
7 
 

 

 

 

 

 :ملف العدد
 

 

 هيدغر

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 قراءة رورثية: هيدغر

محمد جديديد.أ
*

 

So for us Heidegger’s writings are not a conduit through which 

we can hear the voice of Being. Rather, they are a toolboxThey 

are the  receptacle in which Heidegger deposited the tools that 

he invented at various times to accomplish one or another 

project. 

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

: ثمميد وجصساؤ 

ًان ساعي الىحىد       إلاارا ؤعجب سوسحي بهُذؾش ويُل نشؤه؟ وهل نشؤه يما 

كهم؛ وبالخالي ًشهً ناسءه بششوؽ ؤولُت  ججػل )ٌشترؽ ؤن ًهشؤ هطه ٍو

الهاست نبلُا مىبهشا بهُمت الىظ الهُذؾشي لِغ بػذ الاؾالع غلُه 

وغالماث جحذد دسب الهشاءة، ؤم ؤهه ججهض  (واظدُػابه بل نبل رلَ ودوهه

بمشآة ًخكادي بها بشػاغاث هُذؾش ألاظشة؟ بػباسة ؤخشي، بإًت ؤداة جمذ 

ًاهذ بـ  وغُىن بشاؾماجُت حصخطذ غبر دًىي ؤم "هظاساث "نشاءجه له وهل 

ٍى ؤوسبُت؟ وهل في محاولت سوسحي الهُام بمحادزت -غمً نشاءة مخىىغت ؤمٍش

ذا ؤهم  يبحرة بحن غكتي اإلاحُـ ما ًذقؼ بلى اغخباس هُذؾش وقُخؿيشخاًىىدٍس

الػىاضش ألاوسبُت في هزه اإلاحاوسة رلَ ما ظخحاُو هزه الىسنت ؤلاحابت غً 

 .بػؼ هزه الدعائالث

: إشسرات البد منهس

ال بذ مً ؤلاشاسة بلى ؤهمُت هُذؾش والىظ الهُذؾشي  في الكلعكت  -

اإلاػاضشة غمىما ونُمخه الٌبحرة ظىاء غىذما مً جإزشوا به يكالظكت 

ذاDeleuzeالاخخالف دولىص   خاضت ؤو غىذما اهخهذوه وحػلىه Derridaودٍس

ًاسهاب ًالىغػُحن اإلاىاؾهت مثل   . بشٍل خاص Carnapمىؿلها لكلعكاتهم 
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ال بذ مً ؤلاشاسة بلى ؤن الىظ الهُذؾشي في راجه ٌػذ هدُجت لعُام  -

زهافي ولِغ هطا معخهال وهى بمثابت حطاد الظتراجُجُت زهاقُت بذؤث مؼ 

ُ Schleiermacherشالًشماخش)الكُلىلىحُحن والكالظكت  ( Husserlوهىظحر

والشوماوعُحن والشػشاء  (Eckhartبًٌهاسث)واإلاخطىقت والالهىجُحن 

 (.NietzscheوهُدشهHölderlinهىلذسلحن)

جلهي هُذؾش واظخهباُ قلعكخه في الىالًاث اإلاخحذة وسوسحي حلهت هامت  -

في هزا الخلهي وسبما بهزا الشإن ًؿشح ظااُ حذًش باالهخمام حىُ ظكش 

ًان الكُلعىف لم ًترحل بلى مىؾً جلهي قلعكخه  .الىظ وجشحاله حتى وبن 

البذ مً ؤلاشاسة بلى يُكُت حػشف سوسحي غلى هُذؾش وغلى هطىضه  -

ًاهذ غلى  زالر مشاحل  الكلعكُت وجإزشه به مً خالُ نشاءة مشحلُت 

ؤظاظُت ًىهلها ؾشوط غً سوسحي في محاغشة له بجامػت ظخاهكىسد ظىت 

2001   . 

1     يشير نيل غروس
Neil Gross في كحسبه Richard Rorty : The Making of An 

American Philosopher ( بػذ وقاة سوسحي بعىت 2008يخاب ضذس ظىت ،

با حامػتي )ؤن الىطج الكلعكي لشوسحي جبذي وهى ؾالب بالجامػت  (جهٍش

نشؤث : "ًهىُ سوسحي في ؤحذ حىاساجه. 2(شٍُاؾى وقُما بػذ ًاُ

هُدشهىؤقالؾىن في غمش اإلاشاههت، وؤسدث ؤن ؤنشؤ ؤيثر حىُ هزًً 

 
ً
 ًجزب يثحرا

ً
ًاهذ الكلعكت اخخطاضا الكُلعىقحن قالخحهخبالجامػت حُث 

مما شجػني غلى دساظتها ونشؤث هاًذؾشودًىي وقُخؿيشخاًً وجخططذ 

خ الكلعكت"في   3."جاٍس

:  نشاءةسوحي لـ هُذؾش في مشاحل زالر هيGrossغروسلهذ ؤحمل 

خاهُت، الخػذدًت، :اإلاشحلت ألاولى ًان ًمُل بلى الخاٍس  قكي ونذ مبٌش حُث 

ى  وماسجً  والبراؾماجُت نبل ؤن ًحخَ بإغماُ جىماط ًىن، مِشاُ قًى

هزا ألاخحر الزي بذؤ ًخػشف غلى بػؼ هطىضه بحٌم ؾبُػخه . هُذؾش

ومضاحه الباحث غً الجذًذ واإلاخخلل الزي نذ ًىػش الحشيت الكلعكُت 

ٌُت  ٌُت الظُما بػذ جشؤظه للجامػُت الكلعكُت ألامٍش قشغها الششقي - ألامٍش

http://www.amazon.fr/Richard-Rorty-Making-American-Philosopher/dp/0226309908/ref=la_B001IOHANC_1_4?s=books&ie=UTF8&qid=1417889945&sr=1-4
http://www.amazon.fr/Richard-Rorty-Making-American-Philosopher/dp/0226309908/ref=la_B001IOHANC_1_4?s=books&ie=UTF8&qid=1417889945&sr=1-4
http://www.amazon.fr/Richard-Rorty-Making-American-Philosopher/dp/0226309908/ref=la_B001IOHANC_1_4?s=books&ie=UTF8&qid=1417889945&sr=1-4
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ًاهذ غبر 1977ظىت -   ، ًخحذر ؾشوط غً اإلاشاحل بذءا بمشحلت ؤولى  

الجه غً الكُلعىف الجشماوي، ؤي غً هُذؾش في ألاحضاء  كِغ وجإٍو هُبردٍس

ألاولى مً يخابه الٌُىىهت والضمان  والتي ظعى قيها بلى بغادة قحظ الترار 

وفي الحهُهت هزه الهشاءة حػىد بلى ؤواخش الخمعُيُاث . الكلعكي الؿشبي

غىذما جشحل سوسحي مً خالُ جشحمت معخيسخت لألحضاء ألاولى مً يخاب 

 في نشاءة حمؼ قيها 1974وسبما هزا ما ؤزمش محاولخه ظىت . الٌُىىهت والضمان

.  دًىي وهُذؾش

الخحلُل الىحىدي بهُذؾش مهذمت :  غىذما اظدبذُ هُذؾش:اإلاشحلت الثاهُت

خ  ت  لخاٍس الث الجزٍس ها، وقيها سؤي سوسحي مىجزبا ؤيثر هحى الخإٍو للمُخاقحًز

الترار الؿشبي وامخذث هزه اإلاشحلت ؾُلت الثماهُيُاث وهي سبما التي ؾمح 

.  ؤزىاءهاسوسحي بلى جخطُظ يخاب لهُذؾش

 وقيها سبما ظُبخػذ سوسحي غً هُذؾش لُهترب ؤيثر مً دًىي ، :اإلاشحلت الثالثت

ت باإلاجخمؼ اللُبرالي  قهُذؾش ال ًمثل ظىي سئٍت مدشاثمت لِعذ حٍش

الذًمهشاؾي وبحثا غً غذالت احخماغُت في هزه اإلاشحلت وبػذ ضذوس ظىت 

بذا دًىي هى الىحه collectedpapersاإلاجمػت  (ألاوسام) في ألاغماُ 1991

ألايثر جإزحرا غلى خُاُ سوسحي ونذ غمل غلى محى ضىسة ًل مً قخؿيشخاًً 

 .وهُذؾش

ًدبحن لىا الخإزحر اإلاماسط مً نبل هُذؾش غلى : ؤهمُت هُذؾش للىظ الشوسحي -

الىظ الشوسحي لِغ قُما ضشح به سوسحي راث غلىا بل في زىاًا يخاباجه بذءا 

مً مهاسهخه ألاولى التي حمؼ قيها بحن دًىي وهُذؾش ومشوسا بلى ألازش الزي 

جشيه هُذؾش غلى يخاب سوسحي الشثِغ الكلعكت ومشآة الؿبُػت وبػذ رلَ 

أداة ال ؾنى  يخب سوسحي ألاخشي ومهاالجه التي ٌشٍل غمنها الػىطش الهُذؾٍش

. غنها لكهم محخىي الىطىص الشوسجُت

ًىضحها سوسحي مً خالُ جىانؼ ٌشحر بلُه : الهشاءة البراؾماجُت لـ هُذؾش  -

 Essays onHeidegger، مححسوالت  ىؤ هيحدغر وكححسبست أأري : في بذاًت يخابه
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and otheressays [ هُذؾش، البراؾماجُت ومعإلت الػاسغُت : في الكطل اإلاػىىن

بت لكٌش هُذؾش الثاوي  [(اإلاطادقت) حُث ٌشحر بلى ؤن مً بحن اإلاػالم الؿٍش

قُما ًايذ غلُه إلاا ًهترح ؤهه برا اهؿلهىا مً دواقؼ واقتراغاث ؤقالؾىن 

قعىطل بالخإيُذ بلى شٍل مً البراؾماجُت، حتى وبن واقو سوسحي غلى هزا 

ال مىاظبا ٌػخهذ بإن ألاشُاء  له جإٍو الؿشح بال ؤهه ويما ًشي في حاُ جإٍو

جيخهي بشٍل حُذ مؼ البراؾماجُت خالقا  لهُذؾش الزي ًبذي خطىمخه مؼ 

 . البراؾماجُت
Par contraste, le pragmatisme peut –être défini comme la 

position qui attribue à la recherche , selon les mots de Bacon, la 

fonction de « faciliter la condition de l’homme et de lui apporter 

des bienfaits » son but est de nous rendre plus heureux en nous 

donnant les moyens de faire face, avec plus de bonheur, à 

l’environnement physique et aux autres. 
4
 

لزا قـشوسحي ًبذي نبىال للهُام بلػبت مؼ هُذؾش دون الخماهي ًلُت مؼ الكٌش 

 .الهُذؾحري 

ل سوسحي إلاىنل هُذؾش، قمً ًىؿلو مً مهذمت ؤقالؾىن       وحعب جإٍو

في البحث اإلاشجبؿت ؤو الذاخلت في غالنت بص يء ما مثل الىحىد، الخحر، 

الحو،ؤو الىانؼ ش يء ال ٌعخؿُؼ ش يء آخش ؤن ٌشمله بل هى واظؼ ونىي 

ظُيخهي حخما بن آحال ؤو غاحال لخبني مىنل بٍُىن ؤي البراؾماحي الزي 

مً حُث ؤهه ٌععى في يخاباث ؤخشي بلى جبني خـ  ]ًذغم به سوسحي جطىسه 

مخذ بلى دًىي ولِغ رلَ الزي ًبذؤ مؼ دًٍاسث  قلعكي ًبذؤ مً بٍُىن ٍو

يخهي سبما مؼ ظاسجش ؤو باشالس قحتى ألاقالؾىهُت في غشف هُذؾش ما هي بال  [ٍو

 un pragmatisme impliciteبشاؾماجُت مػمشة

خها جشوي نطت الؿشب  خ الؿشب)     بن الكلعكت في جاٍس ، هزه الهطت 5(جاٍس

التي سبؿها هُذؾش بالكلعكت لم حعخىغب الىحىد ؤلاوعاوي في ًىمُاجه وؤنها 

ٍا ظل الؿشب سهحن  اظدىكزث حمُؼ بمٍاهاتها قمً الُىهان بلى ؤمٍش
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ل جهني للكٌش وس ي في خػمه الىحىد وللخؿلب غلى هزه ألاصمت  جطىسوجإٍو

ل الخهني للكٌش : رلَ ما ههشؤه في هظ سوسحي. ًيبغي الخحشس مً الخإٍو

Cette histoire condensée de la philosophie occidentale s’étend 

de la conviction, propre aux Grecs, selon laquelle l’objet de la 

recherche réside dans la saisie d’archai, de principes, de choses 

plus grandes et plus puissantes que l’existence humaine 

quotidienne, jusqu’à la conviction américaine qui subordonne la 

recherche à l’invention technologique et à la possibilité de 

placer les choses sous notre contrôle. Pour Heidegger, ce 

catalogue d’abréviations des « compréhensions de l’être » des 

philosophes est un escalator descendant. Une fois que l’on a mis 

les pieds dessus, il n’est pas possible d’en descendre avant 

d’avoir atteint le bas. Si  vous commencez avec Platon, vous 

finirez avec Nietzsche, et pire encore avec Dewey. 

Heidegger soutient que si l’on veut comprendre ce qui se 

passe au bas de l’escalator, au XXe siècle, c'est-à-dire à l’âge où 

la philosophie a épuisé ses possibilités, « nous devons nous 

libérer de l’interprétation technique de la pensée ». Les débuts 

d’une telle interprétation, selon lui, «  remontent à Platon et 
Aristote ».6 

 :ميححزة هيدغحر

 : في حىاس مػه حىُ هظشجه للكلعكت ؤحاب سوسحي بإنها جمثل باليعبت بلُه

 " 
ً
 ضشقا

ً
خ الكٌش ولها مىنل محذد في الجذاُ ولِعذ غلما نها ب. قشع مىخاٍس

 ؤؤما ناثمت الكالظكت قخػم . جكٌحر خاص حىالإلاخؿحراث آلاهُت
ً
شخاضا

 حذًذة للخكٌحروالٌالم مخإنلمت مؼ الخؿىساث اإلاعخجذة
ً
. انترحىا ؾشنا

 غً ؤغادة ايدشاف بقمىز ؾالُلُى و
ً
سظؿى في الهشهالثاوي غشش، قػال

ت داسوًٍ والخؿُحراث الٌبحرة في الثهاقت وألادب الػلىمىالخؿُحر  هظٍش

لى ؤشخاص ًطىؾىن اإلاكشداث غلى هحى  بالذًمىنشاؾي، هحً في حاحت

ؤما الزًً ًهىمىن بهزا الػمل في . حذًذ مخخلكػً راى الزي ٌعبو الخؿُحر

 7" .هجاح قُطىكىن بالخالي قُخاهت الكالظكت الٌباس
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الكالظكت الزًً باظخؿاغتهم حؿُحر وبالؿبؼ قةن هُذؾش واحذ مً هاالء 

ماسجً هُذؾش وألاهمُت الٌبحرة التي ٌػؿيها سوسحي بلى معاساث الثهاقت غامت 

Martin Heidegger، ػذه غلى بزشها واحذا مً ؤيبر زالزت قالظكت في الهشن  َو

ً ل الخهني للكٌش» بلى دوسه الشثِس ي في،جشحؼ الػشٍش  8«جخلُطىا مً الخإٍو

و ؤًً  خ الكلعكت الؿشبُت بلى ؤلاؾٍش الزي جمخذ حزوسه بحعبه في جاٍس

ًاي"جٌشظذ الكٌشة الباحثت غً ؤلامعاى بـ   ؾحر ؤن هزه الحهُهت archai" ألاس

التي ًبرصها قٌش هُذؾش ال جطل بلى مىتهاها بمثل ما ؤن مششوع هُدشه لم 

ذا هى الحلهت ألاخحرة في هزه  ًجذ ظبُله بلى الايخماُ وسبما ًٍىن دٍس

العلعلت مً هضع الحجب وبماؾت اللثام غً ؾشاواث قلعكُت ما قخئذ 

جترسخ يإظاؾحر نذًمت سقػتها الكلعكت في ظابو غهذها لٌنها شِئا قشِئا 

لهذ غمل ؤحذ جالمزة هُذؾش . غادث لخجػل مً جهالُذها ؤظاؾحر حذًذة

ىص  ل الخهني للكٌش الزي Herbert Marcuseوهى هشبشجماًس غلى جحلُل هزا الخإٍو

حزس مىه هُذؾش وشخظ ما اهخاب اإلاجخمؼ الؿشبي مً ؾؿُان للػهالهُت 

ل الخهني للكٌش وما ؤقشصه  الخٌىىلىحُت الىاججت غً ؤلاقشاؽ في هزا الخإٍو

هزا الىىع مً الػهالهُت مً معاوت وظلبُاث لِغ غلى الؿبُػت قحعب 

بل غلى ؤلاوعان هكعه بحُث اهخهل هضوع هُمىت ؤلاوعان غلى الؿبُػت بلى 

ًان محل قحظ  هضوع في هُمىت ؤلاوعان غلى ؤلاوعان وهى ألامش الزي 

ذا بخإزحر مً )وحصخُظ قلعكي مً لذن قالظكت الاخخالف  ى، دولىصودٍس قًى

 . (هُذؾش

ذا ورلَ غىذما وحذ حشابها بحن     لهذ جإحى سوسحي بلى هُذؾش غبر دٍس

. الاهخهاداث اإلاىحهت ضىب الذًٍاسجُت مً نبل دًىي، هُذؾش وقخؿيشخاًً

بذؤث ألاشُاء ججخمؼ في رهني، وجبّحن لي ؤهه » وفي جلَ اللحظت ًهىُ سوسحي

غثرث غلى العبُل التي بها ًمٌىني الجمؼ بحن ههذ الخهلُذ الذًٍاسحي بالجزغت 

ى  خُت الهُؿُلُت لـ مِشُل قًى و  Ian Hacking،  بًان هٌُىـMichel Foucaultالخاٍس

اغخهذث برن ؤهه مً اإلامًٌ جشجِب ًل . Alastair MacIntyreبهخحرؤلعخحر ماى

خ شبه هُذؾشي حىُ الخىجشاث داخل الجزغت  هزا غمً جاٍس
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في الىانؼ، بن ما ًحبزه سوسحي ؤيثر مً ؤي ش يء آخش في 9«.ألاقالؾىهُت

شخطُت هُذؾش هى هزا الىهذ اإلاىحه للذًٍاسجُت والزي ٌػّذ بمثابت غامل 

ً قخؿيشخاًً ودًىي ويزلَ هزا الخىحه  مشترى مؼ الكُلعىقحن آلاخٍش

ؼ ؤظغ الثهاقت الؿشبُىجكٌَُ غىاضشها ؤلابعدُمىلىحُت  الهُذؾشي لخهٍى

. ولًٌ مً دون الزهاب بػُذا في هزا اإلاىنى الخذمحري 

ذا رلَ .     ولهزا ٌػخبر هُذؾش في ؤغحن سوسحي حلهت وظؿى بحن هُدشهىدٍس

هُدشه، ي ُب هُذؾش ما ًمثله هُذؾش باليعبت يلـبؤن هزا ألاخحر ًمثل باليعبت 

ًاء والىانذ ألايثر جذمحرا لعابهه  10.قٍل واحذ منهم هى الهاست ألايثر ر

ل قلعكت واحذة، يلـبهُذؾش ؤًػا باليعبت 
ّ
سوسحي مثل قخؿيشخاًً ال ًمث

هزه اإلامازلت بحن الكُلعىقحن في اإلاىنى . وبهما ًجعذ جطىسًٍ قلعكُحن

الكٌشي والدشابه مً حُث ههاؽ الاهؿالم والىضىُ غلى اإلاعخىي ألاداحي 

ا لذي ًل  ًهابلها يزلَ حشابه في الاهخمام بمىغىع واحذ ظُطبح مشيٍض

واحذ منهما غلى الشؾم مً الاخخالف البّحن في يُكُت اإلاػالجت وفي ألاظلىب 

قحعب سوسحي الكُلعىقحن غشقا جهاؾػا قلعكُا في . اإلاىخهى لخىاوله

.   معاسهما مً حُث ؤن مىؿلو ألاُو ٌػخبر مىخهى للثاوي والػٌغ صحُح

    بن الخطىس البراؾماحي للؿت الزي اهؿلو مىه هُذؾش هى ما اهخهى غىذه 

ػخبر . قخؿيشخاًً بمثل ما ؤن مىخهى هزا ألاخحر ٌػذ مىؿلها لـ هُذؾش ٌَ لهزا 

سوسحي ؤن هُذؾش ألاُو ًهابل قخؿيشخاًً ألاخحر وقخؿيشخاًً ألاُو ًهابل 

ؾحر ؤن هزا الجضء البراؾماحي في قلعكت هُذؾش لم ٌشكؼ له . هُذؾش الثاوي

غىذ سوسحي قُكػل غلُه دًىي رلَ ؤن مىنل هُذؾش مً الؿشب اجخز 

خ الكلعكت وحُىما اغخهذ ؤن الكلعكت اظدىكزث ًل ؾاناتها  ظبُله مً جاٍس

خ  قهزا ًادي بالػشوسة بلى ؤن الؿشب ؤًػا اظتهلَ ًل ما غىذه ألن جاٍس

الؿشب في هظشه ٌػذ بمثابت العلم الٌهشباجي جمخذ ؤدوى دسحاجه مً ؤقالؾىن 

وجيخهي غىذ دًىي لًٌ بمجشد ؤن ًػؼ ؤلاوعان نذمُه في رلَ العلم 

. ظُجذ هكعه ال محالت ؤمام دًىي 
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خ ألاوسبي  خ الكلعكي اإلاخطىس في غشف هُذؾش هى الخاٍس     بن هزا الخاٍس

ها وهى ما ًذقػىا بلى  خ الىحىد بىضكه مُخاقحًز بىضكه مششوغا لخاٍس

الاغخهاد بإن هُذؾش لم ًخخل غً ؾمىحه ببلىؽ هزه اإلاشحلت التي حعمح له 

خ  خ ًىهه هى هكعه حذر حاظم باليعبت لخاٍس باالهخشاؽ في معاس الخاٍس

الىحىد وهزا ما لم ًًٌ مىحىدا غىذ قُلعىف بشاؾماحي مثل دًىي حعب 

 ُ بن البراؾماجُحن مثل دًىي ًإملىن في ؤن جبلـ ألاشُاء » :سوسحي الزي ًهى

نهاًتها، لًٌ مكهىمهم للػاسغُت ال ٌعمح لهم بٌخابت سواًاث دسامُت غلى ؤي 

ًان، ضػىدا  ؤو هضوال بنهم ًمثلىن سظما جىغُحُا للكػُلت . ظلم يهشباجي 

 11« .التي ًيشذها هُذؾش، والتي لم ًًٌ بمهذوسه هى ؤن ًماسظها

مً شَ في ؤن مىنل سوسحي هزا مً هُذؾش ًؿلػىا غلى لِغ هىاى 

اصدواحُت في الخهذًش والحٌم قهى مً هاحُت ًجػل مً قُلعىف الىحىد 

ًان مثل قخؿيشخاًً ودًىي  ً ألهه وبن  واحذا مً ؤبشص الكالظكت اإلاػاضٍش

وظاهمىا في مىاهػت 12نذ غاشىا وقو ما ٌعمُه بالكلعكت الهامشُت

هم اإلاكٌشون الثالزت الٌباس »الكلعكت اليعهُت، قهاالء في اغخهاد سوسحي

ًل واحذ منهم غمل ًل ما في وظػه حتى ال  [...]الهامشُحن واإلايشئحن لضماهىا

ل ؤقٍاسه ويإنها ؤحىبت إلاشاًل قلعكُت جهلُذًت ؤو بٍىنها حعاهم،  ًخم جإٍو

مً خالُ نػاًا بىاثُت، لجػل الكلعكت قشغا ؤو ؤقها مػشقُا للخػاون 

 13«.والخهذم

حا مً سوسحي هحى دًىي في  لًٌ في اإلاهابل، هجذ اهجزابا واضحا وضٍش

مكاغلت ؾحر مىصوهت مؼ هُذؾش حُث ًخخلى قجإة سوسحي غً جىحهاجه 

ألادبُت اإلاػلىت لطالح الخؿلػاث العُاظُت التي ًلخمعها غىذ دًىي بل بهه 

ت وفي هزه الهشاءة ال ٌشػش  ًاهذ بػُىن دًٍى ًطشح ؤن نشاءاجه لـ هُذؾش

ا  ػا نعٍش سوسحي بالىذم ؤو بخإهِب الػمحر رلَ ؤن هُذؾش هكعه ماسط جؿَى

ًان ًّذعي اظخػذاده إلاذ ؤرها ضاؾُت لطىث  ً وهى الزي  لكٌش آلاخٍش

ل غىُل، » ، لهذيُىىهتاُ ججاهل هُذؾش مً دون جشدد، ؤو ؤهه ؤغاد جإٍو
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لػذد مً ضكحاث ؤقالؾىن وهُدشه مؼ جهذًمه لىكعه غلى ؤنهةوعان 

، مثلما ًمًٌ ؤن وعمػه في يُىىهتًىطدباهخمام بلى هذاء اُ

والحهُهت ؤن هُذؾش نذم بحابخه الخاضت حىُ بمعإلت جطىس 14«.ًلماتهم

ت جػاف بلى  وجحذًذ الػالنت مؼ الخهلُذ الكلعكي الؿشبي وهي بحابت شاغٍش

ً واحذة غلمُت  حن بحعب سوسحي نذمخا في الهشن الػشٍش بحابخحن ؤخٍش

.  وحػىد بلى هىظُش وألاخشي ظُاظُت وحػىد بلى دًىي 

وحعب هُذؾش قاإلاكٌش الكلعكي هى الىحه الىحُذ الزي ًخمىنؼ في هكغ 

 15.وهُذؾش ًذًش ظهشه للػلمُحن ملخكخا هاحُت الشػشاء. اإلاعخىي مؼ الشاغش

.      وهزه الحشيت مىه حػخبر سد قػل غذ ؤلاحابت الػلمُت

    لهذ وحذ سوسحي غىذ هُذؾش وغىذ وحىه زهاقُت ؤخشي مً خاسج الحهل 

ت، وفي حػل  الكلعكي ما ظعى بلى جإيُذه في حػل الثهاقت ؤيثر شاغٍش

ًاألدب  الكلعكت ضىجا مثل بهُت ألاضىاث داخل بؾاس اإلاحادزت ؤلاوعاهُت 

خ والكً .  والخاٍس

وؤيثر مً هزا قهذ الخمغ سوسحي مً وحىدًت هُذؾش وظاسجش والىحىدًحن 

ها وللكشاس مً الخػلو الشذًذ باإلااهُاث  ً مشجٌضا لهذم اإلاُخاقحًز آلاخٍش

خُت التي مألث  والجىاهش ومً غُو الػابـ الػهلي وهضغاث الخػالي الال جاٍس

الىحىدًت ؤنشب الكلعكاث بلى الشػش؛ » ظماء الكلعكت، مً حُث ؤن

قالشػش والكلعكت ضىسجان للخػبحر غً . والشػش ؤنشب الكىىن بلى الىحىدًت

 وفي 16«.بحذاهما للخػبحر غً ؤلامٍان، وألاخشي للخػبحر غً آلاهُت: الىحىد

ما : اغخهاد سوسحي قةن هُذؾش حُىما ًىحه ؤهظاسها بلى الىحىد بعااله

الىحىد ؟  قةهه ال ًشؾب مً وساء رلَ جيبيهىا بلى مىغىع مهمل بهذس ما 

وظااُ الىحىد لِغ هى . ًشؾب في بؾالغىا غلى ما ًمّحز البحث غً الشػش

بن الجىاب غىه ٌشبه الٌكاح مً ؤحل العلؿت . العااُ غً صهشة الٌشص 

ونبىُ الػاسغُت وغذم ؤلاقالث مً الضمان والبحث غً ألابذًت غلى 

هت ألاقالؾىهُت و باألحشي قةن هذقه بقهامىا ما هي ضىسة الثهاقت  الؿٍش
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غىذما ًٍىن همىرج اليشاؽ ؤلاوعاوي داخلها هى الشػش بذال مً 

 17.الكلعكت

بهي غلى ش يء مً  ت اإلاكشؾت وٍُ لًٌ سوسحي ال ٌعاًش هُذؾش في هزه الشاغٍش

ؤخزه ووسزه غً دًىي وبالخالي قهى وبن نبل مثل الزي الجاهب الاحخماعي 

بهُت البراؾماجُحن ؤن ًٍىن اإلاكٌش والشاغش هما اإلاششغحن اإلاجهىلُىللمحُـ 

الاحخماعي قةهه ال ًجػل هزا اإلاحُـ الاحخماعي مىحىدا للشاغش واإلاكٌش يما 

 وهىا في هزه الىهؿتبالزاث 18.ًظً هُذؾش بل الػٌغ هى ما ًشاه البراؾماحي

يسحب لُلخحو بـ دًىي وهى ما ًكعش يُل ؤضبح  ًكترم سوسحي غً هُذؾش ٍو

ا لًٌ في اإلاهابل هجذ دًىي باألظاط دًمهشاؾي – هُذؾش غشغُا هاٍص

. اعيماحذ

ذ سوسجُى البراؾماحي الزي ًخٍلم باظمه ؤن ًػؼ حذا      مً هزا اإلاىظىس ًٍش

قاضال بحن الكٌشة التي ٌشترى قيها ًل مً هُذؾش وؤدوسهى وغذد يبحر مً 

جخػمً في " الحذازت " اإلاثهكحن اإلااسيعُحن والتي جشي ؤن الظاهشة اإلاعماة 

ت، التي حعمح لىا بالحطىُ  ت والخىجالُخاٍس ونذ واحذ الذًمهشاؾُت البرحىاٍص

ي الحُاة الاحخماغُت اإلازًىسًٍ
ّ
.  غلى مػشقت قلعكُت مثل التي جمّحز شٌل

خ الؿشبي بالجّذًت الٍاقُت      هىا ؤًػا ًشي سوسحي ؤن هُذؾش ال ًإخز الخاٍس

خ مً ماظعاث وؤخالم وجهلُذ ظُاس ي في  شقػما جبلىس خالُ هزا الخاٍس ٍو

ال ًىظش بلى الخهذم، العػادة للٍل، – ححن ؤن البراؾماحي مثل دًىي و سوسحي

الثهاقت والحػاسة غلى ؤنها جىذسج غمً ناثمت غالم ما قى الحغ، ألاقٍاس، 

ؤلاله الىاحب ألاخالقي ظلؿت الػهل وما بليها، بن البراؾماحي ًخمعَ 

ظل محخكظا بما اظخخلطه مً  بجماغخه الذًمهشاؾُت وال ًىكش منها ٍو

بمثل ما ًخكو . دسوط للكالظكت العابهحن والحالُحن لطالح مجخمػه

البراؾماحي مؼ هُذؾش وهىظُش غلى الاغتراف بإن غطش الخٌىىلىحُا الػلمُت 

ت ًيبغي ؤن جدُح للجماغت الذًمهشاؾُت مً ؤن  وغهالهُت الخكخح والحٍش
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جخحٌم ؤيثر وجطبح ظُذة الػهالهُت الخٌىىنشاؾُت بذال مً ؤن جٍىن 

 19.خاغػت لها وجحذ ظُؿشتها

عمى به    غلى الشؾم مً الاغتراف والخهذًش اللزًً ًٌنهما سوسحي لـ هُذؾش َو

بلى الذسحاث الػلى في ظماء الكلعكت اإلاػاضشة، بال ؤهه ًشقؼ جطىسه الزي 

خ الؿشب لُػخبر هكعه الحلهت ألاخحرة  ًىإي قُه هُذؾش بىكعه بلى مىخهى جاٍس

خ مً خالُ بغؿاثه للؿت حىهشا ًخحذد به مىغىغها لهذ غّذ . في هزا الخاٍس

هُذؾش هكعه الىحُذ مً ًمٌىه الىكار بلى ؤغمام هزا الجىهش وهزا ما ال 

خ الكلعكت ومحاولت ججاوصه . ًىاقهه غلُه سوسحي ومؼ رلَ قةن نشاءجه لخاٍس

ها الؿشبُت حعخمذ بػػا مً مششوغُتها مً هكغ الخطىس  للمُخاقحًز

الهُذؾشي ونذ ججلى رلَ لذي سوسحي مً خالُ بسشاده إلاحترفي الكلعكت بلى 

هت لكهم الخؿىس الجذلي هي بنامت سابؿت بحن ؤغماُ الكالظكت  ؤن ؤقػل ؾٍش

الٌباس ولػل حضء مً هزه الشابؿت هى ما ههشؤه في غالنت سوسحي بكُلعىف 

.   آخش هى لىدقُؿكخؿيشخاًً

 راية نقدية

نشاءة :      في ألاخحر ؤود ؤن ؤشحر بلى ؤن ما نذمخه في مذاخلتي غً هُذؾش

سوسجُت  ال ٌػذو ًىهه نشاءة داخل نشاءة ؤي نشاءحي لهشاءة سوسحي سبما لهشاءة 

.  هُذؾش لىطىص قلعكُت ؤخشي وهي ظلعلت مً الهشاءاث نذ ال جيخهي

     لهذ ؤبذي سوسحي نبىال للهُام بلػبت مؼ هُذؾش جخمثل في نشاءة بشاؾماجُت 

لها غمً مهاسبت ههذًت مخكخحت مىهجُا ومدعامحت  لىطىضه ولًٌ بخإٍو

مػشقُا حتى ال جٍىن مخىانػت مؼ بنشاس سوسحي باإلاٍاهت الٌبحرة لهُذؾش 

وللمالمح البراؾماجُت التي جحملها قلعكت هُذؾش ال ظُما في بذاًت هطه 

الٌُىىهت والضمان ويزا لُحاقظ سوسحي غلى حاهب مً الاظخهالُ الكٌشي 

: ًهىُ . بصاء الىظ الهُذؾحري 
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Dans cette étude, je m’efforcerai de dégager jusqu’à quel point 

un pragmatiste peut entrer dans le jeu de Heidegger, pour 

essayer ensuite de déterminer le point à partir duquel il lui faut 

s’en séparer.
20

 

ًطشح سوسحي في نشاءجه الزاجُت لـ هُذؾش والتي اظخلهم واظخػاس قيها بػؼ 

ألادواث واإلاىاد الكلعكُت مً ؤظخاره دًىي بُذ ؤهه ًشي ؤهه نشؤه يإي ناست 

ً وبص يء مً الىهذ الػىُل  في – بل ويما نشؤ هُذؾش الكالظكت آلاخٍش

: اغخهاد ًهىُ سوسحي

Je n’ai aucune raison d’en ressentir de la culpabilité ou de 

l’ingratitude. Heidegger ignore sans scrupule, ou réinterprète 

violemment, un bon nombre de pages de Platon et de Nietzsche 

tout en se présentant lui-même comme quelqu’un qui prête une 

oreille scrupuleusement attentive à la voix de l’Etre, telle qu’on 

peut l’entendre dans leurs mots. 
21 

ل  لزا ؤغخبر نشاءجه – ًىذسج هزا الؿشح باألظاط في مىنل سوسحي مً الخإٍو

لُت  ل وخاضت الس ّيء اإلاثحر للجذُ جطىؼ شهشة – جإٍو وغمً هزا الخإٍو

 ُ ً دًيُى  في 22SéverineDenieulالكُلعىف  يما حشحر بلى رلَ ظُكٍش

 Les raisons d’une"هُذؾش، جلهُه ووسزخه : ؤظباب الاقخخان"مهالها 

fascination : Heidegger, saréception et seshéritiers معخىحُت قٌشتها 

 وحُث ؤن شهشجه حػىد في حضء يبحر منها بلى ما خلكخه 23مً جىم سويمىس 

الث مخباًىت وؤخؿاء ، ظىاء  ؤقٍاسه ومىانكه ال ظُما العُاظُت منها مً جإٍو

ًاهذ قيها  ٍا ؤو في ؾحرها مً البلذان التي  ًان رلَ في قشوعا ؤو في ؤمٍش

. لهُذؾش حظىة يبحرة

ل غلى ؤهه اظخػماُ للىطىص  وهزه واحذة مً – لهذ هظش سوسحي للخإٍو

ؾحر ؤهه مً الصحُح الهىُ مؼ – الىهاؽ الخالقُت بِىه وبحن بمبرجى بًٍى 

ًاهذ قهي ال جخلى مً الاظخػماُ  سوسحي ؤن ؤًت نشاءة لىظ قلعكي ما ومهما 

l’usage ولًٌ هل جىحذ نشاءة ؾحر –  بمػنى جىظُكه ؤو نشاءجه نشاءة مؿشغت

حعب غبذ الكخاح - مؿشغت؟ يشد غلى مً ٌػترع غلى هٌزا نشاءة
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، ًل نشاءة جٍىن بؿشع ما، بهذف ما وبهطذ ويإهىا بها وغً -يُلُؿى

هها هخهاظم الىظ مؼ ضاحبه ووشاسيه بػػا مما ًٌخب بل وؤيثر مً  ؾٍش

ذ مً ضاحب الىظ ؤن ًٌخب ما ًخماش ى مؼ سؾباجىا  هزا ويإهىا هٍش

خىا، مؼ ما ًخىاقو مؼ همىمىا  وؾمىحاجىا، مؼ ما ٌعاًش جشازىا وجاٍس

ل بلُىا ؤهىا وععى إلًجاد – ومشٌالجىا وبال وحذها بذاخلىا  ُّ ؤو هٌزا ًخ

.  مششوغُت إلاا وعجب به وهثو قُه مً هطىص

     بهزا ًحملىا سوسحي بلى هىع مً اليعبُت الثهاقُت والتي ؤغخهذ ؤهه وبن غثر 

ًان  غليها لذي هُذؾش بلى ؤهه لم ٌعػكه هزا ألاخحر في خاجمت قلعكخه يما 

في بذاًت هطه الٌُىىهت والضمان ٌشٍل حضءا مً بشاؾماجُت سوسحي ولبىت 

ؤظاظُت مً لبىاث قلعكخه ما بػذ حذازُت رلَ ؤن هُذؾش الزي ظعى بلى 

خ الؿشب غبر قلعكخه سؤي في نهاًت اإلاؿاف هكعه الىحُذ الزي  ؼ جاٍس جهٍى

بمعخؿاغه الىكار بلى ماهُت هزا الؿشب وهزا بالخحذًذ ما ؤهٌشه سوسحي غلى 

ًان مً ؤظباب جباغذ وجماظكالكُلعىقحن بل وانتراب سوسحي ؤيثر  هُذؾش و

ت بُنهما  قإيثر مً دًىي بذُ هُذؾش وهى الزي بذؤ بهشاءة وبمعاقت مخىاٍص

 .في بذاًت مشىاسه الكلعكي

« Si je préfère Dewey à Heidegger, c’est parce que je suis 

convaincu que Heidegger désirait une chose … qu’il n’a cessé 

d’avoir sous le nez. » 24 

     هل ٌػني هزا ؤن لهُذؾش اصدواحُت في خؿابه الكلعكي وفي الىنذ الزي 

هاه التي غمل غلى  خ الؿشب في مُخاقحًز ًان ًشي قُه بمٍاهُت نشاءة جاٍس

ػها ألنها اظدىكذث ششوؾها وبالخالي اظدىكذ  الؿشب ؤًػا بمٍاهاجه  جهٍى

ه ما هى بال ولُذ غاسغُت الىحىد يما  وبإن الػالم الؿشبي اإلاازل ؤمام هاظٍش

ًان ٌػلم ؤهه لم  ؤهه بذغىجه بلى ؤلاهطاث لطىث الىحىد ؾحر ؤهه هى هكعه 

خ الىحىد ويما غبر غً  ًشؾب في ظماع ظىي ؤهه اإلاىنل الحاظم في جاٍس

ذا ؤمل هُذؾش هى الىحه آلاخش لحىِىه   :رلَ دٍس
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cet espoir de Heidegger lui-même, sa pensée apparaissent 

comme un événement décisif dans l’histoire  de l’Être.  
25

 

 :    وؤخخم بمىنل ًلخظ مىنل سوسحي ًهىُ قُه 

Les pragmatistes comme Dewey espèrent que les choses 

puissent bien tourner à la fin, mais leur sens de la contingence 

ne leur permet pas d’écrire des récits dramatiques sur quelque 

escalator que ce soit, qu’il monte ou qu’il descende. Ils sont 

l’illustration d’une vertu que Heidegger prêchait, mais qu’il fut 

lui-même incapable de mettre en pratique.
26
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