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 َوة ي

 ي ،رداَ نز  ون و َ وةيمط  ؤظ .   نن  ز  و َ ي 

ي وةك م م ؤظ ن نواممز ،  نري زون دةر و َةر  

مةر وم ن. دازاز َام دازا  ََت زةَم  مم وم  

 ردووة،  زموامم  طوة  م رَ و رَن  موي      رووي  و مك. دةت دةر

 ر  دة  مَ  ر  روة  َن،  ام زموام و رَن م   رةة وة زن

 ردةين دو ز َودة  يَوة رمَ  َ وة ت. 

  ،وةَ  َازدة  يةم  انَن  مون  و ز      يروم  رداَ   

  دة و دةت طر ون زموة ري  ن َر ام . رس

 رؤَ ض اَام-ون   زن  روة ردََ، دازاا  َ و راظَ   مي 

م ََن و دةط  اط  ون   ا  دازا  َدة . روة  نز   

َم  ؤظ ،دراوة  اَ َدة  ة و  اَ م ر وةؤظ 

 وة ون مم و و دةدةن ون ي  طورامي  و َن دةردةون،

 .دةن

 

َ 

 وم    ة م ، ي مي ومراوة ي روامي  زن َ وة

 َ   وة  . دادةم  َؤظ  طموةي َ و ون  وةك زن وةي ر ؤظوة،

 ون و    راوم " ر  ر " ر  يةم  انَن " مون  و ز "و 

ن رؤز  دةر  ؤظ وةك َوةروم ر .  واي ر  ،رَ  ؤظ   

َم َ-َوم ،راوةَ  مز .روة وم دازا   امز َر  و م  وم  نز 

 زما مو ؤظ َ م، و دةر و ؤظ  م از َم زم. وةوة

َرو دة دةذ. 
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 َ  وةي ام " رط " ن      من " طدووة " ز وةك  رة  ون و 

ن رؤوةي ز  ن و وم تةرد .روة دمن راظوةك ز  ون    مَ 

 .َردا

موة طَ: 

 وم ) ت   " ون  و زن "  مَان  ةمي  ممام    ي  َوة    طم  و خ

 وة  و دةطرَوة  زن  رؤ    م  دردة  وةك" ؤظ وم  "وةي وو،دةر (ؤظ

مو ز وم م  ؤظ َدة  يَر وة و ط. 

مو ط وة طَ: 

ي و طمط وةَ  وةي  "نون و ز "   نةم    وة  ؟  وم 

 ي    وم دةام َؤظ  زموة؟  ة م  مذي دردة وةك ؤظ

   و  ن    ؟"وم    زن : " دة َ  َ؟" طر"  زن؟ رؤ  َ ات

َ ي وراظ   ا دازاَ وة؟وةط 

 :َوة َدي

 وةداَ ديَ "ري و وة ذي و "ن وةَر   دمؤظ  موم 

"ر ر "ر يةم انَن" مون و ز." 

م وةَ: 

وةَ  ش دوو و م س و َوةر ،وةَ    مومن" مد و زَ "دا 

 س دوو ار و وةردا ين واي و زةم    ي " سط"و ةوة  رؤ  مز    دمرد 

  وةا" َم"  و"ذي"  َدةم  ذة روة اوة،  ؤظي وما

 َ   َ وةك ؤظ وم  دردم روة ون، و ذن واي دؤزوةي  طر

 َ    وة،  وةر  ار و س دوو  " ون زم" مومم  دووةا  . ون

 دووةا  وةري  و" م زةي"  س ا وةري  و" ون رة و زن" ا

  " ت  و ط " مومم  ذ  َ  دووةا      روة اوة،" زما زَي  دازا  "س

 .رةوة روامي  اوة" مزي" و" َةم و ط  "س دااوة وةردا دوو ر
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  :ند و ز 

  :زاراوة رة 

 طس و زن:  وةري

 يروم ر  رَ )ن  رووةو) ١٩٧٦-١٨٩٩ز  َرو وةردة  َ    ون   

 و زن  مَم  مدة    مك  دةدات، زن  خ ؤ دردة وةك َر . دةت

 مدة    خ    دةَ  دا-ؤظ  زن  ي    وةي  وةك( دوة،    َةمي

  مةَن  مي  و زةم  انَن  مو ز  م و دةدةن دةرةوة  ةم  مذة 

 و دة  َ  َن  َ  واي دةواذةك ن وك ن  وةدا ؤظ ،ر دةم زن

 و درو  مَان    من  و دة  وا دةواذةن و و ن وة دةت،   َذة

 ردة د وةك   و ط  و   دةردراو،  واذةي روودةَ ر َةوة،). دةردةن مدروا

 وم رة امَ و ؤظ ومرامي    ن زن .  مك ؤ ،واو 

)َ  ،رو٢٢٩ ،٢٠٠٧ م(،  ني ز  رَ  َدة   )Sprache(،  وة  نز  َك  دةدوم 

     دةام  َؤظ  ش  دةوة،  زم  يراَ ر  مم د  َؤظ،

  از َ مت زن ت،  و وا وام َوة  .ت ي وم  طزار زموة

 .َ َ وا وَي

 ش . دووة  (َر ( ر و  زةوةرَ وةك ؤظ ،ط  ري

ذة  'سط' )Logos (وةك َمرة  مؤظ .روة ن واذةي َد  

 َدة  رَ  يةم انَزة مرةط ن و َ ََةر ش و  

مرةدةر مدا١٩٢٥ و ١٩٢٤ ز دووة )،ر٤٢ ،٢٠٠٢ دا .( 

). ٥٤ ،٢٠٠٧ مور، َ( دةطمَ دةر روة و ط واي ما ط  طس

روة سط  ين وادام ) وة مَ (وة   داري )Legen (اوةوةرط . روة  داري 

)Sagen ( )Legen(وة ََدةردة   يوا  ن  ط    َ    اون  ط )  

/و     نز (،دةدات  روة ي وةك ن ط  سط      اودام )Aletheia (

 ون و و  يرؤ      يَر   وة  وط  ،َدة    ت  ي  ا 

) ،١٣٢ ،٢٠١٣ م .(   سط   رَ :''   نز   ،تدة    َزارو  ط ام 

   ش ). ١٣٣ ،٢٠١٣ م'' ) ،وةما  و  مَةمي    ؤظَ  وو  دازا  و رةت

 و رك  ؤظ  ازَ مك ممان، َي و دةرر وةك زن َ َ ر

   طراموة  م  مك  ا  دي  و    زن ش َات، واي رَما

 رةم  ةمي  - طس  روة . ،ن    وةي  وةك ن دةرري  ن، ن ي

 .دةردةت وةن و ون  اموةي و دنم  دازا و زن مَان

 دةدات   َ  ر  ''َوة طس  دةوة  وة وة'ت و ون' رةي  ر َر

 ،َ و ش وة    س  َوة ( دةرة  َن، ( '')دةط ٧٧(،    دن و 

َط  ردةر ،دن، وةك مداوا  اَ َدة ر  طار  دةردةم  َ و  و  وةدةم  َ 
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 َر رمة). ٧٩ ن،( طدا َ    م، ط م طس وا ،َ ا

و رة مز َدةط   يَوة ر  ر ر )Proposition (دا َدرو دةردة 

ري روودةن  و زام وةك و  َاز  ََردة    َ  ي . د  وة  رَ 

'مون ز' تزدةَ   مت  ز رة،  وم    اَ  مر  ز  ن  وةَ 

 ون  زم  و دةت  راش  ون    ازاو  زم دةدر ،َ و ر َ ةير

). ١٦٤ ،٢٠١٢ ل،( دةوة    ون ري َ  رة طورةي ط  ش دةت، د 

وا سط رم رة، ودةر مز وم ةَ  ،وة   ز م  ممري  طرة  زامو دا   

 .مط َروة طوة

  طس. وةردةط َاوة ' طس' واذةي دا،) طن و ََ( طري َ ر،

 وندةر ن  وةي وةك ن و وموةر ر دةدات ر  َرة، زاراوة اس

 واذةي طَاموةي  َ  ر  وا . وموةر ومَ  وة ري موَ وةك روة ممرَ، و

 رادةي  و   درت، دا-ون  رةي َ و زن ر دةو َطس، رة  زن

 .دووة ن زن م ََ  يم ر و  ََون رة وةك

  . زموة    ة   رادة  َ ََرن طوة، ري َموةي َ ر،

وامَ  ،ودا  نط  من  ذرؤذام    طلَ  طط  ا  دووةر .وةي  وةك  َ 

َمةذَ ك دازا-اوام   طن ط و ط  .روة  و  َن  دةط 

 رري   و  ‘ ذة ذة َؤظ‘‘ و ‘ رة ذة َؤظ‘‘: وة ؤظ َ ن دوو

 ط  وت، ). ٢٤١ ،٢٠١٣ َر، ( ‘ دادةمَ  ط َوموةر  َي ؤظ‘‘ دة َ ََك

م دةم ،م  ر و طط  وةيد دؤز و م. 

ر  سط  دةر  َ    َم   ا  وو ط  دامَر    َ    ،َ  و  ي   

و د و رةوة َو دة َوة، دةةم  و ك يوا دةر  َ 

،َمطو م  ي ومرن طوا دةر ط )،رَ ٧٨-٧٧ ،٢٠١٣ .( رَ  

و دةر  ََ  يةم انَس مط ا، وََ   دمدي ام 

 ري وةكن دةر وةي وةك  ن و َ ةَ رةي م 

 .ََ دةروومرام و َم  دردةوة

ط دةر َ وةي وةك    ، ن  وةك    وةامرط   ي  ن  ،ن 

زوة م دة   .وا ''ط َدةر مز م  ََل درا ناوةردواي د 

 ''دازراون زما  راوة  ،وةي و و درةووة دةرو َو  دةرن،

)Heidegger, ١٢٦ ,١٩٧١ .( وا  َ  رَ  نز    وةط  ،َوةردةط  َط    و دةر 

 وم    ،  زن .  َوم دةر دةر، دةَ ط وة دةردةت، َ و مرة

وم ر َ  امت، وةَم  وا ون د  ن دةظو و زم  نا  و زمواذة 

 .طوةوة
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 ون  مي  دةام  َ  َر  ر زن  ؤظ، دي ازةم وةك م از َم زن

   رَمةرة  طَ  ر  واي   ). ١٨ ،٢٠٠٥ ا،  و  ) ت  ا  وك  و َي

ط  مدةم وم و يوام   دنطا  و طن  طروووة،  روودة  وةر 

 ََطوة  رش  ممت  دة ،َََ د  َدووة، د َ رووي ن

 دم   دراوةوة،   َرةي دوان   م   ط روة ). ٦٩ ،٢٠١٣ َر (

 وةك و و  زم  ر ) Schweigen( َةم  و)    )Horenمَ  ةم  ،ن  وا

 و ط      طزار ام  زم ام دةرري  ،)١٣٢ ،٢٠٠٩ ن،( وان زن مي

 َةم و ط و وم ريم زن روة. دةوة د َوم َوامدا طَل

مم دم .نةدا زَ م از  م    ةم  ن و  ،اي  دةررةر 

 خ ي ومر    نرة،  زدةر  م  ردة  ر  وم  وةريوم  َة و   

 . وم درري و وة طرRede (َ( طا ر  زن وا. دةت

 وامي، -طلَ  - ون وت ما-مو-ون. د وام طَل دازا ةمي مو دةَ زن

 ةم َر  و. د ون-دا   اةم َلط يوام َدة  دازا   

 رَي  ري و دةامَ َ دط ،وَةي ش ر ،ََي رةمَ و

   دةط  ،ََرر  رؤ  ؤظما مَان ةمي  زن.  َةما  و رََ زموة

 ةم م َو  م،    'د' ) و) ٣٦٤ ،٢٠١٥ 

ور نواز ن نؤظ َلط ي . روة  را  واز      را 

 وامي -طلَ -ون  روة  ،  ومراا  ي  و َر  ي  رةي زاد و

ََر م  وم ؤظ و وم م شي دزة و دةر  وما  وم 

،مر كم وام از وةك دي و َ وامَ )،ل ٤٣ ،٢٠٠٥،  روة  ،ل ٢٠٠٧a، ٥٨-

 َ  -   وةك وامي رةي  ''و ن َ مَ َردا ي  ؤظ). ٥٩

ر مذ ،ت ش وةي وةكامرة  يَ 'ََرت رد' مو ذ  

دمداط وم ؤظ ن و . َازَ ون   ون- َلط- ،يوام    وةي  ان 

 َم و يَ اوم  َ ونوة مَ نَ  ،مز م نز  دار  يوا 

'ش دةدات، 'د   يةم انَن، م  َر نوةك ز د رةمط 

 ةما    زن  وا . رََ دةمَ ون   و رداط دة  و دةدا َرن

 يَوة رطت ددةر  وةوم د-نر و دةدات ة و وةَر  ي وندةردة. 

   َ  ؤظم  زن    دة َ ،َراي  و مت وة  زن َر، ي

،ؤظ م رط َلط ا َو وا ر يرا ي وةَو دة َووة، دةةم  م 

   زن  روة . د  َةمما  مو  دازا و) ٣٦٧ ،٢٠١٥  )ةم ري زن

م َاز م  يةم و ،طط  ر ين راز   دم 

 ون و  شر روو م راوة ري ودون م )ل ٢٠٠٧a، ٦٤ .(وم  نو ز 

 زن ). ١٤٩ ،٢٠١٣ َر ( ت  راظ  و َت  دةوَ  دازاَ    دةَ،  دةرا   ون
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  َدموة مَوة، رؤ ومش  وة دةت، وة مزاماو و دةوة رؤ ون

، وا ني زوةش زةدم را  تدة . روة  ني  ز  رَ  َون  دة-

 .وامي طَل

 

 ون: دووة وةري

 َر  ر  ي   ، زؤر  و ر وازي ومرا م مَان  رمة

 و  م  وم    ومرا  َ      دةَ و ؤ دةط ومرا ي

  ،دارط    ن  ون  َودة  َ  ت ؤظ  و  رةت    وم  ي  ر و 

  وةي ي ر ون  دادةما وا وةط  ي َ اَ ،  ي

 َا  و دةوة  زوو ون رةي رة و رمَي ر  طرة، و رؤ ورة

  اَو در ووةَ  رةي وة و  وة درو داوةوةم. 

راوم )دا - Existentialism (وةك را ،مرام  واي  وم ةَ 

 ط ر  وو ر  و  م    راي  ،ون دوا    ت   دواي  م    م  

م و رةم يد ط وة وازراط  وم يد ن .  ر  ف )ن . ف (

 ر  زيَر م َيو، م زاراوةي راوم   دا ١٩٢٩ َر .راوم   كةَ 

  وةيامرة م رن و رؤَد ي و  ،م م نراوم 

وم يمَ رو وةمةك وةك و رةَ دة َ رادؤ  انَد م ا  و 

 مَان    َؤظ وم ت  و ون َا  دادةم ،َور وةك وم َر و دروةت

 ي :   دةطرَوة  ومرا  روةم  طم . دذان  مك  دةَةت ت و د

 وم روة طرد، م و َ وام رَل، َم  ذن،

 م  ط ر رل  و رز و  د و ر  ر و ر  رَ ل ذان و 

 ).٥٧٩ ،٢٠٠٦ د، و روزمل... (َ  و رر

 ن ي  َ وم روة موم، و  رار Existence ( - اد( ون 

َ وازي  .روة َر دة  وةرة  انَا دوو موم وازي  :،  وم 

م  )Being ( وم يمدد ن  تودةري  و رة      ون  ،وةةرة 

وا رؤ ط  اوم وةوة َدةم .روة ،ون دووة )Existence ( ةَ ي    وم 

     َ  مم  َور  ي  ر  ن  و رةةوة  دردةموة   ور َر

 وم و ور َ وَي ون  َ م َروة ر ،َما  و  وري

 ت  و ور  َ دةم ؤظ ومَ  دةردةو َومران ي ش  ،وري

)، ٥٥٨ ،١٣٨٥.( 

). ٢١٤ ،٢٠٠٧  ) ،رة  ي    م،  زام  و طَ  راوي  و زامَ- و ط َ-ون

‘‘َ  ون اوة  َ دازا    ،ون    َ  دازا    ون  اوة   

 ش درةت،  ومي و واي ن ن، ؤي رؤ ذ َ دازا روومدموةي
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َ  ون  اوة    و دازا  َ  دازا  ةَ    َ  وةوم  اوة ‘ 

)،م ١٣٤ ،٢٠١٣.( 

 ون َم  ا َر َدة  وا وا ،َر م  دازا    ادة  ط  وةَو دة 

 ش . ودا  ر    او  دةَ  زما    وموةر  و زما َ ردة  دازا

 زن ومدي ر  ن دةردةت طا ر  م ما  ون م دةَََ، دازا زن

   م  م  ؤظ  ؤظ،  مك  دةدوَ زم وة‘‘ دةَ و دةت موي طر َ وةك َر و

َ وط  ن طز َم ‘ ) ، ١٣٠ ،٢٠١٣.( 

 – م َ   َ  ومَ ،  َدا ون  وموةري   َم )Sein (ون

 دردن،  و م  و زون   ر وموةر‘‘. وة  رَ واموة  وموةر

  وةموة  ر او  و ري  ود  َدة .   ون  م  َم  َ  وةرداوم ‘ ‘ 

)ist(، ش َوةروم  َ ون ر  َوم . َؤ  دة    ون طَ ،َ 

 وم  وا  َ،  دازا  طر  م . ‘ مََوة  ََط  واو  وةك رط  ون    رري

،َدة م َ  ون  رَ  وم .   وةوامَ  وةروم  و  ش  ر  ،َر  دةط 

 ).٢٢٧ ،٢٠١٢ ل،( مَ دازا ي

 ي ارو َل وط ،اراوم كؤذة   وةيامرؤظ ط  ي ،ي  

 َم  ةم  دؤزوةي  رَي   و دة َواوةَ  ر ر ي ؤذةش

  انَن  ما  و زوم  يَ  َيوة  مدة .   وامَ  َم   ي رَ  دي  وة 

 ).٤١ ،٢٠٠٨ أَ )، و  ور  َوةي مك   وةي دةت ون ؤظي

 

 

 دووة : مَ 

   :وةري

، َ د و و َاظ  و   دةي ا  ن 'مَ 

 ن    ظة  دةي  َ    وةك َ . را  طي  َووام    مَي و '١٩٣٨-١٨٥٩ رل

   َ  ذي، . راوة  ََ  و م  ي ت    ذدة  دةي موةرا و ن

َم مرو ، ةمر وةك طَ و  و را ي  ،دووةم   

 و   َذي  واي و ةن دؤزوة، ةن وووة وةك رل

َ وازدا ي ن ،اوةر وةك) :مَ ،رل  ،ر ر،ن ر 

 ا    ذي  وي  واز  رن  (،  م  و رر  َل ذان َر،

 ). ٦٦٤ ,١٩٩٩ , )Audiردووة

ر ،ن ذي وةك 'ار' ،نردة وا   وة  مروودة   .  

وم ي 'رل' ار َ اممط .ي 'رَ' ي  ون  زؤرراوم   

 ؤ ر وران ذران وت،. ما--ون وةك    ي ؤظ
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  ف َوة دة ري 'ون و وة، 'واا يوا وةك ون ،  وم  نوم و 

وم ن . وم م-م ندةم َ ي وةك 'رل'  ن  ون- - ام  َ ي  وةك 

 'وزام- دس '   رةت  دةن د ر  َرطي ذران روةَ' .،ر'

م )Intuitionism ( 'رل' وةوي' م و ن' ))Ibid, ٦٦٦ . 

 رة  و ت    ا  ذن    ذ  َ  ذن    دةطر  َدَا دواي َ ر َةوة،

   َ  دَ  دةَ  َر،  .  و وة م' َون' رةي زمي

 ت  رزطري  دااو  و  ر    َماوة،  ر      ومي و ؤظ، وم رؤدموةي

) ، ٢١٣-٢١٢ ،٢٠٠٧ .(روة ي َ  َلط َ ادازا ،ر 

م َدة دازا ؤظ َ .  رَ        ،دن    َر  وةي 

 و   دة  طس  مَ      ،َ  وة  رؤ  دةَ  دردة  وةك دةردةت ي

ر دم ردةو د م وةي وةك  ن )، ش) ٢١٩ ،٢٠٠٧   امز  َودةردة 

 .َما  دةت را زن ودي رووةو َر و

،روة  وةدمو رؤ  دما  ون  ر  ازي  رل- م  َم    ط  َلََام 

ر ،و  َ   وم  َووَ و  َ  ،ك  دات  م    كر    َت  مو م 

 رَي    دووة دااو و زام- ون راواا ي  وردن  ممت. مَا

   رمة  َر، ).  ٢١٤ ،٢٠٠٧ َ ) ،وة  ر  واي   وة  و رموة

 دةوة،  و   وت  ة،و'١٩٢٨-١٨٥٩ رَل م  'مة ا دي

 دة رَل   اََام   ر زامو و ط      ،رة 

 اَ  رَ  دي َ و دمم وم دازا  وم َ و 

َووَ و ذم ،وةرؤذام وا  دازا م وةك َمَ )،ل ٥٥-٥٤ ،٢٠١٢.( 

،وا رَ  وةَ   ،ون  ود    دي    ،َوةردةط    واز  وةي 

 مَ  ةي    دموةوة   و دةدات  َطمي   َ  رَل،

وة روودةَ   ن   رو ت . واي  رَ  يَ  ؤظ     

وم ي كري مو ،نردةوة در َؤظ دة  وم  ي  تَ .     شَ 

   دةت  َ  راظ  د  َواَ .   درو  رةوة  َ  ََون راظي

َ  ،ون دا شدة ر َ و راظ ،َوا دةوة  مَ  َ  ،تدة 

). ٥٢ ،٢٠٠٤ ل ( ون  و  َ دةت َر َمَ  ر َةوة

   دةَ  رةن  وم    داَ  وة    زةرور  ،ةم راظ و َ مَان ةمي

ز ،نز  وم  شمرة    يون  وا  وةَل، ( دة ٢٠٠٧b، ٩٩ .( دازا  َدة    يَر 

  ةوََوة مرام و ت، ون  دا رةماوةوة، طردا و  و ط   زمَوة

 مي  دة  و رادا    ي -ون  ر    م   ََو و  ي وم  رةت

 .وموةرةوة
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 مَ َر   وةي وةك دةدات   ،َام روة روودة 

 َار وم ،ك دازام َار ط ي  َرل  ن  ' لََام' 

 روة ). ٢٠٩ ،٢٠٠٨ ،رة ( ووة  ؤ  زام  و ط  َ  ون  َر ي م رةوَوة،

 رَا  ر زم ري زن،  داوة  ررَ و ن راظي رر ؤظ

ََ دازا  َو د   ت ودة ) دمو  .(َل رر َدة :‘‘ َ  نز   

 َ دازا  د ،م م َ دازا وةر وام--امز َدة او  و ‘ ) 

، ١٣٣ ،٢٠١٣ .(ةوةَ  دة ورةو ط من رةز َودةردة  وم  ن َو دةم 

 زم  طَ    َةطَ  َ       ). ٣٣ ،٢٠٠٨ مور،    )َن  وادةت

 َ  مك  ومَ  ،ي    ات  رة  و  زن    دة   َو  ،َ رةوة

 .رةن ازي  و ر َاز وةك زن

روة رَ  دي وةك وةَ تردة كوةك م زام ط   ريو 

 دم    ش  ،)٧١،٨٠ ،٢٠١٣ َر، ( ''دةردةت  ي    وةير  ط '' وةك وا  ت،

ومم م  اموك دةرم  ن .رَ  'ون ت و'،دي دا 

  ي و راظؤظ ومةَ ؤظ ،تردة   شرةو  راظ  مَ  ،تمدة 

 و مَ وةك  ت دازاودةت و مدة  يراظ وم ؤظ )،ن ٨٢.( 

 و رلَ  م    ز  ش  َم،  روودة  ومراموة  َ    ر،

 يََام وةَوو دووردة  يراموم مَ  زَ 

   دةرَ   وة رةي َوة و دن َ ةك  ا،  دةت

 َا مومم و ر ط و ي  ي تل،( دةردة ٩٨ .(وا  وةَ    ؤظ 

  ت دةَ د وام طَل و ما م َ دةردةت ي و   وةي وةك

 رَ و ور ر  ر رؤذاما و را ذم  ؤظ دةرو .ي

د. 

 
 

 َ: دووة وةري

مَ )Hermeneutics(،  ر ةي وا َ،  وةةر  واذةي ََ 

)Hermeneia(وة يوة ط )Ree & Urmson ١٣١ ,١٩٩١(، َم يوةر وةمَدةط  

 م  طَةي ). ١٧ ،١٣٧٨ رطان( وة راظدن واي   ط )  )Hermeneuinداري

  وة ر َن وامَ و زن َري داوةمي) َ )Hermes طن

ممط من طةداوةم   ن  ووةدم . روة  مَ  رة    يوا  راظ 

 ل،  روة  ،٥٧-٥٦ ،٢٠٠٤ ل، ( ؤزةن  َ َ   و َاموة  ت  وة

٢٠٠٧a، ٤٢ .( 
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مَ ن 'ر و '١٨٣٤-١٧٦٨ 'َي وو '١٩١١-١٨٣٣ د 'ر رَ' رج' و 

َداي '٢٠٠٢-١٩٠٠ طراوة طَ )Lacey ١٣٥ ,١٩٩٦ .(روة ان دوام   ةيَو ' َل 

 ر  ي َم  ر .  َا طمن ري َموة رةي '٢٠٠٥-١٩١٣ رر

  'مَ دةق'  وةك و راظ َ ري دةقذ  تي و دة  يد ' مَ 

دم' ي و َداط 'مَ َو  دم و وم' ،  ي رَ 

'مَ ' َدة  يون راظ و وم و َ و دمم ون . رووي 

   م'  ،    دَن و دَن  '،ردةَ َ مَ وووة،

 ر ي وو د َدمم ر  رَ ن  وَداي  و طم  مَد   

 'ش' )ي ١٤٤ ،١٣٨٤.( 

َ )Verstehen ( ي  رَ  ن  يوا  َ  ي )Understanding ( ،م 

 َر  ام ط  َ ن ،َ     رَ  َ  ام  ؤظ 

  دمدر مم وم ي   ام .وا َ ة  م و م ام ط ن 

ام دمي  دروا  َدةر  و م  َ  م    ،َم    َ  درو  َو دة 

َازَ  ازةَم  ام  ون و  ةر    ر  كو راظ  َدة  م ) ، ٢٠٠٧، 

٢٢٢ .(روة َ وةك  ا ،وة  رَ ،وةَةرة  مَ  

 دةردةون، َ وةك  َ ن ن دي  َ  دة ََوة

 َري َم ). ١٠١ ،٢٠١٢ ل،(   َمي َم  ش 

ر  ،وةَ   يَوة رمز  َدمم )Auslegen ( ََراوة  د  ر  ي 

َ )Verstehen(، ش رةط  َ اوم وةر دا ر  ََ    َ و 

َوم. 

 م  ،ؤز  َ  و َ راظدم م و  ر َ دا، َم  زم طرامَ ر

 دمراظ وم ؤظ ر  ي  ،َ  م    َ  َ    ؤظ  وم  وا   

    دةت وا زةرورةت  ش. ون  م رَ َ و َط ون واي

وم ؤظ َ َ وم َ .وا ََ  َةت  دةر    دنو راظ  مز   

 وت ). ٤٦-٤٥ ،٢٠٠٥ ل ( دروة  راظ  و َ  زن،  يزة  ر  وا ،َ ردون

ام وم ؤظ  َ ن،( دا و) ١٣١ ،٢٠٠٩ َ َدن دةم وةك  

 ' ،  رة  راظي ' رار  َري  َم  روة ). ٢٣١ ،٢٠٠٧ ،َ )ما

َودة 'مَ َ'  ي وةيمَ ادازا ََر )،رةوة،). ١٢٦ ،٢٠٠٧ مَ 

وم ةتر ن وةدازا راظ َو دة َ ،تةطَ ؤظ َامدة  يَن روة  و زون  ط 

 و َوو  َمو  ون  مدم  و ؤظ    رَ م َش ت، م و ت ا

   َرري  وة،  ميَ  َ  دةام  َؤظ  دؤرا  ر  رَ  َوة،

م وا دازا َ وازي ن زؤر  نؤظ  ون وم وان  َم 

يةم ما زوةَ ن. 
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 وام ،رَ ؤظ  ةم مَ ون دا ،تةم ؤظ  ََ   انَم 

راوة و وةا درةووم ،َرةَ مَ توادة  ؤظ وةك َ وم ي 

 َمَ  ر    راظ  َ    ،ما    دازاَ  ). ٢٥١ ،٢٠٠٧  )،مت

 َامو  دة  َ  ت  راظ و    ي  تَ رةي  و  وة  ،َو  وا  نون  و ز   

ةم انمَ و مز َامو دة ةم مَ ترد )Inwood 

 ي ( مم  َي  وم  وا  ون،   َ ي  ون،   َ َ ؤظ). ٨٨-٨٧ ,١٩٩٩

 وةك  مزام- َن رة وم ممت دةََوة، ما  ي  م و) ١٥٠ ،١٣٨٤

 َةدا .   ا  ومن  َوة  واما  طلَ  و موي و و  وم ما  وك

مَ َلط مَم اي دازاةم ، َ  وم ةتر ردوا َدة 

زة    َ و مرةط يم اردة و ز اوام ندة      ام  وم 

َ. 

 ؤذةَ  مَ ر َ ا، 'زن ي' موَا  'رر َل'

 َي  و زن رةو َوة  روة ومرا ،ؤذة  طاوة ذوة

   دةروومم  م  دمَ  ر  رةي' .   ما -- وموةر ' َي  رةوة

   ؤذةم  و دؤي  رةي ومَ َي و م زما،  دامم و َا

وةي و راظامَ  َم  م  يةمَم  ا  ومز ،َش م و  م 

م  رَ  مة ز ن وون وةك ذز      نذ- - وا -ممر . زر 

َةوا  رَ ةَ َر  ي َ ووةزرامرة، ( دا ٢٠٠٥، 

   َم  وموة،  رةي ََ ر و َم   ومَ- زن ش،). ١١٥-١١٤

امدة  يَن روة و زمواذة  ون َ ري وو نوةك ز مر زو ََ. 

 َ  و دازا ي دةروم نَ  ،من زر ز  دازا ،م  نر  ز 

 دازا  )،ن ي و) ١٠٢ون وا ن و   تادة .   مرر  وةرَ 

 واي  و دازا    دةطرَ  'زمَ-  ' زم  ود    زموة َ  وةررمَ زن رةو

 و. واَاو واي و وا واي َ ةرََ وواَا و وا مَان دووام ةمي ر  َوما،

 م  ري    دروةت  َم َش،. َام وي دازاا َةي  م مش

 م    دمراظ  ،َ    روودة  َ- وةي  و راظامَن  ط    ،نرة   

 ن  و دةق راظي  وةك مَ   م و راوة د ََن و زن مَان ةمي ش

،َطوةرم  َدة َ )و) ٢١٩ ،٢٠١٠ أ َدن دةم و دما  نوم . تو 

  م ذة  و از و راوة مَ  موموة   َ روة م ،ن  وَداموةي ون 

 .ن وم دةرري و مر دة راظدا و  َ ون  .طما ت

،روة وا  مَ  ،رداَ    م    يوا  َ  ن  َ  وا    َ  ،ات 

 وا وة  َ  َ ات  يَر م مم نوة و زمو .،وا 

ة وا وةي وةك  َ  يم  امز  ،َ  ر  وا  َ  وةوة    ةَ   
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 روةَ .م و زن  رةت دةَ  و واَ ةوة،). ٢٣١ ،٢٠٠٧ ،( زن

َ وةك َ  نز ،م    َ  يَوة رمو ز ر  و دةر 

ط وة رؤدة )٢٣٧ ،م.( 

 

 دووة :مون ز 

  :نوةك ز ةر ون 

 م زةي:  وةري

 واي ر ‘‘،نت  زو  رري  و داا  وم ‘ )   ، ن ). ١٢٥ ،٢٠١٣لَ  وةك ز و 

مون، م ام دمَ يةم َلط ام   ازيَ  ون . راو  ز  ةةمَم 

َردادةم  وةيمط ط دازار ،تك دةوةمط  ر   اَ وةك م 

 ي    زموة  رَي  دازا )Ethos .( و موة د طموة  مَون

 و دةدوَ  و دةرَ  زموة  رَي    م  ؤظ  ش ط، و ودان و ر روة دةردةت،

 و ادن  َي وةك زم دةروة، و ط رَي  ما م  َون َ وةك مودا

مم دةط دامو. 

 ور  َ  ،ون  ومراا    رمة  دازا  ،وم   م زة دةَ زن

 نري وةك زو ون دادة،َم وا ر دازا ين زةي ز َة وةك و 

 م  مك   . دة َةما  وامدا طَل و ي ردة دة ي دةروم ؤذةك

 ي ،رداَ   'َل ذان رر راش ي'١٩٨٠-١٩٠٥وم نن ز رؤ . 

 وةيدما  موم  ر  رةي  نو ز  وم  يةر    ،ر  دازار- ، 

 م  دردةك  زن'' دة ََروة. زن رةَ از  َن دادةمَ، زن  دةوةن دي

َا ر ون--،  وةةر وم وة''. وا ون-ي رر ر َوم ةر 

وة دوة  ،مز مي زةم  وم وةم م  ام    ة    ون 

 َ،  درو  مت َ'' دة َرر وةك زم .م- مَان ةمي  وامدا طَل

م نز ،  ر،( ''زر ش). ٣٨٣ ،٢٠١١ مرر رَ ر 'ون و 

 ؤظ  م ،ؤظ  ر زن َر واي   زموة، رةي دةردةت رر ي'مون

 دةَ  دا'ت  و ون' َ ر  َد،  ذةن   َوم ن ش. زم  ر

 .زمَ   دازا وم وا''  دازا  ر زن  م، دازا  ر زن''

روة رر  ويار  واط    ر ،دةدات      درو      نوة  ز . وةر 

 ن، ( ''دة    َوة   : دةَ  و دةَ  }زن{  َ دروَ  ر...'' دة َرر

٣٨٣(، روة رر ن ةيَ ،رَ نز  اويَدا ''  ،َزامم    نز    ي  ي 

َن،( دةردة ٣٨٤ .(وا نز م ر - و اوي در مو  دازا- ،    ر و 

َرَ م  ون-دةر-ي دازا. 
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. ر  ذة        م  َ  ،ازي و ا ،َ دن و درمن  ر زن، َةوة،

 ةيَو ،ون  نَاروةم ،تةَ  وة  نز  َاروةم    َ  تو دة  َ   

م وةمز  و دة  وا ممن زذ دة ) ، ٧٨ ،٢٠٠٦  .( روة '' وم  ؤظ    امز 

ََ دي وَر،( ''دَ ش). ١٧٦ ،٢٠١١  ،رَ    ا ووي  دوام  ََ، 

َ ؤظ وةَ  ،دانطط وا   وةيام ر ون-و ن  رد ندة. 

  

 زما زَي  دازا: دووة وةري

 زما    َم  و    دامم  ،َمن  و دةر    ازَ  وةك م  زن َر،

ََدة، ن واز  و  ر و ، ش و  نز ََم  اَ 

ََدة )،دواي). ٦٥ ،٢٠٠٨ أ رةوةَ  َن، دةوةك ز  و مرا 

 ي  مزموي  دواي دةَ . َ دة وةررم (   موةطرا  ة َم ،ري،(

     ي  ،ا  ي      نز  َدا        ي 

 زموة  رةي  و زما    من  ةرا  و ؤظ  ي  ردوو م ورا،

 .َ  ي

وم دازا  يَا زمز رةمط  وةم    ك  ،داوام  دازا    رن  و طز  وم  ي 

،َون دةردة-َلط-يوام ون و-وم-ام .''و َرس ط  َ تو دة  

ةَ اورن  دري  زام  َدةدا .   ر  و    َدة    رط .   ،رداط   

،ممراط   وم وةَل دازاط م داد َو دةم  يَوة  رمز  َدةردة'' 

 و  ردم    مدن    دةََ،  وداما  مدمَ      ر ). ٣٦٨ ،٢٠١٣ َر(

 َو م   ةمَ  َش. دةدو وةي  وةك م  دانر  و نز   ر  َدوام ةمَ 

َا و  ةمَ م و دازاو تدة   -ي وام ر درزط  َ ر  و  - ي 

 .  ة َي

مز و يَز ،ؤظ يمَد وار  ي  ذ وة  وَ  ؤظ    يَز 

مي رة دووة م . ر  ََوة  زم  َ  ،َر  م  ريدة  َز  ن  و مم و 

وارة و َومراوة مََد  ؤظ ريان دوو ،تش دة   رووم    ؤظ  مَد 

   م  ؤظ،  داو  ز  َ  َؤظَ  ر،  واي   ). ١٦٧ ،٢٠١٣  ) رةد رواوة

م اوم َ ي   ،ش  داوة    رير  َدةر ' َ'    َدة '' ودا 

 ).١٧٣ ن،( ''مََ َن ن مم  من و ؤظن

   َون    و  وةي ). ٢٢٧ ،٢٠٠٨ ،رة ( َادةت  ار ؤظ   ، ومَ زن

 م  دَ،  زم    رةن  زَي    طراموة    ون    طراموة  دةاوة،  ي زَي وا

ؤظ َ َز َؤظ  ن اوةو دا َ َل و م )  ١٧٥ ،٢٠١٣ .(   نو ز    مز   

 دازا  ،ومي  و زا زن دةت، ر واما طَل ون و ما  ون  و  وَي ون

وم ؤظ َودة َذ َوة رمدي،( ز ون). ٣٣ ،٢٠١٠    يَا  زموة  زو درةو  ،ا 
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 دة رةَ وةك  دةردةت، دازاا و ون ر ون و زن َي و تدة ش

مم وم ؤظ. 

 

 دووة :ت و ط 

 َةم و ط  :وةري

 َ  ري رَ رةي ،وةمز  َ  يَ ' راويَ'  َ .   واي  رَ 

 ما-م-َون ش زموة، و ر مَ َةدر َوت موة، مَ َةدر َؤظ 

روة يون وا-َم-امز َمةوة. دةطَ رَ  َ 'كرةي م  راؤظ - ١٩٤٦' 

 رَي    وة  و و رة وةي و. م َدا و ؤظ. وم  زن'': دةََ دا

 رةو  رَي '   َ دوا و) ٢٣٩ ,١٩٩٨ ,'' )Heideggerن و وام دروةَ وموة

). ١٩٧١,٥ ,َ )Heideggerةوة    دوورة  ذامَ  از َطَل طاط  '١٩٧١ - زن

 ومرامي  َي  م  َ  رةط  زن  دردةي  دة ََوة'' َاَ ر روةك ش،

 ).٢٣٦ ،٢٠١٣ َر،( ''داوة دازاا دةري

ر نز وة َ وة رؤ  ،اش ط َ  وةرة مرة ري  رَ .

َ َ  تدة  َن  دةو    ن  رؤو   . نز  ك  طم  زارط    وا 

،م روة نز دمم  يَوة، رمت ومم ط  وةياط وا 

م م  ار  ام .نز  ر تم    ون    ام  تدة 

)، ٢٣٨ ،٢٠٠٧ .( َ  ن، و طون ز وةك  ردةد  مز  ت  راظو دة  مرة 

 و زن وَا  و دةردةوَ روون زؤر   دا)   َ )  ت َ  ر دواي 

 .دةردةو َون  و َ  ةمن ون

روة َ 'كَرةو ر نز' ) َ ريط  وةط :َطرةي د ،نز و  ،نز 

 ررَ  و مك ذا مَان    دط (  َدا  زن روة و ون زن، رةو رَك

 ت  دةةَ . اَو  رَ  َك '': دةوة  ،ر  واو  ،ؤرم    نز- -  ومم  

 - َ  َ  لَ      وةي  مي و زم َر  دة َوة  ذة وَا ''...ون

 زم  َ ( ردي  زم  دةام  ردَ  ي ). ٥ ,١٩٤٦  )Heideggerوازن  رةراي  ون، 

و ( ةرةَ رَ   وم ،رد َوم    وةم  سم و  َ و 

و راظ  م َ. 

وا ،دازا  دمرط  ،يوم  َ   ز م وةك  َ ا  وَ  وةَي  و دةططم 

ومدا ،ؤظ  وا ،د دازا  اموة زَدةط .   دازا  َ    ،دةر 

 ش ‘‘ ،اط ي دازا َن،( ‘ دةردة ٢٣٨، روة ،٢٢٢ ،٢٠١٠ أ .( واي َ،ر 

 ؤظ  ش  ون،  طزار    زم  ور  ر  دة،  و دةردةون  زما    ن

َدة  و ط مز َي دةطم ر ون و )،٦٥ ،٢٠٠٨ ا .( ي  رؤ  نز  م   
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 َ و دن و راظم وةي وام ر ر ،ون  ش  

مَ َد دة. 

   ط . و َ ة و دازا و َ  وةر  َدة .

  م  م وا  وةرط دةم   ،وةمَط       َ    

ر و طو ط  .ي موا َر ،َمطم       طَ و  ومم  ا 

َ )Inwood ٨٦ ,١٩٩٩ .(''يام دن ي وام      اةر وةك  '' ) ،رَ ٢٠١١، 

١٧٧'' .وا  ن َ و دة ط  و  َرَ  نَل ذط 

 . طَ دة َش  ووَداَ  ،وةن ذم  دة َ َوامدا،

  ،رَ  نرو  وةك زرزطر  ةدر  ،ؤظ  تو وةك  ََ  ،ك  ر ر  وةكَ 

١٩٤٦ََدة :‘‘ م ‘ . واي  ر ‘‘ ،نت  زو  رري  و داا  وم ‘ 

م ردةوا  رةو وو دةر َ و ردةوا ااري دازا ،تدة  كةَ ن ت 

 ن  زن  وة  ما،  ا    مك  دازا  م زةي َ  وو و

 . دةت طر دازا  م زةي

 زما    مواوك  ر م ، وت  دةت، طر دازا وم م م، زن

َي دة واويم  ،اوم  َر ري و واو ن َدة،ََ وةش    ريو 

 َدم ام زن و دةردةوَ زما م  َون وا،). ٦٦ ،٢٠٠٨ ا،( دة َََون

 دازا  طموةي    دادةمرَ  مَةمة  و  زن. راوَ ازي   ما طَل ةمي

 موة  د  طموة   مَون، وةك مَ ا   ر  طموةك دةت، طر

 ط،  و ودان  و ر روة دةردةت، ي  زموة رَي  دازا )Ethos .( و

   ما  م   َون َ وةك ودام و دةدوَ و دةرَ زموة رَي  م ؤظ ش

 .ودام دةط مم و ادن َي وةك زم دةروة، و ط رَي

َ وم دازا    يَوة  رمر  زط  ،َدة  دازا  َودة    دةر    يَر  و ط 

 وةن.  َوي  طرةوة رَي   ام-م-َوم  م  ،ر  طر. طرةوة 

 وموة،  مو  دةَ  و دةدرَ  و    ن  ش  و،  دة  ذةن  و دة   َذةن

 ون  ذةن  رط    ذةم  رار    ون  رمة . ةطَ  ودا   د

ن  درور، ( مَ ٢٣٧ ،٢٠١٣ .( َ  نز  َر  دةن  و طو و  و ط  رن  طوةك و 

 ردة نردة .م رط  مروودة موة َن، م و يوام 

راومَ َوة، مم وا ت دازاري و دةردةََ وم، روة َ  شَ   

 ط  ،ري  َر    وةم .   َوة  طرةوة  و ط رَي  ر ما-م-َون

 تد .    ،وة ‘‘  و  طم  مرةط  ن، ( ‘ ط ٢٣٧ .( روة ‘‘  

 ط ‘‘ َوا  مَ،  درون  و روون طري  و َط  م  طر  م ‘ طرة َي

َازَ يراموم  ن، ( ‘ دازا ٢٣٩ (   ت    مةم  وةدازا    ،وةَةرووم 

م َل دازاط-يوام ك و- يوام  نت،  ذدة  وة  وام و  وةطم  ك  ام/  
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وة مم  وم  َا مم . ش ت  وادة      ر  دازا    ط  ،َ  َدة 

 دوو َر  َةدا    وة،  َا  ومرامي  طري    م  ط َام ام وةش

 'زؤر زؤر' و 'ط ' ََوة دامَم :‘‘َ  وة و زؤرطزؤر  ،َام  وةي 

 ).٢٤٠ ن،( ‘ َ دةامَ َت

 َ  َ    ةم    زم  ،وةم  م دةردةَ، طر  ي وم دازا رمة،

مروم رش. ط روةي يَ َ  اامَم  ت  ،دازا وا 

  رةمة، 'زؤرَ  'َر، َ' ةم'). ٢٤٠ ن،( ‘ َت دةوَ َةم وةي‘‘

   َرَ و ططَا و ر  َ   م' ،َوو' دةرووم ري َ ةمك

 ون و ط-َلط-ي رط ت .رَ ََزؤر‘‘ دة ر ط َ َ 

 طة  ؤظ  م،  طةَ  ةم...دةرَوة  زؤرطَ واموة،   مت، طر

َامدة َو و ،ََم  اَ َامدة ةمَ َ...ةمَ  ممر  رة  ريط  درو 

َزرن،( ‘ دادة ش). ٢٤٠ يوا ممر  راطط  َ  ،رةط    ط      يَر 

ممرةوة راطط َدة  ،َ وةك ي طموم سا :''وةي مام  وةرة 

،َو َ َ ةمَ '' )Wittgenstein, ٨٩ ,٢٠٠١.( 

ن، طرة  ،رَ  دا َودةردة . م  نز  م  ازي  نمو ط  ون 

،ن مك زر م از و دةردة ،م  نز دةارة ر وير ام م 

 'ون ' و      وةدا،  ر    طورةي  و ي  َطر''). ١٧٥ ،٢٠١١ َر،( ؤظوما

َةم'' )،ن ١٨١ .( دةيَار نز  دا      ،وةاوةوةك رةم    مة 

 ةر-دا .َ ذنة  مَ رَ  ،د  وةدا  ََ ورةيط 

مَ ،َدةط وا  رَ َدة َن طو رة  ،وا م  واي  و   

مم    نو ز    رداو  يَ  ت  و دةمم    َ    ريو  نز 

َدة  ريو  َ  نو ز َدة ط و رة و روو. 

 
 

 مز: دووة وةري

 رؤذامَ،  و   د  وا    ن  مرةن،  و رةن : درةت  دازا   دوو َر

   ا  رؤذام ذم   مط َؤظ  رَ ةنر وم .م  ر ش

 مر ،َ  َامة دةَو وت را   َدة  يؤظ وم 

 رؤذاما  ذم    د  وموةري  وةك مام َوا م '' ،ؤظ  روةي . رةمي

َ و  ''ي ي  َ و  َوم  نةرو م      دوويرا  َ ي  و    ،وةَ 

َوم وو ن وةير َ  َن م )، ١٩٨ ،١٩٩٣ .( واي ،رَ َ  

م  وةومر و َمةرم      مزي  ؤظ    َم  مذ  َا،  رؤذام 

َ ردو ر  و ط رة وا رةم َةش. زا َدة  ران  دازات  م 
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 ََ، مرةما و رةن وم مَان   ت دروَ   و ي'مون'  رةت

كورؤذم  زادي ،وةَؤز كم  ي ترا. 

َزؤر   رَ  زارو  ط  يدم      ،َمطم  م    َ  ،تدةرم 

امم  يَوة رَو زؤر  َ  وةرة  ،ر دةط م  َيط       

) ٣٦٨ ،٢٠١٥ .(ةداَ رَ ت  َلدا  طن  وا  ،تدة ) ر  واط    ي  نز 

 و مم  ي  دةَ  زن  َر    وا  ،)  َراورد  و و  وا  و زن ؤظا

   و  ر  ردة    و ط  دةت   َش دةَ، دةرط وما  طَل

. 

ؤظ نةروةن م َوم امم ،م   وَ و  ر  نوة  زَرو دة  َامم 

 ي  ت ت .ؤظ نرةم َض و زؤر َل و ،َدةردة ام َ  م 

     م  و ممس  ؤظ  َش ). ٩٥ ،٢٠٠٧a ل ( دة  َرَة  رؤذام  ذم زا  و

 مَ    ،ك  مدووة ي ي-ون و داوة ي وم ر ردةي  دروةت

وا  َدةم داموازي وم تَ و و َم  َاري ،وة َؤظ  وم 

راوَ ا ووو وةََدة  َ مط . 

وم نرةو م --يم َم مذ ،رؤذام وةم ؤذةي  امم  م . َوم وةك  وام دي 

   طران  ةو)روو  ط ( وةك ن ز مر ،َو ي َ و زن َو، و دةوة

َ ا )نمرَ( و َ ) زي(  . نمرةك  وةك م  وةمدة و 

 وا  ر  َا    َوةي   روة ام، و َن وةي   َردَ ون

 دووري زمن رووة، طن  من  و مَ َ و ةر ََن

 زي و  نَ وةل،( دة ١٠٩-١٠٨ .(وا و  يمز    ردو وةك  َاز   

مدا ذري رؤذام ،ََو د مز م  َر   َةم ون. 

وم نوةن رة زادي ر  و و  ،َرر  ةمر    اةم  َلط  ،داوام 

 ر م  ي  ترم وازة،  و  ةمر  ردو ت  و  و  واز  م 

). ١٨٥ ،٢٠٠٧ اري، ( مت  وَان  ي ومي  و ت ل واز و دازا دةَ من،

 ؤظ وو  َةوي م وا َدة َؤظ اودذ داط  و ، م 

زاروا رو دا ،مروة در مز َودة  ةموةم    اَدر 

َن  رو و    دن    وَ  وناور  ر  َ  ن  وةوام و روودةدات 

َن و رورة  َدة  ؤظ ي َ .ةَ نز َودة َذ رةوي  د 

ط )دة وا ( َ ردةدات  دارة و روونو وا  ،اَ  َو دةر  

َدا )Heidegger ٢٤٢ ,١٩٩٨ .( م  َ  ؤظ  َ  و ط  وم  م  د  َودة 

 das – دان ( د  م     ). ٢٥١ ،٢٠١٣ َر،( دز َي طَل َدرَ رَي

man ( مذ و ،دارؤذام - امدة  ،وةَوةَ  م  ردو داواي  و  نو دة 

م ن ،وةمش دة يرة ترن ددة مذ اوةدا، ط     
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 وم،  درؤي  َاز  َردو  دةن،  وش ررَ داواي و طن ررَ َن

 ردو س و م  ي م )، وة). ٧٥-٧٤ ،١٩٨٨ر ك  َو  دة  راوَ   

َم  ردو    يَر  م  دانو و  راموة  م  وةَ وة  وَر    - ،ي  رمط 

 .دةةدات ي- و وام مَ َوةردة

ردو ن َيدة َ 'ت ن وان'،  َودة  موة ذزاَل ط َ ر 

 مَةم   دةو َم ،ررَ و ر و زادي  دذ َوة، رمن و ما

   مرةم  ومَ م َ طموة و  َرةو 'و'). ١٨٣ ،٢٠٠٧ اري،( ت دا و و

   ردةوا  و(...)  مودةت  ؤذةن    رةمم  َ  طري  ردةوا  دا)وان( دةري

  ما رة    زارير تدة )،رَ ٢٥٧ ،٢٠١٣ .( م وةومر  وم 

 وام    ،ر  و م رةن  دةوة ط َوت دةام  م  ، دة َوان،

 اَدؤ   وةور ن ومرَ ان وَم  ََراوة،  د    ر  َيدة  َ 

 ؤظ وةر َم وا و ردو تو زم. 

 دووري  ؤظ  رؤذامَا    دازا  ،ممَ      رؤذام،  ذم  و ردو  م    َروموة

امَم ن و رؤذاممرَ و  و  وةَدة ) ، ٨٠ ،١٩٨٨ .( زم )  ( ةد 

 و دا'؟ َ  َ 'ر م ، زن َر  م زم ،ي

  )ةر ري ووط (،ر دا وةرة  َ  يو  درو  ت  دةةَ ا  وَو 

اَ   َم   ؤظ َدرا  وا  مر، ( زَ ١٦٨ ،٢٠١١ ( روة  ر  اَو 

ز  وة وةو دة َن'' دةز  م'' و '' و    ة  مز'' 

 يرة        و   ). ١٧٣-١٧٢ ن، ( ''م  و   زن'' و

 ط  و ت  دا  و وموةر  وةك وم  ذردم  د ط  َن ون،  وموةر

 ممامة    روة    ن  طورةم  َ      ش  مز،  و مت 

 ون وةر ووم يَ وةم. 

 و   . دةَةت    درودم  م م ،ر  زن ي

ةر  كو )َوةروم ( كو وة . ي وةمؤظ ز ي  َودةردة 

 ي رةزي ،وما  شوما رؤيو دةدات ط  اومَ د ،َوةي  وةك ة 

َوةروم  َا دؤا دووة  َي دة َ رت رزط )  و  ،١٧ ،٢٠٠٥ ا .( دازا 

َ  يَوة رمي  ز    َدة    َ و  ،م  وةر  َي  دة  ر  ت ي  و 

   و  مام  مزةن    ة،  َ  وة  كؤذة   ي ردة وة

 .دةذ رؤذاما وم َ و ن  موة رةي

 ر . ردؤوة  ردةوا    زةرورةت   ي- و ا-  م ،ك م زن

 و موري  روورَ  دةامَ  زن . دةا    ات  وم  َوا  وة زن

مدرؤزم  ت ت وو َامدة َرو ن ت .روة نز َامَي دةدةر )١٨ ،م.( 
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ط  نز ط  ،ن ط  ن ط  ووَ . نز ،م 

َممدة َمت و رةو رةمط  ن ن وووةَ   ،تدة  ؤظ َوةروم 

ووَ )١٩ ،م.( 

 
 
 

دةرة 

َ  وةَ   رةت ،دا  يةم  انَن ' مون  و ز'   ر ى،  ط    َيم 

   مارةوة ي: 

 زم  و    زم   وةي ،" زم  "وازة ر"زم ون"  ى   -١

 روو دة م م ن دةرةوةيؤظ و م مط    م دةدا    ةيَ  ر  ر 

 دم   ر و دةم َمو ؤظن موةوةيو  رووة" ون زم " داداما،

 ون و دةر. 

 ةمي  ازي  م  ن   ،َري ن و   م ،از" زن" ر ي  -٢

 ،م  نز     " د "   انَم  و دازا  وام  ،داد  م  نز  ردةوا 

 . و وة  دةردةت وة زن دةت،  ن و دةَوة ن راي

 و دةردةت ي  زموة رَي  دازا دازا ،وم  م  زن  -٣

مري  زو وم .روة ون     و  رة  ط و  و زام  َودة  َ  ر 

َرو وة. 

٤-  ،  ر وةك د،    دن وةي  ودمرؤ  وم  ؤظ   

   ر  ي    طراو،  و   و َوو  و وةك" َا و ت" مو

   مك  َ    ،ي  و  وةك ت  راظي  و َت  دازا  دةوَ َم وري

َ َرو  دا ورطم َر. 

 رةم  وم    موةو  م  دةو  َوا  ،"زم،  "ي زَي دةام  ؤظ  -٥

     َرووةم  ط"،    مز" و مرةن ؤظَ دةَ و دة َوارة ي

 رَي  ؤظ م دة ،َت َوي و دةموة مَ و زي و من ا

 . َرا  وم و  رةو روة ون،  َ ار دةامَ زموة

 وموة،  رَي    دازا  مدم    دةر و ط   ر ون  وةك زن  -٦

م مز  ردان دواؤظ رت رزطدة  ونم   يَر  وة  ط    ةيَ  رط 

َ ن ةمَ .ش َ و دة زم نن و زو   تدةردة    ون ن  و و  وا 

 .َامن
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 روةن

 مردي ز: 

 .َم ردة ، و ث دةزطي ل، . د. و ت، و ون): ٢٠١٣( رَ ر،  .١

 .و َوَ، ةميمو ،١ض ز ،. د. و ؟، ): ٢٠١١( رَ ر،  .٢

٣.  ، حو  )ك): ٢٠١٥دةروازة  ، ن. و ،ل وس ،١ضزة. 

٤.  ،  ن )ان ). (٢٠٠٦َوةرط :( راوم  ي  وا  ،ؤظ ري  ،١ضم 

 .و َو، رومي

 .مَ طظري واوةيَ ر، ر رةي): ٢٠١٢( وة ل،  .٥

٦.  ، د. د.ث )٢٠١٣ :(مرة ي ،رخو و . ، ١ض، ،َو َو. 

 ردة ، و ث دةزطي ،١ض ل، . د. و مون، و ون): ٢٠١١( َل ذان رر،  .٧

مَ. 

٨.  َ رو٢٠٠٧( م :(م كَو  واز ،ن ار. وَر  ، 

وام رياري،( ط ن :وةيدم ريوم(، يث دةزط و  ،ردة مَ. 

٩.  َ رو٢٠٠٨( م :(ر ،رط و . ،ردة ٢ض، وام ريط )َ ر :

 .و َراس، دةزطي ،) و طر

 .ردة  و ث دةزطي ،١ض  ،رَ و ر): ٢٠٠٧b( . د ل،  .١٠

 . مي ض، طظري واوةم  ،): ؟( . د ل،  .١١

 .َم ردة ، و ث دةزطي داَن، و ون: )٢٠٠٤( . د ل،  .١٢

 ردة  ،  و ث  دةزطي  ،١ض ددموة،  رةمةم  و م ): ٢٠٠٥(  . د ل،  .١٣

مَ. 

 .دك  ،َؤظ، وم رة و م٢٠٠٧a :(( . د ل،  .١٤

 ردة  ،  و ث دةزطي ،٢ض رز ،زاد. و ومرا ،ي): ٢٠٠٧( ن اري،  .١٥

مَ. 

 .وَ وةرطَان، دةزطي ،١ض زار ،. و َم، و َ): ٢٠٠٧( رةزا مر،  .١٦

 د . و ام، و  ََوةرةم – زادي و امن): ٢٠١٠( ك دي،  .١٧

، ي ،١ض ،٢بدةزط ،م َو.  

 

 مز رة: 

١٨.  ،ا ا٢٠٠٨( ا :(ام ا  ر ، رات فا. 

١٩.  ،ف ا  )اد) (٢٠١٠و ا  :(ا ت وار   ،ا رات ،١ 

 .اا اف،

 اار و اف رات ، ١و  ،وع  وا اط): ٢٠٠٨( ا رة،  .٢٠

ا  ،ونوت ا. 
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 ا،  دار ،١ ،)اة  ا   اي  ا  م( وا ا): ٢٠٠٥( اواوي. د رة،  .٢١

وت. 

٢٢.   ، ٢٠١٣( ا :( اة – ا  تت اي، واا    

دب، اا دار ،١ واا ون، – ام اا. 

٢٣.  ، ١٩٨٨( ر :(اا دا  رد ن ا ل ،ر ت .اد  ، ارد ،١ 

 .وت اداب،

 .  وت ، ،٢ إا ،. د  ان،  الوا):  ٢٠٠٢( اماز دار،  .٢٤

٢٥.  .لب و روزم.د )٢٠٠٦ :(ا ،ت ا . ، دار ،٢ ،وت ا. 

٢٦.   و ،ا  و ا  )ادو إ ) (٢٠٠٥ :(،ا ل دار ،٤ ، با. 

 .وت ا، دار واد، اد  ر): ٢٠٠٩( ا  ل. د ن،  .٢٧

٢٨.  ، د . )١٣٨٥ :(ا ،رات ،٢ج ا ذوي ،ا ، انا. 

٢٩.  ، ١٩٩٣( اد :(أ ا ا ا، دار ،١ ،وت ا. 

٣٠.  ، دل. د )٢٠٠٧ :( ا  ا طا – م وا  نطأ ا 

،دا ؤر  زوا . 

٣١.  ،م د .اف( او ا  :( ما ا ا   ةظ ،ه     

 دا ،با   د .أ اإ )ا ا    ما(، رات ،١  إ 

دار و م واا ،ا اا.  

 

 مز ر: 

 ة،  م  ،  م  و ال  –      و ): ١٣٧٨( ر  رطان،  .٣٢

 .ان

 دامه  و  -   ان، ت و ز  ،): ١٣٨٤( ،  ي  .٣٣

، ل ، رة ،ن دوز.  
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ا    دوا  

ا   

    ا ُ              ِا  ا  أّم  ا  ،نما  ّد واوى ا 

یا هِ ا  �ِ ا ّ  ا ل    ل وأ  أ د وت اإ  رة

.ه دازا   أّن ا ّ ا ِیو أ ا ا امو ال ا ضُ   د

     د، وت اا    ازا وى دإ  درة   �ا   نأذ  ّ

د أق ظة ا    ین ا أِ  ُ أّن اي  ادر ا  .  ص ه

 ط  ح ا وا. و  

 ّدرَس و ول أن ا ا  د�وا ا  دةا ل ا ِ  فم  وذ

       ا   و ،ا ط  دا    وا     ّو دازا  

  .ق ا إ ول دور اوم   إء اد، و  ُ ازا أء    

 راّأّن ا و .ا      أ  أ ِن، وم ُو رة ا ا ِا ِ أّن ا  

. َّا د و ُ ة ار اا ذ  ؟ واا 
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Language and being in the philosophy of Heidegger 

Abstract 
Language, in the philosophy of Heidegger, is considered as a shelter and also as a place of 
residence for human being, although he does not agree with the circle of analytic philosophers 
and linguists in the sense of how language is understood. But, for Heidegger language is a 
proof of existence and is the origin of the assets of Dasein. It is worth mentioning that 
language in the philosophy of Heidegger, is not what it works by the rules and laws of talk 
that preoccupied the minds of many linguists; it is an ability to find a shelter for Dasein so as 
to guarantee him the probability of his\her existence. Thus the language is much deeper than 
that language is the only one who can understand, therefore, going into the depths of the 
phenomenon of language by Heidegger in order to address the issue by Hermeneutics. 
This paper attempts to study the existential Heidegger through the relationship between 
language and existence; In order to know how existence is guaranteed by the language, and 
how it uses methods of hermeneutic phenomenology in understanding Dasein and how it is 
analyzed. The paper also deals with the Ontological role of language in giving existence, and 
how the truth is shown for Dasein via speaking. The study also confirms that the language of 
the most dangerous elegances is endowed to human, and where it becomes a better elegance, 
the intent of big dangers that surround existence and make elegance open. 

 
  


