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في الوعي التاريخي والوعي الفلسفي " اليوم"ثبيين 

مارثن هيدغر : لـ

 1عمارة الناصر.د:  ثرجمة

ػشض في 
ُ
ًخػلم ألامش هىا باللبع غلى حالت جبُحن الُىم هما ح

، وهزا مً أحل اللبع غلى خاصُت هُىىهت 
ً
الىهلت ألاولى غمىمُا

 مً خالٌ هلؼت الاهؼالق هزه
ً
لُا ئن خاصُت . الىاكػاهُت، بالشحىع جأٍو

لت ًجب أن جخؼىس ئلى معخىي اإلافهىم، ٌػني  الىُىىهت اإلالبىطت بهزه الؼٍش

ىَضح مً حاهب ئلى آخش بىصفها وحىداهُت مً أحل جىفحر مذخل 
ُ
أن ج

في " الُىم"ظِخّم اظخىشاف حالت جبُحن .  2أهؼىلىجي أولّي ئلى الىاكػاهُت

مىً لهزًً الاججاهحن أن ًخجعذا في. اججاهحن للخبُحن : ٍو

خي للُىم  (1  .  فلعفت الُىم (2الىعي الخاٍس

ئن اججاه الخبُحن هى اججاه ظاٍم ألهه ًحخىي غلى الىُفُت 

لِغ مجمىغت مً اإلاىاكف، همؼُت وحهاث الىظش إلاػشفت )الهشمُىىػُلُت 

ئن ألامش ًخػلم بالىظش في . (ول ما له غالكت، ولِعذ ظُيىلىحُت للفلعفت

 ،
ً
الىُفُت التي ًىحذ غليها الذصاًً، دصاًيىا الُىم، في ػشق هُىىهخه، ملىالجُا

م بالذصاًً، مدعاةلحن غّما ئرا كّذمذ هزه الجزغت 
ّ
خػلم ألامش أًظا بالخػل ٍو

ت أهؼىلىحُا مخظمىت في رلً ًّ .  الخبُِيُت سؤٍت واضحت للذصاًً، وأ

خي : حالة ثبيين اليوم في  الوعي التاريخي- 1 ئن اخخُاس الىعي الخاٍس

ل خصاةصُا حالت جبُحن الُىم هى اخخُاٌس مبرٌس باإلاػُاس الخالي
ّ
لت : لُمث الؼٍش

                                                             
1

: ويه ترمجة جلزء من كتاب هيدغر. أ س تاذ امفلسفة املؼارصة، كسم امفلسفة، جامؼة مس تغامن- 

Martin Heidegger, « Ontologie, Herméneutique de la factivité », éd. Gallimard, Paris, 

PP :58-66.  

2
ن هذا امالكم هنا حيلق ما نبحث غنه، ومكنه يضّل متاما من زاوية مهنجية ل نه مؼلد جدا وبدون رؤية موضوغية مس بلة-  ، مالحظة هيدغر "ا 

 .ػىل هامش هذا امنص
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َخصىس بها غصٌش ما اإلااض ي  ًَ  (الُىم الزي ًىحذ في ول مشة: الػصش هى)التي 

ًٌ ماٍض، له أو آلخش) ، ٌعخحظشه في الزاهشة أو غلى (دصاً
ً
لاسبه خؼابُا ، وٍُ

لت هي مإشش غلى الشيل الزي ًشجبؽ فُه  الػىغ ًخخلى غىه، جلً الؼٍش

ىحذ، هذصاًً، في هىاه  لِغ هزا اإلاػُاس ئال . (مً هىا)الحاطش بىفعه، ٍو

. صُاؾت خاصت لخاصُت أظاظُت للىاكػاهُت، بالىظش ئلى صماهُتها

برهً غً 
ُ
لت التي ًشجبؽ وفلها ًىمىا باإلااض ي أن ج ًمىً للؼٍش

خُت للفىش شيل هزه الػلىم الصُؿت التي . هفعها باالسجباغ بالػلىم الخاٍس
ُ
وح

، هما جىفش 
ً
 ُمخاحا

ً
 اإلااطُت أمشا

َ
خُت الحُاة مً خاللها ججػُل الخجشبت الخاٍس

ا ئنها . اإلاإششاث اإلاىهجُت ألاظاظُت لجػل اإلااض ي مىطىغُا غلمُا وهظٍش

حظش ئلى 
َ
، بشيل محىم، (أظلىب لحالت الخبُحن الػمىمي)" الىعي الثلافي"ج

خي حعب الخاصُت اإلاحذدة التي حػؼيها ئًاه، وحعب ملاسباث  اإلااض ي الخاٍس

. اإلااض ي، الحُاة اإلااطُت همىطىع بحث للػلىم. محذدة

 في هزه الػلىم؟ في أًت خاصُت 
ً
هل الذصاًً اإلااض ي مفهىٌم معبلا

مىطىغُت هى مىحىد باليعبت ئليها؟ ئن الفً، ألادب، الذًً، ألاخالق، 

ىحه ول 
ُ
اإلاجخمؼ، الػلم والاكخصاد لها خصاةص مخصىصت حعبم وج

ت"ئنها ججػل الزاحي مىطىغُا، ئنها : معاءلت وجحذًذ ملمىط " أشياٌ حػبحًر

ذ أن جخجلى فيها . 3(سوح الثلافت). غً حُاة زلافُت جٍش

ئن الخحذًذ الىحُذ، الزي ُيهُمً غلى اليل، والزي فُه حػّبر زلافت 

ئن . الزي هى زلافت" ألاظلىب"ما غً هفعها، حُث جبلى وجظمحل، هى 

ىاث الثلافُت  غذم معاءلت خاصُت هُىىهت هزا الخحذًذ، حُث أن الخيٍى

ٌّ بىطىح غلى أن ألامش ًخػلم هىا وكبل ول ش يء بفهم أشياٌ  هي حػبحر، ًذ

تها ئن جحذًذ حالت أن جيىن مىَحذا ووحُذا . الخػبحر غلى هزا الىحى في حػبحًر

ٌ )ئن الثلافت واةً حي، حُاة معخللت : هى الخالي .   (همى، رسوة، ربى

                                                             
3

 .حاص ية هيدغر". مـ وال نطوموجيا املهمينة- امزمانية، امكينونة-هذا س يكومويج جدا، أ نظر الحلا طريلة امكينونة- 
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 وباسصا لشؤٍت اإلااض ي هزه4للذ أغؼى شبىؿلش
ً
 مدعلا

ً
للذ .  حػبحرا

اهخفظذ دسحت ؤلازاسة الػمُلت للفلعفت ولخخصصاث غلمُت أخشي مىز 

للذ . وكذ بذأها باالظخفادة ِخفُت مً اليل بما في رلً الخُىلىحُا. صمً بػُذ

م بأغمالهم هُدشه، دلخاي، بشؾعىن : فخح هإالء مً دون شً الؼٍش

خ الفً لفُِىا  لىً الػىصش . ( Karl Lamprechtواٌس لىمبرخذ)ومذسظت جاٍس

م بحم ليل مً ًصبى ئلى هذف  الحاظم هى أن شبىؿلش وان كذ مّهذ الؼٍش

لم ًىً . حلُلي حتى وئن وان رلً بشيل ؾحر دكُم وفي هىع مً الخىف

ألحٍذ كبل شبىؿلش الشجاغت في أن ًجػل ؤلامياهُت اإلاحذدة فاغلت وهي 

خي الحذًث والتي جبلى مشخؿلت  ؤلامياهُت الحاطشة مىز أصل الىعي الخاٍس

.  ػىاٌ جؼىسه

. (شبىؿلش)التي أهجضها " الجذًذة"مً ؾحر اإلامىً ججاهل الخؼىة 

غلى الشؾم مً أفياسه اإلاعتهلىت وؾحر اإلاىخملت، وهضغت الهىاًت في اللظاًا 

ألاظاظُت وفي اإلالاسبت اإلافهىمُت ئال أن رلً ال ًجب أن ًحجب غّىا دكت 

غ الفلعفت، مما حػله . مالحظاجه جىحذ كىي فاغلت هىا جحُا في مهىت جذَس

بِىما جصشف . للذ أحّغ بما وان ًحذر. ٌػاوي في ظل أحىاء مثبؼت

.  آلاخشون هما لى أن ألامىس حعحر غلى ما ًشام

ل اإلااض ي بىصفه : ئن العإاٌ اإلاؼشوح آلان هى هُف جّم جحٍى

ت   ئلى مىطىع للبحث داخل مإظعت اإلاػشفت الىظٍش
ً
 ومػبرا

ً
 مخجلُا

ً
مىطىغا

، بىصفها واةىا (حػذد الثلافاث)وما هي هزه اإلاإظعت؟ هي زلافت  (الػلم)

في حػذد الثلافاث التي جخلابل في . مؿللا له حُاجه الخاصت، حعدىذ ئلى راتها

الترار مؼ جبُحن محذد لزاتها، ول زلافت، في خاصُت هُىىهتها ألاهثر 

ػادٌ الثلافت ألاخشي 
ُ
 )خصىصُت، ح

ً
ال ًمخلً أّي دصاًً ماٍض . (بىصفها هباجا

                                                             
4- Der Untergang des Abendlandes. Umrisse einer Morphologie der Weltgeschichte, 

t.1:“Gestalt und Wirklichkeit“, München, 1920. 
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ت غلى دصاًً آخش ُّ ما ًىؼبم غلى جمثل زلافت ما ًىؼبم . في هُىىهخه أًت أول

.  غلى الثلافاث ألاخشي 

ئن الخصاةص اإلاىطىغُت وألاهؼىلىحُت للماض ي جخظمً 

خي بالبلاء في اإلاىطىع هفعه، وبهذف . بالظشوسة غلى وىهُت الىظش الخاٍس

ختٌز في زلافت بػُنها والاكخصاس 
ُ
ت الىظش، ال ًىحذ ظبب ألن ج جحذًذ صاٍو

خي ًدعؼ لذسحت أن . غلى اظخىشاف وحُذ لها والىدُجت أن حلل الىظش الخاٍس

.  مصحر ؤلاوعاهُت ولها ًجب أن ًصبح ممىً الشؤٍت

ما هى ئرن أظلىب اللبع الىظشي، الششح، وؤلاغذاد اإلافاهُمي 

مىطؼ غلى هزا الىحى؟ 
ُ
الزي ًخظمً هىع مىطىع وهُىىهت اإلااض ي اإلا

خ الفً ألاهثر فػالُت مً بحن ول   أن ًصبح الُىم جاٍس
ً
لِغ مصادفت

خُت للفىش، ولزلً جحاٌو الػلىم ألاخشي محاواجه .  الػلىم الخاٍس

ىاتها  لت التي حػّبر فيها جيٍى ًخم جفّحص ول زلافت اهؼالكا مً الؼٍش

في ول مشة، وجخّم معاءلتها بالىظش ئلى أظلىبها، أي غىذما ًخم ججذًذ أشيالها 

ت اإلاخخلفت في شيل أظاس ي لـ لت لإلوعاهُت"الخػبحًر ِ
ّ
شي

ُ
الخاصُت )" ألاسواح اإلا

ا باظخخشاج . (الىحذاجُت لىُىىهتها، مارا وعمُه هزا؟ وششح اإلااض ي هظٍش

الخصاةص الشيلُت لص يء ًمخلً شىال، وبػباسة أخشي ُهيّىن له 

.  مىسفىلىحُت

بىاًء غلى هزه اللاغذة ألاهؼىلىحُت، فاهىا كبالت حػذٍد لثلافاٍث هي 

في راتها مػادلت لبػظها البػع مً الىاحُت ألاهؼىلىحُت، ئر ًجب أن 

 لهزا العُاق اإلاىطىعي هفعه
ً
ًجب أن . ًيىن الخحلُل اإلاىسفىلىجي مىاظبا

في بىِخه الشيلُت هزلً، هما ًجب أن ًصبح  (الثلافي)جخم معاءلت الخػذد 

 في خاصِخه الشيلُت (الخػذد)
ً
القي ول زلافٍت الثلافاث . مخاحا

ُ
ًجب أن ج

. حُث ًىذسج مىهج اإلالاسهت اإلاىسفىلىحُت اليىهُت. ألاخشي اهؼالكا مً شيلها

. وحعخذعى هىا الخصاةص الػلالهُت للخىاظش، الخمازل، اإلاػاصشة والخىاصي 
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خي، اإلافهىم في هزا اإلاىظىس، في ظُاق  ىدع شمىلُت اإلااض ي الخاٍس
ُ
ج

أو باألحشي ججزع ئلى ؤلاًذاع، ئلى حشىُل معخىدع )شىلي ممخلئ باألشياٌ 

ًمىً اللبع غلى هزه . (كابل للهُمىت بىظشة واحذة باجباع مجشي محذد

الشمىلُت مً خالٌ ظلعلت مً الجذاٌو وألابىاب التي جيخظم حعب غذد 

.  مػحن مً محاوس اإلالاسهت

ئن الاظدباق الشةِس ي للخاصُت اإلاىطىغُت للماض ي، بىصفه شىال 

ا ووحذة أظلىبُت للثلافاث اإلاعخللت، ًإدي ئلى شيل محذد للخفعحر  حػبحًر

خي، وهزا بعبب الحلل اإلاىطىعي أهثر مً اإلاىكف الزي هخخزه مىه،  الخاٍس

خػلم ألامش بالخىظُم بىاظؼت اإلالاسهاث اإلاىسفىلىحُت الىظام هى ). ٍو

والىظام بشيل أدق هى فىشة الثلافت بشيل غام، . (ؤلامعان بالشيل

. (الخبػاث، اللؼب اإلاػاهغ

 ٌ للذ : " ٌػشض شبىؿلش هزه الخؼت في وامل مذاها، فُلى

خي   في البحث الخاٍس
ً
ذ مىهجا ُّ باإلاػنى ألاهثر - الؿشبي بالخصىص- اظدشف

با غً الفىش  دكت للمصؼلح، والزي بلي ؾحر مؼشوٍق ئلى ًىمىا هزا وؾٍش

هظشة واظػت مً غلم الفشاظت لشمىلُت الىحىد، . اللذًم وؾحره

مىسفىلىحُت مصحر ول ؤلاوعاهُت التي جىمى ئلى أن جصل ئلى ألافياس النهاةُت 

والعامُت، ئن واحب جفّحِص الشػىس اليىوي لِغ لشوحه الخاص بل ليل 

ألاسواح اإلاخجلُت بصفت غامت في ؤلامياهاث الىبري، حُث أن الاهذماج في 

ئن هزا اإلاىحى الفلعفي، مما . مجاٌ الىاكؼ ًخالءم مؼ الثلافاث اإلاخخلفت

اطُاث الخحلُلُت، اإلاىظُلى الؼباكُت  ٌػؼُىا الحم ولىا فلؽ في الٍش

والشظم اإلاىظىسي، ول هزا ًفترض، غبر مهاساث مىهجُت، شِئا ما حُذا 

 في الػالم ...ظُحذر الحلا
ً
رن فىان، ولىً لفىان ٌشػش بأهه ًزوب ولُت

ُ
، أ
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. اإلاحعىط والىاكعي اإلاحُؽ به، في حمُمُت غمُلت للػالكاث العجاةبُت

حغَّ به داهتي 
َ
. Goethe" 5 وؾىجه Danteهزا ما أ

خ الػادي) خ ألادًان، ئلخ. جؼبُله الالحم إلاجاٌ الخاٍس الخىشاُس . جاٍس

.  (واللؿُى اللزان ال ًإدًان ئال لاللخفاف غلى اللظُت دون ملاسبتها حلُلت

:   في فلعفت الُىم" الُىم"حالت جبُحن - 2

ئن الخمثُل الخصاةص ي الثاوي لحالت جبُحن الُىم مىحىد في فلعفت 

ئرا حػلىا مً الفلعفت أظلىبا لخبُحن الذصاًً الىاكػاوي فهزا بعبب . الُىم

بصفت غامت وظؼحُت، فاهه ًمىً . خاصُت شيلُت ما للفلعفت الخللُذًت

الفلعفت هخحذًذ : للجزغت الخللُذًت للفلعفت أن جمخلً الخاصُت الخالُت

في مجاالجه اإلاخخلفت وهخحذًٍذ للىعي الزي همخلىه في ول " لشمىلُت الياةً"

. مشة، ولالزىحن مػا في وحذة ججمػهما، وهزا بالىظش ئلى أظعها ومبادئها

ًجب غلى دصاًً الحُاة أن ًذخل بالظشوسة في أفم الحلل 

للذ أّدث جخصصاث الفلعفت الخللُذًت هػلم . اإلاىطىغاحي والخصاةص ي

خ، غلم الىفغ، ئلى  لت ما" الىالم"ألاخالق، فلعفت الخاٍس ئنها جؼشح . بؼٍش

. ألاظئلت داةما بشيل طمني في جىحهها، في ححن أنها زابخت مً حُث اإلابادب

شافم الحُاة ؤلاوعاهُت داةما 
ُ
في ؤلاشيالُاث الخللُذًت لهزه الخخصصاث ج

عاَءٌ، بشيل طمني ومً وحهت الىظش هزه أو جلً
ُ
ًجب أن . اإلاىطىع اإلا

، لهزه الفلعفت هفعها، هزا الزي 
ً
ًيىن في ملذوسها أن هجني هشمُىىػُلُا

اللابِع معبلا غلى دصاًً الحُاة، هُف ًيىن للحشى " بىصفه مارا"

لت  ظهش الؼٍش
ُ
الىالمي معاس، هُف وػّبر غً أهفعىا في هزه الفلعفت التي ج

. الخاصت التي ًخيلم فيها غصٌش ما غً هفعه وغً الذصاًً الخاص به

                                                             
5

حاةل هيدغر). 128املرجع امسابق، ص-   .(ا 
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ظىف لً هلتزم . ما يهّمىا هىا هزه اإلاػاًىت الهشمُىىػُلُت فلؽ

ئن الىصف الذكُم للخُاساث . بششح هزه الفلعفت أو دحظها بذسحت أكل

الفلعفُت اإلاخخلفت ال ًلذم أًت فاةذة، بل ئهه ًظللىا غً هزا العإاٌ 

في أّي مىظىس ًخم جصىس الحلل اإلاىطىعي للفلعفت؟ : الىحُذ وألاوحذ

ُت الىحُذة 
ّ
ُت الياةً، هزه اليل

ّ
ي، ول

ّ
ئن مىطىع الؼشح هىا هى الىل

حّىٌ اليّل في وحذة ججمػها
ُ
حُث جىحذ حهاث مخػذدة للىُىىهت، . التي ج

ػبلاث ودسحاث مخػذدة للىُىىهت، ففي ملابل هزا الخػذد ًخّم غشض 

جصمُم هُيل ومبادب : وعلُت فاهمت، وهى ما ًىؼىي غلى مهمت مضدوحت

 للياةً اإلاحعىط في مخخلف الحلىٌ 6ظُاق الىظام، زم جخصُص مياهه

.  الىظامُت لليعم

ُاهُت الياةً هزه، فان غالكاث الىظام غلى هزا 
ّ
في ملاسبت ول

الىحى، الػالكاث التراجبُت، الخذسج، الىُىىهت في ول مشة هي هُىىهت أخشي 

ئن الػالةلي غلى هزا الىحى ًأحي في الؼلُػت . وحذًذة، جمخلً خاصُت ؾالبت

 
ً
صبح ما هى مىطىعي حلُلت عُؼش مً حّذ ئلى . ٍو حُث ُيهُمً الػالةلي، َو

ما ًصذس غً الىظام هى ؾحر كابل . آخش، فهى الزي ٌشيل الىُىىهت الفػلُت

للخؿُحر في هفعه، ئهه ًفلذ مً الخؿُحر اإلاخحىم فُه، ئهه فىق صمني، هُىىهت، 

.  ("الحلُلت اإلاحعىظت"بالخػاسض مؼ )صالحُت، حىهش 

ًخّم اللبع غلى ظُاق الىُىىهت هزا، أو الصالحُت، بىصفه شِئا 

معخلال، ٌػؼي كُمخه بىفعه وبشيل نهاتي، ولىىه مؼشوح أًظا هفىش 

وفىشة للشوح اإلاؼلم، وهزا ًحُلىا مشة أخشي ئلى اإلاػنى الهُؿلي 

.  وألاوؾعؼُني وألافالػىهُت اإلاحذزت

لِعذ لهزه الاخخالفاث أهمُت أظاظُت باليعبت للخاصُت 

ألاهؼىلىحُت وإلاىطىغُت ما جّم اظتهذافه في الشؤٍت اإلاىحهت وال باليعبت 

                                                             
6

حاةل هيدغر–. سابق ل وانه-   ا 
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لت التي اظتهذف بها، خاصت أنها  . جبلى ؾحر محذدة (أي الاخخالفاث)للؼٍش

في الىاكؼ، غالكاث : ًمىىىا كىٌ الص يء هفعه غً الاخخالف آلاخش وهى

لت ظاهىت وظؼحُت، في مىظىس أفالػىوي،  الىظام ؾحر محذدة ألابػاد بؼٍش

 
ً
ئر ًفترض الذًالىخًُ بالخحذًذ، باليعبت . ولىنها مىحىدة دًالىخُىُا

ُت الياةً مشةُت ومحذدة معبلا 
ّ
إلمياهِخه الخاصت، أهه ًجب أن جيىن ول

: ئن اللظُت الخاصت باليعبت للذًالىخًُ هي . هششغ للذخىٌ في الىظام

جحلُم الىحذة باظخمشاس، بالخصاغذ، أن هدىاٌو حمُػا، وهزهب بػُذا 

ذ، ال هحُا ئال بفظل هزا الىطؼ ألاظاس ي لىظام ممىً . لخحلُم اإلاٍض

جخجلى صالبت الذًالىخًُ، التي جخظؼ لػىامل محذدة، بالشيل 

ومً وحهت هظش فلعفُت محظت فاهه لم .  ألاهثر وطىحا لذي هحرهؿاسد

زّم ئهه جأزش الحلا بمىاكف . ًخحشس مً جأزحر هُؿل

 والتي حشحر ئلى أي مذي واهذ فلعفخه أكل 7Trendelenburgجشاهذلىبىسؽ

ئحذار . لم ًالحظ بأن جشاهذلىبىسؽ وان ًشي أسظؼى بىظاساث هُؿل. ججزًشا

لىً ما . اإلافاسكت في الػهذ الجذًذ وفي اإلاعُحُت لِغ ئال الهُؿلُت العلبُت

ذه   )وان ًٍش
ً
أساد أن ًشبؽ الجزغت ألاظاظُت . ش يء آخش (فُىىمُىىلىحُا

ذ أن  الحلُلُت للفُىىمُىىلىحُا بالذًالىخًُ، هما هفػل الُىم، همً ًٍش

. ًخلؽ الىاس باإلااء

ئن الششح الزي جلّذمه فلعفت الُىم لىفعها هى ألاهثر حػبحرا مما 

ىش، والفُىىمىىلىحُىن - ئهىا ولىا : ""ًمىىىا اللُام به هجذ - جُاس دلخاي- ٍس

خُت أو جحتها، مً  أهفعىا في مىاحهت هبحرة طذ الالصماوي في الحلُلت الخاٍس

خي في زلافت أصبحذ محعىظت، مً أحل  أحل مملىت اإلاػنى وحػبحره الخاٍس

ت لللُمت جلىد ئلى ما هى مىطىعي وصالح . 8"هظٍش

                                                             
7 -Friedrich Adolf Trendelenburg (املرتمج). 1924 وتويف س نة 1844فيلسوف وفيلومويج أ ملاين ودل س نة. 

8- E. Spranger, « Rickerts System », in Logos, 12, 1923-24, p.198. 
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في الحلُلت، ئن هضوع دلخاي الحلُلي لِغ ران اإلاشاس ئلُه هىا، 

حعب دلخاي مؼ الفُىىمُىىلىحُحن ًُ . وأػالب بأن ال 

 اإلاىطىغُت"
ُ

اجخار معافت مً الزاحي "ٌػني بذيهُا " اظتهذاف

أفالػىهُت "وجشي هزه الفلعفت هفعها، التي ًمىً حعمُتها بـ". البعُؽ

خُت 9"البرابشة خي وملابل الحلُلت الخاٍس ، أنها محصىت في ملابل الىعي الخاٍس

خُت هياةً مً . هفعها ئنها حعدىىش ول مىكف ًخخز مً الحلُلت الخاٍس

خاهُت، حعب وحهت هظشها مِثلْحن . الخاٍس
ُ
جخػاسض الفلعفت هأحذ اإلا

خي، وهى : الخصاةصُحن لحالت جبُحن الُىم مؼ اإلامثل آلاخش الىعي الخاٍس

...".  هحً ولىا: ئن هزا الخىجش هى اإلاشيل الظاهش في جبُحن الُىم. حػاسض ؾالب

ما ٌشيل حاهبا غشطُا في هزا الاهذفاع هحى اإلاىطىعي، هى أهىا 

ت الػلم، فاللظُت الىبري باليعبت ئلى  ت اإلاػشفت وهظٍش هحُذ غً هظٍش

لا اإلاىطىغُت خ هي آلان اإلاُخافحًز ظهش أهىا . فُلعىف الخاٍس
ُ
غالمت أهُذة ج

خ  مىجزبىن ئلى هزا الاججاه، هى هُف وأًً هبحث غً ؤلاحاالث في جاٍس

ل الخللُذي، لُبىتز وهُؿل همارج . الفلعفت للذ أصبح أسظؼى، في الخأٍو

 للىُىىهت اليلُاهُت والتي . بزاتها
ً
لي للفلعفت الُىم ظُاكا ًلذم اإلاحىس الخأٍو

ُاوي مىاظب
ّ
لت هفعها، ًظهش . ًمىىىا جحذًذها طمً جىظُم ول وبالؼٍش

خي هخىظُم وجشجِب مً خالٌ اإلالاسهاث  العلىن ألاظاس ي للىعي الخاٍس

أمام، - أًت هُىىهت هحصل غليها هىا معبلا؟ الىُىىهت هىا). اإلاىسفىلىحُت

الحصىٌ اإلاعبم، . الحاطش، الخؿُحر الحاطش، جحىالث الثلافت-الىُىىهت

لت ما ُمخبنى مً ػشف فىشة = جحذًذ ش يء ما : اللبع اإلاعبم حػله بؼٍش

 (.ما

 

                                                             
9- Cf. Platon, République VI, 511 b-c, éd. Burnet, Oxford, 1906. 


