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لت هاًدجس للمىزور اليىهاوي ءُمصا

 ألجل اشدشساق مصخلبل جدًد للفلصفت 

 بػازة أماٌ 

 
ّ
ت الػاإلاُت، ئال ئّن مػظم اللضاًا اإلاعشوحت غلى العاحت الفىٍش

ووظذها الفالظفت ألاإلاان كذ اهخمىا بها و جىاولها باإلاػالجت فالفلعفت 

ججدًد مهمت الفىس ألاإلااهُت فلعفت جذغىا لفخح دسوب ظذًذة مً خالٌ 

مً بين أهم  و أبشص الفلعفت فلذ " مازجً هاًدجس "   مػا و ٌػخبروالفلصفت

. لخجدًد مهمت الفلصفت ظعي مً خالٌ مؽشوغه الفلعفي 

وغلُه فان الػىدة ئلى اإلاىسور و هؽف سغشاجه هي ميزة أغلب الفالظفت 

ً ػذ ،اإلاػاصٍش واحذ مً بين هإالء الفالظفت، فخجشبت " مازجً هاًدجس " َو

لي حامال هفعه غلى  هاًذظش الفلعفُت وان هذفها معائلت الترار اإلاُخافيًز

لي وهزا ما ٌعخىكفىا  هلذ ول ألاظغ التي هبني غليها اإلاؽشوع اإلاُخافيًز

لا ؟للدعاٌؤ  ت مؼ امليخافيًز هيف و غلى .فيما جىمً الخجسبت الهاًدجٍس

لا ؟  ماذا ازجىز الىلد الهاًدجسي للميخافيًز

م" ئّن غىدة هاًذظش ئلى اإلاىسور   لم ًىً الهذف مىه أبذا اظترظاع "إلاؾٍس

لُت و  م ئهما وان الهذف مً وساء هزه الػىدة هى ججاوص اللحظت ؤلاغٍش ؤلاغٍش

محاولت هاًذظش لِعذ اإلاحاولت الىحُذة مً هىغها فمخخلف أغمذة 

، السوماوصيتالفلعفت مً  حاولىا جفىًُ أغمذة .... هيدشه، هىشٌس

لا مً خالٌ أغمالهم الفلعفُت و هزا ما ًلىدها ئلى هدُجت مفادها  اإلاُخافيًز

جخبغ الفلعفت في هيران الاهحعاط لزلً حاٌو هإالء الفالظفت ئخشاط 

الفلعفت مً هزا الضُم الزي ؼاهذجه والذغىة لبذء مغاًش للبذء الزي 

ت ًالحظ أّن أغماله ولها  لا، واإلاخمػً في الىخاباث الهاًذظٍش ظذسجه اإلاُخافيًز

م، والحىاس مؼ  لي ، فالحىاس مؼ ؤلاغٍش واهذ غباسة غً معائلت للترار ؤلاغٍش
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ها مصعلحاث جبرص لىا 
ّ
لا ، الحىاس مؼ اإلاىسور، خعىة ئلى الىساء ول اإلاُخافيًز

ت مؼ  لي"ججشبت هاًذظش الفىٍش فما هي ملخضياث هره " البدءإلاؾٍس

ما الهدف مً هرا الحىاز ؟ ،ملاذا الػىدة إلى اليىهان بالراث ؟،الخجسبت ؟

الشيما إلى أفالظىن " ئّن غىدة هاًذظش ئلى اإلاىسور وئلى  الفلعفت الُىهاهُت 

لا   دليال غً اوؿساس ميخافيًز
ّ
و أزشعى و حتى إلى ما كبل الصلساظيين إال

لا الحدازت ضمً الفىس اليىهاوي املبىس   لزا لجأ1"الراجيت  أو ميخافيًز

لا في ظبُل هاًدجس   ئلى  هؽف الشغشاث التي جىعىي غليها اإلاُخافيًز

 2"اشخرواز البدو واجخاذ اللساز حىٌ املصخلبل "

خ الفلعفت بذء مً اللحظت  جىمً أهمُت غىدة هاًذظش ئلى الحىاس مؼ جاٍس

لُت لػذة اغخباساث  : أهمها ؤلاغٍش

« Tont  philosophie  s’abreuve à une source, la source pour  

Heidegger fut la source greque  » 
3
 

فمجشد الحذًض غً الُىهان ًحُلىا ألامش ئلى بذاًت الخأظِغ للفلعفت 

 و غلُه ف اظخزواس كاغذة الفىش الغشبي 4الُىهاهُت خاصت و الغشبُت غامت 

ًىمً في البذء ألاٌو أو هما ٌعمُه هاًذظش البذء الخذؼُني، الفىش البذئي، 

 مً هىا أصل هاًذظش للػالكت التي ًلضم أن ججمػىا 5الفىش الصبحي 

مىىىا جلعُم محعاث محاوسة هاًذظش للفىش .  بالفلعفت الُىهاهُت  ٍو

: الفلعفي ألظل ئظدؽشاق معخلبل ظذًذ للفلعفتفي زالزت مشاحل 

 : ــــــمعائلخه ٌ

 

لا       حلبت الاهخظاس   الحلبت الُىهاهُت حلبت اإلاُخافيًز
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:  ــ الحلبت اليىهاهيت1

م أهثر منها  م التي ظلىها هاًذظش ظاهشة في غالكخه باإلغٍش ئّن و حذة العٍش

لُت دوسا أظاظُا في الفىش  في أي ميان أخش ، فللذ لػبذ الفلعفت ؤلاغٍش

خُت خ واإلاؽىالث الخاٍس  6ألاإلااوي مىز أًام اإلاشالُت ألاإلااهُت فُما ًخػلم بالخاٍس

لي و ًمجذه رالً الغخلاده  أّن  الفىس  "ئّن هاًذظش ًحً ئلى الفىش ؤلاغٍش

لي هيل شيا ًخمخؼ باإلبداع ألاصيل و كذ غبر لىا  هاًذظش في هخابه 7"إلاؾٍس

:question 3 et 5 غً ألاهمُت السجالُت للفىش الُىهاوي 58 في الصفحت 

رالً ألنهم حعبخػبير هاًذظش أهمُتهم جىمً في أنهم كذ اهفخحىا  غلى 

الحضىس و مً ظهت أخشي كذ فىشوا في الغُاب و مشلما و ظهىا هظشهم 

  فاالوسحاب  والاهحجاب  خاصُت 8صىب الاؼتهاس فىزالً الاظدخاس باإلاشل

مً خصائص الىظىد غىذ هاًذظش وبزالً جيىن الحلبت الُىهاهُت هي 

حلبت بدء الىيىىهت غلى الخحليم، وهي حليلت صبحيت حػد فجس شير "

 .9"الىيىىهت إلىمصيرها بخللاء ذاتها

لي مً مىظىس هاًذظشي وان :  ئرا مخفخح غلى الحضىز مما " ؤلاوعان ؤلاغٍش

لزلً ٌعمي هاًذظش البذء 10"دفػه للدصاٌا غً الحضىز بما هى حضىز 

لي بالبذء ألاصُل  لي ألاصُل فاهىا ال ،ؤلاغٍش  لىً غىذما هلىٌ البذء ؤلاغٍش

ئهما هخحذر غً الفىش اإلاا  أفالظىن وشلساط هلصذ هىا الفىش الزي ًمشله

مً : فالبدء الحليلي حدر مؼ أوائل مفىسي اليىهان"كبل ظلشاظُت 

 5 و 6ق ) و هيراكليعض  ( ق م 5 و 6ق  )أمثاٌ اهىصمىدز ، و بازمىيدس 

أما غىذما هخحذر غً أفالظىن و ظلشاط فاهىا هخحذر غً ،11 "(ق م 

لا بمػنى حلبت  وصيان " بذاًت لحظت الاهحعاط  والغشق فُاإلاُخافيًز

" . الىيىىهت 

 

لا2 :  ــ حلبت امليخافيًز
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ض  " 36  ص 6الفلشة "  الىجىد و الزمً" ًلىٌ هاًذظش في هخابه  ئّن جلٍى

خ ألاهعىلىظُت مهمت جخعلب ؤلاهجاص   :و ًيىن اإلالصىد بيلمت "  جاٍس

 مً خالٌ هزه الفلشة و خالٌ العُاق الهاًذظشي هيل ئحذار كعُػت مؼ  

Destruction     ماض ي الفلعفت و جفىًُ الترار الفلعفي العائذ حتى  

مً حُصُاث هزا  12"هُدؽه رالً الترار الزي ٌغشق في وعُان الىظىد 

لا التي واهذ هلعت  ض اإلاُخافيًز الىص هفهم أن هاًذظش ًشغب في جلٍى

بذاًتها مً ظلشاط ئلى هُدؽه  و هىا هىد أن هفخح كىط لإلؼاسة ئلى هلعت 

مهمت ظذا بخصىص معائلت الفىش الهاًذظشي للفىش الىُدؽىي ، فالحىاس 

مؼ هُدؽه ٌػخبر بمشابت كفضة ئلى بذء أخش ألهه غباسة غً حىاس غبىس و هزا ما 

: ًىضحه هاًذظش بلىله 

Qu’il devait de devenir un passage précaire qu montre vers 

l’avant etver l’arrière » 
13

 

لا فهي جلىد " ففلعفت هُدؽه باليعبت لهاًذظش  جمثل اهخماٌ امليخافيًز

لا إلى إمياهياتها اللصىي لرا شيػمل هاًدجس غلى إغادة  امليخافيًز

لا الحدًثت و بالخالي  الخفىير في فلصفت هيدشه بئدزاجها في شياق امليخافيًز

لا الؿسبيت بسمتها   .14"امليخافيًز

لا  وئرا وان هاًذظش ًإهذ أن اإلاؽشوع الىُدؽىي لم ٌعخعؼ ججاوص اإلاُخافيًز

سغم اإلاحىالث الػذًذة لىُدؽه ئال أن الفىش الىُدؽىي ومً خالٌ فلعفخه 

الفيلصىف الفىان املبدع التي حػخبر جباؼير هحى فلعفت اإلاعخلبل همفهىم 

لا اغخمذ الذسب الجمالي   فىيدشه الزي أبذغه للخشوط مً ؼشواإلاُخافيًز

ً اإلاإهذًً  لا، ومً بين الفالظفت اإلاػاصٍش هحل للخشوط مً أصمت اإلاُخافيًز

 الزي ًإهذ أن هُدؽه خشط  لىن فيري لهزا العشح هجذ الفُلعىف الفشوس ي

م ظذًذ في الفش داهُت فألٌو مشة مؼ هُدؽه  لا ألهه فخح لىا ظٍش غً اإلاُخافيًز

خ بالفش داهُت و ٌػبر لىن فيري غً هزا في هخابه  وعخعُؼ أن هشبغ الخاٍس

لا " ؤلاوعان الجمالي بلىله  الجماليت الىيدشىٍت ال جىخسط في ميخافيًز
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الراجيت ألنها فخحذ مجاٌ جدًد في الفس داهيت لم ًىً مىجىد مً 

وآلان ظىػاود الشظىع ئلى ظلشاط وأفالظىن باغخباسهما اإلامشلين ،15"كبل

لا  . ألاهبر للمُخافيًز

مؼ الخعاب العلشاظي  بذأ مىهج التهىم و الخىلُذ وبهزا حىٌ :شلساط  -  1

ما املػسفت؟ ما  حُىما ظشح املاهيت والجىهسظلشاط الفلعفت لإلظابت غً 

أال   "بلىله هداء الحليلت وكذ غبر هاًذظش غً هزا في هخابه... الجماٌ ؟ 

ًخىه بىا الصؤاٌ غً املاهيت في فساؽ الخػخيم الري ًىخم غلى أهفاس 

أليض الصؤاٌ غً املاهيت أكل ألاشئلت أهميت وأبػدها غً ... الفىس 

 16" الالتزام 

أصبحخالىُىىهت  جذسن بمػنى جمىين أفالظىن اهعالكا مً : أفالظىن  -  2

اليائً و جحلُله بمػنى أهه كام بحفظ اليائً مخىاظُا رالً الزي ًمىىه 
لا هى غهذ جىاس ي الىُىىهت فمؼ  ،17  بذأ غهذ أفالظىن فػهذ اإلاُخافيًز

الىاكؼ، ما أشفس غىه هجس الىيىىهت لليائً .. جدشين أولىٍت اليائً"

لا اإلاغشوظت في الفىش   18"وجخليها غىه  و كذ غبر هاًذظش غً بىادس اإلاُخافيًز

ل ألافالظىوي للىيىىهت بما " بلىله 2ألافالظىوي في هخابه هُدؽه  مؼ الخأٍو

لا   19"هي الفىسة أو املثاٌ جبدأ الفلصفت بما هي ميخافيًز

فهاًذظش ًعلم جىاس ى الىيىىهتوغلُه فاهالفىش ألافالظىوي والعلشاظي كذ 

لا  غلى ظمُؼ  املراهب الفلصفيت والخيازاث الحاشمت "ولمت مُخافيًز

وألاخالكيت والحسواث الػلميت التي ًمخد ظهىزها مً أهىصمىدز حتى 

 وبهزا ًيىن غهذ 20"هيدشه و التي حشترن جمػا في خعيئت وصيان الىيىىهت

لا هى رالً الػهذ  الري لم ًحفظ الػهد وال هى صاهه ملاذا؟ ألهه "اإلاُخافيًز

زفض للىيىىهت الحم في الاشدخاز فأزاد أن ًحيلها وامل إلاجالء وإلابداء 

 21"ليبدع لها مخخبئ و مصخجازا فئذا به جىفلذ مىه وال ًظهس إلى اليائً
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ت وجلف هىا  ت للمفاهُم الُىهاهُت بصىسة ظزٍس وجخىاصل اللشاءة الهاًذظٍش

غلى اإلاػنى الزي اجخزجه ولمت الحلُلت مؼ أفالظىن باغخباسها خاصُت 

ؼ أدي ئلى  لصىاب الخفىير و الحىم أو ظمت اللىٌ الصائب فهزا الدؽَش

م ألاوائل  ً ؤلاغٍش  لزا ًضغم 22ئخفاء و جلىُؼ الخجشبت ألاصُلت للمفىٍش

لُت الال خفاء و "Alétheia"هاًذظش أن ولمت   حػني أو جفُذ في الخجشبت ؤلاغٍش

م ألاوائل لم ًفهمىا ولمت  ً ؤلاغٍش في هزا العُاق ًبرس هاًذظش وىهاإلافىٍش

الحلُلت همشظم لخفىير و ئهما ظمت لليائً راجه مً حُض أهه ًدبذي لهزا 

ن هىه الحلُلت ئ." ًضغم هاًذظش أن الترظمت العلُمت للحلُلت هي الالخفاء

م لزالً واهذ ،23"مً حُض غىذ ألالشُا بلي أمش  غير مفىش به في ؤلاغٍش

 .  مهمت الفلعفت في هزه الحلبت مخمشلت في اظخلصاء الىُىىهت 

لزا حمل هاًذظش هفعه غلى ئهلار مشل هىزا فلعفت واؼفا ليل مظاهش 

لا  فما امللصىد الخعأ و البهخان الذفُىت فيها مػلىا غً نهاًت اإلاُخافيًز

لا ؟  .بنهاًت امليخافيًز

لا ال ٌػني أنها لً جظهش مجذدا فهي جبلى مشال مىظىدة في  ئّن نهاًت اإلاُخافيًز

الذًً ، فنهاًتها ٌػني أنها اظدىفزث ظمُؼ ئمياهُاتها مما ًذغىها للبحض غً 

لا وهىا  بذء أخش ظذًذ ًخعىا مىحا مغاًشا للمىحى الزي ظذسجه اإلاُخافيًز

خحذر غً : ًخذخل هاًذظش إلبذاع دسب ظذًذ مغاًش للبذء ألاٌو  ٍو

 

لا غلى : حلبت الاهخظاز  – 3  ئّن هزه الحلبت هي حلبت وضؼ  اإلاُخافيًز

ظاولت الىلاػ والىؽف غً الال مفىش وغً الال مىعىق الزي وان دفُىا في 

لي فعِخم في هزه اإلاشحلت  : زىاًا الفىش اإلاُخافيًز

. ـــ الىظس في شأن وصيان الىيىىهت 

. ـــ إلافصاح غً الال مفىس فيه و امليس ي 
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لا  . ـــ اشخدغاء و اشخحضاز الىيىىهت الؿائبت غهد امليخافيًز

لاــ "   حلبت الاهخظاز هي أوال حلبت الىظس في وصيان الىيىىهت ــ امليخافيًز
ّ
إن

ودفػها لإلفصاح غً الال مفىس فيه أو امليس ي وإهساهها غلى اشدشػاز 

 24"الحاجت إلى غىدة الىيىىهت 

لى ض اإلاُخافيًز  فما الري ٌػىيه وبىاء غلى هزا ظاء هاًذظش بمفهىم الخلٍى

 .هرا املفهىم؟

الخلىٍض ال ٌػني الخحعيم والهدم وإهما الخفىيً والخىحيت أي مػاودة 

الىظس في املفاهيم الخلليدًت املىزوزت و هلدها هىن هره املفاهيم لم 

لزا فان دسب الفلعفت الُىهاهُت ،25جفصح غً مػنى الىيىىهت وإهما ؾعخا 

كذ اهخهى واظدىفز ظمُؼ ئمياهِخه لزا أبذع لىا هاًذظش دسب ظذًذ في 

لا مخمشل في الذسب الجمالي هلصذ الفً و  ظبُل الخشوط مً اإلاُخافيًز

.   الؽػش 

 

 

 

ظامػت و هشان ،إلااهُت باحشت في الفلعفتألا
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