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مارتن هيدغر واإلانعطف  

. أو من ميتافيزيقا آلانية إلى الانفتاح على الشعر

 لرد محمد

 

 :تمهيد -1

غمام ججشبت قٌش هُذؾش، هى ان هزا أؾىص في مٌدشكاث اُمً بين 

قام، والشاهذ آالكٌش ال ًىكخذ بذاللت اقو خاص، وئهما هى ًدشٍل بذاللت 

 Êtreالىحىد والضمان))غلى رلَ هى ان ما اغلىذ غىه الكهشة العادظت مً 

et temps) ) خ الاهؼىلىحُا الٌالظٌُت مهمت ع جاٍس ًان قدىاها ان جهٍى التي 

خ الاهؼىلىحُا  جخؼلب الاهجاص لم ًشي ايخماله ئال مً خالُ الهبع غلى جاٍس

مً حذًذ، نبظت قُىىمُىىلىحُتهيرمُىىػُهُت، ما قخئذ جىهلب غلى 

راتها، وألدُ غلى رلَ مً ان نشاءحي للىحىد والضمان نذ اظكشث غً 

الخمُيز بين داللخين ؾير مدذدجين مً ػشف هُذؾش راجه، هى أن الاهؼىلىحُا  

ت  ها ُوحذث في اإلاذوهت الهُذؾيًر  بمػنى ججاوص 1927الٌالظٌُُت يمُخاقيًز

خ، وهزا مىز أن اغلً هُذؾش غً رلَ الحىاس  ها مً خُث هي جاٍس اإلاُخاقيًز

خ  (Dasein)اإلاىخظم بين جدلُلُت آلاهُت  وألاوعام الكلعكُت الٌبري لخاٍس

ذها هصىص  ها؛ ولًٌ سبما ما خلصىا ئلُه يبذيهُت ساسخت جٍإ اإلاُخاقيًز

ذاوؾاداميرولُىجاسولُكُىاط الىاخذة جلىي الاخشي هى أن نبع  حاى دٍس

ها بذاللت جكٌَُ بىاها الاهؼىلىحُت لم ًًٌ ئال باغادة  هُذؾش غلى اإلاُخاقيًز

اظخماليما مً حذًذ، وراى اغتى وادهى وأمش ههذ جلهاه الكٌش الهُذؾيري 

لىال أن هُذؾش اظػل قٌشه مً خالُ قخده غلى بذء آخش قُه جخدهو 

لحظت الىصل بالبذء الاُو راى الزي اظخأهكه اإلاكٌشون الهبل 
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ذ الٍامل مً خالُ اللؿت  ظهشاػُُين، سب اظخئىاف وحذ له هُذؾش الدعٍش

ت  ألالُثُا، الػهذ، البذو، الكٌش، الكً، )لهىُ الحهُهت في ماهُتها الشػٍش

، وجلَ الكشطُت هي التي ظىداُو أن (...اإلاهذط، ؤلالهي، الصمذ، الاهصاث

، ألهني ال أسي في اهدباط (البدث)هخبىاها وهذاقؼ غنها بهىة مً خالُ هزا 

لحو  ((الىحىد والضمان))لؿت  ُُ ها غُبا أو غاسا ظ داخل مىظىمت اإلاُخاقيًز

ها  ت الػىدة مً ؾير سحػت ئلى جأظِغ مُخاقيًز باالهؼىلىحُاالهُذؾيًر

ًان غلى وعي جام بمذي غذم سطاه غً  الىحىد ))مظادة، ألن هُذؾش 

خُث ؾالبا ما ًصل جدلُالجه جلَ بأنها مشىشت ومظؼشبت ( (والضمان

 Leبػذ اإلاىػؼل)وؾامظت، وألحل رلَ اقترطىا بأن هُذؾش الثاوي 

tournant)  ل جلَ التي ، بػُذا غً مخاهاث الخأٍو هى مخلص هُذؾش ألاُو

ذاوهبرماظىلُىجاسولُكُىاط . اهخهى اليها ههاد هُذؾش مً دٍس

الاهتداء إلى أساس جديد للتفكير   -2

 الوجود والعدم - أ

خها، ناةمت غلى ظإاُ الىحىد،  لهذ ظلذ الكلعكت، ومً خالُ جاٍس

، ًإيذ هُذؾش، ونؼ الخلؽ بين الىحىد  لًٌ أزىاء مماسظت هزا الدعاُؤ

واإلاىحىد، قلم حػذ الكلعكت نادسة غلى الخمُيز بُنهما، ولم ًدصل لها أن 

 اإلامًٌ بُنهما، قهذ La différence ontologiqueقٌشث في الكشم ألاهؼىلىجي 

ها))ؾاب غً هظش  الكاسم "ابخذاء مً أقالػىن ووصىال ئلى هُدشه  ((اإلاُخاقيًز

، أي الخمُيز ألاظاس ي بين الىحىد واإلاىحىد، لصالح حػهل "ألاهؼىلىجي

. اإلاىحىد وخذه

لهذ جىحه الكٌش الؿشبي في ظإاله غً الىحىد ئلى ما ًمثل ظهىس 

الىحىد وخظىسه، ، ئن الكلعكت وهزا مً خالُ ما يشكخه في معاسها 
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ها  خي هي مُخاقيًز  بهذس ما جظؼ ظإاُ اإلاىحىد نبل Métaphysiqueالخاٍس

ظإاُ الىحىد، وبهذس ما جبدث في ماهُت وحىد اإلاىحىد، أي جدصش مهمتها 

مً خالُ غالم الخمثل، وحػخبره مً حهت  (ماهُت الٍاةً)في ظإاُ اإلااهُت 

الحظىس، ومً هىا هكهم خذًث هُذؾش غً نهاًت الكلعكت وغً جمام 

هي .  مششوغها اإلاُخاقيًز

بخأملىا للػالنت بين الىحىد واإلاىحىد يما ًخصىسها هُذؾش هالخظ 

الدشابه الهاةم بُنها وبين ما جصىسه أقالػىن مً غالنت بين اإلاثاُ 

وججلُاجه اإلاخخلكت؛ قالىحىد لِغ هى اإلاىحىد وهى لِغ مىحىدا " ؤلاًذوط"

بين اإلاىحىداث بل هى هىس قدعب، ئهه ما ًمىذ اإلاىحىد مىحىدًخه؛ أو 

بخػبير آخش ههىُ أن اإلاىحىد ال ًمٌىه الظهىس والاهٌشاف ئال بكظل هزا 

الزي ًجػله ال محجىبا أي ًىهله مً مجاُ الخحجب ئلى  ((الىحىد ))الىىس 

. الالجحجب والخجلي

ًان أقالػىن ٌػخهذ أن  ًىكصل غً اإلاىحىداث،  ((ؤلاًذوط))وئرا 

وهى ًهىم في غالم ظماوي، قان هُذؾش، وغلى خالف رلَ، ًإيذ غلى أن 

الىحىد ًظل هى هكعه محجىبا داخل اإلاىحىد الزي ٌػمل غلى يشكه، قهى 

قال اهكصاُ . في يشكه وئهاسجه للمىحىد ًٍىن مخحجبا، ًٌشل وال ًىٌشل

ت واخذة ت ججمؼ بُنهما في هٍى . بين الىحىد واإلاىحىد، بل هىاى سابؼت طشوٍس

 باللحظت ألاقالػىهُت هزا 
ً
ها الٌالظٌُُت بذءا لهذ أهملذ اإلاُخاقيًز

ها ال جخٍلم غً الىحىد، قهي جذعي أنها  الكشم؛ هزا ال ٌػني أن هزه اإلاُخاقيًز

ئنها حعأُ . ال تهخم ئال به، لٌنها في الحهُهت جخلؽ بين الىحىد واإلاىحىد

، ئهه L'oublieقهؽ خىُ اإلاىحىدًت، أما الىحىد قهذ ظهؽ في اليعُان 

.  ؾاةب غً الخكٌير
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ًشقؼ هُذؾش الػذم ئلى مشجبت الىحىد، وظدخجه  ألاهؼىلىحُا جبػا 

لزلَ ئلى ػشح معاءلت غً خهُهت  الػذم؛ لهذ أصبذ ظإاُ الػذم ئشٍاال 

هُا؛ ًإيذ هُذؾش في مداطشجه  ها؟))مُخاقيًز غلى عجض البدث  ((ما اإلاُخاقيًز

الػلمي في جىاُو ظإاُ الىحىد، قهى ًخجه داةما صىب اإلاىحىد راجه، لُػمل 

ئه ئلى مجمىع وخذاث، قػالنت الاوعان بالػالم في ظل  غلى جهؼُػه وججٍض

ما جهذمه ألابدار الػلمُت هي حػبير غً غالنت ؤلاوعان باإلاىحىد قهؽ، ال 

ش يء ؾيره، لُبهى اإلاىحىد الحهُهت الىخُذة التي ال جهبل بؿيرها، قخاسج 

اإلاىحىد ال ًىحذ أي ش يء، هى الػذم ئرن، وظٍُىن بالخالي ًل حعاُؤ غً 

، وهزا لٍىن مكهىم الػذم نذ 1الػذم أمشا مشقىطا مً وحهت هظش غلمُت

اسجبؽ بهزا اإلاىظىس بما ال وحىد له، وبالخالي قهى ًكلذ مً نبظت الػهل في 

بػذه اإلاىؼهي، قاإلاىؼو ال ًمًٌ أن ًإظغ لعإاُ الػذم، هزا ألاخير الزي 

، ((ججشبت أظاظُت غً الػذم))ظابهت غلُه  ((ججشبت))ًجب أن ًخأظغ غلى 

عدبػذه بىصكه مٍىها : "ًهىُ هُذؾش ما هصه الػذم أمش ًشقظه الػلم َو

ذ أن ٌػشف شِئا غً  (...)،  Le pur négatifللعلبي الخالص  ئن الػلم ال ًٍش

. 2"وهزا في نهاًت ألامش هى الخصىس الػلمي اإلادٍىم للػذم. الػذم

ها لم ًخم طريقا مغايراللبدث غً ماهُت الػذم ًؼشح هُذؾش  ، ػٍش

و ًخجاوص مبادب الػهل  واإلاىؼو اإلاخػاسف غليها،  الخكٌير قُه مً نبل، ػٍش

هي يٍل والزي ٌػخبر أن البدث في معألت ما  يما ًخجاوص الؼشح اإلاُخاقيًز

ًيبغي له أن ًىؼلو مما ًدُذ جىنؼ خظىس الش يء الزي هبدث غىه، أو رلَ 

مىحىد أي اإلاادة التي جكخهش ئلى صىسة؛ قال -الزي ٌػخبر أن الػذم هى الال

 غً الػذم، تجربة أساسيةًمًٌ الدعاُؤ غً الػذم ئرن ئال مً خالُ 

–قما مػنى رلَ؟ ويُل ًمًٌ أن هٌشل غً الػذم؟ وهل هىاى خاالث 
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ًمًٌ قيها لئلوعان أن ًٍىن في خظشة - جٍىن بػُذة غً الخىاُو الػهلي

الػذم؟ 

ًمًٌ أن هجذ في خاالجىا الىكعُت الىحذاهُت معلٍا هٍىن قُه في 

الزي ًٌشل غً الػذم،  ((الهلو))خظشة الػذم، هزا اإلاعلَ هى 

-هى الزي ال ههل مً خالله غلى ش يء مػين، ًٍىن نلها مً ال ((الهلو))

ش يء، قهى ناةم غلى مىطىع ؾير مػين بالخالي، وهزا هى اإلاػنى -ش يء وغلى ال

؛ ونذ نام هُذؾش ((الهلو))الزي حػؼُه الىحىدًت بصكت غامت إلاكهىم 

بالبدث غً داللت الهلو ألاهؼىلىحُت، وبين أهه أظلىب لىحىد آلاهُت 

Dasein وبهزه "، زم بدث غالنخه بالعإاُ غً مػنى الىحىد، ًهىُ هُذؾش

الخجشبت ألاظاظُت في الهلو هٍىن نذ الخهُىا بهزا الحذور الزي جخدهو قُه 

ًان الػذم ششغ الىحىد غىذ هُذؾش قُما هى ًخصل 3"آلاهُت ، ومً هىا 

.  باإلمٍان نبل الخدهو

    ئّن الهلو يصكت لآلهُت ًجذ مػىاه ألاهؼىلىجي يثؿشة غمُهت 

ها للٌشل غً -لكهم خهُهت الىحىد في  الػالم، قهذ حػل مىه هُذؾش ػٍش

وفي الهلو ًشجج غلُىا الهىُ، ألن اإلاىحىد "ًهىُ هُذؾش ؛ ماهُت الػذم

ل غباسة جىؼو بكػل  بأظشه نذ اهضلو، وخاصشها الهلو مً ًل حاهب، ًو

الىحىد، جصمذ في خظشجه، وئرا مً الحو أهىا هداُو في يثير مً ألاخُان، 

خين ًصِبىا خصش الهلو أن هملئ قشاؽ  الصمذ بهىُ هلهُه غلى غىاهىه، 

قالهلو وقو هزه الشؤٍت .  4"قلِغ رلَ أًظا ؾير شاهذ غلى خظىس الػذم

هى أظاط آلاهُت في ايدشاقها إلااهُت الىحىد، وبهزا ًٍىن الدعاُؤ خىُ 

خهُهت الػذم ممٌىا بالشحىع ئلى خالت الهلو التي جيخابىا، وهي خالت ال 

جشبؼىا بش يء مػين ههلو مىه أو اصاءه، خُث ال ههلو مً هزا الش يء أو 
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راى، وئهما بالظبؽ مً الػذم، ئن الػذم هى الصكت التي حشٍل أظاظا 

 ((ألانا أفكر))لقد حل القلق ألانطولوجي محل أهؼىلىحُا مـمٌىت لآلهُت، 

، قال وحىد لؤلها يمهىلت خالصت، جصل آلاهُت، ومً الكوجيتو الديكارتي

هكهم . خالُ الهلو، ئلى وطؼ أوهؼىلىجي ٌعمذ لها بادساى اهكخاح الىحىد

 يمجاُ خصب لهىُ جعل هيدغر يعود إلى الشعرمً رلَ، العبب الزي 

خهُهت الىحىد؛ في الشػش ًىحذ نلو أًظا، وهى نلو ال ًشجبؽ بمىطىع 

مػين، نلو مشاقو للخلو، الهلو الزي جىلذ مً مجابهت ش يء ال ًدذد 

صىسجه باليعبت له، في نلو الشاغش ًىحذ الخىف مً اإلاهذط؛ وفي 

الحهُهت، غىذما ٌػاوي الشاغش مً نلو الخلو، قاهه بكظله ًىهز راجه، 

. ًكخذ دسبا بالػىدة ئلى الزاث يامٍاهُت للىحىد الاوعاوي

ًبهى اغتزاُ اإلاىحىداث أظاط ًل اهكخاح غلى الىحىد بىصكه هى 

و الزي بىاظؼخه ًمًٌ  الػذم، قكي هزا الىطؼ ًمًٌ أن هصل ئلى الؼٍش

. أن نهخذي ئلى أظاط حذًذ للخكٌير

    ئّن الػذم ال ًدذر ئال مً أحل راجه، ئر هى لِغ شِئا مىحىدا، 

ولِغ هى اإلاىحىد الزي ًىدعب ئلُه، بل هى بالظبؽ ألاظاط الزي ًمًٌ 

مً الٌشل غً اإلاىحىد بىصكه مىحىدا مً أحل العإاُ غً يُىىهت 

آلاهُت راتها، قالػذم هى ألاظاط ألاهؼىلىجي، أي الخجلي الزي جظهش مً 

خالله آلاهُت، أو بخػبير آخش ههىُ أن الػذم وباخخالقه غً ًل ألاشُاء 

 راجه، قال ًمًٌ أن ههل غىذ الوجوداإلاىحىدة واإلاػُىت هى في خهُهت ألامش 

و مىاحهت معألت الػذم أوال، قالػذم والىحىد  معألت الىحىد ئال غً ػٍش

. حػبير غً ش يء واخذ
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و الزي سظمه لىا هُذؾش إلاخابػت معألت الىحىد  مً هىا ًٍىن الؼٍش

بػُذ ًل البػذ غً أي جىاُو غلمي مىؼهي، ومً هىا ظٍُىن للشػش، في 

وئرا جدؼمذ "مػىاه الػام، الحو في الخٍلم لئلقصاح غً خهُهت الىحىد، 

نذسة الػهل غلى هزا الىدى في مُذان العإاُ الخاص بالػذم والىحىد، 

قبهزا أًظا ًخهشس مصير خٌم اإلاىؼو داخل الكلعكت، الن قٌشة اإلاىؼو 

، قالخكٌير في العإاُ 5"هكعها جخدلل في دوامت ًثيرها حعاُؤ أشذ أصالت

الزي ًدىاُو الىحىد يمىطىع له ال بذ أن ًبذأ مً ججشبت الشػىس بالػذم 

في الهلو يمػؼى أولي هالمغ مً خالله غمو الىحىد، وظٍُىن الػذم بهزا 

اإلاػنى مهىلت وحىدًت ال غالنت لها بمكاهُم الػلم واإلاىؼو، قالخكٌير في 

ها، رلَ أن  الػذم ظُإدي في هظش هُذؾش ئلى اظدبػاد اإلاىؼو غً اإلاُخاقيًز

ًان الػذم لِغ  ًل جكٌير ًجذ أظاظه في اإلاىؼو هى جكٌير في ش يء ما، قارا 

هى اإلاىحىد قلً ًٍىن مً اإلامًٌ جىاُو هزه اإلاعألت غلمُا ومىؼهُا وئال 

. ونػىا في الخىانع

اإلاىحىد )ًجػل هُذؾش مً الػذم ئرن مٍىن أظاس ي لىحىد اإلاىحىد 

، ولِغ (البششي أو هى الىحىد ألاصُل في مهابل الىحىد الضاةل أو الجماعي

خها الاظم اإلاظاد وؾير اإلاخػين باليعبت  ها ػىاُ جاٍس يما قهمخه اإلاُخاقيًز

. للمىحىد

ًترجب غما ظبو ريشه اغخهاد هُذؾش في ًىن الىحىد والػذم جمثُل 

ًان مً الحو أن الدعاُؤ غً الىحىد بما هى وحىد هى "لش يء واخذ،  وئرا 

ها، قان مشٍلت الػذم جثبذ أنها مً ػبُػت  العإاُ الشامل للمُخاقيًز

ها ًلها، مً خُث أنها جشؾمىا غلى مىاحهت مشٍلت أصل  جدُؽ باإلاُخاقيًز
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ش معألت العُادة الششغُت للمىؼو  العلب أي مً خُث أنها جذقػىا ئلى جهٍش

ها . 6"في مُذان اإلاُخاقيًز

: الوجود لعطاء أو ترك اإلاوجود يوجد - ب

هى ؤلانباُ غلى  (بػذ مشخلت اإلاىػؼل)ئن ما ًذغى ئلُه هُذؾش الثاوي 

الخكٌير في الىحىد دون الاسجباغ في رلَ باإلاىحىد، قهى ًإيذ غلى طشوسة 

، وفي اسجباغ السمع فقط وؤلاصغاءالخخلي غً أي مىهج والانخصاس غلى 

الضمان ))بهزه اإلاعألت راتها، ًمًٌ الشحىع ئلى مداطشة هُذؾش 

Temps et Êtreوالىحىد
)) ًخُث هجذه ًدذد الىحىد باغخباسه خظىسا، ول ،

ًدصل أي خظىس في مػىاه ألاصُل ئال بترى الىحىد ًخجلى بؼىاغُت  

والعماح له بالحصىُ في الحظىس، وظُؿُب غىا هزا الحظىس ئن هدً 

خاولىا أن هكٌش قُه اهؼالنا مما جم الخكٌير قُه لحذ آلان مً خالُ ما 

خها بىصل الىحىد اهؼالنا مً اإلاىحىد، قٍل  ها ػىاُ جاٍس نذمخه اإلاُخاقيًز

جكٌير أصُل غلُه أن ًهؼؼ الصلت بالخكٌير في اإلاىحىد يأظاط للىحىد، أو 

هىاى أي وحىد مهابال للزاث التي – أن ًىظش ئلى الىحىد باغخباسه وحىدا 

. جٍىن نادسة غلى جمثله يمىطىع

والىحىد جبػا لهزه الشؤٍت ظُجذ جكخده في الكٌش ؤلاوعاوي بىصكه 

ما ًٍىن نابال ألن ًهاُ، وبالخالي ظٍُىن نابال بأن هكٌش قُه،  ونذ خذر 

رلَ مىز قجش الكٌش الؿشبي غىذ الُىهان، خُث أصبذ مً اإلاًٌ الخػبير غً 

خ  الىحىد بشبؼه بالكٌش، ونذ اغخبر هزا الحصىُ في خاالث يثيرة في جاٍس

الكٌش الاوعاوي قٌشة ومثاال جاسة وحىهش وئسادة ظىاء اسادة غهل أو اسادة خب 

،  ونذ بلـ هزا الحظىس أوحه الُىم في ..أو اسادة سوح أو اسادة نىة جاسة أخشي 

. شٍله الخهني
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حشير هزه اإلاػاوي التي ًذغى ئليها هُذؾش ئلى طشوسة الػىدة ئلى اإلاتن 

ش الكٌش مً نبظت -اإلاا نبل ظهشاػي، وهزا ألامش باألهمُت بمٍان بؿُت جدٍش

هي للؿت، رلَ أن أيبر خؼش ًإدي خخما ئلى  اإلاكاهُم والاظخػماُ اإلاُخاقيًز

اوسحاب الىحىد هى في هزا الاظخػماُ اإلاىؼهي للؿت وفي اإلاؼابهت بالخالي 

بين اإلاكاهُم والظاهش، قلِغ الىحىد هى الظهىس في خذ راجه، ئن ما ًظهش 

ئهما هى اإلاىحىد؛ ولزلَ ٌػىد هُذؾش ئلى البذاًاث ألاولى للكٌش الؿشبي يما 

؛ في هزه اللحظت ..ماسظه  الكالظكت ألاواةل مً أمثاُ باسمُيُذوهيرانلُؽ

هىاى، –جم الخكٌير في الىحىد، ولم ًخم الخكٌير في الىحىد باغخباسه 

عدشهذ هُذؾش في هزا اإلاجاُ بما ناله باسمُيُذ غً الىحىد،  ًىحذ في "َو

و في ئدساى ماهُت : "، ًهىُ هُذؾش"خهُهت ألامش وحىد لم ًبذأ ؤلاؾٍش

غ اهؼالنا مً مػشقتهم بظىاهش الؼبُػت، وئهما غلى الػٌغ مً  الكيٌز

ت للىحىد ت وقٌٍش .  7"رلَ، باالظدىاد غلى ججشبت أظاظُت شػٍش

ظىصل مؼ هُذؾش  ئلى الهىُ بأن الكالظكت ألاواةل قٌشوا في الىحىد 

دون أن ًكٌشوا في وحىده يما هى مىحىد، أي باغخباسه مهابال للزاث ًمًٌ 

وحذًش بالزيش أن الخػبير . خصشه وؤلامعاى به في مكاهُم وجصىساث

هذاء ))ًخؼلب مً الاوعان نذسة غلى الاصؿاء لـــ  ((الىحىد يػؼاء))

، وئرا لم جخدهو ججشبت الىحىد بىصكه اهٌشاقا وغؼاء، قاهىا لً ((الىحىد

وغؼاء الىحىد غىذ هُذؾش ًخخز صىسة ؤلاسظاُ، . هىكخذ غلى الش يء

قالىحىد هى الىحىد اإلاشَظل أو هى ئسظاالث الىحىد؛ قارا هظشها ئلى الىحىد 

بهزه الذاللت أي بىصكه خظىسا، قاهه ًمٌىىا أن هكهم ظمت الػؼاء غلى 

أنها ئسظاُ للىحىد، ومً هىا ًمًٌ أن هكهم العبب الزي حػل هُذؾش 

في مػىاها  ((الٍلمت))ٌػىد ئلى الشػش يمجاُ لهىُ خهُهت الىحىد رلَ ألن 
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الشاغشي جٍىن دالت غلى مػنى ؤلاهاسة، ؤلاهاسة التي جخترم العماء وجكخذ لىا 

. قظاء ٌعمذ لؤلشُاء جبػا لزلَ بالظهىس غلى خهُهتها

وفي اإلاهابل ما ظل مخحجبا مخخكُا لصالح الكٌش، ًمًٌ جأمله 

ًانتراب مً خالُ الضمان وهزا ما ًذُ  والعماح له بالحصىُ وجدذًذه 

، لًٌ باالبخػاد ًلُت غلى الكهم ((الضمان والىحىد))غلُه غىىان اإلاداطشة 

، يما ٌػترض غلى (آلان)الشاتؼ لٍلمت الضمان بىصكه دالا غلى الحاطش 

هي يما جصىسه الكلعكت ألاقالػىهُت، أو الضمان الهىذس ي  الضمان اإلاُخاقيًز

يما ًخجلى في قلعكت دًٍاسث؛ ًدذد ظإاُ الضمان ظإاُ الىحىد، والضمان 

لِغ هى الحاطش؛ قبهذس ما ًصبذ ظإاُ مػنى الىحىد ظإالا أوهؼىلىحُا  

جخدذد صماهُت آلاهُت،  (بخىحُه آلاهُت ئلى جدهُو ئمٍاهاتها اإلاخىنػت واإلامٌىت)

ئّن الىحىد والضمان ًخدذد ًل منهما باألخش، بُذ أّن هزا ال ٌػنى أْن ًهاُ 

غً الىحىد بأهه صماوي، وال غً الضمان بأهه مىحىد؛ ألّن الضمان خعب 

هُذؾش لِغ شِئا مىحىدا غلى هدى وحىد ألاشُاء في الؼبُػت، بل ئهه ًأحي 

مؼ الىحىد ؤلاوعاوي، هٌزا ًٍىن الضمان نذ جدذد بىحىد؛ لهذ أخزث 

ألاهؼىلىحُا جكهم الضماهُت اهؼالنا مً صماهُت آلاهُت، ولً جٍىن آلاهُت شِئا 

الزي "  و"مىحىدا في الضمان، وئهما هي في خذ راتها صمان، بهزا قان خشف الـــ

ت ((الضمان والىحىد))ًلحو الىحىد بالضمان   .8ًخكي في راجه اإلاشٍلت اإلاشيٍض

الحظىس في مػىاه ألاصُل اإلاشجبؽ بالضمان ًخجلى لىا بىصكه ما ًأجِىا 

شير هُذؾش هىا أن اإلاهصىد  هدً البشش لئلنامت بالهشب مىا والالخهاء بىا؛ َو

هىا هى ًل اوعان ًترنب هزا الحظىس ويهمه أمش مجُئه، وفي  ((هدً))بالـــــــ 

ؾُاب هزا الىصل الزي سظمه هُذؾش غً الػالنت التي ًيبغي أن ههُمها مؼ 

الىحىد ظِبهى الىحىد مخحجبا غىا مخخكُا ومىؿلها غلى راجه، وبزلَ 
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ظُكهذ ؤلاوعان ماهُخه ألاصُلت لِعهؽ في وحىد صاةل، وفي ؾُاب هزا 

التزمً ٌعخدُل خذور الىحىد والكهم والاهكخاح غلى الػالم، ئّن صمان 

الػالم هى صمان الدشُإ والٍضل الزي ًدُؽ بؿمشة اإلاىحىد والزي جكهذ 

ًاهكخـاح وججلي وخصىُ ومثىُ،  بمىحبه آلاهُت أصالخـها، أي صمانها الخاص 

ورلَ ألّن الخدلُل الضماوي لآلهُت ًظل ؾير جام مادام ًدعب خعابا لضمان 

ها . 9الػالم وبزلَ ظىٍىن بداحت ئلى الخكٌير دون اغخباس إلاا نالخه اإلاُخاقيًز

خها، بشد الكٌش ئلى جشبخه ألاصلُت،  ليتعانق من جديد مع مً خالُ جاٍس

 لهىُ الحهُهت خهُهت الىحىد، وأن هخجاوص أًظا ًل قهم القوو الشعرر 

ًإظغ الكٌش غلى الػهل وخذه قهؽ،  بدُث ال ًٍىن اإلاىؼو هى اإلاهُاط 

. الىخُذ لٍل خهُهت

: الخاتمة-3

ئن اوشؿاُ هُذؾش بالشػش ويما جبين لىا لم ًًٌ اوشؿاال قىُا 

ًان ًىذسج في ظإاُ مشيضي مغ اهخمام هُذؾش بمعألت  مدظا، وئهما 

ماهُت الكٌش في ظل خذًثه غً نهاًت الكلعكت، ظٍُىن ظإاُ الشػش يما 

ماسظه قٌش هُذؾش ظإالا اهؼىلىحُا قشطه قٌش الىحىد، وال ًمًٌ بأي 

. خاُ مً ألاخىاُ اغخباسه ظإالا اظخِخُهُا خالصا

ومً هىا ًمًٌ الهىُ أن ألامش اإلاهم في مهاسبت معألت الشػش والىحىد 

ا نذ جم مماسظخه غلى ًل بذاهاث الحذازت  غىذ هُذؾش هى أن ههذا حزٍس

ها الؿشبُت بشمتها، وأن هىاى قلعكت جهىُ ال وجدبني الشقع  واإلاُخاقيًز

ها الٌالظٌُُت الحاإلات، ولًٌ هل ٌػنى هزا  يشػاس طذ ًل مخاهاث اإلاُخاقيًز

ها؟ ألم ًًٌ ههذه  الهىُ بأن هُذؾش ًٍىن بالكػل نذ جخلص مً اإلاُخاقيًز

ها حذًذة ؟  ها الىحىد الٌالظٌُعت هى ئغادة بىاء مُخاقيًز إلاُخاقيًز
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ئن ؤلاحابت غً هزا العإاُ لِعذ أمش ظهال البخت، ألنها جخؼلب 

الٌثير مً الىنذ والجهذ وؤلاػالع، ولزلَ ًٌكي أن هبين بأهه ختى وئن 

ها حذًذة قانها لً جٍىن وزىنُتوئدغاةُت مثل  ًاهذ هىاى مُخاقيًز

ئا غً ًل مىزىنُت  ها الٌالظٌُُت، لهذ قٌش هُذؾش الىحىد بٍش اإلاُخاقيًز

هُيُت حاهضة وهاحضة ولزا ًمًٌ الهىُ بأن الذسط الزي ًمًٌ أن ٌػلمه  ٍو

لىا هُذؾش في قهمه للىحىد هى ونىقه غلى باب اإلاعألت الكلعكُت الػمُهت 

والىهذ الجزسي، ولًٌ مادمىا هدً الػشب هإظغ خؼابا خىُ الىحىد وال 

هكٌش الىحىد قهل ًمًٌ أن ههىُ ًىما ما بأهىا هخكلعل أو أهىا هكٌش ؟ هل 

معألت قلعكُت غمُهت في الكٌش الػشبي اإلاػاصش ًمٌنها أن جكٌش الىحىد 

ئا مً مخاهاث الترار والنزغاث ؤلاًذًىلىحُت الؼاةكُت والهبلُت التي ال  بٍش

حعمً وال حؿني مً حىع ؟ هل ساحػىا قهمىا للىحىد مً حذًذ ومىدىا 

 .للكٌش ؤلاوعاوي ججشبت حذًذة لئلبذاع والخكٌير ؟

 
 

أظخار مداطش، نعم الكلعكت، حامػت مػعٌش. 
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:المراجع   
 

 املنععف(Kehre)  بوضفو انتقال يف مسار فكر ىيدغر، وىو ما عرف مبطعلح ىيدغر امثاين يف

مقابل ىيدغر الأول، حيث انفتح امفكر مبا ىو منععف عىل امشعر واحتد بو، دون أأن يعين ذكل ثنكر 

ىيدغر مكتاابثو الأوىل أأو ىو احداث مقعيعة معيا، فالأمر ال يعدو أأن يكون جمرد حبث عن وجو أ خر من 

ذا اكنت  مؤمفات  وجوه سؤال اموجود، أأو ىو حبث عن دروب جديدة نلكشف عن حقيقة اموجود، فا 

يف ))و( (-1929- اكنط ومشلكة امليتافزييقا))و(  (-1927- اموجود وامزمان)): ىيدغر الأول وابلأخص

ذا اكن املقطد Daseinثدور حول ال نية ( (-1930- ماامليتافزييقا؟))و( (-1929-ماىية امسبب  ، وا 

ن امعريق ىو ظريق ضعود ال نية حنو أأفق اموجود  ويعلق )الأسايس ىو امسؤال عن معىن اموجود، فا 

؛ فا ن ((الأنعوموجيا الأساس ية))ىيدغر يف ىذه املرحةل عىل امتحليل الأنعومويج أأو اموجودي مل نية امس 

كتاابت ىيدغر املتأأخرة، عىل خالف ما س بق ذكره، س تثري مسأأةل انلغة بوضفيا مأأوى اموجود، متطبح 

ىل أأبعد حد ابمشعر ذن . سؤال امفكر ابمتياز، مما س يجعل امفكر ميزتج ا  ن أأمه عالمة عىل ىذا املنععف ا  ا 

 .يه ابمضبط ىذا الانفتاح عىل امشعر وامتوجو حنو ثأأكيد امبعد امشعري نلوجود ومن مث نلحقيقة ونلفكر
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