
0 

 هيدجر و ريبة الكينونة

 بين الهدم الميتافيزيقي و الشك الفينومينولوجي
 

 3602فبراير  60األربعاء 

 جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء

 الدار البيضاء  -كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية بنمسيك

 شعبة الفلسفة

 

 
 

"يبدأ التفكير، فقط عندما نفهم بأن العقل الذي 

 .1ن هو العدو اللذوذ للفكر"قدسناه منذ قرو

                                                             
1  Heidegger: Holzwege, S247 
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 تقديم

، ال يسع المستمع إال التمتع برحلة في محاضرة أكاديمية متميزة كهذه

فلسفية شيقة في ربوع عالم الكينونة الهيديجيري و اكتشاف مفكر ألماني 

حديث أثر فكره في مجموع فكر ما بعد الحداثة، كما يؤكد على ذلك 

 ات  قا لا السفر الفلسفي الممتع إلى م   البروفيسور كوكلر نفسه. يقودنا هذا

المعقد و الغني  ،الفضاء الهيديجيري الشاسع األطراف، المتشابك

 ة لفكر لم "يبح" بعد بكل أسراره.ما س  بالتحاليل الد  

 

أيقضت "ريبة الكينونة" مضجع هيدجر منذ خطواته الفلسفية المبكرة، و 

تؤدي إلى أي منفذ، و ال  "Holzwege"قادته إلى "مسارب فلسفية كثيفة 

يفقهها إال المختصون فرضت عليه اختيار لغة خاصة، ال
2
و طاوعته  

على النبش في كل اإلرث الفلسفي و الفكري األوروبي منذ اإلغريق و 

شجعته على فهم عمق كل الميتافيزيقا الموروثة و ضحدها و رفضها و 

مع  ،شوكيأخذ موقف منها، ألنها كانت في نظره سابحة حتى النخاع ال

و هيجل و ديكارت و اليبنتز و أكبر ممثليها منذ أفلطون و أرسطو 

الفكر الغربي عموما إلى مركزية خاصة، بفي ذاتية أدت  ـغيرهم كثير

 مليئة بإرادة القوة و مؤمنة بالتقنية و إمكانياتها.

 

إذا كان كتاب: "الكينونة و الزمن" هو أشهر مؤلفات هيدجر، فإن أعمق 

تيبه: "ما خلفه ه "، الذي يعتبر بحق التعبير الواضح و Gelassenheitو ك 

العميق لفلسفة الكينونة الهيديجيرية كتجاوز نقدي واعي للذاتية الغربية و 

 تصحيح "للكينونة و الزمن".

 حميد لشهب

 

 

 
                                                             

 .كم مرة أساء المرء فهمه، و أساء بهذا لفكره  2
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الهيديجيري للذات على خلفية أنطلوجيته تصورال
3

 

 هانس كوكلرتأليف: البروفيسور 

 لشهبترجمة: د. حميد 

 

 أوال

 

التصور الهيديجيري للذات و موقفه اتجاه الفلسفة الغربية المرتكزة على  ميزيت

التي يتميز بها فكره. يقول: "التفكير في الكينونة عن الذات بنفس الطريقة هذه 

. و قد أدى به اإلهتمام األنطولوجي العميق، الذي يميز 4"طريق الفينومينولوجيا

و عميق لمفهوم الذات  عامة، إلى إعادة تحديد جديد التفكير الهيديجيري بصفة

Subjektbegriff ارا بحزم  Edmund Husserlفيه إيدموند هوسرل  . ففي الوقت الذي سا

من الموضوعية  افي طريق طويل أثناء تطوير طريقته الفينومينويوجية بدءكبير 

Objektivismus  و الواقعيةRealismus  في "بحوث منطقيةLogischen 

Untersuchungen وصوال في محطته األولى إلى المثالية المتعالية و أخيرا إلى "

ارا 5األنطولوجية لفلسفة: "الذاتية المتعالية الخالصة"المثالية   ؛ فإن فكر هيدجر قد سا

 فينومينولوجي للوجود اإلنساني فيالوصف الفي اإلتجاه المعاكس. فقد قاده 

ـ و قد كان منذ البداية وصفا أنطلوجيا عميقا " Sein und Zeit"الكينونة و الزمن 

و بالتالي إلى الجهة  ،ذاتدون تنازالت ـ إلى نقطة توجد في الجهة األخرى لل

كبير فلسفة القرن العشرين  لطريقة الفلسفية المتعالية، التي تميز إلى حداألخرى ل

عة ذلك أن وصف هيدجر هذا يتضمن كذلك نقدا للنز .6في الكثير من الميادين

اإلرادية و للتمركز على الذات للفكر "الغربي"، و هو نقد حاول هيدجر البحث 

 7شامل. فقد طور تحليله الوجودي " seinsgeschichtlich كينونتاريخيفيه بتحليل "

Daseinsanalyseإلى"ذاتي" و "وجودي"،  ، و الذي ف هم خطأ في األول على أنه 

                                                             
3
" تحت Geschichte und Vorgeschichte der modernen Subjektivitätتاريخ الذاتية الحديثة  نشر هذا النص بمجلة "تاريخ و قبل 

. Reto Luzius Fetz, Roland Hagnebüchle und Peter Schulz. الناشرون: الهيديجيري للذات على خلفية أنطلوجيته تصورال: عنوان

 .8501إلى ص  8509، من ص 8991، سنة النشر Walter de Gruyter. Berlin. New Yorkطبعة خاصة بدار النشر: 
4
 Heidegger im Vorwort zu Richardson: Heidegger, S. XVII: „Ein Weg durch die Phänomenologie in das Denken 

des Seins“ 
55

 Die Subjekt-Objekt-Dialektik in der: نص كوكلر في هذا اإلطار: دياليكتيك الذات و الموضوع في الفينومينولوجيا المتعالية  انظر  
transzendentalen Phänomenologie 

 ".Zur Seinsfrageانظر في هذا الصدد هيدجر: "إشكالية الكينونة   6
". النص “Brief über den àHumanismusانطر التصحيح الذي قام به هيدجر لنفسه في هذا اإلطار في رسالة حول "النزعة اإلنسية   7

 "  Die Frage nach dem Wesen des Menschen… keine Frage nach dem Menschen ist اد هو: "األصلي لإلستشه



3 

: "إشكالية وجود اإلنسان ]...[ هي إشكالية ر  ب  تا ع  تفكير في الكينونة، التي ال تا 

 كما يقول هيدجر. 8اإلنسان"

 

من خلفية مسيحية بدقة بالغة عن  Johannes B. Lotzعبر يوهانيس ب. لوتس 

الموقف الهيديجيري المخالف تماما لموقف الفينومينولوجية المتعالية الم وجهة من 

الشخص اإلنساني أنطولوجيا طرف الذاتية ألستاذه هوسرل، عندما قال: يوجد "

فإن الفلسفة الشخصية ". لذا 9]...[، يعني المفهوم عن طريق الكينونة كمغاير"

 .10باعتبارها فلسفة روح متطورة بالكامل هي في جوهرها فلسفة كينونة"

 

ا أكد على ذلك هيدجر نفسه األساسي العميق، و كماألنطولوجي  هذا اإلهتمام إن

ه  هو الذي ي  مرات عديدة،  جِّ تحليل "الكينونة و الزمن". و بما أن دراسة كينونة  وا

ال تكون ممكنة في نظره إال فينومينولوجيا، فإن أهم  Sein des Seiendenالوجود 

-In"الكينونة و الزمن" كانت هي وصف الوجود في العالم  كتاب مسؤولية له في

der-Welt-sein  في هذه المرحلة كشرط إلمكانية كل فهم للكينونة. و يعني هذا

" بفترة طويلة ـ بأنه اهتم die Kehreالمبكرة من فكره ـ قبل ما يسمى باإلنعطاف 

أنطولوجية وجود على  هفي نظر 11بذاتية الميتافيزيقا التقليدية، التي تتأسس

في األساس للموضوع مطلقة. و في مقابل هذا حاول هيدجر ـ بطريقة مشابهة 

فهم الذات كعامل ديناميكي لتكوين العالم. يقبل في  الكلسيكي للفلسفة المتعالية ـ

بداية األمر موضوع الفينومينولوجيا المتعالية إلدموند هوسرل، لكنه يتجاوز في 

 Zeitlichkeitديمومة الزمن/الإن تحليل مثاليتها المجردة.  Existenzialien12تحليله لـ 

ي نقد جذري للديكارتية، يعن ه إلى نقدبالحياة العملية، قاد في كل علقاته يالكينون

نا الذات  لتصورات الميتافيزيقية نقد ا الموضوع و ذاك التقابل الجامد بي 

، نجح هيدجر في 14)فهم الكينونة( Existenzialبدراسته للفهم كـ ف. 13التقليدية

استطاع تجاوز التصور  و أنطولوجيا وجودية للهيرمينيتيقا )التأويل(،تأسيس 

 ي.اي لديلتالذاتي و السيكولوج

                                                             
 Der innere Bezug von Anthropologie und Ontologie. و كذا كتابنا: 19، ص Gelassenheitانطر كتاب هيدجر:  8
9
  Lotz: Person und Ontologie, S. 385. 

10
 .015نفس المرجع السابق، ص.   

11
 .18و  89انظر هيدجر، الكينونة و الزمن، الجزئين  

12
 ". Sein und Zeitطُرق وجود الدازاين اإلنساني، أي )الوجود في العالم( في الكينونة و الزمن  

 .Die Subjekt-Objekt-Dialektik in der transzendentalen Phänomenologie, Sانظر دراسة هانس كوكلر في هذا اإلطار:   13
146 ff. 

 .01انظر هيدجر، الكينونة و الزمن، الجزء   14



4 

 

عارض هيدجر بكل حزم مفهوم الذات الهوسرلي األنطولوجي المثالي المطلق 

)الذي حاول أن يجعل منه مطلقا(. فالفينومينولوجيا بالنسبة لهيدجر ما هي إال 

ست نسقا إلتمام فلسفة طريقة لوصف األشكال الفعلية للوجود في العالم، و لي

يهمه في "الكينونة و الزمن" هو فقط تحليل  كان ولوجية مثالية. كل مامتعالية أنط

، طالما كان هذا التحليل في صالح موضوع أنطولوجيا 15الذاتية في واقعيتها

 جذرية.

 

 ثانيا

 

فلسفة الذاتية، و  نعره، بعد اإلنعطاف، تخلى هيدجر في مرحلة متأخرة من فك

" 16خيوجودية، لصالح تأمل "كينونتاريعامة بصفة التي كان يعتبرها المرء 

ع  لإلنسان في الحضارة الغربيةللفهم الذاتي  ض  "اليقين  . و كان هدفه هو وا

ضعا تساؤ" لإلنسان ال17ذاتيال ل بطريقة معاصر في هذه الحضارة التقنية مو 

"الكينونة و الزمن"  كتاب عمله المتعلق بالذات في فقد تخلى هيدجر عن .18نقدية

 كمن "اإلنعطاف" عنده.يلضبط لصالح تأمل أنطولوجي أساسي جديد. و هنا با

 

 كتاب عليه في الذي حاول هيدجر االشتغال ،19"الحقيقي" Ideal مثال  ال يجّسد  

بما أن  إرادةا القوة  و .ري للذاتالهيدج الوجودي   لا م  أا التّ  ،"الكينونة و الزمن"

عا إرادة القوةحاول هيدجر فقد ،  تتمظهر في إرادة المعرفة ض  ضعا  وا ل تساؤ مو 

فكرية  "اإلنعطاف". من خلل تحليلتلحظة ية في تفكيره بعد ريقة كينونتاريخبط

كينونتاريخية"، طالما  مضامين "على تاريخية شاملة ـ و التي تحتوي بالنسبة له 

ملا الفهم الغربي للكينونة أو لغيابها ـ  ت  فيها صيغة  تمظهر ب عا  هيدجر عا تا  على تا

داجعل الكينونة شيفي رغبة اإلنسان  د  حا ما  هو ، و هذا20أو تطويعها إلرادته ئا م 

هذا إلى  و قد قاده ،pars pro toto التي تعتبر الجزء كل يطبع مفهوم الميتافيزيقا

                                                             
15

  Konkretheit 
16

  seinsgeschichtlich 
17

  Selbstvergewisserung 
18

.  Skepsis und Gesellschaftskritik im Denkenانظر في هذا اإلطار كتاب كوكلر: "الشك و نقد المجتمع في فكر مارتين هيدجر"   

Martin Heideggers1580عربية عن "جداول للنشر و التوزيع"، لبنان ، المنشور بال. 
 و ما يليه. 05انظر هيدجر، الكينونة و الزمن، الجزء   19
20

 ".Heidegger: Platons Lehre von der Wahrheit.انظر بالخصوص: "هيدجر: التعاليم األفلطونية حول الحقيقة 
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ل عن االهتمام بالتساؤإلى  والتقني الحديث  اإلهتمام النقدي بفهم واقع العصر

ى إنسان الحضارة التقنية  في جعل كل شيء  الرغبة المجنونة . و يرى 21ممكنالادا

م ن  ي لهذا األمر السبب األساسأن  ى ا22في "نسيان الكينونةيك  إلنسان الغربي، " لادا

، و تقديم اعتبار العالم رهن إشارتها مع و ،و التي تتطابق مع اعتبار الذات مطلقة

للميول الميتافيزيقية األساسية للغرب. يقول: " إن ظهور الشكل  الصياغة النهائية

فه الميتافيزي الستعمال  المعنى، هو النتيجة النهائية إلنتاج امصدرقي لإلنسان بوص 

 .23مقياس كل شيء" ت حّدد  الوجود اإلنساني كذات 

 

لمن هذا ال عيل األو  الحديثة حركة الخضر ل منطلق يمكن اعتبار هيدجر من الر 

ن اهتمامه . لكأنصار ما بعد الحداثةالمنتقدة لحضارة التقنية، كما يرى ذلك  البديلة

 ر له انطلقا من أفق فكرظ  بنتائج التطبيق المطلق لمفهوم الذاتية  و الذي نا 

حداثية" وهريا أليديولوجيات "البدائل" "المابعد تاريخي و أنطولوجي مغاير ج

 .المختلفة

 

فلسفة الذاتية، طور هيدجر إذن فلسفة )"فكر"( الكينونة، حيث ل هعوض تطوير

أي  ـ  إال العتبار منهجي ال أكثر و ال أقل  ال يقوم عنده نجد وصف الذاتية

قة الفعلية لتجربة الكينونة ـ. و توجد الطري existenzialenاألسس كبرهان على 

وجي: "إذا كانت جهة الخلفية الهتمامه األنطولالفينومينولوجية دائما في ال

قة عمل الفلسفة للشيء في ذاته هي التي تحدد طري الفينومينولوجيا باعتبارها تجلّيا

هي  ساسية للفلسفة منذ غابر األزمان بمختلف أشكالهاو إذا كانت اإلشكالية األ

ال و أخيرا الشيء في ذاته هي إشكالية كينونة الوجود، فلبد أن تبقى الكينونة   أو 

 .24بالنسبة للفكر"

 

ق لمن هنا فإن اهتمامه الفكري الرئيسي يكمن في إعادة بناء "كينونتاريخي" لمنط

أن التركيز على الذات هو اللحظة المركزية الفكر الغربي و االستدالل على 

 "لنسيان الكينونة"، و هو نسيان من اللزم حسب هيدجر تجاوزه.

 

                                                             
21

 ".Die Technik und die Kehreانظر: هيدجر: "التقنية و اإلنعطاف   
22  Seinsvergessenheit 
 .Zur Seinsfrageهيدجر: حول إشكالية الكينونة؛   23
 Richardson: Heidegger, S. XVهيدجر في تقديمه لكتاب ريخاردسون: "هيدجر".   24
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ذلك بوضوح  ثه عن تأسيس ذاته بذاته، كما يتجل ىإن منطلق الفكر الحديث في بح

، حتى و بالضرورة  ادةفي مثال المنهجية الديكارتية، يقود في نظره إلى قوة إر

قد إن كانت "الميتافيزيقا" المطبوعة بهذا الشكل في العصر التقني الحديث 

. و سنقدم جزء من هذا الطريق "الكينونتاريخي" 25تطورت في وجودها الكامل

 بمساعدة بعض األمثلة التي قدمها هيدجر نفسه.

 

ّثل  حجر الزاويةكانت فلسفة هيجل  ظر هيدجر. فهو الذي هذا الطريق في ن في ت ما

نه قد ف كرا في . بالتأكيد إ26حد ما اإلتجاه اآلنف الذكر بجعل الذات مطلقةإلى أكمل 

 امطلق ايقينتي تصبح في الوعي الذاتي الكامل نسق هيجل، و الالذات كذات في 

للمعرفة: "إن الذاتية الضرورية للعقل هي إرادة معرفة الذات بالذات. و يعني 

الواقع  حقيقةما أنه كذلك، فإن العقل هو و روح مطلقة. و بهذا: إن العقل ه

لتفكير أصبح الوعي الذاتي المطلق مبدأ ل . و قد27كينونة الوجود"و ، المطلقة

ر نحوالتي تلغربية المتطرفة، ا ، و فيه تكمن إرادة القوة بالنسبة لهيجل ي  : عني الس 

را ا"القضاء على األرض ]...[ برغبة  واعية  يرورة غيرص أنها لقضاء عليها، غي 

لات  بذاتها في الجوهر"، و هي ص جا منذ اإلغريق "ذلك أن جوهر الحقيقة  يرورة إن 

يقارب عندهم حدود اليقين، حيث يتأكد اإلدراك و اإلنتاج اإلنساني مؤقتا من 

فكر أفلطون  قبل هذا مع إن الرجوع إلى الذاتية، و التي عرفت بدايتها  .28نفسه"

جر في العصر الحديث مع فكر ر هيدفي نظ للمرة األولى29طورو أرسطو، قد ت

تعاليمه حول الطريقة العلمية  و مع" cogito sumالكوجيتوديكارت القائم على "

ّثل  للحقيقة من منظور ا اعام باعتبارها مدخل لذات المفكرة، التي صارت  ت ما

" و بواسطتها ث  انطلقا من اإل: ""الحقيقة" و "اليقينا حا نسان عن إلى اإل نسان وي ب 

د  منه  يقين ضروري و   .30الحقيقة" د  جوهر  ي حا

 

م ى ب لإن التساؤ  fundamentum inconcussum عن العلة األولى، و عن ما ي سا

veritatisمطبوع في مبدأ السبب لذي يجب على الفكر اإلنساني اقتفاء أثره"، ا ،

                                                             
25

 ".Die Technik und die Kehreانظر: هيدجر: "التقنية و اإلنعطاف  
26

، التي كانت من وجهة نظر معينة كاملة، كانت هكذا فقط كتفكير سباق لميادين، حيث كان : "إن فلسفة هيجل850انطر هيدجر: نيتشه ص  

 .Heidegger, Nietzsche, S. 147تاريخ القرن التاسع عشر يتحرك". 
27

 .199نفس المرجع السابق، ص.   
  .Heidegger: Überwindung der Metaphysik, S 98هيدجر: تجاوز الميتافيزيقا، ص.   28
 و ما يليها. 801ر هيدجر: نيتشه ص انط  29
 .851نفس المرجع السابق، ص.   30
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مرة بوضوح. و يتأسس هذا  ألول Leibniz، و الذي عبر عنه اليبنتز 31الكافي

و  لذات، التي تريد ضمان امتلك الحقيقة بهذه الطريقة.ل أ في تحليل اليبنتزالمبد

لن  الفكر الحسابي، حسب هيدجر، عن سلطته الوحيدة في "عصر الذرة"،  بهذا ي ع 

معنى الب للتمثل العقلي 33المبدأ األساسي يه 32حيث: "إن الجملة في األساس

انفراد الذات بذاتها و ضمانها  إن و .34حث عن ضمان ما يحسبه"ي يبذال يالحساب

وع إلى األنا كذات، و الموضوع انقساما مطلقا: " بالرججعل من انقسام الذات ي

. 35قبل األنا خاصية الموضوع بالنسبة للذات" الموضوع في التمثلوجود يكون ل

كذات، تحاول  لذاتأما سبب إمكانية التفكير بطريقة أصناف مادية فيكمن في فهم ا

تحقيق هذا الغرض تقوم هذه الذات إذن بوضع هذا ". و من أجل فهم "الواقع

. و بهذا يصبح الواقع: "تصورا االواقع في التمثل قبل وعيها بذاتها نفسه

Vorgestelltheit "...36. 

 

كز يتجل ى ر  ما تا على الذات، حسب هيدجر، في مونادولوجية  هذا التصور الم 

Monadologie  .سس على ذاته، ظي فيهاف اليبنتز هر تصور ديناميكية الكون الم ؤا

الذي يصل إلى كماله في اليقين الذاتي و ، perceptioل في ذاته للمونادا ث  ما تا الم  

apperceptio .  هام على أنه ذات فّعالة، من طرف و  ،هذا الجوهر يتم  تمث ل الذي ي ف 

 une concentration et unذاته، كـ: " ء إلى ر ي رج ع كل شيك  ف  ِ   appetitusرغبة 

miroir de tout l’univers suivant son point de vue"37.  يصبح "لبساطة" المونادا

، الذي يجب فهمه 38"خاصية التمثل" ،كتوحيد وجمع المتعدد في ذات واحدة

، حيث "vis primitiva activa" الفاعلة األصلية للقوةيرورة للديناميكية الداخلية كص

، و repraesentatio السيطرة على الوجود. فالمونادا باعتبارها تمثل ميول تتجل ى

 إلى وعيها الذاتي. أي  بفضل خاصيتها اإلرادية، تحمل الوجود إلى "الحاضر":

 

خاصية إدراك  اعتبارلذات، االلحظة اإلرادية ل تجدكما سبقت اإلشارة إلى ذلك، 

دف، تعبيرا واضحا لها في نسق هيجل، حسب الكينونة كأداة لتحقيق هذا اله

                                                             
31  Prinzip des zureichenden Grundes 
32

  Der Satz vom Grund 
33

  Grundsatz 
34

  Heidegger: Der Satz vom Grund, S. 197 
35
 .801نفس المرجع السابق ص.  
 .510انطر هيدجر: نيتشه ص   36
37  Leibniz: Die philosophische Schriften, S. 411, n. 87 
 .500نفس المرجع السابق، ص.   38
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طبيعة الحال كون: "الشكل الجوهري للواقع، ب هيدجر. و يمثل هذا بالنسبة له

. و يضيف: "إن الكينونة هي الواقع في 39نفسه جوهريا كإرادة"عندما يجد الواقع 

 .41غير القابل للشك" 40معنى التصور

 

ر  و أصبح الوعي من هذا المنظور مركز قوة،  عاما  المت جهة نحو tendentiaللميول  تا

 او في نفس الوقت نسيان ،ية واسعةخطوة بروميثو "البحث عن الضمان/األمان"، 

ا إلى الذات الرجوععملية ب إن لهذه الميول علقة عضويةللكينونة.  ها   التي يتم  اّتباع 

ار إلط"الذات" في هذا ا م  فها تعالية. و ت  من طرف الفلسفة الم نسقيةبطريقة 

لهذا . Vor-stellen 42( يرجع إليه كل تصور sub-jectumكل )ذات  باعتباره أساس

ر تاصو  بهذه الطريقة هو في نظر هيدجر: " ذاك الحدث،  السبب فإن الوعي الم 

الذي تقدم فيه الكينونة نفسها للحقيقة، يعني أنها تتركها للوجود و للواقع، و يمتلك 

ر هذا النص بوضوح كبير ابتعاد هيدجر عن التوجه . و يعب43هذا األخير الحقيقة"

 الفينومينولوجي لهوسرل.

 

44كما شرح هيدجر ذلك في كتابيه 
„Gelassenheit“  و„Humanismusbrief“ فإن ،

اإلستقلل المطلق الناتج عن الرغبة العفوية للذات، و هو استقلل تتأسس عليه 

(، الناتجة 4601مة اإلغريقية ص تأسيس العلم، ينفي )الرجوع إلى الكللكل محاولة 

عن وضع في الجهة األخرى النقسام الذات و الموضوع، كمشاهدة 

. لكنه يؤكد في نفس الوقت، بأنه يقف في فهمه "للفكر" rezeptiveاستقبالية/تستقبل 

في الجهة األخرى للتمييز بين النظرية و التطبيق، و هو فهم تكون فيه النظرية 

 .45فقط و ال تعلو عليه محددة من طرف التطبيق

 

                                                             
39

 .500نفس المرجع السابق، ص.   
40

  Vorgestelltheit 
 .500نفس المرجع السابق، ص.  41
 و ما يليها. 500نفس المرجع السابق، ص.   42
 نفس المرجع السابق. النص األلماني:  43

„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“ 

44
راحة البال، هدوء، طمأنينة، رزانة، صبر، أناة: هو عنوان نص من النصوص المتأخرة في فلسفة هيدجر. و المقصود هو "الهدوء فيما يتعلق   

ر من اإلرادة أو الرغبة و من التفكير الموضوعاني، كما اكتشفة هيدجر نفسه في فلسفة الزين البوذية و في تصوف المايستر باألشياء"، يعني التحر

 إكهارد.
 Heidegger: Brief über den „Humanismus“, S. 856انطر هيدجر:   45
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شفا  في نظر هيدجر ال كا ن  طالما استعلت الذاتية  يمكن للكينونة ككينونة أن تا

الوعي  ،quaبطريقة "مستقلة" عن الموضوع و اعتمدت على وعي ك لِّ كينونة 

ال ، ألنه 46الذي وصلت إليه بذاتها. و قد أضاع الوعي هذه اإلمكانية باستمرار

بقى سجين الذاتي، الذي ي هأن ينفتح على ما يفوق أفق اتهفي تقوقعه على ذيمكنه 

ي ف    عطى الذي يلتقي به الوعي و: "و يتم إنشاؤهالم إرادة القوة. و بهذا ي زا

 تحويل (إن "الموضوعية" الحديثة التي ت فيد  معنى. 47كموضوع قائم بذاته"

"، ري عن "الذاتيةوهي في عرف هيدجر التعبير الضر 48"إلى شيءالموضوع 

يصبح موضوعا  ل شيءكذلك أن "جوهر الذاتية هو الموضوعية، طالما أن 

إلى الموضوع  تحويل"  في مثل هذه العملية المتمّثلة في  .49بالنسبة للذات"

اإلشكالية المطروحة  في العلوم الطبيعية الحديثة، تكون "، كما هو الحالشيء

لة كعالم المتخي  وللحساب، الطبيعة القابلة  كيف تستطيع: "كاآلتي على الفكر هي

ّني أن  و ،كل حواس أن تجذب و تش د  انتباها حقيقي،  اإلنسان و تغير و تقوي  ت ما

 .50إلى تفكير حسابي فقط"و ت حّولاه  التصور اإلنساني 

 

، و دون أن يكون واعيا بذلك، مطلقة صارمة اذاتمن حيث كونه يجعل اإلنسان 

. و انطلقا من التأمل الكينونتاريخي 51كل ما يلتقي بهل ا" مقياسه  "إدراكّ 

 52لصفة العامة للكائن الفرديا"باعتبارهاالهيديجيري أصبحت الكينونة عند كنط 

Seiendheit "53لوجود ا ا النكشافشرط
Seiende اضروري و عند هيجل  "انكشافا 

الذاتية الضرورية  ن  وِّ كا ي: "الطريقة التي ت  أفإن الظاهرة  و تبعا لذلك. 54"اأكيد

. و العقل الذي يقود 55كفكر ضروري م تمظهر هي نفسها كينونة كل ما يوجد"

في الحقيقة كذلك و التي ال تعتبر صيرورة الفكر في مثل هذه الفينومينولوجيا ـ 

ترجع لها  ، و التي في بحثها عن سبب56بالنسبة لهيدجرـ هو "الذاتية الضرورية"

 لذاتها بذاتها.

                                                             
46

 المقصود هنا تمظهر الكينونة ككينونة.  
47

 .591انطر هيدجر: نيتشه ص   
48

 .Gegen-ständlichkeitأو  Gegenständlichkeitمل هيدجر مصطلح رفيع من خلقه و هو يستع  
49

 .190انطر هيدجر: نيتشه ص   
50

  Heidegger: Hebel, der Hausfreund, S. 23 
51

 .191انطر هيدجر: نيتشه ص   
تباره في بعض السياقات الهيديجيرية المعينة الكينونة في حد الصفة العامة للكائن الفردي: أي ما يجعل من الكائن الفردي كائنا فرديا، و يمكن اع  52

 ذاتها.
53

  εἶναι و τὸ ὄν و في اإلغريقية بين esse و ensالكائن الفردي بالمقارنة بالكينونة بصفة عامة. هناك تمييز في الالتنية بين  
 .199نفس المرجع السابق ص.   54
 نفس المرجع السابق.  55
 .055. نفس المرجع السابق ص  56
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الذي اعتبره هيدجر في علقته بمونادا اليبنتز كـ إن مثل هذا النوع من الوعي، 

؛ هو إذن 57ي يعتبر "موطن الميتافيزيقا الحديثة"ذو ال ،"concentration"تركيز 

اإلصرار على إرجاع كل شيء إلى الذات و "اإلعتداد بها"، حيث يتحقق جوهر 

ر  . و 58اإلرادة با تا ق إلرجاع "حقيقة" هذه اإلرادة هي "الرغبة في التأسيس" كأفت ع 

عا لذلك لذات. وإلى ا Gegen-ständenاألشياء  با قاد   تا الكينونة على أنه  مشكل  م  ي 

من إرادة القوة ـ و يكون  لواقع. و فقط عندما يتخلص المرء  مشكل ياخ ص  ا

رادة القوة الميتافيزيقية بالنسبة لهيدجر، على النقيض من إ "التفكير في الكينونة"،

ميط  اللثام عن سبب وجودي ي   فيه المرء، ال يبحث مجال ىهذه ـ يصل المرء إل

ا يوجد هناك شيء عوض عندما طرح اليبنتز سؤاله: "لماذ الكينونة. لوحده عن

اإلشكالية التي طرحها هيدجر في  ، فإن ما كان يهمه ـ بخلف59"الشيء

سيس الوجود على وجود أعلى منه. من هو تأ ضرته: "ما هي الميتافيزيقا؟"ـمحا

إلى مبدأ السبب الكافي، فإنه لم يصل في نظر هيدجر ة اليبنتز للل صياغخ

ر  األفضاء  با تا تعتبر هذه األخيرة عند هيجل ـ حسب  ول للكينونة. واألساس ي ع 

إرادة التأسيس في أقصى حدودها كما قال  هي المتغيرة للحقيقة ـ ريفاتالتع

مطلق و شيء ي يعتبر نفسه كهيدجر: في التأسيس الذاتي انطلقا من الوعي، الذ

في نظر للمطلق.  و تجلّي كظهورأو  Epiphanieيقبل تاريخ الروح كإيبيفاني 

 الذي يعتبر معيار الحقيقة قائما على  ،  60مثل هذا الفكر العفوي ي ف ضيهيدجر 

، إلى الوجود أو إلى اللكينونة عدم الكينونة"بنفسه"، إلى " ه  سا ف  "مقارنة ]الوعي[ نا 

السبب إلى  تبر في الحقيقة "ذاتية". و ي فضيتع في "موضوعيته" و الذي البسيط

"، ألن ما هو مادي و قابل للتمثل و للفهم، ال يمكنه أبدا التفكير في السبب"غياب 

ال يمكن ـ حتى إذا اكتمل الفكر مفاهيميا ـ ، بل Ab-Grund"62 61تيهالكينونة كـ "

ته يفي خاص 63معنى الحديث "للعقل"البد إذن من التعرف على ال التفكير فيها.

                                                             
57

 .Heidegger: Holzwege, S 890هيدجر: المسارب المغلقة، ص.   
58

 .810نفس المرجع السابق، ص.   
59

  „Pourquoi il y a plutôt quelque chose que rien?“ 
60

 Hegel: Phänomenologie des Geistes, Einleitung, S. 76انظر: هيجل: فينومينولوجية الروح. المقدمة، ص.   
، الفقدان، خسران الذات خاصية الكينونة عندما يكون الوجود خارج سلسلة السببية، فليس للكينونة كوجود أي أساس. )نالحظ هنا خاصية التيه  61

 في داللتها العامية تعني كذلك تيه اإلنسان الباحث عن األمان. “Abgrund„من خاصيات اإلستعمال اللغوي لهيدجر، فاستعماله لكلمة 
62

 ونة ككينونة دون سبب. و يبقى السبب بعيد عن الكينونة، يعني كأساس تبريري. كينونة الهاوية"."تبقى الكين  

Heidegger: Der Satz im Grund, S. 810: „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“ 

63  Heidegger: Der Satz im Grund, S. 808 ff: ratio als „Kalkül“ 
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أن العقل الذي قدسناه منذ قرون هو العدو ب عندما نفهم "يبدأ التفكير فقطالثانوية: 

 .64للفكر" اللذوذ

 

صيالوحيد الذي يطالب  إن الشيء ، هو ه  م  ه  فا  به هيدجر هنا، و لربما ما يستع 

اإلستغناء عن التفكير  " وvorstellende Gründenلية ث  ما الت   األسبابالتخلي عن "

ذات ـ موضوع لصالح تفكير آخر يوجد في الجهة األخرى لهذا التفريق  بصيغة

تاضنب ح  ل   ينهما و لهذا "القرب الم  مظهر كل  للكينونة": "إن كل عمل تأسيسي با

عي د  تا المرء . فبمجرد ما ي فكر 65الكينونة إلى مستوى الوجود" لقابلية التأسيس سيس 

التخلي الكامل ب. يطالب هيدجر إذن ماديا ن الكينونة تصبح وجودامادية، فإ بطرق

-Ge 66عن هذا النوع من التفكير، الذي يجد شكله المتطرف في طلب "الرف

stell و يجب إلى حد ما اإلستغناء، في نظره، عن التاريخ الغربي كتاريخ خفي ،"

ء يريد معرفة ؛ إذا كان المر"إلرادة السيطرة/إرادة القوة/الرغبة في التحكم"

تاطيع   " الكينونة. بواسطة الحفاظ علىEr-reignis67"حدث   المرء هذه المسافة يس 

يت في هذا  امتلك جوهر التاريخ، عندما يفهم بأن الكينونة ككينونة قد ن س 

ما هذا اإلستغناء/التخلي/اإلبتعاد  .68التاريخ ، فإن على هذا النحو Verzichtو إذا ف ه 

مادة، ألن ذلك سيسمح ببداية  م الفكر الذي يجعل من كل شيءذلك يقود إلى انهزا

 .69جديدة: "إن اإلستغناء ال يأخذ شيئا. إن اإلستغناء ي عطي"

 

نونة، يسمح أمام الكي إن اإلنسحاب التام للذات التي تتعرف على ضعف إدراكها

ثاق ما اإلنبثاق في إشعاعه، انبهي في ذاتها إن الكينونة : "لهذه األخيرة باالنكشاف

الضوء، و عن طريق هذا األير  في ذاتها الوجود وقد خرج إلى دائرةسبق، و هي 

معنى وعي طبيعة الحال ليس بهذا الوعي ـ ب مثلا  إن   و .70"تصل إلى اإلنسان

                                                             
64  Heidegger: Holzwege, S247 
65

  Der Satz im Grund, S. 185. 
ستعمال ما يميز جوهر التقنية الحديثة و تأثيرها على اإلنسان في ميوله التواقة إلى تطويع الواقع و إخضاعه إلرادته. و المالحظ هو ا ال ـ رف:  66

 العامية، التي تعني الرف، حيث ينظم المرء األشياء، بطريقة تسمح له التحكم فيها كما يريد. Gestellهيدجر لكلمة 
حقق في مصطلح أساسي في الفلسفة الهيديجيرية المتأخرة، و المقصود منه هو كون الكينونة ال توجد بطريقة مادية ستاتيكية في مكان ما، لكنها تت  67

"  er-äugnis" ) في تشابه لم يتطرق هيدجر له مع فينومينولوجية الروح الهيجيلية(. و ما يجب مالحظته هنا هو اإلشارة إلى جذر كلمة " "التمظهر

نونة يعني كذلك التقاء اإلنسان بالكي Ereignisفي اللغة األلمانية القديمة، و التي تعني "وضع شيء ما أمام العينين". إضافة إلى هذا، فإن مصطلح 

 أو مع الكينونة.
68

 "إن ميدان القفز هو تاريخ الفكر الغربي، و يعرف كمهارة للكينونة". نفس المرجع السابق. يقول هيدجر:  

„Der Absprungbereich ist die Geschichte des abendländischen Denkens, erfahren als Geschick des Seins.“ 
69  Heidegger: Holzwege, S7 
 .110هيدجر: نيتشه ص  انطر  70
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. كل ما في وسع 71إرادة القوة الذي يحدد نفسه بنفسه ـ هو "موطن إقامة الكينونة"

ليس بإمكانه أبدا  الكينونة، لكنه اد لقدوماإلنسان عمله حسب هيدجر هو اإلستعد

وم إذا أراد اإلنسان الوصول إلى الجوهر الفعلي للكينونة، فعليه . فرض هذا الق د 

من جديد إذن التخلي عن ذاتيته و اإلستغناء عنها؛ ليس للوصول عن طريق هذا 

و  ؛ التيالكينونة لإلقبال علىدائما  اإلى حقائق أكيدة، لكن لكي يكون مستعد

72اإلقتراب منها عدم إمكانية باعتبار "
Un-nahbareقبل: "أية محاولة  " ترفض

شرح له من ال يخضع الحاضر باستمرار ألي  .73لدخول المباشر فيها ..."

لميتافيزيقا" يتوّخاه  تقويض  "ا . ما هو مهم ـ و ما كان74"الفعلي" لإلدراك اإلنساني

هالفكر في التحليل الكينونتاريخي الهيديجيري ـ هو "وصول الغربية  نا كا س   إلى ما
75

Heimkunft" رجوع قرب األصل : "من حيث هوRückkehr in die Nähe zum 

Ursprung و بهذا يصل المرء إلى تجاوز نسيان الكينونة و إلى موقف نقدي ،"

 .76واع

 

المجسدة  Voluntarismusالقوة على خلفية هدم النسيان الكينوني الغربي، فإن إرادة 

مادي، تصبح  على الوعي الذي يحاول جعل كل شيء في التقنية، و التي تنبني

با  ةنا م  ضا تا عند هيدجر م   تا ر  الوعي ذاته: "ذاك الحدث الذي لنسيان الكينونة. و ي ع 

للوجود و للموجود قصد اكتسابها تصل فيه الكينونة للحقيقة، و تترك هذه األخيرة 

. يحاول الوعي اإلرادي إيجاد قاعدة مشتركة لكل األشياء، و حشر 77فهما"من طر

الكينونة في صنف األشياء المادية. ليس هناك فرق إذا قلنا: "الوجود هو ذاتية و 

 .78الموجود هو مادي"

 

يعني التطبيق الصارم إلرادة قوة التقنية العصرية في األنطولوجيا األساسية ال 

رالهيديجيرية  هدم مفهو الفلسفة المتعالية و الفهم الديكارتي  م الذات و معها كل ا ط 

ها جديدا لفهم اإلنسان في العالم و ، بل إن هذا التطبيق يفرض توج  فقط  للعالم

                                                             
 .066نفس المرجع السابق، ص.   71

في إطار تحليله ألشعار هولدرلين، يعبر هذا المفهوم الهيديغيري عن عدم إمكانية فهم الحقيقة األصلية للطبيعة بطريقة   72

 مادية محضة، بمعنى أن المرء ال يمكنه اإلقتراب منها، أي فهمها في جوهرها األصلي
73

  Heidegger: Erläuterung zu Hölderlins Dichtung. S. 61 
 .08نفس المرجع السابق، ص.   74
و يعني  (“Heimkunft / An die Verwandten„)إلى أهلي"  \أخذ هيدجر هذا المصطلح من قصيدة هولدرلين " الرجوع إلى الوطن  75

 ى األصل و الطمأنينة ) عند هيدجر أصل و طمأنينة تجربة الكينونة(بالنسبة لهيدجر الرجوع إلى الكينونة، و تتضمن هذه الكلمة الشعرية الرجوع إل
 .10نفس المرجع السابق، ص.   76
 .561انطر هيدجر: نيتشه ص.   77
 .191نفس المرجع السابق، ص.   78
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بنياته التقنية. انطلقا من "نقده" للميتافيزيقا الغربية يقف هيدجر بالضرورة ضد 

ية تدرس اإلنسان انطلقا من ر، و هي نظخالصة للوجود اإلنساني باطنية نظرية

قوانينه السيكولوجية "الداخلية" فقط ـ أي انطلقا من بنياته األنطولوجية ـ، 

و تبقى "النزعة  متجاهلة بذلك كل مواجهة مع إشكالية الكينونة أو تجنبها كلية.

اإلنسية" المتجذرة في هذا النوع من األنثروبولوجيا سطحية في نظر هيدجر، 

بعين هم الوجود اإلنساني انطلقا من اإلنسان ذاته، دون األخذ ألنها تحاول ف

ل  اإلنسان و: "اإلعتبار للشروط التي توجد خ زا ر ي  ارج هذا الوجود. و هكذا ي ع  فاك 

، عوض األخذ بعين 79كل تأمل حول اإلنسان كأنثروبولوجيا" م  ها ف  فيه كذات، و ي  

 شكالي األنطولوجي.اإلعتبار لكل التشابكات التي تربطه بالمركب اإل

 

"، ينكر اهذا الموقف الفلسفي المركز على الذات موقفا "ال إنسانييعتبر هيدجر 

ال يرى في و الوجود اإلنساني و يقيده بحبال راديكالية غريبة عنه و غير إنسانية. 

، و كجون بول 80عنه" امثل هذا الموقف إال "خضوع اإلنسان لشيء خارج

فإنه يراه خطرا على اإلنسانية، ألنه موقف متشبث ، Jean-Paul-Sartreسارتر 

 الرغبة في السيطرة.بفينومونولوجيا د بمفهوم للذات محد  

 

 ثالثا

في رغبة الذات حسب هيدجر، ب ،د للحقيقةدِّ حا يتميز المعنى الميتافيزيقي الم  

ر   ،مضمون الميتافيزيقيلالسيطرة على الوجود. و في مثل هذا النوع من ا با تا  ت ع 

و هذا هو  .81الغير القابلة للشك" التصور الذي ي فيد  معنىكينونة هي: "الواقع ال

 .38كتطابق82لحقيقةا نتصر مفهومنطولوجي "للتقنية" الحديثة، حيث ياإلطار األ

 "اإلنعطاف"، و الذي عبر عنهلحظة هل يتناقض هذا الموقف الهيديجيري بعد 

في  الذي أنجزه يتحليل الوجودالبطرق متعددة و مرات عديدة، مع 

"الكينونة و الزمن"، حيث يتعلق األمر بمعرفة الوجود المباشر بالنظر إلى كتاب

للذاتية عند  ةهمية األنطولوجياألهل يجب اعتبار الوجود اإلنساني "الضعيف"؟ 

فة الكينونة، لمعر اأكيد امنهجي ، في المعنى المحايد للكلمة، مدخلهيدجر المبكر

هيدجر المتأخر اإلعتراف بمفهوم الذات إال كجزء من فهم  في الوقت الذي أاباى

                                                             
79

 .895نفس المرجع السابق، ص.   
80  Sartre: Kritik der dialektischen Vernunft, I: Theorie der gesellschaftlichen Praxis, S. 193 
 .500انطر هيدجر: نيتشه ص.   81
 Heidegger: Platons Lehre von der Wahrheitانظر:   82
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الرئيسي لهيدجر ن، فإن الهم الحالتي  كلتا الواقع المحدد إراديا لإلنسان الحديث؟ في 

لمعرفة الكينونة. و انطلقا من هذا اإلهتمام  وهمكان هو وصف خال من أي 

ود في العالم الفعلي اهتمامه في "الكينونة و الزمن" بالوجاألنطولوجي يمكن فهم 

 83تضعضعالمتصدع/المالمتداعي/ بين الحقيقي و لتوترالإلنسان في نقطة 

Verfallenheit لإلنسان Man من هذا المنطلق يمكن أيضا فهم الموضوع الرئيسي .

ع فهمنا الحضاري الذاتي موضع لهيدجر بعد اإلنعطاف و المتمثل في وض

اهتمام فلسفي متحرر، يدور حول مفهوم و ل. يتعلق األمر في كلتا الحالتين بتساؤ

رية الذاتية في تأهم كثير من ب النقاب هيدجر كشافا  .لذاته 84إلنسان الغربيا صو 

ر نقده لإلعتقاد العام ل الذاتية موضوعا و مطلقا، و يعتبجع   محاولةا عن الحزم 

 للذاتية أيضا. و تدور تحليلته انقدكانية عمل كل شيء تقنيا القائل بإم

و بالخصوص في الكتاب الثاني الذي خصصه لنيتشه، و الذي  ،كينونتاريخيةال

إشكالية الذاتية و اعتبار  تقريبا فقط حول مركب/مبنىاعتمدنا عليه في نصنا هذا، 

المقام األول هو الوجود التقنية. ما يهم هيدجر في حول كذلك مادي و  كل شيء

نطبق هذا على الوصف ، بعيدا عن إرادة القوة. و ياإلنساني الحقيقي

"الكينونة كتابللوجود المثالي "الحقيقي" في  existenzialontologischاألنطووجودي 

في  “Gelassenheit„ 85"األناة"و الزمن"؛ كما ينطبق على الوصف المتأخر لمثال 

إذا كانت األنطولوجيا  .postmetaphysischميتافيزيقي  بعدما ميدان فكره الكينوني ال

مسبقا من الذاتية ـ و هو التجرد ، فل يمكن إذن ا86ينومينولوجية فقط""ممكنة كف

خطأ ارتكبته المدرسة الفينومينولوجية الواقعية ـ التي ال يمكن أن تكون لها أية 

 يمكن إن الذاتية ليست صنفا أنطولوجيا، أهمية أنطولوجية، بل فقط أهمية متعالية.

سيد العالم. و ال يكون جعله  من ون الطبيعة المساهمة في تحرر اإلنسان م من

. و 87التقني الحضاري ممكنا في نظر هيدجر إال "بنسيان الكينونة" هذا االندفاع

قاد بجنون اإلعتتظهر رويدا رويدا في علقتها  قد بدأت معالم هدم هذا االندفاع

 تقنيا. المطلق في إمكانية عمل كل شيء

                                                             
83

بان مصطلح نلتقي به في التحليل الوجودي لهيدجر في "الكينونة و الزمن" و يعني الوجود الغير الصحيح و كبت نهائية الوجود اإلنساني و الذو  

 بل الوجود الحقيقي.كمجهول في الجماهير في مقا
ر انظر في هذا اإلطار دراسة كوكلر حول اإلشكالية األيديولوجية الدعاء حق التحرر في فكر هيدجر في علقته مع التزامه السياسي: هل تعتب  84

 األنطولوجيا األساسية الهيديجيرية قادرة على تحليل المجتمع؟
و عنوان نص من النصوص المتأخرة في فلسفة هيدجر. و المقصود هو "الهدوء راحة البال، هدوء، طمأنينة، رزانة، صبر، أناة: ه  85

فيما يتعلق باألشياء"، يعني التحرر من اإلرادة أو الرغبة و من التفكير الموضوعاني، كما اكتشفة هيدجر نفسه في فلسفة الزين البوذية 
 و في تصوف المايستر إكهارد.

 .00هيدجر: الكينونة و الزمن، ص.   86
 انظر نص كوكلر في هذا اإلطار: "أية راهنية لفلسفة هيدجر؟"، المترجم من طرف حميد لشهب، و الذي سينشر الحقا.  87
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" تجاوز" على " Kehre ر بعد "اإلنعطافز كل اإلهتمام الفلسفي لهيدجر المتأخرك  ت

يرى . "التقنية" ها بطابعالذات" مادية، عندما فهم مدى انطباعا  "ميتافيزيقا اعتبار

يئا مطلقا مؤشرا ش اإلنسان لذاتهمحاولة لجعل إرادة فرض في جوهر "التقنية" 

دي على: " كون اإلنسان يوجد تحت تأثير قوة تتحداه و   يعد مل ن  اتجاه ما ي ب 

"الكينونة و الزمن" بطريقة  كتاب راجع فكره فيقد يكون . و بهذا 88حرا"

الوجودي الذاتي لتحليله التأويل أقدام جر البساط من تحت و  89كينونتاريخية

قد بدأ مخطط/تصور ما بعد الحداثة الوجودي. بهذا أيضا، يكون هيدجر 

Postmoderneتحليل الصارم ، دون السقوط في شعاراتها البسيطة. فقد قاده ال

إلى فهم الديمومة/الزمن/الوقت  (“Existenzialien„)للطرق الكينونية للوجود هنا 

Zeitlichkeit  كصنف أنطووجوديexistenzialontologischer . و بما أنه كان قد رأى

" الذات قبل األفق الكينوني الكوني، فقد كان عليه الوصول Verzeitlichung"ديمومة 

نا ال الجامدإلى تجاوز التقاب تجاوز و  ،لذات و الموضوع/غير المتحرك بي 

الذي يرافقه. من هذا المنطلق فقد كانت لهيدجر  للعالم تقنيلاإلرادي و ا التصور

نقد لتصور البوذي للعالم أكثر منه ببا م "للذاتية" الغربية ـ علقةالمتأخر ـ كناقد عا

المرآة هيدجر يان الكينونة" يرفع نقده "لنسواسطة الذات اإلرادية لمابعد الحداثة. ب

في و يبرهن على  ،في وجه إنسان الحضارة التقنية صورة وجود ذاتية مطلقة ت خ 

باعدة مع ،خادعة إلرادة الهيمنة إلنسانية تا ن اإلعتقاد و غارقة في جنو ،نفسها م 

 التقنية. بواسطة بإمكانية تحقيق كل شيء

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
88  Richard Wisser (Hrsg.), Martin Heidegger im Gespräch, S. 73 
الكينونة و الزمن" في كتابه: "الرسالة اإلنسانية انظر إعادة تحديد هيدجر لألنطولوجيا الوجودية التي كان يفهمها كأنثروبولوجية وجودية  في "  89

Humanismusbrief." 
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 ر: "هيدجر و ريبة الكينونة"مفاهيم هيديجيرية في محاضرة كوكل

 Seinsgeschichtlich  كينونتاريخي

التحليل 

 الوجودي

 Daseinsanalyse 

 Sein des Seienden  كينونة الوجود

 In-der-Welt-sein  الوجود في العالم 

 Die Kehre  اإلنعطاف

طُرق وجود الدازاين اإلنساني، أي )الوجود في العالم( في  

 ". Sein und Zeit الكينونة و الزمن

Existenzialien 

 Seinsvergessenheit  نسيان الكينونة

انبثاق، إشعاع، 

 تمظهر

يستعمل هيدجر هذا المصطلح في سياق حديثه عن تجلي أو 

تمظهر الكينونة، باإلشارة إلى أهمية الشعاع في الغابة و اإلضاءة 

 المفاجأة في مكان يكون معروفا بظالمه.

Lichtung 

أو  التصور

 الوعي بشيء ما

 Perceptio 

التصور الكبير 

 أو الكثيف

 Apperceptio 

القوة الفاعلة 

األصلية 

 )اليبنتز(

 via primitiva activa 

 Repraesentatio  التصورالتمثل/

يجب فهم هذه الكلمة إيثيمولوجيا في معنى "الوضع أمام العينين".  التصورالتمثل/

ا ماديا. ما هو أساسي هي و المقصود هنا هو تصور شيء م

العالقة اإلرادية بالموضوع و الذي يحاول الكائن الموجود 

)اإلنسان( تطويعه )أي الموضوع( و جعله تحت إرادته، ناسيا 

 بذلك الكينونة

Vor-stellen 

راحة البال، 

هدوء، طمأنينة، 

رزانة، صبر، 

 أناة

هو عنوان نص من النصوص المتأخرة في فلسفة هيدجر. و 

قصود هو "الهدوء فيما يتعلق باألشياء"، يعني التحرر من الم

اإلرادة أو الرغبة و من التفكير الموضوعاني، كما اكتشفة هيدجر 

 نفسه في فلسفة الزين البوذية و في تصوف المايستر إكهارد.

Gelassenheit 
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الكائن الفردي بالمقارنة بالكينونة بصفة عامة. هناك تمييز في  الكائن الفردي

 εἶναι و τὸ ὄν و في اإلغريقية بين esse و ensلالتنية بين ا

Das Seiende 

الصفة العامة 

 للكائن الفردي

أي ما يجعل من الكائن الفردي كائنا فرديا، و يمكن اعتباره في 

 بعض السياقات الهيديجيرية المعينة الكينونة في حد ذاتها

 

طُُرُق أو مسالك 

 الحطب

نوان لمجموعة من نصوص جمع "طريق الحطب" و هو ع

هيدجر. و هو إشارة إلى التعبير األلماني: "السير في طريق 

الحطب"، و يعني التيه على الوجه دون نقطة وثول معينة. هناك 

في الغابة السوداء األلمانية حيث عاش هيدجر طرق غابوية 

 تنتهي بطريقة مفاجأة و ال يكون لها أي مخرج.

Holzwege 

التيه، الفقدان، 

 سران الذاتخ

خاصية الكينونة عندما يكون الوجود خارج سلسلة السببية، فليس 

للكينونة كوجود أي أساس. )نالحظ هنا خاصية من خاصيات 

في  “Abgrund„اإلستعمال اللغوي لهيدجر، فاستعماله لكلمة 

 داللتها العامية تعني كذلك تيه اإلنسان الباحث عن األمان.

Ab-Grund 

الفلسفة الهيديجيرية المتأخرة، و المقصود مصطلح أساسي في  

منه هو الحالة كون الكينونة ال توجد بطريقة مادية ستاتيكية في 

مكان ما، لكنها تتحقق في "التمظهر" ) في تشابه لم يتطرق 

هيدجر له مع فينومينولوجية الروح الهيجيلية(. و ما يجب 

في  " er-äugnisمالحظته هنا هو اإلشارة إلى جذر كلمة " 

اللغة األلمانية القديمة، و التي تعني "وضع شيء ما أمام 

يعني كذلك  Ereignisالعينين". إضافة إلى هذا، فإن مصطلح 

 التقاء اإلنسان بالكينونة أو مع الكينونة.

Er-reignis 

عدول، زهد في، 

استغناء، تخل، 

 تنازل عن

وصف السلوك الداخلي في األناة أو الجلد أو الهدوء 

Gelassenheit  في البعد الصوفي. و المقصود هو العزول عن

العالم المادي الزائل في مقابل الموقف اإلرادي. و يعتبر هذا 

 العدول شرطا من شروط تجربة الكينونة.

Verzicht 

الذي ال يمكن 

 اإلقتراب منه

في إطار تحليله ألشعار هولدرلين، يعبر هذا المفهوم الهيديغيري 

الحقيقة األصلية للطبيعة بطريقة مادية عن عدم إمكانية فهم 

محضة، بمعنى أن المرء ال يمكنه اإلقتراب منها، أي فهمها في 

 جوهرها األصلي.

Un-nahbare 

الوصول أو 

الرجوع إلى 

الوطن أو 

 الموطن

أخذ هيدجر هذا المصطلح من قصيدة هولدرلين " الرجوع إلى 

و  (“Heimkunft / An die Verwandten„)إلى أهلي"  \الوطن

يعني بالنسبة لهيدجر الرجوع إلى الكينونة، و تتضمن هذه الكلمة 

الشعرية الرجوع إلى األصل و الطمأنينة ) عند هيدجر أصل و 

 طمأنينة تجربة الكينونة(

Heimkunft 

 Voluntarismus  إرادة القوة

التصدع أو 

اإلنتهاء أو 

 السقوط

في "الكينونة و مصطلح نلتقي به في التحليل الوجودي لهيدجر 

الزمن" و يعني الوجود الغير الصحيح و كبت نهائية الوجود 

اإلنساني و الذوبان كمجهول في الجماهير في مقابل الوجود 

 الحقيقي.

Verfallenheit 

 


