : "يف خاصيته الثانوية 738"للعقل"التعرف على املعىن احلديث 

فقط عندما نفهم بأن العقل الذي قدسناه منذ قرون هو العدو اللذوذ 

 .739"للفكر

 

إن الشيء الوحيد الذي يطالب به هيدجر هنا، و لرمبا ما يستْعصي 

و اإلستغناء عن التفكري بصيغة " األسباب التَمثلية"فـَْهُمُه، هو التخلي عن 

ذات ـ موضوع لصاحل تفكري آخر يوجد يف اجلهة األخرى هلذا التفريق 

ْحَتضن للكينونة"بينهما و هلذا 
ُ
يسي َبْل كل إن كل عمل تأس": "القرب امل

. 740"مظهر لقابلية التأسيس سيْسَتْدعي الكينونة إىل مستوى الوجود

. فبمجرد ما يُفكر املرء بطرق مادية، فإن الكينونة تصبح وجودا ماديا

يطالب هيدجر إذن بالتخلي الكامل عن هذا النوع من التفكري، الذي 

 ، و جيب إىل حد ما"Ge-stell 741الرف"جيد شكله املتطرف يف طلب 

إرادة /إلرادة السيطرة"اإلستغناء، يف نظره، عن التاريخ الغريب كتاريخ خفي 
                                                                                                                

Heidegger: Der Satz im Grund, S. 185: „Sein bleibt als Sein grund-
los. Vom Sein bleibt der Grund, nämlich als ein es erst begründender 
Grund, weg und ab. Sein der Ab-Grund“ 

738  Heidegger: Der Satz im Grund, S. 171 ff: ratio als „Kalkül“  
739  Heidegger: Holzwege, S247  
740  Der Satz im Grund, S. 185.  
': "iFH 4&ھ. ا2F!=70 ا2A"6;0 و FuX9.ھ: *() اV<8:ن ?  'f0&F ا70&ا%2 إ0)  :�فا�  741

f9رادV f*:gW2 . 9]&"[ ا0&ا%[ و إH)K0 .46Fل ھ:H_7Mھ& ا �l@H0و اGestell  ،2F':_0ا
6"." :HZ :3F? PK;70ا f0 �H89 2=".[D ،ء:FwNء ا.H0ا P/!" kFl ،ا70  9_!  ا0.ف.  
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-Er حدث"؛ إذا كان املرء يريد معرفة "الرغبة يف التحكم/القوة

reignis742 "بواسطة احلفاظ على هذه املسافة يْسَتطيُع املرء . الكينونة

يت يف امتالك جوهر التاريخ، عندما يفهم بأن الكينونة ككينونة قد ُنسِ 

 Verzichtاإلبتعاد /التخلي/و إذا ُفِهَم هذا اإلستغناء. 743هذا التاريخ

على هذا النحو، فإن ذلك يقود إىل ازام الفكر الذي جيعل من كل شيء 

إن . إن اإلستغناء ال يأخذ شيئا: "مادة، ألن ذلك سيسمح ببداية جديدة

  .744"اإلستغناء يُعطي

  

على ضعف إدراكها أمام الكينونة،  إن اإلنسحاب التام للذات اليت تتعرف

إن الكينونة يف ذاا هي اإلنبثاق يف : "يسمح هلذه األخرية باالنكشاف

وجود وقد خرج إىل دائرة إشعاعه، انبثاق ما سبق، و هي يف ذاا ال

و إن مثَل هذا . 745"عن طريق هذا األير تصل إىل اإلنسانالضوء، و 

                                                           
اFm"6F30."2 اWX7H0.ة، و اU=H0&د '!f ھ& Z&ن اU' L 2>&!FK0](� أM:M  ?  ا0\(8\2   742

  ? G=;79 :3!K0 ،:' ن:K'  ? 2FKF9:7M 2"2 ':د=".[D 64&9".3/H70ا ) " P0 fD:d9  ?
2F)FmF302 ا0.وح اF4&0&!F'&!F? ]' f0 .46Fرة ). "7].ق ھ:wVھ!: ھ& ا f7/l@' bm" :' و

 2H)Z 4,ر (إ0 "er-äugnis  "H0N2 ا�)2، و ا70  9_!  ?  ا0H"6=02 اF>:" :' ء w ]Cو
JF!F_0أ':م ا ." �)[U' نo? ،2 إ0) ھ,ا?:CإEreignis  2>&!FK0:D 8:ن>V�0 ا70=:ء ا,Z  !_"

2>&!FK0أو '[ ا.  
743  GD:804[ ا.H0ا s\> ..46Fو "_.ف " :"=&ل ھ ، D.�0ا .K\0ھ& 9:ر"� ا i\=06ان اF' إن

2>&!FK)0 3:رةHZ."  
„Der Absprungbereich ist die Geschichte des abendländischen 

Denkens, erfahren als Geschick des Seins.“ 
744  Heidegger: Holzwege, S7  
745  .46Fص : ا<]. ھ fd7F>227.  
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إرادة القوة الذي حيدد نفسه بنفسه ـ الوعي ـ بطبيعة احلال ليس مبعىن وعي 

كل ما يف وسع اإلنسان عمله حسب . 746"موطن إقامة الكينونة"هو 

هيدجر هو اإلستعداد لقدوم الكينونة، لكنه ليس بإمكانه أبدا فرض هذا 

إذا أراد اإلنسان الوصول إىل اجلوهر الفعلي للكينونة، فعليه إذن . الُقُدوم

ء عنها؛ ليس للوصول عن طريق هذا من التخلي عن ذاتيته و اإلستغنا

جديد إىل حقائق أكيدة، لكن لكي يكون مستعدا دائما لإلقبال على 

" 747Un-nahbareعدم إمكانية اإلقرتاب منها "الكينونة؛ اليت و باعتبار 

ال خيضع احلاضر . 748..."أية حماولة لدخول املباشر فيها : "ترفض قبل

ما هو مهم ـ و . 749دراك اإلنساينلإل" الفعلي"باستمرار ألي شرح له من 

الغربية يف التحليل الكينونتارخيي " امليتافيزيقا"ما كان يتوّخاُه تقويُض 

": 750Heimkunft موطنه/وصول الفكر إىل َمْسَكَنه"اهليدجيريي ـ هو 

 Rückkehr in die Nähe zumمن حيث هو رجوع قرب األصل "

                                                           
  .s\> .366 اH0.4[ اGD:80، ص  746
747   P3? 2F>:K'6م إ* J* ي.F�"6F303&م ا\H0ھ,ا ا .e_" ،JF0ر ھ&60ر:_wN f)F);9 إط:ر  ?

=F=;07.اب '!3:، ا%Vا f!KH" L ء.H0أن ا (!_HD ،2g;' 2"2 ':د=".[D 2_Fe[)0 2F)�N2 ا
 )�N3: ?  4&ھ.ھ: اH3? أي  

748  Heidegger: Erläuterung zu Hölderlins Dichtung. S. 61 
  .s\> .51 اH0.4[ اGD:80، ص  749
750   JF06ة ھ&60رFU% J' �)[UH046. ھ,ا اFھ ,Wأ "J( إ0) أھ \ا4.0&ع إ0) ا0&ط "

(„Heimkunft / An die Verwandten“)  (046. ا4.0&ع إF30 2e8!0:D  !_" و
 2!F>XH[0و ا T�Nا (2 ا4.0&ع إ0"._d02 اH)K0ھ,ه ا JHg79 2، و>&!FK046. ( اF6 ھ!*

2>&!FK02 اD.m9 2!F>XHو ط T�  )أ
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Ursprung"ذا يصل املرء إىل جتاوز نسيا ن الكينونة و إىل موقف ، و

  .751نقدي واع

  

على خلفية هدم النسيان الكينوين الغريب، فإن إرادة القوة 

Voluntarismus  سدة يف التقنية، و اليت تنبين على الوعي الذي حياولا

و . جعل كل شيء مادي، تصبح عند هيدجر ُمَتَضِمَنة لنسيان الكينونة

ذي تصل فيه الكينونة للحقيقة، و ترتك ذاك احلدث ال: "يـُْعَتبَـُر الوعي ذاته

حياول . 752"هذه األخرية للوجود و للموجود قصد اكتساا من طرفهما

الوعي اإلرادي إجياد قاعدة مشرتكة لكل األشياء، و حشر الكينونة يف 

الوجود هو ذاتية و : "ليس هناك فرق إذا قلنا. صنف األشياء املادية

  .753"املوجود هو مادي

  

بيق الصارم إلرادة قوة التقنية العصرية يف األنطولوجيا األساسية ال يعين التط

اهليدجيريية  هدم مفهوم الذات و معها كل اُطُر الفلسفة املتعالية و الفهم 

الديكاريت للعامل فقط ، بل إن هذا التطبيق يفرض توجها جديدا لفهم 

تافيزيقا الغربية للمي" نقده"انطالقا من . اإلنسان يف العامل و بنياته التقنية

                                                           
  .s\> .23 اH0.4[ اGD:80، ص  751
752  .46Fص: ا<]. ھ fd7F> .468.  
753  D:804[ ا.H0ا s\>ص ،G .298.  
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يقف هيدجر بالضرورة ضد نظرية باطنية خالصة للوجود اإلنساين، و هي 

فقط ـ " الداخلية"نظرية تدرس اإلنسان انطالقا من قوانينه السيكولوجية 

أي انطالقا من بنياته األنطولوجية ـ، متجاهلة بذلك كل مواجهة مع 

املتجذرة يف هذا " اإلنسية النزعة"و تبقى . إشكالية الكينونة أو جتنبها كلية

النوع من األنثروبولوجيا سطحية يف نظر هيدجر، ألا حتاول فهم الوجود 

اإلنساين انطالقا من اإلنسان ذاته، دون األخذ بعني اإلعتبار للشروط اليت 

يـَُفكر فيه كذات، : "و هكذا يـُْعَزُل اإلنسان و. توجد خارج هذا الوجود

، عوض األخذ بعني 754"نسان كأنثروبولوجياويـُْفَهُم كل تأمل حول اإل

  .اإلعتبار لكل التشابكات اليت تربطه باملركب اإلشكايل األنطولوجي

  

، "ال إنسانيا"يعترب هيدجر هذا املوقف الفلسفي املركز على الذات موقفا 

و . ينكر الوجود اإلنساين و يقيده حببال راديكالية غريبة عنه و غري إنسانية

، 755"خضوع اإلنسان لشيء خارجا عنه"هذا املوقف إال ال يرى يف مثل 

، فإنه يراه خطرا على اإلنسانية، Jean-Paul-Sartreو كجون بول سارتر 

  .ألنه موقف متشبث مبفهوم للذات حمدد فينومونولوجيا بالرغبة يف السيطرة

  

                                                           
  .s\> .194 اH0.4[ اGD:80، ص  754

755  Sartre: Kritik der dialektischen Vernunft, I: Theorie der 
gesellschaftlichen Praxis, S. 193 
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  ثالثا

د للحقيقة، حسب هيدجر، برغبة الذا َحد
ُ
ت يف يتميز املعىن امليتافيزيقي امل

و يف مثل هذا النوع من املضمون امليتافيزيقي، . السيطرة على الوجود

الواقع الذي يُفيُد معىن التصور الغري القابلة : "تـُْعَتبَـُر الكينونة هي

احلديثة، حيث " للتقنية"و هذا هو اإلطار األنطولوجي . 756"للشك

ي هل يتناقض هذا املوقف اهليدجيري . 83كتطابق757ينتصر مفهوم احلقيقة

، و الذي عرب عنه بطرق متعددة و مرات عديدة، "اإلنعطاف"بعد حلظة 

، حيث يتعلق "الكينونة و الزمن"مع التحليل الوجودي الذي أجنزه يف كتاب

؟ هل "الضعيف"األمر مبعرفة الوجود املباشر بالنظر إىل الوجود اإلنساين 

يف املعىن  جيب اعتبار األمهية األنطولوجية للذاتية عند هيدجر املبكر،

احملايد للكلمة، مدخال منهجيا أكيدا ملعرفة الكينونة، يف الوقت الذي َأَىب 

هيدجر املتأخر اإلعرتاف مبفهوم الذات إال كجزء من فهم الواقع احملدد 

إراديا لإلنسان احلديث؟ يف كلتا احلالتْني، فإن اهلم الرئيسي هليدجر كان 

و انطالقا من هذا اإلهتمام  .هو وصف خال من أي وهم ملعرفة الكينونة

بالوجود يف العامل " الكينونة و الزمن"األنطولوجي ميكن فهم اهتمامه يف 

 /املتصدع/الفعلي لإلنسان يف نقطة التوتر بني احلقيقي و املتداعي

                                                           
756  .46Fص: ا<]. ھ fd7F> .453.  
 Heidegger: Platons Lehre von der Wahrheit: ا</.  757
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من هذا املنطلق ميكن . Manلإلنسان  Verfallenheit 758املتضعضع

اف و املتمثل يف وضع أيضا فهم املوضوع الرئيسي هليدجر بعد اإلنعط

يتعلق األمر يف كلتا احلالتني باهتمام . فهمنا احلضاري الذايت موضع تساؤل

فلسفي متحرر، يدور حول مفهوم و أمهية الذاتية يف تصور اإلنسان 

كَشَف هيدجر النقاب بكثري من احلزم عن حماولَة جْعل . لذاته 759الغريب

عتقاد العام القائل بإمكانية الذاتية موضوعا و مطلقا، و يعترب نقده لإل

و تدور حتليالته الكينونتارخيية، . عمل كل شيء تقنيا نقدا للذاتية أيضا

وباخلصوص يف الكتاب الثاين الذي خصصه لنيتشه، و الذي اعتمدنا عليه 

مبىن إشكالية الذاتية و اعتبار كل /يف نصنا هذا، تقريبا فقط حول مركب

ما يهم هيدجر يف املقام األول هو . شيء مادي و كذلك حول التقنية

و ينطبق هذا على وصف . الوجود اإلنساين احلقيقي، بعيدا عن إرادة القوة

يف  " احلقيقي"يل للوجود املثااألنطولوجية األصيلة بالبنيات الوجودية 

؛ كما ينطبق على الوصف املتأخر ملثال "الزمنالكينونة و "كتاب

كره الكينوين املا بعد ميتافيزيقي يف ميدان ف “Gelassenheit“760"األناة"

                                                           
758  F30 ا0&4&دي TF);70ا  ? fD  =7)> �)[U'  ? .46"J'i02 و ا>&!FK0و "_!  ا0&4&د " ا

 TD:='  ? .Fھ:Hm03&ل ?  اmHZ ن:D8:<  و ا0,و>V2 ا0&4&د اF�:3> teZ و �F;U0ا .F�0ا
 =F=;0ا0&4&د ا.  

ا</. ?  ھ,ا اVط:ر دراl .)Z&Z 2M&ل ا2F0:KwV اL 2F4&0&"6"Nد*:ء Gl ا70;.ر   759
 M:F80ا f'اi70ا ]' f7%@*  ? .46Fھ .K?  ?:  2FM:MNا :F4&0&[>Nا .e7_9 Tھ

  اFm"6F30."2 %:درة *() TF);9 اH7mH0[؟
ھ& *!&ان <� 'J اU!0&ص : را2l اe0:ل، ھ6وء، طF>XH!2، رزا<2، �e.، أ<:ة  760

.46Fة ?  ?(8\2 ھ.WX7H0د ھ& . ا&U=H0ء"و ا:FwN:D G)_7" :HF? ا630وء" J' ا70;.ر  !_" ،
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postmetaphysisch . ممكنة كفينومينولوجية "إذا كانت األنطولوجيا

، فال ميكن إذن االتجرد مسبقا من الذاتية ـ و هو خطأ ارتكبته 761"فقط

املدرسة الفينومينولوجية الواقعية ـ اليت ال ميكن أن تكون هلا أية أمهية 

إن الذاتية ليست صنفا أنطولوجيا، . ليةأنطولوجية، بل فقط أمهية متعا

. الطبيعة و من جعله سيد العاملميكن من املسامهة يف حترر اإلنسان من 

بنسيان "ال يكون هذا االندفاع التقين احلضاري ممكنا يف نظر هيدجر إال و 

و قد بدأت معامل هدم هذا االندفاع تظهر رويدا رويدا يف . 762"الكينونة

  .اد املطلق يف إمكانية عمل كل شيء تقنياعالقتها جبنون اإلعتق

  

"  Kehre اإلنعطاف"تركز كل اإلهتمام الفلسفي هليدجر املتأخر بعد 

مادية، عندما فهم مدى انطباَعها " ميتافيزيقا الذات"اعتبار " جتاوز"على 

حماولة جلعل إرادة فرض اإلنسان " التقنية"يرى يف جوهر ". التقنية"بطابع 

كون اإلنسان يوجد حتت تأثري قوة : " قا مؤشرا علىلذاته شيئا مطل

و ذا يكون قد راجع فكره . 763"تتحداه و يـُْبدي اجتاه َمْن مل يعد حرا

                                                                                                                

&H0ا .FK\70ا J' 2 وex.0رادة أو اVا J"i08\2 ا)?  ? f8\> .46F2 ھ\d7Zا :HZ ، >:*&C
  .اe0&ذ"2 و ?  U9&ف اH0:"78. إ3Z:رد

761  .46Fص: ھ ،J'i02 و ا>&!FK035. ا.  
، اJ' P4.7H0 ط.ف "أ"2 راھ!2F 0\(8\2 ھ46F.؟: "ا</. <� Z&Z(. ?  ھ,ا اVط:ر  762

:=lL .d!FM و ا0,ي ،b3d0 6FHl.  
763  Richard Wisser (Hrsg.), Martin Heidegger im Gespräch, S. 73 
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و جر البساط من  764بطريقة كينونتارخيية" الكينونة و الزمن"يف كتاب 

ذا أيضا، يكون و . حتت أقدام التأويل الوجودي الذايت لتحليله الوجودي

، دون Postmoderneتصور ما بعد احلداثة /خمططهيدجر قد بدأ 

فقد قاده التحليل الصارم للطرق الكينونية . السقوط يف شعاراا البسيطة

إىل فهم  (“Existenzialien“)للبنيات الوجودية األصيلة ا للوجود هن

للبنيات الوجودية كصنف   Zeitlichkeitالوقت /الزمن/الدميومة

" Verzeitlichungتأجيل "أنه كان قد رأى و مبا  .األنطولوجية األصيلة

الذات قبل األفق الكينوين الكوين، فقد كان عليه الوصول إىل جتاوز 

غري املتحرك بْنيَ الذات و املوضوع، و جتاوز التصور /التقابل اجلامد

من هذا املنطلق فقد كانت هليدجر . اإلرادي و التقين للعامل الذي يرافقه

الغربية ـ عالقة بالتصور البوذي للعامل أكثر " لذاتيةل"املتأخر ـ كناقد عام 

" لنسيان الكينونة"بواسطة نقده . منه بنقد الذات اإلرادية ملابعد احلداثة

يرفع هيدجر املرآة يف وجه إنسان احلضارة التقنية، و يربهن على وجود 

ذاتية مطلقة ُختْفي صورة خادعة إلرادة اهليمنة إلنسانية، ُمَتباعدة مع 

سها، و غارقة يف جنون اإلعتقاد بإمكانية حتقيق كل شيء بواسطة نف

 .التقنية
 

                                                           
764   2F4&0&Dو.A>XZ :3H3\" ن:Z  70ا0&4&د"2 ا :F4&0&[>£0 .46Fا</. إ*:دة 9;6"6 ھ

  ".HumanismusbriefاM.0:20 اfD:7Z  ?" : 2F>:8>V" اFK0!&<2 و اJ'i0"و4&د"2  ?  
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الفهم الثقافي الذاتي 
  والتعايش

شروط حوار جذري 
  765بين الثقافات

  
  

                                                           
765 [D 2H4.7)0 :F)_063 ا? �)H02 اM�0 ا80_6ي، '6ر:H06 اe* 2_':mD tF=0ة أ.C:;' ،2m!

  e?2013.ا".  5"&م اu@A0:ء 
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ال يكون موضع تساؤل، فهم  ءيوجد يف أساس كل سلوك عالئقي شي

كات األيديولوجية و املقصود هنا هي السلو . ذايت غري قابل للنقاش

واملعيارية األساسية، اليت تعطي طابعا خاصا حلياة الفرد و التصور الثقايف 

و من الضروري وعي هذا الفهم الذايت، ألنه ميثل تشكيل هذا . اجلماعي

َفكر فيه هو الوعي الذايت . الفهم بالكامل
ُ
ذلك أن الوعي الذايت امل

 .ار بني الثقافات ممكناو على هذا األساس فقط يكون احلو . الكامل

 

كما هو األمر عليه يف الوعي الذايت، فإن الفهم الذايت ـ كأساس واع 

للعمل الثقايف يف املعىن العام، حيث يكون التربير األيديولوجي متضمنا ـ ال 

يعين أشكال حتقق " ( اآلخر"يكون ممكنا إال يف الربوز أو الظهور أمام 

فاإلقرار . احلقيقة الظهور أمام اآلخرو كل عالقة هي يف ). ثقايف أخرى

اخلاص والتأويل الذايت ملبادئ السلوك يف املعىن العام، ال /بالوجود الذايت

و . يكون ممكنا يف مضمونه إال مبقارنته و إظهاره يف ميادين أخرى

و ذا حيصل على . تعدد العالقات يصبح الفهم الذايت متطورا أكثر/بتنوع

 .أمهية نظرية

 

: فهم الذايت لدائرة ثقافية ما أو حلقبة تارخيية ما أساسني دائمايكون لل

فغالبا ما يتضمن ميوال للتحقيق التطبيقي . أساس معياري و أساس وصفي
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إننا "و الدعاية لفرض الذات للثقافة اخلاصة ـ يف جتاوز لإلقرار البسيط لـ 

األفراد  و ينطبق هذا على . ـ و الوعي اإليديولوجي ملبادئ السلوك" هكذا

و حتدد السياسة العاملية إىل حد كبري مبادئ . كما ينطبق على األمم

 .السلوك هذه

 

يكون الفهم الثقايف الذايت، املؤسس على التأويل غري املفكر فيه كأفق 

عام، حيث تستقر الظواهر الفردية، دائما ذا أبعاد كثرية، ميكن دراستها 

ثقايف و اإلشكاليات العرقية بالرجوع وأخذ موقف من الرتاث الديين و ال

 .األساسية واملشاكل الناجتة عن التحول اتمعي بسبب التقنية إخل

 

يتمظهر هذا الفهم الذايت كفهم ذايت يف مجل عامة معينة، تعترب كتأسيس 

يف تأثري متبادل مع تقدمي ، ")Leistung مبدأ إجناز"كـ ( للتطبيق الفعلي 

ن الفهم الذايت، و يؤثر تقدمي النفس هذا النفس، الذي يطابق نوعا معينا م

و جند تطبيقا هلذا النوع من القانون يف . يكونه/على هذا الفهم و يشكله

 .اإلتصاالت الثقافية الدولية

 

ال ") الفهم اخلاص("كما سبقت اإلشارة إىل ذلك، فإن الفهم الذايت 

بادلة و جند هنا تبعية مت". األجنيب/فهم الغريب:"يكون ممكنا إال بـ 
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و فقط يف الظهور أمام . حقيقية، ال يكون الواحد ممكنا دون اآلخر

، ميكن أن )يف احلالة الواقعية لثقافة أجنبية ما( اآلخر، يعين ما َلْسُتُه بذايت 

، و يكون )ميكن لثقافة أن تفهم ذاا كلية(أفهم ذايت و أجدها كليا 

يمه يف خاص يف موقفي و تنظ/بإمكاين كذلك فهم ما هو خصوصي

حبيث إن اإلهتمام بثقافات . العرقية مثال/عالقته التارخيية و اإلثنولوجية

واعي، و الذي /أجنبية هو الشرط النسقي الداخلي لفهم ذايت ُمَفكٌر فيه

 .يكون يف الواقع مسؤوال ـ يف اإلتصاالت الدولية ـ

 

مهم ال ميكن لفهم ذايت كامل و مسؤول أن يقوم ـ و يعترب هذا األمر جد 

نظريا و تطبيقيا ـ إال باخلروج من التأثري التارخيي للشرط العالئقي، يعين بـ 

ال . أنسقة و تقاليد ثقافية، ال تنتمي لألفق التارخيي الذايت" مواجهة"

يتحقق دياليكتيك وجهة النظر الثقافية الذاتية إال بتفجري الدائرة التأويلية 

ملرء ال يفهم إال يف إطار ما تركه اليت تثقل الكاهل، و اليت تكمن يف كون ا

من جهة يكون . السابق عليه و دجمه دون وعي يف فهمه الذايت اليومي

و من جهة . فقط" إلتقاء بالذات"البقاء داخل التأثري التارخيي الذايت 

أخرى يتم اإلستغناء عن أساسها بالظهور أمام اآلخر، و الرجوع إىل 

 .ة املؤثرة، حيث يعيش اإلنسانثقافات تكون خارج العالقة التارخيي
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انطالقا من هذا تكون هناك نتائج مهمة بالنسبة مليدان الرتبية، إذا مل يكن 

املرء يريد أخذ هذه املسؤولية دون وعي و دون تفكري يف اهلالة األسطورية 

من هنا من األمهية مبكان إعادة التفكري . التارخيية الناجتة عن الفهم الذايت

يكون على مضامني التكوين ". إنسانية/إنسية"ور تربية من جديد يف تص

َقّدَمة عدم الرجوع إىل أفق الفهم الذايت الناتج عن 
ُ
" اإلرث"العامة امل

للتكوين أن تبقى يف ضوء العالقات التارخيية /ال حيق للرتبية. اخلاص فقط

جيب عليها، و هذا يف مصلحتها إذا كانت تريد تلقني و تشجيع . املأثرة

شامل و نقدي ملوقفها، إدخال تأويل التقافات األجنبية يف مقررات فهم 

ال خيدم التلقني التقليدي لألسس التارخيية لثقافة ما نقد الفهم . تعليمها

و يكمن شرط الفهم الذايت يف فهم ما ال ينتمي إىل . الذايت يف شيء

ذي ، لكن الفهم ال)اإلرث اخلاص مثال(اخلاصة يف املعىن العام " الذات"

 .حيدد الفهم الذايت

 

يف مثل هذه األهداف، و اليت يكون حتقيقها البيداغوجي على مستوى 

شكل من (عاملي مسامهة إضافية يف تفاهم الشعوب و بناء وعي مجاعي 

، يُطرح بالضررة سؤال مبدئي، يتمثل يف )أشكال الفهم الذايت الكوين

لرتاث الثقايف التساؤل حول مدى وجود تشابه يف األسس العامة بني ا
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املختلف و التمظهرات الثقافية احلالية، اليت قد تؤسس الفهم الذايت 

 .لإلنسان احلايل يف إشكاليات أساسية بعينها

 

تعترب هذه اإلشكالية حاليا مهمة جدا يف ميدان األخالق، و هي إشكالية 

. التعايش األيديولوجي و يف آخر املطاف التعايش السياسي ألنظمة خمتلفة

َيظهر بأن األسس املبدئية، كما ُعرب عنها يف منظومة األمم املتحدة، و 

تعكس هذا النوع من الفهم الذايت العام يف امليدان املعياري، دون املس 

هناك : لكن هناك متييز البد من القيام به. مبضمون األيديلوجيات املختلفة

من "و أخرى ") املعايري املادية" ("الدرجة األوىل"معايري أخالقية من 

، حيث يُعرب عن شروط التحقيق احلر للمعايري األولية يف "الدرجة الثانية

املعايري ("نظام متعدد على أساس اإلعرتاف املتبادل بفضاء حرية فردي 

 ).H. Kelsen ، انظر يف هذا اإلطار البحوث النظرية لكلسن"الشكلية

هم من أجل اإلحتفاظ أما فيما يتعلق مبعايري الدرجة الثانية، فإنه من امل

لكن ال تتضمن . على اختالف املعايري املادية الوصول إىل وحدة معينة

معايري الدرجة الثانية هذه أي مضمون حول األيديولوجيات و التقاليد و 

الدساتري (و ينطبق هذا على الدول ذات سيادة . املعايري احملسوبة عليها

ما ينطبق على العالقات بني ك) تنظيم احلياة بني األفراد/ الدميقراطية

و ال تتأسس ). اتفاقية األمم املتحدة(األفراد الذين يتمتعون حبماية دولية 
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َعاِش، 
ُ
املعايري املوصوفة هنا على فهم املعىن بطريقة سليمة و انطالقا من امل

لكنه مؤسس على التفكري يف التحقيق احلر لفهم املعىن، الذي يكون 

و يعترب احلصول على تطابق ). الدساتري(ة مطابقا ألسس سياسية أساسي

يف امليدان املادي صعب جدا، إذا أخذ املرء مثال فهم التحقيق الذايت 

. اإلجتماعي املناسب لإلنسان يف النظامني املاركسي و النظام الرأمسايل

لكن يعترب هذا يف نفس الوقت موضوعا جوهريا لفلسفة و أنثربلوجية 

للنشاط " اخلصوصيات اجلوهرية"ول الوصول إىل ثقافة عاملية، و اليت حتا

الثقايف لإلنسان و كذا الوصول إىل التحكم يف العامل من طرف هذا 

 .اإلنسان

 

على الرغم من أنه قد ال يكون ممكنا الوصول بالفعل ـ باستثناء امليدان 

الشكلي من الدرجة الثانية ـ إىل اتفاق كوين للفهم الذايت، فإن مثل هذا 

املبدئي و التحاليل املقارنة قد تكون مسامهة مهمة يف احلوار التحديد 

، القابعة يف التفكري يف حدود املوقف "األنسنة"األيديولوجي، و من مت يف 

و يعترب هذا التفكري شرطا ضروريا للقضاء على السلوكات . الذايت

 و يساهم اإلبتعاد، و لرمبا أيضا. العدوانية، بقلع مربراا األيديولوجية

اإلستهزاء و الشك يف املوقف الشخصي الذايت، يف التعرف على 

" املوضوعي"اخلاصيات اخلاصة هلذه السلوكات و كيفة مسامهتها يف التقومي 
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يكون الفهم الذايت ). كشكل ثقايف مغاير مثال(ملوقف ما اجتاه اآلخر 

املعطى مسبقا و الذي مل ُحيَْط َحمَط تساؤل بعد ضروريا، لكي يكون 

و ال يعين هذا بأنه باإلمكان . دخول إىل مستوى الفكر املقارن ممكناال

شرط ضروري ، شرط ال غىن ، ألنه "املعطى القبلي"السكوت عن هذا 

فرط اإلحرتام  ءغالبا ما يسي. conditio sine qua nonعنه 

 .إىل الفهم الكامل للفرضيات الذاتية" الذايت/اخلاص"

 

إذا مل يَِقْس املرء : وء آخر بالضرورةذا يظهر مفهوم التقدم حتت ض

أمة ما طبقا ملعايري اقتصادية، بل طبقا للطبائع ) درجة تقدم" (تقدم"

الثقافية، فإن احلكم اإلفرتاضي ال يكون ممكنا تقريبا، إال إذا ُمست القيم 

إذا كان من املمكن التحديد الكامل للموقف . األساسية الشكلية املشرتكة

خارجي، فالبد من اإلعرتاف /ن إدخال موقف أجنيبالشخصي انطالقا م

، "اإلستقالل الذايت" qualitativللميادين الثقافية الفردية خباصية َكْيف 

وبفضل هذا ال تنتهي بالصب يف الفهم الثقايف الذايت و ال تـَُقوُم إال من 

رغة و ذا قد ُيَضيُع املرء كل إمكانية لتكسري احللقة املف. طرف هذا األخري

على هذا " التقدم"و ال ميكن تطبيق مفهوم . للتأكيد الذايت املستمر

املستوى إال بطريقة نسقية، حيث يوضح املرء إىل أي حد ميكن لثقافة ما 

. حتقيق األهداف اليت حددا هي نفسها عن طريق أشكال تعبري خاصة
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. ثقافةإىل أي حد إذن ميكن حتقيق اإلمكانيات اخلالقة املوجودة يف هذه ال

تاريخ "تأويليا إال يف إطار " التقدم"ال ميكن إذن احلديث عن مفهوم 

 .و خارج هذا امليدان ال وجود ملعايري مقارنة متعالية موضوعية". مؤثر

 

مبا أن الفهم الثقايف الذايت ألمة ما يتشكل بتأثري متبادل مع الرتاث 

دائما مسامهة يف  التقليدي املتعايل، فإن حماولة حتديد موقف ثقافة ما هو

و هكذا ال تكون اإلختالفات سببا لتقدمي النفس بطريقة . احلوار الكوين

متعصبة، لكن شرطا لفهم عميق للموقف الذايت، و ذا إشارة إىل 

و يتضمن هذا . إمكانية اإللتقاء جبانب جديد للتحقيق الثقايف الذايت

يستهان ا لسياسة و يعترب هذا مسامهة ال . القضاء على السلوك العدواين

 .سلم عاملية
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  نبذة عن المؤلف

  
خترج . يف مدينة شفاتس، تريول، النمسا 1948أكتوبر  18ولد هانز كوكلر يف 

مع ) دكتور فلسفة(بدرجة دكتوراه يف الفلسفة ) النمسا(من جامعة إنسربوك 
 sub auspiciis praesidentis rei) مرتبة الشرف األوىل

publicae).  كان أستاًذا جامعًيا للفلسفة   2014حىت  1982عام من
). مع الرتكيز بشكل خاص على الفلسفة السياسية واألنثروبولوجيا الفلسفية(

) الفلبني(وهو حاصل على درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة والية مينداناو 
معة ومن اجلامعة الرتبوية احلكومية األرمنية، وأستاذية فخرية يف الفلسفة من جا

شغل منصب رئيس قسم  2008حىت عام  1990من عام ). تركيا(باموكايل 
يف جامعته، شغل الربوفيسور كوكلر أيًضا منصب . الفلسفة يف جامعة إنسربوك

 Arbeitsgemeinschaft für Wissenschaft und رئيس

Politik (حىت عام  1971من عام ) جمموعة العمل للعلوم والسياسة

كان عضًوا يف جملس إدارة كلية   1988حىت عام  1974ومن عام . 2014
وعضو جلنة برنامج املنتدى ) مجعية الكلية النمساوية ، فيينا(أوسرتيتشيسش 

كان أستاًذا زائرًا يف جامعة مااليا   1998يف عام  .Alpbach األورويب ألباخ
ة ، مت تعيينه حماضرًا زائرًا يف جامع 2004يف عام ). ماليزيا(يف كواالملبور 

، 2006بعد انتخابه عضوا مدى احلياة يف عام . البوليتكنيك يف الفلبني، مانيال
ويف عام . 2010مت انتخابه كرئيس مشارك لألكادميية الدولية للفلسفة يف عام 

ويف عام . ، انضم إىل كلية أكادميية الدبلوماسية الثقافية يف برلني، أملانيا2018
  .(برلني(امعة العلوم الرقمية مت تعيينه يف منصب عضو جملس ج 2019
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 منظمة التقدم الدولية) 1972منذ عام (كوكلر هو مؤسس ورئيس 

(I.P.O) وهي منظمة دولية غري حكومية ذات مركز استشاري لدى األمم ،
كان مؤسًسا . دولة، يف مجيع القارات 70املتحدة وهلا عضوية يف أكثر من 

 Euregio األلب األوروبيةموعة منطقة ) 1977-1973(وأميًنا عاًما 
Alpina وهي جمموعة ختطيط عابرة للحدود ملنطقة جبال األلب، وسابقة ،

خالل السبعينيات والثمانينيات . يف إطار االحتاد األورويب" مناطق اليورو"ملفهوم 
من القرن املاضي، شارك كوكلر يف حركة الفينمينولوجية الدولية ونظم العديد من 

ت حول فينمينولوجية عامل احلياة؛ كان منظًما للمؤمتر الدويل املؤمترات والندوا
، وهو املؤسس )1980(الثامن للفينمينولوجيا يف مدينة سالزبورغ النمساوية 

خالل السبعينيات، تعاون مع . املشارك للجمعية النمساوية حول للفينمينولوجيا
بابا يوحنا بولس الكاردينال كارول فويتيال من كراكوف، الذي أصبح فيما بعد ال

نشر مقاالت التعليق األوىل حول . الثاين، يف إطار اجلمعية الدولية لفينمينولوجيا
  .التصور األنثروبولوجي للبابا يف املستقبل

  
، عمل الربوفيسور كوكلر كمنسق للجنة الدولية حلقوق  1988منذ عام 

 وشارك يف تأسيس معهد أمني املظامل .(ICPHR) اإلنسان الفلسطيين
كان نائًبا لرئيس   2004حىت عام  1991ومن عام . 1988األورويب يف عام 

إىل  1997من . اجلمعية اجلماهريية للثقافة والفلسفة ورئيًسا هليئة حترير اجلمعية
عمل كعضو يف اهليئة االستشارية الدولية ملركز احلوار احلضاري يف  2000

) النمسا(مل كمنسق ع 2004إىل  1997ومن ). كواالملبور(جامعة مااليا 
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كان عضًوا   2004منذ عام  .(JUST) للحركة الدولية من أجل عامل عادل
وهو منسق مركز فيينا للحوار العاملي . يف اهليئة االستشارية الدولية للحركة

الغرب : اللقاء الثقايف بني الشرق والغرب"، وعضو مؤسس يف ) 2015(
ن، الواليات املتحدة األمريكية ، بوسط" (الرابطة الدولية للعلماء -واإلسالم 

الدمنارك، (، وعضو يف الس االستشاري للتعايش بني احلضارات )2005
" حوار احلضارات"، جلنة التنسيق الدولية للمنتدى العام العاملي لـ)2006

، وهيئة حترير الة األكادميية الدولية حكمة وفلسفة، )2006موسكو وفيينا، (
، )2005(فة جبامعة العالمة طباطبائي، إيران الذي نشره قسم الفلس

وللمجلس االستشاري للكتاب السنوي اهلندي للقانون الدويل والسياسة 
، وهيئة حترير )1986(، وللجنة االستشارية للمجلة اهلندية للسياسة )2010(

، للمجلس االستشاري ملعهد الدبلوماسية الثقافية )2010(الثقافة واحلوار 
وهليئة حترير نشرة جامعة الصداقة بني الشعوب يف روسيا  ،)2010برلني، (

، وهيئة )2014منذ ) ("PFUR نشرة("حول العالقات الدولية أيونات 
 WISDOM: Journal of the International حترير

Research Institute for Metaphilosophy ،
Transformational Log and Theory of 

Argumentation ( شغل منصب  2006-2000من ). 2014منذ
  .عضو يف جلنة منح الدكتوراه يف األكادميية النمساوية للعلوم

  
كان نشيطا يف العديد من اللجان وجمموعات اخلرباء اليت تتعامل مع قضايا 
الدميقراطية الدولية وحقوق اإلنسان والتنمية مثل شبكة األحباث حول 
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؛ )1996-1994(ة األوروبية الدميقراطية عرب الوطنية اليت ترعاها املفوضي
؛ جملس ) 2000-1998(وفريق خرباء جملس أوروبا حول املواطنة الدميقراطية 

إدارة جلنة املنظمات غري احلكومية املعنية بالتنمية يف مركز األمم املتحدة يف فيينا 
- 1998(؛ وفريق خرباء جملس أوروبا حول املواطنة الدميقراطية )1994(

تشاري ملركز التنمية املتوازنة، الواليات املتحدة األمريكية ؛ الس االس) 2000
؛ الس االستشاري الدويل للجنة األمم املتحدة ) 1999-2002(

؛ اجتماع خرباء مؤسسة آسيا وأوروبا )2008-2003(الدميقراطية، أملانيا 
رة ، سنغافو (حول املفاهيم الثقافية والدينية واالجتماعية للعدالة يف آسيا وأوروبا 

شباب من أجل حتالف "؛ الس االستشاري الدويل ملبادرة ) 2004
، اليت أنشأها منتدى شباب املؤمتر اإلسالمي للحوار والتعاون " احلضارات

  .)2009) (الدمنارك" (جائزة احلوار العاملي"؛ جلنة ) -2007(
كتاب وتقرير ومقالة علمية   500حتتوي قائمة مؤلفات كوكلر على أكثر من 

األلبانية والعربية واألرمينية والصينية واهلولندية واإلجنليزية والفرنسية (عدة لغات ب
واألملانية واأليسلندية واإليطالية واليابانية والكورية والفارسية والروسية والصربية 

وهو احملرر العام ). الكرواتية والسلوفاكية ، اإلسبانية ، التايالندية ، الرتكية
تتناول منشوراته قضايا الظواهر ، والفلسفة ). فيينا(ت الدولية لدراسات العالقا

الوجودية ، واألنثروبولوجيا ، وحقوق اإلنسان ، وفلسفة القانون ، ونظرية 
القانون الدويل ، والقانون اجلنائي الدويل ، وإصالح األمم املتحدة ، ونظرية 

 Skepsis und" :ومن بني أعماله الرئيسية. الدميقراطية ، وما إىل ذلك
Gesellschaftskritik im Denken Martin Heideggers 

الواقعية "؛  1978، ) الشك والنقد االجتماعي يف فكر مارتن هايدغر)"
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 - قانون  -فلسفة  "Recht - Politik - الفلسفة"؛  1986" الظاهراتية
إجراءات التصويت يف جملس األمن التابع لألمم املتحدة "؛  1985، ) سياسة

 Neue" ؛ 1995" الدميقراطية وسيادة القانون الدويل"؛  1991 "،
Wege der Demokratie" (؛  1998، ) طرق جديدة للدميقراطية

العدالة العاملية أم "؛  2001" التدخل اإلنساين يف سياق سياسة القوة احلديثة"

اذ  األست. 2003، " االنتقام العاملي؟ القانون اجلنائي الدويل عند مفرتق الطرق
 -؛  1987، " أزمة الدميقراطية التمثيلية"كوكلر هو حمرر جملدات مثل 

" األمم املتحدة والدميقراطية الدولية. "1988" اإلرهاب والتحرير الوطين"
 Transplantationsmedizin und personale" ؛ 1995

Identität" (حقوق "؛  2001، )طب زرع األعضاء واهلوية الشخصية

" أزمة العراق واألمم املتحدة" -؛  2002" آسيا والعامل - اإلنسان والشعوب

منظم مؤمترات دولية  . 2006" استخدام القوة يف العالقات الدولية. "2004
كربى يف جماالت الدميقراطية وحقوق اإلنسان واإلرهاب وحل النزاعات ، من 

ر املؤمت"و ) 1987( يف جنيف " املؤمتر الدويل حول مسألة اإلرهاب"بينها 
يف  (CAMDUN-2) "الدويل الثاين حول أمم متحدة أكثر دميقراطية

، توىل رئاسة اجللسة  1996يف عام ). 1991(مقر األمم املتحدة يف فيينا 
. يف نيودهلي" املؤمتر الدويل للدميقراطية واإلرهاب"اخلتامية ومنسق جلنة صياغة 

يف احملكمة العليا ألقى حماضرة الذكرى املئوية الرابعة عشرة  2002يف مارس 
          ". األمم املتحدة ، وسيادة القانون الدويل واإلرهاب"بالفلبني حول 

 ألقى خطاب يوم التأسيس يف جامعة والية مينداناو، 2004سبتمرب   1يف 
  ."حوار احلضارات ومستقبل النظام العاملي"مدينة ماراوي اإلسالمية ، حول 
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، قدم الربوفسور كوكلر مسامهات كبرية يف  من خالل أحباثه وأنشطته الدولية

النقاش حول الدميقراطية الدولية وإصالح األمم املتحدة ، وال سيما إصالح 
وهذا ما أقرته شخصيات دولية مثل وزير اخلارجية األملاين كالوس  . جملس األمن

، نظم األستاذ كوكلر أول ندوة رئيسية حول  1985يف عام . كينكل
مبناسبة الذكرى األربعني إلنشاء األمم املتحدة " العالقات الدوليةالدميقراطية يف "

مع احلائز على جائزة نوبل األيرلندي شون ماكربايد ، بدأ استئناف . يف نيويورك
احملامني ضد احلرب النووية ، مما أدى إىل إطالق محلة دولية أدت يف النهاية إىل 

. بل حمكمة العدل الدوليةقرار اجلمعية العامة وإصدار رأي استشاري من ق
، تعامل مع القضايا اإلنسانية املتعلقة بتبادل أسرى  IPO وبصفته رئيًسا لـ

منذ . احلرب بني إيران والعراق وقضية األسرى واملفقودين الكويتيني يف العراق
، اعرتف األمناء العامون لألمم املتحدة يف بيانام الحًقا  1972عام 

، عني األمني  2000يف أبريل . كلر يف السالم الدويلمبسامهات الربوفيسور كو 
العام كويف عنان الربوفيسور كوكلر كمراقب دويل يف احملكمة االسكتلندية يف 

يف إطار أنشطته الدولية ، تعاون مع العديد من ). حماكمة لوكريب(هولندا 
الشخصيات الدولية مثل الرئيس املؤسس للسنغال ، ليوبولد سيدار سنغور ، 

ويل العهد األردين . الروائي اهلندي مالك راج أناند يف موضوع احلوار احلضاريو 
األمري حسن والكاردينال النمساوي فرانز كونيغ حسب التفاهم اإلسالمي 

. الرئيس اهلندي جياين زيل سينغ يتحدث عن قضايا السالم الدويل. املسيحي
يد االبن ، بشأن مسائل ورئيس قضاة احملكمة العليا للفلبني ، هيالريو جي داف

  .العدالة اجلنائية الدولية
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حصل الربوفيسور كوكلر على العديد من األومسة واجلوائز مثل وسام الشرف من 

جائزة  -؛  (Österreichisches College) مجعية الكليات النمساوية
؛ امليدالية الفخرية ) مؤسسة الوحدة الدولية ، اهلند" (رسول التفاهم الدويل"

؛ امليدالية الفخرية من جامعة البوليتكنيك يف ) جنيف(تب السالم الدويل ملك
؛ وسام داود ) مسلم مينداناو(؛ امللكية امللكية لسلطنة مراوي ) مانيال(الفلبني 

 18يف . ؛ وجائزة جوسي للسالم) األكادميية الفلسفية األرمنية(الذي ال يقهر 
السياسية والفلسفية يف ، مت تأسيس مجعية هانس كوكلر  2003أكتوبر 
مت اإلعالن عن مركز هانز كوكلر للحوار  2004سبتمرب  1يف . الفلبني

  .احلضاري يف جامعة والية مينداناو
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  نبذة عن المترجم

  
  .سنة 30باملغرب، مقيم يف النمسا منذ أكثر من  1962ازداد سنة  -
  .درس علم النفس اإلكلينيكي بالنمسا -
ة دكتوراه قسم الفلسفة، علوم اللغة والتواصل وعلوم الرتبية، حصل على درج -

  .1993ختصص علوم الرتبية، جامعة سرتاسبورغ الفرنسية، سنة 
حصل على دبلوم الدراسات املعمقة، يف نفس التخصص ونفس اجلامعة عام  -

  .1989سنة 
 خترج من جامعة حممد بن عبد اهللا، بفاس، قسم الفلسفة و علم االجتماع و -

  .1987علم النفس، ختصص علم النفس سنة 
  .2004ـ حصل كأول باحث عريب على اجلائزة العاملية إريك فروم لسنة 

مرتجم الضفة "كـ" جرياردو دي كرميونا"حصل على اجلائزة العاملية للرتمجة  -
  .2019عام " اجلنوبية للمتوسط

لشباب كسيكولوجي وبيداغوجي، متخصص يف املراهقة وا  1993يعمل منذ  -
  .يف النمسا وإمارة الليكتنشطاين

يف مشاريع عمل مع الفيلسوف النمساوي  2021إىل  2008ـ اشتغل من 
هانس كوكلر، الرئيس السابق لقسم الفلسفة جبامعة إنزبروك النمساوية، ترمجات 

  .و ندوات
يف مشاريع عمل مع اجلمعية العاملية إلريك  2016إىل  2004ـ اشتغل من 

  .و ندواتترمجات : فروم
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: درس بأكادميية العمل اإلجتماعي مبدينة بريغينس النمساوية، ختصص -
  ."سيكولوجية الشباب و املراهقة"

يف إطار مشاريع حبث وترمجة و ندوات  2005و  2000اشتغل بني  -
  .باألكادميية العاملية للفلسفة بإمارة الليكتنشطاين

  .2020إىل  2005ة منذ عضو الس البلدي ملدينة فيلدكريخ النمساوي -
  :من مؤلفاته

إبستمولوجية علوم الرتبية و علوم الرتبية العربية الواقع و اآلفاق، منشورات  -
  .1996اختالف، 

البوكيلي . األسس النفسية لظهور و تطور فكرة اهللا عند الطفل: الطفل و اهللا -
  1998للطباعة، دمسرب 

  .2010ر، الرباط، رحابة فكر، دار أيب رقراق للطباعة و النش -
  .2016بريوت، . الوضعية املنطقية.دائرة فيينا -
  2018بريوت، . الكانطية اجلديدة -
  .2019بريوت، . األبرايد -
  .قضايا وإشكاليات حلداثة يف الفكر العريب املعاصر، حتت الطبع -

، مع جمموعة من األدباء )عمل أديب مشرتك باألملانية(لعب الظل  .-
  .1995النمساويني، 

  .1987، )عمل أديب مشرتك باألملانية(الكتابة،  -
رواية عن اجلنود املغاربة الذين شاركوا يف حترير النمسا من النازية (أيب مغريب  .-
  2005دورنبرين، النمسا، ). 1945عام 
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رواية عن هجرة الطلبة (مثانية عشر سنة دراسية مهربة عن طريق البحر  -
  1999تنرب ، مطبعة فضالة، ش)املغاربة

، اهلالل العربية )رواية عن اهلجرة املغربية ألوروبا(موسم العودة إىل اجلنوب  -
  .1998للنشر و التوزيع، أكتوبر 

مطبعة ). قصص قصرية عن املهاجرين العرب يف أوروبا(حفريات مهاجر  -
  2003فضالة، احملمدية، 

- Sindibad le Surfer, Imprimerie Fedala, 

Mohamadia, 2003 ( رواية بالفرنسية عن خلخلة البىن االجتماعية

  (والثقافية واألخالقية يف الدول العربية جراء التطور وسائل التواصل املعاصرة

  :ترجم من األملانية إىل العربية

. إعادة بناء فينومونولوجي للربهان األنطولوجي. اهللا كربهان على وجود اهللا .1
  .2001، أفريقيا الشرق. تأليف يوسف سايفرت

تأليف بوريس . العالقة العالجية بني الطبيب و املريض. الطبيب كدواء .2
  .2003لوبان بلوتسا، طباعة ناداكوم، الرباط، 

دور الفينومنولوجيا الواقعية يف حوار احلضارات . تفاعل احلضارات .3
  .2004طباعة ناداكوم، الرباط، . والديانات

  .2005طباعة ناداكوم، الرباط، . احلرب الغريبة، تأليف مارتني أور .4
  .2003فيديربانت الرباط، . إريك فروم. اإلنسان املستلب و آفاق حترره .5
جداول للطباعة . طبعة مزيدة و منقحة. الشك و نقد اتمع عند هيدجر .6

  .2013و النشر و الرتمجة، بريوت 
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يف هانس  تأل. األسباب و احللول. تشنج العالقة بني املسلمني و الغرب .7
  .2013جداول للطباعة و النشر و الرتمجة، بريوت . كوكلر
جداول للطباعة و النشر و الرتمجة، بريوت . العقل و الدين. جدلية العلمنة .8

2013.  
نقد الفلسفة الكنطية، جداول للطباعة و النشر و الرتمجة، : شوبنهاور .9

  -.3201بريوت 
أرينت و مارتني هيدجر جداول تبادل الرسائل بني هانا ". الرسائل" .10

  .2014للطباعة والنشر، بريوت، 
. التحليل النفسي إلنسان ما بعد احلداثة. األنا والنحن. راينر فونك .11

  .2016جداول للطباعة والنشر، بريوت، 
جداول للطباعة والنشر، بريوت، . نصوص خمتارة. حب احلياة. إريك فروم .12

2016  
أو الوجود؟ جداول للطباعة والنشر، بريوت، اإلمتالك . إريك فروم .13
2019.  
  .جاهز للنشر. اإلنسان الالحمدود. راينر فونك .14

  
  :مع باحثني آخرين

طباعة ). كتاب مشرتك(جذور التملك و آفاق الكينونية يف فكر إيريك فروم  -
  2005ناداكوم، الرباط، 

طباعة ). مشرتك كتاب(العقل و الدين يف اتمع احلديث و مابعد احلديث  -
  2005ناداكوم، الرباط، 
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كتاب (إيريك فروم كنموذج . دور النزعة اإلنسانية يف حوار الثقافات .-
  .2007دار طوب، الدار البيضاء، ). مشرتك

دار أيب رقراق للطباعة و النشر، الرباط . حوار العاملني اجلرماين و العريب .-
2007  

الندوات يف املغرب، أملانيا والنمسا، شارك يف العديد من اللقاءات العلمية و 
  .وشارك يف تنظيم أكثر من عشرة ندوات علمية، يف املغرب والنمسا وأملانيا

له الكثري من الدراسات واملقاالت يف ميدان الفلسفة والفكر والبيداغوجيا 
والسيكولوجيا والسياسة واهلجرة، نُشرت يف جمالت متخصصة وجرائد يف العامل 

حاور العديد من املفكرين والفالسفة العرب واجلرمانيني،  . مل اجلرماينالعريب والعا
 .كما حاورته العديد من وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة واملقروءة

 
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  


