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أتىجه خبانص انشكز وعظٍى انعزفاٌ إىل كم يٍ ساعدًَ باننصخ 

عهى هذا  ستا  املشز األ، وأخص بانذكز يف إجناس هذا انبذث وانتىجٍه

يٍ خالل تىجٍهاته وتشجٍعاته ودزصه بزاهٍى أمحد إ األستا  اندكتىر انعًم

 عهى إمتاو انبذث عهى أفضم شكم.

  قسى انفهسفت وكم أساتذة جايعت عبد احلًٍد بٍ بادٌسوانشكز يىصىل إىل 

كم أعضاء جلنت إىل كًا ال ٌفىتين أٌ أتىجه بانشكز اجلشٌم  -يستغامن-

 بامسه.املناقشت كم وادد 
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 :مقػػػػػػدمة 

ئص معينة وبفالسفة تلفة ومتعددة فعرفت كل فًتة خبصالقد مر التاريخ البشري حبقبات زمنية سل    
من أكرب  الفًتة ادلعاصرة ومفركني ذلم توجهات وتصورات سلتلفة للحقبة اليت تواجدوا فيها، ذلذا تعترب 

الفًتات اليت رسخت لتصورات جديدة وجد متقدمة ومتطورة مقارنة مع غريىا من الفًتات السابقة 
وىذا سواء من حيث منط عيشها ومعيشتها أو من حيث أفكارىا ومفكريها وكذا من حيث فلسفتها 

 ررحتها أو فتمّيزت برؤيتها اخلاصة لشىت ادلواضيع اليت أو من حيث ثقافتها ومثقفيها ،وفالسفتها
سبس كل األرر الثقافية دبختلف انتماءاهتا العرقية والدينية والفكرية وىي نظرة عاجلتها واليت كانت 

ة أو احلديثة( خاصة ي)سوءا الوسيط ةالسابق توثقافية زبتلف يف جوانب عديدة عن نظرة الفلسفا
اليت سبيزت يف ىذه الفًتة بتضاؤل سلطة الكنيسة يف مقابل تزايد  الثقافة الغربيةعندما نتحدث عن 

سلطة العقل، باإلضافة إىل ظهور العديد من التغريات األخرى على مستوى البيئة واحمليط االجتماعي 
العلمانية منها إىل الثقافة الدينية، وأقرب إىل تعدد إىل ىي ثقافة أقرب  ةوالثقايف، والثقافة ادلعاصر 

وكثرة تأويالهتا منها إىل ثباهتا ووحدهتا، وىي ثقافة تقوم وتؤمن دبنطلقات العلم وتسليماتو،  احلقائق
إال  أخذ العلم حيل زلل الكنيسة بل وأخذ مكاهنا فال وجودحيث  فهي ذات نزعة علمية بامتياز،

قابل غياب هي ثقافة تتميز بسيطرة اجلانب ادلادي على اإلنسان يف مف، للعلم وإال دلن يؤمن بالعلم
ادلفكر األمريكي دبعهد كاليفورنيا للدراسات شبو كلي للجانب الروحي البشري، وىذا ما جعل 

زت يف جانب كبري " فالثقافة ادلعاصرة سبيّ "آالم العقل الغربييكتب كتاب بعنوان6  ريتشارد تاراناس
السيطرة العلمية إال مظهرا  منها هبيمنة النزعة العلمية وسيطرهتا على احلياة يف كل جوانبها، وليس ىذه

 من مظاىر الثقافة الغربية ادلعاصرة.

وقد أفضت ىذه اآلالم إىل تشتت كلي يف القيم وادلبادئ اإلنسانية، وكانت ذلا آثار وخيمة على 
أخالقي مل يسبق لو قرين كما أدت  اضلاللمستقبل اإلنسان والثقافة اإلنسانية ككل، حيث أدت إىل 

بل وتعمل على   ،وىي ثقافة منافية للدين وللكنيسةدة يف األوساط الغربية إىل ظهور ثقافة جدي
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التأسيس ألحادية اآلخر الثقافية والفكرية، وىنا أصبحت احلاجة إىل االنضباط األخالقي والفكري 
، وأصبح التنظري الفلسفي للقضايا الثقافية ادلستجدة واجلديدة ضرورة قصوى سبليها الظروف أمرا ملحا

 أفرزهتا التطورات العلمية والثقافية اجلديدة.اليت 

ىو نشأة العلوم الطبيعية، اليت دعت والثقافة ادلعاصرة  أىم عامل وجو الفكر الفلسفي احلديثو 
لدراسة الظواىر الطبيعية بالتجربة العملية، وضرورة إخضاع مجيع معارفنا دليزان النقد وتقصيها دبخبار 

" بيكون" و "ديكارت" أول من نادى حبرية الفكر، لكنهما اختلفا  فكانالعقل، وتثبيتها بالتجربة، 
" لفلسفة التجريبية" و أسس "ديكارتيف الوسيلة ادلؤدية إىل بلوغ احلقيقة، فأسس "بيكون" "ا

مث سيايت كانط زلاوال  ار الفالسفة يبنون فلسفاهتم كل وفق منهجو،ص"الفلسفة العقالنية"، ومن مث 
لفلسفة ذبمع بني ماىو ذبرييب وماىو عقلي معلنا عن ميالد الفلسفة النقدية وبالتايل  التأسيس

شهدت ىذه الفًتات التارخيية وفرة متنوعة يف ادلناىج والفلسفات ولن تتوقف عند ىذا احلد بل 
 ستشهد ميالد فلسفات ومناىج جديدة.

  أرسطوخاصة  يدةة عدكل ىذه الظروف ىيأت دليالد فيلسوف جديد، شرب من مناىل فلسفي
 جمليء وىي عوامل مهدت إدموند ىوسرل ...، أستاذهو  ،، كانط، نيتشواألدلاينىولدرلني الشاعر و 

الذي سيقدم نسق فلسفي خاص من  ؛(9167-9881الفيلسوؼ والمفكر مارتن ىيدغر )
حيث رؤيتو للوجود والكون واإلنسان واحلقيقة والتكنولوجيا، وخصوصية نسقو تكمن أيضا يف التنظري 

وىذا ما جعلو يشن ىجوما صارخا على  ،للعصر الذي ينتمي إليوللواقع السياسي واالجتماعي 
يف بعدىا ادلنهجي أو ادلعريف أو الفين أو  من قيم الثقافةالًتاث والثقافة الغربيني وكل ما محلتو ىذه 

البحث عن الوجود ادلنسي أو الذي وقع  اللغوي أو الديين أو الفكري والفلسفي والتقين وبشكل عام
يف النسيان، ورغم وعي ىيدغر خبطورة ىذه ادلهمة النقدية والثقافية إال أنو سيقبل عليها وىي مهمة 

مارتن ىيدغر أحد أبرز  ربتعذلذا ي والثقافة الغربية،الفلسفة ستشكل خطورة كربى يف تاريخ 
 الفالسفة ادلعاصرين على اإلرالق.
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 ىيدغر تلقى مزيدا من االىتمام يف الغرب يوما بعد يوم،مارتن كل ىذه ادلؤشرات جعلت فلسفة 
وتتجلى أمهية ىذه الفلسفة أوال يف عمقها ويف جدة ررحها وتناوذلا للعديد من القضايا الفلسفية 

 ألن فلسفة ىيدغر ىي فلسفة البحث يف األصول واألعماق،وىذا سواء منها التقليدية أو ادلعاصرة 
حملاولة تشخيص قضايا كاحلقيقة وادلاىية والتقنية والعلم واإلنسان...كما أهنا فلسفة جدية  تفتناول

تفسريا لتاريخ  فقدم ىيدغر الثقافة الغربية خاصة يف شقها احلداثي وما ترتب عن احلداثة من نتائج،
الثقافة الغربية بداية من عهده الصبحي األول وصوال إىل العهد احلداثي الذي سبيز دبحاولة ربقيق 

اولة للكشف عن سلتلف اجلوانب من ىنا يعترب ىذا البحث زل التقنية دلبدأ السيطرة على اإلنسان.
الثقافية اليت تناوذلا ىيدغر بالدراسة والنقد والتحليل، باعتبار الثقافة ىي ذلك الكل الذي يشمل 

وتتمثل  عند مارتن ىيدغر، ، حيث يتناول ىذا البحث موضوع فلسفة الثقافةسلتلف العلوم وادلعارف
 إشكالّيتو األساسية كالتالي:

ما ادلقصود بفلسفة الثقافة عند مارتن ىيدغر؟ وكيف سينتقل ىيدغر من األنطولوجي إىل الثقايف؟ وما 
وكيف راح يؤسس ويؤّصل مارتن  ما الثقافة؟ وما فلسفة الثقافةىي دالالت ىذا التحول أو االنتقال؟

 ؟ولفلسفة الثقافة ىيدغر للثقافة

الجزئية التي سيحاول ىذا  مشكالتالرئيسية مجموعة من ال اإلشكالية ىذه تندرج ضمنو 
 :ومن أبرزىا البحث اإلجابة عنها

وما ىو اجلو الثقايف الذي سبيزت بو احلضارة الغربية  ىي أىم اخلصائص اليت ميزت الثقافة ادلعاصرة؟ ما
السمات اليت  أىموما ىي  إشكالية الثقافة؟ وادلعاصر وكيف عاجل الفكر الفلسفي احلديث ادلعاصرة؟

وكيف ديكن أن نفهم فلسفة الثقافة عند ؟من وجهة نظر ىيدغر صبغت ىذه الثقافة يف ىذا العصر
؟ وكيف تأسس ىذا ادلفهوم عرب التاريخ؟ وما ىي القراءة اليت سيقدمها ىيدغر حلال مارتن ىيدغر

اجلديد يف ررحو ورؤيتو الثقافة الغربية؟ وكيف فهم ىيدغر الثقافة الغربية وكيف تعامل معها؟ وما 
 دلستقبل ىذه الثقافة؟ وإىل أي مدى أّصلت فلسفتو للواقع االجتماعي والسياسي يف عصره؟



 مقدمة  

 د
 

 منا اعتماد ادلنهج التارخيي استدعتربيعة ادلوضوع  ولإلجابة عن سلتلف ىذه التساؤالت فإن
البحث، وذلك ألننا لسنا يف تناولنا ألفكار ىذا النقدي وادلنهج  وكذا ادلنهج التحليلي، ،يف البحث

يدغري دلفهوم دد ربليل علمي وفلسفي للتصور اذليف رلال عرض أفكار "ىيدغر" وفقط  وإمنا ضلن بص
 اخلصوص.على وجو وكذا لقراءتو للتجليات الثقافية الغربية الثقافة 

أمهها اىتمامنا وحبنا  ،إىل رلموعة من االعتبارات واألسباب لهذا الموضوع ناوترجع أسباب اختيار 
فكان مشروع ىيدغر كفيال بأن  ،وفالسفتها لإلرالع على الفلسفة الغربية ادلعاصرة وأىم إشكاالهتا

عرب تاريخ  والفلسفية باإلضافة إىل األمهية اليت أخذهتا الكثري من ادلسائل الثقافية نقتحم بو ىذا اجملال،
ارتن ىيدغر دون غريه من الفالسفة لدراسة دل نااختيار من ىنا كان  خاصة الفلسفة ادلعاصرة،الفلسفة و 

 لثقافة الغربية قائمة على رلموعة من االعتبارات واألسباب أمهها6اقضية 

ثريه حىت تأوكذا  ،بينيأمهية مارتن ىيدغر و تأثري فلسفتو وأفكاره يف تاريخ الفكر لفلسفة الغر 
يل إىل الكثري من حيفة ىيدغر ودراستها كما أن البحث يف فلسني،  معلى ادلفكرين العرب وادلسل

 .اإلشكاليات اليت رادلا استشكلها الفكر الفلسفي ادلعاصر

ضمن السياق و اإلرار الفلسفي  اذليدغريإضافة على ىذا األمهية اليت بات حيظى هبا الفكر 
للوجود بصفة عامة عاجل هبا ىيدغر رؤيتو و الطريقة ادلميزة اليت  العام سواء منو احلديث أو ادلعاصر

إعادة النظر يف الوجود  وأمهية  بوجو خاص وللخطر احملذق باإلنسان ادلعاصر، وللوجود اإلنساين
 ادلنسي وكذا األخطار اليت بات عرضة ذلا اإلنسان يف الفًتة ادلعاصرة . 

ما أصبح يرتبط هبا من رىانات فلسفية تتسم اصة ألمهية الفلسفة اذليدغرية و كما أن رؤيتنا اخل
، و عالقة األول بالثاينوجود يف العامل وعن الوجود أيضا فكرتو ادلميزة عن ادلمثل بكثري من العمق 

زيادة على ىذا جرأة ىيدغر يف ررحو للقضية األكرب يف رأيو و اليت مّسها النسيان يف الفلسفة الغربية 
باإلضافة إىل االىتمام الذي باتت ذبلبو فلسفة  ثة أو حىت ادلعاصرة.سواء منها اليونانية أو احلدي

ىيدغر يوما بعد يوم يف الغرب عموما و عند ادلهتمني بالفكر الفلسفي الغريب سواء منهم الغربيني أو 
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ىذا احلضور لفلسفتو عموما يف تناوذلا للعديد من القضايا و  وتتجلى ىذه األمهية دلارتن ىيدغر، العرب
منها التقليدية كالوجود والتقنية واحلقيقة وادليتافيزيقا عموما، وكذا اآلليات اليت سيتبعها ىيدغر سواء 

يف حبثو وحفره يف جذور الثقافة الغربية وكيف سيعيد نقد الًتاث الثقايف الغريب من جهة وادلنطلقات 
إىل صوت ىذا  اليت سيضعها ألجل إعادة بعث ثقافة جديدة، ترتكز على لغة الوجود واإلنصات

 الوجود الذي بات ال يسمع.

 والثقافية اليت وجهت فكر األنطولوجيةالكشف عن اخللفية  ىو ىذه الدراسةمن  والهدؼ
ىيدغر يف سلتلف جوانبو، وكذا زلاولة تقدمي قراءات وتأويالت جديدة ذبعل  الفيلسوف األدلاين مارتن

داخل ىذه ادلسائل الثقافية لشىت ادلسائل والقضايا واضحة باحثني دلسالة الثقافة و  التصور اذليدغري
، عن الذي مهد لقولو ومل يقلو، عن الذي فكر فيو وما مل يفكر ن الذي فكر فيو ىيدغر ومل يعلنوع

فيو، وأيضا الكشف عن العالقة اخلفية اليت أسست للثقافة الغربية يف صبغتها ادلعاصرة مع مراعاة كل 
 دلختلف القضايا.   ومعاجلتو امهت يف بناء الطرح اذليدغري الظروف اليت س

تتمثل أمهية ىذا البحث يف الكشف عن األرر العملية والنظرية اليت قامت عليها  ومن ىنا
الثقافة الغربية ادلعاصرة، وىو أيضا زلاولة للكشف عن أىم االنتقادات اليت وجهت إىل ىذه الثقافة 

ىيدغر باعتباره الفيلسوف الذي تزامن ظهوره مع أحداث سلتلفة ومتنوعة فوقع اختيارنا على مارتن 
عاشتها ىذه احلضارة، ضف إىل ىذا رؤيتو الفاحصة دلنتجات ىذه احلضارة خاصة يف شقها التقين 

وكذا سلبية ذلذا الكائن البشري  أووكذا بعدىا اإلنساين سواًء من وجهة نظر اجيابية  والتكنولوجي،
، سان عموما واإلنسان الغريب خصوصامها ىيدغر يف تشخيصو للخطر الذي يهدد اإلناحللول اليت قد

وعليو ستكون أعمال ىيدغر وقراءاتو ادلختلفة ذلذه احلضارة منطلقا وأساسا ىاما يف استكشاف 
 يف ىذه احلضارة. السائدتنيحقيقة الفكر والثقافة 

ىم أادلنطلقات الثقافية الغربية و البحث يف إراره وزلتواه العام يسعى إىل اكتشاف فكان 
 بنيت عليها، منطلقني يف ىذا من أعمال مارتن ىيدغر وقراءاتو ادلختلفة لواقع الثقافة يتاألسس ال
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فستكون احلدود اليت نروم إىل الوقوف عندىا مالزمة لإلرار  ،بية واىم شليزاهتا وكذا سلبياهتاالغر 
 ضارة. اذليدغري النقدي والتحليلي دلنتجات ىذه احل

نذكر يف ىذا  أن فلسفة ىايدغر ديكننا يف  اليت اىتمت بالبحث الدراساتمن بني أىم و 
 الصدد6

 الدكتور6 بإشراف أرروحة ماجستري لألستاذ زلمد كرد ادلوسومة ب6"الشعر بني أفالرون وىيدغر،
 .7003جامعة وىران، محانة البخاري،

رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم يف الفلسفة، امساعيل مهنانة، ىيدغر والنقد الفلسفي 
 ، جامعة اجلزائر.7005-7004للحداثة، 

ذة غيوة حريش أرروحة لنيل شهادة ادلاجستري من إعداد الباحثة حياة خلفاوي وإشراف األستا
 .7002قسنطينة ، ،فريدة،جامعة منتوري

موسومة ب6شعرية اخلطاب الفلسفي منارتن ىيدغر  للباحثة عمرون مليكة، أرروحة ماجستري،
 .7007جامعة وىران، منري هبادي، إشراف الدكتور6 منوذجا،

رسالة مقدمة لنيل شهادة ماجستري يف الفلسفة، فارمة الزىراء فقري، التحليل الفينومينولوجي 
 ، جامعة تلمسان.7002،7001(،0572-0501التأوياليت للتجربة الدينية عند ىيدغر ادلتقدم،)

و بلوغ األىداؼ المرجوة من وراء ىذه المطروحة في البحث اإلشكالية  ولغرض اإلجابة عن
وضعنا مخطط يضم ثالثة فصول وخاتمة، بحيث يحتوي كل فصل على ثالثة مباحث الدراسة 

 وفيما يلي سنعرض ملخصا ألىم المباحث التي يشتمل عليها:

 البناء األنطولوجي للثقافة والذي ىو يف رلملو فصل مفاىيمي :ػالموسوم بففي الفصل األول 
هندف من خاللو إىل و  اقتصرنا فيو بالبحث عن ماىية وجينالوجيا ادلفهوم )الثقافة وفلسفة الثقافة(
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 ، مث فلسفة الثقافة كمفهومادلثاقفة، احلداثة مهها الثقافة،ضبط رلموعة من ادلفاىيم ادلرتبطة ببحثنا أ
جديد نسبيا أصبح كثري التداول يف األوساط الفكرية والفلسفية، ومن ىنا قسمنا ىذا الفصل إىل 

يف البحث  فقد حاولنا جينالوجيا الثقافة وادلثاقفةثالثة مباحث، أما ادلبحث األول وادلعنون ب6 
عالقة الثقافة الكشف عن  إىل، إضافة ضبط تعريف موحد ذلا قدر اإلمكان بغية زلاولةمفهوم الثقافة 

 .وكذا ربديد مفهوم ادلثاقفة ،باحلضارة

ي للحداثة فيو حاولنا أن نربز عالقة الثقافة جادلبحث الثاين ادلعنون ب6 الثقافة كبعد أنطولو  ويف 
زلاولني استشكال عالقة الثقافة باحلداثة أو  بالوجود بشكل عام وبالوجود اإلنساين بوجو خاص

تو الثقافة يف الفًتة احلديثة، أخذأي منط و  ،الثقافية يف زمن احلداثةلتجليات باألحرى الكشف عن ا
تبعها من أحداث سواء يف  لعبو ادلثقف يف زمن احلداثة ومازين يف ذلك الدور الذي ديكن أن يمرب 

 .رابعها االجيايب أو السليب

الثقافة إىل فلسفة مفهوم من ل عنوان6 يف فلسفة الثقافة أو أما خبصوص ادلبحث الثالث والذي مح 
أن نربز وضلدد ونضبط مفهوم فلسفة الثقافة باعتباره مفهوما الزال يسوده  فيو قد حاولناو ، الثقافة

العربية أو الغربية  سواءالكثري من الغموض باعتبار أن تداولية ىذا ادلفهوم يف الساحة الفكرية والثقافية 
 وعلمنا أن مفهوم الثقافة ى إذايده خاصة ىو جديد نوعا ما وىذا ما صّعب علينا ضبطو أو ربد

، مث وصلنا ختصاص من مثقفني وانثروبولوجينيالزال حولو الكثري من االختالف بني أىل اال اآلخر
 األفكاركانت ىذه أىم ف ،علماىذا ادلبحث إىل ضبط مفهوم الثقافة عند األدلان باعتبارىا  آخريف 

 اليت حاولنا التطرق إليها يف ىذا الفصل.

فقد حاولنا أن  ،من ثقافة اإلنسان إىل ثقافة النزعة اإلنسانية :في الفصل الثاني الموسوم بأما 
أو النماذج الثقافية اليت تتضمنها الثقافة  شكالاألوسلتلف  للثقافةنتطرق فيو إىل الداللة التأويلية 

ىذا الفصل بالتنقيب  فقمنا يف لإلنسان بصلة، ديدباعتبارىا دلك الكل ادلتكامل الذي يشمل كل ما 
زلاولة ررح إىل  باإلضافةعن مفهوم الثقافة لدى ىيدغر أو داللة الثقافة من وجهة نظر ىيدغرية 
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وارتأينا أن نقسم ىذا الفصل إىل ثالثة مباحث، أما ادلبحث األول وادلعنون  ،فلسفي دلسالة الثقافة
مركزين ل إىل البعد األنطولوجي للثقافة وفيو تطرقنا بالدراسة والتحليب6األساس األنطولوجي للثقافة 

نظري ومفهوم عملي خاصة من خالل فكرة  كمفهوملك عن الداللة اليت أحلقت بالثقافة  ذيف 
ت الثقافة داللتها عند ىيدغر رغم أننا ال صلد نصوص وكيف أخذ البيلدونغ اليت صلدىا عند األدلان

صرحية تتحدث عن مسألة الثقافة عند ىيدغر إال أن الفلسفة اذليدغرية يف مشولّيتها تناولت مسائل 
ثقافية أو محلت دالالت ثقافية متنوعة ارتبطت بالوجود الطبيعي أو حىت بالوجود اإلنساين، وىذا ما 

 الحقني من ىذا الفصل.سنشري إليو يف ادلبحثني ال

على الثقافة باعتبارىا شكال  وتأثريىا6 مسألة التقنية حيث تضّمن ادلبحث الثاين والذي أخد عنوان  
فإننا نستهدف من ورائو البحث يف مفهوم أساسي يف فلسفة ىيدغر وىو مفهوم من أشكال الثقافة 

اعتبارىا شكال من أشكال الثقافة يف خطاب ىيدغر من خالل ربديدنا دلاىيتها وحقيقتها بالتقنية 
 ادلعاصرة مربزين كيف فهم ىيدغر ثقافة التقنية يف سلتلف أبعادىا.

حاولنا ربط  فيوبية و الثقافة وعالقتها بالعدمية األور  فحمل عنوان 6مسألةتطرقنا ادلبحث الثالث ف أما
الغريب ودفعو إىل العيش  اإلنسانري الثقافة التقنية على ثأتالسابق بالالحق من خالل استنتاجنا لكيفية 

اخللفية التارخيية ذلذا  يف حالة من الشعور العدمي الذي ىدد كيانو، فتناولنا مفهوم العدمية وكذا
ىذا الشعور العدمي الذي رادلا حلق باإلنسان  أثارلى وركزنا ع ،ادلفهوم خاصة مع نيتشو مث ىيدغر

، حيث سنرى من خالل ىذا ادلبحث وصف حلالة العدم اليت عاشها الغرب واليت أصبحت الغريب
 ، واختتمنا ىذا الفصل دبلخص عام حول سلتلف ما جاء فيو.وجوده ومستقبلوهتدد 

عنها من  اإلجابةالتي بدأنا في  اإلشكاليةعلى  إجابةل لننتقل بعد دلك للفصل الثالث الذي مثّ 
االنعطاؼ الفينومينولوجي ألنطولوجيا وفي ىذا الفصل الموسوم ب:، خالل الفصل الثاني

عموما وامتداد ىذه  اإلغريقيةوعالقتو بالثقافة  لإلغريقيف  مبحثو األول عودة ىيدغر عاجلنا  المنابع،
 واألرسطي. األفالروينالثقافة يف فلسفة ىيدغر خاصة ما تعلق منها بالفكر 
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ىيدغر وكانط كل من ض تصور اإلنسان يف الثقافة الغربية بني  ر يف حني قمنا يف ادلبحث الثاين بع 
زلاولني البحث عن أصالة التنظري الفلسفي لإلنسان من وجهة نظر فلسفية وادلقصود بفلسفية ىنا 

ر كل منهما اإلنسان وىل كان ىدا التصور امتدادا ر ىيدغر وكانط لإلنسان وكيف تصو وجهة نظ
االنثروبوجليا علما يدرس اإلنسان، وقد باعتبار  أيتّمت بدراسة اإلنسان للنزعة االنثروبولوجية اليت اى

 كانط(.،  ىدا ادلبحث عنوان البعد األنثروبولوجي لإلنسان )ىيدغر  محل

أن يكون تصور لوجهة نظر ىيدغر  أردناهلننتقل بعد دلك إىل ادلبحث األخري من ىذه الرسالة والذي 
مسألة الفن وأي من وجهة نظر ىيدغر  مربزين، اإلنسان ادلعاصرزمات اليت هتدد خبصوص ىذه األ

، فكان منذ العصور القددية الثقافية اليت وجدت اإلشكالدور ديكن أن يلعبو الفن الذي ىو من أبرز 
، ىذا ادلبحث حاولنا أن صلعل باعتباره شكال من أشكال الثقافة عنوانو كالتايل6 تأويل اشكل الفين

 وبالتحديد مصري اإلنسان والوجود معا. ،دغر دلا ينقذ ادلصريمنو عرضا لتصور ىي

، من خالل عرضنا واستخالصنا ألىم  خاسبة مجعنا فيها لب ىذا البحثلنصل يف األخري إىل    
 النتائج ادلتوّصل إليها يف ىذا العمل.

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 : األولالفصل 

 يف البناء 
 للثقافة األنطولوجي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 :األولالفصل 

 للثقافة األنطولوجييف البناء  

 

 انثقافت واملثاقفت. جٍنانىجٍا :األولاملبحث 

 .انثقافت كبعد أَطىنىجً نهحداثت املبحث انثاًَ:

 .فهسفت انثقافت إىليٍ يفهىو انثقافت  أويف يعنى فهسفت انثقافت  املبحث انثانث:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يٍ انصعب أٌ َقدو حعزٌفا دقٍقا ملفهىو انثقافت وكم يا ٌقال هى جمزد حقزٌب نهفهى وحصىر َسيب }

نهًجال وهنا جند انثقافت حدل عهى أسانٍب انسهىك املكخسبت عٍ طزٌق انخعهى. ونكٍ عهًاء 

األَثزروبىنىجٍا ٌذهبىٌ إىل أٌ انثقافت هً كم خمططاث احلٍاة انيت حكىَّج عرب انخارٌخ 

إٌ انثقافت أيز واقع ال ميكٍ جتاههه أو حعًد طًسه  وانيت حتىنج إىل يىجهاث نهسهىك عند انناس.

 1{...وكم فعم بشزي هى فعم يكٍّف ثقافٍا  وَسٍاَه ال سًٍا وأٌ اإلَساٌ كائٍ بٍىثقايف

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

                      
 .102،ص  02،1،،زهري اخلويلدي، تشريح العقل الغريب، مقابسات فلسفية يف النظر والعمل، ابن الندمي للنشر والتوزيع، اجلزائر، ط - 1
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 قافة والمثاقفة. الث   جينالوجيا :األولالمبحث 

ّالثّ ّإفّ  ّبلّويوجّ اغبديثّعنّمفهـو ّويقودنا ّوبيلنا ّومعناها ّقافة ديثّعنّالثثَتّمنّاغبّإىلهنا
ّكعالقةّالثقافةّبالطبيعةّواغبضارة،ّوعالقتهاّاؼبتدلقةّّوااؼبتعاؼبفاهيمّ باؼبثاقفةّّأيضااخلةّمعّهذاّاؼبفهـو

يفّمعظمهاّّترتبطاقافةّواليتّلثّ تّاخصّ اليتّّاتريفالتعـبتلفّّنشرحّأفسنحاوؿّّحيثّقف.ثواؼب
ّزبرجّعنّدائرته.ّوملّباإلنساف

ّالثّ ّاآلراءّواختلفتقدّتعددتّل ّكبَتّحوؿّالتعريفّاؼبناسبّّوأثَتّقافة،حوؿّمفهـو ؽبا،ّجدؿ
ذاؾ،ّوكلّواحدّمنهمّوظفهاّّأويفاضلوفّويبيزوفّبُتّهذاّالتعريفّّأخذّالثثَتّمنّاؼبختصُتلدرجةّ

دالالتّّإىلفتارىبيةّالثلمةّربيلناّّسياسيّمعُت،ّأواجتماعيّّأوواستخدمهاّحسبّسياؽّفثريّ
ّ)الثّ ّ،وأبعادّـبتلفة وعدةّتعريفاتّـبتلفةّحسبّّّأوجهقافة(ّوبملّعدةّوهذاّماّجعلّمنّهذاّاؼبفهـو

نهّليسّقافةّيؤكدوفّأوالثّ ُتّبالفثرُّتّواؼبختصّ إذّأخذّالثثَتّمنّاؼبهتمّ ّ؛كلّظرؼّومثافّوزماف

ّأحيانااؼبتنوعةّوالغامضةّّعريفاتّاؼبختلفة،اّهيّؾبموعّهذ ّالتّ وإمبّ قافةّدّللثّ هناؾّتعريفّواحدّوموحّ 
ّنبُتّأهمّهذ ّالتعريفاتّوأكثرهاّشيوعا.ّأفويفّهذاّالعنصرّمنّالبحثّسنحاوؿّّ،أخرى

واجملتمعاتّقديباّّاألفرادالصدارةّيفّحياةّقدّاحتلّ(Cultureّ)قافةمصطلحّالثّ ّوإنناّلنجدّأفّ 
وبالتايلّّ،اختالفاّوتبايناّالتأويالتوهذاّماّفتحّاجملاؿّأماـّأكثرّّشديدوحديثا،ّوقدّحظيّباهتماـّ

ّكلّاستعماؿّجديدّؽباّباعتبارّأفّمشثلّالثّ تعريفّهذ ّالثلمةّّإىلازدادتّاغباجةّ قافةّيطرحّبعد
ّكلّعصرّبطرؽّيفّّ وهذاّماّجعلّمنهاّيفّحركةّّ،أيضاوتفهمّدبعاينّـبتلفةّّ،ـبتلقةكلّؾبتمعّويف

ّبلّويفّتطورّومبوّ  ّوازدهارّمتجددينّوربوؿّمستمرينّومتواصلُت، ّفإفّو، ّّعليه ّتقدميّمفهـو ؿباولة

ّكماّّأمراّيبدوّقافةدّللثّ واحدّوموحّ  بعضّؽبذاّحاولناّيفّهذاّالفصلّأفّنعرضّّالذكرّأسلفناعسَتا
ّمرك زينّعلىّأبرزها.ّ ّّالتعريفاتّاليتّقد متّؽبذاّاؼبفهـو
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ثقافاّّوّ،ّثقفاثقفّالشيءّثقف:"ّ:لسافّالعربابنّمنظورّيقوؿّيفّغويّقبدّعريفّاللّ ففيّالتّ 
1ّ"وهوّسرعةّالتعلمّثقفّالشيء:ّرجلّثقف،ّفهم،ّ،حاذؽّ،لّثقفورجّوثقوفة،

ّظفرتّبهّدريد:يقوؿّابنّ" ّإذا ّوثق فته ّحذقته، ّأيّصارّثقفتّالشيء، ّوثقفّالرجلّثقافة ،
يفّاللغةّالفرنسيةّفهيّاسمّمؤنثّمنّاللغةّالال تينيةّّ أماّ،هذاّيفّالداللةّاللغويةّالعربيةّفطنا.ّ،حذقا
ّوهومنّفعلّثتقيفculturaّّ كلتورا ّمنّاؼبعارؼّاحملصلّعليهاّ، ّ،ّحيثّؾبموعة أفّمصدرّّ"
ّ ّأوّماكلمة ّالثالسيثية ّالالتينية ّيفّاللغة ّ ثقافة ّأوّّوهيّيفقبلّالثالسيثية األصلّدبعٌتّالزراعة
ّ؛2"الًتبية ّاألؼبانيةّ ّكانتّيفّاللغة ّالًتبية ّأو ّكلتورّدبعٌتّالزراعة ّكلمة ّاستخدمتّفيها ،ّوأوؿّمرة

منّّواؼباديّللمجتمعّويتثوفّالشقّاؼبعنويّاالجتماعيّوؿبص لةّالنشاطّاؼبعنويّاإلرثالثقافةّهيّف
واغبسّّواألفثار،ّويتجسدّيفّالرموزّالقيميّوّواألديبالفٍتّالنتاجّالذهٍتّوالروحيّالفثريّّوّحصيلة
ّالنتاجّاالقتصاديّ)ّ،اعبماؿ ّالثاينّيتثوفّمنّؾبمل ّوالسلعّواآلالتّاألدواتوالشق ّكانتّذفا( ا

ّ ّوالتجارية ّاالقتصادية ّومبوذجّالتبادالت ّجزء ّفهي ّاجملتمع ّصنع ّمن ّوالروحية ّالفثرية واالنتاجات
حسبّّوشثلّمنّأشثاؿّثقافةّماّمرتبطةّدبجتمعّماّتثوفّقدّأخذتّفيهّشثلهاّوهيأهتاّوصورهتا

ّّ،ّوحسبّماّأرادتهّهذ ّالبيئةّأوّتلك.ماّرظبهّهذاّاجملتمعّأوّذاؾ

ّكلمةّ ّكلمةّثقافةّحبسبّاؼبفثرّالسعوديّزكيّاؼبيالدّملّتتحوؿّمن ّإىلويفّاالصطالحّقبدّأف
ّالعربّمفهـو ّتعرّ ّعند ّكلمة ّمنّؾبرد ّالثقافة ّملّتتحوؿ ّ"ؼباذا ّّؼّ حيثّيذكر: ّبثلمة ّّأويفّاللغة

ّيتجاوزّنطاؽّاللغةّالضيقّواؼبعٌتّاغبريفّاحملدودّكلمتُتّوحبسبّموازينّاللغة، ويتعاىلّعنّّإىلّمفهـو
ّوهذ3ّّعنّخبةّاجتماعيةّثقافية"ليعب ّّوالقريبةالدالالتّاغبسيةّاؼبباشرةّ اّالقوؿّيشَتّإىلّأفّمفهـو

                                                           
ّ.493،ّص1ّابنّمنظور،ّلسافّالعرب،ّدارّاؼبعارؼ،ّالقاهرة،ّمج- 1
.88،ّص1ّ،2007ّاإلسالمي،ّطّجوادّأبواّالقاظبيّ،ّنظريةّالثقافة،ّمركزّاغبضارةّلتنميةّالفثر- 2  
زكيّاؼبيالد،ّاؼبسالةّالثقافية،ّمنّأجلّبناءّنظريةّيفّالثقافة،ّمركزّاغبضارةّلتنميةّالفثرّاإلسالمي،ّسلسلةّالدراساتّ- 3

ّ.24،ّص2010ّ،ّبَتوت،2ّط اغبضارية،
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بقيتّّعٌتّأفّالثقافةّيفّالوسطّالعريبدبّ،والنظريالثقافةّيفّالوسطّالعريبّبقيّحبيسّاؼبعٌتّاللغويّ
ّ ّاجملاؿ ّحبيسة ّالواقعي ّاجملاؿ ّإىل ّتتحوؿ ّومل ّاليّاالجتماعي،اللفظي ّيرجع ّحيثّؽبذا ّمن ّعربيا ها
ّفداللتهاّاللغوية ّّروبية.جعّإليهاّمنّحيثّالدراساتّاألَّت،ّأماّمنّحيثّاؼبفهـو

ّ ّبُت ّتايلورّّالتعريفاتومن ّإدوارد ّاالقبليزي ّتعريف ّهو ّالصدد ّهذا ّيف ّنوردها ّأف ّيبثن اليت
ّكتابهّ ،يعتبّأوؿّمنّقدـّتعريفاّللثقافةالذيّ(1832-1917ّ) الثقافةّ"وقدّوردّهذاّالتعريفّيف

ّ،1876عاـّأيلكّالفرنسيةّبعدّطبسّسنواتّمنّذّإىلوترجم1871ّّالذيّنشر ّعاـّّ"البدائية
ّفيه ّيقوؿ ّاؼبع"؛ والذي ّعلى ّيشتمل ّالذي ّالثلي ّاؼبركب ّذلك ّهي ّاغبضارة ّأو ّالثقافة رؼّاإف

بصفتهّعضواّّاإلنسافاليتّيثتسبهاّّاألخرىعلىّصبيعّاالستعداداتّوالعاداتّّوكذلك ،واؼبعتقدات
ّّو .1يفّؾبتمعّمعُت" الثليّواؼبشًتؾّبُتّالبشرّوالذيّيشملّـبتلفّالعاداتّواؼبعتقداتّوبيلناّهذا

ّكافّتايلورّأوؿّمنّإىلّالقوؿّأفّالثقافةّحبسبّإدواردّتايلورّّآخرمنّجانبّ مثتسبة،ّوهثذاّ"إذا
،ّيفّكافّهوّذاتهّ.ثنولوجيامنّاستخدـّالثلمةّيفّاألّاألوؿقدـّواقًتحّتعريفاّللثقافةّفإنهّملّيثنّ

ّ ّواقعا ّللثلمة ّأاستعماله ّلعلماء ّاؼبباشر ّأؼبافربتّالتأثَت ّمنهمّّّ،ثنولوجيا ّوخاصة ّؽبم ّقرأ ّقد كاف
ّكّ  ّكافّيستعملّثقافةGustave Klemmّّالـّغوستاؼ يفّمعٌتّموضوعيّّ(Culture)الذي

ّالرّ علىّخالؼّالتّ  ّقيّاعبرماينيومنطقليد ّوخاصة ّاؼباديةّلإلحالة، ّثقافةّعلىّالثقافة ّكلمة ّسبتاز ...
ّكلمةّؿبايّ،ريفّاعبديدّالذيّوضعهّؽباعيفّالتّ،إىلّتايلوربالنسبةّ نّمنّالتفثَتّعلىّدةّسبثّ بثوهنا
ّ.2ّ"كافة...ّّاإلنسانيةنطاؽّ

                                                           
ّ.186،ّصّالسابقزكيّاؼبيالد،ّاؼبرجعّ- 1
 -فرعّمنّفروعّاألنثروبولوجيا،ّتعرؼّبأهناّعلمّدراسةّاإلنسافّكثائنّثقايف،ّوهيّهتتمّبدراسةّالظواهرّاالجتماعيةّّاألثنولوجيا

ّيفّاجملتمعاتّالبدائيةّوتنتهجّمنهجّتارىبيّلثيّتثتشفّنشأةّالظاهرةّوتتبعّّمراحلها.
ّتر:منَتّالسعيداين،ّّ- 2 ّاالجتماعية، ّالثقافةّيفّالعلـو ّمفهـو ّكوش، ّبَتوتّ،ّدينيس ّللًتصبة، ّالعربية ّاؼبنظمة مر:طاهرّلبيب،

ّ.31،ّص1ّ،2007ّلبناف،ّط
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ّؽبذ ّاألساسية ّاؼبيزة ّوتبقى ّكليا ّتعريفا ّمنه ّجعل ّأنه ّهو ّتايلور ّقدمه ّالتعريفّالذي وشامالّا
ّ.وؿبايداّيفّالوقتّذاتهّيسمحّلناّبالتفثَتّعلىّنطاؽّواسعّوشامل

ّالثقافةّقبدّالتعريفّالذيّيقدمهّاؼبفثرّاعبزائريّما لكّبنّنيبّومنّبُتّالتعريفاتّاػباصةّدبفهـو
ّبقوله ّيعرفها ّمنذّ ،عندما ّالفرد ّيف ّاليتّتؤثر ّاالجتماعية ّوالقيم ّالصفاتّاػبلقية ّمن "هيّؾبموعة

ّالعالقةّاليتّتربطّسلوكهّ ّفالثقافةّّ؛1اغبياةّالذيّولدّفيه"ّبأسلوبوالدتهّوتصبحّالّشعوريا وهثذا
ّكلّماّيثتسبهّالفردّمنّاجملتمعّالذيّينتميّإليهّأوّمنّالبيئةّاليتّيتواجدّفيهاّوبطريقةّالّإراد يةّهي

ّمرتب ّالفرد ّسلوؾ ّمن ّذبعل ّشعورية ّإليهاوال ّينتمي ّاليت ّاغبياة ّهبذ  ّحياةّطا ّمبط ّيطبع ّما ّفهي ،
وسلوكهّيفّاجملتمع،ّبلّوكلّماّيشثلّنسيجاّؼبعتقداتهّوتقاليد ّوتارىبهّولغتهّوفثر ّوآدابهّّاإلنساف

ّّوفنونهّوتقاليد ّوؿبيطهّالعاـ.

ّللثّ ذوه" ّالشامل ّالتعريف ّهوا ّمفهومهاّقافة ّوبدد ّحضارةّفّ،الذي ّيعثس ّالذي ّاحمليط هي
هّفلسفةّيتنرىّأفّهذاّالتعريفّيضمّبُتّدفّوهثذاّ.اؼبتحضرّاإلنسافوالذيّيتحرؾّيفّنطاقهّّ،معينة

ّأيّمقوماتّّاإلنساف ّاعبماعة، ّضرورةّومقوماتّاجملتمعّاإلنسافوفلسفة ّيفّاالعتبار ّأخذنا ّمع ،
ّكياف واحد،ّربدثهّعمليةّالًتكيبّاليتّذبريهاّالشرارةّالروحيةّ،ّعندماّّانسجاـّهذ ّاؼبقوماتّصبيعاّيف

     .2 يؤذفّفجرّإحدىّاغبضارات"

ّيّرلألمةوعليهّفهيّدبثابةّإحدىّمثوناتّاؽبويةّالفرديةّواعبماعيةّ تبطّباجملتمعّ،ّإذّهيّمفهـو
منّأفّ"يرىّأبوّزيدّّالشأفهّفرداّوعضواّينتميّإىلّهذاّاجملتمع،ّويفّهذاّتصفويثتسبهاّاإلنسافّب

ّكماّيقوؿّأبوّخصائصّالثقافةّيفّالدراساتّاألنثرّو بولوجية،ّاالستمرار،ّوهذ ّاػباصيةّتابعةّبالضرورة

                                                           
ّ.74،ّص4ّّ،1984ّمالكّبنّنيب،ّمشثلةّالثقافة،ّدارّالفثرّاؼبعاصر،ّبَتوت،ّلبناف،ّطّ- 1
.74اؼبرجعّنفسه،ّصّّ- 2  
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ّأ ّيرثه ّالذي ّالًتاثّاالجتماعي ّأهنا ّعلى ّالثقافة ّتصور ّمن ّلينتوف ّنقالّعن ّمنّزيد ّاجملتمع عضاء
 .1االنتقاؿّعبّالزمن"فالسماتّالثقافيةّؽباّقدرةّهائلةّعلىّّ،األجياؿّالسابقة

ّّّّّّ ّّإىللثنّوبالعودة ّبفلسفة ّاؼبقصود ّمالكّبنّنيبّما وماّّ؟اإلنسافالتعريفّالذيّيقدمه
ّاؼبقصودّبفلسفةّاعبماعة؟

ّكتابهّاؼبسأّعنّهذاّالتساؤؿ ّاإلنساف"اؼبقصودّبفلسفةّّ؛لةّالثقافيةّبالقوؿهبيبّزكيّاؼبيالدّيف
غربّيعرفوفّلففيّاّ،ّواؼبؤثرةّيفّتثوينّرؤيتهمّللثقافة، الثقافةّالغريبرديةّاغباكمةّعلىّتلكّالنزعةّالف

ّت ّأهنا ّعلى ّالثقافة ّوظيفيةّّاإلغريقيةّاإلنسانياتراث ّعالقة ّذات ّمشثلتها ّأف ّدبعٌت الالتينية،
ّوالثّ باإلنساف ،ّ ّيف ّّرأيهمقافة ّفلسفة ّاعبماعة … اإلنسافهي ّبفلسفة ّالنزعةّّواؼبقصود تلك

قافةّيفّفوفّالثّ ؽبذاّيعرّ ّواؼبؤثرةّيفّتثوينّرؤيتهمّللثقافة،ّ،قافةّاالشًتاكيةاالجتماعيةّاغباكمةّعلىّالثّ 
ّيقوؿّابنّنيبّّاالشًتاكيةالبالدّ ّذاتّعالقةّوظيفيةّباعبماعةّوهيّيفّّ،كما فلسفةّّرأيهمعلىّأهنا
ّأهنايرىّيفّالثقافةّّالذيبُتّالتصورّبنّنيبّيقاربّلناّبُتّتصورينّللثقافةّّمالك وهناّقبد ؛2اجملتمع"
ّ ّالثّ ّاإلغريقيّلإلبداعامتداد ّمن ّهبعل ّوالذي ّاليوناين ّفلسفة ّالفصلّّلإلنسافقافة ّيف ّسنرى كما

ّالبحث ّهذا ّوبُتّتعريفّالثالثّمن ّّأو، ّوالذيّيرىّفيها ّللثقافة ّثاين ّلفلسفةّّأهناتصور امتداد
ّفإفّالتعريفّالذيّيقدمهّبنّنيبّالّىبرجّعنّذاتّصلةّبفلسفةّاجملتمع،ّوهثذّأهناّأيّاعبماعة ا

ّالثقافةّباعتبارهاّذالتعريفّالتا  اؼبعارؼّواؼبعتقدات.بّيعٌتّلكّالثلّالثليّالذييلوريّؼبفهـو

فالّمعٌتّّ،تمعّالّيبثنهّالقياـّبدوفّثقافةواجملّ،واجدّبدوفّؾبتمعاّالوجودّأوّالتّ هفالثقافةّالّيبثن
ّيفّغيابّ ّيونسّ،اآلخرألحدنبا ّالفاروؽّزكي ّبُتّبُتّمفهوميّّ؛حيثّيقوؿ ّوثيقة ّالعالقة "إف

ّ ّكذلكّوحىتّلو ّاالجتماعي ّويفّالواقع ّنظريا ّواجملتمع ّبينهماّأمثنالثقافة ّالنظرية ّإالّأفّالتفرقة ،
                                                           

ّ.168زكيّاؼبيالد،ّاؼبرجعّالسابق،ّصّ-1
 ّوانطالقاّمنّهذاّسنرىّيفّالفصوؿّالالحقةّأفّكانتّفلسفةّوتفثَتّهايدغرّامتداداّؽبذاّالتعريف. 
ّ.79زكيّاؼبيالد،ّاؼبرجعّالسابقّ،ّص- 2
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ّالّينفصلّبعض ّاليتّيعبافّعنها ّعنّبعضّيفّاغبقيقةّويفّالواقعالظواهر فالثقافةّالّتوجدّإالّّ.ها

ّويبقىّإالّبالثقافة.ّإفّ ّبوجودّاجملتمع،ّمثّإفّ  ومبطّّ،لثقافةّطريقّمتميزّغبياةّاعبماعةاّاجملتمعّالّيقـو
ّأفرادها" ّتوماسّ ؛1متثاملّغبياة ّأكد ّأيضا ّما ّاعتبإوهذا قافةّهيّمنّخلقّالثّ ّ"أفّ  ليوتّعندما

ّأّ،ّاجملتمع ّتدارؾّواعتبّأيضا ّالثّ ّفّ سرعافّما ّهو ّهبعلّاجملتمعّؾبتمعا ّأفّ ّ.2"ّقافةما ّيبدو ّوهبذا

هويتهّوفبيزاتهّدوفّّـقوّ ي،ّواجملتمعّالّيبثنهّأفّيتأسسّويتشثلّويتثوفّّوعنّاجملتمعّقافةّالّتنفكّ الثّ 
قافةّباالرتباطّؽبذاّتطورتّفثرةّالثّ ّوّ،بُتّماّهوّثقايفّوماّهوّاجتماعيّابطّيبدوّوثيقافالًتّ ّ،ثقافة

ّالثّ باجملتمعّ ّذاتياوهوّتطورّدفعتّبه ّدفعا ّموضوعيا،ّهذقافة ّاجملتمعّدفعا ّالتّ ،ّودفعّبه ّا ّالذيطور

ّأصبحتاّوهثذّ.بهّاجملتمعّبغيةّالبحثّعنّاؼبعٌتودفعّّ،إلطاراقافةّبغيةّالبحثّعنّدفعتّبهّالثّ 

لكّالثلّذ"الثقافةّالذيّأوردّيقوؿ؛ّوهناّنستحضرّتعريفّروبرتّبَتستدّّ،قافةّهيّروحّاجملتمعالثّ 
ّكلّماّنفثرّفيهّّيتألفّالذياؼبركبّ ّبّأومن ،ّفالثقافةّهيّمن3ّيفّاجملتمع"ّكأعضاءمبتلثهّّّوّهنقـو

مع،ّواجملتمعّهوّمنّيرسمّهذ ّاألطرّويعطيهاّصبغتهاّاػباصةّتصنعّاألطرّالعامةّواػباصةّلثلّؾبت
واؼبميزة،ّوماّيصنعهّويرظبهّويؤسسهّويبنيهّأوّيشي د ّهوّمبوذجّوشثلّمنّأشثاؿّثقافتهّاػباصةّاليتّ

 ذبعلّمنهّفرداّضمنّهذاّاجملتمع.ّّ

ّالًتابطّبُتّالثّ ّو ،ّقافةبُتّالطبيعةّوالثّ ّابطوهوّالًتّ ّ،خرنشَتّإىلّترابطّآقافةّواجملتمعّهبعلناّهذا

ّكلّماّهوّمرئيّومتجليّيفّالعاملّاؼباديّ  ّكانتّالطبيعةّيفّمفهومهاّالواسعّهي وهذاّهوّالفهمّّفإذا
ّاللغويّفهيّمشتقةّمنّالفعلّطبعّدبعٌتّالطبعّالعاميّللطبيعة ّبالعودةّإىلّمفهومها ّواألصل،ّفإنه

ّأمّ األوؿ ّالثّ ، ّا ّأشرنا ّفقد ّالّإىلقافة ّاالصطالحيةبعضّتعاريفها ّأو ّمنها ّكذلكّّ،لغوية ّإىلوأشرنا
ّالثّ ّ،ّحوؿّضبطّوربديدّتعريفّموحدّؽبااختالؼّالباحثُت ّأوقافةّيفّعلمّالنفسّمثالّألفّمفهـو

                                                           
ّ.237زكيّاؼبيالدّ،ّاؼبرجعّالسابقّ،ّصّ- 1
ّ.237،ّصّنفسهاؼبرجعّّ- 2
ّ.238اؼبرجعّنفسهّ،ّصّ- 3
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ّيتأثرمثالّالّترىّفيهاّسوىّانعثاسّاجتماعيّّ،اؼباركسيةف ،جتماعّغَتّمفهومهاّيفّالفلسفةعلمّاال
ّ ّاالقتصاديّومن ّالعامل ّاليتّوبركها ّالتارىبية ّتقدّ كلّ ّّشبةبالصَتورة ّكانتّالثّ ما ّالتاريخ ّأكثرّـ قافة

ّمتعذر.ّأمرقافةّاّماّجعلّمنّإمثانيةّإعطاءّتعريفّموحدّللثّ نضجا،ّوهذ

قافةّهناؾّصراعّونقاشّفثريّتقليديّوهوّ"الصراعّبُتّالفثريّبيعةّبالثّ لثنّحوؿّعالقةّالطّ 
ّينت ّينتميّإىلّاجملتمعأيّما ّيتوصلّإليهّّ،والثقافةّميّإىلّالطبيعةّوبُتّماّهوّمثتسبّأيّما وما

ّقبليا" ّمعطى ّهو ّدبا ّوليس ّوه1بالتعليم ّاألصل، ّحوؿ ّالصراع ؿبور ّّاإلنسافّيأخذّواالنتماءّذا
نستحضرّاؼبقولةّاليتّتعرؼّّقافة؟ّوهناالثّ ّأوالطبيعةّّإىلهلّكبنّننتميّ ؛الرئيسيّويطرحّالسؤاؿّالتايل

ّ،بةّاعًتاؼّضمٍتّبثنائيةّاالنتماءنستنتجّمنهاّأهناّدبثاّأفعلىّأنهّ"حيوافّعاقل"ّواليتّيبثنّّاإلنساف
 لك؟فثيفّذ

ألنهّّ،منّجهةّثانيةّاإلنسانيةّفبلثةّإىلوينتميّّ،اغبيوانيةّفبلثةفهوّينتميّإىلّ ،عدينبّ لإلنسافّ

ّوبالتّ  ّبالعقل ّيتميز ّفرغم ّوالثّ ايل ّالطبيعة ّمن ّكل ّمفهومي ّوربديد ّضبط ّصعوبة ّإال ؿبورّّأفقافة
ّ.اإلنسافهوّّالتقائهما

ّ(1778-1712جوفّجاؾّروسوّ)ّإليههبّقافةّامتداداّللطبيعةّوهذاّماّذتثوفّالثّ ّفأحيانا
ّ ّكتابه ّّ"أصل التفاوت بين الناس"يف ّعندما ّعلىّضرورة لصوتّالطبيعةّّاإلنسافّاستجابةأكد
ّه.مبادئهاّحىتّوبافظّعلىّبقائّوفقّومسايرهتا

ّأخرىّتثوفّالثّ  للطبيعةّاليتّهيّّاوتوجيهّاصالحإّوّاتقويبّهاقافةّمقابلةّللطبيعةّباعتباّروأحيانا
ّكلّماّهوّبدائي،ّحيواين،ّأعمى،ّالّيسايرّاإلبداعّوالتقدـّاإلنساين ّكانط،ّوهذاّمتعبَتّعن ّاّرفضه

ّ ّاإلنسانية ّرفضّأفّتؤسسّاألخالؽّعلىّأساسّالطبيعة ّواللّ اؼبيّ عندما ّإىلّالشهوة ّفإفّ ّ،ذةالة ّؽبذا

                                                           
ؿبمدّسبيالّوعبدّالسالـّبنّعبدّالعايل،ّالثقافةّوالطبيعة،ّدفاترّفلسفية،ّنصوصّـبتارة،ّدارّتوقباؿّللنشر،ّالدارّالبيضاءّ-ّ 1
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ّمنّخال ّذاته ّوبناء ّنفسه ّتشثيل ّيعيد ّأف ّالثقافة ّحامل ّهو ّيعتب ّالذي ّاإلنساف ؿّاؼبطلوبّمن
و نحيل ألفظة مثقف لنشير افّنستعملّييفّغالبّاألحّمتهّلثلّماّهوّطبيعيّومضاد،ّفنحنمقاّو

وبالعكس من ذلك نستخدم  ،ومحمود لأو نرمز بها لكل ما ىو لطيف وجميل وأخالقي ومقبلو 
 لفظة غير مثقف لنشير بها إلى ما ىو مرفوض  ومذموم أو غير محمود وغير جميل .

ّأوّتعريفّّالّبدّ ّ،ويفّخضمّحديثناّعنّالعالقةّبُتّالطبيعةّوالثقافة الحالة أفّنشَتّإىلّمفهـو
يفّؿبورّالطبيعةّّاليتّهيّمنّاؼبفاهيمّاؼبركزيةL état de natureّأو حالة الطبيعة   الطبيعية

ّكتابيهّ"مستقبلّالوهم"ّوّ"قلقّيفّاغبضارة"ّيعٍتّوالثّ  ّيعٍتّ"حسبّلغةّفرويدّيف قافة،ّوهوّمفهـو
ّكماّعرّ الثّ ّأليستّ.قافةبظهورّالثّ ّلّإالّ والنواهيّالّتتشثّ ّواألوامر،ّوالنواهي"ّاألوامرغيابّ" فهاّقافة

ّوالنواهيّوكذلكّإمباّهيّاألوامرحليليّالنفساينّالفرويديّؾبموعةّمنّاػبطابّالتّ  ّارتفعّ؛ "كلّما
ّ.1ّبواسطتهّاإلنسافّعنّالشروطّاغبيوانيةّوعنّحياةّالبهائم""

ّمنّالذيوهوّالزّ ّ،يفّزمنّواحدّفاغبيواناتّالّتعيشّإالّ ّ،ارتباطّالث قافةّباجملتمعّإىلوهناّنعودّ
،ّوقدّّقايفوالّتعيشّيفّالزمنّاؼبدينّأوّالزمنّاالجتماعيّأوّالزمنّالثّ ّ،يبثنّتسميتهّبالزمنّاؼبتوحش

ّليفيّشًتاوسّ)ذ ّاإليبيّ ّالذيّإىلّأفّ ّ(2008-1908هبّ"كلود ّز ّليسّلثونه "حيواناّّ"نساف
ّكونهّ"حيواناّصانعا ّكونهّحيواناّيصنعّاللغة...فأخصّخصائصّعاقال"ّوليس هيّّاإلنساف"ّوإمبا

عناصرّاللغةّهوّالرمز...اللغةّاآلفّهيّميزةّّيزّ الثقافةّوأكثرّالعناصرّثقافةّيفّثقافتهّإمباّهيّاللغةّوأمّ 
ّاإلنسافّوليسّاللغةّفقطّّ؛2ثقافيةّاجتماعية"ّ،إنسانية وباػبصوصّاللغةّاالصطالحيةّاليتّيصنعها

اإلنسانيةّاليتّهيّلغةّتواضعيةّاصطالحيةّشاراتّألنهّمنّالضرورةّالتمييزّبُتّاللغةّإبوصفهاّرموزّّو
ّكاسَتارّّ.ةّاغبيوانيةّاليتّهيّلغةّغرائزيةوبُتّاللغ ّيعرؼ ّمنّهذا باعتبار ّاغبيوافّّاإلنسافوانطالقا

ّهالرامز ّالرّ ذ، ّاللغة  ّاليتّتتجلىّيفّاستخدامه ّكماّّأهمّإحدىهيّّغةواللّ ّ،مزية اؼبثوناتّالثقافية
                                                           

ّللنشر،ّدّطّ،ّدّسنةّ،ّصّ-1 ّ.91سليمّدولة،ّماّالفلسفةّماّالثقافة،ّمؤسسةّاؼبلكّعبدّاهللّآؿّسعود،ّبَـت
ّ.92ّ،ّصنفسهاؼبرجعّّ- 2
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ّ،اّماّجعلّفرويدّمنّمنطلقّاحملللّالنفسيذ،ّهديثهّعنّاللغةنّهيدغرّيفّخضمّحسنرىّمعّمارت
مّعنفهاّيدّأنبيةّالثقافةّيفّأنسنةّاإلنسافّرغّويبُتّفّر"يساهمّيفّبلورةّإشثاليةّالطبيعةّوالثقافةّحيثّ

حيثّيستندّّ،ـّؼبختلفّالغرائزّاإلنسانيةهّواؼبقوّ لكّاؼبوجّ قافةّهيّذاّفالثّ وهثذ اؼبسلطّضدّالغرائز".
فاكتشفّيفّظهور ّّ،بدايةّاألوىلّلتشثيلّاجملتمعّاؼبدينّفرضيةّحالةّالطبيعةّليبحثّيفّالإىلفرويدّ

ّأوّاغبراـ.ّألنهّبالنسبةّلفرويدّ ّلألبّاألبناءيفّقتلّّسبثلتّ،اقًتفّظهورّاجملتمعّاؼبدينّجبريبةّقتل"احملـر
اّالعائقّذاألبناءّعلىّإزاحةّهفقّفاتّ ّ،كلّمواطنّاللذةّوكلّوسائلّالردعّّ،الذيّاحتثرّلنفسهّاللذة
القتلّّإىلاالستيالءّاألبوي،ّوهيّأيضاّالدافعّّإىلافعّفّهيّالدّ ذغبةّإفالرّ ، 1ّمنّأماـّربقيقّرغباهتم"

ّكافّمنّاألبناءّسوىّالنّ  ّاؼبّذ ومنّهّدـ.فما ّبدأتّتتشثلّفثرة أوّاغبراـّّواؼبقدسّدنسالفثرة
ّراجعةّإىلّالطبيعة.ّأصلهاواؼبقدسّاليتّهيّيفّ

ىي كل ما أضافو "قافةّباعتبارها؛ّللثّ ّسومنّهناّنستحضرّالتعريفّالذيّصاغهّهَتوسثوفيت
ّيعارضّّالطبيعة إلى اإلنسان ّكلّما ّليستّؾبردّّ،اػباـوأهنا ّهوّاصطناعيّوأهنا ّكلّما أيّأهنا

ّبيولوجي" ّهو ّؼبا ّكا ،2استجابة ّاألفإذا ّللحالة ّالتعريفّامتدادا ّبُتّالطبيعةّوىلّفّهذا ّالعالقة من

ّالثّ والثّ  ّباعتبار ّبيقافة ّهو ّؼبا ّاستجابة ّطبيعيقافة ّهو ّؼبا ّأي ّفإفّ ولوجي ّفرويّ، ّتعريفا ّيقدـ ّآخرد
ّكلّماّأم ثنّللحياةّّ،الثقافةّاإلنسانية"ّ؛حيثّيذكرّاإلنسانيةالثقافة وبالتحديدّّ،للثقافة أقصدّهبا

هيّّإذفقافةّفالثّ  ؛3زّبهّعنّحياةّاؽبائم"يةّوأفّتتميّ البشريةّأفّترتفعّعنّطريقهّفوؽّالشروطّاغبيوان
ّاإلنسافّألفّ ّاالرتفاعّوالسموّعنّحياةّالطبيعةّاغبيوانيةّإىلّمرتبةّأكثرّتقدماّوهيّاغبياةّاإلنسانية،

ّتدمَتيا ّتناسوتيًا ّعدوانيا ّيبلكّبعدا ّوزبريبياّحبسبّفرويد ّاؼبوت(، ّتناسوتّإله ّإىلّاإلله هوّ)نسبة
ّوميولإّاإلنسافالذيّيدفعّ ّكلّرغباتهّوشهواته ّفيهاّىلّؿباولةّربقيقّوتشثيل ّدبا هّضدّأيّسلطة

                                                           
ّ.99سليمّدولة،ّماّالفلسفةّماّالثقافة،ّاؼبرجعّالسابقّ،ّصّّ- 1
ّ.100اؼبرجعّنفسه،ّصّ- 2
ّ.100اؼبرجعّنفسه،ّصّ- 3
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ّكافّسيثوفّيفّيتّالثّ "لوّأ لغّ ؛ّؽبذاّنستحضرّمقولةّفرويدّاليتّتقوؿّ،سلطةّاألب قافةّيفّهذ ّاغباؿ
ّكلّ ّعلى ّمنافسثمّوكلّمنّيقفّيفّطريقثمّوأفّّتر وؽّلثمّوأفّامرأةوسعثمّأفّتستولوا ّتقتلوا

ّالبقاءّوهذ، 1..."اآلخرزبتلسواّمنّ ّماّيدؿّعلىّوجودّعدوانيةّيفّنفسّالفردّغرضها ّأوّلألقوىا
ّكمحاالثّ ّجاءتاّلألصلحّباؼبنظورّالدارويٍت،ّؽبذ لعدوانيةّالطبيعةّاغبيوانيةّوالغرائزيةّواّإلصالحلةّّوقافة

ّاليتّسبيّ  ّّاإلنسافؿّفبفضلّالثقافةّربوّ ّ،اإلنسافزّهبا ّكانطّفإفّ ّأوّ،اإلنسانيةّإىلمنّاغبيوانية ّبلغة

ّالثّ  ّقافة ّاليتّأنسنة ّوهذاإلنسافهي ّالتأ، ّيقعا ّفإذّنسن ّمستوىّالغذاء ّمستوياتّمنها اّّعلىّعدة

عثسّّواإلنسافّ،جّزيعيشّعلىّاؼبطبوخّوالطاّاإلنسافّكانتّاغبيواناتّتعيشّعلىّاػباـّوالنيئّفإفّ 
ّ ّغذّالذياغبيواف ّمع ّمباشرة ّبصورة ّيتعامل ّّهألنّ ائه ّيف ّعقله ّوعلى ّيديه ّعلى ّمثال ّاؼبأكليعتمد

ّواؼبشرب.

فطرياّّيبلكّاستعداداّالذيعثسّاغبيوافّّفاإلنسافّمستوىّالدفاعّعنّالنفس،ّإىلّباإلضافة
ّاليتّسبثلّامتداداّليديهّمثال.ّواآلالتّاألدواتيستخدـّّاإلنسافّفّ أ،ّحيثّوطبيعياّللدفاعّعنّنفسه

مُتّدفاعهّعنّنّبقاء ّمنّخالؿّتأكماّيؤمّ ّالبقاء،ينتجّشروطّبقاء ّعلىّمستوىّّفاإلنسافاّوهبذ
ّفإ،ّوهبنفسه البياينّأوّالفاصلّبُتّاغبيوانيةّّ"اػبطّ ّىبتلفّبثقافتهّعنّاغبيواف،ّإذّأفّ ّاإلنساففّذا

ّالثّ ّواإلنسانية ّيثمنّيفّتلكّالوسادة ّإمبا ّاليتّىبلقّعنّطريقها وحسنّفّبقائهّضماّاإلنسافقافية
ّالقيمّّ،اإلنساف،ّفالثقافةّتؤنسنّبقاء ّأوّحىتّفناء  ّاللّ خبلقها ّأفّذبعلّمنّمبدأ ذةّاليتّمنّشأهنا

ّتلجمه،وإمبّ ّليسّالسيدّاؼبطلقّيفّبيته، ّقوةّمضادة، ّذبعلّله وهذ ّّ،2..."فه،تثقّ ّه،ضّ ترّوّتع وقه،ّا
ّ ّهي ّمّقافةالثّ القوة ّتشمل ّما ّونواهيبثل ّأوامر ّّون ّوقوانُت ّوتقاليدّأعراؼ، ّ،وعادات ودينّ،
ّخاصة.ّأخالقيةوّاجتماعيةّّوّإنسانيةقيمّبالطبعّّوّومعتقدات،

                                                           
ّ.102سليمّدولة،ّاؼبرجعّالسابقّ،ّصّّ- 1
ّ.103،ّصّنفسهاؼبرجعّّ- 2
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ّردبّ  ّالسياؽّقوؿّومنّهنا ّنفهمّيفّهذا ّ"(1953ّ-1893)رالفّلننتّروبولوجيّنثاألا الّلو

ّوالدّ الثّ  ّقافة ّلثاف ّالذيّتلعبه ّؾبرّ ّاإلنسافور ّاألالعاقل ّقردة ّمن ّقرد ّنًتّود ّيفّيد ّىبتلفّعنه البية
ّويت ّالذكاءالبنياف، ّيف ّالشيء ّبعض ّعليه ّذفوؽ ّولثن ّأوّ، ّالغوريال ّمستوى ّعن ّبه ّيرتفع ّال لك
ّالّ فالثّ ّ؛1الشمبانزي" ّقافة ّربوّ ّوفقّاإلنسافّأسستيت ّاليت ّهي ّالثانطي ّإىلّاؼبنظور ّاغبيوانية ؿ

علىّّ،للبقاءىّذباوزّالشروطّاغبيوانيةّنفاّيقعّعلىّمستّو،ّوهذاّالتأنسنّالذيّأشرناّإليهّآاإلنسانية
كماّذكرناّّّيعيشّعلىّمستوىّاؼبطبوخّبينماّيعيشّاغبيوافّعلىّاػباـ.ّاإلنسافّفّ مستوىّالغذاءّأل

أعزؿّوأعجزّالثائناتّعنّّيأيتّاإلنسافّألفّ ّ،نسنّيقعّعلىّمستوىّالدفاعّعنّالنفسهذاّالتأّفّ أ
فاجملهرّمثالّهوّ، الطبيعيةّألعضائهامتداداّّاآلالتاّماّيعوضهّبفثر ّفتصبحّ،ّوهذالدفاعّعنّالنفس

،ّهذاّخبصوصّعالقةّالثقافةّساسيةّهيّمضاعفةّقدرتناّعلىّاإلبصارامتدادّللعُتّاجملردةّووظيفتهّاأل
ّ.بالطبيعة

ّإأمّ  ّأا ّالثّ ذا ّعالقة ّإىلّذكر ّباغبضارةتينا ّفإفّ قافة ّأخذّ، ّدالالتّمتنوعةّهاتُتّاؼبقولتُتّقد تا
ّكل قافةّفيثفيّأفّنوضحّمعٌتّاغبضارةّوعالقتهاّىلّتعريفاتّالثّ مفثر،ّودباّأنناّأشرناّسابقاّإّحسب

ّ،ّوبالتايلّهيّحياةّاؼبدفّيفّمقابلّحياةّالصحراء.قافة،ّفاغبضارةّعندّالعربّتقابلّالبداوةبالثّ 

ّم ّربوؿ ّما ّسرعاف ّألثن ّمدلوالت ّإىل ّليشَت ّاغبضارة ّكالتّ فهـو ّاألفخرى ّارتقاء ّعن رادّعبَت
ّواإلنسافّين ّعنّثقافتها، ّاألمة ّهبا ّاليتّتعب  ّفهيّاؼبظاهر ّتطو رها، ّأو تقلّمنّواجملتمعاتّوتقدمها

ّكانتّاغبضارةّعندّ،ّؽبذالثقافةّإىلّاغبضارة نّخلدوفّهيّالوصوؿّإىلّمنتهىّالعمراف،ّأيّإىلّبا
ّحيثّيقوؿ ّالبشري، ّوالتقدـ ّالتطور ّّ؛منتهى ّاغبضارة ّأف ّبعد ّيتوض حّفيما ّالعمرافّ"قد هيّهناية

بنّخلدوفّيبدوّأنهّيقابلّالثقافةّالعمرافّعندّف ،2وخروجهّإىلّالفسادّوهنايةّالشرّوالب عدّعنّاػبَت"

                                                           
ّ.102صّّسليمّدولة،ّاؼبرجعّالسابق،ّّ- 1
ّكتبّثقافيةّشهريةّيصدرهاّاجمللسّحسُتّمؤنس،ّاغبضارةّدراسةّيفّأصالتهاّّ- 2 وعواملّقيامهاّوتطورها،ّدارّاؼبعرفة،ّسلسلة

ّ.334،ّص1978ّالوطٍتّللثقافةّوالفنوفّواآلداب،ّالثويت،ّّ
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ّا ّحيثّيقوؿّيفّخاسبة ّواغبضارة، ّيفرؽّبُتّالعمراف ّاؼبقدمةلثتابّاألوهو ّوؿّمن ّؼباّّ؛ ّأنه "اعلم
لكّعمرافّالعامل،ّوماّيعرضّلطبيعةّذّنساينّالذيّهوالتاريخّأنهّخبّعنّاالجتماعّاإلّكانتّحقيقة

لباتّللبشرّبعضهمّعلىّبعض،ّغتّ نسّوالعصبياتّوأصناؼّالعمرافّمنّاألحواؿّمثلّالتوحشّوالتأال
وماّينشأّعنّذلكّعنّاؼبلكّوالدوؿّومراتبهاّوماّينتحلهّالبشرّبأعماؽبمّومساعيهم،ّمنّالثسبّ

ّوالصنا ىلّوهذاّيشَتّإ ،1رافّبطبيعتهّمنّاألحواؿ"عّوسائرّماّوبدثّمنّذلكّالعمئوالعيشّوالعلـو
ّثقافةًّ ّيسمى ّأّ،ما ّفرد ّحياة ّوطريقةّأيّأسلوبّوطريقة ّومبطّحياهتم ّأيّثقافتهم ّمعينة ّصباعة و

ّاالجت ّونظامهم ّوتواصلهم ّواتفاقهم ّأتفانبهم ّماعي ّكانتّاغبضارةّالسياسيّأوّاألخالقيو ّؽبذا ،
ّوبالتايلّاغبضارةّهّالثقايف،ّعند ّتعٍتّبلوغّمنتهىّالعمرافّأيّمنتهىّالتطور يّتلكّاؼبظاهرّاليتّتعب 

ّقافةّوربصينهاّوتوريثها.مةّعنّثقافتها،ّوالعملّعلىّضبايةّهذ ّالثّ هباّاأل

ّحيثّ"وبد د1990ّ-1897)وقبدّنوربُتّإلياس ّواغبضارة ّبتحديداتّزبصّالثقافة ّقاـ ّقد )
،ّويفّقواعدّالعيشّرمنّالقرفّالثامنّعشروباّبدايةّّواغبضارةّعموماّيفّالتطورّالتقٍتّالذيّشهدتهّأ

يفّتطو رّاؼبعرفةّالعلمية،ّوأخَتاّيفّاألفثارّواؼبعايَتّالدينية...كافّالرومنسيوفّاألؼبافّّ،وحسنّالسلوؾ
ّوجه]الثقافة[... ّاألخالقي ّوالنظاـ ّوالعبقرية ّالسلوؾ ّويف ّ]اغبضارة[ ّوجه ّوالتقنية ّالعلم ّيف ؛ّيروف

ما ينبغي صيتهما القائمة، فيما الحضارة فيالفرد أو المجتمع في خصو فالثقافة ىي ما ىو عليو 
وعليو فالثقافة ىي سابقة عن  2أن يكون عليو الفرد إلى أقصى حدودىا الصناعية واإلبداعية"

قافةّمنّحالةّالبدوّإىلّالتمدف،ّأيّتطويرهاّوتنميتهاّ ّالثّ ذهّ،ّأماّاغبضارةّفهيّؿباولةّلنقلالحضارة
ّكانتاّمًتابطتافّمنّحيثّتقدواؼبسانبةّيفّ ّكلمةّثقافةّوحضارة مها.ّوقبدّأنهّيفّاللسافّالفرنسيّأف

ّحيثّيذكر ّاالجتماعية ّيفّالعلـو ّالثقافة ّمفهـو ّكتابه ّكوشّيف ّدنيس ّيقدمه ؛ّالداللةّحبسبّما

                                                           
ّ.123حسُتّمؤنس،ّاؼبرجعّالسابق،ّصّّ- 1
اؼ،ّبَتوت،ّمنشوراتّؿبمدّشوقيّالزين،ّالثقاؼّيفّاألزمنةّالعجاؼ،ّفلسفةّالثقافةّيفّالغربّوعندّالعرب،ّّمنشوراتّضف- 2

ّ.123،ّص1ّ،2013ّاالختالؼ،ّاعبزائر،ّط
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ّإ ّتنتمياف ّالتصوراتّىل"الثلمتاف ّالداليلّوتعثساف ّبينهماّ.األساسيةّذاتّاغبقل ّاعبمع ّيتم  ،ّقد
ّسباـّوّ،اناأحي ّمًتادفتُت ّليستا ّ]ثقافة[ لثنهما ّتستحضر ّإذ ّالفردي،ّأكثر،ّ، وتستحضرّ التقدـ

ّاعبماعي" ّالتقدـ ّاللّ ّ؛1]حضارة[، ّيف ّواغبضارة ّمنّفالثقافة ّأف ّدالليا ّمرتبطتاف ّنبا ّالفرنسي ساف
ّكافّيعتبّ ّإىلقافةّالثّ ّانتقلتسرعافّماّّوّرّأوّالعثس،فّهوّنفسهّاؼبتحضّ اؼبثقّ حيثّالداللة،ّؽبذا

ّالعلمي ّوالتقدـ ّالتنوير ّعصر ّظهور ّمع ّخاصة ّوهتذيبه ّورعايته ّالفثر ّتربية ّفأصبحتّتعٍتّمعٌت ،
اندؾبتّاؼبقولةّبقيمّاألنوارّالثونيةّوالتقدـّوالعقلّواستقالليةّ"تثوينّالفثرّوتربيته،ّوهثذاّّمنفردةًّ

ّ ّق د ما ّوينجو ّاعبنسّالبشريّيرتقيّيفّاغبياة ّرؤية ّمن ّالتفاؤؿ ّواكتسبتّهالة ّالتحض رّاغبثم كبو
ّوبذّ.والتعق ل ّأف ّحبثم ّ]اغبضارة[ ّمقولة ّمع ّتتشابك ّاؼبقولة ّبدأت يفّّ[الثقافة ىي ]فرديةلك

أهداؼّّبالوجهةّاعبماعيةّكبوهّاألفرادّمنّتوجّالّبدّ يفّبنيتها،ّّوّماعية[]جوالحضارة ىي جوهرهاّ
ّباغبضارةلّراقية. ّاندؾبتّالثقافة ّوااللتزاـّّفإفّ ّ،ثنّفيما ّاالجتماعية ّاللياقة ّأصبحتّرهينة داللتها
ّيفّالثقافةّاألؼبانيةّوهذاّماّيقرّ ّ،2،..."دابّواػبصاؿباآل تشتمل الثقافة حيثّ"بناّمنّداللةّاؼبفهـو

كتكوين فردي أو جماعي لالستعدادات وتربية الملكات،   [البيلدونغ]على قيمة مزدوجة وىي 
،3ّّسليلة ىذه التربية وىذا التكوين" أن تكونكقيمة روحية   األلمانيبالمفهوم  وعلى ]الثقافة[

ّومثتسباتهّ ّومناهجه ّنشاطاته ّينتقد ّالبشري ّالفثر ّنرى ّعندما ّالثقافة ّعن ّ"نتحدث ّأننا حيث
ّ ّوكل ّالذاتية ّحدود  ّمن ّيتحرر ّلثي ّربسينها ّعلى ّويعمل ّعمليةّومساعيه ّالداخل ّمن ّيعيق ما

نّّنعتاؽّميةّبالرغبةّيفّاإلجتقدّالفثرّالبشريّاقبازاتهّاػباّرونتحدثّعنّاغبضارةّعندماّينّ،ازدهار 
ّ.4يعيقّمنّاػبارجّشرطهّاغبقيقي"ّماّكل

                                                           
ّاالجتماعية،ّاؼبرجعّالسابق،ّصّ-دنيسّكوش،ّ- 1 ّالثقافةّيفّالعلـو ّ.19دينيسّكوش،ّمفهـو
ّ.125ؿبمدّشوقيّالزين،ّالثقاؼّيفّاألزمنةّالعجاؼ،ّّاؼبرجعّالسابق،ّصّ- 2
ّ.134اؼبرجعّنفسه،ّص- 3
ّ.127،ّصّنفسهاؼبرجعّّ- 4
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ّبعضّاالرتباطاتّذه ّالثقافةّ  ّحيثّأفّ"مفهـو ّذكرها، ّحاولنا ّواغبضارة ّوالطبيعة بُتّالثقافة
ّيصعبّالتث ّقاسمّمشًتؾّيؤلفّبُتّعناصرّعديدة ّدبثابة ّماّأصبحّاليـو ّعالقة ّبوجود ه نّمسبقا

ّ ّهذبمعها ّما ّاالختالفاتّبينهالثثرة ّللعياف ّبادية ّّ،ي ّمن ّاغبياة ّواإلنسافتصوراتّعن ّ،والثوف
ّبشرية، ّمادية،ّسلوكات ّوتقنيات،ّموضوعات ّدينية،ّمهارات ّورموز ّعاداتّّطقوس مؤسسات

ّإىلّالبشرّوعاؼبهمّبصلة،إنّ ّ.سياسيةّوّّاجتماعية ّكلّماّيبت  ّكافّأـّغَتّمرئي ،ّهّوبيلّإىل ّمرئيًّا

ّكافّأـّالّشعوريّ  ّكافّأـّّ،اشعورياًّ ّكافّأـّحديثاً"ّكافّأـّعاؼبيًّا،ّّاؿبليًّّعابرا،مستمرًّا ،ّوهذا1ّقديبًا
ّال ّكلمة ّؽبا،ّلثنّالّثالتعريفّشاملّلثلّماّيبثنّأفّتعنيه قافة،ّولثلّماّيبثنّأفّيثوفّمرادفا

ّكتعريفّهنائيّؼبقولةّالثقافةّألنهّيصعبّوضعّتعريفّهنائيّللثلمة.هببّأفّنتّ  ّخذ 

،ّواألعراؼّوالتقنياتّوالعلـولكّالثلّاؼبركبّالذيّيشملّالعاداتّوالتقاليدّهيّذّالث قافةإذاّ
ّماّوبيلّإىلّأمباطّالفثرّواغبياة.ّوبالطبيعةّوباغبضارةّوباجملتمع،ّوكلّ ّباإلنسافوكلّماّلهّعالقةّ

ّالثقافةّوبعضّدالالهتاّومعانيهاّهذاّخبصوص إىلّاغبديثّعنّ،ّلثنّحديثناّعنّالثقافةّوبيلنا
ّ ّاؼبثاقفة،ّفماّهيّاؼبثاقفة؟آمفهـو  خرّلهّصلةّبالثقافةّوالذيّهوّمفهـو

ّاؼبصطلحّهوّّإفّ  إىلّّضبوطّوإمباّزبتلفّتعريفاتهّمنّحاؿليسّلهّتعريفّواحدّومّاآلخرهذا
،ّفنقوؿّثاقفّالشيءّدبعٌتّخاصمه،ّالعبهّبالسالحّمثال،ّوهذاّاػبصاـّوالعراؾّالّيثوفّسوىّحاؿ

ّ ّفردين، ّبُت ّأي ّشخص ّمن ّأكثر ّومنهّّين،ندّ ّخصمُت،بوجود ّاألقل، ّعلى نقيضُت،...ـبتلفُت
ّ،ّأيّالّتوجدّاؼبثاقفةّإالّبوجودّرغبةّتبادليةّبُتّاؼبتثاقفُت.هيّعمليةّتبادليةّتتمّبُتّمثقفُتفاؼبثاقفةّ

                                                           
ّالعريبّلألحباثّع- 1 ّاؼبركز ّيفّزمنّالعوؼبة، ّاؽبوياتّالوطنية ّحوار ّواػبطابّعنّحربّالثقافات، ّيفّالثقافة ّالرزاؽّالداوي، بد

ّ.13،ّص1ّ،2013ّودراسةّالسياسات،ّالدوحة،ّقطر،ّط
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ّالبشر ّبُت ّتالقي ّالبشرية، ّالتجارب ّبُت ّ"تداخل ّهي ّاألفثافاؼبثاقفة ّبُت ّتالقح ّواػبباتّ، ر
ّالغَتّ ،1اؼبعيش"ّو ّوثقافة ّاألنا ّثقافة ّأي ّاإلنساف، ّوبملها ّثقافات ّهي ّواػببات ّالتجارب وهذ 
ّكتابهّمفوهناّنستحضرّماّأورد ّّ(.اآلخر) ّكوشّيف ّاالجتماعيةّوهدنيس ،ّوهوّـّالثقافةّيفّالعلـو

ّاالجتماعيةّ ؼّاؼبثاقفةّعلىّالذيّيعرّ تعريفّللمثاقفةّأورد ّؾبلسّالوالياتّاؼبتحدةّللبحثّيفّالعلـو
عاتّأفرادّذويّثقافاتّـبتلفةّتؤديّموصوؿّومباشرّبُتّؾبمّوّ"ؾبموعّالظواهرّالناذبةّعنّسباسّاأهنّ 

ّتغَتّ  ّإىل ّالنماذج ّأو ّاألمباط ّيف ّاألوىلّ(Patterns)ات ّأوّّّالثقافية ّاجملموعتُت ّبإحدى اػباصة
2ّكليهما" ،ّ ّالعلـو ّيف ّللبحث ّاألمريثية ّاؼبتحدة ّالواليات ّؾبلس ّأنشأها ّاليت ّاؼبذكرة وحبسب

ّاأل ّيستخدمها ّعبارة ّوهي ّالثقايف" ّ"التغَتر ّعن ّاؼبثاقفة ّسبييز ّهبب ّفإنه نثروبولوجيوفّاالجتماعية
ّالثقا ّالتغَتر ّأشثاؿ ّمن ّليستّسوىّشثل ّاؼبثاقفة ّ"ألف ّألسبابّالبيطانيوف ّأيضا ّالذيّينشأ يف

ّاػبارجيّهيّافًتاضّأفّةداخلي ّالداخليّوالتغَتر .ّواستخداـّاؼبصطلحّنفسهّللتعبَتّعنّظاهريتّالتغَتر
ينّىبضعافّإىلّالقوانُتّنفسها،ّوهوّأمرّيبدوّقليلّاالحتماؿ" ّ.3هاذينّالتغَتر

كماّهببّأفّالّلبلطّبُتّاؼبثاقفةّوالتماثلّالذيّهببّفهمهّعلىّأنهّاؼبرحلةّالنهائيةّمنّمراحلّ
"وأخَتاّ؛ّقفةّواليتّتتمثلّيفّغيابّثقافةّاعبماعةّوفرضّثقافةّجديدةّتثوفّهيّالثقافةّاؼبهيمنةااؼبث
ّاإلع ّكافّهناؾّانتشارّبالّاحتثاؾّمستمرّومباشرّليناّعدـّخلطّاؼبثاقفةّدبفهـو نتشارّإذّحىتّولو

انطالقاّوهذ ّاالحتثاكاتّقدّربدثّّ،4منّجانبّفليسّهناؾّأبداّسوىّوجهّمنّعمليةّاؼبثاقفة"
ّأوجهّمنها: ّأوّالعداوة،ّاحتاّمنّعدة كاتّبُتّصباعاتّتنتميّإىلّنفسّالبيئةّاّثحتثاكاتّاحملب ة

احتثاكاتّقدّتنشأّعنّّ،أّعنّاالستعمارّوالثورةّأوّاغبرباحتثاكاتّقدّتنشّيلّنفسّالثقافة،اوبالت
ّمنّال ّللوجودّحالة ّوتبز ّتظهر ّأو ّتنشأ ّاالحتثاكاتّقد ّكلّهذ  ّوبعد ّواؽباؽبجرة، ّأوّتبعية يمنة

                                                           
ّ.83ؿبمدّشوقيّالزين،ّالثقاؼّيفّاألزمنةّالعجاؼ،ّّاؼبرجعّالسابق،ّّصّ- 1
ّ.84،ّصّنفسهاؼبرجعّّ-2
ّاالجتماعية،ّتر:ّ-3 ّالثقافةّيفّالعلـو ّ.62قاسمّاؼبقداد،ّاؼبرجعّالسابق،ّصّّّدنيسّكوش،ّمفهـو
ّ.63اؼبرجعّنفسهّ،ّصّ-4
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اليتّمنّخالؽباّيبثنّاستطالعّومعرفةّمدىّ :"المثاقفة"ماّنسميهّبّالسيطرةّوهناّيبثنّأفّينشأ
التزاوجّوالتواصلّمعّصباعةّأوّفئةّأوّّوأّ،أوّثقافةّ...علىّاإلندماجّأوّاإلنصهارّقدرةّفئةّأوّصباعة

أيّّخرّيفّفلسفته،أوّاآلّسؤاؿّالغَتغرّعندماّيطرحّىلّهيدثقافةّأخرى،ّوهذاّماّيبثنّأفّكبيلهّإ
فاتّهذ ّالعمليةّ)اؼبثاقفة(ّسواءّثارّوـبلمعّعناصرّثقافيةّأخرى،ّواستنتاجّآاندماجّعناصرّثقافيةّ

ّإ ّمنّسلبياتّأو ّتفرز  ّهبابياتمنّحيثّما ّفثرة ّوهذ  ّوهيّ، ّمركزية ّأو ّعرقية ّتثوفّفثرة تثاد
ّؼبصلحةّ ّاليتّجعلتّمنّاؼبثاقفةّتلعبّدورا ّالغربيةّمنّخالؿّبسطّثقافةّعلىّثقافةّالفثرة الثقافة

ّاألمريثيُتّأخرى، ّاألنثروبولوجيُت ّجعل ّما ّوهذا ّمفهـو "الميل أو االتجاه ّي دخلوف
Tendance  ،"ربو ؿّالثقافةّ" ػػ،ّفمتناعّعنهفعلّإراديّيبثنّالقياـّبهّأوّاإلّذبا ّهوواؼبيلّأوّاإل

ّ ّويتمّهذا ّثقافيةّمفًتضة، ّيتمّبانتقاءّعناصر ّوفقّ"نزّواألصلية ع"ّعميقّيفّاالنتقاءّمنّتلقاءّذاته
ّاآلال ّيذةخثقافة ّال ّوجوبا، ّالتثاقفّ)اؼبثاقفة( ّعن ّإذا ّمنطقهاّّنجر ّتعديل ّوال ّالثقافة ّهذ  اختفاء

اجملموعاتّالّتظلّسلبيةّأبداّعندماّتثوفّيفّمواجهةّّفألفّ ّالداخليّالذيّيبثنّأفّيظلّمهيمنا.
ّخارجية ات ّاغبسّّتغَت  ّيتصو ر  ّفبا ّالعثس ّعلى ّثقايف، ّتشث ل ّوحدانية ّإىل ّالتثاقف ّينتهي ال

ّالّّفإفّ ّومنهّ،1اؼبشًتؾ" ّأخرىاؼبثاقفة ّعلىّثقافة ّثقافة ّوإحالؿّتعٍتّسيطرة ّما ّوالّتغييبّثقافة ،

ّكماّأفّ  هبابياتّألفّالثقافاتّتستفيدّفيماّاّالثثَتّمنّاإلقحّالثقافاتّفيهعمليةّتالّثقافةّجديدة،
ّ  بينها.

(ّ ّدوموف ّفرناند ّالثندي ّاؼبفثر ّكاف ّبُتّّ(1997-1927ؽبذا ّمي ز ّاليتّ"قد ّاألوىل الثقافة
ّمنّ ّاؼبعطىّهوّؾبموعة ّواالجتماعية،ّألفّهذا ّالعائلية ّالفردّيفّبيئته ّاؼبعطىّالذيّيثتسبه يعتبها

ّكانتّموجودةّقبلّالفردّوربص لّعليهاّّ وظباتّينتميّّكذخائرالتقاليدّوالعاداتّوالرموزّوالنماذجّاليت
ّوالثقافةّ ّهبا، ّويشث لّهوي ته ّاليتّيعتإليها ّالثانية ّ"الًتكيب" ّاؼبعٌتّعلىّاؼبعطىّطريبها قةّيفّإضفاء

ّاسم:بأ ّالتماسّبُتّالثقافتُتّ)األوىلّوالثانية( ّيفّالسياؽّواصطلحّعلىّهذا ّوالثشفّعنه ّقلمته
                                                           

ّاالجتماعية،ّّ- 1 ّالثقافةّيفّالعلـو ّ.95اؼبرجعّالسابقّ،ّصّدنيسّكوش،ّمفهـو
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ّالثقافية"..." ّالثّ ّ؛1"اؼبضاعفة ّباؼبثاقوهذ  ّيبثنّتسميته ّاؼبضاعفةّهيّما ّاليتّهيّلقاءّبُتّقافة فة،
ّالتلق يّفإفّ فهيّعمليةّّ،حاضرّووافد يتحصلّباستمرارّعلىّمعلوماتّّاإلنسافّتلق يّوتالقيّ"أما

القيّوإشاراتّوخباتّيتث وفّهباّويعد ؿّباستمرارّطريقةّتفثَت ّوصيغةّتصو ر ّوكيفي ةّسلوكه،ّأماّالتّ 
ّسرةّواؼبدرسةّوالعملّواؼبقهىّواغبارةّويفد ّمنّالبشرّويتفاعلّمعهم،ّيفّاألفإنهّيقابلّباستمرارّأندا

لقيّ،ّإفّهذاّالتّ 2لقيّهوّالنتيجةّاؼبنطقيةّواغبتمي ةّللتالقي"فالتّ ّ،أيّيفّاغبياةّاليوميةّعموما السفر،

ّيشثلّعمليةّتالقحّوتزاوجّوتقاربّوتفاعلوالتّ  تاجّن،ّوتواصلّوبناءّوتشثيلّورسمّوإالقيّهوّما
ّبُت ّواستفادة ّوإفادة ّفإفّ ثقافةّوأخرىّوإبداع، ّأوّاإلّثاقفالتّ ّ،ّوعليه كلهاّّّنتقاؿّالثقايفأوّاؼبثاقفة

ّواحدّاحتلّالصدارةّيفّالنقدّالثقايفّاؼبقارفّحيثّيعر فهاّ جوفّميليخيلّهوسثوفيتزّمرادفاتّؼبفهـو
ّاألفرادثاقفّيشملّالظواهرّاليتّتنجمّعنّاالحتثاؾّاؼبباشرّواؼبستمرّبُتّصباعتُتّمنّالتّ "ّعلىّأف

ّ ّمنّتغَتاتّيفّالنماذجّالثقافية ّذبر  ّمعّما ّّأواجملموعتُتّّإحدىّلدىّاألصليةـبتلفتُتّيفّالثقافة
ثاـّمسبقةّضدّافةّوأخرىّالّهببّأفّيؤسسّعلىّأحوعليهّفإفّهذاّالتالقحّبُتّثق، 3كلتيهما..."

ّكأالثقافاتّ يمنةّالثقافية،ّللممارساتّالتسلطيةّواؽبّأساسيامبراّّاألحثاـفّتتخذّهذ ّاألخرى،ّأو
أيّبلّهببّأفّنؤسسّؼبثاقفةّتنطلقّمنّاعتبارّالتنوعّوالتعددّواالختالؼّوالتواصلّصميماّللحياة،ّ

ّكماّالّهببّعلىّاآلخرّأ اّألنهّإذّفّيعتبّالغَتّمنافياّلهّومضاداّله،الّهببّإقصاءّاآلخرّأوّهتميشه
ّاللّ  ّأصلها ّيف ّاؼبثاقفة ّمفهـو ّإىل ّرجعنا ّأهنا ّذكرنا ّاؼبباراةغوي ّّتعٍت ّالثقافة ّواؼبخاصمةّيف واؼبهارة،

ّّ.واجملاراةّيفّاللعب

ّكلّثقوعليهّفالتّ  افةّمهاراهتاّبالنسبةّثاقفّهوّالتقابلّواغبراؾّبُتّثقافتُتّـبتلفتُتّيفّأفّت ظهر
حيثّ"عندماّطرحّيوهافّهردردّّ،أوّالعثسّاألوىلخرىّوتعملّالثانيةّعلىّاإلفادةّمنّللثقافةّاأل

                                                           
ّ.82ؿبمدّشوقيّالزين،ّالثقاؼّيفّاألزمنةّالعجاؼ،ّاؼبرجعّالسابق،ّصّّ- 1
ّ.83ثقاؼّيفّاألزمنةّالعجاؼ،ّاؼبرجعّالسابق،ّّصّالّّ- 2
ّط- 3 ّاعبزائر، ّمنشوراتّاالختالؼ، ّناشروف، ّللعلـو ّالعربية ّالدار ّاؼبقارف، ّالثقايف ّالنقد ّنظرية ّيف ّمدخل ّبعلي، ،1ّحنفاوي

ّ.231،ّص2007ّ
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ّبعضّالنماذج1744-1803) )ّّ ّاليوناف،ّ-التارىبية ّفإن هّكوحداتّحّّ-ّفالروماّمصر، ضارية
ّكافّالوافدّكبوّاليونافّمثالّيتمفصلّمعّالوافدّيفّاليونافّليشثلّإنساناّاغريقياّقابالّتساءؿّماّإذي ا

ّ.معّالثقافةّاالجنبيةللتشث لّبالعناصرّالباينةّ

قىّعينهّبلّيتمّأقنمتهّوالتغيَتّمنّهيأتهّفينخرطّيفّحياةّاجملتمعّالوافدّالّيبّلثنّينب هّهردرّبأفّ 
ّ.1وقدّاكتسبّمواصفاتّجديدة..."بوصفهّجزءاّمنّهذ ّاغبياةّ

ّ ّكتابه ّالزينّيف ّشوقي ّؿبمد ّوبيلنا ّومثاقفة ّالثقاؼّيفّاألوبُتّثقافة ّالعجاؼّإىلّمفهـو زمنة
ّبقوله ّيعر فه ّالذي ّالث قاؼ ّالث قاؼ"؛ ّوالنظري،ّأظب ي ّاؼبادي ّّالقالب ّوالرؤيةّّبهّيتقو ـالذي الطبع

اثيّوالعقليّاؼبدو فّ)باؼبقارنةّمعّاؼبخزوفّاؼبايلّلتبادؿّاؼبخزوفّالًّتحيثّالثقاؼّاؼباديّهوّّ،والسلوؾ
ّاليتّالصفقات( ّالتمثالت ّأو ّالتصورات ّمن ّؾبموعة ّهو ّالنظري ّالفثريةّوالثقاؼ ّاؼبنظمة ّتشث ل
ّالّ.للمجتمع ّيتخذ ّالذيّيبثنّالسَتّوقد ّاؼبعلم ّ"اؼبثاؿ"...كنموذجّيثوفّدبثابة ّداللة ثقاؼّأيضا

فالثقاؼّهوّدبثابةّاؼبعيارّواؼبقياسّواعبهازّالذيّنفحصّبهّالقادـّإليناّ ،2وفقهّيفّشثلّمعيار..."
بلّوهوّاغباكمّالذيّكبث مهّيفّاستقباؿّأوّرفضّهذاّالوافدّاعبديدّالذيّيثوفّمنّّأيّإىلّثقافتنا

صّواؼبرجعياتّبستيمولوجيةّمنّهذ ّالنصّو"يفّالوقتّنفسهّعلىّمسافةّإخالؿّعمليةّاؼبثاقفةّألفّ
ّ ،ّوهويعاعبهاّبشثلّؿبايد يتغدىّمنهاّويغذ يها.ّالّأزعمّأفّالث قاؼّيشث لّمقولةّعلىّقربةّمنها

ّسوىّبالثقافةّاليتقائ لثنهّيوف رّبعضّالتوجيهاتّالنقديةّّيرتبطّهباّاصطالحا.ّمةّبذاهتا،ّألنهّالّيقـو
ّواؼبنهجيةّحبثمّارتباطهّبداللةّعميقةّوهيّالتسويةّواؼبهارة...فالث قاؼّهوّمزدوجّالداللةّوالوظيفة:

ّأوّ ّتعل قّاألمرّباكبراؼالتدريبّأوّالعقّوفهوّوبتملّاؼبعٌتّالقصريّيفّتطويعّالطبعّبالًتبية ّإذا ّ،بة
،ّوهناّالثقاؼّوبمل3ّفالتّمنّقبضةّأوّالتحررّمنّسيطرة..."لثن هّوبتملّأيضاّمعٌتّالعفويةّيفّاإل

                                                           
ّ.83.84ؿبمدّشوقيّالزين،ّالثقاؼّيفّاألزمنةّالعجاؼ،ّاؼبرجعّالسابق،ّصّّ- 1
ّ.73،ّصّنفسهاؼبرجعّ- 2
ّ.77ّ،78صّّ،اؼبرجعّنفسهّ- 3
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يّالتحررّوالثانيةّهّ،اإلنسانيةوىلّتربويةّتعليميةّوهيّمتعل قةّبالذاتّاألّمعنيُتّأوّوظيفتُتّأوّغايتُت،
ّ.فيهّهذ ّالذاتمنّسيطرةّماّأوّإطارّما،ّتثوفّقدّوجدتّ

شديداّهذ ّاؼبفاهيمّمتداخلةّفيماّبينهاّومرتبطةّارتباطاّّمثاقفةّوثقاؼّقبدّأفّ ّووعليهّبُتّثقافةّ
بُتّماّهوّنظريّوبُتّماّهوّعملي،ّفثانتّهبذاّالثقافةّّ،ّوهيّذبمعإىلّدرجةّيصعبّالفصلّبينها

،ّوالتقنيات،ّوطرؽّ،ّوالتاريخعاداتّوالتقاليدّوالفنوفّوالعلـولكّالثلّاؼبركبّالذيّيشملّالهيّذ
ماّتعلقّّولثلّ ّ،عيشّوالتواصلّوكلّماّيبتّبصلةّلإلنسافّوللطبيعةّوللحضارةّاإلنسانيةّاؼبشًتكةال

ّاؼبعاصرةرّوعنّغيّسيتحدثّعنهّمارتنّهيدباإلنسافّالذ لناّ،ّوسيشخصّحالهّوأحوالهّيفّالفًتة
ّ ّاؼبعاصرة ّالثقافة ّباتتّربملها ّاإلـبتلفّالتهديداتّاليت ّوالتقنيؽبذا ّالعلم ّثقافة ّخاصة ّإذّنساف ة

ّالعلمّقدّدمرّاإل ّكيانهسيعلنّيفّإحدىّاؼبقابالتّاإلذاعيةّأف  فماّصحةّهذاّالتهديدّّ،نسافّوهدد
ّالذيّباتتّربملهّهذ ّالثقافةّالعلميةّاؼبعاصرةّحبسبّفيلسوفناّمارتنّهيدغر.

ّال ّخالؿ ّأفمن ّاليت ّواؼبختلفة ّالسابقة ّؼبفهتعريفات ّإىلّعطيت ّتقسيمها ّيبثن ّفإنه ّالثقافة ـو
ّعقائديّ:يشملّ،ّيتمثلّيفّاللباسّوالتقنيةّوالعمرافّواؼبباين،ّوالثاينّمستويُتّ:األوؿّماديّ روحي 

 خالؽّوالقوانُتّ.واألالقيمّ

ّكافّتوجوانطالقاّمنّهذ ّالتع هناّإىلّمارتنّهيدغرّبغيةّربديدّتصو ر ّريفاتّاليتّمشلتّالثقافة
ّالثقافةّوباػبصوصّوقراءته عٌتّالثقافةّالغربيةّاؼبعاصرةّّسواءّبطريقةّمباشرةّأوّغَتّمباشرة،ّدبّؼبفهـو

وكيفّهببّأفّنفهمّأوّنؤو ؿّنظرتهّغباؿّّسيقدمهّفيلسوفناّغباؿّالثقافةّالغربية،الذيّّصورماّهوّالتّ 
ّوي ّاؼبعاش،ّواجملتمعاتّالغربيةّيفّراهننا ّالثقّمها ّلواقعّهذ  ّهيّقراءته ّاوما ليتّازبذتّمنّالعلمّافة

ّؽبا،ّأل ّّّفّ مبدءا يدّوطرؽّالعيشّلكّالثلّاؼبركبّالذيّيشملّالعاداتّوالتقالكانتّهيّذالثقافة
ّوالتقنيات وكلّماّيشملّّهذاّالتاريخ،عنّالتاريخّوكلّماّيشملّّعب ّمارتنّهيدغرّقدّّ...فإفّ والعلـو

ّوىبتصّبهاإل ّوكذّنساف ّوتقنية، ّالفثرمنّعلم ّعن ّاإللكّحديثه ّوعنّعالقة ّباإلنسافّونس، ّاف
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يدغرّهوّالفيلسوؼّالذيّحو ؿّالبحثّوالسؤاؿّعنّماهيةّاغبقيقةّإىلّالبحثّ،ّباعتبارّأفّهبالوجود
ّكماّاهتمّبالبحثّبطريقةّالعيشّالواقعيّ عنّحقيقةّاؼباهية،ّواهتمّبالوجودّالذيّوقعّيفّالنسياف،

ّميّاؼبعاش.البعيدّعنّالتصو راتّالنظرية،ّأيّأنهّاهتمّباليّو

يبدوّأفّالبحثّيفّماهيةّالثقافةّمنّاؼبسائلّاؼبعقدةّوالصعبةّحىتّولوّبدتّيفّظاهرهاّّهثذا
ّكثَتةلةّسهلةّوهذ ّالصعوبةّترجعّإىلّتعددّمفاهيمأمس ّكثرةّهاّوارتباطهاّحبقوؿّمعرفية ،ّفهيّليست

ّيرىّالبعضا ّكما ّاؼبفؼبعلوماتّواؼبعارؼ ّوليستّصبلة ،ّ ّوالفنوفّمنّشعر ّّواهيم ليستّوموسيقى،
اّويصعبّ...ؽبذاّيشَتّالعلماءّإىلّأفّهناؾّأكثرّمنّمئةّوستُتّتعريفاّؽبفقطّسرعةّالفهمّوالتعلم
،ّوالتعريفّاالكثرّشهرةّهوّالتعريفّالسابقّذكر ّوالذيّقدمهّتايلورّبأهناّاالتفاؽّعلىّتعريفّواحد

ّ ّوالفنوف ّوالعقائد ّاؼبعارؼ ّيتضمن ّالذي ّاؼبركب ّالثل ّوكلّؽواألخالدلك ّوالعادات ّوالقوانُت ،
،ّوصعوبةّضبطّتعريفّالثقافةّّهبعلّايضاّوأخالقيةنسافّمنّقدراتّوخصاؿّروحيةّمايثتسبهّاإل
 اّماسنحاوؿّأفّنتبي نهّيفّاؼببحثّالالحق.ذ،ّوهبطّوربديدّاؼبثقفّأمراّصعباّايضامنّمسالةّض

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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 :الثقافة كبعد أنطولوجي للحداثةالمبحث الثاني: 

ّاؼبثقف(هوّحديثّعنّتداخلّوتراالثقافةّ،)اغبداثةّثالثيةاغبديثّعنّ ّاؼبفاهيمّ، بطّبُتّهذ 
ّكافّظاهرياّونظرياّأوّلغوياالثالثة عبارةّكماّيبدوّّ،ّفهو،ّوهوّتداخلّيصعبّفكّترابطهّحىتّوإف

ّمفاهيمّمنفصلة ّترتبطّّ،عنّؾبموعة ّبينها ّفيما ّمفاهيمّمتداخلة لثنّيفّحقيقةّاألمرّهيّؾبموعة
ّواسعّوشّيربطّبينهاّألفّ ّوتشًتؾّيفّبناءّتصورّعاـ ّالثقافةّهوّمفهـو املّمثلّماّأشرناّإليهّمفهـو

بلّهوّيشملّ،ّوهوّالذيّينطويّعلىّؾبموعّالعاداتّوالقيمّوكلّماّهوّجديدّأوّقدمي...سابقا
ّيعب ّيفّداخلهّمفهّوّيضمّ ّو ّثقافيا ّمبطا ّباعتبارها تماعيةّّعنّمرحلةّزمنيةّوتارىبيةّواجـّاغبداثةّأيضا

ّفّفهوّحاملّالثقافةّواؼبعبّعنها.،ّأماّاؼبثقّ وسياسيةّبلّوثقافيةّمعينة

ّظهرّيفّالثقافة ّرغمّذلكّمازاؿّالغربيةّمنذّحوايلّقرفّمنّالزمنّفاغبداثةّهيّمفهـو ّلثنّ .
ّكثَتةّوـبتلفةّبلّوهيّتعريفاتّّلتها،هناؾّغموضّحوؿّمفهومهاّودال حيثّطرحتّوتطرحّتعريفات

،ّوكذاّّللفثرّالغريبّوجودّتصوراتّـبتلفةّإىلوهذاّراجعّّ،متناقضةّأحياناّحوؿّمفهومهاّومعناها
ّاصرختالؼّفهيّتبقىّعنصراّهاماّمنّعنلثنّرغمّهذاّاالّ.تشعباتّفثريةّمتمايزةّفيماّبينهاوجودّ

ّالغربية.نويرّيفّاغبضارةّالتّ 

ّّو،ّحدثّالشيءحدث"مصدرّاغبداثةّهوّمنّالفعلّّإفّ  ّوحداثة، ّأحدثهّهو،ّوبدثّحدوثا
دال ةّعلىّألفاظّّتشتقّ ّ–أيّفعلّحدث–،ّمنّهذاّاؼبصدرّفهوّؿبدثّوحديثّوكذلكّاستحدثه،

ّأيّتثلمّ،معاينّاللسافّيفّاغبديث صلّيفّواأل، ولغة كالما فاغبديثّمنّحدثّوربدثّحديثا
ّكماللغةّ فاغبدوثّمنّحدثّوبدثّحدوثا،ّّ،اّيقاؿ.ّوكذلكّيشتقّلفظّاغبدوثّمنّالوجودالثالـ

نّمصدرّالفعلّحدثّيدؿّنّاشتقاقهّم.ّقبدّأيضاّلفظاّيبثأيّوجدّوأصبحّحدثاّبعدّأفّملّيثن
وحدوثهّيثوفّّ،حدوثّالشيءّوبملّبعداّزمانياّ،ّذلكّأفّ ٌتّالزمافّمتصلّباؼبعٌتّالوجوديعلىّمع

ّأكافّ،وقتّمعُتيفّآفّويفّ ّيثوفّمنشأّسواء ّومنه ّمفاجئا ّأو ّاليتّمتوقعا ّيفّاللحظة ّوميالد   
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ّكوفّالشيءّملّيثنّإفّ ّوبدثّفيهاّ... وعليهّّّ؛1،ّوهناّفمعٌتّاغبدوثّهوّالوقوع"اغبدوثّيعٍت
ّوهثذ ّجديدا، ّعليه ّنقوؿ ّما ّهو ّوقع ّقد ّيثن ّدائماّفالذيّمل ّوهو ّالقدمي، ّضد ّفاغبديثّهو ا

ّكلّصفةّللحديثّهيّمقابلةّأوّّتصوراّضدّالقدميّأوّينسيناّفيه،ّولثنّالّهببّأفيعثسّلناّ نعتب
"اغبديثّقدّيثوفّماضياّأوّيعتبّّاّاالعتقادّقدّيثوفّخاطئاّأحياناّألفّ تقابلّماّهوّقدميّألفّهذ

اعّبتدىلّاالفقدّيشَتّإّ،فلفظّاغبديثّوبملّويشَتّإىلّالثثَتّمنّاؼبفاهيمّّ؛2حديثاّوقتّحدوثه"
ّكذلكّعلىّاالّالذيّيعٍتّظهورّشيء ّكماّيدؿ يفّاإلشارةّإىلّّبتداءّوالصغرّخاصةغَتّمألوؼ،

فقدّيفيدّنقصّّلفاظّالذيّيفيدّمعٌتّمزدوجا."اغبديثّاعبديدّمنّاألّوّالشاب...اإلنسافّالصغَتّأ
ّشيء، ّفعل ّعلى ّالتمرف ّوعدـ ّأّاػببة ّدبهنة ّاالحتثاؾ ّوقلة ّإو ّحباجة ّهو ّمن ّأو ّرعايةّحرفة ىل

ّكماّقدّيواهتماـّمنّ ّ.3خرين..."فيدّشيئاّجديداّملّتطلهّأياديّاآلالناضجُتّوالراشدينّغبداثته.

ّاغبدثّفمنّحيثّالدال ّؼبفهـو ّاللغوية مساؾّواغبديثّواغبداثةّقبدّأفّهناؾّصعوبةّيفّاإللة
ّكلّالّهبذ ّاؼبقولة، سنركزّمعّاؼبعٌتّاالصطالحيّاّؽبذّوّاالقبليزية،لغاتّسواءّالعربيةّأوّالفرنسيةّأويف

ّاغبداثة، ّالتعريفّاالّؼبفهـو خرّالّيقلّصعوبةّعنّالتعريفّاللغويّفهيّ"ماّصطالحيّهوّاآلهذا
ّكلّماّوبدثّويقعّعلىّساحةّالفثرّوماّيّ،4"حداثوبدثّمنّوقائعّوماّيطرأّمنّأ ستجدّأيّهي
ّكحدثّتارىبنسانيةمنّأحداثّيفّحقلّالتجربةّاإل ّكا،ّفثلّمقولةّحداثية نتّتقتضيّيّوثقايفّهاـ

ّسسّفيهّأوّالنظاـّالقيميّالذيّتنبثقّفيه.اإلطارّالسياسيّالذيّتتأ

                                                           
ّناشروف،ّمنشوراتّاالختالؼّ،ّاعبزائر،ّّؿبمدّجديدي،ّ-1 اغبداثةّومابعدّاغبداثةّيفّفلسفةّريتشاردّروريت،ّالدارّالعربيةّللعلـو
 .106،ّص1ّّ،2008ّط
.106اؼبرجعّنفسهّ،ّصّّ- 2  
.108اؼبرجعّنفسهّ،ّصّّ- 3  

ّناشروف،ّمنشوراتّاالختالؼ،ّمقارباتّيفّاغبداثةّواؼبثقف،ّفثرية،ّؿبمدّشوقيّالزين،ّإزاحات-4 اعبزائر،ّّالدارّالعربيةّللعلـو
ّ.21ّ،ّص1ّ،2008ّط
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ّبالفثرّتشعّ ّفّ إ ّمرتبط ّكونه ّهو ّاؼبصطلح ّأو ّاؼبفهـو ّهذا ّتداوؿ ّفيها ّيتم ّاليت ّاجملاالت ب
ّاؼبفثرينّ ّأحد ّجعل ّما ّوهذا ّوـبتلفّنواحيّاغبياة، ّواالجتماعّوالثقافة ّواالقتصاد يلقيّوالسياسة

1987.1ّّّّّّّمارسّعاـ17ّّلكّجبامعةّبريستوؿّيفّ"مىتّبدأتّاغبداثة؟"ّوذّ؛ؿباضرةّبعنواف

ّأوّ ّسياسيا ّمفهوما ّأو ّسوسيولوجيا ّمفهوما ّاغبداثة ّ"ليست ّبقوله ّيعرفها ّبودريار ّجوف وقبد
ّتارىبياّحبصرّاؼبعٌت،ّوإمباّهيّصيغةّفبيزةّللحضارةّتعارضّصيغةّ لكّتظلّالتقليد...ومعّذمفهوما

ّ ّإصباال ّداللته ّيف ّيتضمن ّعاما ّموضوعا ّوإ تطورّإىلّاإلشارةاغبداثة ّبأكمله، ّيفّتارىبي ّتبدؿ ىل
مرحلةّّإىلنسانيةّمنّمرحلةّاإل وّلنقلّالثقافةأّفاغبداثةّهيّاليتّميزتّانتقاؿّاغبضارة، 2 الذهنية"

ّّأيّ،أخرى ّالتقليدية ّالبدائية ّّإىلمنّمرحلتها ّمنّمرحلتهاّّباألحرىأوّّتقدما،ّأكثرمرحلة انتقاؽبا
ّكانتّقدّّإىلالزراعيةّ معّعصرّالنهضةّهذاّالعصرّالذيّسبيزّّبدأتمرحلتهاّالصناعية،ّوهذ ّاؼبرحلة

ّبظهورّاؼبدينةّذاتّالشوارعّالواسعة.

الغريبّوأخذّموقعاّفبيزاّّاجملتمعسبيزتّبتطورّالعلمّالذيّاكتسبّمثانةّفبيزةّيفّّأيضاهذ ّالفًتةّّو
ّكوبرنيثوسّرويبّحيثّظهرتّالثثَتّمنّاالكتشافاتّالعلميةّاألّوّلإلنسافبالنسبةّ مثلّاكتشافات

ّإوغاليليّونيوتن... ّباإلضافة ّالصناعية ّفظهرتّالثورة ّالرئيسيّىلّاخًتاعّالطباعة ّكانتّاؼبمهد اليت
ّاألساسّاإلبلّومعهاّاتضحتّخصاّ،غبداثةلظهورّا بستيمولوجيّللحداثةّئصّاغبداثة،ّفثافّهبذا

ّكانتّتعيشّيفّأنقاضّاألأيّّالتنوير،ّهو ساطَتّواػبرافات،ّوربريرهاّمنّـبتلفّتنويرّالعقوؿّاليت
وهذاّماّجعلّّ،أدايتّوعلميّالّيؤمنّإالّبالعلمّسيسّلعقلاّالباليةّاليتّسيطرتّعليهاّوالتأتصوراهت

ّعلىّأ ّيعتبّاغبداثة ّتورين ّمنّهنّ أالف ّأكثر إنها انتشار  ؛و تتابع أحداثأها "مجرد تغيير نكو ا

                                                           
ّكتبّثقافيةّشهريةّيصدرهاّاجمللسّالوطٍتّّرايبوندّويليامز،ّطرائقّاغبداثةّ،ّتر:فاروؽّ-1 عبدّالقادرّ،ّعاملّاؼبعرفةّ،ّسلسلة

ّ.07،ّص1978ّّللثقافةّوالفنوفّواآلدابّ،ّالثويتّ،ّينايرّ
بوزبرةّعبدّالسالـ،ّموقفّطهّعبدّالرضبنّمنّاغبداثة،ّمذكرةّمقدمةّلنيلّشهادةّاؼباجستَتّيفّالفلسفة،ّإشراؼّمراجيّرابح،ّ-2

ّ .06،ّص2010ّ-2009قسنطينة،ّجامعةّمنتوري،ّ
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فهي تتضمن عملية التمييز المتنامي  االدارية. التكنولوجية، ،العلمية لمنتجات النشاط العقلي،
الساسية، واالقتصادية والحياة العائلية والدين والفن  للعديد من قطاعات الحياة االجتماعية،

اّوهثذ، 1سو"داتية تمارس عملها في داخل النشاط نفألن العقالنية األ الخصوص،على وجو 
نشرهاّيفّهاّاعبانبّالعقالينّالذيّوباوؿّبثّمنتجاتهّّوظاهرةّمتعددةّاؼبعاملّأبرزّمعاؼبّفاغبداثةّهي

ّكثل.ّاجتماعية،ّنسانيةّ)سياسية،ـبتلفّميادينّاغبياةّاإل ّمعرفية...(ّوثقافية

ّكروؾ، ّكلّمنّستيفن جافّّويفّهذاّالسياؽّنستحضرّثالثةّخصائصّرئيسيةّللحداثةّحددها
ّ:ػثقافةّاغبداثةّسبيزتّبّفّ مالثوفّوتر،ّالذينّرأواّأّباكسلي،

ّىلّأجزاءّـبتلفة،خالؿّفصلّاجملتمعّإّوهذاّماّذبلىّمن :Différentiation (التميز:1
ّ ّوالسّتعددتحيث ّالثقافية ّوأاجملاالت ّواالقتصادية، ّواالجتماعية ّمتسارعّياسية ّبشثل صبحت

ّمتميزةّعنّبعضهاّالبعض.

ّكروؾّّوّ:Rationalizaion العقالنية:(2 ساسيةّاليتّرفاقهّأفّالعقالنيةّهيّاؼبيزةّاأليؤكد
ّطبعتّالثقافةّاغبديثة.

ىلّأشياءّأوّسلعّويعٍتّربويلّاؼبنتجاتّالثقافيةّإ :Commodification (التشيؤ:3
وّهتديداّأّوهذاّماّيعتبّ،2لّأوّيشثلّهتديداّللفنّالراقييعهاّوشرائهاّبسهولة،ّوهذاّماّشثيبثنّب

نسافّاؼبعاصرّوهناّويفّ"فضاءّالقرفّالتاسعّعشرّوإثرّتراكمّالتطوراتّالعلميةّخطراّباتّيداهمّاإل
ّكوكبيةّأخذ ظرّـبتلفةّإلنقاذّماّوفقّزواياّن يتحسسّضرورةّالتدخلالوعيّالفلسفيّّوظهورّحرب

                                                           

.131ؿبمدّجديدي،ّاغبداثةّوماّبعدّاغبداثةّيفّفلسفةّريتسشاردّروريت،ّاؼبرجعّالسابق،ّصّّ- 1  
ّكيوافّللطباعةّوالنشرّوالتوزيع،ّدمشق،ّّ-2 هارؼببسّوهولبورف،ّسوسيولوجياّالثقافةّواؽبوية،ّتر:حسنّحسُتّضبيدّؿبسن،ّدار

ّ.81.82.83،ّص1ّ،2010ّسوريا،ّط
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ّانقاذ  ّّيبثن ّؼبساعدة ّأو ّاغبضارة ّالسقوطمن ّعلى ّللسقوط ّّواؼبتأهل ّاؼبتأ، ّللموت علىّهل
ّ.1..."اؼبوت

ّكنتيجّوهبذا ّكانتّاغبداثة ّروبا،ّلثنّهذ ّاغبداثةةّللتطوراتّالعلميةّاليتّشهدهتاّأّوةّمباشّرفقد
ّكثَتةّمنّحياته،ّلتّهتديداّلإلكانتّقدّشثّ ّفثرينحبسبّالثثَتّمنّالفالسفةّواؼب نسافّيفّجوانب

خرىّذباوزهاّواالنتقاؿّإىلّمرحلةّأجبّرويبّّوباهتاّومنتجاهتاّأزمةّلإلنسافّاألّوبلّوقدّشثلتّخطا
ّ ّنيتشه ّفظهر ّاغبداثة، ّبعد ّما ّدبرحلة ّموضعّستعرؼّالحقا ّاؼبوروثّالغريب ّيضع ّأف ّحاوؿ الذي

ّالنّ  ّؿباوال ّاألتساؤؿ ّالقيم ّعليها ّإنبنت ّاليت ّاألسس ّإىل ّوالسيافاذ ّواعبمالية ّوالعقليةّخالقية سية
ّوالثقافية ّالغربيةّ،والعلمية ّمنّّمجموعة عالمات مرضية،ّ"فقدّبدتّيفّالثقافة ّكانتّالثقافة إذا

ّكلّماّأ فإفّنيتشهّاعتبّهذ ّتش"؛ّسوفوكيَّتنسافّللطبيعة(ّ"هاإلّضافهوجهةّنظرّانثروبولوجيةّ)هي
ّزي ّقد ّاؼبؤسساتّالبورجوازية ّأف ّيردد ّاغبياة...كافّنيتشه ّضد نتّبالنفاؽّالذيّيتجلىّيفّالثقافة

ّوالوطنّوالعائّالزواج ّوالنظاـّواغبوالعملّواؼبهنة ّاعبزءّاأللة ّالقوة، ّثقافةّقوؽ،ّ)كتابّإرادة ّإهنا وؿ(
حيصّونقدّّىلّفحصّوسبدورّالفيلسوؼّواؼبثقفّالذيّعبأّإّ،ّوهبذاّفقدّمثلّنيتشه2القمعّومشتقاته"

ّاغبداثة ّعن ّترتب ّما ّأفّ كل ّهابرماس ّيورغن ّيعلن ّالسياؽ ّهذا ّويف "الحداثة مشروع غير  ،
 .3مكتمل..."

ّالتوجهّالناقدّواؼبنتقدّللحداثةّيذّوضمنّهذا هبّمارتنّهيدغرّليبُتّلناّويوضحّالسياؽّوهذا
ؿباوالّيفّالوقتّذاتهّإعادةّترشيدّالعقلّالغريبّّ،ثقافةّالغربّاغبديثةأهمّالسماتّاليتّقامتّعليهاّ

اغبتمية،ّّأيّكبوّهنايتهالدفعّدبشروعّاغبداثةّكبوّربقيقّإمثاناتهّالقصوى،ّ" منّخالؿّاسًتاتيجيتهّيف
ّاغبداثةّهيّمشروعّيقصفّاألعلىّاعت وهيّتية،ّوابتّاألصليةّوالقيمّاآلصوؿّويعصفّبالثّ بارّأف 

                                                           

.79،ّص1ّّ،2008ّسليمّدولة،ّماّالفلسفة،ّدارّالفريدّللطباعةّوالنشرّوالتوزيع،ّسوريا،ّدمشق،ّط- 1  
.81اؼبرجعّنفسهّ،ّصّّ- 2  
.49ؿبمدّشوقيّالزين،ّّإزاحاتّفثرية،ّاؼبرجعّالسابق،ّصّ- 3  
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ؽبةّترعاهاّوالّمعٌتّيغشاها،ّ"ّالّآة فقرر "مغاوّ"صحراء يباب"ىلّمشروعّميتافيزيقيّساؽّالغربّإ
جلياّموقفّمارتنّهيدغرّّناهبذاّالقوؿّيتضحّلّ،1والّبيتّفيهاّللثينونةّوالّوطنّيتنزلهّالثائن،..."

ّمسأ ّوممن ّالغربية ّاغبداثة ّاألّولة ّاغبضارة ّإليه ّآلت ّؼبا ّتصور  ّباعتبار ّن ّاغبداثة ّمشروع ّمع روبية
ّكلّالقيمّومث لّقصفاّللثواب يلجأّإليهّوالّّرويبّمثاناًّتّاألصلية،ّفلمّيعدّلإلنسافّاألّومشروعّهدد

قفّالذيّحاوؿّفحصّاغبالةّاغبداثيةّللغربّوكذاّذاّقبدّيفّهيدغرّمبوذجّاؼبثهبّويستقرّفيه،ّّاًّموطن
ّكتاباتهّرصدّاللحظةّاغبداثيةّمنّ الفيلسوؼّالناقدّللفثرّالغريبّبلّواؼبؤرخّالذي ّكل "حاوؿّعب

ّكبىّت ّلتنسجّخيوطّأزمةّاإلخالؿّأربعّظبات ّوتارىبيا نيةّالغربية،ّوهذ ّالسماتّنساتواشجّنصيا
، ثم التقنية ، والمنطق الذي ينتهي باللوجيستيكدة اإلرادةعدمية التي تنتهي بإرارادة الاإلهي:ّ

هذاّهوّالتصورّاؽبيدغريّألزمةّ 2" لوىية التي ىي الخاتمة المظفرة للحداثةوالعدمية أو موت األ
ّاإل ّنتبيّ األّونساف ّأف ّيبثنا ّما ّوهذا ّحيثّرويب، ّنيتشه ّعند ّبالعدمية ّعليه ّاصطلح ّيفّما ّالحقا نه

،ّبعدّأفّنستعرضّالسماتّاألواؽبيدغريّؽبذاّاسنبُتّالتصورّالنيتشويّ ساسيةّللحداثةّونعٍتّؼبفهـو
هّمهماّاختلفتّطرؽّاعتبارّالعهودّ"يؤكدّهايدغرّّأنّ ّإذ ،"الحرية"وّ"العقالنية"وّ"الذاتية"هباّظبةّ

بداعاتّالشعريةّالظواهرّالسياسيةّاليتّاتسمتّهبا،ّأـّاإلمنّحيثّّاغبديثةّمنّاعبهةّالتارىبيةّسواء
حداثّاالجتماعيةّأوّاألّخًتاعاتّالعلميةّاليتّعج تّهبا،اليتّشهدتّعليها،ّأوّاالكتشافاتّواال

ّعصرّإنهّقل؛ّأوّ"ذات"ّهوّدباّنسافاإلّإىلّالنظرّهوّاألساسّأفّ ّعلىّخالؼّالّفإنهّ،ّاليتّعاشتها

ّّ"الن حن"ّغمرّمنّاإلنسافّفيهّانتقلّالذيّالعهدّاغبداثةّعهدّع دّ ّماّعادةّه...إنّ ّالذات"ّ"ميتافيزيقا

ّولويةاألّصارتّّحيثّ،رتديثاّمعّبدأّقدّكافّلألناّالتشريعّهذاّ؛3..."ّ"أنا"ّوقولهّذاتهّإثباتّإىل

ّالطبيعةّربولتّنفسهّالوقتّويفّ،)الثوظبوس(ّالطبيعةّحسابّعلىّالبشريّللثائنّأيّللذاتّتعطى

                                                           
ّناشاظباعيلّمهنانة،ّالوجودّواغبداثة،ّهايدغرّيفّمناظرةّالعقلّاغبديث،ّالدارّالعربيةّللعل-1 روف،ّمنشوراتّاالختالؼّ،ّـو

ّ.102،ّص1ّ،2012ّ،ّطاعبزائر
.103اؼبرجعّنفسه،ّصّّ- 2  
.461،ّص1ّ،2008ّؿبمدّالشيخ،ّنقدّاغبداثةّيفّفثرّهايدغر،ّالشبثةّالعربيةّلألحباثّوالنشر،ّبَتوتّ،ط- 3  
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ّزمنةاألّتفلسفّعادّوماّذاتا،ّاغبديثةّالدازينّفيهّصارتّالذيّالعهدّهوّاغبداثةّ"فعهد ،موضوعّإىل

ّوجود ،ّعلىّوالباهُتّله""اإلّمنّ–ّالوسيطةّالعهودّتفلسفّاسالفّعليهّكافّكماّ–ّينطلقّاغبديثة

ّكلّتعودّوإليهاّمركزيّبوضعّظىربّالذات""ّأوّ"األنا"ّبذلكّفصارتّ""الوعيّمنّينطلقّصارّاوإمبّ 

ّفّ أّرأىّقدّهيدغرّألفّ.2ّالذات" أولوية "عهدّاهنّ بأّاغبداثةّيصفّهيدغرّجعلّماّهذاّوّ،1لة..."مسأ
ّالرئيسي.ّالدورّتلعبّوأخذتّبلّوقيمتهاّنبيتهاأّللذاتّفيهّأعيدتّالذيّالعهدّهوّاغبداثةّعهد

ّسياسية،(ّواجملاالتّاؼبيادينّصبيعّتطبيقهاّمشلّاليتّ"العقالنية"ّهيّالغربيةّاغبداثةّاتظبّوثاين

ّستهمُتّحيثّاغبديث،ّالعصرّمظاهرّصبيعّعلىّهيمنتّاليتّالعقالنيةّهذ ّ،) ثقافية...ّ، اجتماعية

ّعلىّواغبقيقةّاؼبعرفةّتقيمّاليتّالذاتّفلسفةّسسوستتأّأيضاّاغبياةّمظاهرّصبيعّعلىّاتيةالذّزعةالنّ 

ّبالنسبةّيبثلّماّوهذاّ، اتالذّميتافيزيقا(ّالذاتّهيّوالعاملّاغبقيقةّساسفأّ،اؼبوضوعّالّوحدهاّالذات

ّزمنّعهدّعلىّأنهّ"واغباؿّ،الطبيعةّعلىّنسافاإلّسيطرةّحيثّمنّاغبداثيّللمشروعّاستثماالّؽبيدغر

ّوعاؼبه،ّيفثرّالذيّنسافاإلّبُتّيتوسطّصارّهذاّ"االستعقاؿ"ّمبدأّفإفّ ّ،زمنناّهوّالذيّذاهّاغبداثة

ّ"تعديله"ّوّ"تبير "ّيتمّملّماّيوجدّأفّشأنهّمنّشيءّفالّ،العاملّيفّالتمثُتّلهّهبعلّحىتّلكوذ

ّيفّتبينهسنّماّاهذّ،3الشيء"ّتعقيلّمبدأّهوّدباّالعقلّؼببدأّتستجيبّةيمنطقّقضيةّيفّ"تسويغه"و
ّالذاتية.ّةمسألّخبصوصّالالحقّالفصل

ّمعّتامةّقطيعةّستشهدّاليتّ"ّالحرية"ّظبةّفهيّهيدغرّوبددهاّكماّاغبداثةّثقافةّظباتّثالثّامّ أ

ّ"ّووجود ّوفثر ّحياتهّعلىّالثيولوجيةّينيةالدّ ّصوراتالتّ ّمنّالثثَتّسيطرةّمنّنسافاإلّوربررّالثنيسة
ّلكوذّتتحقق،ّملثاهتاّتدعّوأفّ،ذاتيتهاّمنّتتأكدّأفّتريدّاإلنسانيةّصارت ديدة"الج "الحريةّففي

ّماويالسّ ّاليقُتّمنّنسافاإلّبعتقّقامتّيدةاعبدّاغبريةّرض...إفّ األّيفّمثُت""التّ ّؽباّوفيثّأفّبغاية
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ّأفّ ّفحواهاّيفّتعٍتّاعبديدةّاغبريةّهذ  .1والشخصي" األبديّ"اػبالصّفثرةّعلىّالقائمّبه،ّاؼبوحى

ّوانطالقاّنفسهبّاالمتناعّوأّواالختيارّالفعلّحريةّيبلكّمنّووهّ،شيءّكلّقيمةّيبنحّمنّهوّاإلنساف

ّهبذاّفأصبحالالهوت...ّوأّالثنيسةّأوّالطبيعةّوليستّالقيمّلثلّعاؼبشرّ ّهوّنسافاإلّفأصبحّذاته.ّمن

ّفّ أّربصلّفقدّ" ،اغبرّالتعاقدّحريةّلكبذّفامتلكّللجماعةّخضوعهّمنّوربررّذاتهّسيدّنسافاإل
ّاألساسيّالقانوفّوملثاتهّقةالّ اػبّقوا ّشبةّومنّنسافاإلّفثرّصارّأفّهوّ،إذاّ،اغبديثةّاغبريةّمقتضى

ّاغبديثةّالغربيةّللثقافةّعالماتّباعتبارهاّهيدغرّحددهاّاليتّاغبداثةّصفاتّأهمّهذ  ،..."شياءلأل

ّواؼبعاصرة.

ّاغبضارةّراهنّالراهن،ّيفّوحبثهاّنكائّهوّدباّباهتمامهاّواؼبعاصرةّاغبديثةّاألزمنةّثقافةّسبي زتّفقد

ّحبضارةّ"الواحدّالبعدّوذّنسافإلا"ّكتابهّيفّماركيوزّهاربرتّعتهاينّاليتّاغبضارةّهذ ّاهنةالرّ ّاغبضارةّوأ

ّكماّالفالسفةّليسأّاغبضارة،ّهذ ّأمراضّبتشخيصّالفلسفيةّةسّر"اؼبماّاهتمتّؽبذاّرهاب،واإلّالقمع

ّأكثرّأصبحتّردباّاغبضارةّإفّ ّ؟ّاغبضارةّأطباءّهمّنيتشهّيقوؿ ّالهّتاناطوسّلهلإلّنسبةّتناطوسيةّ

ّلذاّ...ّكوكبيةّحربّيعيشّاؼبعاصرّنسافاإلّالدماء...إفّ ّسفكلّارمّزّالوجودّافبدّقبل.ّذيّمنّ)اؼبوت

 اغبزين؟ّالثوكبّهذاّيفّبالتحديدّموقعيّهوّوماّأنا؟ّمنّ؛جديدّمنّالتساؤؿّبابّبفتحّمطالبّفهو

ّ،2الزجاجة؟..."ّعنقّمنّاػبروجّيبثنّكيفّعقلي؟ّهلثتّاليتّالثقافيةّسساألّهيّما ّهذ ّكلّ

ّمبطّوعلىّعليهّبدتّذيالّالغريبّنسافاإلّوربديداّاؼبعاصرّسافاإلنّقلقّعنّتعبَتّسوىّليستّسساأل

ّهمةاؼبّوهيّ،والتشخيصّالفحصّتتطلبّواليتّالباتولوجيةّاؼبرضيةّعراضاألّمنّؾبموعةّوثقافتهّعيشه

 .لكذُّتتبسيّكماّؽباّحلوؿّعنّوالبحثّشخيصهاتّوأّإقبازهاّهيدغرّسيحاوؿّاليت

ّضدّالثقافةّهذ ّاعتبّنيتشهّفإفّ ّ،ّالطبيعةّإىلّاإلنسافّأضافهّماّكلّهيّالثقافةّ"كانتّافإذ

ّوفقّشيءّفثلّاألورويب،ّالثقايفّالفضاءّيلفّ ّالذيّلزيفاّطابعّعلىّيلحّنيتشهّكافّاغبياة...لقد
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ّالنظرّعادةبإّطالبّالذيّاؼبثقفّمبوذجّنيتشهّكافّاهبذّ،1االكبالؿ..."ّيفّآخذّالنيتشويةّالنظرّزاوية

ّالقوانُتّكلّومراجعةّالقيمّذ هّقلبّذاتهّالوقتّيفّؿباوالّ،الغربيةّاغبضارةّنتجتهاأّاليتّيمالقّكلّيف

ّ،2النقدي..."ّالتساؤؿّموضعّالغربيةّالثقافةّمنهاّانبثقتّاليتّاعبذورّوضع" ىلإّذهبّحيثّاألخالقية
ّوكيفّليها؟إّنظرتهّهيّوماّالغربيةّالثقافةّؿحاّهيدغرّمارتنّسيشخصّكيفّنتساءؿّهناّمنّوانطالقا

ّ؟الغربيةّالثقافةّسياؽّيفّيدغرهّنفهمّفأّنستطيع

ّاؼبشروعّهوّالغربيةّالثقافةّحاؿّونقدّتشخيصّوؿباولتهّالذكرّالسابقّالنيتشويّالتساؤؿّهذاّاف

ّإلنسافاّوتنبيهّوإثارتهّبلّ،حولهّالنقاشّبابّفتحّأوّطرحهّإعادةّأوّإسبامهّعلىّهيدغرّسيعملّالذي

ّالغربيةّللثقافةّالفلسفيةّرؤيتهّسيقدـّإذّ،األوىلّأسسهّوضعّقدّكافّوؼباّبلّ،عليهّمقبلّهوّماّؼبخاطر

 أنها على ىيدغر عند الثقافة نفهم أن يمكن اذوبهّ،الحقاّعليهّستثوفّالذيّوللحاؿّضراغباّوغباؽبا

 مايرتبط كل بين للتمييز مجال فال بعضا بعضو يكمل الذي والمتكامل المترابط الكل دلك

ّضرورةّللثقافةّالفلسفيّالتنظَتّأوّالبحثّسيغدوّهناّمنّ،لو ويؤسس اإلنسان بو ومايرتبط ،باإلنسان

ّالفثرّألفّفّالثقافةّوتشخيصّوصفّعلىّعملتّاليتّالسابقةّوالتصوراتّالرؤىّكلّتعثسّملحة

ّحاؽباّيفّتنظرّفلسفيةّرؤيةّإىلّحباجةّالغربيةّالثقافةّكانتّوهبذاّ،تأمليّنقديّفثريّهوّالفلسفي

ّفلسفيةّبرؤيةّإالّيثوفّالّوهذاّ،مصَتهاّوربددّلتارىبيتهاّوتنظ رّمستقبلهاّوتشيدّأعراضهاّتشخصّو

ّالثقافةّمنّاالنتقاؿّوضرورةّبلّ،مطلوباّأمراّالثقافةّيفّالفلسفيّالبحثّيغدوّهناّمنّ،الثقافةّهذ ّغباؿ

ّتصوراهتاّربديدّأوّوضبهاّؽباّالتأسيسّهببّوضرورةّملحةّلةأمسّالثقافةّحوؿّأوّالثقافةّيفّفلسفةّإىل

ّ.وتبيينهاّبل

ّ
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 :قافةقافة إلى فلسفة الث  من مفهوم الث  في معنى فلسفة الثقافة أو : المبحث الثالث

ّالتعريفاتّاليتّأّ ّّّ ّإىلّاختالؼّوكثرة ّالفصل ّهذا ّيفّبداية ّأشرنا ّعلقد طيتّوقدمتّؼبفهـو
ّ ّخبصوص ّأثَت ّالذي ّالثبَت ّاعبدؿ ّإىل ّإضافة ّؽباالثقافة ّاؼبناسب ّأخذاؼبفهـو ّحيث ّمنّّ، الثثَت
ّالتعريفّأوّذاؾ، حسبّ وكلّواحدّمنهمّوظفهاّواستخدمهاّاؼبختصُتّيفاضلوفّويبيزوفّبُتّهذا

وهذاّّ،ربيلناّإىلّدالالتّوأبعادّـبتلفةفتارىبيةّالثلمةّّسياؽّفثريّأوّاجتماعيّأوّسياسيّمعُتّ،
ّكلمةّالثقافةّربملّعدةّأوجهّ ّكلّؾبتمعّوزمن،ماّجعلّمن هذاّماّهبعلناّنقوؿّإفّّوتعريفاتّحسب

ّوؿبدّ الثّ  ّتعريفّواحد ّليسّؽبا ّالتعريفاتوإمبّ ّ،دقافة ّهيّؾبموعّهذ  ّوالغامضةّ ا ّاؼبتنوعة اؼبختلفة،
ّأخرى، ّفإّأحيانا ّالدافعّإىلّّفّ وهثذا ّكافّدبثابة ّأخرى ّأحيانا ّالتعريفاتّوغموضها اختالؼّهذ 

فأتىّوظهرّالغموضّحوؿّمعٌتّالثلمةّومفهومهاّوداللتهاّالنظريةّوالعملية،ّبسّّوؿباولةّإزالةّهذاّاللّ 
ّكمحاولةّلتوضيحّهذ ّالتعريفاتّوالربطّبينهاّأحياناّأخرى،ّّقافةفلسفة الث  ّمصطلحّجديدّالذيّهو

ّااللتباساتّا ّهذ  ّإىلّإزالة ّكلّمنّتناوؿّمسأوساعيةّيفّالوقتّذاته ّأثارها ّالثقافةّيفّليتّطاؼبا لة
ّوأحباثه،دراسا ّكانتّتعريفاتّته ّإذا ّّوعليه ّوـبتلفة ّمتعددة ؟ّفما المقصود بفلسفة الثقافةالثقافة

 وكيف نستطيع أن نكشف عن االرتباط بين الثقافة وفلسفة الثقافة؟  

ّالثقافةّأوال،وأل ّالثقافةّسنحاوؿّالعودةّإىلّضبطّمفهـو ّفلسفة ألنهّّجلّربديدّوضبطّمفهـو
ّكثَتّ ّكافّدائماّموضوعاّللبحثّواغبوارّوالنقاشّأوّاعبداؿّيف ّالثقافةّالذي ّكلمةّأوّمفهـو وعثس

ّفلسفةّالثقافةّليومناّهذاّنعتقدّأنهّبُتّاألنثروبولوجيُتّأوّالفالسفةسواءاّّمنّاألحيافّ ،ّفإفّمفهـو
ّلثونه ّالثقافةّذاهتاّّوهذا ّفيهّّالزاؿّملّوبظىّبتلكّاألنبيةّاليتّحظيتّهبا ردباّمصطلحّجديدّبدأ

فالثقافةّوكماّأشرناّسابقاّورغمّاالختالؼّحوؿّمعناهاّومفهومهاّإالّأنهّّّالبحثّيفّالعقودّاألخَتة،
ّكانتّتتقدـّهيّبدورهاّوتزدادّاغباجةّإىلّضبطّأوّتقدميّتعريفّ ّكافّيقدـّتعريفاّجديداّؽبا كلما

ّكلّاستعماؿّجديدّؽبا،وبالتايلّازدادتّاغباجةّإىلّتعريفّهذ ّالثلخرّؽباّآ ّكانتّّمةّبعد حيث
ّكلّفًتةّيفّمقابلّ ّكلّعصرّويف اليتّنرىّأنهّمنّالعسَتّجداّفلسفة الثقافة تطرحّبشثلّمتجددّيف
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ّكمحاولةّلتحديدّوضبطّّ،ضبطّمفهومهاّأوّكبصرّؾباؽبانوّأأفّكبددّمعناهاّ وهذاّاؼببحثّسيثوف
ّـ.هذاّاؼبفهّو

نذكرّتعريفّمالكّبنّنيبّالذيّيعرفهاّبقولهّهيّ"ؾبموعةّومنّالتعريفاتّاليتّقدمتّللثقافةّ
منّالصفاتّاػبلقيةّوالقيمّاالجتماعيةّاليتّتؤثرّيفّالفردّمنذّوالدتهّوتصبحّالّشعورياّالعالقةّاليتّ

أوّعلىّّ،ّوهيّأيضاّ"طريقةّيفّالعيشّيفّشىتّنواحيه،1"ّتربطّسلوكهّبأسلوبّاغبياةّالذيّولدّفيه
مّاليتّتوجهّاإلنسافّوتسَت ّوتقدـّلهّاؼبعايَتّاليتّيوازفّهباّبُتّاألشياءّواؼبواقفّاّؾبموعةّمنّالقيأهنّ 

ّوالتقليد.." ّالعرؼ ّوأحثاـ ّواؼبعارؼ ّالعلـو ّؾبموعة ّأهنا ّعلى ّلنفهمها ّأو ّبُتّ 2ليختار، ومن
ّ ّتعريف ّقبد ّالغرب ّيف ّالثقافة ّؼبفهـو ّقدمت ّاليت ّالتعريفات ّاالنثروبولوجي -1832تايلور)إدوارد

ّكتابهّ"الثقافةّالبدائية"ّاؼبنشورّعاـ1917ّ وهو1871ّّ(ّوقدّوردّتعريفهّللثقافةّيفّالفقرةّاألوىلّمن
الثقافةّأوّّ"إفّ  ؛والذيّيقوؿّفيهّتيناّعلىّذكر ّيفّاؼببحثّاألوؿّمنّهذاّالفصلأتعريفّسبقّوأفّ
ّذ ّهي ّواؼبعتقداغبضارة ّاؼبعارؼ ّعلى ّيشتمل ّالذي ّالثلي ّاؼبركب ّصبيعّلك ّعلى ّوكذلك ات

برزّمنّأّولعلّ ّ،3االستعداداتّوالعاداتّاألخرىّاليتّيثتسبهاّاإلنسافّبصفتهّعضواّيفّؾبتمعّمعُت"

ّؼّالثقافةّبقوله:التعريفاتّوأكثرهاّوضوحاّهوّتعريفّروبرتّبَتتسدّأحدّعلماءّاالجتماعّالذيّيعرّ 

ّّ"إفّ  ّهي ّنفثرذالثقافة ّما ّكل ّيتألفّمن ّاؼبركبّالذي ّمبتلثهّّّلكّالثل ّأو ّبعمله ّنقـو ّأو فيه
ّيفّاجملتمع" ّفإفّ ّ،4كأعضاء ّاؼبسانبات وهثذا ّهذ  ّالثقافةّاليتّاه كل ّمفهـو تمتّبالبحثّعن

ّكافّهوّأوؿّالبحثّيفّهذاّاؼبوضوع،ّولإلشارةّفإسبيالّنظرياّوإجرائياّيفّإبرازّأنبيةّّمثلت فّتايلور
ّمنّاقًتحّتعريفاّمفهومياّللثقافة.
                                                           

.79زكيّاؼبيالد،ّمرجعّسابق،ّصّ- 1  
.186اؼبرجعّنفسه،ّصّ- 2  

ّ.22اؼبرجعّالسابق،ّصّحوارّاؽبوياتّالوطنيةّيفّزمنّالعوؼبة،ّعبدّالرزاؽّالداوي،ّيفّالثقافةّواػبطابّعنّحربّالثقافات،-3
ّكتبّثقافيةّيصدرهاّاجمللسّالوطٍتّللثقافةّوالفنوفّواآلداب،ّ-ّ 4 ـّـّ،نظريةّالثقافة،ّتر:عليّسيدّالصاوي،ّعاملّاؼبعرفة،ّسلسلة

ّ.09الثويت،ّدطّ،ّصّ
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"الثقافةّهيّذلكّاؼبركبّاؼبتجانسّمنّالذكرياتّوالتصوراتّ أفّ ّتّنذكرّأيضاومنّبُتّالتعريفا
ّهويتهاّ ّوتشثل ّالبشرية ّاعبماعة ّهبا ّربتفظ ّاليت ّوالتطلعات ّواإلبداعات ّوالتعبَتات ّوالرموز والقيم

ّالداخليةّوقابليتهاّللتواصلّواألخذّوالعطاء.ّدينامثيتهااغبضاريةّيفّإطارّماّتعرفهّمنّتطوراتّبفعلّ
ّالتارىبيةّألمةّمنّاألمم،ّعنّنظرةّهذ ّ وبعبارةّأخرىّإفّالثقافةّهيّاؼبعبّاألصيلّعنّاػبصوصية

ّواؼبوت ّواغبياة ّالثوف ّإىل ّأفّ األمة ّينبغي ّال ّوما ّيعمل ّأف ّينبغي ّوما ّوقدراته ّومهامه واإلنساف
ىّوينعدـّمعٌتّالثقافةّهيّمرتبطةّباإلنسافّوحد ّدوفّغَت ّمنّالثائناتّاألخّرّفّ وهثذاّفإ،1ّيأمل"

ّالثقافةّبانعداـّاعبنسّالبشري.

كمحاولةّلتوضيحّّّجاءتّفلسفة الثقافةالثقافةّواختالؼّمفاهيمهاّجاءتّّاتريفدّتعوأماـّتعدّ 
كماّأهناّجاءتّلتؤكدّّهذ ّاؼبفاهيمّأكثرّولًتبطّبينهاّوتبُتّغموضهاّوتؤسسّيفّاؼبقابلّلوحدهتا،

ّكلّالتعريفاتّ ّالثقافةّ"وعلىّأنهّالّفائدةّمنّعلىّضرورةّاغباجةّإىل اؼبطروحةّواؼبتداولةّحوؿّمفهـو
ّ.2اؼبفاضلةّبُتّصبيعّهذ ّالتعريفاتّاليتّالّينفيّوالّيبحوّبعضهاّبعضا"

ّوكًتاثّأوّعملّتراكميّفّ وعليهّفإ ّكمصطلحّوكمفهـو ّعنّفلسفةّيفّرؤىّهيّتعب ّّ،الثقافة
ّمأخوذـبتلف ّثقافة ّكلمة ّأف ّودبا ّومتباينة ّالة ّمن ّة ّالالتينية ّالزراعةCultureّثلمة ّفإوتعٍت ّفّ ،

ّفلسفةّالثقافةّستعملّعلىّصبعّهذاّاؼبنتوجّالثقايفّوفحصهّومعاعبتهّوتوضيحهّأكثرّوأكثر.

ّأ ّفإنوماداـ ّللثقافة ّتعريفّواحد ّليسّهناؾ ّهذ ّّفّ ه ّجبميع ّاألخذ ّهي ّالثقافة ّفلسفة مهمة
ّالتعريفاتّوالربطّبُتّمعانيهاّاؼبختلفة.

                                                           
،2012ّابريل26ّّأعماؿّاؼبلتقىّالدويلّاؼبنعقدّبتاريخّّقوعيشّصباؿّالدين،ّخطابّاؼبمارسةّالثقافيةّسؤاؿّاؼبعٌتّواؼبصَت،ّ- 1

ّ،فرعّالفلسفة،ّ ّواإلنسانية ّاالجتماعية ّاآلدابّواللغاتّوالعلـو ّكلية ّعليّحرب، ّاألستاذ ّدبشاركة ّواؼبمارساتّالثقافية الفلسفة
ّ.54،إشراؼّعبدّاهللّموسي،ّصجامعةّمواليّالطاهر،ّسعيدةّ

ّ .295،ّصّالسابقزكيّاؼبيالد،ّاؼبرجعّ- 2
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ّكتابهّ"فثرةّالثقافة"ّعندماّاعتبّأفّ"فلسفةّالثقافةّهيّاذبا ّوهذاّماّأ شارّإليهّتَتيّاهبلتوفّيف
ّإليهّعلىّ ّاليتّأفثريّيبثنّالنظر ّاؼبتعددة ّللربطّبُتّمعاينّالثقافة نهّضربّمنّاجملاهدةّيفّؿباولة

ّيفّاذبا " ّ.1راحتّتنفصلّشيئاّفشيئاّوكلّيعـو

ّماّلّإزالةّالغموضّوااللتباسّوعدـّالوضفلسفةّالثقافةّهيّؿباولةّألجّإذفّإفّ  ّكثَتا وحّالذي
ّتعريفات ّأفّ ّسبيزتّبه ّالعتبار ّتَتيّاهبلتوفّّالثقافة ّيقوؿ ّكما ّثقافة ّبُتّ"، كلمة ّمن ّواحدة هي

ّأ ّاليتّيثتنفها ّالثلماتّالثالثة ّاالقبليزية"الثلمتُتّأو ّالتعقيدّيفّاللغة ّالثقافة2ّشد ّ"مفهـو ّألف ،
ّقاسم ّدبثابة ّماّّأصبحّاليـو ّعالقة ّبوجود ّيصعبّالتثهنّمسبقا مشًتؾّيؤلفّبُتّعناصرّعديدة

تصوراتّعنّاغبياةّوالثوفّّ)أيّبُتّالثقافات(ّذبمعهاّلثثرةّماّهيّباديةّللعيافّاالختالفاتّبينها
ّدينية،ّمهاراتّوتقنيات،ّموضوعاتّمادية،ّسلوكياتّبشرية،ّواإلنساف، مؤسساتّّطقوسّورموز

،آدابّّوّوعاداتّاجتماعية، ّكلّإنّ ّمواقفّواسًتاتيجياتّاجتماعيةّوسياسية.ّفنوفّوعلـو هّوبيلّإىل
ّكافّّماّيبتّإىلّالبشرّوعاؼبهمّبصلة، ّكافّأـّالّشعوريّغَتّمرئي،ّأـمرئيا ّكافّّ،...،اشعوري ؿبليا

ّكافّأـّحديثا"ّأـّعاؼبيا، ّفالثقافةّهيّدبثابةّهذاّالثلّالذيّيشثلّصبيعّاألطرّاإلنسانية. ،3قديبا

ّكتابهوهناّ "الثقاؼّيفّاألزمنةّّالّيفوتناّاإلشارةّإىلّماّأورد ّالدكتورّؿبمدّشوقيّالزينّيفّبداية
ّفلسّعندماّيشَتّإىلّأفّ ّفلسفةّالثقافةّيفّالغربّوعندّالعرب"ّ،العجاؼ فةّالثقافةّملّينلّحقهّمفهـو

ّاؼبعاعب ّأعاقتّّة،من ّاألسبابّاليت ّموضحا ّأيضا ّكاسَتار ّارنست ّاعًتؼّبه ّما ّهذاّوهذا تطور
. ّاؼبفهـو

ّباعتبارّ ّفلسفةّالثقافةّفانهّيبقىّمنّالصعبّربديدّهذاّاؼبفهـو وبالعودةّإىلّؿباولةّضبطّمفهـو
ّكمقولةّيصعبّاستنفادّداللتها، ّكلّحدّّأفّالفلسفة ّكمقولةّيصعبّحصرهاّوهناّندرؾّأف والثقافة

                                                           

.296زكيّاؼبيالد،ّاؼبرجعّالسابق،ّصّ- 1  
.298اؼبرجعّنفسه،ّص- 2  
.13عبدّالرزاؽّالداوي،ّاؼبرجعّالسابق،ّصّ- 3  
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ّإىلةّفعنّعللّالوجودّوتنتميّالثقاتنتميّالثقافةّإىلّاجملاؿّالنظريّيفّالبحثّ؛ّينتميّإىلّؾباؿّمعُت
ّفثرة ّذبسيد ّيف ّالعملي ّرمزّكبت،...(ّ)رسم،ّاجملاؿ ّابتثار وباعبمعّّدين،...(...ّ،أسطورة)ّأو

ّكيفّيعملّالنظريّعلىّمقاربةّ بينهماّيبثنّاغبصوؿّعلىّمركبّمنّالنظريّوالعمليّأوّباألحرى
ّكيفّيشثّ ّالعملي،  .1الياتّيفّمنهجّأوّنسق"لّبشأنهّؾبموعةّمنّالتساؤالتّواإلشثأو

ّالذيّ"ّإذاّيبثنّالقوؿّأفّ  ّفلسفةّالثقافةّهوّاؼبفهـو ويستوعب  يتسع للمعاني المتعددة،مفهـو
ولو قدرة الربط والضم والجمع بين االتجاىات المتباينة والمتكاثرة في  الالت المتغايرة،الد  

ّنفهم ،2النظر إلى الثقافة" ّأف ّنستطيع ّالثقافة ّفلسفة ّكذلكّـبتلفّّقافة،الثّ ّفمنّخالؿ ونفهم
ّبُتّالثقافات، ّحوؿّّالعالقاتّالقائمة ّالثقافاتّوكذا ّاجملاؿّلالنفتاحّعلىّهذ  ّتفتحّلنا ّأهنا كما

ّاؼبعاينّاؼبطروحةّحوؿّالثقافة.

ّكماّيذكرّاألستاذّؿبمدّشوقيّالزينّيفّمؤلفهّ ّالثقاف في األزمنة العجاففالفلسفةّوالثقافة

حديهماّلثنّباعبمعّبينهماّيفّصيغةّفلسفةّالثقافةّكبصلّعلىّمركبّيتطلبّّهّ قّرفّ نػّرّاف"أهنماّحدّ 
ّكلميتّفلسفةّّوهناّيستنتجّشوقيّالزينّبعد ،3الثثَتّمنّاعبهدّوالتجريدّللوقوؼّعلىّحقيقته" ربليل

ّفالفلسفةّتنتميّإىلّاجملاؿّالنظريّمنّاعبمعّبينهماّهوّدبثابةّمقاربةّبُتّالعمليّوالنظري،ّأفّ ّوثقافةّ
قافةّفهيّالواقعّالعمليّالذيّتتجلىّاّالثّ أمّ ّخالؿّالبحثّعنّعللّالوجودّباستخداـّتقنيةّالسؤاؿ،

ّوتنصهرّوسبارسّفيهّأفثارناّالنظرية.

ّكماّذكرنا،ّوهذاّالربطّهوّّ،فّالربطّبُتّالفلسفةّوالثقافةوعليهّفإ هوّربطّبُتّالنظريّوالعملي
ّفلسفةّالثقافةوالثقافة،ّبلّومنّخاللهّالذيّيؤكدّلناّالصلةّالوثيقةّبُتّالفلسفةّ ّ.يتشثلّلديناّمفهـو

                                                           
ّ.50ؿبمدّشوقيّالزين،ّالثقاؼّيفّاألزمنةّالعجاؼ،ّاؼبرجعّالسابقّ،ّّصّ- 1
.298اؼبرجعّالسابق،ّصّزكيّاؼبيالد،ّ- 2  
ّ.16ؿبمدّشوقيّالزين،ّاؼبرجعّالسابقّ،ّصّ- 3
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ّأوّعبارةّفلسفةّ ّأفّنشَتّإىلّماكسّهوركايبرّالذيّسيستخدـّمفهـو ّيبثننا وانطالقاّمنّهذا
اجتماعيةّوهذاّخالؿّالدرسّاالفتتاحيّؼبركزّالبحوثّاالجتماعيةّحيثّسينتقلّدبهمةّالفلسفةّمنّ

ّ ّوتفسَت  ّالواقع ّوبالتّ ّإىلربليل ّتغيَت  ّسيتحوؿ ّّإىلايل ّالواقع ّّأمالنقد ّتغيَت  "ألن الوظيفة يف
ّاجتماعي ،1االجتماعية للفلسفة تكمن في نقدىا لما ىو سائد" ّهو ّسائد ّهو ّ،والذي

ّمثوّ  ّالديٍتّواالجتماعيّهو ّمثل ّالثقافةّّأوالسياسيّّأوفّثقايفّمثله ّتتجلىّفلسفة العريف...وهنا
ّكثل،ّباعتبارهاّفبارسةّوؿباولة حيثّتوجهّماكسّهوركايبرّجبهد ّّلتغيَتّالواقعّاالجتماعيّوالثقايف

ّ ّغاية ّلتحقيق ّتّ ّأساسيةالفلسفي ّنقدية ّنظرية ّبناء ّالعملي،وهي ّاالجتماعي ّباعبانب نظريةّّعٌت
ّاالجتماعيةّالبائسةّاليتّالزمتّاجملتمعاتّالغربية.ّاألوضاعّأسباباجتماعيةّرباوؿّفهمّوتشخيصّ

ّبالتعريفّ ّهي ّفالفلسفة ّالثقافة، ّمن ّنريد  ّما ّكبدد ّأف ّنستطيع ّالثقافة ّفلسفة ّخالؿ فمن

ّاؼبفاهيمّالدولوزيّ"فنّ  ّوصناعة ّعندّاألؼبافّهيّ"ابتثار ّالصناعة ّالفنّوهذ  ّهذا ّيطلقّعليهاّ، ما
 .بصيغةّاعبمعّأو العلوم الثقافية أو علوم الثقافةعلم الثقافة 

ّبالتعريفّ  ّ ّهي ّفالفلسفة ّالثقافة، ّمن ّنريد  ّما ّكبدد ّأف ّنستطيع ّالثقافة ّفلسفة فمنّخالؿ
ّابتثارّوصناعةّاؼبفاهيم،ّهذاّالفنّوهذ ّالصناعةّعندّاألؼبافّهيّماّيطلقّعليهاّعلمّ الدولوزيّفن 

ّالثقافة ّكافّؽباّدورّتلعبهّيفّاجملاؿّاالجتما الثقافةّأوّعلـو ّالثقافية،ّاليت عيّخاصةّبعدماّأوّالعلـو
ّاليفّّاالهتماـربوؿّمركزّ ّالثقافهذ  ّاالجتماعية،يعلـو ّالعلـو ّكبو ّالثقافيةّيفّّحيثّة عرفتّالعلـو

ّاالجتماعيةّرغمّأهناّأرادتّعثسّ لك،ّفقدّسعتّيفّاألصلّذبريطانياّعلىّأهناّمتناقضةّمعّالعلـو
ّالثقافيةّيفّأروباّّوّ؛2"إىلّربليلّالعالقاتّبُتّماّهوّثقايفّوماهوّاجتماعي" ؼبانياّخاصةّأألفّالعلـو

ّسيطرةّّصبحتّجزءًّأ ّعن ّالناذبة ّاؼبعاشة ّالصعبة ّللوقائع ّوتشخيصها ّيفّرؤيتها ّحقيقيا ّمبوذجا أو

                                                           
ـّـ،ّمدرسةّفرانثفورتّالنقدية،ّجدؿّالتحررّوالتواصلّواالعًتاؼ،ّعبدّالنورّشرقي،ّماكسّهوركايبر:ّمراجعاتّيفّالنظريةّّ- 1

ّ.60،ّص1ّ،2012النقديةّوتأسيساتّيفّنقدّاجملتمعّوصناعةّالثقافة،ّمنشوراتّلُتّالندمي،ّطّ
2 -Gérard raulet,La Philosophie Allmend Depuis 1945,Armend Colin,2006,p337. 
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ّاؼبعامالتّ ّوأسلوب ّباػبلقة ّاهتمامها ّقوة ّبفعل ّالالمساواة ّ"هيمنة ّوكذا ّوالتقنية ّالعلمية الروح
يفّ  sciences de la cultureّوم الثقافيةالعل،ّ"حيثّيفّاألصلّتعرؼ1ّوالتصرفات"

ّهوّ ّبُتّما ّأرادتّربليلّالعالقة ّلقد ّاالجتماعية، ّالعلـو ّمع ّمناقضةّيفّعالقتها ّعلىّأهنا بريطانيا
ّج ّما ّوهدا ّاجتماعي، ّهو ّوما ّّوثقايف ّهارتدفيغ ّفولفغانغ ّاؼبؤرخاف ّفيلرّعل ّأوليس هانز

"Wolfgang Hardtwig et Hans-Ulrich Wehlerّالثقافةّبالشعارّّ"ّيصفاف علـو
الذيّيرتثزّيفّإحدىّأسسهّعلىّعلىّعنصرّاغبسّاؼبشًتؾ،ّفالّتغيَتّدوفّهذاّاغبسّّالتغيَتي

ّاإلنسانيةّفإنهّيطرحّ الًتاثّوالذيّقبدّهانزّجورجّغادامَتّعندماّيتحدثّعنّ أنبيتهّبالنسبةّللعلـو
كبنّ وّ،2اغبسّاؼبشًتؾ،ّملثةّاغبثم،ّالذوؽّوالثقافةّّ،ؾبموعةّمنّاؼبفاهيمّاإلنسانية،ّواليتّمنّبينها

 الثقافةغادامَتّدبصطلحّّيعٍت اغبسّاؼبشًتؾّػػػػّوومُتّاألوليُتّػػػػّأيّالثقافةّّوسنشَتّبدورناّإىلّاؼبفه
Bildung/Formation  ّّكائنّتارىبيّمدعوّإىلّأفّيثق علىّّهأنفّذاته،ّأيّأفّاإلنساف

ّكانتّالثقافةّهيّالعنصرّالطبيعيّ ّكلّالطرؽّلتطويرّاالستعداداتّالطبيعية،ّلذا اإلنسافّاستعماؿ
ّاإلنسانيةّتالذيّ ّاإلنسانية،ّوّبالتايلّستثوفّاغبقائقّاؼبوجودةّيفّالعلـو تحرؾّفيهّوّمنّخاللهّالعلـو

ّالثقافةّالّيعبّعنّالشخصّالذيّيبتل،ّحقائقّيتمّتثقيفها ّكثَتةّمتنوعةّعنّغَتّأفّمفهـو كّمعارؼ
ّمعارفه ّأماـ ّنوعّمنّالًتاجع ّذلكّالشخصّالذيّيتعلم ّاؼبثقفّهو ّبلّاإلنساف دبعٌتّّ،3األشياء،

ّكأفثارّمعقولةّقابلةّللتصديقّوهبعلّمنّأفثار ّأيضاّأفثاراّ يبلكّاالستعدادّألفّيتقبلّأفثارّاآلخر
ّ.قابلةّللتغيَت

                                                           
1- Gérard raulet,ّLa Philosophie Allmend Depuis 1945,Ibid, p338.  
-Ibid,p338. 

 .67ؿبمدّشوقيّالزين،ّمرجعّسابق،ّص-2ّ
3ّ-ّ ّمعافة، ّغادامَت،أالتهشاـ ّجورج ّهانز ّعند ّوالفن ّاالختالؼ،اعبزائر،ّويلية ّمنشورات ّناشروف، ّللعلـو ّالعربية ّ،1طّالدار

 .105-104صّ،2012
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ّّوّ ّفثرة ّغادامَت ّارتقاءHegel(1724-1804ّلىيغينتقد ّعملية ّكوهنا ّيف ّالثقافة ّعن )
وّهيّّويبٍتّمنّخالؽباّذاتهّومعارفه، ّيتشثلّهباّاؼبرءيتالعقلّتارىبياّكبوّالثلي،ّوّإمباّالثقافةّهيّال

ّومنّ ّاغبفظّالتارىبية، ّظبة ّالمتالكها ّاإلنسانية ّالعلـو ّيفّإطار ّللفهم ّمهمة ّو ّأصلية ّتارىبية فثرة
ّ ّسبييز ّيبثن ّّالعلـوخالؽبا ّـبتلفة ّأهنا ّعلى ّالطبيعيةّيفاإلنسانية ّالعلـو ّعن ّقدّّ،1الدراسة فالثقافة
ّاإلنسانيةّيفّصبيعّالعصورّّوشثلتّمواضيعّال ّ.عبّالزمنّحافظتّعليهاعلـو

ّّو ّمفهـو ّإىل ّغادامَت ّيتطرؽ ّّالحس المشتركعندما ّإىل ّيتطرؽ يفFikouّ ّفيكوفإنه
ّكتابهّ"استحضار ّالًتاثّاإلنساينّودور ّيفّ ّاإلنسانية،ّوخاصةّيف عن اكتشاؼّاغبقيقةّداخلّالعلـو

ويؤكدّأفّ،2ّ"الشيء الكثير مما يهمنا مع فيكو نجدو "ّغادامَتّيقوؿّ،"دراسات مناىج عصرنا
ّ.ومنهجه هوّموجهّضدّالنظاـّالبيداغوجيّاليسوعيّهوّموجهّضدّديثارتّهذاّالثتابّبقدرّما

حتثمّإىلّإأفّفيثوّقدّعادّإىلّاغبقائقّالقديبةّإلكتشاؼّحقائقّجديدة،ّإذاّّيرىّغادامَتّوّ
ّ ّاؼبشًتؾ ّأنهSenus Commuisّاغبس ّأي ّاإلنسانوي، ّالفصاحة ّمبوذج ّإىل ّبالضبط ّو ،

احتثمّإىلّعنصرّمنّالعناصرّاؼبوجودةّقبالّيفّالتصورّالثالسيثيّللحثمة،ّفثافّيرىّفيثوّيفّ
اغبقّّيتمثلّيفّمبوذجّقوؿّالثاينّة،ّواؼبعٌتػّاألوؿّيتمثلّيفّمبوذجّالبالغالثالـّالفصيحّمعنياف:ّاؼبعٌت

فقدّهنلّفيثوّمنّالًتاثّاإلنساينّاؼبنتسبّإىلّالعصورّالقديبةّ،3ّأوّاغبقيقةّعنّشيءّماّبفصاحة
ّاإلنسانية،ّّويفّ يفّاعتماد ّعلىّاغبسّّتتجلىّحثمةّهذاّاألخَتّحسبّغادامَتفهمهّالذايتّللعلـو

ّأنه ّرغم ّّوّاؼبشًتؾ، ّاغبديث، ّالعلم ّدبزايا ّهبحد ّاعبديدّّإمبامل ّالعلم ّفهذا ّحدود . ّيبُت ّأف أراد
ّكافّيقوؿّأفّةّالقدامىّوعنايتهمّبالفصاحة،ّّومنهجيتهّالرياضيةّيظلّعاجزاّمنّدوفّحثمّو منّهنا

دةّاإلنسانيةّتوجيههاّليسّالثليةّإفّماّيبنحّاإلراؾّيؤسسّمقوماتّمشًتكةّللمجتمع،ّّواغبسّاؼبشًّت
                                                           

حسنّناظم،ّعليّحاكمّصاحل،ّدارّأوياّّتر:ّويليةّالفلسفة،أاػبطوؾّاالساسيةّلتّدامَت،ّاغبقيقةّوّاؼبنهج،اهانسّجورجّغّّ-1
 .63،ّص1ّ،2007ليبيا،ّطّللطباعةّوالنشر،

 .70ص69ّّنفسه،ّصّصدراؼبّ-2
 .69،ّصنفسهّصدراؼبّ-3
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ّالثلية ّإمبا ّللعقلّو ّلشعبّأوّّالتجريدية ّالناسّأو ّمن ّعبماعة ّمقوماتّمشًتكة ّاليتّسبثلها العينية
ّفتطوير ّبُتّالصحيحّّهذاّألمة، ّالتمييز ّيبثن ّمنّخالله ّو ّللحياة ّكبَتة ّأنبية ّذو اغبسّاؼبشًتؾ

لفيثوّهوّأفّهناؾّضربّمنّاؼبعرفةّيبثنّأفّيقعّوّعليهّيرىّغادامَتّأفّالشغلّالشاغلّّ،واػبطأ
ّالت ّللمعرفةصخارج ّالعقالين ّوّّ،1ور ّاؼبعارؼ ّإىل ّللوصوؿ ّالوحيد ّالسبيل ّاؼبوضوعي ّالعلم فليس

ّ.هناؾّمصادرّأخرىّتتمسكّهباّالذاتّلنيلّتلكّاغبقائقّاغبقائقّاإلنسانية،ّبل

ّاإلنسانيةّوالطرؽّاليتّانطالقاّمنّهذاّيؤكدّغادامَتّعلىّضرورةّاغبسّاؼبشًتؾّباّو لنسبةّللعلـو
.ّفاغب ذلكّمنّخالؿّسّاؼبشًتؾّهوّالذيّوبددّوجودهاّّوتعملّهباّفيماّيتصلّدبوضوعّهذ ّالعلـو

ّّوّالوجودّاألخالقيّوالتارىبي ّكلماتنا ّالوجودّيف ّويتجلىّهذا أفعالنا،ّوّيركزّغادامَتّعلىّللبشرية،
ّع ّاؼبشًتؾ ّاغبس ّعن ّالروماين ّللتصور ّفيثو ّالعودة ّالتثقيف ّمواجهة ّأرادوا ّواجهو ّندما يوناين،

ّّو ّالتقاليدبالتذكَتّبقيمة ّّوّأنبية ّاؼبدنية ّالعودةّهيّاػباصةّهبمّوباغبياة ّالرومانية،ّوّهذ  االجتماعية
ّاإلنسانيةّمصدرّاهتماـّخاصّألهناّإطالعّعلىّنوعّمنّاغبقيقة فالعودةّإىلّاألصلّهوّّ،2يفّالعلـو

ّ.اليتّتتحددّوّتوجدّمنّخالؿّاغبسّاؼبشًتؾّاغبقيقةدبثابةّالرجوعّإىلّإدراؾّ

ّيتخذّأيضاّايرىّغ حيث ّطابعّعالئقيّإجتماعيّإالّأنه ّازباذ  دامَتّأفّاغبسّاؼبشًتؾّرغم
ّأخالقي ّاليتّتعملّعلىّّ؛3طابع ّهوّحبثّيفّاإلنسافّداخلّصباعته ّاإلنسانية فالبحثّيفّالعلـو

ينهلّ الفردّوّتتشثلّيفّؾبموعّالًتاثّالذيّينغمسّفيههذ ّاألخَتةّ سلوكاته،ّو ربديدّمفاهيمهّو
ّ.منهّمعارفه

ّكافّالبحثّيفّاغبسّاؼبشًتؾّهوّاحتثاـّإىلّاألحثاـّاألصليةّو فإفّهذاّّ،يقوؿّغادامَتّأنهّإذا
ّكماّتصور ّ ّاغبسّاؼبشًتؾ -1859)ىنري برغسونيعٍتّأنهّعودةّإىلّاؼبوروث،ّمثّيتطرؽّإىلّمفهـو

                                                           
 .71،ّصالسابقّصدردامَت،ّاؼباهانسّجورجّغّ-1
 .75-74اؼبصدرّنفسه،ّصّ-2
 .76ّصاؼبصدرّنفسه،ّّ-3
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ّإحساسات1941 ّعلىّأنه )ّّ ّاؼبشًتؾّللفثر ّمثلّاؼبصدر ّمثلها ّّواجتماعية ّاإلرادة، منّخاللهّو
بحثوفّعنّالقوانُتّأخطاءّالدوغمائيُتّالعلميُتّالذينّي"يبثنّتفاديّالوقوعّيفّنوعُتّمنّاألخطاء:ّ

 .1ّ"أخطاءّالطوباويُتّاؼبيتافيزيقُتاالجتماعية،ّّو

ّاغبسّاؼبشًتؾّمنّقبل"ّ ّكانتّموجهةّضدّ"ّّوأوتنغزمثّيشَتّإىلّاؼبعاعبةّاؼبوضوعيةّؼبفهـو اليت
فن الحظّفيهّشًتؾّهوّمصدرّاغبقائقّصبيعها،ّّوالعقالنيةّاؼبدرسية،ّوّيرىّهذاّاألخَتّأفّاغبسّاؼب

ّّو Des inveniendiاالبتداع نفسو ّعل، ّيقـو ّالذي ّّيهاألساس ّهو ّاؼبشًتؾ مفهوم اغبس
ّكافّيتمّتصور ّمنGaudens Sensus Communis Vitaéّ ّالحياة ّكما ،ّوليس

دباّيفّذلكّّفاؼبعرفةّبرمتهاّيفّنظرّأوتنغزّ،2قابلّلتشريحّمنّخالؿّالتجربةّواغبسابّقبلّعلىّأنه
ّاإلنسانيةّتنشأّمنّاغبسّاؼبشًتؾ ّ.العلـو

ّّ ّاؼبفاهيم ّوهيّّــــــــ الثقافة، الحس المشترك إذفّتشثلّهذ  ّاإلنسانية، أحدّأسسّالعلـو
النزعةّّوّيفّؾباؿّالًتاثّينتقدّغادامَتّ،3التراث تعبر عن االنخراط فيمفاهيمّذاتّنزعةّإنسانيةّ

ّتنمّعنّ ّالفثرة ّالًتاث،ّلثنّهذ  ّتنتميّإىلّهذا ّكوهنا اؼبوضوعيةّاليتّاستبعدتّاألحثاـّاؼبسبقة
ّهدفه ّإصابة ّعنّسبهيداتّتتيحّللفهم ّهيّعبارة ّاألحثاـ ّفهذ  ّإليه، ّبالنسبة ّؽبذا4وهم جاءتّّ،

ّالثقافيةّباعتبارها شىتّاجملاالتّوجراءّثقافةّجديدةّتواكبّالعصرّوتسايرّالتقدـّالعلميّيفّّالعلـو
هذاّالتطورّوالتقدـّالعلميّقبدّأفّالثقافةّقدّتغَتتّمعانيهاّمعّتعاقبّالعصورّواألزمنة،ّوهناّ"تظهرّ
ّالنهوضّ ّثقافة ّوترسيخ ّالعصر ّمواكبة ّألجل ّوهذا ّوإىلّفيلسوؼّالثقافة ّالثقافة ّإىلّفلسفة اغباجة

ّاؼببن ّاألفثار ّموضوعه ّوالثقافة ّالفلسفة ّمن ّكل ّألف ّوالنقدّباألمة ّالبهاين ّالعقلي ّاغبجاج ّعلى ية
                                                           

 .78-77صّ،السابقّاؼبرجعدامَت،ّاهانسّجورجّغ1ّ
 .81-80اؼبصدرّنفسه،ّص2ّّ
ّنّؿبمدّشوقيّالزين،3ّّ اشروف،ّمنشوراتّاالختالؼ،ّاإلزاحةّواالحتماؿ،ّصفائحّنقديةّيفّالفلسفةّالغربية،ّالدارّالعربيةّللعلـو

 .70ّصّ،1ّ،2008ّر،ّطاعبزائ
ّ.74-73اؼبرجعّنفسه،4ّّ
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تةّلقيمّاجملتمعّوبالتايلّفإفّربقيقّفلسفةّالثقافةّالّبدّأفّيرقىّإىلّيمشبا ّاألفثارّالقاتلةّاؼبأورفضّ
نوعّمنّاؼبثاقفةّبُتّأفرادّاجملتمعّوليسّحثراّعلىّفيلسوؼّالثقافة...ففلسفةّالثقافةّؽباّسلطةّصنعّ

ّالّنقصدّالسلطة ّبعيدةّعنّّالقرارّوإننا ّاليتّتصنعّأنتلجنسيا ّاؼبعرفية ّنقصدّالسلطة ّوإمبا السياسية
ّ ّعلى ّمؤسسة ّالفثرية ّباآلخر...أاؽبيمنة ّواالعًتاؼ ّوالتفاهم ّالسليمة ّالتفثَت إن فلسفة ساليب

ّمبحثاف1ّّ"الثقافة مشروع إنساني واع ومسؤول ّوالثقافة ّالفلسفة ّألف ّحضورها ّمن ّبد ّال ؽبذا
ّ ّؽبا ّفاألوىلّأيّالفلسفة ّيثملّاالخرّوىبدمه، ّكلّواحدّمنهما ّالنقدّطابعّنزّومتثامالف عيّكبو

ّكماّأنناّقبدّ والتساؤؿّوالبهافّوبناءّاؼبفاهيم،ّأماّالثانيةّفهيّأيضاّنشاطّفثريّوذهٍتّتفيدّالنقد،
ّالنفسيةّواالجتماعيةّوالثقافيةّبصفةّعامة،ّوهذ ّالفلسفةّتدرسّاإلنسافّيفّ ـبتلفّأبعاد ّوأحواله

ّكماّسّالدراسةّتثوفّعنّطريقّاألنثروبولوجياّوهيّعلم رىّالحقاّوقدّنيهتمّبدراسةّاإلنسافّأيضا
ّالثقافةّوؼب حتّإىلّمشثالتّالثقافةّوهبذاّتثوفّ سانبتّالدراساتّاألنثروبولوجيةّيفّتوسيعّمفهـو

ّكعلمّيدرسّاإلنسافّيفّابعاد ّالفلسفةّوال ثقافةّأوّباعبمعّبُتّالثلمتُتّنقوؿّفلسفةّالثقافةّتتأسس
"ألن العناصر المركزية في تعريف اإلنسان أي إذا كان ما نريده في أي حال ىو نظرًة اؼبختلفة،ّ

ألف2ّّن بالطبع مسألة فلسفية"لإلنسانية على مستوى القاسم المشترك األدنى، وىذه اآل
ّكائنّثقايفّويفّنفسّالوقتّهوّصانعّالثقافةّومنّهناّيظهرّدلكّالًتابطّبُتّالثقافةّّاالنساف هو

ّوالفلسفةّواالنثروبلوجيا،ّوتبقىّالفلسفةّتدرسهماّمعاّأيّأهناّاوسعّمنهما.

منّشأفّالفلسفةّأفّتثوفّاألرضيةّالصلبةّاليتّتًتسخّفيهاّاؼبعاملّالنظريةّواألعمدةّوهبذاّنقوؿّ"
ثنّزبًتقهاّالسيوؿّالثقافيةّواعبداوؿّالفنية،ّألهناّؿباطةّبالوسعّاغبضاريّوالتوسعّالثقايف،ّاؼبفهومية،ّل

ّكغَتهاّمنّالصنائعّإىلّجانبّالفنّوالعلمّوالدين" ،3ّالفلسفةّهيّامتدادّللثقافة،ّفهيّبالتايلّصناعة

                                                           
إصداراتّّالرهانات،االبعاد،ّّياقات،سالّأعماؿّملتقىّفلسفةّالثقافة،ّفلسفةّالثقافةّوعالقتهاّباجملتمعّاؼبفتوح،ّفضيلةّمبارؾ، 1

ّ.170،ّص2015ّاعبمعيةّاعبزائريةّللدراساتّالفلسفةّبالتعاوفّمعّجامعةّابنّخلدوف،تيارت،
ّ.148كليفوردّغَتتز،ّتأويلّالثقافات،ّمرجعّسابق،ّصّ- 2
ّ.17ؿبمدّشوقيّالزين،ّالثقاؼّيفّاألزمنةّالعجاؼ،ّفلسفةّالثقافةّيفّالغربّوعندّالغرب،ّمرجعّسابق،ّصّ- 3
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ّكلّمذهبّفثريّأوّش ّكمقولةّيصعبّاستنفادّداللتهاّألف خصيةّتارىبيةّوعليهّ"إذاّأخذناّالفلسفة
منحتّؽبذ ّاؼبقولةّربديداّمعي ناّتلو فّحسبّاألولوافّاؼبذهبيةّ)مادية،ّمثالثة،ّواقعية،ّروحانية...(،ّ

ّهبا" ّاليتّتتمي ز ّللوساعة ّنظرا ّحصرها ّيصعبّأيضا ّكفثرة ّالثقافة ّأخذنا ّأف1ّوإذا ّواؼبالحظّهو ،
ّإ ّهوّحضورّحديثّالنشئة ّالراهنة ّالثقافةّيفّالعصور ّأوّحىتّحضورّفلسفة ّبالفلسفة ّقارهنا ّما ذا

ّأوّ ّالثقافة ّفلسفة ّالسؤاؿّحوؿ ّكاف ّاالنثروبولوجيُتّؽبذا ّىبتصّبه ّمفهوما ّباعتبارها ّذاهتا بالثقافة
ّكفلسفةّوكعلمّجعلناّنستشعرّالثثَتّمنّاإلشثالياتّمنّنواحيّعدةّسواًءّمنّناحيةّدراسةّ الثقافة

ّأنثروبّو ّدراستها ّناحية ّمن ّأو ّاجتماعيا، ّعاعبتّموضوعّالثقافة ّقد ّمن ّالفلسفة ّتثوف ّوهبذا عبيا،
ّارتبطتّبالفلسفة ّقد ّوالثقافة ّوهثّ الثقافة ّباإلنساف، ّارتبطا ّبُتّالثقافةّذوكالنبا ّكانتّالعالقة ا

ّت ّعالقة ّهي ّمعّدواألنثروبولوجيا ّإال ّحضورها ّذبد ّال ّالثقافة ّألف ّعميقُت، ّوظيفي ّوتثامل اخل
ّكائنّبيو ثقايفّإفّصحّالتعبَت،ّوهذاّماّجعلّاألنثروبوعبياّربتفظّبتاريخّضخمّمعّ-اإلنسافّباعتبار 

ّماّ ّوهذا ّمنّخالؿّالعقلّالبدائي، ّعملتّعلىّاكتشاؼّالثقافة ّحيثّ"أفّاالنثروبولوجيا الثقافة،
أحدّفروعّّمبحثّداخلّاألنثروبولوجياّيسمىّب:"األنثروبوعبياّالثقافية"ّوهيذبلىّمنّخالؿّظهورّ

،ّوهيّعلمّيدرسّالثقافةّاإلنسانيةّويهتمّخاصةّبدراسةّأساليبّحياةّاإلنسافّاألنثروبولوجياّالعامة
ّكماّتدرسّالشعوبّاؼبعاصرة" ّ.2وسلوكاتهّالنابعةّمنّثقافته،ّوهيّتدرسّالشعوبّالقديبة

ّلن ّيبدو ّكلّمنهماّمنّهنا ّباعتبارّأف ّوالثقافة ّأوّبُتّالفلسفة ّوالفلسفة ّالتثاملّبُتّالثقافة ا
ّكماّ يدرسّاإلنسافّيفّصبيعّأبعاد ّالنفسيةّواالجتماعيةّوالثقافيةّوهذاّماّسعىّإليهّاالنثروبولوجيُت
ّاؼبنطقّحاوؿّالبعضّأفّيؤسسّالثقاف ةّسعىّإليهّمنّقبلّالفالسفةّوالّيزالوفّيسعوفّإليهّمنّهذا

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.باعتبارهاّعلما

                                                           
ّ.18،ّصّالسابقاؼبرجعّمدّشوقيّالزين،ّالثقاؼّيفّاألزمنةّالعجاؼ،ّؿبّ- 1
ّالساياقات،ّأعماؿّملتقىّفلسفةّالثقافة،ّإدواردّتايلورّمبوذجا،ّفتيحةّعابد،ّالثقافةّوفلسفةّالثقافةّمنّاؼبنظورّاألنثروبوعبي،ّ- 2

ّ.123اؼبرجعّالسابق،ّصّّمعّجامعةّابنّخلدوف،ّإصداراتّاعبمعيةّاعبزائريةّللدراساتّالفلسفةّبالتعاوفّاالبعاد،ّالرهانات،
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 إىل ثقافة النزعة اإلنسانية. من ثقافة اإلنسان

 

 ٌنٌجي نهثقافةطاألساس األو املبحث األًل:     

               انثاوي: مسأنة انتقنية ًتأثريىا عهى انثقافة باعتبارىا شكال مه أشكال  املبحث     

 .انثقافة                      

 عند مارته ىيدغر.  املبحث انثانث: مسأنة انثقافة ًعالقتيا بانعدمية األًرًبية  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جيب أن حيدد مٌقعو طبقا نعمم ىيدغر أً مٌقفو منو. ًيستٌجب  هإن كم عصر راى "

عهى كم مفكر معاصر ساىم ىٌ وفسو يف تطٌير سؤال ىيدغر انفهسفي ًوشره أن ال 

 1" حيدد فقط مٌقع تفكري ىيدغر يف انفهسفة انراىنة بم عهيو أن حيدد ًجية وظره منو

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                      
 .762، ص7002هانز جورج غادامري، طرق هيدغر، تر:حسن ناظم وعلي حكم صاحل، دار الكتاب املتحدة، - 1
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 لثقافة:معنى اولوجي لطالمبحث األول:األساس األن

غر  ديمارتن ى دإف العمل األساسي الذي غلب القياـ بو ىو البحث عن أصالة مفهـو الثقافة عن
غرية، ذلذا حاولنا أف نقـو بالبحث عن مقاربة دكمحاولة الستعادة أصالة ىذا ادلفهـو يف الفلسفة اذلي

فو صاحب الكينونة وكيف وظّ  ويضو وكذا وضعو يف سياقو العاـ،ذلذا ادلفهـو من أجل تفكيكو أو تق
و، وىذا ما يتبُت لنا من خبلؿ تعريفو للثقافة، )وىو التعريف الذي صلده لدى ثوالزماف يف شىت إػلا

يف الوجود والزماف ر دغيصلد ى حيثهم والتفسَت والتأويل األدلاف عموما(، وىو تعريف يفتح باب الف
"أف الثقافة ىي الضامن الوحيد حلياة أفضل ؛  1رباعتبااف البدائي الثقافة ساإلنيقدـ لنا كيف فهم 

إذ يرى  مارتن "وأصبل، فهي مرتبطة بالواقع اليومي للفرد  ويف اللغة األدلانية قد صلدىا مرادفة للحضارة 
الثقافة  ألف اإذل مرحلة ثقافية أكثر تقدماإلنسانية ستصل يوما يف الوجود والزماف أّف احلياة يدغر ى

 أاها رريقة يف رؤية ٍتو، وىذا يعفائها لصبغة إنسانية عليضليت تعطي للوجود أعلية من خبلؿ إىي ا
ية الوجود رؤ يقة للثقافة، وىي أيضا رريقة يف عممن خبلؿ رؤيتنا ال هالوجود، وىو معٌت اخًتنا

 وهبذا كانت "، l’etant  " حور مفهـو الثقافة عل  مفهـو الوجود وادلوجودسباإلنساين، وبالتارل 
 la culture et ce qui doit l’assurer de seالثقافة "فن للصناعة والتشكيل" 

fassonner (bilden) lui même à partir d’une image qui lui 
préexiste 2"  

                                                           
 «la culture ne peut être l’assurancer de quitter une manière d étre  moyenne, 
celle de la «quotidienneté» qui reste belle et bien... en langue allmande Kulture 
signifie à la fois la culture et la civilisation, par opposition aux socit barbaes» 
1 -Philippe Arjakovsky , Francois Fédier , Hadien Frace , Lanord , Le Dictionnaire 
Martin Heidegger ,Vocabulaire polyphonique de sa pensée , les Editions du chef , 
paris , 2013, 296. 
2 -Ibib, p 297. 
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 تنحت، الصناعة أوكيف ين تعٍت الشكل وتعٍت أيضاايف أصلها األدل (bilden)وىنا كلمة 
(Façonner وىو معٌت كاف متواجدا يف األزمة ادلاضية والقدؽلة، وؽلكن مقاربة ،) Bilden  

دغر ويدفعو إذل البحث عن أصل ومعٌت ىي سيحيلالذي يعٍت النموذج وىذا ادلعٌت  vorbildبػ: 
الذي ػليل إذل عّدة مفاىيم ومعاين ودالالت كثَتة، فهي ربمل   (bildang) البيلدونغومفهـو 

وىذا الذي يعٍت وػليل إذل الصناعة  الفصل األّوؿ معٌت النموذج يف الثقافة األدلانية.كما أشرنا يف 
 (.L'aujourd’huiاليومي ) وبواقعوباإلنساف  واألداة والشكل البد أنو مرتبط

 التارل، وبسنفهم الثقافة باعتبارىا أنطولوجيا مرتبطة باليومي المعيشيوانطبلقا من ىذا  
اؿ عل  معاف متعددة وأحداث سلتلفة، فهو قىو اسم مشًتؾ ي (bilden)فالشكل أوالنموذج 

للحظة )اإلنساف( الفاعل، ألنو يعيش يف اليـو ويف ا ادلقوؿ عل  الوجود وادلرتبط أشد االرتباط بادلوجود
ويعي وجوده الفعلي، وىذه اإلشارة ىي ، بل وىو الذي يدرؾ إقامة الذي ىو البيتأو  السكنويف 

وىذا اليومي صلده مرتبط  ؛معناه يف ىذا ادلبحث سنتبّينو ونًتّسمفهـو البيلدونغ الذي اليت سيحملها م
دبا ىو تارؼلي باعتبار أف التاريخ ىو ماضي األحداث البشرية فكل يـو ؽلضي ىو تاريخ، وىذا ما 

حيث  م كيفية حضور الثقافة يف اجملتمع،رسّ  ويُ بُّت شل ويُ كّ وىو ما يُ "التاريخ الثقافي" يسم  بػ: 
"ؽلكن احلديث عن )التاريخ الثقايف( بالتقليل من الشروط االجتماعية واالقتصادية والتوكيد عل  األرر 

بروز و ، أو ذاؾ، النظرية والتشكيبلت الزمنية اليت أتاحت بلورة ىذا األسلوب الفٍت )الواقعية التكميلية(
ا ، رلوع ىذ ماركس( أو ذاؾ ؿ معورأس ادلا يلفيكاي مع مَتيف احلكم )األماسي يىذا األسلوب الس

وتن، غاليلي ( أو تلك، انبثاؽ يهور ىذه النظرية العلمية )ن، ظ أو ذاؾ ادلذىب الديٍت الديٍت ادلعتزلة
ع إف التاريخ ادلرتبط بالثقافة يتوسّ  ؛صناعية، رريقة أو موضة ترميم ذاكرة، أو حضارة  ، أو ثورة فكرة

 .1لرمزية والتشكيبلت ادلدنية واحلضارية "ليشمل معظم التأسيسات البنيوية أو ا

                                                           
نظر فلسفية، ضلو نقد العقل الثقايف، مؤمنوف ببل حدود،  رللة يتفكروف، زلمد شوقي الزين، كيف نقارب الثقافة من وجهة - 1

 .113، ص 2013، 1العدد 
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 اً رىا ظلطادلعرفة باعتبا يدغر أفليومي )التارؼلي(، وهبذا سيوضح ىالثقايف باوىكذا تبدو لنا عبلقة 
ثقافيا ال تنفصل عن الوجود اإلنساين وىذا الوجود مرتبط بالتفكَت انطبلقا من ادلقولة الديكارتية "أنا 

 دبعٌت يدغر ىو إسقاط فّعاؿ للذات ضلو اليومي، وضلو ادلستقبل،كَت عند ىد" والتفأفكر إذف أنا موجو 
يف ارج واخلارج وىذا اخلارج مرتبط يتها لكي تصل إذل موضوعها ادلوجود يف اخلنإخراج الذات من بار

يدغر مسألة الفهم الذي اليعٍت ادلعٌت العقلي فقط بل ينطوي عل  ، وىنا يطرح ىء منو باليوميز ج
أف يعيش  " ىو ربقيق الشيء والسيطرة عليو وصنعو، فأف يفهم اإلنساف العادل معناهيعملمعٌت "

وربديدا ين( وهبذا سيكوف الفهم تعبَت عن كيفية وجود اآلنية ز والفهم يوجد يف اآلنية )الدا .موقفو فيو
 انطلوجيا ووجودىا حلاذلا.

" بالبيلدونغ" يف اللغة األدلانية  سمّ يىذه اآلنية اليت عملت عل  تشكيل ذاهتا وبناءىا وفق ما 
حبسب الًتصبة اليت يقدمها لو زلّمد شوقي الزين يعترب مفهوما يتقارع مع معارؼ كثَتة ومفاىيم  الذي

ذاكرة وتاريخ ومؤسسة، تستقطب في ماديتها "مصطلح ومفهوم و  إاّها متعددة فهي أكرب من كلمة
ة كالتربية والثقافة عارف عديدمطع مع االدخائر النظرية والعملية وتتق الحرفية مجموعة من

أو دينية أو إيديولوجية نظرا  سياسيةوالتعليم، ولكنها تتوسع نحو استعماالت أخرى قد تكون 
 .1 لكثافتها المفهومية وثقلها التاريخي..."

ؽلكن  وىذا الذي لو ذاكرة وتاريخ وىذا الذي ىو مرتبط بالعملي والنظري وبالتعليمي والًتبوي أالَ 
افة ىي ذلك الكل باعتبار أف الثقؽلثل جزءا من الثقافة إف دل يكن كلها؟  ف يكوف ثقافة؟ أالَ أ

وعليو إذا أخذنا الثقافة يف  ...ؼ والصنائع والعلـو وأظلاط العيشادلتكامل الذي يشمل االفكار وادلعار 
 مفهومها ومشوليتها سيكوف مرادفا لو.

                                                           
 دط، الرباط،ببل حدود، ؤمنوفمؤسسة م التكوين الذايت،، نظرية البيلدونغ، وتأسيس فكرة الثقافة فلسفة زلمد شوقي الزين - 1
 .02ص 
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ثقافة كمبدأ عاـ يف التصّور والسلوؾ حىت تكوف شوقي الزين فإنو غلب أخذ الزلمد حبسب  و
أف "الثقافة  لدونغ، وليس كمبدأ خاص يف ادلعرفة واالربلع. لكن رغم ىذه ادلقاربة إاليمرادفة للب

تبق  دوف الوعد ادلنشود يف االقًتاب من جسد ادلقولة، فهي كلمة تساعدنا عل  التعبَت عن 
عابو من ادلقولة ذاهتا، يبعمق ما ؽلكن فهمو أو است ؿال تقو يف غياب ترصبة زلًتفة، لكنها  لدونغيالب

جديدة تقًتب من روح  وأحاوؿ ضلت كلمة ،الثقافة كتعبَت عن روح البيلدونغ استعمل مؤقتا كلمة
لدونغ بالثقافة دل يكن سوى ترصبة يوىنا يبدو أف تفسَت الب؛ 1"التبريةادلقولة اليت وجدهتا يف لفظ 

 لدونغ باعتباره تربية.يلزين كما يصرّح بذلك قد قّدـ لنا ترصبة جديدة للبمؤقتة ألف زلمد شوقي ا

 أف ، فلسفة الثقافة يف الغرب وعند العرب،يف األزمنة العجاؼ حيث يقّر يف كتابو الثقاؼ
 االيت تعٍت الشكل أو الصورة ، أمّ  Bildمن كلمة  مشتقة الذات ألاهلدونغ ىي فن تشكيل ايالب
، الذي ال يعٍت أنو "داللة  Intraduisible" المتعذر عن الترجمةيسميو "لدونغ فهو كما يالب

داللة عل  الفرادة والوفرة  ، بل ىو أحياناد مقابل للمقوالت ادلراد ترصبتهاإغلا عل  العجز يف
النموذج األصلي  دلانية ربمل دالالت فهي سبيل إذلألف كلمة الصورة يف اللغة األ ؛2.."رة.نذوال
(vilbid) ،ا( لرباديغمvorrlbidالنسخة الصنوعة )، (Abildالنسخة ادلقلدة )، 
(Nachbild( وادلرادفات ادلتعلقة هبا مثل تطوير الذات )Ausbildung التأقلم مع )

التحسُت  أو (Selbstbildingالتكوين الذايت )(، Anbilding)الوسط
(Fortbildung.).".3يها ادلرادفات اخلاصة ذلذا تنوعت السياقات اليت انطوت وانطبعت عل ؛
 ...إخللًتبية"، "الصورة"، "التصوير" ، "الثقافة"، "التكوين"، "التثقيف"، "ا ؛، فهي تعٍت لدونغيبالب

                                                           
 .02، ص السابقادلرجع فة التكوين الذايت، ، نظرية البيلدونغ، وتأسيس فكرة الثقافة فلسزلمد شوقي الزين - 1
 .365ص  مرجع سابق، ،يف االزمنة العجاؼ الثقاؼ ،زلمد شوقي الزين - 2
 .03ص  مرجع سابق،نغ ،و نظرية البليلد ،زلمد شوقي الزين - 3
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 ربيةالتلكن دلاذا ىذا االقًتاح يف أف تقابل  ، 1"[ كلمة ال مصطلحاتربيةالقًتح يف ىذا ادلقاـ ]أ
تو وصقلو، رى القلم أي ضلبكقولنا   ،تحمعٌت الن رى يف اللغة العربية يفيدب لفعألف ال ؟لدونغيبالب

ت الذات وصقلها ألف األمر حوىنا ؽلكن ضبل ىذه القيمة ادلادية عل  القيمة الفكرية والروحية بن
 ماديا كاف أو روحيا. يءشبتصوير و ت حيتعلق بن

الذات ل رى( يف اللغة العربية دبعٌت االعًتاض حيث ال تشكّ ب) فعلالكما ؽلكن أف نقارب ىذا 
 صورهتا سوى بأف تعرضها أماـ ادلؤل باالختبلط واالحتكاؾ أي بالتواصل مع الغَت.

 "الربية"لدونغ، ومنو يصادفو يف البنلتصوير واخللق وىو ادلعٌت الذي لكما ربمل الكلمة معٌت 
ي أي التخلص منو، فهاجلرح من  لرُبئُ اقوؿ نكما قد تفيد معٌت العبلج والشفاء، ف  ،ة"قوىي "اخللي
لدونغ" اليت تفيد أيضا يىي عل  وجو التقريب القيم اليت نصادفها يف "الب تربيةفالتفيد الصحة "بالتارل 

ت الذات وتشكيلها وخلق ادلفاىيم وتصوير ادللكات واخلربات، ال ؼلف  علينا أف التربية ىي ضل
ذات وتكوينها، أي ثقافة ذيب ال، ثقافة يف هتوجو اآلخر للًتبيةمقلوب الًتبية ...كذلك التربية ىي ال

ل السلوكات شكّ تلدونغ فكرة البشرية كمبدأ مكّوف، فهي أساس يوىكذا تكوف الب ؛2..."بيلدونغاليف 
ة، وهبذا ستكوف دبثابة ادلفتاح بالنسبة يدوالتصورات البشرية، حيث تقارع مع حقوؿ معرفية عد

زة وادلعاين ادلتعددة اليت ازبذىا ىذا ادلفهـو ألف انطبلقا من الداللة البار  احلديثةلفلسفة الثقافة األدلانية 
(، الصورة)تعٍت يف االدلانية Bild لت"ي"بعبلقة بالشكل أوالصورة ألّف ادلفردة لدونغ ذلا بيال"

وىكذا ، رّ صو ، لدبعٌت سبثّ  (Bilden) لدن"ي"بومن الفعل  (Bildلت" )ي"البوانطبلقا من ىذا 
"...وبالتدريج انطلقت تكوين" و"صورة" ىي "لدونغيبولة "ساسية بالنسبة للمقاألأصبحت الفكرة 

اجملتمع ح السَتورة اليت يسلكها الفرد أو " من التصوير الطبيعي إذل التشكيل الثقايف لتصبلدونغيالب"

                                                           
 .367، 366، ص مرجع سابق  الثقاؼ يف االزمنة العجاؼ، ،زلمد شوقي الزين - 1
 .367، ص نفسورجع ادل - 2
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قتو بذاتو يف معيشو وعبلبعض القيم احمللية اليت يتداوذلا  العادل وتكوين يف تكوين تصّور معُّت حوؿ
 1"..."التثقيفأو " " التكوينشكيل صبغة "ا التوبغَته ويتخذ ىذ

لقة ذلا خىي التصوير والنحت والًتبية والتثقيف هبدؼ الوصوؿ إذل أفضل  لدونغيالبالغاية من ف
عل   (Morale( لها قيمة أخالقية )Ethiqueية )قلخ  قيمة صباعية وللوصوؿ إذل أفضل 

ب الفرد للسمات السلوكية ادلتداولة والتأقلم اعتبار أف الصيغة اخللقية ىي فردية زبص عملية اكتسا
غة األخبلقية ىي صباعية ألاها تشكل منظومة من القيم ادلراد التأقلم معها، فالغرض ىو يمعها، والص

لدونغ ثقافة وتثقيف وتربية وتبرية ذات يالبوهبذا تكوف الذي ليس ىو الكماؿ "بلوغ االكتماؿ 
، فهي دبثابة التشكيل وتحسين خلقتها وخ لقيتها طابع فردي وجماعي، غرضها تشكيل الذات

 األخبلقي والفكري واجلمارل لئلنساف، ألنو هبا ُيشكل ذاتو ويصقل معارفو. 

ديث االكتماؿ ربحيث يقتضي التعريف األدلاين للبيلدونغ "لدونغ ىي أكثر من نظرية، يإف الب
أف تكوف رلّرد ذبميع يف ادلعارؼ البشري. فهي ال زبتزؿ إذل أي زلتوى زلّدد ]......[ بدال من 

مبولت عل  قطيعة بُت حقوؿ ادلعرفة اجملرأة تنشأ نظرية البيلدونغ، كما حّددىا ىو ،  ادلوضوعية
وبالتارل تكوف الغاية من البيولدنغ ىي التصوير للوصوؿ إذل  ؛2وادلتكاثرة والتطور األخبلقي للبشرية"

( عل  اعتبار أف الصيغة اخللقية ىي Morale( ذلا قيمة أخبلقية )Ethiqueأفضل خلقة )
أقلم معها والصبغة األخبلقية ىي فردية زبدـ عملية اكتساب الفرد للسمات السلوكية ادلتداولة والت

صباعية. ألاها تشكل منظومة من القيم ادلراد التأقلم معها. فالغرض ىو بلوغ االكتماؿ الذي ليس ىو 
لدونغ عل  الفاصل احلاسم بُت ادلعرفة والسلوؾ ألاها يلبتنبٍت اكما ذكرنا من قبل، حيث "  الكماؿ

لدونغ يبفال ؛3زبص نظاـ ادلعرفة وعملية ذبميع ادلعلومات، ونظاـ القيمة ورريقة تشكيل الذات..."
                                                           

 .02ص  مرجع سابق، ،نغو زلمد شوقي الزين نظرية البليلد - 1
 .04ص  ،  ادلرجع نفسو -  2
 .04، ص ادلرجع نفسو - 3



 من ثقافة اإلنسان إىل ثقافة النزعة اإلنسانية                                                       الفصل الثاني 

64 
 

وىي أيضا ال تقتصر عل  كمية  ألخبلقي والفٍت واجلمارل لئلنساف...ىي ذلك التشكيل الفكري وا
، أو كمية ادلعارؼ اليت يقتنيها اإلنساف، بل ىي أيضا نوعية ورلموع ادلعارؼ ادلوضوعية وادلكتسبة

ل هبا الفرد ذاتو ضمن إرار انتماء معُت يشكل ىويتو وثقافتو وبيئتو االجتماعية... القيم اليت يشكّ 
ومتجّددة، وىنا تمعو من عادات وتقاليد وظلاذج علية متعددة ع ادلعارؼ والقيم ادلتداولة يف رلأي رلمو 
 التقارع ادلعريف والقيمي الذي ربدث عنو ىومبولت ألّف ادلعرفة ال تنفك وال تنفصل عن القيمة. يظهر

امل بُت ادلعريف والقيمي بدال من القطيعة وىنا تظهر أعلية لدونغ يرّكز عل  التكيإف ىذا ادلعٌت للب
ة، بل ءة والكفااليت أضحت تتمّيز بالتخصص والتشعب واخلرب الطرح القيمي يف تصحيح مسار ادلعرفة 

والعلمي ىو لدرء أف تصبح ادلعرفة رلّردة ذريعة للهيمنة،  يفر فاء القيمي عل  ادلعضمن إ ضوالغر 
 فإفّ  ،"أقوؿ لدرء ىذه اخلطورة يف قولو، فتكوف رديف السلطة كما ذىب إذل ذلك ميشاؿ فوكو

يتعلق األمر بالنمط يف  .وجيةنطولغية أالقيمة أو الروح من شأاها أف تلّطف ادلعرفة بداللة ثقافية وبُ 
ٍت دبوقفو علدونغ زبص موقف اإلنساف "يف" العادل قبل أف تي، ألف البةادلعرفيف يما وراء النمط فالوجود 

"من" العادل، أي أاها تأخذ بعُت االىتماـ تواجده يف العادل وظلط العبلقة اليت يقيمها بو يف شكل سبثل 
الذي ػليا اإلدراؾ يف شكل معرفة يكتسبها من احمليط الذي وسلوؾ وتوّجو وقصدية، وليس فقط ظلط 

ىي أنطولوجيا أكثر منها  لدونغيالبفيو أو يقتنيها من الًتاث الذي ينتمي إليو. ؽلكن القوؿ أف 
 .1ابستمولوجيا، ذبعل وضعية اإلنساف يف العادل العلة ادلباشرة لكل حبث نظري حوؿ سؤاؿ الثقافة"

، بل وربمل داللة عميقة يف األلمانية مرادفة لمفهوم الثقافة الداللة لدونغ فييوعليو تكون الب
لدونغ ىي الطريقة اليت يكتسب هبا الكائن الصور ادلختلفة والقابلة يالبناء األنطولوجي للثقافة ألف الب

حيث اذليكل والكاملة من حيث  من للتعديل والتحسُت والتطوير إذل غاية بلوغ الصورة ادلتكاملة
إذل اكتماؿ القيمي بادلعريف الذي ربدثنا عنو سابقا، وعل  ىذا ال غلب حصر  ، وىنا إشارةاذليئة
مُت: الطبيعي لدونغ يف اجلانب ادلعريف فقط دوف اجلانب القيمي وىذا ما ينطبق عل  العالَ يالب
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 الفلسفة لدونغ ىي اجلامعة بُتيواإلنساين من حيث الرغبة الدقيقة يف االكتماؿ واالرتقاء ...مقولة الب
والثقافة ألاها تبُت الطريقة اليت يتكّوف منها الكائن احلي فيزيولوجيا وسيكولوجيا. وال ينتهي التكوين 

التشكيل ادلستمر عل  مستوى الصورة  دبجّرد احلصوؿ عل  الصورة اجلسمية الكاملة. بل ىناؾ
يف وادلتواصل يف ترقية القوى اجلسدية ادلرتبطة باإلدراكات واألحاسيس والتصورات، دبعٌت اجلهد الكث

 أي رريقة تشكيل الذات وبناء الثقافة. 1وتنضيج ادللكات."

يعجب بفبلسفة األدلاف عموًما وىيدغر  وىذا ما جعل ريتشارد رورثي الفيلسوؼ األمريكي
يدغري يعد ألّف النص اذل يتيدغري أعلية وقيمة كبَتة بالنسبة لرور باخلصوص، حيث أخذ النص اذل

ولوجيُت يلاؽ ثقايف وليس نصا مستقبل "فهو حصاد السًتاتيجية ثقافية بدأت مع الفينتيجة لس
ُت لدر لؿ( والبلىوتيُت )إيكهارت( والرومانسيُت والشعراء )ىو ر رماخر وىوسشبليوالفبلسفة )مثل 

ت، لدونغ، باعتبارىا فن تشكيل الذايربطو بالتصور األدلاين للثقافة باعتبارىا بنوىذا ما  ؛2 ونيتشو("
ثقايف )األكل، -ثقايف ألّف كل فعل إنساين ىو فعل بيو-ذلذا يرى مواف أف اإلنساف "كائن بيو

. وكل فعل إنساين ىو بنفس الوقت فعل (الشرب، االرتباط بشخص آخر، الرقصن التفكَت، التأويل
 س "ها صورهتا فليفعاؿ تشكيل الذات وتصويرىا وإعطائقايف كلية وفعل من أثبيولوجي كلية وفعل 

نا كل اإلرث ادلنحدر من عىناؾ أي مسة خاصة باإلنساف ال صلد ذلا مصدرا بيولوجيا، إننا ضلمل م
ويطّور حيوانيتو لكن عرب  فوملذاتنا وحبنا وحبثنا )...( فاإلنساف يستكمل إذ لعبناماضينا احليواين يف 

يت ال توجد ربعا يف احلالة ألنو خلق لنفسو دائرة جديدة أي الدائرة االجتماعية والثقافية ال ،رفرة
 احليوانية.

                                                           
 .369ص  ،مرجع سابق الثقاؼ يف االزمنة العجاؼ، ،زلمد شوقي الزين - 1
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اإلنساف كائن ثقايف كلية، غلب أف نتذكر أف كل فعل بشري ىو فعل  يبق  أف نربز اآلف أفّ 
مثبل أّف ابتسامة الياباين زبتلف عن شهقة " .. األكل، النـو أو البكاءCulturiséف ثقافيا مكيّ 

ىي أيضا األفعاؿ  ةف األفعاؿ األكثر بيولوجيادلثَت لبلستغراب ىنا أ ءالضحك عند األمريكي والشي
فاألسرة مثبل ىي بنفس الوقت نواة إلعادة اإلنتاج  ...، ادليبلد، ادلوت، الزواج،ةاغا بالثقافباألكثر انص

 1 "البيولوجي لؤلفراد ومدونة ثقافية تتشكل فيها تربيتنا...

مق، وبُت اخلاص والعاـ، وبُت ادلشًتؾ ىذا ما ؽلثل الربط بُت الطبيعي والثقايف وبُت األفق والع إفّ 
مع ولكل ظلط معيشي إنو ل الذات وبناء الثقافة ورسم ادلعادل الثقافية لكل رلتيوادلنفصل، إنو فن تشك

طريقة عيشها وتصميمها لذاهتا يف باهتا و يّ منطولوجيا الثقافة اليت ىي مرتبطة بالذات وبيو ما مسيتو أ
ىذه العبلقة التٍت تطرح أمامنا رلموعة من التصّورات الثقافية خضم عبلقتها مع غَتىا من الذوات، 

يدغري وثقافة ادلعيش بادلفهـو اذل واألظلاط العملية والسلوكية ادلختلفة، إاها ثقافة اليومي بادلفهـو
حسب ريتشارد رويت ىي الثقافة الشاعرية، ىي الثقافة اليت ربمل وجوه ثقافية متعددة خارج  اذلوسررل،
 بل إننا نجدوجود ادلنسي. نظرىا والتفاهتا إذل اليومي وإذل ال ستعيدفلسفي، إاها الثقافة اليت احلقل ال

المصير، عتقد أن راىن الفلسفة يتصل بفواجع اليومي وأّن سؤالها ال ينفصل عن سؤال ييدغر ى
نية، و مصَت اإلنساف واإلنساو مصَت الذات، إنّ ؟ إنّ ولمن ىذا المصير؟ وأي مصير؟ لكن مصير من

كل لها وأسس بناءىا ورمسها أو ضلتها، أي أنو الشّ وربيعة تشكّ  ثّلهاو مصَت الذات اإلنسانية وظلط سبنّ إ
والصورة اليت ينبغي أف تكوف عل  ضلوىا ووفقها الذات البشرية. ألنو إذا عدنا إذل كلمة تصوير فإاها 

وين مثل التكوين الثانوي أو إرفاء الصورة عل  رسم معُت، كما ىو الشأف يف معٌت كلمة تك تعٍت
ادلدرسي أو اجلامعي، فهو ػليل إذل البناء والنحت والتوجيو وبناء الكفاءات وكلمة التشكيل اليت أشرنا 

" اليت "ترتبط أكثر التثقيف، ومن ىنا صلد كلمة "الشكل عل  الشيءإليها سابقا واليت تعٍت إضفاء 

                                                           
، 4،2013ط ادلغرب،الدار البيضاء، دار توقباؿ للنشر، وثقافة، بيعةطالبل وعبد السبلـ عبد العارل، دفاتر فلسفة، يزلمد سب - 1
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ن ادلعارؼ والدالالت بفعل القراءة واالربلع بالثقافة من حيث داللتها عل  اكتساب رلموعة م
 1والفضوؿ..."

يتساءؿ: "كيف يتوصل أو يف الًتبية عند  ليف كتابو إمي وىنا نستحضر مقولة جوف جاؾ روسو
ها يف أصل ثدحأ الطبيعة، رغم صبيع التغَتات اليت وُ تْ رَ اإلنساف إذل مشاىدة نفسو كما كاف يـو بػَ 

ل فعبو األخبلؽ، والكسِ لقة وتربيو الثقافة بأنو تُ وبرتو دبعٌت وىبتو اخلِ  ،2ء"عاقب األزماف واألشياتتكّونو 
يعترب قيمة صبالية وفنية وذوقية منذ األزمنة القدؽلة وىو  ، والنحتتاللغة العربية معناه ضل ى يفرَ بػَ 

ة قيم الفكرية أو الروحية، ىذه الدالللكيلها باشت الذات يعٍت توضل و عمل يدوي ملموس.أ ةحرف
شكلو احلقيقية ذلا داللة رلازية يف كوف الطبيعة تربي الكائن عضويا أي تنحتو وتعطيو رمسو و 

الفيزيولوجي الذي يكوف عليو، مثلما تربيو الثقافة فكريا وروحيا، أي تنحتو ذاتيا وترسم لو ادلعادل 
بأف تضفي عليو رلموعة  يعقل هبا ذاتو ويشكلها.وقية والفنية )الروحية( اليت ذالسلوكية والعقائدية وال

من القيم احلقيقية واجملازية )ادلثالية( اليت تنشدىا الذات البشرية، وذبعل اإلنساف بصنعتها ينتقل من 
 احليواين إذل اإلنساين.

ىي أف تنعكس الرؤية إذل الكوف إذل الوجود، إذل احلياة، إذل ادلوت، إذل  ثقافة البيلدونغإذف 
انسجاـ بُت كل ىذه ادلقومات والسلوكات  صبالية وتأملية من خبلؿ إحداث بنرة ناء، إذل البقاء...فال

وىذا ما عمل  احلياتية، وأف تؤسس ذلذه القيم واحلوادث واألفعاؿ تأسيسا أخبلقيا وقيميا وصباليا،
ألنو " شكل عاـ،بانية باخلصوص والغربية دلاأللو وسع  إذل ترسيخو يف الثقافة سيس ىيدغر عل  الػتأ

غريقية  اإل "البايديا" حيث يفسر فرنر ياغر كيف أف "البايدياقافة اإلغريقية صلد لفظ أو مفهـو "يف الث
فهي تعني انية. دللدونغ األيوالًتبوي للب مت معٌت الكلمة وكانت النموذج التارؼليكانت تشكل ثقافة بأ

ويستعُت يف ذلك  .تية وقواه الجسدية والعقليةّذالكاتو المالطريقة التي يطّور بها اإلنسان 
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تعبَت والرياضة يف لدبجموعة من األدوات النظرية والعلمية كالكتابة حبسن اخلط واحلوار حبسن النطق وا
وتدريب الذىن بالرياضيات واألرقاـ. ىذه صبلة من األدوات ادلبدئية اليت جعلت من البايديا  زاجلمبا

. تربية الذات وتقوؽلها وتوجيهها ية والتهذيبلدونغ ثقافة في التربيوىنا تكون الب 1ثقافة يف الًتبية"
(، وىذا ما  l’Aujourd’huiو معروؼ مرتبطة باليومي )ىوربسُت سلوكها... والًتبية كما 

يف الثقافة اإلغريقية، ولردبا ىذا كانت تبحث عنو الثقافة األدلانية، بل وىذا ما وجدتو ىذه األخَتة 
والثقافة  غريقيدغر، ألف الفبلسفة اإلخاصة نيتشو وى دلاف إذل اإلغريقىو سر عودة الفبلسفة األ

جلميع  ااإلغريقية عموًما استطاعت أنسنة الوجود يف سلتلف ادليادين، حيث أصبح اإلنساف معيار 
"تكن مسألة ذاتية زلضة ولكن  ،األشياء، ألف البايديا ذبلت عند اليوناف يف شىت رلاالت احلياة فلم

مؤسسات تأخذ عل  عاتقها صقل الطباع وضلت ية بوجود أشخاص أو وعضانتقلت إذل ادلعاجلة ادلو 
السلوكيات دبجموعة من األدوات التقنية كالشعر واخلطابة والتشريع. فالشاعر يصنع الكلمة عل  غرار 
ضلت التمثاؿ، وادلشرع يصنع القوانُت بضبط األفعاؿ فهو يسهم يف تشكيل الذات اإلنسانية بأساليب 

 دةا الذوات وتقـو عليها الثقافة واحلضارة ...أي اعتبار الذات اإلنسانية كماموضوعية تشًتؾ فيه
 أو ىناؾ اتصاؿ بالنشأة األصلية اليت ىي الثقاؼقابلة للصياغة وإعادة التشكيل ويف كل صناعة ذاتية 

 لدونغ بادلفهـويالبايديا بادلفهـو اإلغريقي والب دستتح، حيث وىذا ما أدركو اإلغريق ؛2النموذج"
"ظلطا يف  ايف الوجود" وليست ط"ظل علالدونغ يف البايديا وأيضا الباألدلاين للبحث عن علل الوجود، إذ

أف "البايديا" ىي فلسفة يف التفتيش، أف يفتش اإلنساف عن ذاتو يف أعماقو،  ؿادلعرفة"، وؽلكن القو 
بن عري ال، والثانية "القائل : "حبثُت عن ذايت بذايت َتقليطسذل األوذل مقولتافذلك عل  يصدؽ و 

القائل: "فما كانت رحليت إاّل يّف ودالليت إاّل علّي" ىذه العبلقة بالذات يف شكل حبث عن ادلعٌت أو 
، ىنا يكمل وجو التقارب بُت 3القيمة الًتبوية للبيلدونغ"تفتيش عن لغو أو حكمة ىي اليت تؤسس 
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تكوين صورة عن العادل يف الذات، ليست صورة ما البايديا اإلغريقية والبيلدونغ األدلانية، فادلراد هب
ض من والغر  ،ذىنية أو نظرية زبتص هبا ادلعرفة ولكن صورة أنطولوجية وصبالية تنفرد هبا الكينونة

اخلالق الذي يصنع ذاتو ويبٍت قيمو ويؤسس ذلا، اإلنساف الذي  فنساالبيلدونغ ىو الوصوؿ إذل اإل
ىذا ما تصبوا إليو البيلدونغ من خبلؿ االعتماد عل  الذات يف ؼلًتع األشياء ويصنعها ويبتكرىا، و 

نساف ككائن يشّكل ذاتو ظهرت اإل"ففكرة  ناد إذل مرجعية أو شخصية؛تق وليس باإلسالًتبية والتخلّ 
، ففي ىذه الوضعية من التحّرر بادلقارنة ةمة التقليديظعن األن ؽأزمنة التحّوؿ واالنشقابصورة بارزة يف 

وّج النهضة مشروع البيلدونغ كتكوين ذايت أو الثقافة كتثقيف أهر يف ظيم الراسخة ظلتنمع أظلاط ا
 .1 "ذايت

صروف احلضارة عل  تذلذا صلد بعض ادلفكرين األوربيُت يف عصر النهضة وال سيما األدلاف منهم يق
ُت يروف أف الثقافة ح كميا، يفاسا  ادلوضوعية اليت ؽلكن أف تقاس قياإلصلازات التقنية وادلعرفة العلمية 

تشَت إذل ادلعرفة الذاتية غَت الوصفية ذات األحكاـ التقوؽلية كالديانات واالعتقادات واألخبلؽ 
 .2 "ة أف الثقافة واحلضارة متداخلتافوالفلسفة والفنوف، واحلقيق

ل ذاتو ىي أيضا تلك الفكرة اليت مسيت يف األدبيات القدؽلة باسم اإلنساف الذي يشكّ  ةوفكر 
أي ما ػلققو اإلنساف جبهده وكده عرب التاريخ وما يفعلو  "Die Bildungعل التنصيف" ""ف

مر ال األ ذاى وّع األرض ويتخذ لنفسو ادلسكن ويؤّمن العيش، إفّ طإذ ىو ي ،نيوبْ وينجزه ويشيده ويػَ 
سكن وال قامة وال ميف العادل ذاتو، فبل ثقافة ببل إ "اإلقامة"يقـو إاّل عل  مفهـو قبلي ىو مفهـو 

جاد يف ىذا العادل، وال ربقيق وال خلق وال استغبلؿ وال رعاية وىي ادلسماة صبعاء وِ نتسلية إال باإل
" بعًدا ويف ىذا دليل فُ "ثقافة" إاّل بالكينونة يف ىذه احلياة. إّف اإلنساف "ليوجد بدًءا، مث ىو "يتثق  

                                                           
 .16 زلمد شوقي الزين نظرية البليلدونغ، مرجع سابق، ص - 1
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أماـ ررح وتصور أنطولوجي جديد للثقافة  ضلن ىناوبالتارل  1 عل  أسبقية الكينونة عل  الثقافة..."
ألف اإلنساف   ،ن )اإلنساف( عن الثقافةئيدغر حينما يؤكد عل  أسبقية الكاعند ى هوىو الذي صلد

كينونة يف البدء قبل أف تكوف لو ثقافة، ويف كينونتو ىذه ىو مرتبط باإلقامة وادلسكن قبل أف يصَت 
يدغر وىذا ما جعل ى ،أسبقيتو األنطولوجية عل  الثقافية  فاعبل وشاغبل وإقامتو وكينونتو دليل عل

دبا ىو احليواف العاقل، وكذا التعريف اذليغلي لئلنساف  لئلنسافي كيعود إذل مناقشة التعريف الكبلسي
باعتباره "الكائن السالب أي من حيث ىو الكائن الذي يسلب الطبيعة "الشغل" والتاريخ "بالصراع" 

ذا ما ل أف كل إنساف ىو فاعل، وىغحيث يرى ىي ،ن الشغيل ادلصارعئالكا فهو هبذا ،وأف ينفيهما
نو ال يعلم ألمر "أولوية الشغل" أحد احليواف  أف"؛ التصور اذليغلييدغر يعلن خبصوص ىذا جعل ى

 ،2"...ملو عن وعي ويتخذ قراراتو هبدايةمعٌت، بينما اإلنساف ىو الكائن الشغيل الذي ينجز ع
كر أف اإلنساف حيواف كائن ويغفل أيضا عن ذكر أف اإلنساف كائن ذ يغفل عن  فالتعريف اذليغلي

قبل أف يكوف كائنا شغيبل لكن رغم ىذا فإنو الفعل أو السلب أو النفي الذي يصف بو  الً "مفّكر" أوّ 
ىيغل اإلنساف إظلا ىو إشارة إذل اكتماؿ كنو الشيء ألنو ال ؽلكننا أف نفعل إال فيما ىو كائن، "فبل 

وذلذه األسباب  و،كن الفعل أف يقـو إال يف ما كاف، بدءا وأصبل، شاىدا عل  حضور الكينونة فيؽل
 .3 وذلك قبل أف ينظر ىو يف فعلو وعملو" ،يتخذ كينونتو َمْعلمةً و ر يف اإلنساف ظيدغر النيهيئ ى

يمة عل  نساف دبا ىو "الكائن ادلقّوـ" أي الكائن الذي يضفي القاإلؼ ولئن كاف نيتشو قد عرّ 
النيتشوي لئلنساف يدغر انتقد ىذا التعريف ، غَت أّف ىاألشياء وادلوجودات، فبل معٌت ببل إنساف
فإّف ىذا يعٍت، أساسا وبدءا أنو صار  "ى"معنذا الكائن ذلباعتباره حيواف مقّوـ ألنو حينما نقوؿ "إف 

ما يفيد أف شأف اإلنساف أنّو  "، فكينونتو ىي ما يتحصل لو هبا ادلعٌت ...الكينونةمفهوما لنا يف "

                                                           
 .87ص ، نقد احلداثة يف فكر ىايدغر مرجع سابق، الشيخزلمد  - 1
 .87، ص نفسورجع ادل - 2
 .88ص  ،ادلرجع نفسو - 3
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وىذا ما أعللتو الفلسفة احلديثة اليت دل  ؛1"كائنا مقّوما لها"ناظر يف كينونة األشياء" قبل أف يكوف "
تفكر يف كينونة األشياء قبل أف تنسب ذلا قيما، فهي دل تنظر إذل الكائن من جهة ما ىو كائن وإظلا 

 قدمة عل  القيمة.ف الكينونة متألنظرت إليو من حيث قيمتو 

حوؿ  1951أغسطس عاـ  05يدغر يلقي زلاضرة دبدينة "دار مشتات" يـو ما جعل ى وىذا
احلرب  منسنُت  وىي زلاضرة ألقيت بعد بضعة سكن التفكير""البناء ال"اإلنساف وادلكاف" بعنواف 

لوىلة األوذل ابادر إذل أزمة يف السكن، "ذلذا قد يت عنو نشأوخراب دمار  فتو منوما خلّ العادلية الثانية 
أنو ؽلكن أف نفهم الوحدة بُت البناء والسكن والتفكَت انطبلقا من ىذه األزمة، ذلك أنّو لتبليف أزمة 

غلب بناء مساكن جديدة، فغاية البناء ىو السكن والعبلقة اليت تربط البناء بالسكن ىي السكن 
توفيق بُت الوسيلة والغاية، أي البحث عن أصلع بالغاية، أما التفكَت سيكوف دورُه ىو ال ةعبلقة الوسيل

ومن ىنا يستخلص  ؛2ل اإلمكانيات الستغبلؿ ادلكاف"ضالوسائل لتحقيق الغاية ادلرجّوة عن أف
احلقيقية للسكن ال تكمن يف بعض ادلساكن، وال ؽلكن التغلب عليها ببناء  يدغر أف األزمةى

فقداف ادلورن الذي يظهر أنو قدر اإلنساف يف العادل ادلساكن، وإظلا األزمة احلقيقية للسكن تكمن يف 
لكن فقداف  .ية، كما تكمن يف أننا دل نتأّمل بعد ىذا الفقدافقناحلديث ادلطبوع بسيطرة ماىية الت

 .3يوجو الفنانُت إذل السكن اادلورن بينما يتم االنتباه إليو وتأملو ؽلكن أف ػلمل بدءً 

طا بوجود السكن أو ادلساكن وإظلا عل  وجو التحديد ىو وعليو فإف السؤاؿ ادلطروح ليس مرتب
رية يف ظ"البيلدونغ" ن متعلق بطريقة السكن وبكيفية اإلقامة وبشكل أو ظلط ادلساكن، ذلذا كانت

( ، "إّف أي حقل مهما كاف Culture animiتشكيل الذات، رريقة يف فبلحة األرض والنفس )

                                                           
 . 88، ص السابقادلرجع زلمد الشيخ،  - 1
 .210، ص 2003، 1، ط2 جتابات أساسية ترصبة وربرير امساعيل ادلصدؽ، ادلشروع القومي للًتصبة، كمارتن ىايدغر،   - 2
 .211ص  نفسو،ادلصدر  - 3
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وىذا ما ربتاجو رريقة  1 مر نفسو مع النفس ببل تعليم..."خصبا ال ؽلكنو أف ينتج ببل فبلحة، واأل
قامة والسكن، ومكاف لزراعة الطباع والفضائل، ذلذا كانت لئل فبلحة األرض اليت ىي أيضا مقرٌ 

 يا،باألنطولوج، البيلدونغ ما نعرفو وما ضلن عليو، فهي ال ترتبط بادلعرفة فقط، بل أيضا ترتبط بالوجود 
 ؛2"الثقافة إذف رريقة يف اإلقامة والسكن" يدغر يف موضع آخريث يقوؿ ىباليومي وادلعيش، ح

قع امن خبلؿ فعل التأمل يف احلياة اليومية والو رريقة يف اخللق واإلبداع، عل  شاكلة ادلهندس والصانع 
ادلعيش من خبلؿ االعتماد عل  الذات يف فعل الًتبية وليس بالعودة إذل مرجعيات سابقة، ألف "فكرة 

نساف ككائن يشّكل ذاتو ظهرت بصورة بارزة يف أزمنة التحّوؿ واالنشقاؽ عن األنظمة التقليدية اإل
ففي ىذه الوضعية من التحّرر بادلقارنة مع أظلاط التنظيم الراسخة ظهر يف أوّج النهضة مشروع 

لذايت حيث ظهرت البيلدونغ كثقافة للوعي ا ،3"كتثقيف ذاتيالبيلدونغ كتكوين ذاتي أو الثقافة  
قيم التقليدية والوسطية لكن رغم ذلك ستتقارع البيلدونغ مع  طوزلاولة التحّرر من األنظمة واألظلا
من حيث استقبلؿ اإلنساف بتفكَت ذايت بعيد عن كّل إكراه ديٍت  األنوار خاصة يف مسألة احلرية
 وسلطوي أو تراثي أو تارؼلي.

ة كونية تشًتؾ فيها الثقافات وتسع  من خبلذلا إذل ويف مسألة العادلية أيضا إذ يصَت البيلدونغ قمّ 
تشكيل اإلنساف الكوين وليس ىذا اإلنساف الكوين حقيقة ميتافيزيقية، متعالية عن شرورها التارؼلية 

وىنا البد ذلذا  ،4 طن الكوين يف ذاتو فتكوف لو صبغة كونية..."بواحمللية، ولكن اإلنساف الذي يست

                                                           
 .13 ص  زلمد شوقي الزين نظرية البليلدونغ ،مرجع سابق،  - 1

2 -Philippe Arjakovsky , Francois Fédier , Hadien Frace , Lanord , Le Dictionnaire 
Martin Heidegger ,p298. 
 La culture n’est que et est toujours déjà la conséquence d’un « habiter » 

 .16ص زلمد شوقي الزين نظرية البليلدونغ ،مرجع سابق،   - 3
 .22ص ، نفسورجع ادل - 4
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وػلققها يف ع ويستوعب رلموع القيم العادلية مثل: احلرية، األخبلؽ والعقل اإلنساف الكوين أف يستجم
 .ذاتو

ن تقتصر فقط عل  لفا آخر و طافة البيلدونغ أو التكوين الذايت ستأخذ مسع  ومنعقإال أف ث
-1744) ركتسب صورة صباعية مع يوىاف ىردست وإظلا ستأخذ بعدا صباعي أي ذايتالتكوين ال
تكوين اجملتمع ومن مث تكوين البشرية وىذا ىو  "تربية الشعب" أي وىي صورة زبص )1803

نسانية تاريخ ذبعل من التطّور الروحي لئليف سبيل فلسفة يف ال شكل الفلسفي الذي يعّوؿ عليو ىردال
األس واألساس. ألف البيلدونغ ىي حركة واحلركة ىي الزمن من خبلؿ ترقية الكائن يف سلم الوجود 

وظائف. وبالتارل تصبح البيلدونغ فلسفة يف التاريخ ألاها تقتضي التكوين يف الزمن باكتساب أعضاء و 
وىذه الرؤية التارؼلية للبيلدونغ صلده يعرضها يف كتابو "ضلو  ،للمجتمع باالشتغاؿ عل  تراثو ادلاضي

فلسفة أخرى يف التاريخ من أػجل تكوين البشرية" وفيو يعرض أىم احملطات التارؼلية يف تشكل 
 احلضارات.

فالبيلدونغ حبسب ادلًتصباف حسن ناظم وعلي حاكم صاحل ىي الثقافة لكن ضلن أماـ البيلدونغ 
بادلفرد ويبلدونغ اجلمع مع ىردر إال أف األىم ىو أاهما يهتماف بالتكوين سواء الفردي الذايت أو 

ة يف صيغتها وربيعتها. اجلماعي ادلشًتؾ هبذا قد ؽلّيز بُت البيلدونغ والثقافة ألف األوذل ىي فردي
 والثانية ىي صبعية يف حقيقتها وأىدافها. 

البيلدونغ ىي احلالة اخلاّصة اليت تسبح وتتحّرؾ يف احلالة العامة وىي الثقافة. ىناؾ عبلقة تبادلية 
يف التشكيل احلصري و لكل فرد  ي، يف التكوين الشخصالبيلدونغ ىي الثقافة بالمفردبينهما ألّف 
يف االشًتاؾ اجلماعي للتجارب ادلتنوعة واالجتماع  الثقافة ىي البيلدونغ بالجمعو  ،لكل إنساف

كانط من ومن ذبليات ىذا البيلدونغ عند الفبلسفة صلدىا قد ذبلت مع   ؛1اخلبّلؽ للخربات ادلتفرقة

                                                           
 .367، 366ص  ،مرجع سابق ،يف االزمنة العجاؼ الثقاؼ، زلمد شوقي الزين - 1
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ذيب ادللكات اليت تعرّب عن حريّة الفعل اإلنساين حيث استعمل كانط مقولة ثقافة خبلؿ هت
ىومبولت الذي شّبو البيلدونغ ومع كي للمواىب الفردية، للتعبَت عن االستعماؿ الذ  ستعداداال

 .1تنبع من الذات وتتوزّع لتتقارع مع التجارب اجملاورة بالفّوارة،

ويف ىذا الصدد يدرؾ غادامَت االختبلؼ الفلسفي بُت البيلدونغ والثقافة حيث أف التكوين يعٍت 
ألف ىناؾ سبييز ضمٍت بُت البيلدونغ والثقافة  ؛2  ادللكات أو اخلربات"أكثر من الثقافة دبعٌت تطوير يف

لدونغ ىي إقليم من ناؾ ترادؼ بينهما من حيث أف البيواجلمع لكن ى در فبُت الكل واجلزء بُت ادل
 أقاليم الثقافة، بل ىي العتبة التحتية لكل ثقافة. 

ذلك الكل ادلتكامل الذي يشمل  وعليو الثقافة اليت عرضناىا يف الفصل السابق عل  أاها
العادات والتقاليد... سنجد ذبلياهتا يف عّدة مستويات فردية منها أو صباعية معرفية واجتماعية 

 بل ووجودية من صميم اىتماـ الكائن البشري وجزء من حياتو. ،وتكنولوجية علمية

ط فيو الذات اإلنسانية إف الثقافة ىي ذلك ادلركب الروحي وادلعنوي وادلادي العلمي الذي تنخر 
بلقا من البيئة اليت ننتمي طوتؤرره ضمن سياؽ معريف معُت، فيتجل  هبذا وجودىا األنطولوجي ان

إليها، وتصبح ىي ادلعرّبة عل  حاؿ الفرد واجلماعة مًعا، وبالتارل ال ؽلكن للثقافة أف توجد بعيدا عن 
نطولوجيا الثقافة ىي زرع عليها البذور، فأاألرض اليت نسياؽ أنطولوجي ووجودي وبشري يكوف دبثابة 

األرض ادلزروعة اليت نصنع عليها البذور ونسقيها وننميها حىت تتشكل وتكرب فتنمو فتصبح قائمة 
بذاهتا، ىذا ىو حاؿ الثقافة وكل ىذه النماذج العلمية القيمية والروحية تشكل لنا الثقافة دبفهومها 

ا ىذا ما ل  بعضها البعض ولردبّ تؤثر ع ايتها ألاهالثقافة يف كلّ  الواسع، ويف الوقت نفسو ىي تؤثر عل 
اليت آلت ىوسرؿ من خبلؿ كتابو "األزمة" والذي كاف يقصد من ورائو أزمة العلـو إدموند عليو  دؿّ 

                                                           
 .375ص   ،مرجع سابق ،زلمد شوقي الزين، الثقاؼ يف االزمنة العجاؼ - 1
 .376، 375، ص  نفسورجع ادل - 2
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إذل أزمة يف القيم، وىنا الًتابط بُت العلمي والقيمي وكيف أمكن ألحدعلا أف يؤثر عل  اآلخر، وىذا 
 كرمز ثقل ومصدر لكل تأسيس )قيمي وعلمي( ثقايف. يف الذات ادلفكرة  د النظرجعلو يعي ما

إف التجلي األنطولوجي للثقافة ال ؽلكنو أف يكوف إال من خبلؿ مقاربة النظر العلمي والفردي 
هتا ووجودىا يف سطو ىت نستطيع أف ندرؾ واخلاص بالعاـ حىت تكوف الثقافة عمل ونظر، وح باجلماعي
 .مي وادلعيشي والزماين بادلكاينالواقع اليو 

م اكتشاؼ حالة تبيُت "اليـو يف اذباىُت للتبيُت وؽلكن ذلذين تويف حديثنا عن اليومي "سي
، 1االذباىُت أف يتجّسدا يف :  .2( الوعي التارؼلي لليـو  ( فلسفة اليـو

موعة من ادلواقف، )ليس رل اذلَتمينوريقيةإف اذباه التبيُت ىو اذباه ساـ ألنو ػلتوي عل  الكيفية 
ظلطية وجهات النظر دلعرفة كل مالو عبلقة وليست سيكولوجية للفلسفة( إف األمر يتعلق بالنظر يف 
الكيفية اليت يوجد عليها الدزاين، دزايننا اليـو يف ررؽ كينونتو مقوالتيا ويتعلق األمر أيضا بالتعّلق 

رؤية واضحة للدزاين، وأيّة أنطولوجيا متضمنة  ّيةتبيينبالدزاين، متسائلُت عّما إذا قّدمت ىذه النزعة ال
 .1يف ذلك"

مربّر ألف رريقة التفكَت يف ادلاضي  ل حالة تبيُت اليـو ىو اختيارالوعي التارؼلي ليمث إف اختيار
 ؛2 اضي ]العصر ىو: اليـو الذي يوجد يف كل مرة[ادلالطريقة اليت يتصّور هبا عصر ما،  أوتصّوره أو

  عنو، وىذا ما يعترب زلاولة يرتبط فيها احلاضر بنفسو ويوجد  لّ خاكرة أو يتويستحضره يف الذ
ارتباط بالعلـو التارؼلية  كدزاين.وىذا االرتباط ليومنا دباضينا ىو ارتباط تارؼلي أو باألحرى ىو

اًحا. صيغة اليت من خبلذلا ذبعل التجربة التارؼلية احلياة ادلاضية أمرًا متل، "وتشكل ىذه العلـو اللفكر
                                                           

 ،2015، 1وريقا الواقعانية، تر: عمارة الناصر، منشورات الكماؿ، بَتوت، لبناف، طمينمارتن ىيدغر، األنطولوجيا ىَت  - 1
 .77ص
، 01، العدد يةتر: عمارة الناصر،رللة مقاربات فلسف تبيُت اليـو يف الوعي التارؼلي، الوعي الفلسفي،  ن ىيدغر،انظر مارت - 2

 .167، ص 2014، ،مستغازل،اجلزائر بد احلميد ابن باديسرللة ؼ ع ـ، جامعة ع
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"الوعي موضوعيا علميا ونظريا. إاها رَبُْضُر إذل كما توفر ادلؤشرات ادلنهجية األساسية جلعل ادلاضي 
)أسلوب حلالة التبيُت العمومي( بشكل زلكم ادلاضي التارؼلي حسب اخلاصّية احملّددة اليت  الثقافي"

..."ادلاضي، احلياة ادلاضية كموضو ، نعطيها إيّاه وحسب مقاربات زلّددة   .1 ع حبث للعلـو

ىو موجود يف أية خاصية موضوعية  ىل الدزاين الماضي مفهوٌم مسبقا في ىذه العلوم؟وعليو 
، األدب، الدين، األخبلؽ، اجملتمع، العلم واالقتصاد ذلا خصائص سلصوصة بالنسبة إليها؟ إف الفن

"أشكاؿ تعبَتية" عن حياة  ايت موضوعًيا إاهاا ذبعل الذتسبق وتوّجو كل مساءلة وربديد ملموس إاه
ثقافية تريد أف تتجّل  فيو )أرواح الثقافة(، ألف الثقافة ىي األخرى سبر دبراحل )ظلو، ذروة، ذبوؿ( 

نغلر للتاريخ باعتباره حضارات ال رابط بينهما وال أسباب لقيامها حيث يوىذه الرؤية اليت قّدمها شب
بيع وصيف وخريف وشتاء( ولكل موسم خصائصو أف كل حضارة دبجّرد قيامها زبضع لدورة حياة )ر 

 عي التارؼلي.و ىذه ىي حالة تبيُت اليـو يف ال اليت سبّيزه.

إذ جعلنا من الفلسفة  ،ي فلسفة اليومفموجودة  تبيين اليومل اخلصائصي الثاين حلالة ّشكّما الأ
دية...فإنو ؽلكن للنزعة أسلوبا لتبيُت الدزاين الواقعاين. فهذا بسبب خاصية شكلية ما للفلسفة التقلي

التقليدية للفلسفة أف سبتلك اخلاصية التالية: الفلسفة كتحديد لشمولية الكائن" يف رلاالتو ادلختلفة 
ذا ال غلب عل  الفلسفة أف تكتفي بتناوؿ ادلوضوعات ذل 2وكتحديد للوعي الذي سبتلكو يف كل مرّة"

ربّدد الكائن يف مشوليتو وكليتو وىذا ما يعرؼ  ب أفالتقليدية كعلم األخبلؽ والتاريخ والنفس، بل غل
اّمة،  بادلوجود بادلفرد بل بادلوجود ع بالطرح الكلي للكائن خاصة إذا عرفنا وجودية ىايدغر ال تعٌت

 بالوجود بوجو عاـ. يدغر لتعٌتكما أف فلسفة الوجود عند ى

                                                           
ادلرجع نفسو،  رللة مقاربات فلسفية،  تر: عمارة الناصر، تبيُت اليـو يف الوعي التارؼلي، الوعي الفلسفي،  مارتن ىيدغر، - 1
 .168ص
 .171ص ، نفسوادلرجع  - 2
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ساسية للفلسفة، ذلك أّف "أّف توضيح مفهـو العادل أحد ادلهاـ األ ؛يدغرويف ىذا الصدد يقوؿ ى
 يدغرصلد ىوىنا  1ة حىت اآلف"اىرة اليت دل تلتفت إليها الفلسفمفهـو العادل وظاىرة العادل ىي الظ

"...سبق أف عرفنا الظاىرة فينومينولوجيا عل  أاها ما لعادل وصفا فينومنولوجيا فيقوؿ؛ ػلاوؿ وصف ا
فينومينولوجيا  ا" وصفالعالمذلك فإّف وصف "هر نفسو بوصفو وجودا وبوصفو بنية للوجود، وعل  ظيُ 

قوالت سبكن مإظلا يعٍت إظهار وجود ادلوجودات يف متناوؿ اليد ادلوجودة يف العادل ووصفها يف صورة 
 .2من عملية الفهم"

يدغر عن عادلية العادل عل  وجو اإلربلؽ ويرى أف العادلية مفهـو أنطولوجي وىنا يتساءؿ ى
العادل، وقد تعرّب العادلية عن ألواف  -يف-العناصر ادلكونة لظاىرة الوجود وفكرة العادلية ىي إحدى

سلتلفة من "العوادل" كما أف تأمل فكرة العادل ذبعلنا وتفرض علينا ربديد ىذا العادل وربديد فكرة 
 العادلية:

    ( فالعادل كمفهـو أونطيقي يشَت إذل رلموع ادلوجودات يف متناوؿ اليد يف العادل.1

 العادل كمفهـو أنطولوجي ويعٍت وجود ىذه ادلوجودات.( 2

الوجودي "للعادلية" "بناء عل  ىذه القاعدة  –عن ادلعٌت األنطولوجي ( ويعرّب العادل 3
األنطولوجية. فإننا قبالة تعّدد الثافات ىي يف حد ذاهتا معادلة لبعضها البعض من الناحية 

ذلذا السياؽ ادلوضوعي نفسو غلب أف تتّم  افولوجي مناسباألنطولوجية، إذ غلب أف يكوف التحليل ادلور 
مساءلة )التعدد الثقايف( يف بيئتو الشكلية كذلك كما غلب أف يصبح )التعّدد( متاحا يف خاصيتو 

نو  عرّب وىذا ما ع 3 الشكلية، غلب أف تبلقي كل ثقافة الثقافات األخرى انطبلقا من مشكلها..."

                                                           
 109ص  ،2000، 1منشأة ادلعارؼ ، االسكندرية، طعند مارتن ىيدغر، احلقيقيجعفر ، الوجود عبد السبلـ علي صفاء  - 1
 111-110،  ص نفسوادلرجع  - 2
 109ص ،  نفسوادلرجع  - 3
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عٍت أف صلعل الشيء عادليا، كونيا، واحدا، ومشًتكا. وأف نؤسس لثقافات يدغر دبفهـو العادلية اليت تى
 امتعددة لكنها متواصلة ومتجددة يف الوقت ذاتو، حبيث "يقدـ احملور التأويلي للفلسفة اليـو سياق

)أية كينونة ضلصل عليها ىنا مسبقا للكينونة واليت ؽلكننا ربديدىا ضمن تنظيم كليائي مناسب...
، ربّوالت الثقافة. احلصوؿ ادلسبق، القبض الكينونة احلاضر، التعبَت احلاضرأماـ،  -االكينونة ىن

يدغر قد كتب ، وىنا صلد ى1 رؼ فكرة ما.(رجعلو بطريقة ما متبٍت من  ؛ادلسبق: ربديد شيء ما 
فلسفة  نساف واإلنسانية، وىيرسالة يف النزعة اإلنسانية واليت ؽلكننا أف نعرّب عن وجهة نظر عادلية لئل

اإلنساف والقيم اإلنسانية فوؽ كل شيء وذبعل من اإلنساف زلور كل شيء وزلور الثقافة يف  تصنع
ساس التقنية واإلؽلاف هبا برسائل نة احلديثة، وىي أيضا رسالة تدعو إذل بناء ثقافة قائمة عل  أاألزم

 هذيب والتثقيف.تالتربية والالعلم، وربث عل  

ربقيق غايات أنطولوجي ذات نظرة كونية مشولية، وعادلية تسع  إذل  وهبذا تكوف الثقافة كبناء
وسياقات فكرية وأظلاط بشرية ، فارتبطت بواقعية ها تتجل  يف عدة ظلاذج معرفية إنسانية وىذا ما جعل

هر ادلبلمح اليت ستظ  اليومية لئلنساف وصّورت ماضيو وحاولت أف تصنع مبلمح دلستقبلو احلياة
يدغر ويشّخصها بطريقتو العلم والتقنية، ثقافة سيقرأىا ى، ىي ثقافة د ثقافة جديةوتكوف معادل ميبل

 .اخلاصة

 

 

 

 

                                                           
 .174ص  ، السابق، تبيُت اليـو يف الوعي التارؼلي، الوعي الفلسفي،  تر: عمارة الناصر، ادلرجع مارتن ىيدغر - 1
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 أشكال الثقافة: لتقنية وتأثيرىا على الثقافة باعتبارىا شكال منامسألة المبحث الثاني: 

من علم  ادلبلحظ يف الفًتة احلديثة وادلعاصرة أف أمل البشرية صبيعا أصبح قائما عل  ما سبتلكوُ    
رلموعة من العمليات واإلجراءات   بأاها وتقنية، فهما أساس التقدـ واالزدىار وقد عرفها الالند

عة، وىي فوالقابلة للنقل والتحويل والرامية إذل ربقيق بعض النتائج اليت تعتربىا نا ددة ربديدا دقيقا،احمل
رلموع الطرؽ ادلتبعة أيضا االت، وىي أيضا رلموع التطبيقات العلمية والتكنولوجية للعلم يف شىت اجمل

لكن ادلبلحظ أف ىذه العلـو والتقنيات بقدر ما   ،جياهتم وإشباع رغباهتمامن ررؼ الناس لتلبية ح
مت يف أحياف كثَتة ضده ويف غَت صاحلو، فقد قدّ  كانت أداة يف خدمة اإلنساف بقدر ما كانت

بعض أف اإلنساف صنع فناءه بيده ألف ىذه لئلنساف الكثَت من اخلدمات لكن يف ادلقابل يرى ال
فأضحت كل ادلؤشرات تدؿ عل  عمق التحوالت اجلدرية اليت ؽلر هبا عادلنا  التقنية دل تعد مراقبة.

ادلعاصر دبا فيو ضلن باعتبارنا جزءا منو، وىذه التحوالت قد ظهرت عل  الثقافة دبختلف أشكاذلا 
وكل ىذه  ة االبستمولوجية اليت تقـو عليها ادلعرفة.اصخومستوياهتا سواء السياسية األخبلقية و 

التحوالت أصبحت تشكل ربديات كبَتة ومقلقة وأحيانا معقدة ومفزعة بالنسبة لئلنساف دبختلف 
حىت ال  ر يف ذبلياهتا بالدراسة والنقدتبصّ م عليو الوقوؼ عندىا والنظر إليها والتّ حعياتو وىذا ما جر م

مسألة التقنية وتأثيرىا على ولعل أىم ما شغل باؿ اإلنساف ادلعاصر ىو  تفلت منو بغية اإلحارة هبا،
 الثقافة.

التحوالت العلمية والتطورات التقنية أصبحت حاضرة حضور الشمس بوىجها وىذه التحّوالت ف
سم تشكل ربديا راىنا بالنسبة إذل الفلسفة والفكر الفلسفي، إذ أصبح الفيلسوؼ أماـ عادل جديد يتّ 

سارعة تصل إذل درجة االنقبلب عل  ادلفاىيم والقيم واألعراؼ والتصّورات السائدة وىنا بدا حبركة مت
اإلنساف ػلاوؿ التفكَت من جديد يف ىذه ادلوضوعات ويف ىذا العادل اجلديد الذي سبّيز بسيطرة الروح 

ملة وادلطلقة،  الشابلقا من سلطة العادلِ طالعلمية حيث أصبح كل شيء يف ىذا الوجود يسَت ويسَّت ان
وىذا يف مقابل غياب تاـ للفلسفة حيث ررح الكثَت سؤاؿ النهايات، اهاية التاريخ، اهاية 
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الكبَت ما الفلسفة؟ ليخربنا أف الفلسفة ىي  اإليديولوجيا، واهاية الفلسفة وىنا ررح جيل دولوز سؤالوُ 
وصلد أيضا  ؛1التعايش معها"اىيم" وبالتارل ىي تقـو "عل  خلق ادلفاىيم و فوإنشاء ادل فن صياغة "

 فيلسوؼ معاصر قد ربدث يف كتابو "ماذا يعٍت التفكَت" رب( وىو أك1976-1889مارتن ىيدغر )
و يقصد هبذه النهاية غياب الفلسفة أرغم أنو دل يكن  عن ادلهمة ادلتبقاة للفكر بعد اهاية الفلسفة
غر قد ربدث عن اهاية الفلسفة ولكنو يدأف ى ، فصحيحفناءىا وإظّلا وصوذلا إاذل ادلنته  والكماؿ

ة يممتجها إذل البحث والتخمُت يف قأيضا ربدث عن مهمة التفكَت، وىنا بالذات أصبح التفكَت 
 الفلسفة أي البحث عن قيمة الفلسفة يف ظل التحوالت العلمية والعادلية الراىنة.

فهـو لو أبعاده وأىدافو، كنمط وكم  التقنيةيف ىذا السياؽ الثقايف العلمي والتكنولوجي برزت 
(  Ge-stellُل نداء التقنية )ثَ مَ " اليت أصبح فيها وسلبياتو وإغلابياتو، خاصة يف اجملتمعات األوروبية

ا ىو فإما دب ،كمثل رأس جانوس ذي الوجهُت. إنو حاؿ وسيط ؽلكن أف يفهم عل  أحد وجهُت
ىو سبهيد دبا وإّما الغًتاب الكينونة.  ايقومن شبة ربق ،استمرار إلرادة القوة، بل بلوغ هبا حد الكماؿ

( Evangile) ة  ار  ش  الب  ( وىنا Disangile) ة  الّنذار ا جديًدا وبادرة عليو. ىنا الكينونة بدوً  لبدوِ 
وادلنع واالعتقاؿ ودرؾ األشياء عل  حقيقتها؟  البسط والبدؿو ض بأو ليس األصل يف االستعماؿ الق

نو لؤلمر ذاتو: االغًتاب والعودة والبعد والقرب والتغريب بل إف احلقيقة تقتضي منا القوؿ أ
 أف نقوؿ ىذا ال يعٍتىذا حاؿ التقنية اليت ىي السمة األساسية لثقافتنا ادلعاصرة، لكن  ؛2والتأنيس"

حيث قاـ كل من  ىب إليو الكثَت من الفبلسفة خاصة يف عصر األنوارنعم للتقنية، وىذا ما ذ
بفحص نقدي وجذري دلسار فلسفة األنوار اليت  "ما ادلشًتؾ "جدؿ التنويروركامي وأدورنو يف كتاهبى

عرفتها أروبا يف القرف الثامن عشر.فمن ادلعلـو أف فلسفة األنوار قامت عل  مبادئ العقبلنية واحلرية 

                                                           
لبناف، منشورات  ،ري ادلعاصر، الدار العربية للعلـو ناشروف، بَتوتغقراءات يف الفكر ال ،اتذعمر مهيبل،من النسق إذل ال - 1

 .196، ص 2007، 1االختبلؼ، اجلزائر، ط
 .611خ، نقد احلداثة يف فكر ىيدغر، ادلرجع السابق، ص زلمد الشي - 2
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والتقدـ، وىي قيم شكلت ادلشروع احلضاري والثقايف األوروي )الغري( حيث بّشرت بتحرير اإلنساف 
تلف أشكاؿ االستعباد وربقيق سعادتو بواسطة ادلعرفة )العلمية( لكن الواقع أثبت أف ىذه من سل

ىو الذي حدث،  األفكار التنويرية دل تنجح ودل يتحقق ىذا احللم واألمل ادلنشودين، بل العكس
فما كاف  فبدؿ أف تتحقق قيم التحرر والتقدـ والسعادة أصبحت اإلنسانية تعيش هتديديات سلتلفة.

 قياـ التقنية خاصة يف األزمة احلديثة باحلدث السليب، وال كاف بالعمل اإلغلاي.

والتقنية  يدغر من مسألة العلميف ىذا العنصر ىو تناوؿ موقف ى ما سينصرؼ إليو نظرناو 
، وىذا ما يتطلب منا العودة إذل ضبط وربديد مفهـو التقنية قبل الولوج يف وتأثَتعلا عل  الثقافة

وىي لفظة يونانية تعٍت  Technikosل  الثقافة. ففي ادلعجم الغري ىي "مشتقة من تأثَتىا ع
 .1بادلعٌت اللفظي تعٍت عمل يدوي، أو ادلهارة يف صناعة شيء ما" Technéالصناعة والفن و 

أما اصطبلًحا فهي تعٍت حسب الالند رلموعة من السلوكات )الفنية، العلمية، والصناعية( 
والسائرة إذل تقدمي العديد من النتائج ادلضبورة وادلستعملة ...التقنية إذف ىي قوانُت احملددة بالتدقيق 

علمية مضبورة تسمح بالتطّور اإلنساين وتكوف منظمة إذا كانت ىناؾ إمكانية إنتاج صناعة جيدة 
 .2 من ررؼ كل واحد يف مهمتو اخلاصة..."

ما  "فبمقدارغبة يف السَتة عل  الطبيعة ويف ىذا السياؽ ربط ىربرت ماركيوز بُت التقنية والر 
خل دتيريقة علمية، دبقدار ما بطشف حقائق الكوف وتفّسر ظواىره كتتتتطّور ادلعرفة العلمية وت

ـ مشروع اأغراضو وأىدافو ومصاحلو، وكأننا أم اإلنساف )الذي ؽللك ىذه ادلعرفة( لتسخَتىا لتحقيق
(Projetمعريف علمي للسيطرة ادلنهجية وادل ) نظمة عل  الطبيعة ...ذلذا يوجد ارتباط وثيق بُت

ادلعرفة العلمية والتقنية، غَت أف اجلانب التقٍت األدايت وىو جانب متضمن قبليا يف ادلعرفة العلمية 
                                                           

1 - André Lalande, Vocabulair technique et critique de la philosophie , 1962, 
PUF, p 1105-1106. 
2 - Ibid, p 1105 - 1106 
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هبذا ادلعٌت ليست التقنية رلّرد تطبيق عملي للمعرفة العلمية بل ىي كما قلنا سابقا  ؛1 نفسها..."
الطبيعة" يقـو عل  التحكم والسيطرة والتوجيو واذليمنة عل  األشياء ولكي  و"موقف من"رؤية للعادل" 

"فيما يلي نتسائل حوؿ موضوع  ،الذي يقوؿ يدغراركيوزي نعود إذل أستاذه ىنتبٌت ىذا ادلوقف ادل
أف نعمل عل  إعداد رريق وأف نشّيده. ذلذا فمن ادلناسب أف نفّكر قبل كل أف نتسائل ىو  ،التقنية

نرتبط باقًتاحات أو تسميات خاصة. الطريق ىو رريق الفكر، كل ررؽ الفكر تقود  شيء وأال
بكيفية غَت واضحة ودبمرات غَت معتادة، عرب اللغة. إننا نتسائل يف موضوع التقنية ونريد بذلك أف 

حوؿ  عل  ماىية التقنية. إذا قدمنا جوابا تنافتح كينوننقيم عبلقة معها، والعبلقة تكوف حرّة، عندما تُ 
التقنية وماىية يف حدودىا. (Technicitéالنزعة التقنية )ىذه ادلاىية نستطيع عندئذ أف نعي 

 .2 ..."التقنية ليسا نفس الشيء

لتفكَت العلمي الرياضي ذلذا وجب االنفصاؿ عنو ايدغر سقط يف ظلط فالعقل احلديث حسب ى
، ساس التقنيةليست العلـو احلديثة ىي أحلديثة و العلـو االتقنية ىي أساس  ألنو عدو الفكر، فَتى أف

التقنية تسيطر عل  ىذه روح سابق زمنيا عن ظهور التقنية، لكن  ف ظهور العلـو احلديثةوىذا رغم أ
وادلبلحظ أف سيطرة الروح التقنية عل  العلـو ، فة ىذه األزمنة منذ نشأهتا وبالتارل تؤثر يف ثقا العلـو

 .عاصرةفًتة احلديثة وادلبلغ أوّجو يف ال

شيء، أو عن اجلوىر وادلاىية وماىية الشيء ىي ما ىو عليو ىذا ال فالبحث يف الفلسفة ىو حبث
فإذا كانت التقنية تشكل العنصر  يدغر ؽلّيز بُت التقنية وماىية التقنية.ذاؾ، وىو ما جعل مارتن ى

ىي رلموع اخلصائص  اآلالت واألدوات فإف ادلاىيةكادلادي الذي نستخدمو يف استعماالتنا اليومية  
يدغر مثاال ليوضح الفرؽ بُت التقنية وماىية التقنية "عندما ئف اليت نقـو هبا. وىنا يعطينا ىوالوظا

نبحث يف ماىية الشجرة علينا أف نفهم أف الذي ػلكم كل شجرة باعتبارىا شجرة ليس ىو ذاتو 
                                                           

 43قايف العري، صمارتن ىيدغر، التقنية، احلقيقة، الوجود. تر:زلمد سبيبل وعبد اذلادي مفتاح،ادلركز الث - 1
 .33ادلصدر نفسو، ص - 2
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ة ليست مطلقا شيئا تقنيا. شجرة ؽلكن أف نصادفها ضمن أشجار أخرى. وبادلثل فإف ماىية التقني
وىكذا فإننا لن ندرؾ أبدا عبلقتنا دباىية التقنية رادلا اقتصرنا عل  سبثلها وشلارستها، وعل  زلاولة 
التبلـؤ معها أو اذلروب منها. ومهما فعلنا فسنبق  خاضعُت للتقنية وزلرومُت من احلرية سواء دافعنا 

 .1 عنها بانفعاؿ أو أنكرناىا..."

من أف ادلسألة ترتبط  ىية التقنية ليست شيئا زلايدا كما تزعم التوجهات التقنوية،فما عليوو 
را ليس عل  الطبيعة فحسب وإظلا عل  طإف التقنية ربمل يف ماىيتها ما غلعلها خ، باالستعماؿ

 .بقاء اإلنساف إذل خطر يهدد كيانو ووجوده ظاإلنساف أيضا، لذلك ربولت من وسيلة حلف

ت عنواف ربألق  بنادي برؽلن سلسلة زلاضرات  1949 من سنة  ديسمرب 01يف  يدغروصلد ى
ظهور لو بعد احلرب العادلية الثانية، وتتكّوف ىذه السلسلة من أربع ؿ "حملة يف ما يكوف" وكاف ذلك أوّ 
 .اؼ"ط"، "اخلطر"، "االنعGe – stellزلاضرات ىي: "الشيء" اؿ: "

بعد أف أغناىا بشكل كبَت وأعاد صياغتها جذريا ربت يدغر ا احملاضرة التالية فقد قّدمها ىأم
يف إرار ندوة نظمتها أكادؽلية بايرف للفنوف  1953نوفمرب  18عنواف "السؤاؿ عن التقنية" يـو 

، وىي 1954اجلميلة دبيونيخ ربت عنواف "الفنوف يف عصر التقنية" وُنشرت ىذه احملاضرة عاـ 
، ويتعلق األتزلاضرة ت مر يف ىذه احملاضرة بالتساؤؿ عن التقنية ال بتقدمي إجابات وفر عل  بناء صاـر

ه ذومن خبلؿ ىيدغر يف اهاية احملاضرة. التساؤؿ ىو التفكَت كما سيقوؿ ى أو قضايا جاىزة ألف
رغم ما ربملو التصورات األنثروبولوجية وىذا  يدغر أف التقنية ليست شيئا زلايدا.احملاضرة يبُّت لنا ى
باعتبارىا وسيلة وفاعلية إنسانية إاّل أاها يف نظره ال تكفي للكشف عن ماىية التقنية  واألداتية للتقنية

ويف ىذا التصّور الشائع ستكوف التقنية وسيلة بيد اإلنساف يوجهها وفق ادلصلحة ما غلعل أمر 

                                                           
 .43، ص السابق ، ادلصدريدغر، التقنية، احلقيقة، الوجودمارتن ىا - 1
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لكن إف دل تكن التقنية يف ماىيتها وسيلة وأداة، فهل سيكوف من ادلمكن  ،التحكم فيها صعبا
 يث عن إمكانية التحكم هبا؟احلد

لتقنية، ألف ماىية التقنية عند يدغر إذل التصور اإلغريقي للئلجابة عن ماىية التقنية يعود ى
مثل يف ما سبنحو من أدوات ووسائل. إذ أف ىذه األخَتة ما ىي سوى مظاىرىا، إف يدغر ال تتى

نساف والوجود، وىذا ادلعٌت الذي اكتسبتو ماىية التقنية ىي أاها متافيزيقا، أي "ظلط من العبلقة بُت اإل
ا الغربية شكلها األنثروبولوجي أي اإلنساين وربولت إذل نزعة نية كاف منذ أف أخدت ادليتافيزيقالتق

" سوى عل  مستوى ادلوجود Etre( حيث دل تطرح مسألة الوجود "Humanismeإنسانية )
(L’Etant") 1ع عشر مع الفيلسوؼ الفرنسي رونيو وقد مت ذلك بشكل واضح منذ القرف الساب ؛

ل وبلور النظرة الذاتية اليت عملت عل  األساس ادلنهجي الذي شكّ  توديكارت الذي اعتربت فلسف
ربديد كل شيء من خبلؿ رّده إذل الذات اإلنسانية اليت أصبح العقل فيها مصدر لكل حقيقفة 

غربية، فتصبح ادلعرفة موضوع للتمثل حيث كتمل ادليتافيبزيقا التيدغر "مع ديكارت قوؿ ىومعرفة، إذ ي
ث تكوف األنا يفيزيقا التقليدية لتمثل الذاتية، حايوضع الشيء أماـ الذات وهبذا ادلعٌت خرجت ادليت

كمقابل   عوضستحضر ويُ و أف الفكر يُ ىوضوع ادلتميز، وادلفضل )...( وما ؽلّيز ىذه ادليتافيزيقا ادلىي 
 .2وع"ضحاضر أمامو ومن شبة ػلّولو إذل مو للوجود ليصل يف األخَت إذل شيء 

حكم لترلّرد موضوع ل طبيعةها ديكارت للذات اإلنسانية ستغدو السانطبلقا من النظرة اليت أس
اإلنساف الوجود وىي اللحظة اليت ينس  فيها  ،هبلؾتغلب أف زبضع للحساب والتكميم واالس

                                                           
َت، جدؿ العقبلنية يف النظرية النقدية دلدرسة فرانكفورت، الدار العربية للعلـو ناشروف منشورات االختبلؼ، منكماؿ بو  - 1

 .57، ص 2010، 1اجلزائر، 
2-Heidgger ( Martin) chemins qui ne mènent nulle part , wolfgong Brokmeir, 
Paris Gallimard, 1962, p 114. 
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(L’etreويعترب نفسو سيدا للطبيعة، ومن ىنا ف )يدغر تندرج ة اإلنساف بالتقنية عند ىإف عبلق
 ادليتافيزيقا الغربية.فكرة "نسياف الوجود" يف  ضمن

"فإذل حدود فًتة أفبلروف كانت كلمة تقنية مرتبطة بالكلمة )أبيستينوف( وىي تعٍت العلم أو 
 1يء ما"ادلعرفة، االثناف امساف للمعرفة بادلعٌت األوسع، فهما يعنياف فعل القدرة عل  االىتداء يف ش

رؼ عل  الشيء دبعٌت معرفتو وكشفو وفتحو عنع  والتّ عل  فعل الص  عرؼ فالتقنية يف اليونانية تعٍت التّ 
ما ىو معط  كحاضر، وهبذا يعود ذا تأسس فعل ادلعرفة عند اليوناف حوؿ الكشف والفتح وذبلي ذل
، يف اجلزء اخلامس وماخوس"كيدغر إذل ما قالو أرسطو يف البحث اخلاص من: "األخبلؽ إذل نيى

بُت ادلعرفة والتقنية، إذ يعترب التقنية شكل من أشكاؿ األليتيا، "فالتقنية ستكوف  زييمحاوؿ التعندما 
اإلنتاج الذي من خبللو تظهر إذل أاها ألف التقنية فهمها اليوناف  ،2بالتارل انكشافا وليس  صعنا"

نكشاؼ، ختفاء واالاإذل حالة الظهور والبل الوجود، أي تنتقل من حالة التحجب واالختفاء والتسًت
 ا".يعليو األليت واوسيكوف معٌت اإلنتاج ىو اخلروج من الغياب إذل احلضور وىذا ما أرلق

ود وادلوجود، ىذا الوجود جيدغر غلب التمييز عل  ادلستوى األنطولوجي بُت الو يف نظر ىلكن 
ذ اللحظة األفبلرونية وركزت اىتمامها عل  ادليتافيزيقا الغربية باب التفكَت فيو من فلتالذي أغ

ادلوجود ؽلكن حصره وقياسو  ادلوجود، "والفرؽ األساسي بُت ىذين ادلستويُت األنطولوجيُت ىو أفّ 
وإخضاعو للدراسة، دبعٌت أف يكوف موضوعا، سواء أكاف ىذا ادلوضوع ىو اإلنساف أو الطبيعة، أما 

أكاف ىذا ادلوضوع  راسة، دبعٌت أف يكوف موضوعا سواءللد خضاعوالوجود فبل ؽلكن حصره وقياسو وإ
ىو اإلنساف أو الطبيعة، أما الوجود فبل ؽلكن حصره وقياسو وسبثلو كموضوع و "نسياف" ىذا الفرؽ 

                                                           
 ، 53، ادلركز الثقايف العري، ص 1955، 1مارتن ىيدغر، مسألة التقنية، تر: مفتاح عبد اذلادي، ط - 1
، ناشروف ـ ـ ، حوار الفلسفة والعلم، كرد زلمد، ماىية العلم وسؤاؿ التقنية عند  - 2 مارتن ىيدغر، الدار العربية للعلـو

 .114، ص 2012، 1للمنشورات واالختبلؼ، اجلزائر، ط
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يدغر يتجاوز ىذا ىوىذا ما جعل  ،1األنطولوجي ىو ما جعل ادليتافيزيقا الغربية فكرا نسي الوجود"
سؤاؿ عن ادلوجود بل يتساءؿ عن الوجود ذاتو، أي عن الشيء الذي الفكر التقليدي وال يكتفي بال

: "إف 1927يدغر يف كتابو الصادر عاـ ا، إنو الوجود ذاتو، حيث يعلن ىغلعل كل موجود موجودً 
وىنا يتساءؿ رلددا: "ىل لدينا يف عصرنا جواب عما نقصده من لفظ  ،2سؤاؿ الوجود أصبح منسيا"

لذلك يتحتم  -ة عل  األقل لعجزنا عن فهم لفظ الوجود؟ كبلّ ابتنا احلَت ولكن ىل أنت -جود؟ كبلّ ادلو 
.فإذا كاف أرسطو قد تساءؿ عن 3علينا بادئا ذي بدء أف نثَت يف أنفسنا من جديد فهما دلعٌت الوجود"

يدغر إذل التساؤؿ عن الشيء الذي ع هبمعٌت ادلوجود دبا ىو موجود فإف ىذا التساؤؿ األرسطي دف
 ياف )الوجود( والذي ىو الوجود ذاتو.نسوضع يف ال

"اإلبانة" أي "اإلظهار" و"احلضور" وىكذا كانت ة والكائن عند أرسطو ىو من ؽللك خاصي
أي ما ىو بائن وظاىر، واإلبانة ىنا باعتبارىا  حجب"نأف ال ي شأنوسطو ىي ما من احلقيقة عند أر 

يدغر قد نظر يف تعدد الكائن سب ىفأرسطو حبوعليو  ومنفتح. ظاىرظلط كينونة اإلنساف دبا ىو 
و: "ذبديد  يدغر يستأنف ررح مسألة الكينونةيف تعدد الكينونة، وىذا ما جعل ىينظر  لكّنو دل

 .4اإلصغاء إذل ندائها الذي ما عاد يسمع"

يدغر من لذي ؽلكننا من فهم موقف ىوفهم ىذا الفرؽ األنطولوجي بُت الوجود وادلوجود ىو ا
 ا وليست رلرد عبلقة اإلنساف بالطبيعة، وكواها ناذبة عن تطور ادلعرفةموقفا ميتافيزيق تقنية باعتبارىاال

                                                           
، 2002، 1غرب، إفريقيا الشرؽ، طمد رواع، ىيدغر وادليتافيزيقيا، مقاربة تربة التأويل التقٍت للفكر، الدار البيضاء، ادلزل - 1
 .44ص

2- Martin Heidgger ; Etre et temps ; Tradution par Emmanuel Martiriaeau, 
Edition numirique hors commera, 1985, p 25. 

 ,364، ص نقد احلداثة يف فكر ىايدغر ،مرجع سابق  زلمد الشيخ،  - 3
، 1996، 1مارتن ىيدغر، التصورات األساسية، تر: زلمد سببل وعبد السبلـ بن عبد العارل، دار توقباؿ، الدار البيضاء، ط - 4
 .47ص 
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يدغر: إف ما ندعوه تقنية األزمنة اجلديدة ليس فقط أداة أو وسيلة العلمية، ويف ىذا السياؽ يقوؿ ى
ات ؽلكن أف يكوف اإلنساف اليـو سيدىا أو ذاهتا الفاعلة، فقبل ذلك وفيما  وراء ىذه الوضعي

راره من قبل ظلط وسائل ادلواصبلت، والتزويد ادلمكنة، نرى أف ىذه التقنية ىي ظلط تأويل العادل مت إق
بادلواد الغذائية وصناعة ادلسليات بل ػلدد كل موقف لئلنساف يف إمكانياتو اخلاصة، وىذا ما غلعل 

وبدوف ربفظ. وىذا معناه ضع ذلا بدوف شرط، طلالتقنية غَت قابلة للخضوع والتحكم فيها إال عندما 
اة ع يسَت دبحاذىذا اخلضو أف التحكم العملي يف التقنية يفًتض من قبل اخلضوع ادليتافيزيقي للتقنية، 

وىذا القوؿ  .1ادلوقف الذي يقـو عل  االستيبلء عل  كل شيء انطبلقا من سلططاتو وتصميماتو"
ر بل أداة تستحوذ وتسيطر عليو، ودل يعد يبُت لنا أف التقنية ليست أداة يف متناوؿ اإلنساف ادلعاص

، ىذا القدر الذي بات الواقع بلت من قبضتها، فهي قدر اإلنساف ادلعاصرفاإلنساف قادرا عل  اال
يظهره بوضوح بل ونعيشو بوضوح حيث نبلحظ يف شىت رلاالت احلياة الغربية أو العربية استبلء 

 .قريباتالتقنية عل  اإلنساف يف كل شيء  وسيطرة

لو الضياع والتيو وعدـ االستقرار وىذه من ربيليات التقنية عل  اإلنساف ادلعاصر  بستسبحيث 
أخذت تظهر كشيء مستقل عن صاحبها  واخلطر األكرب يف التقنية ىو أاهاوالثقافة يف عموميتها، 

زة اليت بُت سلالب اآلالت واألجه وصانعها ومتبنيها أي استقلت عن اإلنساف. بل واعتربتو رلرد دمية
صر حيث أصبح العادل ادلعا ،2رد موظف للتقنية"رلتستعبده، بل إف التقنية قد حولت اإلنساف إذل 

يدغر ال يأيت بالدرجة األوذل من اآلالت واألجهزة واألدوات التقنية، علما تقنيا، لكن اخلطر حبسب ى
ذليدروجينية ادلنتشرة يف وخاصة تلك اليت ؽلكن بالفعل أف تكوف قاتلة ومدمرة، كالقنابل الذرية وا

يف السيطرة عل  ادلوجود بكاملو، وبعبارة عصرنا، بل إف التهديد احلقيقي نابع من الرغبة أو اإلرادة 

                                                           
1 -  Martin Heidgger, chemins qui ne mènent nulle part , Ibid, P 353. 

 .60َت، ادلرجع السابق، ص منكماؿ بو  - 2
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؛ يدغرويف ىذا الصدد يقوؿ ى ،1مركزة نقوؿ: "إف التقنية أصبحت سبثل مشروعا للسيطرة والتحكم"
إنسانية، بالتصور  تكوف التقنية وسيلة وفعالية"ؽلكن أف نسمي التصور اجلاري للتقنية، والذي دبقتضاه 

يذكرنا بنقد فبلسفة مدرسة  وىذا النقد للتصور األدايت للتقنية 2روبولوجي للتقنية"األدايت واألنث
يدغر الذي تأثر تلميذ ى ماركيوزخاصة مع ىربرت كما يسمونو بالعقبلنية األداتية   فرانكفورت

سياؽ ؽلكن أف نعثر عل  فكرة أساسية تأثر هبا ماركيوز بأستاذه بأستاذه يف مسألة التقنية ويف ىذا ال
وىي الفكرة ادلتمثلة يف القوؿ: "أف التقنية أصبحت سبثل يف اجملتمعات ادلعاصرة نوعا من السيطرة عل  

( Totalitaire( وىذا الطابع الشمورل )Planétaireاإلنساف، وأف ىذه السيطرة شاملة وكونية )
 ظل الشروط التارؼلية القائمة قوة تتحكم يف صبيع النشارات اإلنسانية، وكأننا من غلعل من التقنية يف

غَت أف ادلشروع  ؛3 ("Projet de Dominationخبلؿ التقنية أماـ مشروع للسيطرة )
يدغري حبسب ماركيوز يرتبط بادليتافيزيقا ألف التقنية نفسها ىي عنده دبثابة ميتافيزيقا جديدة، أي اذل

 القوة واذليمنة والسيطرة.قا الذاتية اليت ارتبطت بإرادة ميتافيزي

فقد أكد ماركيوز عل  الطابع االجتماعي والتارؼلي دلسألة التقنية وضرورة االبتعاد عن الطابع 
 Gerard)رورل  يدغر سجينا لو، وىذا ما أكده جَتارتافيزيقي واألنطولوجي الذي بقي ىادلي

Raulet)  وز عندما قاؿ "إف مسألة التقنية ال تطرح يف نظر ىربرت ىربرت ماركيعن يف كتابو
من ادلنظور الفلسفي األنطولوجي، بل إف اىتمامو كاف منصبا ( Lètreماركيوز قضية الوجود )

 يف سياؽ شروط ملمومة وواقعية". أساسيا عل  ادلوجود )أي اإلنساف( الذي يعيش

                                                           
  .44السابق، ص  ، التقنية، احلقيقة، الوجود، ادلصدرمارتن ىيدغر- 1
 .61َت، ادلرجع السابق، ص منكماؿ بو - 2

3-Roulet Gérard, Herbert Marcuse, Philosophie de l’emancipation ; Paris, Edition 
Hesses universtaires de France, 1992, p 126. 
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بل إف  يدغر ىي دبثابة ميتافيزيقا،ى يف نظرة يدغر: إف التقنيا ما انتقد فيو ماركيوز أستاذه ىوىذ
حيث أف التقنية يف كينونتها شيء ال ؽلكن أف يتحّكم فيو  جوىر التقنية ىي ربديدا ميتافيزيقا،

د الذي ػلاصره من كل اجلوانب بل الذي أصبح منبهرا أماـ التقدـ العلمي والتقٍت اجلدينساف اإل
قل عن إرادتو بل وكأف ىناؾ قوة تتجاوز إرادتو، أماـ صبح ىذا التقدـ يظهر لو وكأنو شيء مستأ

يدغر يرى أف ذباوز فإذا كاف ى ،1ادعاء التحكم والتوجيو فليست سوى خداع وادعاء ال أساس لو "
ماركيوز وينتقده ألف مسألة ادليتافيزيقا ىو يف الوقت نفسو ذباوز للتقنية وسيطرهتا فإف ىذا ما يرفضو 

يطرة التقنية اليت أصبح اإلنساف ادلعاصر مكببل يف كل مكاف بقيودىا ال يتم نعتاؽ من ساالنفبلت واال
يدغر، ألنو ال ؽلكن أف ػلدث ربوال فيزيقي أو األنطولوجي كما يزعم ىررحو عل  ادلستوى ادليتا

جذريا للميتافيزيقا الغربية بل من ادلستحيل أف يتم أيتحوؿ إال يف ظل شروط موضوعية وتارؼلية 
 ملموسة. 

يدغر( ال يفصل بُت التقنية وادليتافيزيقا، ففي غفلة االنتشاء "ظهرت التقنية درب نو )أي ىإ
. إف تفويض ادليتافيزيقا ورلاوزهتا يتطلب تفكيك مؤسساهتا، ألف كل 2ادليتافيزيقا ومصاحبة لتحوالهتا"

حوؿ ما ينقذ ادلصَت،  وجيةالغرب حريتو وتعطلت أسئلتو األنطول دَ قَ فَ فػَ لو ادليتافيزيقا،  قد شّرعتشيء 
صار "صورة من صور اإلنتاج ففتحوؿ اإلنساف إذل أداة يف يد التقنية واندمج يف العملية اإلنتاجية 

( GE-Stellو"االسًتصاد" ) التقنية يكمن يف حادي االستعقاؿ"و كن أف  ، "ولئن تبُّت 3األولية"
الكينونة نفسها زبارر ، ن نفسوع يعلن اخلطر أالّ  اقحر طفإف أخطر اخل ،وظهر أف ىذا ىو اخلطر

يبق  خطر ادلخارر  ب، فاالضلجار احلق، أف تبق  الكينونة زلجوبةبكنهها ادلخصوص، ىو ذا اخلط
وبالتارل فإف اضلجاب اخلطر يف مبدأ "االستكراه" و"االستعقاؿ" و"االستصناع" غلعل من التقنية تبدو 

                                                           
 .63كماؿ بومنَت، ادلرجع السابق، ص   - 1

2 - Heidgger, Le dépassement de la méthaphisique, in essais et confrences, tr, 
A.Préau, ed, Gallimard,  p 100. 
3 -  M. H , Ibid, p 106. 
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ؽلُّد  القوؿ أف اإلنساف نفسو أصبح ااحلق يقتضي منوكأاها ال تزاؿ يف يد اإلنساف وربت امرأتو، بينما 
وف التقنية ىي أحد أبرز مسات نسياف الكينونة، كوهبذا ست 1التقنية ويستحث من ررفها" وِ لُكن العوف

 ىذا النسياف الذي ىو قدر الفكر الغري.

حيث  ، منو عددت نفسها كأنطولوجيا أي كعلم بالوجودطفنحن نعلم أف ادليتافيزيقا ومنذ أرس
يدغر : "إف ادليتافيزيقا تتمثل ادلوجود يف وجوده، وبذلك فهي تفّكر يف وجود ىو موجود، يقوؿ ى
 بالفرؽ يدغروىذا الذي يسّميو ى ؛2كر يف اختبلؼ الوجود عن ادلوجود" فتادلوجود، إاّل أاّها 

ىي نسياف للوجود"  األنطولوجي، ألف ادليتالفيزيقا ىي نسياف لبلختبلؼ بُت الوجود وادلوجود وبالتارل
يدغر إذل ذلذا دع  ى، 3وما نسياف ىذا الفرؽ أو االختبلؼ بُت الوجود وادلوجود إال نسياف للوجود"

إحداث نوع من اجملاورة ذلذه ادليتافيزيقا التقليدية أو النساءة )أي( اليت نسيت الوجود. واىتمت 
 ستعبادا للتقنية؟ أو ا  بادلوجود لكن ىل ذباوز ىذه ادليتافيزيقا يعٍت ذباوزا

لم ما كاف ح"ليس يعٍت التجاوز ىنا استبعاًدا للتقنية وال القضاء عليها، وال تدمَتىا فهذا 
ذلايدغر أف يستصيغو وال لفكره أف يقبلو وإظّلا حقيقة األمر أف تسَت التقنية ضلو مصَت آخر غَت حاذلا 

، مسَتا الشأفُ  التقنية أمرا يف  ومعٌت ىذا أنو أبدا لن تصَت فيو أف ػلفظ ذاهتا وأال غلعلها تنفقد. اليـو
كنهها  ، وال أمرا من فعل اإلنساف وصنعو، إف التقنية اليتاإلنساف يتحكم فيو، إما إغلابا أو سلبا يد

 .4 الكينونة نفسها ال ؽلكنها أف تدع نفسها يتجاوز اإلنساف..."

يدغر دل يكن لو موقفا سليب  أف ى إالوىكذا فإنو رغم سلارر التقنية واليت سنعود إليها بعد حُت
: "غلب أف أقوؿ أنٍت يقوؿ بصريح العبارةبالقدر الذي يصّوره البعض عنو اذباه مسألة التقنية حيث 

                                                           
 .614زلمد الشيخ، نقد احلداثة يف فكر ىايدغر، ادلرجع السابق، ص  - 1

2 - Heidgger, chemins qui ne mènent nulle part ,ed, Gallimard, 1962, p 279. 
3 -  Ibid, p 279. 

 .614زلمد الشيخ، نقد احلداثة يف فكر ىايدغر، ادلرجع السابق، ص  - 4
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لست ضد التقنية دل أقل أبدا شيئا ضد التقنية وال ضد ما يسم  شيطانيا يف التقنية، ولكنٍت أحاوؿ 
ذف عن ما ىو شيطاين يف التقنية كأداة، بل عل  "فبل رلاؿ للحديث إ 1أف أفهم ماىية التقنية"

العكس من ذلك فإّف اخلطر ىو ما أصاب اإلنساف يف كينونتو، وما يهّددنا ىو احتماؿ أف ال صلد 
 .2ذل ماىيتو األصلية لئلنصات لنداء الوجود يف حقيقتو األوذل"إإمكانية للعودة باإلنساف 

دليتافيزيقا. ويرى أف احلداثة األوروبية رباشت سؤاؿ يدغر كما رأينا ال يفضل بُت التقنية واإف ى
ماىية التقنية؟ فما كاف عليو إال أف يطرح السؤاؿ من جديد حوؿ ماىية التقنية وىذا بغية مواجهة 

بالثقافة الغربية عموما، بعدما أصبحت التقنية ىي و الفراغ الروحي الذي أحاط باإلنساف األوروي 
ها وبشرت بعصر النهايات وهتديداهتا وىذا تة، فبسطت سلطتها وىيمنالنموذج األبرز ذلذه احلضار 

نتيجة االستخداـ ادلنحرؼ ألعظم إصلازات العقل البشري، فأنتج اإلنساف سلتلف أنواع األسلحة 
، وىو حوار يف حوار مع ريتشارد فيشريدغر وكما يبينو ل الذرية واذليدروجينية، بل أف ىأبرزىا القناب

ى القنوات التلفزيونية األدلانية ونشر يف إرار مؤّلف صباعي ربت إشراؼ ريتشارد فيشر إلحدأجراه 
. ويف ىذا احلوار "يتحّدث 77-67، ص 1970، ميونيخ Karl Albertفيشر عن دار النشر 

ىو قانوف التقنية، أو"الوحدة اجملمعة خطر القنبلة الذرية عل  البشرية  ىايدغر عن خطر أكرب من
ة" كما تسّموف السمة األساسية للتقنية اليت تتجل  يف جعل الواقعي ينكشف  لكيفيات االستشار 

ضغط عل   كرصيد ربت الطلب أو بعبارة أخرى يف جعل كل شيء وأي شيء رىن اإلشارة دبجرد
، إف ىايدغر كاف يدرؾ أف التقنية فرضت قيما تتعارض مع ربيعة اإلنساف ومع مستقبلو عل  3الزر"

 اإلنساف إذل رلّرد اَل ف اإلديولوجي بُت ادلؤسستُت السياسية والعسكرية حوّ لىذه األرض، ألف التحا
موظف للتقنية ودل يعد للغرب ما يقدمو لكي ينقد مصَته وقدره احملتـو جراء جنوف التقنية ورغيااها 

                                                           
 .128، ص 1999، 23تر: امساعيل ادلصدؽ، رللة فكر ونق، العدد  مارتن ىايدغر، الفلسفة واجملتمع، - 1
 .117ادلرجع السابق، ص  ، زلمد كرد حوار الفلسفة والعلم،ـ ـ، - 2
  www. Alhabribad.netانظر:  - 3
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صر حضورىا مع العذبل  ألحرى ميتافيزيقا الذاتية اليت جراء سبركزىا حوؿ الذاتية أو با يطرهتا وكذاوس
النووي "وبات تشتت الطاقة النووية خارج الواليات ادلتحدة والبلداف احلليفة عصيا عل  ادلراقبة 

ن خطورة القنبلة الذرية يدغر كاف يرى يف خطورة التقنية أكرب موى ؛1والتحكم فيو من قبل أي دولة"
َت بعيدة قادرين عل  أف "إنٍت أعٍت ما يتطّور اليـو كبيوفيزياء وىو أننا سنصبح يف مّدة غ حيث يقوؿ،

نصنع اإلنساف، أي عل  أف نبنيو يف ماىيتو العضوية احملضة حسب ما ضلتاجو ماىرين وغَت ماىرين، 
. قد  !أذكياء وأغبياء، سيصل بنا األمر إذل ىذا احلد إف اإلمكانيات التقنية البلزمة لذلك متوفرة اليـو

، Lindanئزة نوبل يف إحدى ادلؤسبرات دبدينة ها من قبل علماء حاملُت جلاعنسبق أف مّت اإلعبلف 
فقد كاف  ،2 ("Messkirschوىو ما سبق أف ذكرتو قبل سنوات يف زلاضرة ألقيتها يف مدينة )

العلم قبل القرف العشرين نتاجا للصدفة واإلبداع والًتؼ الفكري لكن اليـو أصبح مشروعا سياسيا 
ف أداة حلل بالتارل أصبح موّجها، وعوض أف يكو واجتماعيا بل حضاري تتبناه ادلؤسسات والدوؿ و 

إلبداع وصناعة كائنات صناعية بل وأصبح  ، صار منبعا لكل ادلشاكل وسبيبلً ادلشاكل وإسعاد الناس
بإمكاف التقنية صناعة اإلنساف...وىذا ما جعل من ؽللك العلم والتقنية ىو صاحب القّوة االقتصادية 

رل ىو رمز الثقافة ادلعاصرة ألف العلم ؽلارس ااضر، فأصبح بالتوالعسكرية والسياسية يف الوقت احل
 سلطتو عل  الطبيعة واإلنساف من خبلؿ التقنية.

إف اإلنساف األوروي يعيش أزمة، إف الثقافة األوروبية تعيش أزمة، إف الوجود األوروي أصبح ينذر 
كتابو "األزمة" )أزمة العلـو ألدموند ىوسرؿ وأف عرّب عنها يف  ذه األزمة ىي اليت سبق ىبأزمة، 

األوروبية والفينومينولوجيا الًتستندنتالية( حيث ػللل فيو أزمة ادلعٌت والتوجهات يف الثقافة الغربية فَتى 
سئلة احلامسة بالنسبة أف النزعة ادلوضوعية اليت توّجو ىذه الثقافة تفهم العلم فهما ضيقا يقصي األ

                                                           
 علميةوي، ىايدغر ومسألة احلداثة لبلنفتاح عل  سؤاؿ ادلستقبل، رللة مقاربات فلسفية رللة فصيلة يعلي احلبيب الفر  - 1

، جامعة مستغازل، العدد   .40، ص 2014، سبتمرب 3زلكمو. سلرب الفلسفة والعلـو
2 - www. Alhabribad.net 
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 والغاية، احلرية والتاريخ... وىذه النزعة نسيت وأعللت عادل للوجود اإلنساين، مثل: أسئلة ادلعٌت
مارسات النظرية والعملية وركزت عل  ادلعرفة العلمية الصارمة ادلرضية اليت تنشأ عنها كل ألاادلعيش و 

 .يف شكلها التقٍت خصوصا

ر األقص  لكن "غلب يف طيدغر عن اخلقدر الكوف ىو خطر بل ويتحدث ىأصبح ف أفكاف 
يدغر ال يضم صوتو ا يقصده ىيدغر باخلطر األقص ، إف ىم لصدد أف نكوف حذرين يف فهمىذا ا

"الثقافات العليا" ووباؿ العادل احلديث والذين  إذل أصوات أولئك الذين يرددوف أف التقنية ىي مصيبة
حسب  روف بأف العادل احلديث سينهار من جرائها، إف من يفّكر هبذه الكيفية ال ؼلتلف يف العمقذين
نساف، ويف كّل احلاالت يتم تفكَت التقنية إلن يرى فيها عبلجا لكل مشاكل ال  معيدغر قدير ىت

من شأف يدغر ال يهّوف االلتفات إذل ماىيتها. صحيح أف ىمن زاوية نتائجها وانعكساهتا دوف 
ة ىو إمكانية يدغر يف التقنياإلنساف ولعل أشد ما كاف يفزع ى ادلخارر ادلرتبطة بسيطرة التقنية عل 

بناء اإلنساف)صنعو( يف تكوينو العضوي احملض حسبما ػلتاجو، أي إمكانية إنتاج اإلنساف حسب 
يدغر مع ذلك يرى أف خطر التقنية يبعث قبل  قا، أي حسب الطلب. لكن ىبّ مواصفات زلّددة مس

 .1كل شيء من أاها قدرة إلخفاء الكوف"

جهة إخفائها للحقيقة، فهو خطر ال يسمح    للتقنية منصيدغر ىذا اخلطر األقويربز ى
ومن جهة أخرى ال يبق   ،ظهور احلقيقة وسطوعها بللكشف أف يتبّدى دبا ىو كذلك وبالتارل ػلج

 إال كرصيد.كشف ناإلنساف يأخذ ذاتو إالّ كمستحضر للرصيد )ادلاضي( وال ي

دو إال كمستحضر ػػالكشف عل  كيفية االستحضار ال يسمح لئلنساف ذاتو أف يب دفعندما يسو 
أف اإلنساف يريد أف ؼلفي اخلسارة اليت مٍت هبا  ولكن يف الوقت نفسو يبدو كما لو -أي كرصيد-
علي من شأف ذاتو زاعما أنو السيد ادلطلق عل  الكائن وأنو دل يعد يقابل إال ذاتو أي أنو دل يعد غلد فيُ 

                                                           
 .164مارتن ىيدغر، كتابات اساسية، ادلصدر السابق،ص  - 1
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مل بوضوح يعيش يف زليط ػلنساف أصبح إلنكر أف انأمامو إال منتجات عملو، وال ؽلكن أف 
يدغر إبرازه ىو أنو عندما ال يستطيع اإلنساف أف ؼلرب ذاتو إال يف الكائن  بصماتو. لكن ما يريد ى

تقباؿ حقيقة الكوف، وذلذا يقوؿ كرصيد، فإنو يكوف قد اغًتب عن ماىيتو ودل يعد قادرًا عل  اس
ية احلقيقية لئلنساف وىذه ادلاىية تنسحب يدغر: "إنّنا يف عصر سيادة التقنية ال نصادؼ أبدا ادلاىى

 .1إذل احلد األقص ..."

 Ge-stellيف حقيقتو كيفية للكشف ادلستثَت، وىذا  Ge-stellعل  ىذا يكوف 
ادلعٌت التقليدي ذلا  ؼلتلف عن للماىيةذلا معٌت آخر )الكشف( ىو ماىية التقنية، وىنا ضلن أماـ 

يدغر يتعلق دباىية التقنية وليس إذل أف سؤاؿ ىا سابق اأشرن (. فقدEssenciaباعتبارىا ))
يدغر كلمة ادلاىية نية ولتوضيح ىذه ادلاىية "يقرأ ىالتقنية زبتلف عن التق بالتقنية، وبأف ماىية

"daswesen" انطبلقا من الفعل األدلاين "wesen :الذي ينذر استعمالو اليومي والذي يعٍت "
" غلب فهمها  Daswessenادلاىية " فّ إرا وعليو ف، ويكوف فاعبل ومؤثينتشر، ققحيت، يحدث

يء ويسود وينتشر، وذلذا تحقق هبا ىذا الشيماىية شيء ما تعٍت الكيفية اليت ، ثو كفعل وكحد
وىو " wessen" اسم الفاعل ادلشتق من الفعل "Das wssenيدغر أحيانا بدؿ"يستعمل ى

"Das wesende" لكي يؤكد رابع احلدوث "Das wssen der Technik تعٍت ما "
 .2يف التقنية" ماىية التقنية مفهومو كحدوث أو ما ىو أساسي ػلدث ويتحقق ويسود يف احلقيقة أي

يرفض  يدغر منو، وىذا الذي رفضو ودلػلدث ويتحقق ويسود ىو الذي حذر ىوىذا الذي 
اخلها ىو بد فيها وال ينكشف التقنية يف ذاهتا كما وضحو سابقا، وىذا الذي يسود التقنية وػلدث

ادلستقبل، فلم يعد اليـو ما ينقد من دمار و  ،ادلاؿ اخلطر، ذلذا ررح ىيدغر يف كتاباتو سؤاؿ ادلصَت،
إذل من ينقد  وربتاج الثقافة الغربية ػلتاج الغرب ،فرضو القحط األنطولوجي يصادـ، ومن ااهيار قيم

                                                           
 .166، ص السابقمارتن ىيدغر، كتابات اساسية، ادلصدر  - 1
 .167، ص  نفسوادلصدر  - 2
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يدغر يلفت الغرب إذل ما جعل ىوىذا  ويقرأ اخلطر األعظم يف ظل غياب القيم والثوابت اإلنسانية،
سباثبل خفيا مع تفكَت ىيغل للعقل يف لتقنية يدغر لقنية "إننا صلد يف تفكَت ىللت االستعماؿ اخلارئ

التاريخ فكبلعلا غلعل اإلنساف لعبة يف يد العقل، فإذا كاف ىيغل يفكر يف أفق القرف التاسع عشر 
يفكر يف األفق ادلعريف للقرف العشرين حيث  يدغرإف ىحيث البيولوجيا ظلودج التقدـ العلمي، ف

يدغر "لسنا حباجة إذل فلسفة للعلـو الطبيعية، يكفي فقط ا تتصدر العلـو الطبيعية، يقوؿ ىالسيربنطيق
 عن ماىية "إف السيربنطيقا ىي العلم الذي يعرّب  ،قودت أف نعرؼ من أين أتت السيربنطيقا وإذل أين

"كل عقلي واقعي"، كما أاها انات "عقلية جديدة للواقع، وذبعل التقنية بامتياز، فهي ذبّرب إمك
 .1عة وذبعل بالتارل، كل "واقعي عقلي"ييب الشامل للطبسحتعقلن كل إمكانات الواقع عن رريق الت

 Digital( يف تدشُت الثورة الرقمية cybernetics) السيبرنطيقايدغر عل  إّف رىاف ى
، بل واقعا افًتاضيا موازيا للواقع الطبيعي، فأصبح الدغليتاؿ ىو ثورة االيت باتت تنتج يوميا واقعا جديد

ا أو شبيها للواقع الطبيعي لكّنو يتجاوزه دً تقودىا السيربنطيقا لتشكيل واقع إنساين جديد، واقعا مقلّ 
عن أبعادىا احلقيقية، يقوؿ فتحي  ةلغف العادل يفألنو غلّرب إمكانات جديدة للطبيعة قد يكوف 

العاقل، إنو وجود ادلوجود بوصفو  احليواف ٍت، "إف الدغليتاؿ ىي الصيغة القصوى من ظلط وجوديادلسك
إنساين  -ىائل–أي استفرازا رقميا لقوى الطبيعة حىت تتحّوؿ من نفسها إذل  Ge-stellقشتاؿ 
ية جعل ادلبلـز ذليمنة التقن وىذا العجز عن التأمل 2ديكاريت لعصر التقنية" –ما بعد  امنطلقيعطي 

 تارؼلية.-يء تقدير أبعادىا األنطوسوأمعادل الثورة الرقمية ملتبسة بل 

                                                           
 .106ص  ادلرجع السابق،يدغر يف مناظرة العقل احلديث، احلداثة،ىوجود و امساعيل مهنانة، ال - 1
 -( سيربنطيقاcybernitics من اإلغريقية أو كَتنيتيس وتعٍت ادلوجو أو احلاكم والقبطاف وىو علم حديث نوعيا ظهر يف )

م يف األحياء واآلالت ودراسة اليات التواصل بداية األربعينيات من القرف العشرين وقد عرّفو نوربت فينر عل  أنو: "احليادة والتحك
 يف كل منهما"

 .117، ص السابقامساعيل مهنانة، ادلرجع  - 2
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"إف الّصراع الذي ؽلّزؽ العادل اليـو ىو صراع عميق اجلذور، يتخط  الصراعات الظاىرية عل  
يدغر يكوف قد أدرؾ تلك اإلرادة التارؼلية يف وىكذا فإف ى ؛1السلطة السياسية والقدرة االقتصادية"

نة الكوكبية للتقنية، وىي إرادة تتجاوز إرادة األشخاص واحلكومات بل تتجاوز قرارات اذليئات اذليم
وعليو  التارؼلية للعصر الذريالدولية والعادلية، بل وأف ىذه األخَتة عجزت عن فهم ىذه السَتورة 

ص أف تلك تأمل وعاش ذبربيت احلرب العادلية الثانية واحلرب الباردة، ليخل يدغر قدى "يبدو أف
األىواؿ ادلريعة للحرب، كانت زوبعة يف فنجاف التقنية اليت دل تكشف بعد عن كل ماىيتها 

عل  تبادؿ ة، لقد ألغت التقنية الفرؽ بُت احلرب والسلم، ألّف السلم السائد حاليا يقـو يادليتافيزيق
وجود اليت تعترب السكينة يف السلم نابعة من حقيقة ال، أو توازف القوى وليس عن إرادة إنسانية الرعب

Sérénite "ىجر اإلنساف وىذا القوؿ يفّسره الواقع بوضوح بعدما  إف ىذا ادلنظر ،2بعدىا األخص
 حقيقة الوجود.

ذلذا كانت احلرب الباردة ىي أصدؽ سبثل ذلذا التداخل بُت احلرب والسلم، وكل األنظمة                                           
لذي انتهت إليو التقنية، واالقتصادية دبختلف تنوعاهتا ىي زلكومة وخاضعة لنفس القدر االسياسية 
وجهة نظر ادليتافيزيقا علا نفس الشيء، نفس القدر الكارثي  يدغر فإّف "أمريكا وروسيا منفبحسب ى
 .3"ذورجدوف ، ونفس التنظيم لئلنساف ادلدّجن ة من عقاذلاتلفللتقنية ادلن

، يضع ىذا ة تكمن في االستفسار الذي تشّكل قوتو جزءا من المصيرماىية التقني"إف 
االستفسار اإلنساف يف كّل مرّة عل  رريق االنكشاؼ. ودبا أنو وضع عل  ىذا الطريق فاإلنساف 

عل  تطوير ىذا الذي انكشف لو يف "التسخَت"  يتقّدـ باستمرار ضلو ىذه اإلمكانية: يف أف يعمل
ه الوضعية. وىكذا تنغلق أمامو إمكانية أخرى: ىي ذبدءا من ىّل احتياراتو وعليو بالتارل أف يأخذ ك

                                                           
 .117ص امساعيل مهنانة، الوجود واحلداثة،ىيدغر يف مناظرة العقل احلديث، ادلرجع السابق،  - 1
 .117ص ادلرجع نفسو،  - 2

3 -  M.H, Le depassement de la metaphisique ,ibib, p 106. 
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وضلو عدـ ربجبو، ليدرؾ ويرى انتمائو  أف يتجو وبطريقة أصلية دوما ضلو كينونة ما ىو غَت سلتفٍ 
 للكشف واالنكشاؼ )وىو االنتماء الذي ؽلسك بو بُت يديو( كأنو ىو ماىيتو اخلاصة. 

إف  ،قع بُت ىاتُت اإلمكانيتُت معّرض لتهديد يكوف ادلصَت منطلقواإلنساف من حيث أنو يو 
واألخطار اليت ستعلق  ؛1خطر" ومصَت االنكشاؼ ودبا ىو كذلك، ىو إذف وبالضرورة ويف كّل أظلار

فإف بعضها  كلذمصَت اإلنساف كما اشرنا كثَتة. ال عّد ذلا وال حصر، ؽلكن التنبؤ ذلا. وبالرغم من 
ل أصبح مكّرسا اليـو فعبل. فقد استقلت التقنية من يد اإلنساف قإف دل نبدى وشيك الظهور 

صبح اإلنساف كما يرى أنسانيتو، بل وفقد وجوده، فاإلنساف إ دَ قَ فَ فػَ وأصبحت قوة كامنة يف ذاهتا، 
ديكارت يهدد بعضو البعض، يدّمر بعضو بعضا فأصبح مصَته مهددا من ررؼ بٍت جنسو "فمنذ 

ة بدأ االىتماـ يلبَت أنشتاين" ونظريتو يف النسبأزياء التطبيقية وصوال إذل "يية الفوعي نيوتن دبدى أعل
 اء الذرية.ييز فوبشكل مذىل بتقنية ادلوت السريع، أو كما يسم  بتقنية ال

 يسآصلمت من جرّاء التقنية ىي يف حقيقة األمر م اليتوشلا ال شك فيو أف أخطر ادلشكبلت 
إلنسانية واليت ىي يف صدد مواجهتها مواجهة أزلية، إاها إذف مسألة ومعاناة تشكو ويبلهتا ىذه ا
الكلمة من معٌت ألف من ربيعة األسلحة الفتاكة ومن ميزاهتا كذلك  ىذه"مصَتية" بكل ما ربملو 

حقيقة ال  –البسيطة  ىذه دل نقل مسحو من عل  وجو أاها قادرة عل  إفناء العادل كلو وتدمَته إفّ 
 يف بضع حل -رلازا

ُ
 .2 ـ..."عدِ ظات ...إنو بلغة التقنية، اخلطر الداىم وليد االخًتاع القاتل أوادل

ل التطور والتقدـ واالزدىار أصبحت فجأة أداة تعمل من ئفالتقنية بعدما كانت وسيلة من وسا
أجل ادلوت واخلراب. واحلديث ىنا ال ؼلتصر عل  التسلح والقنابل الذرية، بل انتقل ووصلت ذروة 

إذل مسائل مرتبطة بالوراثة والبيولوجيا وإمكانية تصنيع أو إنتاج اإلنساف فأصبح اإلنساف النقاش 

                                                           
 .71-70، التقنية، الوجود، احلقيقة، ادلصدر السابق، مارتن ىيدغر - 1
 .118-117ابراىيم أضبد، إشكالية الوجود والتقنية عند مارتن ىيدغر، ادلرجع السابق، ص  - 2
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سلبت منو لغز احلياة ومعناىا  اليتزلكـو هبذه التقنية  هيعيش ربّد جديد ربكمو التقنية.فأصبح مصَت 
دغر تلق  يفلدى ى" ؛وعبلقتها بالتقنيةوأصبح مستقبلو رلهوال وأموره غامضة، فطرحت أزمة القيم 

 مساء خاوية وأرض تضرب فيها الفوض  بُتبلبلة العادل يف فًتة ما بُت احلربُت، فالتعبَت أكثر حّدة عن 
معينة وال ربقة معينة  بأّمةخاصا أرناهبا تبتدي حياة اإلنساف ببل منظور، ببل سلرج، وما كاف موقفا 

و الشرط اإلنساين والعبلمة الفارقة يدغر ىى األزمة غلعل منو... يف حلظة معينة من من ىذه األّمة
يف فًتة فالتقنية سلبت اإلنساف إنسانيتو وزرعت الفوض  يف العادل خاصة  1ادلأسوية لكل وجود"
دلانيا اليت عنيت فيها التقنية أسبيزت فيها التقنية بتناسقها التاـ مع العلم خاصة يف  احلربُت العادليتُت اليت

انيا وفرنسا يف ىذا طا تعّلق بالكمياء فتفوّقت أدلانيا عل  بريبالبحث ادلنظم وادلوّجو خاصة م
ٍت، وىنا تبادر إذل إعداد نفسها لغرض التفّوؽ التق اليات ادلتحدة األمريكيةادليداف.وىذا ما جعل الو 
عل   ُتيحكم العادل اجلديد فحدثت الكارثة النووية اليت أفرزت قنبلتُت نوويتسبدأ الصراع ألجل من 

 ،كن وجب صنعو"كنولوجيا "كل ما ىو شلفأصبح شعار الت 1945وشيما" عاـ و"ىَت  "نكازاكي"
لكّل  اا وهتديدل ربديّ رادلا مثّ  فأعطت اجملتمعات ادلعاصرة أعلية كبَتة للعادل دبفهومو التقٍت الذي
، (جلمالية والوجودية...ا، بلقيةأنساؽ الثقافة مث تعداىا إذل اإلنساف ذاتو يف سلتلف أبعاده )األخ

فتحولت التقنية باعتبارىا قّوة وعمل إذل ظاىرة ثقافية سبارس سلطتها عل  الناس وأصبحت ىي 
التقنية  ةالثقافة وشكلها بل مّست أساسها ألف غاي طبتغيَت ظل فلم تكتفي التقنية ديغم السائد"ا"البر 
فإذا كانت ، (واعو وربويلو والتحكم يف اإلنساف )توظيفضتعد مقتصرة عل  فهم الكوف، بل إخ دل

الثقافة ىي كل ما ؽلنح الشكل اخلاص حلياة ذبّمع تارؼلي، أورلموعة أنساؽ التمثبلت وأنساؽ 
التعابَت وأنساؽ الفعل ذلذا التجّمع، فإاها بذلك سبنح معٌت لوجود األفراد واجلماعات، لكن تأثَت 

 واستبداذلا، وإزالتها. التقنية عل  الثقافة سيلـز عنو إّما ربويل ىذه األنساؽ وإّما تفكيكها

                                                           
 .123، ص السابقادلرجع  إشكالية الوجود والتقنية عند مارتن ىيدغر، ،ابراىيم زلمد - 1
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وىكذا تتجّل  آثار التقنية يف تفكيك التمثبلت والقيم السائدة وإدماج ما ىو سائد ضمن 
ألّف التقنية ىي علم ربويل األشياء إذل أدوات مرّوضة مسيطر عليها )دبا يف ذلك  ،التقنية الثقافة

تعباده اسنساف وأنسنتو إذل اإلن ربرير وبالتارل مت االنتقاؿ ماإلنساف( هبدؼ استغبلذلا ألغراض سلتلفة 
 ومن اآلثار السلبية للتقنية عل  اإلنساف نذكر:، ئووتشيّ 

 ـ وجوده.اصو اجلوىرية اليت سبثل قو : أي ذبريد اإلنساف من خصائالتشيء (1

( السلب: أي حرماف اإلنساف من ذاتو فيصبح غريبا عنو، وىذا ما جعل كارؿ ماركس ينتقد 2
لصناعية عل  الفرد واجملتمع ويلّخصها يف التشيء، ومن خبلؿ تصّور ماركس يبدو بعنف آثار الثورة ا

 أّف التقنية هتّدد الوجود اإلنساين وليس فقط أظلاط احلياة اإلنسانية يف بعده األخبلقي واجلمارل.

 ؟المصير؟ وإذل أين يتجو المصير؟ وما ىي مآؿ المصيروعليو يبق  السؤاؿ ادلطروح من ينتقد 

مع  يدغرالذي أجراه ى وارجابة عن ىذه األسئلة صلدىا متضمنة ولو بشكل سلتصر يف احلإف اإل
كل من : ريدولف أغستاين وجورج فولف يف شهر يوليو من عاـ و  مدقو األدلانية رلّلة "ديرشبيغل" 

يدغر، وتأّخر نشر ىذا لة من وفاة ىياـ قليأي بعد أ 1976أيار/ ماي  31، ونشر بتاريخ 1966
 ىذا احلوار الوحيد الذي خصصو بعدـ نشره إاّل بعد وفاتو، ويعترب  يدغر كاف قد أوصألّف ىاحلوار 

 يدغر للصحافة. ومن األسئلة الواردة يف ىذا احلوار نذكر:ى

 شبيغل : دلاذا ضلن مصعوقوف إذل ىذا احلد من التقنية؟رللة 

مع  آخر يتطابق مع التقنية  ال أقوؿ "مصعوقُت" أقوؿ إنو ليس لدينا إذل حّد اآلف رريق يدغر:ى
 كائن التقنية.
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جة ونقوؿ لك ماذا غلب أف ظلتلك؟ كل شيء ذؽلكننا أف نعارضك معارضة سا رللة شبيغل:
يتحّرؾ ويعمل وىناؾ دائما زلطات كهربائية جديدة واإلنتاج يتزايد وادلنطقة اليت تطّورت فيها التقنية 

 لًتؼ والبدخ فماذا ينقصنا إذف؟ وفرت للناس كثَتا من حاجياهتم، ضلن نعيش يف ا

كل شيء يتحّرؾ ويعمل، ما ىو سليف ىو ىذا التحرؾ، ىذا التحرؾ الذي يفضي دائما يدغر:  ى
إذل ربرؾ آخر. وما ىو سليف ىو أف التقنية تقتلع اإلنساف من األرض وتقطع جذوره. ال أدري ىل 

سل من القمر إذل األرض. ضلن لسنا يف أّما أنا فإنو يفزعٍت أف أرى اآلف صور تر  ،كم حقًّافىذا ؼلي
تبلب اإلنساف ىو حالة قائمة اآلف، ضلن نعيش اآلف ظروفا تقنية حاجة إذل القنبلة الذرية. إف اس

 .خالصة

يف "الربوفانس" الفرنسية مع "رينيو شارؿ" الشاعر وادلقاـو أثناء ت يف ادلّدة األخَتة ر او لقد رب
 1 ..."نسان الذي تّم ىناك يعني النهايةإن استيالب اإلقاؿ رل: .. االحتبلؿ.

يدغر وبشّدة اإليديولوجيا ادلهيمنة يف الدؽلقراريات اليت تتغٌّت بقدرة ىذا احلوار ينكر ىيف 
التقنية يف حقيقتها شيء ال يستطيع اإلنساف "اإلنساف وربكمو يف التقنية قائبل قولتو الشهَتة، 

يدغر للحداثة ككل: فإيديولوجية التقنية العلمية ىوىذه النقطة سبّيز نظرة ورؤية ، التحكم فيو
techno-science عل ، القّوة  تتغذى من عدـ قدرة اإلنساف احلديث أف يتعّرؼ بواسطة الفكر

مل أومن مت فإف غياب الت 2ادلتخفية بُت ثنايا التنمية ادلعاصرة اليت الربّدد عبلقة اإلنساف مع ما يوجد"
نبهار أماـ التقدـ الباىر والفاتن للتكنولوجياات ادلعاصرة واجلديدة اال ببالنسبة لئلنساف ادلعاصر بسب

وسيطرة التقنية عل  اإلنساف ىو أف أرفالنا ىذا االنبهار التقٍت  )عصر الدغليتاؿ(، وأكرب دليل عل 
                                                           

يدغر تر: حسونة ادلصباحي رللة العرب والفكر العادلي، العدد الرابع، خريف دلانية حوار مع مارتن ىشبيغل" االرللة "دير  - 1
 .14، مركز األظلاء القومي، ص 1988

رللة أيس، رللة فلسفية نصف سنوية تصدر عن دار األحياء للصحافة، اجلزائر،  حسن مصدؽ، السياسة يف عصر التقنية، - 2
 .. 81، ص 2009/ مارس 2000، 3العدد 
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قوة  يدغر، أي: "إف "قشتاؿ" ىاالفًتاضي التقٍت، كما يقوؿ فتحي ادلسكيٍت صاروا جزءا من العادل
وزبزينو وربسيبو وتوضيعو من خبلؿ لعبة التقنية دل يعد لغزا اصطبلحيا خاّصا  زاز ادلوجوداستف
ة عائلية أدخلها أرفالنا إذل بيوت ادلدينة: إف العاب األرفاؿ فبلسفة، بل ىو صار بعد ظاىرة يوميبال

حيواف  شتاؿ" أو"ق ي إذل الوجود ىوىي اليـو أبلغ عبلمة عل  الّلعب بالعادل من خبلؿ انتماء افًتاض
 دغليتاؿ ببل توقيع بشري.

حُت زعم ذات مرة أنو حىت "ألعاب الطفولة" ؼلًتقها تاريخ العادل، لكنو ما   لىيغصاب لقد أ
نعٍت كاف ليحدس أّف ألعاب األرفاؿ قد صارت اليـو األمارات الوحيدة عل  "فبلسفة ادلستقبل"، 

 1كل ادلزاعم القومية لئلنساف"عل  سكاف مدينة الوجود االفًتاضية بعد أف تنهار  

جاوز إرادة اإلنساف بل تناؾ قّوة يف التقنية تى فالواقع يشهد اليـو يف خضم التطّورات السريعة أف
أخبلقي يريد توجيو  ف أي مشروع سياسي أوإمو فيها، وىي قّوة ال تصدر عنو، وبالتارل فك  رادة ربَ إو 

وكبلـ ال رائل منو، بل رلّرد خدعة، وبالتارل "يبدو السيطرة عليها يبق  رلّرد توىيم  التقنية أو
اإلنساف  بأفّ  حات ادلتسارعة للتطور الباىر للتقنية ال تًتؾ أوتعطي انطباعاتاصحيًحا أف النج

سيصبح سيد التقنية، فاحلقيقة تؤكد أف اإلنساف أصبح خادما للقوة اليت تسيطر عل  كّل إنتاج تقٍت 
إذل حتميات ظلّوىا اخلاصة والعمياء واليت تتجّسد إاّل التقنية ال زبضع دبعٌت أف ، 2من صبيع اجلوانب"

الضرورة  هاليت تسمح هبا صبيع حاالت التجريب بُت عناصرىا، وىذيف ربقيق صبيع الًتكيبات ادلمكنة 
 تتجاوز اإلنساف ومشاريعو ونشارو. يدغر كاستثارة مستفزّةاة يف قلب جوىر التقنية يوصفها ىادلتخف

                                                           
يدغر رعاية الوجود يف عصر الدغليتاؿ، مدخل إذل قراءة سياسة مؤمنوف ببل ، الفيلسوؼ واالمربارورية، ىٍتادلسكي فتحي - 1

)سبثل ىذه الدراسة الفصل  18-17حدود، مؤسسة دراط الصادرعن مؤسسة مؤمنوف ببل حدودسات وأحباث، ادلغرب، ص 
 االمرارورية يف تنوير اإلنساف األسَت الثاين من كتاب "اذلوية و 

 .81، ص السابقادلرجع رللة أيس،  ، السياسة يف عصر التقنية،حسن مصدؽ،  - 2
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لتقنية احلديثة سنرى أاها عملية ذبمع اإلنساف يف اإليقاؼ لوع إذل ماىّية الكشف ادلميز وبالرج
"اإلرار" الذي يعٍت كل ادلكّوف" أو "اذليكل" و " ذلك "اإلرارDas Genstellادلستثَت، أي كػ "

تعٍت  " تشَت يف اللغة األدلانية إذل عملية توحيد وذبميع فماGe"ما ؽلكن أف نضع عليو شيئا ما، ؼ 
"Stell ج وزبزين وربويل " كيفية اإليقاؼ ادلختلفة اليت تربز يف التقنية احلديثة من استخرا

يدغر بأف التقنية ىي ليست ما سبنحو ظاىريا من أشياء وأدوات ووسائل بل رنا ىوتوزيع...ذلذا ػلذ
ألف  1لتقنية"شيء بأي صلة ل ال ؽلت قبل كل ةفجوىر التقني يشدد "إف جوىر التقنية ليس إنسانيا،

ذل ربقيق أقص  شلكناهتا وأقص  كماذلا ادلمكن وىذا ما يتجل  من إالتقنية احلديثة أصبحت تتجو 
فكرة ريضنة الطبيعية حيث أصبح  وىنا تربز للموضوعات واالحتساب و ؿ اإلقبالية التامة لؤلشياء خبل

زباذ القرار ااإلنساف عل  كل شيء ؽلكن البحث فيو ودراستو رياضيا فأصبحت التقنية ىي اليت ترغم 
وبالتارل أصبح عبدا ذلا خاضعا لقيمها وىي سيدة عليو تفرض منهجها وإرادهتا، حىت جعلت منو 

إذل مستقبلو أو االلتفات إذل ماضيو ألاها أصبحت ىي اآلمر والناىي  غريبا عن عادلو ومنعتو من النظر
 وبالتارل دل يعد يفكر يف ما ينقد مصَته.

، ىذا "أرنست جونغر" "العامل" ؿ: استفاد من كتابيدغر قد اؽ صلد أف ىويف ىذا السي 
لم ؽلنح ف"، لرسومات اليت منحتها ادلمارسة لوالكتاب الذي يكشف عن عمق اخلطاب التقٍت وعن ا

ماركس التقنية موضعها الّرمسي وإف كاف ىو رائد التفكَت التقٍت احلديث. دلّا ضّبل الرأمسالية مسؤولية 
ت التقنية لّدمار، دل يكشف عل  أف سوء فهم ماىية التقنية ىو اخلطر األعظم. حلّ اخلطر وا

فهي النارق باسم اإلنساف وباسم أفكاره  ،اإلعبلمية والربرلة احلاسوبية الوجو اخلطَت من التقنية
أصبح إلعبلمية الرقمية. لة، أي يف حقل التقنية يف ما بعد اآلو اخلطَت ليتجّسد الوجو  اتو،وإيديولوجي

رفع مردوديتو حسب احلاجة وحسب الربرلة، إذل درجة أّف احلاسوب  اإلنساف برنارلا رقميا ؽلكن

                                                           
، 1للميتافيزيقا، دارالفراي، بَتوت، لبناف، ط فينومينولوجيواإلاهاء الأوي، مارتن ىيدغر، الفن واحلقيقة، ييب الفر علي حلب - 1

 .200ص  ،2008
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وبالتارل دل  1حلميمية"خصوصياتو ا  يفىتح منافسا لو قراراتو،ا يصبح النارق باسم اإلنساف: رلّسد
 :الوجود( يقوؿ ىيدغروّجو إليو )نداء وعل  فهم النداء ادل يعد اإلنساف ؽلتلك القدرة عل  فهم ذاتو،

ومن شبة تفلت منو كل ، اإلنساف( عل  أنو ذلك الكائن الذي يوّجو إليو النداء "ال يرى ذاتو ) أي
صار ببل ورن وال مورن ألف التقنية انتزعت أي  ؛2الطرؽ اليت سبكنو من أف يفهم كيف يوجد ..." 

  منو القدرة عل  االنتماء إذل ىذه األرض اليت كاف مشدودا ذلا.

اليت شهدت فيها  لحظةاهاء النيتشوي للميتافيزيقا إاهاء غَت مكتمل، وعلو اللذلك يبق  اإل
خطاب  يفتنخرط إرادة االقتدار يف وجو من وجوىها )الذاتية( فادليتافيزيقا الغربية اكتماذلا الفعلي، 

اليت تؤكد عل  ضياع  ضمن "إرادة اإلرادة" ىذه اإلرادة ذلا إالّ نفهمها أو نؤوّ  ال ؽلكن أفو  ،احلداثة
 ل وتنظيم حساي دقيق.ف الغري بُت إصلازات التقنية وربّولو إذل موضوع سبثّ ااإلنس

ل كل شيء فيو ي( يصّور بدقة عادلا معاصرا ػل1882والشر" ) اخلَتوراء ما "ولعّل كتاب نيتشو "
ا حركات ظلّو وصراع يضو "حلظات االنعطاؼ التارؼلية ىذه تتجل  متجاوزة ومتداخلة ببعضها غالببنق

رائعة متعددة الوجوه أشبو بالغابة، نوع من اإليقاع االستوائي يف عملية التطّور مع حركة ىائلة للتبصَت 
تعارضا عنيفا وادلتفجرة وادلتصارعة فيما بينها من أجل والتعمَت الذايت بفضل األنانيات ادلتعارضة 

حدود أو قيود وأي احًتاـ أو اعتبار يف إرار الشمس والنور، غَت قادرة عل  االىتداء إذل أيّة 
 ...األخبلؽ ادلوجودة ربت تصرّفها

 لكنو اآلف -لخطر ىائ-ال شيء غَت األسئلة اجلديدة، مرّة أخرى ىناؾ خطر وىو أـ األخبلؽ
عل  القلب بالذات  موضوع خطر عل  الفرد عل  األقرب واألعّز عل  الشارع، عل  االبن بالذات،

ىذا ما يفسر الصرخة ادلدوية اليت أرلقها نيتشو واليت  ؛3البشرية للتمٍت واإلرادة" ذاتعل  أعمق ادلبل
                                                           

 .200، ص  يدغر، الفن واحلقيقة، أواإلاهاء الفينومينولوجي للميتافيزيقا،ادلرجع السابقلفريوي، مارتن ىعلي حلبيب ا - 1
 .74، ص سابق ، التقنية، احلقيقة، الوجود، مصدر يدغرارتن ىم - 2
 .83، ص السابق ادلرجع  رللة أيس، السياسة يف عصر التقنية، حسن مصدؽ، - 3
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شلا آمنتم  ،حلد اآلف احلذر مث احلذر، خذوا حذركم شلّا وثقتم بو، شلّا أحببتموه عال يزاؿ مداىا يسم
 بو.

من حركتو يقوؿ نيتشو : "احذروا من التقدـ التكنولوجي الذي ال غاية لو إال ذاتو، احذروا 
يعيشوف   مستعبدين، يف ادلستقبل أفراد ريعُت خانعُت  سوؼ يولد ،اجلهنمية اليت ال تتوقف عند حدّ 

كاآلالت، احذروا من ىذه الدورة الطاحنة للماؿ ورأس ادلاؿ واإلنتاج الذي يستهلك نفسو بنفسو، 
القدؽلة لكي ربل  احذروا من عصر العدمية الذي سيجيئ ال زلالة. إذ ال يكفي أف تسقطوا اآلذلة

لتقدـ األدياف العلمية فتنهار األدياف التقليدية لكي ربّل زلّلها ا ها أصناًما جديدة، ال يكفي أفزللّ 
وىكذا سبّكن العقل الغري من رسم وصنع جذور فناءه بنفسو. فكأف ىذه  1ليس غاية حبد ذاتو"

الثقافة اجلديدة )الثقافة التقنية( ثقافة تسَت بو ضلو العدـ، وضلو إسقاط كل القيم وكل ما ىو إنساين، 
إذل عبد وخادـ ذلا فلم يعد ىو من يقّرر بل وأخرجتو من أرضو ومسكنو فتحّوؿ من سيد عل  التقنية 

 وػلّدد ويرسم مصَته، بل إف مصَته أصبح زلكـو هبمجية تقنية ورقمية ال يستطيع التحكم فيها.

وىذا ما وضع مصَته أماـ هتديد فعلي لكل ادلكتسبات والقيم، بل وأّف الثقافة الغربية صارت 
يدغر مسألة ىاّمة وىي مارتن ىسابقا ررح  أشرنا ة ىذا التهديد التقٍت وىنا كماأتعيش ربت ور

ستعيشو الثقافة الغربية؟ أي مستقبل مصَت  الغري؟ أي دبسألة ادلصَت أي مصَت ينتظر اإلنساف ادلرتبطة
ذلذه الثقافة يف ظل سيططرة وسطوة الثقافة التقنية؟ أي خطاب سيتبناه اإلنساف يف ظل انتشار 

 وسيادة اخلطاب التقٍت؟

يدغر شر مع ىنعود إذل حوار قاـ بو ريتشارد فيرلموع ىذه األسئلة ادلصَتية  قبل إجابتنا عن
 ددبناسبة عي 1969أيلوؿ  24وبثتو القناة الثانية يف التلفزيوف األدلاين )الغري( وىو حوار أجري يـو 

 يدغر الثمانُت.مولد ى

                                                           
 .83، ص التقنية،رللة أيس،  ادلرجع السابق  حسن مصدؽ، السياسة يف عصر - 1
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عي العلم إذل سعلا: رابعهما اإلشكارل و عل   دائما موضع اهتاـ وتركز ضعهما: شبة شيئاف ترشفي
ادلنشود بأسرع ما ؽلكن  ورريقة يف تصّور التقنية ال ترى فيها غَت وسيلة نافعة لبلوغ اذلدؼ ،اذليمنة

ويف عصرنا ىذا بالضبط حيث معظم الناس ينتظروف كل شيء من العلم وحيث يربىن ذلم عرب برامج 
اف يتوّصل بواسطة التقنية إذل ما يريده يف بل وحىت من خارج الكرة األرضية، بأف اإلنس ةتلفزيونية عادلي

لغازا غَت مفهومة للعديد من أىذا العصر، فإف أفكارؾ حوؿ العلم وجوىر التكنيك تبدوا 
 الناس...ماذا تعٍت أوال بقولك حُت تؤكد "إف العلم ال يفكر"

رار زلاضرة ىذه العبارة "العلم ال يفكر" اليت أثارت الكثَت من الضجة عندما قلتها يف إ يدغر:ى
الفلسفة، ولكنو وبدوف أف يدري يرتبط هبذا  عدِ بُ يف فرايبورغ، إظلا تعٍت: أف العلم ال يتحّرؾ ضمن 

ة موقف يبق  غَت واضح ادلعادل لعدّ  العلم والفلسفة وىو يدغر منىذا ىو ادلوقف ادلبدئي ذل 1"عدالبُ 
تبينها من نلتقنية والعتبارات أخرى سكرىا سابقا يف قولو أين لست ضد ااعتبارات منها ما أتينا عل  ذ 

 خبلؿ سَت مراحل ىذا البحث أو نصل إليها كاستنتاجات اهائية.

 يدغر إذل ضرورة إحبلؿقنية إذل سلطة ميتافيزيقية دع  فبعدما ربّولت العقبلنية الغربية بفعل الت
فض يدة قوبلت بالر ىذه العقبلنية اجلدبلؿ إحلة متحررة من جنوف التقنية، لكن عقبلنية جديدة وبدي

فهو أي العقل الغري  ،يدغرالعقل الغري ليس كما فهمو ى من قبل يورغن ىابرماس الذي رأى أف
مازاؿ زلافظا عل  إمكانياتو وقدراتو وليس ىناؾ ضرورة جملاوزتو، فهو يتطلب مراجعة وال يتطلب 

لحداثة، االختبلؼ يف اهايتها "ال ؼلتلف أحد حوؿ األساس الذايت ل، إذ عقلية-البلّ -زلاكمة انتاجاتو
يتجو عصر التقنية احلديثة ؛...من الفبلسفة من ينفي اهاية ميتافيزيقا احلداثة )ىابرماس(ف ،من عدمها

ادلفجع إذل بلورة ميتافيزيقا الذات، وتفعيلها ضلو اهايتها، بعد اكتماؿ رىاناهتا وربقق منجزاهتا وتدمَتىا 

                                                           
يدغر ، نص احلوار الذي أجري معو، ىايدغر يوضح نفسو، تر: فريق الًتصبة وادلراجعة يف مركز اإلظلاء القومي، رللة العرب ى - 1

 .92، ص 1988والفكر العادلي، العدد الرابع، خريف 
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حيث  .1صر التقنية عل  تقويض الذاتية وتفكيك بنية العقبلنية"ع األرض، تقـو اهاية ولئلنساف وألم
"لن يبدأ الفكر إاّل عندما نكون قد أشرنا إليو:  والذي يف مقتطف من احلوار السابق يدغريقوؿ ى

ىو العقل، إنما ىو العدو األلذ  تعّلمنا أن ىذا الشيء الذي طالما كان ممجًدا منذ عصور
معاين جديدة فحّلت اآللة زلل ادلوجودات وحّل الفكر النظري زلّل  ألّف التقنية ضبلت ؛2للفكر "

الفن وربّولت ادليتافيزيقا بديبل عن الفكر فتحّوؿ اإلنساف إذل مادة أولية يقـو عليها اخلطاب التقٍت 
 احلديث.

يدغري فهي حبسبو كارثة كونية ضبلت اإلنسانية إذل يف التقنية يعد موضع السؤاؿ اذل إف التفكَت
وية اخلطر، خطر يهدد مصَت اإلنساف يف عادل زلكـو برؤية حسابية مضبورة وموّجهة رقميا، وىذا ىا

 اخلطر حدث ألف سؤاؿ ادلاىية ظل سؤاؿ غَت مفّكر فيو وىو السؤاؿ الذي كاف موضع اخلطر
 وموضع "نسياف الوجود".

ث استنكر يف يف أكثر من موقع حي التقنية الحديثةصّعد موقفو من قد يدغر وإننا صلد ى
وتغييبو حضاريا  اقتالعها لإلنسان الغربي من جذوره "َتفكت"اهاية الفلسفة ومهّمة الزلاضرتو 
، لكن ماغلب الّتأكيد عليو ىو أنو "ال غلب فهم اخلطاب التقٍت يف سبظهراتو اإلرادية أو وتاريخّيا

أّوال وتنفيذ قرار مؤسسايت، نشأت التقنية لسد احلاجة  .أو دوافعو ادليتافيزيقية دوف ربطو جبذوره
ادلطلق إذل العجز  درجة مارستو ادلؤسسة السياسية ثانيا، دل يعد شلكنا التحكم دبيكانيزمات التقنية إذل

ذل إنقاذ مصَت ىّددتو إػلتاج الغرب .. . وغلنب األرض من كارثة كونيةاستشكاؿ سؤاؿ ما ينقذ 
 .3األرقاـ واحلسابات ربت ورأة التقنية"

                                                           
 .196-195بق، ص ادلرجع السا الفن واحلقيقة، حلبيب الفريوي،اعلي  - 1
 .93، ص السابقادلرجع ، نص احلوار الذي أجري معو، يدغرى - 2
 .40علي احلبيب الفريوي، الفن واحلقيقة، ادلرجع السابق، ص  - 3
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ادلصَت؟ أو كيف ينقذ ىذا  ادلشار إليها سابقا من ينقذ لمصيراإذل البحث يف مسألة  ىنا نعود
 ادلصَت؟ 

يدغر السؤاؿ التارل: كيف ؽلكن أف ضلّدد معٌت الكلمة ررح ى "رسالة في اإلنسانيوية"تو يف مقال
غل بيحداث عصرنا؟ ويف ادلقابلة اليت أجرهتا معو جريدة ديرشأ( بعد humanismاإلنسانيوية )

 منفجعا "لن ينقدنا سوى اهلل". يدغراألدلانية قاؿ فيها ى

ر وبعمق غيدفاجعة وبعمق الشعور الذي كايده ىىذا السؤاؿ وىذه اإلجابة توحي لنا بعمق ال
يدغر عرؼ أف ظرفنا التارؼلي حباجة إذل أف تشخيصو. فه األدل الذي عايشو. وأثر ادلرض الذي حاوؿ

ه لفهم ىذه األزمة عل  أاها أزمة سبس جذور ادتعداسف ايقة ورويلة وكبوصفو حقبة أزمة عميفّكر فيو 
 .1أشكاؿ ادلمارسات الفكرية والثقافية ادلوروثة.

تعد الفلسفة اليـو قادرة عل  ضباية اإلنسانية وإنقاذىا من الدمار التقٍت، بل ودل تعد قادرة  فلم
ليـو وأكثر من أي وقت مض  إذل من عل  ضباية مصَت الوجود اإلنساين، ذلذا ربتاج اإلنسانية ا

يدغر يف انفراج ػلّدد ى ينقدىا، أي إذل من ػلّررىا من قبضة وىيمنة التقنية احلديثة، حيث "يأمل
ية ومن اخلطر النووي، وإف كاف و العبلقة بُت اإلنساف والتقنية، يتحّرر الفكر الغري من الرؤية النو 

الذي نسلكو ضلن البشر ىو األبعد دائما. يتحدد إنقاذ يصعب ربقيق ىذا النداء بسهولة. إّف الدرب 
الوجود بعمق، ويف حلظة خيار مصَتي ال   نتأمل العادل من خطر التقنية احلديثة يف الفكر التأملي، أف

ودوف أف نقّدر  يدعنا الفكر ادلتأمل للكسل، يضعنا أماـ خيارات عديدة. يعمل ىذا الفكر االف 
وىذا  2"سَت الفكر اإلنساين يف اذباه التكيف مع جوىر التقنية احلديثةعملو ونلحظ أعليتو، عل  تف

حوار مع الذي يكوف من خبلؿ إقامة  التكيف مع التقنية لن يكوف إال من خبلؿ الفكر ادلتأمل
                                                           

، 2007، 1ناظم، علي حاكم صاحل، دارالكتاب اجلديدة ادلتحدة، ط يدغر، تر: حسنى ىانز جورج غادامَت، ررؽ - 1
 .32ص
 .211يوي، الفن واحلقيقة، ادلرجع السابق، ص علي احلبيب الفر  - 2
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يدغر يعلق عدائو . وىنا ال يبدو أف ى1التقنية باعتبارىا "احلدث األساسي اجلدير أكثر بالسؤاؿ"
يدعو الستثمارىا من أجل اإلنساف، فهو دل يكن يرى اخلطر يف التقنية كما قد يفهمو  للتقنية وإظّلا ىو

البعض وإظلا خطرىا يكمن يف عدـ مساءلة ماىيتها، ألنو كما يقوؿ "ليست ماىية التقنية شيئا 
تقنيا"، "وىكذا فنحن نقيم من قبل يف العنصر احلر للمصَت، ىذا ادلصَت الذي ال ػلبسنا البتة يف 

كئيب وال يرغمنا عل  اخلضوع للتقنية خبنوع أو عل  أف نتمّرد عليها بدوف جدوى وأف ضلكم   قصر
عل  ماىية التقنية صلد أنفسنا وبطريقة غَت متوقعة ننفتح عليها كعمل شيطاين، بل بالعكس، عندما 

 وىنا صلد دعوة إذل ضرورة االنفتاح عل  ماىية التقنية. ؛2مأخوذين ضمن نداء زلّرر"

يف ، ألنو المصير من حصار وجنون التقنية ىو العزم على مساءلتها واستفسارىا ذما ينقإّن 
"إف القدر الذي يوّجو  ؛يدغر، حيث يقوؿ ىذاخلطر ينمو ما يُنق، فبقدر ما ينمو ذادلاىية يرقد ما ينق

بل  ضلو التسخَت ىو اخلطر األقص  ليست التقنية ىي ما ىو خطَت، ال وجود دلا ىو شيطاين فيها،
إف ادلعٌت ادلعدؿ  ىناؾ غموض ماىيتها إف ماىية التقنية من حيث أاها مصَت لبلنكشاؼ ىي اخلطر،

 لوفا إذا فهمنا االستفسار دبعٌت ادلصَت ودبعٌت اخلطر.أ( يصبح مGestellلكلمة استفسار )

ة اليت إف التهديد الذي يثقل كاىل اإلنساف، ال يأيت يف الدرجة األوذل من آالت وأجهزة التقني
 صاب من قبل اإلنساف يف كينونتو.تلة، إف التهديد احلقيقي كاف قد أؽلكن بالفعل أف تكوف قا

كن ل ىناؾ حيث يهيمن االستفسار، ىل ؽلكن أف يكوف ىناؾ خطر بادلعٌت األعل  للكلمة؟
الغرب أف يبحث يف خطر التقنية إذف عل    ؛3ينمو ىناؾ أيضا ما ينقد "يكوف اخلطر، ىناؾ حيث

                                                           
1 -  M.H, Introduction de la methaphisique, trad : Kaln, PUF, Paris, 1958 , 
Guallimard, Paris, 1967, p 149. 

 .71ػ، التقنية، احلقيقة، الوجود،ادلصدر السابق، ص يدغرمارتن ى - 2
 .75-74، ص نفسوادلصدر  - 3
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ن ما يعيد إليو شرؼ وجوده، ألف يف اخلطر يكمل ما ينقد حىت ولو كاف مؤّجل، فنحن نشاىد ع
 اخلطر وهبذه ادلشاىدة ندرؾ ما ينقذ.

ؽلنح فعل اإلنقاذ معٌت مضاعفا إذ يقوؿ:  "التقنية، الحقيقة، الوجود"يدغر يف كتابو صلد ىذلذا 
سارة: أمسك يف الوقت ادلناسب الشيء ادلهدد "ماذا يعٍت الفعل انقذ؟ تعّودنا فهم أف ىذا الفعل بب
" أكثر من ذلك فهو يعٍت أيضا: أف نقود ضلو ذبالتعظيم لتأمُت بقائو البلحق، لكن الفعل "أنق

ادلاىية، من أجل إظهارىا للمرة األوذل وبالطريقة اخلاصة هبا... ينبغي أف تكوف ماىية التقنية ىي اليت 
 1 ..."ذربتضن ظلو ما ينق

ألّوؿ مرّة نقاذ العودة اذل ادلاىية من أجل إظهارىا ا يعٍت اإلذين ينمو اخلطر، وهبأذ ينمو إف ماينق
 وبالطريقة اخلاصة هبا.

يدغر عند ىذا التقابل يقف ى ،ل االستفسار مورن اخلطر، كانت التقنية مقاـ اإلنقاذ"مثّ 
 وػلمل االحتجاب االختفاء.  حقيقة،أمرا مألوفا، تستوجب احلقيقة البل ادلفهومي بُت اخلطر واإلنقاذ

 من اخلطر ما ينقذ، واالستفسار ما ينقذ حُت يكوف ىو ماىية التقنية. يظهر

حّولت التقنية احلديثة االستفسار إذل مصَت، وإذل خطر ال ؼلص الوجود اإلنساين، ؼلص كذلك 
ؽلثل يف اآلف االنكشاؼ، ىكذا ينمو ما ينقذ داخل اخلطر، وضمن التقنية، فما يهدد مصَت اإلنساف 

وىذا غلعلنا نبلحظ أف سؤاؿ ماىية التقنية ال ينفصل عن  ؛2من اخلطر..." هذاتو عامبل إلنقاذ
 االستفسار، ألنو إف كاف ما ينقذ ال ينفصل من سؤاؿ التقنية فعل  الغرب االنتباه دائما إذل اخلطر.

ا ما يضعنا أماـ سؤاؿ يدغر يدعونا إذل ضرورة إكماؿ التفكَت فيما ينقذ، وىذوبالتارل فإف ى
 ما غلب أف يكوف تفكَتا؟ حوؿ 

                                                           
 .76-75، ص نفسو، التقنية، احلقيقة، الوجود،ادلصدر يدغرػمارتن ى - 1
 .213علي احلبيب الفريوي، الفن واحلقيقة، ادلرجع السابق، ص  - 2



 من ثقافة اإلنسان إىل ثقافة النزعة اإلنسانية                                                       الفصل الثاني 

110 
 

يدغري ػلّرر الفكر من إخفاقاتو السابقة، بالسؤاؿ، ىو تشريع ى "إف ربط السؤاؿ بالفكر والفكر
فماذا يعٍت  ،طرح السؤاؿ رادلا شبة فكر جذرييوؽلّد أشرعتو عل  ادلستقبل والتوقع دبا غلب أف يكوف. 

؟نفك التفكَت؟ وماذا يعٍت أف  .ر اليـو

 ؟ يدعويدغر فهما لعبلقة السؤاؿ بالفكر يف نعتو "ما الذي ؽلكن أف نسّميو تفكَتا ؽلنحنا ى
دياتو وإحداثو دوف أف يناؿ منو، أف نفكر ليس أف نسأؿ بالتفكَت إذل السؤاؿ عل  جهة االطلراط يف ت

اجلواب وال د فحسب بل ىو عينة يصعب زبطيها أف نفكر ليس أف نسأؿ فحسب، إظلا أف نعانِ 
 .1نًتّدد يف ذباوزه..."

بلّمفكر فيو وبالتارل صلد أنفسنا أماـ سؤاؿ الإذل ضرورة التفكَت والسؤاؿ عن يدغر وىنا يشَت ى
؟ وفي لذي غلب أف نفّكرا آخر، ما  .اليـو

يف يدغر ى فيو بعد، حيث يقوؿ ىذه ىي معضلة الفكر الغري ألف الذي يطمح إليو دل يفّكر
 تنجحأنفسنا لكي  نفكر ضلنعندما  ا"ماذا يعٍت التفكَت" "نصل إذل ما يسّم  تفكَت بداية كتابة : 

 .2زلاولة مثل ىذه غلب أف نكوف مستعدين لتعّلم التفكَت"

لبلنفتاح عل   نانفّكر اليـو ، وكيف ظلتحن تفكَتنا ونصوغ أسئلت يدغري يعلمنا كيفالدرس اذلف
إذل العتبات وإذل السكن يف تضاريس  وجو السؤاؿأف نفكر بادلستقبل ىو أف ن ،ادلستقبل سؤاؿ
 الفكر.

أف نفّكر اليـو ىو أف نكسر قيود ادلاورائيات، أف نفّكر اليـو ىو أف ننظر إذل األفق أف ظلنح 
 التفكَت بادلستقبل دبا فيو الكفاية، أف نفكر يف العصر ونفتح نوافده ادلغلقة عل  ادلستقبل.

                                                           
 .45يدغر ومسألة احلداثة لبلنفتاح عل  سؤاؿ ادلستقبل ضمن مقاربات فلسفية، ادلرجع السابق، ص علي احلبيب الفريوي، ى - 1
 .33ص ، 2009-2008، ، تر: نادية ونفقة، ديواف ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائرماذا يعٍت التفكَتيدغر، مارتن ى - 2
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 اهتم دبا ىو أكثر جذرية أف للفكر يف ادلوجود بل غلب أف لكن ىذا التفكَت ليس فقط إعماال
 من السقوط يف اذلاوية. ه ليس كافيا إلنقاذ ادلصَتداهتم بالوجود ألف االىتماـ بادلوجود وح

لذي غلب التفكَت فيو بقي ال مفكرا فيو، أي بقي متحجبا عنا، رغم أف التفكَت إال أف ىذا ا
ألنو مطلب قدمي رلبو  ،ليس باألمر اجلديد عن الفكر الغريبادلصَت وررح السؤاؿ عن ادلستقبل 

 القدماء وشدوا فكرىم إليو وعاندوه بأسئلتهم.

ػلتاج ادلستقبل إذل فهم العوائق اليت تفصل جهة تفكَتنا دبا ينقذ وجهة نظر "التقنية اليت تتجو "
 ...إذل مستقبل صلهلو

ص مصَته من جنوف النهايات إف عل  يدغر سؤاؿ ادلستقبل وكيف ؽلكن للغرب أف ؼللّ يطرح ى
 ...الفكر الغري أف يستلهم أسئلة العصر

ا ىو األساس دبفيو بعد أو ادلسكوت عنو  ما ػلتاجو الغرب األوروي يف ادلستقبل ىو ما دل يفكر
التفكَت ىو سبيل فهم الوجود دبا ىو وجود ومهّمة و  ؛1اجلدري االنفتاح عل  رىانات ادلستقبل..."

ىي اإلرث ادليتافيزيقي حىت يكوف تفكَتا، لكن كما رأينا سابقا أف البعض قد يتصّور أف التفكَت 
التفكَت ال يكوف شلكنا  االتفكَت العلمي ىو السبيل الوحيد النتشاؿ اإلنساف ادلعاصر من أزمتو، وى

"إف نو وم؛ يدغر ال يفكر وال ؽلكنو أبدا أف يفكرَت العلمي ألّف العلم كما يقوؿ ىبالنسبة للتفك
نساف واألشياء من استعادة وجودىم اإل نُ كّ تحّوؿ العميق يف الفكر ىو السبيل الوحيد الذي ؽلُ ال

ومعناىم من خبلؿ بناء تبادؿ ثقايف قادر عل  استيعاب سلتلف األصوات والتجارب التارؼلية 
إلنساف يستطيع ألف التفكَت يعترب إمكانية متاحة جلميع البشر، فا 2اإلنساف"لبلنسانية اليت تشكل 

يدغر اإلنساف حبسب ى فهو حتما ؽللكها ألف اأف يفكر بقدرما ؽللك تلك اإلمكانية. وما داـ إنسان

                                                           
 .48يدغر ومسألة احلداثة لبلنفتاح عل  ادلستقبل، ادلرجع السابق، ص علي احلبيب الفريوي، ى - 1
 .49لسابق، ، ص ، ادلصدر اأيسيدغر وأصوات أزمتنا، تر: صباؿ زلمود، رللة تن ىدنيا نيكويت، تاريخ الوجود عند مار  - 2
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ىو ذلك الذي يستطيع أف يفكر، أو باألحرى ىو الكائن احلي ادلفّكر الذي غلب أف يكوف قادرًا 
 نساف.إلاعل  التفكَت مىت ما أراد ذلك، وبالتارل التفكَت ىو إمكانية روع إرادة 

أف يسم  احلساب تفكَتا، فإنو يف الوقت نفسو ينكر أف تكوف ررؽ  يدغر ينكروإذا كاف ى
إذل  دوداحل ، إف التفكَت غلتازكَت ال يعٍت أف ضلصل عل  ادلعرفةإذ يقوؿ: "التف ،ربصيل ادلعرفة تفكَتا

إذل وجوده أو باألحرى إذل ، ءيلشوإظلا ىو ما يتجاوز ا اً يّ التفكَت إذف ليس تفكَتًا شيئ ،تربة الوجود
 .1الوجود... التفكرب والوجود نفس الشيء"

تفكَت، ففي الوجود والزماف كاف يدغر فيما يتعلق بالح أف شبة تطّور واضحا يف تفكَت ىومن الواض
ويف كتبو ادلتأخرة أصبح التفكَت ػلتل  الفهم أكثر شلا يتحّدث عن التفكَت، يدغر يتحدث عنى

 ماتو وتبلشي احلديث عن مسألة الفهم سباما.جانب كبَت من اىتما

 انفتاح ادلوجود اإلنساين عل  الوجود.يدغر ىو اف كاف الشغل الشاغل ذلويف الوجود والزم

وىذا  *عن السر، وارتبط التفكَت باالنفتاح عن السر. يدغرى ويف ادلؤلفات ادلتأخرة كثر حديث
ولوجيا أنط لغة استحقاؽ شريف ونداءً يدغر يف الكمن يف اإلنصات للوجود حيث يرى ىالسر ي
إف مسألة التفكَت ىي مسألة إنصات، "د بو الغرب ما ينقذ. وما ينقذ إذل سؤاؿ ادلصَت، ييستع

بطرح أسئلة الوجود ألاّها كما يصفها  اللغة ىي الكفيلة ، و2إنصات لنداء الوجود واستجابة لصوتو"
 وجود، واللغة مورن لو." فتكوف الكلمة قوؿ ػلفظ حقيقة الالوجود"ىي بيت 

                                                           
 .246، ص 2009دار التنوير للطباعة والنشر، د ط، ،وجود وادلوجود اليدغر، صباؿ زلمد، أضبد سليماف، مارتن ى - 1
 .246لسابق، ص اانظر: صباؿ زلمد، أضبد سليماف، ادلرجع   *
بات فلسفية رللة فصيلة علمية زلكمو. يدغر ومسألة احلداثة لبلنفتاح عل  سؤاؿ ادلستقبل، رللة مقار ، ىعلي احلبيب الفريوي - 2

، جامعة مستغازل، العدد   .40، ص 2014، سبتمرب 3سلرب الفلسفة والعلـو
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دا إذل الشعر، حيث "أف سؤاؿ يولتجاوز ىذا التعثر فإف الغرب حباجة إذل رؤية فنية للعادل وربد
و سؤاؿ ادلستقبل... ىذا الفن عادلستقبل ىو سؤاؿ شعري ...ففكر الشعر ىو الفكر الذي يرف

ودىم... يصبح الفن )الشعر( الذي أدركو اإلغريق مع ىومَتوس حيث كانت اللغة حاضرة يف وج
فالغرب حباجة إذل يـو شعري وإذل شعراء أمثاؿ  1ادلبلذ األخَت الذي يتعلق بو سؤاؿ ادلستقبل"

يدغر "يرى يف الشعري استعادة للمقدس يستلهم منو  ينقذوف مصَته من السقوط، ألف ىىولدرلُت
ينقذ ألف سؤاؿ ادلصَت  الغرب رباعي العادل )األرض والسماء، اإلنساف وااللو( ويورد عبلقتو دبا

   .2ىو إلو شعري" وأضح  مقًتف بعودة اآلذلة . فاإللو ادلقصود ىو إلو عودة ادلصَت" 

يدغر عل  لساف ىولدرلُت: "اإلنساف ػليا شعريا عل  ىذه وبالضبط الشعر كما يقوؿ ى
 ألف الشعر ىو مسكن الكينونة. 3األرض"

نيتشو مث  اه العدمية اليت كاف قد أشار إلييفوالسؤاؿ ادلطروح ىل سينجو الغرب من الوقوع 
 يدغر؟سيعود إليها ى

يدغر منها حىت وإف كاف فيو بعض الغموض لتقنية وىذا ادلوقف الذي يتخذه ىإف ىذا التصّور ل
يدغر كاف ضد التقنية كما ال غلب من ن جهة ال غلب علينا أف نفهم أف ىبالنسبة للبعض إال أنو م

اجتاحت  عميقةً  الثقايف الذي مّثل أزمةً غر قد عاش وعايش ىذا الظرؼ يدنغفل أف ى جهة أخرى أف
ىذا خاصة يف الواضح أف تعلن  منتعرّب عن نفسها فلسفيا وكاف  فبا يف ذلك الوقت كاف ينبغي أو أر 

 ة من ىذا العبث العاـ.ويأدلانيا اليت كاف ربّوذلا وااهيارىا التعبَت األكثر وضوًحا ومأسا

                                                           
 -50ص ، نفسو، ادلرجع قاربات فلسفيةتلة جملسؤاؿ ادلستقبل، لبلنفتاح عل  يدغر ومسألة احلداثة علي احلبيب الفريوي، ى - 1
51. 

 .55-54نفسو، ص  ادلرجع - 2
، 1994، 1قايف العري، طثوتراكل، تر: بساـ حجاز، ادلركز ال ، قراءة يف شعر ىولدرلُتى، إنشاء ادلباددغريمارتن ى - 3
 . 67ص
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يدغر يف سؤالو عن التقنية فيما وراء كل نظرة تفاؤلية أو تشاؤمية إذل أف ىويف األخَت "يبق  
التقنية إنو من جهة ال ؽلدح التقنية وال يعترب أاها ؽلكن أف تقدـ احلل لكل مشاكل اإلنساف، بل يرى 

اؾ  يبق  حرّا إزاءىا لكنو مع ذلك يرى أّف ىندلو  هيف ماىيتها أف اإلنساف يوجد ربت قّوة رضبة تتحّدا
أمر يعلن فيها عن ذاتو ىو عبلقة اإلنساف بالكوف، ىذه العبلقة اليت زبتفي يف التقنية ردّبا ستظهر 

، ال تريدنلل ّمها، بل أف ىدفها األساسي ىو أف ذسبتدح التقنية أو أف تأف يدغر تأمبلت ى ور ذات يـو
رفض التقنية وال ت ، وىذا الفهم سيؤسس ىو فهم تأملي شعري ، فهم يؤسس لثقافة ال1تفهمها"

هتديدا  ق وال تعمل عل  زيادة سلاررىا أو تطبيق ما توصلت إليو من إنتاجات قد سبثلتأخذ وال تطب
، بل وقد تسَت باإلنسانية إذل خطر أكرب وتضعها يف مواجهة سواء للوجود وللموجود عل  حد

ة ادلعاصرة وىذا جراء راىنة اذباه العدـ الذي قد ؽلثل اخليار الوحيد الذي باتت تواجهو الثقاف
االستعماؿ التقٍت ادلبالغ فيو ، ىذه العدمية اليت ستكوف موضوع للدراسة يف ادلبحث البلحق من ىذا 

 الفصل.

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 . 170تابات أساسية، مصدر سابق، ص ك،  يدغر ارتن ىم - 1
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 :يدغرعند مارتن ى المبحث الثالث: مسألة الثقافة وعالقتها بالعدمية األوروبية

الة من الفوض  والبلنظاـ ما مّهد من خبلؿ ما تقدـ يبدو أف الثقافة األروبية أصبحت تنذر حب 
لظهور الكثَت من األصوات اليت بّشرت بوضع عدمي تسَت إليو وضلوه الثقافة األروبية بعد فًتة من 

من خبلؿ تشييده دلبدأ إرادة القّوة  وىذا ما ذبّل  مع نيتشو من  ،عاشتها ىذه احلضارة األنوار اليت
زلّددة، وىذا ما جعل منها فكرة مركزيّة يف فلسفتو كاف يصبوا من وراءه إذل ربقيق غايات   الذي

وهبذا ستغدو  ،1إّف ماىية الوجود األكثر ضبيمية ىي إرادة القوة"" ؛بازباذىا عّلة للوجود حيث يقوؿ
ادلفهـو الوحيد الذي ستوكل لو مهّمة تشييد و تأسيس وبناء كّل ما ىو موجود، وهبذا ستكوف مصدر 

عند ىي ىذه احلالة اليت ، العدميةػلدث ىذا إاّل بعد حدث  ، لكن لنخبلّقةقوة القيم باعتبارىا 
ويف ادلنجد اللغوي العدـ ىو ضّد الوجود أي  ،un état pathologie"2نيتشو حالة مرضية "

" Ninilالعدمية ىي لفظ مشتّق من اللفظ البلتُت "، و 3العدـ ال يتأت  منو إاّل عدـ" الفقداف، "و
ة أنواع، فلسفية، أخبلقية و سياسية، وأّوؿ من استعمل ىذا ادلصطلح ىو ومعٌت ال شيء، وىي ثبلث

، و ىي تطلق عل  ادلذىب 1862األديب الّروسي "تورجينيف" يف روايتو "اآلباء و األبناء" سنة 
. 1917االجتماعي الذي اعتنقو عدد كبَت من الثوريُت الروس قبل سقوط احلكومة القيصرية عاـ 

ة ىي ب عل  نقد األوضاع االجتماعية والسياسية الفاسدة، والعدمية السياسيحيث ارتكز ىذا ادلذى
ال توجد حقيقة عاّمة ثابتة" ؛ "وىي أي العدمية يف نظرية ادلعرفة تعٍت، مرادفة للفوضويّة أو الفوض 

                                                           
 .36، ص  2،2002تر: أسامة احلاج،ادلؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر،بَتوت احلمراء، ط ،جيل دولوز ، نيتشو - 1

2  Friedrich Nietzsche, la Volonte  de puissancetraduction de Henri Albert,librerie 
Generale Français,1991.. P15 
 " un état pathologie "   

، ص 2000، 3عبد ادلنعم حنفي، ادلعجم الشامل دلصطلحات الفلسفة، مكتبة مدبورل، ميداف رلعت حرب ، القاىرة، ط  3
524. 
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« nie toute vérité générale fixée1رأيا لفيلسوؼ أو مذىب  ، والعدمية ليست
للميبلد مع 18رؼلية، بل ىي  ذبربة جديدة بدأت يف الظهور حوارل القرف لشخص معُّت أو ظاىرة تا

نبيف السابق الذّكر وىي من منظور نيتشو من جالرومانسية األدلانية وكذلك مع الروسي تور ادلثالية و 
أعظم و أكرب األحداث اليت عاشها الغرب احلديث، وىو يعترب نفسو دبثابة العدمي األّوؿ يف أوربا 

"إرادة اش حالة العدمية وجّرهبا وذاؽ مرارهتا وىي ربتّل مكانة أساسية يف كتاباتو وخاّصة ألنّو  ع
ىي يف نظره دبثابة ادلسار و ىي نتيجة حالة االضلطاط والّشّك الذي بلغتو احلضارة الغربية و  القّوة"

مة تفقد سلطااها التارؼلي لتاريخ الغرب، فهي إحدى ضروريّاتو، وىي تعٍت عنده أّف: "كّل القيم ادللز 
اآلف، فالقيم اليت كانت عليا حلد اآلف تفقد مفعوذلا وصّحتها اآلف و ىنا يظهر لنا الربط الذي يضعو 

"سؤال العدمية ، ذ يقوؿ يف إرادة القوةألف العدمية تطرح سؤاؿ القيمة، إ القيمة،و بُت العدمية و نيتش
حيث تصَت " « 2la question du nihilisme « à quoi bon" ما الجدوى؟"

العدمية ظاىرة مقلقة و مفزعة "ألّف ما اعتربه اإلنساف حىت يومنا أرفع منو... وكّل ما رفعو فوؽ رلّرد 
احليوانية، و كّل ما رفعو رواؿ عشرين قرنا وكأنّو صلمة تشرؽ فوؽ مشاىد حياتو، كّل ذلك يكشف 

و ادلبلحظ ىو أنّو رغم  3ّنفس"فجأة عن معٌت غامض خفّي، ويربز أرضية مقلقة تبعث اذللع يف ال
ازباذ نيتشو دلبدأ إرادة القّوة كحركة مضاّدة للعدمية، وجعلو إلرادة القّوة البديل ادلستقبلي ذلا، إاّل أنّو 
يسّلم بضرورهتا التارؼلية والسيكولوجية باعتبارىا نتيجة منطقية ذليمنة و سيطرة و سيادة ادلثل و القيم 

يدغر يذىب أبعد شلّا . وصلد مارتن ىؽ، وعلم ودؽلقرارية..ن دين وأخبلالعليا للحضارة الغربية م
فهي ليست فقط ادلسار التارؼلي لتاريخ الغرب أو خطو األساسي بل ىي  ،عن العدميةتصّوره نيتشو 

                                                           
1 Armand cuvillier, nouveau vocabulaire philosophique , 18  Edition , librairie  
Armend colin, paris 1956 , p 126. 

 .70، ص2003صباؿ مفرج، نيتشو الفيلسوؼ الثائر، أفريقيا الشرؽ بَتوت ، لبناف،   2
 .70ادلرجع نفسو، ص   3
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 1"قانوف احلضارة الغربية و منطقها، بل إرادة النفي الكامنة وراء تلك احلضارة." ،قانوف الغرب ككلّ 
وف  الذي بفضلو تقاس القيم و تقّدر يف العادل الغري، الذي يتكّوف من عّدة حلظات أّوذلا فهي القان

حلظة القيم العليا،وتليها حلظة تبخيسها و تقوؽلها مثّ حلظة الوجود الفارغ من ادلعٌت  والفاقد لكّل قيمة 
 وأخَتا مرحلة إحبلؿ القيم اجلديدة أي مرحلة التأسيس القيمي.

ية اليت ذىي تستمّد وجودىا من البو اـ، األوذل ىي العدمية السليب: و ع أو أقسىي ثبلث أنوا و 
ىي اليت يقبل هبا ة، و تليها العدمية اإلغلابيحلياة من أجل قتلها فهي تقـو عل ؛ و تعٍت الّتعلق با
 ىي اليت يقوؿ، و الّنوع الثالث ىي العدمية اإلثباتيةو رتكاسي، وىي تقوؿ نعم لكّل شيء، اإلنساف اإل

قيم اجلديد مكاف القيم القدؽلة ومعناىا التأسيس اجلديد للقيم هبا نيتشو ومن خبلذلا يتّم إحبلؿ ال
دافعها  اليت اليت ىيال يف الوقت نفسو، وىي تقـو عل  إرادة القّوة وىي تدّمر و تبٍت، تقوؿ نعم و 

 زلرّكها.و 

الغرب فإّف نيتشو يدعونا ة اليت عاشها يالوصف للحالة العدموىكذا ومن خبلؿ ىذا التشخيص و 
إذل ضرورة إعادة التأسيس القيمي أي إعادة النظر يف كّل القيم، يف كّل ما اعتقد عل  أنّو احلقيقة، 
وىذا التقومي يكوف وفق إرادة القّوة فبعد الّنقد الذي وّجهو نيتشو للقيم اليت كانت سائدة ينتقل اآلف 

ادلرحلة ؽلكن أف نسميها بالبناء أو  تقومي اجلديد، وىذهإذل مرحلة أخرى واليت من خبلذلا يأتينا بال
البداية اجلديدة حيث فيها سيستخدـ نيتشو وسائل غَت اليت استخدمها يف مرحلة اذلدـ، فهنا ىو 

و يلقي بادلنهج اجلينالوجي جانبا بعدما كاف قد استعملو يف ادلرحلة  يستعمل الحدس الكاشف
راؾ ادلهّمة اجلديدة اليت تتمّثل حسبو يف والدة حياة جديدة، األوذل، فاحلدس الكاشف ىو سبيل إد

و ىذا التجاوز عند نيتشو ىو نوع من  تجاوز العدميةوالشرط الواجب حسبو ذلذه احلياة ىو 
، ربّوؿ األسد إذل رفل، فهذا الّتحّوؿ ىو نوع جديد يف الوعي واالعتقاد، وبفضلو سيشعر الّتحّول

رضي، فالتجاوز ال يعٍت االنتقاؿ من العدمية إذل االنتصار عليها بل ىو اإلنساف بأنو يعي العادل األ
                                                           

 .58ص،  1،2006ط ؿ للنشر،ادلغرب،دار توقبازلّمد أندلسي، نيتشو و سياسة الفلسفة،   1
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نوع من الّتحّوؿ الذي ىو دبثابة نوع جديد يف الوعي إذ من خبللو "اإلنساف دل يعد يذكر أمساء اآلذلة 
َت ىذا كما يش  ؛1أو يطلب شفاعة القديسُت و أّف دور الكبلـ الذي يوجهو إنساف لئلنساف قد جاء"

نساف ادلاضي احململ بأثقالو، وبفضل ىذا الّتحّوؿ سيغدو يف اإلمكاف ّوؿ إذل قطيعة مع اإلالّتح
"سأشرح لكم  ؛التأسيس لقيم جديدة قيم إرادة القّوة حيث يقوؿ نيتشو يف "ىكذا تكّلم زرادشت

ربّوؿ العقل يف مراحلو الثبلث، فأنبئكم كيف استحاؿ العقل صببل وكيف استحاؿ اجلمل أسدا، 
ىي اخلاصية  ، والقيمة، فمع الطّفل ستتغَّت كل القيم2ف استحاؿ األسد أخَت فصار رفبل"وكي

اليت ذبعلو يقـو يف أذىاننا مقاما معينا و ىكذا فبعدما كاف العقل صببل يرمز إؿ ادلوجودة يف الشيء و 
ّرر من كّل القيم و بالتارل ضبل القيم البالية سيتحّوؿ إذل أسد و األسد يرمز إذل الّتح ،ضبل االنتقاؿ

البالية، ويف األخَت سيغدوا العقل رفبل والطفل ال ؼلفي بداخلو شيئا كما أنّو ال ؼلش  ادلخاررة فهو 
ال ػللم جبنة ضائعة  فكّل شيء  مباح بالنسبة إليو فهو عندما يكوف عند شارئ البحر يبٍت ويهدـ 

  الذي سوؼ يبشر بو ىذا ساف األمسىنا ىو سلفا اإلن دشتدوف مباالة فهو فناف، فما يصّوره زرا
بفضل ىذا التحوؿ يصَت اإلنساف ذلك الذي ربّوؿ من صورة العدمي إذل صورة العارؼ الطفل، و 

تبعا إلرادة القوة ادلسيطرة عليو، أو اليت ربكمو، وىكذا فإّف نيتشو كاف قد  ،احلّر الذي يضع القيم
كاف دائما يعًتض   عية أو السياسية أو الثقافية فقدأعلن حربا عل  كّل القيم سواء الدينية أو االجتما

دعا إذل احلرب لكن ل  مشروع السبلـ الّدائم لكانط و اإلؽلاف باهلل، كما اعًتض ععل  ادلسيحية و 
الظاىر أّف نيتشو كاف سلطئا كثَتا فيما يدرل بو، فاعًتاضاتو عل  تبديل قيم الّسلم بقيم احلرب ال 

 عود بنا إذل اخللف.تتقّدـ بنا إذل األماـ بل ت

كما أنّو بازباذه إلرادة القّوة اخلاصية األساسية للموجود فإنّو بذلك قاـ بإقصاء ادلرء من احلديث 
عن أي حقائق أبدية خالدة، ألّف إرادة القوة كما تصّورىا ىي أساس كّل حقيقة، باإلضافة إذل فكرتو 

                                                           
 .76صباؿ  مفرج، نيتشو الفيلسوؼ الثائر، ادلرجع السابق، ص  1
 .24ص  ،، لبناف، دطبَتوت ، ىكذا تكّلم زرادشت،دار القلم،تشوفريديريك ني  2
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كنها التحقق يف مراحلها األوذل إاّل أاّها عن التحّوالت الثبلث للعقل فإاها حىت ولو ربققت أو أم
تبق  فكرة نسبية ال ؽلكن تعميمها، وبالتارل ال ؽلكن أف ننشأ رلتمعا أو نشأ خارج أرره االجتماعية. 

يدغر يرى أنّو مع نيتشو عرفت ادليتافيزيقا ة ىي فكرة مثالية، وىذا ما جعل ىوبالتارل فإّف ىذه الفكر 
دلوجود ىو كّل الوجود، ادلوجود وال شيء قبلو، ادلوجود قا نيتشو "قد جعلت االغربية اكتماذلا فميتافيزي

ىو   وال شيء بعده، ادلوجود وال شيء أمامو، ادلوجود وال شيء وراءه، ادلوجود وال شيء فوقو، ادلوجود
ضرورية لكن لو  زيادة عل  أّف فكرتو حوؿ القيم وإعادة تبديلها ىي فكرة رائعة و و  ؛1كّل شيء"
قلب كّلي، كما القيم ىي حباجة إذل تغيَت جذري و و بقيت يف إرارىا النسيب ألّف ليست كل كانت أ

مزدوجة تبدأ مع إلغاء القيم مّث إعادة تأسيس قيم جديدة، تبّشر حبياة  أّف العدمية و باعتبارىا ذبربة
اجلرأة وكما يرى  وىي فكرة تفتقد  إذل الكثَت من اجلرأة أو ال يزاؿ يلزمها وظلط ثقايف جديد، جديدة،

"دولوز" فإّف النتيجة ادلًتتبة عن حدث العدمية ىو ىيمنة و سيادة الروح اإلنكارية عل  احلضارة 
التقنية اليت فرضت نفسها عل   ، ىذهكل واضح مع ظهور التقنية وتطورىاة، اليت ذبلت بشالغربي
التغَتات ف ،يدغرحبسب ىحيث مهدت للنزعة العدمية  ماـ رلموعة من التغَتاتأنساف ووضعتو اإل

تأثَتىا عل  الثقافة الغربية ستكوف دبثابة اإلعبلف عن ميبلد نزعة جديدة سيبشر  واليت أنتجتها التقنية 
يدغر وىذه النزعة ىي نزعة العدـ )العدمية( واليت كاف الفيلسوؼ ا الكثَت من الفبلسفة عل  غرار ىهب

 بسنوات كثَتة. يدغرفريدريك نيتشو قد بشر هبا قبل ى األدلاين

وكيف تأثرت الثقافة األوروبية هبذه  ؟فما ىي العدمية؟ وما عبلقتها بالثقافة والفكر األوروبيُت
 احلالة العدمية؟

، مشكلة زبص التاريخ بشكل أساسي : إنو يتصل دبشكلة ي"ال يشكل سؤاؿ العدمية يف رأي
إذا بررلت العدمية تزاوؿ  كلمة ""مصَت"" و يدغر بُت كلمة "تاريخؼلية، دبعٌت الرّبط الذي أنشأه ىتار 

ذلا وما عليها، غَت أنو يظل بوسعنا وعلينا،  عملها فإنو من ادلستبعد القياـ )جبرد رصيدىا( برصد ما
                                                           

 .80ص  ادلرجع السابق،يدغر، الوجود و ادلوجود، مارتن ىصباؿ زلّمد أضبد سليماف ،  1
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عتقد بإمكاف ربديد ية خيارات، وأية قرارات تدفعنا، أأف نبحث إذل أين وصلت، ودبا زبصنا، وإذل أ
اخل القضية العدمية( باللجوء إذل صورة غالبا ما تظهر يف موقفنا إزاء العدمية )أي موقفنا يف د

 وتىو ذاؾ الذي أدرؾ أف العدمية ىي فرضي العدمي ادلكتمل والعدمي ادلكتم، نصوص نيتشو صورة
...تتخذ لفظة العدمية ىنا ادلعٌت الذي أعطاه نيتشو ذلا يف ادلبلحظة االفتتاحية للطبعة القدؽلة الوحيدة

، 1"خارج المركز نحو المجهول ... مناإلنسان فيو يتدحرج  الذيالوضع " ؛" دلؤلفو "إرادة القوة
يدغر عيد مع التعريف الذي يقدمو ذلا ىشوي للعدمية يلتقي إذل حّد بتوهبذا يبدو أف التعريف الني

لكن  ؛2"العملية التي بها في نهاية المطاف لم يعد ثمة شيء "فيما يتصل بالوجود..."باعتبارىا 
يدغري ال ؼلص نسياف اإلنساف للوجود وفقط، بل إّف أمر العدمية ؼلص أيضا الوجود يف اذلىذا التعر 

 ذاتو بل ىي سبس الوجود قبل كل شيء.

ربية وال ىو أزمة حّلت غباإلنسانية ال أدلّ موت اإللو بالتعبَت النيتشوي "ليس حدثا تراجيديا و 
يقودىا نيتشو، إّف موت االلو ىو حالة أو  ادية سافرةإحلباإلنساف ادلسيحي وال حىت إعبلف عن ثورة 

وضع تارؼلي أساسي انته  عنده ظلط الفكري ادليتافيزيقي الذي ىو بالنسبة للغرب قدرا تارؼليا، ودل 
األساسية للعدمية:  السمات ييكن صدفة، أّف العصور الدينية من تاريخ الوجود الغري ىي حقبة ذبلّ 

تفجَت سّر الطبيعة )الطاقة النووية(، وربّوؿ الفن  األرض واستنفادىا، نة التقنية عل ، اذليماختفاء القيم
 .لذوؽ العاـلإذل ثقافة استهبلكية 

ليست مذىبا أو نظرية أو أزمة وصلت إليها حركة الفكر الغري ؽلكن " ،بالنسبة ذليدغرىي و 
و فلسفيا منذ أفبلروف ذباوزىا، سواء دينيا وأخبلقيا منذ نشأة ادلسيحية أو آخر العصر اذليلينسيت، أ

                                                           
، تر: فارمة اجليوشي، مكتبة األسد، سَتية يف ثقافة ما بعد احلداثةفالفلسفات القدؽلة والت ،اهاية احلداثة و،ميتياين فاج- 1

 .23، ص 7998دمشق، د ط، 
 23، ص  نفسوادلرجع  - 2
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فإّف تشو ؽلكن تلخيصها يف إعبلنو عن موت اإللو يفإذا كانت القضية العدمية مع ن ؛1إذل نيتشو"
ىو من ماىية الوجود. أي ال ؽلكن احلديث عن الوجود دوف أف تتحدث عن  يدغربالنسبة ذلالعدـ 

اليت  وىو نص احملاضرة ،ايزيقيدغر يف نص زلاضرة ما ادليتافدـ، ىذا العدـ الذي يتساءؿ عنو ىالع
اذية ىناؾ، يف جامعة فرايورغ دبناسبة حصولو عل  منصب األست 1929يوليو  24يدغر يـو ألقاىا ى

عن طريق عرض سؤال ميتافيزيقي وىو  ايدغر أن يعّرف الميتافيزقوفي ىذا النص يحاول ى
 ؟سؤال ما العدم

ف تفّكر يف عملها تطرح ىذا السؤاؿ، وأ غلعل العلـو يدغر أفجابة عن ىذا السؤاؿ حاوؿ ىئلول
حة ما هتتم بو "إاّها هتتم بالكائن فقط، وفيما عداه ال شيء، إّف العلـو عندما ما تتكلم ار صوأف تقوؿ 

بالنسبة الكائن، ىذا األخَت ىو البلشيء  يعن ذاهتا تلجأ إذل ما ىو آخر سباما بالنسبة دلا هتتم بو، أ
يزيقي الذي ي يلجأ إليو العلم عندما يفكر يف ذاتو ىذا ىو السؤاؿ ادليتافأو العدـ، فما ىو العدـ اّلذ

يدغر أّف امتياز العلم ىو انّو يورل االىتماـ كلو للشيء يؤكد ىف .2ساف العلم"ليدغر عل  يطرحو ى
أقل وحده بغية إخضاع ىذا الشيء، والعلم يهتم هبذا الشيء )ادلوجود( وال يهتم دبا وراءه، ويرى أنّو 

إّف العلم ال يعًتؼ بالعدـ وال يبارل ؛ "يدغر( وىنا يتساءؿ ىيدغر ماذا العدـ؟ يقوؿ ىعدممة أي )قي
بو ألنّو ليس موضوعا وال كائنا، ولكّنو مع ذلك يستنجد بو عندما يريد أف يفكر يف ذاتو، وسوؼ 

فقط عل    إذل النتيجة اليت نتوصل إليها وىي إّف العلم ال يتوقفَتمسار احملاضرة ونش نستبق
البّلشيء عندما يريد حقا أف يفّكر يف ذاتو، بل إّف العلم ليس شلكّنا أصبل لو ال ذبل  العدـ يف 

رفع العدـ إذل ييدغر انطبلؽ من ىذا القوؿ صلد أف ى ،3ق من العلم"بّف العدـ أسإانتمائو للكوف، 

                                                           
 .118إمساعيل مهنانة الوجود احلداثة، ادلرجع السابق، ص- 1
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 ونية وصوال إذل نيتشو دل هتتم سوىظة األفبلرحمرتبة الوجود، ألّف ادليتافيزيقا التقليدية بداية من اللّ 
 يدغر كما أمرّنا يف ادلبحث السابق بالفرؽ األنطولوجي.اه ىمسبادلوجود وأعللت الوجود وىذا الذي 

شكاال ميتافيزيقيا، إذ إتطرح سؤاؿ العدـ، حيث أصبح سؤاؿ العدـ  اوىذا ما جعل األنطولوجي
لبحث العلمي عن تناوؿ مسألة الوجود فهو يتّجو عل  عجز ا ايف زلاضرتو ما ادليتافيزيق يدغرى يؤّكد

ليعمل عل  تقطيعة وذبزيئة إذل رلموع وحدات، فعبلقة اإلنساف بالعادل يف ، "دائما صوب ادلوجود ذاتو
ظل ما تقدمو األحباث العلمية ىي تعبَت عن عبلقة اإلنساف بادلوجود فقط، ال شيء غَته...فخارج 

ىذا ما جعل كل سؤاؿ عن العدـ مرفوض من جهة  ،1ـ إذف"دعىو ال ،ادلوجود ال يوجد أي شيء
ال وجود لو. وىذا ما جعلو يفلت من قبضة ادلنطق  دباالعلم، وبالتارل يكوف مفهـو العدـ قد اقًتف 

العدم أمر يرفضو العلم "يدغرف يؤسس لسؤاؿ العدـ، حيث يصرّح ىخَت ال ؽلكن أألّف ىذا األ
 2الص)...( إّن العلم ال يريد أن يعرف شيئا عن العدم..."ويستبعده بوصفو مكّونا للسلبي الخ

ؽلكن التساؤؿ عن العدـ إالّ من خبلؿ ذبربة وجودية عنو، فهو يتجاوز الطرح القائل معٌت ىذا أنو ال ،
كما يتجاوز الطرح ادليتافيزيقي ككل والذي يعترب أّف البحث يف مسألة ما   ،دببادئ العقل وادلنطق

ف ال تعترب أّف العدـ أبلقا من توّقع حضور الشيء اّلذي نبحث عنو. كما ينبغي انط يبدأينبغي أّف 
ال شيء، أي ال شيء لو حيثية وجودية إاّل ولو علة، وما  Nihilيدغر:" لبلوجود، يقوؿ ىلمرادؼ 
و "بدوف" نفياف  "الشيء" Nihil و Seineـ يف ىذه العبارة ىو أاّها تتضمن نفيُت: ديصط

ال شيء لو حيثو وجودية إاّل ولو علة. أي كل ما يوجد، كل ما يستحق اسم : ايساوياف تأكيد

                                                           
، 3اآلتية إذل االنفتاح عل  الشعر، رللة مقاربات فلسفية، العدد  ايدغر وادلنعطف، أو من ميتافيزيقزلمد كرد: مارتن ى - 1
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يدغر  سقوط صبيع القيم فإّف عدمية ىعٍتفإذا كانت العدمية عند نيتشو ت ،1"ادلوجود" لو علة..."
 الوجود يف ذاتو. خصست

ف صلد التساؤؿ عن العدـ ال ؽلكن أف يتم إاّل من خبلؿ ذبربة أساسية عنو، فكي يبق  بالتارل
أماـ  نفسو د اإلنساف فيوكشف عنو؟ وأكثر من ىذا ىل يوجد حاؿ وجداين غلنالعدـ أو كيف 
 .األساسي اوىذا ىو سؤاؿ ادليتافيزيق  ؛2ة وجود ودل يكن شبة عدـ؟ف شبالعدـ؟ دلاذا كا

 تكفينا نظرة متفهّمة"، يدغر يف كتابو مبدأ العلةعل  ىذا السؤاؿ نشَت إذل قوؿ ى صليبقبل أف  
ساب حتى بعدما على ما يدور في عصرنا النووي لنكشف أّن العالم يستمر وىو خاضع للح

لو وأّن اإلنسان يبقى متضمنا في حساب حيث كل شيء يحتسب ويستند أعلن نيتشو موت اإل
تارؼلي  -ال ؽلكن فصل العدمية عن التقنية باعتبارىا القدر األنطو ا معناه أنووىذ ،3إلى مبدأ العلة"

ماىيتها، لقد كاف  إلرادة اليت يشكل العادلَُ ا، إّف إرادة التحسيب الشامل للوجود، ىي إرادة للغرب
( الذي أخذ رابع القداسة، وأّف إرادة اجلليل ىي اليت صنعت و القدمي مشدود إذل "اجلليل" )االلالعادلَ 

ادة اإلرادة تضع عظمة عظمة العادل القدمي )األىرامات، ادلعابد، الديانات السماوية(، مثلما أّف إر 
س حُت انسحب اجلليل فلم ػلدث بخىي أفق اذلائل اّلذي ان إف العدمية اذلائل الذي ػلكم عادلنا،

انسحاب اجلليل أو رحيل اآلذلة بلغة ىولدرلُت وسيادة العقل اذلائل علا الشيء  الصداـ بينهما ألفّ 
 .4نفسو"

بل أدرؾ أنّو كائن ببل  ،وجود آخربوجوده وأماـ ىذا االنسحاب من الوجود دل يستبدؿ اإلنساف 
، يقوؿ جياين فاتيمو حيثل ىذا القدر، أساس، وأنّو يف وجوده يسَت ويتجو ضلو اذلاوية ذلذا تقبّ 

                                                           
 .07ص، 1،1991ط سات والنشر والتوزيع،تر:نظَت جاىل،ادلؤسسة اجلامعية للدرا ، مبدأ العلة،يدغرمارتن ى - 1
 .111، صنفسوادلرجع  - 2
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، يغي ىذا...أّف العدمية ىي ىذا الشرط حيث يقر ساإلنساف يتدحرج خارج الكوف ضلو اجملهوؿ "
ساس ىو إحدى النقاط األعدـ شلاىاة الوجود ب اإلنساف بشكل واضح وصريح بغياب األساس...إفّ 

روبا و ق يف إنقاذ أفيدغر قد أخىشو يف نظره تفني ،1.".يدغرية.يف كل األنطولوجيا اذلاألكثر وضوحا 
التقليدية اّليت ىي يف جوىرىا عدمية. ألاّها نسيت  امن العدمية اّليت سادهتا، ألنّو ظّل أسَت ادليتافيزيق

إذل أساسها، أي إذل الوجود نفسو الذي ما عدا اإلنساف يفّكر  اذباوز ادليتافيزيقالوجود ذلذا ال بّد من 
وادلوجود، انطبلقا من إدراؾ الفرؽ األنطولوجي بُت الوجود ال بد من التفكَت يف الوجود  فكاففيو 

وجود صعوبة البحث يف الوجود ألّف ىذا الذي غلب أف نفّكر فيو ربت بيدغر ن ىيقّ توىذا رغم إذل 
ذكر سؤاؿ "إّف التفكَت يف الوجود تفكَتا غلعل إنساف العصر احلديث يت  يزاؿ غامضا، وعليو نقوؿ:ال

روبا من سيادة النزعة التكنولوجية اليت جاءت نتيجة و يدغر، ألّف خبلص أالوجود أمر جوىري عند ى
تافيزيقا التقليدية، لن يكوف إاّل بالتفكَت يف الوجود وذباوز ادلي -االىتماـ بادلوجود ونسياف الوجود

يدغر عن نقيض الوجود، ما ىو ىوىنا نتساءؿ مع  2وتأسيس ادليتافيزيقا اجلديدة، ميتافيزيقا الوجود"
 .؟نقيض الوجود

يدغر أّف كل شيء آخر، كل موجود وأي موجود، حىت وإف كاف فريدا من نوعو أو ال " يصرّح ى
بواسطة  ويفهمافف صميمو يزدادافتحديده وت نظَت لو، ؽلكن أف تتم مقارنتو مع األشياء األخرى. 

يدغر مع ذلك ال يمكن مقارنتو بأي لكن "الوجود" يضيف ىخبلذلا... مثل تلك ادلقارنات ومن
وعل  الضد من الوجود، فإّف الشيء الوحيد األخَت ادلتبقي الذي ؽلكن مقارنتو مع  شيء آخر.

رره كثَتا دلاذا كاف شبة وجود ودل يكن ىناؾ يدغر سؤالو والذي ك، ذلذا ررح ى3الوجود ىو العدـ..."
 .عدـ؟ وماذا بشأف العدـ؟

                                                           
 .133، 132، ادلرجع السابق، صفاتيمويباين ج - 1
 .106رجب، ادلرجع السابق، زلمود  - 2
 .86، ص2015، 1اراي، بَتوت، لبناف، طفنييل،  دار ال مادع، مدخل اى ادليتافيزيقا، تر، يدغر مارتن ى - 3
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الكائن والعدمية اليت غاب  فيها معٌتدمية اليت غاب عال ،يدغر ؽليز بُت نوعُت من العدميةأّف ى
" تتبّدى عدمية العصور احلديثة، أّوؿ ما تتبّدى بوصفها سباـ البلّمعقولية،  حيث ،الكينوية فيها معٌت

تمل، وعصر غياب ادلعٌت وقد كاؿ وقد ا اؿ التحقق الكامل، أو قل ىي "عصر احملقق األمر احملأو رب
"، وما كاف غياب ادلعٌت ىنا، كما أدع  نيتشو، غياب معٌت الكائن، بل ىو غياب معٌت مت

ق ظّلا صار يلحإ. وبالتارل صارت الكينوية يف عداد العدـ، وما عدا العدـ يتعلق بالكائن و 1الكينوية"
إظّلا "وما كاف ىذا العدـ الذي يصيب الكائن فيفقده معناه سوى عدمية شبيهية،  ،الكينوية أيضا

ري الكنيونة او تالعدمية احلقة، أو كنة العدمية احلق ؽلكن يف إصابة العدـ للكينونة ذاهتا، وبالتارل يف 
 .2اف اهتم بالكائن وحده"واصلحاهبا ....إف العدمية احلقة تعٍت أف نبق  يف إرار نسياف الكينونة و 

سواءا من خبلؿ ظهور لكينونة تنتهي إذل غياب األساس "يدغرية لاذلواحلق اّف كل التحليبلت 
، وليس العدـ الذي يكشف يف الدازينالعدـ...أو من خبلؿ الوجود ضلو ادلوت الذي ػلدد ماىية 
 حياتو اليومية، إف قارة العقل يف الدازينظاىرة القلق إاّل ىذا ادلوت، إّف ادلوت ػلكم كل تعيينات 

اليومية  الدازينيدغر تعد حبق فتحو ادلبُت يف األنطولوجيا ادلعاصرة، فكل أحواؿ حها ىاليومي اليت فت
رغم ما قيل يبق  " ،يدغريقوؿ ى ،3هبا يف عمق الوجود احلديث..."اكشف عن العدمية الضاربة أرنت

لنا بكيفية ما،   و أف يتجّل  لنا البلشيء ويعطتو وىىناؾ شرط ضروري لطرح سؤاؿ العدـ ومعاجل
يدغر أف ىناؾ ذبربة يتجّل  فيها بالفعل البّلشيء كد ىؤ كوف فيها أماـ البلشيء؟ ينفهل ىناؾ ذبربة 

عاجل سؤاال هبذه نَت يف البداية ربفظنا، إذ كيف يعقل أف ثوىي ذبربة القلق..إاّل أّف ىذا غلب أف ي
؟ إذا  القلقالعلـو اعتمادا عل  حاؿ وجداين، عل  معيش ذايت زلض مثل  األعلّية وأماـ شلثلي سلتلف

كاف التصّور الشائع ينظر إذل احلاؿ الوجداين كشعور ذايت وداخلي زلض ال عبلقة لو باحلقيقة، فهذا 

                                                           
 .582سابق، صالرجع ادليدغر، ى زلمد شيخ، نقد احلداثة يف فكر - 1
 . 584، ص نفسورجع ادل - 2
 .120سابق، صالرجع ادلإمساعيل مهنانة، الوجود واحلداثة،  - 3
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عتقد أف األحواؿ نتطابق بُت الفكرة وادلوضوع، ومن ىذا ادلنطلق كيعود إذل أف ادلرء يتصّور احلقيقة  
طلق من احلقيقة  نيدغر فهو يضلو موضوعات، أما ىانية ال عبلقة ذلا باحلقيقة ألاّها ال تتجو الوجد
حواؿ الوجدانية ذلا عبلقة باحلقيقة من حيث النكشاؼ، ومن ىذا ادلنطلق يرى أّف األافاء و خكالبلّ 

ه احملاضرة أف يربز يدغر يف ىذػلاوؿ ى .كشف لنا فيها وجودنا يف العادل..نأاّها الكيفية األّولية اليت ي
لنا كيف أّف ذبربة القلق تكشف عن البلشيء، وأّف ىذا االنكشاؼ البلشيء بصفتو منتميا للكوف 

وىذا يعٍت أننا يف الكثَت من ؛ 1.."وبالتارل شرط إمكانية العلم. ىو أساس حريتنا وعبلقتنا بالكائن
" الذي يكشف عن العدـ القلقىو "رة العدـ، وىذا ادلوقف حضيف  احاالتنا الوجدانية قد نكوف فيه

 ما ىو القلق؟ف، لكنو ليس مرادؼ لو

 شيء، عل "القلق ىو الذي ال نقف من خبللو عل  شيء معُت، يكوف قلق من ال شيء، و 
 ،2وىذا ىو ادلعٌت الذي تعطّيو الوجودية بصفة عامة دلفهـو القلق" ،فهو قائم عل  موضوع غَت معُت

وبهذه " ؛ية حيث يقوؿنيدغر أنّو أسلوب لوجود اآلنطولوجية بُّت ىداللة القلق األ ويف حبثو عن
والقلق  ،3ية"نالتجربة األساسية في القلق نكون قد التقينا بهذا الحدوث الذي تتحقق فيو اآل

يدغر م حقيقة لوجود يف العادل. يقوؿ ىية غلد معناه األنطولوجي كثغرة عميقة لفهنباعتباره صفة لآل
ف نقلق ىو أمر يفتح العادل من حيث ىو عادل أ، ")الوجود والزماف( 1927اـ يف كتابو الصادر ع

تفكر وتدبّر عن الكائن الذي بفتحا أصليا وببل واسطة. ليس أنّو قد مّت يف بادئ األمر صرؼ النظر 
بل القلق من حيث ىو ضرب داخل العادل فبل يفكر إاّل يف العادل اّلذي أمامو من بعد ينشأ القلق، 

.فحسب، بل من حيث ىو .. ليس القلق قلقا أماـ.إظّلا يفتح رأس العادل دبا ىو عادل.. جدان،من الو 
وجداف ىو يف الوقت نفسو قلق عل ...فما عليو يقلق القلق...ما عليو يقلق القلق ىو الكينونة يف 

                                                           
 .12 -11سابق، صالصدر ادل، كتابات أساسية، يدغرارتن ىم - 1
 .67عطف، ضمن رللة مقاربات فلسفية، مرجع سابق، صنيدغر وادلكرد، مارتن ىمد  زل - 2
 .112ادلرجع السابق، ص ماىية الشعر، و ُت لر دما ادليتافيزيقا؟ ىول، يدغر، ما الفلسفةمارتن ى - 3



 من ثقافة اإلنسان إىل ثقافة النزعة اإلنسانية                                                       الفصل الثاني 

127 
 

داخل  عرؼ الكائن اّلذياليد الذي ػليط بنا. وبعامة يُ –عرؼ ما ربت يف القلق يُ  -ذاهتا -العادل
 .1.".دل.االع

وىنا ينحصر دور القلق يف أف يفتح العادل أمامنا أو أف يفتحنا أماـ العادل. لكنو ال ؽلكنا بأي 
 تصور عن ظاىرة العادل.

يف بلؿ عن الطريق، بل ىو شعور باالصطداـ اجلذري بكينونتنا ضليس رلرد تيو أو  إّف القلق
 -"ليس القلق سوى ذبربة الكينونة يف 1925دؼ درس صيف يدغر العادل وبالعادل فينا، يقوؿ ى

فحسب ألّف الوحشة ال تغي ىنا رلّرد الغربة عن شيء من األشياء بل االضطراب العميق إزاء  -العادل
ودل يعد ، "نفصل عن مورنويبيتو و  الدازينالعادل نفسو. مع القلق من حيث ىو وحشة جذرية يفقد 

ية نداين ذلك "األسلوب الوجودي األساسي يف وجود اآليدغر بالتأثر الوجويعٍت ى، 2عند نفسو"
ية تعيش دائما نية، فاآلنىناؾ، وبعبارة أخرى ىو الًتكيب الوجودي القبلي اّلذي ػلدد انفعاالت اآل

                                                           
 .355ص، 2012، 1دار الكتاب اجلديدة ادلتحدة،ط ،سكيٍتكينونة والزماف تر، فتحي ادل، اليدغرمارتن ى - 1
 -يدغر أف مفهـو القلق قد أنٍت فهمو يف كثَت من األحياف عند من اعتربوه ظاىرة ليست قائمة بذاهتا، فهو عند قد أوضح ى

ىرة نفسية تزوؿ بالعفو عن ذ تكوف ظاأوغسطُت ولوثر يرتبط باخلطيئة وىو ال ػلتفظ حينداؾ إاّل بطابع عرضي، إ
اخلارئ،فأغسطُت دل ينظر إذل ظاىرة القلق بطريقة موضوعية ،وإظلا أشار إليو سريعا يف دراسة عن اخلوؼ،وفيما بعد عاجل لوثر 

الذي أشار القلق يف مؤلفو التكوين،أما يف العصور احلديثة فقد جعل كَتكوغارد موضوعا دلؤلفو الدي ضبل عنواف "مفهـو القلق"، 
فيو إذل ظاىرة القلق دبدلوذلا الفلسفي فالعادل الذي ضليا فيو ال معقوؿ وعبثي وشعور اإلنساف فيو باخلوؼ وعدـ اإللفة والوحشة 
واضح يف انفعاالتو ومنها القلق الذي ػلتل مكانة مركزية ،ورغم تغل كَتكوغارد يف ربليل القلق إال أنو ظل يف ادلستوى النفسي دوف 

يدغر، الدي يعترب أف القلق ىو احلالة العارفية د نفسو عل  ضلو ما رأى ىؾ أف ادلشكلة أنطولوجية تتعلق بًتكيب الوجو أف يدر 
األساسية اليت ذبعل االنية يف حضرة العدـ ، فهو ليس مفهوما عقليا بل خربة معيشة أو عارفة وجودية تكشف لنا عما يف نفوسنا 

بلـ ،الوجود احلقيقي عند )أنظر صفاء جعفر عبد السـ األصلي الذي يكمن من وراء وجودنامن ىم وتضعنا يف مواجهة دلك العد
 . (258،259،260يدغر،مرجع سابق، ص مارتن ى

 .375، صيدغر ، الكينونة والزماف تر، فتحي ادلسكيٍت ، مصدر سابق ، ى مارتن - 2
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العادل ىو أساس حياهتا  –يف -ية األصلي بوجودىانيف انفعاؿ ما...وبذلك يكوف إحساس اآل
 الشعورية.

نكشف ذلا ادلوجود الشامل، يية بأاّها موجودة يف "ادلوقف"، و نر اآلففي التأثر الوجداين تشع"
 -ية عن حاؿ وجودىانوانفتاح ادلوقف غلعل االنفتاح الوجودي عل  العادل شلكنا،  كما يكشف لآل
ية بفضل بعض العوارف نىناؾ، ومن ناحية أخرى، فإّف حضور العادل الشامل يفرض نفسو عل  اآل

 القلق ؽلسك بنا عل  ىذا النحو] فهل القلق يكشف عن العدم؟[  ،1لق"الكونية مثل اخلوؼ والق
زلق وسط نره. وتبعا لذلك فإننا ضلن أنفسنا نشعر بأننا نسألنّو ػلدث انزالقا للموجود بأ أو ذاؾ

القلق نشعر بو عل  ىذا النحو. ألنّو "يف القلق ينكشف العدـ، و وجود ومع ادلوجود يف الوقت ذاتو، ادل
كموجود عل  اإلربلؽ كما انّو ليس كذلك معط  كموضوع. ليس القلق ىو فعل تصور ولكن ليس  

وىذا معناه أننا صلد انفسنا أماـ العدـ،  ؛2العدـ. وبادلقابل فإّف العدـ ينكشف يف القلق وبواسطتو...
ننا ال ق من وعل  لكور القلق، والقلق ىنا ىو شعور غَت زلّدد ادلعادل، فنحن نقلعبل يف داخلو أثناء ش
ذل حّد االختفاء إرؼ كل األشياء عّنا، ولكن ال يصل ىذا ويف القلق تنص...نعرؼ شلّا وعل  ما

لنا شيء نستند  بالقلق والضيق، إذ ال يبق  اشعور  ادلتعارؼ عليو، ولكّنو نوع من االنسحاب يعد
 ره، ال يبق  لنا سوى ىذا البلشيء".سادلوجود بأ إليو، ويف انزالؽ

علينا القوؿ، ألّف ادلوجود بأمره قد انزلق، وحاصرنا القلق من كل   القلق يرتجّ يف" يدغريقوؿ ى
جانب، وكل عبارة تنطق بفعل الوجود، تصمت يف حضرتو، وإذا من احلق أننا ضلاوؿ يف كثَت من 

الصمت بقوؿ نلقيو، فليس ذلك أيضا غَت شاىد  غاألحياف، حُت يصيبنا حصر القلق أف ظللئ فرا 

                                                           
 .257، مرجع سابق، ص يدغر احلقيقي عند مارتن ىالوجود  عبد السبلـ علي،صفاء جعفر  - 1
، إمساعيل مهنانة، زلمدي رياحي رشيدة، األسئلة األساسية يف ؼيدغر يف مناظرة عصره. اشراـ ـ، من الكينونة إذل األثر، ى- 2
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وليس ىو  اأّف العدـ ال ػلدث إاّل من أجل ذاتو. فهو ليس موجود" يعٍت شلا 1دـ"عل  حضور الع
ن من الكشف عن ادلوجود بوصفو ادلوجود الذي ينتسب إليو بل ىو بالضبط األساس الذي ؽلكّ 

ية ذاهتا، فالعدـ ىو األساس األنطولوجي، أي التجلي الذي نمن أجل السؤاؿ عن كينونة اآل اموجود
ية، أو بتعبَت آخر نقوؿ أّف العدـ وباختبلفو عن كل األشياء ادلوجودة وادلعينة ىو نو اآلتظهر من خبلل

يف حقيقة األمر الوجود ذاتو، فبل ؽلكن أّف يقف عند مسألة الوجود إاّل عن رريق مواجهة مسألة 
 .2العدـ أوال، فالعدـ والوجود تعبَت عن شيء واحد"

انية اليت تعترب عن شعور الكائن بالعدـ اليت ىي القلق يتم يدغر يبُّت أف ىذه احلالة الوجدوصلد ى
اخلوؼ حيث يقوؿ يف الوجود  يآخر وى حالة وجدانيةعنها من خبلؿ ظاىرة أخرى أو  إلبانةا

الشديد الداللة من  الدازين"وبالنظر إذل التأويل البّلحق لذاؾ النحو من الوجداف األساسي  والزماف
جية. نعٍت القلق، فإّف ظاىرة الوجداف إظّلا غلب أف تتم اإلبانة عليها عل  الناحية الوجدانية األنطولو 

 .3ضلو ملموس أكثر من خبلؿ ضرب معُت ىو "اخلوؼ"

فإذا كاف سورين كَتكوغارد أّوؿ من جذب انتباىنا إذل ظاىرة االنفعاالت دبدلوذلا الفلسفي، 
و بالوحشة وعدـ األلفة واضح وظاىر يف ال معقوؿ، وعبثي وشعور اإلنساف في وفالعادل اّلذي ضليا في

انفعاالتو فكثَت من الناس نبلحظ عليهم أاهم يعيشوف حاالت نفسية وانفعالية مضطربة سواء يف 
األزمنة احلديثة أو ادلعاصرة خاّصة، ومن أبرز ىذه احلاالت الوجدانية لدينا شعور القلق اّلذي يبدو 

رد ورغم زلاوالت ربليل القلق إاّل أنّو الكن كيكوغ ونتو.أكثر احلاالت اليت يشعر هبا الكائن يف كين
 ظل يف ادلستوى النفسي لدراسة ىذا االنفعاؿ ودل يتعداه إذل ادلستوى األنطولوجي ألّف ادلشكلة تتعلق

 يدغر.ى ىأبًتكيب الوجود نفسو عل  حسب ما ر 

                                                           
 .113الفلسفة، ما ادليتافيزيقا، مصدر سابق، ص ام ،يدغرارتن ىم - 1
 .68مرجع سابق، ص يدغر وادلنعطف،ى زلمد كرد،- 2
 .275، الكينونة والزماف، مصدر سابق، صيدغرمارتن ى - 3
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، وتدور مناقشتو ذلا إّف كَتكوجارد عرض مفهـو القلق يف سياؽ يف مناقشة ألصل اخلطيئة األوذل
يف إرار القصة اليت رواىا سفر التكوين عن سقوط اإلنساف، إالّ أّف كَتكوجارد يفهم ىذه القصة عل  
أاّها تصنف حادثة أو تطور يف حياة كل موجود بشري، وىو االنتقاؿ من الرباءة إذل اخلطيئة، وحالة 

 "القلق" ىي اليت ذبعل ىذه احلالة شلكنة.

 لق األصلي بثالث طرق:"ويوصف ىذا الق

انّو مبلـز حلالة الرباءة: ويشبو حالة من عدـ االتزاف واالضطراب أو ىاجش يشَت االضطراب  (1
يف صفاء السعادة. ويشبو ذلك يقظة اجلانب اجلسدي يف الفرد شلا يولد حالة من الضيق وىاجس 

وجوده كيفيا عن رريق "الوتبة" اليت  يتمثل يف النهاية يف نشاط اجلسد، ومن مت يفقد ادلرء براءتو ويتغَّت 
 تعرؼ بالتجربة.

إنو مرتبط باحلريّة فهناؾ "دوار" احلرية اّلذي يسبق الفعل، ألّف احلرية تعٍت اإلمكاف، والوقوؼ  (2
 عل  حافة اإلمكاف يشبو الوقوؼ عل  شفا جرؼ.

ومهمة اإلنساف ىي  ،ن اإلنساف ذاهتا ذبعلو معرض للتوتر وىذا التوتر ىو "القلق"يرريقة تكو  (3
فالقلق مسة للظاىرة البشرية،  ،إصلاز مركب اجلسد والنفس، وىي مهّمة مشحونة بالقلق منذ بدايتها

وىو الشرط السابق عل  اخلطيئة، وىو أيضا نتيجة للخطيئة ألّف اإلنساف الساقط يعيش دائما يف 
 .1أعماؽ القلق"

 بين يدغر فإنو سيمّيز أما بخصوص ى، د سورين كَتكوغاردىذا فيما ؼلص ذبربة القلق عن
يعرّب عن  يالقلق باعتباره انفعاؿ وجود ربط بينهم،يالقلق والخوف والموت وفي الوقت نفسو 

تبارىا انكشاؼ روعي ومباشر للعدـ، إذ العدـ واخلوؼ لكونو مظهرا من مظاىر القلق وادلوت باع
                                                           

، 1998، 1بَتوت، ط،آلداب ،افؤاد كامل، دار  تر،رغليس جولفية، ادلذاىب الوجودية من كَتكجورد إذل جوار بوؿ سارتر،- 1
 .241ص
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رة اخلوؼ من وجهات نظر ثبلث، فنحن ترب ظاىعف نأؽلكن " ؛يدغر كتابو الكينونة والزمافىيقوؿ 
وما عليو اخلوؼ. وليست زوايا الثبلث ادلمكنة وادلتواشجة من  و اخلوؼ، وفعل اخلوؼمن سنحّلل ما

 ..قبيل الصدفة فإظّلا هبا تربز بنية الوجداف بعامة عل  العياف.

ظلط كينونة اّلذي  قينا داخل العادل يفبلما ي ةو اخلوُؼ، إّف "ادلُخوؼ"، ىو يف كل مرّ من إّف ما
معا. وليس غلب أف ذبرب عل  ضلو أنطيقي عن الكائن  الدازيناليد أو القائم يف األعياف أو  ترب

عُّت ادلخوؼ يف سلافتو تعيينا ظواىريا. ن، بل إّف علينا أف كن أف يكوف سلوفا عل  أضلاء شىتاّلذي ؽل
نو اخلوؼ إظّلا لو رابع خلوؼ؟ إّف ما مما اّلذي ينتمي إذل ادلخوؼ دبا ىو كذلك ويبلقينا يف فعل ا

 التهديد.

ضر من حيث ىو مهّدد لنا، ىو ليس بعُد عل  مقربة ؽلكن أف نسيطر عليها، وعل  ذلك 
ُ
إّف ادل

د، ىذا االقًتاب يىو ما فتئ يقًتب. وإظّلا ضمن اقًتاب وشيك كهذا ينتشر الضرر وؽللك رابع التهد
يكوف ُمضرّا إذل أقص  درجة  ريب إّف ما ؽلكن أف ببلالوشيك يكوف دبا ىو كذلك، يف القرب. و 

 ،عد، إظّلا يبق  من حيث سلَافَػُتُو مغّط  وراء نقاببُ وحىت يدنو باستمرار أكثر فأكثر، ولكن عن 
ولكن من جهة ما يوشك أف يقًتب إذل القرب فإّف ادلضر يهدد، وىو ؽلكن أف يصيبنا ومع ذلك 

يك ترتفع حّدة ىذا النحو من "ىو ؽلكن وعل  ذلك يف اهاية الوش االقًتابؽلكن أاّل يصيب. ومع 
ضراألمر ال ؽلكن. إنّو سلوؼ كما قلنا

ُ
، من جهة ما ىو مقًتب يف القرب، إظّلا ، يضمن ذلك: أّف ادل

ينطوي عل  اإلمكانية ادلكشوفة للتأخر أو ادلرور بنا، وىو ال ينقص من اخلوؼ، وال ؽلحوه، بل 
 .1ينّميو

ريح األمر اّلذي يهددنا بالشكل اّلذي خصصناه حبيث غلعلنا معنيُت سذاتو ىو تإّف فعل اخلوؼ 
بو...فعل اخلوؼ ال يعاين أيضا، أّوؿ األمر ما يقًتب عل  ضلو وشيك، بل ىو يكشف النقاب عنو 

                                                           
1
 .243ادلرجع السابق، ص   رغليس جولفية، ادلذاىب الوجودية من كَتكجورد إذل جوار بوؿ سارتر، انظر:- 
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ؽلكن للخوؼ أف يقف عل  أمر "ادلخوؼ"...إّف فعل  ظّلا عل  خوؼٍ إافتو. فل يف صلب سلبمن ق
 العادل عل  وجداف... -يف -يف صلب الكينونة وإمكاف يغف اخلوؼ من حيث ىو

وحده الكائن اّلذي يتعلق ، الدازينما عليو ؼلاؼ اخلوؼ إظّلا ىو الكائن اخلائف عل  نفسو، 
ّف فعل اخلوؼ يفتح ىذا الكائن ضمن ينونة ذاهتا، ؽلكن أف ؼلاؼ ذلك بأاألمر يف كينونة هبذه الك

وؼ حىت ولو كاف ذلك بتصريح متفاوت أف يرفع النقاب دوما عن وقوعو ربت اخلطر...ومن شأف اخل
ؿ وادلتاع، فليس يف ذلك أي قرار مضاد اليت زبصو. وإذا خفنا عل  ادلنز  ضمن كينونة اذلناؾ الدازين

 ( ىو هتديد للكينونة.الدازينللتعيُت السالف دلا عليو اخلوؼ...إّف وقوعو ربت اخلطر أي )

عل ادلرء "يفقد عقلو"، غلأكثر األحياف بطريقة سالبة فهو يربك و " نالدازيإذ اّف اخلوؼ يفتح 
ىذا اخلوؼ الذي ىو  ؛1واخلوؼ يف الوقت نفسو يوصف الكينونة يف اليت وقعت ربت اخلطر..."

وىو ربليل  Retorikيف كتابو "اخلطابة"   إليويدغر أّوؿ من أشار أرسطو حسب ىخطر كاف 
يدغر قاـ ُت يف فًتة العصور الوسط ، لكن ىد منو القديس أوغسطاستفاد منو الرواقيوف كما استفا

يف الوجود والزماف بُت  يدغرإذ ؽلّيز ىبتحليل ظاىرة اخلوؼ انطبلقا من التعريف األرسط  لو، 
موضوع اخلوؼ، وأسلوب الوجود يف مواجهة ىذا ادلوضوع، وما طلاؼ عليو ألّف اخلوؼ ليس فقط 

 خوؼ من إظّلا خوؼ عل ".

" زاوية ما نخاف أو نقلق منو، وزاوية الخوف بُت اخلوؼ والقلق من ثبلثة زوايا؛ ف يقار و 
إننا طلاؼ من  والقلق ذاتهما، ثم زاوية ما نخاف أو نقلق عليو، فكّل خوف ىو خوف من...

 ذلك أالّ  مع يأيت من منطقة معينة وؽلكن  كائن زلّدد داخل العادل، من كائن ؽلثل بالنسبة لنا ضررا
ن حادثة أو رلاعة، من حريق أو فيضاف، أي م ،رض فتاؾ، من حربمإننا طلاؼ مثبل من  ،نابييص

أننا طلاؼ دائما من شيء زلّدد، وىنا ؼلتلف القلق عن اخلوؼ، فنحن ال نقلق من شيء زلّدد 

                                                           
 .278، 277، 276، 275، الكينونة والزماف، مصدر سابق، ص يدغرارتن ىم - 1
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تعامل معو، بل إّف ما نقلق منو ىو ال نبالضبط، أي ال نقلق من كائن زلّدد ؽلكن أّف ندركو أو 
نا يف القلق ليس شيئا لو رابع ضرر زلّدد، إّف مرضا فتاكا مثبل يكوف مضرا قَت ضيثا يوم ،شيء

للصحة، للعمل وما إذل ذلك. أّما يف القلق فإّف الكائن يف كّليتو يصبح بدوف داللة، إّف ما ينقلنا إذل 
وينقلب، وهبذا  القلق ىو ال شيء، أي ليس كائنا زلّددا داخل العادل، بل الكائن يف كليتو وىو يتوارى

يف  واجهنو لتق  بو و نما طلاؼ منو ىو شيء وبالتارل فإّف  ؛1ادلعٌت فإّف القلق يكشف البّلشيء"
ىو موجود  بلالعادل، وىو شيء ضار بلغة أرسطو وموجود يف العادل اليومي )ادلعيش( بلغة ىوسرؿ، 

كوف زلددا ومعرفا، اجم عن ىذا الشيء ادلخيف ينيف متناوؿ اليد أو موجود حاضر، والضرر ال
 معروفا. هويكوف رلاؿ ضرر 

ىو موجود قادـ رغم عدـ وصولو  اظلّ إوليس ىذا ادلوجود الضار موجودا يف متناوؿ اليد بعد، و 
نّو يف الطريق إلينا يتقّدـ ويقًتب ولكّنو ليس حاضرا بعد، فما يبتعد عنا ليس ىو ما طلاؼ منو إبعد، 

لضار يتصف بصفة القرب. وىذا ما نشعر بو عند مواجهتو، كما قاؿ أرسطو، وعل  ذلك فادلوجود ا
 تٍ آوىو أيضا يف سعي مستمر إذل احُلضور، إضافة إذل أنّو يتصف بصفة التهديد، فهو شر قادـ و 

إلينا وضلونا، لكن رغم ىذا إاّل أنّو نبق  غَت متقنُت ومتأكدين من حضوره، أي صلهل حدوثو أو عدـ 
 ئ.حدوثو، ألنّو مستقبل قد ال غل

الضار يهددنا وىو دائما قريب منا، وخوفنا منو مرتبط بقربو منا، ألنّو كلما ازدادت فالشيء "
درجة شعورنا باخلوؼ، وكلما بعد الشيء ادلخيف، كاف متحجبا عنا، وبسبب ىذا اخلوؼ فإّف 

العادل، ادلعرض  -يف -العادل ؼلتفي أو يتحجب، حيث أّف اخلوؼ ػلجب وجودنا -يف -وجودنا
 .طر، ويف نفس الوقت يسمح لنا بأف نراه..للخ

                                                           
 .13كتابات أساسية، مصدر سابق، ص  ،يدغرمارتن ى - 1
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حد أشكاؿ التأثر الوجداين، وأحد أساليب وجود ا سبق أّف اخلوؼ عند ىيدغر ىو أيتضح لنا شل
، ا كما ىي احلاؿ عند كَتكجاردفرديا واقعيً  قي بوصفو ميبلً ياآلتية، وىو ال يدرؾ عنده بادلعٌت األونط
 .1ن حاالت التأثر الوجداين باإلضافة إذل حاالت أخرى"وإظّلا كإمكانية وجودية حلالة أساسية م

( فهو خوؼ عل  اآلخرين ومن das furchun um) "ى"بالخوف عليدغر ما يقصده ىو 
أجلهم، فاآلخرين ىم من ؼلاؼ عليهم، وضلن ضلاؼ عل  اآلخر ألّف ما يهدده مصدره العادل، مع 

بأي خوؼ. ية نف تشعر اآلدث دوف أخر قد ػلالعلم أّف ىذا اخلوؼ عل  اآلخر أو من أجل اآل
ية في حضرة العدم، نيدغر الحالة العاطفية األساسية التي تجعل اآل"القلق عند ىوىذا لكوف 

رة معيشية أو عاطفية وجودية تكشف لنا عما في نسيج وجودنا بفهو ليس مفهوما عقليا. بل خ
عن هتديد زلّدد صادر من  يدغر خوؼ يكشف دائماوىذا معناه أّف اخلوؼ عند ى، "...2من ىم

 اذباه زلّدد.

وىنا غلب اإلشارة إذل أّف القلق ليس ىو نفسو اخلوؼ ألّف اخلوؼ ىو موضوع معُت طلافو قد 
و طلاؼ أيكوف خصما، وىو دائما متجو ضلو موضوع معُت، فهو مرتبط بشيء معُت طلاؼ منو 

لق ؼلتلف اختبلؼ  جوىريا عن يدغر:" القفليس مرتبط بأي شيء، حيث يقوؿ ى ّما القلقعليو، أ
اخلوؼ....فاإلنساف اخلائف يكوف دائما مقيدا دبا ؼلاؼ منو، ويف اجلهد اّلذي يبذلو إلنقاذ نفسو 

ة باآلخر، أي انّو يصاب بنوع من فقداف الصواب تمن يف عبلقإزاء ىذا ادلوضوع ادلتعُت يفتقر إذل األ
يف القلق ضرب  دراب أف يقع، بل عل  العكس يسو بوجو عاـ. أّما القلق فبل يتيح لو مثل ىذا االضط

                                                           
 .260، مرجع سابق، ص يدغرارتن ىم دعن ، الوجود احلقيقيعلي السبلـ بدع عفرج ءصفا- 1
 - ة القلق علا يدغر يريد أف يسلم بوجود حالتُت مزاذبيتُت أخريُت ذلما مغزى انطولوجي إذل جانب حالُت لنا شلا سبق أّف ىتبي

دغر دلشاعر القلق، إذ يألشياء، ومع ذلك فاألولوية عند ىرح شعور انطولوجي يؤدي إذل الطريقة اّليت توجد هبا ا"ادللل والفرح"، فالف
ية بأاّها ليست يف بيتها ىو الظاىرة األكثر أصالة من وجهة النظر األنطولوجية، والقلق ىو ادلزاج األنطولوجي نأّف شعور اآل

 .األساسي: أّما ادللل فهو العارفة اليت تكشف لنا عن العدـ يف الوجود، وىو شعور بادللل اذباه كل ما يف احلياة من أشياء 
 .162 ، صالسابقادلرجع صفاء جعفر عبد السبلـ علي، الوجود احلقيقي عند مارتن ىيدغر، - 2
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يدغر ىو فموضوع القلق عند ى ؛1من اذلدوء العجيب، ومن احلق أّف القلق ىو دائما قلق إزاء..."
العادل، وما يقلق  -يف -العادل من حيث ىو كذلك، ألّف ما يقلق منو القلق ىو الوجود -يف -الوجود
عدـ، إنّو عدـ ؼلص العادل وأكثر موضوع القلق ىو الف" ، العادل -يف -لقلق ىو أيضا الوجودعليو ا

، فما يهددنا ىو عادلية احلاحا من فعل التهديد بالنسبة للخوؼ...ىذا العدـ قريب جدا منإ
اوؿ ربية نوىذا العدـ ىو من يكشف عن الشعور الوجداين بالقلق ومن ىنا صلد أف اآل، 2العادل..."

فالقلق يتجل  فيو العدـ أبرز ما ، "وتا يف الكثَت من األحيافدائما أف ذبعل من ىذا القلق مكب
ل يف األشياء واألحياء، إذ نشعر بأننا صبيعا قد انزلقنا ثيتجّل ، وما نقلق عليو يف القلق ىو العدـ ادلا

 .3يف ىاوية غامضة غَت زلّددة"

أنو ليس يف بيشعر  دبعٌتماف، بيتو ووجوده وعادلو يشعر بعدـ األوىذا معناه أّف الكائن وىو يف 
تعبَت ية تشعر بالوحشة بن)اآل والغربة عن زليطو بيتو وليس يف عادلو ادلألوؼ، أي يشعر بالوحشة

" يف القلق يكوف احلاؿ بالنسبة للمرء ، يدغر قولو التارلى أوردحيث يدغر نتيجة ىذا القلق( ى
النسبة للمرء موحشا، فاحلاؿ يكوف  يكوف احلاؿ ب موحشا. ما معٌت احلاؿ وادلرء؟ ال ؽلكن أف نقوؿ ممّ 

كلية بالنسبة للمرء ىكذا، فكل األشياء وضلن أنفسنا نصبح بدوف أعلّية، لكن ليس ذلك دبعٌت الزواؿ 
فها عنا دبا ىو كذلك تستدير ضلونا، وىذا االنصراؼ للكائن يف كليتو الذي ااحملض بل إاّها يف انصر 

 ..اؾ سند.َت ضيقنا، وال يبق  ىنثػلاصرنا يف القلق ي

ينفلت...ففي  توإننا اهيم يف القلق وبتعبَت أوضح: إف القلق غلعلنا اهيم ألنّو غلعل الكائن يف كلي
ىذا فيما ، 4احلقيقة ال يكوف احلاؿ موحشا بالنسبة "رل" أو "لك"، بل يكوف ىكذا بالنسبة "للمرء"

                                                           
 .111، ما الفلسفة، ما ادليتافيزيقا، مصدر سابق، صيدغرمارتن ى- 1
 .265، ص نفسورجع ادل صفاء جعفر عبد السبلـ علي، - 2
 .87ص،1،1980لدراسات والنشر،بَتوت ، ط،ادلؤسسة العربية لديةو الرضبن بدوي، دراسات يف الفلسفة الوج بدع - 3
 .24ص مصدر سابق ،اساسية  ، كتابات يدغرارتن ىم - 4
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وشعور الكائن ، وتؼلص القلق اذباه اخلوؼ. لكن ىناؾ قلق من نوع آخر وىو قلق اذباه ادل
 بالوحشة ىو شعور مقابل لوجوده اليومي بالقرب من ادلوجودات.

ىو قلق اذباه ادلوت، حيث ىذا فيما ؼلص القلق اذباه اخلوؼ، لكن ىناؾ قلق من نوع آخر و 
فهل العدم يعد ، يدغر يف الوجود والزماف" ادلعٌت الوجودي للعدـ باعتباره قلق إزاء ادلوتتناوؿ ى

 الموت؟ أو ىل العدم ىو نفسو الموت؟أم أنهما يختلفان؟بديال عن 

رنا من خبلؿ شجل ادلوت، فهي أساس ىذا العدـ الذي يتجل  كما أألية ىي وجود نإّف اآل
ادلوت. ىذا ادلوت اّلذي اعتربه ( تدرؾ أّف مصَتىا ىو دازينية )نالقلق )شعور وجداين(، فكل آ

م ىو ظاىرة من عيدغر؟ " إّف ادلوت بادلعٌت األند ىىيدغر إشكالية أنطولوجية، فما ىو ادلوت ع
ّف يف أساس ىذا البحث البيولوجي يف إمن الكينونة... ااحلياة، واحلياة ينبغي أف تفهم بوصفها ظلط

ادلوت لتكمن إشكالية أنطولوجية، ويسبق  علينا أف نسأؿ كيف تتعُت ماىية ادلوت انطبلقا من 
 يعيشألّف العدـ ال ، يدغر ليس بديبل للعدـوادلوت عند ى ؛1ادلاىية األنطولوجية للحياة..."

ية لؤلساس، وتبلغ أوج وجودىا يف ادلوت اّلذي ىو ناآلالّلحظات اليت يعيشها ادلوت" يف العدـ تفتقر 
إّف العدـ الذي  ،2ظّلا ىو توضيح للموت والعدـ"إ يىاوية أخرى للعدـ، ومع ذلك فوجودىا احلقيق

، غلعلنا ندرؾ أننا سللوقات خلقت ألجل ادلوت اّلذي يبدأ دبجّرد أف تولد نشعر بو من خبلؿ القلق
جّرد أف نولد ؽلكننا أف ظلوت، وىذا مواحد منا ينتظر مصَته سواء كاف قريبا أو بعيدا...( فبفكل )

كائن مقذوؼ بو يف   فالدازينية تدرؾ أاها عدـ، نالتفكَت يف ادلوت ىو تفكَت يف العدـ أي أّف اآل
فا بو يف ىذا اإلمكاف )أي ىو يكوف أيضا بعد مقذو  ،الدازينحُت يوجد " يدغر:يذكر ى ادلوت،

العادل، فذلك ما ال  -يف –إمكاف ادلوت(. إنّو قد سّلم إذل موتو، وإّف ىذا ينتمي بذلك إذل الكينونة 
ا تكشف لو معرفة صرػلة. إّف ادلقذوفية يف ادلوت إظلّ  ةغلب األمر أيّ أو  األمرعنو بادئ  الدازينؽللك 

                                                           
 .136، الكينونة والزماف، مصدر سابق، صيدغر مارتن ى - 1
 .27 4سابق، ص ، مرجع يدغر، الوجود احلقيقي عند مارتن ىجعفر علي صفاء عبد السبلـ - 2
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ستطاع الكينونة مقلق "أماـ"  ىو اذا يف حاؿ القلق. فالقلق أماـ ادلوتفعل  ضلو أكثر أصلية وأكثر ن
 .1.".األخص.

 -1899فالسؤاؿ عن ادلوت ال يغادرنا حىت ولو حاولنا ذبنبو ذلذا اعترب جربائيل مارسياؿ )
ثابة دعوة دائمة لليأس )للعلم قد ( )فيلسوؼ وجودي( أّف ادلوت ىو دائما حاضر معنا وىو دب1973

ادلوت حدث يومي، فإذا كاف ب موت والدتو وىو يف سن الرابعة(، فتكوف ىذه النظرة للموت بسب
العدـ ينكشف لنا من خبلؿ القلق اّلذي نشعر بو يف وجودنا فإننا من خبلؿ العدـ أو القلق بإزاء 

و ىيغل خبصوص مسألة الوجود والعدـ رح اّلذي ذىب إليطادلوت نقف خارج الوجود، وىذا نفس ال
حيث يؤّلف كل منهما اآلخر رغم عدـ اتفاقهما، بل ألّف الوجود نفسو متناه يف ماىيتو، وال يتبّدى 

 ية اّليت تظهر يف العدـ عرب الوجود.نإالّ يف علّو اآل

أف  ، بل وال ؽلكنالدازينوره يستدعي عدـ إمكانية ضّف ادلوت حبأيدغر أف يوضح بوقد حاوؿ ى
أّف الوجود األصيل، صوب ادلوت " يدغر عن الوجود احلقيقي جاوزه )فكرة ادلصَت(، حيث يقوؿ ىيت

يدغر حسب بوؿ ريكور ؼلطئ، ألّف ذلحىت ولو كاف ىذا الرأي 2ية..."ناآل ةىو األساس اخلفي لتارؼلي
 -ضلو -وجودايدغر جّرد الوجود من بعده االجتماعي واكتف  ببعده الزماين أي اعترب الزمانية ى

ّف يصرح أيدغر فه،  ادلوت، واحلاؿ أف الوجود األصيل ىو الوجود مع اآلخرين )البعد االجتماعي(
وىو الوجود احلقيقي،  فادلوت أمر زلتـو مرتبط هبذا العادل، بل ،3الوجود احلقيقي ىو "وجود ادلوت"

جوده وادلوت ىو ظلط ىو بطبيعة احلاؿ إمكانية و  الدازينيدغر أف يربز أّف موت حيث حاوؿ ى
ادلوت ىو أشد أصالة  يدغر يؤكد أف يقُتبطة بزمن النهاية )ادلوت( وصلد ىالكينونة، ىذه األخَتة مرت

 الديكاريت. ويتجمن يقُت الكو 

                                                           
 .452ر سابق، ص، الكينونة والزماف، مصديدغرى ارتنم- 1
 .29، ص1999، 1سعيد القائمي، الدار البيضاء بَتوت، ط :)فلسفة بوؿ ريكور(، تر د، الوجود والزماف والسر دوور  دافيد - 2
 .144 ص ادلصدر السابق،، الكينونة والزماف،يدغرى ارتنم - 3
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دي( قاـ خبطوتُت و يدغر وألجل بلورة مشروعة األنطولوجي )الوجمن خبلؿ ما سبق فإّف ى
ادليتافيزيقا والفلسفة  والثانية فهي تعليقو لكل ما قالت ، أماحبثو يف  مسألة الكائن أساسيتُت، أوذلما

و ادلهقة األساسية للفلسفة عموما عن الكائن عل  اعتبار أّف الفكر ىو دائما فكر الكائن وىنا تبد
مات األنطولوجية للوجود اإلنساين بوصفة تلك الكينونة استخبلص ادلقوّ ادلتمثلة يف يدغر عند ى

د )الكينونة( ألّف الوجود، إضافة إذل كونو الكائن الذي ينكشف من خبلؿ الوجو ادلنفتحة دوما عل  
وأبرز صفات  أو ظاىرة من ظواىر الوجود Dassein( دازينىنا )-يدغر ىو " كائناإلنساف عند ى

ىذا الكائن ىي أنو كائن يف العادل، أو موجود يف العادل، ولو كل ادلقومات اّليت سبكنو من التعامل مع 
إضافة إذل انّو "كائن مع االرتباط بينهما وثيق، دل اخلارجي، وال ؽلكن تصّور الكائن دوف الكينونة فالعا

 اآلخرين" أي موجود مع اآلخرين ويقيم عبلقات سلتلفة معهم.

يدغر وكما ذكرنا سابقا، أّف ُت األساسيتُت للكائن يضيف لنا ىوباإلضافة إذل ىاتُت اخلاصيت
بل وهتدده يف  الدازينيعترب القلق من أىم اخلصائص اجلوىرية اليت سبيز  الكائن "كائن قلق"، حيث

يشعر ويعيش حالة من عدـ الرضا  الدازينوجوده، وىو حالة وجدانية عارفية سيكولوجية ذبعل من 
خَتة وادلشار إليها من شية من ادلستقبل أما اخلاصية األخعن حالتو احلاضرة، كما غلعلو يشعر خبوؼ و 

 "كائن من أجل الموت".بل وكما ذكرنا ىو ت" أو "كائن وجد ليموت" "كائن ميّ و قبل ىي أن

يدغر أف ـ، من خوؼ وقلق وموت، وما كاف ذلذر بظهور العدنوىذه كلها مؤشرات وخصائص ت
ينذر هبذه العدمية وػلاوؿ أف يتجاوزىا لو ال الظروؼ اليت يشاىدىا وعايشها واليت كانت أوروبا 

دت الظروؼ التقنية ادلتطورة وادلتقدمة كل أضلاء أوروبا تقريبا وازداد الصراع من مصرحا ذلا، حيث سا
أجل التسلح. وكذا احلروب ادلدمرة اليت شهدىا العادل، ىذه األخَتة مثلث حالة قصوى ذلذه العدمية 

ذل "واحلق أف كل التحليبلت اذليدغرية للكينونة تنتهي إ ،اليت تفشت يف أعماؽ الثقافة األوروبية 
غياب األساس، سواء من خبلؿ ظهور العدـ الذي يتجّمع كالضباب  يف أفق الوجود، أو من خبلؿ 

كشف يف ماىية القلق إال ىذا ن، وليس العدـ الذي يالدازينالوجود ضلو ادلوت الذي ػلّدد ماىية 
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وت، إف مة ربت ىاجس ادل... إف الذراين ىو اجلثة ادلتكلّ الدازينجسد  رحركة الذي طل -يف–ادلوت 
اليومية يكشف عن العدمية  الدازينفكل أحواؿ ..يف حياتو اليومية. الدازينادلوت ػلكم كل تعّينات 

 ..الضاربة أرناهبا يف عمق الوجود احلديث يف كل تعّينو.

ادلستقل -ضلو–ادلوت ىو كذلك وجود  -ضلو–أصبح زلّددا بادلوت، فالوجود  كإرادةإّف الوجود  
 الدفع دبفهـو إرادة ادلوت أو حب ادلوت ضلو إمكاناتو القصوى أراد يدغرى وهبذا يبدو أف، 1..."

صبح ر التقٍت والتكنولوجي الذي بات وأفاالنساف معرض للقلق وللخوؼ وللموت وىذا جراء التطو 
"إف إرادتنا مصابة  ىكذا التكلم زرادشتكتابو يقوؿ يف  وىنا نستحضر نيتشو الذي  .يهدد ادلصَت

إنو جنوف التقنية الذي بدا واضحا  2لت لعنة عل  البشرية منذ تعّلم اجلنوف يفّكر..."باجلنوف، وقد نز 
وما أعراض التقنية سوى أعراض سطحية حلالة العدـ الذي انتهت إليو احلضارة  ،يف احلربُت العادليتُت

 الغربية، حىت ولو كانت ىذه احلركة العدمية دل تكشف بعد عن كل أبعادىا، حيث سيكوف حلفها
الرأمسالية "ىو األفق ادلناسب كي نشهد أىواؿ العدمية، إف اكتماؿ ادليتافيزيقا يف ماىية مع الوثيق 

التقنية يعٍت بالضبط الكشف عن عدمية ادلشروع الثقايف الغري...، شبة حلف بُت التقنية والعدمية 
يدغر يعٍت دل يكن موقف ى د يف العادل، ذلذاعل  الوجو قبضتو  مَ كَ حْ ىذا احللف أَ  إفّ  3والرأمسالية "

التخلص من التقنية الذي أضح  مستحيبل، بل االنفتاح بوعي عل  ماىيتها، أي االنفتاح عل  البعد 
 العدمي يف ماىيتو التقنية.

ىذا القوؿ بالعدـ أو باحلالة العدمية دل يكن إال نتيجة جملموعة من التصورات واألفكار "و 
تيارات الفلسفية لري والثقايف األوري الذي شهد ازدىارا ملحوظا لادلمارسة وادلتجلية يف الواقع الفك

ادلنتقدة للنزعة اإلنسانية واليت تكاثرت يف أشكاؿ وألواف متعددة وداخل ميادين معرفية وثقافية 

                                                           
 .120 -119سابق، صيدغر يف مناظرة العقل احلديث، ادلرجع الجود احلداثة، ىإمساعيل مهنانة، الو  - 1
 .168ص  ادلرجع السابق،، ىكذا تكلم زرادشت فليكس فارس، تشوين ريدريكف - 2
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متنوعة، وكاف القاسم ادلشًتؾ بينها صبيعا ىو ىيمنة روح التقويض والتفكيك، تفكيك العقل 
عبارة جامعة،  يفوالقيم وادلعٌت والدالالت، واألىداؼ والغايات، والتاريخ، والعقبلنية، وادلبادئ 

فسادت البلعقبلنية بدؿ العقبلنية، وانتشرت ثقافة القلق  ؛1"تفكيك اإلنساف وعادلو الثقايف...
...فلم يعد اإلنساف يشعر باألماف وىو يف ورنو بدؿ ثقافة األماف واالرمئناف واذلدوءواخلوؼ والفزع،

)الوجود(، بل أصبح الكائن يشعر بالعدـ والبلستقرار، فانتهت بذلك صبيع اآلماؿ الفلسفية،  األـ
حيث "شهدت اهاية القرف التاسع عشر، حسب "إميل برييو" اهاية صبيع اآلماؿ الفلسفية وكانت 

نساف  اإلف" ؛2 التارؼلية للفلسفة الغربية..." حسب نيتشو ىي النتيجة اليت انتهت إليها ادلسَتة العدمية
وكما أحبناه فينا ويف غَتنا، ودافعنا عنو وعن قضاياه، دل يعد لو وجود، كما تصّورناه إذل حّد اآلف، 

عل  اخللق أو ظل ىو عل  وشك االختفاء. لقد أضح  تصورنا عنو كذات وعقل وإرادة، وكقدرة 
 ومعادل صورتو ادلألوفة لدينا بدأت يف التبلشي. اواإلبداع متهافت

هت إذل ىذه الوضعية الشاذة، اليت تفضح إحدى ادلفارقات الكربى لعصرنا؟ ففي كيف انت
الوقت الذي اعتنت فيو رلاالت العقبلنية والعقلنة، واكتسحت فيو ميادين جديدة من الفعليات 

 .3للنزعة الظبلمية وللفكر العدمي... احقيقي االبشرية، صرنا نبلحظ انتعاش

موت اإلنساف يف اخلطاب الفلسفي ادلعاصر لصاحبو ادلفكر  إف ىذه الفقرة ادلقتطفة من كتاب
ادلغري عبد الرزاؽ الّداوي تكشف حبق عن حجم الصراع العدمي الذي أضح  اإلنساف ادلعاصر 

ئلنساف أو التبشَت هبا، لة ييتخّبط فيو ويقاـو ويبلتو، ألنو دل يعد يف اإلمكاف الدفاع عن تصّورات مثال
ع يف احلربُت العادليتُت ادلاضيتُت، أو يف رواندا، أو يف البوسنة أو يف العراؽ إذ يكفي استحضار ما وق"

                                                           
 يدغر، ليفي ستواس،ميشاؿ فوكو،دار الطليعة ،بَتوت،ىالداوي، موت اإلنساف يف اخلطاب الفلسفي ادلعاصر،عبد الرزاؽ - 1

 .15ص دط،
صباؿ مفرج، الفلسفة ادلعاصرة من ادلكاسب إذل اإلخفاقات، الدار العربية للعلـو ناشروف، منشورات االختبلؼ، اجلزائر،  - 2
 .09ص، 2009، 1ط
 .16عبد الرزاؽ الداوي، موت اإلنساف، مرجع سابق، ص  3
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وأننا الزلنا بعيدين عن  أن يحّل اإلنساني بدل اإللهي حل محّلو الشيطاني، بدلأنّو  لنا زرب لي
القضاء عل  الشيطاف ألف الفبلسفة  بدؿ أف ينشغلوا بالقضاء عل  الشيطاف انشغلوا  بالقضاء عل  

لعدـ فا ،يدغر بالعدـالفقرة ادلعاصرة، أما عرّب عنو ىوىذا ما يشخصو حاؿ اإلنسانية يف ؛ 1ّلو..."ال
ينتسب إذل الوجود نفسو، كأنو جزء من كيانو وشرط لتحقيق الوجود وانكشافو، إضافة إذل أّف عنده 

وبناء عل  يدغر معٌت الوجود انطبلقا من العدـ، ر يف كل أفعاؿ الوجود، حيث كشف ىالعدـ يظه
يدغر من خبلؿ ربليبلتو وقراءتو حلاؿ ىذا ما خلص إليو ى ذبربتو اخلاّصة مع القلق وسؤاؿ ادلوت

، ثبثو ويثبو الواقع وبشكل يوميا أالثقافة الغربية يف بعدىا التقٍت عل  وجهي اخلصوص وىذا م
لوجوده بل  ياراب واخلوؼ اليت سبثل هتديدا حقيقف أصبح يعيش حالة من القلق واالضطفاإلنسا

فنحن دائما حباجة إذل من ينقذ ادلصَت إذل من يبعث  األمل يف حياة ببل رض ووإلقامتو عل  ىذه األ
يدغر إذل بلوغو أو العمل عليو ورسم أو تعيُت احلدود وىذا الذي سع  ىخطر ببل قلق ببل خوؼ 

 تقنية.اليت غلب أف يسَت عليها ووفقها العقل اإلنساين خاصو ما تعلق دبسألة ال

                                                           
 .75، ص 2002الدار البيضاء، بَتوت، لوؾ فَتي، اإلنساف ادلؤلو أو معٌت احلياة، تر: زلمد ىشاـ، إفريقيا الشرؽ،  - 1
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 :الثالثالفصل 

 االنعطاف الفينومينولوجي إىل أنطولوجيا املنابع  

 

 ثقافت اإلغزيق.  رتن ىيدغز ًانعٌدة إىلما :املبحث األًل   

 كانظ( -االنثزًبٌنٌجي نإلنسان )ىيدغز املبحث انثاني: انبعد    

 املبحث انثانث: تأًيم انشكم انفين باعتباره شكال من أشكال انثقافت.  .
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ت انعامل يف فرتة مابني احلزبيت، فبني مساء هندٍ ىيدغز نهقي انتعبري أكثز حدة عن بهب "

تتبدٍ حياة اإلنسان بال منظٌر، بال خمزج. ًما خاًيت ًأرض تضزب فييا انفٌضَ أعناهبا 

كان مٌقفا بأمت معينت ًنغبقت معينت من ىذه األمت يف حلظت معينت من األسمت، جيعم منو ىيدغز 

 1ىٌ انشزط اإلنساني ًانعالمت انفارقت املأسٌيت نكم ًجٌد"

 

 

 
 

 

                      
 123، ص 2002، 1إبراهيم أمحد، إشكالية الوجود والتقنية عند مارتن هيدغر، منشورات االختالف، اجلزائر، ط - 1
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 اإلغريق:ثقافة  مارتن هيدغر والعودة إلى المبحث األول :

إف طريق ىيدغر ىو طريق اؼبخاطرة الفلسفية الكربى كما يصفو جعفر عبد السبلـ جعفر،    
فهو أي ىيدغر يريد العودة إذل األصوؿ الفلسفية األوذل بغرض قراءهتا من جديد و ىذا يف ضوء 

، حيث فكاف طريقو ىو طريق العمق واألصالة ،معنى الوجود""السؤال عن ىدفو الفلسفي األوحد 
العناصر الثقافية ؽبذه  سيعيد التفكَت يف التصورات األساسية للفلسفة الغربية ويعيد التفكَت كدلك يف

لكن قبل التفصيل يف ىذه العبلقة جيب أف نشَت وباستثناء كتاب حوؿ ىرقليطس اغبضارة، 
Hiraklit ، قبـز أنو ليس ىناؾ مؤلف واحد من اؼبؤلفات اليت صدرت خبلؿ نستطيع أف "فإننا

ف أا ىو شذص بصفة كاملة وأساسية لدراسة واحد من الفبلسفة اإلغريق...)وىصّ حياة ىيدغر خُ 
، غَت أف ثاؿ: كانط، شلينغ، وىيغل ونيتشو(الكثَت من الفبلسفة األؼباف الذين كاف ؽبم نفس اغبظ أم

 1الفكر اإلغريقي..." إذل األوقاتالظاىرية ال تقصي البتة العودة يف كل  مباالت أو الوقاحةىذه البلّ 
ا ذىوسرؿ بعبارة ألفبلطوف، ى أستاذه إذل اإلىداءوبعد  ننا قبد ىايدغر يفتح كتابو الوجود والزمافأل ،

ا ما يؤكد ذالكثَت من احملاضرات اليت كانت تتضمن تعقيبات على الفبلسفة اإلغريق، وى إذلإضافة 
ا ذوى 2ى أف "اجملاهبة مع الفكر اإلغريقي كانت إحدى اػبصائص األساسية يف فكر ىيدغر..."عل

ماجيعلنا نتساءؿ عن سر اغبوار واغبضور الدائم مع اإلغريق؟ فهل ىذه العودة تعرب عن اغبنُت إذل 
 للفلسفة؟أو دارس تقليد معُت أـ أف ىيدغر دل يكن سوى مؤرخ 

لك ذو   Jean Beaufretإف اعبواب عن سر العودة إذل اإلغريق قبده عند جوف بوفري    
يف  اإلغريقا كل ىذه العودة الدائمة إذل ذلو كل من إريك روبارسي ودومينيك لويوىاف : "ؼباأعندما س

غريق كانوا دوف علم فأجاب: ألف اإل Pourquoi ce retout aux grecsفكر ىيدغر؟ 
ودل يكن ىيدغر من " Topologistes de l etre" دسُت األوائل للوجودمنهم منهم "اؼبهن

                                                           
 .14،ص1988باست،ىايدغر والعودة اذل االغريق، ؾبلة فكر ونقد،العدد  الثاين،غي - 1
 .49مارتن ىايدغر، الكينونة والزماف، مصدر سابق، ص - 2
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لة أخبلؿ العودة إذل اإلغريق يهدؼ إذل إعادة بناء  نسق معُت، وإمنا كاف الغرض ىو التفكَت يف مس
أف  نفّسروىدا ماجيعلنا  1ما ىو شديد البعد أقرب إلينا" يصبحاؼبيتافيزيقا وكيف نتعلم من دلك كيف 

نعتقد دبا فيلسوؼ اىتم بدراسة اؼبيتافيزيقا، وىذا ماجيعلنا ىو يكن مؤرخا للفلسفة، وإمنا ىايدغر دل 
كاف على حق عندما أعلن يف مقدمة اغبلقة الدراسية اؼبخصصة   ىايدغر اوجُت فنك أف ىب إليوذ

، كبن باستطاعتنا أف يف العديد من مؤلفاتو اإلغريق"من خبلؿ حوار مارتن ىيدغر مع  ؛أنّو ؽبرقليطس
ا، وكيف أنو من الصعب شد ألفة يصبح غريبً ا يصبح قريبا، وكيف أف األبعدً  األشدنتعلم كيف أف 

اإلغريق بالنسبة لنا  أو تفسَت أكده اإلغريق وأف نسًتيح إليو. تأويلبالنسبة لنا أف نصل إذل هناية أو 
، ويف نفس الوقت اإلغريقمهية اغبوار مع ا القوؿ لفنك جيعلنا نتيقن من أذى ،2ربديا ىائل وـبيف"

 فكرىم. إذلجيعلنا نبصر خطورة ىذه العودة 

إذا كل و  ؛3، فإف منبع الفلسفة بالنسبة ؽبيدغر ىم اإلغريق...""فإذا كاف لكل فلسفة منبع
ىذه العودة إذل اإلغريق ستكوف على  دغر جاء من اليوناف،يمرجع ىفإّف يستدؿ دبرجع فيلسوؼ 

، حيث يؤكد ىيدغر على ضرورة العودة إذل البدء األوؿ واذل وأرسطو أفبلطوف إذلوجو التحديد 
 حيث كانوا الذين مثلوا اؼبنعطف يف تاريخ الفكر اإلغريق إذلالعودة دبعٌت للفلسفة،  األوؿ اإلشعاع

 الوراء. إذلطوة اػبُ  لك خبطوِ ذلزمت اإلفادة منو، و لك ذالذي حققو اليوناف، ل األوؿ"كاف اؼبنعطف 
كار ذ لك فانو لـز استذ، ولالتارخيية اغباظبةلوا األصل و البدء وشكلوا بدء القرارات إف اليونانيوف مثّ 
الذي مضى، وإمنا ألف وحدىا  الشأفلك ذاالستهبلكي. ودلك ال حنينا اذل  الشأفاالمر البدئي و 

ف العودة أأكثر من ىذا من ش اآلف،ن شاهنا أف سبكننا من فهم ما حيدث العودة اذل قلب التاريخ م
                                                           

ؿبمد كرد، الشعروالوجود عند ىايدغر، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علـو يف الفلسفة، كلية العلـو االجتماعية، وىراف،  - 1
 .61،ص2012-2011اعبزائر، 

 .15غي باسيت، اؼبرجع السابق، ص - 2
3 -Bertanand Vergely , Hiedegger au l exigence de la pensée , les essentials milan, 
Gallimard ; 1997,p 10. 
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ف فلسفتنا وعلمنا أهنما أالبدء اغباسم  لكل مستقبل حق وأصيل...ش اذل قلب التاريخ أف تشكل
ا ...ولئن ذى ذنو عن بدء الفكرأمستمداف من اؼباضي يقتاتاف منو. بيد أف االنساف احملدث بصم 

الدعوات اؼبتكررة إذل "العودة إذل االغريق" فإنو ما أراد ؽبذه العودة أبدا أف تكوف ا أنو دعا ضحق أي
نو شأف ىولدرلُت، دل يكن يقصد على أ، فهو، شمانسية، نعٍت عودة حنُت أو إحياءعودة رو 
 كبو اؼباضي، قدر قصده استشراؼ مستقبل عودة، العودة إذل العادل اإلغريقي دبا ىي التحديد
أفبلطوف مع ألف  ،ا االغريق الذين يتحدث عنهم ىايدغر إغريق ما قبل أفبلطوفوىن ؛1الغرب"
سيعود ىيدغر إذل  ؽبذاستعرؼ اكتماؽبا مع ىيغل ونيتشو، و اؼبيتافيزيقا منوذجا للفكر اإلغريقي  ستصَت

ا شرنا سابقا حوار أما الثراث اإلغريقي ليس هبدؼ اسًتجاعو وإمنا بغية ذباوزه، فكانت ذبربتو ىذه وك
م ولثراثهم، حيث يقوؿ ىانز جورج غادامَت يف مؤلفو طرؽ ؽبَُ  ، ومساءلةً ثراثهم، ومع مع اإلغريق

أف شيئا جديدا بدأ مع ىيدغر: كاف ىناؾ سعي جديد كبو بدايات اإلغريق، وكاف ىناؾ "ىيدغر:
هبذه البدايات وىو الذي قاد خطواتو الشخصية اؼبستقلة األوذل، ورافقو بعد  ٍِتَ حبث نقدي جديد عُ 

ا ما ديكن التحقق منو من خبلؿ العودة مثبل إذل كتاب الوجود ذوى ؛2" دلك حىت سنواتو األخَتة
رسطي قوي يف أ، وأيضا ىناؾ حضور الذي تتجلى فيو صورة للكثَت من الفبلسفة اإلغريق والزماف

اغبضور الذي تبُت يف فكره يف سنوات ماربورغ اؼببكرة، ويبُت غادامَت أنو يف عاـ  اذفكر ىيدغر ى
وبعد أف أهنى دراستو للدكتوراه تعذر عليو الذىاب اذل ماربورغ لدراسة أرسطو على يد  1922
  وىدا بسبب مرضو. ىيدغر

وحىت إذل ما ، سطوف وأر وال سيما إذل أفبلطو  "لدلك ليس الرجوع اؽبيدغري اذل الفلسفة اليونانية
داثة ضمن الفكر اليوناين و ميتافيزيقا اغبأنغراس ميتافيزيقا الذاتية اقبل السقراطيُت إال دليبل على 

إذل نفسو دبا ىو ىذا اؼبوجود الذي  فعهد الذاتية ىو اللحظة اليت يتحرر فيها اإلنساف رجوعا اؼببكر،

                                                           
 .640،641،642ؿبمد الشيخ، نقد اغبداثة يف فكر ىايدغر، مرجع سابق، ص - 1
 .29سابق، ص  ىانز جورج غادامَت، طرؽ ىايدغر، مرجع- 2
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حاوؿ ىايدغر الكشف عن الشفرات اليت تنطوي  ؽبذا ؛1يتمثل األشياء باستحضارىا أمامو ..."
ألجل استذكار البدء األوؿ والعودة إليو وألجل ازباذ القرار خبصوص اؼبستقبل  الغربية عليها اؼبيتافيزقا

، ودلك ال يقصد تقليد خطو اػبطوة إذل الوراء معناه الرجوع القهري إذل القرار الذي ازبذ بدءً "ألف 
، وألجل أو بعثو، أو إحياءه، وإمنا لغاية فهم مصدره ودركو بأحسن الفهم ،القدمي، أو ذبديده األمر

-1907) ، أو كما قاؿ شارح ىيدغر األكرب جوف بوفريدرؾ، وبالتارل استشراؼ اؼبستقبلال
نو جوىر مكنوف وإمنا أوإف العودة إذل نبع النبع ال تعٍت تقديسو ك ( العودة إذل نبع النبع نفسو1982

-Tra)عرب ويُتجاوز  تاز ويُ . ينبغي الوقوؼ عليو دبا ىو مَتاث من شأنو أف جيُ بالضد من دلك ..
dition)ولقد نقل وأف يتم اجتيازه وعبورهنو أف يُ أ، أي التلبث عنده من حيث ىو أمر من ش ،

القرار حوؿ  وازباذاستذكار البدء، وعو الفكري يف عبارة جامعة مانعة وىي: *ػبص ىيدغر مشر 
وىذا االستشراؼ للمستقبل لن يكوف إال من خبلؿ العودة إذل اإلغريق والوقوؼ  ؛2اؼبستقبل *..."

ا كانت ذ، ؽبأحسن ما احتواه ٍب ذباوزه وعبورهعلى ثراثهم اؽبائل وفحصو ودراستو والبحث فيو وانتقاء 
ىو االستذكار أو خطو اػبطوة إذل الوراء إجراء حوار عميق مع بدء تارخيهم، و  العودة إذل الوراء ىي

 .م ما انتبهوا إذل كينونة الكائنوحدودىم تتمثل يف أهن ،ما يبُّت لنا "حدود اليوناف"

حاوؿ زبطي الفلسفة اإلغريقية من مقاـ البدء، بدء الفلسفة  انطبلقا من ىذا نعتقد أف ىيدغر
 عنها أقر بضرورة العودة اليها، ىذه العودة اليت كاف إدموند ىوسرؿ قد أرادىا من قبل وعرّب فعينها، 
:" ليس لزماننا من شوؽ أعظم من رؤية األصوؿ اغبقيقة لتو اذل صديقو رودولف أوتو بقولويف رسا

 .Logos  "...3وتبلغ اؼبعٌت األرفع لعبارهتا األخص اللوغوس  أخَتاتعرّب عن نفسها 

                                                           
 .107، ص 1995ؿبمد ؿبجوب، ىيدغر ومشكل اؼبيتافيزيقا، دار اعبنوب للنشر والتوزيع، تونس، ؾ ط ف- 1
 .644ؿبمد شيخ نقد اغبداثة يف فكر ىايدغر، مرجع سابق، ص - 2
 الفينومينولوجيا وتطبيقاهتا، ، ـبرب4و 3عبد القادر بودومة، اؼبنعطف اؽبايدغري وفينومينولوجيا البلذبلي، ؾبلة اللوغوس، العدد - 3

 . 31،32، ص 2015سبتمرب 



 االنعطاف الفينومينولوجي إىل أنطولوجيا املنابع الفصل الثالث 

149 
 

على خبلؼ  وكاف ىوسرؿ قد أؼبح على ىيدغر الفكرة اليت سيتم من خبلؽبا زبطي ثراث اإلغريق
واؼبسالة اليت ستتمحور حوؽبا ىذه العودة ىي الوجود أو باألحرى سؤاؿ  ما فعلو نيتشو أو ىيغل،

 .سؤاال ال مفكرا فيو بلغة ىيدغر الوجود )الكينونة( الذي ظل

وخاصة الفبلسفة األوائل أي فبلسفة البدء األوؿ او   رة الفكر اإلغريقيسيعاود ىيدغر ؿباو  لذا
: "إف العادل اإلغريقي ىو بدء قائبل، ، الفكر البدئي، أو الفكر الصبحيدء التدشيٍتالب مكما يسميه

تارخيي فبل فاصلة بُت بدء الفلسفة أو بدء التاريخ الغريّب. وتلك عراقة اغبياة اإلغريقية وىي العراقة 
دعونا إذل ورّل أو الفكر الصبحّي واليت ال يفتأ ياليت يسميها ىايدغر الفكر البدئي أو الفكر األ

إف ىذا البدء  سيحاوؿ ىايدغر ؿباورتو من خبلؿ  ؛1ؽبذا البدء" كيفٌ   وشبةاستذكارىا. سبة بدء إذا 
ا األصل الذي ذ، ىاألساسو  أمعاودة تفكَت األصل، وبالتحديد أصل الفلسفة األوذل باعتباره اؼببد

وبرمينيدس ... والذين من  سّبت العودة إليو إذل الفًتة قبل السقراطية مع فبلسفة أمثاؿ ىَتقليطس
خبلؽبم سيكوف االنفتاح على اإلغريق، باعتبارىم بدءا والبدء ىنا ال يعٍت اؼباضي وإمنا ذاؾ الذي قرر 

ا اكبرؼ جهد ىيدغر إذل ما ذؽب"  ٌب على الدواـ،ا البدء ىو اؼباضي اآلذفكاف ى تٍ آسلفا كل ما ىو 
عهد " و "مفكري القدامة" و "كر اؼبفكرين األوائلظباه "بالبدء التدشيٍت" و "الفكر الصبحي" أو "ف

الفكر األوؿ" فتوصل يف ىذه العودة إذل البدء األوؿ "اػبطوة اليت تتوارى" أي اػبطوة اليت تعود إذل 
نبعها وأصلها األوؿ وليس اػبطوة اليت تتقهقر إذل اػبلف وإمنا تلك "اليت تؤوب إذل نبعها وأصلها، 

وائل، وإمنا لتؤوب إذل ما دل اإلغريق األ ؤوب إذل ما فّكر فيو ىؤالء اؼبفكروفيعٍت الكينونة ودلك ال لت
، أي إذل الكينونة ،لك اػبطوة من ما دل يفكروا فيو، إذل ما لزمهم التفكَت فيوذب، فتسَت يفّكروا فيو

 .2ومن اؼبيتافيزيقا إذل منسّيها ومطّرحها ومهّملها"

                                                           
 .322ؿبمد الشيخ، نقد اغبداثة يف فكر ىايدغر، مرجع سابق، ص  - 1
 .324، ص نفسواؼبرجع  -  2
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ىذه اللحظة البدئية واألصلية للفكر اإلغريقي وديّجدىا ىايدغر حيّن اذل  أف يتبُّت لنامن ىنا 
"الفكر اإلغريقي ككّل يتمّتع باإلبداع األصيل...دلك الفكر الذي مشل تساؤالت متنّوعة  دلك ألف

جد منذ البداية شركاؤه ...كاف )أي ىيدغر( قد و لوجود والعدـ، والواحد واؼبتعّددمن البداية، ا
، قة أكثر إغريقيةكانوا قد استدُعوا منو على الّدواـ أف يتفّكر فيهم بطري، اإلغريق، فهؤالء  اغبقيقيُت

واؼبفهـو الذي ستتم بو  ؛1ومن ًّب استدُعوا منو أف يعيد تلخيص التساؤالت اليت طرحها عليهم..."
دء الفكر الغريب األوؿ أو ريق أو ستتم بو اػبطوة ىو "االستذكار" دبعٌت "استذكار بغالعودة إذل اإل

ا للكائن وإمنا ىو استذكار للكينونة وإعادة ذكرىا وليس ىذا االستذكار ىو استذكارً  ؛"بحيالص
نا باستعادة صلتنا وبالتارل ىذه العودة إذل الفكر اإلغريقي األوؿ أو الفكر الصبحي ستسمح ل

 ما ، كبلينصب على حوادث اؼباضي وؾبرياتو كاف استذكار تأريخ ىذا االستذكار ما"، بالكينونة ألف
، وإمنا ىو استذكار تارخيي ؼبا ىو حاضر دل يتوّقف أبدا عن االنبداؿ، وال كّف كاف استذكارا تأرخييّاً 

ضار ؼبا فتئ حيضر استح عن االقببلء، )الكينونة(. وما ىو باستحداث ؼبا مضى وانتهى )الكائن( إمنا
الفكر اإلغريقي األوؿ  االستذكار ىو حوار مع وىدا ؛2، نعٍت بو الكينونة...."من غَت نباىتنا

ا ىو حوار ، وإمنّ للمعرفة هبم فًا هبم أو استكماالً )البدئي( وىو حوار ليس حبا يف اإلغريق أو شغ
الفكر اإلغريقي تلفُّها الظُلمة،  من شّك أف بدايات" ، فمااستنهاض الكينونة والّتفكَت فيهاألجل 

وقد عرّب  3، وبارمينيدس..."يطسانكسيمندر، وىَتقلذاتو ىي اّليت تعّرؼ عليها لدى  وبالّتأكيد كانت
عن األمهّية الّسجالية للفكر اليوناين  Question 3et5من كتابو  58لنا ىايدغر يف الصفحة 

من جهة جهة أخرى ، و فكر انفتح فبلسفتو على اغبضور" والذي تكمن أمهّيتو حبسب ىيدغر يف أنو

                                                           
 .301،302،303ىانز جورج غادامَت، طرؽ ىايدغر، اؼبرجع السابق، ص - 1
 . 325بق، ص ؿبمد الشيخ، نقد اغبداثة يف فكر ىايدغر، اؼبرجع السا- 2
 .304ىانز جورج غادامَت، طرؽ ىايدغر، اؼبرجع السابق، ص - 3
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 ؛1"لك وّجهوا نظرىم كبو االستتارب الظهور فكذ، ومثلما وّجهوا نظرىم صو روا يف الغيابفكّ 
فالظهور أو االختفاء أو االنسحاب واإلكبجاب خاصّية من خصائص الوجود عند مارتن ىيدغر 

 انّية حقبة بدء الكينونة. نوبدلك تكوف اغبقبة اليو 

دفعو إذل االنساف اإلغريقي من اؼبنظور اؽبيدغري كاف "متفتحًا على اغبضور فبّا  وعليو نعتقد أفّ 
، واؼبقصود بالبدء ىنا  ىو وىنا تكمل أصالة البدء األوؿ ؛2"ضور دبا ىو حضورالتساؤؿ عن اغب

، وليس اؼبقصود بو الفكر بلسفة أمثاؿ ىَتقليطس وبارمينيدسقبل سقراطي والذي ديثّلو ف-الفكر اؼبا
"البدء اغبقيقي حدث مع مفّكري  ألفّ  ،وأفبلطوف الذين سنأٌب على ذكرىم االذي ديثّلو سقراط

، ومع ىؤالء كاف 3ؽ.ـ( ..." 6و  5، وبارمينيدس وىَتقليطس )ؽاليوناف األوائل أمثاؿ: أنكسمندر
يدغر سيمّيز بُت بدأين لتاريخ الكينونة: البدء اغبقيقي وىو الذي بدء األوؿ لتاريخ الكينونة ألف ىال

، وبدٌء شبيهّي وىو البدء واػبامس قبل اؼبيبلد( ناف السادسحدث مع الفبلسفة اؼبشار إليهم )القر 
ىذا البدء الذي سنعود إذل تشخيصو من  ،الذي حدث مع سقراط وأفبلطوف وأرسطو إذل غاية نيتشو

ألف  خبلؿ ىذا العنصر وبعد أف نعود إذل تشخيص البدء اغبقيقي لتاريخ الكينونة كما يصفو ىيدغر،
 مع ىؤالء ربقق شرط الوجود األصيل.

ا كاف لئلغريق ثقافة وال ديانة وال صبلت اجتماعية ودل يدـ الّتاريخ اإلغريقي سوى ثبلثة "فم
وؼبن حييا  التحقيقشرط الوجود األصيل على –نعٍت الّتناىي-قروف. لكن كانت ىذه اغبدود اعبوىرية 

ص ىيدغر هبذا القوؿ ػبّ  ؛4اعبساـ..." ، فإّف ىناؾ دوما مّتسعًا من الوقت إلقباز اؼبهاـحياة حّقة

                                                           
1 -Martin Heidegger,Question 3 et 5 ,trd ; Jean Beufret, edition Gallimard , paris, 
1990 ,p58. 
2 - Martin Heidegger,Question 3 et 5 ,ibib , p 120. 

.258اؼبرجع السابق، ص ؿبمد الشيخ، نقد اغبداثة يف فكر ىايدغر، - 3  
4 - Martin Heidegger,Question 3 et 5 ,ibib , p 112. 
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، وىنا قبد ىيدغر ثقافة حياة اإلغريق، وما يلفت انتباىنا يف ىذه العبارة ىو قولو أنو دل يكن لئلغريق
 " فاألوذل صنعة وبدعة أما الثانية فهي حد من حدود اإلنساف الـز لو.الفكر" و "الثقافةدييز بُت "

، "لقد نظروا يف حياهتم اليومّيةئن والكينونة من هم عن تصّور الكاموقد استمّد اإلغريق مفاىي
 ، فتنّبهوا إذلم"، دبا كل صنيعة فريدة من نوعهابدءاً من صلتهم ب "صنائعه (Techné)صنعتهم 

، ووجدوا فيو داللة إخراج الشيء إذل اغبضور، فقاسوا أي دبا ىو صنعة ،مفهـو "اإلنتاج" دبعناه القدمي
ف استمداد ظبة إ ،ي "اغبضور" ...أكثر من ىذاودبا ى، مفهـو الكينونة دبا ىي "اإلحضار" عليو

الكينونة األساسية من اللغة اليومية ينهض دليبل قويّا على فلسفية ىذه اللغة. غَت أف الفارؽ بُت 
، بينما ذل العادل، أي حُيضره بتوّسل الصنعةالصنعة اإلنسية والصنعة الطبيعية أف اإلنساف خُيرج الشيء إ

عميل، وإمّنا تًتؾ الكائن يتفّتق وتدعو ينجلي بذاتو. فما فيو أصبل كامن ال تعمل الفوزيس ىدا التّ 
خصائص الكينونة عند اليوناف اغبضور والدديومة ؽبذا من  ألف ؛1حاضر خيرج بفعل االنبثاؽ..."

ظّبى ىيدغر ىذه اغبقبة من تاريخ الكينونة و تساءؿ اإلنساف اإلغريقي عن اغبضور دبا ىو حضور 
ليكن " ف، وىذا ما حييل إليو كبلـ بارمينيدس الذي يقوؿ :أو الطّلوع أو البدو األوؿ نببلجحبقبة اإل

ودل تكن  ودل يكن الكائن برّمتو إال ىذا الكائن يف كينونتو.برّمتو مشموؿ عنايتك ورعايتك... الكائن
ذل اؼبنفتح الذي ، نعٍت البدو إٍت من أمر إال اجمليء إذل اغبضورصيل لتعالكينونة يف فهمها اإلغريقي األ

كانت دائمة اغبضور لئلنساف سبشي إليو   ينونة تعٍت اغبضور،وبالّتارل كانت الك ،2دل ينحجب..."
 ويدعها ذبيء لو، وىذا يعٍت أنو كاف مشدودا إذل كينونتو.

"ولقد عرّب اليوناف عن ىذا الفهم البدئي للكينونة بتوّسل مفهـو "الفوزيس" دبا ىو "كلمة البدء" 
كينونة قد انفتحت لئلغريق ، وإمّنا ليدّلوا هبا على أّف الا صرنا نعنيو اليـو باسم الطبيعةوا هبا مال ليعن
، وإمنا نٍب إهنم دل ينظروا إذل الكينونة بدءا من الكائ ؛فإمنا فعلت دلك دبا ىي "الفوزيس"، واقبلت

                                                           
 .258،259ؿبمد الشيخ ، نقد اغبداثة يف فكر ىايدغر ،اؼبرجع السابق ، ص - 1

.260ؿبمد الشيخ ، اؼبرجع نفسو، ص- 2  
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ريق  غوىنا تكمل أمهّية اإل .1، فاعتربوىا األوذل والكائن الثاين"لضّد فهموا الكينونة فهما قبلّيابا
ا كاف الفوزيس عندىم ىو ماجيمع بُت ذ، ؽباغبضور انفتحوا كذلك على الغياب فمثلما انفتحوا على

 ، فالفوزيس ىو انبثاؽ واكبجاب  يف الوقت ذاتو.بّلذبلي أو بُت الظهور واالختفاءالّتجلي وال

عربوا قد ، أو يوناف البدء األوؿ رالصبحي أو البدئي يف نظر ىيدغ الفكر اإلغريقي ومنو فإف
، وىذه األوصاؼ اليت فتح ويظهر ويتجّلى وينبثق وينفرجبالفوزيس عن األمر الذي من شأنو أف ين

، واألكثر ، وانبثاؽ النباتات...(ل شيء يف الكوف )شروؽ الشمس مثبلازبذهتا الكينونة شهد عليها ك
الكينونة بدءًا من الكائن يف تفّتحو وانشراحو، وإمّنا  من ىذا ىو أف اإلغريق دل ينظروا ودل يهتدوا إذل

، فرأوا أّف الفوزيس ىي األمر اؼبنفتح وعرّبوا وانفتاحها وانشراحها نظرة شعريّةنظروا إليها يف حضورىا 
 (Aletheia) .عنها باسم " ماالينحجب" 

وؿ أو البدء عندما نتحّدث عن البدء األو ، ص البدء األوؿ من تاريخ الكينونةىدا فيما خي
والذين ديثلوف غبظة الغرؽ يف اؼبيتافيزيقا وىذه تحّدث عن سقراط وافبلطوف وأرسطو الّشبيهي فإننا ن

اللحظة ىي غبظة "نسياف الكينونة" ، حيث يقوؿ ىيدغر:"إف تاريخ الكينونة بدأ بنسياف 
وتتوارى الكينونة وراء  ريق ستختفيغويف ىذا العهد الثاين أو البدء الثاين من حياة اإل ؛2الكينونة"

وىي اغبقبة اليت يسّميها ىايدغر   3حجاب الكائن "ومن ىنا كانت البداية التارخيية لنسياف الكينونة"
، دبا ىو تاريخ الكينونة، من حيث االعتبار حبقبة بدو اؼبيتافيزيقا أو ُقل "اغبقبة اليت اقبلى فيها

، فاعترب شائح بداياهتا مع أفبلطوف وأرسطوو وجد ىايدغر ه اؼبيتافيزيقا اليت ىذ ؛4ميتافيزيقا غربية..."
ؼبيتافيزيقا أف الفكر البلحق دل حيفظ العهد وهبذا "بدأ تاريخ اختفاء واستتار الكينونة الذي ىو تاريخ ا

                                                           
 .161ؿبمد الشيخ اؼبرجع السابق، ص - 1

2 Martin Heidegger ,Chemins qui ne menent nulle part.traduction,Jean 
Beaufret ;François Fedier et François Vezin ,Gallimard ;1986,p318. 
3 - Martin Heidegger ,Chemins qui ne menent nulle part,ibib ; p444. 
4 - Martin Heidegger ,Chemins qui ne menent nulle part, ibib ; p444. 



 االنعطاف الفينومينولوجي إىل أنطولوجيا املنابع الفصل الثالث 

154 
 

 هبا اإذيظهر الكينونة وجُيليها رافضا اختفاءىا واستتارىا ف أراد أف وىو فكر 1..."أو تاريخ ميتافيزيقي
فيو باعتبارىا  ىاكينونة ىو العهد الذي ًّب تصّور الحجب  و فلم يظفر إال بالكائن، وكافتنفلت من

، وىذا ما حدث مع أفبلطوف من خبلؿ اسطورة الكهف حينما ًب استبعاد اغبقيقة حضورا دائما
 .اؼبثاؿ لتحّل ؿبلها الفكرة أو

إذل فتح حوار مع أفبلطوف  ، نسياف الكينونة سيدفع هبيدغرىذا العهد الذي ىو عهد النسياف إفّ 
باعتباره أبو اؼبيتافيزيقا والذي معو أُعطيت األولويّة للكائن على حساب الكينونة فأدرؾ الكينونة 

الذي سيحاوره ىيدغر أرسطو ىذا األخَت  ، واألمر نفسو يقاؿ علىبارىا ربقيقا للكائن وسبكيناً لوباعت
لتفكَت يف التصورات األساسية للثقافة لايدغر ىما يفّسر عودة ؛ وىذا شأنو شأف سابقو افبلطوف

الغربية ككّل، وىو تفكَت يفتح من خبللو حوارًا عميقًا مع الثقافة الغربية ومع ـبتلف فبلسفتها 
بغية استشكاؿ  )أفبلطوف وأرسطو( ؿباواًل العودة إذل اللحظة اليت كاف يفّكر فيها ىاذين الفيلسوفُت

ّية إجراء حوار مع الفكر اليونايّن الصبحي فبّثبًل يف افبلطوف وأرسطو.  لنا أمه، ومن ىنا تتبُّت فكرمها
ذا من خبلؿ االستحضار ، فكاف حواره حوار ربّرر وىيدغر عن أمهّية اغبوار والّنقاشولطاؼبا ربّدث ى

وىو حوار سيعود بنا من خبللو ىيدغر اذل اللحظة اليت كاف يفكر فيها ىؤالء ) خاصة  .واالستذكار
لوجية للوجود األولوية األنطو "وأرسطو( وربديدا الّتصور االرسطي للوجود مؤكدا فيو على  أفبلطوف

لكن  .2"على صبيع اؼبوجودات من جهة أخرى، و لؤلولوية األنطولوجية لآلنية على اؼبوجود من جهة
 ىذا السؤاؿ عن الوجود ىو سؤاؿ منسي، وىذا السؤاؿ اؼبنسي ىو الذي يدور حولو فكر ىيدغر.

األنطولوجيا ىي مصػػطلح فلسػفي يشَت إذل البحث يف الوجػػود، و ىػػي أيضػػا مصطلح و 
، استخدمو أرسطو كموضوع للميتافيزيقا أو الفلسفة األوذل وىذه ىي االنطولوجيا التقليدية

، (1754-1679ؼباين كريستياف وولف )االنطولوجيا يف معناىا اؼبعجمي ىي كلمة ترجع إذل األو 
                                                           

1 -- Martin Heidegger,Question 3 et 5 ,ibib , p428. 
 .15صفاء عبد السبلـ جعفر علي، الوجود اغبقيقي عند مارتن ىايدغر، اؼبرجع السابق، ص  -2
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وىي أيضا تشَت إذل  ؛1"نظر عقبل يف الكوف من حيث ىو كوفأبواب الفلسفة ي باب من"وىي 
، أما كلمة اؼبذىب 2دراسة أو معرفة ما ىي علية األشياء بذاهتا من حيث ىي جواىر فريدة""

األنطولوجي فهي " تعبَت عن االذباه إذل دراسة ظبات وطبيعة الوجود يف ذاتو أو اؼبوجودات يف 
 .3ذاهتا"

ص عبلقة ىيدغر بأرسطو و ربديدا أنطولوجيتو و تركيزنا على ىذا األخَت من الفبلسفة وفيما خي
، لكن ىذا ال دينعنا من اإلشارة ولو بإجياز إذل تلك العبلقة بُت الفيلسوفُت اإلغريق فإف ىذا راجع

ؼبوقف ىايدغر من الكثَت من الفبلسفة و ربديدا أستاذ أرسطو أفبلطوف الذي تعلم منو ىيدغر 
و إذا كانت نظرية اؼبثل ىي لب فلسفة أفبلطوف فإف ىيدغر  4نصت إذل الوجود و ندائو"يكيف "

الكهف" ساعيا إذل قراءة  أسطورةسيبدأ تفسَته ألفبلطوف انطبلقا من ىذه النظرية و ربديدا "
حبسب القراءة اؽبيدغرية فإنو يكوف قد أحدث ألّف ىذا األخَت و ، اؼبسكوت عنو يف فكر أفبلطوف

ىي مساوية للوجود عند ىيدغر، وىذا التحوؿ  "وال يف ماىية اغبقيقة و الوجود باعتبار أف " األليثيا رب
د و غَت واقعي يف اؼبرتبة كاف من خبلؿ جعل أفبلطوف لعاـ اؼبثل الذي ىو يف حقيقتو غَت موجو 

اؼبوجود اغبق و  ، فكانت اؼبثل ىيقيقة اغبقيقة يف اؼبرتبة الثانية، و جعل الوجود الذي ىو حاألوذل
الغريب فكانت ىذه بداية نسياف الوجود يف الفكر  ،حيقق ذاتو و وجوده إال يف اؼبثاؿوجود اؼبوجود ال 

أوؿ من نظر يف كنو الكائن و ماىيتو و "أفبلطوف تكمل امهيتو يف كونو و  الذي ديتد إذل غاية نيتشو،
الكائن الكائن سوى "فكرتو" وجهو حقيقتو ؼبا أجاب عن سؤاؿ الكائن بالقوؿ: ما كانت كينونة 

                                                           
1-André Lalande, Vocabulaire technique et critique de la Philosophie, 3 volumes, 
traduction arabe de ,  Khalil et Ahmed Oueidat , Edition Oueidat , Beyrout-Paris 
p 912.   
2- André Lalande, Vocabulaire technique et critique de la Philosophie,ibib, p912. 
3- André Lalande, Vocabulaire technique et critique de la Philosophie,ibib, p913. 
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، وىكذا كانت الفكرة أو اؼبثاؿ ىي اليت سبثل و تعرب عن  1الذي ىو أصل ظهوره و بروزه و ذبليو"
ور ، فالتصومن الكائن كائنا كينونة شيء ما )الكائن(، فالفكرة ىي من ذبعل من الشيء موجودا

 ن والفكرة ىي ما ظباىا أفبلطوف باؼبشاركة، وىذه العبلقة بُت الكائالقبلي للشيء ىو مصدر كينونتو
كينونة فكرة أو مثاال مع وىكذا أصبحت ال 2فالفكرة ىي الوجو الذي بدءا منو يظهر الكائن""

 .أفبلطوف

أما بالنسبة ألرسطو فيمكن القوؿ عليو أنو ىو من سينظر إذل الوجود انطبلقا من الواقع، وفهم 
كيف نقرأ "، وىذا ما جعل ىيدغر يطرح السؤاؿ التارل قبازموقفو الفلسفي يبقى مهمة مفتوحة لئل

ىذا ما جعلو يسعى إذل نو و وجييب بأنو ال جيب قراءتو بسلفو أفبلطوف وإمنا جيب قراءتو دبت 3أرسطو؟"
كاف أرسطو قد أسس لسؤاؿ الكائن أي ما ىو الكائن من حيث ىو كائن؟ وبعبارة أخرى فهمو، ف

فيو الفلسفة على وكاف هبذا ىو أوؿ من عرب عن السؤاؿ الذي حبثت  ما الذي يشكل كينونة الكائن؟
، كما أف أرسطو ىو أوؿ من قػّدـ تأويبل حقا للكينونة باعتبارىا فوزيس، و ىذا من خبلؿ  الدواـ

البحث يف غبظات تشكلو معاودا بذلك استشكالو،  يدغر بالبحث فيو و كتابو "الطبيعة" الذي قاـ ى
.فهو حافظ على السؤاؿ الذي طرح على أفبلطوف أي ما   4ربية األساسي"كونو "كتاب الفلسفة الغ

لكنو أعاد صياغة إجابات جديدة، فهو دل يتصور الكائنات باعتبارىا صورا، و إمنا  كينونة الكائن؟
نظر إليها باعتبارىا كائنات متغَتة أي يف تغَت وربوؿ، و هبذا كاف قد فهم الكينونة باعتبارىا ربوال و 

أوؿ من نظر إذل الكينونة باعتبارىا حركة، أي أنو أوؿ من نظر إذل كينونة اغبركة و تنبو "فكاف  تبدالً 
و قبد ىيدغر حيدد كنقطة انطبلؽ لبداية فكره عبارة   ؛5إذل أف كنو الكائن أنو الكائن اؼبتحرؾ"

                                                           
 .349الشيخ، نقد اغبداثة يف فكر ىايدغر ،اؼبرجع السابق، ص ؿبمد  -1
 .351اؼبرجع نفسو، ص ،  -2
 .358اؼبرجع نفسو، ص ، -3
 .358اؼبرجع نفسو، ص  -4
 .360، ص نفسواؼبرجع  -5
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( أستاذ 1917-1838)حيث وضحها فرانس برانتانو؛ 1أرسطو "يوصف الكائن بطرؽ متعددة "
اليت ربمل عنواف "تعدد و  1862يف مقالتو اليت كتبها عاـ ( 1938-1859إدموند ىوسرؿ )

ى ىيدغر ىذه اؼبقالة عن وتلقّ  أو" اؼبعاين اؼبتعددة للوجود عند أرسطو" "الدالالت للكائن عند أرسطو
ة األوذل ؽبيدغر واليت وجهتو إذل طريق صديقو كورنارد غروبر، وكانت ىذه اؼبقالة دبثابة القراءة الفلسفي

 التساؤؿ عن معٌت الكينونة.

فإف لقاء ىيدغر بأرسطو كاف من خبلؿ ىذه الرسالة اليت أىداىا لو كونارد غروبر الذي ىو  ومنو
"قدمت رسالة برانتانو للدكتوراه وعنواهنا حوؿ  ؛صديقو وىذا ما جعل  ىيدغر يقوؿ عن ىذه الرسالة

جود عنػد أرسػطو عونا كبَتا رل ووجهت ؿباوالٌب األوذل يف الدخوؿ إذل عادل اؼبعاين اؼبتعددة للػو 
 فقد وضعت التساؤؿ التارل:إذا كاف الوجود يقاؿ دبعاف ـبتلفة فما ىو اؼبعٌت األساسي لو؟...الفلسفة

د ويف ىذه الرسالة بُّت برانتانو أف كلمة اؼبوجود تقاؿ دبعاف شىت فمنها اؼبوجو  2وما معٌت الوجود؟"
الكائن بذاتو والكائن بالعرض  اؼبوجود بالقوة واؼبوجود بالفعل...أواؼبوجود الضروري و بالعرض و 

 والكائن بالقوة والكائن بالفعل.

بة عاما من عمره دبثا الثامنة عشروكانت ىذه الرسالة اليت قرأىا ىيدغر وىو دل يتجاوز سن 
ل أنو دل يقف كما وقف أرسطو عند تأمّ  إال وضعو لسؤاؿ الوجود،اؼبهماز والدافع إذل تأسيسو و 

اؼبوجود، فإذا كانت اؼبيتافيزيقا التقليدية "تتساءؿ عن وجود اؼبوجود )أرسطو(، انطبلقا من اؼبوجود. 
فإف ىيدغر سيتجاوز أرسطو  3تتساءؿ عما ىو موجود يف اؼبوجود، فيم يقـو يف اؼبوجود وجوده..."

أي عن الشيء الذي جيعل كل  ؿ عن الوجود ذاتو،وال يكتفي بالسؤاؿ عن اؼبوجود بل سيتساء
                                                           

بَتوت، لبناف، فرانسوا داستو، ىايدغر والسؤاؿ عن الزمن، تر: سامي أدىم، اؼبؤسسة اعبامعية للدراسات والنشر والتوزيع،  -1
 .27، ص 1993، 1ط
 .52صفاء جعفر عبد السبلـ،الوجود اغبقيقي عند مارتن ىيدغر، اؼبرجع السابق، ص -2
 ،1، اؼبغرب،طعبد السبلـ بنعبد العارل، أسس الفكر الفلسفي اؼبعاصر، ؾباوزة اؼبيتافيزيقا، دار توقباؿ للنشر و التوزيع -3

 .47، ص 2000
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 1927موجود موجودا، إنو الوجود ذاتو، وىذا ما جعل ىيدغر يعلن يف مؤلفو العمدة الصادر عاـ 
. وىنا يتساءؿ ىيدغر و يقوؿ : "ىل لدينا يف عصرنا *1ما يلي: "إف سؤاؿ الوجود أصبح منسيا"

ىل انتابتنا اغبَتة على األقل لعجزنا عن فهم  و لكن –جواب عما نقصده من لفظ اؼبوجود؟ كبل 
لذلك يتحتػػم علينا بادئػػا ذي بدء أف نثيػر فػي أنفسنا من جديد فهما ؼبعٌت  –لفظ الوجود؟ كبل 

 .*2الوجود"

يدغر فإف ىذا التساؤؿ األرسطػي دفع هبفإذا كاف أرسطو قد تساءؿ عن اؼبوجود دبا ىو موجود 
والكائن عند أرسطو ىو من ، الشيء الذي وقع يف النسياف و الذي ىو الوجود ذاتو  إذل التساؤؿ عن

ديلك خاصية "اإلبانة" أي " اإلظهار" و " اغبضور"، و ىكذا كانت اغبقيقة عند أرسطو ىي " ما 
أي ما ىو بائن و ظاىر، و اإلبانة باعتبارىا منط كينونة اإلنساف دبا ىو  3من شأنو أف ال ينحجب"

 منفتح. مبُت و

متحرؾ و بػػائػن وحاضر يف  و لكن رغم ىذا التصور للكائن عند أرسطو من حيث ىو كائن
أعظم فبا فكر فيو  لكن يبقى يف فكره ما دل يفكر فيو، فكاف ىذا الذي ما دل يفكػػػػر فيو ،الزمن

                                                           
1-Martin Heidegger, Etre et temps ; traduction par Emmanuel Martineau, Edition 
numérique hors commerce, 1985, p 25. 
*«La question et aujourd'hui tombée dans l oublie » 
2-Martin Heidegger ,Ibib ,P 21 
*« Avons –nous aujourd’hui une repense à la question de sovoir ce que 
nousentendons à proproments parler par le mot –étant- Nullement.  Ainsi, il 
s’impose de poser à neuf la question du sens de l’être. Et sommes-nous donc 
aujourd’hui seulement dans l’embarras de ne point comprendre l’expression «être» 
? Nullement. Ainsi, il s’impose, au préalable, de réveiller tout d’abord une 
compréhension pour le sens de cette question » . 
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ح مسألة الكائن فإنو دل ينظر يف الكينونة، أي أنو طر ، فهو إف نظر يف تعدد أرسطو  حبسب ىيدغر
فإنو دل يطرح  فلئن طرح السؤاؿ اؼبوجو للميتافيزيقا ما الكائن؟الكينونة "دل يطرح مسألة الكائن و 

" ذبديد  يدغر يستأنف طرح مسألة الكينونة و؛ وىذا ما جعل ى1السؤاؿ اعبوىري ما الكينونة"
 .2اإلصغاء إذل ندائها الذي ما عاد يسمع "

ما دل يفكر خصوصا ليحدد ما أقبزه وما دل ينجزه وما فكر فيو و يدغر حياور اإلغريق وأرسطو ىو  
فيو، فوجد أنو فّكر يف الكائن ودل يفّكر يف الكينونة، فكانت مشكلتو أنو وقف يف منتصف الطريق، 

دا يف الكينونة ودل يستشكل فلئن كاف قد فّكر يف الكائن ووجو نظره إليو باعتباره نفسا فإنو دل يفّكر أب
فهم ؿبدد ؽبا ما داـ "لديهم مفهـو معُت عن الكينونة و ىذا ال يعٍت أف اإلغريق دل يكن  لكنأمرىا، 

ا معٌت الكينونة ىو معٌت يستحيل على اإلنساف أال يكوف لو فهم ما للكينونة، وإمنا معناه أهنم اعتربو 
ذل الكينونة فاإلغريق ومن شدة نظرىم إ ،3ال يثَت استشكاال"طبيعي وبديهي ال حيتاج إذل استيضاح و 

الوجود "باعتبارىا الشيء األكثر بداىة ووضوحا تناسوىا وىذا ما جعل ىيدغر يؤكد يف بداية كتابو 
أف سؤاؿ الوجود أصبح منسيا.فأرسطو والفلسفات التقليدية عموما قد نظروا إذل الوجود  "الزمافو 

ىو عند ىيدغر أكثر  باعتباره أكثر األشياء عمومية، لكن ىذا ال يعٍت أنو أكثرىا وضوحا، بل
 التصورات غموضا و خفاء.

يكتشف تلك العبلقة اغبميمية بُت الوجود  ووفضل أرسطو على  ىيدغر يتمثل يف كونو جعل
يدغر فإف الفلسفة عند أرسطو ال زبرج عن "إطار اؼبوجود بأي حاؿ من حبسب ىلكن و  واغبقيقة،

ؼبوجود دبا ىو موجود، أو أف تكوف الىوتا ذلك عندما تبحث يف اىي إما أهنا أنطولوجيا و األحواؿ و 

                                                           
 .364ؿبمد الشيخ اؼبرجع السابق ،ص -1
 .365اؼبرجع نفسو ، ص  -2

.365اؼبرجع نفسو ، ص  - 3  
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أرسطو بأهنا  وىذا ما جعل ىيدغر يصف فلسفة ؛1وذلك حُت تتحدث عن الوجود اؼبطلق )اهلل("
 .الىوتية–أنطولوجية 

و فيما يلي ديكن توضيح أىم اعبوانب اليت تأثر فيها ىيدغر بأرسطو وىذا من خبلؿ تصوره 
جودا متعاليا، لكن إذا كاف ىذا الوجود أكثر عمومية أي باعتباره و ثر األشياء للوجود باعتباره أك

األشياء عمومية إال أنو ال يعٍت أنو أكثرىا وضوحا بل ىو أكثرىا غموضا وخفاء.وإذا كاف الوجود 
ىذا ما جعلو يقع يف  أي مشكلة بل صار شيئا بديهيا و أكثر األشياء عمومية فإنو هبذا دل يعد يثَت

يف حقيقة األمر ىو ـبتلف عن باقي اؼبوجودات، وؽبذا فنحن مطالبُت بالبحث عن النسياف، بينما 
 معٌت الوجود .

و ؼبّا كنا أرسطو و كل األنطولوجيات التقليدية قد جعلوا من الوجود أكثر األشياء وضوحا، فإنف
ف أي وجب أ ،فإف ىذا يستدعي إثارة السؤاؿ عنوكاف ىذا الوجود خافيا كبيا يف ىذا الوجود و 

ؽبذا و جب علينا أف نؤسس آلنية فامهة لذاهتا، أي يدغر ب" الفرؽ األنطولوجي" و نؤسس ؼبا أظباه ى
مدركا لوجوده اػباص. وهبذا فإنو سيعمل على ربليل الوجود اإلنساين أو ما  أف قبعل "موجودا ما"

ؼباين أصيل، أطلق عليو "الدزاين" وىذا يف معرض سؤالو عن الوجود، ومفهـو الدزاين ىو مصطلح أ
وىو ليس  وىو مصطلح حبسب "جوف بوفري" فبتنع عن الًتصبة، وىو ليس مرادفا للكائن اإلنساين.

 .إف ىو أراد معطى كما يعطى اإلنساف بالوالدة بل ىو مشروع، و بإمكاف اإلنساف أف يصَت "دزاينيا"
ا باألحرى إنو يوجد وإمن –ىو ذا أنا موجود–أو  -ىا أنا ذا-"فما كاف من شأف الدزاين أف يقوؿ 

 .2، اؼبنفتح"اؼبنشرح ،-الكائن ىناؾ –فهو ،ىناؾ

العودة إذل اللحظة اليت كاف يفكر فيها أرسطو سيؤسس مارتن ذا اللقاء و اغبوار و و من خبلؿ ى
اؼبوجػػود ىيدغر ألنطولوجيتو األساسية اليت تقـو على أساس البحث يف الفرؽ بُت الوجود و 

                                                           
 .41ايدغر الوجود واؼبوجود، اؼبرجع السابق، صصباؿ ؿبمد أضبد سليماف، مارتن ى -1
 .134اؼبرجع السابق ،ص  ؿبمد الشيخ، -2
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على منهج أستاذه إدمونػػد ىوسػػرؿ أو بفينػومينولوجيتو اؼبطػػورة عػػن  سيؤسػػس لنا بارتكازهو 
 ا، وىذا بعد حبثو يف تاريخ الكينونة بدءالفينومينولوجيا الهرمينوطيقيةفػػينػػومينولوجية أستػػاذه ىوسػػرؿ: 

الذي  (1804-1724باإلغريق ووصوال إذل اؼبثالية  األؼبانية  خاصة مع فبثلها إمانويل كانط )
وىنا سيجد أف ىذا ، (1831-1770يعتربه أعظم مفكر بعد أرسطو، باإلضافة على ىيغل )

ىذا بدءا ربديدا تاريخ نسياف الكينونة أو الوجود و لفلسفة الغربية ىو تاريخ نسياف و التاريخ الطويل ل
 يتافيزيقا الغربية.وصوال إذل إرادة القوة النيتشوية اليت ىي اػبتم األخَت على اؼبمن الكهف األفبلطوين و 

ت االنتباه إذل الوجود من جهة، و لف االىتماـفبا سبق يتضح أف ىيدغر كاف يهدؼ إذل إعادة 
الذي ديثل الدزاين أو ما ظباه عبد  " االنطولوجيا األساسية"إذل تأسيس علم جديد أطلق عليو اسم و 

وتوضيح معٌت السؤاؿ عنها، فكاف  الرضبن بدوي باآلنية اؼبعرب والوسيط الذي يؤدي إذل فهم الكينونة
إنو ؼبما ينتمي إذل حقيقة الوجود أنو حيضر من دوف "؛ هبذا الوجود واؼبوجود متكامبلف إذ يقوؿ

 .1ن ال يوجد موجود من دوف الوجود اؼبطلق"كاؼبوجودات، ول

تارل: ؼباذا يشغل الفكر نفسو الفمع ىيدغر سنشهد ربوال للسؤاؿ اؼبيتافيزيقي وىو ربوؿ ك
باؼبوجودات وليس بالوجود؟ وانطبلقا من ىذا سيحمل ىيدغر على عاتقو مهمة ذباوز اؼبيتافيزيقا اليت 

لكن ىذا النسياف ىو ذاتو جزء من ماىية الوجود بل ىو "من ، اىتمت باؼبوجود نسيت الوجود و
لك ذباوزا لتبة اسًتجاع ؽبذا الوجود اؼبنسي و ، وسيكوف فعل االستذكار دبثا2صميم الوجود"

، بينما ظلت حقيقة الوجود نفسها كعلم للوجود دبا ىو موجود األرسطية اليت حددت االنطولوجيا
 متحجبة.

 

                                                           
 .126ىانز جورج غادامَت، طرؽ ىايدغر، اؼبرجع السابق، ص  -1
 .43عبد السبلـ بنعبد العارل، اؼبرجع السابق، ص  -2
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 البعد االنثروبولوجي للثقافة )سؤال االنسان بين هيدغر وكانط( المبحث الثاني:

العلمي لقد اكبسرت الفلسفة إذل حد ما يف الّنصف الثّاين من القرف التاسع عشر أماـ التفكَت    
أساليب حياة اين إدوارد تايلور أف يرى يف حيث تطّورت العلـو االجتماعية واستطاع العادل الربيط

ى الشعوب وتطّورىا ظاىرة جديرة بالّدراسة وأف علمًا جديدا جيب أف ينشأ ويقـو هبذه اؼبهّمة، وظبّ 
ع دخوؿ االنثروبولوجيا وم، " civilisationأو اغبضارة   cultureتايلور ىذه الظاىرة بالثقافة "

بأحداثو وتغَّتاتو العلمية واالجتماعية والسياسية طرأت عليها تغَّتات جوىرية يف  ؾباؿ القرف العشرين
الّتطبيقي باعتبارىا موضوعها ومنهج دراستها،  حيث زبّلت عن اؼبنهج الّنظري وأخذت باؼبنهج 

ـو االجتماعية واإلنسانية بينها وبُت منظومة العلوالتأثّر إضافة إذل ربديد عبلقة التأثَت  .ظاىرة علمية
، حيث أصبحت الّنظرة الّشاملة سبّيز اؼبنهج االنثروبولوجي الذي يتطّلب دراسة أي موضوع األخرى

، وىنا يف ىذه اؼبرحلة ستربز ة متكاملة ربيط بأبعاده اؼبختلفةمهما كانت طبيعتو وأىدافو دراسة كّلي
 .اٌد نظريّة وأخرى تطبيقيةلو أبع االنثروبولوجيا كعلم

أنًتوبوس صل اليوناين اؼبكّوف من مقطعُت: "واالنثروبولوجيا ىي كلمة اقبليزية مشتقة من األ
anthropos ومعناه اإلنساف، ولوغوس ،logos ا يصبح معناىا العلم الذي ذومعناه علم"  ويه
 يدرس اإلنساف.

كائنا عضويا يعيش يف ؾبتمع تسوده نظم  وىي تعرؼ بأهنا العلم الذي يدرس اإلنساف باعتباره  
، وتعرؼ أيضا بػأهنا علم دراسة "األناسة" أي العلم الذي يدرس ساؽ اجتماعية يف ظل ثقافة معّينةوأن

 .االنساف كمخلوؽ يصنع الثقافة ويتمّيز عن غَته من اؼبخلوقات األخرى )اغبيواف(

"علم دراسة اإلنساف طبيعيا واجتماعيا كما تعرؼ االنثروبولوجيا بصورة ـبتصرة وشاملة بأهنا 
لك العلم الذي يدرس االنساف كمخلوؽ ذ.  ويف اشارتنا اذل اهنا علم االناسة فنعٍت ب1وحضاريا"

                                                           
 .08، د ط، ص 2004الكتاب العرب، دمشق،عيسى الشماس، مدخل إذل علم االنساف )االنثروبولوجيا(، منشورات ارباد - 1
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ينتمي إذل العادل اغبيواين من جهة، ومن جهة أخرى ىو الوحيد من األنواع اغبيوانية كّلها الذي يصنع 
 ز عنها كّلها.الثقافة ويبدعها، بل واؼبخلوؽ الذي يتميّ 

وديكن وصف االنثروبولوجيا بأهنا دراسة لئلنساف يف أبعاده اؼبختلفة البيوفيزيائية واالجتماعية 
"علم شامل جيمع بُت ميادين وؾباالت متباينة بعضها عن بعض ،...وكدلك ؾباالت ؛ والثقافية، فهي

لعادات ا، بل و إلبداع األديّب والفٍّت ، وانساؽ الفكروأاإلبداع اإلنسايّن يف الثراث الفكري وأمناط القيم 
والتقاليد ومظاىر السلوؾ يف اجملتمعات اإلنسانية اؼبختلفة، ... وىذا يتوافق مع تعريف إدوارد تايلور 

، فهي رباوؿ الكشف عن 1"ة البيوثقافية اؼبقارنة لئلنساف"...الذي يرى أف االنثروبولوجيا "ىي الدراس
اؼبوروثة لئلنساف ومايتلقاه من تعليم وتنشئة اجتماعية. حيث تتناوؿ   العبلقة بُت اؼبظاىر البيولوجية

 من موضوعات ـبتلفة وزبصصات متعددة. باإلنسافكل ما يتعّلق 

لكن جيب التمييز بُت نوعُت اساسّيُت من أقساـ االنثروبوعبيا، أما القسم األوؿ فيبحث يف 
ين فيبحث يف أعماؿ اإلنساف ويعرؼ وأما  الثّا اإلنساف ويعرؼ باالنثروبولوجيا الطبيعية،

 باالنثروبولوجيا الثقافية  )غبضارية(.

وهبذا تكوف االنثروبولوجيا كما أشرنا يف بداية ىذا اؼببحث ربمل داللة اشتقاقية يف 
، ومعناىا إنساف ولوغوس أي "خطاب أو حبث  Définition éthymologiqueالفرنسية

 نساف".حوؿ اإلنساف" ، أو "حىت دراسة وعلم لئل

، وبالتارل 2"و الذي يهمنا يف ىذا البحث فهي "علم وصفّي لئلنسافأما يف اؼبعٌت الفلسفي وى
إلنساف من حيث قيمو ) قيم صبالية، دينية، أخبلقية، علم من العلـو اإلنسانية يهتّم بدراسة اىي "

أدل يكن الفبلسفة  نتساءؿوهبذا اؼبعٌت .  3، ومكتسابتو الثقافّية "اقتصادية وثقافّية واجتماعّية(
                                                           

 .08،09، ص السابقاؼبرجع عيسى الشماس، مدخل إذل علم االنساف )االنثروبولوجيا(،  - 1
2 -Russ J Jacqueline , Dictionnaire de la philosophie bordas ,paris,2004, p 24. 
3 -Ibib ; p 25. 
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موا ىم أيضا نظرة فبّيزة ، باعتبارىم قدط وىايدغر ونيتشو أنتثروبولوجيُت، أدل يكن كانأنثروبولوجيُت
وبولوجيا هبذه القراءات ثّر االنتثر أ، بل وحبثوا يف اإلنساف ونّظموا قيمو ونظّروا ؽبا؟ أدل تتلئلنساف

يدغر أدل يدافع كانط وى ات االنثروبولوجية حوؿ اإلنساف؟اسثر الفبلسفة هبذه الدر أأدل يتالفلسفية؟ 
بفكرة  ؟ حىت ولو أف االنثروبولوجيا اؼبعاصرة ترتبط عادةثَتا عن اإلنساف باعتباره مشروعاوغَتىم ك

، الذي يعّرؼ ي سًتاوسا ماقبده عند االنثروبولوجي كلود ليفذ، وىاألجناس واألعراؽ البشرية
اداتو التارخيّية وؿبيطو "هتدؼ إذل معرفة كّلية ومشولية  لئلنساف يف عبلقاتو بامتداالنثروبولوجيا باعتبارىا 

، الذي ىو موضوع ا ولبلنثروبولوجيُت ىو "اإلنساف"ا اؼبوضوع األساسي لبلنثروبولوجيذا  ،1"اغبضاري
أف  ، ىذه الرؤية الفلسفية لئلنساف ىي اليت سنحاوؿةبالنسبة للفلسفة وعند الفبلسفأيضا ساسّي أ

يدغر نوّضحها ونفسرىا يف ىذا اؼبقاـ من خبلؿ عرض تصوري كل من اديانويل كانط ومارتن ى
باعتباره كائنا ثقافيّا  ّي دور سيلعبو الفبلسفة وتلعبو الفلسفة يف رسم معادل اإلنسافأ، فلئلنساف

 ؟.بامتياز

يرتبط مباشرة  سؤاؿ ، ألنومشروعا وىو سؤاؿ االنثروبولوجيا إننا قبد يف فلسفة الثقافة سؤاال
عن معٌت تساءؿ نقارب الثقافة من وجهة نظر االنثروبولوجيا الفلسفية و ن، وىنا سباغبقيقة البشريّة

 .االنثروبولوجيا الفلسفية

؟ من اإلغريقية أنًتوبوس وىو " ما ىو اإلنساف"إف السؤاؿ الذي تطرحو االنثروبوعبيا ىو
. وديكن اإلقرار بأف بالتارل خطاب حوؿ اإلنساف . فهياالنساف، ولوغوس وىو اػبطاب أو القوؿ

، أي فلسفة ذات ركائز أنطولوجية كما يدىب بوؿ ىربلُت لوجيا الفلسفية ىي فلسفة اإلنسافاالنثروبو 
، 2:"إف السؤاؿ النهائي لكل أنثروبولوجيا ىو الداللة األنطولوجية لئلنساف أيّا كانت صيغة السؤاؿ "

خيّيا سوى بظهور العلـو اإلنسانية ذاهتا أي انطبلقا من القرف الثامن عشر دل تظهر االنثروبولوجيا تار 

                                                           
 .21، ص 2011، 1منشورات االختبلؼ، اعبزائر، ط مصطفى تلوين، مدخل عاـ لبلنثروبولوجيا، - 1
 .38، ص نفسواؼبرجع  - 2
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، قد كانت ىناؾ الكثَت من الفلسفات 1بينما ربمل الفلسفة يف تارخيها إرثا نظريّا عريضا وواسعا..."
اليت تناولت اإلنساف من أفبلطوف إذل كانط مرورا بأرسطو وديكارت وسبينوزا، وقد كاف تعريف 

اإلنساف باعتباره يف صلب اؼبباحث الرئيسية اليت تناوؽبا الفبلسفة قدديا وحديثا حيث ُأخذ اإلنساف 
، وحىت عن طبيعة األحباث عنو كفرد وكموضوع تارخيي،  وتساءلت الكثَت من موضوعا للدراسة

ما  "ألف اؽبدؼ األظبى لئلنساف ليس كما يربزه الدافع الغريزي ولكن ؛اإلنساف يف كل عصر وفًتة
ما  ، وىذا2، ىو الّتطوير الواسع واألكثر تبلؤما لقواه وملكاتو كّلها..."ّصصو العقل األزرّل الثابثخي

، ىذه الثقافة اليت كاف ىومبولت السّباؽ إذل اشرنا إليو سابقا بالبيلدونغ، أي ثقافة تكوين الذات
 ا.التػّوكيد على حقيقة اإلنساف الفعلّية كونو كائنا فاعبل وليس فقط مفّكر 

الذات واالشتغاؿ عليها  إنّنا قبد فكرة البيلدونغ عند األؼباف تعٍت اإلعتناء واإلهنماـ والتمركز على
خرى أكثر أ، فهي ثقافة تدفع كبو كل ما ىو جديد وديكن أف نقارب ىذه الكلمة بكلمة وهتذيبها

" وىو "اإلنساف الذي يرّكز يف ذاتو كل اإلمكانيّات الوجوديّة اؼبتفرّقة مهية وىي كلمة "اإلنساف الّتاـأ
يف العادل واؼبتوّزعة بُت البشر. ثانيّا بأخذه عن العادل أو البشرية مقّومات اكتمالو وعناصر بنائو  فإف 

ها مع اإلنساف ىو بالتعريف كائن يبتكر ذاتو وال ينفّك طرفة عُت عن إعادة خلقها والّتفاين يف بنائ
 .3الوعي بالعثراث اليت تواجهو وتعًتض طريقو..."

وقد بقي السؤاؿ عن اإلنساف موضوعا متناوال حيث أف ىيدغر ىو من افتتح البحث فيو يف 
ضمن أحد دروسو بعد اؼبنعرج صيغة السؤاؿ الكانطية  1934الفًتة اغبديثة حُت استبدؿ يف صيف 

تأسيس ربت عنواف " 1938ؿباضرة يف سنة   ضمن، ٍبما ىو اإلنساف" بصيغة "من ىو اإلنساف""

                                                           
 .253ؿبمد شوقي الزين ، الثقاؼ يف األزمنة العجاؼ ، اؼبرجع السابق ، ص  - 1
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حصاء طريف ؼبا ديكن أف نسّميو األجوبة إ" ويف ىذه احملاضرة ادل اغبديثة بواسطة اؼبيتافيزيقاصورة الع
 اؼبعاصرة عن أسئلة اغبداثة اليت صاغها كانط.

 ارل:وقد حّدد ىيدغر طبس مقّومات لعصر اغبداثة باعتباره عصرا ميتافيزيقّيا وىي كالتّ 

 العلم اغبديث الذي ىو يف ماىّيتو سبّثل للموجود. (1
 الّتقنية بوصفها ربّوال ؼباىية العملي بصفة عامة. (2
 انزياح الفّن إذل دائرة نظر االستيطيقا. (3
رد القيم العليا للفعل اإلنساين إذل ظواىر ثقافّية حبيث تصبح اغبضارة ضربا  (4

 من السياسة الثقافية.
 لعادل.إزالة االلوىية من أفق ا (5

، والّتقنية نسانيةودالالت ىذا الّرصد لسئلة اغبداثة مفادىا "أف العلم ىو كّل إمكاف اؼبعرفة اإل
، وإزاحة يطيقّية، واؼبعيش الفٍّت يف حدود التجربة االستا الوجهاف األخَتاف للفعل البشريوالثقافة مه

" قد ما ىو اإلنسافلسؤاؿ الكانطي "، إف اي من الّرجاءاأللوىية من العادل ىي الوجو العلماين اؼبتبق
دباىية . ولكن ىل صرنا بدلك أكثر معرفة االنثروبولوجي الذي كاف يبحث عنوَوجد بدلك اؼبضموف 

ؤاؿ اغبديث ، وىنا سنشهد انزياحا وربّوال من الس1يدغر ىي بالّنفي...."ىذا اإلنساف؟ إّف إجابة ى
من ىو اإلنساف" كما طرحو ىيدغر ؤاؿ اؼبعاصر ""ما ىو اإلنساف" كما طرحو كانط األخَت، إذل الس

 الثّاين.

فقد اعًتضت كانط صبلة من الصعوبات وىو يبحث عن سؤاؿ اإلنساف لُيقّر بأف أمر اإلنساف 
، وىي اإلنساف نفسوىو أف ننظر إليو نظرة براغماتية تساعدنا على فهم الطريقة اليت َيستعمل هبا 

مع الكسموبوليطيقي.  ت"نظرة تتحّسس تراجعها اؼبتعارل والعملي األخبلقي حينما كاف حيلم كانط باجمل
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أو الفرد اإلمرباطوري  ،رة  يف أحاديثو عن اإلنساف األخيكل دلك تلّفقو نيتشو بكانطّيتو اؼبنصه
 تأويلّية اؽبَو لك ما سوؼ يسعى إليو ىيدغر حينما ينظر يفذالذي دل يستطع إكتشاؼ العادل. 

ذي حيف بالّسؤاؿ "ما ىو الغريب الذي يعربنا وال نراه...أليس ىو انتقاؿ من الدور االنثروبولوجي ال
، فسؤاؿ كانط ما ىو اإلنساف كاف قد صاغو عاـ 1" "؟إذل الدور الّتأويلي "من ىو اإلنساف اإلنساف"
" يُرّد ؾباؿ قو حينما قاؿ؛ لوجي كاف قد دّشن أفضمن درس اؼبنطق وىو سؤاؿ انثروبو  1800

ذا جيب علّي أف أفعل؟ ما الذي جيوز رل أف ؟ مائلة التالية:ماذا ديكنٍت أف أعرؼالفلسفة إذل األس
فيزيقا، وعن الثاين ذبيب األخبلؽ، وعن الثالث ، عن السؤاؿ األوؿ ذبيب اؼبيتا2؟ ما اإلنساف؟"امل

 األسئلة الثبلث ترجع إذل السؤاؿ األخَت. ، وكلوعن الرابع ذبيب األنثروبولوجيا، جييب الدين

وكبن إذف حباجة إذل استئناؼ القوؿ يف اإلنساف أي حباجة اذل إحياء اؼبشروع األنثروبولوجي بعد 
"إف اغبقل اؼبعريف الذي تدور العلـو ؛ إعبلف موتو مع ميشاؿ فوكو الذي يقوؿ يف الكلمات واألشياء

من  ،، فليس ىناؾ من فلسفة، من خيار سياسي أو أخبلقيد من ذي قبلاإلنسانية يف فلكو دل حيدّ 
حساس أو للمخّيلة، أو ، من دراسة عبسم اإلنساف ، من ربليل لئلعلم ذبرييب مهما كاف نوعو

، ذلك ألف اإلنساف أو الثامن عشر شيئا يشبو اإلنسافصادفت يوما يف القرف السابع عشر  لؤلىواء،
هبا  ، مهّمة جيب اإلضطبلعؼبهمة اليت جيب بعثها من جديدي اىذه ى  3دل يكن موجودا أنذاؾ..."

، ألف االنساف حبسب فوكو  إهنا مهّمة "معرفة اإلنساف"، ايدغرو  بعد كانط وكلود ليفي سًتاوس
كحقيقة وكواقع دل يكن موجودا قبل القرف الثامن عشر دبعٌت أنو كاف غائبا يف فكر وثقافة العصر 

 الكبلسيكي.
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واإلغباح على أف عبارة فوكو السابقة الذكر ال جيب أف تفهم بأف مضموهنا وىنا جيب االشارة 
، فلم يبلغ ىو ما توحي لو يف الوىلة األوذل يشَت إذل اختفاء اإلنساف أو اعبنس البشري، وإف كاف

ة فهو ال يقصد إعبلف هناي ،عصرنا اغبديثاألمر بفوكو ومهما يقاؿ عنو إذل حد أف يعلن نفسو نبيّا ل
، حيث  كن هناية مفهـو معُّت عن اإلنساف، إنساف النزعة اإلنسانية، ولف باؼبعٌت اغبريف للكلمةاإلنسا

" لقد خّصت النزعة اإلنسانية يف عصر الّنهضة والنزعة اإلنسانية يف العصر الكبلسيكي  ؛كتب يقوؿ
يف الّسياؽ عينو يؤّكد ، و 1البشر دبكانة فبتازة يف نظاـ العادل ولكّنهما دل تستطيعا التفكَت يف اإلنساف"

ذلك يف ابستيمي العصر مهّية يف ابستيمي عصر الّنهضة وكأبأف اإلنساف كذات دل تكن لو أي 
؟ الكبلسيكي، فلم يكن اإلنساف قبل ىذا العصر موضوعا للمعرفة، فما الذي منعو أف يكوف كدلك

 ر؟أي ما الذي حاؿ من أف يكوف موضوعا للمعرفة قبل هناية القرف الثامن عش

يتلّخص اعبواب الذي يعطيو فوكو عن ىذا الّتساؤؿ يف أّف "األولّيات الّتارخيية" اليت أّسست 
 Représentationابستيمي العصر الكبلسيكي وخطابو اؼبعريف، كانت تربط بُت التمثل 

يف  ، واؼبعرفة تقـوأو كما يقاؿ الوجود إدراؾ وسبثل ،ثنا عنو، الوجود يعطى كامبل يف سبّثبلوالوجود
، الّنظاـ يف الكائنات ويف الكلماتتنظيم وتصنيف التمّثبلث. كانت اؼبعرفة مشغولة بالبحث عن 

. واللغة اعتربت نسقا اتفاقّيا ر والتمّثبلت واؼبرئيات يف جداوؿشغوفة بتدقيق الّتمايزات وترتيب األفكا
 متمثل.وظيفتو تسمّية األشياء والّداللة على وجودىا الذي ىو قبل كل شيء وجود 

تصار دل يًتؾ دلك اػبطاب أي ؾباؿ خ...باب  ثقافة العصر الكبلسيكي منّظماكاف خطا
، أي لطرح مشكلة وجود اإلنساف يف حد ذاتو  ت اليت تتوّحد فيها تلك التمثبلثللّتساؤؿ عن الذا

، ساينإذف اثارة مشكلة الوجود اإلن...دل يكن باإلمكاف كيب والّتنظيمكذات فاعلة وكقدرة على الًتّ 
 لقد كاف اإلنساف كذات غائبا عن الّلوحة اليت يرظبها للعادل ولؤلشياء.
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، يصفو ب كبَت وحاسم يف اجملاؿ اؼبعريفوبكيفّية مفاجئة حدث يف هناية القرف الثامن عشر انقبل
، وبّشرت ة ثقافة العصر الكبلسيكي وأفوؽباوكو بأنو "ىزّة عميقة" و "طفرة أركيولوجّية" أعلن هنايف
، فقد كاف فكر العصر االنقبلب يقوؿ فوكو أنو يفلت مناوىذا الّتحوؿ و  ؛1جيئ عصر اإلنساف..."دب

، وىذا ما حدث مع ديكارت الذي شّفافة توّحد بُت الوجود والتمثلالكبلسيكي يسبح يف أنطولوجيا 
ميع والتمثبلث عبتطابق مفهـو اإلنساف عنده مع وعيو بأنو ذات مفّكرة قادرة على إنتاج األفكار 

شروط ، وىذا الربط الديكارٌب بُت الفكر والوجود حاؿ دوف أف تطرح اؼبوجودات اليت ىو واحد منها
، دبعٌت حالت فلسفة ديكارت دوف التساؤؿ عن اإلنساف  إمكاف الفكر نفسو وبالّتارل إمكاف اؼبعرفة

سيتبّدد حيث دل يعد مفّكرة ربمل شروط كل تفكَت وكل معرفة فبكنة، لكن ىذا الوىم  تاذك
، وتصادؼ دلك مع ظهور فلسفة نقدية  الفكر والوجود كما اعتقد ديكارت واضحا ذلك الّتطابق بُت

، تكاف كانط منظّرا ؽبا، "فمع كانط ربّقق االنتقاؿ من ربليل للتمثبلث إذل ضرب اخر من الّتحليبل
نفسها فبكنة وتؤّمن ؽبا حدودا  يتساءؿ عن األسس واؼببادئ القبلية الضرورية اليت ذبعل التمثبلث

 مشروعة.

ؤؿ لك، إذل الّتساذىب إذل أبعد من ذ، بل نط على ربليل وصفي لتمثبلث الذاتدل يقتصر كا
، تلك الشروط اليت راح يبحث عنها يف ربليلو للعقل اؼبتناىي الذي عن شروط إمكاف التمثبلث ذاهتا

لية ليست يف حد ذاهتا سبثبلث وإمنا ىي شروط وبنيات الزماف واؼبكاف واؼبقوالت واؼببادئ القب باف أفّ أ
عليها طابع احملدودية  تطفي وقبلّية ؽبا، تسمح بإمكانّية اؼبعرفة بالنسبة لئلنساف، ويف الوقت نفس

، لقد كشف الّنقد الكانطي بطرحو إلشكالية أسس التمثل عن ىّوة عميقة تفصل بُت والّتناىي
يقوؿ فوكو يف سبات  ، كماا للفلسفة لكي تسقط ىذه اؼبرةافز لك حذالوجود والتمثل...فكاف ب

صبح االنساف مصدرا أا ذوهب .2، دلك ألهنا ابتداًء من كانط ستخلق أسطورة اإلنساف"انثروبولوجيا
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لدالالت اليت تطفى لشروط إمكاف كل التمثبلث، وأصبحت اؼبعرفة نفسها أماـ إنساف مصدرا لكل ا
 موضوعا كباقي اؼبوضوعات اليت تنتمي إذل العادل. ، ويف الوقت ذاتوعلى اؼبوضوعات

، وأف Un citoyen du monde، بل ىو "مواطن عاؼبي" فاإلنساف ليس موضوعا فقط
حيث ال تفعل األوذل سوى فهم  ،عباراتاف متباعدتاف بعض التباعد معرفة العادل واستعماؿ العادل

، "إف اإلنساف ال يقبل أف يكوف فرجة اللعبة كوف الثانية مقاظبًة ؽبذهاللعبة بوصفها فرجة يف حُت ت
un spectacle  ًتفهم من خارج، إنو يف ماىّيتو مقاظبة un partage.للعبة اؼبعرفة من الداخل 

من أجل دلك تأخر كانط يف اعتبار سؤاؿ ما ىو اإلنساف أحد اؼبصاحل األساسية للعقل، ودل يثبثو يف 
د إنتاج معرفة نظرية حوؿ ، ودل يقص1789بل إف كانط تأخر حىت سنة  ،1781ـبطوطة 
 .1،إنو دل يزعم أكثر من أنثروبولوجيا من وجهة نظر براغماتّية"اإلنساف

خر كبلـ كانط على اإلنساف ىو كتاب"االنثروبولوجيا من وجهة آولكن علينا ػن نساؿ اذا كاف 
، لسؤاؿ ما 1800اـ نظر براغماتية" فكيف جيدر بنا أف نفهم اثباثو ضمن دروس اؼبنطق اؼبنشور ع

بل  ،الرابع واؼبصلحة الرابعة من أسئلة ومصاحل العقل احملضىو اإلنساف؟  ليس بوصفو السؤاؿ 
ليها كل شيء دبا أف األسئلة الثبلث تتعلق بالسؤاؿ إبوصفو غرض االنثروبولوجيا اليت ديكن أف نرد 

 األخَت. 

" ذا ديكنٍت أف أعرؼاؼبيتافيزيقا "مافاالنثروبولوجيا بتصريح كانط ىي اؼبصدر اغبقيقي لسؤاؿ 
 ا جيب علّي أف أفعل" وسؤاؿ الدين "مادا جيب علّي أف امل".ذخبلؽ "ماوسؤاؿ األ

بل  ،معرفة نظرية"إف رأس الصعوبة ىنا ىو أف ىذا اؼبصدر اغبقيقي ال ديكن لنا أف نبٍت حولو 
وإذا   َيستعمل هبا اإلنساف نفسو.فقط أف ننظر إليو "نظرة براغماتية" تساعدنا على فهم الطريقة اليت

أخذنا بالّتمييز الذي اخًتعو فوكو يف الكلمات واألشياء بُت ما تقولو ثقافة عن نفسها، وبُت ما 
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مأخوذا ىنا يف  L histoire du  memeأي بُت تاريخ "اؽبَو ىَو"  تسكت عنو وتستعملو سراً،
 1800مقاما للتساؤؿ عن داللة انتهاء كانط سنة  L istoire de l autreمعٌت "تاريخ الذات" 

، تبُّت أف ىذا السؤاؿ يؤخذ على معاف عدة مىت فهمناه يف ة السؤاؿ الرابع "ما ىو اإلنساف"اعنإذل ص
 و من وجهة نظر "تاريخ الذات".أضوء "تاريخ الذات" 

تيمولوجيا مظّفرا فقد تعّودنا قراءة سؤاؿ "ماىو اإلنساف" ضمن تاريخ الذات بوصفو تتوجيا ابس
للّتصور اغبديث لئلنساف بعد انبجاسة التصور الديكارٌب وفرض نفسو بوصفو براديغماً لتحقيق النفس 

بلغ مع األنا اؼبتعارل الكانطي إجابتو العليا على الّسؤاؿ عن ماىّية اإلنساف اؼبردود على اعبملة  ،بعامة
فإف سؤاؿ "ماىو  -خر الذاتآ–خر آلية تاريخ اف من زاور إذل صفة "الكائن اؼبفكر". فإذا نظرنا اآل

اإلنساف" ينكشف فجأة يف مظهر سؤاؿ إشكارل وإنكاري وشبو كّلي وليس سؤااًل ابستيمولوجيا 
ؿ إليو معٌت اإلنساف بعد اغبدث الغاليلي، أي آسعيدا.إنو منط مابعد نقدي من الرّيبة الصامتة فبّا 

ؿ الكانطي ماىو اإلنساف سؤااًل إنكاريّا يدّؿ على بداية ا يكوف السؤاذوهب .1لة"معٌت اإلنساف اآل
يضا وىو أ ،التشتت اؼبنهجّي ؼبعٌت اإلنساف يف أفق اؼبغامرة االبستيمولوجية للعقل الّنظري اغبديث

 ، وعن ماىّيتو وليس سؤاؿ يقُت يف العلم السوّي.سؤاؿ حَتة عّمن يكوف اإلنساف

، وهبذا سيقـو بدورين ت أصبح ذاتا بُت اؼبوضوعاتلكائناإف اإلنساف الذي كاف كائنا بُت ا
لك موضوع من بُت اؼبوضوعات التجريبّية ذوىو ك باعتباره أساسا لكّل معرفة وإلمكانية وجودىا،

فلسفة النقدية عند كانط من "ففي هناية القرف الثامن عشر وبداية القرف التاسع عشر...ىّيأت ال
، الًتبة لطرح ىذا واللغة واالقتصاد من ناحية أخرى يولوجيا، ونشأة علـو جديدة ىي علـو البناحية

 السؤاؿ:ما ىو اإلنساف؟.
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لقد اجتازت الثقافة الغربية عتبة اغبداثة عندما أصبح ربليل تناىي وؿبدودية اإلنساف ؿبورا جديدا 
و الّلو، أصبح وأساسّيًا للّتفكَت.ىذا الّتناىي وبعدما كاف يف االبستيمي السابق حييل إذل البّلمتناىي أ

أي إذل الّصفات اليت اليت طاؼبا عرؼ هبا اإلنساف وعّدت من خصائصو،  االف ال حييل إاّل إذل نفسو،
اغبياة واللغة والعمل، وعلى أساس ربديد وضعية الّتناىي اليت ربّدد وجود اإلنساف يف ابستيمي 

اهتا ولكّنو بفضل وضعية التّناىي ذ إنو كائن متناه حّقاً  اغبداثة، سيظهر تصّور جديد ومثَت لئلنساف،
ها سيعترب نفسو سّيدًا مهيمناً، وقاعدًة أساسية إلمكاف قياـ صبيع اليت تطبع وجوده وانطبلقا من

 .1اؼبعارؼ..."

باعتباره حامبل  وىكدا ربدد وجود اإلنساف يف الفكر اغبديث وانطبلقا من الّتصور الكانطي
ػباصّية مزدوجة فهو كونو ذاتا ربمل شروط إمكاف قياـ صبيع اؼبعارؼ، وكونو يف الوقت نفسو 
موضوعا من موضوعات اؼبعرفة، فهو ذات وموضوع وىو مايعرّب عنو فوكو باإلنساف كزوج ذبرييب 

اقي الوقائع اػباضعة الّتصور بدأ يف الثقافة اغبديثة الذي اعترب اإلنساف واقعة كبىو ىذا ؛ومتعاؿ
 للدراسة الّتجريبية، وىو من جهة مقابلة شرط قبلي إلمكانية اؼبعرفة.

فإف كانت الفلسفة اغبديثة قد جعلت من الذات واؼبوضوع مصدرا لكل حقيقة، فإف ىيدغر 
سيشّكك يف أمر ىذه الصلة بُت الذات واؼبوضوع اليت أصبحت حدثا كونّيا، وىذا ما جعل ىيدغر 

 .ذباوز ىذه الثنائية من خبلؿ طرحو لسؤاؿ من ىو اإلنساف؟ يدعو إذل

ىذا السؤاؿ الذي أتى ىايدغر على صياغتو يف درس اؼبنطق كما فعل كانط، وىو سؤاؿ "دل 
ساسية حيث يتعلق األمر بالبحث عن مبلمح يطرحو ىيدغر يف األفق اؼبتعارل ؼبشروع األنطولوجيا األ

يف  ت إليو إالّ أبل ىو سؤاؿ دل ي متقّومة بإشكالية الّزمانية. ىَتمينوطيقا الدازين من جهة ما ىي
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من حيث أف السؤاؿ عن ماىية اللغة دل   ؛وضمن درس عنوانو مثَت أال وىو اؼبنطق 1934صيف 
أي حبث يف معٌت اللغة من جهة ماىي افق انفتاح العادل يف الكبلـ  ،عن الكبلـ يعد سؤاال كيانويّاً 

غبديث ليس اقببلًء اإلنساف إاّل دبقدر ما ىو عبلمة حاظبة على سبّنع ىذه العياين...فالكوجيتو ا
.لكن كيف توّصل ىيدغر إذل 1اؼباىية أف هتب نفسها يف لغة غَت لغة الوجود الذي هبا زبّفى..."

 .صياغة سؤاؿ "من ىو اإلنساف؟"

اإلنساف" بيد  "إف السؤاؿ عن ماىية اللغة قد توّسع دوف قصد إذل السؤاؿ "ماىو؛ يقوؿ ىيدغر
ف تبدأ الصعوبة اليت اصطدمنا هبا بعُد عند السؤاؿ الّتمهيدي، إّف اللغة ببل ريب ليست أنو إمّنا اآل
؟ أين ينتصب ولكن إذل أي قبلة ينتمي اإلنساف ،ف يف اؽبواء، بل تابعة لوجود اإلنسافمعلقة اآل

، ماىية ىنا ىي صعوبة سؤاؿ اؼباىيةيدغر ، الصعوبة اليت يشَت إليها ى2اإلنساف يف صبلة الوجود؟"
اإلنساف انطبلقا من مقدوره والوجود، ٍب االنساف واللغة ألف السؤاؿ ال يكوف إال من خبلؿ اللغة 

شكاؿ قاد تمن االس ؿا التحو ذ"ى، شارة إذل وجود اللغةإألهنا ىي ميداف السؤاؿ فوجود اإلنساف 
" إذل وطأة الًتصبة الرومانية انطي "ماىو اإلنسافف بالسؤاؿ الكسا إذل رد الصعوبة اليت ربأىيدغر ر 

)اإلنساف حيواف عاقل(  Homo est animal nationa للتعريف اليوناين لئلنساف بوصفو
ىذا النقل للمشكل من موقع "اللغة" إذل مقولة "العقل" ىو االنزياح الروماين من اؼبعٌت العياين 

معناه الّنظري بوصفو حيوانا عاقبًل...إنّنا ال نعثر على  لئلنساف بوصفو اغبيواف القادر على الكبلـ إذل
                                                           

  من حيث ىو سؤاؿ عن ماىية اللغة من مقدمة )يف بناء اؼبنطق ومصدره وداللتو( وقسمينن القسم  1934يتكّوف درس صيف
ق(، ويضم ىذا الفصل ثبلثة فصوؿ :وىي: السؤاؿ األوؿ )السؤاؿ عن ماىية اللغة بوصفو سؤاال أساسيا وسؤاال ىاديا لكل منط

 عن ماىية اللغة والسؤاؿ عن ماىية اإلنساف ؟والسؤاؿ عن ماىية التاريخ؟.
أما القسم الثاين الذي عنوانو:)الزماف األصلي بوصفو أرضية كل األسئلة اليت طرحت إذل حد االف واستئناؼ سلسلة األسئلة يف 

ثة فصوؿ وىي:تارخيية اإلنساف ؾبرّبة انطبلقا من عبلقة ؿبّولة مع الزماف، ويف ذبربة ماىية وجهة مقلوبة، فهو حيتوي على ثبل
 اإلنساف انطبلقا من مقدوره والوجود، ٍب اإلنساف واللغة.
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انطبلقا  اللغة إال وىي متعّينة انطبلقا من ماىية اإلنساف، وإنّنا من ًب ال نعثر على ماىية اإلنساف إالّ 
، وىنا ينتقل ىيدغر من منط السؤاؿ اؼبستحدث ما ىو اإلنساف إذل سؤاؿ من ىو 1من اللغة..."

موجودًا لو  ي سؤاؿ " ماىو" يتناوؿ اإلنساف باعتباره شيئا من األشياء أواإلنساف ،فاألوؿ أ
وقبد ىيدغر يستبعد كل الّتعاريف اليت أغبقتها اؼبيتافيزيقا الغربية باإلنساف  ،خصائصو أو يبحث عنها
"واحد أصلي منسوب إذل يدغر ىي ثبلثة؛ وأبرز ىذه الّتعاريف حبسب ى طيلة تاريخ نظرىا يف أمره،

 Animalؽ ـ( ولساف حالو يقوؿ "أف اإلنساف حيواف عاقل" 322-385و) حوارل أرسط
rational شأف اإلنساف أنّو الكائن السالب أي  ، واالثناف الباقياف تبعّياف، واحد ىيغلي اؼبنزع"

شأنو أف يهب العادل  ،"ائن اؼبقّوـك"إمّنا اإلنساف ال ،وثاف نيتشي اؼبنحى ،اغبيواف الشغيل اؼبصارع
يف اعًتاؼ ىذا التعر  ، فإذا ماعرؼ اإلنساف أنّو "حيواف عاقل" فإفّ 2عٌت، وأف دينح األشياء القيمة"اؼب

ضع اإلنساين أال فهو ينتمي إذل فبلكة اغبيوانّية ٍب ىناؾ بعد اخر يرتبط بالو  ،ضمٍت بثنائية االنتماء
إذل ما اظباه ىيدغر نساف أنو "قاد ئلرسطي ل، وأخطر ما يف ىذا الّتعريف األوىو مؤسسة العقل

وجيد لنفسو اؼبيزة على  ، وىو اؼبنزع الذي جعل اإلنساف يضع نفسو يف مركز الكائناتنسّية""الّنزعة اإل
ودلك سؤاًء كبن قصدنا باإلنساف ىنا اإلنسانية قاطبًة أو إحدى حضاراهتا أو ثقافاهتا اػبلق...

 .3اؼبتعّددة أو اعبماعة أو الّشعب..."

، أي الكائن د اإلنساف دبا ىو الكائن الّسالبفهو الذي ماؿ إذل حاين لئلنساف "أّما التعريف الث
فهو هبذا عّده الكائن  الذي الشأف فيو أف يسلب الطبيعة )الشغل( والتاريخ  )الصراع( وأف ينفيهما.

دغر اعًتاضُت خبصوص ىذا الّتعريف أّوؽبما أنو تعريف يغفل عن ذكر يلكن ؽب 4الّشغيل اؼبصارع..."
 Die)أي ما يسمى يف األدبيات اؽبيغلّية بفعل التثقيف  أّف اإلنساف كائن قبل أف يكوف شّغاالً،
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Bildung)  أي ماحيّققو اإلنساف جبهده وكّده عرب الّتاريخ وما يفعلو وينجزه ويشّيده، فإّف ىذا يقـو
ويتخذ من األرض مكاناً على مبدأ قبلي ىو مبدأ االنوجاد يف العادل ؽبذا يؤّمن لنفسو اؼبسكن والبناء 

ثقافة بصفة عاّمة إال بالكينونة يف ىذه اغبياة أي اإلقامة  لئلقامة فبل خلق وال إبداع وال استغبلؿ وال
 ف اإلنساف لشأنو أف يتواجد بدًءا ٍب ىو يتثّقفإ" ٍب الثقافة أو بالتحديد التثقيف ثانّياً. ،والّتواجد أوالً 

، ما جيعل من الّتعريف اؽبيغلي لئلنساف تعريفا الكينونة على الثقافة لى أسبقّيةويف ىذا دليل عبعًدا...
أال إنو   كوف لو ثقافة،ت، قبل أف أال إف لئلنساف كينونة بدءًا تبعّياً ال بدئيّاً، وربديداً اشتقاقّياً ال أصليّاً.

  1ايًة."أال إنو مقيم بدايًة قبل أف يصَت فاعبل هن .كائن بدًءا، قبل أف يصَت سالباً، بعًدا

أما االعًتاض الثاين عن التعريف اؽبيغلي لئلنساف ىو أف ىذا التعريف دل يشر إذل أف االنساف 
 "كائن مفّكر" قبل أف يكوف شّغيبلً، فمن عادة اإلنساف أف يكوف مفّكراً قبل أف يكوف شّغيبلً.

عتباره ( الذي حّدد اإلنساف با1900-1844أما التعريف الثالث فهو الذي قّدمو نيتشو )
الكائن اؼبقّوـ أي مصدرا للقيمة، فهو من يعطي ؼبوجودات العادل اؼبعٌت والقيمة، حيث يعّرؼ نيتشو 

أّف ؽبذا الكائن "معٌت"  "ذلك أنّنا حُت نقوؿيدغر اإلنساف بأنو حيواف مقّوـ، وىذا ما اعًتض عليو ى
فبكينونتو يتحّصل لو اؼبعٌت...ما يعٍت أف فإّف ىذا يعٍت أساسا وبدًءا أنّو صار مفهومًا لنا يف كينونتو، 

 .2ن ناظر يف كينونة األشياء قبل أف يكوف مقّوًما ؽبا..."ئاإلنساف كا

بقّية الّتعريفات االنثروبولوجية عن التعريفات اػباصة باإلنساف ال زبرج  ؽبذا نرى أّف ىذه
نظر ىيغل، وكائن مقّوـ شّغيل سالب ب كائن، أو  إضافة إذل أنو حيواف عاقل )أرسطو(لئلنساف، ف

 )نيتشو( فإنّو أيضا ىو حيواف رامز بلغة األؼباين أرنست كاسَتار.
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وىنا نتساءؿ عن البديل الذي يقًتحو ويقّدمو ىيدغر كتعريف لئلنساف، وىل تضّمن فكر 
 وتفكَت ىيدغر يف اإلنساف نزعة انثروبولوجية؟

 "كائن" وبالتحديد ىو الكائن اؼبنفتح إف ىيدغر قّدـ بديبل فيما خيّص رؤيتو لئلنساف فهو أوال
وبالتارل فهو عكس الكائنات األخرى اؼبنغلقة  على غَته من الكائنات وعلى نفسو أو روحو أو ذاتو.

ى الكينونة وعلى كينونة على ذاهتا، أي أنو الكائن اؼبنفتح على الكائن، وأيضا ىو اؼبنفتح عل
نونة بكل مافيها، فهو الكائن الذي ينعثو ب: "راعي ، وهبذا ىو الكائن اؼبنفتح على الكيالكائنات
"طاؼبا بقيت ؛ من رسالة يف النزعة االنسانية يقوؿ 151يف الصفحة كتب ىيدغر   أفّ  إذ قبدالوجود" 

فإّف األنطولوجيا تبقى بدوف أساس، ولذلك فإف الفكر الذي حياوؿ يف الوجود  حقيقة الوجود منسّيًة،
، وكأف الّتصور على نفسو اسم انطولوجيا أساسّية حقيقة الوجود، قد أطلق والّزماف التفكَت يف اذّباه

األوؿ  ؽبيدغر عن األنطولوجيا األساسية يرى أهنا ال ديكن أف تبٌت إاّل على قاعدة الوصف 
لقد بدا اإلنساف أنذاؾ وكأنّو الكائن  .نساف، وؼبعٌت فهم اإلنساف للوجودالفنمينولوجي ؼبعٌت وجود اإل

، لكن ىذا االىتماـ بالكائن أو 1على رعاية حقيقة الوجود، واؼبصدر الوحيد للكشف عنها"اؼبؤسبن 
بالوجود اإلنساين كاف عند ىيدغر دبثابة النافدة اليت يطل هبا على الوجود، ىذا األخَت الذي كاف 

 منسيًّا أو الذي تناستو اؼبيتافيزيقا الغربّية طيلة تارخيها.

أي بفتح احملّل الذي ينفتح فيو الكوف حيث  (Dasein)كينونة أّف ىيدغر حيّدد اإلنساف ك
 بصفة "أف اإلنساف ال يفهم الكوف إال 1929نستخلص من ؿباضرة ىايدغر "ما اؼبيتافيزيقا" لسنة 

أي بفضل العدـ الذي يتبدى لنا يف ذبربة القلق، حيث نستشعر وجودنا  ،ما ىو آخر بالنسبة للكائن
ألف االنساف بفضل تعرضو للموت يكوف  ؛2من قبل اإلمكانية القصوى اليت ىي اؼبوت..." امهّدد

مفتوحًا لتجربة االنسحاب واالختفاء، وبناًء على ذلك يستطيع أف يفهم الكوف وينفتح لو، لكن قبل  
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 كل شيء جيب أف "ال ننسى أّف العادل ال حيدث إال بالنسبة لئلنساف، لكن ليس دبعٌت أّف العادل
موضوع لئلنساف. إّف ىيدغر حاوؿ أف يفّكر العادل منذ "الكوف والزماف" خارج ثنائّية الذات 

فليس العادل موضوعاً، كما أنو ليس وعاء يضم كل اؼبوضوعات...جيب أف ننّبو كذلك أف  واؼبوضوع.
ّتخذه ىيدغر ال حيّدد اإلنساف ىنا كما اعتاد التقليد الفلسفي كحيواف عاقل، إّف االسم الذي ي

 .1اإلنساف ىنا ىو الفاين..."

 ،هتميشو ،دغر أشارت وحّذرت من موت اإلنسافذا كنا اشرنا من قبل إذل أف تأمبلت ىيإف
وتدمَته، فإنّو سيبشر ببزوغ وظهور فجر جديد عن اإلنساف "وكأف ىيدغر يف اللحظة ذاهتا اليت حياوؿ 

 شّبو بلغتها. وف إليها وإذل التيكوف أقرب  مايك ،ا االبتعاد عن الّنزعة اإلنسانيةفيه

وماعساىا تكوف معادل تلك اآلفاؽ  الفسيحة اليت تِعُد اإلنساف باآليات، وبالعجائب إذا ما 
لك الّتصور العميق ؼباىية اإلنساف؟ الذي يوصف بأنو ذأصغى بفكره إذل صوت الوجود؟ ومامضموف 

يتحّدد ذلك  اؼبيتافيزيقا حىت اآلف؟ أصدؽ تعبَتا عن إنسانية اإلنساف اغبّقة، من كّل ماحاولتو
اؼبضموف أواًل وأخَتًا يف الّتفكَت يف إنسانية اإلنساف انطبلقا من قربو من الوجود. وفقط عندما تُعرؼ 

ؽبذا سعى  ؛2ماىّية اإلنساف من زاوية تبعّيتها غبقيقة الوجود يُػْعلى من شأف اإلنساف وُيْكـر تكرديًا..."
ن الّنسياف وماقد يفضي إليو ىذا النسياف من استبلب لئلنساف، فكاف ال ىيدغر إذل انقاذ الوجود م

بّد من اإلنصات واإلصغاء إذل حقيقة الوجود، فكاف ضروري اػبضوع إذل حقيقة الوجود والتحرر من 
"علما أف اإلنساف ىو الكائن الوحيد الذي عهدت إليو مهمة  ،ف أوىاـ اؼبيتافيزيقا حوؿ الوجودـبتل

الكوف ورعايتو، شبّة ؾباؿ ىهنا لئلشارة إذل أنو ليس للكوف والزمن معٌت إال بالقدر الذي التفكَت يف 
. لذلك ال يسع  يكوف فيو طريقا ،فيما الغاية من ىذا اؼبؤّلف ىي صياغة مسألة الكوف على العمـو

ضيح خر اؼبقصود تو آاالنثروبولوجيا عند ىيدغر إال أف تكوف "أنثروبولوجيا انطولوجّية". بكبلـ 
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الّتكوين األساسي لئلنساف دبا كاف اغبّيز األساسي الذي تظهر فيو مسألة "الكوف وحقيقتو وزبضعاف 
وجوده التارخيي  فيو لبلمتحاف...من اؼبفًتض دبعٌت أف الكوف أف يضفي، التعبَت، على اإلنساف وعلى

الكوف بقدر ما يهم . ذلك أف ما يهم يف هناية األمر ليس مشروع اإلنساف خبصوص قواًما وتوّجًها
باالحرى مشروع الكوف خبصوص اإلنساف. فمن اؼبفًتض أف يشَت الكوف بالّذات إذل اغبّيز الذي 

وىنا نشَت إذل أف  ،1ينبغي أف يسكن فيو اإلنساف كما إذل الكيفية اليت ينبغي لو اعتمادىا يف سكنو"
ا أولية وأولويّة مسألة الكوف، ىيدغر يفضل استخداـ كلمة اؼبوجود اإلنساين عوض اإلنساف ليربز هب

يف إطار ؿباضرة "دار مشتات" حوؿ "اإلنساف  1951وىنا نستحضر احملاضرة اليت قّدمها عاـ 
رب العاؼبية الثانية ببضع وتاريخ إلقاءىا كاف بعد اغب ،وسومة ب:"البناء،السكن،التفكَت"واؼبكاف" واؼب

من أزمة خاصة يف السكن، وخبصوص لك اػبراب الذي نتج عنها وماغبقو ذ، أي بعد سنوات
السكن يقدـ لنا ىيدغر تعريفا خاصا بو حيث يعود إذل اللفظ يف لغتو األؼبانية وينطلق من "داللة 

يعٍت  buanوىذا اللفظ  بٌت يف اللغة األؼبانية الفصحى القددية، :bauenاللفظ الذي يقابل فعل 
فقد داللة السكن، لكن ىيدغر يشَت إذل أثر  bauenصحيح أف لفظ مكث. بقى، أقاـ، سكن،
 كن حسب ىذه الداللة القددية؟السّ  ؽبذه الداللة...لكن كيف يتم تصور ـبتلف

إف اللفظ القدمي الذي يقابل لفظ البناء والذي حيمل داللة السكن تنتمي لو حسب ىيدغر 
أنت " "أنا أكوف" ، تعٍت اذف ، "أنت تسكن"، ، "أنا أسكن" "أنت تكوف" ، عبارة "أنا أكوف"

ىنا يضع ىيدغر يده على نقطة أساسية بالنسبة لو، إف اللفظ األؼباين القدمي الذي يقابل  ،تكوف"
لفظ البناء والذي يدؿ على السكن يبُّت أف السكن ليس سلوكا لئلنساف بُت سلوكات أخرى كما 

لعمل والقراءة واللعب ليس السكن كيفية لكوف اإلنساف بُت كيفيات أخرى مثل ا نعتقده عادًة.
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إف   السكن ىو كيفية كوف اإلنساف.  إف السكن ىو الكيفية اليت يكوف عليها اإلنساف، والسفر.
 .1أف يسكن اإلنساف معناه أف يكوف على األرض بصفتو فانّياً" اإلنساف يكوف من حيث إنو يسكن،

يف "الوجود والزماف"  إف السكن اذف ماىية وجود اإلنساف الفاين، وىنا نشَت إذل أف ىيدغر
بل إف اؼبوت ينتمي إذل   "حيدد اإلنساف ككوف للموت، وليس ىنا اؼبوت كحد ينتهي عنده اإلنساف،

كوف اإلنساف طاؼبا كاف موجود، ألف إمكانية اؼبوت تنتهي يف كل حُت إذل اإلنساف ككوف 
إمكانيات الوجود اليومي، فبكن...وال يعٍت ربّمل اؼبوت الًّتكيز على اؼبوت، انتظاره والّتخلي عن 

وبالعكس إّف تقبل اؼبوت وربّملو حيث اإلنساف على أف يستجمع ذاتو ويفهم وجوده ككوف فبكن، 
وبذلك فإف إمكانيات الوجود اليومي اؼبرتبطة بوضعيات ؿبّددة ال تفقد أمهيتها، بل إهنا تكتسب 

وحده ديوت، أما الكائنات األخرى  اإلنساف ، إفّ نو بدلك يتم إدراكها كإمكانيّاتداللة مضاعفة، أل
، 2فتنتهي، أف ديوت اإلنساف معناه أف يستطيع اؼبوت كموت، أف يتعامل مع اؼبوت يف ماىيتو..."

 لكن ماسر اؼبكانة اليت ازبذىا اؼبوت عند ىيدغر؟

إف اإلنساف حبسب ىيدغر ال يفهم اؼبوت إال من خبلؿ فكرة العدـ الذي يتبّدى لنا من خبلؿ  
، ىذا األخَت رغم أنو يسحب من كبو العدـ، واؼبوت يقابلو العدـ و يف ذبربة القلق اليت تبعثالقلق أ

شارة إذل االنسحاب  الذي ىو من ماىية الكوف، إاألشياء إال أنو يبقى غَت مرئي وخفّي، وىنا 
طيع واإلنساف "بفضل تعّرضو للموت يكوف مفتوحا لتجربة االنسحاب واالختفاء وبناًء على دلك يست

ة ومعايشة ذبليات نساف أف يتعّود ويتدّرب على معايناإلؽبذا على  3أف يفهم الكوف وأف ينفتح لو..."
، ؽبذا ربدث ىيدغر عن أنثروبولوجيا جديدة ظباىا ب "األنثروبولوجيا األنطولوجية" الكوف اؼبختلفة

الكوف أف يعانيا آالـ  ، "ولن يكوف على اإلنساف أو على سيعمل فيها اإلنساف والكوف معاوىي اليت
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اإلقصاء واالستبعاد. وفيها يتوذل الكائن البشري ىذه اؼبهمة ويكوف بوسعو ضبط دينامّيتو دبا يوافق 
مقتضيات الكوف وىو الكوف الذي ما انفّك يستجوبو يف قلب العادل وفق الوتَتة اليت تنشئها االشياء 

الكوف يدعو اإلنساف إذل صوف حقيقتو أي  بل حىت فاإلنساف ىو راعي الكوف، 1اليت سبؤل العادل"
 حقيقة ىذا الوجود.

ومن خبلؿ رسالتو حوؿ "النزعة اإلنسانية" حاوؿ ىيدغر إعادة إحبلؿ اإلنساف يف بعده 
الصحيح باعتباره الكائن اؼبوجود يف العادل، حيث تكمن كينونة اإلنساف دبجملها يف اإلقامة يف 

عندىا  ،واػبروج منها يف اغبقل الذي تبسطو حقيقة الكوف الذات من طريق االنفتاح على الكوف،
قامة يف الذات من طريق االنفتاح على الكوف، جيدر بنا على اإلطبلؽ أف نتناوؿ يف آٍف واحد اإل

واالضطبلع هبذه اإلقامة يف )اؽبّم( واؼبواظبة على اغبد األقصى )أف ننحى منحى اؼبوت( ودلك 
ىذا  فالفكر حسب ىيدغر يدين للكوف نفسو وينتمي إليو فيما يُِعدُّ  ،2باعتبارىا ماىية الوجود الكلية"

، فالكوف ىو من حيفظ الفكر وماىية اإلنساف، إال أف ىذا الفكر ما لبث الَكْوف الفكر لئلصغاء إليو
أف ظل طريقو عندما وقع يف ماىية الذاتية من خبلؿ تنصيبو للعقل سلطانًا مرجعّيًا وهنائّيًا يف معرض 

 تعليل األسباب النهائية.

"وفيما حياوؿ ىيدغر الرد على سؤاؿ طرحو جوف بوفري "كيف نضفي معٌت جديدا على حيث 
عراض اإلغريق عن استخدامها يف إمفردة الّنزعة اإلنسانية؟ فإنو يشّكك يف جدوى ىذه اؼبفردة معّلبًل 

إنسانيًة،  ف اؼبهمة القاضية جبعلو أكثرعصرىم الّذىيب...إذ يبلغ مرحلة اؼبساءلة ىذه فإنو يُوِكل لئلنسا
، ويوّضح أف االنطولوجيا األساسية ال ديكنها البّتة إقصاء طريق الّرضوخ ؼبا يطلب بو الكوف عن

لناحية ماىيتها. وفيما جيهد ىيدغر يف ربديد ماىية ىذه  إنسانية اإلنساف الذي يتناوؿ نفسو فيها،
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.وبالتارل ال يًتّدد ىيدغر يف 1ليت تناولت اإلنساف..."اإلنسانية فإنو يستعرض ؾبمل الّتصورات ا
وصف كل الّنزعات اليت تناولت اإلنساف بأهنا نزعات ميتافيزيقية، عيبها أهنا حّددت ماىية اإلنساف 
 بالرجوع إذل اإلنسانية فحسب، أي استبعدت أي عبلقة فبكنة قد تقيمها ىذه اؼباىية مع الكوف،

اف دبا ىو حيواف ناطق أو شّغيل كما أشرنا سابقا، رغم أنو حيمل فمعظم التصورات عّرفت اإلنس
ح حقيقة انتماء اإلنساف إذل الكوف، ؽبذا رفض ىيدغر  وىذا التحديد ال يوضّ  بعض اؼبميزات األخرى،

فهو "ىهنا" أي أنو  ؟من ىو اإلنساف ؛كل التعريفات السابقة وشرع يف الّتأسيس لسؤاؿ اإلنساف
اؼبضيئة "وىو الكائن الوحيد الذي يّتصف باؼبلكة القاضية باإلقامة يف حقيقة  ُمرَمى يف فسحة الكوف

الكوف، إقامة خيرج دبوجبها من ذاتو. من ىنا حيظى بفرصة عظيمة تتمثل بامتبلؾ الّسمة األساسية 
فهـو يف مر خيتلف عن الوجود، كما ورد ىذا اؼبأوغَت اؼبسبوقة اليت تتيح لو اػبروج من ذاتو، وىو 

 يتافيزيقا الغربية.اؼب

حسب ىيدغر أف نبُّت كيف يقارب الكوُف اإلنساف وكيف يطالب هبذا  ىذا الطرح يعود بنا
خيرج فيو من ذاتو، أي بالقدر الذي يقيم فيو  الذي اإلنساف، دبا كاف كائنا زمنّيًا ال يُقـو إاّل بالقدر

ة اليت وردت يف "الكوف للعبار يف ىذا الّسياؽ ال معٌت و خارج ذاتو، بالنظر إذل حقيقة الكوف. 
، "يقـو جوىر اإلنساف على خروجو من ذاتو" سوى مثوؿ اإلنساف يف ماىّيتو أماـ حقيقة والّزماف"

الكوف عن طريق اػبروج من الّذات...يتعارض ىذا الّتصور لئلنساف الذي ضبل لواءه ىيدغر يف 
ذلك ألف ىذا التصور يأىب أف يقصر  .الكوف والزماف مع النزعة اإلنسانية، وليس مع اإلنساف  نفسو

نساف على ذاتية الكائن)أو كينونة الذات(، بل إنو يرـو إذل إعبلء ىذا القدر إذل القدر اعبوىري لئل
على اإلنساف احتضاف الكوف دبا كاف كونا بدال من قيامو ...مصاؼ اؼبثوؿ أماـ الكوف والعناية بو

                                                           
، 2015 ،1لبناف، ط بَتوت، منشورات اعبمل ، عمارة الناصر، تر: االنطولوجيا ىَتمينوطيقا الواقعانية، مارتن ىايدغر،- 1
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وبالتارل خيلص ىيدغر إذل أف ماىو جوىري ىو الكوف أكثر فبا ىو  ،1بتربير وجوده اػباص..."
اإلنساف، ألف ىذا األخَت يقيم أي يسكن كما أشرنا يف ىذا الكوف، وماجيب اإلشارة إليو ىو أف 
رسالتو يف النزعة اإلنسانية اليت ينادي هبا ىي ليست نزعة اإلنساف السيد، أي سيد الكوف والعادل بل 

واؼبتفّتح على الكوف، حيث يف  ضوء حقيقة الكوف تقـو ماىية اإلنساف الذي يرعى  اإلنساف اؼبنفتح
 إفّ  الكوف، "من ىذا اؼبنطلق يعرض ىيدغر ربديدا لئلنساف مبلزما لدعوتو إذل مقاربة الكوف.

كينونتو دبا كانت خروجا اإلنساف يف ضوء ماىيتو التارخيية األنطولوجية، ىو ىذا الكائن الذي تقـو  
ؽبذا حاوؿ ىيدغر أف يدرب اإلنساف على الكيفية  ؛2أي كانت إصغاًء غبقيقة الكوف..." ،لذاتمن ا

اليت يشّيد هبا مسكنا يف الكوف، أي امتحاف اإلقامة الفعلية يف األرض وؾباورة الكوف، ويف أثناء ىذه 
 قيقة الكوف.اجملاورة ديكن للكوف أف يوصي اإلنساف دبا عليو القياـ بو بغية بسط وجوده اذباه ح

الفلسفية يف الدراسات االنثروبولوجية أو  ا يبدو أف اإلنساف قد حظي دبكانة ىامة سواءً ذوىك
وىذا التكامل بُت الفكر  رغم اختبلؼ الرؤى فيما بينهما،وىذا خاصة مع كانط وىيدغر 

األنطولوجية  جي والفكر الفلسفي ىو ما ذبلى مع ىيدغر بإعبلنو عن ميبلد االنثروبولوجياو االنثروبول
واليت فيها يتبدى اإلنساف بالنظر إذل عبلقتو بالكوف، حيث يف اإلنساف فقط تنبسط الطريقة اليت يتيح 

 لنا الكوف دبوجبها أف نسائلو فيكشف عن حقيقتو.

ساسي لؤلنثروبوعبيا اؽبيدغرية ىو إعادة إدراج اإلنساف يف دينامية ا فقد كاف الغرض األذوىك
 الكوف. 

كينونتو موضع   وفاإلنساف فيما يرى ىيدغر ىو الكائن الوحيد الذي يضع وجوده على ذلك و  
نقساما وقلقا وشرا عل من نفسو مشكلة كونو الكائن الذي يشع يف الوجود اضطرابا واجيالتساؤؿ و 

عدما ألنو الكائن الوحيد الذي يتفلسف "فالتفلسف اغبقيقي عند مارتن ىيدغر ىو أساسا وخوفا و 
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ىي الفروؽ اليت اؼبوجود و االمساؾ بالفرؽ أو بالفروؽ األنطولوجية أي بالفروؽ بُت الوجود و ؿباولة 
 1مهاؽبا للموجود".الوجود وأأمهلتها اؼبيتافيزيقا من خبلؿ انشغاؽبا ب

ل لوجودىا دبعٌت الوجود الكامل رب أبرز شكتتع  dasein إف كينونة اؼبوجود ىنا الدزاين 
نساف الواعي اؼبفكر اإلمة دزاين تشَت للحقيقة الواعية و فكل ،نسافاإل اؼبباشر الذي يتجسد يفو 

"اإلنساف ىو الكائن الوحيد الذي ال يوجد فحسب وإمنا عليو اف يوجد ألّف  ليس العادي.اؼبتسائل و 
يرى مارتن ىيدغر أف كل فلسفة إما أف تكوف  ، ويف ىذا2أمانتو"ىو مسؤولية الوجود و و أف عملو 

فلسفتو فلسفة تدور كلها حوؿ  نساف فإفّ من خبلؿ اإل تكوف "وألنو ال وجود واع إالّ ال  وجودية أو
كرامة ألنو يعمل على بناء بيت ، فقَت و لكنو ذو  4فاالنساف بالتارل عنده راعي الوجود ؛3االنساف".

غة عن طريق الفكر و الل أو مسكن ؽبذا األخَت "الوجود" و ىو البناء الذي ال ديكن أف يتحقق إالّ 
 ت عن طريق التقنية.ىَ وّ ليصل إذل حقيقة جوىره اليت شُ 

 

 

 

 

                                                           
1 - Heidegger  martin, être et temps, ibib, p :17 

 -أنطولوجي يشَت إذل اإلنساف من زاوية وجوده، و معناىا الوجود ىنا أو ىناؾ، و تسمى كذلك باآلنية كما  * الدزاين:مصطلح
يعرفها اعبرجاين و ىي تعرؼ بأهنا ربقق الوجود العيٍت للفرد الذي يكوف دائما على عبلقة بالوجود و كينونة الوجود اإلنساين الذي 

 ينظر إليها من خبلؿ ذلك اؼبوجود العيٍت .
2 - Heidegger, être et temps, op.cité, p27. 
3 - Ibid, p 160. 
4 - Heidegger, introduction à la métaphysique, op-cité. p 22. 
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 :المبحث الثالث: تأويل الشكل الفني باعتباره شكال من أشكال الثقافة

ىيدغر لئلنساف، باعتباره   من خبلؿ ما سبق يتبُّت لنا طبيعة التفسَت الذي قدمو كل من كانط
كائن منفتح على الوجود وعلى وجوده اػباص، وىذا االنفتاح قد يأخذ يف شكبل فنيا، لذا قبد أف 

 عدة أماكن ـبتلفة من كتاباتو نجده يتحدث عنو يففد أعطى يف دراستو للفن أمهية كبَتة، ىيدغر ق
وىي  "أصل العمل الفٍت"، نوهنا بػ مؤلفاتو الفلسفية، وىذا واضح من خبلؿ تلك الصفحات اليت عو 

بالدراسة  1956تطور ىذه الدراسة عاـ تجبامعة فرايبورغ ٍب س 1935عبارة عن ؿباضرة ألقاىا سنة 
، فما اؼبقصود ، وتساءؿ عن أصل العمل الفٍت1أساسيات اؼبواضيع الفنية فيهافتناوؿ  والتوضيح،

 باألصل ىنا؟

                                                           
 .259، دار مصر للطباعة  و النشر، القاىرة، )د.ط(، )د.س(، صرابراىيم زكرياء، فلسفة الفن يف الفكر اؼبعاص - 1
 ن حيث انتمائو إذل ؾباؿ علم اعبماؿ و فلسفة الفن بوجو عاـ كانت و ال تزاؿ ؿبل خبلؼ بُت رغم أف معاعبة ىيدغر للفن م

الذي يستنكر  Kaelinالباحثُت فمنهم من يسلم بأف معاعبة ىيدغر للفن تنتمي إذل ؾباؿ علم اعبماؿ، و إذل ىذا ذىب كايلن 
على النقيض هاـ مارتن ىيدغر يف ىذا الصدد، و نومينولوجي إلسإمهاؿ اؼبساجبلت الفلسفية اؼبعاصرة الدائرة حوؿ علم اعبماؿ الفي

خيرج من البداية معاعبة ىايدغر من دائرة علم اعبماؿ، بل و من دائرة فلسفة الفن بوجو عاـ، على  Hofestatarقبد ىوفشتاتر 
موضوعا ػبربة صبالية، و لكن اغبقيقة أف ىذا اؼبوقف األخَت فيو  أساس أف تفكَته يف الفن دل يكن مهتما بالعمل الفٍت بإعتباره

شيء من التطرؼ، فالقوؿ بأف معاعبة ىيدغر للفن ليست مهتمة بقضية اػبربة اعبمالية، و ليس مربرا إلستبعاد ىذه اؼبعاعبة من 
يهمل قضية اػبربة بالفن عموما، فهو  نطاؽ فلسفة الفن على األقل، و ىذا ليس معناه أف ىيدغر يهمل قضية اػبربة اعبمالية بل

يهمل اػبربة اعبمالية كما تبدو يف معناىا التقليدي الذي كاف سائدا منذ بداية القرف العشرين، و الذي ينظر إذل الفن من وجهة 
فحسب، وىذا ما نظر استيطيقية صبالية، أي من جهة اعبماؿ يف الفن أو البعد اعبمارل للفن، أي النظر للفن على أنو صورة معربة 

مفتقرا ألي داللة عن وجودنا و عاؼبنا اإلنساين، و  ذبلى مع النزعة الشكبلنية يف الفن و اليت من خبلؽبا أصبح الفن منعزال
لفٍت ىو تعبَت عن حقيقة الوجود أنطولوجية، فجاء تناوؿ ىيدغر للفن بغرض تقويض ىذا اإلذباه و التأكيد على أف االبداع ا

كل قيد، حيث سيضع ىيدغر الفن يف عبلقة ضرورية مع اغبقيقة، إذ سيتجو ىيدغر لدراسة العمل الفٍت   ربرير إلنساف منو 
 بإعتباره ظاىرة معاشة باحثا عن أصلو. 
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و يقصد ىيدغر من خبلؿ تسمية أصل العمل الفٍت ذلك الذي منو ومن خبللو يكوف شيء ما، 
شيء ما ىو أي ما يكوف وعلى كبو ما يكوف، فما يكونو الشيء يطلق عليو ماىيتو، ذلك أف أصل 

اؼباىية العمل الفٍت ىو البحث يف مصدره وطبيعتو، و بالتارل فإف البحث يف أصل مصدر طبيتو، و 
ما ىو عليو فحسب، إمنا تتضمن أيضا السؤاؿ يف يدغر ليست فقط ما يكونو الشيء و ؽب بالنسبة

  1تها.عأصل ىذا الشيء، و بذلك يدخل ىيدغر بعدا فلسفيا جديدا يف فهم ماىية األشياء و طبي

وىر البحث يف أصل العمل الفٍت يف نظر ىيدغر يصبح سؤاؿ عن جوىر الفن، عن ذلك اعبألف 
العمل الفٍت هبذه الكيفية يفتتح  إفّ " ؛نشاط الفناف وطريقة تفكَتهلتصور ملكة و الذي ينبع وفقا 

الكشف عن اؼبعٌت، معٌت حقيقة اؼبوجود اليت تضع نفسها يف انفتاح العمل الفٍت و وجود اؼبوجود، أي 
اليت  العمل الفٍت ىو سؤاؿ عن ماىيتو وطبيتو اليت يكوهنا و السؤاؿ عن أصل  "، وعليو فإفّ 2العمل الفٍت

ؼباىيتو  ألسلوبو يف الوجود، وبالتارل سيكوف العمل الفٍت إيواءً اف عليها، اي فهم لطبيعة وجوده و ك
العمل الفٍت الذي ىو موضع تأمل نكار حقيقة أف إ، فبل ديكن 3اغبقيقية اليت تعرب عن حقيقة ما

شَت ىيدغر ليس فالعمل الفٍت كما ي؛ "ذبربة أنو حيمل حقيقة ما تنبعث من العمل الفٍت نفسوو 
ف اغبقيقة، تصرحيا حبقيقة ما، إمنا ىو يف حد ذاتو حدث، ذلك اغبدث الذي يوجد غبظة تكشّ 

ىايدغر إذل أنو قد يبدو للوىلة ؛ إذ يشَت 4"الفٍت العملتصَت يف تكشفها داخل اغبقيقة ربدث و ف
فناف وشخصيتو الفنية األوؿ يف العمل الفٍت، ولكن كبن ال كبكم على الاؼبصدر ف الفناف ىو أاألوذل 

لذي جيعل الفناف يربز يف عملو، إال بالرجوع إذل أعمالو الفنية، ذلك أف العمل الفٍت ىو وحده ا
يذىب ىيدغر إذل أكثر من ذلك و العمل الفٍت من ىذا اؼبنطلق يصَت معيارا للحكم على الفناف، و 

                                                           
، 1توفيق، اػبربة اعبمالية، دراسة يف فلسفة اعبماؿ الظاىراتية، اؼبؤسسة اعبامعية لدراسات و النشر، لبناف، ط  سعيد - 1

 .88، ص1992
 .57، ص2001، 1مارتن ىيدغر، أصل العمل الفٍت،  تر: أبو العيد دودو، منشورات اإلختبلؼ، اعبزائر، ط - 2

3 - Heidegger Martin, chemins qui ne mènent nulle par , ibib, p53. 
 .231ىانز جورج غادامَت، طرؽ ىيدغر، مرجع سابق، ص - 4
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يف األدوار القائم بُت الفناف  ادؿالتب"، وىذا 1األصل يف الفناف إمنا ىو العمل الفٍت"حيث يؤكد أف 
العمل الفٍت ال ديكن أف يكوف إال داخل دائرة الفن نفسو، ومن ىنا يتساءؿ ىيدغر ويقوؿ ىل أف و 

أف الفن كلفظ ال خيرج عن كونو "الفن ىو األصل يف الفناف و العمل الفٍت؟ جييب ىنا ىيدغر ويؤكد 
شخصة، واليت نقصد هبا األعماؿ الفنية والفنانُت، مفهوما ؾبردا نشَت بو إذل ؾبموعة من الوقائع اؼب

فلوال ىؤالء األفراد الذين نطلق عليهم إسم الفناف، و لوال تلك األعماؿ الفنية اليت ينتجوهنا، ؼبا كاف 
 .2"يف الوسع أف نتحدث أصبل عن ما يسمى الفن

بسؤاؿ الفن ال يقصد بو كما يوضح ىيدغر الوصوؿ إذل معارؼ جديدة، أو  إف اإلنشغاؿومنو ف
تأسيس لطرح سؤاؿ الفن وكمحاولة جديدة الالوصوؿ إذل حقائق ـبتلقة، وإمنا يقصد بو إعادة 

لئلقًتاب من سؤاؿ الكوف، فإف ىذا اإلرتباط بُت سؤاؿ الفن و سؤاؿ الكوف يتجلى حسب ىيدغر 
إف ؛ "ر ىو إحدى الكيفيات األساسية اليت تتجلى فيها حقيقة الكوف فيقوؿيف األثر الفٍت، ىذا األث

إكتفائو بذاتو ..... يعمل على فهم سكونو يف ذاتو و إستغبلؿ األثر الفٍت و قيامو يف ذاتو وإستقراره أو 
يرى ىايدغر أف حقيقة  . حيث3ثر، إنو يريد أف حيدد األثر كما ىو يف ذاتو"ؤلالبنية األنطولوجية ل

عمل الفٍت ال تظهر إال من خبلؿ ذلك الصراع الذي ىو قائم بُت العادل و األرض، بُت العادل الذي ال
، إف ىذا التعارض بُت 4االنكشاؼ، وبُت األرض اليت سبثل التسًت واالكبجابالوضوح و ديثل الظهور و 

الغموض و  بُت االنكشاؼ و الوضوح من جهة،األرض، بُت اؼبضموف والشكل، ديثل التوتر العادل و 
عمل الفٍت عملية وجودية، حيث يفصح المن جهة أخرى، األمر الذي جيعل عملية الدخوؿ لفهم 

اغبقيقة اليت تتجلى عن ىذا العمل الفٍت ىى حقيقة متميزة  فإفّ "الوجود عن نفسو و لنفسو، وعليو 
                                                           

 .260عاصر، مرجع سابق، صابراىيم زكرياء، فلسفة الفن يف الفكر اؼب - 1
 .261اؼبرجع نفسو، ص - 2
 .16مارتن ىيدغر، كتابات أساسية، مصدر سابق، ص - 3
، لبناف، منشورات االختبلؼ، اعبزائر،  - 4 ، 2010ىشاـ معافة، التأويلية و الفن عند ىانس جورج غادامَت، دار العربية للعلـو

 .33-32ص
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أثناء الصراع الفٍت يصف ىيدغر حقيقة العمل  "؛ حيث1عن اغبقائق اؼبنكشفة يف اجملاالت األخرى
ذبلي اغبقيقة الفريد يف  األرض، بأنو حركة مندفعة من خبلؽبا ربدث حقيقة ما، بل إفّ بُت العادل و 

نظره حيدث يف العمل الفٍت. ىنا يؤكد ىيدغر أف ما يعرض يف العمل الفٍت جيب أف يؤسس ماىية 
ل الفٍت وحده، بل ديثّ  ل حقيقة العملالتحجب ال ديثّ تو، فالصراع القائم بُت التكشف و الوجود ذا

بل بُت التكشف حقيقة كل موجود، ذلك أف اغبقيقة مثلها مثل البلربجب، ىي دائما ىذا التقا
 .2"فهما متصاحباف بالضرورة"التحجب، و 

لة الشيئية اليت تعمل على إظهار نفسها أيدغر يف حديثو عن أصل العمل الفٍت إذل مسو يشَت ى
داخل العمل الفٍت، ىذه الشيئية حسبو ال تتمثل يف ربويل شيء كاف قد تشكل من قبل، وال تتمثل 
يف نسخ شيء ما بوصفو شيئا حقيقيا، إمنا ىي تعمل على إظهار اغبقيقة اغباضرة يف العمل الفٍت 

ن الشيئية كما نتحدث عنها يف اؼبيادين االخرى، ال ديكن اغبديث ىنا ع، و 3بإعتباره مكانا مفتوحا
ذلك أف الشيئية يف العمل الفٍت ىي يف األساس ليست شيئا كباقي األشياء، بل ىي شيئية من نوع 
خاص، شيء مكتمل ينطق بلغة نوعية متميزة منعزلة عن بقية األشياء األخرى، فشيئية العمل الفٍت 

 كأنو يتحوؿ إذل رمز أو تشبيو أو سبثيل.ذل فهم عما يفصح عن الظاىر و  إربيلنا 

فاعبانب الشيئي يف العمل الفٍت ىو ذلك اعبانب اػبصب الذي يكشف لنا عما ينطوي عليو  
العمل الفٍت من وحدة فنية، فالشيئية ىي يف نظر ىيدغر الدعامة اؼبتينة اليت تستند إليها مقومات 

بقرية الفناف تنحصر يف إجياد شيئية العمل الفٍت العمل الفٍت بإعتباره موضوعا حسيا، و ردبا كانت ع

                                                           
 .36-35، ص2005، 1و آليات التأويل، اؼبركز الثقايف العريب، اؼبغرب،  ط نصر حامد أبو زيد، إشكاليات القراءة - 1
 .234ىانز جورج غادامَت، طرؽ ىيدغر، مرجع سابق، ص - 2
 .237اؼبرجع نفسو، ص - 3
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نساف، من خبلؿ اؼبشاىدة اغبسية ئلوخلق ذلك اؼبوضوع اعبمارل الذي سيؤثر يف اإلدراؾ اغبسي ل
 1اؼبباشرة.

ماىيتو أو طبيعتو اليت يكوهنا  السؤاؿ عن أصل العمل الفٍت ىو سؤاؿ عن مصدر ؽبذا نقوؿ أفّ 
عة وجوده و ألسلوبو يف الوجود، و يرى ىيدغر أف كلمة اؼباىية ليست ي فهم لطبيأاليت عليها يكوف و 

" أو نحدر من األصل األؼباين القدمي و مشتقة من فعل الكينونة، و إمنا ىي ت الذي يعٍت  "يدـو
ؽبذا فإف ماىية شيء ما ىي تعيُت للكيفية اليت هبا حيدث و يبقى على ما ىو عليو، ومن و  "، "يبقى

اغبقيقة ىي أيضا حدوث، "اغبقيقة واؼباىية  ؼباىية دبفهـو اغبقيقة عند ىيدغر، فىنا يرتبط مفهـو ا
مها عملية حدوث بكيفية ؿبددة يظهر من خبلؽبما ،2"عملية ربققكبلمها عملية اغبدوث وليس 

 الشيء و يبقى على ما ىو عليو.

يدغر لفظ ال خيرج عن كونو مفهوما ؾبرد يشار بو إذل ؾبموعة من ؽبذا كاف الفن كما يوضح ى
الوقائع اؼبشخصة، أال وىي األعماؿ الفنية اؼبنتجة والفنانوف اؼبنتجوف ؽبذه األعماؿ الفنية، ولوال ىذه 
الوقائع اؼبشخصة اليت نلتقي هبا يف عادل الواقع عندما نشاىد عمبل فنيا أونلتقي بفنانُت ؼبا كاف يف 

يدغر دائما إذل الكشف عن ماىية الفن بالرجوع إذل ى ، لذلك كاف يدعو3ع التكلم عن الفنالوس
هر على صورة عادل خيلقو الفناف العمل الفٍت القائم بالفعل يف الواقع، فالعمل الفٍت البد من أف يظ

ر ألرض، البد من أف يواجو الظهو يثبت دعائمو فوؽ األرض، فبلبد للعادل ىنا من أف يواجو او 
حقيقتو ال ، ومعٌت ىذا أف وحدة العمل الفٍت و 4(التحجب )األرضالتسًت و ( االنطواء و التفتح )العادلو 

                                                           
 .262ابراىيم زكرياء، فلسفة الفن يف الفكر اؼبعاصر، مرجع سابق، ص - 1
 .88توفيق، اػبربة اعبمالية، دراسة يف فلسفة اعبماؿ الظاىراتية، مرجع سابق، ص  سعيد - 2
 .260ابراىيم زكرياء، اؼبرجع نفسو، ص  - 3
 .235ىانز جورج غادامَت، طرؽ ىيدغر، مرجع سابق، ص - 4



 االنعطاف الفينومينولوجي إىل أنطولوجيا املنابع الفصل الثالث 

189 
 

ًت التسإال من خبلؿ ىذا الصراع اغباد واألبدي القائم بُت العادل والظهور وبُت  األرض و  تظهر
 التحجب.و 

بدع يثبت ىذه اغبقيقة يف الفناف اؼبقة تؤسس ذاهتا يف العمل الفٍت، و يدغر أف اغبقيومنو يؤكد ى
عليو كاف يرى ىيدغر أف الفن ىو اغبفظ مثل يف الشكل أو الصورة...إخل، و انتاجو الفٍت الذي يت

عملية العبلقة بُت الشعر و من ىنا كاف حياوؿ ىيدغر أف يبُت ، و 1اإلبداعي للحقيقة يف العمل الفٍت
فهم الشعر دبعٌت اإلنشاء واإلبداع أو ين، فيُ اإلبداع الفٍت، ذلك أف الشعر يف نظره يرتد إذل أصل يونا

بطبيعة الفن بصفة عامة اػبلق، ويف ضوء ىذا ديكن فهم دور الشعر وعبلقتو بعقبلنية اإلبداع الفٍت و 
ىذا ما جعل شعر تفعيل للحقيقة، وىو يف ؾبملو شعري، و  بإعتباره تكشفا للحقيقة، الفن ىو

فالشعر ىو اإلفصاح عن ال ربجب اؼبوجودات و إنارة "فريديريك ىولدرلُت عماد تفكَت ىيدغر، 
 2."للوجود

منا ىي عبلقة إالعبلقة بُت الفن و الشعر يف نظر ىيدغر ليست عبلقة بُت طرفُت متقابلُت، ف
بُت مفهـو الشعر  يف ىذه النقطة يقوؿ ىيدغر أنو البد من أف منيزرا، و ىوية، فالفن يف جوىره شع

بُت ، و Poeticىو ما يسمى بػ ، وبُت الشعر دبعناه الواسع و Poesyػ ىو ما يسمى بدبعناه الضيق و 
الفن بوصفو إحداث حقيقة اؼبوجود دبا ىو ، و Poetic Thinkingما يسميو بالتفكَت الشعري 

 ال يكوف العمل مَ فَلِ البشر، الشعر دائما وسيطا بُت السماء و  موجود ىو يف ماىية الشعر، فلقد كاف
كذا يكوف اإلبداع يف ـبتلف الفنوف، و اغبقيقة، و اؼبراد من الشعر أف اإلنساف و الفٍت حلقة الوصل بُت 

 .3ربرير اغبقيقة و الكشف عنها
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ماىية الشعر تكمن يف نظر ىيدغر يف كشف الوجود و جلبو من التحجب إذل البلربجب  ألفّ 
اؼبوجودات ذلك أف أي إذل اإلنفتاح، و ذلك عن طريق إسقاطو يف الشكل، و هبذا االنفتاح تتكشف 

لتفكَت الشعري ىو تفكَت التفكَت الشعري ىو ذلك التفكَت الذي يسأؿ و يقتفي سؤاؿ الوجود، فا
إف الشاعر يعتمد إذل حد كبَت نفسو، و عاطفي يستجيب دائما ؼبا ىو حاضر، أي للوجود وجداين و 

قط إذل أولئك اؼبتضلعُت على اللغة اؼبتأصلة فيو، و يستخدـ لغة العمل الشعري اليت ديكن أف تصل ف
 1يف اللغة نفسها.

دغر أف صبيع الفنوف اليت توجد لدى الشعوب إمنا ىي ؾبرد ؿباوالت قاـ هبا الناس يف يو يؤكد ى
ة عادل خاص يكوف إظهاره يف صور ؼبستخفى يف باطن أرضهم و بيئات ـبتلفة، ذلك من أجل إظهار ا

على شكل ؿباولة مضنية من أجل تأسيس عادل ىذا ما جيعل الفن يتجلى أحيانا ناطق بلساهنم، و 
 فنوف الشعوب لكي يكفي أف ننظر إذلتفتح الوجود أو لظهور اغبقيقة، و خاص يكوف دبثابة مظهر ل

 إفّ ٍت مظاىر تفتح الوجود، و نعواألرض والصراع القائم بينهما، و تعبَته عن العادل نفهم كل شعب و 
مظهر ليقضة الشعوب يف سعيها كبو إكتشاؼ اغبقيقة، تارخيية الفن ىي ما ذبعل منو يف نظر ىيدغر 

 .2وكبو تأكيد ذلك العادل اػباص هبا

إف ًت، و إظهاره من التسىية اللغة بوصفها كشفا للمتحجب و طبيعة الفن تكمن يف ما ذفإ
فاللغة ليست ما ىنا يعٍت ىيدغر هبذا أف اللغة تنطق الوجود، ياء تكشف ذاهتا من خبلؿ اللغة، و األش

اللغة ىي اليت تنطق من  يتحدث هبا، بل إفّ يس اإلنساف ىو الذي ينطق اللغة و لاإلنساف، و  ينطقو
خبلؿ اللغة، أي من  العادل يكشف ذاتو من التفسَت فإفّ ا كانت اللغة ىي ؾباؿ الفهم و ؼبّ خبللو. و 

ؿ أف اللغة تنطق من خبليدغر أف اللغة تنطق الوجود  أو عندما يقوؿ ىخبلؿ الفهم والتفسَت، و 
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كل عمل فٍت   ؛ معناه أف1اإلنساف، فإنو يعٍت بذلك أهنا تنطق الوجود اإلنساين الذي يسطع يف اللغة
صلي يف نظر ىايدغر يعدا شعرا، و حىت التفكَت يف الوجود ىو طريقة أصلية للشعر، أو ىو الشعر األ

فالشعر ىو الذي الذي يسبق صبيع أنواع الفنوف، مادامت كل الفنوف تتحرؾ يف إطار لغة الوجود، 
هو الذي حيي اللغة وىو الذي تصبح ؾبرد لغة يومية مبتذلة، فاغبياة إذل اللغة عندما تستهلك و يعيد 

صبيع الناس تلجأ إذل البيت الشعري أو إذل  إفّ من خبللو، و  ىو الذي يعرؼ اإلنساف وجودهو  يطورىا 
يعجز اإلنساف عن التعبَت عن قصيدة شعرية يستشهد هبا حُت تتأـز اؼبوافق يف اغبياة أو حُت 

يبدو أف التفكَت يف ماىية اللغة جعل ، و 2أحساسيو و مشاعره، ذلك أف الشعراء أصحاب رؤية
ىايدغر يلجأ إذل إلتماس العوف من الشعراء، ليس فقط ألف عبلقتهم باللغة ىي عبلقة فبيزة، بل ألف 

 أف لغة الشعر ىي أكثر توصيبل وإيضاحا اعتربثر من غَتىم على التعبَت عنها، و الشعراء ؽبم القدرة أك
التفكَت ال يكوف إال شعريا، حبيث جيب على التفكَت الذي حيلل الكائن يف العادل من اللغة العادية، و 

للكينونة، أف يتعلم الشاعرية من الشعراء، أي تعلم القدرة على اإلتصاؿ من خبلؿ اللغة األصلية 
ىو  إالّ  ما من فن  ؛ "يضمن لو قيمتو إذ يقوؿ ىايدغرو فالشعر ىو أساس الفن وىو الذي حيافظ 

 3".أصبل قصيدة شعرية مبينة

يف دراستو للشعر، ألنو وحده قد تساءؿ حوؿ عبلقة الشعر  هولدرلينو قد ركز ىيدغر على 
بالكائن، حبيث يرى يف ماىية الشعر تأسيسا للوجود، و من ىنا نظر ىيدغر إذل اللغة على أهنا ىي 

فإف "اؼبعٌت ىو الذي يؤسس اللغة عليو الوجود يف وسط انفتاح اؼبوجود، و أساس ما يضمن إمكاف 
يدـو )الكائن(، كنو الشعر يكمن يف إقامة ؼبا من شأنو أف يبقى و "إف و ، 4"ىي اليت تفتح لنا العادلو 
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وجودىا بفسحة وىبها اقببلء و ـو إال بفضل إبذاؿ الكينونة لو وإفضاؽبا بقيامو و ال يدلكنو ال يبقى و 
 .1"ظهوره

ة داة اإلنساف يف ربقيق العبلنياللغة ىي أجوىر الفنوف ذلك أف الشعر لغة، و يعترب ىيدغر الشعر و 
مادامت اللغة ىي اؼبظهر األكرب جود البشري يف العادل اػبارجي، و إظهار اؼبستخفى، فهي ذبلي الو و 
رفضو لكل إمتزاج بالوجود اؼبختلط بالتخفي، فليس ىناؾ ما دينع روج اإلنساف إذل عادل العبلنية و ػب

كل الفنوف ترتد حينما يقوؿ ىيدغر أف  . و 2من القوؿ أف كل فن ىو يف جوىره صورة من صور اللغة
إذل الشعر فهو يعٍت بذلك أف كل فن من الفنوف ينطوي على عملية إبداعية حياوؿ فيها الفناف أف 

كأف اؼبظاىر قد أصبحت حقائق، فالفناف يستقدـ اغبقيقة من عل من الظاىر بعيدا عن الباطن، و جي
إنساين قائم بذاتو، عادل ىذا العمل ىو دبثابة حيضرىا للناس يف شكل عمل فٍت، و  ثنايا األرض لكي

لة يف ؿباضرة "أصل العمل الفٍت" يضع ىيدغر الفن على قدـ اؼبساواة مع الفلسفة بوصفو وسيو 
 3الكشف عن اغبقيقة.لتحقيق الكشف عن الوجود ككل و 

شعريا ال يعد خلق العمل الفٍت وحده قيقة يف العمل الفٍت فهو شعر، و إف الفن بوصفو إقامة اغب
ىي تعد كذلك قضية شعرية، فكل الفن  ،اليت ال تتسم إال بطريقتها اػباصةافظة عليو و فقط، إمنا احمل

لقد إىتم ىيدغر بالشعر يف ، و 4بوصفو ترؾ حدوث حقيقة الوجود على ىذا النحو ىو جوىره الشعر
إىتمامو الكبَت بشعر ركلو و تراكل دخل يف حوار مع الشعر األؼباين و مرحلة مبكرة، خاصة عندما 
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أو  ذ، و دوف أف ننسى إىتامو الكبَت بشعر ىولدرلُت الذي يرى فيو أف أشعاره قد تضمنت اؼبنقوىيبل
 1ما ىو مقدس أو ما يتجلى فيو اإلؽبي.

نساف إنظر ىيدغر يف إيضاح معٌت الوجود، حبيث جيب على كل بتكمن مهمة الفيلسوؼ  ؽبذا 
فمن يبحث عن الوجود بكل تأكيد  ؟،أنايقوؿ من لى نفسو ليصبح إنسانا، فيتساءؿ و أف يطرحو ع

الوجود إال أنٍت مع ذلك الوجود وأشارؾ سيصل إذل إجابة أنا الباحث عن الوجود، نعم إنٍت لست 
أف اإلنساف ظاىرة "يؤلف كيانو، ذلك شيء حييط باإلنساف و  أنا على صلة بو، فالوجوديف الوجود و 

ىم العناصر يف يعترب ىيدغر اللغة من أ، و 2"من ظواىر الوجود، الوجود احملدد يف الزماف و اؼبكاف
ىي بيت الكينونة، و يؤكد أف العبور إذل الكينونة يتم عرب اللغة بصفتها العنصر  الوجود اإلنساين، 

بواسطة اللغة، ذلك  فحقيقة الكينونة جيب أف تكوف"من خبللو، الذي يتكلم فيو و نساف الدائم يف اإل
 الّ إالوحيد الذي ال يوجد يوجد من خبلؿ اللغة والفهم، بل ىو لوحيد الذي أف االنساف ىو الكائن ا
 Compréhension ."3من خبلؿ عملية الفهم 

التجميع بُت العادل واألرض، بُت   ويرى ىيدغر يف اللغة ىي الشعر األصيل الذي من خبللو ديكن
مو تعلّ درؾ االنفتاح و ٌت ذبعل اإلنساف يالبلربجب، فاللغة هبذا اؼبعاالنفتاح والتسًت، بُت التحجب و 
عادل، و دبا أف  اللغة  عليو أف يكوف هبا يف المو الكيفية اليت يتعُّت االنصات إذل النداء، كما أهنا تعلّ 

ناه اعبوىري، ففهم حقيقة اللغة للتاريخ، فهي نفسها الشعر يف معاين و تأسيس للوجود االنسىي بناء و 
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ىكذا يعيد ىيدغر صياغة مفهـو اػبطاب ينفصل عن فهمنا غبقيقة الفكر، و  الشعر عند ىيدغر الو 
 1الفلسفي يف ذاتو.

الشعراء، بل قبد أيضا لذي دعى إذل اإلصغاء إذل الشعر و و يف اغبقيقة دل يكن ىيدغر وحده ا
ة (، الذي يرى أف الفبلسف1962-1884الكثَت من الفبلسفة و من بينهم غاستوف باشبلر )

سبعنوا جيدا إذل الشعراء، فقبل أف تظهر الفلسفة يف اليوناف قاـ مقامها ثَتا إذا ما أصغوا و سيتعملوف ك
فالفلسفة اليونانية ترجع يف األصل إذل أشعار "الشعر، فهيأ ؽبا األرضية حىت تربز مع الفبلسفة، 

تأويل  نظرية دديوقريطس ظهرت كىومَتوس و ىزيود مثلما رجعت إذل ببلغة السوفسطائيُت، و حىت
؛ وقد قاـ 2"خضعو لنظاـ الفلسفةأتصحيح لبعض أشعار ىومَتوس، كما أخذ زينوف ديواف ىزيود و و 

أو إسكانا  ، فَتى يف العمل الشعري بناءً ىيدغر باإلصغاء إذل الشعرػ خاصة ما قالو الشاعر ىولدرلُت
ىكذا نبلحظ ، و 3أصيبل، ذلك أف الشعر يكشف أصل األشياء و منبعها مثلما يكشف عن ماىيتها

 أف ىيدغر هبذا اؼبنطلق قد أعاد اغبوار بُت الفيلسوؼ و الشاعر.

و عندما يتحدث ىيدغر عن الشعر فهو يتحدث عنو يف إطار األنطولوجيا، أو كما يسميها 
يعلموننا كيف نقيم  يدغر يف أعمالو األخَتة عن الشعر، أف الشعراءاد ىقد ردّ عر، "و أنطولوجيا الش

من من الطبيعة و ف يقًتب من اإلرض و يقصد بذلك أف يتعلم اإلنساف كيىو على األرض، و 
جود نفسو، حيث أف وجود بالتارل من الو اؼبوجودات و أي كيف يقًتب من حقيقة األشياء و اللوغوس، 
على إف اإلنساف يقيم يف ىذا العادل و عليو فيتحقق من خبلؿ الكلمة الشعرية، و اؼبوجودات األشياء و 

 .4"شعرية ىذه األرض بطريقة
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مع ذلك ىي نوع من التفكَت الشعري، أي التفكَت يدغر إذل أف الفلسفة ليست شعرا و ٍب يشَت ى
بأف ىناؾ ؽبذا يؤكد ىيدغر ود، و إظهار وجود اؼبوجاللغة أو حيقق ماىيتها يف كشف و  الذي يتحقق يف

بعضمها البعض،  الفلسفة، فرغم أهنما يسكناف يف قمة جبلُت منفصلُت عنعبلقة قوية بُت الشعر و 
و الشعر  الفكر ىذه الصلة ىي أف كبلمها ىو يف خدمة اللغة. إفّ أف ىناؾ صلة قرابة بينهما، و  إالّ 

 ،يرتفعاف إذل مستوى إدراؾ حقيقتو، فالقوؿ الشعري ىو الصورة األوذل للفكريولداف معا من الوجود و 
الشعر بغية رد اغبوار بُت الفلسفة و يدغر باب فتح ىو مع بارميندس مثبل كاف متجاورا مع اؼبقدس، 

من أجل أف يتجاور الفكر مفهومو الذي وضعت الشعرية األصيلة، و الفكر الفلسفي إذل رتبة 
 1اؼبيتافيزيقا شروط إمكانو كتقنية.

ستنطق األشياء من جديد ويعاد خلق العادل باألظباء والكلمات، و يف الشعر كما يف الفلسفة تُ 
، ف دغر كبلمها يسعى إذل اإلستنطاؽ وإعادة اػبلق الفيلسوؼ يف نظر ىيالشاعر و أو بالفكر واؼبفهـو

دد بينة الفهم الفيلسوؼ جييقتو، فالشاعر جيدد كبو الكبلـ واألسلوب، و حسب طر  كل  واإلنتاج و 
الركاكة، فإف الفيلسوؼ جينبنا وينقدنا من  حيررنا منالشاعر جينبنا الكبلـ اؼبعتاد و  إذا كافطريقتو، و و 
على إعادة النظر يف  اؽبدر، كما أف الفيلسوؼ جيعلنا بفهمو نعملفهم الساذج وحيررنا من اللغو و ال

تعميقو أو قلبو، كذلك الشاعر جيعلنا بكبلمو نتكلم على كبو ؿبموالتنا وأفكارنا، إما بتوسيع الفهم و 
 2يا.جديد، إما بتوسيع معاين الكلمات أو بتجاوز دالالهتا أو تنظيمها تنظيما إبداع

يدغر بنشر مؤلفو الذي عنونو بػ "على اللغة قد قاـ ىسبة للعبلقة القائمة بُت الشعر والفكر و بالنو 
، حيث يتضمن ثبلث ؿباضرات يتناوؿ فيها بالتحليل عبلقة 1953ذلك سنة الطريق إذل اللغة " و 

الكبلـ يف عنصر القصيدة" اليت  ا يتناوؿ بالتحليل ماىية اللغة وذلك يف ؿباضرتو "الشعر بالفكر، كم
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ألحياف أف يقـو حوار بُت ضروريا يف بعض اكتبها حوؿ جورج تراكل، فيقوؿ:" ولكن يبقى فبكنا و 
الشعر معا ال ينجواف من تلك العبلقة الواضحة، و إف كانت ـبتلفة ك ألف الفكر و الشعر، ذلالفكر و 

الفاتنة اليت تدعو إذل التأمل  نح الكبلـ قوتوبالكبلـ، الكبلـ الشعري الرمزي نوع من الغموض الذي دي
من شبة يتعلق القوؿ الشعري بالفكر من أجل كشف تأويل، أي فتح الطريق للتفكَت، و الوالتساؤؿ و 

. فهيدغر عندما تناوؿ القصائد الشعرية فهو يعرب بشكل واضح عما ينبغي أف 1الغموض و السر"
يعرب عن ماىية الفكر، كما يريد أف لوقت ذاتو حيدد و الشعر والفكر، ويف اتكوف عليو العبلقة بُت 

ىي احدة ذبمعهما و حيدد أيضا ماىية الشعر، فرغم اإلختبلؼ القائم بينهما إال أف األرضية مشًتكة و 
أرضية واحدة تكشف عن عبلقة اعبوار ؛ "وجود غاية واحدة و التعبَت عن حقيقة الوجود، إذ يقوؿ

يدغر مقطع لتعبَت عن التباعد و التقارب بُت الشعر و الفكر يقدـ ى، ول2القائمة بُت الشعر و الفكر"
نفصلُت عن يسكناف على جبلُت م، "" فيقوؿ فيهاPatmosباطموس من قصيدة ىولدرلُت "

الفكر صلة قرابة خفية ألهنما مولعاف خبدمة بعضهما أشد اإلنفصاؿ وأوسعو لكن بُت الشعر و 
 .3اللغة"

يوضح حيث فرغم ىذا التباعد بُت الشعر و الفكر إال أف ىناؾ تقارب بقدر ىذا التباعد، 
ا ينكشف من خبلؿ اللغة، ىيدغر أف التعبَت عن نداء الوجود يكوف بالكلمات، فالوجود ذاتو ىو م

، و كما أف االنصات إذل نداء 4التفكَت الشعري الذي يقتفي سؤاؿ الوجودومن شبة من خبلؿ الشعر و 
جيسد حقيقة صيل الذي التفكَت الشعري األإال بنظرة شعرية، فوحده الشعر و  الوجود ال ديكن أف يتم

يف إمكاف أي شخص أف ينصت ليس  .نداءً ىذا اإلنصات، فيقوؿ:"إف اإلنصات إذل نداء الوجود...
                                                           

 .83، ص1998ؿبمد طواع، ىيدغر و الشعر، ؾبلة فكر ونقد، العدد الثامن، اؼبغرب،  - 1
2-  Heidegger martin acheminement vers la parole,ibib, p163. 
3- Heidegger, Questions II, traduit par : kostas et jean Beaufret, ed : Gallimard, 
Paris, 1968,p37. 

 .60سعيد توفيق، يف ماىية اللغة  و فلسفة التأويل،  مرجع سابق، ص - 4
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يقة ة تتجلى يف حراسة حقالشاعر بإعتبارمها صاحيب رسالإليو....إنو نداء يتوجو صوب اؼبفكر و 
جوع إذل ىي الرجوع إذل األصل، دبعٌت الر ، فالغاية من الشعر والفكر ىي واحدة و 1رعايتها"الوجود و 

يف  الفكر تكشف عن طابعها اإلشكارل، ألهنا هتتمر و العبلقة بُت الشعالوجود يكشف كل موجود، و 
توضيحو للعبلقة  غر يفو يشَت ىيد ؛2دبعٌت آخر هتتم حبقيقة الوجودتصميمها بسر الوجود ذاتو، أو 

انكسمندر، الذي يرى فيو أنو تفكَت ذو طبيعة شاعرية يف عند الفكر إذل التفكَت بُت الشعر و 
عرية تتجلى كلما خاض يف التأمل إف قدرة الشاعر الشالوجود، و األساس، ألنو يدعو الكلمة إذل 

ا ما جيعلو ذاللغة، ىاؼبفكر يشًتكاف يف مهمة إحضار الوجود عن طريق والتفكَت، فكل من الشاعر و 
 3من وجهة نظر ىيدغر أكثر أنواع النشاط إنسانية.

ذلك ؼبا فيو من تعدي ة يرفضوف فكرة التفكَت الشعري، و يشَت ىيدغر إذل أف معظم الفبلسفؽبذا 
بالنزعة الغنائية يف الشعر ػػ قد يهتم ذاتو، فهذا النوع من التفكَت ػػ أي التفكَت الشعري  على الفكر

ذلك عن التفكَت اغبقيقي، ىذا األمر جعل من ىيدغر يهتم بفهم اؼبعٌت اغبقيقي للفكر يبتعد بو 
ؼبيتافيزيقا الكبلسيكية، اخاصة منذ أفبلطوف، و  لفلسفة الغربيةا اجذري االفلسفي فبا جعلو ينتقد انتقاد

 ةماىيحقيقة التفكَت يف ماىية الكلمة عند الشاعر ىو دبثابة التفكَت يف الوجود من حيث  ألفّ 
إىتمامها اؼبوجود بدال  رؿبو  لميتافيزيقا الكبلسيكية اليت كافاغبقيقة عند الفيلسوؼ، أو ىو ذباوز ل

 4من أف هتتم بالوجود ذاتو.

بالتارل مها لفيلسوؼ كبلمها يهتماف باللغة، ويقصد ىنا لغة الوجود و اؼبفكر أو ااعر و فالش
يدغر يف ؿباضرتو "ماىية اللغة" اليت نشرت يف  يستجيباف لنداء الوجود إستجابة حقيقية، فيقوؿ ى

                                                           
1 - Heidegger martin acheminement vers la parole, ibib ,p126. 

عبد السبلـ جعفر صفاء، أنطولوجيا اللغة عند ىيدغر: دراسة فلسفية يف قصيدة "الكلمة" لشتيفاف جئورجو، دار الوفاء لدنيا  2-
 .102، ص2002 ،1ر، االسكندرية، طة و النشالطباع

 .75عبد السبلـ علي جعفر، انطولوجيا اللغة عند ىيدغر، مرجع سابق، ص - 3
 . 80-79اؼبرجع نفسو، ص - 4
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إذل ذبربة التفكَت مع اللغة، فلماذا  لكن إذا كاف كل شيء يعود أوالًّ ؛ ""كتابو "على الطريق إذل اللغة
؟ ذلك ألف التفكَت بدوره حيدد مسالكو جبوار الشعر، ؽبذ السبب  ذا التأكيد على التجربة الشعريةى

الفكر كل منهما حباجة إذل اآلخر عبار الذي يسكن بالقرب...الشعر و تفكَت يف اكاف من اؼبفيد ال
يرى ىيدغر أنو ؛ إذا 1إلسباـ مسارمها إذل اغبد النهائي يف عبلقة اعبوار لكن كل بطريقتو اػباصة "

ب ىيدغر إذل شرح لتفسَت ىذه العبلقة يذىر معٌت عبلقة اعبوار بُت الشعر والفكر، و جيب أف نفس
أف الشخص اآلخر ) اعبار اآلخر (، و  وار، فيؤكد أف اعبار ىو من يسكن بالقرب مناعبمعٌت اعبار و 

مستقره بالقرب من اآلخر، كما أف ما سكنو و عبلقة اعبوار ىي عبلقة بُت شخصُت يتخذ كل منه
، فالشعر و الفكر مها متجاوراف ىذه العبلقة تعرب عن التبلقي بينهما كل واحد يف واجهة اآلخر

شأف العقل أو التفكَت  الرأي الشائع الذي كاف يقوؿ أف الفكر منال أف اغبكم السابق و مًتابطاف، إو 
الفكر ديث عن عبلقة اعبوار بُت الشعر و اجملاز، جعل اغبؿ و أف الشعر ىو من شأف اػبياالعلمي، و 

 2شك.موضع مساءلة و 

ي يتداعى عندما " كيف أف التفكَت األصليدغر يف مقالتو "رسالة عن النزعة اإلنسانيةويوضح ى
حديثو عن العمل الفٍت يف كتابو يصبح تفكَتا علميا وعندما يتخذ شكل اؼبنطق أو الفزياء،  ويف 

دبعناىا الواسع تشمل اؼبوسيقى  أف اللغةاغبقيقة تكشف ذاهتا بطرؽ عدة، و  " يؤكد أفتاىاتاؼب"
اليت تنكشف من ساليب تؤسس األيت ربضر كل موجود يف االنفتاح، و ىي الوالشعر والفن والفكر، و 

ا كانت اللغة يف حد ذاهتا شعرا باؼبعٌت األصلي للكلمة، فإف كل تفكَت ىو دبعٌت ؼبّ خبلؽبا اغبقيقة، و 

                                                           
1 - Heideggar  martin acheminement vers la parole ,ibib , p157. 

 .98عبد السبلـ علي جعفر، انطولوجيا اللغة عند ىيدغر، مرجع سابق، ص - 2
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شياء، وىو ليس عبوىر كل األر ىو التسمية التأسيسية للكائن و أو بآخر جيب أف يكوف شعرا، فالشع
  1الشعر ىو الذي يبدأ جبعل اللغة فبكنة. قوال فقط بل إفّ 

العنصر اؼبشًتؾ بينهما ىو  ألفّ و يرتبط الشعر بالفكر يف نظر ىيدغر بعبلقة اعبوار أو اجملاورة، 
اس هبذا السكن عنصر اللغة، ؽبذا يؤكد أننا نقيم يف اللغة، وكبن نتخذ منها سكنا لنا، غَت أف اإلحس

العودة إذل ما يسميو ، وإذا كاف ىذا اؼبقاـ ىو الذي حيدد ماىية اإلنساف فإف ىو من أصعب األمور
ىو الواجب األظبى الذي جيب على اإلنساف أف يتجو إليو بكل  "فبكن الوجود اإلنساينيدغر "ى

جهده وفكره، فيجعل منو ثقافتو اػباصة واليت جيب أف تكوف معربا كبو الوجود األصيل واحملض 
 .2"ينصت لنداء اللغةيكوف إنسانا إال بقدر ما ذي ىو الوجود الفٍت، "فاإلنساف ال واػبالص ال

جأ إليو، ىيدغر ينظر إذل اللغة على أهنا بيت الكينونة وىي اؼبقر الذي يسكنو اإلنساف ويلإّف 
القوؿ االصلي والذي  بفعل"اإلنصات ؽبذه اللغة حىت يسمع ما تقولو، و ىذا ما يسميو  ما عليو إالّ و 

 فقط، بل على العكس من ذلك فهي التفاىم و التعبَتىو الشعر، واللغة ىنا ليست أداة للتواصل و 
يدغر ذا االىتماـ باللغة عند ىوى ؛3"كل موجود بوصفو موجودا إذل االنفتاح  ،ربضر قبل كل شيء

الوجود و الزماف "، ٍب سيستمر ىذا تو أي منذ أف أبدع عملو الكبَت "بدأ يف مراحل مبكرة من حيا
 االىتماـ إذل مراحل متأخرة من فكره و حياتو عموما.

الشعر باػبصوص، لذي يقـو عليو فهم النص األديب و يدغر ىو األساس اوإف فهم اللغة عند ى
ؼباىية الشعر باعتباره  فهم الفن ذاتو، فكل فن يكوف شعرا باؼبعٌت اؼباىوي للشعر، أي فبارسةً و بل 

                                                           
1 - Heidegger, Approche de holderlin , trad : André preau, ed : Gallimard , paris, 
1962, p50. 

 .214مارتن ىيدغر،  نداء اغبقيقة، مصدر سابق، ص - 2
3 - Bedda Alleman, Holderlin et Heidegger, trad :  françois Fédier, presses 
universitaires de France, Paris, 1959,p139. 
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حقيقتو، و حيث فاللغة ىي اليت تكشف عن الوجود و أسلوبا إلسقاط ضوء اغبقيقة يف الشكل، 
الشعر يف معناه اػباص ىو من عمل اللغة، وأف اللغة ىي أداة وف ىناؾ لغة يكوف ىناؾ تاريخ، و كت

لتحقيق الكشف وإظهار ما ىو متخفي، فهي ذبلي  اؼبوجود البشري يف العادل اػبارجي، أما 
 ،1اؼبوجودات األخرى اليت ال سبتلك لغة كالصخر والنبات فهي ال تعرؼ تفتحا لكوهنا ال سبتلك لغة

 االنفتاح.رؼ أي سبيل كبو الكشف والظهور و فهي ملقاة يف ىذا العادل وال تع

نو ال بد اف ؽبذا ، فإيت الكينونة أو بيت حقيقة الوجوداذا كانت اللغة كما أشرنا سابقا ىي بو 
ىذا اغبارس ىو اإلنساف الذي ال يقـو باغبراسة فقط بل يعمل على التأويل أيضا، البيت حارسا، و 

ية عليو فإف مهمة التفكَت الرئيسلكن من حيرس يستطيع أف خيفي،  و  الوجود ومؤّولو، وفهو حارس 
 أفّ وؿ داخل الذات اإلنسانية قولو، و يظهر، فيجب السماح للوجود بأف يقىي جعل الوجود يوجد و 

ىي موجودة ه الوىم بأنو ىو من أبدع اللغة و قدرة اإلنساف على إظهار الوجود أو إخفائو خيلق عند
سطح إال ربت قوة دفع الوجود، وظهور لت تصرفو، غَت أف الواقع ىو أف الكلمة دل تطفو على ارب

 2الكلمة )اللغة( ىو الذي جعل من اإلنساف حارس الوجود.

و يؤكد ىيدغر أف الوجود عندما يكشف عن ذاتو يف حديث اإلنساف، فإف الكلمات تصبح  
وف ىم أف اؼبنصتجود وحده باعتباره لوغوس، و ء الو كلمات حقيقة، و ىنا يكوف اإلنصات إذل ندا

ر يف دراسة عنواهنا  ىيدغقد عرّب ىم الشعراء واؼبفكروف، و أولئك أصحاب الكلمة اغبقيقيُت، و 
أف الفبلسفة قبل سقراط قد عرفوا الوجود معرفة ""، اليت نشرت ضمن كتاب "متاىاتأنكسمندر" "

                                                           
 .229ابراىيم زكرياء، فلسفة الفن يف الفكر اؼبعاصر، مرجع سابق، ص - 1
، 1993، 1جورج زيناٌب، رحبلت  داخل الفلسفة الغربية، دار اؼبنتخب العريب للدراسات والنشر و التوزيع، لبناف، ط - 2

 .158-157ص
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خاصة عندما عرّبوا عنو بالكلمة، فاللغة من حيث اؼباىية ىي حضور الوجود يف صورة كلمات أو 
 .1"لوغوس

و ىكذا يتضح أف اؼبشكلة الرئيسية عند ىيدغر ىي مشكلة الوجود وىي مشكلة زبص  
الكائن الوحيد اإلنساف وحده فقط، باعتباره الكائن الوحيد الذي يطرح سؤاؿ الوجود، ذلك ألنو 

ظهور الكلمة يلزمو طرح ىذا  أفّ لة الوجود سوى المتبلكو الكلمة و ما طرحو ؼبشكذي ديتلك لغة، و ال
، ؽبذا كانت ماىية اإلنساف أف حييا شعريا على ىذه األرض كما يشَت إذل ذلك ىايدغر من 2التساؤؿ

جود اللغة ىي مكمن الو  شعري يف جوىره من  حيث أفّ وجود وحىت الوجود ىو "خبلؿ ىولدرلُت، 
ىي بالتارل ليست ؾبرد أداة تشبو األدوات األخرى اليت ديتلكها اإلنساف بل ىي بيت وحقيقتو، و 

، وحىت العادل ال ديكن لئلنساف االستقرار يف عمق الوجودمسكن الوجود، فهي اليت تضمن نة و الكينو 
 .3"أف يوجد إال حيث تكوف ىناؾ لغة

صدى اللغة وقوة تعبَتىا عن الظواىر الطبيعية، الشعري منو يوضح مدى خاصة ل الفٍت و إف العم
ها الشاعر خبلؿ مسَتة اؼبعاناة يظهرىا كما لو أهنا القاعدة اليت يستند إليفالشعر يلمس أرض اللغة و 

لشعرية كل مرئيا، وحُت توظف اللغة او  دة ذبعل ما تًتكو اللغة مفتوحا وعاما اإلبداع، فالقصيو 
فإهنا ال تكشف فحسب عن االصوات والعبلمات لى ؿبيطها قدراهتا لبلنفتاح عإمكانياهتا و 

ر ساسي إلقامة الكائن، فالكلمة كاؼبعٌت احملسوس تقدإمنا تكشف أيضا عن البعد األو  اإلشارات،و 
ىي من خبلؿ دل و اللغة ىي أداة انفتاح الكائن على العاو األرض، اتساع فضاء اللعب بُت السماء و 

 4الرفيع بُت األرض و العادل.الصوت الشعري دبثابة خيط الصلة 

                                                           
 .75-74صعبد السبلـ علي جعفر، انطولوجيا اللغة عند ىيدغر، مرجع سابق،  - 1
 .158جورج زيناٌب، رحبلت  داخل الفلسفة الغربية، مرجع سابق، ص - 2
 .133سعيد توفيق، يف ماىية اللغة  و فلسفة التأويل،  مرجع سابق، ص - 3
 .189، ص2003، 1عمر مهيبل، إشكالية التواصل يف الفلسفة الغربية اؼبعاصرة، منشورات اإلختبلؼ، اعبزائر، ط - 4
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فهايدغر يتناوؿ اللغة من حيث ىي لغة و ليس من زاوية شيء اخر، كالتصورات التقليدية للغة 
خاصة التصور اؼبيتافيزيقي الذي ينظر إذل اللغة كقدرة من القدرات اليت ديتلكها اإلنساف، فهي بذلك 

ي اليت تدخلو يف ذبعل منو إنسانا، فهن و اللغة "ىي ما حيدد الكائ تشبو القدرات األخرى، بل إفّ 
الفنية تتجلى يشَت ىيدغر إذل أف كل فن ىو شعر، فالثقافة ؛ ، و 1"التفاىم مع االخريندائرة التواصل و 

قة الوجود، باألخص حقي ة الوحيدة اليت تعرب عن اغبقيقة لغة الشعر ىي اللغباػبصوص يف الشعر و 
إذل اجملاؿ اؼبفتوح أي للغة تكمن يف إحضار اؼبوجودات بالتارل فإف ماىية افكل شعر ىو لغة، و 

، فاللغة تسمي اؼبوجودات ومن ىنا فإف اؼبوجودات تكشف عن نفسها لئلنساف اظهارىا واإلبانة عنها
الطبيعة اإلبداعية للغة تكمل يف فبارسة ل إبداع فٍت صلة عميقة باللغة، و عن طريق اللغة، ومنو فإف لك

ط أداة للتعبَت بل على العكس من ذلك ربضر كل موجود بوصفو موجودا الشعر، فاللغة ليست فق
باإلصباؿ من من خبلؿ القوؿ، من خبلؿ الكلمة و ، وىذا االنفتاح يكوف من خبلؿ الشعر، 2لبلنفتاح

 خبلؿ الفن.

ساس على ىذا األقولو اللغة بصوت خافت، و والشاعر حسب ىيدغر ال يقوؿ عبلنية إال ما ت
اخلية اليت ذبد دأحاسيسو الو ىيدغر لشخصية الشاعر  أعطاهديكن تفسَت ذلك االىتماـ القليل الذي 

أي حقيقتها  بُت ذبربتها اؼبعاشة، و إرادهتا صراع بُت ما ىو خارج عن قوهتا  سلطتها و نفسها يف
إمنا ف واإلبداع، و األصلية ال تكمن فقط يف الكش ىنا ديكن القوؿ أف قدرة اللغةالداخلية اؼبعاشة، و 

ات يعطي تفسَت يدغر ىذه القدرة و لكي يفسر ىصور النابضة باغبياة واغبيوية، و تربز أيضا يف إنتاج ال
 3ىدـ النظريات اؼبيتافيزيقية التقليدية. جديدة عبأ اذل ؿباولة تقويض 

                                                           
 .246ىيدغر، كتابات اساسية، مصدر سابق، صمارتن  - 1

2 -Bedda Alleman, Holderlin et Heidegger, ibib,p139. 
 .190، مرجع سابق، ص عمر مهيبل، إشكالية التواصل يف الفلسفة الغربية اؼبعاصرة - 3



 االنعطاف الفينومينولوجي إىل أنطولوجيا املنابع الفصل الثالث 

203 
 

ا إذا ىذه الصلة ديكن أف تنكشف لنتتضح الصلة اغبميمية بُت اللغة والشعر والتفكَت، و ىكذا 
الوجود ذاتو، فهي دبثابة موضوع واحد يف الصلة القوية بُت اللغة ذاهتا و  ما فهمنا أف أساسها يكمن يف

لشعري من ًب من خبلؿ الشعر والتفكَت اجود ذاتو ينكشف من خبلؿ اللغة، و نظر ىيدغر، فالو 
فكر )السؤاؿ دغر إذل تلك الصلة القوية بُت سؤاؿ الييشَت أيضا ىالذي يقتضي سؤاؿ الوجود، و 

كاف حيفر ليصل إذل "بُت مسألة اللغة، حيث أف ىيدغر في( الذي ىو أيضا سؤاؿ الوجود  و الفلس
ذلك األساس اػبفي للغة، والذي جيعل من اؼبتلقي قريب من سؤاؿ الوجود، وىذا ما كانت لغة 

قوؿ ىيدغر يف حقيقتو، حيث يذا أظبى تعبَت عن ماىية الوجود و ، فكاف الشعر هب1"الشعراء تقـو بو
سيسا فهذا معناه وضع إذا كاف الشعر يف جوىره تأ؛ "ماىية الشعر"اضرة اليت عنواهنا "ىولدرلُت و احمل

الوجود ال يكوف و  LA PAROLEراسخ، الشعر تأسيس للوجود بواسطة الكلمة أساس تابت و 
ينتجا عن حساب ماىية األشياء ال ديكن أبدا أف نظرا لكوف الوجود و أبدا ىو اؼبوجود، و لكن و 

عطيا حبرية وىذا اؼبوجود أو يشتقا من ىذا اؼبوجود اؼبعطى سلفا، فإنو من الواجب أف خيلقا ويوصفا ويُ 
بانة ما كاف متخفيا وغَت ، التأسيس للحقيقة الفنية والشعرية، التأسيس إل2العطاء اغبر ىو التأسيس"

 ال يكوف ىذا التأسيس إال من خبلؿ الفن.جلي، و 

قيقة الفلسفة والشعر عند ىيدغر ال ينفصل عن فهمنا غبقيقة الفلسفة، ومن ىنا  و إف فهم ح
النظر يف كانت دعوتو إذل إعادة صياغة مفهـو اػبطاب الفلسفي ذاتو، فكاف يف نظره البد من إعادة 

وع، إمنا اللغة اليت تنطق شعرا ال موضالفهم التقليدي للغة والشعر والفكر، اللغة اليت ليست بأداة و 
إمنا الشعر الذي أو صورة صبالية تستخدـ اللغة، و  فكرا، و الشعر الذي ال يكوف ؾبرد تشكيل لغويو 

الفكر ليس الذي يتمنطق، و إمنا ، أي كشف وإظهار، و قوؿىي تتحقق فيو ماىية اللغة من حيث 

                                                           
 .61-60سعيد توفيق، يف ماىية اللغة  و فلسفة التأويل،  مرجع سابق، ص - 1

2 - Heidegger, approche de Holderlin ,ibib, p52. 
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علينا ىذه ال يفرض  ىيدغر يف دعوتوذاهتا و ديارس التفكَت الشعري، و الفكر الذي يكمن يف اللغة 
 1إمنا ىو يوجهنا لنسَت على الطريق.منطقا خاصا و 

يدغر أف اللغة تتحدث، فليس ى" يؤكد إحدى احملاضرات اليت عنوهنا بػ "الطريق إذل اللغةو يف 
معٌت ىذا أف ىيدغر يريد أف اللغة ىي اليت تتحدث من خبللو، و اإلنساف ىو الذي يتحدث لغة بل 

اغبديث الذي تتحدث من خبللو اللغة، أي أف ماىية اللغة و كد أف اللغة تتجاوز فعل الكبلـ يؤ 
تتجاوز كوهنا ؾبرد أداة نتحدث هبا، فاإلنساف يتحدث بفضل قدرة اللغة على التحدث بذاهتا، وىنا 

عن ماىيتها كلغة أف تفصح ي جيب أف يتيح ؽبا أف تكوف لغة و نساف إذباه اللغة، أتتحوؿ مهمة اإل
، بل اللغة ال ؾبرد الكبلـ اؼبنطوؽية اللغة إذف ال تكمن يف القوؿ و ىاغبديث، فمايف فعل الكبلـ و 

أو غائبا يقصد ىيدغر هبذا أف يف عملية القوؿ ىذه قبد ىناؾ شيئا حاضرا تتحدث بوصفها قوال، و 
فمن "فهم ىذه العملية ىو ما ديكن أف يقودنا إذل فهم حقيقة اللغة، يظهر ذاتو أو يتوارى. و 

سلوب الذي بو يتيح القوؿ ألولئك الذي ينصتوف إليو بأف في ذاهتا يف ذلك األخصوصية اللغة أهنا زب
 .2"يصلوا إذل اللغة

يستمعوف إذل الذين ينصتوف إذل نداء الوجود و  إف " اؼبفكروف و الشعراء " ىم يف نظر ىيدغر
لي يف صية التفكَت األصالشاعر ىي خاؼبسموع، فإستجابة كل من اؼبفكر و صوتو اػبافت أو الغَت ا

للتوتر القائم يف جذور اؽبوية واإلختبلؼ يف العادل والوجود  عن طريق ذلك اإلدراؾ الكاملالوجود، و 
الفكر ينصتاف بلستجابة اغبقيقية، وبذلك يصبح الشعر و لاؼبفكرػػ يصيغاف ر و أي الشاعذاتو، فإهنما ػػ 

 3لوجود من خبلؿ الكلمة الصامتة لقوؿ الوجود.ل

                                                           
 .73سعيد توفيق، يف ماىية اللغة  و فلسفة التأويل،  مرجع سابق، ص - 1
 .34، صنفسومرجع  - 2
، وزارة 10صفاء عبد السبلـ جعفر، الشعر والفكر عند ىايدغر، مدارات فلسفية، ؾبلة اعبمعية الفلسفية اؼبغربية، العدد - 3

 .161، ص2004ثقافية، الشؤوف ال
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ىذا ال يعٍت أف كل فيما يسميو باإلسكاف اإلنساين، و ىو القمة األساسية  الشعر يف نظر ىيدغرو 
و بالتارل دبقدار إنساف ىو شاعر بالبداىة، فهو ال يكوف شاعرا إال دبقدار ما ينكشف على اإلنساف، 

يف  وفر ىكذا بالبداىة يف كل وقت و صيل ال يتاألو يقتنع بو، لذا فإف الشعر اغبقيقي ما حيب وجوده و 
 1كل مكاف، بل إنو ىبة ال حيظى هبا إال من كاف ديلك اإلستعداد لذلك.

ية اليت و عندما يتحدث ىيدغر عن الشعر اغبقيقي فإنو يتحدث عن ماىية الشعر، ىذه اؼباى
ليس خارجيا، فالبحث اػبارجي يرصد فقط اػبصائص اػبارجية اؼبشًتكة جيب البحث عنها داخليا و 
ىذا ما يعٍت أف نتوقف عند قصيدة ف قبد ما دييز القصيدة داخليا، و أبُت القصائد فقط، فيجب 

ار ىولدرلُت حيث ىذا ما جعلو ديجد أشعالقصيدة اليت تتكلم عن الشعر، و  نبحث داخلنها، و بعي
ؽبذا ال وجود الشعراء يف زمن الضنُت و إف ىولدرلُت ىو شاعر ؛ ""يقوؿ يف مؤلفو "الطرؽ اؼبسدودة

، وىكدا يدغر يعرؼ بالعمل الفٍت ويربز بوألف الفناف يف منظور ى ؛2"تفوؽ عليوبإمكانو الألي شاعر 
حدث السؤاؿ عن األصل وبالتحديد أصل العمل الفٍت يف كيفية فهم وقراءة وتأويل العمل أفقد 
اؼبصدر ىو  صل كما يرى ىيدغرفلم يعد األصل ىو الفناف كما يعتقد من قبل، بل إف األ ،الفٍت

، ىذا اعبوىر الذي يعٍت السؤاؿ عن وجود العمل الفٍت والذي بو الذي ينبثق عنو عمل ما أوشيء ما
ا كانت العبلقة بُت الفناف والعمل الفٍت تنبثق من وسيط أو طرؼ ثالث والذي ىو ذؽبف، يعرؼ الفنا

كانية والقدرة على كشف ا كاف العمل الفٍت بوصفو مقاما النفتاح العادل ديتلك اإلمذالفن ذاتو، وىك
 دغر.يوىذا ما سعت إليو فلسفة ى الوجود وعرض حقيقتو وربديد معناه ومعاؼبو وداللتو

ضحى موضعا لكيفية وجود اؼبوجود أيدغر دل يعد شيئا ؾبّردا بقدر ما فالعمل الفٍت من منظور ى
ن األصل وباألخص يف شيئيتو، ألف السؤاؿ ع يف عادل تارخيي من أجل الكشف عن حقيقتو الوجودية

 لك الفرؽذالسؤاؿ عن أصل العمل الفٍت يعٍت الذىاب إذل الشيء عينو أو ذاتو بغرض معرفة 

                                                           
 .191عمر مهيبل، إشكالية التواصل يف الفلسفة الغربية اؼبعاصرة، مرجع سابق، ص - 1

2 - Heidegger Martin ,Chemins qui ne menent nulle part, ibib, p261. 
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، وىذا ما يظهر يف أفق العمل ىذا الوجود الذي وقع يف النسياف ،األنطولوجي بُت الوجود واؼبوجود
 ينا مع ىيدغر.أالفٍت كما ر 

اؽبيدغَتية ىي نظرة فلسفية خبصوص اإلنساف والفن والعبلقة وىكذا ديكننا أف نستنتج أف النظرة 
بُت الفكر والشعر، ألف العمل الفلسفي ىو أيضا عمل ثقايف وال خيرج عن دائة الثقافة ألنو يقـو 
ويستند على عوامل وعناصر ثقافية بامتياز وتبقى فقط حباجة إذل تفسَت وتوضيح وتأويل ألجل 

جل احملافظة عليها وبنائها أو غعادة بعثها من جديد يف زمن متجدد، فهمها ونقلها وترصبتها وحىت أل
"ألف  ،وىي نظرة سعى من خبلؽبا ىيدغر إذل رؤية العادل من جديد وفق منظور ثقايف وفلسفي جديد

الثقافة ىي يف جوىرىا صناعة عملّية تربزىا الفنوف العلـو واؼبذاىب عرب سلسلة من اإلبداعات 
ط بُت النظري والعملي أو سبفصل التفكَت بالتدبَت ىو أساس العبلقة الوطيدة بُت واالجتهادات. فالرب

الفلسفة والثقافة، ألف الفلسفة ىي صانعة للمقوالت واؼبفاىيم، والثقافة ىي صانعة لؤلشياء وألنظمة 
في وكان هيدغر يرى الذوؽ الفٍت والتأمل العلمي، فيتقاطع فيها اؼبفهـو الفلسفي باألداء الفٍت...

التفكير كنهج يفيد السلوك والتدبير وليس التخميمن والتجريد فقط. فهو البؤرة التي تتيح 
وعملية تصّدقها الصنائع واألبنية المختلفة التي  المسار أي تُبرز كينونة اإلنسان كحقيقة فاعلة

فاعلية اإلنساف  رادة اإلنساف اغبرة اليت تظهر يف العمل وتعرّب عن إ؛ فالثقافة ىي 1"تحتويها الثقافة
إضافة إذل كونو مفّكراً، ومن خبلؿ ىذا التعريف تظهر لنا فلسفة  كونو كائنا عاقبل فاعبل وعامبل

 الثقافة باعتبار أف الفلسفة ىي الثقافة حيث يف اإلنساف يلتقي النظري بالعملي أو العملي بالنظري.

وبالتارل نرى أف اػبطاب الفلسفي ال خيرج عن الثقافة احمللية أو العاؼبية فهو خطاب موضوعي   
يعرّب عن ثقافة تنخرط يف رؤية كلية للعادل، حيث نرى بوضوح أف كل فكرة فلسفية أو خطاب فلسفي 

لى سبيل فنجد الكائن عند اإلغريق، والدازاين عند ىيدغر ع ،كاف ىو يف األصل تعبَت عن ثقافة ما
 اؼبثاؿ وىي تصورات فلسفية تعرّب عن حاؿ الثقافة يف كل عصر ويف كل مكاف.

                                                           
 .33ؿبمد شوقي الزين ، الثقاؼ يف األزمنة العجاؼ ، اؼبرجع السابق، ص  - 1
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لخـــــاتمة :ا  

من خالل التساؤالت اليت طرحناىا يف بداية ىذا البحث أمكننا القول أن الثقافة تتشعب وتتنوع 
قي عند أفق واحد وىو أهنا رلموع التصورات والتشكالت تلكن كلها تتمحور وتل ،موضوعاهتا

دغر ونرتبط بو، وقد كان ىايواألفكار النظرية وأيضا تلك ادلمارسة الواقعية لكل ما حييط بنا ونعايشو 
ا ادلفهوم من حيث داللتو النظرية أو العملية إال أننا صلد يف فلسفتو ذحىت وانو لو مل يصرح علنا هب

وضمن أفكاره وكتاباتو حضورا ذلذه الفلسفة اليت ىي فلسفة يف الثقافة وحول الثقافة الن الثقافة ىي 
كننا القول أن ىايدغر الذي ىو دي ووبناءا عليدلك الكل ادلركب الذي يشمل كل ما حييط بنا ، 

يتت بالتنوع والتشعب ، بل ووريث رلموعة من األسباب والظرو  اتتمع  عليو وريث ثقافة دت
القريب أو حىت البعيد فكان  ىذه ادلراتعة ضرورة ملحة وىي مراتعة  األوريبوتعلتو يراتع التاريخ 

أثرا حامسا على الفكر   قد تركمشل  سلتلف األمناط الثقافية للحضارة الغربية فكان  أفكاره قد 
الغريب والفكر األدلاين خصوصا بل واستطاع أن يعرب وينظر ويؤسس لفكر وثقافة راىنية تعرب عن عمق 

متعددة  توانبهة وتشرح حقيقة الوضع من تهة أخرى ، فكان  فلسفتو قد تناول  ادلعاناة من ت
 قد مضى ىايدغر ُقدما ليعلن أن كل فهم ىو فهم زماين،ف ،ختص الوتود واإلنسان على وتو عام

ليس دراسة عمليات شعورية و ال  و أن الفهم ليس عملية عقلية بل عملية وتودية، تارخيي، قصدي،
 .نكشا  احلقيقة لإلنسان و انبالتها و جتليهاشعورية بل ىو ا

ستقبل اإلنسان والوتود اذلايدغرية دل الرؤيةضلاول أن نكتشف ونبحث عن إن ىذا البحث تعلنا 
، كما حاولنا أن نتّبن حضور الثقافة يف فلسفة ىايدغر  وىذا من خالل قراءتنا دلختلف بشكل عام

دد مصَت اإلنسان لوتود والتقنية والعدم باعتباره حالة هتالتصورات اذلايدغرية حول مسالة اإلنسان وا
، فتبينا كيف تعل ىايدغر من اإلنسان زلورا أساسيا للدراسة والبحث بل وىو ادلعاصر باخلصوص

، فسعى بدلك إىل البحث عن كشف ىو باب احلداثةاألتدر بكل دراسة يف نظر ىايدغر ألنو 
بو يف ىذا الوتود والذي يالحقو دوما شور  ادلقذو زلاوال إعادة االعتبار للفرد  ،اإلنسانيةاحلقيقة 
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ويف ىذه اللحظة جيد اإلنسان نفسو ملتم بضرورة إعادة رسم وبناء معامل   القلق  واخلو  وادلوت
وتوده من تديد وإنقاذ مصَته الذي ىددتو التقنية ورمس  معادلو حلظة العدم اليت مثلث ادلرحلة 

 قدمة لتعيُت اخلطر الذي يالحق ىذا الكائن.ادلت

رغم مامحلتو نسان ىو مفتاحها كما سيكون ىو مفتاح دلابعد احلداثة، كان اإلوىذه احلداثة اليت   
ىو و مبا  فيها إذا فإن ىايدغر سيهتم مبا ىو ظاىر، والوتود عموما اإلنسانعلى  آثاراحلداثة من 

كما أنو سيهتم  منتااهتا وكذا غاياهتا اليت أسس  عليها،  غَت ظاىر ألتل أن يدعو إلعادة النظر يف
بذلك الفرق األنطولوتي بُت الوتود و ادلوتود و ىذا ما يعنيو باألنطولوتيا األساسية إذ سَتكت 
اىتمامو يف مراحلو األوىل من تفكَته على ادلوتود و حتديدا ادلوتود اإلنساين مث ينتقل إىل البحث يف 

وهبذا سيبحث ىايدغر يف ثقافة احلداثة ومرتكتاهتا  لوتود الذي وقع يف النسيان،الوتود ذاتو ىذا ا
ىايدغر  ااىتم هب بل ومنط من الوتود منط من العيش ومنط من التفكَتاحلديثة اليت ىي  الثقافةىذه 

 .ايس ذلوالبحث والتنظَت  والتأس اوعمل على اكتشافه

القول أن الثقافة يف نظر ىايدغر ويف فكره وفلسفتو غدت و يف ظل التصور  وعليو ديكن
، بل وىي فلسفة عرب هبا الوتود و تأويلو ومعايشتو وكشف إضلاابو وتسًته اذلايدغري إمكانية لفهم

، وىي أيضا ثقافة يف فهم  الذات حلقيقة بشريةعن عمق ادلعاناة اإلنسانية وعن خطر التقنية ومصَت ال
إىل  ومن خالل القضايا اليت تناولتها تتحول  تتحولوىذا ما تعل  ا الكامنة يف ىذا العامل،وتودى

، يف دلك الكل ادلركب الذي تبحث يف كل ما لو عالقة بالثقافةفلسفة يف الثقافة، أي إىل فلسفة 
نقد واذلدم من خالل ال، وىذا تمع والبي ة واإلنسان بشكل عاميشمل العادات واألعرا  والتقاليد واجمل

 مصَت ادلصَت إنقاذ ألتل أخرى أحيانا والتحذير التنظَت خالل ومن أحيانا ن بل ويف معظم األحيان

 معا. والوتود اإلنسان

 غلبة غدهتا مصَت أزمة وبعد النهائية، معادلها رسم على أشر  أو الكارثة حدود الغرب بلغ فبعدما
 بضاعة، إىل الفٍت العمل اليومي حونل وبعدما الغرب، بلغو الذي األنطولوتي القحط وكذا العقلية النتعة
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 ادلفرطة والعقلية ادلادية النتعات وسيطرت الغربية الثقافة يف يتحكم معٌت ال إىل ادلعٌت حتول  أدورنو بتعبَت

 الغريب اجملتمع عليها قام اليت ادلبادئ وىذه ىالرؤ  ىذه تصحيح معاودة من بد ال كان عقالنياهتا يف

 واإلنسان الثقافة يوتو أن حاول منعرتا مثلث اليت  ىايدغر فلسفة فااءت ، عام بوتو الغربية والثقافة

 احلداثة أوىام من اإلنسان حترير إىل سع  الثقافة يف فلسفة أو قافةث ،اإلنساين البعد وىو أصيل بعد ضلو

 العودة خالل من خاصة أصيلة إنسانية جتربة إىل ونظرت بل ،زائفة ووعود أوىام من احلداثة، بعد وما

 طادلا وتصورات أفكار من الثقافة ىذه ومامحلتو اإلغريقي البدء ىو الذي الصبحي البدء أو األول البدء
 ألن وارفع أمسى مكانة للفن ستعطي اليت ،فلسفتو معامل رسم يف أليها استندو  بل ،ىايدغر اهب أعاب
 ودلا بلبلة لغة ىي الفن ولغة ،بل للوتود النوراين االنكشا  وبفاوة األول بالبدء تتصل لغة ىي الفن لغة

 عن البديلة اللغة يكون أن الفن على فكان ،اللغة ميالد مكان ىي بابل مدينة كان  البلبلة كان 
 كان نسانفاإل ،واألصلينة األصيلة طبيعتنا عن بالتعبَت لنا يسمح الذي وىو ادليتافيتيقي، وعن اليومي
 الفٍت العمل ويف الثقافة صنع من فهو افة،ثق يكون أن قبل طبيعة وكان كلمة، يكون أن قبل عالمة

 عن تساءل ىو ىايدغر عند الفن هبذا فكان ،بالعامل اإلنسان يلتقي الثقافة أشكال من شكل ىو الذي
 دلك. أمكن لو وشلاثلثو فيو العيش  وكيفية وحقيقتو الوتود معٌت

قد كان  الثقافة عند ىايدغر أو أن ش نا القول الدالالت الثقافية يف فلسفة ىايدغر  وىكذا
د األول شلثال يف البدء متنوعة ومتعددة بُت البحث يف اإلنسان والوتود وبُت زلاولة العودة إىل الوتو 
 اإلغريقي، بل وىي ثقافة تبحث وتؤسس وتنظر لإلنسان يف مشوليتها وكليتها .
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 اللغة الفرنسية اللغة العربية
 Ethologie إثولوجيا)علم الطبائع(

 Archéologie أركيولوجيا
 Volonté إرادة

 De Puissance Volonté إرادة القوة
 Fond أساس
 Origine أصل
 Authentique اصلي

 Humanité إنسانية
 Anthropologie االنثروبولوجيا

 Obnubilation االحتجاب
 Bildung                            البيلدونغ

 Technologie التقنية                                          
 Culture الثقافة

 Culture humaine الثقافة اإلنسانية
 Modernité احلداثة

 Synesthésie/Sens commun احلس املشرتك
 Civilisation occidentale الغربية                            احلضارة
 Vérité احلقيقة
      la vie احلياة

  Dazein الدازين
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 Néant العدم
 privatif/Nihiliste العدمي
 Nihilisme العدمية

 Siences de la culture العلوم الثقافية                                                       
                         L étant الكائن

        L étre الكينونة
   Compétence املثاققفة
 Intelletuel املثقف 

 Ontologie انطولوجيا
                             Ouverture انفتاح
                               Aperité انفتاح
                          Axomatique بديهي

                         Dépassement زجتاو 
 Patrimoine تراث

             Laisser etre de l étant ترك املوجود يوجد
 Actualité حالية، راهنية

                            Civilisation حضارة
      Présence حضور
 Véritable حقيقي
 Animal ratoinal عاقل حيوان

   Sujet- objet ذات موضوع
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                                  Habiter سكن
 Universal   مشويّل، عامليّ 

                             Apparence ظاهر
 Intellectuel عاقل،مفّكر، مثقف،  

                          Raisonnable   عاقل، ناطق، مفكر
 Univers/cosmos  كون عامل،
                                   Raison  عقل
                          Raisonnable عقلي

 Rationalisme عقالنية
 Philosophie de culture فلسفة الثقافة
 Philosophie de l être فلسفة الوجود

                                     Pensé فكر
 Art فن

                                    Destin قدر
                                      Sacré قدسي، مقدس

                                Angoisse قلق
                                   Valeur قيمة

                    étantet Existant كائن و موجود
 Non – voilement ال احنجاب                                                        

 Non présence ال حضور                                                      
 Non vérité                                                        حقيقة              ال
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                               Invisible ال مرئي
                               Quiddité ماهية
 Principe                                                       مبدأ 

           Prinsipe de substance مبدأ جوهريّ 
    Manifeste متجلي
 Projet مشروع

 Absolu                         مطلق                                      
                           Vécu معيش
 Analogie مماثلة

                                 Système نظام، نسق
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 فهرس الفالسفة واألعالم 

 TARISTO ق.م 322 – 384 أرسطو

 PLATON ق.م 347 – 427 أفالطون

 PLOTIN 269 – 203 أفلوطني

 INTASTIN SUAUG 430 – 354 أوغستني سانت

 BERGSON HENRI LOUIS 1941 – 1859 برغسون هنري لويس

 BREHIH IMILE 1953 – 1876 بريهيه إمييل

 BLANCHE ROBERT 1975 – 1898 بالنشيه روبر

 BLOCH ERNEST 1977 – 1885 بلوخ إرنست

 BACON ROGER 1294 – 1214 بيكون روجر

          BACON MARTIN 1965 – 1878 بيكون مارتن

 PUPER KARL RIMEND / - 1902 بوبر كارل رميوند

  BEAUVRET JEAN / - 1907 بوفريه جون

 D’AQUIN THOMAS 1274 – 1224 توما اإلكويين

 JACOBI FRIEDIRICH 1819 – 1743 جاكويب فريديريتش

 GILLES DELEUZE / - 1925 جيل دولوز

 GEORGE SANTAYAN 5291 – 1863 جورج سانتايانا

 DESCARTE RENE 1650 – 1597 ديكارت رونيه

 DEWEY JOHN 1952 – 1859 ديوي جون

 ROUSSEAU LEAN JAQES 7871 – 1712 روسو جان جاك

 RICOEUR PAUL / - 1913 ريكور بول
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               YRICHARD RORT 2007-1931 ريتشارد ُروريت

 RENAN JOSEPH ERNEST 1892 – 1823 رينان جوزيف أرنست

 ZENON D’ELEE ق.م 304 – 094 زينون اإليلي

 SPINOZA BARUCH 1677 – 3261 سبينوزا باروخ

 SOCRATE ق.م 399 – 470 سقراط

 SCOT ERIGEN JEAN 787 – 581 إرجيينا يوحناسكوتس 

 CHATELET FRANCOIS  - 1925 شاتليه فرانسوا

 SCHLLING FRIDRICH 1854 – 1775 شيشلنج فريدر 

 CHEVALIER JACQUES 1962 – 1882 شيفالييه جاك

 GARAUDY ROGER / - 1913 غارودي روجيه

 GRAMSCHI ANTONYO 1937 – 1861 غرامشي أنطونيو

 GHAZALI ABU HAMID M 1111 – 1059 الغزايل أبو حامد حممد

 GALILEE GALILEI 1642 – 1564 غاليليو غاليلي

 FARABI-AL 950 -  870 الفارايب

 WEITTGENSSTEN LUDVIG 1951 – 1889 فتغشتاين لودفيغ

 VOLTAIRE 1778  - 1694 فولتري

 FYTARORE ق.م560 – 570 فيثاغورس

 FICHTE JOHANN GITLIEB 1814 – 1762 غوتليبفيتخه يوهان 

 KANT EMMANUEL 1804 – 1724 كانط إميانويل

 KAMUS ALBERT 1804 – 1724 كامي ألربت

 CONDLLAC ETIENNEE 1780 – 1715 كوندياك إيتني
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 CAHEN HERMANN 1918 – 1841 كوهن هرمان

 LUTHER MARTIN 1483 – 1438 لوثر مارتن

 LUKACS GOERGES 1971- 1880 لوكاش جورج

 MACH ERNEST     1916 – 1838 ماخ أرنست

 MARX KARL   1883 – 1717 ماركس كارل

 MARCUSE HERBERT 1979 – 1898 ماركوز هربرت

 MARCEL GABRIEL  1973 – 1891 مارسيال غابريال

 MONTAIGNE MICHEL  1592 – 1533 مونتيانيي ميشال

 MONTESQUIEU  1755 – 1689 مونتيسكيو

               MAINE DE BIRAN 1824 – 1766 مني دي بريان

            NIETCHE FREDRICH 1900 – 1844 نيتشه فريديريش

  

            HABERMAS JURGEN  - 1929 هابرماس يورغن

         

GGER MARTIN           EHEID     1976 – 1889 هيدغر مارتن

    

              HUSSERL ED MUND 1938 – 1859 إدموند هوسرل

      

      HEGEL GEORG MARTIN 1831 – 1770 هيجل جورج فلهم

        

                    HUME DAVID 1776 – 1711 هيوم دافيد

 Hans-Georg Gadamer 2002-1900 هانز جورج جادامري

 Johann Wolfgang von Goethe 1832-1749 يوهان فولفغانغ فون غوته

 Johann Christian Friedrich 1843-1770 يوهان كريستيان فردريش هولدرلني

Hölderlin 

 Parmenides قم540-480 بارمينيدس

https://en.wikipedia.org/wiki/es:Hans-Georg_Gadamer
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  Eckhart Tolle -1948 ايكهارت تول

 Freud Sigmund 1856/1939 سيجموند فرويد

 Thomas Stearns Eliot 1888/1965 توماس سترينز إليوت

  Burnett TylorEdward 1917-1832 تايلور برينت دواردإ 

 Theodor Ludwig Wiesengrund 1969-1903 تيودور لودفيغ فيزنغروند أدورنو

Adorno 

 Ivan Turgenev 1883-1818 تورغينيف إيڤان سريجييفيتش

 Jean Baudrillard 2007-1929 جان بودريار

 Nicolaus Copernicus 1543-1473 نيكوالس كوبرنيكوس

 Christian Wolff -1959 كريستيان وولف

   Ritchard  taran -1950 ريتشارد تاراناس

 Strauss, Claude-Lévi 2008  -  1909 كلود ليفي شرتاوس  

                     Rudolf Otto 1937  -1869 رودولف أوتو

 Baruch Spinoza 1677-1632 باروخ سبينوزا

    Franz Brentano -1838 فرانس برانتانو

 Ernst cassirer 1945-1874 كاسريارأرنست  

      Friedrich Schleiermacher 1834-1768 شالير ماخر

     Melville Jean Herskovits 1963-1895 ميلفيل هريسكوفيتس

 Fernand Dumont   1997-1927 فرناند دومون

  HerderJohann Gottfried 1803-1744 يوهان جوتفريد هردر

 Max Horkheimer 3791-1895 ماكس هوركهامير

 Terence Francis Eagleton -1943 تريينتس فرانسيس إجيلتون

 

https://www.almrsal.com/?attachment_id=265104
https://www.almrsal.com/?attachment_id=265104
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 باللغة العربيةالمراجع  وقائمة المصادر 

 :المصـادر -أوال 

مارتن ىيدغر، األنطولوجيا ىًنمينوطيقا الواقعانية، تر: عمارة الناصر، منشورات الكمال، بًنوت،  -1
 .2015، 1لبنان، ط

، 1ط مارتن ىيدغر، الكينونة والزمان تر، فتحي ادلسكيين، دار الكتاب اجلديدة ادلتحدة، -2
2012  .  

 .1999، 23، العدد دمارتن ىيدغر، الفلسفة واجملتمع، تر: إمساعيل ادلصدق، رللة فكر ونق -3
ر توقبال، مارتن ىيدغر، التصورات األساسية، تر: زلمد سبال وعبد السالم بن عبد العايل، دا -4 

 .1996، 1الدار البيضاء، ط
تر:زلمد سبيال وعبد اذلادي مفتاح،ادلركز الثقايف  ،مارتن ىيدغر، التقنية، احلقيقة، الوجود -5

 الدار البيضاء،ادلغرب، دس.،العريب
، 1مرتن ىيدغر، أصل العمل الفين، تر: أبو العيد دودو، منشورات االختالف، اجلزائر، ط -6

2001. 
مارتن ىيدغر، إنشاء ادلبادئ، قراءة يف شعر ىولدرلٌن وتراكل، تر: بسام حجاز، ادلركز الثقايف  -7

 .1994، 1العريب، ط
، 2مارتن ىيدغر، كتابات أساسية ترمجة وحترير إمساعيل ادلصدق، ادلشروع القومي للرتمجة، ج  -8
 .2003، 1ط
ة، ديوان ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ونفقبمارتن ىيدغر، ماذا يعين التفكًن، تر: نادية  -9

2008-2009. 
 ،1ط ادلؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، تر:نظًن جاىل، مارتن ىيدغر، مبدأ العلة، -10

1991. 
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 .1955، 1مارتن ىيدغر، مسألة التقنية، تر: مفتاح عبد اذلادي، ادلركز الثقايف العريب، ط -11
، 1إىل ادليتافيزيقا، تر، عماد نبيل، دار الفارايب، بًنوت، لبنان، طمارتن ىيدغر، مدخل  -21

2015.  
النشر، القاىرة، ار مكاوي، دار الثقافة للطباعة و نداء احلقيقة، تر: عبد الغف مارتن ىيدغر، -13

1977. 
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 : راجـعمال -ثانيا 

، 1منشورات االختالف، اجلزائر، طإبراىيم أمحد، انطولوجيا  اللغة عند مارتن ىيدغر،  -1
2008. 

، اجلزائر، االختالف، منشورات إبراىيم أمحد، إشكالية الوجود والتقنية عند مارتن ىايدغر - 2
                                                                                     .1،2006ط

النشر، القاىرة، )د.ط(، ، دار مصر للطباعة  و رادلعاصزكرياء، فلسفة الفن يف الفكر  إبراىيم -3
 )د.س(.

 .1،2010، لبنان، طدار الفارايب بًنوت نطولوجيا العصر،أأمحد عبد احلليم عطية، كانط و  - 4
مساعيل مهنانة، الوجود واحلداثة، ىيدغر يف مناظرة العقل احلديث، الدار العربية للعلوم ناشرون، ا -5

 . 2012، 1جلزائر، طمنشورات االختالف، ا
 .2007، 1جواد أبو القامسي، نظرية الثقافة، مركز احلضارة لتنمية الفكر اإلسالمي، ط-6
إميل أويف الرتبية تر: نظمي لوقا، الشركة العربية للطباعة والنشر، دط،  جون جاك روسو، - 7

1985. 

التوزيع، للدراسات و النشر و نتب  العريب جورج زينايت، رحالت  داخل الفلسفة الغربية، دار ادل -8
 .1993، 1لبنان، ط

جياين فاتيمو، هناية احلداثة، الفلسفات القدمية والتفسًنية يف ثقافة ما بعد احلداثة ، تر: فاطمة  -9
 .1998اجليوشي، مكتبة األسد، دمشق، د ط، 

اجلامعية للدراسات والنشر،بًنوت احلمراء،  تر: أسامة احلاج،ادلؤسسة جيل دولوز، نيتشو، -10
 .2،2002ط
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دار التنوير للطباعة والنشر، د ط،  مجال زلمد أمحد سليمان، مارتن ىيدغر، الوجود وادلوجود، -11
2009. 
مجال مفرج، الفلسفة ادلعاصرة من ادلكاس  إىل اإلخفاقات، الدار العربية للعلوم ناشرون،  - 12

 .2009، 1ائر، طمنشورات االختالف، اجلز 
 .2003، لبنان، سوف الثائر، أفريقيا الشرق بًنوتمجال مفرج، نيتشو الفيل -13
دافيد وورد، الوجود والزمان والسرد )فلسفة بول ريكور(، تر: سعيد القائمي، الدار البيضاء  -14

 .1999، 1بًنوت، ط
السعيداين، مر:طاىر لبي ، دينيس كوش، مفهوم الثقافة يف العلوم االجتماعية، تر:منًن  -15

 .2007، 1ادلنظمة العربية للرتمجة، بًنوت، لبنان، ط
الكتاب اجلديدة  ىانز جورج غادامًن، طرق ىيدغر، تر: حسن ناظم، علي حاكم صاحل، دار -16

 .2007، 1ادلتحدة، ط
ناظم، علي  دامًن، احلقيقة و ادلنهج،اخلطوك االساسية لتاويلية الفلسفة،تر:حسناىانس جورج غ17

 .2007، 1حاكم صاحل، دار أويا للطباعة والنشر،ليبيا، ط
ىاردلبس وىولبورن، سوسيولوجيا الثقافة واذلوية، تر:حسن حسٌن محيد زلسن، دار كيوان  -18

 . 2010 ،1سوريا، ط دمشق، للطباعة والنشر والتوزيع،
العربية للعلوم، لبنان، منشورات ىشام معافة، التأويلية و الفن عند ىانس جورج غادامًن، دار  -19
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دت اىتماما كبريا سواء من تكتسب الثقافة قيمة كبرية يف حياة األفراد واجملتمعات وىذا منذ عصور قدمية، لكن يف الفرتة الراىنة شه ملخص البحث:
أو الفالسفة، فتناول ىؤالء الفالسفة مواضيع خمتلفة ومتنوعة لكن يف كليتها ال خترج عن اطار ما ىو ثقايف ولعل من أبرز ىؤالء  نثروبولوجينياالطرف 

بقضايا  ، حيث اىتمت دغر الذي ولكي نفهم الثقافة عنده جيب ال بد أن نرجع إىل املواضيع اليت تناولتها فالسفتو يجند الفيلسوف األملاين مارتن ى
نظرة  ة اات للة بالوجود عموما وانإنسان صصولا، وىذا ما جعلها تممل كل األطر الثقافية خمتتل  انتماءااها العرقية والدينية والفكرية وىيكثري 

متيزت  عقلية وثقافية ختتل  يف جوانب عديدة عن نظرة الفلسفات السابق )سوءا الوسيطة أو احلديثة( صالة عندما نتحدث عن الثقافة الغربية اليت
يط يف ىذه الفرتة بتضاؤل سلطة الكنيسة يف مقابل تزايد سلطة العقل، بانإضافة إىل ظهور العديد من التغريات األصرى على مستوى البيئة واحمل

يالاها منها إىل ثبااها االجتماعي والثقايف، والثقافة املعالر ىي ثقافة أقرب العلمانية منها إىل الثقافة الدينية، وأقرب إىل تعدد احلقائق وكثرة تأو 
ويف ىذا اجملال يأيت حضور مارتن ىيدغر كسلطة فلسفية ومعرفية اات توجو ورؤية  ووحداها، وىي ثقافة تقوم وتؤمن خمنطلقات العلم وتسليماتو،

" وعالقة ىذا األصري بالوجود ، واضحة املعامل داصل املنظومة الفكرية والثقافية للحضارة الغربية، حماوال البحث عن وعي جديد من صالل "الدازين
م فلسفة الثقافة عند يف ىذا البحث يتمحور عن مفهو ومن ىنا كان تساؤلنا   خمتل  أسسو وقواعده يفلغي أو نقصي اصتالفية ىذا الفكر دون أن ن

 ؟ وعن أبرز جتليااها لدى ىذا الفيلسوف؟مارتن ىيدغر
  انإنسان، املصري الثقافة، التقنية،مارتن ىيدغر، الثقافة، فلسفة  الكلمات املفتاحية:

Summary : Whene we talk abaut the culture it acquire a great value in life of People and the societies since 

the ancient times. But now culture it take intersting of the studies of Anthropologies and philosophers from 

deffrent ways and does’t get out from the Framework Of the culture. And here we found one of great 

philosophers who study the culture is martin Heidegger. He linked the subject of culture with the existence 

and human being that’s what make culture with heidegger  Inclusive With differenses of  ethnic, religious 

and intellectual affiliations. And that’s what make the vision of hiedegger defferent from the other 

philosophers.Especially when the power of the Church diminished before the mind . As well as the changes 

in the social and cultural environment. And whene we look to Contemporary culture it more Scientific Here 

he attends  martin hiedegger As a philosophical authority  Within the contemporary Western intellectual and 

cultural system.traying to find the new awareness in the “dasain” in the relationship with the existence 

without eliminate the deffrensese of the Thought .From here, our question was about Martin Heidegger's 

concept of the culture ؟ and The most prominent manifestations ؟ 

Keys word: martin hiadegger.culture.philosophy of culture.tecnic . human. Destiny 

Résumé: La culture a acquis une grande valeur dans la vie des individus et des communautés depuis les 

temps anciens.Mais dans la période actuelle il y a eu un grand intérêt à la fois par les anthropologies ou les 

philosophes ,Ces philosophes traitaient de sujets différents et variés, mais dans leur intégralité ils ne 

s'écartaient pas du cadre de ce qui est culturel. Peut-être l'un des plus importants d'entre eux est le philosophe 

allemand Martin Heidegger, qui afin de comprendre sa culture, nous devons revenir sur les sujets traités par 

ses philosophes, où ils ont traité de nombreuses questions liées à l'existence humaine générale et surtout. 

C'est ce qui l'a fait inclure tous les cadres culturels des différentes affiliations ethniques, religieuses et 

intellectuelles, une vision mentale et culturelle qui diffère à bien des égards des philosophies précédentes 

(intermédiaires ou modernes), Surtout quand nous parlons de la culture occidentale, qui à cette époque était 

caractérisée par la diminution du pouvoir de l'Église en échange du pouvoir croissant de la raison, En plus de 

l'émergence de nombreux autres changements au niveau de l'environnement et de l'environnement social et 

culturel, La culture contemporaine est une culture plus proche de la laïcité et de la culture religieuse, et plus 

proche de la multiplicité des faits et de leurs nombreuses interprétations à la stabilité et à l'unité. C'est une 

culture qui croit aux principes et aux livrables de la science ,Et dans ce domaine vient la présence de Martin 

Heidegger comme une autorité philosophique et la connaissance avec une direction claire et une vision dans 

le système intellectuel et culturel de la civilisation occidentale, Essayer de rechercher une nouvelle 

conscience à travers le "Dazin" et la relation de ce dernier à exister, sans annuler ou sans différence de cette 

pensée dans diverses bases et règles. 

Par conséquent : notre question dans cette recherche était le concept de la philosophie de la culture de Martin 

Heidegger. Et les manifestations les plus importantes de ce philosophe? 

Mots clé : martin hiadegger. culture. philosophie de culture. technique . humain. . Destin. 
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