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الفيلسوُف احلائُر يف احلرضة

حممود حيدر

ليس يكفي لنتعرَّف إىل هايدغر أن ندخل عامله من باب واحد. أو أن نسائله كام لو كان هو، هو، 

من مبتدإه إىل خربه. إنه من بني ندرة مضوا يف َسرْييّة تفكُّر، ما كان لها مستقر. وهو ممن قل نظريهم ملَّا 

نََقد مكتوبه الفلسفي من دون أن يردَّه عن "نقد الذات" خوٌف عىل األنا وكربيائها. 

ه َوَجَب التهيؤ لرحلة مرشعة عىل طبقات شتّى من الفهم. لكن هذا لن يفيض بك إىل  ليك يُقرأ نصُّ

اإلعراض، بل إىل ما يدعَوك ملجاراته بخفٍر وصمٍت وانتباه. فلو أخذك سهٌو عام قََصَد من وراء عبارٍة 

أو نعٍت، فلرمبا أشكل عليك ما كنت تحَسبُه من بديهيات الكالم. وحالئٍذ ما لََك إال أن تتحرَّى عامله 

الشخيص من قبل ان تتأوَّل  كلامته. كام لو رصَت  بإزائه تلقاء كتاب موصود. 

يطيب لهايدغر الوقوف عىل الحافَّة. يراقب ما يتوارى بني الثنايا والتخوم، أو ما يتخفَّى تحت أقنعة 

اللغة. يتعامل مع املفاهيم ومرجعياتها كمرشٍف عىل عامٍل أدىن. أو كعاهٍل يستبد بالكلامت حتى 

ال تستبد به الكلامت. متحرٌر مام سبق، ومام يعايش اآلن، وما سييل من وقائع. ليك تنعتق من أرسه 

وجاذبيته ليس لك إال أن تتاخمه برفق. ثم ان تعقد معه ميثاقاً ينتظُمه ديالكتيك الوصل والفصل. تَودُّ  

لو تقربُُه وتكون يف اآلن عينه، ال ُمريداً له وال خصامً. فيلسوف ينطوي عىل رّس متعدد الكامئن مثل 

هايدغر ال مناص مع رفقته من تقوى املتدبِّر. أنت وهو حالئٍذ نظريان يتناظران من بُعد. فلنئ مل تفعل 

مبا ُتليه عليك حكمة التناظر، سَكْنَت عامله الحائر، فتشابهت عليك املقاصد، فال تستطيع معه صرباً 

عىل فهم.

وإذاً .. سوف يكون عىل املتعرّف، أن يرُبم مع هايدغر وإنشاءاته رضباً من تعادل ال محل فيه للغلبة. 

وليس ذلك إال لينأى مسافة ما من سطوة املفهوم، وغواية املصطلح، وضباب الفكرة. لعل يف التناظر 

املبتدأ
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معه ما ينشئ للقارئ منفسحاً من تَرَوِّ يعيُنه عىل احتواء ما هو شاقٍّ وغامٍض من قوله الثقيل.

ما كنا لنستهل تقدمينا لهايدغر مبا مّر، إال باعتبار ما »اقرتفه من َشَغٍب« يف تاريخ امليتافيزيقا الغربية. 

فاملحصول الذي زوَّدنا به كان أدىن إىل »جيولوجيا فلسفية«مل تُخرج كل نباتها بعد.. 

* * * * *
استعاد هايدغر ما سبق وما لَِحق من أسئلة امليتافيزيقا، ثم استودعها »حارضته« الفائضة باإلبهام. 

فليس من غرابٍة إذاً، ان نرى إىل مخترب أفكاره كمستودع يحوي العناوين الكربى التي أنجزتها الفلسفة، 

عىل تعاقب أطوارها، وتنوع مدارسها وتياراتها.

ُشغلُه باستعادة األسئلة املاضية الحارضة، مل يكن ألجل تفكيكها او انتقادها تهيداً للتربُّؤ منها، 

وإمنا لتكون له ممراً إجبارياً ملجاوزتها، وإعادة تظهريها وفَق ما يختزنه مرشوعه من إنشاء فلسفي 

تُه أن  متجدد . أفصح هايدغر عن ذلك ملَّا أشار إىل صعوبة الكتابة من خارج أفق امليتافيزيقا.وحجَّ

االعتناء بالسؤال املتعلق بحقيقة الوجود يستحيل ان يُنجز مبعزٍل عن عامل الواقع الذي يشكل أفق 

الداللة الشاملة للّذات الحيّة، والذي يف مجاله تتحقَّق الخربة اإلنسانية.

مل يقطع هايدغر مع امليتافيزيقا الكالسيكية التي اكتفت باالعتناء باملوجود، بل دعا إىل اجتيازها 

ُه النسياُن.ألجل ذلك راحت منظومته تنمو وتتكامل  من خالل العودة إىل السؤال األصيل عن وجوٍد لفَّ

عىل امتداد انعطافات أربعة:

األول: حني توقف مليّاً عند معنى واجب الوجود. كان ذلك بالنسبة إليه لغزاً، ولكنه لغٌز سيمهُِّد 

له الطريق لإلنتساب إىل عامل التفلسف. جرى ذلك عام 1907 وقَت قرأ كتاب فرانز برينتاتو يف »باب 

املعاين املتعددة للوجود بحسب أرسطو«. الكتاب الذي ابتنى عليهـ  كام قالـ  مساره وأسلوب تفكريه.

الثاين: ملَّا سعى إىل تجاوز وهن امليتافيزيقا وفقرها الوجودي. كانت دعوته حالذاك متّجهٌة إىل   

نقل الهّم امليتافيزيقي من حيِّز االعتناء باملاهيّات نحو فضاِء العنايِة بالوجوِد وأصالتِه.

الثالث: ملَّا استدرجه السؤال عن حقيقة الوجود إىل قلق طاول قاع النفس والفكر، وبسببه طفق يبحث 

عن َملََكاٍت أخرى غري مرئية يف الروح اإلنسانية لتكون البديل من العقالنية املتشيّئة مليتافيزيقا الحداثة.

الرابع: َحرْيتُه يف اإلرشاقات التي وجد أن الكينونة تََهبُها لإلنسان ليك يهتدي بها إىل صواب الضمري. 

َحرْية تبدَّت فيها اإلرشاقات عىل وجهني متعاكسني: بني أن تتأّت حصيلة اشتغاالت الفكر املحض يف 

انجذاباته القصوى، وبني أن تكون حاصل اختبار باطني عميق من شأنه أن يأخذ بناصيته إىل اليقني. 
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تلقاء اإلنعطافات املتداخلة هذه، ظل هايدغر مشغوالً باملاقبل واملابعد يف عني اللحظة. انشغل 

باللحظة الفيزيائية وتظهراتها، قدر إنشغاله بسؤال الوجود وغيبته.

سوف ينطلق هايدغر ليتواجه مع السؤال األكرث بداهة وحضوراً وبساطة واألعمق غوراً يف اآلن 

ه. أما حارضيتُه  عينه: »ملاذا كان وجود املوجودات بدالً من العدم؟«..  إنه سؤال األسئلة كلها كام سامَّ

ودالالتُه فتعود إىل مكانته التأسيسية، وإىل تجاوزه العميق ملعظم األسئلة األخرى، وكذلك إىل كونه 

سؤاالً جائزاً وبديهياً ورضورياً الستئناف التنظري الفلسفي. 

يدعو هايدغر إىل التهيؤ لتحصيل النشاط العقيل الكايف من أجل تحويل السؤال كله إىل نقطة 

االرتكاز التي ابتدأ بها، وهي »اللامذا«. تلك الكلمة الدهرية املسكونة بظأٍم آدميٍّ ال تُعرف له نهاية آمنة. 

راهن "فيلسوف الحرضة" عىل تلك املفردة لتؤدي مهّمة ال يقدر عليها أحٌد سواها. إذ من خالل  أداء 

هذه املهمة يتم اكتشاف كيف أن هذا السؤال املميز ميتلك أساسه يف ما يُسّمى"النقلة املفاجئة". وهي 

حني يتوغل املرء بعيداً يف تفاصيل األحكام املسبقة لحياته سواء كانت حقيقية أم متخيَّلة. 

اً يف وجه املوجود الذي يضّمه السؤال. فاالنتقال املفاجئ  يعرتف هايدغر انه ما زال يقف متحريِّ

سببه ذاك التحريُّ نفسه الذي يجعل السؤال موصوالً بجذره العميق وغري املريئ. كام لو انه يريد أن 

يوّضح أن الَحرْية املوصولة بالسؤال هي َحريٌة أصيلة ٌمستمدٌة من أزليِّتها وأبديِّتها يف آٍن. ولذا سينربي 

إىل اعتبار تلك »الفجأة« نوع من االستهداء إىل باب االصل.

* * * * *

عن  وغفلتها  باملوجود،  انئخاذها  بداعي  امليتافيزيقا  مجاوزة  األوىل  هايدغر  مهمة  كانت  إذا 

تلك  أن  تعلم  حني  اً  تحريُّ تتضاعف  حتى  تلبث  ال  املهمة  هذه  فمثل  للوجود،  األصلية  الحقيقة 

االنتقال من  أهله. ذاك أن عرص  العامل وتقرر مصائر  تزل تحتل مساحة  »الغافلة عن أصلها« ملَّا 

هذه  يف  املطلقة.  وسيطرتها  التقنية  ضوضاء  أمام  خفيض  بصوت  يتم  فوقها،  ما  إىل  امليتافيزيقا 

ناحية تجعله  ية وحرجة: من  الكائن اإلنساين يف وضعيّة حدِّ الحقبة من تطّور امليتافيزيقا يصبح 

يأخذ قسطه من مسؤولية كشف  أن  يتنبَّه إىل وجوب  أخرى  ناحية  الهيمنة، ومن  لجنون  يستسلم 

رت عام ميارسه العقل التقني، إىل الحد الذي يجعل  الواقع الذي هو فيه. والكشف هنا هو إزاحة السَّ

انتامء اإلنسان للوجود يعلن عن نفسه عرب استشعاره للخطر. وهذا اإلنسان هو نفسه الذي سيطلق 

عليه هايدغر اسم »الدازاين« أو«الكائن اإلنساين الباحث عن رس حضوره يف العامل«. وهو ما حاول  

ه )اإليرأيغنيس Ereignis(. أو االنبثاق الكبري«... هايدغر التفكري فيه تفكرياً خاصاً عرب ما سامَّ
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يغفل  اإلنسان  ان  الوجود، والحظ  التامة عن  الغفلة  إىل  هايدغر  أشار  والزمان«  »الكينونة  يف 

من  الخروج  من  بد  ال  الوجود  حقيقة  إىل  وللوصول  املوجود.  إىل  دامئاً  ينظر  ألنه  وجوده  عن 

الرهبة  أساس  إال عىل  يتحقق  أنه  يبدو  ال  التعايل  هذا  أن  إال  عنها.  والتعايل  املوجودانية  الدائرة 

هاتني  وبني  التفكُّر.  يبدأ  الحرية  ويف  وجوده،  عن  الغفلة  من  اإلنسان  يخرج  الرهبة  يف  والحرية: 

الحالتني تناظر وتشابه وامتداد، لكن الفرق بينهام أن العدم سبب الرهبة، والوجود أساس الحرية... 

لنا  ف  ينعتق من إسار املوجودات... ومتى تكشَّ التي تجعل اإلنسان  وبناء عليه، فالرهبة وحدها 

فقر املوجودات استيقظنا من غمِّ العدميّة، ثم ال نلبث حتى نقع مجدداً يف الحرية، التي بفضلها 

وحدها؛ وبعد انكشاف العدم، ينطلق لساننا بالسؤال »ملاذا«...

* * * * *
مل نشأ وصف هايدغر بـ »فيلسوف الحرضة« إال ألنَّا ألفينا مسلكه عىل هذا النحو. انه يومئ إىل 

حضور السائل يف جوف السؤال.. حضور سيجيز صاحبه شهادة املشاركة يف محاورة الكينونة واالستامع 

إىل ندائها، وتلبية دعوتها  من أجل أن يتعرَّف إىل ما احتجب عنه من حقائق. قََصَد هايدغر الشهود عىل 

حقيقة الوجود وظهورها. تغيَّا رصاط األشياء ووحدتها، من قبل ان تسكن منازل الكم والكيف وسائر 

مقوالت الكرثة. ملَّا سأل عن الكينونة، ما هي، ومن هي، ومن أين لها كل هذا الحضور رمى بحدقة 

البصرية إىل محل الرس: راح يسائلها ويستحيك صمتها املريب. مل يفعل هايدغر كلام ساَءَل الكينونة 

عن رسّها مثلام فعل األقدمون. مل يأِت بالسؤال عن الكينونة ليك يحّصل فكرة ما عن مصدرية الكائن 

من حيث هو كائن، أو عن شخص الكائن يف حلِّه وترحاله عىل أرض العامل الالمتناهي، بل انتهض إىل 

ما هو مسترت يف الحرضة. كان كمن يُجري تريناً شخصياً عىل الصفات التي رام أن يخلعها عىل  ذاك 

م إىل الحرضة فرتقَّى يف مراتبها حتى انقشعت له  »املوجود املتفرِّد بالفهم«؛ أي عىل اإلنسان الذي تقدَّ

أرُض الغربة. كل هذا من أجل أن يضع تساؤله يف املحل األنسب. أو عىل نفس األمر الذي هو ناظٌر 

إليه. وأىنَّ كان الحال فإن ما فعله هايدغر يف تيِهِه املبدع، أن أعاد صياغة سبيٍل ما إىل  سؤال الوجود. 

وهو سبيل ال ريب يف جدواه، بعدما استخلصه من شوائب املاهيات ليقيمه يف قلب الحرضة.

* * * * *
يف الحرضة الهايدغرية يلتقي الجمعان: »اإلنسان« و"الكينونة"، ولكن عىل أمٍر مقدور. رمبا عىل 

. أو رمبا عىل احتامل حدوث خطٍب جلل سيأيت  وصٍل بعد انفصال طال أمده يف زماِن الكينونِة املمتدِّ

بعد حني. لهذا سينعقد اللقاء بينهام يف الغالب عىل نصاب القلق املتامدي. أما ملاذا؟.. فألن سامء 
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الحقيقة الوجودية ال تنفسح إال بهام. وال يتحقق "الكائن املتفرِّد بالفهم" إال بإيجاد نفسه الضائعة يف 

عامل الكرثة الالمتناهي. فالبد له إذاً من فتح نوافذ السؤال عىل من يهبُُه سبيل الرشاد. إذ كيف لصاحب 

الحرضة أالَّ يتبنيَّ ذاك »الدفق اإليجادي« الذي منه يستمد الجمعان الدميومة واالنتظام؟.. ثم كيف له 

أن يُنشئ مع هذا الّدفق وصالً عىل خط املبارشة واإلدراك واملعاينة؟

تلك محنة عظمى ستظل تقضُّ مضجع هايدغر وتَتيَُّه به يف خضم الَحرية حتى املامت.

تلقاء هذا، يظلُّ املُمتَحُن يف الحرضة حريصاً عىل قصد بليغ: ميثاق تستدعي الكينونُة اإلنسان من بعد 

ل الستقبال ما يفيض عليه منها من كشوفات. وألن املسألة معلَّقٌة عىل ميثاق بني متناظَرين فقد كان  أن يتأهَّ

مثة تبادل ورشاكة يف االستدعاء. اإلنسان أيضاً يستدعي الكينونة ويطلبها، مثلام الكينونة تستدعيه وتأتيه 

بالجود. كان هايدغر يغفل عن هذا مرات ثم يذكره يف مراٍت آَُخر. كثرياً ما جرى ذلك يف اللحظة التي 

يّصاعد فيها مقام »الدازاين« إىل ذروة مجده وتألقه. إذّاك يغدو اإلنسان هو صاحب الحرضة فيام الكينونة 

متضّمنة يف الحرضة إياها. ويكون أيضاً وأساساً هو القيِّم عىل "دورة املُلك" وسيّد العامل. أما حني يُطرح 

السؤال من هو "الدازاين"؟ فإن اإلجابة الهايدغرية تتدرَّج عىل ثالثة أنحاء:

1ـ الكائن هو أنا يف كّل مرة وليس غريه. "كينونة النفس".

2ـ أن أكون مع اآلخرين "كينونة الغري".

3ـ أن يكون اآلخرون من حيث "هم". )الكينونة اإلنسانية الشاملة(. 

لكن هايدغر ال يقفل خط التلّقي عند هذا املثلث، بل هنالك "وجوٌد ما" يثوي يف األعامق وسيبقى 

يتطلّع إليه عىل امتداد أزمنة الحرية..

 الكينونة التي تأوَّلها هايدغر ومنحها خاصيِّة تفكُّره، ال تستوي عىل شأن واحد. وذاك من كوامن 

قلقه ومكابداته..هي عنده ذات أحوال وتشأُنات تزيد أو تنقص، تتعدد أو تتوحد تبعاً للمنزلة التي تتجىل 

ال الذي يفيض بهدايته عىل الكل. وحيناً، نظري »الروح القدس« الذي  فيها. هي حيناً، نظري العقل الفعَّ

يعتني باملوجود وميّده بكل أسباب الخريية. وحيناً ثالثاً هي جوٌد أصيٌل ينفق بال حساب. وهي فوق 

كل ما قيل ليست إال ما هي عليه يف ذاتها. ذلك بأنها أشد بعداً من كل كائن ويف اآلن عينه هي أقرب 

إىل اإلنسان من كل كائن. ومع ذلك فلن يقدر اإلنسان عىل إدراكها اال إذا غادر كهف أنانيته وامتد يف 

الالَّمتناهي. أما كيف له ان يفعل ذلك، فدون األمر باٌب عاٍل سوف يسعى هايدغر إىل فتحه من دون 

اعد يف الطلب حتى يحتدم مبشقة العثور عىل ماهية هذه الكينونة  كلل. لكن األخري، ال يفتأ  وهو يصَّ
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وحقيقتها. ولقد أعرب هو نفسه عن ذلك بالقول: إن الكينونة عيُنها يف عوز إىل فعل الوهب والجود 

ليك تبلغ إىل خاّصتها مبا هي إقباٌل إىل الحضور... ما يعني ان احتياج الكينونة إىل معونة من خارج، 

هو بال أدىن مجادلة حكم عىل الكينونة بالفقر، وبأن مثة معطياً كيلَّ العطاء والوهب هو الذي يتوقعه 

هايدغر آخر املطاف.

هوذا حال الكينونة املتعدد الحضور واألوصاف، فامذا أيضاً عن حال الكائن؟...

ما عاد االنسان مع هايدغر كائناً سالباً يُقيص ما سواه ليبقى هو وحده محور الكون وسيده والقيِّم 

ه وهو يعاين تراجيديا الحداثات املتعاقبة، أن يعيد الكائن االنساين إىل منطقة االعتدال،  عليه. همُّ

ثم ليستنقذه مام هو فيه من »اإلنقذاف« يف العدمية. محاولة هايدغر هذه، سوف تتخذ مسارات 

مضطربة وهو ميتحن الرفقة العاثرة بني اإلنسان والكينونة. كان عليه ليجد مخرجاً أن يرصِّح: »ليس 

»للدازاين« ليك يكتسب تعاليه سوى التعرض لقدرة الكينونة الفائقة...

ها هنا توكيد متجدد عىل تناظر بني "الدازاين" يف زمانه ومكانه وفعالياته، والكينونة كالعٍب خفيٍّ 

مينحه التأييد والتسديد واالعتناء. ويف كل حال، ما كان ليتفق له ما يريد إال أن مييض بعيداً يف التأويل. 

ولقد التجأ إىل هذا االختيار بعدما استنفذت امليتافيزيقا جّل مختزنها املقويل للتعرف عىل املاهيات. 

* * * * *
لن يكون التأويل للحائر يف الحرضة رضباً من سلوى تفرتضها رحابة اللغة. التأويل عنده تجاوز 

للمجاز وسكٌن إىل جوار الحقيقة. واملزيّة الكربى التي َحِظَي بها هايدغرـ  حسب هرني كوربانـ  انه 

َمْحَوَر فعل التفلسف حول الهريمينوطيقا. لهذا سرنى، كيف انربى يف تأويلياته إىل تجاوز امليتافيزيقا 

التقليدية من أجل استقصاء معامل ما فوق امليتافيزيقا. عند هذه الدرجة من التفكُّر باملتعايل يصل التحريُّ 

لدى املتأوِّل إىل أقصاه. وألن تفكراً هذه درجته، فهو يجعل املتفكر عىل نشأٍة مغايرٍة ملا عهده يف نفسه 

من قبل، فإن السؤال الذي يطرح من فوره هو: ماذا لو تيرسَّ لهايدغر مثل هذه الوضعية املفارقة؟.. 

... يقول بيري تروتينيون: إن التأويليات الهايدغرية ترتك لدينا انطباعاً انها الهوٌت من غري تجلٍّ

 ليس من ريب، أن صواب هذا االنطباع وبطالنه، أمٌر ال نستطيع الفصل فيه، ما دام كل صادر عن 

فيلسوف الحرضة يلج مخترب التأويل، أو انه يعكس مزاج املؤوِّلة وأهواءهم.

يف مقالته »إسهامات الفلسفة« سيعرب هايدغر عام طال أمد كتامنه: »إذا كان علينا أن نتغلب عىل 

اإلنقسام االنطولوجي بني الوجود واملوجود فإن علينا ان نقفز إىل حقيقة الوجود نفسه«. 
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اإلنتقال خفيًة إىل محراب  لو شاء  يَُر وقُع مسعاه. كام  نادرة، وإن مل  ة  بهمَّ سعى هايدغر إىل هذا 

االستبصار ليتحقق بإرادة الكشف. لقد أفصح عن املابعد بإشارات وإيحاءات وعبارات استمدت غذاءها 

من املرياث الروحاين املمتد للحضارات اإلنسانية. جاءت القفزة األوىل حني وجد أن اكتشاف »العامل« 

وتجيّل الدازاين يأيت دامئاً من خالل إجالء الحجب واإلبهامات، وبالتايل من خالل تحطيم السواتر التي 

يقطع فيها الدازاين )أو الحضور اإلنساين مع الوجود( نفسه عن نفسه. إال أنه وهو يخترب املطاف املتأخر 

إلجراءات الحداثة، ارتأى االستعانة بلغة هو صانعها. أرادها كلسان حاله.. ال تشبه أحداً مام سلف، وال 

إياها بـ »بيت الكينونة«، رمى إىل تظهري  تتشبَّه مبا يعارصها. وملَّا رفع اللغة إىل مقام املتعايل واصفاً 

منظومته عىل نصاب التعايل والتميّز والفرادة. حتى لكأننا بإزاء ميتافيزيقا محمولة عىل صهوة الكلامت. 

* * * * *

يف مقالته »رسالة يف النزعة اإلنسانية«، لن يرتدد باإلعالن عن انه تراجع عن نرش القسم الثالث 

من الجزء االول من »الوجود والزمان«.. ألن الفكر ـ برأيه ـ ال يستطيع أن يتوصل إىل إنجاز مهمة 

كاملة عندما يستعني بلغة امليتافيزيقا. أي أن التفكري يف زمنية الكينونة يستلزم العثور عىل لغة أخرى 

غري لغة الرتاث الفلسفي التقليدي. رمبا لهذا السبب ذهب يف تأويله شعرية هولدرلن، إىل أن مهمة 

الشعر الكربى هي »تأسيس الوجود باللغة«. لكأن اإلنسان هنا، سيأيت اللغة ليستشعر وجوده فيها 

ألول مرة. وما هذا إال ألن لغة الشعر لغة متعالية، مرشفة عىل نظائرها ومنتجة لوجودات مرئية أو 

متخيَّلة.  وألنها كذلك فهي تكشف حيث ال يحدث الكشف.

كذلك يستعمر هايدغر جلَّ أطاريحه بالِشعرية. يفعل هذا، ال ليُدهش املقبلني إليه بسحر الكلامت، 

وامنا ليأتينا بشهادتني: شهادة التعبري وشهادة املعنى. و»الدازاين« وهي املفردة التي استحالت أيقونة 

فلسفية سوف تشهد عىل حضور الشهادتني معاً. حتى إذا تأّولنا معناها بالعربية كان »االنسان«. وهو 

اإلسم املشتق من أنٍس وأنٍس يلتقيان وال يفرتقان. وأما الحاصل فهو املثنى الذي يتوقد العامل كله فيه.

* * * * *
حني يسأل هايدغر عن السبب الذي يصري معه صياغة خطاب عقالين، يف املنطق الغريب ممكناً، 

يروح يبنّي أن املسألة الفلسفية، أي مسألة الكينونة، تجد أصولها وجذورها يف كائن خاص قادر عىل 

طرح تساؤالت ال فقط حول الكائنات األخرى، بل حول كينونته بالذات. أساس الكينونة عنده هو 

اإلنسان، ذاك الكائن املفارق الذي يتفكَّر الكينونة بوصف كونها أكرث املسائل حضوراً، وينظر إىل 

ذاته كحارض فيها وغائب عنها يف اآلن عينه. إال أنه يدرك ان تساؤله عن رسِّها هو تساؤل يعني حضوره 
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هو بالذات. فاإلنسان مبا هو صاحب الحرضة، ال يتساءل من خارجها، وامنا هو حارٌض يف القلب 

ٌن يف التساؤل ال يسميه هايدغر »ذاتاً« وال حتى »إنساناً« بل »دازاين«،  منها. هذا الكائن الذي هو متضمَّ

)الكائن ـ هناك(. وسيعطي لهذا اللفظ مدلوالً خاصاً جداً، حيث مل يعد لفظ "Dasein" يعني لديه 

الوجود بصفة عامة، بل يخص فقط كينونة الكائن اإلنساين. 

يتعنيَّ إذن أال نفهم هذا الكائن كموجود بني موجودات، بحيث يكون مجرد كائن موجود هناك بني 

املوجودات، بل أن يُفهم ـ عىل العكس من ذلك- عىل أنه ذلك الكائن الخاص الذي هو، بشكل ما، 

كل كائن. إن ما مييز فعلياً وبشكل أسايس الدزاين الهايدغري عن مفهوم الذات كام ورد يف الفلسفة 

الحديثة، هو إقبال، أو انفتاح هذا الكائن نحو ذاته ونحو الكائنات األخرى يف آن. هي السمة التي يرى 

هايدغر أنها تشكل صفته املميزة. ُمعطياً للفظ االنفتاحية ـ من حيث هي سمة أساسية لنمط كينونة 

الكائن اإلنساين ـ مدلوالً قوياً يخص كائناً ليس هو مجرد كيان جوهري قائم، بل لكائن هو باستمرار 

»يف حالة ارتاء وانقذاف«. إنه كائن مختلف عن ذاك الذي تصورته الفلسفة الحديثة منذ ديكارت عىل 

أنه »ذات« )sujet( أي كيان جوهري )Substance( »ليس يف حاجة ألي يشء آخر ليك يحقق وجوده«. 

»الدازاين« إذاً،  هو رس الوجود. لكن هذا الرس ال يوجد خلف ما يظهر بل هو ظاهر بعينه. انه موجود 

اف. منه يستمد كل منكشٍف غذاءه وجاذبيته  هناك. »الهناك« هي حضور محتجب إال أنه حضور كشَّ

ودميومته. 

ل بكل هذا السيل من  بهذه الصفات التي ُخلعت عىل »الدازاين« ال يعود منطقياً النظر اليه وهو محمَّ

االلتباس الذي امتألت به األدبيات الحاكية عن ماهيته وهويته وأفعاله. فالدازاين كائٌن واعٍ ذاته، مدرٌك غريَه، 

ساعٍ إىل فهم حارضيته يف الكينونة. وبهذه املنزلة املفارِقة مييس نظرياً للكينونة وليس مجرد كائن منطٍو 

فيها، أو مسلٍِّم بأمرها عىل نحو اإلذعان املذموم. إنه متفاعل معها وفق مبدأ العشق والتشاعر والتواجد.

* * * * *

أنشأ هايدغر خطبته عىل أرض املفارقة. مكَّنته أزمنة الحداثات املتداعية من أن ميارس تريناته 

يف محاذاة نسيان الكينونة. ولذا فإن متاخمة "فيلسوف الحرضة" كتفاً إىل كتف،  وحالة إثر حالة، 

تخربُنا أن الرجل الحائر يف حرضٍة هو َهْنَدَس بنيانها، ما عاد يقدر عىل االستحكام مبآالتها. تفكُّر 

هايدغر يف أمر الدازاين حني رفعه إىل املقام األعىل، غداً َمْشَكالً بالنسبة اليه. هنا عىل األخّص، 

تبتدئ َحرْيته الفعلية وهو يتفكَّر الحرضة. مع الحرية ترتاءى لنا إرهاصات غري مسبوقة يف ما يجوز 

ان نسميه للوهلة األوىل »نزوع هايدغر إىل راحة العقل«. وال من شك يف أن لألمر علًّة: التفكري 
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املفاهيمي بات  حسابُه غري مؤهل لفهم وإدراك ما ينشده »الدازاين« وهو يف طور القلق األعىل. 

ال بد له إذاً من قفزٍة ما نحو أفٍق ما. وهذا األفق هو نفسه الذي سيُدِخلُه فيام بعد فضاء تحريُّ ال قرار 

له. الذي حصل هو انفتاح مسار آخر يف »سلسلة مساراته« الفكرية. طفق هايدغر يندد مبحدودية 

التفكري امليتافيزيقي لعجزه عن األخذ بناصية االنسان إىل عيش الكينونة. ولسوف نلحظ مثالً لهذا 

التنديد عندما شكَّك بأن مؤلَّف »الكينونة والزمان«، يزال يُشكِّل مرشداً لفهم الوجود. 

* * * * *

وصل الحدس الهايدغري إىل إستشعار املوجة االوىل من تثاّلت الدازاين، وهي إمكان العبور 

من االثنينية إىل منزلة تالية نستحب تسميتها مبنزلة التكامل يف املثنى. تاماً كام نظّر يف ميتافيزيقاه 

املتعالية لهذا التشاعر الخالّق  بني اإلنسان والكينونة. لقد أدرك أن كل تناظر يف االثنينية آيُل إىل 

االختصام والفرقة، بينام كل يشء يف منطق املثنى محموٌل عىل اإلنسجام والجمع. وما ذاك إال 

ألن زوجية املثنى ال تعمل اال وفقاً لقانون التكامل. وألنها  كذلك فإن سعيها إىل الوحدة، يجري 

طبقاً ملبدأ االمتداد الجوهري يف الواحد. إذ عىل هذا املبدأ الساري عرب االنسجام والتناسب بني 

قطبي املثنى، ال يعود مثة قطيعة، وإمنا تكامل وتفاعل يف نفس اآلن.

مل يكن هايدغر غافالً عن هذه الَسريِيَّة االمتدادية التي يوفرها املثنى لرتتِق االنفصال املوهوم بني 

الوجود واملوجود. والواقعة التي يجب ذكرها يف صدد األمر، أن صيغة املثنى هذه كانت وجدت 

تهيداتها وإن بصيغة التوريةـ  يف »ميتافيزيقيات« خلت، ومل تكن غائبة عن مطالعات هايدغر.

كان نيتشه ـ وهو ينقد ثنائية الخري والرش يف عقل الغرب ـ يتساءل باستغراب عن الكيفية التي 

ميكن ليشء ما أن يولد عن ضده: الحقيقة عن الضالل، وإرادة الحقيقة عن إرادة الخداع، والفعل 

الغريي عن املصلحة الذاتية، ونظر الحكيم النرّي الخالص عن استبداد الشهوة... كان يقول: »إّن 

تولّداً  من هذا النوع ممتنع..إذ يجب أن يكون لألشياء ذات القيمة األسمى منبع آخر وخاص. وهذه 

القيمة ال ميكن أن تُشتّق من هذه الدنيا الفانية الغاوية املخادعة الوضيعة، أومن هذا الهرج واملرج 

القيمة األسمى يجب أن يكون هنالك يف حضن الكون، يف  من األوهام واألهواء. إن منبع هذه 

الالّفاين.. يف اإلله املخفي، يف اليشء يف ذاته، هناك، وليس يف محل آخر«.

قد يكون نيتشه أكرث فالسفة الحداثة، ممن أّسسوا لنقض االثنينية املذمومة التي انتجت فكرة الكون 

املولود من احتدام األضداد. لقد رأى أن إميان امليتافيزيقيني األصيل ويف كل األزمنة، هو اإلميان 

بأضداد القيم. ثم ليبنّي »أّن علينا أن نرتقّب جنساً جديداً من الفالسفة، من الذين لهم ذوق ما، وميٌل ما، 
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: إيّن أرى بزوغ مثل هؤالء الفالسفة الجدد«. مغاير ومعاكس ألسالفهم .. ولنقل بكل جدـ  كام يقولـ 

حتى هيغل ـ وهو فيلسوف األضداد بشهادة امتياز ـ سيأيت يف لحظة صفاء لريى إىل املتضادات 

كيف تنحو إىل التعاون واالنسجام. ولقد الحظ يف تأمالته الفلسفية: انه متى وصل تناقض ما بني 

ين إىل حده األقىص، فإن كل من هذين الضّدين ينتقل باتجاه اآلخر ليصنعا معاً محالً مشرتكاً  ضدَّ

لالستمرار والدميومة. والحال ان كل ضد ال يحتاج إىل اآلخر ليتضمنه فحسب، وإمنا يصري كل ضد 

ـ عىل حد سواء ـ هو هذا اآلخر، كام لو كانا وسط حقل كهرومغناطييس تتضامن مفاعيله وفق مبدأ 

املوجب والسالب.

، سنالحظ تأسيساً ملذهب التكامل يف الوحدة.  عند هرياقليطس املستعاد بشغٍف هايدغرّي بنيِّ

مريئ تحت إرشاف »اللوغوس« وعنايته. وبقطع  أنشأ املعلم اإلغريقي رابطاً وطيداً بني املريئ والالَّ

املرئية  باملوجودات  يعتني  الذي  املتعايل  الكائن  تعيني  الفلسفية يف  لغته  اليه  النظر عام ذهبت 

وأبعادها الالَّمرئية فسرنانا بإزاء تنظري فلسفي ذي أفٍق عرفاين يف وحدة الكينونة. وهو ما كان  هايدغر 

متنبِّهاً إليه ملَّا تتبَّع امليتافيزيقا اإلغريقية من بداياتها إىل لحظة اكتاملها يف أزمنة الحداثة الغربية. 

لعّل ما أطلق عليه »نسيان الكينونة« ال ينأى من اإللهامات الهرياقليطية التي رأت إىل الحقيقة مبا 

هي انحجاب األساسيات عن نظر اإلنسان. أما اللوغوس الذي هو »القانون الكوين« وهو ما يحكم 

بسلطته كل يشء، وكل يشء يجري بالتوافق معه، فهو نظري الكينونة الهايدغرية كام مرَّ وصفها. 

وتأسيساً عىل هذه الرؤيا ال يعود اللوغوس جوهراً منفصالً عن عامل األشياء املادية. وال هو تطابق 

البنية الكونية الخفية  إنه  يف الوقت نفسه مع عامل األشياء املأخوذة عىل حدة، وليس مامثالً له. 

لألشياء، والنظام املنسجم للكون. أنه تعبري عن الوحدة الديناميكية لألضداد. تلك الوحدة التي 

تتجىل باملثنى ويتجىّل هو فيها كأرفع مثال لتجيل األلوهة يف العامل.

* * * * *

يف الشطر األخري من حياته سوف تتمدد َحرْية هايدغر لتصل مطرحاً يصري فيه السؤال امليتافيزيقي 

نفسه محل تساؤل. وتلك لحظة منعطَفية ال يضارعها ما سلف من انعطافات يف مساراته الفلسفية. 

ة التي يفتتح الفكر حركته بها يف عامل  إنها انعطافة بسيطة ومعقدة يف آن. فإذا كان السؤال يشبه الُكوَّ

د  املوجودات ليحّول ما يجهله عنها إىل معلوم، وما استرت منها إىل حضور، فإن هذا السؤال قد يتبدَّ

حني يستنفذ كامل أغراضه. وحتى يصل السؤال عن أحوال املوجود يف الوجود إىل اإلشباع، فإنه 

قد يتبدد وفق ما تحكم به القوانني املنطقية. عند هذه الحال يصري لالستفسار عن منشأ الكائنات 
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والرحم الذي انبثقت منه ُدربة أخرى. جاءنا هايدغر بالتساؤل كمنهج لالستفهام "املابعدي" عن 

د كونه يستمّد غذاء دميومته  الوجود واملوجود.  التساؤل الذي هو تقوى الفكر عنده غري قابل للتبدُّ

من الوضعيات الحائرة. لهذا مل يكن السؤال كالتساؤل. السؤال مبارٌش، حادٌّ بالطبعِ، ال يرتدد بني 

أما  يكون.  ال  أو  يقنٍي  إىل  يُفيض  للسؤال جواب  يكون  أن  إما  واحد.  أمر  متناقضني يف  جوابني 

التساؤل فهو حبل ممدود، ُمعنٌي عىل الصرب، يدع املجال للتأّول تالفياً لقطعية اإلجابة. وملا كان 

الحال  الواقع، فهو يف هذه  السؤال موصوالً بيشء ال ينوجد إال باإلفصاح عن ماهيّته وتعيّنه يف 

مقولة منتمية إىل العامل الَقلِق. حني أن التساؤل رضٌب من الرتكيب العجيب يتضمن سؤاالً وجواباً 

غري مكتملني. ولذا فمكانه املناسب فضاء الحرية. 

* * * * *
ال مناص من اسرتجاع امليتافيزيقا عىل نصاب آخر. عىل نشأة ال تعود فيه الفلسفة مجرد نظرية أو 

موضوعاً منتجاً للقضايا، بل فاعلية يُستهدى بها لفهم ظواهر املوجودات ومصائرها. وبهذه املثابة 

تصري امليتافيزيقا ـ حال عودتها طبقاً للرغبة الهايدغرية ـ َسرْييَّة هادية إىل حقيقة الوجود. أما مشكلة 

التعلق بسؤال املوجود عند هايدغر فستبقى عىل أحوالها ما دام اسرتجاع امليتافيزيقا رضورياً كلام لزم 

الهبوط إىل دنيا اإلنسان وتاريخيته. والذين يأخذون عىل هايدغر َميْلَه املتأخر إىل »َرْوَحنة امليتافيزيقا« 

رمبا مل يستشعروا السؤال الذي يتكرر ثم يعود  حسرياً إىل سريته األوىل إثر كل إجابة ناقصة.

مل يفارق هايدغر أسئلة امليتافيزيقا الصاّمء. لكنه مل يسكن إليها، وإمنا ساكََنَها عىل سبيل املجاراة 

والوفاء لقرىب قدمية. أما ما ستؤول إليه رغائبه فذلك ما ستفي به إلقاءات السنني األخرية من عمره.

العرفاين،  الحادث  إىل  يتعرض  أن  الحائرة،  الحرضة  ساحل  يجوب  وهو  هايدغر  أوشك  لقد 

بعدما أرهقته مشقة السؤال حول حقيقة الكينونة. بدا كام لو إنه يستعد لسفر تعرُّيف مل يألفه من قبل. 

سفر هو أقرب إىل هجرة ال تقبل العودة إىل الوراء. غايتها الوصول إىل فكر يتعدى الفقر املوصول 

باملاهيات الفانية. هوـ  عىل األصحـ  فكر الفكر الذي جعله أرسطو فكراً خاصاً بالله. فكر يقود إىل 

األصل.. إىل اليشء الذي هو محطُّ السؤال. رمبا هذا الذي حدا به أن يعلن عام 1973 انه مستمر 

يف تعريف فكره بأنه »فينومينولوجيا ما ال يظهر«. أي الفكر الذي يحيل دامئاً إىل عملية الظهور، 

وإىل األنوهاب التي يتلقاها اإلنسان يف الحرضة اإللهية.

لو تأوَّلنا التعريف املنرصم، لتناهى إلينا صدى الحادث االنبثاقي املوعود الذي ينتظره هايدغر 

األخري. يف مفهوم »اإلرأيغنيس« )Ereignis( الذي سيوظفه هايدغر يف انتقاالته املفارقة، ما يفصح 



املبتدأ18

   2 0 1 6 يــف خر
 A L - I S T I G H R A Bاالستغراب

يرتب عىل  ما  مع  آخره،  إىل  ومعه  الوجود  بسؤال حقيقة  السفر  األعظم:  ي  التحدِّ عن دخوله يف 

ذلك من هجران ما اقرتفته ميتافيزيقا الكرثة من نسياٍن وغفلٍة وحجب. رمبا توّخى هايدغر من هذا 

املفهوم املنحوت برباعة أن يقارب من خالله الدفق اإللهي عىل الكائن، بخاصة حني يكون هذا 

الكائن يف ذروة انجذابه إىل الغيب. »اإلرأيغنيس« كام انتسجه هايدغر هو الحادث الرّسي الخاطف 

الذي تُقِبُل فيه الكينونة بطهارتها وقدسيتها عىل اإلنسان، وال غاية لها سوى اإلنفاق بال حساب.

التي  تلك  "الرْوَحنة".  إىل  الهايدغري  باملنزع  أثره  نتقىّص  سوف  الرسِّي  الحادث  هذا  مثل 

أقبل إليها، أو أقبلت إليه، بعد مسار شاقٍّ باتجاه ما ال يقع يف متناول الذكاء الفيزيايئ، وإمنا ذاك 

الالهويت  يصفها  الباطنّي  الوجد  من  مرتبة  وتلك  يُدرك.  ما ال  الحكيم عىل  باالنفتاح  يؤَت  الذي 

والفيلسوف األملاين بول تيليتش باإلميان األقىص الذي مينح صاحبه القدرة عىل التجاوز والتعايل 

ل ذلك، يستطيع عيش الغيب وظهوره بنفس املقدار.  واالستيعاب واإلحاطة والصرب. فإن من حصَّ

فهو يف حال انسجام ووئام ووحدة ولو ظن اآلخرون خالف ذلك.

اإلميان يف حدوده القصوى ـ كام يبني تيليتش ـ هو إمكانية جوهرية لإلنسان، ولذلك فوجوده 

رضورّي وكيّل، وهو ممكن ورضوري أيضاً يف زماننا هذا. وإذا فُِهَم اإلميان يف جوهره عىل انه همُّ 

أقىص، فال ميكن إّذاك أن يثلمه العلم الحديث أو أي نوع من التفلسف. يف هذه املنزلة لن يكون 

للعقل فلو كان كذلك ملَاََل إىل نزع الصفة اإلنسانية عن اإلنسان. فاإلميان الذي  اإلميان نقيضاً 

ر العقل يدمر يف املقابل نفسه ويدمر إنسانية اإلنسان. إذ ال يقدر سوى كائن ميتلك بنية العقل  يدمِّ

عىل ان يكون لديه هامً أقىص. أي أن يكون شغوفاً بالله واإلنسان يف آن، وذلك إىل الدرجة التي 

يؤول به هذا الشغف إىل تخطي الثنائية السلبية التي تصنع القطيعة بني طرفيها. وبهذا املعنى يصري 

العقل رشطاً تأسيسياً لإلميان: ذلك ألن اإلميان هو الفعل الذي يصل به العقل يف نشوته اإلنجذابية 

إىل ما وراء ذاته. أي إىل ما بعد أنانيته التي يتجاوزها باإليثار والعطاء والغريية. 

 أما الفيلسوف والالهويت األملاين رودولف أوتو فريى إىل الحادث العرفاين باعتباره رسّاً مكتظّاً 

بالرهبة. ذلك بأن ما هو رسِّي، لو شاء املرء، التعبري عنه تعبرياً بالغ األثر هو »ذو الغريية التامة«. ذاك 

الذي يوجد بتاممه خارج دائرة املعهود، واملُستأْنُس به، والذي يقع نتيجة لذلك، بالضبط، خلف حدود 

»املألوف«، ويناقضه، مالئاً الذهن دهشة وذهوالً. فاألمر »الرسي« حقاً يقع خارج إمساكنا به، وإدراكنا 

له، ال ألن ملعرفتنا حدوداً مرسومة فقط، وإمنا ألننا نلتقي فيه مبا هو »ذو غريية تامة«، بشكل ضمني. 

تودي  قد  بأسئلة  الفكر  لزوم إلشغال  إذ ال  نفع.  من  آنئٍذ  الرس  للسؤال عن  يعود  عند هذا، ال 
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بصاحبها إىل اإلغتامم وانرصاف الفكر الخالّق عن غايته. من يدرك رس تلك اللحظة إدراك عيش 

ومعاينة ال يعبأ إن كان قد تعّقل ذلك الرس بالحجة واالستدالل أم ال. فإن من عاش الرس ال يعود 

ه التعرف عىل صفاته وآثاره الخارجية. فقد بلغ مقام التحقق، وبات يعرف ما ال يقدر عىل معرفته  يهمُّ

حتى الكرثة من أهل الندرة. 

* * * * *
فوق  يتسامى  ما  هي  بل  عادياً،  موجوداً  الكائن  مع  تآخيها  الكينونة يف  تعود  ال  املقام  هذا  يف 

املوجودات. نظري املطلق والالّمتناهي لدى الفالسفة، أو هي "الوجود املنبسط" عند العرفاء. كان  

هايدغر يويص من يريد اختبار الكينونة أن يتأمل باملعنى الذي يسيطر عىل كل ما هو كائن. وأن يدخل 

يف حالة تأملية وجدانية تسكت فيها األحكام املنطقية الثنائية ليبدأ االنفتاح عىل املتعايل. 

إنها الرغبُة الصافيُة يف التمثّل. معها ال يعود الغري الذي جرى تثّلُه آخراً. الغري وصاحب الرغبة 

الواحد  الصافية يصريان نفساً واحدة. تّحى األثنينية ليولد املثنى. هناك حيث ينطوي رس اتصال 

بالكينونة عىل اختالفها وتكرثها.

وملا كان أصُل كُل رغبٍة شهود رغبٍة أخرى حقيقية أو وهمية، فقد جاءنا هايدغر برغبٍة تتوسط 

الحقيقة الواقعية وما يتأىب عىل  التموضع تحت سلطان الحس. نلحظه ال يأنس إال إىل الحرضة 

واملوجود.  الوجود  بني  املسترت  امليثاق  الكشف عن رس  أراد  ألنه  إال  ذاك  وما  للحرية.  الباعثة  

رت أن يصري امليثاق املربم بني اإلنسان والكينونة، مثابة أيقونة  لكأمنا غاية الفيلسوف الحائر يف السَّ

للذين يقرتفون جناية التعرُّف عىل حقيقة الوجود.

رهان هايدغر عىل اللغة رهاٌن عىل املطلق. يف مسعاه هذا كان أشبه بأولئك الذين مضوا يف ملحمة 

اللغة إىل أقىص حدود اإلمكان، ثم كان عليهم أن يطلبوا املزيد، فلام مل يطيقوا الحرف مضوا إىل 

اإلشارة.. فلام مل يطيقوا ثانية قالوا ما شاؤوا بأحرف مهموسة، وهكذا حتى ليوشك الفيلسوف أن يجد 

للصمت مكاناً يف فضاء لغة "فوق ميتافيزيقية" ال تتناهى يف االمتداد والسعة...

ذاك سمُت هايدغر من »الكينونة والزمان« إىل أواخر املحارضات التي ألقاها قبل آٍن قليل من 

ارتحاله. سمٌت ال تحتمله إال »الكتابة املطلقة«.. وفلسفة هذا النوع من الكتابة انها قاصدة كل معنًى 

محتجٍب يف حرضة الكينونة. فإنها حني تارس لعبتها ال تفكر بالنقد وال بسلطانه. كام ال تأبه لظنون 

قارئها وال ألحكامه وتأويالته. معيارها نفسها، وعاملها كامن يف املخصوص من هذا العامل نفسه. 

سوى انها تتغيّا حقيقة الوجود الحية ال هوية املوجودات التي تؤول إىل الذبول واملوات.
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اعد هايدغر يف شغفه بـ »ما فوق امليافيزيقا« وتريناتها الخطرة، فلن نعود نرى إليه عىل  حني يصَّ

حال واحد. تستدرجه أحوال الكينونة إىل انسياباتها، لكنه ال يفتأ ان يستدرجها ليجد لنفسه فيها مطرحاً 

آمناً. سبيلُه إىل املطلق موفور يف الكتابة املطلقة. تلك التي اتخذها هادية له يف متاهته العظمى. ففي 

تلك املتاهة تتحول أمكنة الكينونة كلها إىل مقامات ال يدخلها إال املتوحدون بأنس االعتزال. 

مثة إذن، تشاعر مع الحرضة التي هو منها وفيها، هو أدىن إىل ميثاق باطني بني حضور الدازاين 

واستجاباته لنداء الكينونة. هو أشبه بذاك الذي ينعقد بني الراهب والدير، أو بني الويل واملقام القديس.

« التي تُعرُِب عن اختبار معنوّي، وانخطاف روحّي ال يتوفّر عليها سوى الذي  إنها »لحظة التجيلِّ

يعيشها بالفعل. إنها اللحظة التي تولد من القلق الخالَّق. القلق الذي ينظر إليه هايدغر بأنه »ميكن 

أن يستيقظ يف الوجود يف أية لحظة وال يحتاج إىل أي حدث غري اعتيادي إليقاظه .. إذ من خالل 

هذه التجربة تصبح الكينونات بكاملها غري رضورية، حيث تنزلق ويبقى الدازاين الخالص كل ما 

هنالك"...  التجيلِّ هو حاصل القبول املتبادل بني الحرضة والحارض. متى حصل القبول باإلقبال 

تنمحي اإلثنينيّة بني »املقبل« وصاحب الحرضة، ومتى أدرك الدازاين رسَّ املبادلة ازداد تلّهفاً إىل 

متناهي. وصل الرس بالرس. حتى مييس مضاهياً للكينونة يف صفائها الالَّ

لن نقول إن هايدغر بلغ املكان اآلمن يف الحرضة. لقد مىض بالبذل طلباً لهذا املبتغى. لكنه 

اتجه شطر األلوهي بشّق النفس.. حتى ليعلن بعد طوافه األخري يف صحراء امليتافيزيقا الظأمى: 

"وحده الله بإمكانه أن مينحنا النجاة"...

* * * * *
سعينا يف هذا العدد االستثنايئ من "االستغراب" إىل االقرتاب من مارتن هايدغر ونظامه الفلسفّي 

عىل نحو املتاخمة واالستقراء، ال عىل نحو االستعراض املحض. مل يأخذنا الظّن أننا أحطنا ـ ولو 

عىل نحو اإلجاملـ  مبا أبدعه من منجزات فكريّة وفلسفّية مثرية للجدل، وال سيام يف ميدان مباحث 

الوجود واملوجود.

نشري إىل أن هذا العدد جاء استثنائياً من وجهني: أوالً، لتناسبه مع الذكرى األربعني لوفاة هايدغر. 

وثانياً، لرغبتنا باإلضاءة عىل هذه الشخصية الفريدة التي شكّلت وال تزال محور الثورة املعرفية التي 

أحدثها يف عامل الفلسفة املعارصة.
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هنري كوربان وسيطًا بين هايدغر والسهروردي
ما أدرْكُته بفضل هايدغر عثرُت عليه يف امليتافيزيقا اإلسالمية

[[[ Philippe Nemo حاوره: فيليب نيمو
 

ينزل هذا الحوار مع الفيلسوف واملسترشق الفرنيس هرني كوربان منزلة استثنائية يف مجال 

املقارنة بني مارتن هايدغر وعدد من حكامء املسلمني كالسهروردي ومال صدرا وابن عريب. 

لقد تركزت األسئلة واإلجابات كام سيظهر لنا الحقاً حول الوجود واملوجود ومدارج الفهم 

املتعلقة بهام. ومثل هذا املبحث كان منذ اليونان وملا يزل،  يهيمن عىل مشاغل الفلسفة من 

دون أن يفقد شيئاً من سحره وجاذبيته.

 الحوار الذي أجراه فيليب نيمو  مع كوربان كان حواراً مبارشاً  عرب  إذاعة فرنسا ـ الثقافة 

)Radio France - Culture(. وقد تم تسجيله عىل مراحل بطلب من كوربان نفسه يف متوز 

)يوليو( من العام 1976، أي قبل سنتني من وفاته يف السابع من ترشين األول )أكتوبر( 1978.  

املعنى  وبهذا  مختلفة.  مناسبات  ويف  مرة  غري  التقيا  وقد  لهايدغر،  مجايالً  كوربان  كان 

سوف يتبني لنا كيف أن تبادل املعارف واألفكار بني الرجلني أدى إىل إغناء كل منهام بعوامل 

إضافية يف ميدان الفلسفة واإللهيات.

املحرر  لنقرأ إذاً...        

فيليب نيمو: سيد كوربان، كنت أّول مرتجم لهايدغر يف فرنسا، وأّول من أدخل الفلسفة اإليرانبة 
اإلسالمية إىل الثقافة الفرنسية. كيف تتوافق هاتان املهمتان يف الشخص نفسه، يف الوقت الذي 

يعترب فيه مارتن هايدغر الغرب وطناً له..  ففلسفته ذات طابع أملاين باإلجامل، أفال يكون مثة تباين 

يف هذه الحال بني االنشغال برتجمة هايدغر، من جهة، وترجمة السهروردي، من جهة أخرى؟...

.From Heidegger To Suhravardi: An Interview With Philippe Nemo :العنوان األصيل للمحاورة -

.  www.imagomundi.com.br /espiritualidade/corbin-heid-suhr.pdf :نقالً عن

تعريب: رشا طاهر ومنار درويش - مراجعة: كريم عبد الرحمن.
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يف  باستمتاع،  أالحظ  وكنت  كثرياً،  السؤال  هذا  واجهت  الواقع،  يف  كوربان:  هنري 
أدخل  من  نفسه  هو  هايدغر  مرتجم  أن  يكتشفون  حني  املحاورين  اندهاش  األحيان،  بعض 

هاتني  بني  التوفيق  من  تّكن  كيف  يتساءلون:  وكانوا  الغرب.  إىل  اإلسالمية  اإليرانية  الفلسفة 

قصري،  بوقت  هايدغر  وفاة  بعد  لنا  حوار  خالل  فرتة،  منذ  لك  أقول  أن  حاولت  املهمتني؟ 

مسبق.  بشكل  سلوكنا  وتحديد  فيه،  يتخبطون  الذي  االنغالق  نتيجة  هو  االندهاش  هذا  أن 

باللغات  املتخصصون  وهناك  وحضارتها،  وأدبها  األملانية  باللغة  املتخصصون  هناك  يُقال: 

يف  وآخرين  اإلسالمية  الدراسات  يف  متخصصني  إىل  ينقسمون  الذين  الرشقية  والثقافات 

من  لدى  كان  فلو  واإليرانية؟  األملانية  بني  نجمع  كيف  لكن  وغريهم.  اإليرانية،  الدراسات 

ولو  الفيلسوف،  بها  يقوم  التي  واألبحاث  الفلسفة  ماهية  عن  بسيطة  فكرة  األسئلة  هذه  يطرح 

تشري  هامشية  أمور  سوى  ليست  الفيلسوف  إىل  بالنسبة  اللسانية  العوارض  أن  تصوروا  أنهم 

الدرجة؟ تلك  إىل  اندهشوا  كانوا  ملا  فحسب،  ثانوية  أهمية  ذات  طوبوغرافية  تنويعات  إىل 

هايدغر مع  لقائي 

التقيتام،  هل  وعضوية،  مبارشة  وفلسفته  بهايدغر  صلتك  كانت  حدٍّ  أي  إىل  نيمو:  فيليب 
وكيف؟

خيالية  نات  مدوَّ صادفت  أن  سبق  ألنني  األمور  بتلك  ألبوح  الفرصة  أغتنم  كوربان:  هنري 
يف  هايدغر  مع  تنىس  ال  لحظات  أمضيت  أن  الرشف  يل  كان  فقد  الروحانية.  سرييت  حول 

أقوم  كنت  التي  الفرتة  خالل  أي   ،1936 توز/يوليو  ويف   1934 نيسان/أبريل  يف  فرايبورغ، 

املثري  ومن  امليتافيزيقا؟«.  هي  »ما  عنوان:  تحت  نرُشت  نصوصه  من  مختارات  برتجمة  فيها 

هايدغر.  بفلسفة  خيبتي  نتيجة  فسيكون  الصوفية،  نحو  تحّولت  كنت  لو  أنني  سامعي  للدهشة 

إىل  تعود  السهروردي  عن  كتبتها  التي  األوىل  فاملنشورات  البتّة.  صحيحة  ليست  املقولة  هذه 

 ،1929 1933 و1935، أما شهاديت التي نلتها من معهد اللغات الرشقية فتعود إىل العام  العامني 

مختلفة  جبهات  عىل  بأبحاثه  يقوم  فالفيلسوف   .1938 العام  يف  لهايدغر  ترجمتي  نرُشت  وقد 

إليه تتخطى حدود املفهوم الضيق للعقالنية  بالنسبة  الفلسفة  إذا كانت  الوقت نفسه، خاصة  يف 

يجريه  الذي  البحث  يستلزم  ذلك،  عن  فضالً  األنوار«.  »عرص  عن  اليوم  آخرون  ورثه  الذي 

الفيلسوف الدخول يف حقل أكرث اتساعاً ليك يتمكن من احتواء الفلسفة األسطورية ألشخاص 

معطيات  بساطة،  بكل  يتلقى،  ليك  وغريهم،  وسويدنبورغ،  عريب،  وابن  بوهم،  يعقوب  مثل 
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الفلسفي.  للتأمل  املقّدمة  املصادر  من  كالعديد  الخيايل،  العامل  وتجارب  املقدسة  الكتب 

باللغة  متخصصاً  لست  الواقع،  يف  فأنا،  لذا  خاص،  وبشكل  األساس،  يف  الفلسفة  درست  لقد 

فإذا  الروح.  تقوده  حيثام  مسعاه  يتابع  فيلسوف  أنا  وإمنا  الرشقية،  باللغات  حتى  وال  األملانية 

قادتني إىل فرايبورغ وإىل طهران وأصفهان، تبقى هذه املدن يف نظري »مدناً رمزية«، أي رموزاً 

مستمر. ملسري 

القادمة، ألنه يجب  القليلة  اللحظات  أتأمل ذلك خالل  أنني ال  ما أطمح إىل استيعابه، مع 

عيّل أن أؤلف كتاباً، هو التايل: إّن ما كنت أبحث عنه يف هايدغر، وما أدركته بفضله، هو نفسه 

شخصيات  مؤلفات  يف  اإلسالمية،  اإليرانية  امليتافيزيقا  يف  عليه  وعرثت  عنه  أبحث  كنت  ما 

عىل  األمور  جاءت  األخرية،  هذه  مع  ولكن  منها.  البارزة  األسامء  بعض  بعد  ما  يف  سأذكر 

مهمة  يف  قدري  بعثني  أن  الصدفة  محض  من  يكن  مل  النهاية  يف  ملاذا  يفرّس  آخر  مستوى 

عن  اآلن،  حتى  عاماً  ثالثني  منذ  أتوقّف،  مل  حيث  الثانية،  العاملية  الحرب  غداة  إيران  إىل 

سيكون  لكن  حينها.  البلد  لهذا  الروحانية  واملهمة  الروحانية  الثقافة  وتعميق  العالقات  إقامة 

عميل،  ماهية  اآلخرون،  يفهم  ليك  أيضاً،  أحّدد  أن  الرضورة،  من  بل  ال  رسوري،  دواعي  من 

مسرييت  طوال  به  احتفظت  الذي  وما  لهايدغر،  به  أدين  الذي  وما  به،  أقوم  الذي  والبحث 

كباحث. املهنية 

اهلايدغرية اهلرمينوطيقا 

فيليب نيمو: دخلت مع النص الهايدغري مؤّوالً، ما الذي دعاك إىل هذا؟

الصفحات  يف  تظهر  التي  الهرمينوطيقا  فكرة  عن  التحدث  البداية  يف  أوّد  كوربان:  هنري 
أنه  هي  هايدغر  بها  يتمتع  التي  الكربى  املزيّة  وتبقى  والزمان«.  »الوجود  لكتاب  األوىل 

غريبة،  تبدو  »هرمينوطيقا«  عبارة  كانت  فقد  الهرمينوطيقا.  حول  نفسه  التفلسف  فعل  َمـْحور 

مستقى  املصطلح  هذا  ولكن  أربعني سنة.  قبل  الفالسفة  يستخدمها  كان  عندما  بل همجية،  ال 

باإلستخدام  ندين  ونحن  اإلنجيل.  كتاب  يف  املتخصصون  يستخدمه  وكان  اإلغريقية،  من 

 De" بـ  الالتينية  إىل  ترجم عنوانها  قد   peri hermêneias فرسالته  االصطالحي هذا ألرسطو، 

interpretatione"، أي »العبارة«.

بالنسبة إىل فلهلم دلتاي، فهو يستقي هذا املفهوم من فريدريش شاليرماخر، الالهويت  أما 

بقَي غري مكتمل. هذا هو  الرومانسية األملانية، والذي خصص له دلتاي عمالً كبرياً  الكبري يف 
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املكان الصحيح الذي نجد فيه األسس الالهوتية، ال سيام الربوتستانتية، ملفهوم الهرمينوطيقا 

الذي نستخدمه اليوم بالشكل الفلسفي. وأعتقد لألسف بأّن شبابنا الذين يتبنون أفكار هايدغر 

قد فقدوا شيئاً من هذا الرابط بني الهرمينوطيقا والالهوت. لذلك، ينبغي الستعادته، إيجاد فكرة 

عن الالهوت مغايرة كلياً لتلك املتعارف عليها اليوم يف فرنسا كام يف البلدان األخرى، وأقصد 

السيايس.  االجتامع  عن  تعرّب  ال  هي  بينام  اإلجتامع  لعلم  خاضعة  أصبحت  التي  تلك  بذلك 

يف  ميارس  الذي  الهرمينوطيقا  مفهوم  مبساعدة  إالّ  تتّم  أن  ميكن  ال  الجديدة  الفكرة  وهذه 

يف  تطورت  الهرمينوطيقا  ألن  ذلك  واإلسالم.  واملسيحية  اليهودية  الساموية؛  الكتب  ديانات 

املستقبلية.   االنبعاثات  مع محافظتها عىل  كتأويل عفوي  املكان  هذا 

ملاذا؟ هل ألن كتابك يتضمن ـ كام تقول ـ كل األمور التي تهمنا؟. فيليب نيمو: 

عملية  جوانب:  ثالثة  خالل  من  وذلك  الحقيقي،  املعنى  نفهم  أن  يكفي  كوربان:  هنري   
اكتشاف حقيقة ذلك املعنى. الفهم، ثم ظاهرة املعنى، وأخرياً 

عادة  عليه  نطلق  ما  نفسه  هو  الحقيقي  املعنى  هذا  هل  السؤال،  يبقى  لكن  نيمو:  فيليب 
النحو  عىل  التاريخ  عن  بعيداً  آخر  مستوى  إىل  ينقلنا  معنى  املقصود  أم  التاريخي،  املعنى 

الكلمة؟  لهذه  عليه  املتعارف 

تأخذ  الساموية  الكتب  التي منارسها يف  الهرمينوطيقا  فإن  للوهلة األوىل،  هنري كوربان: 
بعني االعتبار إجامالً املواضيع واملفردات املتداولة يف الظاهراتية. فام كنت أستمتع به لدى 

وإذا  شاليرماخر؛  الالهويت  إىل  تعود  التي  الهرمينوطيقا  عن  صادراً  املجمل  يف  كان  هايدغر، 

الذي  املفتاح  هي  الفلسفية  الهرمينوطيقا  ألن  فذلك  الظاهراتية،  إىل  أنتمي  أنني  أّدعي  كنت 

التعّمق  متابعة  سوى  ليس  به  قمت  فام  وبالتايل،  الباطني.  أو  املسترت  املعنى  عن  يكشف 

ومن  الشيعي،  لإلسالم  الروحية  املعرفية  يف  املكتشفة  وغري  الشاسعة  املناطق  يف  املوجود 

كان  الهرمينوطيقا  مفهوم  ألن  إال  ذاك  وما  املجاورة.  واليهودية  املسيحية،  املناطق  يف  ثم 

الكبري  اإليراين  بالفيلسوف  تتعلق  كانت  األوىل  منشورايت  وألن  جهة،  من  هايدغرية  نكهة  له 

هايدغر  بني  خلطت  أنني  إىل  التلميح  يف  تادوا  »املؤرخني«  بعض  أن  حيث  السهروردي، 

والسهروردي. 

هايدغر.  مؤلفات  مجموعة  ضمن  كثرياً  عنه  الحديث  يتم  ال  كتاب  مثة  السياق،  هذا  يف 

التي قدمها.  ألّفها، ألنه كان األطروحة  التي  الكتب األوىل  أنه كتاب قديم، ال بل من  صحيح 
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الشيقة  الصفحات  يتضمن بعض  الذي   ،Duns Scot »دانز سكوت«  كتابه  نتكلم هنا عن  نحن 

التأميل«.  الوسطى »النحو  القرون  والتي تتعرض ملا كان يطلق عليه فالسفتنا من  جداً 

هي  لهايدغر،  والزمن«  »الوجود  كتاب  ميتافيزيقا  يف  أساسية  تعترب  التي  املعنى  ظاهرة  إن 

من  الذي  الرابط  هذا  عىل  الحصول  كيفية  نتعلم  أن  يجب  ولكن  واملدلول.  الدال  بني  الرابط 

النظري.  للتقيص  الدال واملدلول موضوعاً  دونه سيظل 

والتي  هايدغر  أمامنا  يطرحها  التي  الغريبة  املفردات  إىل  انتقلنا  لو  ماذا  نيمو:  فيليب 
الفرنيس األول تحت اختبار عسري؟. وضعت مرتجمه 

 هنري كوربان: تحرضين كلامت مثل Erschliessen، وErschlossenheit، وعبارات يقصد 

 ،Entdecken مثل  وعبارات  اإلنساين،  الوجود  كيفيات  خاللها  من  تنكشف  التي  األفعال  بها 

أننا  رسيع  بشكل  الحظته  ما  لكن  املستور.  كشف  أي   ،Verborgen الـ  أو  االكتشاف،  أي 

املثاليني  الثيوصوفيني  كبار  لدى  الكالسيكية  الغربية  اللغة  يف  الكلامت  هذه  مرادف  نجد 

ظهور  أيضاً  هناك   .)bâtin( وباطن   )zâhir( ظاهر  مثل  عربية  كلامت  تراودين  اإلسالم.  يف 

 .)mazharîya( وَمظَهرية   ،)mazhar(وَمظَهر  ،)mozhir(وُمظِهر  ،)izhâr( وإظهار   ،)zohûr(

أي   hastkonandeh و  الخلق،  أي   hastkardan مثل  كلامت  فهناك  الفارسية  اللغة  يف  أما 

يكفي  إذ  املعجم،  استخدام  عيّل  ليس  املخلوق.  أي   hastkarde/ hastgardîdehو الخالق، 

ما  الواقع  يف  هناك  مفردات.  من  الظواهر  علم  به  يأيت  ما  نستشعر  أن  املصطلحات  هذه  مع 

عليه  كان  ما  اليوم بخالف  لقد أصبح هذا املصطلح شائعاً  الهرمينوطيقية.  باملستويات  يسمى 

الهرمينوطيقية  املستويات  يف  النظر  األحوال،  جميع  ويف  الحال،  بطبيعة  األمر  يقتيض  سابقاً. 

أي  لتفادي  بد من تييزها  والتي ال  دعامتها،  تشّكل  والتي  الكينونة  أشكال  من خالل مختلف 

التباس مترّسع بني طرق الفهم، بالرغم من أنني لطاملا حذرت طاليب يف باريس وطهران من 

سوء فهم كهذا. من الرضوري يف هذا اإلطار تكوين مفهوم محدد للظاهريات والهرمينوطيقا. 

اللغة  إىل  إن  دقة،  بكل  الظاهريات  فكرة  ترجمة  كيفية  حول  تساءلنا  ما  غالباً  أننا  يف  شك  ال 

الفارسية. يتمثل أحد الحلول يف ترجمة الكلمة بكل بساطة  إىل الحرف العريب.  العربية أو 

املحتجب املعنى  عن  الباحث 

الهرمينوطيقية؟ املنهجية  وفق  بالكشف  تعنيه  الذي  ما  نيمو:  فيليب 



27 هنري كوربان وسيطًا بين هايدغر والسهروردي 

2 0 1 يــف 6  خر
A L - I S T I G H R A B االستغراب

كشف  عرب  الظاهريات،  تعتمدها  التي  املقاربة  هو  املحجوب  كشف  كوربان:  هنري 
طاملا  وجودنا،  نثبت  ال  أننا  طاملا  أنفسنا  نحن  هو  والحاجب  الباطني.  أو  املسترت،  املعنى 

بالتايل العمل معاً، حتّى كنا  الهرمينوطيقي املفرتض. ليس علينا  أننا لسنا هناك عىل املستوى 

بحسب  الكشف  هذا  أن  واقع  يف  يتجىل  اختالف  وهو  الهدف،  مستوى  عىل  اختالفاً  سنتوقع 

تبقى  الطريقة،  بهذه  العلني.  الظاهر  تحت  املخفي  الباطن  كشف  هو  لدينا  الثيوصوفيني 

املنزّل. وهذا  الكتاب املقدس  معاً، أي ظاهرة  للمصدر واألساس  لديهم مطابقة  الهرمينوطيقا 

األصيل  للتأويل  بالتايل  عالقة  ال  بـ»التأويل«.  بالعربية  إليه  يشار  مام  املقصود  هو  تحديداً 

بأننا  الهرمينوطيقية االنطباع لدينا  بـ»املجاز«، لكن قد يحدث أن يرتك صعود هذه املستويات 

فلَم  نفسه،  الهرمينوطيقي  الدرب  نسري عىل  أننا  لكن مبا  الغريب.  الظاهري  تركنا خلفنا رشيكنا 

ال يالقينا؟ ذلك هو السؤال الذي يجب أن يحكم عالقاتنا املستقبلية. إسمح يل أن أشري ههنا 

مبهر.  الحسنى بشكل  الله  العظيم ملّا رشح معنى أسامء  الثيوصويف  ابن عريب  كتايب عن  إىل 

الفلسفية  العلوم  يف  كباحث  عميل  محور  يشّكل  الذي  الكتاب  يف  تركيزي  محور  هو  ذلك 

والدينية. 

املسلمني،  وبالعرفاء  املرشقية  بالحكمة  الدرجة  هذه  إىل  مهتامً  دمت  ما  نيمو:  فيليب 
والدينية؟ الفلسفية  واختياراتهم  الذاتية  لسريتهم  يؤرخ  بيبليوغرافياً  مؤلفاً  تخصص  ملاذا مل 

رغبتي يف  قدريت وعدم  فهم سبب عدم  نيمو  فيليب  عليك عزيزي  يسهل  هنري كوربان: 
عن  يكتب  الذي  العامل  أي  الكلمة،  لهذه  عليه  واملتعارف  الشائع  باملعنى  مؤّرخاً  أكون  أن 

حني  يف  له،  يعطيه  الذي  املعنى  عن  حتّى  أو  عنه،  مسؤوالً  يكون  أن  دون  من  إمنا  املايض، 

أنه هو من يعطي هذا املايض هذا املعنى أو ذاك، ويطابق السببية التاريخية مع املعنى الذي 

يف  املايض،  من  أصبحت  واألحداث  مضت،  قد  املؤرخ،  إىل  بالنسبة  فالوقائع،  له.  يختاره 

أينام ومتى حصل ذلك، ال بل  أنه مل يكن هناك، ذلك أن املؤرخ يجب أال يكون هناك  حني 

التحدث عنه بكل  ينبغي أال يكون هناك، وأال يظهر وجوده يف ذلك املايض ليك يتمكن من 

فلن  املايض،  وجود  أو  حي،  ماٍض  مثل  مصطلحات  استخدم  لو  حتى  تاريخية.  موضوعية 

يتعدى هذا الوجود كونه مجرد استعارة حميدة لحجته الشخصية.  يف املقابل، عىل الظاهري 

تحت  مخفي  هو  ما  يتجىّل  وجوده  إبراز  فعرب   ،)Dasein( هناك  دوماً  يبقى  أن  الهرمينوطيقي 

الغابر.  الظاهرة، وذلك عرب فتح املستقبل املتضمن يف ذلك املايض 
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خياراً  وضمنياً  مسبقاً  يفرتض  مبا  الهرمينوطيقا  تطبيق  يعني  التحليل  فإن  آخر،  سياق  يف 

نفسه  األفق  يف  الخيار  هذا  يتجىل  كونية.  رؤية  أو   Weltanschauung للعامل،  مفهوماً  فلسفياً 

غري  من  لكن   .)Dasein( اإلنساين  الوجود   )Da( انفتاح  تحليل  إطاره  تحت  ينترش  الذي 

بتحليل  الخاصة  املوارد  كافة  لتشغيل  هذه  الضمنية  الكونية  الرؤية  مع  االتفاق  البتة  الرضوري 

وتلك  تتزامن  ال  الكونية  رؤيتك  كانت  فإن  بـ»الكينونة«.  للتو  ترجمته  الذي   Daseinالـ هذا 

كتاب  يعطيه  آخر ال  بعداً  الكينونة  انفتاح  أنك ستعطي  بواقع  ذلك  بهايدغر، فسيرتجم  الخاصة 

قفل.  لفتح  يديك  بني  يوضع  الذي  املفتاح  مع  للتو  ذلك  قارنت  قد  كنت  والزمان«.  »الوجود 

يجعله  الذي  الشكل  املفتاح  هذا  تعطي  أن  سوى  عليك  وما  الهرمينوطيقا،  هو  املفتاح  فهذا 

منذ لحظات  التي طرحتها  األمثلة  اإلطار  لنا يف هذا  تظهر  فتحه.  تريد  الذي  القفل  مع  متناسباً 

الوصول  التي تنع  األقفال  يفتح جميع  املناسب،  تحديد شكله  عند  الهرمينوطيقا،  مفتاح  بأن 

إىل ما هو محجوب، وما هو مخفي، وما هو مسترت.

الهرمينوطيقا  النظر إىل  الذي تقصده من  ما  لنا سيد كوربان  أن توّضح  فيليب نيمو: أرجو 
للدخول إىل عامل هايدغر؟ مفتاحاً  بوصفها 

الذي وضعه هايدغر  التأوييل  استعامل املفتاح  أن  قليل كيف  قبل  هنري كوربان: أرشت 
تعمل  فالتأويليات  للعامل.  نظرته  ويف  فلسفته  يف  املبارش  االنخراط  يعني  ال  متناولنا  يف 

تسليط  بأن مهمتها تكمن يف  زاين؛ ذلك  ـ  الدا  »دا«  به  الذي توحي  الحضور  فعل  من  انطالقاً 

»الدا«  يحدد  كذلك  وميوِضُعها.  نفسه  يدرك  الفعل  وهذا  اإلنساين،  الحضور  عىل  األضواء 

ميتافيزيقا  عنه.  محجوباً  الوقت  ذلك  حتى  كان  الذي  األفق  ويكشف  حضوره  وضعية  )الهنا( 

الحضور.  ميتافيزيقا  يف  أوجها  تبلغ  الخصوص  وجه  عىل  صدرا  مال  وميتافيزيقا  اإلرشاقيني، 

باعتباره  ُده  يحدِّ الذي  اإلنساين  التناهي  التباسات  الوضعية  هذه  حول  تنتظم  هايدغر  ولدى 

يف  يعيشانه  كام  ليس  فالحضور  عريب،   وابن  صدرا  مال  لدى  أما  املوت«.  أجل  من  »وجوداً 

وظاهره«  العامل  »ظاهرة  لهام  تكشفه  كام  املوت  غائيته  تكون  حضور  هو  مبا  أي  الدنيا،  هذه 

املعيش، وإمنا هو »وجود يف ما وراء املوت«. نحن ندرك منذ الوهلة األوىل أن تصور العامل، 

املسلمني  التصوف  حكامء  لدى  أو  هايدغر  لدى  سواء  للوجود،  السابق  الفلسفي  واالختيار 

ولتنويعاته.  للعامل  الحضور  ولفعل  الدازاين،  )هنا(  لـ»دا«  مكون  عنرص  نفسها  هي  اإليرانيني 

ومن هناك، ليس علينا سوى حرص مفهوم الحضور عن قرب ما أمكننا ذلك.
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من أجل ماذا يكون الحضور اإلنساين حضوراً؟ فيليب نيمو:   

فهم  اإلسامعيليني.  بعرفان  الصدد  هذا  يف  ينبغي  كام  التحقيق  سيبدأ  كوربان:  هنري 
بواسطة  يتم  وهو  املعتادة؛  صورته  يف  العلم  هو  صوري  علم  أو  معرفة  مثة  ييل:  ما  مييزون 

بواسطة  النفس. ومثة علم يسمونه علامً حضورياً، وهو ال مير  إعادة تصور وشكل خيايل يف 

تثيل أو تصور وال بشكل خيايل وإمنا هو حضور مبارش، ذلك الحضور الذي به يفرتض فعل 

نفسه  اآلن  يف  باعتباره  إرشاقياً،  علامً  أيضا  يسمونها  التي  األشياء  حضور  ذاتها  النفس  حضور 

تكشف  التي  األشياء  للنفس عىل  الصباحي  اإلرشاق  وطلوع  النفس  الوجود عىل  بزوغ شمس 

comprésences. من املهم هنا أن نحفظ عىل  ف لذاتها باعتبارها حضوراً مشرتكاً  عنها وتتكشَّ

الدوام الداللة األصلية األوىل لكلمة إرشاق  أي طلوع ومرشق الكوكب، الكوكب يف مرشقه. 

الذي يطلع،  النور  الجغرافية، فهو  البحث عنه يف خرائطنا  لكن املرشق هنا مرشق يجب عدم 

الذي  وهو  عنها،  يكشف  الذي  هو  ألنه  حضور،  كل  وعىل  منزَّل  يشء  كل  عىل  السابق  النور 

الحضور. يوِجد 

احلضور وفعل احلضور

بالذات )الحضور واإلحاطة(؟  النقطة  وأيضاً حول هذه  أيضاً  ماذا  فيليب نيمو: 

يستحرض  حضور  أي  السؤال:  سنطرح  حني  هنا  سيكون  كله  االختالف  كوربان:  هنري 
يحيط  الحضور  من  كوكبة  بأي  أخرى:  بعبارة  الحضور؟  فعل  لنفسه مبامرسة  اإلنساين  الحضور 

عيلَّ  هل  هنا؟  بالوجود  الحضور  يتم  عوامل  وألي  لذاته؟  فه  بتكشُّ نفسه  الدازاين  )هنا(  »دا« 

الشعور  عيلَّ  أم  والزمن؟  الوجود  كتاب  يف  هايدغر  يحلله  الذي  العامل  ظاهرة  عىل  االقتصار 

البَيِْنيّة، كام يكشفها يل ويوحي بها إيلَّ الحضور  بحضوري والقبول به وتديده إىل كل العوامل 

اإلرشاقي ألهل العرفان املسلمني اإليرانني؟ إنني بإثارايت لهذا السؤال، أردت توضيح االختالف 

الذي تحدثت عنه قبل قليل. فإذا كان هايدغر يعرِّفنا كيف نحلل »دا« الدازاين، وفعل الحضور، 

فهذا ال يعني أبداً، كام ترى، أن حدود األفق الهايدغري سوف تفرض نفسها عىل فعل الحضور 

تأويلية  مستويات  نحو  فيها  انرصفت  التي  الحاسمة  اللحظة  إىل  سابقاً  أرشت  كنت  لذلك  هذا. 

بصحبة  نجدنا  الحضور  فعل  مع  يدي.  بني  آنذاك  كانت  التي  الهايدغرية  التحليلية  تتوقعها  مل 

فضالً  الفالنتيني،  والعرفان  اليهودي،  وللعرفان  بروقليس،  الجديد  لألفالطوين  الدينية  الرتاتبات 

كان  فإذا  يتقرر.  ما  هو  ذلك،  من  انطالقاً  املستقبل  وبُعد  فاملستقبل  اإلسامعييل.  العرفان  عن 
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فعل الحضور هو املستقبل الذي ال يَُكفُّ عن التشكُّل يف الحارض، واآليت الدائم الخاص يب، 

الفلسفي املضمر يف  فام هو هذا املستقبل؟ ال ميكننا هنا مداورة عملية االختيار، أي االختيار 

يصدح  جهة،  فمن  عنه.  بالكشف  سوى  تقوم  ال  فالتأويليات  الهرمينوطيقي.   املسعى  قبل  ما 

نحن  ثانية  جهة  ومن  املوت.  أجل  من  الوجود  الهايدغرية:  للتحليلية  واملؤثر  املأثور  القول 

 Entschlossenheit هايدغر  كلمة  عىل  لنحافظ  املوت.  وراء  ما  يف  حرية  إىل  بقوة  َمدعّوون 

هذا  أن  بإدراك  يتعلق  األمر  أن  إذ  رجعة.  بال  بالقرار  اليوم  عنه  يعرب  ما  وهو  الصارم،  القرار  أي 

أجل  من  املرء حراً  يكون  أن  عن  ليس عجزاً  وبالتايل  املوت،  أمام  تراجع  يكن حركة  القرار مل 

ما وراء املوت، ثم أن يكون حارضاً للموت ومن أجل ما وراء املوت. أخىش ما أخشاه بالفعل 

بالكثري  راكمنا  لقد  املوت.  وراء  ما  أجل  من  الحرية  أمام  هذه  أيامنا  يف  اإلنسانية  تخفق  أن 

ومادية  اجتامع،  وعلم  نفيس،  تحليل  املتاحة:  والعلوم  املعارف  كل  يف  املعريف  الذكاء  من 

إلخ. وكل يشء تم استحضاره لحجبنا عن كل نظر وكل داللة  تاريخية، ولسانيات، وتاريخانية، 

يف املاوراء. والبرشية املتطورة بالغ التطور، يف منتهى مئات اآلالف من السنني، خصوصاً تلك 

عدا  ما  يف  ـ  اإلنسانية  هذه  حتى  يولدوا«،  مل  الذين  »نجم  روايته  يف  فرفيل  فرانز  يتصورها  التي 

املؤهلني لذلك دامئاً وهم »حكامء الزمان« ـ ال تكف عن السقوط باعتبارها إنسانية بالغة الوهن 

والشيخوخة. هنالك يف آخر املطاف املعنى امليتافيزيقي لكلمة »غرب«: االنحطاط والغروب، 

أرصح  سوف  الغربية«.  »الغربة  والقصرية  املؤثرة  قصته  يف  السهروردي  أثبته  الذي  املعنى  وهو 

فيها  رميت  الذي  الحاسمة  اللحظة  بالضبط  كانت  هذه  الغربية"  "الغربة  قصة  أن  كيف  ما  يوماً 

أن  عيلَّ  وكان  الهايدغرية.  للحرية  املكفهرة  السامء  تحته  تنوء  كانت  الذي  التناهي  بثقل  جانباً 

»الغربة  أي جزيرة  الدازاين جزيرة صغرية ضالَّة،  »دا«  كان  املعتمة،  السامء  أنه تحت هذه  أدرك 

الغربية«.

إال  صحيح،  غري  أمر  وهذا  الحياة«.  من  جزء  »املوت  بالقول:  دامئاً  أنفسهم  الناس  ئ  يُهدِّ

حياة  من  مشتقة  بنفسها  البيولوجية  الحياة  أن  بيد  البيولوجي.  معناها  الحياة يف  فهمنا  نحن  إذا 

»من  الصارم  القرار  ظل  وطاملا  الجوهرية.  الحياة  هي  عنها  مستقلة  وهي  مصدرها  هي  أخرى 

ال  وسياج  انغالق  عن  عبارة  سيكون  املوت  فإن  املوت«  أجل  من  حّراً  املرء  يكون  أن  أجل 

مخرجاً، وآنذاك لن نخرج من هذا العامل أبداً. وأن يكون املرء حّراً من أجل ما بعد الحياة يعني 

حدسه وجعله يأيت كمخرج وبوابة للخروج من هذا العامل باتجاه عوامل أخرى. بيد أن األحياء 

هم الذين يخرجون من هذا العامل، ال األموات.
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أرجو أن أكون قد حققت النجاح عىل الرغم من كل يشء، خالل هذه اللحظات القصرية.  

أول مرتجم  نفسه  اآلن  يكون يف  أن  نفسه ميكنه  الفيلسوف  أن  كيف  يعرفون  القراء  أجعل  وأن 

من  استقيته  ما  كل  يفهموا  أن  بذلك  أعني  اإليرانية.  الدينية  للواقعة  واملتأّول  لهايدغر  فرنيس 

الفلسفية.  ملسرييت  رسمتها  التي  الغاية  ألبلغ  استخدمتها  وملاذا  وكيف  هايدغر،  تأويليات 

أو  الحد  هذا  إىل  الناجحة  التقاطعات  مثَّلته  عام  االختالف  بالغة  تجربة  كان  ذلك  أن  وأعتقد 

التي  الطويلة  األعوام  بعد  أنني  كيف  أيضاً  ندرك  أن  علينا  والالَّهوت.  هايدغر  فلسفة  ذاك، بني 

جديد  من  التواصل  إعادة  عيّل  الصعب  من  كان  أوروبا،  عن  بعيداً  املرشق  يف  فيها  مكثت 

وفلسفته. هايدغر  بشخص 

دَت  شدَّ وقد   .1938 سنة  برتجمته  قمت  الذي  هايدغر  عن  قليل  قبل  تحدثَت  نيمو:  فليب 
الفالسفة  عنها  لك  كشف  التي  والتأويليات  للدازاين  الهايدغرية  التأويليات  بني  التباين  عىل 

كام  و»مرشقي«،  »رشق«  كلَمتْي  إىل  باإلحالة  تقيسه  التباين  هذا  اإليرانيون.  واملتصوفة 

شهدت   1938 بعد  هايدغر  مؤلفات  أن  نفهم  أن  علينا  هل  لكن  الفالسفة.  هؤالء  يستعملهام 

توقفاً وثباتاً عىل املواقف املكتسبة إىل حدود ذلك الوقت. هل علينا أن نفهم أن القسم الثاين 

تغري من  امليتافيزيقا؟« مل  والزمن« و»ما هي  »الوجود  كتاب  بعد مرحلة  من مؤلفات هايدغر، 

هذا االنغالق الذي أحسست به يف القسم األول من مؤلفاته؟

َعلَّمنا  فيلسوف  إزاء  »انغالق«  كلمة  أستعمل  أن  بأي حال  أريد  ال  هنري كوربان: حذار! 
أن نفتح العديد من أقفال الوجود. بيد أن السؤال الذي طرحته عيلَّ يتعلق بحالتي أنا: ما الذي 

متأّوالً  باعتباره  نفسه  الوقت  إليه يف  ويُنظر  لباحث معروف  كانت تثله مؤلفات وفكر هايدغر 

لقد حاولت اإلجابة حسب مستطاعي  الغرب؟  إيرانية إسالمية ظلت أرضاً مجهولة يف  لفلسفة 

عيل سؤالك، وطبعاً مل يكن لألمر أن يتعلق فقط مبؤلفات هايدغر كام كانت متوفرة لدينا سنة 

اآلن  عيّل  تطرحه  الذي  والسؤال  آنذاك.  به  يستهان  ال  وزن  ذات  مؤلفات  كانت  والتي   1938

مع  املجموع  لهذا  كاملة  مقارنة  دراسة  يلزمنا  عنه  ولإلجابة  هايدغر.  أعامل  مجمل  يستهدف 

أعرتف  لكني  ما،  يوم  يف  ممكنة  املهمة  هذه  تكون  قد  اإلسالمية.  اإليرانية  الفلسفة  مجموع 

أنها تتجاوزين حالياً، فال يزال أمامي الكثري مام أقوم به حيال الفالسفة اإليرانيني، وعىل وجه 

الضبط ليك يغدو ذلك البحث الفلسفي املقارن ممكناً يف يوم ما. وهذه املهمة سوف تكون 

الذين حافظوا عىل عالقة وطيدة مع اإلنتاج  ـ بزمالء فالسفة شباب، من  ـ من جهة  لياقة  أكرث 

الفلسفي الالحق لهايدغر، وهو االتصال الذي فقدتُه ال محالة خالل سنوايت املرشقية الطويلة، 
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للعربية  الشخصية  الدراسة  عىل  شجعتهم  الذين  وسواهم  الشباب،  بالفالسفة  ثانية  جهة  ومن 

من  تخليصها  عرب  اإلسالميني  والتصوف  الفلسفة  مجال  يف  الفعل  يستطيعوا  حتى  والفارسية، 

»كهف« ما يسمى عادة »باالسترشاق«.

األعامل  نرش  عن  اإلعالن  تم  فقد  هائلة.  تعلم،  كام  وامتدادها،  املؤلفات  وفرة  كانت  لقد 

الكاملة التي تتضمن نصوص املناظرات، يف ما يناهز السبعني مجلداً. وهو ما يعادل منشورات 

فالسفتنا املرشقيني. مثة إذن، آفاق جميلة للعمل و»إلرادة الوجود«، وهي المحدودة وتتطلب 

الفالسفة، لرتكبوا سفنكم لإلبحار. وعىل كل حال،  أيها  القول:  الفهم. ولقد آن األوان إلعادة 

هذا  باللغز.  أشبه  يبدو  سؤال  عن  الجواب  أفق  يف  بشهادة  القيام  املفيد  من  أنه  أعتقد  فأنا 

الذي  الجزء  وهو  والزمن،  الوجود  كتاب  من  الثاين  الجزء  يعترب  كان  ما  مبصري  يتعلق  السؤال 

البنيان  سيكمل  كان  والذي  عامده،  من  محروم  قوس  سوى  األول  الجزء  يغدو  ال  دونه  من 

هذا  الثاين  الجزء  مخطوط  عيني  بأم  رأيت  ولقد  الهايدغرية.  األصلية  للتاريخية  األنطولوجي 

إن  بل  كبري.  مَشدٍّ  كان موضوعاً يف  بفرايبورغ. وهو   1936 يوليو  هايدغر يف  عىل طاولة عمل 

ذلك  بعد  حدث  الذي  ما  ثقيل.  وزن  ذا  وكان  وزنه،  أقدر  يك  يدي  بني  بوضعه  تسىّل  هايدغر 

لهذا املخطوط؟ مثة إجابات متناقضة، وال ميكنني أنا بنفيس أن أقدم إجابة عن ذلك.

املتكثِّر األحد واملوجود  الوجود 

أعود لسؤالك: فكام أنني ال ميكنني الحديث عن »انغالق« يف املسعى الفلسفي لهايدغر، 

كذلك ال تكِّننا سعة مؤلفاته من الحديث عن توقف أو ثبات. والحقيقة أن املسألة ال تكمن 

هنا. فاملسألة تتعلق مبعرفة إذا ما كانت التحليلية الهايدغرية طيلة هذا اإلنتاج التأليفي، والتي 

ورؤية  لفلسفة  املضمرة  املسلامت  عىل  ضمنيا  حافظت  قد  متعددة،  مظاهر  يف  تشغيلها  تم 

استباَق  باعتباره  املوت  أجل  من  الوجود  فتحليل  البداية.  منذ  عليها  نقف  ألن  قابلة  للعامل 

فلسفة  البداية،  من  ال،  أم  يفرتض  هذا  هل  اإلنساين،  الكائن  عند  مكتمل  كلٍّ  تكوين  إمكانية 

ذكرهم،  عىل  أتيت  الذين  »املرشقيني«  الفالسفة  لدى  مفرتض،  تناٍه  فكرة  أن  أعتقد  للموت؟ 

فضلت  لهذا  الخلف.  إىل  يرتاجع  أن  عليه  محكوم  وجود  بتناهي  القبول  بالعكس  يرفض 

أبداً  الحديث عن تأويليات للوجود اإلنساين تتوقف مبكراً عند منتهًى هو يف الحقيقة ال يقبل 

باتجاه املاوراء. االكتامل واالنتهاء من غري قفز إىل األمام يكون قفزاً 

فليب نيمو: أريد أن أطرح عليك سؤاالً أخرياً. لقد بينتم التباين بني أفق التحليلية الهايدغرية 
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الله لدى هايدغر، مبا أن  واألفق »املرشقي«. لكن إذا كان صحيحاً عدم وجود مكان ملفهوم 

الله يتمثل لديه يف مفهوم ميتافيزيقي، مفهوم الكائن املطلق، مثة مع ذلك لدى هايدغر مكان 

لبُعد املقدس، وألمٍر يسميه االختالف األنطولوجي بني الوجود واملوجود، أي لالختالف بني 

سبيل  هنا  يوجد  أال  كله،  هذا  بناًء عىل  دنيوي.  مؤقت  وعامل  األعىل،  األبدي  العامل  عاملني، 

الديني؟ والفكر  هايدغر  بني  واللقاء  للمصالحة 

والالَّهوت بني هايدغر 

من  ليجعل  يسعى  تطرحه  كام  السؤال  أن  نيمو،  عزيزي  يا  انطباع،  لدّي  كوربان:  هنري 
كل  تالحظ  أن  عليك  سيكون  حيث  وعر،  طريق  يف  سيقودك  وهذا  كبرياً.  أفالطونياً  هايدغر 

بإمكاننا  أن  أوالً  لنذكِّر  فيه.  أتبعك  أن  بإمكاين  أن  من  متأكِّداً  لست  وأنا  خطواتك.  من  خطوة 

القول بأن هايدغر عىل األقل قد حدس بالبعد »املرشقي« رغم  أن األمر ال يتعلق بـ»املرشق« 

باملعنى الذي مينحه له اإلرشاقيون، »أفالطونيو بالد فارس«. وقد تكون أنت نفسك قد بلغتك 

يرغب  كان  ما  أن  نحس  جعلتنا  باألوبانيشاد  تتعلق  لهايدغر  مدهشة  ترصيحات  عن  أصداء 

تعادل  ال  واملوجود  الوجود  بني  العالقة  أن  نعرتف  أن  علينا  ثم  القبيل.  ذاك  من  أمٌر  هو  فيه 

للوجود  عامٍل  بني  نعارض  أن  يكفي  فال  الدنيوي.  والعامل  العلوي  العامل  بني  العالقة  البتة 

وعامل للموجود للوصول إىل املقدس. فعامل املوجود أو الكائن ال يعني كونه العامل الباطل 

أنت  باملقابل،  للموجود.  خالدة  أكوان  هي  واملالئكة  اآللهة  أكوان  كل  أن  ذلك  واملؤقت، 

املفهوم  هو  هايدغر  نظر  يف  الله  مفهوم  أن  بتذكريك  أسايس  يشء  عىل  جيداً  األصبع  تضع 

امليتافيزيقي للموجود األسمى أو املطلق، وهو كان يدرك صعوبة ذلك املفهوم بالتساؤل عن 

املوجود  أن  يقال  العدم، حني  أي  الالموجود،  وبني  األسمى  الكائن  هذا  بني  املمكنة  العالقة 

صعوبة  نالمس  هنا  ونحن  الخالق.  املوجود  بفعل  العدم  من  أي  عدم،  من  موجود  املخلوق 

حكامء  رصد  وقد  بكامله.  التوحيد  معنى  يف  تشكك  أنها  بحيث  أيضاً،  جذرية  بل  أساسية، 

بكامله  الفكر والروحانية اإلسالميني  أفق  أن  الصعوبة مبا  فائق هذه  التصوف املسلمون بحذر 

التوحيد أي توكيد الواحد. فام هو حال هذا الواحد؟ يهيمن عليه 

د به حكامء التصوف اإليرانيون بفكر ثاقب،  بإمكان هذا الخلط الكاريث أن يحدث. وقد ندَّ

مسترشق.  من  أكرث  بعدهم  ومن  املتصوفة،  من  الكثريون  مارسه  الذي  الخلط  من  محذرين 

الحكمة  ففي  النقطة.  هذه  يف  هايدغر  نقارب  أننا  صحيح  واملوجود.  الوجود  بني  الخلط  إنه 
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األلوهي  التوحيد  بني  االختالف  عىل  بشغف   )13 )القرن  عريب  ابن  تكلم  اإلسالمية،  الصوفية 

مطلقاً،  موجوداً  باعتباره  الله  وحدانية  يؤكد  الظاهر  األلوهي  فالتوحيد  الوجودي.  والتوحيد 

الوجودي  التوحيد  أما  األخرى.  املوجودات  كل  عىل  هيمنته  يبسط  الذي  املوجود  وبوصفه 

فالوجود يف جوهره واحد أحد. واملوجودات  الوحدانية املتعالية للوجود.  فإنه يؤكد  الباطني 

التي يحيِّنها الوجود يف فعل وجودها هي جوهرياً متعددة. والوجود الواحد األحد هو األلوهة 

التعرّف، وهو ال ميكن  يستعيص عىل  ما  إنه  غيبها.  للمعرفة يف  القابلة  الوحيدة، غري  الواحدة 

معرفته إيجابياً إال يف تجلياته. فالتجيل إذن أمر جوهري يك يكون مثة الهوت توكيدي ممكن. 

لهذا بالضبط تكون األلوهة واحدة ووحيدة، أما اآللهة، أي األسامء الحسنى، والصور اإللهية 

والخلط  املطلقة.  العلَّة  وظيفة  يأخذ  أن  ميكن  منها  أحد  وال  متعددة.  فهي  التجيل  وصور 

األصنام  مكان  وحيد  إقامة صنم  يعني  األحد  الواحد  واإلله  الرضورية  الصور  هذه  إحدى  بني 

الوجود  ذلك  باعتبار  أحديته،  يف  الوجود  وتوكيد  انتصاره.  يف  التوحيد  يتهدم  بحيث  األخرى 

يشء  أي  ويف  أبداً  يعادل  ال  هذا  لكن  نفسه،  جوهره  توكيد  يعني  نفسها،  األلوهة  هو  األحد 

إذ  واحد؛  موجود  غري  مثة  ليس  بأن  القول  مخيفاً  أمراً  فسيكون  املوجود.  وحدانية  توكيد 

األخرى  املوجودات  فإن  بتفنيدها.  الواقع  يتكفل  امليتافيزيقية  العدمية  من  سيكون ذلك رضباً 

الوهم  هو  وذلك  املوجودات.  تراتبية  الوجود يف  انتظام  وينمحي  والعدم،  د  الالتحدُّ تغور يف 

»وحدة  الغربيني  لة  املتأوِّ بعض  سامه  ما  وهو  املّدعني،  املتصوفة  من  العديد  أسكر  الذي 

تناقضاً يف  يتضمن  أن هذا االصطالح  إىل  ينتبهوا  أن  onisme existentiel، من غري  الوجود« 

األحد  الوجود  بني  العالقة  أما  متعدد.  هو جوهرياً   l'existentiel الوجودي  أن  باعتبار  الصفة، 

املوجودات(،  يف  يوِجده  الذي  الوجود  عىل  الحقيقة  يف  املتعايل  األحد  )هذا  واملوجودات 

 l'Hénade اآللهة  إله  بني  العالقة  الكبري، يف  بروقليس  أفضل صورة  األصل يف  بلوره يف  فقد 

des hénades وتراتبيات املوجودات التي تجْوِهر فرديتها مبنحها الوجود. فليس مثة فعالً من 

وجود ـ موجود إال كل مرة باعتباره وجوداً )سواء تعلق األمر بإله، أم مبلك أو بإنسان أو بنوع، 

 )spéculatifs( التأميل التصوف املِرآوي ال  النجوم، إلخ(. لهذا، فإن حكامء  أو مجموعة من 

الذي  فهو  د.  املوحِّ الواحد  إنه  نفسه.  الواحد  هي  التوحيد  ذات  أن  دامئاً  اعتربوا  قد  الكبار 

باعتباره هو أحده. ذلك هو ما  يجعل من كل موجود، ومن كل واحد منا موجوداً أحداً وفريداً 

عرب عنه الحالج بقوله: »َحَسُب الواحد إفراد الواحد له«.

الوجود واملوجود لدى هايدغر. لكن ذلك ليس سوى  بعيداً عن  انسقنا هكذا  قد  كنا  رمبا 
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ميتافيزيقا  من  اإللهي  الِحْكمي  الجانب  هذا  إثارة  إىل  جرّنا  الذي  هو  سؤالك  أن  مبا  مظهر، 

التجيل  بأن  قلت  فقد  ترى  وكام  الكبري.  ُمعلَِّمنا  مضامره  يف  عريب  ابن  يظل  الذي  الوجود، 

اإللهي جوهري، وذلك يف صور متعددة توافق كل واحد من أولئك الذين لهم ومن أجلهم يتم 

التجيل. لكن اإلله الشخيص املتجيلِّ ال ميكنه أن يقوم بوظيفة العلة املطلقة املحجوبة. هذا 

من  املتعدد.  للواحد  الباطنية  باملفارقة  إال  التوحيد  منه  يتخلص  ال  ما  هو  بخلفياته،  الخلط، 

الناحية الوجودية األصلية قد نقول بأن اإلنسان هو الذي يكشف لنفسه شيئاً )كائناً( كالله. من 

الناحية الالهوتية الله هو الذي يتكشف لإلنسان. والحكمة التصوفية املِرآوية تتجاوز االختيار 

املتشخص  فالله  ينفصم.  ال  ترابطاً  مرتابطني  للطرفني  التزامنية  الحقيقة  بجعلها  الصعب 

وبكشفه  لنفسه،  اإلنسان  يكشف  لإلنسان،  يتكشف  وهو  الشخيص،  بالتجيل   personnalisé

التي  العني  تكون  وذاك،  الجانب  هذا  فمن  لذاته.  ذاته  لنفسه ويكشف  ف  يتكشَّ لنفسه  اإلنساَن 

الذهنية(  للرؤية  الدنيا  الدرجة  من  )بدءاً  تجلٍّ  وكل  النظر.  عليها  يقع  التي  العني  هي  تنظر 

متجاَوزة،  جديدة  أفالطونية  يشابه  يشء  هنا  لدينا  كان  ورمبا  الجانبني.  هذين  تزامن  يف  تتم 

من  بالعديد  القيام  علينا  يبقى  أنه  صحيح  لهايدغر.  منه  أكرث  عريب  البن  يعود  التجاوز  أن  بيد 

عنه  ما عرب  هو  به  أحتفظ  الذي  االنطباع  يبقى  ذلك،  بانتظار  لكن،  املنحى.  هذا  األبحاث يف 

أنها  التأويليات الهايدغرية ترتك لدينا انطباعاً  أحد الزمالء، وأعتقد أنه بيري تروتينيون بقوله: إن 

. الهوت من غري تجلٍّ

كلمة اهلل واسم الوجود

يف  العمق  يف  أسست  التي  الكلمة  موضوع  مثّة  ألن  البحث،  تعميق  علينا  نيمو:  فليب 
نجد  وهنا  الله،  لكلمة  املسيحي  التقليد  مع  تتوافق  والتي  هايدغر،  ِقبل  من  الحديث  العرص 

أنفسنا يف قلب تقليد املقدس. وسواء أأخذ هذا املقدس اسم الله أم أخذ فقط اسـم الوجود، 

فالذي يعنينا أساساً هو االختالف األنطولوجي يف ذاته، أي االختالف بني الوجود واملوجود، 

والعامل  العلوي  العامل  بني  واالختالف  التاميز  لجهة  الديانات  يف  يتداول  الذي  بالشكل 

أال نجد مثة وحدة يف املصادر  ذاته ولذاته،  أخذنا هذا االختالف يف  ما نحن  وإذا  الدنيوي. 

الديانات؟ بني هايدغر وعامل 

اللوغوس  بني  العالقة  إىل  يقودنا  سؤالك  هذا.  هاجسك  جيداً  أدرك  إنني  كوربان:  هنري 
الكتابية  الديانات  الهوت  لوغوس  أفضل:  بعبارة  أو  الالهويت،  واللوغوس  الهايدغري  الوجودي 
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البداية بهذا القول املأثور املشرتك بني كل الحكامء اإللهيني، والذي هو  كلها. وقد ذكَّرت يف 

فهل  منها«.  نزل  ما  إال  السامء  إىل  يصعد  »ال  يوحنا:  إنجيل  إرشاقات  من  إرشاقة  سوى  ليس 

ز بذلك بحثك  أرمِّ أعتقد أين  أنا  إليها؟  السامء يك يصعد  الهايدغرية من  التحليلية  نزل لوغوس 

ة  امليرسَّ القراءة  من  تكّنا  نحن  إن  لكن،  األخرى.  والديانات  هايدغر  بني  مشرتك  استلهام  عن 

لسريورات العلْمنة التي نزعت الطابع املقدس عن املقدس، فال يبقى لنا أي شاهد عىل إعادة 

األخري  لهذا  مينح  "املَُعلَْمن"،  لـ  متواتراً  انتعاشاً  نالحظ  أننا  صحيح  علامنياً.  صار  ما  تقديس 

الحظوة واالمتيازات التي كانت للمقدس. لكن ذلك ليس يف الواقع سوى كاريكاتور شيطاين. 

فالعلمنة امليتافيزيقية ال تقنع إال مبوت اآللهة ال بانبعاثها. وعلينا إذن، أن نركز جهدنا كله عىل 

انتزاع،  القطيعة مع نظام منتظم لألشياء:  التي تفرتضها تعني  كلمة »انبعاث« هذه. فكل املعاين 

وخروج من القرب. واالنبعاث يتم إعالنه لنا يف ما بعد، من خالل لغز قرب الفراغ. باملقابل، فإن 

انبعاث  لكل  املعلن  املبرش  أن  وأعتقد  املزيف.  بالتقديس  ترتيض  تروح  يومنا هذا   "علْمنات" 

النحو، وبهذه الطريقة  العليَّة. عىل هذا  النربة اإللهية  بامتياز، أي الكلمة ذات  وبعث هو الكلمة 

التقليد التورايت للكلمة اإللهية. مثة بالتأكيد  الوجيهة يقودنا سؤالك إىل موضوع الكلمة، وإىل 

مثلهم  اليهود  "القباليني"]1]  أصدقاءنا  أن  ننىس  أن  يلزم  ال  لكن  للكلمة.  موضوع  هايدغر  لدى 

منذ قرون، يف هذا املضامر، معلمينا  يزالون  مثل املتصوفني يف املسيحية واإلسالم كانوا وال 

األفاضل ومرشدينا. فقد حللوا بروعة ظاهرة الكلمة، أي كيف تغدو الكلمة كتاباً، وكيف تنبعث 

بلَبْس  تبدو يل موسومة  هايدغر  كلمة  فإن  ذلك  مع  الحية. ومقارنة  الكلمة  املكتوبة يف  الكلمة 

يتمثل يف ما ييل: هل هي غروب، غروب يكون عبارة عن علْمنة للكلمة؟ أم هي فجر يعلن عن 

والدة ثانية وعن انبعاث للكلمة يف التقليد التورايت؟ والجواب متعلق بهؤالء وأولئك، واألجوبة 

هيغلية  نزعة  لوالدة  كانت مصدرا  إذا  فلسفة هيغل  أن  أعتقد  تجعلني  اإلجابات  الكامنة يف هذه 

ميينية ونزعة هيغليّة يسارية، فإن السؤال الذي طرحت من بني تلك األسئلة التي ميكن أن تقود 

الفلسفة الهايدغرية إىل أن تكون مصدراً لنزعة هايدغرية ميينية ونزعة هايدغرية يسارية.

أن  انسجام حوارنا هذا، هو  أنه يؤكد عىل  أيضاً  يبدو يل  اآلن، وما  يبدو يل جوهرياً  لكن ما 

ذكَّرت  التي  هايدغر،  لدى  التأويليات  فكرة  من  انطلقت  فقد  حديثنا.  بداية  إىل  يعيدنا  سؤالك 

يعيدنا  التأويليات،  الصدارة يف  يحتل  باعتباره  الكلمة،  عن  هو سؤالك  وها  الالهوتية.  بأصولها 

الهرمينوطيقية، ذلك فأل حسن. الدائرة  إىل تلك األصول. وهكذا نكمل معاً 

]1]- القباليون: كلمة تطلق عىل املتصوفني اليهود.
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سؤالك،  به  ييش  الذي  الهّم  مع  تتوافق  رسمها،  حاولت  كام  الخاصة،  تجربتي  أن  أعتقد 

لدى  كانت  شاليرماخر،  من  بعيد  من  املنبثقة  الهايدغرية،  التأويليات  به  كانت  الذي  باملقدار 

املعاين  أن  أعتقد  ال  املالمح.  تلك  أخرى  مرة  لنوضح  كاملة.  تأويليات  عىل  املنفتحة  العتبة 

األربعة العادية التي ارتبط بها التفسري الوسيطي املعروف كان لها الفضل يف دفعنا إىل مستوى 

مثة  هذا،  تلقاء  عودة.  وال  فيها«  تراجع  »ال  تأويلية  مغامرة  نحو  أي  الوجود،  من  مشهود  غري 

وخروج  تساٍم  إنتاج  فضل  جوهرياً  لها  كان  الكتابية،  بالديانات  مخصوصة  للكلمة  تأويليات 

املجال  يف  أفكر  وأنا  حقيقياً.  معنًى  لعاملنا  تنح  التي  "الغيبية"  العوامل  هذه  نحو  وانفتاح 

ك.  وف.  وسويدنبورغ،  بوهم،  وجاك  فرانك،  وسيباستيان  فلور،  دو  يواكيم  يف  املسيحي 

واإلسالم  اليهودية  الباطنيني يف  زمالئهم  إىل جانب  يؤكدون  إنهم شاهدون  أوتنغري، وغريهم. 

الفكر، هي املحفز األكرب لها.  أن ظاهرة الكتاب املقدس، بعيداً عن تجميد انطالق مبادرات 

»تأويليات  رضورة  إىل  أدعو  فأنا  دامئة«،  »ثورة  رضورة  عن  تحدثوا  آخرين  أن  مثلام  ولكن، 

دامئة«. وأعني بذلك التكيف مع االكتشافات التاريخية واألركيولوجية، التي تصل يف الغالب 

بُْعٍد عاديٍّ ووقائَع يومية ذات تفسريات  التاريخي« للكتاب املقدس يف  لـ»النشيد  إىل اختزاٍل 

بُعد مقدس مزعج  نافلة وذات  التي تعترب  سوسيولوجية جاهزة، تكتفي بإقصاء بعض الكلامت 

عليها،  الحفاظ  يجري  كلمة  فكل  التقليد،  من  كلمة  أي  تزيح  ال  الدامئة  فالتأويليات  ما.  شيئاً 

النقطة  هذه  يف  املطروح  السؤال  أما  والفكرة.  الصورة  بني  الرصيح  اللقاء  يف  تساهم  كونها 

من  اللوغوس  تحويل  إىل  تنحو  التي  العملية  هذه  يف  سيتبعنا  هايدغر  كان  هل  فهو:  بالذات 

جوابه  بفعل  نواجهها  ميكن  التي  الحرية  إن  حيث  الهويت؟  لوغوس  إىل  األنطولوجي  طابعه 

متابعة  وعلينا  مقبول،  غري  أمر  هايدغر  »أرثوذوكسية«  عن  فالحديث  ثانوي.  أمر  هي  املمكن 

غري  مؤلفاته  من  الهائل  الكم  خضم  يف  العثور  استطعنا  رمبا  نراه.  الذي  بالشكل  مهمتنا 

املنشورة، أو يف أحد حواراته املسجلة، عىل إمياءة نحو جواب معني. ورمبا أيضا قد يكون 

رسه قد دفن معه إىل األبد.

الله تعاىل عليه.  بالعربية: رحمة  اليوم وببساطة، ما يقال عنه  لهذا أفّضل أن أقول 
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من سريته الذاتية
ولد هرني كوربان يف 14 نيسان/أبريل 1903 من أرسة بروتستانتية يف مقاطعة نورماندي )بشاميل فرنسا(. 

وأتقن الالتينية واليونانية، كام أتقن اللغة األملانية، وأملّ باللغة الروسية. درس الفلسفة يف كلية اآلدابـ  جامعة 

Etienne Gilson  يف  أتيني جلسون  الفيلسوف  تأثر خصوصاً مبحارضات  لكنه  باريس.  )السوربون( يف 

املدرسة العملية للدراسات العليا، حيث كان يلقي محارضات آنذاك عن الرتجامت الالتينية ملؤلفات ابن سينا.

يعّد هرني كوربان من أبرز الشارحني الغربيني للحكمة املعنوية والفلسفة اإلسالمية. وقد اطلع 

ألول مرة عىل الفلسفة اإلسالمية، وبالذات عىل ترجمة كتاب النفس البن سينا، يف العامني 1923 

ـ 1924م، من خالل دروس آتيني جلسون، الفيلسوف الفرنيس )التومايئ الجديد(. وكانت آراء ابن 

سينا حول صدور العامل، وارتباط العامل باملالئكة، قد أثارت إعجابه كثرياً، بحيث إنه مل يرتك البحث 

عن املالئكة وارتباطها بالعامل اإلنساين والعامل املادي حتى آخر لحظات حياته.. تعرَّف يف السنني 

التالية عىل املسترشق الفرنيس لويس ماسينون، وبالرغم من عدم توافقه معه يف أسلوب البحث ونوع 

التقويم وغريها من األمور إال أنه تأثَّر بتوجهه املعنوي إىل اإلسالم والتشيع. وقد مكَّنته االستفادة من 

املفّكرين األملان، أمثال: هامان، لوثر، وبعض الالهوتيني الربوتستانت، وأخرياً هايدغر، من دخول 

إىل  وأدت  والظاهراتية،  التأويل  يف  منهج  إىل  والتوصل  املقدس،  الكتاب  تأويل  يف  جديدة  آفاق 

استعامله لهذا األساس يف ما بعد يف تأويل الحكمة اإلسالمية اإليرانية، وإحيائها.

اهتّم بأعامل املسترشق الفرنيس لويس ماسينيون )1962م(، وخصوصاً يف أعامله العرفانية، فقد 

بـ )املعهد الفرنيس  تأثر بهذه األعامل حتى ترهنب يف أحد أديرتها، ففي سنة 1945 م التحق باحثاً 

اإليراين للبحوث IFRI( يف طهران، وظل فيه سنني يجمع آثار العرفان يف مكتبة املعهد ويرتجمها 

من  عدة  مؤلفني  آثار  ونرش  برتجمة  اهتاممه  جاء  هنا  ومن  املعهد،  باسم  ويطبعها  الفرنسية  إىل 

يف  كرسيه  الحتالل  ماسينيون  أستاذه  وفاة  عقب  لينتقل  الشريازي،  الدين  صدر  السهروردي...اىل 

»املدرسة التطبيقية للدراسات العليا EPHE« يف باريس إىل أن تقاعد يف خدمة نفسه املرشوع.

الفرنيس  للمعهد  رئيساً  أيضاً  السوربون وطهران وكان  محارضاً يف جامعتي  أستاذاً   كان كوربان 

اإليراين وقد استغل فرتة وجوده الطويلة يف إيران فاطلع عىل كثري من املخطوطات والوثائق اإلسالمية 

وكان عىل اتّصال وثيق بكبار رجال الفكر والدين هناك خاصة اتصاله الوثيق والصداقة التي نشأت 

بينه وبني العامل والفيلسوف اإلسالمي محمد حسني الطباطبايئ الذي يعترب رائداً يف منهج البحث 

املتنزهات يف ضاحية طهران  يلجأ اىل أحد  كان  هرني كوربان  القرآن.  الحديث وتفسري  العقائديي 

ويقيض ساعات طويلة مع العالمة الطباطبايئ حيث يرتكّز الحديث حول الفلسفة اإللهية والعرفان. 

وله أيضاً مع الفيلسوف اإليراين الدكتور السيد حسني نرص جوالت فكرية ومؤلفات مشرتكة.
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تويف كوربان يف 7 أكتوبر 1978.

*  *                *           

مجاالت  من  العديد  كوربان  هرني  مؤلفات  تتناول 

من  أعامل كوربان هو  أعظم  لكن  اإلسالمي،  الفكر 

أجزاء،  )أربعة  اإليراين«  اإلسالم  »يف  كتابه:  شك  غري 

األول  الجزء  يف   :)1971 باريس  غاليامر،  النارش  عند 

الجزء  أما  عرشية.  اإلثنا  الشيعة  مذهب  تناول  منه 

يف  ولإلرشاقيني  املقتول  للسهروردي  فكرّسه  الثاين 

للعشق«  »املخلصني  فيه  تناول  الثالث  والجزء  إيران. 

الرابع  والجزء  اإليرانيني.  الصوفية  كبار  أعني  اإللهي، 

مدرسة  محدثني:  إيرانيني  خصصه كوربان ملفكرين 

يف  الشيخية  واملدرسة  عرش؛  السابع  القرن  يف  أصفهان 

القرن التاسع عرش.

يُضاف إىل هذا الكتاب:

 1ـ »كشف املحجوب« أليب يعقوب السجستاين، تحقيق ومقدمة بالفرنسية ـ 1949، طهران.

ـ طهران، 1953. ـ »جامع الحكمتني« تأليف نارص خرسو، تصحيح ومقدمة، باالشرتاك مع محمد معني   2 

3 ـ »رشح قصيدة فاريس خواجه أبو الهيثم أحمد بن حسن جرجاين«، تصحيح ومقدمة، 

 باالشرتاك مع محمد معني، ـ طهران، 1955.

4 ـ كتاب »عبري العاشقني« تصنيف شيخ روزبهان بقيل شريازي )522 ـ 606 هـ( تصحيح ومقدمة، 

 باالشرتاك مع محمد معني ـ طهران، 1958.

5 ـ كتاب »املشاعر« لصدر الدين محمد الشريازي، نص عريب مع ترجمة فارسية قام بها بديع 

 امللك مريزا عامر الدولة، ترجمة ومقدمة فرنسية ـ 1964، طهران.

 6 ـ »رشح شطحيات شيخ روزبهان بقيل شريازي«، منت فاريس بتصحيح ومقدمة ـ طهران 1966.

7 ـ »املقدمات من كتاب نص النصوص يف رشح فصوص الحكم ملحيي الدين بن عريب«، 

من تصنيف شيخ سيد حيدر آميل، تصحيح، ومقدمة باالشرتاك مع عثامن يحيى، جـ 1 )املنت 

ومقدمتان( ـ 1974، طهران.

وقد كتب فصالً يف تاريخ الفلسفة اإلسالمية ضمن »تاريخ الفلسفة« الذي صدر يف مجموعة 

La pleiade )لدى النارش غاليامر، باريس(، وهذا الفصل طبع أيضاً عىل حدة كتاباً قامئاً برأسه يف 

مجموعة »أفكار« Idees )لدى النارش نفسه(.



موسى وهبه راويًا هجرته إلى الفلسفة
سعيُت مع هايدغر ليكون مقروءًا بالعربية

أعدَّ احلوار: خرض إبراهيم
راجعه: م ـ حيدر

لديه  كان ميكث  منها  املصادفة. كل يشء  نصاب  الفلسفة عىل  مع  تأِت قصته  مل 

أرجائها  يف  اإلقامة  استطاب  القدر  دواعي  له  متت  إذا  حتى  الظهور.  لحظة  بانتظار 

املواقيت.  إليها جّل  لينرصف 

التي  األسئلة  تلك  عن  أجوبة  عىل  لتعرث  إال  وهبه  موىس  عند  الفلسفة  تُطلب  ال 

بها، إال  امتأل  الفلسفة بعدما  الذي مل يشأ من  الزاهد  الفيلسوف  العقل. هو  تقلق راحة 

املايض  تفلسف  من  قيل  ما  تكرار  استساغ  ما  بحسبان.  منها  يكن   مل  ما  يقتطف  أن 

لقد مىض يف هجرته نحو  إياها يف املقبل.  النشأة  يقال عىل  أن  يتوقع  والحارض، وما 

القول الفلسفي ليكون له منه باب ضوء،  إال أنه  دعا إىل الصرب ليك يولد املفهوم عىل 

أمتّه، حتى ال تشوب والدته شائبة.

الحضور  بفيلسوف  صلته  عن  تسائله  وحني  بالعربية،  الفلسفة  لقول  التمهيد  هّمه 

تقديم هذا  أن مسعاه هو  يُشري إىل  والباحثني،  للطلبة  الذي عرفه وعّرفه  مارتن هايدغر 

ولغتهم. العرب  مقروءاً مبنطق  ليكون  الفيلسوف 

املحرر معه كان هذا الحوار.      

برحلة صداقة مديدة وشاقة وحميمة؛ هل لك  أشبه  الفلسفة  االستغراب:  حكايتك مع 
أن تضعنا يف مبتدإ الحكاية وما أنت فيه اآلن، ولو عىل نحو االقتضاب؟
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بالرياضيات  شغفي  متابعة  من  منعني  ظريفٍّ  بدفعٍ  الفلسفة  إىل  جئُت  وهبه:  موسى 
أسئلة،  من  فيها  يُثار  ما  كان  ذهني:  بدفع  اإلقامة  واستطبُت  فيها  بقيُت  لكّني  والكيمياء، 

أنا ذا ماكٌث حيث يطيب  ينُدر من أجوبة دعوة رصيحة إىل املكوث يف األرجاء. وها  وما 

القول  يفتح  أن  بالعربية عىس  الفلسفة  لقول  التمهيد  األفهوم، أحاول  املكوث والصرُب عىل 

ما زالت مغلقة.  أبواباً  بها 

االستغراب: لكأنك تريد بذلك اإلشارة إىل تعرِثُّ َجَريان الفلسفة يف فضاء اللغة العربية.. 
قول  لوالدة  ما  باب  فتح  عىل  تفاؤلك  يحملك  درجة  أي  فإىل  املقصود،  هو  ذلك  كان  لو 

املعارصة؟ بالعربية  جديد  فلسفي 

، إن ُوِجد، عائداً إىل اللغة نفسها، بل إىل من يبارش التفلسف  موسى وهبه: ليس التعرثُّ
مباهاة  أو  النهضة  بهدف  الفلسفة  توسل  أي  أفهمها،  كام  بالفلسفة  تتصل  ال  بأهداف  بها 

العقل. ومطلبي  تقلق راحة  التي  للبحث عن أجوبة عن األسئلة  تُطلب  الفلسفة  األمم مثالً. 

يبدو  الحال، عىل ما  إمكاناتها، كام هو  بلغة مل تستنفد بعد  للتفلسف  آفاق جديدة  هو فتح 

الفلسفة املعارصة. يل، يف لغات 

إخبارًا الفلسفة  ليست 

كانط،  هيوم،  مثل  الحداثة  رواد  من  سني  ملؤسِّ مرتجامً  أو  شارحاً  قرأناك  االستغراب: 
هيغل وهايدغر، كيف تعاملت مع هؤالء، فضالً عن غريهم ممن حملك التدريس الجامعي 

الفلسفة؟ عىل تقدميهم إىل طالب 

موسى وهبه: التعليم يف الجامعة تعلّم أيضاً. فالجامعة، بصحيح املعنى، هي املكان 
العليا  املعاهد  عكس  له، عىل  نهاية  ال  التعلم  ألن  لتتعلم،  فيه  وتبقى  لتتعلم،  تدخله  الذي 

حيث تتعلّم لتتخّرج بعد ذلك وتعمل؛ ليس بوسع السلطات القصرية الّنَفس أن تتحّمل عبء 

الجامعة  يف  للفلسفة  تعليمي  كان  وعليه،  عال.  معهد  إىل  تحويلها  يف  تجهد  لذا  الجامعة 

تعلاّمً وترّناً عىل التفلسف يف الوقت نفسه، وأردُت لهذا التمرّن أن يكون بالعربية، ال بلغة 

تفلسًفا يف حارضة،  يكون  أن  بريوت  التفلسف يف  الفلسفية؛ ألّن عىل  الحوارض  لغات  من 

عىل ما أرى، وليس يف ريف من أرياف الحوارض األخرى. 
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إخباًرا  ليس  الفلسفة  تعليم  لكّن  إًذا،  بالعربيّة  يتّم  أن  بريوت  يف  الفلسفة  تعليم  عىل 

النصوص  هذه  وندرة  تُعاقَر.  أقل  مل  إن  تُستقرأ  نصوص  هو  بل  تُروى،  حكايًة  وال  يُخرب 

الرئيسة،  النصوص  بعض  برتجمة  القيام  إىل  يدفعانني  كانا  غالبًا  جودتها  وعدم  بالعربية 

وكنت أرى إىل ترجمتي بوصفها تريناً عىل قول الفلسفة بالعربية. وكان عىل هذا التمرين 

اليونانية وال حتى عن  الفلسفة  أترجم شيئًا عن  أن يجري عىل نصوص غري مألوفة بعد: مل 

التي  النصوص  اخرتت  وأنا  النصوص،  هذه  مبثل  العربية  ترّست  أن  سبق  لقد  ديكارت؛ 

جديدة.  مبصطلحات  تشتغل 

االستغراب: كل هذا يدخل يف شغفك برضورة تلبية الجواب عن سؤال جوهري طرحته 
السؤال، وأي  تداعيات هذا  تعاين  العربية. كيف  التفلسف مبنطق  إمكان  نفسك، وهو  عىل 

عنه؟ بالجواب  للوفاء  تعتمده  منهج 

إمكاناتها من  تستنفد كل  يبدو يل، مل  ما  العربية، عىل  إّن  قلُت  أن  موسى وهبه: سبق 
وكّل  عليه؛  املأزوم  لعرصنا  مالمئة  بفلسفة  لتنطق  تصلح  قد  وإنّها  املمكنة،  املعاين  حيث 

الرتجمة والرشح واالشتقاق  بالعربية عرب  الفلسفة  التمرّن عىل قول  نتابع  أن  ما ميكننا   هو 

املحتمل. الفيلسوف  بانتظار  املتيرّس، 

اجلدل أداة تسّلط ال أداة معرفة

مفتتح  كان ذلك يف  يوم يف هجاء هيغل.  ذات  كتبته  ما  ننىس  أن  لنا  ليس  االستغراب: 
تحت  الرجلني  بني  افرتاضياً  حواراً  أقمت  ملا   »فلسفة«  فصلية  من  واألخري  األول  العدد 

بال رشوط،  كانط  مع  يجدك  النص  يقرأ  من  هيغل«.  كانط ضد  أو  املثنى..  »مديح  عنوان: 

أي سبب  القسوة عىل هيغل، واىل  ما هذه  بال هوادة.  َخْصاَم لك  كان  لو  وضد هيغل كام 

بالعقل  أودت  اها  أدَّ التي  الفلسفية  اللعبة  أن  إىل  االنطباع  بنا  مييض  ليكاد  حتى  تعود.. 

الغريب إىل سوء الخاتة؟ 

الواقع  يف  كنُت  فلسفية؛  بضاعة  الهجاء  فليس  هجاء،  ذلك  يكن  مل  وهبه:  موسى 
ليدافع  الكالم  كنط  أُعطَي  لو  ينتج  ماذا  ألرى  هيغل«  ضّد  كنط  »ألعب  قلُت  التمرّن،  أتابع 

الجدليّة، وأحسُب أن  الوحدة  الثنائيّة املعّمم لصالح  نقد  أنني ال أستسيُغ  عن نفسه. أضف 

الجدل أداة تسلّط ال أداة معرفة. لعلّه ميكن قراءة هيغل قراءة أخرى غري تلك الشائعة والتي 
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بُنَي عليها يف السياسة والفلسفة واالجتامع. لسُت إًذا خصاًم لهيغل، بل أراين أفّكر بطريقة 

التي تقرأ هيغل عىل نحو معنّي بات شائعاً. وإذا كان مثة من خصومة  الطريقة  مختلفة عن 

ينافحون  أنهم  يظّنون  أو  الحداثة،  بنقد  يتغرغرون  الذين  بالعربية  املفّكرين  مع  فهي  فكرية 

ضّد الهيمنة الغربية، وهم يف الواقع يرددون ما ينتجه هذا »الغرب« نفسه وكنت قد قلت من 

زمان: »كمن يحتمي يف حضن أبيه من رضب أبيه«.

لقد  املثنى«..  »مديح  مقالتك  عنوان  داللة  لنا  توضح  أن  نتوقع  زلنا  ما  االستغراب: 
ح  ذكرت من قليل أنك ال تستسيغ نقد الثنائية لصالح الوحدة الجدلية، ألن الجدل كام ترصِّ

هو أداة تسلط ال أداة معرفة، هل هذا يعني أنك وجدت ضالَّتك يف فضاء املثنى؟ وإذا كان 

هذا هو ما تقصد، فام الذي تعنيه باملثنى؟

ممكن  وتجريب  الهيغيل،  بالجدل  الضيق  عن  تعبري  املثنى  إىل  اللجوء  وهبه:  موسى 
 . ثمَّ ثالث من  الضّدين وانتساخهام يف  من تعّوده وحدة  العقل أخرياً  ملنظورية مختلفة تخرج 

الخروج من األنا وحديّة إىل  الجداالت املعارصة حول إمكان  بل تجريب قد يحّل كل تلك 

البَيْذويّة. ولعل هذا التجريب ممكن اليوم بالعربية بوصفها اللغة املا تزال حية، والحاملة لصيغة 

املثنى بل تلك التي تُعنى باملثنى عناية فريدة منذ "قفا نبِك". وتعطيه عالمة األلف والنون التي 

يعامل معاملة املفرد  أو  يعلو عىل الرصف ويصري علامً،  أّي إسم بحيث  إدخالها عىل  ميكن 

أستعني  وإيّاه  أعني  إيّاك  إّي يف  مثنى  إيّان  مثل  استثنائية  بألفه ونونه، إال يف حاالت  فيحتفظ 

إلخ.. ويصاغ عىل ِفعالن وفُعالن والصفة منه فَعالن: مثال امليزان بكفتني والعرضان أو الطوالن 

)الطول والعرض( والثعبان )الذكر واألنثى( واإلنسان )أيضاً للمرأة وللرجل(.

من  خاصاً  منحى  أخذ  هايدغر  أعامل  عىل  وقوفك  أن  البعض  رأى  االستغراب: 
يف  فلسفته   تتصدرها  التي  باملكانة  يتصل  مبا  أم  الرتجمة،  مستوى  عىل  سواء  اهتامماتك 

املرشوع الفلسفي الغريب.. ما الذي حملك عىل ذلك، هل اهتاممك به عائد إىل استشعار 

غري  من  مرسباً  إليها  اتخذ  وقد  الرشق  لروح  خفيٍّ  باستقراء  أو  لديه..  مرشقي  بهوًى  ما، 

إعالن؟

العرب غرٌب باملعنى  الهند ورشقًا، وأّن  يبدأ من  أّن الرشق  بداية أوضح  موسى وهبه: 
نرشها  إىل  والسعي  الحقيقة  واحديّة  هو  فلسفياً  الغرب  يعنّي  ما  أّن  أرى  حيث  الفلسفي، 
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هايدغر  عند  نستشّف  أن  أنّه ميكن  اإلنسان. وصحيح  لصالح  الطبيعة  )التوسعية(، وتسخري 

العرشين  للقرن  الويّف  االبن  يظّل  أنه  إال  للتكنولوجيا،  نقده  من حيث  »هوى« رشقياً  الثاين 

بالقول  مرة  الذي وصفتُه ذات  القرن  بأّي مثن،  منها  والتربؤ  امليتافيزيقا  نبذ  قرن  األورويب، 

إنّه »قرن بال روح«. هذا ال يعني أيّن أخاصم هايدغر أو أنرصه، بل أنّني أسعى إىل أن أفّكر 

منه،  املسلوبة  اإلنسان  كرامة  وتعيد  امليتافيزيقا،  إىل  االعتبار  تعيد  طريقة  أخرى،  بطريقة 

وبخاصة مع إعالن موته وموت الذات املريد الحر الواعي، ورفع هذا اإلعالن راية فلسفية 

الريبة« ومن لحق بهم من مفّكرينا امليامني. تظلّل فالسفة »عرص 

السعي  العكس،  عىل  بل  نّصه،  مقاطعة  يعني  ال  التفكري  طريقة  يف  االختالف  هذا  لكن 

بدفعها  مقوالته  وتفكري  فهمه  ومحاولة  قوله،  عىل  بالتمرّن  بالعربية  مقروًءا  جعله  إىل 

صعوبة  إىل  بالنظر  ملحوظاً  حيّزاً  بّد  وال  يتّخذ  بذلك  واالنشغال  القصوى.  حدودها  إىل 

وجّدتها. مصطلحاته 

نعود إىل عنايتك بالجانب املتصل بالتلقي العريب لفكر هايدغر. هل فُِهَم  االستغراب: 
غري  من  وشارحيه  قرائه  حيال  الحساسية  مفرط  كان  أنه  خصوصاً  ينبغي،  كام  عربياً  الرجل 

استطاعوا  ما  ألنهم  أو  يفقهوه،  مل  ألنهم  بالجهل  قذفهم  الذين  الفرنسيني  سيام  ال  األملان 

العرب املعارصين، وما مالحظاتك عليه؟ الهايدغري عند  ذلك؟ كيف بدا لك املشهد 

موسى وهبه: حني تارس التفلسف حبًّا بالتفلسف تقوم مبحاوالت ما، لكّنك تقوم بغريها 
حني تارسه ألجل غاية أخرى: بهدف النهضة مثالً، أو بهدف املباهاة شخصية كانت أم لغوية، 

أو تلبية مأجورة لدوائر ال تلك ناصية فيها. مبارشة هايدغر بالعربية عرفت كّل هذه مجتمعًة؛ 

يف الغالب مل تكن حبًّا بالتفلسف، وهي، باستثناء قلّة قليلة، جاءت كارثية  من حيث مل تكن 

جديرة باملباهاة وإن كانت جديرة باألجر املسخ، بسبب من قلق العبارة، واضطراب املصطلح 

بالعربية«. عرب العرص مل  عىل ما هو مبنّي ومفّصل إىل حّد ما يف بحثي املوسوم »هايدغر 

تستطع أن تجعل هايدغر نصاً مستساغاً وذا تأثري مبني يف التفكري بالعربية اليوم. لكّن ذلك ينطبق 

ميكن  »كيف  مبسألة:  تنشغل  اسرتاتيجيا  غياب  من  بسبب  املعارصين  الفالسفة  معظم  عىل 

قول الفلسفة بالعربية اليوم؟« اسرتاتيجيا تتصدى ملهّمتني: استيضاح معنى الفلسفة، وإخراج 

املؤلفات الكاملة ألشهر فالسفة العرص بدءاً. 
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اهلايدغري باملصطلح  العناية 

للتأويل. لعل ما  الغرب املحدثني استدعاًء  االستغراب: قد يكون هايدغر أكرث فالسفة 
الهايدغري املثقل بغموضه وضبابيته هو ما ولّد مثل هذا االنطباع،  يسمى فرادة املصطلح 

ما الذي تراه من هذا الوجه؟

صّحت  إن  األزمنة«  »آخر  يف  الفلسفي  الجدال  حلبة  هايدغر  يدخل  وهبه:  موسى 
جهة  ومن  تعبريه،  حّد  عىل  ماركس،  عامل  يف  جهة  من  وهورٰسل،  نيتشه  بعد  يأيت  التورية، 

الفلسفي  املرسح  عىل  الظهور  بدأ  وهو  املنطقية،  والوضعية  النيوكانطية   زمن  يف  أخرى 

»الكون  األّول  الرئيس  كتابه  يف  األخري.  هذا  أسسها  التي  للفيمياء  ومعّدل  لهورٰسل  كمتابع 

أنطولوجيا  ولتأسيس  فات  ما  الستدراك  منطلقاً  زالت  ما  اإلنسان  مركزية  كانت  والزمان« 

أساسية )اسم امليتافيزيقا »الحريك« لعبور »حواجز« كّل أصناف الوضعيني( ميكن أن تعنّي 

جواباً عن »السؤال عن معنى الكون«.

باألنطولوجيا  االهتامم  سيسحب  أخرى(،  دروباً  )سيسلك  مساره  سيعّدل   هايدغر  لكن 

نهائياً، وسينسحب الـ»دازاين« من مركز الحلبة تدريجاً إىل أن يختفي نهائياً؛ ويصري »السؤال 

املطلوب  ويصبح  جملة  السؤال  يرتفع  أن  إىل  الكون«،  »سؤال  مجرّد  الكون«  معنى  عن 

إن  ويضطرب  املصطلح  يتعّقد  أن  هذه،  والحالة  الطبيعي،  فمن  الكون.  نداء  إىل  اإلصغاء 

مل ننتبه إىل اختالف الدروب.

أكرث  أنه  إال  من مصطلحات سواه،  وضبابيّة«  »غموضاً  أكرث  الهايدغري  املصطلح  ليس 

عامل  من  ينهل  هايدغر  ألن  وذلك  الكالسيكيّة.  الفلسفيّة  األذن  عىل  وقًعا  وأغرب  جّدًة 

ونقد  املصطلح،  مستوى  إىل  عادية  كلامت  دفع  عن  يتواىن  وال  اليومية،  والحياة  املعيش 

خاّصاً  شغفاً  ويظهر  اليوناين،  األصل  إىل  استناداً  بأهليّتها  والتشكيك  قامئة،  مصطلحات 

الحلم،   = »حلم«  الـ  الكون،   = »كان«  الـ  مثل  نوعيّة،  مصادر  إىل  والظرف  الفعل  بتحويل 

الـ »فّكر« = التفكري الخ...   

النص  ورمزية  غموض  عىل  يشهد  مصطلح  وفهمه،  تعريفه  يف  »الدازاين«  االستغراب: 
عند  إشكالياً  مصطلحاً  ظل  أنه  إال  التعريفات.  من  له  حرص  ال  ما  فيه  قيل  الهايدغري، 

إليه. كيف تناهى إليك هذا املصطلح وكيف فهمته؟ املهتمني بهايدغر، حتى لدى أقربهم 
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عند سابقيه مبعنى وجود  يرد  هايدغر، وهو  اخرتاع  من  ليس  »الدازاين«  موسى وهبه: 
يف مقابل ليْس أو ال وجود )املقولة الثانية من مقوالت الجهة عند كانط(، ومبعنى الوجود 

املاهوي بخالف الوجود الحيس )الوجود يف األذهان بخالف الوجود يف األعيان، عىل ما 

بالوجود  ويخّصه  أخرى،  معان  شحنة  يحّمله  هايدغر  لكن  هيغل؛  منطق  يف  العرب(  تقول 

 .)existence( اإلنساين يف حني يشتّق له ميزات جديدة من الوجود بلفظه الالتيني: آكزِْستنْس

والواقع أّن اللفظ األملاين Dasein مصدر صناعّي من أداة اإلشارة Da )مبعنى ههنا وهذا(

التاج  بحرف  فيكتب  كون  النوعي  مصدره  أما  »كان«،  فعل  )وهو   sein امللحق  إضافة  عرب 

اإلشارة  أداة  من  صناعي  مصدر  اشتقاق  الفرنسيّة  اللغة  بوسع  يكن  مل  وملا   .)das Sein(

كان أن ترجم  اللفظ الهايدغري بـ l’être-là، وبدأت مأساة الرتجمة إىل العربية استناداً إىل 

le fait d’être-là. وكنت  يقرأ  الذي كان ميكن أن  الكائن- هنا  الفرنيس:  اللفظ  ما فهم من 

للوجود  هوذيّة  فقلت  هوذا  من  الصناعي  املصدر  صياغة  إىل  عمدت  ذلك  إىل  تنبهت  مذ 

الحبيب  ابني  »هوذا  اآلية:  مع  القرىب  إظهار صلة  مني يف  رغبة  لإلنسان،  اإلنساين، وهوذا 

لكّني  الكاثولييك وشغله عىل دنس سكوت.  به رسرت« لإلشارة إىل مايض هايدغر  الذي 

بإزاء دازاين وبخاصة أن ٰهذيّة مصطلح عريب  النهاية أحسب أن ٰهذيّة  تؤدي املطلوب  يف 

.heacceitas الالتينية بصورة  انتقل إىل 

امليتافيزيقا من  مناص  ال 

االستغراب:  ما قيل عن عرس فهم املصطلح الهايدغري ال يعود فقط ـ كام يبدو لنا ـ 
إىل جرأة هايدغر يف الحفر داخل عامل املفاهيم، بل أيضاً إىل غموض الغاية من مرشوعه 

الفلسفي ككل... بكلامت منك: ما الذي أراده هايدغر لو اتفقنا مع من يزعم أن ميتافيزيقا 

السعيدة؟ يديه إىل خواتيمها غري  الحداثة وصلت عىل 

يتحّدث  نفسه  فهو  قطعها،  التي  للدرب  تبعاً  تبدل  قد  هايدغر  أراده  ما  وهبه:  موسى 
بعد سقوط  أيضاً  ويتبدل  بالنازيّة،  الغامضة  يتوافق مع مرحلة صلته  تفكريه  انعطاف يف  عن 

الكون،  »نسيان  عرص  نهاية  أي  امليتافيزيقا  نهاية  وإعالنه  لألنسيّة  نقده  يربز  حيث  النازية، 

بعدها  ومن  الفلسفة  وانتهاء  عرصها،  يف  الكون  انحجاب  من  بسبب  النسيان«  هذا  ونسيان 

جزئياً  فيعود  املصطلح  عرس  الكون«.أما  لـ»نداء  اإلصغاء  عرص  يف  والدخول  التفكري  بوار 
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املرتجمني  صرب  قلة  إىل  كليّاً  يعود  لكّنه  األسلوب،  وتعّقد  سلك،  التي  الدروب  تعدد  إىل 

عىل املكوث يف األفهوم.

االستغراب: دعنا  اآلن منر عىل بعض أحوالنا: لقد شكلت مقولة »نحن والغرب« قضية 
محورية يف صياغة اتجاهات التفكري يف العاملني العريب واإلسالمي يف الحقبة املعارصة، 

ما الذي تقولونه حيال هذه الثنائية امللتبسة، واملثرية لإلشكال واملساجلة يف الوقت عينه؟

كبرياً  التباساً  إّن مثة  أعاله. وأقول  الوارد  الغرب  بدًءا مبعنى  أذكّر  موسى وهبه: دعني 
لعدم  نتيجة  مهزأة  الذي صار  التقليد  للغالب،  املغلوب  تقليد  ابن خلدون:  يسميه  ما  جّراء 

ينقد  فيها »الغرب«  التوقيت بعني االعتبار. وآخر فصوله نقد »الغرب« مبقوالت  أخذ فارق 

ماضيه، مايض الحداثة التي يسعى »الرشق« إىل أن يتمثلها. خذ مثالً، املهندس املعامري 

من  سحاب  ناطحات  الشمس  بالد  يف  ويطلق  يعود  حني  الضباب  بالد  يف  املتخصص 

املهندس  هذا  به  يقوم  يقومون مبا  الغرب  نقاد  معظم  مهزأة:  أسميه  ما  هذا  حديد وزجاج؛ 

املعامري.

بني  النقاش  فيه  يتمحور  الذي  اليوم  ذلك  العريب  العامل  عىل  سيأيت  هل  االستغراب: 
نخبه حول رضورة العثور عىل منطقة معرفية وسطى تنهي حالة الفصام التفكريي التي طال 

يسمونه  ما  حول  الغرب  يف  راهناً  مداه  يأخذ  جدل  سؤايل   مجتمعاتنا؟...مرجع  يف  أمدها 

مثلام  العلامنية  إزالة  يعني  ال  أنه  االفرتايض  العامل  هذا  سامت  من  العلامنية.  بعد  ما  عامل 

األمرين..  بني  التوليف  يف  وإمنا  العام،  املجال  من  الدين  استبعاد  يف  االستمرار  يعني  ال 

تعلّق؟ كيف 

العامل  أو  العريب  العامل  يف  سيحصل  ماذا  ألتوقّع  ودع  ضارب  لسُت  وهبه:  موسى 
طريقة  بتغيري  رهن  حال  إىل  حال  من  جّدي  انتقال  أو  تغيري  أّي  أّن  وأحسب  الهندي. 

فيه من حال  االنتقال  العامل املطلوب  بلغة  ما  فيلسوف  يبادرها  التي  بالفلسفة  التفكري أي 

إىل حال، فيلسوف يأيت ال أحد يعرف كيف وال متى. 

وبانتظار ذلك، فإّن ما أوّد الرتكيز عليه هو أّن املجتمعات يف هذين العاملني مجتمعات 

إليه  يوصل  مثلام  االستبداد  إىل  يوصل  األمر  لذلك  نسيان  وأّي  وطائفيّاً،  عرقيّاً  متنّوعة 

املدنية  الدولة  الكالم عىل  يجري  مؤّخراً،  باملقّدس.  املواطنني وعالقتهم  إهامل مشاعر 
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بدالً مام هو قائم، لكن ما تزال  فيا حبّذا لو كان ذلك ممكناً  العلامنية،  الدولة  كبديل من 

العرقي  التنّوع  من  موقفها  خصوصاً  تفصيل  إىل  وبحاجة  ضبابيّة،  املدنية  الدولة  فكرة 

اإلنسان  حقوق  رشعة  من  موقفها  وبكلمة  باملقّدس،  املواطنني  عالقة  ومن  والطائفي 

واملواطن.

الحرب  انتهاء  إثر  املتحدة  األمم  أقرّتها  التي  واملواطن  اإلنسان  حقوق  رشعة  إن 

أّي  تحت  تخطّيه  وأرفض  السياسة،  يف  أرتضيه  الذي  األحمر  الخّط  هي  الثانية  العاملية 

هذه  عن  الدفاع  باسم  ارتكبت،  طاملا  العاملية  القوى  بعض  أّن  ذلك  يضري  وال  ذريعة. 

الرشعة، معايص سياسية ُمدانة وًمستهَجنة، مثلام ال يضري اإلميان الديني أن ترتكب قوى 

الدين.  الدفاع عن  باسم  ُمدانة وًمستهَجنة  دينية  اليوم معايص  التكفري واإلرهاب 

املنشود الكوجيتو 

أي  وموضع:  مناسبة  غري  يف  نفسك  عىل  تطرحه  الذي  سؤالك  من  االستغراب: 
ما  أخرى..  نشأة  عىل  امليتافيزيقا  موضعة  تريد  وكأنك  لنا  يبدو  العرص؟  لهذا  ميتافيزيقا 

والعرشين،  الحادي  القرن  مستهل  يف  النهائيات  ألسئلة  برأيك  تستجيب  التي  امليتافيزيقا 

طبيعتها؟.. وما 

موسى وهبه: أوّد بداية أن أوضح أن ما أسميه ميتافيزيقا هو مجموع اآلراء والفروض 
واملزاعم املتعلّقة مبا يتخطى التجربة )مبا وراء الطبيعة(. وعليه، مثة ميتافيزيقا معلنة عند 

معظم الفالسفة وهي تلك التي جرى نقدها من قبل املعادين املعلنني لها، ومثة ميتافيزيقا 

يدرك  ـ ال  اليونان:  ورثنا عن  مثلام  استثناء،  بال  الفالسفة  عند جميع  واعية  أو غري  مضمرة 

صفحة  العقل  ـ  األمپريية:  عليه  تبني  ما  أو  الخ...  ينتهي  يبدأ  ما  كّل  ـ  الشبيه؛  إال  الشبيه 

بيضاء؛   الثقة بالقوانني العاّمة مجرّد تعّود ذهني الخ... أو مضمر هيغل: ـ ليس هناك سوى 

هايدغر  معلن  أو  الخ...  التمظهر  هذا  مجرى  والتاريخ  له  تظهر  مجرد  والطبيعة  املثال 

نفسه: ـ الكون ينكشف وينحجب؛ ـ اللغة بيت الكون، يف ملجإ البيت يكّن اإلنسان الخ...

التجربة  حدود  تتخطى  فروض  طرح  من  امليتافيزيقا،:  من  املفّكر  للعقل  إذن  مفّر  ال 

يف  وأخرياً  الذوق،  وتهذيب  العمل،  واتساق  النظر،  إدامة  يف  إليها  يستند  خلفية  وتشكل 

البرشي. للسعي  معنى  إعطاء 
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ينظّم  »كوجيتو»  عن  تبحث  كنت  لو  األخري:  السؤال  بهذا  لنا  اسمح  االستغراب:   
املجهودات  كل  بعد  مالمحه  هي  فام  ووجدته،  بالعربية،  الفلسفي  القول  إىل  مسعاك 

القول  فَرَضية »إمكان  بذلتها، وإىل أي حد سيسهم مثل هذا »الكوجيتو» يف تحويل  التي 

الزمان واملكان العربيني؟ الفلسفي العريب« إىل فعل ساٍر يف 

إىل  يرقى  ال  اآلن  لدّي  وما  ما.  »كوجيتو»  عن  البحث  وارد  يف  لست  وهبه:  موسى 
يتلخص يف مزعمني: بل  السستام  مستوى 

الكائن البرشي )بعينني ومنخرين  الكائن هي املثنى بدًءا من  بنية  أنطولوجيّاً، أزعم أن 

ورئتني الخ...( وصوالً إىل كّل كائن قائم مبا فيه كائن الفيزياء الكوانتية. 

أّن  وحيث  يتناهى،  ال  يُعلم  ما  أن  حيث  علمنا،  بتزايد  يتزايد  جهلنا  أن  أزعم  أبيستميًّا، 

العلم. نور  بدائرة  املحيطة  الظلمة  يشبه  الجهل 

االمتنان. جزيل  االستغراب: 



من سريته الذاتية
 1974 السوربون  اآلداب،  يف  الدولة  دكتوراه  الشهادة: 

بدرجة مرشّف جّداً.

اللقب الجامعي: أستاذ يف الفلسفة.

الجامعي  التدريس  من  عاماً   38 التدريسية:  الخربة 
واإلرشاف عىل رسائل جامعية.

مجال التدريس والبحث: الفلسفة الحديثة واملعارصة، 
والفلسفة العامة.

واملحارضات  واألبحاث  املؤلفات  عرشات  له  ـ 
والتعليقات الفلسفية.

ـ أبحاثه املنشورة تتوزع عىل محاور خمسة:

1ـ يف الفلسفة الحديثة واملعارصة.

2ـ يف الحاجة إىل ميتافيزيقا لعرصنا.

3ـ يف نقد الحاجة إىل السياسة.

4ـ البعد الفلسفي بالعريب اليوم.

5ـ مجموعة نرثية يف الحّب والحياة والرتحال وسكنى املدينة واألدب الفلسفي.

ترجم بخاصة: نقد العقل املحض لكانط، ومبحث يف الفاهمة البرشية لـ هيوم، ومباحث منطقية 
لـ هورسل. وترجم باالشرتاك: الدين والدولة عند ابن خلدون لـ جورج البيكا، وما وراء الخري والرّش، 

تباشري فلسفة للمستقبل لـ نيتشه. وترجمة مل تنرش بعد: الجملة والالتناهي، لـ ليفيناس.

ـ شارك يف مؤترات فلسفية عدة يف لبنان وتونس والكويت واسطنبول وبغداد والجزائر.

ـ من مؤسيس "الهيئة العربية لحقوق اإلنسان" )1983(.

ـ أّسس ورأس تحرير "نهار الكتب".

ـ من مؤسيس "اللقاء الفلسفي" ومجلّة "فلسفة".

محورا تفكريه الفلسفي:

ـ إمكان التفلسف بالعربية اليوم.

ـ أّي ميتافيزيقا لهذا العرص؟

موسى وهبه



معاثر االنقالب األنطولوجّي يف فكر مارتن هايدغر
مشير باسيل عون

هايدغر والطاوية
ديفيد تشاي

مفهوم اجلسد عند هايدغر
ويزة غاالز

هل كان هايدغر صوفياً؟..
جيف غيلفورد

بني مال صدرا وهايدغر )بحث مقارن(
محمد رضا أسدي

النقد اهلايدغري لفلسفة الدين
آرنولد ديوالك

هايدغر قارئاً شعرية هولدرلن
آندرزج وارمنسكي

هايدغر والدين )السكن إىل جوار اهلل(
ميرنا سامي

نظرية الوجود بني الوجودية وأصالة الوجود
حميد رضا آية اللهي

لملــف ا



من اإلنسان السّيد إلى اإلنسان الراعي
معاثر االنقالب األنطولوجّي يف فكر مارتن هايدغر]]]

مشري باسيل عون]*[

يدخل الربوفسور مشري باسيل عون عامل هايدغر وهو عىل يقني من أنه مييض يف اللّجة. 

لذا سرنى كيف يطوي هذا البحث انهامماً مخصوصاً يف فضاء نشاطه الفلسفي. إذ ال يشء 

عنده يف عامل األفكار ينجو من املساءلة، فهو حتى حني يعتني بهايدغر قارئاً ومتحّرياً لفكره، 

يروح يبسط كل ما لديه عنه عىل أرض االستجواب. 

البحث التايل استقراء ملنزلة اإلنسان يف أسفار هايدغر، وفيه اقرتاب من املطارح األبعد 

غوراً يف شخصيته كفيلسوف وإنسان يف اآلن عينه.

املحرر

"Die Frage nach dem Menschen ist keine anthropologische،sondern eine geschichtlich 

meta-physische"]**[.

]. املدخل املنهجّي: االنعطاف من اإلنسان إىل الكينونة

هايدغر  مارتن  األملايّن  الفيلسوف  أنشأه  الذي  الفكر  مقاصد  يدرك  أن  املرء  يستطيع  ال 

)1889-1976( ما مل ينظر نظرًا صبوًرا يف التحّول الذي طرأ عىل مسريته الفلسفيّة وإنتاجه املمتّد 

عىل ستّة عقود من الزمن. فالبحث عن مقام اإلنسان يف العامرة الفكريّة التي شيّدها هايدغر يستوجب 

اإلملام بطبيعة املنعطف أو املنعرج الذي اجتاز به حني قّرر االنتقال من التأّمل يف بنية االختبار الوجودّي 

  *ـ مفكّر وأستاذ الفلسفة األملانّية يف الجامعة اللبنانية.

  **ـ الشاهد األملايّن االفتتاحّي ُمستلٌّ من كتاب هايدغر )مدخل إىل امليتافيزيقا، األعامل الكاملة، الجزء 40، فرانكفورت، كلوسرتمان، 

1983، ص 149(: »ليس السؤال عن اإلنسان سؤااًل أنرتوبولوجيًّا، بل سؤاٌل ميتافيزيقيٌّ مالزٌم لتاريخانّية الكينونة«.

Heidegger،Einführung in die Metaphysik،GA 40،Frankfurt،Klostermann،1983،S. 149.
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املالزمة النبساط الكائن اإلنساينّ الفردّي إىل التأّمل يف معنى الكينونة عينها]1]. من ثّم، يجمع أهل 

االختصاص عىل القول بأّن هايدغر األّول يختلف عن هايدغر الثاين. فاألّول بلغ نضجه يف كتاب 

الكينونة والزمان الذي نرشه يف العام 1927، بينام الثاين تجلّت خصوصيّتُه يف الكتابات املتأّخرة التي 

تلت أمليتَه الجامعيّة الشهرية يف ماهّية الحقيقة.]2] وهي األملية التي ألقاها يف جامعة فرايبورغ األملانيّة 

يف فصل الشتاء 1931-1932. إيجازًا لطبيعة املنعطف، ميكن القول بأّن هايدغر األّول كان يروم مساءلة 

الكينونة عن طريق استخراج بنية االختبار الوجودّي التي تنشئ هويّة الكائن اإلنساينّ، فيام هايدغر الثاين 

طفق يستفرس الكينونة عن رسِّها من دون االستناد إىل اختبارات اإلنسان الوجوديّة. فالسؤال عن معنى 

الكينونة هو السؤال األّول واألخري يف مسرية هايدغر. غري أّن السبيل إليه يختلف من مرحلة إىل مرحلة.

يف املرحلة األوىل ظّن هايدغر أّن تحليل الكائن اإلنسايّن الذي يحمل فيه هّم مساءلة الكينونة 

ميكنه أن ميّهد الطريق للبلوغ إىل استجالء معنى الكينونة]3]. فأخذ يتبنّي السامت األساسيّة التي 

يتّسم بها هذا الكائن اإلنسايّن الذي طفق يطلق عليه اسم الدازاين]4]. من هذه السامت األساسيّة 

كينونته  يخترب  العامل،  عامليّة  يف  منسلٌك  كائٌن-يف-العامل]5]،  فاإلنسان  بالعامل.  اإلنسان  اقرتان 

التي أضافها عىل  أو للدالالت املبتكرة  التي استحدثها هايدغر  الجريئة  تعريب واحد لالصطالحات األملانّية  ]1]ـ يعرس اإلجامع عىل 

االصطالحات األملانّية املألوفة يف حقل التفكّر الفلسفّي. لذلك رسمُت يل منهاًجا توفيقيًّا سلميًّا منفتًحا منذ بدايات اعتنايئ باستدخال 

هايدغر يف فضاء القول الفلسفّي العريّب. وعزمُت عىل النظر املتعاطف يف جميع االجتهادات الرصينة التي أخرجها أهُل التخّصص. وإيّن 

أقدر هذه االجتهادات حّق قدرها، والسّيام تلك التي أنجزها كبار أساتذة الفلسفة. وال بّد يل من أخّص بالذكر فتحي املسكينّي الذي بذل 

جهًدا عظياًم يف تعريب كتاب الكينونة والزمان حّتى أخرج النّص األملايّن يف صياغة عربّية تليق بعمق مضامينه. ومثّة معّربون بارعون 

معارصون آخرون من أمثال موىس وهبه ومحّمد سبيال وعبد السالم بن عبد العايل وإسامعيل املصدق وأبو العيد دودو وسواهم. واملقصد 

من وراء هذا كلّه أن أعلن أّن التعريب الذي أضطلع به يف هذه الدراسة ليس تعريًبا مقفاًل. هو اجتهاٌد قابٌل للنقاش ألّن الرتجمة، بحسب 

هايدغر، استضافٌة للفكر يف روح اللغة األخرى. واللغة األخرى هنا هي العربّية التي تختزن روُحها فيًضا من القابلّيات الداللّية.

]]]ـ راجع هايدغر، يف ماهّية الحقيقة، األعامل الكاملة، الجزء 34، فرانكفورت، كلوسرتمان، 1988.

Heidegger،Vom Wesen der Wahrheit. Zu Platons Höhlengleichnis und Theätet،Frankfurt،Klosterma
nn،1988.

]3]ـ يف مقّدمة كتاب الكينونة والزمان يعكف هايدغر عىل النظر يف رضورة مسألة الكينونة ويف استجالء بنيتها وأّولّيتها )راجع هايدغر، 

الكينونة والزمان، ترجمة وتقديم وتعليق د. فتحي املسكيني، بريوت، دار الكتاب الجديد املّتحدة، ]01]، ص 68-49(.

Heidegger،Sein und Zeit،GA 2،Frankfurt،Klostermann،1977،S. 3 - 20.

]4]ـ تنّوعت رضوُب التعريب لنقل هذه الكلمة األملانّية السهلة والصعبة يف الوقت عينه. فالدازاين )Dasein( مفردٌة مشتّقٌة من املعجم 

األملايّن الكالسييّك. استخدمها كانط مرادًفا للكلمة الالتينّية )existentia(. وهي تعني يف أصلها وجود اليشء، يقابلها احتامُل وجوده أو 

إمكانُه أو حّتى رضورتُه املنطقّية. وخالًفا لنطقها األصيّل حيث النربة توضع عىل الجزء األّول من الكلمة )Da(، يؤثِر هايدغر أن ينطقها وقد 

ُوضعت النربُة عىل الجزء الثاين )Sein(. فالدازاين يعني أّن اإلنسان هو املوضع الذي فيه تنشأ الصلُة العفويّة بينه وبني األشياء. فالدازاين 

هو اإلنسان، وهو انفتاح اإلنسان عىل األشياء. ومبا أّن االنفتاح عىل األشياء هو ما يُنشئ إنسانّية اإلنسان، فإّن الدازاين هو، بحسب هايدغر، 

الوصف األنسب للهويّة اإلنسانّية. فاألشياء هي، يف صلب حراكها، مقبلٌة إقباالً عفويًّا إىل اإلنسان من غري أن يُخضعها اإلنسان لعقله 

الحّساب. ومن ثّم، فإّن الدازاين يغدو هو الوصف الذي يعاين يف اإلنسان موضع مساءلة الكينونة، وموضع اختبار تفّتحات الكينونة وإقبالها 

إىل اإلنسان. ولشّدة ما يحتشد يف هذه املفردة من مضامني عميقة املدلول، آثرُت أن أنقلها يف حلّتها األملانّية األصلّية من غري تعريب.

]5]ـ راجع الفصل الثاين من القسم األّول )الجزء األّول( من كتاب الكينونة والزمان، مرجع مذكور، ص 9]145-1.

Heidegger،Sein und Zeit،op. cit.،S. 71 - 84.
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باالستناد إىل ما ينطوي عليه انسالكُه يف العامل. من السامت أيًضا انسالكه يف الزمان مبا يختربه 

من اتّصال باملايض وبالحارض وباملستقبل. ويف جميع هذه املكوِّنات الزمنيّة، يدرك اإلنساُن ذاتَه 

يف حالة الهّم أو االنهامم أو العناية]1]. فهو كائٌن مهموٌم أو معنيٌّ مبآالت اختباراته الوجوديّة. ويف 

أقىص هذه االختبارات انفطاُر كيانه عىل املوت. فاإلنسان هو الكائن املعقوُد كيانُه عىل املوت. 

أمام استحقاق املوت يدرك اإلنساُن أصالة كيانه يف أعظم قدر من الجالء الخاليّص. أمام استحقاق 

املوت املقبل يستوعب اإلنساُن جوهر وجوده ومعطوبيّته يف الوقت عينه]2]. فإذا به كائٌن مقذوٌف 

إىل املنفرجات املرشَّعة أمامه. ومن ثّم، ال يقوى اإلنسان عىل االنتقال من الوجود املزيَّف املوارب 

إىل الوجود الحقيقّي األصيل إاّل حني يضطلع مبائتيّته. حني يخترب اإلنسان هذه املائتيّة يستبق الفوَز 

بكلّيّته الكيانيّة ألّن املوت هو اإلمكان األقىص لإلنسان. وهو اإلمكان األخّص الذي ال يختربه إاّل 

الفرُد يف فرادة كيانه، أي كلُّ فرد عىل حدة. استباق املوت يف الزمان ينطوي عىل اختبار إمكان الوجود 

يف الإمكانه املطلق، أي يف مائتيّته. وحني يخترب اإلنسان إمكان موته الخاّص، يستوي عىل وجود 

أصيل، أي ينتقل من حالة الالأصالة إىل حالة األصالة. مبقتىض هذا االنتقال، يصبح من املمكن 

اختبار معنى الكينونة الناشب يف صميم وجوده التاريخّي. فإذا بها كينونٌة مقرتنٌة باالنهامم األقىص 

واستباق املوت، وكالهام ال يتحّقق إاّل يف تضاعيف الزمان]3]. وعليه، يضحي الزمان هو األفق الذي 

يتجىّل فيه معنى الكينونة التي يختربها اإلنسان موضًعا من مواضع تجيّل الكينونة يف ذاتها]4].

يف املرحلة الثانية، أدرك هايدغر أّن تجيّل الكينونة يف ذاتها ال يقرتن رضورًة باختبار اإلنسان 

]1]ـ راجع الفصل السادس من القسم األّول )الجزء األّول( من كتاب الكينونة والزمان )»يف كينونة الدازاين مبا هي عناية«(، مرجع مذكور، 

Heidegger،Sein und Zeit،op. cit.،S. 254 - 261 .376-361 ص

]]]ـ راجع الفصل األّول من القسم الثاين )الجزء األّول( من كتاب الكينونة والزمان )»يف الكينونة الكلّّية املمكنة للدازاين والكينونة نحو 

Heidegger،Sein und Zeit،op. cit.،S. 314 - 354 .475 4[9- املوت«(، مرجع مذكور، ص

]3]ـ مائتّية اإلنسان )اإلنسان-من-أجل-املوت( هي التي تجعل الزمان ممكًنا. راجع:

M. Haar،Heidegger et l’essence de l’homme،Grenoble،Jérôme Millon،1990،p. 28.

]4]ـ يف القسم األخري املنجز من كتاب الكينونة والزمان يسأل هايدغر عن مغزى االجتهاد التحلييّل لبنية االختبار الوجودّي، وهو االجتهاد الذي أفىض 

إىل استطالع الزمان كأفق الفهم األنسب للكينونة: »هل مثّة سبيل ينطلق من الزمان األصيّل ويُفيض إىل معنى الكينونة ؟ هل يتجىّل الزمان هو بعينه 

كأفق الكينونة؟« )هايدغر، الكينونة والزمان، مرجع مذكور، بترصّف، ص 740(. وكان هايدغر يف أمليته الجامعّية التي ألقاها يف فصل صيف 7]19 

يف جامعة ماربورغ قد أشار إىل مخاطر هذا التحليل الذي ميكنه أن يحّول الكينونة إىل غرض من أغراض البحث العقيّل املحض: »يُظهر تاريخ 

 )Herumtappen( الفلسفة أّن كّل تأويل أنطولوجّي، حني يتعلّق األمر باألفق الذي يالزمه يف صميمه مالزمًة رضوريّة وبضامنته، هو يشبه التلّمس

 )Vergegenständlichung( أكرث ماّم يشبه املساءلة املنهجّية املطابقة. إّن الفعل األسايّس لبناء األنطولوجيا، أي لبناء الفلسفة، أو وضعنة

الكينونة، أي إّن استرشاف )Entwurf( الكينونة يف أفق قابلّيتها للفهم، إّن هذا الفعل بعينه يسبق فيخضع للتشكيك، ويظّل عىل الدوام عرضًة لخطر 

االنقالب ألّن وضعنة الكينونة هذه تتحّول بالرضورة يف اتّجاه استرشايفّ )Entwurfsrichtung( يخالف املسلك اليومّي بإزاء الكائن. ينجم عن 

ذلك أّن استرشاف الكينونة يصبح بالرضورة شيًئا أنطيقيًّا، أو إنّه يذهب يف اتّجاه التفكّر والتصّور والنفس والروح والذات )...(« )هايدغر، املشاكل 

األساسّية يف الِفنوِمنولوجيا، األعامل الكاملة، الجزء 4]، فرانكفورت، كلوسرتمان، 1989، ص 459(.

Heidegger،Die Grundprobleme der Phänomenologie،GA 24،Frankfurt،Klostermann،1989،S. 459.



55 من اإلنسان السّيد إلى اإلنسان الّراعي

2 0 1 يــف 6  خر
A L - I S T I G H R A B االستغراب

املشيئة  موضع  يف  ويضعها  الوجودّي،  االختبار  مقوالت  كّل  من  الكينونة  يحّرر  فأخذ  ملائتيّته. 

الحرّة التي ُتيل عىل التاريخ أحكاَمها وقراراتها. فالكينونة، ولنئ ارتبطت باإلنسان، ليست خاضعة 

الختباراته. هي حالٌة من االنكشاف واالنحجاب الحّر يستدّل عليها اإلنسان حني يتأّمل يف املعاين 

األصليّة التي تختزنها مقولُة الحقيقة )aletheia( يف مؤّداها اإلغريقّي األصيّل )إماطة اللثام أو كشف 

الحجاب(. فإذا كانت الحقيقة كشًفا للحجاب، فإّن إمكان إسدال الحجاب يظّل مالزًما لها. وما من 

موضع أشّد أمانًة لتالزم الكشف واإلسدال يف صميم الحقيقة، حقيقة الكينونة وحقيقة الكائنات، 

من اللغة التي تستجمع فيها كلَّ طاقات اإلفصاح واإلضامر، واإلقبال واإلدبار، والتعرية والتورية]1]. 

لذلك اعترب هايدغر اللغة مسكًنا للكينونة، فيه تقطن وبه تحتمي من اّدعاءات العقل امليتافيزيقّي 

الحّساب. وذهب أيًضا، يف هذه املرحلة الثانية، إىل ترسيخ استقالل الكينونة يف حركة انكشافها 

بامليتافيزيقا  فإذا  املبارش.  الحَديّث  التاريخ  عىل  يسمو  بها  ا  خاصًّ تاريًخا  لها  فجعل  وانحجابها، 

تنقلب تاريًخا لنسيان الكينونة، وإذا بالكينونة تروم أن تتجاوز امليتافيزيقا حتّى تغدو مشيئتُها الذاتيّة 

هي التي تحرّك التاريخ الحَديّث وتبلغ به إىل أقىص إمكاناته.

2. هايدغر األّول: اإلنسان صاحب املبادرة واستحضار الكينونة

أراد إًذا هايدغر، يف املرحلة األوىل، أن يستنطق اإلنسان عن اختباره الوجودّي للكينونة التي 

تستوطنه يف هيئة الهّم والعناية. فأنشأ كتابه األّول )الكينونة والزمان( مبحثًا يف األنطولوجيا، وهو 

علم الكائن، كام كان يعرّفه اليونان وكام نقلته العرب عنهم. املسألة األساسيّة إًذا يف هذا الكتاب 

هي مسألة الكينونة. ومبا أّن اإلنسان هو الكائن الوحيد الذي ينفرد عن غريه من الكائنات بانعقاد 

)األنطولوجيا(  الكينونة  السبُل للخوص يف مبحث  فإّن أجدر  الكينونة،  إمكان مساءلة  كيانه عىل 

هو التحّري عن االختبارات الوجوديّة البنيويّة]2] التي بها يتحّقق مثُل هذا اإلمكان من املساءلة. يف 

]1]ـ ال بّد، يف مستهّل هذا البحث، من اإلشارة إىل أّن لغة هايدغر األملانّية عسريٌة حّتى عىل األملان أنفسهم. لذلك حاولت قدر املستطاع 

أن أستخرج مضامني التحاليل التي أىت بها هايدغر يف لغة عربّية تروم أن تكون األقرب إىل أذهان القارئ العريّب. فاجتهدت يف تعريٍب 

يصون معنى النّص الهايدغرّي، ويراعي مقتضيات اإلبالغ السليم يف اللغة العربّية. أّما تعريب كتاب الكينونة والزمان، فينطوي عىل جهد 

عظيم يف نقل الرتاكيب اللغويّة الصعبة التي صاغها هايدغر. لذلك أتت الرتجمة العربّية مقّيدًة بعرس اإلنشاء األملايّن األصيّل. فال عجب، 

من ثّم، أن يعاين القارئ الفارق بني النّص التحلييّل االستفسارّي النقدّي الذي أنشئه يف فكر هايدغر ونّص هايدغر األصيّل.

]]]ـ أتحّدث عن تحليل البنية االختباريّة يف اإلقبال الوجودّي إىل العامل ألّن هايدغر مل يعالج االختبارات الوجوديّة التي تنتاب اإلنسان 

عىل نحو ما يعالجها أهُل املذهب الوجودّي، بل كان يروم استخراج البنى األصلّية الثابتة التي تجعل أّي اختبار وجودّي ممكًنا. لذلك 

ابتدع هايدغر صفًة جديدًة يصف بها معالجته للبنية االختباريّة الوجوديّة )existenzial(، ومّيزها من الصفة املألوفة التي يستخدمها أهُل 

املذهب الوجودّي )existenziell(. يقرتح فتحي املسكيني تعريب األوىل بوجودايّن، فيام الثانية تُعرَّب، كام هو معروف، بالوجودّي. 

. واالنخراط يف العامل هو بنيٌة وجودانّية، فيام الشعور باالنتامء أو  فاملائتّية هي بنية وجودانّية، فيام الخوف من املوت هو اختباٌر وجوديٌّ

. واملعّية هي بنيٌة وجودانّية، فيام التصاحب والتفاهم أو التباعد والتباين اختباراٌت وجوديّة. باالنفتاح أو بالعزلة هو اختباٌر وجوديٌّ
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هذا السياق، يجزم هايدغر بأّن مساءلة الكينونة هي التي تنشئ كيان اإلنسان. واإلنسان يكتسب من 

هذه املساءلة إدراكًا للكينونة ينبغي للفكر أن يستجيل طبيعته ويتحّرى عن مضامينه. ذلك أّن هذا 

اإلدراك هو الذي يساعد الكينونة عىل االنكشاف واإلفصاح عن قوامها.

التي يحملها  البنية األنطولوجيّة  إًذا يف كتاب الكينونة والزمان إىل تحليل  كان هايدغر يسعى 

اإلنسان يف ذاته مبا هو كائُن مساءلة الكينونة وكائُن مساءلة الكائنات كلّها. فاملهّمة األوىل ينبغي 

أن تتحّرى عن االختبارات األصليّة التي يكتسبها اإلنسان يف عالقته بالعامل وباألشياء وبالكائنات 

وبالكينونة. ال بّد من هذا التحليل الوجودّي البنيوّي كسبيل إىل النظر يف الكينونة عينها )األنطولوجيا(. 

يف بناء هذا التحليل يؤثر هايدغر استخدام عبارة الدازاين للداللة عىل االختبار البنيوّي الوجودّي 

الذي يربط اإلنسان بالكينونة. فالدازاين كائٌن ينطوي كيانُه عىل فهم أصيّل للكينونة]1]. وحني ينظر 

املرء يف مضامني هذا الفهم، يتبنّي له، بحسب هايدغر، أّن مثّة بنيًة اختباريّة أصليّة تجعل هذا الفهم 

ممكًنا. هي بنيٌة  مثلّثة األضالع تجد وحدتها يف اختبار الهّم الكيايّن األصيّل.

الضلع األّول يف هذه البنية: هو حالة االنقذاف أو املقذوفيّة]Geworfenheit( [2( التي يختربها 

ملًقى يف  نفسه  يني يجد  اإلنسان ال  أّن  الحالة  الوجود. معنى هذه  بارتائه يف مصطرع  اإلنسان 

الوجود، مل يسبقه إىل هذا االرتاء أيُّ حالة قبليّة تأسيسيّة. فاإلنسان هو توًّا يف الوجود، من دون 

استئذان أو استشارة أو قرار. هو يف حكم املعثوريّة الذاتيّة )Befindlichkeit(، يلفي نفسه معثوًرا 

عليه باستمرار، يف مواجهة جميع الكائنات قاطبًة. إنّه شعور االنوجاد الدائم غري املسبوق بوجود 

آخر أو بإرادة متواطئة. ال عجب، من ثّم، أن تضحي املقذوفيّة واملعثوريّة كلتاهام يف أساس كّل 

اختبار وجودّي ويف أساس كّل اتّصال بالكائنات وباألشياء. وهام أيًضا ينشئان الرتبة التي ينغرس 

فيها ما ينطوي عليه املايض من بُعد زمنّي.

البنية: هو الخروج من الذات إىل الوجود )Existenz(. وجود الدازاين  الضلع الثاين يف هذه 

]1]ـ »إّن الدازاين هو كائٌن ليس فقط يعرض لنا من ضمن كائنات أخرى، بل هو عىل األرجح متمّيٌز من ناحية أنطيقّية بأّن األمر عند هذا 

الكائن إّنا يتعلّق يف كينونته بـ هذه الكينونة ذاتها. ومن ثّم، فإنّه يدخل يف هيئة كينونة الدازاين أنّه يف كينونته إّنا له عالقة كينونة بهذه 

الكينونة. يعني ذلك يف املقابل أّن الدازاين يفهم نفسه من أّي طريق وبأّي عبارة اتّفق ضمن كينونته. إّن هذا الكائن يختّص بأنّه مع كينونته 

ومن خاللها تكون هذه الكينونة مفتوحًة له هو ذاته. إّن فهم الكينونة هو ذاته تعنّيُ كينونة خاّص بالدازاين. وإّن التمّيز األنطيقّي للدازاين إّنا 

يكمن يف أنّه يكون عىل نحو أنطولوجّي« )هايدغر، الكينونة والزمان، مرجع مذكور، ص 63(. أشري هنا إىل أّن فتحي املسكيني يفّضل رسم 

الدازاين من دون حرف األلف الثانية. والحال أّن األلف الثانية رضوريّة ألنّها تراعي نربة التلّفظ يف الكلمة األملانّية.

Heidegger،Sein und Zeit،op. cit.،S. 16.

]]]ـ راجع هايدغر، الكينونة والزمان، مرجع مذكور، ص 344-336.

Heidegger،Sein und Zeit،op. cit.،S. 233- 239.
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هو خروج من الذات إىل العامل، وانتصاب الذات عىل الدوام يف ما هو مقبٌل عليها، أي إقامتها 

وانطواًء  الذات  قوقعًة يف  إًذا  الوجود  ليس   .)ek-sistere( أمامها  اإلمكانات املرشَّعة  منفسح  يف 

التي ال يحّدها إاّل  انبثاٌق للذات اإلنسانيّة وتفتٌّح إلمكاناتها الخصبة  إنّه  عىل املنجز منها وفيها. 

املوت. أّما الكيفيّتان اللتان يتحّقق بهام هذا الخروج إىل العامل فهام الفهم واالسترشاف. الفهم]1] 

)Verstehen( هو السمة األساسيّة لوجود الدازاين الذي يخرج إىل العامل يف هيئة الكائن الفاهم، 

الفهم ال  بنية  أّن  العامل وكائناته. غري  أشياء  للتواصل مع  تؤّهله  اإلدراك  أي املكتسب لصَوٍر من 

ما  يُصغي إىل  الذي  الصحيح هو  الفهم  والكائنات ألّن  األشياء  إدراك حقيقة  تضمن اإلصابة يف 

تُفصح عنه األشياء من إشارات الداللة عىل طبائعها الخاّصة وسامتها الذاتيّة. أّما الفهم الخاطئ، 

إاّل  الصحيح  الفهم  يتحّقق  وال  عليه.  بها  طاقة  ال  ما  ويُلبسها  والكائنات  األشياء  يقهر  الذي  فهو 

حني ينعقد يف استرشاف]Entwurf( [2( منفتح عىل حقيقة األشياء والكائنات. فاالسترشاف يحمل 

إليها كلّها وعود اإلمكان الناشبة يف صميم كينونتها. واالسترشاف الحّق هو الذي يكّف عن حرص 

األشياء والكائنات يف ضّمة مغلقة من اإلمكانات]3]. من ثّم، كان الوجود، مبا هو خروٌج من الذات 

وانرباٌء واستيطاٌن يف املقبل من اإلمكانات، هو املنبع الذي منه يصدر املستقبل يف بُعده الزمنّي. 

وما املستقبل سوى اإلقبال إىل اإلمكانات الوجوديّة الالمحدودة.

أّما الضلع الثالث يف هذه البنية: فهي املعيّة]4] أو استواء كينونة اإلنسان يف مصاحبة اآلخرين. 

يستدعونه  الحتمّي،  اآلخرين  محرض  يف  تضعه  ألنّها  اإلنسان  لكينونة  ُمنشئٌة  أيًضا  هي  فاملعيّة 

ويستثريون فيه رغبة اإلتيان بهم إليه حتّى تنكشف له فيهم قدرتُه عىل الخروج من ذاته وتجاوزها. 

ذلك أّن اإلنسان ال يحيا يف انطواء األنا املنغلقة، بل يف انفتاح الذات الراغبة يف التواصل. واملعيّة 

الصحيحة هي التي تضع كلَّ ذات يف مواجهة حقيقتها الباطنة حتّى تستخرج منها إمكانات بلوغها 

إىل أقىص تحّققاتها املقبلة.

]1]ـ راجع هايدغر، الكينونة والزمان، مرجع مذكور، ص 80]-90]. 

Heidegger،Sein und Zeit،op. cit.،S. 190- 197.

]]]ـ راجع هايدغر، الكينونة والزمان، مرجع مذكور، ص 475-464.

Heidegger،Sein und Zeit،op. cit.،S. 345- 354.

]3]ـ »إّن الدازاين هو بعُد أبًدا يف كينونته متقّدم عىل نفسه«. إّن الدازاين هو دامًئا بعُد »يف ما أبعد من ذاته«، ليس من حيث هو سلوك إزاء 

كائن آخر، هو ليس هو، بل من حيث هو كينونة نحو مستطاع الكينونة الذي يكونه هو ذاته. إّن بنية الكينونة هذه التي يف »يتعلّق األمر بـ...« 

الجوهريّة نحن ندركها بوصفها الكينونة ـ املتقّدمة ـ عىل نفسها الخاّصة بالدازاين« )هايدغر، الكينونة والزمان، مرجع مذكور، ص ]36(.

Heidegger،Sein und Zeit،op. cit.،S. 254 - 255.

]4]ـ راجع هايدغر، الكينونة والزمان، مرجع مذكور، ص 38]-51].

Heidegger،Sein und Zeit،op. cit.،S157- 168.
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ال ريب يف أّن الجامع املشرتك بني هذه األضالع الثالثة هو الهّم أو العناية]Sorge( [1(. الهّم هذا 

)أو االنهامم( هو يف صميم فعل الفهم الذي يهتدي إليه اإلنسان يف تناوله للكينونة. فاإلنسان مقبٌل 

إىل فهم الكائنات والكينونة عىل قدر ما يُعَنى بها، وبإقبالها إىل الحضور، وبانسالكها يف منفرج 

التفتّح )Offenheit(، وباستدعاءاتها املتواترة له. وجوده يف العامل، هو الكائن-يف-العامل، ينبسط 

واملشاريع  االرتباطات  من  شبكة  يف  كائًنا  اإلنسان  يجعل  الذي  هو  العامل  ألّن  الفهم  هيئة  عىل 

ارتباطه  اإلنسان من جرّاء  يختربها  التي  املعاين  تشابك جميع  العامل هو موضع  واالسترشافات. 

بالكائنات واألشياء واآلخرين.

يف العناية أو الهّم يبلغ اإلنسان إىل صميم كيانه، ولكن من غري أن يتامهى كيانُه هو وكيانات 

الكائنات واآلخرين. فهو ال يبلغ هذا الصميم ال بانكفائه إىل ذاتيّته املنطوية، وال بامتزاجه بكيان 

اآلخرين. الصميم من الكيان اإلنسايّن هو االنفتاح عىل ذاته وعىل الكائنات وعىل اآلخرين. بيد 

أّن االنفتاح ال يستقيم إاّل يف مجرى الزمان. لذلك اقرتن اختبار اإلنسان لذاته وللكائنات ولآلخرين 

يستلزم  العامل،  إىل  الذات  خروج  هو  مبا  فالدازاين،  للوجود]2].  املالزم  الزمنّي  بالبُعد  وللكينونة 

ملا  الصدارة  حيث  وحارضه  وماضيه  مستقبله  يف  املواقيت  املثلَّث  الزمان  مرسى  يف  االنسالك 

الزمان  يظهر  بذلك  لذاته.  إمكاناٍت يسترشفها هو يف تجاوزه  اإلنسان من  به املستقبُل عىل  يأيت 

كاملحضن األصيّل الذي ميّكن اإلنسان من االنبساط يف الوجود]3]. وهو انبساٌط يتحّقق يف حالتي 

العناية والفهم تحّقًقا يجعل كيان اإلنسان كيانًا زمنيًّا عىل وجه اإلطالق. فاإلنسان، بحسب هايدغر، 

، إنّا تقع عىل نحو قبيّل- ]1]ـ راجع هايدغر، الكينونة والزمان، مرجع مذكور، ص 361-370. »إّن العناية، من حيث هي كلٌّ بنيويٌّ أصيلٌّ

وجودايّن »قبل« كّل، وذلك يعني دامئًا بعُد، يف كّل »مسلك« و»وضع« واقعايّن للدازاين. بذلك فإّن الظاهرة ال تعرّب بأّي وجه عن أولويّة 

ما للسلوك »العميّل« عىل النظرّي. )...( إّن العناية هي دوًما، ولو كان ذلك عىل نحو من الحرمان، انشغاٌل ورعايٌة. ففي اإلرادة إّنا تتّم 

اإلحاطة بكائن مفهوم، وذلك يعني مسترشف تلقاء اإلمكان الذي يخّصه، بوصفه ما علينا االنشغال به أو بوصفه ما ينبغي أن نحمله بواسطة 

الرعاية إىل كينونته« )هايدغر، الكينونة والزمان، مرجع مذكور، ص 367-365(.

Heidegger،Sein und Zeit،op. cit.،S. 254- 261 )257- 258(.

]]]ـ راجع الفصل الثالث من القسم الثاين )الجزء األّول( حيث يتناول هايدغر الزمانّية من حيث هي املعنى األنطولوجّي للعناية )هايدغر، 

الكينونة والزمان، مرجع مذكور، ص 576-564(.

Heidegger،Sein und Zeit،op. cit.،S. 428 - 438.

]3]ـ »من شأن االستحضار، الذي يتوّقع ويحفظ، أن يفرّس نفسه. وهذا بدوره ليس ممكًنا إالّ من أجل أنّه – مبا هو يف ذات نفسه مفتوٌح عىل 

نحو إكستاطيقّي – منكشٌف بعُد يف كّل مرّة بالنسبة إىل ذات وقابٌل للتمفصل يف نطاق التفسري فهاًم وكالًما. ومن أجل أّن الزمانّية هي قواُم 

تنّور الهناك َوجًدا-و-أفًقا، فهي يف أصلها قابلٌة بعُد دوًما ألن تُفرّس يف حضن الهناك ومن مثّة أن تُعرف. وإّن االستحضار الذي يفرّس نفسه، 

مبعنى أّن األمر املفرسَّ الذي يخاطَب يف نطاق »اآلن«، هو ما نسّميه »الزمان«. وليس ينّم ذلك إاّل عن هذا، أّن الزمانّية، إذ تّتسم بأنّها مفتوحة 

عىل نحو َوجدّي، هي ال تُعرَف يف أّول األمر ويف أغلب األمر إاّل ضمن هذا النمط من التفسري الذي يقوده االنشغال. وعىل ذلك فإّن قابلّية 

الزمان ألن يُفهم وألن يكون له سمٌة يُعرَف بها »عىل نحو مبارش«، ال تحول دون أن تظّل الزمانّية األصلّية مبا هي كذلك، أو أيًضا أن يظّل 

األصُل املتزّمن فيها الذي يصدر منه الزمان املعربَّ عنه، شيًئا غريَ معروف وال ُمتصوَّر« )هايدغر، الكينونة والزمان، مرجع مذكور، ص 696(.

Heidegger،Sein und Zeit،op. cit.،S. 539.
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يتزّمن، أي ينخرط يف مرسى الزمان عىل قدر ما ينهّم بالكائنات ويُعنى بها، وعىل قدر ما يخرج من 

ذاته وينفتح عىل طاقات ذاته واستدعاءات الكائنات له.

من املسائل التي يعالجها هايدغر أيًضا يف كتاب الكينونة والزمان انتقال الكائن اإلنسايّن من 

حالة الالأصالة إىل حالة األصالة. فاإلنسان، بحسب هايدغر، تتنازعه حالتان متعارضتان. الحالة 

تطلّب  واالنرصاف عن  وَمهموميّاتهم،   )das Man( الناس  َمغموريّات  االنغامس يف  األوىل هي 

الحّد األقىص من الخصوصيّة اللصيقة بكيانه، فيام الحالة الثانية هي حالة االعتامد عىل الذات، 

مجابهة  عىل   )Entschlossenheit( واالعتزام]1]  األساسيّة،  اختباراتها  خاّصيّة  يف  إليها  والركون 

اإلنسان عىل  مستحثًّا  املوُت  ينتصب  الخاّصة  إمكاناتها  أقىص  الذايتّ، ويف  الكيان  استحقاقات 

االضطالع مبسؤوليّة وجوده واستثامر طاقاته املرتسمة أمامه يف آفاق مستقبله. يف الحالة األوىل 

يستطيب اإلنساُن االستئناس مبا يألفه الناُس من أفكار وأقوال وأفعال يرضب عىل منوالها ويحتذي 

حذوها، ويف يقينه أنّه يُعفي نفسه من مسؤوليّة املجابهة الذاتيّة لتحّديات الوجود. هو إًذا يف وضع 

التنّكر لخاّصيّته الذاتيّة والتهرّب من استحقاق املائتيّة املالزمة لكيانه. أّما يف الحالة الثانية، فإنّه 

يُعرض عاّم يفعله سائر الناس املغمورين )das Man(، ويقّرر أن ينحت وجوده الخاّص نحتًا ذاتيًّا، 

أي أن يحيا مبقتىض ما ُتليه عليه إمكاناتُه الخاّصة. وليس مثّة من سبيل للبلوغ إىل مثل هذا القرار 

التي تعنّي له أقىص ما ينعقد عليه كيانُه من إمكانات  إاّل بقبول رصيح وريّض ملائتيّته  الوجودّي 

وترسم فيها حدودها الفاصلة]2]. هو الكائن املقبل إىل املوت )Sein zum Tode( ال يني يخطو 

خطوات األصالة بانتقاله من املغموريّة الشائعة العموميّة إىل االعتزام الذايتّ الجريء. وحده القلق 

الوجودّي العميق )Angst( الذي يتجاوز الخوف ميّكن اإلنسان من هذا االنتقال]3] ألنّه قلق اإلنسان 

من جرّاء انتصابه أمام رهبة العدم. ذلك أّن العدم يُشعر اإلنساَن بأّن الكائنات برّمتها عرضٌة للتاليش 

العدميّة  أّن هذه  أّي منعطف من منعطفاته. غري  الوجود وعند  أّي لحظة من لحظات  والزوال يف 

]1]ـ راجع هايدغر، الكينونة والزمان، مرجع مذكور، ص 543-535.

Heidegger،Sein und Zeit،op. cit.،S. 404 - 411.

]]]ـ من شّدة التبّحر يف معاين املوت، طفق هايدغر يف بعض املواضع، وخصوًصا يف محارضته »اليشء« التي ألقاها يف سنة 1950، 

يستبدل عبارة الدازاين بصفة اإلنسان املائت.

J. Sallis،»La mortalité et l’imagination. Heidegger et le nom propre de l’homme«،Le Cahier du Collège 

international de philosophie،n° 8،octobre 1989،p. 55.

]3]ـ يف إثر كتاب الكينونة والزمان أخذ هايدغر يخّفف من دالالت االنتقال من األصالة إىل الالأصالة. أنظر األملية الجامعّية التي ألقاها يف 

جامعة ماربورغ وتناول فيها األصول امليتافيزيقّية يف منطق اليبنيتس:

M. Heidegger،Metaphysische Anfangsgründe der Logik im Ausgang von Leibniz،GA 26،Frankfurt،K

lostermann،1990،S. 171 - 172.
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اللصيقة بالكائنات تتلك جانبًا شديد الخطورة واإلفادة، عنيُت به قدرتَها عىل جعل كّل إنسان يفوز 

باإلدراك األصوب للكائنات وللكينونة مبا هي كينونة.

ال بّد، يف هذا السياق، من ذكر الزمان كموضع اختبار أسايّس لإلنسان يف تطلّبه لذاتيّته وخاّصيّته 

وأصالته. فتحليل البنية الوجوديّة لإلنسان يف كتاب الكينونة والزمان يُظهر أّن اإلنسان يحيا يف قلق 

اإلقبال إىل ذاته وإىل اآلخرين وإىل الكائنات واألشياء واألغراض. وليس لهذا اإلقبال من موضع 

معنى  اقرتن  ولذلك  لها.  كمحضن  الزمان  تستوجب  حركٌة  هو  فاإلقبال  فيه.  ينبسط  الزمان  سوى 

كينونة اإلنسان وكينونة الكائنات وكينونة األشياء باختبار االنبساط الثاليّث األبعاد للزمان يف فتوحات 

الجملة  نؤّول  أن  التي سقناها إىل اآلن هي  االعتبارات  الوجوديّة األصليّة: »كانت مهّمة  اإلنسان 

انطالقًا  أنطولوجيًّا-وجودانيًّا  تأوياًل  الواقعايّن،  للدازاين   )das ursprüngliche Ganze( األصليّة 

من أساسه، وذلك بالنظر إىل إمكانات الوجود )Existierens( األصيل وغري األصيل. وقد تجلّت 

الزمانيّة بوصفها هذا األساس ومن ثّم بوصفها معنى الكينونة الذي للعناية. ولهذا فإّن ما كانت هيّأته 

الزمانيّة، هو منذ اآلن مستعاٌد يف  التمهيديّة للدازاين قبل فسح املجال أمام  التحليليّة الوجودانيّة 

صلب البنية األصليّة لجملة الكينونة )Seinsganzheit( التي للدازاين. ومن إمكانات تزّمن الزمان 

األصيّل، التي تّم تحليلها، حصلت البنى التي كانت قبُل »قد بُنيت« فحسب عىل التأسيس الذي من 

 )Ziel( شأنها. ولكّن الكشف عن هيئة كينونة الدازاين إمّنا يبقى مع ذلك مجرّد طريق. فإّن الغرض

هو بلورة مسألة الكينونة بعاّمة. وإّن التحليليّة التي تتّخذ من الوجود موضوًعا لها، إمّنا تحتاج أّواًل، 

حت  من جهتها، إىل النور الصادر من فكرة الكينونة )Idee des Seins( بعاّمة التي تكون قد ُوضِّ

قبُل«]1]. من الواضح أّن كّل الجهد الذي بذله هايدغر يف كتاب الكينونة والزمان إمنّا كان يرمي إىل 

استجالء معنى الكينونة يف سياق االختبار الوجودّي البنيوّي للزمان. ومع أّن هايدغر أعرض عن 

هذا الطريق، فإّن استخراج الزمان، وقد اختربه اإلنسان يف بنية الهّم أو العناية، كمحضن أو كبُعد 

أو كأفق لفهم الكينونة يظّل هو األساس يف التوّسعات التي أتت من بعد االنعطاف. فاإلنسان، مبا 

هو دازاين، ال يني ينربي إىل الكائنات يف مجرى الزمان. واالنرباء، بحسب هذا املدلول، خروج 

الذات إىل العامل. الدازاين هو كائن الخروج إىل ذاته وإىل اآلخرين وإىل الكائنات بحيث ينقلب 

]1]ـ هايدغر، الكينونة والزمان، مرجع مذكور، ص 738. تجدر اإلشارة هنا إىل أّن النّص املعرَّب يستخدم كلمة الكينونة ويُلصقها باإلنسان، 

كام لو أّن لكّل إنسان كينونته. والحال أّن الكينونة، يف نظر هايدغر، تتجاوز كيان اإلنسان الفردّي. لذلك آثرُت استخدام عبارة »الكيان« 

كلّام اتّصل األمر بالكائن اإلنسايّن وبالكائنات األخرى، عّل هذا التمييز يساعد، يف العربّية، عىل إدراك مقام الفرادة الذي يضع هايدغر 

الكينونة فيه.

Heidegger،Sein und Zeit،op. cit.،S. 575.
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ع االختبارات  الوجود كلّه انرباًء أو خروًجا، أو قل َوْجًدا]1] للذات يف ما هي مستنهضٌة إليه من متنوَّ

جرّاء  من  ممكًنا  التاريخ  يجعل  تاريخيًّا  كائًنا  اإلنسان  كان  ثّم،  ومن  وااللتقاطات.  والتحّسسات 

فتوحات الكينونة التي ينطوي عليها كيانُه. وما الزمان سوى منفسح الحّريّة الذي تنعم به الكائنات 

حني تخترب انبساط كيانها يف التاريخ، أي حني تخترب تفتّحها وتحّققها كمشاريع مقبلة إليها. 

3. هايدغر الثاين: الكينونة صاحبة املبادرة يف االنكشاف واالنحجاب واستدعاء اإلنسان

حقيقة األمر، يف هذا كلّه، أّن هايدغر مل يتقّصد االعتناء بتحليل البنية االختباريّة لإلنسان إاّل من 

أجل استجالء معنى الكينونة. ولذلك ال يجوز عىل اإلطالق إسالك هايدغر يف سلك الوجوديّات 

الغربيّة املعارصة، ولنئ استلهمه غري فيلسوف من فالسفة الوجوديّة املعارصة. فالسؤال األسايّس 

الذي يحتّل مقام الصدارة يف جميع أعامل هايدغر ويف كلتا املرحلتني إمّنا هو السؤال عن الكينونة 

النظر  أن يستخرج هذا املعنى من  يستطيع  أنّه  مبا هي كينونة. يف املرحلة األوىل، ظّن هايدغر 

يف مدلوالت االختبار الوجودّي البنيوّي الذي يبسطه الكائن الذي يحمل يف ذاته همَّ السؤال عن 

الكينونة، عنيُت به اإلنسان، مبا هو كائن االنرباء أو الخروج أو االنفتاح، أي كائن استرشاف إمكانات 

الوجود القصوى من معني املستقبالت اآلتية عليه. غري أّن ما خرج به هايدغر من كتاب الكينونة 

والزمان غري املكتمل مل يُقنعه اإلقناع الكايف بالفوز املكني، إذ ظّل يف حرية من أمره، يشعر، يف 

موضع من املواضع، بأّن الكينونة تتجاوز، مبا ال يوصف، الفهم الوجودّي الذي يكتسبه اإلنساُن 

من جرّاء إقباله االسترشايّف عىل إمكاناته القصوى يف انسيابات الزمان املثلّثة األضالع. ومع أنّه 

ابتهج باستجالء البُعد الزمايّن املالزم الختبارات اإلنسان لكيانه ولكيان اآلخرين وكيان الكائنات 

األخرى، غري أنّه ما تجّرأ قّط أن يحرص معنى الكينونة يف سياق هذا االستجالء. 

لذلك ما فتئ هايدغر يتوّجس هلًعا من مخاطر اإلطباق الذايتّ عىل معنى الكينونة. فاإلنسان، 

بالكينونة  اإلمساك  عن  يتوّرع  مل  الحّسابة،  الغربيّة  العقالنيّة  امليتافيزيقا  عليه  أملته  ما  نحو  عىل 

وإخضاعها وضبطها وتطويعها يف قوالب اإلدراك الذهنّي التمثيّّل الذايتّ. ومبا أّن هايدغر كان مييل 

العقالنيّات  من جميع رضوب  الحذر  كان شديد  فإنّه  الِفنوِمنولوجّي،  املذهب  إىل  مياًل رصيًحا 

]1]ـ الوْجد تعبرٌي مناسٌب للكلمة اليونانّية )ekstasis( يشري، يف سياقه الصويّف، إىل انقطاع النفس عن ذاتها وخروجها إىل مالقاة ربّها. فإذا 

غرّي املرء السياق الروحّي الصويفّ، تهّيأ له أن يستخدم الوْجد يف قرائن التحليل الوجودّي البنيوّي الذي ساقه هايدغر وانتهى به إىل معاينة 

بنية الخروج من الذات وإقامة اإلنسان يف ُمنفسح الكينونة. فاإلنسان هو الدازاين، أي املوضع الذي فيه تتجىّل الكينونة يف حركة انكشافها 

وانحجابها. ومن ثّم، يغدو الوْجد، وقد تجرّد من اإلحاالت امليتافيزيقّية التي تفرتض تفاعل النفس والروح واأللوهة، يغدو حالة الخروج 

من الذات والسكنى يف موضع استدعاءات الكينونة املتواترة.
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الغربيّة]1]. فانتامؤه إىل الِفنوِمنولوجيا الهورسّليّة، ولنئ أجرى عليها بعض التعديل، كان مُييل عليه أن 

يصون كرامة األشياء والكائنات والظواهر يف ما تنطوي هي عليه من قوام ذايتّ، وغنى أصيل، وقابليّات 

مستقلّة للتفتّح العفوّي. يف ظّنه أّن امليتافيزيقا الغربيّة أهملت الكينونة من بعد أن حّولتها إىل كائن 

أسمى. فافرتضت أّن الكينونة هي الكائن األشّد قواًما، واألكثف جوهرًا، واألرفع كرامًة، واألقدر عىل 

حمل الكائنات قاطبًة. وطفقت تطلق اسم الكينونة عىل املتّحد األكرث استقطابًا للواقع واألرحب تضّمًنا 

له. فإذا بها تتغافل عن سامت الزمانيّة التي تتّسم بها الكينونة، ومنها التناثر والعوز والغياب واالنحجاب 

والبؤس. الكينونة هي يف نظر هايدغر رمز البؤس األقىص ألنّها األقّل استثارًة لالعتناء وللرعاية، فيام 

الكائن األسمى أو الكائن األكمل أو الكائن األقدر هو الذي يقوم يف مقام الصدارة التاريخيّة. 

أخذ هايدغر رويًدا رويًدا يبتعد عن التحليل الوجودّي البنيوّي ويتناول مبارشًة السؤال األنطولوجّي 

األبرز عن معنى الكينونة يف ذاتها. وقد أعانه عىل هذا التحّول التأّمُل يف مفهوم الحقيقة عند اإلغريق 

األوائل. فخالفًا ملا استقّر يف العقول منذ أفالطون وأرسطو يف شأن تصّور الحقيقة، يعتقد هايدغر 

أّن مفّكري الزمن اإلغريقّي األّول الذين أتوا قبل سقراط التمعت يف أبصارهم رؤى مبتكرة جريئة 

للكينونة ولإلنسان. من هذه الرؤى أّن الحقيقة هي تناوُب الكشف والحجب، والظهور واالختفاء، 

واإلقبال واإلدبار. هي، مبقتىض أصلها اللغوّي اليونايّن )aletheia(، تعاقب اإلماطة واإلسدال يف 

اللثام. أّما املفهوم الذي شيّعه أفالطون وأرسطو، ومن بعدهام العقالنيّات الغربيّة، فإنّه يُبطل حركة 

التعاقب هذه، ويُقيص طور االنحجاب واالختفاء، ويُكره األمور عىل االنكشاف الكيّلّ والتعّري 

املؤذي، بحسب مقولة التطابق املفرتض بني ما يف األذهان وما يف األعيان. وال غرابة، من ثّم، أن 

يُفيض هذا اإلبطال إىل إقدام العقل التمثيّّل التطابقّي عىل مطاردة الكائنات ومعانفتها ومقاهرتها 

حتّى تستكني وتستذّل. والفرق شاسٌع بني هناء الكائنات يف ظّل الحقيقة التي تصون لها حّريّتها يف 

االنحجاب، وشقاء الكائنات يف خضّم الحقيقة التي تتعّقبها حتّى يف عقر حميميّتها]2]. 

الكينونة  ارتّد عن مالحقة  الحقيقة،  معنى  األّول يف  اإلغريقّي  النظر  هايدغر سمّو  أدرك  حني 

]1]ـ يعتقد هايدغر أّن امليتافيزيقا هي قَدر الغرب ومصريه. وهي اآلن آخذٌة يف الهيمنة عىل الفكر الغريّب حني تستأثر بضبط الكينونة يف الكائنات. 

ولذلك عكف هايدغر عىل التأّمل يف معاين تجاوزها )هايدغر، »تجاوز امليتافيزيقا«، محارضات ومقاالت، بفولّينِغن، نِسكه، 1990، ص 95-67(.

Heidegger،Vorträge und Aufsätze،Pfullingen،Neske،1990،S. 6795-.

]]]ـ حني كان هايدغر يتأّمل يف نشيد ِهراقليطس، تبنّي له، يف مقالته عن الحقيقة بحسب أصلها اإلغريقّي واستخدامها الِهراقليطّي، أّن 

الحقيقة هي انحجاب األساسّيات عن نظر اإلنسان: »فلذلك إّن تألّق املنارة هو أيًضا يف ذاته االنحجاب وهو، بحسب هذا املعنى، األشّد 

ظلمًة« )هايدغر، »الحقيقة«، محارضات ومقاالت، مرجع مذكور، ص 73]-74](.

"Darum ist das Scheinen der Lichtung in sich zugleich das Sichverhüllen und in diesem Sinne das 

Dunkelste" )Heidegger،Vorträge und Aufsätze،op. cit.،S. 273- 274(.
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بحسب مقولة التطابق، وطفق يتلّمس السبيل إليها يف خفر عظيم ورهبة خاشعة. ويقيُنه الوحيد أّن 

حقيقة الكينونة التي يبحث عنها لن تتأّت له إاّل مبقدار ما يصون هو لها حّريّة االنكشاف واالنحجاب: 

»إّن الحجب يضمن لالعتالن ماهيّتَه. عىل قدر ما يضطلع الحجُب إذًا بهذه الضامنة، يجب عليه أن 

يكون، يف ماهيّته، عىل نحٍو يؤّهله للحجب. فاالنحجاب يضمن عىل قدر ما يحجب. كالهام هام 

األمر عينه، وهام لذلك قابالن للقول يف الكلمة عينها«]1]. معنى هذا التفسري الذي أنشأه هايدغر يف 

مأثورات ِهراقليطس أّن انحجاب الكينونة يضمن لها أن تنبسط يف حقيقتها حني تصون الكائناُت 

لها حرمتَها. كال االنحجاب واالعتالن يطبعان كينونة الكائنات بطابع االختالف الجوهرّي. فالكينونة 

حني تنكشف، تهب الكائنات شيئًا من حقيقتها. ولكّنها حني تنحجب، تنح الكائنات أيًضا شيئًا من 

حقيقتها. يف كلتا الحالتنَي تأيت الكائناُت إىل حقيقتها، إّما من موقع انكشاف الكينونة الجزيّئ فيها، 

وإّما من موقع انحجاب الكينونة الجزيئّ فيها. فانكشاف الكينونة إظهاٌر لبُعد من أبعاد التحّقق املنجز 

يف الكائنات، وانحجاب الكينونة إظهاٌر لبُعد من أبعاد اإلمكان الرحب اللصيق بهذه الكائنات عينها. 

الكينونة  بني  الناشط  األنطولوجّي  االختالف  النظر يف  إىل  هايدغر  انتهى  كلّه،  هذا  جرّاء  من 

والكائنات. ويف ظّنه أّن رسالة الفكر اإلنسايّن املعارصة ينبغي لها أن تتدبّر معاين هذا االختالف. 

هذا  معنى  والتطابق.  التمثّل  ميتافيزيقا  مناب  لينوب  هايدغر  يعتمده  الذي  هو  االختالف  فكر 

االختالف أّن الكينونة ال تنفصل عن الكائنات، وأّن الكائنات ال تنفصل عن الكينونة. ومع ذلك، 

فإّن الكينونة ال تستغرقها الكائناُت، ال يف تنّوعها الرحيب، وال يف انتشارها الكثيف، وال يف فراداتها 

الكائنات.  هي  الكائنات  ويجعل  الكينونة،  هي  الكينونة  يجعل  جوهريٌّ  اختالٌف  مثّة  املتاميزة. 

فالكائنات تقوم يف الكينونة، والكينونة تتجىّل يف الكائنات. إاّل أّن قيام الكائنات يف الكينونة ال 

يجعل الكائنات، عىل رحابتها، موضع التجيّل األكمل للكينونة. وتجيّل الكينونة يف الكائنات ال 

يجعل الكينونة خاضعًة لسلطان الكائنات يف وقوعيّتها أو واقعانيّتها التاريخيّة]2].

فرانكفورت،   ،55 الجزء  الكاملة،  األعامل  اللوغوس،  يف  ِهراقليطس  مذهب  املنطق.  الغريّب.  الفكر  بداية  ِهراقليطس.  هايدغر،  ]1]ـ 

كلوسرتمان، 1987، ص 138.

"Das Verbergen verbürgt dem Aufgehen sein Wesen. Indem dieses Sichverbergen also verbürgt،muß es 

so wesen،daß es verbirgt. Das Sichverbergen verbürgt،indem es verbirgt. Beides ist das Selbe und daher 

sagbar in dem selben Wort" )Heidegger،Heraklit. Der Anfang des abendländischen Denkens. Logik. 

Heraklits Lehre vom Logos،GA 55،Frankfurt،Klostermann،1987،S. 138(.

]]]ـ يعتقد بعُض املفرّسين أّن اعتصام هايدغر باالختالف األنطولوجّي يساعده عىل كرس الطوق الجديّل الذي أنشأته األنظومة الهيغلّية يف 

سعيها إىل صهر املتباينات كلّها يف بوتقه الروح املطلق. راجع: 

A. Renaut،»La fin de Heidegger et la tâche de la philosophie. De Heidegger à Hegel«،Les Études 

philosophiques،n° 4،octobre-décembre 1977،p. 491.
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األصيّل  اإلغريقّي  منطوقها  يف  حقيقتها،  انعقاُد  لها  يتيحه  الحّريّة  من  منفسٌح  إًذا  للكينونة 

)aletheia(، عىل تعاقب االنكشاف واالنحجاب فيها. فالطبيعة تستطيب االنحجاب]1]، عىل حّد 

بّد لإلنسان، عند هذا املنعطف الخطري، من أن  ثّم، ال  يرّدده أهل اإلغريق األوائل. ومن  ما كان 

الرحيب. فهو، من بني  الكون  التي تستوطن  الكائنات  أمره ويستجيل مقامه من بني جميع  يحزم 

األخرى يف  الكائنات  انسالك  كيفيّات  ويتدبّر  يعاين  الذي  الوسيط  الكائن  الكائنات،  هذه  جميع 

الكينونة. هو منسلٌك يف الكينونة عىل غرار انسالك جميع الكائنات األخرى فيها. بيد أّن النسالكه 

كيفيًّة ينفرد بها، عنيت بها كيفيّة الوساطة والرعاية. لذلك وصفه هايدغر، يف املرحلة الثانية، براعي 

الكينونة. والراعي، يف املفهوم البدوّي، يصاحب القطيع يف ترحاله، ويسهر عىل تحرّكه، ويصونه 

من املسالك املؤذية واالنحدارات القاتلة. 

ال غرابة أن ينرصف هايدغر، من بعد ذلك، إىل التبرّص يف كيفيّات العالقة الناشطة بني الكينونة 

أّن  الوّهاب. ذلك  قوامها األصيّل  منبثقة من  اإلنسان كعطيّة  نفَسها يف  تهب  فالكينونة  واإلنسان. 

الكينونة هي، بحسب هايدغر، فعُل وهب وعطاء وجود. الكينونة جوٌد أصيلٌّ يُفصح عنه هايدغر 

يف العبارة األملانيّة الشهرية )es gibt(: »ليس الحدث نتاًجا ليشء آخر، بل العطاء عينه الذي تنح 

عطيّتُه املغنية وحدها شيئًا كفعل الوهب. حتّى الكينونة عينها هي يف عوز إىل فعل الوهب هذا 

ليك تبلغ إىل خاّصتها مبا هي إقباٌل إىل الحضور«]2]. هذا الفعل الوهبّي الذي ال فاعل له إمنّا يدّل 

عىل الوهب األصيّل املنبجس من فيٍض ذايتّ ال هويّة له وال علّة سوى هويّة الفيض الذايتّ وعلّة 

يغمره  والشكران،  العرفان  موقف  اإلنسان  يقف  للكينونة  الذايتّ  الفيض  هذا  أمام  الذايتّ.  الفيض 

املعطوفة عىل  املديونيّة  ورعايتها وصونها.  الكينونة  مالزمة  تستحثّه عىل  كيانيّة  شعوٌر مبديونيّة 

االمتنان تُفيض باإلنسان إىل الوثوق بتجلّيات الكينونة يف تضاعيف الزمان والركون الهنّي إليها. 

فإذا بالكينونة، وقد جادت بذاتها يف الكائنات، وخصوًصا يف اإلنسان، تستدعي هذا اإلنسان إىل 

]1]ـ راجع هايدغر، محارضات ومقاالت، مرجع مذكور، ص ]6]-63].

Heidegger،Vorträge und Aufsätze،op. cit.،S. 262- 263.

]]]ـ هايدغر، عىل دروب اللغة، األعامل الكاملة، الجزء ]1، فرانكفورت، كلوسرتمان، 1985، ص 47].

"Das Ereignen ist kein Ergebnis )Resultat( aus anderem،aber die Er-gebnis،deren reichendes Geben 

erst dergleichen wie ein "es gibt" gewährt،dessen auch noch »das Sein« bedarf،um als Anwesen in sein 

Eigenes zu gelangen« )Heidegger،Unterwegs zur Sprache،GA 12،Frankfurt،Klostermann،1985،S. 247(.

يف موضع آخر، يوضح هايدغر أّن الكينونة ينبغي أن تُدرَك كعطّية منبثقة من فعل الوهب: »إّن التفكّر يف الكينونة تفكًّرا مالزًما لها يقتيض أن 

ترُتَك الكينونة كأساس للكائن )...( من أجل فعل الوهب. فالكينونة، مبا هي عطّيٌة من فعل الوهب هذا، لها موقعها يف الوهب« )هايدغر، 

يف قضّية الفكر، األعامل الكاملة، الجزء 14، فرانكفورت، كلوسرتمان، 007]، ص 6(.

Heidegger،Zur Sache des Denkens،GA 14،Frankfurt،Klostermann،2007،S. 6.
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مشاركتها بهجة اإلفصاح عن ذاتها. وإذا باإلنسان، وقد انفرد عن الكائنات بكونه هو موضع تجيّل 

إىل حيويّتها  وينضّم  الجميل،  العذب  وينساب يف مجراها  إليها،  أمره  يُسلم  )الدازاين(،  الكينونة 

الدفّاقة املتوّهجة.

هذا كلّه يف األصل البهّي. أّما يف مصطرع التاريخ، فإّن معطوبيّة الوجود غالبًا ما تضطّر اإلنسان 

إىل نسيان الكينونة. ينضاف إىل هذا أّن الكينونة، مبا هي حّريٌّة مطلقٌة يف االنكشاف واالنحجاب، 

قد يحلو لها أن تتحن اإلنسان بإعراضها عنه وانكفائها إىل حميميّة ذاتها. فإذا بالتاريخ اإلنسايّن 

بذلك  الكينونة]1].  تتلكها  التي  القَدريّة  والحّريّة  اإلنسانيّة  املعطوبيّة  لتواطؤ  مرسًحا  ينقلب 

الكينونة.  للميتافيزيقا املتغافلة عن رّس  الذي يعاين فيه سطوًة قَدريّة  للتاريخ  يتّضح فهم هايدغر 

النشأة األوىل عند سقراط وأفالطون  امليتافيزيقا، يف نظر هايدغر، هي زمن نسيان الكينونة. منذ 

وأرسطو، حاولت امليتافيزيقا أن تُخضع الكينونة ملقوالت املبدإ والعلّة والقيمة واملفهوم]2]. فإذا 

الضابط.  املفهومّي  التصّور  قوالب  والكينونة يف  الكائنات  يضع  الذي  الذهنّي  التمثّل  تعتمد  بها 

امليتافيزيقّي  النسيان  الكينونة من زمن  اعتقاده، إلعتاق  الذي أت، بحسب  أّن هايدغر هو  ويبدو 

املتعاقب منذ خمسة وعرشين قرنًا. لكّنه ليس وحيًدا يف هذا امليدان. فهو يستعني تارًة بأهل التفّكر 

اإلغريقّي األوائل، وتارًة بالنابغني من الشعراء الذين تحّسسوا عمق الهّوة التي باتت تبعد اإلنسان 

عن السكنى الهنيّة يف أرض الكينونة.

من جرّاء هذا التواطؤ بني املعطوبيّة الوجوديّة والحّريّة القَدريّة التي تتلكها الكينونة يصيب 

مائٌت  كائٌن  ألنّه  محدوٌد  فاإلنسان  القاهرة.  املحدوديّة  من  رضٌب  مًعا  كليهام  والكينونَة  اإلنساَن 

مقرتنٌة  وانحجابها  انكشافها  حركة  ألّن  محدودٌة  والكينونة  األصيّل.  الكينونة  بجود  وجوُده  يقرتن 

يف  الكينونة  تجلّيات  عىل  انفتاحه  جرّاء  من  اإلنساُن  يكتسبه  الذي  األعمق  األنطولوجّي  بالفهم 

الكائنات. يف منتهى املطاف، تغدو املحدوديّة هي السمة الغالبة للوجود برّمته. وليس لإلنسان أو 

حتّى للكينونة من مهرب يعتقهام من محدوديّتهام. واألغرب أّن التاريخ يتحّول موضًعا لتحّقق هذه 

املحدوديّة املزدوجة حيث يصعب عىل اإلنسان، يف رعايته للكينونة، أن يضمن استقامة عالقته 

بالكينونة، واستقامة فهمه لها، واستقامة حضورها فيه وحضوره فيها. فالتاريخ كلّه يُضحي تّوًجا 

]1]ـ يعتقد هايدغر أّن الكينونة هي التي تفرض أحكامها عىل تاريخ امليتافيزيقا، فتوّزع حقباته وفاًقا لتعاقب اعتالناتها وانحجاباتها )راجع 

هايدغر، دروب الغابة، األعامل الكاملة، الجزء 5، فرانكفورت، كلوسرتمان، 1977، ص 338(.

Heidegger،Holzwege،GA 5،Frankfurt،Klostermann،1977،S. 338.

]]]ـ راجع هايدغر، مبدأ العلّة، األعامل الكاملة، الجزء 10، فرانكفورت، كلوسرتمان، 1997.

Heidegger،Der Satz vom Grund،GA 10،Frankfurt،Klostermann،1997.
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وتقلّبًا يف الكينونة بني الكشف والحجب، ويف اإلنسان بني الفهم والنسيان. أّما تصّورات التاريخ 

الهيغليّة املتوقّلة إىل قمم االكتامل والتحّقق واملامهاة، فهي تناقض مناقضة رصيحًة ما يذهب إليه 

هايدغر يف تصّوره ملثل هذا التواطؤ الذي ال يني ينشط بني محدوديّة الكينونة ومحدوديّة اإلنسان، 

أي بني محدوديّة الحّريّة القَدريّة يف الكينونة ومحدوديّة املعطوبيّة الوجوديّة يف اإلنسان. ينجم عن 

ذلك كلّه أّن املذاهب اإلنسانيّة التي تّدعي وضع اإلنسان يف موضع السيّد املتسلّط عىل الكون 

تخطئ خطأً فادًحا ألنّها تهمل واقع املحدوديّة املزدوجة. من األفضل إًذا أن يُعرض اإلنسان عن 

هذه املذاهب، وأن يكّف عن بناء التصّورات اإلنسانيّة املخالفة لهذه املحدوديّة. فاإلنسيّة الحّقة 

هي التي تصون املحدوديّة، وتضمن مقام الصدارة للكينونة الجّوادة، وتُفرد لإلنسان مقام الراعي 

الساهر والرقيب الوديع.

4. من اإلنسّية األنطولوجّية اإلغريقّية األوىل إىل اإلنسّية امليتافيزيقّية احلديثة

ال ريب يف أّن التصّور اإلنسايّن األنسب ملقام املحدوديّة املزدوجة هو الذي يستلهم االختبار 

وأفالطون  لسقراط  السابقني  اإلغريق  مفّكري  نظر  يف  فاإلنسان،  األصيّل.  اإلغريقّي  التفّكرّي 

وأرسطو، هو صاحب الدهشة الخفرة أمام رحابة الكينونة، يُذهله كيف تنطوي الكائناُت يف حضن 

الكينونة من غري أن تذوب وتتالىش. يف هذ الزمن األّول، كان اإلنسان يحرتم احرتاًما عظياًم رّس 

انكشاف الكينونة يف الكائنات ورّس انحجابها أيًضا. فكان، يف انذهاله، جزًءا من الكون، يصاحب 

يكن  مل  وانعدامها.  وتقهقرها  وذبولها  وتطّورها  ومنّوها  تفتّحها  يف  والكائنات  والعنارص  األشياء 

يجرؤ عىل االنفصال والتاميز واالستعالء، بل كان جّل هّمه أن يرتّصد مجرى األمور، ويتعّقب حركة 

األشياء، حتّى إذا ارتسم وجٌه جديٌد عليها سارع إىل التأّمل فيه واالتّعاظ به. كان اإلغريق األوائل 

يعتقدون أّن الكائنات ال تبلغ إىل حقيقتها الناشبة يف الكينونة من جرّاء إعامل النظر اإلنسايّن فيها، 

بل باألحرى هي الكائنات التي تنظر إىل اإلنسان. ذلك أّن »اإلنسان هو الذي ينظر إليه الكائن«، 

وهو »الذي يصغي إىل الكائن«. فال يأتيه الخالص إاّل عىل قدر ما يُصغي إىل الكائن إصغاء الفهم 

واالنسجام ألّن دعوته أن يسكن يف جوار الكائنات سكنى اإلصغاء إىل نداءاتها]1].

حني يتحّدث ِهراقليطس وبارمنيدس عن الكائنات وعن الكينونة، فإنّهام ال يستخدمان إاّل   

اللغة التي تالئم مرسى االنكشاف واالنحجاب. واللغة عندهام هي اللوغس )Logos( مبا ينطوي 

]1]ـ راجع هايدغر، »زمن صورة العامل«، يف هايدغر، دروب الغابة، مرجع مذكور، ص 91-90.

Heidegger،"Die Zeit des Weltbildes"،Holzwege،op. cit.،S. 90- 91.
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عليه من قدرة ذاتيّة عىل اقتبال األشياء يف ما يرتسم عليها عفويًّا من أمارات ودالئل]1]. ليست اللغة، 

يف نظر اإلغريق األوائل، إاّل تلك الحاضنة الرقيقة التي تهيّئ للكائنات منفسًحا حرًّا لإلفصاح عن 

ذاتها. الفكر كلّه كان يف هذا الزمن األّول منسجاًم أشّد االنسجام مع الكينونة. لذلك قال بارمنيدس 

بأّن الكينونة والفكر أمٌر واحٌد يف منتهى املطاف. هذه القولة الجريئة أذهلت هايدغر ألنّه عاين 

فيها دنوًّا من رّس الكينونة يتجاوز كّل وساطات العقل والفهم واللغة. فاإلنسان ليس هو، يف املقام 

إمياءات  ذاته  يف  يستقبل  متأّمل  ساهٌر  بل  وحقائقها،  األشياء  مضامني  عن  يتحّرى  عقاًل  األّول، 

الوجود املنبثقة من الكينونة. أّما فكر هؤالء اإلغريق األوائل، فلم يكن يف حال من األحوال فلسفًة 

عقالنيًّة تجتهد يف إنشاء معرفة علميّة بها تدرك جوهر الكينونة وجوهر الكائنات وبها تضبط كيفيّات 

للوحدة  االحرتام  شديد  كان  الزمن  ذلك  يف  السائد  فالتصّور  والكائنات]2].  الكينونة  بني  االقرتان 

التناغم هذه  األمني عىل وحدة  الشاهد  اإلنسان سوى  وما  األشياء.  كلُّ  فيها  تنتظم  التي  الجامعة 

وعىل حضور الكينونة املألوف يف ثنايا الوجود كلّها.

فهذا بارمبنيدس يستقبل، يف نشيده، إمياءات الكينونة من غري أن يُخضعها إلمالءات العقل. 

الكينونة تنبسط يف نشيده من غري وساطة ذهنيّة أو تعّقل إدرايكّ أو وساطة مفهوميّة. انبساط الكينونة 

يف نشيد بارمنيدس استهالٌل لزمن من التفّكر اإلنسايّن يؤثر حركة الكائنات عىل اجتهادات العقل، 

فيضعها يف مقام الصدارة. التفّكر اإلغريقّي األّول يف الكينونة )األنطولوجيا األوىل(]3] يتقّدم عىل 

مرتبة  الكائنات ووضعوها يف  الكينونة عن  الالحقون حني فصلوا  اإلغريق  ابتكرها  ميتافيزيقا  كّل 

العلّة األوىل، وحني سلخوا اإلنسان عن االنسجام الكويّن األصيّل، فنّصبوه وعيًا يعاين ويستحرض، 

]1]ـ يتأّمل هايدغر يف املقطع 50 من شذرات هراقليطس، فيعاين يف اللوغوس مرادًفا للحقيقة ألنّه يضّم شتيت التجلّيات واالنحجابات 

التي تركن إليها الكينونة، فيجعلها كلّها يف مؤتلٍف من املعنى الخفر )راجع هايدغر، »اللوغوس«، محارضات ومقاالت، مرجع مذكور، 

ص 1-199]](.

Heidegger،Vorträge und Aufsätze،op. cit.،S. 199- 221.

]]]ـ ينظر هايدغر يف هذه الشذرة التي تركها بارمنيدس )الكينونة والفكر هام األمر عينه(، ويعكف عىل تدبّر معنى الفكر من حيث اقتباله 

الهنّي لعطاءات الكينونة. فإذا به يربطه مبا توحيه الكينونة يف الفكر من استذكار وامتنان وخشوع. فالفكر مستلٌّ من الكينونة ألنّه معقوٌد 

]00]، ص  فرانكفورت، كلوسرتمان،   ،8 الجزء  الكاملة،  األعامل  بالفكر؟،  نعني  ماذا  )هايدغر،  فيها  االمتنايّن  االستذكارّي  التأّمل  عىل 

44]-47](. ولذلك يعترب هايدغر أّن اإلغريق األوائل ما كانوا يتوّسلون باألدوات املفهومّية وببناءات القضايا املنطقّية من أجل التأّمل يف 

معاين الكينونة.

Heidegger،Was heißt Denken?،GA 8،Frankfurt،Klostermann،2002،S. 244- 247.

]3]ـ كان اإلغريق األوائل ينظرون إىل الكينونة من خالل تأّملهم يف الطبيعة )phusis( يعاينون فيها قدرًة عفويًّة تلقائّية عىل االعتالن الذايّت 

الطبيعة اإلغريقّية تأنس أيًضا إىل االختباء واالنكفاء واالنحجاب )phusis kruptesthai philei(. راجع  أّن  واالنتعاش املثمر. غري 

هايدغر، محارضات ومقاالت، مرجع مذكور، ص ]6].

Heidegger،Vorträge und Aufsätze،op. cit.،S. 262.
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تنبسط بني  أن  فهو  أّما األصل،  ويتدبّر، وعقاًل يحاسب ويرتّب ويصّنف ويحكم.  يتناول  وإدراكًا 

مًعا]1].  واإلنسان  والكائنات  الكينونة  مقام  تصون  والتكامل  االنسجام  من  وحدٌة  والفكر  الكينونة 

حني يعلن بارمنيدس أّن الفكر والكينونة أمٌر واحٌد، فهذا يعني أّواًل أّن اإلنسان ال يكون إنسانًا إاّل 

الكينونة. فهو، قبل أن  عىل قدر ما يتامهى هو والكينونة. إنسانيّته مستلٌّة من وحدته اإلصليّة مع 

ينقلب كائًنا حيًّا، وحيوانًا عاقاًل، ورقيبًا محاسبًا، وحاكاًم مفتيًا، ومواطًنا مجتهًدا، كائن االنسجام 

واحٌد.  أمٌر  والكينونة  الفكر  ألّن  اإلنسان  التفّكر يف  مقياس  هي  فالكينونة  الكينونة.  مع  والتطابق 

الذي  الفكر  إذ هي عني  اإلنسان،  كيان  ليست غريبًة عن  الكينونة  أّن  ثانيًا  تعني  بارمنيدس  وقولة 

يجعل اإلنسان يف قرىب االنضامم إليها. وما يحّد الكينونة يحّد الفكر عىل السواء. ومن ثّم، ليس 

من رضورة عىل اإلطالق إلنشاء عامرة معرفيّة تضع اإلنسان يف مواجهة الكينونة، عىل نحو ما أتت 

به امليتافيزيقا الناشئة.

الوحدة  هذه  اعتامد  وأرسطو عن  أفالطون  أعرض  هايدغر، حني  بحسب  إًذا،  الفلسفة  نشأت 

التناغميّة األصليّة، وأقاما العقل اإلنسايّن رقيبًا وحسيبًا يستحرض الكينونة يف الكائنات بحسب ما 

تليه عليه رضورات اإلدراك املنطقّي يف الوضوح والتاميز والتامسك. وصاحَب نشوَء الفلسفة 

الكينونة  بني  األصيّل  األنطولوجّي  االختالف  يُهمل  رصف  عقيّل  كاجتهاد  امليتافيزيقا  تكّوُن 

الحّر  الكينونة  الذي حّول حضور  الفالسفة اإلغريق امليتافيزيقيّني كان أفالطون  أّول  والكائنات. 

يف الكائنات إىل جوهر صمدّي صلب هو أشبه بنواة مضمونيّة ثابتة متعالية تهيمن عىل الكائنات 

ببهاء خفرها وحشمتها، غدت، يف  الكائنات  الكينونُة  أن تغمر  وتُخضعها ملشيئتها]2]. عوًضا من 

قوام  تستمّد  ومنه  كاملها،  قّمة  تعاين  وفيه  الكائنات،  تتطلّع  إليه  األعىل  املثال  هي  األفالطونيّة، 

معقوليّتها. الكينونة هي الفكرة املثال التي تختزن كّل الكامالت وكّل املعقوليّات وكّل التصّورات. 

لسمّو  إظهاًرا  أفالطون  يثبتها  القسمة  أو  الفصل  من  يشٌء  والكائنات  الكينونة  بني  ينشأ  لذلك 

الكينونة وتشهريًا بجوازيّة الكائنات وهبائيّتها، إذ يعترب أّن »بني الكينونة والكائن مثّة فسحة فاصلة 

)خوريزموس(. والكلمة خورا )اليونانيّة( تعني املوضع. يف مقصد أفالطون أن يقول بأّن الكينونة 

]1]ـ راجع هايدغر، مدخل إىل امليتافيزيقا، مرجع مذكور، ص 4]131-1.

Heidegger،Einführung in die Metaphysik،op. cit.،S. 124- 131.

]]]ـ »كّل الفلسفة الغربّية هي من األفالطونّية. امليتافيزيقا واملثالّية واألفالطونّية تعني يف جوهرها األمر عينه. وهذه تظّل القاعدة حتى يف 

املواضع التي تثبت فيها معارضاٌت أو مذاهب مخالفة لها« )هايدغر، نيتشه. العدمّية األوروبّّية، األعامل الكاملة، الجزء 48، فرانكفورت، 

كلوسرتمان، 1986، ص 97](.

M. Heidegger،Nietzsche: Der europäische Nihilismus،GA 48،Frankfurt،Klostermann،1986،S. 297. 
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والكائن قامئان يف موضعني مختلفني«]1]. حينئذ يعمد أفالطون إىل الفصل بني الكينونة والكائنات، 

فال تعود الكينونة منغلًّة يف الكائنات يف هيئة الحضور الخفر، بل تضحي يف موضع علوّي يتجاوز 

الكائنات ويسمو عليها. إنّه موضع الفكرة املثال التي ليست هي من صنع التمثاّلت الذهنيّة الذاتيّة، 

بل صورُة املعقوليّة األسمى التي تهب األشياء قابليّتها لإلدراك. ومبا أّن األفالطونيّة تعارض بني 

املعقوالت واملحسوسات، أي بني الكينونة والكائنات، وبني الفكرة واألشياء، فإّن الكينونة تظّل، 

مبا هي كينونة، منقوصة القوام ألّن األفالطونيّة ربطتها، بوصفها صورًة مثاليّة لألشياء، باألشياء عينها 

التي تجّسد هي عني جوهرها. فتنحدر الكينونة إىل مصّف الكائن األسمى، كائن املثال األعىل 

الذي يرسم يف الكائنات صورتها املثاليّة. فتكّف عن أن تكون هي الكينونة يف ذاتها، حارضًة يف 

الكائنات، ومستقلًّة عنها يف الوقت عينه. األفالطونيّة جعلت الكينونة الحرّة، التي عاين اإلغريق 

األوائل أنوار حضورها، مبثابة الكائن األسمى، فأفقدتها بهاء رّسيّتها، وأقحمتها يف معادلة املثال 

املنشئ لألشياء املحسوسة. والحال أّن هايدغر كان يرى يف تلّمسات اإلغريق فهاًم حصيًفا ملقام 

الكينونة يف ذاتها مبعزل عن وظيفتها املثاليّة املعرفيّة التي أسندتها إليها األفالطونيّة.

يف هذه املرحلة األوىل من نشوء امليتافيزيقا ينبغي أيًضا النظر يف مآالت الكينونة عند أرسطو 

الذي تناول الكينونة يف مقولة الفعل أو العمل )اإلرغون اليونايّن(. فالكينونة تضحي عنده حضوًرا 

القّوة إىل  بانتقاله من  قوام حضورها املنجز  ماهيُّة األشياء يف  الكينونة األرسطيّة  قاباًل لإلمساك. 

الفعل. ومع أّن أرسطو حاول إعادة الكينونة من عامل املثُل إىل عامل الواقع، إاّل أّن محاولته تظّل، 

بحسب هايدغر، مطبوعًة مبعارضته للمثاليّة األفالطونيّة. فأرسطو يحلّل األشياء ويربطها بعللها. 

العلّة األوىل، أي الكائن األّول الذي يكتمل فيه الفعُل  وينتقل من علّة إىل علّة حتّى يفيض إىل 

يف  عليها  ويحبس  الكائنات  عن  الكينونة  يسلخ  األّول  الكائن  هذا  أّن  غري  اإلطالق.  وجه  عىل 

الالهوتيّة حيث  تنقلب مبحثًا يف األنطولوجيا  بامليتافيزيقا األفالطونيّة  فإذا  الكامل األعىل.  دائرة 

الرئاسة عىل جميع الكائنات. يف موازاة هذا كلّه، يعتمد أرسطو تعريًفا  يعتيل الكائُن األّول سّدَة 

جديًدا للحقيقة التي تلَمَّس حيويّتها مفّكرو اإلغريق األوائل. فإذا بها تنقلب تطابًقا جامًعا مانًعا بني 

الوصف واملوصوف. كّل قول ال يقبض قبًضا عىل موضوعه ال يليق به أن يّدعي الحّق. فالحقيقة 

باألشياء  ميسك  اجتهاٌد  األرسطيّة  الحقيقة  الحرّة.  الكينونة  منفسحات  يف  الحّر  لالنسياب  مانعٌة 

إمساكًا قاهرًا، فيام الحقيقة اإلغريقيّة األصليّة تفسيٌح للكينونة وتحريٌر لها من رضورات االنسالك 

اإلكراهّي يف قوالب الوقائع املنجزة.

Heidegger،Was heißt Denken?،op. cit.،S. 231 .[31 1]ـ هايدغر، ماذا نعني بالفكر ؟، مرجع مذكور، ص[
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ال عجب، من ثّم، أن تنتقل هذه امليتافيزيقا األفالطونيّة، وقد تعزّزت بالسببيّة والتطابقيّة األرسطيّة، إىل 

اجتهادات الفلسفة الغربيّة الحديثة التي نّصبت اإلنسان سيًّدا عىل الكينونة، وأقامت الحقيقة التطابقيّة كيقني 

مطلق ينبغي االعتصام به يف منتهى املطاف]1]. هذا التحواّلن الخطريان )سيادة اإلنسان ويقني الحقيقة( 

أفقدا اإلنسان الحديث صلته العفويّة بالكينونة. فغدا أشبه بالسلطان املرتبّع عىل عرش الكائنات يتصّورها 

بحسب مقوالته الذهنيّة الذاتيّة، وينحت لها قواًما يناسب مقتضيات الوضوح والتاميز والبداهة التي جعلها 

ديكارت معيارًا للمعرفة الصحيحة. وعليه، فإّن العقالنيّة الحديثة هي، بحسب هايدغر، وريثُة امليتافيزيقا 

األفالطونيّة واألرسطيّة التي انتقلت إليها عن طريق اآلِمريّة الرومانيّة الترشيعيّة التي حّولت حقيقة األشياء 

إىل االستقامة القانونيّة املطلقة. يف الفلسفة الحديثة تحّولت الكينونة إىل مقام التصّورات الفكريّة، وتحّول 

اإلنسان إىل ذات منتجة لألفكار. فأضحت الكينونة هي الطبيعة التي تختزن جميع الكائنات. وأمست 

الذات اإلنسانيّة هي الويّل الوحيد عىل الطبيعة، سيادًة وامتالكًا.

االختبار  إمكان  رشوط  أّن  كانط  أعلن  حني  الحديثة  الفلسفة  يف  اإلنسانيّة  السيادة  تعاظمت 

املعريّف هي أيًضا رشوط إمكان أغراض هذا االختبار. معنى ذلك أّن األشياء يرتسم قواُمها بحسب 

العارفة عىل  الذاُت  بها  فتفوز  املوضوعيّة،  أّما  الذاتيّة هي.  بنيتها  بحسب  العارفة، ال  الذات  بنية 

األشياء،  التي تحكم عىل  الذات هي  أّن  البنيويّة. ومبا  الفاهمة  األشياَء ملقوالت  تُخضع  ما  قدر 

أّصلها  التي  بذاتها هو أعىل درجات املعرفة املوضوعيّة. وما املعرفة املطلقة  الذات  فإّن وعي 

هيغل سوى التعبري عن سقوط االختالف األنطولوجّي األصيّل]2] يف مصهر الذوبان املثايّل الذي 

أنشب املعقوليَّة يف صميم الكائنات. فانتهت كلُّ واقعة إىل معقوليّتها، وانحبست فيها، وأصبحت 

كلُّ معقوليّة قامئًة يف حيّز الواقعة. هو املصهر الهيغيّل الذي قلّص الكينونة وقيّدها يف معقوليّة 

لالستخدام.  القابلة  الجاهزة  املنجزة  األشياء  مستحرضات  يف  وقيّده  الحضور  وقلّص  الكائنات، 

فانصهر التامثل والالتاثل يف قوام الهويّة التطابقيّة املطلقة]3].

كّل  نيتشه عىل  انتفاضة  فيتجىّل يف  األفالطونيّة،  من  املنبثقة  امليتافيزيقيّة  التحّوالت  آخر  أّما 

]1]ـ راجع هايدغر، مدخل إىل امليتافيزيقا، مرجع مذكور، ص 0].

M. Heidegger،Einführung in die Metaphysik،op. cit.،S. 20.

]]]ـ »نسيان الكينونة هو نسيان اختالف الكينونة عن الكائن« )هايدغر، دروب الغابة، مرجع مذكور، ص 364(.

»Die Seinsvergessenheit ist die Vergessenheit des Unterschiedes des Seins zum Seienden« 

)Heidegger،Holzwege،op. cit.،S. 364(.

]3]ـ يعترب هايدغر أّن السلبّية اإلنكاريّة التي يعتمدها هيغل يف أنظومته الجدلّية ال تُبطل االختالفّية اللصيقة بالكينونة. راجع النّص الذي 

أنشأه هايدغر يف العام الجامعّي 1938-1939 يف سلبّية هيغل اإلنكاريّة ونرُش يف املجلّد 68 من مجموعة أعامله الكاملة:

Heidegger،Hegel،GA 5،Frankfurt،Klostermann،1993.
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التصّورات الفكريّة املثاليّة املوروثة. فيلسوف العدميّة املنتفض يقلب املوازين رأًسا عىل عقب. 

فيؤثر الكائنات عىل الكينونة، والصريورة عىل الثبات، واإلبداعات املتفلّتة عىل اإلنجازات املقيّدة، 

والحياة املتفّورة عىل املثُل املنتظمة. غري أنّه ال يلبث أن يسقط يف متاهات االقتدار الذايتّ الذي 

يحّذر منه هايدغر يف األزمنة الحديثة. فإرادة االقتدار هي التي تنحت يف الكائنات صورة إقبالها 

فالكينونة،  الذاتيّة.  اإلرادة  تختزنه  الذي  االقتدارّي  العزم  الكينونُة مثرة  تنقلب  بحيث  الوجود  إىل 

جديًدا  سبياًل  لنفسه  ينهج  أن  أراد  كلاّم  املقتدر  اإلنسان  يبتكرها  التي  القيمة  هي  نيتشه،  بحسب 

من التفّوق. وما القيم التي ينحتها اإلنسان املقتدر سوى الضامنات التي تهيّئ إلرادة االقتدار أن 

تنتعش وتنمو وتتعّزز. من أجل ذلك يعتقد نيتشه أّن إرادة االقتدار ليست مجرّد ملكة من ملكات 

النفس الباطنة، بل هي بنيٌة لصيقٌة بالوجود منها تغرتف الكائناُت طاقتها وقدرتها عىل التحّقق الذايتّ 

واالعتزام املتمّكن. بناًء عليه، يجب اعتبار نيتشه منخرطًا يف سلك امليتافيزيقا املوروثة التي تقيّد 

الكينونة يف نطاق القيمة الهادية: »يتدبّر نيتشه كائنيّة الكائن )die Seiendheit des Seienden( يف 

ماهيّتها مبا هي رشٌط، أي مبا هي قدرة تكني وتأهيل، أي مبا هي أغاثون )صالٌح وخرٌي(. إنّه يتدبّر 

الكينونة، كلّيًّا، تدبّرًا أفالطونيًّا وميتافيزيقيًّا، حتى لو فعل ذلك بكونه معاكًسا لألفالطونيّة وبكونه 

مناقًضا للميتافيزيقا«]1]. حني تنقلب الكينونُة قيمًة يُكسبها اإلنساُن املقتدر للوجود، فإّن حقيقتها 

األصليّة تذوي وتتالىش ألّن القيمة هي من صنع االقتدار املتسلّط، ال من فعل التأّمل الورع.

فتتفاقم  أخرى.  مرّة  النسيان  نيتشه يف غياهب  يد  الكينونة عىل  تسقط  االقتدار،  من جرّاء هذا 

مخاطر العدميّة التي ترضب بالوجود عىل غري هوادة. ال بّد هنا من تييز العدميّة التي يقول بها 

واملثُل  القيم  جميع  سقوط  من  ناشئٌة  نيتشه  فعدميّة  نيتشه.  بها  ينادي  التي  العدميّة  من  هايدغر 

واملبادئ، ومن اإلرهاق الذي أصاب اإلنسان يف األزمنة الحديثة. فالعامل بحسب نيتشه فقد وحدته 

وحقيقته وغايته، وانقلب الوجود متعبًة لإلنسان الذي غرق يف سوداويّة صاّمء. لذلك ينبغي ابتكار 

اإلنسان املقتدر الخليق بابتكار عامل جديد، ووحدة جديدة، وحقيقة جديدة، وغاية جديدة. ويف 

هذا االبتكار املقتدر يعاين هايدغر رغبًة جامحًة يف الهيمنة عىل حقيقة الكينونة. أّما العدميّة التي 

املقتدرة  الذات  إىل  واالنكفاء  للكينونة]2]،  املطلق  الشامل  النسيان  فهي  هايدغر،  عنها  يتحّدث 

]1]ـ هايدغر، نيتشه. العدمّية األوروبّّية، مرجع مذكور، ص ]30.

M. Heidegger،Nietzsche: Der europäische Nihilismus،op. cit.،S. 302.

]]]ـ »إّن ماهّية العدمّية املالزمة لتاريخ الكينونة هي التخيّل عن الكينونة« )هايدغر، »تجاوز الكينونة«، محارضات ومقاالت، مرجع مذكور، ص 87(.

»Das seinsgeschichtliche Wesen des Nihilismus ist die Seinsverlassenheit« )Heidegger،Vorträge und 

Aufsätze،op. cit.،S. 87(.
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تتالعب بالكائنات وتسلخها عن كينونتها الحّقة. وما االقتداريّة القيميّة التي اعتمدها نيتشه سبياًل 

الكينونة يف  التي تُسقط حقيقة  العدميّة  الوجود سوى رضب أخري من رضوب  إىل تجاوز عدميّة 

بؤس النسيان. 

يف اإلنسيّة امليتافيزيقيّة الحديثة تنقلب الكينونة قيمًة يبتكرها اإلنسان لها حتّى يستطيع أن يسيطر 

عليها. وما تاريخ الفلسفة، بحسب هايدغر، سوى مرسى التثبّت من تحّول الكينونة إىل قيمة قابلة 

لالستئثار والتالعب. لذلك كان تاريخ الفلسفة هو عينه تاريخ امليتافيزيقا املهملة لحقيقة الكينونة، 

منذ اإلعراض عن التأّمل اإلغريقّي األّول يف رهبة اللوغوس أمام تعاقب االنكشاف واالنحجاب 

يف الكينونة، ونشأة األنظومة األفالطونيّة املثاليّة، وما أعقبها من ردود مؤيّدة ومناقضة. ال غرابة، 

من بعد ذلك، أن يعلن هايدغر أّن تاريخ الفلسفة الذي هو تاريخ امليتافيزيقا عينه، هو أيًضا تاريخ 

األفالطونيّة نفسها، سواء يف حركة االنتامء إليها أو يف حركة الخروج عليها. يف خضّم هذا التاريخ 

الضخم عانت الكينونة من النسيان والعوز. إاّل أّن العقل الفلسفّي الغريّب ما تهيّأ له، بحسب هايدغر، 

أن يتحّسس مبلغ هذا العوز الناشب يف صميم الكينونة. فأعرض عن العدميّة التي صاحبت تاريخ 

امليتافيزيقا الغربيّة ألنّه ُسحر بقدرة الذات عىل الوعي وتثّل الحقائق اليقينيّة. ومن شّدة اإلرصار 

عىل صدارة الوعي الذايتّ، أضحى التملّك عىل اليقني هو يف حّد ذاته عني الحقيقة، وذلك مبعزل 

عن اقرتان الوعي بحركة الكائنات الخارجيّة. فغاب عن امليتافيزيقا أّن اإلنسان، قبل أن يكون وعيًا 

محًضا، هو من أصله كائٌن منسلٌك يف العامل. فالعامليّة هي سمٌة تكوينيّة يف الوعي الذايتّ أغفلت 

التي  الرياضيّة  الصور  من  صورة  مجرّد  إىل  العامل  به  انقلب  آمثًا  إغفااًل  الغربيّة  امليتافيزيقا  عنها 

ينحتها الوعي يف يقني التملّك الذايتّ عىل الحقيقة. وبذلك أضحى العامل، يف صورته الرياضيّة 

الكائناُت  العميّل. ففقدت  النظريّة واالستهالك  للكائنات املعّدة للمحاسبة  العلميّة هذه، مجمًعا 

حّريّة ارتباطها بالكينونة، منبسِط خالصها األوحد من سطوة العقل الحّساب، وانتهت إىل أغراض 

تتالعب بها التقنية املعارصة لتستخرج منها ما به منفعٌة لإلنتاج املتطّور. وتحّول الكون كلّه إىل 

التقنية املعارصة هي،  القابلة لالستخراج واالحتساب واالستهالك. فكانت  الطاقات  مستودع من 

عىل وجه املفارقة، مثرة األفالطونيّة املثاليّة ألنّها حّولت الكائنات إىل مجرّد أغراض منفعيّة تتسلّط 

عليها مثُل القيمة التي تفرضها الذات اإلنسانيّة املقتدرة]1].

يف هذا املنعطف الخطري أحّس هايدغر أّن اإلنسان أصبح هو الخطر األعظم عىل الوجود ألنّه 

]1]ـ راجع هايدغر، »مسألة التقنية«، محارضات ومقاالت، مرجع مذكور، ص 40-9.

Cf. Heidegger،"Die Frage nach der Technik"،Vorträge und Aufsätze،op. cit.،S. 9- 40.
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انعدام الشعور  بالبؤس يتعاظم من جرّاء  النسيان. فإذا  الكينونة ملقاٌة يف غياهب  أّن  عاد ال يدرك 

بالبؤس )die Not der Notlosigkeit(. فاإلنسان املعارص عاد ال يعلم أنّه أعرض عن الكينونة. 

فهو أمسك عن التفّكر فيها مبا هي كينونة، وأخذ يتناولها مبا هي مجموعة كائنات قابلة للخضوع 

واالئتامر بأوامره. يف هذا الزمن البائس، يدعو هايدغر اإلنسانيّة إىل مراجعة ذاتيّة رصيحة مؤملة 

الكينونة والكائنات من مخاطر االنحالل  تؤّهلها للخروج من محنة الضالل األنطولوجّي، وتنقذ 

ألّن  األّول،  املقام  باإلنسان يف  يُعنى  ال  عاد  كلّه  الفكرّي  مرشوعه  أّن  يعلن  به  فإذا  واالنقراض. 

اإلنسان ال يستطيع أن يبادر إىل الحّل طاملا أرّص عىل طغيانه التقنّي الجارف. الخالص يأيت من 

األصيّل  املرتبّع  انتظام  من  تنبثق  هنيٌّة  إلهيٌّة  قدرٌة  تغمرها  حني  الكينونة  عىل  يطرأ  مباغت  تحّول 

يستلهم  أن  املعارص  اإلنسان  حسُب  وللسامء.  ولألرض  ولآللهة  للامئتني  الحاوي   )Geviert(

موقف الخشوع الورع الذي اتّسمت به اإلنسيُّة اإلغريقيّة األوىل حني ارتضت لإلنسان أن يكون 

الشاهد املتواضع عىل تجلّيات الكينونة املذهلة يف ثنايا الكائنات ويف مطاوي األشياء. ال بّد إًذا 

من توبة إنسانيّة رفيعة تُفيض إىل موقف الرتقّب الصابر واالستعداد الخفر والتأّهب املطواع]1]. 

5. التأصيل األنطولوجّي اجلديد ملاهّية اإلنسان املقبل

من بعد أن وضعت الحرب العامليّة الثانية أوزارها، ترّسخ يف ذهن هايدغر االقتناع بأّن أغلب 

الردود التي أتته عىل كتاب الكينونة والزمان كانت تخطئ يف فهم مقاصده األنطولوجيّة األصليّة 

يعاينون يف تحليل  آنذاك  القارئني واملطّلعني كانوا  الكينونة. معظم  برّمتها عىل مبحث  املعقودة 

البنية الوجوديّة اجتهاًدا يف تشييد مذهب إنسايّن أو إنسيّة فلسفيّة تتجاوز االنسدادات التي أفضت 

إليها أزمة الفكر الفلسفّي املعارص. غري أّن هايدغر ما كان يأبه ملثل هذه القراءات الخاطئة حتّى 

ويف  السائدة،  اإلنسانيّة  املذاهب  من  موقفه  استيضاح  عىل  والطاّلب  األصدقاء  أسئلُة  استحثّته 

مقّدمتها الوجوديّة والجّوانيّة والشخصانيّة. فإذا به يغتنم الرسالة التي وّجهها إليه صديُقه الفرنيّس 

جان بوفريه لينشئ رشًحا مستفيًضا يحسم به توّجهه الفكرّي األنطولوجّي]2]. قبل ذلك الحني، كان 

]1]ـ »ما من تغيري يأيت من دون أن تسبقه مواكبٌة كّشافٌة. ولكن كيف تقرتب املواكبُة ما مل يضئ نوُر التأيّت الذي يعاين ماهّية اإلنسان عىل 

قدر ما يخاطبها ويستنجدها، أي ما مل يستبرص، ويف استبصاره يقود املائتني عىل طريق البناء التفكّرّي والشاعرّي؟« )هايدغر، »تجاوز 

امليتافيزيقا«، محارضات ومقاالت، مرجع مذكور، ص 95(.

»Kein Wandel kommt ohne vorausweisendes Geleit. Wie aber naht ein Geleit،wenn nicht das Ereignis sich 

lichtet،das rufend،brauchend das Menschenwesen er-äugnet،d. h. er-blickt und im Erblicken Sterbliche 

auf den Weg des denkenden،dichtenden Bauens bringt?« )Heidegger،Vorträge und Aufsätze،op. cit.،S. 95(.

]]]ـ هايدغر، »رسالة يف اإلنسّية«، يف هايدغر، معامل الطريق، األعامل الكاملة، الجزء 9، فرانكفورت، كلوسرتمان، 1976.

Heidegger،"Brief über den Humanismus"،Wegmarken،GA 9،Frankfurt،Klostermann،1976.
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هايدغر قد أنشأ يف صيف 1935 مدخاًل إىل امليتافيزيقا أبان فيه خطأ التفّكر يف الكينونة انطالقًا من 

تحليل االختبار الوجودّي البنيوّي يف اإلنسان: »يف داخل الكائن يف مجمله، ال نستطيع أن نجد 

أّي سبب يرّبر لنا أن نربز، عىل وجه التحديد، هذه املنطقة من الكائن التي ندعوها اإلنسان، والتي 

ننتمي إليها نحن أنفسنا عىل سبيل الصدفة«]1].

أّما مسألة  يعتقد هايدغر اعتقاًدا راسًخا أّن فكره منصبٌّ بكلّيّته عىل استجالء مسألة الكينونة. 

اإلنسان، فال تعنيه وتستدعيه إاّل عىل قدر اقرتانها مبسألة الكينونة. تنطوي الرسالة هذه عىل أجوبة 

اإلنسانيّة(  )املذاهب  اإلنسيّات  الناقدة إىل جميع رضوب  نظرته  هايدغر عن  فيه  يُفصح  رصيحة 

ارتباط  حقيقة  عن  وأغفلت  اإلنسايّن،  لالختبار  املكّونة  العنارص  برتّصد  اكتفت  التي  املعارصة 

الكائن اإلنسايّن بالكينونة األرحب التي تشمله وتشمل جميع الكائنات. الفكُر كلّه ينبغي أن يأتر 

يرىض  ذلك،  بخالف  »الفكر،  اإلنسان:  فكر  الكينونة، ال  فكر  األّول  املقام  ليصبح يف  بالكينونة 

به  تضطلع  التزاٌم  هو  التفكري   .)...( الكينونة  حقيقة  يقول  أن  يستطيع  حتّى  له  الكينونة  باستدعاء 

الكينونة من أجل الكينونة«]2]. منذ البداية يعلن هايدغر أّن الكينونة هي التي تبادر إىل استثارة الفكر. 

واستثارة الفكر ال ترمي إاّل إىل استجالء معاين الكينونة بحسب ما ترتأيه الكينونُة عيُنها. فالفكر هو 

الواسطة بني الكينونة واإلنسان، تنحرص وظيفتُه يف تدبّر العالقة التي تُنشئها الكينونُة باإلنسان. فال 

يجوز له، والحال هذه، أن يخرج من دائرة استدعاء الكينونة له. ال قدرة للفكر عىل إخضاع الكينونة 

ملنطقه ومقوالته وأحكامه. فالفكر، يف نظر هايدغر، إّما أن يكون فكر الكينونة، منبثًقا منها ومفروزًا 

لخدمتها، وإّما أن ال يكون عىل اإلطالق.

يف مستهّل الرسالة، يتصّدى هايدغر للسؤال األّول الذي صاغه جان بوفريه عىل الوجه التايل: 

كيف لنا أن نعيد لكلمة »إنسيّة« املعنى األنسب لها؟ فيحاول أن يُظهر مواضع التعرّث يف رضوب 

بالقابليّة  اإلنسان  إنسانيّة  اقرتنت  حيث  الرومان  عرص  منذ  اإلنسايّن  الفكر  اختربها  التي  اإلنسيّة 

التهذيبيّة )paidheia( التي ينطوي عليها كيانُه. فاقرتان إنسانيّة اإلنسان بقابليّته للصقل واالكتساب 

واملعرفة يُفيض إىل إعالء القدرات العقليّة التي يستخدمها اإلنساُن من أجل الفوز مبثل هذا الرقّي 

]1]ـ هايدغر، مدخل إىل امليتافيزيقا، مرجع مذكور، ص 18.

Heidegger،Einführung in die Metaphysik،op. cit.،S. 18.

]]]ـ هايدغر، »رسالة يف اإلنسّية«، معامل الطريق، مرجع مذكور، ص 314-313.

"Das Denken dagegen läßt sich vom Sein in den Anspruch nehmen،um die Wahrheit des Seins 

zu sagen )…(. Denken ist l’engagement de par l’Être pour l’Être« )Heidegger،»Brief über den 

Humanismus«،Wegmarken،op. cit.، S. 313- 314(.
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الكيايّن املعنوّي: »إّن اإلنسيّة األوىل، أعني بها إنسيّة روما، وأشكال اإلنسيّة التي تعاقبت منذ ذلك 

أّن  ذلك  به.  مسلٌَّم  أمٌر  وكأنّه  األشّد شموليّة  »املاهيّة«  كلّها  تفرتض  الحارض،  الزمن  الحني حتى 

 )zoon logon ekhon( اإلنسان يُعّد حيوانًا عاقاًل. ليس هذا التحديد ترجمًة التينيّة للعبارة اليونانيّة

ليس خاطئًا. ولكّنه مرشوٌط  الجوهرّي لإلنسان  التحديد  . هذا  ميتافيزيقيٌّ تأويٌل  بل هو  وحسب، 

بامليتافيزيقا«]1]. تظهر املشكلة إًذا يف انتامء هذا التحديد األنرتوبولوجّي إىل أنظومة التصّورات 

امليتافيزيقيّة التي تهمل حقيقة الكينونة، وتحرص اعتناءها بالكائن األعىل، وتهيمن عىل الكائنات 

هيمنًة عقالنيّة مطلقة، مبطلًة االختالف الجوهرّي الناشب بني الكينونة والكائنات.

كائن  هو  اإلنسان  العقليّة.  امللَكة  موضع  غري  آخر  موضع  يف  هي  اإلنسان  ماهيّة  أّن  والحال 

بحسب  هو،  الحقيقّي  فالوجود  الكينونة.  حرضة  يف  واالنبساط  الذات  من  الخروج  أو  االنرباء، 

هايدغر، إقامة الذات يف رحابة استدعاءات الكينونة. والعبارة الصحيحة التي تُفصح عن مثل هذه 

اإلقامة إمّنا هي )Ek-sistenz(، أي بحسب األصل الالتينّي اإلقامة )sistere( يف خارج )ex( الذات: 

»ال تُقال اإلقامة يف خارج الذات إاّل يف ماهيّة اإلنسان، أي يف الطريقة التي بها اإلنسان »يكون«. 

ذلك أّن اإلنسان، عىل قدر اختبارنا، هو وحده املنسلك يف قَدر اإلقامة يف خارج الذات )...(. 

ومن ثّم، فإّن ما نسبناه إىل اإلنسان من حيوانيّة، يف إثر مقارنته بالحيوان، إمّنا يتأّسس هو بعينه عىل 

ماهيّة اإلقامة يف خارج الذات«]2]. يتّضح من هذا كلّه أّن عاقليّة اإلنسان ال تستقيم إالّ عىل قدر 

ما تتأّصل يف قابليّته للسكنى يف رحابة الكينونة. العاقليّة متأّصلٌة يف قدرة اإلنسان عىل اإلقامة يف 

خارج الذات، أي يف حقيقة الكينونة ويف استدعاءاتها املتواترة.

ينتقد هايدغر كّل رضوب اإلنسيّة التي تبني ماهيّة اإلنسان عىل قدرات عقليّة محضة، من غري 

]1]ـ هايدغر، »رسالة يف اإلنسّية«، مرجع مذكور، ص ]]3.

"Das erste Humanismus،nämlich der römische und alle Arten des Humanismus،die seitdem bis in die 

Gegenwart aufgekommen sind،setzen das allgemeinste ‘Wesen’ des Menscehn als selbstverständlich 

voraus. Der Mensch gilt als das animal rationale. Diese Bestimmung ist nicht nur die lateinische 

Uebersetzung des griechischen zoon logon ekhon،sondern eine metaphysische Auslegung. 

Diese Wesensbestimmung des Menschen ist nicht falsch. Aber sie ist durch Metaphysik bedingt" 

)Heidegger،"Brief über den Humanismus"،Wegmarken،op. cit.،S. 322(.

]]]ـ هايدغر، »رسالة يف اإلنسّية«، مرجع مذكور، ص 4]3.

"Die Ek-sistenz läßt sich nur vom Wesen des Menschen،das heißt،nur von der menschlichen Weise zu 

‘sein’،sagen. Denn der Mensch allein ist،soweit wir erfahren،in das Geschick der Ek-sistenz eingelassen 

)…(. So gründet auch das،was wir aus dem Vergleich mit dem ‘Tier’ dem Menschen als animalitas 

zusprechen،selbst im Wesen der Ek-sistenz" )Heidegger،"Brief über den Humanismus"،Wegmarken،op. 

cit.،S. 324(. 



امللف76

   2 0 1 6 يــف خر
 A L - I S T I G H R A Bاالستغراب

أن تراعي طبيعة العالقة القَدريّة التي تربط املاهيّة اإلنسانيّة بانبساط الكينونة يف تضاعيف الوجود. 

فالكينونة هي األصل الذي يحتوي عىل كّل يشء، ويستدعي كّل يشء، وينكشف وينحجب يف 

كّل يشء. وخالفًا ملا ذهبت إليه اإلنسيّة الحديثة، يف مناقضتها للمثاليّة األفالطونيّة القائلة بتقّدم 

املاهيّة عىل الوجود، من أّن الوجود يتقّدم عىل املاهيّة، فإّن هايدغر ال يني يعترب أّن كلتا القضيّتني 

)تقّدم املاهيّة عىل الوجود وتقّدم الوجود عىل املاهيّة( مرشوطتان بخضوعهام ملنطق األنظومة 

امليتافيزيقيّة التي تتناول املاهيّة والوجود كمقوالت ثابتة صمديّة منعزلة عن حركة االقرتان الحّي 

بانكشافات الكينونة وانحجاباتها. كلتا القضيّتني تهمالن حقيقة الكينونة وتقذفان باإلنسان يف أزمة 

لإلقامة يف خارج  قابليّته  تكمن يف  اإلنسان  ماهيّة  بأّن  القول  هو  األصّح  األنطولوجّي.  االلتباس 

الذات، أي يف انبساط الكينونة الرحب. فالوجود، مبا هو إقامٌة يف خارج الذات، يكّف عن معارضة 

املاهيّة، عىل غرار ما يجري يف إنسيّة سارتر ومذهبه الوجودّي. فال تعارض، من ثّم، بني املاهيّة 

والوجود ألّن املاهيّة ليست جوهرًا مثاليًّا منفصاًل عن التاريخ، وألّن الوجود، مبا هو إقامٌة يف خارج 

الذات، ليس مطابًقا للواقع العينّي. 

ليس لإلنسان إًذا من وجود إاّل عىل قدر ما تستحثّه ماهيّتُه عىل اإلقامة يف خارج الذات، أي يف 

منفسح املنارة )Lichtung( التي تنرثها الكينونة من حولها: »يبسط اإلنسان ماهيّته بسطًا يجعله هو 

املوضع، أي هو منارة الكينونة. كينونة هذا املوضع بعينها تتلك، هي وحدها، السمة األساسيّة 

لإلنسان  الوْجديّة  املاهيّة  إّن  الكينونة.  حقيقة  يف  الوْجديّة  لإلقامة  أي  الذات،  خارج  يف  لإلقامة 

تكمن يف اإلقامة يف خارج الذات، وهي اإلقامة التي ما انفّكت تختلف عن الوجود، وقد نُظر إليه 

نظرًا ميتافيزيقيًّا«]1]. مييّز هايدغر اإلقامة يف خارج الذات )Ek-sistenz( من مجرّد الوجود العينّي 

)existentia( الذي تناولته امليتافيزيقا يف مناقضته للامهيّة املثاليّة. اإلقامة يف خارج الذات ليست 

مضمونًا من املعاين يحتشد يف مفهوم مرصوص متامسك، بل هي استثارٌة وْجديّة للذات من أجل 

االرتاء يف أحضان حقيقة الكينونة. أّما الوجود العينّي، فيدّل يف معناه امليتافيزيقّي عىل التحّقق 

أو  االحتامل  مقولة  ميتافيزيقيًّا  يناقض  ذلك  وهو يف  املنجزة.  الوقائع  معرتك  للذات يف  الراهنّي 

اإلمكان أو الجواز. فاملتحّقق هو نقيض املحتمل أو املمكن.

]1]ـ هايدغر، »رسالة يف اإلنسّية«، مرجع مذكور، ص 5]3.

"Der Mensch west so،daß er das ‘Da’،das heißt die Lichtung des Seins،ist. Dieses ‘Sein’ des Da،und 

nur dieses،hat den Grundzug der Ek-sistenz; das heißt des ekstatischen Innestehens in der Wahrheit 

des Seins. Das ekstatische Wesen des Menschen beruht in der Eksistenz،die von der metaphysisch 

gedachten existentia verschieden bleibt" )Heidegger،"Brief über den Humanismus"،Wegmarken،op. 

cit.،S. 325(.
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امليتافيزيقيّة، عىل  الوجود  مقولة  إىل  باالستناد  اإلنسان  هويّة  تعيني  يجوز  بناًء عىل هذا، ال 

نحو ما ذهبت إليه املدارُس اإلنسانيّة يف الفلسفة الغربيّة املعارصة. فإنسانيّة اإلنسان عادت ال 

تُعرَّف بعد اليوم ال باالستناد إىل كيان املاهيّة، وال باالستناد إىل كيان الوجود، بل باالستناد إىل 

الذي وصفه  فاإلنسان  الذات.  اإلنسان يف خارج  إقامُة  عليها  تنطوي  التي  الوْجديّة  الخصائص 

هو  ينقلب  به  فإذا  إليه.  إقبالها  ُمنفتحات  الكينونة يف  يقتبل  إمّنا  العناية  أو  الهّم  بإنسان  هايدغر 

املوضع الذي فيه تنكشف الكينونة وتنحجب عىل وقع مراسيم القَدر الذي مييل عليها إّما اإلقبال 

يتعّهدها  حني  الكينونة  حقيقة  تتكّشف  فيها  التي  املنارة  سوى  هذا  املوضع  وما  اإلدبار.  وإّما 

يف  وإنجازه  تحقيقه  ينبغي  )املاهيّة(  متقّدم  جوهٌر  اإلنسان  يف  ليس  الرقيقة]1].  بالعناية  اإلنسان 

واقع عينّي )الوجود(. هذه املقاربة امليتافيزيقيّة تبني اإلنسيّات الحديثة عىل تصّوراٍت للكينونة 

الكينونة  الكينونة يف عمق صميمها، وتتّصف بها عالقة  بها  التي تتّصف  الحّريّة  تخالف سامت 

باإلنسان يف أقىص متطلّباتها.

هو  ليس  اإلنسان  »جوهر  والزمان:  الكينونة  كتاب  يف  الشهرية  قولته  هايدغر  أرسل  لذلك 

هايدغر  أوضحه  ما  إىل  استناًدا  الوجود«]2].  بل  والجسد،  النفس  مركّب  هي  حيث  من  الروح 

خارج  واإلقامة يف  الذات  من  الخروج  معنى  الوجود عىل  حمل  ينبغي  اإلنسيّة،  رسالته يف  يف 

الذات. فالجوهر اإلنسايّن هو ُمنعَقُد العالقات التي تربطه بالكينونة وبالعامل وبالكائنات، ومنها 

اإلنسانيّة  املذاهُب  افرتضتها  اإلنسان  أخرى يف  تكوينيّة  عنارُص  نظرائه. مثّة  اإلنسانيّة  الكائنات 

الجسد  واإلنسان  )الشخصيّة(،  الشخص  واإلنسان  )العاقليّة(،  العاقل  اإلنسان  منها  الحديثة، 

اإلنسان  ماهيّة  تحديُد  يبطلها  ال  العنارص  هذه  أّن  غري  )الروحيّة(.  الروح  واإلنسان  )الجسديّة(، 

كخروج من الذات وإقامة يف منفسحات الكينونة. جلُّ األمر أّن هذا التحديد األنطولوجّي يصون 

كرامة اإلنسان العليا، ويتجاوز يف عمقه ومقتضياته كّل التعريفات األخرى امليتافيزيقيّة االنتامء. 

التي تليق مباهيّته املنفتحة  الرفعة األنطولوجيّة  بالكينونة تجعله يف مقام  وحدها عالقة اإلنسان 

لها  قوام  فال  والشخصيّة،  والعاقليّة  والروحيّة  الجسديّة  أّما  الرحبة.  الكينونة  انكشافات  عىل 

الذاتّية  لها من جّراء حيويّتها  الكينونة  تنشئه  الذي  إليه يف موضع املنارة  الكينونة  بإقبال  ذاته  إقامة اإلنسان يف خارج  ]1]ـ يربط هايدغر 

)»رسالة يف اإلنسّية«، مرجع مذكور، ص 7]3(.

»Als der Ek-sistierende steht der Mensch das Da-sein aus،indem er das Da als die Lichtung des Seins 

in ‘die Sorge’ nimmt. Das Da-sein selbst aber west das ‘geworfene’. Es west im Wurf des Seins als das 

schickend Geschicklichen" )Heidegger،"Brief über den Humanismus"،Wegmarken،op. cit.،S. 327(.   

]]]ـ هايدغر، الكينونة والزمان، مرجع مذكور، ص 37].

Heidegger،Sein und Zeit،op. cit.،S. 237.
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مبعزل عن انتسابها إىل الكينونة وائتامرها بها وانتعاشها فيها. إنّها كيفيّاٌت وْجديّة تضع اإلنسان 

األقىص  والتملّك  البّناء  االنبساط  به وصال  عنيُت  التطلّب،  شديد  بالكينونة  وصاٍل  يف  الدازاين 

ألشّد اإلمكانات الثاوية يف صميم الكيان اإلنسايّن.

ال غرابة، من ثّم، أن يُعرض هايدغر عن كّل املذاهب اإلنسانيّة السابقة، فيبتدع لفكره األنطولوجّي 

تصّوًرا لإلنسان يتجاوز به املفرتضات امليتافيزيقيّة التي تنطوي عليها املذاهُب اإلنسانيّة األخرى. 

االستهداء  وتروم  يشء،  كّل  يف  للكينونة  الصدارة  مقام  تويل  هايدغر  إليها  يدعو  التي  فاإلنسيّة 

بإشاراتها الخفرة املبثوثة يف ثنايا الوجود، وتفرد لإلنسان موضًعا جلياًل عىل قدر ما تعهد إليه يف 

رسالة الرعاية: »اإلنسان هو باألحرى مقذوٌف بواسطة الكينونة عينها يف حقيقة الكينونة حتّى إنّه، 

وقد أقام يف خارج ذاته عىل هذا النحو، يصون حقيقة الكينونة لكيام، يف نور الكينونة، يظهر الكائُن 

عىل حقيقته ككائن. غري أّن اإلنسان ليس هو من يقّرر هل يظهر الكائُن وكيف يظهر، وليس هو من 

يقّرر هل يدخل اإللُه واآللهُة والتاريُخ والطبيعُة يف منارة الكينونة، وكيف يدخلون، وهل هؤالء كلّهم 

هم يف الحضور أو يف الغياب، وكيف هم يف الحضور أو يف الغياب. مجيء الكائن يُبنى عىل قَدر 

الكينونة. أّما بالنسبة إىل اإلنسان، فالسؤال املستمّر هو هل يجد ما هو مالئٌم ملاهيّته، ماّم يوافق 

قَدر الكينونة هذا. ذلك أّن اإلنسان، انسجاًما مع هذا القَدر، ينبغي له، مبا هو الكائُن املقيم يف 

خارج ذاته، أن يصون حقيقة الكينونة. فاإلنسان هو راعي الكينونة. عىل هذا وحده اقترص التفكري 

الناشط يف كتاب الكينونة والزمان حني اخترُب وجوُد اإلقامة يف خارج الذات كعناية«]1]. يبدو من 

تنكشف  التي  فهي  اإلنسايّن.  الوجود  يطرأ عىل  ما  كّل  القرار يف  سيّدُة  الكينونة هي  أّن  الواضح 

وتنحجب، وهي التي تبادر وتفعل فعلها يف التاريخ. أّما اإلنسان، فليس عليه إاّل أن يراقب حركة 

السيادة.  إقباالتها وإدباراتها. فالرعاية هي غري  الكينونة، ويرتّصد اعتالناتها وانفكاءاتها، ويواكب 

للكينونة يف  بانكشاف سليم  للفوز  السبيل األضمن  والرعاية لإلنسان. هذا هو  للكينونة،  السيادة 

]1]ـ هايدغر، »رسالة يف اإلنسّية«، مرجع مذكور، ص 331-330.

"Der Mensch ist vielmehr vom Sein selbst in die Wahrheit des Seins ‘geworfen’،daß er،dergestalt 

ek-sistierend،die Wahrheit des Seins hüte،damit im Lichte des Seins das Seiende als das Seiende،das es 

ist،erscheine. Ob es und wie es erscheint،ob und wie der Gott und die Götter،die Geschichte und die 

Natur in die Lichtung des Seins hereinkommen،an- und abwesen،entscheidet nicht der Mensch. Die 

Ankunft des Seienden beruht im Geschick des Seins. Für den Menschen aber bleibt die Frage،ob er 

das Schickliche seines Wesens findet،das diesem Geschick entspricht; den diesem gemäß hat er als der 

Ek-sistierende die Wahrheit des Seins zu hüten. Der Mensch ist der Hirt des Seins. Darauf allein denkt 

Sein und Zeit hinaus،wenn die ekstatische Existenz als ‘die Sorge’ erfahren ist" )Heidegger،"Brief über 

den Humanismus"،Wegmarken،op. cit.،S. 330- 331(.
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معرتك االختبار الوْجدّي اإلنسايّن. وكّل سبيل آخر إمّنا يُفيض إىل تقييد الكينونة وحبسها، وانتزاع 

حّريّتها الذاتيّة، وإفراغها من حيويّتها. 

لإلنسان  يتهيّأ  به  اإلنسان،  ميتافيزيقّي ملاهيّة  أنطولوجّي غري  تأصيل  من  والحال هذه،  بّد،  ال 

أن يُغني كيانه برحابة املنفسح الذي تستحرضه الكينونة حني ترتسم معاملها عىل محيّا الكائنات. 

فاإلنسان ليس قامئًا يف ذاتيّة بُرجيّة منغلقة. كيانُه يستقيم عىل قدر ما ينخرط يف سلك التجلّيات 

املتعاقبة التي تبسطها الكينونة من أمامه: »ليس الدازاين سوى التعرّض لقدرة الكينونة الفائقة«]1]. 

معنى هذا القول أّن اإلنسان، مبا هو كائٌن قائم يف خارج ذاته يف موضع انكشاف الكينونة، يكتنز 

يف كيانه كّل اختبارات االنفتاح عىل تنّوع اإلدالءات التي تُفرج عنها الكينونُة يف مختلف ميادين 

أّن الكينونة هي الكّل يف الكّل، تنح الكائنات املدى الحيوّي الذي يهيّئ لها  الوجود. والحال 

فتئت  ما  التي  العظيمة  القابليّات  فيها  يرسم  الذي  الخفر  الحيّز  لها  وتضمن  والتحّقق،  االعتالن 

تتجاوز حدود هذين االعتالن والتحّقق: »أّما الكينونة، فام هي؟ الكينونة هي ما هي عليه يف ذاتها. 

هذا ما يجب عىل الفكر املقبل أن يتعلّم اختبارَه وقولَه. فالكينونة ليست هي الله، وليست هي أصاًل 

للعامل. الكينونة هي إًذا أشّد بُعًدا من كّل كائن، وهي مع ذلك أقرب إىل اإلنسان من كّل كائن، سواٌء 

أكان هذا الكائن صخرًة أم حيوانًا أم عماًل فّنيًّا أم آلًة، سواٌء أكان هذا الكائن مالكًا أم إلًها. فالكينونة 

هي األقرُب. غري أّن هذه القرىب تظّل لإلنسان هي األبعد عىل اإلطالق«]2]. ال شّك يف أن مثل هذا 

البُعد يحمله هايدغر عىل معنى بُعد الكينونة الحرّة من اإلنسان، وعىل معنى بُعد اإلنسان املكره 

من الكينونة. للكينونة، بحسب هايدغر، أحكاُمها وأسبابُها، حني تبتعد عن اإلنسان. وبُعدها يشبه 

مراسيم القَدر التي تَضطّر الكينونَة إىل االنكفاء والبُعد. أّما بُعد اإلنسان، فيأتيه من تسلّط ذاتيّته عىل 

الكائنات، حني يتوّهم أنّه يف مداناة قصوى لحقيقة الكينونة، فيام هو عالٌق بالكائنات دون الكينونة.

الكينونة، يذهب هايدغر  اقرتانه بحقيقة  اإلنسان يف  الجذرّي ملاهيّة  التناول  انسجاًما مع هذا 

]1]ـ هايدغر، نشائد هولدرلني جرمانيا والراين، األعامل الكاملة، الجزء 39، فرانكفورت، كلوسرتمان، 1989، ص 31، 34.

Heidegger،Hölderlin Hymnen "Germanien" und "Der Rhein"،GA 39،Frankfurt،Klostermann،1989،S. 

31،34.

]]]ـ هايدغر، »رسالة يف اإلنسّية«، مرجع مذكور، ص 76 – 77.

"Doch das Sein – was ist das Sein? Es ist Es selbst. Dies zu erfahren und zu sagen،muß das künftige 

Denken lernen. Das ‘Sein’ – das ist nicht Gott und nicht ein Weltgrund. Das Sein ist weiter denn 

alles Seiende und ist gleichwohl dem Menschen näher als jedes Seiende،sei dies ein Fels،ein Tier،ein 

Kunstwerk،eine Maschine،sei es ein Engel oder Gott. Das Sein ist das Nächste. Doch die Nähe bleibt 

dem Menschen am weitesten" )Heidegger،"Brief über den Humanismus"،Wegmarken،op. cit.،S. 331(.
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إىل اعتبار الكينونة هي بعينها العالقة الناشطة بني اإلنسان وحركة اإلقامة يف خارج الذات، أي 

يف وصال اإلنسان بحقيقة الكائنات. فالكينونة هي التي تستثري يف اإلنسان اإلقامة الوْجديّة يف 

فيظّن  اإلنسان،  أّما  اإلقامة موضًعا سنيًّا العتالن حقيقتها.  التي تجعل هذه  الذات، وهي  خارج 

انفّك  ما  أنّه  اقرتابًا صائبًا، يف حني  الكينونة  من حقيقة  اقرتب  قد  هذه،  الوْجديّة  إقامته  أنّه، يف 

عالًقا بالكائنات وبطريقة إقباله إىل الكائنات. ذلك أّن الكينونة هي، يف منتهى املطاف، عالقة 

بها كلاّم اجتهد يف  أنّه أمسك  التي يخيّل لإلنسان  العالقة  الكينونة والكائنات، تلك  القرىب بني 

الوحيد  األمر  »إّن  الوجود:  األقىص يف  الرّس  الكينونة هي  كانت  لذلك  الكائنات.  إدراك حقيقة 

الذي يوّد بلوَغه الفكُر الذي يجتهد أن يُفصح عن ذاته يف كتاب الكينونة والزمان، إمّنا هو أمٌر 

التي  املجرّدة  القرىب  تلك  برحت  ما  رسًّا،  برحت  ما  كينونة،  محض  هي  مبا  فالكينونة،  بسيٌط. 

تنطوي عليها القدرُة التي ال تُكره عىل يشء«]1]. أفضل اإلدراك هو إًذا السكنى يف بساطة األمور 

حيث تظهر الكينونة كالشبكة الخفيّة التي تربط كّل يشء بكّل يشء. هي، بحسب هذه البساطة، 

املوئل األعمق الذي منه تأيت الكائنات بعضها إىل بعض حني يدركها اإلنسان يف خروجه من 

املقوالت  قوالب  تصّوره وضبطه يف  امليتافيزيقّي عىل  العقُل  يقوى  عاد ال  كلّه  إليها. هذا  ذاته 

املألوفة. لذلك ال بّد من لغة أخرى تُفصح عن هذه البساطة املرتسمة يف قوام الشبكة الرابطة.

ال غرابة، من ثّم، أن يبتدع هايدغر كّل هذه االصطالحات الجريئة ليك يعرّب بها عن تلّمساته 

مسكن  هي  فتضحي  للتعبري،  كأداة  وظيفتها  عن  تكّف  عينها  اللغة  حتّى  الكينونة.  لرّس  املتأنّية 

الكينونة: »لكّن اإلنسان ليس كائًنا حيًّا وحسب، ميتلك اللغة، عالوًة عىل امتالكه طاقاٍت أخرى. 

اللغة هي باألحرى مسكن الكينونة الذي فيه يقيم اإلنسان، وقد حّل يف هذا املسكن، يف خارج 

القول  بالرعاية«]2]. فحوى  تعّهدها  الكينونة، وقد  ينتمي هو إىل حقيقة  ما  ذاته، وذلك عىل قدر 

اختباراته  ملصالح  وفاقًا  اإلنسان  بها  يترّصف  تعبري  كأداة  امليتافيزيقيّة  هويّتها  تتجاوز  اللغة  أّن 

إمّنا  ترحالها،  يف  الكينونة  إليه  تركن  الذي  األمان  مستودع  هي  مبا  اللغة،  الخاّصة.  املعرفيّة 

]1]ـ هايدغر، »رسالة يف اإلنسّية«، مرجع مذكور، ص 333.

"Das Einzige،was das Denken،das sich in Sein und Zeit zum ersten Mal auszusprechen versucht،erlangen 

möchte ist etwas Einfaches. Als dieses bleibt das Sein geheimnisvoll،die schlichte Nähe eines 

unaufdringlichen Waltens" )Heidegger،"Brief über den Humanismus"،Wegmarken،op. cit.،S. 333(.

]]]ـ هايدغر، »رسالة يف اإلنسّية«، مرجع مذكور، ص 333.

"Der Mensch aber ist nicht nur ein Lebewesen،das neben anderen Fähigkeiten auch die Sprache 

besitzt. Vielmehr ist die Sprache das Haus des Seins،darin wohnend der Mensch ek-sistiert،indem er 

der Wahrheit des Seins،sie hütend،gehört" )Heidegger،"Brief über den Humanismus"،Wegmarken،op. 

cit.،S. 333(.
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الناطقة فيها. وقد تنطوي  تستدعي اإلنسان ليُصغي هو إىل الكالم املنبثق من إشارات الكينونة 

إشارات الكينونة عىل قدرات تعبرييّة تتجاوز ما تحمله الكلامُت من مألوف املعاين املتواترة. 

فاللغة املالمئة هي التي تتيح للكينونة أن تنطق يف كلامتها من غري أن تُغلق عىل هذا النطق يف 

تعريفات ضيّقة الحدود.

الذي  املّجايّن  الوهب  فعل  يف  هايدغر  يتأّمل  اإلنسان،  ماهيّة  الستجالء  أخري  اجتهاد  يف 

تنطوي عليه الكينونة حني تُقبل إىل الكائنات. فالكينونة تجود من ذاتها عىل الوجود. وقد يصّح 

التي يستخدمها هايدغر  العبارة األملانيّة  أّما  ينقطع.  الكينونة هي يف صميمها جوٌد ال  بأّن  القول 

الجود  حيويّة  إنّها  التلقايّئ.  للتبليغ  قاباًل  صلبًا  جوهرًا  ليست  الكينونة  أّن  عىل  فتدّل   ،)es gibt(

يف  اإلنسان  يالقيها  حني  الهنّي   )Ereignis( التأيّت  مقام  يف  حرٌّة،  كينونٌة  هي  مبا  تقوم،  العفوّي 

الدازاين يف  الكينونُة اإلنساَن  الهنّي تستضيف  التأيّت  لها. يف  الخفرة  الوديعة ويف مداناته  سكناه 

جوارها]1]، فيقرتن كالهام يف حركة الجود املتبادل. وعىل قدر ما يرعى اإلنسان حقيقة الكينونة، 

يف تعاقب انكشافها وانحجابها، يهيّئ، مبشيئة الكينونة عينها، موضًعا جلياًل لسكنى الكينونة يف 

اللغة. فإذا بالتأيّت يعرّب عن انضامم الكينونة واإلنسان الدازاين كليهام يف حيويّة االنبساط الجّواد 

التي تستطيب اإلقامة يف مؤّديات اللغة الخاّلقة.

إليها هايدغر يف معاينته ملاهيّة اإلنسان، وقد  التي بلغ  يف هذا كلّه ترتسم الحدود القصوى 

يعيد  التي  الخالصات  كلُّ  تنبثق  كلّه  هذا  ومن  استقطابًا.  واستقطبتها  الكينونة  حيويُّة  غمرتها 

فهو،  قاطبًة.  الوجود  ملعاين  تطلّبها  يف  امليتافيزيقيّة  األنظومة  موروثات  يف  النظر  هايدغر  بها 

املجرى  سطحيّة  )تجاوز  التاريخ  مسائل  يراجع  أخذ  الخطري،  األنطولوجّي  انقالبه  جرّاء  من 

الحَديّث الظاهرّي يف التاريخ واالسرتشاد مبراسيم الكينونة يف إحياء التاريخ القَدرّي الحقيقّي(، 

الصائنة  الهنيّة  الكينونة  صنائع  إىل  والركون  اإلرادّي  التسيّد  عن  )اإلعراض  اإلنسايّن  والفعل 

الخارجيّة  واآلمريّات  الرادعة  املاورائيّة  الحاكميّات  عن  )الكّف  واألخالق  الكائنات(،  لطبائع 

واالكتفاء  الطبيعة  معانفة  )اإلمساك عن  والتقنية  األشياء(،  بة يف محرض  املهذِّ والسكنى  الوازعة 

)اجتناب  والعلوم  العفوّي(،  انسيابها  يف  الطبيعة  عنها  تفرج  التي  الطوعيّة  املوارد  باستثامر 

للكائنات  املوازية  املستنسخة  الكيانيّة  االصطناعات  ومحاذرة  الرياضيّة  الحسابيّة  اإلكراهات 

]1]ـ »اإلنسان هو جار الكينونة« )هايدغر، »رسالة يف اإلنسّية«، مرجع مذكور، ص ]34(.

»Der Mensch ist der Nachbar des Seins« )Heidegger،"Brief über den Humanismus"،Wegmarken،op. 

cit.،S. 342(.
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البرشيّة والكائنات الطبيعيّة(، والسياسة )اإلقالع عن إخضاع املدينة ألحكام االستبداد الغرائزّي 

املنفعّي واالنتظام يف أحكام املعيّة املصغية إىل مقتضيات العدل املنبثقة من قوام األشياء(]1]، 

والتديّن )الزهد يف استحضار األلوهة القهرّي واالستجابة لنداءات اإلله األخري املنكفئ يف عوزه 

اآللهة والناس والسامء واألرض(.  الذي يحوي  انتظام املرتبّع األصيّل  السليمة يف  الكينونة  إىل 

وطفق يتفّحص يف هذه املسائل الجوهريّة بواطنها ودواخلها ومضامينها ومدلوالتها باالستناد إىل 

االنقالب األنطولوجّي الخطري الذي استثاره حني وضع الكينونة يف مقام الصدارة، وقرن بها كينونة 

الكائن اإلنسايّن يف إقامته املطّردة يف خارج ذاته. فاإلنسيّة األنطولوجيّة ال تلك يف ذاتها إاّل العوز 

الشديد إىل نداءات الكينونة واستدعاءاتها]2]. هو عوز الراعي الذي يصاحب الُقطعان أىّن ترّحلت، 

ويف يقينه أنّه يسرتشدها يف خطواتها إىل مرعى املعاين الخصيب. قيمة اإلنسان الراعي تأتيه من 

مناداة الكينونة له، ال من إمساكه هو بحركة الكينونة يف التاريخ. فاإلنسان مقذوٌف يف الوجود من 

أجل صون حقيقة الكينونة. وكلاّم صان يف الكينونة حقيقتها، تسّنى له أن يصون حقيقته هو أيًضا. 

ومن ثّم، ليس اإلنسان سوى طاقة الصون األصليّة التي تستنهضها الكينونة يف سكناها الوديعة يف 

منزلها األحّب، منزل اللغة التي ال تني تستضيف يف هيكلها رضوبًا مذهلة من التجلّيات املغنية.

6. اقرتان اإلنسان بالكينونة ومعاثر العودة إىل البساطة األصلّية األوىل

اإلنسان.  ماهيّة  ويف  الكينونة  حقيقة  يف  هايدغر  تأّمالت  إليه  بلغت  ما  تقويم  يف  املرء  يحار 

االنطباع األّول أّن هايدغر كان يريد أن يذكّر الناس بالحقائق البديهيّة األصليّة التي تفرتضها كيفيّاُت 

يف  ينحرص  وبعده،  املنعطف  قبل  كالمه،  جلُّ  التاريخّي.  الوجود  مجاري  يف  اإلنسان  انسالك 

رضورة إعتاق اإلنسان من األلبسة املصطنعة التي فرضتها عليه االجتهاداُت الفلسفيّة منذ أن خبت 

الرأساميّل  املعسكرين  وطأة  من  أملانيا  تنقذ  أن  تستطيع  هتلر  بها  نادى  التي  القومّية  االشرتاكّية  أّن  األيّام  من  يوم  هايدغر يف  ظّن  ]1]ـ 

والشيوعّي. فانحاز إليها يف بعض كتاباته. ولكّنه ما لبث أن أيقن مبلغ الضالل الذي سقطت فيه النازيّة املؤلّهة للجرمانّية الصافية. فاستقال 

ينتقد   )1940-1936( نيتشه  فلسفة  يف  ألقاها  التي  الجامعّية  أملياته  يف  وأكّب  النازيّة،  مناورات  عن  وابتعد  فرايبورغ،  جامعة  رئاسة  من 

االنحراف النازّي، ويعلن أّن االشرتاكّية القومّية ال تستطيع أن تنقذ التاريخ من التيهان امليتافيزيقّي. راجع:

Mouchir Basile Aoun،La cité humaine dans la pensée de Martin Heidegger lieu de réconciliation de 

l’être et du politique،Paris،L’Harmattan،2e éd.،2016.

]]]ـ يفاجئ جاك دريدا املدرسة الهايدغريّة حني ينعت األنطولوجيا الهايدغريّة بانتامئها إىل إنسّية مّتصلة باإلنسّيات الحديثة. ويستند يف 

نعته هذا إىل مكوث هايدغر يف فضاء امليتافيزيقا التي ينتقدها. ذلك أّن مقوالت األصالة اإلنسانّية، واالختالف املنشئ للهويّة، واالنكشاف 

الواهب للمعنى، واقرتان اإلنسان بالعامل اقرتانًا مغنًيا إلنسانّيته، هي كلّها مقوالٌت تدّل، بحسب دريدا، عىل بقاء هايدغر يف فضاء التفكري 

امليتافيزيقّي الذي فيه تنسلك إنسّيُته الراغبة يف إنقاذ اإلنسان من الضالل والتحلّل. راجع:

J. Derrida،Marges de la philosophie،Paris،Minuit،1972،p. 153- 156.
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أنوار اللمعان اإلغريقّي األّول، وضّل الفكُر يف متاهات الذاتيّة العاقلة الحّسابة. ديدنُه املؤرق أن 

يذكّر الناس برضورة االئتامر مبا تُفرج عنه الكينونة من إشارات اإلقبال الخفرة. فالكينونة هي كّل 

يشء ألنّها ثاويٌة منغلٌّة يف جميع الكائنات. وهي ال يشء عىل اإلطالق ألّن ما من كائن، مهام سام 

قدرُه، يستطيع أن يُظهرها يف ملء قوامها. هي األغنى واألفقر، وهي األرحب واألضيق، وهي األقدر 

واألضعف. هي األشّد قدرًة عىل االنكشاف، وهي األشّد قدرًة عىل االنحجاب.

ولكن أين موقع اإلنسان، يف نهاية املطاف، من هذه الكينونة املربكة؟ ال بّد هنا من التذكري بأّن 

هايدغر، قبل املنعطف وبعده، ما انفّك يربط مسألة اإلنسان مبسألة الكينونة. وقد تنّوع الربُط بتنّوع 

املواضع التي تناولها هايدغر، وتنّوع املخاضات التي انتابت فكره. فها هوذا يتعرّض لالرتجاجات 

املدّوية التي أثارها نيتشه يف إعالنه الصاخب عن موت الله وانتشار العدميّة املطلقة. فيقف موقف 

يلبث أن  ببنية اإلنسان األنطولوجيّة. وال  ارتباط املسألة امليتافيزيقيّة  املتأّمل املتبرّص يف معاين 

االستفسارّي  التفّكر  ببنية  والكائنات  الكينونة  بني  األنطولوجّي  االختالف  اقرتان  عن سبب  يسأل 

اللصيقة بكينونة الكائن اإلنسايّن: »إذا كان انفطار طبيعة اإلنسان عىل امليتافيزيقا، وكانت نواة هذا 

امليتافيزيقا عن هذا  تنجم  بحيث  والكائن،  الكينونة  التمييز بني  يقومان يف هذا  االنفطار كالهام 

االنفطار، فإنّنا، برجوعنا إىل هذا التمييز، إمّنا نفوز بأصل امليتافيزيقا، وبالفعل عينه نفوز مبفهوٍم 

للميتافيزيقا أكرث أصالًة. إّن ما سبق أن توّجهنا إليه بالسؤال، عىل نحو غري دقيق]1]، أال وهو عالقة 

اللصيق  التمييز  وهو  والكائن،  الكينونة  بني  التمييز  سوى  عمقه،  يف  هو،  ليس  بالكائن،  اإلنسان 

بانفطار الطبيعة اإلنسانيّة. فاإلنسان، إًذا، مبا أنّه مييّز عىل هذا املنوال، يستطيع بسبب ذلك فقط 

أن  يعني  ماّم  بالكائن،  العالقة  يقيم يف  أن  أي  الكائن،  بإزاء  الكينونة ويترصّف  نور  يسلك يف  أن 

هو  والكائن  الكينونة  بني  التمييز  هذا  أفيكون  ولكن  امليتافيزيقا.  وبواسطة  ميتافيزيقيًّا  هو  يتحّدد 

انفطار الطبيعة، وعىل اإلطالق، هو نواة انفطار الطبيعة يف اإلنسان؟ فام هو إًذا اإلنسان؟ فيَم تقوم 

ينبغي االنطالق يف تحديد  الطبيعة »اإلنسانيّة«؟ ماذا تعني هنا الطبيعة، وماذا يعني اإلنسان؟ ممَّ 

الطبيعة اإلنسانيّة وكيف ينبغي تحديدها؟ يجب إًذا أن يكون هذا التعينُي ملاهيّة طبيعة اإلنسان يف 

طور اإلنجاز ويجب أن يُنجز، إذا ما أردنا أن نبنّي يف هذه املاهيّة أنّها مفطورٌة عىل امليتافيزيقا، 

وإذا ما أردنا حتّى أن نربهن أّن التمييز بني الكينونة والكائنات هو نواة هذا االنفطار. ومع ذلك، هل 

نستطيع عىل اإلطالق أن نحّدد ماهيّة اإلنسان )ماهيّة طبيعته( من دون أن نراعي التمييز بني الكينونة 

]1]ـ يشري هايدغر هنا إىل كتاب الكينونة والزمان والسعي األّول غري املكتمل إىل استخراج البنى االختباريّة الوجوديّة التي يحملها اإلنساُن 

الدازاين يف صميم كيانه.
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والكائن؟ هل ينجم هذا التمييز فقط من جرّاء طبيعة اإلنسان أم أّن طبيعة اإلنسان وماهيّته تتحّددان، 

يف األصل وعىل وجه العموم، عىل أساس هذا التمييز وانطالقًا منه؟ عندئذ ال يكون التمييز فعاًل 

ال  اإلنسان  إّن  بل  ال  كائٌن،  أنّه  سبق  قد  ذلك  عدا  ما  وهو  أخرى،  أفعال  بني  من  اإلنساُن  ينجزه 

يستطيع أن يكون إنسانًا إاّل عىل قدر ما يرتامى يف هذا التمييز ويعتصم به. فاإلنسان، مبا هو متأّصل 

ميتافيزيقيًّا ويف امليتافيزيقا، هو عالٌق تحت حكم الكينونة والكائن، يتنازعان عىل حمله إليهام مبا 

هو كائٌن منفتٌح منسلٌك يف ما هو منفتٌح. تبًعا لهذا القدر املحتوم يتلبّث اإلنساُن امليتافيزيقيُّ يف 

»التمييز«. من ثّم، ينبغي ملاهيّة اإلنسان أن تُبنى عىل »تييز«. أفليس ذلك فكرًة عجيبة ؟ إنّها، بال 

د يف ماهيّته، بُني يف الهواء كصورة هوائيّة«]1].  ريب، فكرٌة عجيبٌة ألّن هذا التمييز هو نفسه غري محدَّ

وأّن  هايدغر،  تربك  انفّكت  ما  اإلنسان  مسألة  أّن  عظيم  جالء  يف  يتبنّي  األسايّس  النّص  هذا  يف 

إخضاع ماهيّة اإلنسان للكينونة وملا تقتضيه من تييز بينها وبني الكائنات ما برح يف صلب الحقائق 

الكربى التي يعتصم بها هايدغر. فاإلنسان هو إنساٌن ألنّه أّواًل مقيٌم يف منفسحات اعتالن الكينونة، 

وألنّه ثانيًا مييّز تييزًا حصيًفا بني الكينونة والكائنات. من جرّاء اإلقامة يف هذه املنفسحات ومؤالفة 

االختالف األنطولوجّي بني الكينونة والكائنات، يضحي اإلنساُن كائًنا ميتافيزيقيًّا. إاّل أّن هذه السمة 

امليتافيزيقيّة التي يفرتضتها هايدغر يف ماهيّة اإلنسان ال تعني قابليّة اإلنسان لالعرتاف بعامل غيبّي 

كلُّ  تنضوي  وفيها  املطلقة،  الرحابة  هي  فالكينونة  عينها.  الكينونة  رحابة  يتجاوز  إلهّي  ماورايّئ 

الكائنات وكلُّ االختبارات، حتّى اختبارات املقّدس، واختبارات اإللهّي، عىل نحو ما أوضح ذلك 

الكينونة  بني  التمييز  يُتيح  الذي  السبيل  امليتافيزيقا هي  أّن  األمر  اإلنسيّة. جّل  رسالة  هايدغر يف 

والكائن، وأّن اإلنسان ال يبلغ إىل عمق إنسانيّته إاّل عىل قدر ما يعتمد مثل هذا التمييز.  

من الفوائد الطيّبة التي حملتها هذه املراجعة الفكريّة األصوليّة )العودة إىل األصول اإلغريقيّة( 

تحريُر اإلنسان من الهويّات املصطنعة التي فرضتها عليه األنظوماُت امليتافيزيقيّة املضلِّلة املتعاقبة. 

يف  تفرتض  ال  األّول  اإلغريقّي  الفكر  استلهامات  بحسب  للكينونة  الراعية  األنطولوجيّة  اإلنسيّة 

اإلنسان القادر عىل هذا التمييز سوى التجرّد الكامل، والفقر املطلق، واإلخالء الذايتّ. فاإلنسان 

ليس هو ذلك املؤتلف املربك الذي تنضّم فيه ثالثٌة من املكوِّنات املتقابلة، عنيُت بها الجسد 

وادي  عابرًا يف  كائًنا  ليس  العامل. واإلنسان  بل هو محض مرشوع مقذوف يف  والروح،  والنفس 

اآلالم يرتقّب انعتاقه وارتقاءه إىل مصّف الخلود األبدّي، بل هو كائٌن مفطوٌر عىل املوت املحتّم 

]1]ـ هايدغر، نيتشه. العدمّية األوروبّّية، مرجع مذكور، ص 319-318.

M. Heidegger،Nietzsche: Der europäische Nihilismus،op. cit.،S. 318- 319. 



85 من اإلنسان السّيد إلى اإلنسان الّراعي

2 0 1 يــف 6  خر
A L - I S T I G H R A B االستغراب

الذي يُغلق فيه بالتتويج جميَع إمكانات إقباله إىل ذاته وإىل الكينونة. واإلنسان ليس هو كائًنا قامئًا 

يف ذاته ميتلك كّل عنارص الهويّة الذاتيّة املنيعة، بل هو كائٌن يستمّد كيانه من انسالكه الحتمّي يف 

الفهم  بإمكانات  اإلنسانيّة األخرى، وتفاعله املطّرد  الكائنات  بنظرائه  العامل، واشتباكه الرضورّي 

الذهنّي  التمثّل  عىل  عقليّة  قدرًة  هو  ليس  واإلنسان  ذاته.  خارج  يف  اإلقامة  سياق  من  تأتيه  التي 

النظرّي التصّورّي املفهومّي، بل هو قابليٌّة عفويٌّة تتحّسس، يف غري تثّل عقيّل، حقائق الكائنات 

التي تكشفها له تجلّياُت الكينونة وانحجاباتُها عىل حّد السواء. واإلنسان ليس هو طاقًة عىل التعّقل 

الحّساب والتدبّر الضابط والتفّقه املهيمن، بل هو إمكاٌن محٌض للخروج املطّرد من الذات واإلقامة 

يف املنفتحات التي ترّشعها الكينونُة أمامه. واإلنسان ليس هو يف مقام املخلوق العبد )اليهوديّة(، 

وال يف مقام املخلوق االبن )املسيحيّة(، وال يف مقام املخلوق الخليفة )اإلسالم(، وال يف مقام 

)الروحانيّات اآلسيويّة(. واإلنسان ليس هو يف وضعيّة  الكويّن  الجسم اإللهّي  الهباء املنتزع من 

الصورة املنحلّة عن املثال األعىل )أفالطون(، وال يف وضعيّة الحيوان العاقل )أرسطو(، وال يف 

وضعيّة الذات املتيّقنة املقتدرة )ديكارت(، وال يف وضعيّة الذات الناظمة للكون واملريدة ألفعالها 

)كانط(، وال يف وضعيّة التحّقق الذايتّ األكمل يف الوعي املطلق )هيغل(، وال يف وضعيّة التفّوق 

الخاّلق )نيتشه(، وال يف وضعيّة األنا املتعالية املنشئة للكون وألغراضه )هورّسل(. 

هذا كلّه، لعمري، جميٌل وواعٌد. بيد أّن مثل هذا التحرير األنطولوجّي الجذرّي أفىض باإلنسان 

قواًما  للكينونة  تنحت  أن  الهايدغريّة أوشكت  فاألنطولوجيا  الكينونة.  إىل استسالم مربك ملشيئة 

هايدغر،  ريشة  الكينونة، تحت  ُملزًِما. أضحت  لعوبًا  وقَدًرا  فريًدا،  ، ومشيئًة حرّة، ومزاًجا  مستقالًّ

ينقلب  أن  تقّرر  الناس. هي  التاريخ ويف وجود  العامل ويف  الكون ويف  املطلق يف  الحاكم  هي 

الكينونة، وذلك  اءة املضلِّلة املهملة لحقيقة  النسَّ امليتافيزيقا  الفكُر اإلغريقّي األصيّل رضبًا من 

عىل يد أفالطون وأرسطو وكّل اجتهادات الفالسفة يف العصور الوسطى والعصور الحديثة. وحدها 

ترسم أّن اللغة الشعريّة هي أقرب إليها من اللغة النظريّة العقليّة املفهوميّة املقوالتيّة املجرّدة. لها 

أن تستدعي اإلنساَن إىل الحضور واالنبساط أمام حقيقتها، ولها أن تنع نفَسها عنه حتّى يشقى 

إىل حدود  به  تبلغ  ثقًة  بالكينونة  هايدغر  يثق  به.  املحدقة  وللكائنات  ولنظرائه  لنفسه  معانفته  يف 

الخضوع الهنّي والرتقّب الجذالن. وما جوالته يف تراثات الفكر الشعرّي والصويّف، يف الغرب ويف 

الرشق، سوى الدليل عىل أّن الفلسفة الغربيّة كلّها هي، يف نظره، يف ضالل النسيان، ال تقوى عىل 

مداناة رّس الكينونة ألنّها ابتُليت  مبصائب الذاتيّات العقليّة القاهرة. واألدهى أّن نسيان الكينونة هو 

أيًضا من فعل الكينونة عينها. أّما اإلنسان النّساء، فهو رشيٌك متواطئ.
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الجذريّة؟  األصوليّة  املراجعة  هذه  مثل  املوضوعّي يف  النقدّي  النظر  إىل  إًذا  السبيُل  كيف 

املشكلة الكربى أّن هايدغر، يف نظر مؤيّديه، يصعب انتقاُده ألنّه يعتقد اعتقاًدا راسًخا أنّه يفّكر 

ويف  رأيه  يف  فاالنتقادات،  فهم.  كّل  يتعّدى  الذي  النطاق  يف  أي  تفكري]1]،  كّل  يتجاوز  ما  يف 

املستند  االنتقاد  فيها  يستحيل  املطلقة  البساطة  من  منطقة  يف  ألنّه  إصابته  عن  تعجز  رأيهم، 

ونقيضه،  األمر  ممكًنا،  يصبح  كلُّ يشء  هذه  البساطة  منطقة  امليتافيزيقا. يف  بناءات  إىل  أصاًل 

نسيان الكينونة وتذكّرها، انحجاب الكينونة وانكشافها. شأنه يف ذلك شأن هيغل]2] الذي استبق 

والنقد  واملحايلة  واملعاندة  املعاكسة  قابليّات  كلَّ  اجة  الدمَّ جدليّتة  يف  واستدخل  املعارضة 

والهدم. والنقض 

تبدأ  إمّنا  واملساءلة  املستنرية.  املساءلة  عىل  الجميع  يستحّث  الفكرّي  الواجب  ولكّن 

يعتقد  الكينونة.  شأن  يف  هايدغر  ساقها  التي  املفهوميّة  باالنقالبات  أي  األوىل،  بالبدايات 

هايدغر أّن الكينونة هي رّس، ال يني ينكشف وينحجب وفاقًا ملزاجه الحّر، وهو قعٌر ال أساس 

له]3]. ليست هي مفهوًما، وليست هي وحدة، وليست هي كلمة، وليست هي جوهرًا، وال كائًنا 

)Seyn(، وقد غرّي رسم املصطلح  الِكوان  اسم  متأّخرة،  أطلق عليها، يف مرحلة  الكائنات.  من 

السؤال  مناط  نظره  يف  وهي  يشء،  كّل  أصل  يف  قامئٌة  الكينونة  عينه،  الوقت  يف  األملايّن. 

الفلسفّي األوحد. كثريون يعاينون مبلغ اإلرباك الذي يستثريه فكُر الكينونة الجديد الذي ينادي 

)األنطولوجيا(  الكينونة  مبحث  أّن  إىل  بيّنة  إشارًة  فأشار  سبق  أرسطو  أّن  والحال  هايدغر.  به 

يف  تكرّثها  جرّاء  من  ذاتًا  بعينها  هي  تكون  أن  تستطيع  ال  الكينونة  ألّن  فيه  الخوُض  يستحيل 

الكائنات، وال تستطيع أن تكون هي بعينها محمواًل أو صفًة من جرّاء كونها هي بعينها الكينونة. 

ذلك أّن مبحث الكينونة يبدو وكأنّه ال اسم له وال هويّة من جرّاء عرس مركبه: »إّن ارتباك الخطاب 

]1]ـ راجع:

J. Derrida،Heidegger et la question. De l’esprit et autres essais،Paris،Flammarion،1990،p. 1441.

]]]ـ يجزم لوك فريي وآالن رونو أّن هايدغر ظلَّ أسري الهيغلّية يف ما أثارته من مناقشة حاّدة يف شأن بلوغ األنظومة الجدلّية إىل أقىص 

تعابريها. فناقُد اإلغالق الهيغيّل ال يني يتفاعل هو واألنظومة الهيغلّية. راجع: 

L. Ferry،A. ,Renaut،»Heidegger en question. Essai de critique interne«،Archives de philosophie،41 

)4(،1978،p. 610،note 57. 

]3]ـ يذهب بعض مفرّسي الفكر الهايدغرّي، ومنهم عىل سبيل املثال جان بوفري وآالن رونو، إىل أّن القعر الذي يتحّدث عنه هايدغر يشبه، 

يف وجه من الوجوه، القعر الذي كان ِشلينغ يتأّمل فيه. راجع:

A. ,Renaut،»La nature aime se cacher«،Revue de métaphysique et de morale،81 )1(،janvier-mars 

1976،p. 88; M. Vetö،De Kant à Schelling. Les deux voies de l’idéalisme allemand،t. II،Grenoble،Jérôme 

Million،2000،p. 266.
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عىل  األمر  كان  إذا  الكينونة«]1].  جواز  عن  أمانة  األوفر  التعبري  يضحي  الكينونة  يف  اإلنسايّن 

أصيّل  إرباك  عىل  كلّها  الغربيّة  الفلسفة  لتاريخ  األصوليّة  املراجعة  بناء  يجوز  فهل  النحو،  هذا 

تضاعيف  يف  حرٌّ  انسياٌب  بل  ذاتها،  يف  دامئًا  حضوًرا  ليست  الكينونة  أّن  ذلك  منه؟  فكاك  ال 

فليس يف املستطاع ضبطها  الزمان ومالبساته وتعاقباته املتوتّرة.  تطرأ عليها عاديات  الزمان]2]، 

تبلغ  واحد.  مفهوم  أو  واحد،  تعريف  أو  واحدة،  قولة  يف  عنها  واإلفصاح  وتطويعها  وقولبتها 

الجرأُة بهايدغر حدود مساءلة أصول التفّكر عينها حيث يعلن عن رفضه للطريقة التي تناول فيها 

عىل  وكذلك  اللوغوس  عىل  يجب  كان  »ملاذا  واللغة:  والفكر  الطبيعة  مسائل  اإلنسايّن  الفكُر 

يا، يف ُمنفتح الطبيعة، كموضَعني لتأصيل الكينونة،  العقل، يف زمن سبق أن كان ُمبكرًا، أن يُسمَّ

الطلب من  استناًدا إىل ذلك، كلُّ معرفة؟«]3]. ليس من تفسري لهذا االعرتاض سوى  تُبنى،  وأن 

البحث  قرنًا من  يقارب خمسة وعرشين  ما  منذ  البرشّي  الفكُر  ألفه  ما  اعتامد  الكّف عن  الناس 

الفلسفّي. دعاًم ملثل هذا االعرتاض، يقرتح هايدغر أن ينعت الكينونة بالعدم أو أن يساوي بني 

بغناها  تليق  بها من صياغات ورداءات ال  تلبّس  ما  كّل  من  الكينونة  ينقذ  والعدم حتّى  الكينونة 

معاين  يف  هايدغر  يغوص  امليتافيزيقا؟،  ما  عنوان  يحمل  الذي  البحث  يف  الوصف.  الفائق 

العدم واإلعدام واالنعدام، وينظر نظرًا ناقًدا يف املعادلة التي أنشأها هيغل بني الكينونة والعدم. 

بالالمحدوديّة  يرتبط  ال  الهيغليّة  امليتافيزيقا  يف  والعدم  الكينونة  بني  التساوي  أّن  اعتقاده  ويف 

العدم عىل إظهار طاقة  السواء، بل يرتبط بقدرة  العدم عىل حّد  الكينونة ويحملها  التي تحملها 

التجاوز يف الكينونة، وإظهار أثر الكينونة يف إبراز إمكانات العدم]4]. تنشأ القرىب الناشطة بني 

استفزاز  من  تحمله  ما  أقىص  يف  الكينونة  غرييّة  كشف  عىل  العدم  قدرة  من  والعدم  الكينونة 

اإلنسايّن. للعقل 

لإلبالغ.  القابل  الصائب  املتامسك  اإلنسايّن  الخطاب  بناء  يف  عليه  يُتّكل  ال  العدم  أّن  بيد 

]1]ـ أنظر:

P. Aubenque،Le problème de l’être chez Aristote،Paris،PUF،1962،p. 489.

]]]ـ ذهب بعُضهم إىل مقارنة سيالن الكينونة بسيالن املاّدة يف مباحث الفيزياء املعارصة.

]3]ـ هايدغر، إسهاماٌت يف الفلسفة. يف اإلرأيْغنيس، األعامل الكاملة، الجزء 65، فرانكفورت، كلوسرتمان، 1989، ص 190.

»Warum mußten im Offenen der phusis der logos sowohl wie der nous früh schon als Gründungsstätten 

des ‘Seins’ genannt und darnach alles Wissen eingerichtet werden? )M. Heidegger،Beiträge zur 

Philosophie. Vom Ereignis،GA 65،Frankfurt،Klostermann،1989،S. 190(.

]4]ـ هايدغر، »ما امليتافيزيقا؟«، يف معامل الطريق، األعامل الكاملة، الجزء 9، فرانكفورت، كلوسرتمان، 1976، ص 0]1.

Heidegger،"Was ist Metaphysik?"،Wegmarken،Frankfurt،Klostermann،1976،S. 120.
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فالرّس الذي يهيمن يف كتابات هايدغر عىل مفهوم الكينونة، حني تتدثّر الكينونُة مبفهوم العدم، 

الهايدغرّي  الفكر  يتنازع  الفلسفّي كلّه يف موضع االلتباس األقىص. وعليه،  الكالم  إمّنا يجعل 

بول  ومنهم  هايدغر،  فكر  يف  فالباحثون  األخرية.  كتاباته  يف  والسيّام  االمتحان،  من  رضبان 

يتأرجحان   )es gibt( املسبوق  غري  الوهب  ومقولة  اإلرأيغنيس  مقولة  أّن  يعتقدون  ريكور، 

إىل  البلوغ  يروم  الذي  املعقول  الكالم  سلك  يف  االصطفاف  بني  األخرية  هايدغر  كتابات  يف 

والتنميقيّة  املفهوميّة  واإلبهاميّة  الخطابيّة  االنغالقيّة  إىل  واالنحياز  للكينونة،  أمانًة  أشّد  إفصاح 

ظّنه  ويف  األخري،  لالمتحان  التنازع،  هذا  إثر  يف  خضع،  هايدغر  أّن  ويبدو  الحوشيّة.  اللغويّة 

أنّه يحّرر أقواله من قواعد اإلنشاء وأصول بناء القضايا الفكريّة. فأغوته تحّوالُت الخطاب إىل 

متون مبعرثة، مرتجرجة، تؤثر اإلخفاء واإلضامر والتسرّت والتوريات املربكة]1]. وهو، يف ذلك 

الفضفاض  اإلنشاء  من  إكثار  عىل  اإلبالغ،  يف  الزاهدين  الصوفيّني  الشعراء  حذو  يحذو  كلّه، 

الكينونة،  أّن  والحال  املصون.  الرّس  بحجابات  املترسبلة  املعاين  من  متنافرة  ألوجه  الحاّمل 

اإلنشائيّة  االرتيادات  هذه  مثل  تستأهل  ال  ورحابة،  وتّدد  حيويّة  من  فيها  يعتمل  ما  عىل 

الزمان  الوجود، ويف  الكون ويف  كلَّ يشء يف  تشمل  ألنّها  اإلدراك  إنّها عسريٌة عىل  الباذخة. 

ولكن  املحجوب.  األفق  ويف  املنظور  املدى  ويف  األسفل،  ويف  األعىل  ويف  املكان،  ويف 

هل يجوز اإلغراق يف رّسيّتها ومضاعفة إرباك العقل اإلنسايّن، ال بل إدانته وحجب الثقة عنه 

منبثقٌة  العقل  محدوديّة  أّن  والحال  محدوديّته؟  ببداهة  بالتذّرع  وأفعاله  وأحكامه  آليّاته  وتعطيل 

]1]ـ أوجز يف هذا الكالم ما أىت به بول ريكور من انتقاد صائب لإلنشائّية الهايدغريّة املربكة:

»Le prix de cette prétention est l’invincible ambiguïté des dernières œuvres،partagées entre la logique 

de leur continuité avec la pensée spéculative et la logique de leur rupture avec la métaphysique. La 

première logique place l’Ereignis et le es gibt dans la lignée d’une pensée sans cesse en voie de se 

rectifier elle-même،sans cesse en quête d’un dire plus approprié que le parler ordinaire،d’un dire qui 

serait un montrer et un laisser-être،d’une pensée،enfin،qui jamais ne renonce au discours. La seconde 

logique conduit à une suite d’effacements et d’abolitions،qui précipitent la pensée dans le vide،la 

ramènent à l’hermétisme et à la préciosité،et reconduisent les jeux étymologiques à la mystification 

du ‘sens primitif’. Plus que tout،cette seconde logique invite à affranchir le discours de sa condition 

propositionnelle،oubliant la leçon hégélienne concernant la proposition spéculative،qui est encore 

proposition. C’est ainsi que cette philosophie redonne vie aux séductions de l’inarticulé et de 

l’inexprimé،voire à quelque désespoir du langage،proche de celui de l’avant-dernière proposition du 

Tractatus de Wittgenstein« )P. Ricoeur،La métaphore vive،Paris،Seuil،1975،p. 398(.
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من محدوديّة الوجود اإلنسايّن الذي ينظر إليه هايدغر نظرة ريبة وحذر ونفور. وما اللجوء إىل 

إاّل  بالكينونة  اإلنسايّن  الكائن  واقرتان  بالكينونة  الكائنات  اقرتان  لوصف  )التأيّت(  اإلرأيغنيس 

البساطة املطلقة]1].  التعبري عن مثل هذه  القدمية عن  للتدليل عىل عجز املفاهيم امليتافيزيقيّة 

محّل  ال  حيث  امليتافيزيقا  مقوالت  إىل  االستناد  دون  من  هايدغر  ابتدعه  مفهوٌم  فاإلرأيغنيس 

تربير  غري  من  اإلنسان  وإىل  الكائنات  إىل  الكينونة  إقبال  حدث  إنّه  اإلطالق.  عىل  فيها  له 

بني  العفوّي  االنسجام  وحدث  األصيّل،  املّجايّن  الوهب  حدث  هو  نظرّي.  تسويغ  أو  عقيّل 

الكينونة والكائنات، وحدث التملّك التلقايّئ للكينونة يف الكائنات. يف اإلرأيغنيس أيًضا قدرٌة 

الكينونة يف  الفكر املستذكر الخفر املتواضع ملعاينة تفتّحات  عىل املشاهدة والشهادة تؤّهل 

معارضًة  يعارض  اإلرأيغنيس  يستتليه  الذي  الشهوديّة  مقام  أّن  بيد  الرحبة.  الوجود  منفسحات 

الحّساب. النظرّي  العقل  رصيحًة تثاّلت 

بالتصّورات.  أو  الذهنيّة  بالتمثاّلت  تتوّسل  يؤيّد عقالنيًّة ال  أن  أراد  هايدغر  أّن  األمر  حقيقة 

الفكُر  اختربه  الذي  نفسه  اإلنسايّن  العقل  يف  أوليس  املنشودة؟  العقالنيّة  هذه  هي  تقع  فأين 

لنداءات  يستجيب  إنسانيًّا  عقاًل  يريد  هو  الواعدة؟  وتفتّحاته  األوىل  تلّمساته  منذ  اإلنسايّن 

الكينونة الخفرة والستدعاءاتها املباغتة. وهو يريد فكًرا إنسانيًّا يغوص يف عمق أعامق األشياء 

عىل  يحرص  إنسانيًّا  تناواًل  يريد  وهو  املحضة.  الذهنيّة  مبقوالته  مكبّلًة  يستجلبها  أن  غري  من 

يعقدها  كان  التي  البحث  حلقات  يف  الكائنات.  صميم  يف  الناشبة  االنحجاب  مقامات  تعزيز 

املمتّدة  األعوام  تعاقب  )Medard Boss( عىل  بوس  ِمدارد  السويرسّي  التحلييّل  النفس  عامل 

اقتناعه حني أعلن أّن  1959 و1969 يف تسولّيكون )زوريخ، سويرسا(، أفصح هايدغر عن  بني 

معنى  عىل  العلم  نحمل  حني  والسيّام  الطبيعة،  علم  من  علميًّة  أكرث  علٌم  هي  »الِفنوِمنولوجيا 

املعرفة األصليّة، عىل معنى الكلمة السنسكريّة )wit(، أي النظر«]2]. هذا كلّه، لعمري، جميٌل 

وخليٌق باستهالل زمن جديد من النظر الشهودّي اإلنسايّن الواعد. غري أّن النظر الذي يتحّدث 

عنه هايدغر ويُرجعه إىل ثقافات األزمنة القدمية، عند الشعوب اإلغريقيّة أو الهنديّة أو الصينيّة 

التي استودعها كتابه يف اإلرأيغنيس )هايدغر، إسهاماٌت يف  التأّمالت  الذي يعتمده هايدغر يف  الشعرّي والحكْمّي  ]1]ـ أنظر األسلوب 

الفلسفة. يف اإلرأيْغنيس، األعامل الكاملة، الجزء 65، فرانكفورت، كلوسرتمان، 1989(. وقارن بني أسلوب التحليل واملحاججة يف كتاب 

الكينونة والزمان وأسلوب االسرتسال الحكْمّي والويش الشعرّي الرمزّي يف كتاب اإلرأيغنيس.

Heidegger،Beiträge zur Philosophie. Vom Ereignis،GA 65،Frankfurt،Klostermann،1989.

]]]ـ هايدغر، حلقات بحث تسولّيكون، نرشها ميدارد بوس، فرانكفورت، كلوسرتمان، 1987، ص 65].

Heidegger،Zollikoner Seminare،hrsg. von M. Boss،Frankfurt،Klostermann،1987،p. 265.
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عينه  العقل  عىل  وخالصاته  واستنتاجاته  وتحليالته  معايناته  بنى  إذا  إاّل  يستقيم  ال  اليابانيّة،  أو 

التي تعتمدها الكينونة يف الكائنات. األمانة  الذي ينبغي له أن يراعي كيفيّات اإلقبال املتنّوعة 

العقليّة يف استقبال هذه الكيفيّات ال تُبطل االعتامد عىل العقل: »إّن نقد العقالنيّة امليتافيزيقيّة 

يجب أن يجري انطالقًا من عقالنيّة مابعد ميتافيزيقيّة، وهي أيًضا عقالنيّة ألنّها، عىل وجه الدقّة، 

إّن هايدغر، يف وجه من الوجوه، يحاجج يف كتاباته، حتّى ولنئ كان  مابعد ميتافيزيقيّة )...(. 

موارد  عىل  املضمر  االعتامد  هذا  إّن  املنطقيّة.  املحاّجة  يف  التضّخم  رضوب  ملناهضة  ذلك 

من  ما   .)...( األّوليّة  الحجاجيّة«  »العقالنيّة  ندعوه  أن  ميكن  ما  عىل  املرّة  هذه  يستند  الحّجة 

دحض للمذهب العقاليّن يستطيع أن يرمي، بخّفة االستهتار، املسألَة التي تتحّرى عن الحوافز 

العقل  دون  العقل من  ننقد  أن  أونستطيع  الحجاجيّة.  النقد  مرتكزات هذا  األسباب( وعن  )عن 

)من دون تعليٍل لألسباب(؟ فالناس ليسوا عىل هذا القدر من انعدام التعّقل«]1]. فحوى القول 

النظر  أّما  العقل.  استخدام  عن  املطلق  باإلعراض  يستقيم  ال  الحديثة  العقالنيّات  انتقاد  أّن 

نفسه،  العقل  الحتمّي عىل  االعتامد  لها يف سياق  التفطّن  فينبغي  االستخدام،  هذا  كيفيّات  يف 

عىل نحو ما أتت به معظم مدارس النقد املعارصة، والسياّم مدرسة فرانكفورت األملانيّة عىل 

أغلب  يف  يُفيض  فال  الحديثة،  للعقالنيّات  الصارم  التفكييّك  النقد  أّما  الثالثة.  أجيالها  تعاقب 

األحيان إاّل إىل الغموض واإلرباك.

اللغة، وخصوًصا يف  يتناول فيها هايدغر مسألة  التي  الكتابات  املثاُل عىل ذلك واضٌح يف 

موضع تعليقه عىل القصائد الشعريّة، ومنها يف هذا السياق قصيدة غيورغ تراكل: »إّن مثل هذه 

النظَم  يصون  به  املبوح  َمقولُها  شعًرا.  تصبح  قولتَها،  تُرّدد  لغًة  هكذا  تصبح  )الشعريّة(  اللغة 

]1]ـ أىت هذا النقد عىل لسان واحد من أهّم العارفني بفكر هايدغر:

»La critique de la rationalité métaphysique doit se conduire à partir d’une rationalité 

postmétaphysique،rationnelle justement parce que postmétaphysique )...(. D’une façon ou d’une 

autre،Heidegger argumente dans ses écrits،même si c’est pour lutter contre les excroissances de 

l’argumentation logique. Cette prise en compte tacite des ressources de l’argument repose cette fois 

sur ce que l’on pourrait appeler la » rationalité argumentative « la plus élémentaire )...(. Aucune 

dénonciation du rationalisme ne saurait rejeter du revers de la main la question qui s’enquiert de 

la motivation )des » raisons «( et des assises argumentatives d’une telle critique. Peut-on critiquer la 

raison sans raison)s( ? Les hommes ne sont pas à ce point déraisonnables« )J. Grondin،»La persistance 

et les ressources éthiques de la finitude chez Heidegger«،Revue de métaphysique et de morale،1988،n° 

93،pp. 23- 24(.
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الشعرّي كقوٍل هو، يف جوهره، غرُي َمبوح به«]1]. ميلُه الغالب يأنس إىل قصائد الشعراء الكبار 

الحّر.  الحديّس  االلتامع  تطلّب  يف  فيسرتسلون  املنطقّي،  اإلنشاء  سالسل  من  ينعتقون  الذين 

تثّله  عىل  الحديثة  للعقالنيّة  طاقة  ال  للمعاين  فتًحا  قصائدهم  يف  يعاين  ألنّه  يجاريهم  هو 

واستساغته. غري أّن هذا الفتح يكبّله هايدغر بقيود اإلبهام، فيحجب القول يف تعارض املبوح 

الوجوديّة  القضايا  يف  حتّى  الوضوح  يروم  اإلنسايّن  الفكر  أّن  حني  يف  به،  املبوح  وغري  به 

الهائجة. الرمزّي  التعبري  الصائب حتّى يف حقول  الفهم  العسرية، ويطلب 

الكينونة  نداءات  عىل  منفتًحا  أي  شاعريًّا]2]،  األرض  يف  يسكن  أن  لإلنسان  هايدغر  أراد 

أيًضا  تدّل   ،)poiesis( القديم  اليونايّن  أصلها  يف  والشاعريّة،  فيه.  األشياء  النفعاالت  وقاباًل 

عىل اإلبداع املسامل للطبيعة. ولكن كيف يتهيّأ له هذا كلُّه ما مل ينعم بوضوح الرؤية، وسالمة 

التي  العقيّل  النظر  مقتضيات  هي  النظر؟  وجالء  التبرّص،  ورويّة  املنهج،  واستقامة  اإلدراك، 

يرّبر  أن  فله  منها،  ينعتق  أن  املرء  شاء  إذا  أّما  الحضارات.  جميع  يف  الفكر  أهُل  عليها  يُجمع 

من  القريبان  الجذعان  هام  والفكر  »اإلنشاد  واإلنشاد:  بالذكر  الفكر  عن  فيستعيض  ذلك، 

النظم الشعرّي، يخرجان من الِكوان )Seyn( وميتّدان بلوًغا يف حقيقته«]3]. من الواضح إًذا أّن 

الشعر قدرًة مذهلة عىل اخرتاق  يعاين يف  الفلسفيّة ألنّه  اللغة  الشعريّة عىل  اللغة  يؤثر  هايدغر 

حجاب الرّس املصون املرضوب عىل كينونة الكائنات. ال رضر يف ذلك عىل اإلطالق. ولكن 

عىل  يدّل  إمّنا  التفّكر  زمن  واستهالل  الفلسفة  زمن  انتهاء  هايدغر  إعالن  بأّن  االعرتاف  ينبغي 

الوجود  ويف  الكائنات  ويف  الكينونة  يف  البحث  من  جديد  سبيل  انتهاج  يف  الصادقة  رغبته 

أساسيًّا  مقاًما  لإلنسان  يتصّورون  فتئوا  ما  الذين  فيه جميع  يجاريه  اإلنسان. وهو سبيٌل ال  ويف 

مسؤوليّاته  عن  اإلنسان  خلع  يسرتهب  نفسه  هايدغر  حتّى  الكون.  مبسؤوليّة  االضطالع  يف 

]1]ـ هايدغر، عىل طريق اللغة، األعامل الكاملة، الجزء ]1، فرانكفورت، كلوسرتمان، 1985، ص 67.

"Dessen Sprache wird so zur nachsagenden،wird: Dichtung. Ihr Gesprochenes hütet das Gedicht als 

das wesenhaft Ungesprochene" )Heidegger،Unterwegs zur Sprache،GA 12،Frankfurt،Klostermann،19

85،S. 67(.

]]]ـ هو عنواُن بحث أنشأه هايدغر يف العام 1951:

Heidegger،"… dichterisch wohnet der Mensch…"،Vorträge und Aufsätze،op. cit.،S. 181- 198.

]3]ـ هايدغر، من اختبار الفكر، فرانكفورت، كلوسرتمان، 1983، ص 85.

"Singen und Denken sind die nachbarlichen Stämme des Dichtens. Sie entwachsen dem Seyn und reichen 

in seine Wahrheit« )Heidegger،Aus der Erfahrung des Denkens،GA 13،Frankfurt،Klostermann،1983،S. 

85(. 



امللف92

   2 0 1 6 يــف خر
 A L - I S T I G H R A Bاالستغراب

مستبرصة  إنسيّة  إىل  به  تعود  شتّى  تجارُب  تتنازعه  فرتاه  املزاجيّة.  الكينونة  إلمالءات  وإخضاعه 

متّزنة حكيمة تستفتخ أغالق املعاين من دون أن تّجد اإلبهام وااللتباس، وتستطلع آفاق اإلصالح 

الوجودّي من غري أن تغمر الوجود اإلنسايّن يف ضبابيّات املائتيّة املزهقة]1].

يف كتابات هايدغر األخرية تظهر حاجُة الكينونة القصوى إىل اإلنسان. فإذا باإلنسان يعود إىل 

مقامه الذي خلعه هايدغر منه يف إثر االنعطافة. فلامذا تؤثِر الكينونة اإلنساَن عىل غريه من الكائنات؟ 

أفليس يف ذلك اعرتاٌف بأّن اإلنسان هو، يف منتهى املطاف، املخترِب واملخترَب، والسائل والسؤال 

كّل  يف  أصاًل  بالكينونة  إاّل  يعرتف  ال  أنّه  هايدغر  مشكلة  واملرجع؟  والحقل  واألصل  واملسألة، 

ابتدار تاريخّي، ولكّنه يعجز عن فصلها عن اإلنسان]2]. فكالهام مقرتنان اقرتان العروة الوثقى. أعظم 

ابتكاراته االصطالحيّة نحُت اإلرأيغنيس الذي عاين فيه حدَث التأيّت األمثل واالستدخال االستماليكّ 

األبرز واالستبصار الجّوايّن األعرف. واإلرأيغنيس هذا أسند إليه هايدغر مهّمة املهاّمت، عنيُت بها 

الجمَع الالمنفعّي والالعقاليّن بني الكينونة واإلنسان. فاإلرأيغنيس يعني »التحّول الجوهرّي لإلنسان 

من حيوان عاقل إىل دازاين«]3]. فالدازاين، بحسب كتابات هايدغر األخرية، عاد ال يعني املوضع 

الذي تتجىّل فيه الكينونة، بل باألحرى املوضع وحسب، أي القدرة عىل البقاء واالستمرار والصمود 

الكينونة، وبها  بها  التي تور  الجيّاشة  القدرة  بالرغم من  العامل،  الذات واالنرباء يف  والخروج من 

تضطرب أهواؤها، فتندفع إقبااًل وإدبارًا يف قبالة اإلنسان الساكن املستكني، املتلبّث املرتيّث.

الكائنات، وعنوانًا النسجام  للكينونة يف  انتظاًما  فيه  اإلرأيغنيس، وعاين  مفهوم  هايدغر  ابتدع 

يقارن  فأخذ  بعيًدا يف ذلك،  الوجود. وذهب  االنقذاف يف  اإلنسايّن يف مرسى  والكائن  الكينونة 

بينه وبني التاو]4]. ولكن السؤال األخطر يظّل يؤرق القارئ الراغب يف الفهم. كيف ننشئ مفهوًما 

]1]ـ يعترب هايدغر يف كتابات ما بعد االنعطافة أّن الكينونة تستجري املوَت مالًذا آمًنا لها يف محضن قصيدة العامل، هربًا من أذيّة الكائنات لها 

حني تكشف لها عن حقيقتها. فاملوت هو إًذا »مالُذ الكينونة يف قصيدة العامل« )هايدغر، محارضات برمين وفرايبورغ، األعامل الكاملة، 

الجزء 79، فرانكفورت، كلوسرتمان، 1994، ص 56(.

"Gebirg des Seyns im Gedicht der Welt" )Heidegger،Bremer und Freiburger Vorträge،GA 79،Frankfurt،K

lostermann،1994،S. 56(. 

]]]ـ راجع:

R. M. Miles،"Heidegger and the question of humanism"،Man and World،1989،22،p. 438.

]3]ـ هايدغر، إسهاماٌت يف الفلسفة. يف اإلرأيْغنيس، مرجع مذكور، ص 3.

"Wesenswandel des Menschen aus dem ‘vernünftigen Tier’ in das Da-sein" )Heidegger،Beiträge zur 

Philosophie. Vom Ereignis،op. cit.،S. 3(. 

]4]ـ راجع:

D. Janicaud،J.-F. Mattéi،La métaphysique à la limite،Paris،PUF،1983،p. 144.
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ال يخضع لتدبّر الفهم اإلنسايّن العام؟ هذا اإلرأيغنيس الذي خّصص له هايدغر كتابني اثنني هو 

رّس األرسار ألنّه هو الذي يعضد رّس الكينونة ورّس الزمان ورّس اإلنسان. فيه تتعالق األرسار الثالثة 

هذه بعضها ببعض. ومن جرّاء هذا التواشج، يظّن هايدغر أنّه بلغ إىل منتهى البحث يف اإلنسان، 

وأنّه أصاب منه مقدار االستبصار األقىص. بيد أّن هذه اإلنسيّة املبنيّة عىل هذا الثالوث الرّسّي تظّل 

أفالطون  استهلّها  التي  الكالسيكيّة  امليتافيزيقا  نطاق  أنّها تخرج من  فرادتها  اإلدراك.  عصيًّة عىل 

وأرسطو، كّل يف سياقه الخاّص. أّما انعطابها، فناجٌم عن تناقضها الذي تعانيه معاناًة شديدة حني 

تُبطل كّل أنواع االستخدام العقيّل، وال تلبث أن تستعني، من غري أن ترّصح بذلك، بطاقات عقليّة يف 

الحفر اللغوّي، والنحت االصطالحّي، والصياغة الشعريّة، والويش البالغّي، والكشف الوجدّي، 

والنظم البنايّئ االختاليّف النافر من كّل داللة معنويّة مألوفة. 

واقع الحال أّن هذه اإلنسيّة التي ابتكرها هايدغر مل تأِت من عدم، بل انبثقت من مخاصمة هايدغر 

لجميع رضوب العقالنيّة الحديثة. محاذرة هايدغر من املذاهب اإلنسانيّة املعارصة ناجمٌة من ميله 

الرومنيّس]1] إىل عراقة التقليد، وتعظيمه املفرط البتكارات القدماء من أهل األغريق وسواهم من 

الناشب يف  الكينونة  الذين تحّسسوا رّس  القدمية، من  الحضارات اإلنسانيّة  البصرية يف  أصحاب 

قوام الكائنات. امليتافيزيقا الرومنسيّة التي نادى بها هايدغر هي التي أفضت به إىل معاداة اإلنسيّات 

التي  تلك  إالّ  اإلنسيّات  من  يخترب  مل  هايدغر  أّن  غري  الدميقراطيّة]2].  مخاصمة  وإىل  املعارصة 

عاين فيها هيمنًة عقالنيّة عىل الكينونة وعىل الكائنات. أّما اإلنسيّات األخرى التي تُعيل من شأن 

اللغة الشعريّة، ومن شأن الرموز الخليقة بإدراٍك مختلف لغنى الكينونة، فإنّه أغفل عنها أو تغافل، 

صونًا لتامسك قراءته النقديّة لكامل تاريخ امليتافيزيقا الغربيّة، منذ تخلّيها عن تحّسسات اإلغريق 

األوائل. فاإلنسيّة البالغيّة التي أهملها هايدغر قادرٌة هي عىل انتهاج سبيل التحّسس األنسب لرّس 

الكينونة. ولكّن هايدغر شملها بنقده الجذرّي لإلنسيّات كلّها]3]. ال غرابة، من ثّم، أن ينهض غرُي 

لإلنسان يف صومعة  البرشّي وحجره  العقل  موارد  لكّل  إبطالَه  عليه  ويعيب  هايدغر  وينتقد  مفّكر 

]1]ـ راجع:

L. Ferry،A. ,Renaut،Heidegger et les modernes،Paris،Grasset،1988،p. 193.

]]]ـ راجع:

 R. Legros،"Sur le romantisme de Heidegger. A propos du livre de Victor Farias"،Le Messager 

européen،2،1988،p. 190

]3]ـ راجع:

E. Grassi،»Réhabilitation de l’humanisme rhétorique. A propos de l’anti-humanisme de 

Heidegger،Diogène،1988،p. 142.
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االستكانة املتأّملة. فإذا بهم يرشقونه مبعاداة اإلنسان]1]، عىل نحو ما صنع لوك فّري وأالن رونو 

اللذان يحمالن يف فرنسا عىل وجه الخصوص لواء الدفاع عن اإلنسان الفرد، الواعي، املستقّل، 

مقام  إىل  باالستناد  تأويلها  إعادة  إىل  يسعى  أو  هايدغر  يُنكرها  صفاٌت  كلّها  وهي  املسؤول]2]. 

الصدارة الذي يوليه للكينونة. فإذا ما عطّل الفكُر يف اإلنسان هذه امللكات والقدرات والصفات 

واملؤّهالت]3]، فأّي منقلب ينقلب اإلنساُن يف سعيه إىل االضطالع مبسؤوليّات الوجود؟ أفيستطيع 

اإلنسان، من بعد ذلك، أن يُسأل عن أفعاله ويحاسب عن أعامله]4]؟ رأس الكالم أّن تعطيل العقل ال 

مرّبر له عىل اإلطالق]5]، ألّن األداة الوحيدة الصالحة للتفّكر يف معنى الكينونة إمنّا هي العقل وما 

ينطوي عليه من قدرات وكيفيّات. ال يكفي اإلنسان أن يحيا شاعريًّا وأن ينعم بفتوحات صوفيّة 

الوعي  وتخّدر  الذهنيّة  واالستقالة  العقيّل  التعطّل  حالة  يف  وهو  عُل،  من  عليه  تنهمر  إرشاقيّة 

والتمييز  والتقرير  واالبتدار  املسؤوليّة  صفات  جميع  الكينونة  إىل  تُسند  أن  يُعقل  وال  وانكفائه. 

والحكم، فيام اإلنسان مرتوٌك عىل قارعة التاريخ، يرّسه أن تناديه الكينونة حتّى يستجيب لها.

التحّقق  مبسؤوليّة  والشعور  اإلنجاز  يف  والرشوع  والحكم  واالستبصار  االسترشاف  كان  إذا 

واالبتكار كلّها أفعااًل ليست من خصائص املسلك اإلنسايّن، بل هي، يف بسيط العبارة، استجابٌة 

ألوامر الكينونة، فكيف يُعقل أن يستجيب اإلنسان ألوامَر ماهيّة رّسيّة ال تَظهر إاّل يف انحجابها 

يف الكائنات وال يجتمع فيها أيُّ رشط من رشوط الوجود التاريخّي املعقول؟ هل يجوز لإلنسان 

واستحضارها  استكشافها  عىل  له  قبَل  ال  األشياء  يف  كامنة  رّسيّة  قّوة  إىل  حياته  يف  يعهد  أن 

الخطرية،  االستفسارات  تأّمالته، هذه  من  بضعة  اسرتهب، يف  هايدغر  أّن  يبدو يل  واستنطاقها؟ 

سبيل  عىل  أستقيه،  ذلك  عىل  الربهان  اإلنسان.  ملاهيّة  تناوله  يف  الرتّدد  من  موجاٌت  فانتابته 

]1]ـ راجع:

L. Ferry et A. Renaut،La pensée 68. Essai sur l’anti-humanisme contemporain،Paris،Gallimard،1986; B. 

Pinchard )dir(،Heidegger et la question de l’humanisme. Fatis،concepts،débats،Paris،PUF،2005.

L. Ferry et A. Renaut،68- 86. Itinéraires de l’individu،Paris،Gallimard،1987 :ـ راجع[[[

 A. Renaut،» Qu’est-ce que l’homme ? Essai sur le chemin de pensée de Martin Heidegger «،in :3]ـ راجع[

.Man and World،1976،n° 9،pp. 3- 44

]4]ـ راجع: 

Cf. L. Ferry et A. Renaut،» La question de l’éthique après Heidegger «،in Ph. Lacoue-Labarthe et J.-L. 

Nancy )éd.(،Les fins de l’homme à partir du travail de Jacques Derrida،Galilée،1981،pp. 23- 44.

]5]ـ راجع: 

L. Ferry et A. Renaut،Système et critique. Essai sur la critique de la raison dans la pensée contemporain

e،Bruxelles،Ousia،1984.
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تارًة )1936- النيتشوّي املتفّوق املقتدر. فهو  املثال، من االلتباس الذي شاب تفسريَه لإلنسان 

التي تروم أن تهيمن عىل  التقنية املعارصة  نيتشه وكأنّه يرمز إىل سلطان  1941( ينظر إىل إنسان 

بنفسه  هو  بالفكر؟،  نعني  ماذا  كتاب  يف  والسياّم  النيتشوّي،  اإلنسان  يغدو  وطوًرا  الكائنات. 

الكينونة]1]. اإلنسان عينه يحمل يف  التي تهيّئ مجيء املفّكر املنفتح عىل استدعاءات  الصورة 

طيّاته سامت التناقض والتنازع بني السيادة والرعاية. معنى ذلك أّن هايدغر كان ميكنه أن يصون 

ووعيه  املستقّل  ومقاَمه  العقليّة  طاقاته  اإلنسان  يف  يعطّل  أن  غري  من  الفريد  مقاَمها  للكينونة 

املّس  دون  من  ولإلنسان  وللكائنات  للكينونة  أصيل  بفهم  الفوز  الصعب  من  ليس  املسؤول. 

بصدارة اإلنسان يف االعتناء الرصيح بالوجود كلّه. فاإلنسيّة التي تروم أن تصون الطبيعة ال تزهق 

اإلنسان دفاًعا عن األشياء والكائنات واملوجودات. هذه كلّها إمّنا تحظى مبقامها الفريد بفضل 

االعتناء الودود الذي ميحضها إيّاه اإلنساُن املدرك ملحدوديّته وملحدوديّة الكون األرحب. فام 

من عائق مينع عىل هايدغر اإلتيان بتفّكر أصيل يف الكينونة يحفظ لإلنسان حقوقه األساسيّة]2]. 

فالضالل اإلنسايّن املالزم للمحدوديّة التاريخيّة ال يرّبر االرتاء يف أحضان القدر الذي تنّصبه 

الكينونُة حاكاًم مطلًقا عىل الوجود.

يتهيّأ يل أّن هايدغر، حني رام العودة إىل األصول اإلغريقيّة، حمل إليها تأثّره السلبّي مبقوالت 

حديثة  تربٍة  يف  اإلغريقيّة  األصالة  تراث  يزرع  به  فإذا  قاطًعا.  رفًضا  يرفضها  كان  التي  الحداثة 

الحداثة  بعد  ما  ُمكرًها مقوالت  ينارص  به  الحداثة، وكأيّن  بعد  ما  النزوع إىل  بها مخاطُر  ترضب 

التي أت بها أهُل اإلغريق األوائل والتي تنطوي  عىل قدر ما ينترص للفتوحات الفكريّة األصيلة 

عىل متشابهات مربكة مع قضايا التبعرث التي أنشأها فكُر ما بعد الحداثة]3]. بني العودة األصوليّة 

واالنقذاف الجريء يف مخاطر الحداثة غري املكتملة، آثر هايدغر الرجوع إىل الوراء، ويف ظّنه 

أّن األصول تنطوي عىل مواعيد املستقبل. إاّل أّن عودته إىل األصول تشبه، يف وجوه شتّى، ما 

]1]ـ راجع:

M. Haar،Heidegger et le surhomme«،Revue de l’enseignement philosophique،30e année،1980 )3(،p. 16.

]]]ـ األمثلة كثرية عىل املحاوالت التي سعت إىل تجاوز اإلنسّية الفقرية التي اعتمدها هايدغر واستبدالها بإنسّية مكتنزة:

D. Jacques،»Fin et retour de l’humanisme. De la domestication de Heidegger par Sloterdijk«،Horizons 

philosophiques،vol. 17 )2(،2007،pp. 2143-; L. Fontaine-De Visscher،»Un débat sur l’humanisme. 

Heidegger et E. Grassi«،Revue philosophique de Louvain،vol. 93 )3(،1995،pp. 285- 330.

]3]ـ راجع: 

J.-Fr. Lyotard،La condition postmoderne،Paris،Minuit،1979; G. Lipovetski،L’ère du vide. Essai sur 

l’individualisme contemporain،Paris،Gallimard،1989.
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ينادي به فكُر ما بعد الحداثة من إبطال للذات الفرديّة املتامسكة، وتعطيل للمنطق االستيضاحّي 

البّناء، وإيثار للعدميّة الخاّلقة والتشتّت املغني والبعرثة امللهمة، واستسالم لإلمالءات االلتامعيّة 

االختالفيّة، وانقياد لألقدار املكتومة الناشطة يف البنى الخفيّة املهيمنة عىل مسالك الناس. مثّة 

الحداثة.  بعد  ما  وعود  وتحريضات  األصول  إىل  الهايدغريّة  العودة  تحفيزات  بني  مربك  شبٌه 

الوجود واالضطالع  لخدمة  وفرزته  الكون،  اإلنسان يف صدارة  نّصبت  التي  الحداثة  أّن  والحال 

الكائنات، ما برحت يف موضع االنعطاب  ينفرد بها عن غريه من  التي  التعّقل الحكيم  بواجبات 

وأصوليّات  الصافية،  اإلغريقيّة  األصالة  زمن  إىل  الحاملة  العودة  أصوليّاُت  تتجاذبها  التاريخّي، 

والسيالن  السعيد  والتفّكك  الخاليّص  التفتّت  وأوهام  الشنيعة،  واأليديولوجّي  الدينّي  العنف 

االمتزاجّي التي تحتفي بها اجتهاداُت مفّكري ما بعد الحداثة يف توّهج عنفوانهم الربكايّن.

ولست أرى تنافرًا حادًّا بني اإلنسان السيّد واإلنسان الراعي. فالسيادة الحّقة هي رعايٌة للوجود 

وللموجودات. أّما الكينونة، فالبحث عن معناها ال يستقيم بتعطيل كّل رضوب التفّكر اإلنسايّن 

فإّن  الكينونة،  معنى  عن  بالبحث  الفلسفة  تنفرد  حني  الطبيعة.  وعلوم  اإلنسان  علوم  حقول  يف 

هذا االنفراد ال يعني اإلعراض عن هذه الحقول، بل االنغامس النقدّي يف جميع املباحث التي 

تتّصل بحدود الكائنات القصوى. والكينونة هي، يف عريف، تعبرٌي فذٌّ عن هذه الحدود.

اجتهد هايدغر فأصاب يف تعزيز مقام الراعي يف إنسيّته األنطولوجيّة. ولكّنه يف اجتهاده أيًضا 

والعاقليّة  الذاتيّة،  والحّريّة  املسؤول،  الوعي  مقام  اإلنسيّة  يف  عطّل  حني  مربًكا]1]  ضالاًل  ضّل 

املباِدرة البّناءة. ومع أّن الوجود اإلنسايّن يكتنفه رسُّ الكون األرحب، فإيّن ال أستطيب اإلقامة يف 

ضبابيّات]2] الرّس وقَدريّات الكينونة. وكام أّن عاقليّة الكائن اإلنسايّن األساسيّة ليست املرّبر الكايف 

إلهانة الكائنات األخرى واألشياء والوجود والكون والكينونة، كذلك االستقالة العقليّة ليست الحّل 

الناجع يف تدبّر محدوديّة اإلنسان يف رحابة الكون املذهلة ورّس الكينونة املنطوي فيها.

]1]ـ يستبق هايدغر جميع رضوب االنتقاد، فيعلن يف عبقريّة التعبري الذي ميتلك ناصّيته أّن »من يفكّر تفكرًيا عظيامً يضّل ضالالً عظيامً« 

)هايدغر، من اختبار الفكر، مرجع مذكور، ص 81(. 

"Wer groß denkt،muß groß irren" )Heidegger،Aus der Erfahrung des Denkens،op. cit.،S. 81(.

]]]ـ يف املدخل إىل امليتافيزيقا، يقّر هايدغر بأّن نيتشه رمبّا كان عىل حّق عندما اعترب أّن الكينونة هي الدخان األخري لواقعٍ ما برح يتبّخر 

يف الهواء )هايدغر، مدخل إىل امليتافيزيقا، مرجع مذكور، ص 39(.

M. Heidegger،Einführung in die Metaphysik،op. cit.،S. 39.



هايدغر والطاوية
من العدم إىل البحث عن جالء الفطرة

 ]*[ DAVID CHAI ديفيد تشاي

يف هذا البحث الذي يقدمه أستاذ الفلسفة يف جامعة تورنتو الكندية، مقاربة لواحدة من 

أهم منازل التفكري عند مارتن هايدغر، عنينا بها فكرة الجالء والظهور. فقد عقد الباحث بينها 

وبني عقيدة جالء الفطرة يف الديانة الطاوية مقارنة سوف يتبنّي لنا معها أن "فيلسوف الدازاين" 

كان يرنو إىل حكمة الرشق لتعينه عىل استكناه رس الكينونة والتمييز بني مفهوم العدم وجالء 

الحقائق الوجودية.

نشري إىل أن الكاتب استند بشكل أسايس إىل كتاب هايدغر "إسهامات يف الفلسفة" من 

أجل تظهري عنارص اللقاء واالختالف بني ما قّدمه الفيلسوف األملاين يف هذا املجال، وما 

ينطوي عليه مفهوم الجالء يف الديانة الطاوية يف الرشق اآلسيوي.

املحرر 

حني يتحدث الواحد منا عن هايدغر فمن النادر له أن يذكر الفلسفة الرشقية يف الجملة نفسها. 

وعىل الرغم من أن تأثر فيلسوفنا بالفلسفة الرشق آسيوية قد يجد توثيقاً دقيقاً]1]، إال أن النظر إىل 

هذه العالقة من زاوية الفلسفة املقارنة ال يزال يتطلب الكثري من البحث. من املفاهيم التي تحمل 

أهمية خاصة والتي شهد معناها تطوراً مستمراً عرب مسار حياة هايدغر كفيلسوف، مفهوم الجالء 

)Lichtung(. فإذا أخذنا هذا املفهوم عىل أنه يعني املوقع الذي تنكشف فيه حقيقة الوجود، فإن 

*ـ أستاذ الفلسفة ـ جامعة تورنتو ـ كندا.
Nothingness and the clearing: heidegger،Daoism and the Quest for primal clarity :ـ العنوان األصيل للمقالة

ـ تعريب: سامي اليوسف ـ مراجعة: كريم عبد الرحمن.

]1]ـ  تشمل بعض الدراسات البارزة حول تأثر هايدغر بالفكر الرشق آسيوي املصادر التالية:

 Graham Parkes،Heidegger and Asian Thought )Honolulu: University of Hawaii Press،1987(; Reinhard 

May،Heidegger’s Hidden Sources،trans. Graham Parkes )New York: Routledge،1996(; and Ma 

Lin،Heidegger on East-West Dialogue: Anticipating the Event )New York: Routledge،2008(.
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نظرية هايدغر القائلة بأن طبيعة الجالء السحيقة يف عمقها الذي ال يسرب غوره، قد تأثرت دون ريب 

بالفلسفة الرشقية، وخاصة الفلسفة الطاوية. سوف نرجع إىل كتاب الوتيس )حوايل القرن السادس 

قبل امليالد( املسمى: تاو يت تشنغ وكتاب تشوانغتيس )375-300 قبل امليالد( الذي يحمل اسمه 

لنبني حجة مفادها: أن هايدغر عجز يف الواقع عن فهم املضامني الكونية ملعنى العدم يف الجالء. 

فإذا حملنا مفهوم العدم عىل الجالء، فلن تعود عالقتهام عالقة اعتامد متبادل، بل ستخضع إىل 

حقيقة جوهر الوجود، فلو اعترب هايدغر أن معنى الجالء هو معانقة العدم لذاته كام تفعل الطاوية، 

لرمبا تكن من رأب الصدع املفرِّق بني العدم والوجود، وهذه البداية الجديدة التي تنى الوصول 

إليها كانت ستمنحه القدرة عىل أن يقارب مفهوم الوجود من خاللها. 

تبيان  الفلسفة«، سيسعى هذا املقال إىل  الرتكيز عىل عمل هايدغر »إسهامات يف  من خالل 

مفهوم هايدغر للجالء وكيف يختلف هذا املفهوم عن نظريه الطاوي، ثم ليسلِّط الضوء عىل العالقة 

بني الوجود والعدم ويركز عىل أهمية دعوة هايدغر إىل القيام »بقفزة إىل هاوية الجالء« إذا ما كان 

لنا أن نصل إىل معرفة حقيقة الوجود، خاصة وأن هذه النقطة األخرية تفسح املجال أمام مقارنات 

غنية باملضامني مع الفلسفة الطاوية التي ترى أن العدم هو مصدر الوجود وكذلك يف الوقت ذاته 

هو األساس الذي تقوم عليه حرية الوجود. 

مفهوم اجلالء

لنبدأ بإلقاء نظرة عىل الكلمة األملانية للجالء، Lichtung، فهي مشتقة من الفعل: lichten الذي 

ميكن له أن يرتجم كتسوية األرض، أما كاسم فهي تعني اإلنارة واالنفتاح من غري حجب وموانع. 

يستخدم هايدغر الكلمة مبعنى فتحة يف الغابة خاوية من املوانع، مام يتيح لها املجال يك تلعب 

دور فضاء موجود باستقالل عن التأثري املتبادل بني وجودها يف وجهيه: املسترت والظاهر]1]. أما 

بالنسبة إىل اإلنارة، فمع أن هايدغر كان قد ربط بني الوجود والنور يف أعامله املبكرة وخاصة عمله 

األشهر: »الوجود والزمن«]2]، فيبدو أنّه قد عاد لريفض هذا التشبيه يف بعض أعامله التي كتبها بعد 

]1]ـ أنظر: 

Thomas Prufer،"Glosses on Heidegger’s Architectonic WordPlay: Lichtung and Ereignis،Bergung and 

Wahrnis," The Review of Metaphysics44 ،no. 3 )March 1991(: 607–12.

]]]ـ حيث قال: »إن قولنا أن الوجود »يرشق« يعني أنه ينجيل يف ذاته عىل أنه الكينونة يف العامل. ليس هذا من خالل وجود آخر، بل إنه 

هو نفسه هذا الجالء. فقط يف كينونة تنجيل وجودياً بهذا الشكل ميكن لألشياء الحارضة موضوعياً أن تصبح يف متناول اإلدراك يف النور 

أو أن تسترت عنه يف الظالم«. اُنظر: 

Martin Heidegger،Being and Time: A Translation of Sein und Zeit،trans. Joan Stambaugh )Albany: 

SUNY Press،1996(،125 



99 هايدغر والّطاوية

2 0 1 يــف 6  خر
A L - I S T I G H R A B االستغراب

الحرب العاملية الثانية مثل الفقرة التالية يف محارضته حول هرياقليطس: 

»الجالء«  ليس كذلك!  األمر  أن  الجيل  من  بعضاً؟  بعضهام  مع  أي عالقة  والنور  للجالء  هل 

حيث  أنه  يعني  ال  هذا  لكن  والبيان؛  الكشف  األسس،  إرساء  اإليضاح،  التالية:  املعاين  يتضمن 

الحر واملنفتح. ويف  ينجيل هو  والسطوع، فام  بالرضورة اإلرشاق  لدينا  الجالء« سيوجد  »يجيلِّ 

الوقت ذاته، ما ينجيل هو بعينه ما يسرت نفسه ويخفيها]1]. 

بحسبام ذكرته األستاذة »لني ما«، والتي درست الرابطة بني فكر هايدغر والفلسفة الرشق آسيوية 

بتفصيل دقيق، فقد استخدم هايدغر خمسة فصول من مجموع 18 فصالً تؤلف كتاب »تاو يت تشنغ« 

خالل مسار حياته كفيلسوف]2]. من بني هذه الفصول، يربز الفصل الخامس عرش كالفصل األكرث 

القدمية أصحاب  العصور  الفصل عن حكامء  هذا  يتكلم الوتيس يف  هذا، فحني  لنقاشنا  أهمية 

املعرفة املقربة بالطاو )أو املطلق(]3]، يعود ليتساَءل: »من يقدر عىل تسكني املاء املوحل، ليعيده 

ببطء إىل الصفاء، ومن يقدر أن يحرك املياه الساكنة، ليعيدها ببطء إىل الحياة؟]4]« وقد عاد هايدغر 

النور،  تحت  ما  شيئاً  أخرياً  يجلب  »الجالء  التايل:  بالشكل  كتابتها  وإعادة  الجملة  هذه  لرياجع 

والحركة الخفية يف الساكن والصايف ميكن لها أن تجلب شيئاً إىل الوجود«]5]. 

العدم  صفات  عن  الرتكيز  تحويل  د  يتعمَّ وكأنه  هايدغر  نجد  الفقرتني  بني  قارنا  ما  إذا  ولكن 

الكوزمولوجية )الكونية(ـ  أي الظالم والسكونـ   لريكز عىل صفات الوجود –أي الوضوح والهيجان- 

فإذا كان الجالء يسلط النور عىل خفاء األشياء الباطني فمن أين ينبع الظهور الخفي هذا؟ 

يقدم لنا »التشوانغتيس«، كتاب الطاوية الكالسييك الثاين بعد »تاو يت تشينغ« دليالً عىل اإلجابة 

حني يقول: »اُنظر إىل الغرفة املغلقة، البيت الفارغ حيث يولد السطوع؛ فالغنى والربكة يجتمعان 

حيث يوجد السكون«]6]؛ حيث نرى ثالثة عنارص تلعب دورها هناك: الفراغ واإلنارة والسكون. إذا 

ما قاربنا هذه العنارص الثالثة من زاوية مختلفة، فإن السكون يؤدي إىل الصفاء والجالء، ووضع 

 Martin Heidegger،Heraclitus Seminar،196667/،trans. Charles Seibert )Alabama: The University of ـ ]1]

Alabama Press،1979(،161.

[[[ - Lin Ma،Heidegger on East-West Dialogue: Anticipating the Event )New York: Routledge،2008(،119; 

]3]ـ من الصعب جداً أن نقدم تفسرياً لهذا املصطلح، إِِذ الطاو ليس ال مبدأ وال عملية، ولكنه أصل جميع املبادئ والعمليات. ال ميكننا 

أن نعرفه بأنه إلهي، فمع أن جميع األشياء تأيت منه ومع أنه أبعد عن الزمان واملكان إال أنه حارض فيهام وال يتأثر بالتغريات التي ميران بها 

[4[- Wang Bi Jijiao Shi،ed. Lou Yulie،)Beijing: Zhonghua Shuju،1980(،34.

[5[- Ma،Heidegger on East-West Dialogue،140.

[6[- Zhuangzi Jishi،ed. Guo Qingfan )Beijing: Zhonghua Shuju،1997(،150.
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الطاوية يجمع »الطاو» نفسه حيث يوجد سكون  الصفاء حيز االستخدام يؤدي إىل الخلق، ويف 

فارغ متجرد ويظل عىل تحضه من غري أن تشوبه شائبة نتيجة جمعه الذايت هذا. كذلك فإن سطوع 

العدم  من خالل  العامل  إنارة  قدرته عىل  نتيجة  بل  بذاته  متجلياً  كونه  من  ينبع  ال  »الطاو»  إرشاق 

والالَّشيئية؛ فإذا ما عدنا إىل كتاب »التاو يت تشنغ« نجد أن اليشء »املوحل العكر« مغرتب عن 

"الطاو"، أما ما يتحد مع الطاو فهو الساكن والفارغ واملتجرد، ولذا فإن السكون الفارغ هو أعىل 

مرتبة من مراتب الوجود التي ميكن لألشياء أن تحصلها، إذ إنها ومن خالل عكسها للعدم الكامن 

الطاو والذي يصبغه بصبغته تضفي عىل حضورها يف الكينونة والوجود هالة ظالمية تجعلها  يف 

قادرة عىل االشرتاك يف مصفوفة قدرات الطاو الخالقة. 

بالنسبة إىل الوتيس وتشوانغتيس، فإن قيام اإلنسان بإزالة ارتباطه مبقاييس الصواب والخطإ و»هذا 

وذاك« وهلم جرا يعني أن يطهر نفسه من تللك األشياء التي تنع تناغمه مع الطاو، فإن هذه الوحدة 

املتناغمة مع الطاو هي ما تتيح املجال أمام الرجل الحكيم ـ الذي تعرفه الطاوية عىل أنه ذاك الذي 

يحاذي طريق الطاو ويتحقق بهـ  يك يجتمع مع كرثة األشياء يف العامل يف حالة من الوجود الالمتعني 

الذي ال فرق وال تحديد فيه، حيث يسري بني األشياء متحرراً من الهم عليها واالهتامم بها: 

البساطة املحضة

الرجل صاحب اإلرشاق والطهارة الحقيقيني قادر عىل الدخول يف البساطة املحضة والعودة 

وبهذه  روحه،  معانقاً  الفطرية،  طبيعته  إىل  الجسد  ُمحيالً  الالعمل،  األويل من خالل  الكيان  إىل 

الطريقة يسري عرب عامله اليومي]1] .

وهكذا حني يقول هايدغر بأن ما ينجيل حر ومنفتح، وأن ما ينجيل هو بعينه ما يسرت نفسه، ميكننا 

يف هذه العبارات أن نجد صدى مفاهيم طاوية مثل الحرية والتناغم األنطولوجي؛ إال أن توجه هايدغر 

إىل ربط الجالء مع حالة انكشاف، أو باألحرى »زوال خفاء« ما هو حارض بالفعل )ما يسمى بالكلمة 

اليونانية: Alêtheia( يدل عىل مدى تأثره بالرتاث الفلسفي اليوناين رغم اهتاممه بالفلسفة الرشقية. يف 

محارضة ألقاها هايدغر تحت عنون »حول الزمان والوجود« نجده يرصح بالتايل: »ال ميكن لليشء 

الذي يرشق أن يظهر نفسه، أو أن يشع، إال من خالل النور، من خالل السطوع. لكن السطوع بدوره 

يعتمد عىل يشء منفتح، يشء حر ميكنه أن يجعله يرشق هنا وهناك، اآلن ووقتئذ«]2]. 

]1]ـ املصدر السابق، 438

[[[- Martin Heidegger،On Time and Being،trans. Joan Stambaugh )New York: Harper Row،1972(: 64–65
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إن تثيل هذا االنفتاح بأنه فسحة يف غابة لهو صورة برصية يف غاية القوة بكل تأكيد، وقد جعلت 

الكثري من الباحثني يتشبثون بها. فألن الغابة مكان مظلم كثيف فإنها تسدل الغموض والظالم عىل 

حضور جميع األشياء فيها، ولكن ومبقابل هذا املكان املظلم، فإن تناول الفسحة كتمثيل مجازي 

ألمر يف غاية املنطقية، ذلك ألن هذا الجالء الذي تنحه هذه الفسحة هو ما يقابل املوجودات 

عند رؤية انفتاحها األنطولوجيـ  الفينومينولوجي. ولقد عرب هايدغر عن هذه الفكرة بالشكل التايل: 

 )Dickung( »تتم تجربة فسحة الغابة مبقابل الغابة الكثيقة التي كان يطلق عليها اسم »الكثافة

فتح«،  أو  »فسح  فعل:  إىل  الجوهرية  »الفسحة«  هذه  ترجع  القدمية.  اللغوية  االستخدامات  يف 

وكذلك فإن الصفة: » licht« يجعل من اليشء خفيفاً وحراً ومنفتحاً، مثال: هو يجعل الغابة خالية 

هذا  أو  الفسحة،  هذه  لكن  الفسحة...  من  ينبع  إذن  االنفتاح  هذا  واحد.  مكان  األشجار يف  عن 

الجالء، غري مقيد ال بالسطوع وال بالظالم، وكذلك فهو غري محدد بالرنني والصدى، أي الصوت 

وتضاؤل الصوت. الجالء هو األمر املفتوح عىل كل يشء حارض وغائب]1]. 

من الصحيح إذن أن الجالء يفتح نفسه أمام اإلرشاق والظالم، وكذلك أمام الصوت والصمت، 

لكنه ليس هو ما يقوم بالجالء أو الفسح أو التحرير. فقط »الطاو» عرب قدرته التوليدية لديه الطاقة 

له أن يسهل تحقيقها. سبب هذا هو أن  العدم املرتبط به ميكن  الصفات، وفقط  إنتاج هذه  عىل 

هو  بل  الحضور،  إىل  االفتقاد  أو  الحضور  نفي  مجرد  ليس  الطاوية،  فالسفة  يفهمه  كام  العدم، 

الطاو من خالله وتتم  الذي يوجد  الكامل  الحيز  الواقع،  يتألف منه  الذي  الكوزمولوجي  الجوهر 

الطاو، فألنه  أما  فراغه،  يعبئ  الذي  السطوع  فإن جالء هايدغر ليس أكرث من  فيه. وهكذا  تجربته 

ليس لديه أي طبيعة »شيئية«، فإن طاقته الخالقة تتفجر من خالل العدم بطريقة ال تشبه النهلستية 

)العدمية( يف يشء، ولهذا فلطاملا أرشت إىل الفلسفة الطاوية بأنها ميونطولوجية]2]]]3]. يصف التاو 

يت تشينغ أهمية العدم بهذه الطريقة: 

حني يسمو ال يوجد سطوع نور، وحني يتهاوى ال توجد ظلمة. فهو دامئاً كذلك: ال اسم له، 

]1]- املصدر السابق، 65. 

]]]- امليونطولوجيا )Meontology(: هي الدراسة الفلسفية للعدم. ]املرتجم[ 

]3]- للمزيد حول نظريتي هذه حول امليونطولوجيا أنظر:

David Chai،"Meontology in Early Xuanxue Thought," Journal of Chinese Philosophy 37.1 )March [010(:

91–102; ibid.،"Meontological Generativity: A Daoist Reading of the Thing," Philosophy East & West 

64،no. 2 )April 2014(: 303–18; ibid.،"Zhuangzi’s Meontological Temporality," Dao: A Journal of 

Comparative Philosophy )forthcoming [014(
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دامئا يرجع إىل ذاك الذي هو ال-يشء. يسمى هذا: صورة ما ال صورة له، صورة ما هو ليس بيشء]1]. 

دورين  يلعب  الجالء  فإن  الجالء،  عىل  وطبقناها  أعاله  املذكورة  العدم  صفات  أخذنا  ما  إذا 

مرتابطني ولكن متميزين:  عىل مستوى املوجودات، حيث يقوم بتجويفها ليتيح املجال أمام دفق 

الحياة الخالق ليحصل فيها؛ وعىل مستوى الوجود فإنه يجلو الوجود نفسه بحيث يرشق تجذره يف 

العدم. بكلامت أخرى: يستمر الجالء دون مانع من الوجود أو حد منه، ولكن انكشافه ال ينبع من 

حالة سابقة من إخفائه لذاته بل من خالل كونه متحداً مع الطاو. 

يتضح الفرق بني هذا التوصيف الطاوي للجالء وبني مفهوم هايدغر إذا قرأنا ما كتبه األخري: 

هذا  تقديم  بإمكانية  وتسمح  الحضور،  إىل  طريق  وجود  إمكانية  يشء  وقبل  أوالً  الجالء  »يتيح 

الحضور نفسه... إن االنكشاف هو الجالء التي يسمح بالوجود والفكر ويجعل كالً منهام حارضاً 

لآلخر وألجله«]2]. وقد فهم مارك راثول فكرة هايدغر حول »جعل الذات حارضة أنطولوجياً« بأنها 

تشري إىل أوجه مختلفة من الوجود تنعها طبيعتها التي يحكمها السياق من الربوز آنياً يف الوقت 

ذاته]3]. 

حقيقة الكشف

إال أن هذا التفسري يؤدي إىل إشكالية حول الكيفية التي تجعل أوجه معينة من الوجود نفسها 

ليس  »الجالء«  أن  راثول:  استجابة  وكانت  ذلك.  بفعل  بها  تقوم  الذي  الوقت  يف  للعامل  معروفة 

مهمة  لديه  إن  بل  أخرى،  وكشف  اإلمكانيات  بعض  حجب  هو  وال  الوجود،  إلمكانيات  إظهاراً 

التأكيد والبيان عىل أنه ال تتوفر أي إمكانيات حتمية أخرى« بحيث »يحجب الجالء إمكانية أفهام  

النتيجة من خالل اإلشارة إىل أن هايدغر نفسه قال بأن  أخرى للوجود«]4]. وصل راثول إىل هذه 

الجالء »ليس مجرد انفتاح الحضور، بل انفتاح الحضور الساتر لنفسه بنفسه، انفتاح اللجوء الساتر 

لنفسه بنفسه«]5]. لكن املشكلة هي أن هايدغر نفسه قال بأن هذا اللجوء الساتر لنفسه بنفسه ليس 

.Daodejing،31 :1]- أنظر[

أضاف شارح الكتاب »وانغ يب« )6]]-49] ميالدية( التايل: »قد يرغب املرء أن يقول إنه غري موجود ولكن األشياء تستكمل وجودها به، 

وقد يرغب املرء بأن يقول إنه موجود ولكن صورته ال ميكن رؤيتها. لذلك نقول إنه صورة ما ال صورة له، صورة ما ليس بيشء«. 

Daodejing،32

[[[- Heidegger،On Time and Being،68.

[3[- Mark Wrathall،Heidegger and Unconcealment: Truth،Language،and History،)New York: 

Cambridge University Press،2011(،34.

]4]- املصدر السابق، الصفحة 34

[5[- Heidegger،On Time and Being،71
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إال ميزة مشكوك فيها »أَوليس هذا التوجه الروحاين الذي ال أساس له أو امليثولوجيا السيئة عىل 

جميع األحوال العقالنيًة مدمرة، أو نفياً للعقل؟«]1] وباإلضافة إىل ذلك، فإن هذه النقلة تعني تحواًل 

واضحاً عن الحجج السابقة التي ساقها هايدغر يف »أسئلة حول التكنولوجيا« حيث قال: 

أي  ـــ  يحرر  الذي  اليشء  لكن  أي املكشوف...  الحر، مبعنى املنجيل،  الحيز  الحرية  تحكم 

الرس- هو دامئاً مخفي، ويخفي نفسه... الحرية هي ما يحجب بطريق تسليط النور الذي يرشق من 

خالل جالئها للحجاب الذي يغطي الحدوث الجوهري لجميع الحقائق ويجعل الحجاب يظهر 

عىل أنه ما يحجب]2]. 

لكن حني يتحدث هايدغر عن الكشف عىل أنه خروج ما هو حر والعودة إليه وكشفه إىل العلن 

فإنه يهمل أهمية الجالء الكوزمولوجية، وقد حبس نفسه يف لعبة متشعبة تنشأ من الفرضية املسبقة 

تتعلق فقط  الحرية  بأن  الفرضية  باإلضافة إىل  الحتمية بوجود فرق بني ما هو حر وما ليس بحر؛ 

بظروف عيش اإلنسان وليس بجميع األشياء، وأن العدم الذي يحجب الوجود بحيث يعطيه هالة 

من الغموض والرسية ليس هو ما يقوم بالحجب نفسه. جميع هذه الفرضيات إشكالية من وجهة 

نظر الفلسفة الطاوية ألنها تقول بأن الوجود قد ولد من العدم، ولكن ليس العدم هو ما يتوىل أمر 

الوجود، بل هذا مرتوك للطاو. وهكذا، إذا كان لنا أن نتحدث عن الجالء من حيث إنه يعكس طبيعة 

الطاو امليونطولوجية متجنبني أي إشارة إىل »اإليجاد من العدم« فال ميكننا أن نصف قدرته عىل 

كشف أصل الحقيقة من حيث الحر وغري الحر، فإن هذا سيعني أن الحرية تترصف بشكل منفصل 

عن كل من العدم والطاو. 

إذا ما عدنا إىل نقاش التاو يت تشينغ، فاملاء املوحل حينام يكون ساكناً وهادئاً فإنه وبطبيعة 

الحال سيصبح صافياً، لكن صفاءه هذا ليس نتيجة حقيقة وجوده األنطولوجية، بل يأيت من فتحه 

لذاته للعدم؛ وطبيعة املياه العكرة من حيث هي ماء ال تتأثر بتخليها عن تعكرها، بل ميكن لها أن 

تحقق التوازن الداخيل من خالل تحررها من الحاجة إىل تحقيق صفائها الخارجي الذي يتحقق 

حني تتقبل حقيقة أن طبيعتها التي أضفاها عليها »الطاو» هي أن تكون معكرة بالوحل وصافية يف 

لعل أشهرها هو محور  السيالة هذه بصور كثرية  الوجود  الطاويون إىل حاالت  يرمز  ذاته.  الوقت 

]1]- املصدر السابق، 71

[[[- Martin Heidegger،The Question Concerning Technology،in Basic Writings،ed. D. Krell )New York: 

Harper Collins،1993(،330
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الدوالب وطرفه املجوف]1]، فكام هو الحال يف محور الدوالب وطرفه املجوف فإن املاء الساكن 

النقي يبدو وكأنه فارغ ال حياة فيه، ولكن إذا حركته فسوف تلتف الحياة فيه كام يحرك املحور الدائر 

عيص الدوالب. تنعكس دورة السكون والحركة هذه عىل املستوى األنطولوجي ـ الكوزمولوجي 

من خالل الجالء الذي يلعب دور البوابة التي يتامزج فيها العدم والوجود بحيث يكونان واحداً، 

وقد عرب الوتيس عن هذا يف كلامته التالية: 

بينام تزدهر األشياء الكثرية، يعود كل واحد منها إىل أصله. تعرف العودة إىل الجذور بـ»السكون«، 

ويعرف كون املرء ساكناً بأنه العودة إىل مصريه وقدره]2]. 

إذن، ميكننا القول بأن املاء الصايف قد أمسك بحقيقة وجوده الجوهرية، أما املاء العكر فقد 

تخفي جذور  الحركة  إن  بقولنا  بياناً  النقطة  هذه  نزيد  أن  فقدها يف فوىض عجاج حركته. ميكننا 

األشياء وأصولها، أما الهدوء الساكن فيظهر إرشاق هذه األصول؛ اليشء الساكن يفتح أشياء أخرى 

عىل مصفوفة العدم الخالقة، أما اليشء العكر فيسرت هذا اللقاء ويحجبه. 

هنا ويف هذه النقطة يكمن الفرق الرئييس بني التعريف الطاوي والتعريف الهايدغري للجالء، 

فالتعريف األول يقوم عىل فكرة أن العدم يكشف أصل األشياء الحقيقي يف الطاو، أما بالنسبة إىل 

التعريف األخري فإن الجالء مربوط بشكل ال يقبل االنفصام مع الوجود. لكن إذا ما شئنا أن نأخذ 

نقاشنا هذا إىل مستوى أعمق فإن علينا أن نسأل أنفسنا: كيف يتوجه الجالء إىل رعاية حقيقة األشياء 

األنطولوجيةـ  الفينومينولوجية؟ وحتى نتمكن من اإلجابة عن ذلك السؤال علينا أن نستكشف كيف 

يتمكن الجالء من تسهيل انكشاف األشياء. 

فإذا ما كانت معانقة الطاو للعدم، كام ناقشنا حتى اآلن، تجعله قادراً عىل تأطري الجالء كخلفية 

ـ الوجود، فعلينا أن نعالج اآلن  العدم  ثنائية  للحرية الكوزمولوجية من خالل إعادة ترتيب أولوية 

كيفية كشفه لحقيقة األشياء إّن أوضح حل يربز للعقل هو أن الجالء، ومن خالل فعل كشفي، يسلط 

الضوء عىل الحقيقة يك نفهم أبعادها، ولكن إشكالية اتباع مقاربة كهذه هي أن تسليط النور عىل 

يشء مبهم بطبيعته لن يفعل الكثري إليضاحه، ويف مثال آخر من التفكري املتأثر بالطاوية يقدم لنا 

هايدغر الفقرة التالية: 

]1]- يتم الحديث عن محور الدوالب يف الفصل الحادي عرش من تاويت تشنغ أما الطرف املجوف فيتم الحديث عنه يف الفصل الثاين 

من تشوانغتيس. 

[[[- Daodejing،36.
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»ال يظل النور جالًء مرشقاً حني ينترش ليتحول إىل مجرد سطوع »أكرث سطوعاً من ألف شمس. 

السطوع  مزيج  من  ننأى  أن  أخرى:  بكلامت  أو  التفكري،  وضوح  حامية  علينا  الصعب  من  يظل 

الذي ال ينتمي، لنجد السطوع الذي يناسب وهو الظالم وحده. يقول الوتيس: »من عرف سطوعه 

قد ألبس نفسه ظلمته«، ونضيف إىل هذه املقولة حقيقة يعلمها الجميع ولكن ال يتحقق بها إال 

القليلون: عىل تفكري األشخاص الحادثني الذين يحفهم الفناء أن يدعوا أنفسهم يهوون إىل أعامق 

البرئ املظلمة يك يروا النجوم يف النهار. سيظل من األصعب علينا املحافظة عىل صفاء الظلمة 

من الحصول عىل سطوع يرغب باإلرشاق بهذه الطريقة، ألن ما يريد فقط أن يرشق ال ميكن له أن 

ييضء األشياء األخرى«]1]. 

ما يعنيه هايدغر بفقرته املعقدة هذه هو أن النور القاهر املهيمن ال يكشف األشياء، بل ميحوها 

نور محض، ولهذا فال  كهذا هو  نوراً  إن  يقول هايدغر  القاهر؛  ويفنيها تحت شدة سطوع إرشاقه 

يريده  الذي  باملعنى  الجالء  فإن  باملقابل  ولكن  األشياء،  عن  الكشف  مهمة  يؤدي  أن  له  ميكن 

هايدغر يحتاج بدوره إىل يشء أعىل من مجرد نور الفهم العادي، بل يجب عىل ذلك اليشء أن 

يستجيب إىل نور اإلمكانية املمزوج بالظلمة. 

حمدودية هايدغر.. ال حمدودية الطاو

إذا تناولنا رجوع هايدغر إىل الفصل الثامن والعرشين من التاو يت تشنغ بعني النقد، فيمكننا أن 

نتهمه بانتقائية االختيار من النص مبا يالئم احتياجاته ال مبا يعنيه النص نفسه، وكذلك فهو يقوم بفعل 

ذلك دون أخذ سياق النص األصيل بعني الحسبان. إذا ما قرأنا السطر الذي اقتبسه وأكملناه مع الذي 

يليه لوجدنا التايل: »إذا عرف اإلنسان البياض ولكنه َحرَس يف اآلن عينه السواد، فعندها ميكنه أن 

يكون أمنوذجاً للعامل. وكأمنوذج للعامل فإن فضيلته الثابتة ال ميكن أن تخطئ وميكنه أن يعود إىل 

الالمحدود«]2]. فلامذا إذن نجد هايدغر قد رضب صفحاً عن عبارة يف غاية األهمية يف النص، وهي: 

»يعود إىل الالمحدود«؟ يبدو يل أن حاجة هايدغر إىل بناء بداية ثانية جديدة للتفكري يف الوجود ال 

ميكن لها أن تبدأ من فكرة النفي، أو العدم، التي علينا أن نتذكر هنا أنها تعني الالّ تعنيُّ أو الالتعريف 

املتضمنة يف كلمة »الالمحدود«. العدم بهذا املعنى مطلق وال ميكن ألي يشء أن يتولد منه، ولكن 

هايدغر بدالً من ذلك يرى أن العدم »مالذ« لنور الوجود التاريخي، وبهذا يجعل الوجود متعالياً. 

[1[- Martin Heidegger،Contributions to Philosophy )Of the Event(،trans. Richard Rojcewicz and 

Daniela Vallega-Neu )Bloomington: Indiana University Press،2012(،88–89.

[[[- Daodejing،74.
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Alêtheia والتي أرشنا إليها سابقاً ومن حيث  فإذن الكلمة املعرب عنها باملصطلح اإلغريقي 

هي »زوال خفاء« تعني إنارة ضمن ظالم أعظم، وهكذا فإن الجالء هو ظالم يكشف من خالله 

الظالم،  يخرتق  النور  إن  فنقول  أخرى  بطريقة  هذا  عن  نعرب  أن  ولنا  الظاهري؛  إرشاقه  الوجود 

ومن خالل فعله لذلك يزيل الخفاء عن جوهر الظالم الباطني. عند هايدغر يعتمد كل من النور 

والظلمة عىل بعضهام بعضاً ولكن ليس بالطريقة التي تتصورها الفلسفة الطاوية، فسطوع الجالء 

بالنسبة إىل هايدغر هو »زوال خفاء ما هو حارض بالفعل )Alêtheia(« إذا ما تجرد هذا الحضور 

من ظلمته الخاصة به، فهو الحرية الحاصلة من فعل ترك األشياء تكون. وترك األشياء تكون يف 

ويعزله  الوجود  يبهم  الذي  التاريخي  النزوع  من  الوجود  تحرير  إىل  يهدف  الجالء  خفاء  انعدام 

عن نفسه]1]. 

عن  تخىل  قد  األول  ذلك  وكأن  الوتيس  استخدمه  الذي  للتمثيل  هايدغر  اعتامد  يبدو  قد   

امليونطولوجي  املوقف  تبنى  قد  وكأنه  ناحية،  من  أنه سلبية محضة  للعدم عىل  الغريب  التصور 

الذي تعتمده الطاوية من ناحية أخرى، ولكننا إذا درسنا مقوالت هايدغر بدقة أكرب سنجد فروقات 

كبرية بني النظرتني: 

هايدغر  يقول  فبينام  العدم؛  للوجود عىل  األولوية  يعطي  هايدغر  أن  هو  الفروقات  هذه  أهم 

إن الجالء يدل عىل انكشاف الوجود، فإن الفلسفة الطاوية تقول إن الجالء ال ميكن إال أن يدل 

أغصان  تجتذب  أشياء« كام  الـ»ال  فاألشياء تحجب  آخر،  نفسه وال يشء  الجالء  انكشاف  عىل 

إىل  الغامضة  البوابة  هو  الطاوية  عند  الجالء  أقدامنا.  تحت  جذورها  عن  بعيداً  انتباهنا  الشجرة 

العدم الذي يحيط بكل يشء ويصبغه بصبغته. لهذا يقول الطاويون إنه من األفضل لنا أن نالحق 

جذور األشياء جميعاً إىل مصدرها األصيل بدالً من أن نحاول أن نصل إىل معرفة كل يشء يف 

ذاته سواء أكان ذلك الجالء أم الوجود. لهذا نجد النص التايل يف التاويت تشنغ: 

إذا ما أراد الواحد منا أن يحدد أصل األشياء ـ رغم قربها! ـ  فعليه ومن مسافة أن يقدم دليالً 

عىل بدايتها! وإذا إراد الواحد منا أن يسلط الضوء عىل سبب األشياء ـ رغم بداهته! ـ فعليه أن 

يبدأ من خفائها حتى يناقش أصلها]2]. 

]1]- يقول هايدغر: »إن اكتشاف »العامل« وتجيل الدازاين يأيت دامئاً من خالل إجالء الحجب واإلبهامات، ومن خالل تحطيم السواتر التي 

يقطع فيها الدازاين )أو الحضور اإلنساين مع الوجود( نفسه عن نفسه«. 

Being and Time،121 )129(.

[[[- Daodejing،197.
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ونرى نصاً مشابها يف التشوانغتيس أيضاً: 

مع السكون مثة اإلرشاق، ومع اإلرشاق مثة الفراغ! حني يكون اإلنسان فارغاً فهو ميتنع عن 

القيام بأي فعل لكنه ال يرتك أي يشء دون أن يفعله!]1].

مظلم،  لذلك  هو  والفارغ  والصامت  الفراغ؛  يجسد  والسكون  ساكن،  باإلرشاق  يتسبب  فام 

ولذا فام هو مظلم الباطن هو ما يفتح الطريق إىل الطاو. حني كتب هايدغر أنه »فقط يف كينونة 

أن تصبح يف متناول اإلدراك يف  بهذا الشكل ميكن لألشياء الحارضة موضوعياً  تنجيل وجودياً 

النور أو أن تسترت عنه يف الظالم«]2]، أمل يكن يعني أن الظالم هو ما يحجب الجالء عن تحقيق ما 

يف وسعه وإمكانه؟ لو سمع تشوانغتيس هذه العبارة لكان اعتقد أن هذا مراده خاصة وأننا نجد 

يف كتابه النص التايل: »جوهر الطاو الكامل مبهم عميق يف إبهامه، مظلم وغامض يف ظلمته؛ 

إن شدة ]ظهور[ الطاو الكامل خافتة يف تشويشها، يحيط بها الصمت والسكون«]3]. 

حقيقته  عن  الكشف  إال  هدف  له  ليس  عدم  الوجود يف  هايدغر برضورة وضع  يشعر  فبينام 

الوجودية. تقول الطاوية إنه ال ميكن ألي منهام أن يتجاوز الحقيقة امليونطولوجية إلبهام الطاو 

املظلم كام هو مذكور يف التشوانغتيس: »ترجع األشياء الكثرية إىل حالتها الحقيقية، وهو ما هو 

معروف بالظلمة املوحلة«]4]. 

القفز إىل حقيقة املوجود نفسه

وللفلسفة  الفلسفة«  »إسهامات يف  هايدغر يف عمله  إىل  بالنسبة  العدم  مفهوم  ألهمية  ونظراً 

الطاوية عىل العموم ـ رغم اختالف الطرائق التي يستخدم بها كل منهام هذا املفهوم ـ علينا أن 

نبني كيفية استمرار العدم أنطولوجياً. وبالفعل يكتب هايدغر أننا وإذا ما كان لنا أن نتغلب عىل 

بل  نفسه«،  الوجود  نقفز إىل حقيقة  »أن  فإن علينا  الوجود واملوجود  اإلنقسام األنطولوجي بني 

إننا نحتاج هذا إىل درجة أن علينا »أن نحرر أنفسنا من إساءة تفسريه«]5]. كام سيتضح قريباً، فإن 

مرشوع هايدغر هذا ليس خالياً من املشاكل حيث يستخدم العدم كغطاء مجازي بني املوجود 

والوجود جاعالً من هذا األخري مفهوماً عميقاً سحيقاً ال يحاط به وال يدخل تحت الفهم. بدالً 

[1[- Zhuangzi،810.

[[[- Heidegger،Being and Time،125 )133(.

[3[- Zhuangzi،381.

]4]- املصدر السابق، 443. 

[5[- Heidegger،Contributions to Philosophy،380 )269(.
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اآلخر  عن  الواحد  يحجب  الذي  العدم  اخرتاق  خالل  من  الوجود  إىل  املوجود  من  القفز  من 

ميكننا أن نتبع أثر الفلسفة الطاوية عرب القفز من الوجود إىل العدم الذي يشكل لنا األس واألساس 

الوجودي الدائم لنا. 

حتى نفهم ما تعنيه هذه القفزة فإن علينا أن نشت قليالً عن املوضوع لننظر يف املحارضات التي 

ألقاها هايدغر يف أربعينيات وخمسينيات القرن املايض والتي تحدث فيها عن التقسيم الرباعي ـ 

إىل األرض والسامء واإللهيات والفاننيـ  كجوهر للوجود الحقيقي. فحني تحصل العملية املسترتة 

التي نشكل فيها العامل يف مداركنا بشكل صحيح للمرة األوىل، يختفي الوجود ومعه العدم يف هذه 

العملية، وال ميكن لنا أن نتغلب عىل النهلستية )العدمية( إال إذا اختفى كل من العدم وجوهر حقيقة 

الوجود يف العامل]1]. وهكذا فإن عملية تحويل العامل إىل عامل، تربز من خالل التضايف بني العدم 

والوجود. فالعدم إذن جزء ال يتجزأ من العامل من خالل عملية تحويله إىل عامل، وقدرة هذه العملية 

عىل الحضور كحقيقة الوجود يف صورة الجالء. وكام رأينا فإن الجالء يعمل كموقع حقيقة الوجود 

ألنه ومن خالل جالئه نعرف مقدار ما ميده العدم، وهكذا فإن الجالء من حيث إنه العدم يعكس 

طبيعة الوجود مبقدار ما ميدد العدم إمكانية صريورة الوجود حتى يصل الوجود إىل أنية الحضور 

اإلنساين مع الوجود )الدازاين(. 

يبني لنا هذا ملاذا كتب هايدغر بأن املوجود ال يعطي االسم لكل ما هو حقيقي فحسب، بل 

لجميع األشياء الواقعة بينه وبني الوجود ـ مبا يف ذلك العدم. لكن الوجود يشري إىل أكرث مام هو 

واقع وممكن من خالل اإلشارة إىل ما هو أبعد من وقوع الجوهر األصيلـ  كام هو الحال يف الجالء 

السحيق الذي ال يسرب غوره]2]. فإذا ما كان لنا أن نصل إىل وجوٍد متعاٍل، فإن عىل مثل هذا الوجود 

أال يحيط بجميع إمكانيات املوجودات املستقبلية فحسب، بل بنفي أو منع هذه اإلمكانيات أيضاً. 

التي ال  يزيل أشكال املوجودات  إنه  الجالء من حيث  يقع عىل عاتق  الوجود  فإن نجاح  وهكذا 

أننا  البداية الجديدة التي اعتقد هايدغر  ميكن تحقيقها، وهذا يكشف عن الحقيقة املنعكسة من 

بحاجة إليها إذا ما كان لنا أن نعيد تأطري اإلشكاليات الهادية ملسار امليتافيزيقا الغربية. 

إن األمر الذي يواجهه هايدغر حني يعمل عىل نقل الرتكيز بعيداً عن سؤال الكينونة األسايس 

]1]- أنظر: 

Martin Heidegger،Bremen and Freiburg Lectures: Insight into That Which Is and Basic Principles of 

Thinking،trans. Andrew J. Mitchell )Bloomington: Indiana University Press،2012(،46–47.

[[[- Heidegger،Contributions to Philosophy،59–60 )34(.
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ليتوجه به إىل سؤال أكرث جوهرية وهو الوجود نفسه ال بد له أن يشمل دور العدم. وأكرث ما يلفت 

انتباهنا هنا يف النص هو أن العدم مل يعد مرتبطاً يف ثنائية مع الوجود كـ»اآلخر« له، بل يف حالة 

اليشء األول وعدم  تعني عدم  )التي  أو كذا  آخر(  تعني وجود يشء وعدم  )التي  الـ»إما كذا  من 

اآلخر(«. وكون األمر أقرب إىل »أو» من كونه »إما« ـ كام يقول هايدغرـ يكون أسهل من خالل عدم 

اكرتاثنا بـ»أو». إن عدم االكرتاث هذا هو ما يرتقي بوجود »الالوجود« إىل درجة أعىل من الوجود ـ 

العدم األعىل كام يسميه هايدغرـ ولكن فكرة »الالوجود« كوجود تبدو فارغة بقدر الحجة اإلغريقية 

القدمية القائلة بأن الالوجود إمنا هو بالفعل نوع من أنواع الوجود. ما نحتاج إليه هو وسيلة تكننا 

الالوجود والوجود بشكل كيل ومتبادل يخضع كالً من املفهومني إىل مستوى  التوحيد بني  من 

أغالق  سيفتح  الذي  املفتاح  الطاوية  وفالسفة  هايدغر  من  كل  اعتربه  ما  وهو  ـ  العدم  من  أعىل 

املستوى األعىل من الحقيقة امليتافيزيقية. 

حتى نفهم فكرة هايدغر حول أهمية العدم، دعونا ننظر إىل الفقرة التالية: 

تتطلب ]العودة إىل[ حدوث الوجود الجوهري النظر يف انتامء العدم إىل الوجود، وبهذه الطريقة 

تها وأصالتها. مبا أن الوجود يتغلغل فيه »الالَّ« فإن املحافظة  فقط تحصل عالقة اإلماـ  األو عىل جدَّ

عىل حقيقته يتطلب استمرار النفي هذا. وبذلك يتطلب ما ال وجود له، أي املضاد السالب لكل 

يشء. وهكذا فإن السلب الذايت يف الوجود يقتيض أن يتطلب املوجود ويحتاج إىل ذلك الذي 

يظهر نفسه يف الدازاين كاإلما ـ أو، الواحد أو اآلخر، وفقط هؤالء]1]. 

وميكننا أن نقارن هذه الفقرة بفكرة مشابهة أطلقها تشوانغتيس: 

ال ميكن للوجود أن يستخدم الوجود لخلق الوجود، ولذا فال بد له أن ينشأ من الالوجود، ولكن 

الالوجود هو نفسه العدم]2]. 

بحركة  األول  حركة  يحد  أنه  إال  والوجود،  العدم  بني  املتضمنة  بالجمعية  يقر  هايدغر  أن  مع 

الطاو  فيها  التي يشخص  الوسيلة امليونطولوجية  فالعدم هو  بالنسبة إىل تشوانغتيس،  أما  األخري، 

نفسه يف األشياء الكثرية ضمن العامل بينام يحافظ عىل تعاليه وتنزهه. من خالل كون الطاو مظلم 

ومبهم فهو يؤلف إبداع العدم الخالَّق الذايت والسالب؛ ومن خالل كون الطاو ال عالمة له، فهو 

يشري إىل رابط أنطولوجي خالق مع الوجود أيضاً. 

]1]-املصدر السابق، 80 )47(

[[[- Zhuangzi،800.
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وهكذا نرى أن هايدغر كان محقاً بشكل جزيئ حني يقول بأن الوجود متخلل بالعدم، ويتطلبه 

حتى يحافظ عىل حقيقته الوجودية. لكن، ومن زاوية طاوية، فال تخلو عبارة هايدغر من اإلشكال 

نتيجة رفض هايدغر ألن يرى يف العدم أي يشء إال اإلما ـ أو يف أو الحضور اإلنساين مع الوجود 

)الدازاين(. إن تقلب الوجود يف هاوية الجالء السحيقة يشري بشكل صحيح إىل انقالب بعيداً عن 

الالوجود، لكن هذا التقلُّب الذايت للوجود، ومن الناحية األنطولوجيةـ  الكوزمولوجيةـ  ال ميكن له 

أن يكون نتيجة الوجود نفسه، بل ال بد وأن يكون العدم ما يوجهها، ولهذا سنجد أن الطاوية تجادل 

ضد فكرة أن هذه القفزة محجوبة بالعدم بينام هي يف الحقيقة ليست إال العدم نفسه! 

بناء عىل هذا، ميكننا أن نبني املزيد من الفروقات بني دور العدم يف فلسفة هايدغر ودوره يف 

الطاوية من خالل مالحظة أن قيام هايدغر بإعادة مساءلة امليتافيزيقا الغربية ال يهدف إىل تقديم 

تفسري إيجايب للعدم؛ بل عىل العكس تاماً، فال يزال هايدغر يدعونا إىل أخذ تفكرينا يف العدم 

إىل أبعد من الحجة التقليدية التي تقول إنه يجب أن يستمر باستقالل عن الوجود ـ وهو مصدر 

بالعدم«]1] مام يتيح له املجال يك  إدانتنا للوجود وكراهيتنا له ـ إىل حيث يكون الوجود »مضاءاً 

ليس إىل  يتحدث عنه هايدغر  الذي  االنتامء  فإن  يظهر كام هو يف جوهره. وباإلضافة إىل ذلك 

العدم ألن »الوجود، مبا أنه األكرث تيزاً وندرة، إذا ما أخذ ضد العدم فسوف يرجع نفسه من شمولية 

املوجودات، وكل التاريخ ـ حيث يصل الوجود إىل جوهره الحقيقي ـ سيخدم فقط تراجع الوجود 

إىل حقيقته الكاملة«]2]. إن تراجع الوجود من عامل املوجودات مشابه لحالة العدم الوسطية، ويف 

هذه الوسطية تظهر حقيقة الوجود مبا هو الحدث األهم. 

تراجع الوجود وظهور حقيقته

إن الحدث الذي ميثل جالء الوجود هو حدث فريد مل يشهده أحد، إال اإلله ـ بحسب هايدغر، 

لكن هذا ميثل تناقضاً صارخاً مع العزلة املنسوبة إىل الطاو التي أشار إليها الوتيس: 

ُوِجَد قبل السامء واألرض؛ صامت وفارغ ومنفرد وغري متغري، هو  يوجد يشء المتعنيَّ وكيلِّ 

موجود يف كل مكان لكنه يظل حراً من األخطار، وذلك ميكنه أن يعترب أم السامء واألرض. ال أعلم 

ما اسمه ولذلك أطلق عليه اسم: الطاو]3]. 

[1[- Heidegger،Contributions to Philosophy،380 )269(.

]]]- املصدر السابق، 8]3 )56](.

[3[- Daodejing،63.
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بالنسبة إىل الوتيس، ذاك الذي يقدر عىل فتق رتق كتلة املوجودات التي تبدو وكأنها غري قابلة 

للخرق ليس الوجود، بل العدم. مبا أن الطاو يعكس سكون العدم الفارغ الفرداين فإنه يسكن يف رس 

ال ـ وجوده الخاص، مشكالً األرضية األساس التي ينبثق منها وفيها الوجود. ومبا أنه وجودي فياض 

يف توجهه فإن حريته تظل غري متأثرة رسمداً. هنا نجد سبب اتصال الطاو بالعدم، إذ إن العدم فقط هو 

ما ميكنه لعب دور األرضية األصيلة للوجود، ومن هذا الوجه يظل منزهاً عن األصل ومتفرداً بالذات. 

يعرب هايدغر عن مشاعر مشابهة حني يقول: »تشكل فردانية الوجود أصل أحديته، وبحسب هذا 

ال يلقي الوجود حول ذاته إال بالعدم الذي تظل مجاورته أصيلة إىل أقىص درجة والذي يظل أكرث 

الحرس أمانة يف حامية هذه األحدية«]1]. بعد أن ذكر هايدغر ذلك عاد بعد قسمني من كتابه ليقول: 

يذكرنا الوجود بـ»الالَّ يشء«، ولذلك فالعدم ينتمي إىل الوجود. نحن نعلم القليل القليل حول 

هذا االنتامء، ولكننا نعلم إحدى نتائجه التي تبدو يف مظهرها سطحية بالقدر الذي تدعي فيه أنها 

الحامسة  بكامل  أنفسنا  نكرس  أن  دامئاً  علينا  أن  ونعتقد  ومنقته،  »العدم«  نخىش  نحن  سطحية: 

إلدانته مبا أن العدم بحق ليس إال الالَّشيئية املحضة]2]. 

يذكرنا  العدم  إن  أيضاً  يقول  بأنه  تذكرنا  ما  إذا  كالالوجود  بالعدم  إذن  هايدغر  يعنيه  الذي  فام 

بالوجود؟ يبدو يل أن هذا سؤال يف غاية األهمية تعتمد كيفية إجابتنا عنه  عىل مدى تقبلنا ألخذ 

العدم كعامل مساو للوجود يف إسهامه يف تنظرينا امليتافيزيقي وكيف ترسي هذه املساهمة. بعبارة 

أخرى: هل ثنائية العدمـ  الوجود ذات اتجاه واحد أم هل هي مزدوجة االتجاه؟ وهل يؤثر هذا بدوره 

عىل الطريقة التي نفرس فيها القفزة؟ 

مع أننا قدمنا بعض اإلرشادات بالنسبة إىل اإلجابة، إال أنها يف الواقع تبدو أكرث تعقيداً مام قد 

تولدت  الطاو، والضعف هو عمليته.  »الرجوع هو حركة  إن  يقول الوتيس  فأوالً،  املرء!  يفرتضه 

الطاو كإمكانية الكون  العدم«]3]. هذا يعني أن  ينشأ من  الوجود  الوجود، لكن  الكثرية من  األشياء 

الخالقة، هو يف الوقت ذاته الوجود والالوجود، وتتآلف املوجودات من خالل إحاطته يف وحدة 

املوجودات  بتامزج  متأثر  غري  يظل  وبالتايل  لنفسه  منها  بأي جزء  يحتفظ  ال  الطاو  لكن  واحدة، 

وانقسامها. فالعودة إىل الطاو إذن إمنا هي استيعاب فائدة الالوجود، وحني يتم االستيعاب بهذا 

املعنى ميكن للواحد أن ميتزج من وحدة األشياء الالَّمتعينة ـ أو إن شئت قلت: من ضعفها. 

[1[- Heidegger،Contributions to Philosophy،371 )267(.

]]]- املصدر السابق، 378 )69](.

[3[- Daodejing،109 -10.
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ضد  إياه  معتربة  العدم،  تفسري  يف  أخطأت  لطاملا  الغربية  امليتافيزيقا  بأن  يرى  هايدغر  لكن 

الوجود األدىن منه »حاطِّني إياه إىل مجرد نفي تعني املوجودات ووساطتها كام فعل هيغل وجميع 

إليه هو[ تجربة العدم كمتوجه إىل حقيقة الوجود،  امليتافيزيقيني من قبله... ]ولذلك فام نحتاج 

وعىل أساس هذا التوجه الوصول إىل معرفة ثابتة بحصول الوجود الجوهري«]1].  إن السبب الذي 

جعل هيغل ومن سبقه يرون بأن العدم محدود بدور التوسط هو توجههم إىل التفكري بطريقة تشعبية 

ثنائية تقوم عىل ما هو كائن وما ليس بكائن، ما هو صحيح وما ليس بصحيح، وهكذا دواليك. ينظر 

هايدغر إىل هذه املسلكيات حني يحتج بأن علينا أن نتقبل »إمكانية أن يكون النفي من جوهر حتى 

أعمق من كلمة »نعم«، خصوصاً وأن الـ»نعم« تؤخذ برسعة مبعنى أي نوع من القبول، وبالسطحية 

ذاتها الذي تؤخذ بها الـ»ال«]2]. 

هكذا ميكننا أن نفرس »النعم« و»الال« عىل أنهام ينتميان إىل املوجود ألنه من طبيعة الوجود 

أن يولدهام. لكن هايدغر يعود ليكمل ويقول بأنه وبالرغم من هذه الحقيقة فإّن "النعم" الجوهرية 

"والال" الجوهرية يأخذان كالهام الدازاين عىل أنه منزلهام، والدازاين بدورها يسكن يف الوجود؛ 

الوجود؛ وهذه إحدى  الذي يضفيه هايدغر عىل  التفوق  فإن تشوانغتيس كان سيجد إشكالية يف 

نصوصه تقدم رواية شخصية نابضة بالحياة عن زوجته حول سبب ذلك: 

"كان هناك وقت قبل أن تولد. مبا أنه كان هناك وقت قبل أن تولد فقد كان هناك وقت قبل أن 

يكون لديها جسد. ومبا أنه كان هناك وقت قبل أن يكون لديها جسد فقد كان هناك وقت قبل أن 

تكون لديها التيش ]نََفس الحياة / الطاقة الحياتية[. يف وسط عدم التاميز الهائل هذا، حدث تغيري 

وكان هناك التيش، ثم تغريت التيش وكان هناك جسد، ثم تغري الجسد إىل الحياة، واآلن حدث 

تغيري آخر وهي اآلن ميتة]3]. 

تظهر لنا رواية تشوانغتيس كيف ميكن للعدم أن يسبق الوجود زمانياً ووجودياً من خالل تتبع عودة 

زوجته إىل الطاو باستخدام لغة كوزموجونية )تتعلق بنشأة الكون(. بينام تستهدف القفزة التي نجريها 

إىل حقيقة الوجود كيفية تفكرينا يف الدازاين وتأطرينا له، إال أنّه وبالرغم من ذلك هو إطار يعجز طريقه 

عن التمدد متجاوزاً نفسه. إن القفز إىل »الليس« يعرِّف املا هو كائن بالوجود، وبذلك تظل إحدى 

أعىل أهدافه مجرد املصلحة الذاتية. ما نحتاج إليه هو وسيلة نوحد فيها بني السلب واإليجاب يف 

[1[- Heidegger،Contributions to Philosophy،380 )269(.

]]]-  املصدر السابق، 140 )90(.

[3[- Zhuangzi،614 -15.
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»اإلما ـ أو» بحيث يصبح الكل واحداً إذ إن فعل ذلك سيمكننا من االلتفاف عىل حضور »الدازاين« 

الدائم لنستبدل به أعجوبة الطاو امليونطولوجية. إن القفزة إذن هي العودة إىل مركز كينونة اإلنسان، 

وهو مركز يتسامى عن الزمنية والقياس، والذي ترضب جذور ثباته يف رسمدية العدم. 

أنية  إىل  أنفسنا  عن  بعيداً  يحملنا  فعل عقيل  أنها  القفزة عىل  هايدغر  يتصور  لتونا،  ذكرنا  كام 

»الدازاين«، وأن هذا يتيح لنا املجال يك نرتك وراءنا البداية األوىل التي انطلقت منها امليتافيزيقا 

الغربية يف تفكريها يف الوجود لنسعى إىل بداية جديدة يرتبط فيها الوجود بالعدم بهدف السمو فوق 

معرفتنا التاريخية املوجودة مسبقاً حول اإلنسان]1]؛ وليوضح هايدغر ما يعنيه بهذه القفزة كتب أن 

»القفزة هي القفز إىل االستعداد لالنتامء إىل الحدث... إن تدخل الوجود املعطى إىل الكائنات 

البرشية التاريخية ال يظهر نفسه أبداً لهم مبارشة إال بطريقة مخفية باطنة ويف أوجه إيوائه للحقيقة«]2]. 

الطاو وسنالحظ  التي أضفاها تشوانغتيس عىل  الكثرية  قاله هايدغر مع األوصاف  ما  فلنقارن 

تشابهاً كبرياً يف مسار الجدل الذي اتبعه مع جدل هايدغر، فقد كتب التايل: »للطاو حقيقته وعالماته 

ولكن ليس له أي فعل أو شكل؛ ميكن تريره ولكن ال ميكن تلقيه؛ ميكنك الحصول عليه ولكن ال 

ميكنك رؤيته؛ الطاو هو مصدره نفسه، هو أصل نفسه«]3]. يخبئ الوجود نفسه عن قبضة الرتابة حني 

يلوذ بالجالء، ومبا أن الجالء يشري إىل املوقع الذي تنكشف فيه حقيقة الوجود، يظل مدى امتداد 

وجودها محجوباً ومبهامً؛ لكن غموض الوجود ال يكاد يذكر إذا ما قورن بالطاو، فلم األمر كذلك؟ 

األمر كذلك ألن الطاو ـ وبخالف الوجود ـ يحتوي مصدره يف نفسه أما جذوره فرتجع إىل العدم. 

تكامل الوجود والعدم

حني يقفز الوجود إىل هذه الهاوية فإنه يتخذ صفاتها ويقارب العدم، ولكن نقطة الخالص ال 

تكن يف معانقة رس العدم، بل تحصل من خالل الحضور الدائم مع أنية الدازاين؛ وهكذا يجعل 

هايدغر ثنائية الدازاين ـ الوجود الحقيقة الكربى للموجودات كحقيقة تنكشف دامئاً بشكل جزيئ 

يف العدم املحيط بها واملرتبط بكونها ال ميكن لها أن تعرف عىل ما هي عليه. بكلامت أخرى: ما 

نقفز إليه يف الحقيقة هو أنفسنا املتغايرة واملتباينة يف مكان وزمان الدازاين؛ ولذلك فنحن بالفعل 

دامئا يف الجالء، عند حدث الوجود، ولهذا السبب قال هايدغر: 

[1[- Heidegger،Contributions to Philosophy،140 )90(.

]]]- املصدر السابق  186 )0]1(.

[3[- Zhuangzi،246.
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إن أكرث القفزات أصالة واتساعاً هي تلك التي يتخذها الفكرـ  وال يعني هذا أن جوهر الوجود ميكن 

له أن يتحدد عىل أساس الفكر )التوكيد(، بل ألنه هنا ويف معرفة الحدث يتم اخرتاق وهدة الوجود إىل 

املدى األبعد وميكننا استخراج إمكانيات إيواء الحقيقة يف املوجودات بالشكل األكرب]1]. 

من وجهة النظر الطاوية، فإن حالة الالَّتفكري ال تعني أال يفكر اإلنسان، بل تحمل معنى يعج 

باملفارقات وهو: أن يتعلم التفكري دون عقل، أو بكلامت أخرى: أن يفكر دون أي شعور متجذر 

بالذات واألنا. إذا ما اعتنق اإلنسان فكرة أن الطاو هو ما يجيلِّ الحقيقة وكل يشء تحتويه فأي حاجة 

تكون لدينا عندها للتفكري من حيثيات البرص أو السمع أو أي من الحواس األخرى ما دام الطاو 

هو الدليل املرشد؟ يحذرنا كتاب التشوانغتيس مراراً وتكراراً من االعتامد عىل حواسنا إذا ما أردنا 

أن نتفاعل بشكل صادق حقيقي مع العامل، وذلك ألن العامل يف جمعيته هو مجموع املوجودات 

ومقابالتها من الالموجودات، وبينام ينتظم الطاو وينترش بحسب طبيعته الذاتية )والتي يطلق عليها 

الطاويون اسم زيران، وهي كلمة صينية تعني حرفياً: هو كذلك( فإن اإلنسان من حيث هو الدازاين 

نفسه ـ أي الحضور الواعي مع الوجود ـ  هو ليس إال واحداً من إمكانيات ال حرص لها ميكن بها 

للطاو أن ينتقل فيها. إن هذا الحدث ممكن فقط بسبب ال تعنيُّ العدم، فلو كان الطاو يعتمد عىل 

يشء متعني متشخص محدد فلن يكون هو مصدر ذاته، ناهيك عن كونه الحامل لحقيقة الوجود. 

ليس  ما  إىل  وينتقل  الخفاء  من  شديدة  حالة  يف  دامئاً  »الوجود  ليكتب:  يعود  هايدغر  لكن 

بالحسبان وهو الفريد من نوعه عند أعىل القمم وأحدها والتي تؤلف ما يحاذي جذر العدم السحيق 

العدم  إىل  التوجه  يتجنب  أن  الكالم  بهذا  هايدغر  يحاول  العدم«]2].  أساس  يشكل  ما  نفسه  وهو 

باملعنى السالب تثيلياً: إن هدفه هو أن يتبنى العدم كحاجز يفرق بني الوجود واملوجود، وبني 

البداية األوىل للتفكري يف الوجود والثانية األكرث جدة. وهكذا وبينام يشري الحدث إىل والدة جديدة 

للوجود من خالل اشتامله عىل العدم فقد عجز فهم اإلمكانيات الخالصية التي يقدمها؛ فام مل 

يرغب فيلسوفنا يف االعرتاف بحقيقة العدم امليونطولوجية كالوسط اإلمكاين الذي تشتق منه حقيقة 

إىل  للوصول  العدم  هاوية  إىل  القفزة  هذه  إن  الطاوية  الزاوية  من  القول  ميكننا  الكربى،  األشياء 

الوجود ال تختلف عن جدل تشوانغتيس حول »هذا« و»ذاك« الذي أشار إليه يف الفقرة التالية: 

حتى هذا هو طريق ذاك، وذاك هو طريق هذا؛ لكن هذا لديه خطؤه وصوابه، فهل يوجد يف 

[1[- Heidegger،Contributions to Philosophy،187 )120(.

]]]- املصدر السابق 186 )0]1(.
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الواقع تييز بني هذا وذاك أم ال يوجد تييز بني االثنني؟ حني ال يعود هذا وذاك ضدان لبعضهام 

واملدار  املحور  عند  اإلنسان  يقف  حني  بينهام.  كاملحور  الطاو  اإلنسان  يجد  فسوف  بعضاً 

فعندها ميكنه أن يتعامل مع تغريات ال نهاية لها من الخطإ والصواب. لهذا قيل إن اليشء األفضل 

لالستخدام هو توضيح األضداد لبعضها بعضاً]1]. 

إن القفز الحقيقي إىل الهاوية ال يتطلب سلبية زائفة للوجود، بل دهشة مكتنفة بالعدم األصيل 

انتامء  األويل. إن إجراءات كهذه ستلبي دعوة هايدغر إىل »التساؤل حول امليتافيزيقا وتحديد 

الوجود والعدم إىل بعضهام بعضاً بشكل أكرث أصالة وجذرية«]2] بينام  ستحافظ عىل العدم عىل 

صة التي يشكل احتاملها أصل جميع "عمليات الخلق" أي )أن  أنه »ممتلئ بتلك "القدرة" املخصِّ

تصبح املوجودات موجودة بشكل أكمل(«]3]. 

د هايدغر تردُّ

يدل عجز هايدغر عن حمل تحليله إىل خطوة أبعد، وتحويل القفزة إىل وحدة أنطولوجية ـ 

تُرى  الغربية؛ فهل  بالكامل عن املعايري امليتافيزيقية  التخيل  كوزمولوجية كاملة، عىل تردده يف 

أدت دراسته الفاشلة للنصوص الطاوية مثل التاو يت تشينغ والتشوانغتيس إىل اعتقاد أقوى لديه 

حتى  استعداده  فإن  ذلك  من  بالرغم  ولكن  كذلك،  األمر  كان  لرمبا  التحويلية؟  الدازاين  بقدرة 

للتفكري يف العدم كام فعل يف »مساهامت للفلسفة« لهو أمر مثري لإلعجاب. 

أشد  هايدغر  خشيها  التي  العدم  أحادية  عىل  يتغلب  ما  هو  الطاو  محور  عند  الوقوف  إن 

الطاوي  العدم مبفهومه  الواقع بأرسه.  بل نسيج  فالعدم مل يعد "ال شيئاً" متفرِّداً محضاً  الخشية، 

الطاو والتي تقع يف  الحياة يف أقىص صورها، وسيلة اإلمكانيات املصبوغة بدهشة  هو خالقية 

إن شموليتها هي  أو سيكون الحقاً.  أو هو كائن اآلن،  كائناً،  يعد  ثم مل  جوهر كل موجود كان 

اكتاملها، ومن خالل هذا االكتامل يدع الطاو األشياء تكون كام يف استعدادها الطبيعي أن تكون؛ 

ولهذا أقول إن القفزة إىل هاوية العدم ليست قفزة من هذه الذات إىل ذات أخرى، بل عودة باطنية 

إىل السكون البسيط الفارغ املتجرد الذي مييز األشياء التي تتناغم مع الطاو]4]. وهكذا يتم تجاوز 

[1[- Zhuangzi،66.

[[[- Heidegger،Contributions to Philosophy،194 )129(.

]3]- املصدر السابق 194 )9]1(.

]4]- إن سبب كونها بسيطة وفارغة وساكنة هو بسبب انعدام األسامء والصفات يف حقها، وهي نعوت تضفيها عليهم اإلنسانية ولكنها يف 

الحقيقة أجنبية عن حقيقتها الجوهرية يف ذاتها. 
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»حدث الوجود« يف الجالء من خالل »ال حدث« الطاو؛ وهو »ال حدث« ألن الطاو يعمل كاملحور 

لجميع التحوالت ويف الوقت ذاته يعمل كأساس حقيقتها يف حال كونه دون أساس سابق له. 

إن القفزة مام له جذر وأساس )الوجود( إىل ما ال جذر له وال أساس )الطاو( إمنا هو تحرير 

للمحدود بأصله وأساسه من خالل االلتجاء إىل العدم الذي ال أساس له، وبهذه الطريقة ال يرتكنا 

الجالء أبداً ألنه دامئاً مرافق لنا يف داخلنا. 

إذن فالبحث عن الجالء األصيل األويل ال يتعلق بتحويل مسار تاريخ التفكري امليتافيزيقي، بل 

عىل العكس: فهو يتعلق باستهداف الرشاكة الخفية املسترتة بني العدم والطاو؛ لقد أظهرنا استعداد 

هايدغر لتقبل فكرة أنه من املمكن لنا أن نعرف أنية الدازاين من خالل عالقتها مع "ليسية" الوجود، 

لكن هذا التوجه إىل العدم كان ومنذ البداية محكوماً عليها أن تستسلم للحاجة األنانية إىل الوجود. 

وكخالصة ملا سبق، فقد قلت يف النقاش الذي سبق إننا وإذا أردنا أن نعيد التفكري يف طبيعة 

ركزت  امليونطولوجية  الطاوية  ميول  استخدام  خالل  من  للحياة.  وقابل  بناء  بديل  فلدينا  الوجود 

عىل مثال الجالء وتثيل هايدغر له كمكان تنكشف فيه حقيقة الوجود. أما الطاوية فتجعل العدم 

كاملوئل الذي يحقق فيه الطاو خالقيته، ومن خالل ذلك تنسب إليه صفات تفتقد إىل الوجود تاماً 

للتأكد من أن رفعته ستظل أبعد من تطفل أيدي اإلنسانية؛ بالنسبة إىل كل من الوتيس وتشوانغتيس 

فليس الجالء »زوال خفاء« )أو: Alêtheia( الدازاين، بل انكشاف أن الوجود متحد دامئاً مع العدم 

يف دورة التولد وإعادة التولد والربوز والكمون. لذلك يشري الجالء إىل موقع حريتنا الكوزمولوجية 

التي تسهل انجالء جوهر الحقيقة نفسها، وهي حقيقة ترتبط دون ريب مع تعايش الطاو مع العدم 

واستخدامه له. 



مفهوم الجسد عند هايدغر
بني الثنائية وفلسفة الكينونة

Ouiza GALLEZE ]*[
ويزة غاالز]]]

وعند  عامة  بصفة  الفلسفي  الفكر  يف  »الجسد«  معنى  استخالص  النص  هذا  يقصد 

هايدغر عىل وجه الخصوص. كاتبة املقال الباحثة الجزائرية ويزة غاالز تسعى إىل معرفة 

بها  توحي  ضمنية  فكرة  مجرد  أو  للجسد،  مستقلة  نظرة  يحمل  هايدغر  رأي  كان  إذا  ما 

مؤلفاته الكثرية وال سيام كتاب »زاين أوند زايت« )Sein und Zeit( أو نصوص »ملتقيات 

 .)Les séminaires de Zollikon( »زوليكون

تحت هذا العنوان: "مفهوم الجسد عند هايدغر ـ بني الثنائية وفلسفة الكينونة"، توضح لنا 

الكاتبة تأويليات هايدغر ومنظوريته يف ما يعني ثنائية الجسد / النفس وصلته بالكينونة.

املحرر

تعددت األسئلة حول الجسد يف وجوده املادي ويف عالقته بالروح، ومن الصعب تجنبه يف حديث 

العامة ألنه وسيلة للحركة والتواصل بني الناس؛ فالجسد هو الذي يتحرك ويعمل ويبيك ويضحك. كام أن 

التساؤل الفلسفي انطلق من أسباب وجود املادة، والجسد جزء منها. لكنه مل يؤخذ بعني االعتبار وعىل 

انفراد إال يف حاالت استثنائية، فقد ربط عىل الدوام بالروح ضمن ثنائية تعقدت عرب التاريخ حتى صارت 

أهم ما يوجد يف تلك العالقة القدمية املتشعبة واملتعددة التفسريات، وكانت هذه العالقة محل اهتامم 

يف شتى املجتمعات والفلسفات والديانات واالعتقادات كلام تساءلت عن قضايا أصل الوجود. 

  *ـ أستاذة جامعية ـ وباحثة يف مركز البحوث يف عصور ما قبل التاريخ وعلم اإلنسان والتاريخ ـ الجزائر.
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ويف عقود من التاريخ كان الجسد يشكل حلقة منسية )كالعصور الوسطى(، حيث كان تظاهره 

الروحي أهم من وجوده لذاته، فتزايد تساؤل الفالسفة واألطباء وعلامء النفس عن رس حيويته وعن 

موته أي فنائه أمام احتامل خلود الروح أو دوامها. كام طُرح سؤال حول إمكانية تعذيب الجسد عند 

تعذيب الروح يف العامل اآلخر حسب الديانات الوحيانية. 

التي يعيشها الجسد  الثبات  الذي أقلق املرء يف هذا املوضوع ليس حالة  إن االهتامم األول 

طيلة حياته بل التغري الذي يطرأ عليه عند موته أي عند مفارقة الحياة له. لحظات قليلة تغري جذريا 

من جوهره من جسم حي إىل جثة جامدة، إنها لحظة عبور من هذا العامل إىل العامل اآلخر وعىل 

أساس هذا الجزيء من زمن بُنيت آالف النظريات. 

 objet( متحرك  أو يشء  الجسد كامدة  الفكر هو وجود  أهل  الذي شغل  الثاين  االهتامم  وأما 

ديكارت  ويتابع  كقوة«]1]،  الحياة  يحمل  طبيعي  »كجسم  أرسطو  عرّفه  فلقد  غري،  ال   )animé

)Descartes( )1596- 1650( قائال أن »جوهره التفكري«]2]، فتكون املادة هي األصل دون أي يشء 

آخر وهي التي تفكر. كل هذا القلق فتح املجال عىل املستوى العلمي لكّم هائل من املدارس 

ذات األفكار البناءة متضاربة كانت أو متوافقة مل يضعف صداها عىل مّر الزمن. 

قبل أن نتوغل يف تفسريات هذه العالقة الرثية، يستحسن املرور ببعض التوضيحات اللغوية 

والتاريخية التي تفرض نفسها. أوال، من الجانب اللغوي نستعمل عبارة »الجسد« بدل »الجسم« 

لنميز بني األول الذي يخص املادة التي تسمح لإلنسان أن يولد ويحيا، والثاين الذي يكون أعم من 

ذلك وقد يلم بكل أنواع األجسام التي تحدث عن املادة.  

فالجانب غري  الحي ولإلنسان،  للكائن  املادي املحسوس  الجانب  الجسد هو  كان  إذا  ثانياً، 

املادي هو ما يسمى الروح أو النفس أو الفكر أو العقل. عبارات ال ترتادف لكنها تؤدي كلها معنى 

ما هو »غري مادي« وقد تُستعمل الواحدة بدل األخرى دون قصد التمييز أو ألسباب فلسفية. هذا 

إشكال يطرح يف اللغة العربية بالتحديد حيث مييَّز بني مفهومي النفس والروح، إذ يفضل البعض 

استعامل عبارة »النفس« ألن »الروح من أمر ريب«]3]. ولعل استخدام ابن سينا لكلمة »نفس« يف 

قصيدته كان لتفادي حكم بعض رجال الدين يف أيامه. لقد حاولنا أال ندخل يف متاهة املفاهيم 

العربية، وارتأينا أن نتعامل مع عبارة »الروح« ألنها أكرث استعامالً يف هذا امليدان وأفضل ما يرتجم 

]1] - أرسطو: »النفس«، ترجمة تريكو،  باريس، مطبعة فران )Vrin(، ج ]، 0]4 أ 0].

]]] - ديكارت: مقالة يف املنهج )Discours de la méthode(، طبعة ليربيو، ص. 4. 

]3] - راجع اآلية » ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ريب وما أوتيتم من العلم إال قلياًل« ـ سورة  اإلرساء. اآلية 58.
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ما  لتفسري  الجسد  الفلسفي لكل ما هو يف عالقة مع  بالفرنسية، وفيها نجد املعنى   )âme( عبارة 

يؤسس حياة اإلنسان. كام أن »الروح« بالعربية تؤنث وتذكر، فاخرتنا تأنيث الروح أمام تذكري الجسد.  

ثنائية اجلسد والروح

دون  بالروح، حيث ال ميكن تصوره  الوطيدة  يخّص عالقته  الجسد  قيل عن  ما  أهم  تاريخياً، 

حيويته وقيمه ونشاطاته، وال ميكن الحديث عن هذه الحيوية والقيم والنشاطات إال وهي يف جسد 

يُؤويها، وفيه توضع كل األشياء غري املرئية التي تساهم يف تركيب جسديته وماديته. 

التي تخص عالقة الجسد  الفلسفي تعددت اآلراء واألقوال والتعريفات والنظريات  الفكر  يف 

عالقتهام  يف  الطرفني  بهذين  الحاالت  أغلب  ويف  معانيها،  بكل  اإلنسان  ماهية  لتتحدد  بالروح، 

الدامئة. ومهام كان اتجاه الفيلسوف أو العامل، فمن الصعب الحديث عن الجسد دون التطرق إىل 

 )dualisme( ما يقابله، وال ميكن اإلحاطة مبعنى اإلنسان بالنظر إىل جزء واحد فيه. يف هذه الثنائية

بني الجسد والروح يكمن رس كينونة اإلنسان. لذا يقول لوقريطوس )Lucrèce(: »إن الجسد غالف 

الروح وهي )أي الروح( حارسه وواقيه«. لكن ال يشاطره أفالطون الرأي يف فكرة الحامية، ألنه يرى 

أن الروح لوحدها تكون يف كامل قواها وتفكر بجد ورزانة طاملا مل تأبه بالجسد. 

ويف خضم هذه اإلتجاهات، يتضح جليّاً أّن للرأي الفلسفي اتجاهنْي هاّمني: من يقول باالتفاق 

)dualité( أو  الثنائية  أو  بالتنافر  يقول  )Spinoza(]1]، ومن  أمثال سبينوزا  الجسد والروح  التام بني 

التوازي )parallélisme(، وبني هذا وذاك تتعدد اآلراء. 

الثنائية يف ما قبل الفلسفة

ومنه  الفلسفي  السؤال  لنتفحص  اليوناين  العهد  إىل  الرجوع  الكالسيكية  الفلسفة  يف  اعتدنا 

سؤال العالقة بني الجسد والروح الذي ما فتئ أن ُسمي »ثنائية الجسد والروح«. احتار دميقريطس 

)Démocrite(]2] يف أصل املادة لذاتها، بينام تساءل أفالطون عن اإلنسان يف صورته املتكاملة 

بني املادة املرئية والفكرة غري املرئية. لكن ال مُيكن اعتبار هذا املرجع كالبداية الوحيدة للفكر 

والفرس  اآلسيوية  والديانات  الحمر  الهنود  عند  نجد  إذ  والدهشة،  التساؤل  انطالق  أو  الفلسفي 

 :)Baruch Spinoza( سبينوزا .)monisme( »1] - سبينوزا يرى أن بني الروح والجسد نوعاً من التوازن ويعرب عنه مبفهوم »الوحدة[

فيلسوف هوالندي ديكاريت )-]163 1677(، أخذ حذره من التطبيق الديني دون أن يتناقض مع الفكر اليهودي واملسيحي. وقد أثر بشدة 

يف معارصيه وعدد كبري من املفكرين من بعده. فسامه »جيل دولوز« )Gilles Deleuze( أمري الفالسفة.

]]] - دميقريطس )460 - 370(  فيلسوف يوناين يعترب مؤسس املذهب املادي العتقاده أن يف الكون ذراٍت وفراغاً. 
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واملرصيني القدماء واألفارقة شامال وجنوبا أراء ال تقل أهمية. تساءل كل منهم عن الجسد وعن 

الروح والعالقة بينهام وانفصالهام ومآل كل منهام، وقد بنوا حول هذه اللحظة ـ أي االنفصال ـ 

طقوسا يزيد تعقيدها بقدر تعقيد ثقافات املجتمعات وأثر بصمتها يف تاريخ الحضارة اإلنسانية. 

واحدة حرة  األقل،  تسكنانه عىل  روحنْي  للجسد  أن  تعتقد  الحمر  الهنود  قبائل  معظم  كانت 

طليقة تستطيع أن تخرج منه أثناء نومه أو يف حالة الغيبوبة وأخرى ماكثة فيه. عند املامت تنتقل 

الثانية  تبقى  بينام  والحيوية،  الحركة  عىل  قدرته  فتنعدم  األرواح  عامل  إىل  مبارشة  منهام  واحدة 

وقتا من الزمن حتى تنتهي الطقوس املقامة من أجله ويُنهي أهله كل األشغال التي مل يقدر عىل 

إنهائها يف حياته. 

املرئية  الجوانب  تجمع  والروح كوحدة  املادة  بني  العالقة  إىل  ينظرون  فهم  البوذية  أهل  أما 

تََجلٍّ  إال  هو  ما  أو مخفي  أو روحي مريئ  مادي  كائن  ما هو  واحد. كل  وعاء  املرئية يف  وغري 

لليشء نفسه يف إطار قانون كوين أسايس يتمثل يف »الواحد«، كل أشياء الكون مرئية كانت أم 

أو  كالجسد  املادية  الجوانب  منفصلة وكل  ليست  فهي  للحياة،  واحد  ينبوع  من  تأيت  مرئية  غري 

الروحية كالعقل والعاطفة واإلرادة لها األهمية نفسها. يقول »نيشريان]1]« أنه »ميكن ألي شخص 

عن  يكشف  املادي  الجانب  ألن  صوته  إىل  االستامع  خالل  من  آخر  شخص  أفكار  يعرف  أن 

الجانب الروحي«، فاملادة والروح جوهر واحد وإن يبدوان مبظهرين مختلفني. 

من  جسد  األقل  عىل  أو  الجسد  حول  ومتنوعة  غنية  نظرة  القدماء  املرصيني  عند  نجد  كام 

أن  يعتقدون  وهم  الكون.  لقوانني  واحرتامه  الواسعة  مبعرفته  البقاء  عامل  بلوغ  من  سيتمكن 

املكونات  لكل شخص عرشات  والروح ألن  الجسد  بطرفيها  االزدواجية  معنى  يتجاوز  اإلنسان 

الدنيا  موجودات  املتمثل يف  املحسوس  الدنيوي  املجال  إىل  ينتمي  تجعله  والالمادية  املادية 

مكوناته  وبفضل  واألسالف.  اآللهة  دائرة  يكّون  الذي  املحسوس  غري  الروحاين  املجال  وإىل 

البقاء عىل قيد الحياة وإىل األبد  اللطيفة ميكن لكل شخص بعد موته أن يتوقع  غري املادية أو 

بجوار القوى الغيبية الخارقة للطبيعة التي تقنن الظاهرة الكونية. ومن أجل ذلك، عليه أن يعمل 

عىل املحافظة عىل »آنخ« أي نَفس الحياة )souffle de vie( باحرتام مبادئ »معت« )Maât( إلهة 

بفهم  للبرش  يسمح  الذي  هو  التوازن  ألن  العامل  يف  والتوازن  والحقيقة  والعدالة  والسلم  النظام 

عامل اآللهة وإدراكه واستيعابه. 

]1] - أحد شيوخ البوذية من القرن الثاين عرش.
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ويف األرايض اإلفريقية، كان االعتقاد بوجود قوة غري مادية يف الجسد املادي من وقت مبكر، 

منذ أن رشعوا يف دفن جثث موتاهم بتطبيق طقوس خاصة بها]1]. فمن يعتقد بخلود الروح ومن 

يذهب إىل خلود اإلثنني وعودتهام بعد املوت، كل ورشات العمل ما زالت مفتوحة، إال أّن نتائجها 

تُْعِطنا نتائجها األدلة الكافية لتفهم طبيعة العالقة الدقيقة بني الروح والجسد قبل مجيء أوىل  مل 

الديانات الساموية. فالظروف التاريخية لهذه املناطق وكرثة الحركة فيها تجعل البحث يف املايض 

متعدد الجوانب، ومل توفر لهذا النوع من االكتشافات االهتامم واإلمكانيات والوقت الكافية. كام 

أن الديانات الساموية أضفت لونها الروحي عىل معتقدات وطقوس هذه الشعوب بوضوح جعل 

ما سبقها عديم الحضور. 

بالروح واآلراء حول  الجسد يف عالقته  النظر إىل  مؤكَّداً يف  رأياً  الساموية  للديانات  إن  حقا، 

لحظة اللقاء ولحظة الفراق بني الطرفني حاسمة ومتنوعة. هذا ما جعل امليتافيزيقا تسعى مسعاها 

وتقيد إتجاه الفكر لعدة قرون. 

األوىل  الفلسفة  أنها  أرسطو  وقال  الكون،  تفسري  عىل  القدرة  أنها  عىل  امليتافيزيقا  ُعرفت 

)philosophie première(، يقصد بها كل ما مل يستطع العلم أن يحرصه يف التجربة. لكنها تطورت 

مع تطور الفكر خاصة يف ظل الديانات لتبني هرما من املعتقدات يصعب تجاوزه. وقد عرّفها كانط 

)Kant( عىل أنها »علم األصول األوىل للفكر اإلنساين« تلم مبعرفة أرسار الكون وتطمح إىل معرفة 

الالمحسوس أي الالمادي. 

تفسري  أساس  هي  صارت  أن  إىل  الوجود  أصل  تفسري  يف  نفوذها  وتأكد  امليتافيزيقا  تطورت 

بالجسد دون  التفكري  الوسطى حتى استحال  العصور  الفكر اإلنساين يف  الكون والحياة، طبعت 

املرور بدواليبها. وقد نُسبت لها قضايا عديدة كالروح والله والخلود وأصل الوجود ومصري اإلنسان 

وأشياء أخرى. وهي تفرس عالقة الجسد بالروح عىل مبدإ »الثنائية« عىل غرار العالقات التأسيسية 

عالقة  يؤكد  ما  والليل،  النهار  أو  واألرض  السامء  أو  والنار  الجنة  أو  والرش  الخري  كتقابل  للفكر 

الثنائية والتضاد بني الروح اإليجابية والجسد السلبي. يف هذا التقابل تتغذى الروح بالروحانيات 

وهي الغذاء املناسب لوضعيتها حتى تكون خفيفة ولطيفة وطاقتها علوية طاهرة ويتغذى الجسد 

بالشهوات فيكون دنيئاً من مادة غليظة وطبيعة دنيوية. هذه الفرضية املوسومة بالعداوة فرضت فكرة 

الجزائر )يف منطقة »أفالو» و»عني لحناش«( أو يف جنوبها  التي ُعرث عليها يف شامل  العتيقة  البقايا األثرية والرسومات  -  إن قراءة   [1[

الصحراوي )يف »جانت« و»تاغيت« و»تامرناست«( وعدة اكتشافات يف إثيوبيا وليبيا واملغرب، تؤكد وجود عمليات دفن الجثث بتطبيق 

طقوس خاصة. وتؤرخ أقدم القبور املكتشفة يف الجزائر من 5.000 إىل 20.000 سنة، وقد يصل تاريخ أقدم اآلثار فيها إىل ] مليون سنة. 
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سقوط الروح من عامل علوي إىل العامل املادي حيث تعرفت عىل الجسد، فاقرتحت سؤال تحديد 

أصل العالقة بني الطرفني وإمكانية أسبقية الروح عن الجسد يف الخلق وكذا أزليتها، ثم إمكانية 

بقائها أي أبديتها بعد اندثاره وفنائه. يقول ابن سينا أنها »هبطت« إليه ويقول أفالطون أنها »فقدت 

أجنحتها«. وقد حاول بعض الفالسفة أمثال القديس أوغسطني]Saint Augustin( [1( الخروج من 

هذه املقابلة إىل فكرة أكرث شمولية، إال أن الرأي الثنايئ  بقي سائدا طيلة القرون الوسطى. 

باملنظور الفلسفي، يقول املؤرخون أن »الثنائية« فكرة أفالطونية، وينسبون النقاش حول عالقة 

الروح بالجسد إىل نظرية »عامل املُثل« أو »األرواح« )idea( حيث أكد يف )Phédon( عن وجود 

عاملني متميزين وجعل نوعني من الكائنات املرئية وغري املرئية تتقابل]2]، كام تحدث يف »كتاب 

السياسة« عن روحني كونيتني تثالن إلهني متضادين]3]، ويف »كتاب القوانني« سلّم بأخالق الكون 

الذي كان يسري يف طريق إيجايب ملا كانت تقوده اآللهة وتحّول طريقه إىل عكس ذلك ملا تركته 

اآللهة يسرّي نفسه بنفسه]4].

لكن قد يكون اإلشكال أقدم من ذلك إذ تتطرق األساطري اليونانية األوىل )قبل القرن السادس 

وقد  اإلنسان.  ولد  العالقة  هذه  ومن  الرشيرين،  بالعاملقة  الخرية  اآللهة  عالقة  إىل  امليالد(  قبل 

تتحدى قوة هذه العالقة حتى املوت الذي ال يستطيع أن يُفرق بني الطرفني، لذى تنصح »أريف« 

)Orphée(  بالزهد املتشدد لتحرير الخري من قبضة الرش أي تحرير الروح من الجسد. ومل يختلف 

العريضة]5].  الخطوط  )Empédocle( عن ذلك يف  وأمبادوقليدس   )Pythagore( فيتاغورس  رأي 

نالحظ يف هذه األسطورة وجود كل املكونات األساسية لبناء نظرية أو نظريات حول عالقة الروح 

بالجسد وما مييز بينهام. 

الجسد والروح ويف  أو االختالف بني  يتمثل املشكل األسايس يف االتفاق  الحاالت  يف كل 

منهجيا،  صحيح  غري  الحقيقة  يف  يكون  قد  إشكال  هذا  أن  إال  الثانية.  وبقاء  األول  فناء  إمكانية 

فاملصادقة عىل االتحاد يف مسألة األصل تستلزم أن يتّحدا يف مصريهام أيضا. ولو أن امليتافيزيقا 

تنادي ببقاء الروح وفناء الجسد بعد موت الشخص، إال أن اآلراء تختلف يف لحظة االنطالقة: هل 

]1]- القديس أوغسطني )saint Augustin d’Hippone( )345-430( فيلسوف نوميدي من رشق الجزائر )حاليا(، رجل دين مسيحي 

روماين أمازيغي التيني وفينيقي، أحد أباء الكنيسة الغربية األربعة وأحد دكاترة الكنيسة الستة وثالثون. 

]]] - أفالطون: »Phedon«  املعروف بكتاب النفس، طرجمة شامبـيـري، 64 س. 

]3]  -  أفالطون: »كتاب السياسة«، أ -68] 70].

]4]  -  أفالطون:  »كتاب القوانني«، 10، 896.  

]5] - دفاتر فلسفية )Cahiers philosophiques( »الروح والجسد«، أندري بريان )André Perrin(، رقم 53، ]199.
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يولدان معا أو يف وقت واحد يف حيزين مختلفني، أم أن الروح توجد قبل الجسد بأزمنة متفاوتة، أو 

أنها مل تولد ولن تفنى بل هي أزلية أبدية؟ يؤكد أفالطون أنها كانت موجودة قبله، بينام ال يفصح 

ابن سينا عن أصلها لكن يجعل هذه العالقة تر مبراحل فيبدأ قصيدة »النفس« بلحظة نزولها أو 

هبوطها عن كره إىل الجسد، ثم املعارشة واأللفة فتتعود عليه وتتعلق به، وأخريا تضطر إىل فراقه 

بعد أن تدرك حبها له. 

تتساءل النصوص اليهودية عن بداية الخلق فتقول: »ملا أخذ الله شيئاً من الطني وصنع به اإلنسان، 

ثم نفخ يف أنفه سمة الحياة، فصار اإلنسان«]1]. الكالم نفسه نجده يف املسيحية واإلسالم، فيفرس 

»ترميونتان« )]Tresmontant[2( أنهام ال يختلفان أنطولوجياً بل هام قد ُخلِقا يف وقت واحد وميكن أن 

يكونا قد خلقاً واحداً، فالروح ال ميكن أن تأيت قبل الجسد، وعبارة الجسد )بازار( يف اللغة العربية ال 

توحي مبعنى »التضاد« كام نجد ذلك يف الفكر الديكاريت أو األفالطوين، بل تعني التعبري امللموس 

ملا هو غري ملموس أي الحياة والحيوية أو الروح والروحية يف كيان اإلنسان ككل]3]. يكمن دليل هذا 

االلتحام يف الوظائف املعرفية العليا التي يقوم بها الجسد كالصلوات وحب العلم. 

إن للغة الدينية أو الكالم الديني أيضاً مكانة أساسية أو تأسيسية يف تحديد العالقة اإلشكالية بني 

الروح والجسد ألنها تلعب دورا رمزيا هاما يف بناء معنى الجسد. فتعرب املسيحية عن ذلك يف النص 

القائل »صار الكالم جسام ـ أو جسدا ـ «]4] حتى تفرس كيف خلق اإلنسان كجسد من روح الله التي 

ميثلها الكالم، ويبني النص اإلسالمي كيف أن الكالم الالمادي يُحِدث األشياء املادية »يقول لليشء 

كن فيكون]5]«. إال أن بهذا املنظور ويف كل هذه الحاالت ال ميكن للروح أن تسبق الجسَد ألنها قبل 

أن تلتقي باملادة وتلتحم بها حتى يكون الجسد واإلنسان كانت نََفسا إلهيا ال روحا إنسانية.  

عموما تبقى الروح من األمور املسكوت عنها يف الديانات الساموية ويُعرب عنها مبفهوم »الرس« 

أو »الحكمة« »أو القدرة االلهية«. جاء يف القرآن الكريم: » يَْسأَلُونََك َعِن الرُّوِح قُِل الرُّوُح ِمْن أَْمِر 

َريبِّ َوَما أُوتِيتُم ِمن الِْعلِْم إاِلَّ قَلِيالً«]6].

.De Vaux ترجمة ،Genèse- [ :1]- اإلنجيل[

والقرون  اليوناين  بالفكر  اهتم  السوربون،  أستاذ يف   ،)1997 -  19[5( فرنيس  فيلسوف   )Claude Tresmontant( ترميونتان  كلود   -[[[

الوسطى. 

]3] -  كلود ترميونتان )Claude Tresmontant( »مشكلة النفس«، باريس، طبعة لوسوي )Le Seuil(، 1971، ص. 61.

.)Et le Verbe s’est fait chair( ،[1 ،145 املزمور  )Segond( 4] - اإلنجيل، ترجمة سيجون[

]5] - القرآن الكريم: سورة يس 36، اآلية ]8. 

]6] - سورة االرساء 17، اآلية 85. 
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املفكرين  بعض  حاول  وإن  مستمرا  اإلنسان  طريف  بني  الفصل  بقي  الحديث  العرص  يف 

التوفيق بينهام. واألمر يتجاوز حدود الفلسفة إذ ما زال علامء الفلك آنذاك يعتقدون أن األرض 

مركز الكون واإلنسان خري الكائنات وسيدها، لكنه سيدها بروحه ألن هذا الجسد الذي يعيش فيه 

وبه يشء ثانوي ال قيمة له، وهو مجرد وسيلة تسمح للروح بالتقرّب من الله. 

أما يف الفلسفة فمن أهم من تطرقوا إىل قضية الجسد وعالقته بالروح هو »ريني ديكارت« الذي 

رصح يف بداية القرن السابع عرش أن الحديث عن الروح  أسهل من عالج مسألة الجسد. وإن 

أراد الفكر الديكاريت أن يكون علميا إال أنه بقي نظريا ألن الثقافة الدينية املسيحية ما زالت تنع 

دراسة الجسد من الداخل، تنع الترشيح والتعامل مع األعضاء واألحشاء والدم. فالجسد وعاء 

الروح والروح هي الشعلة اإللهية التي تعطي الحيوية للجسد، حتى قال ديكارت أن الروح تسكن 

 )Méditations métaphysiques( يف  أفصح  وقد   .)glande pinéale( الصنوبرية«  »الغدة  يف 

بالتحديد عن نوعية العالقة التي تربط بني الجسد والروح وفرس بكل وضوح الثنائية التي تفصل 

بني )res extensa( وهي املادة واالمتداد وكل ما هو ملموس، و)res cogitans( وهي الفكر أو 

النفس أو الروح التي تقرب اإلنسان من الله وتؤكد وجوده. كام أكد هذا الكالم يف كتب أخرى 

كذلك.

ثم جاء سبينوزا مبارشة بعد ديكارت ليطالب برضورة الوحدة بني الروح والجسد عند اإلنسان 

للجسد  يُسمح  »أن  الروح.  مستقلة عن كل يشء حتى عن  بالجسد  قوة خاصة  وإمكانية وجود 

أن ينفرد بقواه مؤكدا تأثرياته، هذا إشكال جديد يؤدي إىل أطروحتني أساسيتني: إما أن يؤسس 

التمثيل املعريف لهوية اإلنسان كفرضية تؤيد العالقة بني الجسد والروح ككل متكامل، وإما أن 

يكون التمثيل سبباً لوجود الجسد لوحده بناء عىل قوانني الطبيعة والحركة والسكون«. هذا قياس 

يشبه نوعاً من الرجعة إىل الفكر اليوناين لكن عىل أمثال فكر لوقريطوس ودميقريطس القائلني 

الفكر  اإلبتعاد أخريا عن  بدأ  املادة. هكذا  أي  الجسد  اإلنسان عىل أساس  التفكري يف  بإمكانية 

األفالطوين الذي مل ينهزم ملدة عرشين قرنا. 

عموما مهام كانت اإلنتقادات، فالثنائية كمفهوم تبقى مقبولة شكال ألن معظم التفكري الفلسفي 

أو  واإلستقراء  اإلستنتاج  أو  والسلبي  اإليجايب  أو  والرتكيب  كالتحليل  ثنائية  أشكال  عىل  مبني 

الكينونة والعدم... هذه املقابالت ليست مجرد ترينات لغوية أو أدبية، بل هي أسس وجودية 

تُبنى عليها كينونة اإلنسان بكل أبعاده. 
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وحتى الجسد يف حد ذاته وإن تيز بالحسية فهو ال يخلو من التقابل والتناقض بل يجمع يف 

سامته األساسية صفات تتقابل كالحدود واالمتداد، وصفات تتنافر كالجمود واملرونة.  

الفكر املعارص: مدخل إىل اجلسد الشاعري

لقد حاول »ديكارت« التوفيق بني طريف اإلنسان إذ مثّل الجسد كامدة تكّون العامل امللموس 

 )Spinoza( »مبعنى كل ما هو كائن مقابل الروح كجوهر. مل يوافقه »سبينوزا )univers( أي الكون

يف هذا الرأي وراح يربط جسم اإلنسان بعالقة مبارشة مع جوهر الله الذي ميده بروحه يف عالقة 

اآلالت  كل  تفوق  طبيعية  كآلة  عرفها  التي  اإللهية  اآللة   )Leibniz( »اليبنيز«  سامه  ما  توحيدية. 

املادة  توجد  حيث   )phénomène( »مظهر«  إىل  الحقيقة   )Kant( »كانط«  قسم  ثم  املصنعة. 

والجسم والجسد، و»جوهر« )noumène( حيث توجد الروح والنفس والفكر والذهن. لكن رفض 

ما هو غري مريئ غري موجود. هكذا  الواقع عنده واحد وكل  التقسيم ألن  )Sartre( هذا  »سارتر« 

تضاربت اآلراء الفلسفية ليك تشق طريقها وتّهد لقاعدة جديدة تؤسس عليها حقيقة أخرى تعطي 

للامدة دورا رئيسيا.  

ما تيز به الفكر املعارص هو التنوع واإلختالف. ولعل أهم ما يجلب األنظار من اإلتجاهات 

 )brain( املادية هو تساءل اإلتجاه  األنجلوساكسوين: »كيف ميكن للامدة مبعنى »مخ« اإلنسان

أن تنتج الفكر أو األفكار )mind(؟« 

لقد برزت هذه األسئلة يف الواليات املتحدة فسمحت بتطور كبري يف العلوم اإلنسانية وعلوم 

اإلتصال والفلسفة لكنها بقيت محتشمة يف الدول األوروبية ومل تقتحم امليدان إال بصعوبة]1].  

فبدأ الفكر يتسم بالصبغة املادية فلم يهتم بعالقة الروح بالجسد بقدر ما اهتم بالجسد كمصدر 

الدقيقة  التجريبية والعلوم  العلوم  الحيوية والحركة والعمل وحتى اإلنتاج الفكري والفني. بحكم 

التي  الفيزياء  غرار  عىل  وفعال،  مؤكد  وجود  للجسد  صار  وتطورت،  الفلسفة  عن  استقلت  التي 

تتساءل عن اإلنسان كجسم بني األجسام والبيولوجيا التي ترى فيه مجموعة خاليا وأعضاء، وكذا 

امليادين األخرى. كام وجد الجسد مكانته بني العلوم اإلنسانية والفلسفة، إذ لقي صدى عند علامء 

األنرثوبولوجيا الذين أدركوا أهميته يف كل مجموعة إنسانية لكل عرص حني نظروا يف الكيفيات 

إجتامعيّاً  فاعالً  منه  الذي جعل  االجتامع  علم  وكذلك يف  الثقافات،  شتى  بها يف  استُعمل  التي 

 Les( املعارصة  الفكر  فلسفة  يف  بالجسد  الروح  عالقة   :)Fabrice Clément( كليمون  فابريس  والفلسفة:   التيولوجيا  مجلة   -[1[

rapports de l’âme et du corps dans la philosophie de l’esprit contemporaine (، ج. 131، رقم 1، ص. 3. 
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وعلم النفس الذي نظر إليه كذات عضوية يعرب بها اإلنسان عام يدور بداخله. بينام يتوقف نظر 

يتمثل  الذي   ،)enveloppe corporelle( جسدي  كغالف  الجسد  حدود  عند  الفينومينولوحيّني 

يف ما تراه العني، هذا الهيكل املكّون من الرأس واألطراف ويتسم بالحركية )mobilité(، وهو 

يعمل ليعيش ويسمع املوسيقى ويحب أو يكره ويتدين أو يلحد... 

عامة،  بصفة  املثقفني  أنظار  وجلب  الفكر  اتجاهات  شتى  يف  مكانه  »الجسد«  وجد  أخريا 

وبهذا   )subjectivité( بالذاتية  عالقة  للجسد  يكون  أن  األول  معنيني:  يف  له  فهمهم  فرتّجح 

الثاين  لألشياء.  وفهمها  تفسريها  كيفية  انتُقدت  وإن  حياته  يف  مكان  للميتافيزيقا  يبقى  املعنى 

بحتة.  مادية  نظرية  إىل  يؤدي  ما  واإلنسانية،  الحيوية  تسكن  فيه  ماديّاً  جسامً  الجسد  يكون  أن 

الجسد يف  إمكانيات  تقّدر حدود  التي  اآلراء  )Cathy Leblanc(]1] هذه  لوبالن«  »كايت  فتفرس 

كون مادته عىل مثل الرسومات اليابانية )estampes japonaises( التي ترسم املحيط الخارجي 

للهيكل بخط أسود وتسميه »الخط الواضح«. لكن هذا التعريف الذي يكتفي مبحيط خطي أي 

ينسجم  وديناميكيا  الجسد حركيا  تجعل  إضافات وصفات  تنقصه  كاٍف،  الجسدي غري  الغالف 

الحياة]2]. هذا ما وجدته يف بعض نصوص  فيه  التي تحركه وتبعث  الفكر وأبعاده والكينونة  مع 

هايدغر. 

الشاعري:   هايدغر واجلسد 

مل يتفق هايدغر مع أيٍّ من هذه اآلراء ألنه ال يقبل بفكرة أن الجسد مادي بحت وال مبيتافيزيقا 

مهام كانت نقدية تفرس رس وجود اإلنسان. إال أنه سعى إىل جمع األفكار التي يجدها مفيدة يف 

يعيشها ويتأقلم مع األحداث  التي  بالحياة  يتأثر  تقول بجسد  ليكشف عن نظرة جديدة  كل رأي 

ويتجاوز حدوده ليمأل املكان ويترصف فيه، سامه »الجسد الشاعري«]3]. 

جاء هايدغر يف بيئة تتميز بالنزاعات الفكرية املبعرثة واملتناقضة تتنافس حول كل املواضيع 

الفلسفية حتى البديهية منها والتي غالبا ما تؤول إىل طرق  مسدودة أو »الطرق التي ال تؤدي]4]«، 

أفكار تحتاج إىل من يجمعها ويوجهها ويعطيها سياقاً وانسجاماً ومحوراً تتالحم حوله. يف هذا 

]1]  - »كايت لوبالن« ))Cathy Leblanc أستاذة فلسفة يف املعهد الكاثولييك يف باريس. 

الجسد   ) Regarder le corps poétique (، يف موسوعة  الشاعري«  الجسد  »النظر إىل   :)Cathy le Blanc( لوبالن  - كايت   [[[

)Corps encyclopédie(: املطبعة الجامعية لرين: )Presses Universitaires de Rennes،  2011(. ص. 84. 

011]، ص.  -  مارتن هايدغر: ملتقيات زوليكون )Les séminaires de Zollikon(، ترجمة كايت لوبالن، موسوعتة الجسد،    [3[

  .97-83

]4]  - مارتر هايدغر: »Holzwege«، بالرتجمة فرنسية:  »Chemins qui ne mènent nulle part«، غاليامر، باريس، 1986. 
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الخضم، شعر الفيلسوف برضورة الرجعة إىل »سؤال الكينونة« الذي طُرح يف العهد اليوناين ثم 

نيُس مبارشة بعد طرحه »ملاذا هناك الكينونة وليس العدم؟]1]«. 

وإن تصفحنا معظم مؤلفاته، قد ال نجد نصا واضحا يعرّف الجسد. لكن هناك العديد من األمثلة 

حول الجسد يف كتبه املعروفة]2] ابتداء من »زاين أوند زايت«]3] وكل تساؤالته تهتم بحركية اإلنسان 

وأعضائه، استعملها كأدلة تثبت كينونة اإلنسان. 

هايدغرية  حقائق  عىل  يحتوي  وهو  زوليكان«]4]  »ملتقيات  نص  عن  لوبالن«  »كايت  كشفت 

الحدود  تجاوز  لوبالن«،  »كايت  ترجمة  الفيلسوف، حسب  يحاول  فيه  الجسد.  ميدان  جديدة يف 

تجاوز  يحاول  كام  حريته،  وتعيق  أبعاده  من  وتحّد  شأنه  من  وتقلل  وتجربه  الجسد  تضايق  التي 

البعد القصري الذي يكتفي بتعريفه كامدة متحركة تسكنه روح حرة. فيوّسع األبعاد حوله ليحرره من 

التعسف األحادي، ثم يضعه ككل يف الوسط الذي يعيش فيه ويوفق بينه وبني األماكن التي ميألها 

وهي تتبناه بدورها. إنها فكرة »الجسد الشاعري« التي تضع اإلنسان بكل جوارحه وصفاته وميزاته 

وقلقه يف وسط يتأقلم معه، فيسميه »سكن اإلنسان« وهو سكن شاعري )habitat poétique( ال 

يختلف يف املعنى واألهداف عن ذلك اإلنسان الذي سامه »دازاين« )Dasein( ويرتجم »بالكائن 

هنا« )Etre-là(. فيقول برضورة الرجوع إىل »األنطولوجيا الشاعرية« التي قد تجعل الجسد مستقال 

 .»[5[ً يف أفعاله وقراراته وتطوراته: إنه »ذلك اآلخر الذي مل يعد جسديّاً حتى وأن بقي هو جسديّا

عظيمة  موسيقية  هي  قبله.  من  الرأي  هذا  عىل   )Marie Jaëll( جائيل«]6]  »ماري  أكدت  لقد 

كرست حياتها يف تدريس هذا الفن، فاهتمت بحركات الجسد، ما جعلها تنظر إىل الفن مبنظور 

آخر معتمدة عىل املدرسة الفيزيولوجية والدراسات الفلسفية والسيكولوجية املعارصة لفهم دور 

الجسد يف رس هذا النغم الذي يهدهد اإلنسان. كانت تبحث عن العالقة بني تحسني العزف وتطوير 

الحس املوسيقي، فطرحت السؤال حول ماهية العالقة بني مهارة اليد وحب الفن. ثم قالت: »أن 

]Pourquoi il y a l’être et non pas plutôt rien « - [1 «، مقدمة كتاب  Sein und Zeit. يعيد نفس السؤال يف العديد من كتبه 

مثال »مدخل إىل امليتافيزيقا«. 

]]]- إىل يومنا هذا، مل ترتجم كل كتب هايدغر إىل الفرنسية ونسبة قليلة منها توجد بالعربية. -  

]3]  -  مارتر هايدغر: Sein und Zeit )الكينونة والزمن( أي )Etre et temps( وحول ترجمة Sein نقاشات طويلة )أنظر مقال: ويزة 

ڤالز: هايدغر والعرب، مجلة محكمة للعلوم اإلنسانية، جامعة مستغانم، 014](.   

]4] -  »ملتقيات زوليكون« )Séminaires de Zollikon(: مجموعة  قراءات ومحارضات وتبادالت جرت بني هايدغر والعامل النفساين 

»ميدار بوس« )Medard Boss( يف مدينة زوليكون )Zollikon( السويرسية األملانية. كان ذلك بني 1947 و1971. ويعترب مقال كايت 

لوبالن املحاولة األوىل لرتجمة جزئية إىل فرنسية.

]5] -  مارتر هايدغر: »ملتقيات زوليكون« ص. 85. 

]6] -  »ماري جائيل« )Marie Jaëll( )1846-5]19( مؤلفة موسيقى تأثرت باملدرسة الفيزيولوجية. 
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امتداد األعضاء خاصة اليد ال يتوقف عند الغالف املادي أي الجسدي«، وأطلقت عىل ذلك عبارة 

 .[1[)Dynamique du prolongement( »ديناميكية االمتداد«

»الجسد  تتنبأ وتعلن قدوم فكرة  العبقرية وكأنها  الرؤية  بهذه  انفردت »جائيل« يف عرصها  لقد 

اليونانية بحيث كانت ال تنظر إىل  الفلسفية  الهايدغرية، بل رجعت إىل بعض األفكار  الشاعري« 

تعبري هريقليطس  اإلنسان، عىل حسب  تربطها بكل مكونات  بل  ِحَدٍة  العازفة عىل  الجسم  أجزاء 

»الكلُّ واحد«. يجب أن توضع الفكرة يف كلٍّ شامل يحتويها وللكل ترجع األجزاء. ليس الجسد 

بني  دائم  اإللتحام  أن  مبعنى  دامئة«]2]،  عالقات  يف  متحرك  كلٌّ  »هو  بل  فقط،  أعضاء  مجموعة 

الوظائف الجسدية والوظائف العقلية وكل من الجسد بكل جوارحه والحركة والفكر والعقل قوة 

واحدة]3]. 

كذلك الجسد الشاعري عند هايدغر، هو يديل بنوع من التوازن واالنسجام بني أعضاء الجسم 

والفكر حتى تكون الحياة ممكنة وتعرب عن ذلك كل أفعال اإلنسان العادي. بينام يؤدي أي مرض 

فيتحدث عن عالقة  الشخص وتغيري ترصفه.  توازن يف حياة  اختالل  أو عاهة جسدية إىل  نفيس 

مببدإِ  يقول  كام   ،[4[)l’en-dedans de l’implicite( الضمني«  »الداخل  يسميها  داخلية  ضمنية 

الشمولية )entièreté( الذي يعطيه أهمية كربى إذ يجب »أن يكون اليشُء كامالً وشامالً«]5]. 

هذه العالقة الضمنية التي تضمن التوازن واالنسجام تؤدي إىل سؤال مزدوج: هل ميكن االقتناع 

بجسد ضمني أو أن الجسد كام هو معروف يكون عملية تجريبية؟ يف اإلجابة عن هذا التساؤل رأيان، 

األول  يكمل  وهو  والثاين  النفيس،  النفيس والتحليل  الطب  ويستنطق  الفكر  بتاريخ  لألول عالقة 

يعتمد عىل الفلسفة. يلزم الطب النفيس عىل الجسد أن يبقى شفافا وإال فقد موضوعه وحريته. مثال 

إذا كان املرء أثناء الكالم ينتبه إىل وجود كل أعضائه التي تشارك يف عملية الكالم متخيال الشكل 

املقعر أو املحدب ألسنانه أو نعومة غشاء حنجرته، فلن يستطيع أن يركز عىل موضوع حديثه ألنه 

منهمك يف األعضاء التي تجعله يكون ويتحدث، إال أن الشفافية تلغي الحواجز املادية والنفسية 

]1]- كايت لوبالن: »النظر إىل الجسد الشاعري«، ص 85.

[[[  - Le corps est essentiellement animé et en relation

]3] - ماري جائل: »املوسيقى والسيكوفيزيولوجيا«، باريس، مطبعة آسو، 1998، ص. 5. 

]4]-  كايت لوبالن: »النظر إىل الجسد الشاعري«، ص.  85. 

]5]- أنظر يف هذا الصدد »جان قريش« )Jean Greisch( يف »الكلمة السعيدة« )La parole heureuse( مكتبة بوشان، باريس، 1987، 

Through Phenomenology to Thought ،يف كتاب  )William Richardson( ص. ]] - 3]. وكذلك ريتشاردسون

 Fordham University Press، نيويورك، 003]، ج. 1، ص. ]33-3. 
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املتعلقة بالجسد، وتكون مهمة اإلنسان هي األهم برشط أال يكون خلل يف جسمه. ومن رواد هذا 

 .[1[)Fuchs( »التحليل الربوفيسور »فوش

الشاعري  الجسد  معنى  تفسري   )Mark Johnson( جونسن«]2]  »مارك  الفيلسوف  يحاول  بينام 

الذي قال به هايدغر وفهم »املسكن الشاعري« للجسد تحت ضوء الفلسفة التحليلية، فريجع عالقة 

»الدازاين« بالكينونة إىل نوع من التجربة الجسدية تبعد حدود الجسد باملعنى املادي وتوسعها 

ليقرتب يف مضمونه مبعنى »املسكن الشاعري«، حتى يصل إىل نفس معنى »الوجود«. 

ومن  عالقاته،  بشبكة  كذلك  تجمعه  موّحد  ضمني  بُعد  يف  الجسد  تضع  التي  الشفافية  هذه 

امليزات الخاصة لفكر هايدغر أن الجسد أساس التجربة التي تتحن الفكر ككل]3]. وكام ال ميكن 

الفصل بني النفس والجسد فال ميكن أن نفصل صفات النفس عن صفات الجسد كذلك وال ميكن 

فصل الجسد عن وسطه وبيئته. الجسد هو الذي يسمح لإلنسان أن يحس ويشعر بالعامل ويفكر 

وينتج األفكار، الفكر يتأثر بالجسد بقدر ما يؤثر فيه، وتجربة الفكر تحدث وتصبح حقيقة عن طريق 

الجسد. 

ضمنية  يف عالقة  األخري  هذا  يكون  أن  الجسد  مع  تجربته  يف  للفكر  األساسية  الرشوط  ومن 

دامئة الحضور مع وسطه، إنه من ميدان الوجود وال ميكن أن يُختزل إىل مجرد يشء ُمعرف بطريقة 

إمكانية  ميدان  الدازاين من  يُعترب  أن  زوليكون«: يجب  »ملتقيات  بداية  هايدغر يف  قال  محدودة. 

اإلدراك وليس كمجرد يشء »موضوع ها-هنا« )موضوع يف املقدمة]4]( أي )être-là devant(. ما 

يشرتط وجود فضاء يترصف فيه اإلنسان ويسميه »السكن« مبعنى »الوجود«. 

النفس  بني  التوحيد  أو  الجمع  ويحاول  املامرسة  أو  التجربة  منطق  عن  هايدغر  يتحدث  ثم 

والجسد بطريقة تقنية أو لغوية عىل شكل »الفاعل واملوضوع« )sujet /objet( يف منطق يجعل 

اللغة هي مسكن أو »منزل الكينونة«.  

إن اللغة وسيلة اتصال، وهي يف عالقة أساسية بالجسد، عن طريقها يقول ويفهم العامل الذي 

.)Heidelberg( فيلسوف وطبيب نفساين معارص من جامعة هيدلبورغ :)Thomas Fuchs( »1] -  الربوفيسور »فوش[

]]]  - مارك جونسن فيلسوف أمرييك معارص، أستاذ الفنون وفلسفة العلوم يف جامعة أوريجون )Oregon( يف الواليات املتحدة. 

.GA 31 ،»3] -  مارتن هايدغر:  »املجموعة الكاملة[

]4] -   مارتن هايدغر: »ملتقيات زوليكون««، ص. 5. ما ترتجمه  كايت لوبالن:كاآليت 

 Le Dasein humain doit être considéré comme un domaine du pouvoir-percevoir et jamais comme un

 .simple objet mis là-devant

 .Menschliches Da-sein ist ein Bereich von Vernehmen-können nie ein bloss vonbandener Gegenstand
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الجسد جاء  أن  يعني  ما  الدازاين،  اسم من أسامء  )être-jeté-là( هو  هنا«  »املَْقُذوف  فيه.  قُذف 

الكينونة  عالقة  عن  تعرب  التي  اللغة]1]  تحددها  تواصلية  وحدة  إىل  ينتمي  وهو  العامل،  ليكتشف 

بالكائنات. واللغة الفكرية أي التفكري املعرب عنه بالكالم هو الذي يجعل اإلنسان يفهم العامل الذي 

 Lettre( »قذف فيه غريبا، فآلفه وانفتح له حتى صار جزءاً منه. يف »رسالة يف املذهب اإلنساين

 ،[2[)l’ouvert( يفرس هايدغر كيف يقف اإلنسان يف ضوء الكينونة واالنفتاح )sur l’humanisme

ألن »اللغة التي تعترب نتاج االنفتاح املستنري تندمج بعملية االنفتاح يف اآلن نفسه«]3] من أجل نور 

املعرفة. ثم يعمم اللغة إىل كل الكيان قائال أنها تّر عرب األعضاء الحسية سواء كانت لغة الكالم 

تعرب باللسان أو لغة الحركات ولغة العيون ولغة الجسم]4]. 

ثم يطّلع هايدغر إىل مفهوم الشفافية ويحاول تجاوزه بإضفاء أبعاد أخرى عىل الجسد بالنظر 

إليه كامدة حية لها وظائف وصفات أساسية تتميز بالحجم واالمتداد. ما جعل »جان لوك نانيس]5]« 

)Jean Luc Nancy( يقول أن »الجسد غري قابل للتدقيق وال قابل للتعريف أو التحديد، إنه فريد 

التمييز بني  الفينومينولوجيون عىل  لذلك عمل  التفوق واالمتداد«.  لعبة  قدراته يف  يخترب  املعنى 

ويسمى  البدن  أي  املادي  املمتد  والجسم   )corps propre( الذايت  الجسد  أي  اإلنسان  جسم 

الذي(  )اليشء  الجسد محدد مبا  »إن  هايدغر:  فيقول  بالفرنسية.   )corps(و باألملانية   )Korper(

يحدده لكونه امتداد«]6]. 

» Le corps est déterminé par cela qui le détermine en tant qu’il est étendu «  

» Der Ort Körpers ist durch das bestimmt،was er als ausgedebnter umgrez«

 sich( عبارة  تؤدي  إذ  الفرنسية  والرتجمة  األملاين  النص  بني  الفوارق  بعض  نجد  للمالحظة، 

أي  االمتداد«  »ممكن  معنى   )debnbar( وتؤدي    )s’étirer( »ميتد«  معنى  باألملانية    )debnen

بالفهم  عليه  الحصول  ميكن  ال  تنشيطي«  »بعامل  األخرية  األملانية  العبارة  هذه  توحي  مطاطي. 

]1] -   مارتن هايدغر: »ملتقيات زوليكون«، ص. 139. 

1996، ص.  ]]]  - مارتن هايدغر: »رسالة حول املذهب اإلنساين«، و »Questions 3– 4«، ترجمة روجي مينيي، باريس، غاليامر، 

  .49-47

  )Approche de Hölderlin( )Hölderlin et l’essence de la poésie( يف  الشعر«   ]3]- مارتن هايدغر: »هولدرلني وجوهر 

ترجمة هانري كوربني )Henry Corbin(، باريس، غاليامر، 1996، ص. 49. 

]4]  - مارتن هايدغر: »رسالة حول املذهب اإلنساين«، ص. 47.  

]5]  - جان لوك نانيس: فيلسوف فرنيس معارص ولد يف 1940. مفكر يف ما بعد الحداثة عرف ديريدا وقرأ هايدغر وألتورس وهولدرلني 

وغريهم. 

]6]  - مارتن هايدغر: »ملتقيات زوليكون« ص. 39.  
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الفرنيس. هذا العامل التنشيطي هو الذي ميثل الجسد وليس فقط االمتداد الساكن، أي أن الغالف 

الجسدي يزيد انبساطا ليمأل الفضاء بتجاوز حدوده املرئية عىل شكل حركية مستمرة ميتد حينها 

الجسد إىل حد معني. هذه الفاعلية بالذات تثل عالمة الحيوية التي تسكن الجسد أو تحتله.

الجسد:  عن  للحديث  متميزتني  عبارتني  باألملانية  هايدغر  يستعمل  املفاهيم،  يخص  ما  يف 

»Körper« )البدن( و»Leib« )الجسد( وترتجم كلتاهام إىل الفرنسية بـكلمة »corps«. لهذا التمييز 

أهمية كربى عنده، ألنه يقوم مبحاولة إعادة تعريف الجسد عىل أساس أصول لغوية، فيقدم مجموع 

املالمح اللفظية له. »Körper« من أصل التيني »corpus« يعني »الجسم املادي« باحتالله الفضاء 

بأبعاده الثالثة، أما عبارة »Leib« )الجسد( فهي أكرث تجريد مبدئيا وتشمل الحيوية والحركية املرئية،ـ  

وإن كانت العبارتان ترتادفان ـ. أما تأريخياً فإن »Leib« نتيجة تطور كلمة »liba« من األملانية القدمية 

التي كانت تحمل املعنى نفسه، وقد أعطت إىل اإلنجليزية كلمة »life« بفعلها »to live«، واإلثنان 

يوافقان الكلمة األملانية »Das Leben« والفعل األملاين »leben«. لكلمة »Leib« إذن معنى يربطها 

مبارشة بالحياة، منها استمدت عبارة »sein Leib leben« التي تكون ترجمتها »الحياة« أو »أن يعيش 

املرء حياته«. بينام يعني »Körper« البدن أو الجسم الذي ميأل فضاًء معيّناً بكل األعضاء التي تتكون 

منها ماديته. نستنتج من هذين املعنيني أن الحياة ليست مجرد وجود مادي، إنها أكرث من ذلك بكثري 

ويصعب وضع تعريٍف يحتوي عىل مالمح تعريفية تضم هذا الجانب امللموس أو تتجاوزه. إن الحياة 

التي تحرك الجسد تحتوي عىل معطيات من الحياة الحيوانية البحتة والحياة النفسية يف الوقت نفسه، 

كل هذا يف عبارة واحدة تعني الجسد. عموما يختلف معنى »الجسد« من األملانية إىل الفرنسية أو 

اإلنجليزية، فلعبارة »body« اإلنجليزية مثال عالقة بالكلمة األملانية القدمية »botab« التي تختلف هي 

  Leib( الالتنية. وال ميكن تعويض كلمة »corpus« من األصل  نفسه وعن »liba« األخرى لفظاً عن

بكلمة  Körper( ألن معنى Leiben ليس الوجود يف مكان ما بل هو القدرة عىل احتالل املكان بينام 

يتجه Körper  نحو معنى اإلمتداد يف املكان الذي يحتله]1]. 

زيادة عىل هو موجود، يعمل هايدغر عىل ابتكار كلامت خاصة تّكنه من اإلحاطة مبعنى الجسد 

الذي يحتل املكان حتى يعطي »أصالة« )originellité( خاصة لتفكريه. فعند الحديث عن العالقة 

بني الجسد واملكان أو الفضاء يقول »إن الجسد يجسد« )Le corps corporéise( مبعنى أنه ميثل 

أنه يتسع أو أن »الفضاء  يَُفيّض« )L’espace spatialise( مبعنى  مادته، أمره يف ذلك أمر »الفضاء 

]1] - كايت لوبالن: »النظر إىل الجسد الشاعري«، ص. 87.  
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يخلق الفضاء« إذا صح التعبري. وال ميكن التمييز عنده بني )corporéiser( و)corporéifier(، »ألن 

تجسيد الجسد يتحدد حسب الكينونة]1]«.

Le corporéiser du corps se détermine selon mon être

Das Leiben des leibes bestimmt sich aus der Weise meines Seins.

 كام يستعمل عبارة »التفعيل« )Verbifier/ verbification(]2] )مبعنى أنه يجعل اليشء ِفعاًل أو 

عمليّاً(... إىل جانب أسامء أخرى مرادفة للدازاين ليعرب عن حاالت اإلنسان كأمثال: »الكائن يف 

العامل« و»الكائن املنفتح«  و»الكائن إىل« و»املمتلك للعامل«...   

هذه الكلامت التي وضعها من أجل الحاجة الفلسفية ال ميكن يف أغلب الحاالت نقلها إىل لغة أخرى 

إال باملقاربة بسبب العجز الدينامييك بنقص أو غياب الحركية الداخلية للعبارات نفِسها يف لغة معينة. 

نفسه الفاعل الدينامييك نفسه نجده يف الجسد وهو الذي يجعله يتحرك بوجود أمر من الداخل 

استجابة إلرادة الفرد كإشارة اليد إىل البعد. هذا النشاط  أو الفاعل التنشيطي ال ميكن أن يكون 

ُمحتَوًى يف الغالف الجسدي، بل هناك ديناميكية تنشيط تجعله يقوم بأشياء مبحض إرادة املرء 

فنسميه »الفاعل«، عكس العملية العفوية التي تأيت طبيعيا كدقات القلب. هذا النشاط الجسدي 

يشارك الفاعل يف أفعاله بحيث ليس الجسد )Leib( لوحده هو الذي يرى أو يفكر أو يسمع إلخ... 

بل »األنا« )je( أي )ich( حتى إن كان بالفهم الديكاريت. فاألنا هو الذي يجمع العنارص املشارِكة 

 .)daseinité( »يف الفعل، يضمن عالقة الشخص بالعامل وهو أساس كونه الدازاين أو أنه »دازاينيتة

 Se-tenir( »بعملية »تجسيد األنا« يصل هايدغر إىل القول »إنني أقف بجسدي يف املكان/ الفضاء

de mon corps dans l’espace(، هذا املكان الذي هو العامل ألن الدازاين هو »الكائن يف العامل« 

التجسيد  »إن  فيقول:  مكانا،  فيه  يحتل  ألنه  العامل«  عىل  »املنفتح  أنه  كام   )L’être-au-monde(

ينتمي للكائن يف العامل، يشارك دوما ويف الوقت نفسه يف تحديد »الكائن يف العامل« و»الكائن 

  .[3[ )l’avoir-au-monde( »و»املمتلك للعامل )être ouvert( »املنفتح

]1]  - مارتن هايدغر: »ملتقيات زوليكون »، ص. 113. 

]]]  - يف إطار نظرية اإلشتقاق نتحدث عن )verbification( مبعنى )verbalisation(  بنزع االسم وتحويله إىل فعل. وقد اخرتع 

 .)Ghosted( للحديث عن »بروتوس« الذي جعل »سيزال« شبحا )Fantomiser( أو )Fantômer( شيكسبري فعل

]3]  - مارتن هايدغر: »ملتقيات زوليكون«، ص. 6]1. وترتجمه كايت لوبالن كاآليت: 

Le corporéiser appartient toujours à l’être-au-monde. Il co-détermine toujours à la fois l’être-a

u-monde،l’être-ouvert،et l’avoir-au-monde. 

Das leibengebört immer mit sum In-der-Welt-sein. Es bestimmt das In-der-Welt-sein،das 

Offensein،das Haben von Welt immer mit.
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تعرب هذه املفردات الخاصة عن صعوبة اإلحاطة بحدود الجسد. وهذه املسألة، يف رأيه، وإن 

كانت تجريبية، فهي ليست »تجربة الحدود« يف الجسد بقدر ما هي »تجربة بال حدود«. بهذا الرأي 

املتعدد املعاين ميكن القول أن هايدغر ابتعد تدريجيا عن الفكر اليوناين حيث كان لألشياء َمَعاِن 

د يف أماكن حسب ثقلها، فال تكون األجسام يف عالقة مع العامل أو الفضاء حسب إرادة  أحاديٌة تٌحدَّ

الشخص بل حسب كيانها، الثقيلة منها يف درجة أدىن والخفيفة يف األعىل]1]«. 

التعريفات، عمل »مارك جونسن« يف كتابه »The boby in the mind« عىل  إضافة إىل هذه 

الثاين  أن  ليبني  بالعامل  الجسد  عالقة  إىل  فريجع  عربها.  الجسد  وتنقل  الحدود  مسألة  تكملة 

يتغذى من تجربة األول لكونها تجربة جسدية )corporelle( عىل األقل إن مل تكن تجربة بدنية 

)charnelle(. فيقول أن الجسد يوفر خريطة جغرافية تسمح للمخيلة بإنشاء شبكات مكانية لفهم 

العامل، وهي تهيكل الفهم املادي للعامل طبعا، بل والفهم املجرد كذلك]2]. 

هكذا ندرك أن مسألة حدود الجسد عند هايدغر ال ترتسم يف قضية فصل الروح عن الجسد كام 

هو معتاد يف الفلسفة التقليدية وال اعتبار الجسد مادة بحتة من خالل مجموعة وظائفه البدنية كام 

يرى الفيزيولوجيون، بل هي تركيب معقد فيه أشياء مرئية وأشياء مخفية وأخرى منسية]3]. لقد حدثنا 

مسبقا عن النسيان ملا اقرتح العودة إىل سؤال الكينونة الذي طُرح يف العهد اليوناين ونيُس مبارشة 

بعد طرحه. وهو يقصد بهذا النسيان نوع من التنايس التدريجي للكينونة بعد أن كانت محور الفكر 

النظر يف كل  الفكر اإلنساين يحوم حولها. ولاَم اقرتح إعادة  التي أصبح  وتعويضها بامليتافيزيقا 

ما كان منسيا أو تجاوزه الزمن، كان يقصد اسرتجاع السؤال األنطولوجي أي السؤال حول الكينونة 

لفكر جديد  رئيسية مهدت  أسئلة  وأبعاده ورشوطه.  بكل عنارصه  الجسد  يتضمن  الذي  واإلنسان 

يدعو فيها بالعودة إىل موضوع قديم يقتيض تقديم »الجسد« يف عالقة انسجام تامة مع العامل.  

وتفسري   )poésie( »شعر«  عبارة  تحليل  يف  هايدغر  تعمق  الشاعري  الجسد  عن  حديث  يف 

عن   )dichterisch( عبارة  باألملانية  يفّضل  وهو  اللغوية.  األصول  إىل  بالرجوع  »الشاعرية« 

]1] -  مارتن هايدغر: »ملتقيات زوليكون«، ص. 40، وترتجمه كايت لوبالن كاآليت:

Chez les Grecs،la nature de tous les corps est spécifiée et leur correspond en propre،à chacun،un lieu 

)Ort( : les corps lourds sont en dessous،les corps légers sont au-dessus. 

Bei den Griechen haben alle Körper ihrer spezifischen Natur entsprechend ihren eigenen Ort : die 

schweren Körper sind unten،die leichten oben. 

]]]  - مارك جونسون )Mark Johnson(:)The boby in the mind(، جامعة شيكاقو، شيكاقو ولندن، 1987. 

]3] -   مارتن هايدغر: »ملتقيات زوليكون«، ص. ]3]-33].
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يبقى  بينام  »اإلنتاج«،  من  معناها  يقرتب  األصل  يونانية  كلمة   )poetisch( ألن   )poetisch(

تكون«  أن  للكينونة  »يسمح  عبارة  فيستعمل  األويل.  الشاعري  املعنى  يف   )dichterisch(

)Laisser-être(، ويقصد بها الضامن أو عىل األقل الرشط األسايس األويل للسكن الشاعري، 

بصفة  يحرتم  أنه  كام  ضامن.  بكل  فيه  تكون«]1]  أن  لها  و»يسمح  الكينونة  يحرتم  الشاعر  ألن 

شاملة الوعود أو الوعد )acte de parole( ما سامه »حكم كلمة« أو »فعل كلمة« الذي يجعل 

لو  كام  فيه،  أو  الدازاين  إليه  يسكن  واالطمئنان  والضامن  القرار  من  نوعاً  الشاعر  حس  من 

بكل  الجسد  )acte d’habitation( ألن  أو »حكم مسكن«  »قرار مسكن«  له وكأنه  كان مسكناً 

لألشياء  األسامء  يعطي  الدازاين  أي  وهو  عنه،  تعرب  التي  الكلامت  يف  يسكن  وأفعاله  حركاته 

العامل  ليؤثر يف  الجسد  توسع وتدد حدود  الفكرية  العملية  هذه  إن  ويوحدها.  يجمعها  حتى 

ويسكن  شاعريا  الجسد  يصبح  اإلطار  هذا  ويف   .)agir( فيه  يفعل  أنه  أي  »التفعيل«  مبعنى 

 verbe( الفعل  له، ألن  العامل]2] كجواب  باستمرار، يف عالقة دامئة مع  تتجدد  املكان بحدود 

 .)répondre( أو الجواب )correspondre( بهذا االستعامل يعني اإلتفاق )- entsprechen

هذه الديناميكية الوجودية لفهم الدازاين للكون، وهو جزء منه، تجعله يتمتع بنوع من راحة 

كالّ  األجزاء  من  يجعل  الذي  الشاعري  السكن  محيطه يف  مع  ينسجم  ألنه   )bien-être( البال 

ومتوازناً.  ومتجانساً  متكامالً 

قلقا  كان  -الذي  الدازاين  أن  إلثبات  عملية  أدلة  زوليكون«  »ملتقيات  يف  هايدغر  يعطي 

بالنتائج  ذلك  يفرس  رزانة.  بكل  الشاعري  الكالم  يف  يسكن  صار  العامل-  يف  متغربا  كان  ملا 

عىل  وأثرها  النحت  أو  الرسم  أو  كاملوسيقى  الفني  العالج  ورشات  تحققها  التي  اإليجابية 

وبيئته  وسطه  مع  أو  ما  شخص  لدى  الجسد  أعضاء  بني  خلل  حدث  إذا  النفسية]3].  األمراض 

النشاط  توازنه، ألن  فنيا السرتجاع  أو  رياضيا  نشاطا  أن ميارس  عليه  القلق( يجب  مثل  )يعطي 

التي  يرجع إىل شبكة عالقاته  الجسد  للشخص، وكأن  التوازن  يعيدان  الفني  والعمل  الجسدي 

تجعله أهم من مجرد يشء. 

املبنية  باألفالطونية  توحي  ال  النفس  أو  الفكر  أو  بالروح  الجسد  التحام  فكرة  كانت  وإن 

.GA 65 - »1] - مارتن هايدغر:  »املجموعة الكاملة[

]]]  - مارتن هايدغر: »ملتقيات زوليكون«، ص. ]3]. 

]3]  - أنظر أعامل الدكتور »خوان ديفد ناسيو» )Juan David Nasio(، محلل نفساين من مدريس »الكان«. 
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الفن قد تكون من ذوق أفالطون وسقراط]1]،  أو مامرسة  تعليم  أهمية  أن فكرة  التمييز إال  عىل 

وذوق  الفن  ونوعية  التعليم  أسلوب  مسألة  يف  الفوارق  تبقى  يتفقان.  والعقل  الجسد  يجعل  ألنه 

األشخاص. 

أصحاب  يرى  إذ  غالفه،  فيتجاوز  وينفتح  ويتمدد  املكان  يحتل  هايدغر  نظر  يف  الجسد  إن 

الهندسة والفيزياء أنه يرتدد أو يتقدم نحو حدود الحدود وحتى نحو الالحدود، بينام يغذي الوجود 

الضمني االمتداد يف املكان. فقال يف محارضة »نبني نسكن نفكر« )Bâtir Habiter Penser( »أن 

تتوقف  الحدود ال  أن  ليفرس  النافذة  الذي يشري إىل  مثال اإلصبع  أخذ  باالمتداد«.  يوحي  الجسد 

عند الغالف الجسدي الذي يتمثل هنا يف األصابع بل ميتد إىل معنى النافذة وما فوق حيث سبب 

اإلشارة إليها]2]. وال يقصد بهذا املثال العودة إىل إشكالية الداللة )signe( التي ال تدرج يف منطقها 

االلتحام، بل بالعكس تقول بالفصل والتجزئة، فهو يقصد الوصول إىل كل متكامل. يف هذا الصدد، 

حتى  باملسافات  تلعب  وهي  البيانو،  مفاتيح  كل  تحجب  أن  لليد  ميكن  جائيل«:  »ماري  تقول 

يتالحم الجسد بالبيانو كيشء واحد. الخيال يحجب الفراغات فتجتمع أبعاد املريئ بغري املريئ 

حتى ميكن التعامل معهام كيشء واحد. هكذا نصل إىل القول أن االمتداد من املكونات األساسية 

للجسد والذات]3]. 

مفتاحها  فاإلمتداد  الكينونة،  مفاتيح  أحد   )Ereignis( الكشف  كان  إذا  كذلك:  هايدغر  يقول 

اآلخر. لذا فإسكان أو إعادة إسكان الجسد يف املسكن الشاعري خاصة بواسطة اللغة يضعه يف 

ناقص وغري محروم حتى  مرغم وغري محبط وغري  يصبح غري  وضعية ملء أصيل وأصيل حيث 

يجتمع بالكينونة التي تحركه. أما الحدود أو الحد األقىص فهو ليس النقطة التي فيها ينتهي اليشء 

املادي أي الكائن عىل حسب فالسفة اإلغريق، بل تكون الحدود حيث يبدأ جوهر يشء.]4]  

الكينونة. ويف رضورة  نحو  كذات  الجسد  فيها  ينتقل  متغرية  هندسة  اإلنسان يف  يعيش  هكذا 

إبيستيمولوجية معرفية تلتقي ميزة االمتداد بعملية االنفتاح والتجريد فيكون الجسد فيها بدون حدود 

وبدون قطيعة. وهو قد يشكل لوحده امليزان الشاعري، أي الخط املستقيم الذي يجمع ويوحد 

األرض والسامء يف فعل شاعري يسمح للكينونة أن تكون ليعرب عن جاملية وشاعرية هذا االلتحام. 

]1] - من األسئلة التي كان يكررها أفالطون معرفة إذا كان الفن مادة من املواد العلمية ميكن تعليمه أم نتاج موهبه. 

]]] -   مارتن هايدغر: »ملتقيات زوليكون«، ص. 113.

]3]  - كايت لوبالن: »النظر إىل الجسد الشاعري«، ص.95.

]4] - مارتن هايدغر: )Bauen Wohnen Denken(، »نبني نسكن نفكر« )Bâtir Habiter Penser(  املجموعة الكاملة،  ستوتجارد، 

000]، ص. 149. 



امللف136

   2 0 1 6 يــف خر
 A L - I S T I G H R A Bاالستغراب

نجد هذا املعنى العميق يف إحدى قصائد هولدرلني »باألزرق املعبود« )En bleu adorable( ملا 

النظر إىل األعىل يقيس الفاصل بني حدين، السامء واألرض. هذا الفاصل هو مقياس  قال: »إن 

سكن اإلنسان. أما الحد القطري املخصص لنا والذي عن طريقه يبقى الفاصل بني السامء واألرض 

مسافة مفتوحة، فنسميه »البعد«]1]. هكذا يصبح سكن الجسد وبذلك اإلنسان يتمثل يف كل ما هو 

موجود بني السامء واألرض وهي حدود تد بأبعاده إىل أبعد ما ميكن.  

بهذا البعد الشامل يقرتح هايدغر نوعاً من الالتركز أو المركزية املوضوع تجاه الكينونة التي 

واألعضاء  والصفات  الشخص  وذات  الجسد  ذات  حولها  تجمع  جديدة  وحدة  يف  نفسها  نجد 

والعنارص واملحيط - إنه نوع من التحام الكل. وباحتوائها الطبيعي للفكر واللغة الشاعرية تبلغ هذه 

الوحدة أوج معنى املسكن الشاعري بحيث يتمسك الكل بكيفية ديناميكية يف عالقة رضورية مع 

الجسد، تظهر فيها جليا العالمات التي يرتكها الجسد يف تطوره وحركاته وإمياءاته. كل هذا يساهم 

يف عملية تدوين الجسد يف مركزية أنطولوجية تعيده إىل الكينونة.  
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هل كان هايدغر صوفيًا؟..
ال ُتفهم الكينونة كيشء بل هي ما يتسامى فوق األشياء

]*[
[[[ Jeff   Guilford  جيف غيلفورد

يظهر مام تذهب إليه هذه املقالة أن الفكر الصويف والفكر الهايدغري يسعيان نحو هدف 

السعي  النتيجة، أن طريقة هايدغر يف  ما يدعو إىل مثل هذه  بتسميات مختلفة.  واحد، وإن 

للوصول إىل غايته مبنية عىل األسس نفسها التي يعتمدها الصوفيون من كل تراث. وهذا يعني 

منطقياً أن هايدغر كان صوفياً!!. 

ذاك ما وصل إليه كاتب املقال من خالل اكتشاف نقاط التشابه، بل التامهي بني املنظومتني. 

عاه.. ومهام يكن من أمر، فليس لنا إال أن نقرأ ما ذهب إليه لنتبنّي ُمدَّ

املحرر

بوصفها  تفهم  ال  الكينونة  ألن  الكينونة.  تجربة  إىل  القارئ   إرشاد  إىل  هايدغر  فلسفة  تهدف 

شيئاً، بل بوصفها ما »يتسامى« فوق األشياء، الذي يكون الحديث عنه والتفكري فيه بطريقة تقليدية 

مستحيالً. هذا الهدف شبيه بشكل الفت بعدد من أهداف التقاليد الصوفيه األكرث شهرة يف العامل، 

وهو يثري السؤال التايل: هل كان هايدغر صوفياً؟ سأحاول يف هذه العجالة اإلجابة عن هذا السؤال 

*ـ باحث يف فلسفة الدين، أستاذ يف جامعة والية كارولينا الشاملية، أمريكا.
was Heidegger a Mystic? :ـ العنوان األصيل للمقالة

نقالً عن: موقع جامعة كارولينا ـ ويلمنغتون.

UNCW - University of North Carolina Wilmington www.uncw - edu

Explorations Volume 6[011/ The Tournal of undergraduate Research and creative archvies.

ـ تعريب: ط. ع ـ مراجعة د. جاد مقديس.
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من خالل مقارنة الطرق التي يعتقد هايدغر فيها أن تجربة الكينونة ميكن أن تتامهى مع الطرق التي 

اتبعها الصوفيون من ثقافات مختلفة ليصلوا إىل تجربة املتعايل. بعد تبيان الشبه الكبري بني طرق 

هايدغر وطرق الصوفيني، سأصل إىل نتيجة أن هايدغر صويف، وأن التجربة التي يأمل أن يساعد 

الناس يف بلوغها هي رمبا التجربة نفسها التي كافح املتصوفة تراثياً لبلوغها.  

»يوجد تفكري أكرث دقة من التفكري النظري« كام يقول مارتن هايدغر.

»التاو بعيد وليس بعيداً. كيف أعرف هذا؟ أنظر يف داخيل.« الو تسو.

يعرتف الجميع، أن فهم الغاية من أبحاث هايدغر الفلسفية ليس أمراً سهالً. فعندما يطرح علينا 

سؤاله، »ما معنى الكينونة؟« يبتسم عدد منا لسؤال بهذا املستوى من السذاجة. »الكينونة واضحة«، 

نضحك، ورمبا نشري إىل صخرة من أجل إثبات فكرتنا. لكن تلك الصخرة بالنسبة لهايدغر، وبالفعل 

أي يشء آخر، ليست الكينونة، هي كينونة. الكينونة ليست شيئاً، بل هي ما »يتسامى« فوق األشياء، 

»التعايل الخالص والبسيط« )Letter on Humanism،251(. من دون الكينونة، ال يشء ميكن أن 

يكون. لكن عندما ال يكون واقع الكينونة شيئاً، وال موضوعاً، يصبح الحديث عنها صعباً، ألن بنية 

اللغة تلزم ما نتحدث عنه مهام كان أن يكون يف حالة من املوضوعية. ففي عبارة، »البيت ليس 

أحمَر« يبدو البيت كشيئ يفتقر إىل الُحْمرة. وعىل نحو مشابه، يف عبارة »الكينونة ليست شيئاً«، 

تبدو الكينونة كموضوع يفتقر إىل صفة الشيئية. لكن هذا إساءة فهم، وعلينا أن نتعلم التفكري بطريقة 

مغايرة إذا أردنا فهم وتجربة الكينونة. باختصار، هذا هو الهدف الرئييس لفلسفة هايدغر: فهو يأمل 

يف إرشاد من سيستمعون إليه إىل صيغة جديدة من التفكري والحديث، يُفكَّر فيها بـالكينونة بشكل 

كامل ويُتحّدث عنها بوضوح، وبالتايل تُخترب بشكل صحيح. يقتيض هذا الهدف نقداً للميتافيزيقا، 

التي يتحّدث عن إساءة لفهمها يف الغرب، حيث فُهمت أنها الفكر ذاته منذ زمن أفالطون، والتي 

يعلن أنها ميكن أن تتعامل مع الكينونات فقط وليس البتة مع الكينونة. يقرتح طريقة مختلفة ملقاربة 

الكينونة كبديل للتفكري امليتافيزيقي. لكن هايدغر ليس أول من يتخىّل عن املرشوع امليتافيزيقي 

ملتابعة حقيقة أساسية بوسائل بديلة. يف الواقع هذه املتابعة كانت موجودة منذ عىل األقل وجود 

امليتافيزيقا ذاتها، وكانت تسمى تصّوفاً. 

التفكري امليتافيزيقي كوسيلة للسلوك إىل املطلق، ويبحثون  يرفض الصوفيون، مثل هايدغر، 

عن طرق مختلفة ميكن أن يسلكوها. 

سوف أبني أن التآلف بني فلسفة هايدغر والفكر الصويف عميق جداً وتام، بحيث ميكن للمرء 
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وسم فلسفة هايدغر بالفلسفة الصوفية. ففي قلوب الصوفيني وفلسفة هايدغر معرفة مبارشة بالحقيقة 

الصوفيني متعاليان ويفوقان الوصف،  ومطلق  كينونة هايدغر  املطلقة كهدف نهايئ، لكن مبا أن 

الهدفني.  مبارشة بني هذين  مقارنة  إجراء  العادية، ال ميكن  باللغة  التعبري عنهام  يستحيل  وكذلك 

سوف أستعيض عن ذلك  مبقارنة الطرق التي يّدعي هايدغر والصوفيون أن املطلق ميكن أن يُدرَك 

ويُقارَب من خاللها. ألن هناك عدداً كبرياً من التشابهات الدقيقة بني طرق هايدغر وطرق الصوفيني، 

تجربة  أن  التفكري  املعقول  ومن  تصّوف،  الحقيقة  هايدغر هي  يف  فلسفة  أن  نتيجة  إىل  سأصل 

الكينونة التي يسعى هايدغر إلرشادنا إليها، هي أساساً تجربة املطلق نْفُسها الذي يكافح الصوفيون 

من كل الثقافات بجد للوصول إليه. 

دائرة  يف  عادة  تصّوف.  بكلمة  نعني  ماذا  لتوضيح  لحظة  نقف  أن  علينا  باملقارنة،  البدء  قبل 

الفلسفة تستعمل الكلمة كإهانة لنظام قّدر له أن يكون غامضاً ووجدانياً أكرث مام ينبغي. يف هذه 

الصوفية، وإذا  نظام عىل اسم  النوع، وبالفعل، عندما يحصل  ازدراء من هذا  أقصد أي  الورقة ال 

أردنا أن نعتربه شيئاً فإننا نعتربه رشفاً. فهذا االسم قد يدل عىل مشاركة هذا النظام يف واحد من أقدم 

أنظمة الفكر اإلنساين العقيل والروحي وأكرثها وقاراً. رمبا يكون هايدغر نفسه قد رفض أن يُطْلَق 

عليه لقُب صويف، لكنه بالتأكيد مل يكن معادياً للتسمية، ألنه هو ذات مرة قال إن »كل العمق والدقة 

.)Caputo،6( ».الفكرية موجود يف التصوف الحقيقي العظيم

ويبقى السؤال، ما هو التصوف؟ الشك، أنه سينتج من خالل تعريف موجز لهذه الظاهرة الغنية 

واملتعددة الثقافات تعميم مبالغ فيه، لكن لسوء الحظ تتطلّب حدود هذه الورقة أن نطرق املوضوع 

 Evelyn بايجاز، وبالتايل، أعرض التعريف الذي طرحته خبرية بارزة يف املوضوع، أفلني أندرهل

الواضح  الحق  العامل »تصّوفاً« هو علم املطلقات... علم  التي تقول إن »ما يسّميه   ،Underhill

بذاته، الذي ال ميكن »التفكري فيه بالعقل«...« الصويف هو من يتوق إىل معرفة من الدرجة األوىل 

مبا هو مطلق، لكنه يدرك أن املطلق قد ال ميكن معرفته من خالل استخدام العقل فقط. فاملتصّوفة 

ال يرون يف التفكري العقيل، كقاعدة عامة، دليالً كافياً إىل الروح، ولذلك يستعملون أنواعاً أخرى 

لكل ثقافة نصيبها من التصّوف، ورغم اختالف  املطلق املحرّي.  من النشاط العقيل ليك يقاربوا 

األسامء التي أطلقت عىل املطلق والطرق التي يُسلك إليه من خاللها، يبقى جوهر كل ثقافة متوافقاً 

مع تعريف أندرهل. يبحث فيدنت يوغيس عن املوكشا )إدراك اتحاد األتن بالرباهمن( من خالل 

مامرسات تأملية وزهدية؛ وتسعى بوذية الزن إىل الوصول إىل ساتوري )الوعي الكوين( من خالل 

تأمل صارم تزول من خالله ثنائية التفكري كلياً وإرادياً من ذهن السالك؛ يسعى الصوفيون إىل تجربة 
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»انتقال الروح« )تجربة مبارشة للمقّدس( من خالل العيش  بعزلة، ومن خالل الفقر والتقوى، التي 

يقصد منها  )تحّرر( القلب من كل ما هو غري الله« )James،455(؛ ويسعى القديسون الكاثوليك، 

إىل اتحاد الروح بالله من خالل الصالة، والتأمل والصوم. هذه فقط عيّنة قليلة من فروع التصّوف 

ئحة أن تطول بشكل غري محدد. السؤال اآلن، هل يسعى الهايدغريون  األكرث شهرة، ولكن ميكن لالَّ

إىل خوض تجربة حقيقة الكينونة من خالل »التفكري التأميل« واالنفكاك عن عامل األشياء، والتاميز 

املقارنة   .)Discourse on Thinking،46( الصويف؟  التقليد  يف  أيضاً  ويشاركون  اإلنسان،  عن 

األكرث تفصيالً بني الهايدغرية والفكر الصويف قد تجيب عن سؤالنا. 

أول شبَه قوي موجود بني الطلب الصويف للمطلق والطلب الهايدغري للـكينونة هو أنه حتى 

قبل الوصول إىل فهم حقيقي للمتعايل وتجربته، ميكن استشعاره بطريقة أولية وجزئية. إن »التذّوق« 

األويل للمتعايل هو الذي يحّفز البحث الالحق والحاميس وأحياناً املدهش عن اإلدراك الكيل له. 

يوجد يف الرتاث الصويف ويف الفكر الهايدغري مستويان من هذه التجارب األولية للمطلق، أقلهام 

هي تجربة لطيفة لكن تخترب بشكل عام، وأعظمهام، يتغرّي من خاللها فهم الشخص الكيل للعامل، 

وتشتعل رغبة جامحة حتى لتجربة أكرث كامالً.

تسّمي أفلني أندهرل يف دراستها العامة للتصوف »القدرة عىل فهم الحقيقة املتعالية« قدرة كامنة 

يف داخل الجنس البرشي. وتقول »قلّة من الناس ميرّون يف الحياة من دون معرفة معنى التأثر بالشعور 

الصويف« )Underhill،73(. قد يكون مشهد الشمس من قمم جبال بعيدة، أو صوت سمفونية معانقة 

حبيب مفقود من فرتة طويلة، أو مشهد فقري متأمل، سبباً لهذا »الشعور املتعايل الذي يتدفّق من جزء 

آخر من النفس ويهمس للفهم والحواس بأنهم غافلون عن يْشٍء ما«. هذا الشعور مألوف لكثريين، 

لكن ما مييّز الصوفينّي عن العامة هو االنسجام االستثنايئ معه. أما بالنسبة للشخص العادي فيمكن 

لهذا الشعور أن يكون تثقيفياً لفرتة قصرية، ويبقى يف أحسن األحوال تتّمة لحياة قامئة يف صميم العامل 

الطبيعي. من جهة أخرى، بالنسبة للصويف، تكون تجربة هذا الشعور مكثفة جداً بحيث إنه عندما 

يحصل يبدأ بإعادة تنظيم كاملة لرؤيته العاملية وإعادة توجيه ألولوياته حول الحقيقة املتعالية التي 

تكشفها له التجربة. تدعو أندرهل هذه التجربة التبرّصية صحوة، وتقول: هذا هو تقريباً دامئا الباعث 

للسفر الصويف من »الجسد املادي...إىل األمور الروحية«. وتصفها بالطريقة التالية:

أحياناً  أو  ـ  والبديعة  العظيمة  العامل  لحقيقة  متبرّص  مفاجئ  إدراك  عادة عىل  الصحوة  تشتمل 

معرفتي مبصادر  بقدر  قبل.  تفهم من  التي مل  ـ  األشياء  قلب  اإللهي يف  اآلخر، األسس  لوجهها 
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اللغة، ال يوجد كلامت ميكن أن تصف هذا اإلدراك]1]. عامل املدركات املاضية يف واقعه ال ميكن 

أن يكون إال ضبابياً يف أحسن األحوال، غرّي الوعي إيقاعه فجاة وانبثق وجه آخر من وجوه الوعي، 

وانقشع الضباب وكشف املعامل الواضحة للتالل الخالدة.

يلقي هذا االقتباس الضوء عىل ثالثة أوجه أساسية لتجربة الصحوة: إنها مفاجئة وقوية؛ تؤدي 

إىل ترك العالئق الدنيوية؛ وتثري قوة دفع شديدة نحو معرفة إضافية مبا تم كشفه يف التجربة. يهمنا أن 

نتذكر أنه بينام توصف تجربة اليقظة بأنها محرِّرة وتثري شعوراً بالسعادة، ميكن أن تكون أيضاً إدراًك 

مخيفاً ومحزناً. هاك مثالن، واحد مفرح، وواحد محزن، سوف يساعدان يف تصوير هذه الظاهرة. 

األول هو تجربة راهب غري مشهور اسمه األخ لورانس، الذي أخرب أنه يف شبابه، عندما كان »ينظر 

إىل شجرة تتعرى من أوراقها وكان يتأمل يف كيفية تجدد األوراق خالل فرتة قصرية... انكشفت له 

عنائيّة الله وقدرته التي من حينها مل ُتح أبداً من نفسه« وأن »هذه املكاشفة فصلته بشكل كامل 

عن الدنيا...« )01-191(. الثاين هو ما حصل مع القديسة كاترينا الجينوية، التي تيزت »إلهاماتها 

للفقر  الحي  والكشف   I-hood لألنا  الصلبة  األنسجة  وتزيق  وقلقها،  »حزنها  بـ...  الداخلية« 

املتناهي للذات.« تصف كاترينا بذاتها هذه التجربة بـ »جرح الحب الذي ال يحد«. مثل إضايف عن 

تجربة الصحوة من مصدر غري غريب هو البوذا، الذي بعد أن رأى التجليات األرضية للعمر واملرض 

واملوت، أدرك الطبيعة الفانية للملذات الدنيوية فتخىل عن حياته املرتفة كأمري ليامرس التصوف 

يف غابات الهند. تبني هذه األمثلة الثالثة أن تجربة الصحوة تحصل فجأة، وميكن أن تكون مفرحة 

أو مزعجة، وتبعد املرء عن امللذات املادية والدنيوية وتدفع باتجاه الفعل الروحي.           

 كام أن هايدغر أيضاً يصف مستويني للتجربة التي ميكن أن تتجىل فيها الكينونة والتي ميكن أن 

العامة األخرى األقل شأناً  التجارب  أندرهل. يقول من  التي وصفتها  تعترب شبيهة بتجارب الصحوة 

أن »الفهم العادي واملبهم للكينونة هو واقع« ويعرّف الكينونة هناك]Da-sein [2 بأنها الكينونة ذات 

»العالقة مبسألة الكينونة ذاتها« )being and time,5(. يقول يف مكان آخر، العناية التي هي خاصية 

أساسية للدازاين، ال تيل إىل أي مكان غري »يف اتجاه إرجاع اإلنسان إىل ماهيته« وهذه املاهية تدعى 

»مالزمة االنجذاب لحقيقة الكينونة« )letter on Humanism،245( إذاً، بالنسبة لهايدغر، لكل إنسان 

]1]-  قلق هايدغر هو أيضاً ظاهرة تحصل خارج إطار اللغة. فهو يقول ان: »القلق يسلب منا الكالم ألن الكينونات ككل تنزلق، بحيث ال 

 ).What is Metaphysics? 103( .»يبقى سوى الاليشء مرتاكامً حولنا، ففي وجه القلق كل اشتقاقات »كون« تصمت

]]]-  الدازاين مصطلح مهم ولكنه مربك يف فلسفة هايدغر. وهو يرتجم حرفيا ب الكينونة-هنا أو الكينونة-هناك، وهو يعتقد أن الدازاين هو 

جوهر اإلنسان. ما هو خاص يف اإلنسان أنه قادر عىل الكينونة هنا، يف وضع، يف عالقته بأشياء أخرى. وهو يعتقد أيضاً أن الديزاين عىل 

عالقة بالكينونة ذاتها، لكن هذه العالقة مستورة عادة بالنموذج اليومي للعالقة بأشياء العامل.
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 letter on( »ًالكينونة، أي لوعي »التعايل خالصاً وبسيطا فهم فطري للكينونة وحافز لتجربة حقيقة 

Humanism،152(  وهذا يشبه إىل حد كبري مالحظة أندرهل أن لإلنسانية انجذاباً فطريّاً نحو املطلق.

»القلق  يسميها  املتعالية،  األولية  التجربة  من  أعظم  منوذج  عن  أيضاً  هايدغر  يتحدث 

 What( األسايس« الذي »يكشف عن الاليّشء« الكامن »يف داخل« كل كينونات العامل الداخيل

لتجربة  كبري  حد  إىل  مامثالً  يعترب  أن  ميكن  التجربة  من  النوع  هذا   ..)is Metaphysics،103

هو  الصحوات،  مثل  األسايس  القلق  عليها.  مثاالً  اعتباره  وميكن  أندرهل  وصفتها  كام  الصحوة 

عادة خالل  وينتج  الدنيوية  الشؤون  من  انسحاباً  يسبب  ما  توقع، وهذا  مفاجئ ويحصل من غري 

الرتتيبات البعيدة األمد ألنشطة الشخص تجاه األهداف املتعالية. يقول هايدغر إن  القلق األسايس 

إليقاظه«.  اعتيادي  غري  حدث  أي  إىل  يحتاج  وال  لحظة  أي  يف  الوجود  يف  يستيقظ  أن  »ميكن 

هو  الخالص  و»الدازاين  »تنزلق«  رضورية«،  غري  بكاملها  الكينونات  »تصبح  التجربة  هذه  خالل 

خالل  وبالتحديد  هناك.  ـ  الكينونة  فقط  هناك  التجربة  من  النوع  هذا  وخالل  هنالك«]1].  ما  كل 

هذا الحصول املفاجئ واملقلق، عندما تنزلق الكينونة، يستفيق الدازاين إىل فهم جديد للحقيقة 

الدازاين  يخترب  األوىل  للمرة  القلق«  لالشيئ  الصايف  الليل  »يف  جنباتها.  بني  كامن  هو  وما 

الكينونات كام هي واقعاً، كأشياء متاميزة عن الالشيئية التي شهدها للتو. إضافة إىل أنها تكشف 

ثابتة  »كينونة  بهذا  وهو  كينونات  تعايل  ذلك  بدل  هو  بل  كينونة،  مجرّد  ليس  بذاته  أنه  للدازاين 

 What( الكينونة«  فضاء  يف  »بروز  الحقة،  كتابات  يف  هايدغر  عنه  يعرّب  كام  أو  الالشيئية«،   يف 

األسايس  القلق  فقط من خالل  is Metaphysics،105 Letter on Humanism،2480.(وهكذا   

املتعددة  الكينونات  بني  رشك  يف  وقوعه  يدرك  األوىل،  للمرة  الكينونة  يدرك  أن  لإلنسان  ميكن 

يكون  أن  يجب  هذا  كل  من  ذاتها.  بالكينونة  »أصلية«  بعالقة  يرشع  وبعدها  للكينونة«،  و»نسيانه 

واضحاً أن ما يسميه هايدغر »القلق األصيل« ميكن تسميته بدقة تجربة صحوة كام تصفها أندرهل: 

إنها تجربة مفاجئة وشديدة؛ تكشف الالحقيقة النسبية لكينونات العامل؛ وتفتح املرء عىل الحقيقة 

املتعالية، وعادة تحث املرء عىل محاولة وصل نفسه بهذه الحقيقة بشكل كامل.

هذا ما يوصلنا إىل النقطة التالية من املامثلة بني الهايدغرية والفكر الصويف. يفهم يف منطي 

التفكري أن الحقيقة املتعالية التي تكشف عنها الصحوة ال ميكن بلوغها عرب وسائل التفكري العقيل 

امليتافيزيقي، ألنها تتجاوز كل مفهوم عقيل قد يسعى هذا النوع من التفكري لحبسه يف الداخل. 

]1]-  هناك تجربة شبيهة بتجربة القديسة كاترينا، هي تجربة القلق الخالص »األناوية« حيث يقول هايدغر: »نحن ننزلق من ذواتنا. لكن يف 

)What is Metaphysics? 103(  .القعر ليس كأنا »أنت« أو »أنا« من يشعر بالقلق؛ بل هو كذلك بالنسبة لـ »أحد« ما
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القابل  »الحق«  الحياة: يف وجود  الصوفيون طريقتهم يف املنطق، بل يف  أندرهل: ال يجد  تقول 

لالكتشاف، هو بريق كينونة حقيقية يف قلب السالك، الذي ميكنه يف تلك التجربة التي تفوق كل 

وصف والتي يسمونها بـ »فعل االتحاد« أن يصهر نفسه ويفهم حقيقة املوضوع الذي يسعى إليه... 

يف التصوف حيث حب الحقيقة الذي اعتربناه بداية كل الفلسفة يرتك الدائرة العقلية ويتبنى الوجه 

الثابت للعشق الشخيص، حيث يخّمن الفيلسوف ويناقش، وينظر الصويف ويعايش...من هنا، فيام 

ـ غري شخيص وبعيد املنال ـ فإن مطلق الصويف محبوب،  بيانياً  يبقى مطلق امليتافيزيقي رسامً 

 .)mysticism،24( وحقيقي ميكن الوصول إليه

باتور  كوفرتي  يقول  الصوفيني،  جميع  عن  نيابة  الفالسفة  يناشد  شبيه،  كالم  ويف 

:Covetry Patmore

دع ثقتك العميقة واملنافية للعقل بالحواس، ولغتها الحرفية، التي ميكن أن تخربنا عن الواقع 

قيدها واستحالة  فإنها علمتك طول  الفلسفة شيئاً  فلو علمتك  الشخصية.  تبلغ  أن  لكن ال ميكن 

الوصول إىل األرض الخصبة، التي ال ريب أنها بديعة، التي تكمن وراءها. أثار املثاليون واحداً 

تلو اآلخر، أن من يتلوُّون عىل حبل املشنقة، أعلنوا للعامل حرية مقاربتهم؛ فقط من أجل الرجوع 

أخرياً إىل عامل األحاسيس... تقول لك الفلسفة أنها ليست مؤسسة عىل يشء أفضل من الحواس 

واملفاهيم الرتاثية. هي بالتأكيد ناقصة، ورمبا كانت وهامً؛ يف كل األحوال ال تالمس أساس األشياء 

.)Mysticism،24 – 25(

بعجز  يعرتفون  وهم  السابقني،  االقتباسني  مع  متوافقني  تراث  أي  من  املتصوفة  اعتبار  ميكن 

التفكري املفهومي يف إيصال الفرد لالتصال مع املطلق. يقول الكاتب الصويف الغزايل:

  وعلمت أن طريقتهم إمنا تتم بعلم وعمل، وكان حاصل علمهم قطع عقبات النفس، والتنزّه 

عن أخالقها املذمومة، وصفاتها الخبيثة، حتى يتوصل بها إىل تخلية القلب عن غري الله عز وجل 

وتحليته بذكر الله عز وجل.. وأن العقل طور من أطوار اآلدمي يحصل فيه عني يبرص بها أنواعاً من 

املعقوالت، الحواس معزولة عنها، فالنبوة أيضاً عبارة عن طور يحصل فيه عني لها نور يظهر من 

.)441-The Variety of Religious Experiences،439( نورها الغيب وأمور ال يدركها العقل

الله من يرى ليس  قائالً: »يف رؤية  أفلوطني عىل هذا  الفيلسوف األفالطوين املحدث  يوافق 

عقلنا، بل شيئاً سابقاً لعقلنا ويفوقه« كام يقول القديس يوحنا الصليب:  »نحن نتلقى املعرفة الصوفية 

بالله غري مكتِسية ألي نوع من الصور، وال ألي نوع من التمثالت الحسية، التي يستفيد منها ذهننا 
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يف ظروف أخرى«. وكام يقول الو تسو: »التاو ال يدرك فهو ال يتعلق باألفكار« و»تعاليمي يسهل 

فهمها...لكن عقلك لن يستوعبها أبداً« )Tao Te Ching،21,70(]1]. ميكن أن تطول هذه الالئحة 

عىل نحو غري محدد، ألن الصوفيني مجمعون يف موقفهم املعارض ألن يكون العقل طريقاً ميكن 

أن يوصل إىل قمة الجبل املقدس.

عاجزاً  باعتباره  والتمثيل  امليتافيزيقي  بالفكر  التنديد  إىل حد  هايدغر  موقف شبيه، وصل  يف 

كلياً عن الوصول باإلنسان إىل تجربة الكينونة. ورمبا كان هذا املوقف ملحوظا بوضوح يف إدانة 

قرائه  إرشاد  الذي سعى من خالله إىل  الكينونة والزمن،  كتبه  لباكورة  الالحقة  هايدغر يف أعامله 

لفهم الكينونة. يف هذا الكتاب، سعى هايدغر ليبقى ضمن مجال »لغة امليتافيزيقا«، ليك »يجعل 

 letter on( املوجودة...«  الفلسفة  من  مفهومة  نفسه  الوقت  اإلدراك ويف  ممكنة  التفكري  محاولة 

Humanism،246،263(. لكنه يعرتف أن هذه اللغة »تدحض ذاتها«، وتفشل ألنها »ال تفكر بحقيقة 

الكينونة، كام أنها تفشل يف إدراك أن هنالك تفكرياً أكرث رصامة من التفكري املفهومي«. ويعرتف 

يف أعامله الالحقة بعدم كفاية التفكري الفلسفي حيث يقول: »الفلسفة...تتّبع دوماً سبيل التمثالت 

تبقى  الكينونة...  أن حقيقة  »يعني  الكينونة« وهذا  إىل  الكينونات وصوالً  من  تفكر  امليتافيزيقية؛ 

خافية عىل امليتافيزيقا« وهذا اإلدراك بدوره يجعله يستنتج أنه »ليك تتعلّم كيف تخترب ال... ماهية 

للتفكري عىل نحو محض...علينا أن نحرر أنفسنا من التأويل التقني للتفكري«. ما هو النوع الجدي 

الذي ينبغي أن يُستَبدل بالتفكري التقني ليك ميكن التفكري بحقيقة الكينونة؟ هذا ما سنناقشه يف 

الفقرات الالحقة، ولكن ما ينبغي لحاظه اآلن أن التجربة املتعالية التي يبحث عنها هايدغر إلرشادنا 

إىل ما ال يفهم بالتفكري العقيل، يشبه تاماً املطلق الصويف الذي ال ميكن إدراكه.

واآلن يربز السؤال التايل: كيف ميكن للمرء أن يسعى للبحث والوصول إىل املتعايل إذا مل 

يكن عن طريق البحث الفلسفي التقليدي؟ يقرتح هايدغر واملتصوفة كالهام إجابات متشابهة عن 

هذا السؤال: الدخول يف حالة تأملية ذهنية تسكت فيها األحكام املنطقية الثنائية واالعتناء باالنفتاح 

الرتاث عىل  الذي وصفه  »التعلّم  بـ  »تأمالً«، وتعنونها  الحالة  أندرهل هذه  عىل املتعايل. تسّمي 

.)mysticism،302( »...الدوام للصوفيني

]1]-  هنالك مقطع آخر مالئم: »فوق ليس مرشقاً / تحت ليس مظلاًم / يعود إىل عامل الاّليشء/  صورة من دون صورة / لطيف ال يناله 

اتبعه ولكن ال يوجد نهاية / ال تستطيع معرفته لكنك تستطيع أن تكون هو / اعرف فقط من  إدراك / اقرتب منه ولكن ليس هناك بداية / 

أين أتيت / هذا هو جوهر الحكمة. )Tao Te Ching 14(. يجب معرفة أن هايدغر كان مهتامً إىل حد كبري بالطاوية حتى أنه يف لحظة 

حاول ترجمتها إىل األملانية، لكنه تخىل عن املرشوع بعد أن أكمل أول مثانية فصول. وهذا ما يوضح التآلف الكبري بني تفكري هايدغر يف 

املراحل األخرية والطاوية. 
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تصف األمر بـ »تقبّلية وضيعة، ونظرة ثابتة ودامئة تضيع وتذوب فيها املشاعر واإلرادة والفكر... 

اإلله  لقاء  يتم  للشخصية حيث  األعمق  املستويات  وتلك  السطحية  للنفس  انهيار  فيها(  )يحصل 

ومعرفته »يف ال شيئيتنا«...«]1]. إن انكشاف املطلق من خالل هذه الحال من التقبّلية هو مركزي 

يف كل التقاليد الصوفية. تتحدث القديسة تريزا عن حالة مكاشفة قائلة »يف يوم ما، عندما كنت يف 

 Variety of Religious( »..صالة حصل يل إدراك يف لحظة بنّي يل كيف أن الله محيط بكل يْشء

عن  أكرث  علمته  تأمل  ساعة  »إن  شبيه  نحو  عىل  الصليب  قلب  يوحنا  ويعرتف   .)Experince,48

األمور الساموية من كل تعاليم األساتذة...«. ويصف الغزايل حالة مشابهة بقوله: » وبالُجملِة ماذا 

الَجاري  وِمفتاُحها  اللِه..  ِسوى  َعاّم  بالُكلِّيَّة  القلِب  تَطهرُي  أَوَُّل رُشوِطها  القائلون يف طريَقٍة  يقوُل 

ِة  التامَّ بالُكلِّيَِة  الَفناُء  وآخرُها  اللِه  بذكِر  بالُكلِّيَِة  الَقلِْب  اْسِتْغراُق  الصالة..  التحريِم يف  َمْجَرى  ِمْنها 

يف اللِه؟«. وهناك حالة أخرى شبيهة وصفها بوضوح الو تسو عندما سئل: »عندما تنتزع عقلك 

كل  تفهم  وبالتايل  عقلك  من  الرجوع  مبقدورك  األصيلة...هل  بالوحدة  وتعتصم  ضالله،  عن 

 Tao Te(.»يشء«، وثانية عندما سئل: »هل لديك صرب أن تنتظر حتى يرسب الوحل ويصفو املاء

Ching،10,15( يف كل هذه األمثلة املختلفة حول التأمل، تختفي عمليات الذهن العادي، من أجل 

خلق انفتاح عىل الحقيقة األعظم التي ال يستطيع العقل العادي إدراكها.

أحياناً  الذي يسميه  العقيل،  التمرين  نفسه من  بالنوع  الكينونة  اختبار  يريد  يويص هايدغر من 

االحتامالت  »يحسب  االحتسايب  التفكري  إن  حيث  االحتسايب.  التفكري  بخالف  التأميل،  التفكري 

الجديدة والواعدة... يسابق من احتامل إىل آخر... وال يتوقف أبداً، وال يسيطر عىل نفسه«، التفكري 

 .)Discourse on Thinking،46( كائن«  هو  ما  كل  عىل  يسيطر  الذي  باملعنى  »يتامل  التأميل، 

يقول: إن هذا الشكل من التفكري ال يحتاج أن يكون »محلّقاً«، لكن ميكن أن يتشكل ببساطة يف 

»الركون إىل ما هو كامن بالقرب منا والتأمل مبا هو أقرب...«. ويقول هايدغر يف مكان آخر عن هذا 

النوع من التفكري الذي يسمح بالدخول إىل حقيقة الكينونة، ذلك »ألن هناك شيئاً بسيطاً ال بد من 

التفكري فيه، هذا التفكري يبدو أنه صعب للفكر التمثيل الذي تحول إىل فلسفة، لكن هذه الصعوبة 

إنها مسترتة يف  بناء املفاهيم املعقدة؛ بل  إنها نوع خاص من العمق ومن  ليست مسألة تساهل، 

 letter on( التجربة...«  الذي يحصل من خالل  االستفهام  يدخل يف  التفكري  يدع  الذي  الرجوع 

]1]- وجه آخر من وجوه التأمل تحدثت عنه أندرهل وهو يحتاج إىل مترين. »يف مراحله األوىل« تقول: »التأمل إرادي، صعب وبحاجة 

إىل مجهود«. ويقول هايدغر ما يشبه ذلك عن التفكري التأميل: »ال يحصل بذاته كام يحصل عادة يف التفكري االحتسايب. أحياناً يحتاج إىل 

)Discource on Thought،47( »مجهود كبري. يتطلب كثرياً من التمرين
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Humanism،255(. يف عمل آخر يصف هايدغر نوع التفكري الذي يسمح لوحده بالوصول إىل 

الكينونة، كنوع من انتظار مسلوب اإلرادة، أو كام يقول، نوع من »االنعتاق«، ويقول إنه فقط من 

خالل هذا النوع من التفكري ميكن للمطلق أن يُخترب.]Discourse on Thought،62،66( [1(. يجب 

أن يكون واضحاً من هذه التوصيفات القليلة أن نوع التفكري الذي يقرتح هايدغر أن يكون الوسيلة 

التي ميكن اختبار الكينونة من خاللها شديدة الشبه بالطريقة الصوفية التأملية.

التصوف هي، صحوة مفاجئة إىل  تأسيسه. يوجد ثالثة أوجه من  تّم  النظر مبا  نُِعِد  دعنا اآلن 

إحداث  عىل  قادر  غري  املنطقي  الفكر  بأن  االعرتاف  الدنيوية،  الكينونات  فيها  تتساقط  املتعايل 

تجربة تاّمة للمتعايل، ووصفة منوذج النشاط الذهني الالمفهومي، التي تشدد عىل التقبلية، كوسيلة 

ميكن الوصول إىل املتعايل من خاللها. ميكن اعتبار فكر هايدغر شديد الشبه بالفكر الصويف يف 

النقاط الثالثة جميعها: فهو يتحّدث عن القلق األصيل بوصفه التجربة التي ينكشف الدازاين من 

خاللها عىل نفسه يف التعايل؛ وهو يدين الفكر امليتافيزيقي التمثيل الذي ال يقدر إال عىل التفكري 

بالكينونات، ال بالكينونة، وهو يقرتح انفتاحاً تأملياً كوسيلة ميكن من خاللها اختبار الكينونة. من 

هذه التشابهات الشديدة ميكن أن نستنتج أن التجارب املتعالية، التي يسعى الصوفيون وهايدغر إىل 

مقاربتها، رمبا كانت متامهية. رغم أن هناك فروقات سطحية بني فكر هايدغر واألشكال املختلفة 

للتصوف، هناك فروقات شبيهة بني كل األشكال األخرى من التصوف كذلك.]2] ورغم أن ساتوري 

الزن واالتحاد الصويف املسيحي قد وصفت بعبارات مختلفة كلياً، تبقى الوسائل التي يتم الوصول 

من خاللها هي نفسها، وبناء عىل ذلك، ميكن أن نستنتج أن هذه التجارب هي ذات تساٍو جوهري 

الكينونة هي يف  تجربة حقيقة  يسعى هايدغر من خاللها إىل  التي  الطريقة  أن  بيّنت  لقد  كذلك. 

جوهرها الطريقة نفسها التي يسعى الصوفيون من خاللها الختبار املطلق، وعليه فإنّنا محقون يف 

االستنتاج أن التجربتني تتشابهان إىل حد كبري، بل قد تكونان شيئاً واحداً.  

]1]- يف فكر هايدغر املتأخر يبدو أن عبارة "that which regions"  قد حلت محل فكرة "clearing of being" لكن العبارتني تؤّديان 

الوظيفة نفسها.  فهام تؤديان إىل املعنى القديم نفسه »تجربة الكينونة«.

يفوق  املطلق  أن  الصوفيني  يؤكّد جميع  أنه يف حني  هي  الدراسة  من  مزيداً  تستحق  والصوفيني  هايدغر  بني  اختالف  نقطة  توجد   -[[[

الوصف، نرى أن أحد أهداف هايدغر الرئيسية هو التعبري عن حقيقة الكينونة من خالل اللغة. لكن هل هذا يعني أن هدف هايدغر يختلف 

عن هدف الصوفيني؟ ممكن، لكنني اعتقد أنه مجرد تفكري يف واقع أن هايدغر يسعى إلعادة بناء اللغة بحيث تستطيع أن تعرّب عن حقيقة 

الكينونة، وهذه مهمة بسيطة مل يفكر أي صويف أن يقوم بها. أما يف ما يتعلق باللغة العادية فهام متفقان أن الكالم بها ال ميكن بأي حال أن 

يعرّب عن املطلق. 



بين مال صدرا وهايدغر
بحث مقارن يف جدلية النظر والعمل

]*[
حممد رضا أسدي]]]

يتحىّل اإلنسان بحسب الِخلَْقِة األصلية بقّوتني إحداهام نظرية والثانية عملية، ولكلتيهام تأثري يف 

طريقة عيشه. ومن هنا، كان من الطبيعّي أن يُطرح السؤال عن العالقة بني هاتني القّوتني ملعرفة أّي 

منهام تتقّدم عىل األخرى؟ من هذا الوجه عالج الفالسفة املسلمون وكذلك الغربّيون هذا السؤال 

وقّدموا أجوبة مختلفة عنه. لجالء هذه اإلشكالية اختارت يف هذه الدراسة الفيلسوف املسلم صدر 

الدين الشريازي والفيلسوف األملاين مارتن هايدغر لتجري مقارنة بني رؤية كل منهام ملفهومي 

النظر والعمل وأيهام أسبق عل ى اآلخر. لقد تبّنى كلٌّ منهام جوابًا مختلًفا عن اآلخر، عىل الرغم 

من اشرتاكهام يف بعض املبادئ الفلسفية ويف بعض أسس نظرتهام إىل اإلنسان.

من أهّم ما ذهب إليه هذا البحث املقارن هو التايل:

يرى هايدغر، بناًء عىل تعريفه الخاّص للعمل والنظر، أّن العمل متقّدم وجوًدا عىل النظر، يف 

مقاِم تشكيل املعرفة البرشيّة. بينام يرى ماّل صدرا، وانطالًقا من تعريفه الخاّص ملفهومي النظر 

والعمل، أّن النظر واملعرفة متقّدمان عىل العمل يف مقام تشكّل املعرفة البرشيّة وتفضيل اإلنسان 

عىل غريه من الكائنات.

املحرر

يختلف املوقف من تحديد طبيعة العالقة بني النظر والعمل باختالف تعريف كّل من املفهومني. 

ولكن رمّبا ميكن القول بكلمٍة عاّمٍة: ملّا كان اإلنسان يتحىّل مبجموعة من القوى العلميّة والعمليّة، 

*- أستاذ مساعد يف قسم الفلسفة يف جامعة العالمة الطباطبايئ، طهران - إيران.
- العنوان األصيل للمقال: العالقة بني النظر والعمل دراسة مقارنة بني مال صدرا وهايدغر.

- نقله عن الفارسية: محمد حسن زراقط، أستاذ الفكر اإلسالمي يف جامعة املصطفى العاملية ـ لبنان.
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وأبرز مصاديق القوى العلمية عند اإلنسان هو الوعي والفهم، ويف الجهة املقابلة فإن أبرز مصاديق 

يُتاح لنا الحديث عن أشكال أربعة  التحديد العاّم  القوى العمليّة العزم واإلرادة، وعىل ضوء هذا 

للعالقة املتصّورة بني النظر والعمل، وبعبارة أخرى بني الوعي واإلرادة عند اإلنسان، وهذه األشكال 

األربعة املحتملة هي:

أّواًل: تقّدم العلم واملعرفة عىل العمل، وأّن املعرفة هي التي تضفي عىل العمل قيمته واعتباره، 

واإلرادة أداة خادمة لتكامل فهم اإلنسان.

تنمية اإلرادة والعمل عند اإلنسان، وما مل  الوعي والعلم يف خدمة  العمل، وكون  تقّدم  ثانًيا: 

يصدر العمل من اإلنسان ال تظهر قواه العلمية وال تنمو أو تتطّور.

ثالًثا: أن يكون العلم والعمل حيثيّتان لحقيقة واحدة، وال تايز ماهويَّ بينهام، وعليه ال يصّح 

الحديث عن تقّدم أحدهام عىل اآلخر. وحقيقة الحال بناًء عىل هذا االحتامل أّن الوعي والفهم 

والتفكري والتعّقل أشكاٌل من العمل الذي تنجزه النفس اإلنسانيّة يف مسرية كشف الحقيقة والوصول 

أو  يتحّقق عمٌل  أن  اإلنسايّن، وال ميكن  الوعي  من  نوٌع  والفعل، هام  العمل  املقابل،  إليها. يف 

يصدر عن اإلنسان من دون أن يكون مقرونًا ومشوبًا بالعلم واملعرفة.

رابًعا: الحيثية العملية والحيثية النظرية عند اإلنسان تعمل إحداهام مبوازاة األخرى، دون أن تتأثّر 

إحداهام بالثانية، وكأّن كالًّ منهام جزيرة معزولة عن الجزيرة الثانية ال عالقة تربط إحداهام بأختها.

من بني االحتامالت األربعة املذكورة أعاله يختار هايدغر، وعىل ضوء تعريفه الخاّص لكلٍّ من 

 [1[)praxis =  املامرسة( والفعل )التطبيق العميل = practice  ( العمل والنظر، يختار تقّدم العمل

عىل النظر يف مقام تشكيل املعرفة اإلنسانيّة. وأّما مال صدرا وبناء عىل تعريفه املختلف لكلٍّ من 

هذين املفهومني، فإنّه يختار القول بالتقّدم الوجودّي والقيمّي للعلم واملعرفة عىل العمل يف مقام 

تشّكل املعرفة اإلنسانيّة وترجيح اإلنسان عىل سائر الكائنات. وسوف نحاول توضيح نظريّة كلٍّ 

من الفيلسوفني يف النظر والعمل.

]1]-  يستخدم الكاتب كلمتا عمل )practice( وپراکسیس )praxis(، والرتجمة العربية الحرفية لهاتني الكلمتني يف اللغة اإلنكليزية هي 

املامرسة والتطبيق العميل. وقد وجدت أّن ترجمتهام بهذه الطريقة ترّض بجامل الرتجمة وتعيق الوضوح ودّقة نقل املصطلح إىل اللغة 

العربية. ولذلك فّضلت استخدام كلمة عمل كمعادل لـ)practice( التي تدّل بحسب بعض املعاجم اإلنكليزية عىل املامرسة مبعناها 

العاّم، وكلمة فعل كمعادٍل لـ)praxis( التي تدّل يف اللغة اإلنكليزية عىل مفهوم التطبيق العميل املستند إىل نظرية. هذا مع التفايت إىل أّن 

هذا التمييز ال يّتفق كثريًا مع الفرق الذي تذكره معاجم اللغة العربية بني كلمتي عمل وفعل. )املرتجم(
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العلم والنظر يف الفلسفة الصدرائّية:

يقّسم مال صدرا قوى النفس الناطقة اإلنسانيّة إىل قسمني هام النظريّة والعملية]1]، وكّل واحدة 

النظريّة  القوى  كّل واحدة من هذه  مراتب  آخر  والوصول إىل  مراتب خاّصة،  لها  القوى  من هذه 

والعملية هو كامل اإلنسان]2]. وما يوجب كامل اإلنسان وفضله عىل املالئكة وسائر موجودات 

العامل هو كامل قّوته النظرية وليس كامل عمله بالقياس إىل عمل سائر الكائنات]3].

وما مييّز اإلنساَن عن غريه من الكائنات هو أعامله وأفكاره؛ ولكن أعامل اإلنسان تكتسب قيمتها 

واعتبارها من العلم واملعرفة اللذان تستند إليهام. وبناًء عليه ال يشء أفضل من العلم واملعرفة]4].

وقد وصل اإلنسان إىل مقام الخالفة اإللهيّة بعد اتّصافه بالعلم باألسامء اإللهيّة، وبهذا العلم 

استحّق سجود املالئكة له. 

العامل،  يف  يشء  كّل  عىل  املعرفة  تقّدم  بل  العمل؛  عىل  العلم  تقّدم  فكرة  صدرا  مال  ويبنّي 

بطريقة أخرى مبنيّة عىل موضوع »السعادة«. فهو يرى أّن السعادة اإلنسانية تنقسم إىل قسمني، هام: 

السعادة البدنية والسعادة العقلية.

والبدنية هي ما يُدرك باملشاعر الجسامنية كالسمع للمسموعات والبرص للمبرصات... والعقلية 

ما يُدرك بالقّوة العاقلة كإدراك العقل للمفارقات كذات الباري وصفاته وأسامئه ومالئكته العلوية. 

والسعادة العقلية أفضل وأرقى مبراتب من السعادة البدنية؛ وذلك ألّن اللذة الحاصلة من العقلية 

أشّد قّوة وأدوم زمًنا من اللذة الحاصلة من السعادة البدنية]5].

العلم  إّن  بحيث  والعمل،  العلم  بني  املتبادل  الرتابط  من  الرغم  وعىل  تقّدم،  ما  عىل  وبناء 

أسسه  وفق  الروح ويصوغها  أثره عىل  يرتك  األخري  العمل، وهذا  إىل  أن يفيض  النهاية يجب  يف 

ومقتضياته، والعمل من جهته مبنيٌّ عىل املعرفة والوعي، عىل الرغم من ذلك كلّه، فإّن كّفة العلم 

هي الراجحة يف مدرسة الحكمة املتعالية؛ وذلك ألّن العلم هو الذي يوصل اإلنسان إىل الكامل 

والعمل ال يكون حسًنا إاّل إذا كان يف خدمة العلم املفيض إىل التكامل]6].

]1]-  الشريازي، األسفار األربعة العقلية، ص 94].

]]]-  املصدر نفسه، ص 95]-98].

]3]-  الشريازي، تفسري القرآن الكريم، ج ]، ص 357-356.

]4]-  املصدر نفسه، 330.

]5]-  املصدر نفسه، ص 334-331.

]6]-  املصدر نفسه، ص 176-173.
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العلم والفهم والعمل عند هايدغر:
ما هي نظرة هايدغر إىل العالقة بني الفهم والعمل والعلم؟]1]

يتّضح معنى التفسري الذي يقّدمه هايدغر للفهم عىل ضوء العالقة بالدازاين]2] والوجود، وهذا 

وإمكانات  عّدة  أبعاد  له  والدازاين  للدازاين.  الوجودية  األبعاد  أحد  هو  الواقع  الفهم يف  أّن  يعني 

مختلفة، وهذه األبعاد واإلمكانات ميكنها أن تسقطه يف اليومية، كام ميكنها أن تبّدله إىل وجود 

أصيل. ويف هذا اإلطاِر الفهُم هو أحد إمكانات الدازاين، وهذا اإلمكان بدوره هو نحو من أنحاء 

وجود الدازاين]3] ويف الوقت عينه ميكنه نحت أنحاء أخرى من كينونة الدازاين، والدازاين بواسطة 

الفهم يؤّدي إىل انعكاس ذاته وأخذها إىل األمام]4]. وكّل فهم هو بالنسبة إىل الدازاين خطّة تساعده 

إليها، كام  نفسه والتعرّف  انكشاف  إمكانية  الدازايَن  الفهم  العامل، وبناء عليه يعطي  عىل مواجهة 

أمرين هام: مكشوفية نفسه  ينال  الفهم  بواسطة  العامل ومعرفته. والدازاين  اكتشاف  إمكانية  يعطيه 

ومكشوفية العامل. والدازاين هو طوماٌر )سجل ملفوف أو لفافة( من اإلمكانات التي يسهم الفهم من 

حيث هو واحٌد من أكرثها حيويّة يف فتح أقفالها. نعم فالفهم هو إمكاٌن مفتاحيٌّ يستفيد منه الدازاين 

يف الكشف عن سائر األبعاد الوجوديّة الخاّصة به، كام عن سائر أضالع املوجودات املحيطة به 

وبواسطته يفّك رموزها. وبناء عىل ما تقّدم يتبنّي أّن الفهم من وجهة نظر هايدغر يتجاوز يف أثره 

العلمية يف أحضان  والقضايا  النظريّة  تولد املعارف  الحقيقة  النظريّة. ويف  دائرة املعرفة  وأهميّته 

إمكاٍن اسمه الفهم. والدازاين، بواسطة الفهم، وعن طريق البنية املسبقة )Fore  structure(، ينفخ 

روح املعنى يف األشياء امليتة التي ال روح فيها. وعليه يتّضح أن كّل فهٍم مبنيٌّ عىل املسبقات 

 Fore( والرؤية السابقة )Fore having( الوجودية املتوفّرة للدازاين أي يف قالب املكسب السابق

الخارجية  واملوجودات  األشياء  مع  التعامل  يف    )Fore Conception( السابق  والتصّور   )sight

]1]-  يخّصص هايدغر الصفحات من ]18 إىل 03] لتوضيح رؤيته الفلسفية إىل مقولة »الفهم«، ويف هذه الصفحات يبنّي الصلة بني هذه 

املقولة ومقوالت أخرى مثل: الوجود، والتأويل، والتفسري، والبنى السابقة عىل الفهم. وكثريٌ من هذه املباحث ال تدخل يف صميم ما نحن 

بصدده، وما يهّمنا هو بيان الصلة بني الفهم والعلم والعمل.

كينونة  عىل  للداللة  الكلمة  هذه  هايدغر  ويستخدم  وجود.  للال  املقابل  الوجود  أو  الحارض  الوجود  تعني  أملانّية،  كلمة  الدازاين   -[[[

املوجود اإلنساين أو كيفّية وجوده؛ أي اإلنسان من حيث هو الكائن املنفتح عىل الكون يف تغرّيه وعدم استقراره، وهذا يعني أّن الدازاين 

يختلف عن سائر الكائنات من حيث أنّه ينجز كونه، فامهية اإلنسان إذن، وجوده وحقيقته نزوعه إىل ما يريد أن يكون، فهو من يصنع ذاته 

بذاته ويجاوز بفعله حدود الواقع وينفتح عىل العامل. انظر:  صليبا، جميل. )]198(. املعجم الفلسفي. بريوت- لبنان: دار الكتاب اللبناين- 

مكتبة املدرسة. ج1، ص 556. )املرتجم(

[3[- Heidegger،1990: 185.

[4[- Ibid،188.
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تصبح هذه األشياء ذات معنى]1]. وبعبارة مخترصة املقصود من هذه البنية الثالثية الطبقات للفهم أّن 

إدراكنا ألّي موضوع يعتمد عىل ما يتوفّر لدينا من مفاهيم ومشاهدات قبليّة. ومن باب املثال: فهمي 

العاّم وتصّوري ملفهوم الرياضة يسعفني لتكوين معرفة أفضل بالجمباز )gymnastics( من حيث هو 

رياضة يف إطار األرضية العاّمة لفهمي، ولكن أيًضا تساعدين الرؤية القبلية والبصرية املسبقة عىل إدراك 

أفضل للعالقات والروابط يف إطار تلك األرضية املعرفية العاّمة. وبصرييت يف ما يرتبط بالحركات 

املتوازنة لأليدي واألرجل يف الرياضة تساعدين يف فهٍم أفضل للجمباز، ويف نهاية املطاف توقّعايت 

أو مفاهيمي القبلية هي التي تشّكل توقّعايت املستقبلية، وتوقّعايت هذه تظهر يف قوالب تلك املفاهيم 

القبلية وهي التي تشّكل فهمي ملوضوع معنّي. فبام أنني أتوقّع العيش مع سالمة الجسم وقّوته، فإنّني 

أنظر إىل الجمباز من وراء تلك السالمة وهاتيك القّوة، فإذا مل تخدم تلك الرياضة أهدايف أي مل تحّقق 

يل السالمة والقّوة، ففي هذه الحالة أشّك يف فهمي للجمباز بوصفه رياضًة.

الجسم  سالمة  عىل  الحفاظ  يف  تسهم  »الرياضة  تقول:  التي  العلمية  القضيّة  أصوغ  أنا  إًذا، 

وتزيد من قّوته«، عىل ضوء الفهم بطبقاته الثالثة املشار إليها آنًفا. وبناء عىل هذا العرض للتصّور 

الهايدغري يتّضح أّن الفهم متقّدٌم عىل النظريّة أو القضيّة العلميّة، ويف إطار الفهم تحدث حوادث 

عّدة، ما صياغة القضيّة العلمية أو النظرية إال يشٌء منها.

وبناء عليه، الفهم ليس نوًعا من الوعي واملعرفة؛ بل هو أساس كّل وعي ومعرفة وعليه يقوم 

بنيانهام. وكذلك الفهم ليس من جنس املعرفة فقط؛ بل هو نوٌع من الكينونة والوجود، ونوع من 

العمل أيًضا. والفهم، وفق التبيني الهايدغري موجود ذو وجهني. فضاًل عن أنّه نحو وجود للدازاين. 

وهذا الوجود للدازاين ذو وجهان هام املعرفانية والعمالنية.

وبناء عليه فإّن الفهم له عرٌض عريٌض يف شعاع وجوده ميكن رؤية ما ليس مرئيًّا؛ وألجل هذا 

عّده هايدغر من جنس »الوعي واملعرفة«، ومن حيث إنّه يخرج الظواهر من ظلمة الالفهم هو من 

جنس »العمل والنشاط«.

وعىل ضوء ما عرضناه من رؤية هايدغر ونظرته إىل الفهم يتّضح أّن النظريّات والقضايا العلمية 

تنمو يف أحضان الفهم، وهذه النظريّات والقضايا العلميّة هي بدورها يف مقابل العمل والسلوك 

اإلنسايّن. فالفهم من جهٍة أشبه ما يكون باألّم التي تريّب يف أحضانها طفلني أحدهام النظر واآلخر 

الطفل  مقابل  يف  تقع  ال  الهويّة  هذه  ولكّن  عمالنية،  وهويّة  وجهة  لها  أخرى  جهة  ومن  العمل، 

[1[- Ibid: 191.
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اآلخر الذي هو النظر الذي بدوره نجم عن »الفهم«. وبعبارة أخرى: العمل واملامرسة عىل نوعني، 

أحدهام توأم الفهم واآلخر يف مقابل النظر. 

هذا ولكن هل املاهيّة العمالنيّة للفهم تختلف عن العمل الذي يجعله هايدغر يف مقابل النظر، 

أو ال تختلف؟ إنّه سؤال قمنٌي بالبحث والدراسة؛ ولكّن هايدغر ال يبدي أّي جواٍب رصيٍح يف ما 

يرتبط به. ولكن يبدو لنا بناء عىل املباين التي يرتضيها هايدغر أنّه ميكن تفكيك هذين النحوين من 

العمل أحدهام عن اآلخر، وأعني بهام العمل الذي هو توأم الفهم، والعمل الذي يجعل يف مقابل 

النظر. ونعفي أنفسنا من الخوض يف تفصيل الكالم يف هذه النقطة يك ال نبتعد عن الهدف األصيل 

لنا من هذه املقالة، ونكتفي بالتذكري عىل نحو اإلجامل بأّن العمل توأم الفهم والعمل الالحق للفهم 

الذي يجعل يف مقابل النظر كالهام من جنس »العمل«، مع مالحظة أّن فصل كلٍّ منهام يختلف 

عن اآلخر. ومن جهة أخرى رمّبا ميكن تفسري كلامت هايدغر يف كتابه »الكينونة والزمان« بطريقة 

أخرى بحيث ال يبقى مثّة تعّدٌد لـ »العمل« من حيث الفصول املقّومة، بل ال يكون سوى عمل 

واحد يف مقابل النظر، سواء كان هذا العمل سابًقا عىل النظر أو الحًقا له.

ثّم كيف ظهر يف فلسفة هايدغر أمران أحدهام العمل واآلخر املامرسة؟ والجواب الذي يطرحه 

بعض رّشاحه حاصله: »إنّه يعتقد بأّن الحقيقة تظهر نفسها من طرٍق شتّى كالفّن، والشعر، واملرسح، 

والفعل األصيل التاريخايّن، وفكر املفّكرين الكبار وما شابه ذلك«]1].

له  الفعل  أّن  والزمان«  »الكينونة  كتابه  بحسب  هايدغر  يرى  أعاله  املذكورة  الطرق  بني  ومن 

الدور األهّم يف تظهري الحقيقة. فالفعل األصيل مبا هو صورة من الحقيقة وقسم من ظهور الوجود 

هايدغر،  بحسب  بالكون،  لإلنسان  النظريّة  »فالعالقة  الدازاين.  نشاط  قالب  يتحّقق يف  وحضوره 

الالهوت املسيحي، مروًرا  التقليدية إىل  امليتافيزيقا  بدًءا من  الكثري من املجاالت  والتي تشمل 

من  تنشأ  الحديثة،  والتقانة  املعارصة  بالفيزياء  انتهاًء  والطبيعة،  لإلنسان  والتقنني  الترشيع  مبقام 

التجربة العملية للعيش اإلنسايّن«]2].

، وهذه  هو مفّكٌر نظريٌّ ]3] أكرث مامّ  فاعٌل وعمالينٌّ  أيًضا، موجود  واإلنسان، بحسب هايدغر 

الفعالية يكسبها اإلنسان بشكل مقّدم عىل النظر عن طريق العمل والتعامل مع املحيط والبيئة التي 

يحيا فيها. ولكن عندما يخرس اإلنسان أنسه باألشياء وصلته العملية بها يبدأ بالنظر إليها مبا هي 

]1]-  اسميث، نيچه، هيدگر، وگذار به پسامدرنيته، ص 86].

]]]-  املصدر نفسه، ص 87].

]3]-  ومن ذلك أنّه يرى أّن نداء الضمري والعزم عند اإلنسان هو من تجلّيات ومصاديق الفعل بالنسبة إىل الدازاين.
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العمل  أّن هايدغر يطرح  يتعامل معها بطريقة نظريّة وتنظريية. ومن هنا نجد  موضوعات خارجيّة 

والنشاط العماليّن لإلنسان مبا هو نشاط انكشايّف وأسايّس للدازاين وأخريًا لحقيقة الوجود، ولعلّه 

ميكن القول إّن أحد أهداف كتاب الكينونة والزمان هو إثبات تقّدم العمل عىل النظر. بل رمّبا ال 

يكون مجانبًا للحقيقة وال مبالغة القول بأّن تحليل الظواهرّي لحيثية العمل واملامرسة يف الدازاين 

هو أحد أهّم مراكز الثقل يف التحليل الفينومينولوجي الهايدغري. 

وعليه فإّن الدازاين هو عمل ومامرسة قبل أن يكون نظرًا؛ وذلك ألّن نظره وعلمه له جذور يف الفهم 

وهذا األخري ينتمي إىل مقولة العمل أكرث من انتامئه إىل النظر. هذا عىل الرغم من كون الفهم أمرًا إمكانيًّا 

وبالتايل خارج دائرة الفعليّة، غري أنّه وعىل الرغم من ذلك، يصل إىل حالة الفعليّة عىل ضوء العمل 

واملامرسة. وبناء عىل ما تقّدم كلّه ميكن استنتاج أّن آليّة الوصول إىل الفهم تختلف بني هايدغر وصدر 

املتألّهني. وذلك ألّن كّل عالقة نظرية بالعامل من امليتافيزيقا إىل الالهوت املسيحّي والفيزياء الحديثة 

كّل ناشئة عن نوع من تجربة العيش العميّل للدازاين. وفهم الدازاين هو إسقاط وتجلٍّ لذاته يف صور 

عّدة. وأّما بالنسبة إىل مال صدرا فإّن الوصول إىل الفهم ال ميّر بالرضورة بالعمل. واألخالق والتقوى 

وتهذيب النفس أموٌر عمليّة ميكن أن تساعد يف الوصول إىل مراحل من املعرفة والعلم، ولكّن الفهم، 

بحسب ماّل صدرا، ال بّد له من املرور عرب الربهان الذي هو نشاٌط نظريٌّ كام هو معلوٌم. يُضاف إىل هذا 

أّن الفهم أو العلم بحسب صدر الدين الشريازي هو من مقولة »حصول الصورة« يف الذهن، وبحسب 

تعبري بعض املعارصين]1] كّل علٍم حصويلٍّ ال بّد من أن ينتهي إىل الحضور. وبغّض النظر عن تفسري 

الفهم وتعريفه، فإّن مال صدرا يرى أنّه »إذا قيل العلم عبارة عن الصورة الحاصلة من اليشء عند املدرك، 

أريد باملعلوم به األمر الخارج من القّوة املدركة... وإذا قيل العلم عبارٌة عن حضور صورة يشء للمدرك 

عنى به العلم الذي هو نفس املعلوم ال يشء غريه، ويف كّل من القسمني املعلوم بالحقيقة واملكشوف 

بالذات هو الصورة التي وجودها وجود نورّي إدرايكّ خالص عن الغوايش املاديّة غري مخلوط باألعدام 

والظلامت«]2]؛ وعليه إذا كان الفهم عند هايدغر من مقولة العمل وإذا كان فهم »الدازاين« نحًوا من أنحاء 

»كينونته«، فإّن العلم والفهم عند ماّل صدرا من الناحية املتيافيزيقية مبنٍت عىل الربهان العقيّل والنظر، 

وماهية الفهم يف نهاية األمر تؤول إىل »الوجود«، ولكن وجود الصورة املنزّهة عن ظلامت عامل املاّدة، 

فضاًل عن أّن مال صدرا يزعم يف تقرير آخر له بأّن العلم باليشء ووجوده حقيقة واحدة]3].

]1]-  تعليقة العالمة الطباطبايّئ عىل األسفار، املجلّد ]، ص 84]-86].

]]]-  يذكر صدر الدين الشريازي مثل هذا الكالم يف أكرث من موضع من كتابه األسفار، ومن ذلك: املجلد الثامن، ص ]15.

]3]-  املصدر نفسه، مج ]، 150.
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هذا ولكّن ماّل صدرا يرى يف محلٍّ آخر أّن اإلدراك والفهم من مقولة »االلتفات« واملشاهدة]1]. 

الحارضة  هي  كانت صورته  أم  الحضورّي(  )العلم  العامل  عند  املعلوم حارضة  ذات  كانت  سواء 

)العلم الحصويّل(، ففي الحالتني تلتفت النفس وتشاهد إّما صورة الحارض أو عينه.

مال  فإّن  الدازاين،  »كينونة«  طريق  عن  ويبيّنه  الفهم  يرّبر  هايدغر  كان  فإذا  تقدير،  أّي  وعىل 

صدرا يفعل ذلك أي تبيني الحيثية الوجودية للفهم واإلدراك، عن طريق الحيثية الوجودية للصورة 

الحارضة عند نفس العامل، وعن طريق املساوقة بني العلم والوجود. وال نغفل عن أّن األبحاث 

التي يطرحها ماّل صدرا يف ما يرتبط باتّحاد العاقل واملعقول وكيفية إنشاء املعلوم بواسطة النفس، 

ال مجال لها وال محّل يف الفلسفة الهايدغرية؛ وذلك ألنّه ال ينظر إىل الدازاين بعني العالقة بني 

النفس والجسد. بل إنّه ال يقبل التمييز والتفكيك بني النفس والجسد، كام ال يقبل تفسري الدازاين 

انطالقًا من التقابل بينه وبني العامل. ومن األمور التي تستحّق الذكر يف مقام املقارنة بني ماّل صدرا 

وهايدغر يف ما يرتبط بالعالقة بني العلم والعمل، أّن دائرة العمل عند هايدغر أوسع بكثريٍ ماّم هي 

عند صدر الدين الشريازي. وذلك أّن هايدغر يوّسع دائرة العمل لتشمل كثريًا من األمور التي لها 

بعٌد نظريٌّ مثل العلم الحديث، فضاًل عن شمولها لكّل ما هو عميلٌّ بشكٍل أو بآخر مثل التقانة، 

فهذه األشياء وغريها تخرج من قلب الفعل واملامرسة. وأّما ماّل صدرا فإنّه يرى يشًءا من التقابل 

عىل  الدالّة  املؤرّشات  ومن  بينهام.  التوالدّي  الرتابط  إمكانية  من  الرغم  عىل  والعمل  العلم  بني 

هذا األمر أنّه يجعل الفلسفة األوىل يف مقابل األخالق، والعمل عنده مفهوم أقرب ما يكون إىل 

األعامل الفرديّة والسلوك األخالقّي ويف بعض الحاالت يُستفاد من تتبّع أفكاره أنّه يدخل األعامل 

االجتامعية والعاّمة يف هذه الدائرة.

وينظر هايدغر إىل مقولة الفهم والعمل بعني األنطولوجيا، وماّل صدرا ينظر إىل العلم والفهم بهذه 

النظرة أيًضا، ولكّن هذا األخري ال ينظر إىل العمل من الناحية األنطولوجيّة املحضة وال يقرص تحليله 

عىل هذه الناحية. فهو بعد تحليله األنطولوجي للعلم ينتهي إىل تبيني العالقة بني العلم والعمل  عىل 

ضوء املعارف الدينيّة ويتحّول إىل البحث األنطولوجّي والقيمّي. وأّما هايدغر فإنّه يعمد إىل معالجة 

مسألة الفهم والعمل والنظر عىل ضوء األنطولوجيا بعيًدا عن املعالجة الدينيّة أو حتّى القيميّة. هذا 

ولكن وعىل الرغم من إرصار هايدغر عىل تحايش امليل نحو املعالجة القيميّة والدينيّة، ويعرّب عن 

هذا التجّنب يف عدد من املواضع يف كتابه »الكينونة والزمان«، فإنّه ال يوفّق يف الوفاء بهذا التعّهد.

]1]-  املصدر، نفسه، ص ]16.
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وبناء عىل التوّجه األنطولوجّي والقيمّي والدينّي للمعالجة الصدرائيّة للعلم والعمل]1]، ينتهي 

ماّل صدرا إىل ترجيح العلم والنظر عىل العمل. ويف بعض تحليالته يقّسم العلم إىل أقسام عّدة 

ويبنّي قيمة كّل واحد من هذه األقسام ويفّضل بعضها عىل بعضها اآلخر ويسّمي  العلوم املمدوحة 

واألخرى املذمومة، وذلك بطريقة ال تفيض إىل قطيعة كاملة بني الدائرتني، بل يُستفاد منه أّن كالًّ 

من العمل والعلم ميكن أن يكون وسيلة للتقرّب إىل الله تعاىل. وهذا يكشف يف نهاية املطاف عن 

أّن العلم والنظر ليسا مطلوبني بالذات؛ بل إّن قيمة األمرين تنبع من إسهام هذين األمرين يف تأصيل 

حالة العبودية لله وتعميقها يف النفس اإلنسانيّة. العلم بالنسبة ملاّل صدرا هاٍد للعمل وهذا األخري 

أن يكونا جناحني تحلّق بهام روح اإلنسان وترتقي  أن يكون مأتِرًا مطيًعا، وعىل األمرين  يجب 

إىل الله. وتعطي املعالجة الصدرائيّة للعلم والعمل مقاًما مقبواًل للسري والسلوك العميّل وتهذيب 

النفس، ويقّر للعمل بدوٍر يف تنمية معرفة حقيقة كلٍّ من الوجود واإلنسان. وهذا يعني يف نهاية 

 . املطاف أّن العلم ال يغني عن العمل يف الفلسفة الصدرائيّة وخاّصة العمل الذي له طابع أخالقيٌّ

ويف مقابل ماّل صدرا يعطي هايدغر للفعل والتطبيق العميّل االعتبار التاّم واملنزلة األرقى]2]، 

وليس ذلك من الناحية القيميّة بل من حيث البعد األنطولوجي، ومن جهة أّن الدازاين يرهن كّل ما 

يرتبط به ببعده العماليّن. فالدازاين يفهم العامل عن طريق »العمل« وينشئ العالقة النظرية بينه وبينه، 

ومن هذا املسار ينتج العلم والتقانة ويرّشع القوانني وغري ذلك ماّم هو عيصٌّ عىل العّد. واألبعاد 

الوجوديّة للدازاين كلّها لها بعٌد عمالينٌّ أو متأثّرة بالعمل بدرجة كبرية. وعىل الرغم من أّن »الحيثية 

العمالنيّة للدازاين« بالنسبة إىل هايدغر من أهّم مصادر »التعرّف« و»الصريورة«، فإنّه ال يقصد من 

العمل ما يرمي إليه ماّل صدرا، أي ال يقصد من حديثه عن دوره »العمل« يف فهم الحقيقة، العمل 

مبعنى تهذيب النفس أو دور األخالق يف معرفة الحقيقة. أضف إىل هذا أّن الدازاين الهايدغرّي 

العلم  331-]36. فهو يف هذا املوضع من تفسريه يتحّدث عن فضل  الثاين، ص  الكريم، املجلّد  القرآن  انظر: مال صدرا، تفسري    -[1[

ورشفه، وعن منزلة العامل، ومعيار العلم الحقيقّي، ويقّسم العلوم إىل محمودة ومذمومة، ويفّضل علم آدم عىل علم املالئكة، ويبنّي معنى 

الحكمة والحكيم. ويتحّدث عن أمور قريبة من هذه املوضوعات من صفحة 55-83 من الكتاب نفسه أيًضا.  

]]]-  مّثة نقطتان تستحّقان الذكر يف مجال الحديث عن نظرة هايدغر إىل العمل واملامرسة. 

األوىل: يتحّدث هايدغر يف مواضع عّدة ومناسبات مختلفة بطريقة مبارشة وغري مبارشة، عن دور العمل وعن الحيثية العمالنية للدازاين، 

وذلك يف عدد من كتبه وبخاّصة »الكينونة والزمان«. ففي هذا الكتاب األخري يتحّدث عن أهمّية العمل يف سياق معالجته ملفهومي »ما هو 

تحت اليد« )ready-to-hand(، والحارض يف اليد )present-to-hand(،  يف الصفحات: 135، 136، 140، 141، ]14، 409، و408، 

يتحّدث عن أهمية املامرسة والتطبيق العملّية دون أن يستخدم كلمة )praxis( ويطرح كثريًا من املفاهيم واملصطلحات الخاّصة به يف 

هذا السياق، وكّل ذلك يصّب يف خدمة بيان املوقف الهايدغري من العمل وأثره عىل هوية اإلنسان وكينونته.

الثانية: أّن هايدغر وكام أرشنا من قبل متأثّر بدرجة كبرية بالعارف األملاين إكهارت، ويظهر هذا التأثر كثريًا يف كتاب الكينونة والزمان. وهنا 

يف سياق الحديث عن البعد العماليّن لإلنسان نذكّر بأّن هذه املعالجة الهايدغرية ليست، كام يرى عدٌد من رّشاح هايدغر، سوى إعادة 

تدوين للكتاب السادس من رسالة األخالق إىل نيكوماخوس ألرسطو، وإن كان ذلك بلغة هايدغرية.



157 بين ماّل صدرا وهايدغر

2 0 1 يــف 6  خر
A L - I S T I G H R A B االستغراب

ليس هو الذات العالِمة عند ديكارت وال األنا املتعالية عند كانط؛ بل هو نوع من العمل وكيفية 

العيش والحياة. والدازاين الهايدغري ليس منزويًا بل هو يف الجمع واملجتمع، وليس يف الخالء بل 

يف العامل، وهو يتفتّح بواسطة العمل وعن طريق املامرسة واالختيار والتصميم. ومعرفته وتفتّحه 

توأمان وهام حاصل عمالنيّة اإلنسان وليسا حاصل علمويّته، ومن هنا نرى أّن العمل مقّدم عىل 

العلم وجوديًّا وليس قيميًّا. فليس العمل متقّدًما عىل النظر من الناحية القيميّة، وذلك ألّن املعالجة 

الهايدغرية للعمل معالجة أنطولوحيّة.

ويف ختام هذا القسم من هذه املقالة ال ينبغي غّض النظر عن مالحظة نقديّة لفكر هايدغر، وهي 

أنّنا ال نعلم كيف ميكن لهايدغر الذي يرى يف كتابه »رسالة يف اإلنسانويّة« أّن تقسيم التفكري إىل 

نظرّي وعميّل هو أساس انحطاط الفكر األصيل، كيف ميكن ملن يرى هذا الرأي أن يعود إىل الفكر 

األصيل الذي يحلم به من خالل الحكم بتقّدم العمل عىل النظر؟ أال يبتني هذا التقديم عىل ذاك 

التقسيم؟! فهل ميكن فتح طرق جديدة يف الفكر باالعتامد عىل منشإ االنحطاط املّدعى، أو عىل 

نتائجه؟ وهل يصّح دعوة اآلخرين إىل معرفة الحقيقة وانكشافها عىل ضوء العمل واملامرسة؟!

املصادر واملراجع:

اسميث، كركوري بروس، 1380، نيچه، هيدگر، وگذار به پسامدرنيته، الرتجمة الفارسية عيل رضا سيد 

أحمديان، آبادان، به نرش برسش.

شريازي، صدر الدين، 1981، الحكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة، بريوت، دار إحياء الرتاث العريب، ج 9.

 الشواهد الربوبية، مقدمة وتصحيح سيد جالل الدين آشتياين، قم، بوستان كتاب، قم.

 تفسري قرآن كريم، 1364، تصحيح محمد خواجويئ، قم، انتشارات بيدار، ج 2 و3.
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النقد الهايدغري لفلسفة الدين 
)ويندلباند، ريكرت، ترولتش(

 ]*[
[[[ Arnaud Dewalque آرنولد ديوالك

تستهدف هذه الدراسة بيان العالقة بني هايدغر وفلسفة الدين، بالشكل الذي تطّورت فيه مع 

ويليام ويندلباند وأتباعه، هايرنيخ ريكرت وأرنست ترولتش. ينتمي ويندلباند، الذي كان مؤّرًخا 

للفلسفة، إىل مدرسة هايدغر التي ُعرفت بالكانطية الجديدة. ويف العودة إىل ذلك القرن، كان 

أنه من قبل أن يتخىّل  بالذكر  الفلسفّي. الجدير  تأثري وازن وكبري عىل املجال  لهذه املدرسة 

هايرنيخ ريكرت عن كرسّيه لـ هورسل يك ييل ويندلباند، كان أستاًذا يف فرايبورغ. تابَع هايدغر 

الشابُّ دروَسه وشارك يف محارضاته وبرز يف »ميدان فلسفة القيم«. وعىل الرغم من أن أوائل 

أعامله الجامعّية كانت متأثرة باألبحاث املنطقّية لهورسل، فقد أظهر  يف ما بعد تحّفظات جّديّة 

يف ما يخّص تطابق التحليالت الريكرتّية. وميكننا هنا رؤية أحد األسباب الرئيسّية ـ عىل الرغم 

من سلبّيتها ـ لتكوُّن األثِر الهايدغرّي. 

املحرر

يف رسالة مؤرّخة يف 15 آذار/مارس 1921 كتب هايدغر لـ ريكرت ما ييل:

»أنا أعترب املواجهَة مع ترولتش طارئًة ورضوريّة. حتّى أنّني أعتقد أنّك تعاملت معه بحذر أكرب 

وبالتحديد  قلياًل  عليه  اإلعتامد  ميكن  كان  إْن  امليتافيزيقا.  عن  الّدهرّي  فكره  يخّص  ما  يف  بكثري 

حول هذه النقطة، فإّن أرنولد ديوالك برز بشكل أكرث حساًم يف فلسفته الخاّصة بالدين. لقد واجهته 

*- باحث يف املؤسسة الوطنية للبحث العلمي ـ ورقة مقدمة إىل ندوة التاريخ والفلسفة الحديثة واملعارصة ـ جامعة لياج ـ كندا.
ـ العنوان األصيل للمقال: 

LA CRITIQUE HEIDEGGÉRIENNE DE LA  PHILOSOPHIE DE LA RELIGION  )WINDELBAND, 

RICKERT, TROELTSCH(.

www.erudit.org/revue/Rphi/[001/v14/n[ /801[66ar.pdf :ـ املصدر نقالً عن

تعريب: هادية الفقيه ـ مراجعة: ك. عبد الرحمن.
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بالتفصيل خالل محارضة بعنوان »مقّدمة علم ظاهرات الدين«]1]. ليس الهدُف من البحث التايل تقديم 

دراسة تفصيليّة لعالقة هايدغر بالعمل الضخم لـ ترولتش، هو أقّل أيًضا من تحديد عالقة هايدغر 

املثال،  يكفي عىل سبيل  ا.  معّقدة جدًّ الواقع،  العالقة، يف  الالهوت عموًما. هذه  بعلم  أو  بالدين 

بالتناوب،  الهايدغرّي،  الفكر  ُعدَّ  النقطة:  هذه  حول  التأويالت  يف  التباين  عن  الكشُف  ولالقتناع، 

كـ»نتيجٍة لالندفاع يف علم الالهوت األسايّس« )غادامري(، كـ »إلحاد كامل« )كوجاف( أو، مؤّخرًا، 

كنقطة انطالق  لـ»التيّار الالهويتّ« لعلم الظاهرات الفرنيّس )جانيكود(]2]. من جهة أخرى، هذه العالقة 

بني الفلسفة والالهوت لدى هايدغر كانت منذ عّدة عقود خلت موضوَع عدٍد ال بأس به من األعامل، 

ال سياّم باللغة األملانيّة]3]. من دون أن نّدعي قلَب هذه املسألة رأًسا عىل عقب، سنحاول الرتكيز، 

يف إطار هذه الدراسة، عىل أحد جوانبها  عرب تناوله من زاوية محّددة: نقد الفلسفة الكانطيّة الجديدة 

للدين. املسألة تتعلّق بالتايل باستنباط الدور الذي تلعبه، لتطوير الفكر الهايدغرّي، والقراءة النقديّة 

التي دفعت مثنها املقاربُة الهايدغريّة للدين.

الفرضيّة املطروحة هنا هي: بالنسبة إىل هايدغر املقاربة املحوريّة للدين تثري مشاكل منهجّية 

ِه، أن تعالجها. أهّم هذه املشاكل هو بال شك، وبشكل عاّم  داخلّية ميكن فقط للمقاربِة الظاهراتيِّة التوجُّ

[1[- Martin Heidegger, H.Rickert, Briefe [1913-191[  رسالة العام[ , Frankfurt/Main, Klostermann, 2002, p. 

53- 54.

]]]ـ قارن عىل التوايل:

: Alexandre Kojeve , Introduction à la lecture de Hegel 

 H.-G. Gadamer, )مالحظة(;   tel« 2000, p. 527« جديدة  طبعة   ,Paris, Gallimard, 1947 هايدغر[  قراءة  إىل  ]مدخل 

سيام  ال   ,Gesammelte Werke, t. Ill, Tubingen, J.C.B. Mohr )Paul Siebeck(, 1987يف  ,»»Heideggers Wege

 Paris, Vrin, 2002, p. ]دروب هايدغر[ Jean Grondin, Les chemins de Heidegger .الصفحات 310, 315 و1]3 )ترجمة

D. Janicaud, Le tournant théologique de la phénoménologie française ;)[05-[04190,197 و

 Combas, Editions de l’Eclat, 1990 ,]املنحنى الالهويّت يف الظاهراتّية الفرنسّية[

)طبعة جديدة  p. 19: »Sans la Kehre de Heidegger, point de tournant théologique ,)[001«] ال انعطاف لالهوت من 

دون العودة إىل هايدغر[ »

]3]ـ  لالطاّلع عىل التعليقات املتأّخرة قارن عىل سبيل املثال

 P.-L. Coriando )éd.(, Herkunft

aber bleibt stets Zukunft: Martin Heidegger und die Gottesfrage, Klostermann,

1998; Id., Der letzte Gott als Anfang: zur ab-grûndigen Zeit-Raumlichkeit des

Ùbergangs in Heideggers, Beitrâgen zur Philosophie )Vom Ereignis(’, Fink, 1998;

M. Jung, Das Denken des Seins und der Glaube an Gott. Zum Verhâltnis von

Philosophie und Théologie bei Martin Heidegger, Kônigshausen und Neumann,

1990; G. Ruff, Am Ursprung derZeit. Studie zu Martin Heideggers phânomenologischem Zugang zur 

christlichen Religion in den ersten ,Freiburger Vorlesungen’, Duncker & Humbolt, 1997; P. L. Weber, 

Heidegger und die Théologie, Centaurus, 1997.
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ا، الربط بني املثالية والواقع. لتحقيق أهميتها هنا، ال بّد من توضيح أّواًل فكرة الكانطية الجديدة  جدًّ

لفلسفة الدين، انطالقًا من نفسها.ثّم فقط، سنتمّكن من الكشف عن النقد الهايدغرّي لهذه الفكرة 

ومداها املنهجّي. نحن نتصّور عىل التوايل: 1( فكرة فلسفة الدين  )ويندلباند ـ ريكرت ـ ترولتش(؛ 

مت بشكل رئييّس  2( تجّنب هايدغر، تجاه مثل هذا التصّور، لـ فكرة ظاهراتّية الحياة الدينّية )التي قُدِّ

يف محارضات فصل الشتاء يف العام 1920-21(؛ 3( املدى املنهجّي لهذا التجّنب )فكرة الظاهراتيّة 

كـ »داللة شكليّة« ـ فكرة تبلغ حّدها األقىص يف محارضة العام 1927 بعنوان »علم الظاهراتيّة وعلم 

الالهوت«(.

فكرة فلسفة الدين )ويندلباند ـ ريكرت ـ ترولتش(

ا، تتميّز مدرسة هايدغر الكانطية الجديدة ببلورة »فلسفة القيم: التي تربط يف وقت  بشكل عاّم جدًّ

التي تثّل األساس  القيم«  التاريخيّة. يجد »املعتَقد« أو »نظريّة  واحد املقاربة املنطقيّة واملقاربة 

لفكرهام أصلَها يف املنطق لهريمان لوتز )1874(. مييّز هريمان بني أربعة أمناط من الفّعاليّة: وجود  

العالقات  »تكوُّن«  الوعي(،  تيّار  يف  املثْبتة  )الزمنيّة،  العروض  حدوث  فضائيّة(،  ـ  )زمانيّة  األشياء 

املذهب  نقد  يف  أساسيًّا  دورًا  التاميزات  هذه  لعبت  دقيق(]1].  بشكل  )الزمنيّة  املعاين  و»تساوي« 

النفيّس الذي تطّور بشكل خاص لدى ريكرت، ولكن أيًضا يف األبحاث املنطقّية لـ هورسل، ويف 

األعامل الجامعيّة األوىل لهايدغر. اإلنجازات الحاسمة لهذه النظريّة هي بلورة حقٍل للكيانات املثاليّة 

لة  البحتة. هذه الكيانات مثاليّة، ألنّها ذات قيمة يف كّل األماكن ويف كّل األوقات، وهي الوحيدة املؤهَّ

النقديّة. هذا يتعلّق يف  لضامن عامليّة املعرفة الفلسفيّة، وبالتايل فإنّها توفّر أرضيّة صلبة للفلسفة 

املقام األّول بـ املعاين التي درسها عالـِم املنطق )رشط أن تكون مستقلّة عن كّل العمليّات النفسانيّة 

د  التي من خاللها يصل فرٌد بعينه إليها كالكيانات الفريدة التي تشري إليها(، ولكن ميكن أيًضا أن تُحدَّ

هذه الكيانات املثاليّة أكرث وعىل نطاق واسع، كمجموعة القيم املتساوية مثاليًّا.

خالل  من  بأكملها.  الفلسفة  ليَطُوَل  املفهوم  هذا  مّد  وبالتايل  ويندلباند،  فَِهَمها  املعنى  بهذا 

طرح وجود الكيانات املثاليّة البحتة املتساوية عامليًّا، فتَح لوتز الطريَق لنظريّة القيم التي شّكل 

ا، وهي نفسها تقوم عىل  نشوُءها املهّمَة األساسّية للفلسفة. نظريّة القيم تتقبّل هنا مًدى عريًضا جدًّ

عّدة نظريات فرعيّة. يف حضن دائرة القيم، مييّز ويندلباند يف الواقع وبطريقة تصنيفيّة، بني ثالثة 

]1]ـ قارن الفقرة 316 الشهرية لـ 

 H. Lotze, Logik. Drittes Buch. Vom Erkennen, Hamburg, Meiner, 1989, p. 511.
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مجاالت خاّصة بعلم القيم: مجال الحقيقي ومجال الخريِّ ومجال الجميل. يف املقابل، تشتمل 

الفلسفة عىل ثالثة مناهج أساسيّة: املنطق، األخالقيّة والجامليّة. هذه الثُّالثيّة ذات اإليحاء الكانطي، 

هي نفسها محاكاٌة ملختلف وظائف العقل: العرض واإلرادة واإلحساس.

ا، حّدد ويندلباند فكرة فلسفة الدين. عرَض  يف هذه النظرة الفلسفيّة للقيم، ذات امليزة املنتظمة جدًّ

مفهوَمه يف العام 1902 يف النّص املعنَون »املقّدس )بدايٌة لفلسفة الدين(« ثّم يف ما بعد، يف العام 

1914، يف الفقرات من 20 إىل 22 يف مدخل إىل الفلسفة]1]. الفرضيّة املركزيّة لويندلباند هي التالية: 

يجب أن تلقى دراسُة الدين مكانًة يف فلسفة القيم، فهي تتبع بالتايل ملقاربة علم الِقيَم. عىل الرغم من 

ذلك، فهذا ال يعني أنّه يجب إعادة فلسفة الدين إىل املناهج الثالثة املذكورة آنًفا. ال ميكن لفلسفة 

ُده بُعٌد خاّص، ال يتجزّأ إىل  الدين »أن تُعامل كجزٍء أو ملحق  للمنطق«]2]. ملاذا؟ ألّن الديَن يحدِّ

الحقيقي والخريِّ والجميل: أي إىل»املقّدس«. ولكن من جهة أخرى، إن مل يكن تابًعا ملجال أهليّة 

أحد املناهج املذكورة، فإّن فلسفة الدين ال تُشكِّل بالنسبة إىل ويندلباند منهًجا رابًعا يف علم القيم 

الذي كان ميكن أن يكون مستقالًّ نسبيًّا بالنسبة إىل الثالثة األخرى.

قي الواقع، من املمكن تحديد »املعيار« املثايّل الذي يحكم الدين )املقّدس(، وهو ال يشّكل منط 

صالحية أو مجال القيم املحّدد الذي كان يحتّل مكانًا إىل جانب الحقيقّي والخريِّ والجميل. بالنسبة 

إىل ويندلباند، عىل العكس، إّن دائرة القيم سبق أن أنهكتها القيُم املنطقيّة واألخالقيّة والجامليّة. ال 

توجد قيم غري هذه. بالتايل ال ميكن لـ »القيم الدينيّة« أن تكون غري هذه القيم املنطقيّة واألخالقيّة 

والجامليّة نفسها- مزّودة بيشء من »التلوين«]3]. هذا يعود إىل أّن الدين نفسه، كام يشري ويندلباند، 

يبدو لنا عىل شكل حقائق وتنظيامت خلقيّة وتحف فّنيّة]4]. لفلسفة الدين ذلك اليشء الخاص الذي 

ال ميكنها أن تحّده مبقاربٍة نظريّة  ـ منطقيّة، عمليّة ـ أخالقيّة )كانط( أو جامليّة )شاليرماخر( للدين، 

ولكّنها يجب أن تدرك الظاهرة الدينيّة يف كامليّتها، يف ضّمها لهذه املقاربات الثالث.

[1[- Wilhelm Windelband, »Das Heilige )Skizze zur Religionsphilosophie

 Prâludien مقال يف العام ]190 أعيد نرشه يف , t. Il, Tubingen, J.C.B. Mohr )Paul Siebeck(, 1911, p. 272309- ; Id., 

Einleitung in die Philosophie, Tubingen, J.C.B. Mohr )Paul

Siebeck(, 1914, p. 38843[-.

]]]. Wilhelm Windelband, »Das Heilige...«, Prâludien, t. Il, ]مصدر سابق، ص74][ , p.   وEinleitung , ]مصدر 

سابق، ص 389[.

[3[. Wilhelm Windelband, Einleitung..., op. cit., respectivement

 ]مصدر سابق[، الصفحتان: 388 و389

]Wilhelm Windelband, »Das Heilige...«, Prâludien, t. Il .[4, ]مصدر سابق، ص74][.
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اآلن، باإلمكان أن نسأل متى تتلّقى القيم هذا »التلوين الدينّي«. بالنسبة إىل ويندلباند، إّن خاصيَّة 

القيم »املقّدسة« يجب أن تُربط بالفعاليّة فوق الحسيّة. رّصَح بهذا املعنى يف الفقرة 20 من مقّدمته: 

»نحن ال نفهم بالتايل من »املقّدس« أّي طبقة من القيم الفارغة عامليًّا، مثل تلك التي تشّكل الحقيقّي 

أنّها تحافظ عىل عالقة مع  القيم نفسها، ال تعني  والخريِّ والجميل، ولكن من باب أوىل كّل هذه 

الفاعليّة فوق الحسيّة]1]«. بتعبري آخر، يف الدين ـ باملعنى الواسع للكلمة ـ القيم التي تنضوي تحت 

الحقيقي والخريِّ والجميل تّم امتصاصها يف رؤيٍة متسامية. بشكل ملموس، هذا يعني أنّها ال تتعلّق 

بكياٍن تجريبيٍّ معطًى، ولكن بيشٍء »ميتافيزيقّي« باملعنى الَحريفّ أكرث للعبارة. لكّن هذا يفرتض مسبًقا 

أن تكون هذه القيم املنطقيّة واألخالقيّة الجامليّة ُمعطاًة. بهذا املعنى، عىل الرغم من أّن فلسفة الدين 

ال ميكن اختزالها بهذه األمور، فهي تفرتض مسبًقا وبشكل رضورّي املناهج الثالثة األساسيّة]2]. هي 

ال تُشّكل بالتايل، باملعنى الدقيق للكلمة، منهًجا رابًعا مستقالًّ نسبيًّا.

إاّل أّن هذه البضع دالالت ال تزال جزئيّة أيًضا وال تتناسب مع ما هو أسايّس. إّن محور هذا املفهوم 

هو الصلة بني مقاربة علم القيم واملقاربة التاريخيّة للدين. طبًقا للمميّزات التي طرحها لوتز، يجب أن 

يتّم تييز فاعليّة القيم عن الفاعليّة النفسيّة. من جهته، استخدم ويندلباند مفهوم الفاعليّة )فريكليتشكيت( 

باملعنى الضيّق، ليشري إىل ما يتعارض تاًما مع الصالحية. بالقيام بذلك، هو يحافظ عىل املواجهة 

الحاسمة بني الواقع واملثاليّة وبني وقتيّة األشياء وخلود القيم، إْن مل نقل يرُبزها أكرث. ويشّدد بهذا 

املعنى عىل أّن »العلوم الفلسفيّة األساسيّة الثالثة تشري، يف املجاالت الثالثة للحياة النفسيّة، إىل 

املعارضة التي تهيمن أينام كان بني الفعيّل النفيّس والطبيعي، وبني الواقعي)réal( واملثايّل، وبني ما 

يحدث زمنيًّا وما هو خالد]3]«. لكّن هذا التمييز، إذا كان رضوريًّا لحامية املعرفة الفلسفيّة من النسبيّة، 

فهو إشكايلٌّ للغاية، ألنّه ينوجد »معلًَّقا« أو أنّه عىل أقّل تقدير منسوباً إىل املفهوَمني: مفهوم التاريخ 

ومفهوم الله.

يف الواقع، يُفهم التاريخ هنا بشكل عاّم كتحّقق للقيم املثاليّة من خالل عّدة أشكال للحياة الفعليّة. 

إّن مبدأ هذا التحّقق نفسه هو الوحدة النسبيّة للمثايّل و»الواقعي« )réal(. هذه الوحدة تبقى نسبيّة طاملا 

أّن التحّقق مل يتّم بشكل كامل. بالنسبة إىل اإلنسان، إنّه يرّص دامئًا عىل البعد غري القابل للنقصان بني 

املعيار املثايّل وتجّسده املحسوس: »يعلن ويندلباند بدقّة أّن املعنى األقرب للمؤقّتيّة هو الفارق 

]1]. املصدر نفسه، ص390.

]]]. Wilhelm Windelband, »Das Heilige...«, Prâludien, t. Il, ]مصدر سابق، ص76][.

]3]. املصدر نفسه، ص77]
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الرشط  يشّكل   )...( الفارق  هذا  ألّن  و،  يكون؛  أن  يجب  وما  كائن  هو  ما  بني  أبًدا  يُلَغ  مل  الذي 

األسايّس للحياة البرشيّة، فإّن معرفتنا ال ميكنها أبًدا أن تتخطّاه يك تفهم أصله]1]«.

 إّن ما يشري إليه ويندلباند هنا كأصٍل يستحيل وصوُل اإلنسان إليه ـ ولكّنه مع ذلك هدٌف غايئٌّ ـ 

هو ما يشري إليه رجل الدين من خالل مفهوم الله أو املقّدس. إّن مبدأ الدين نفسه يقوم عىل وضع 

عالقة بني اإلنسان والفاعليّة فوق الحسيّة، للتفكري بأّن اإلنسان كائن غري كامل نسبًة إىل الوجود 

املطلق. لكّن هذا املطلق يف حّد ذاته، يقّدم نفسه عىل مستوى علم القيم، نفَسه كالتحقيق الكامل 

التاّم للمثاليّة بفاعليّة فوق الحسيّة. إْن مل تكن القيم املثاليّة من حيث املبدأ متحّققة تاًما يف العامل 

املحسوس )متيحًة املجال لتعّدديّة األشكال التاريخيّة(، فهي كذلك يف العامل فوق الحيّس. تعرِّف 

فعليّة  القيم يف  لعلم  الثالثة  الذي يحرّك املجاالت  للمعايري«  كـ »تجسيٍد  املقّدَس  الدين  فلسفُة 

متفّوقة، فوق حسيّة وكاملة )اللّه(. أو أيًضا، بكلامت أخرى، تستند قداسة الله عىل »فعليّة كّل ما 

هو مثايّل]2]«. يف الله، أُلغي البُعد بني القيمة املثاليّة والفعيّل. هذا التعريف، يجب أن نشري إليه، 

له قيمة برصف النظر عن حقيقة كون الله موجود أم غري موجود. املسألة تتعلّق هنا فقط مبفهوم 

املـُستحدث،  املعيار  مفهوم  هو  املفهوم  هذا  للكلمة.  األوسع  باملعنى  األلوهية  بفكرة  »الله«، 

واملثاليّة املحّققة، »تقرير فعيّل« بشكل مطلق وتام. وهذا مفهوم األلوهية ينطوي عىل فكرة األبديّة 

)الخلود(، فهذا بشكل دقيق ألنّه ميثّل يف منظور علم القيم التالؤم التام للمعيار واالنعكاسيّة. تدّل 

هذه النقطة الثانية عىل أّن فلسفة الدين ُووجهت مبارشة مبشكلة أساسية هي مشكلة وحدة املثايّل 

و»الواقعّي«. يرى ويندلباند فعليًّا يف هذا »التعايش التعاريّض« للمثايّل و»الواقعّي« ـ الذي يتضّمنه 

مفهوم الله بشكل مثايّل ـ »الفعَل األّويلَّ« الذي انطالقًا منه تتطّور جميع مشاكل الفلسفة النقديّة؛ 

ولكّنه يضيف: هذا الفعل ميكنه فقط أن يُشار إليه، وال »يُدرك من حيث التصّور«]3]. بالنسبة إىل 

الفلسفة، هذه الوحدة للمثايّل و»الواقعّي« هي »املشكلة األخرية«؛ ولكن هذه املشكلة التي من 

حيث املبدأ يستحيل حلُّها]4]، هي نوع من »بقعة غري مرئيّة« يف عمق نظريّة القيم. عىل الصعيد 

الدينّي، هذا يعني أنّه ليس باإلمكان معرفة الله، ولكن فقط ميكن اإلميان به. نعرف ذلك، وسبق 

 Sub specie aetemitatis«,« مصدر سابق، ص]43[  قارن عىل سبيل املثال[ ,...Wilhelm Windelband, Einleitung .[1[

.»Das Ewigkeit will nicht erkannt, -sie will erlebt sein« :]3[0مصدر سابق، ص[  ,Prâludien, t. Il

]]]. املصدر نفسه، ص91] 

]3]. املصدر نفسه، ص 79] 

[4[. Wilhelm Windelband, Einleitung… ]4[[ص سابق،   respectivement )»Wie verhâltsich das   ]مصدر 

Sollen zum Sein )...(? Das ist das letzte Problem«( 431 وص )»Es liegt im Wesen der Sache, daB dies letzte 

Problem unlôsbar ist«(.
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املعرفة  تعليق  رضورة  عن  الخالص،  العقل  نقد  لـ  الثانية  الطبعة  مقّدمة  يف  أعلن  أن  لكانط 

إلفساح املجال لإلميان]1]. 

بني  التام  التناسب  تحقيق  استحالة  إّن  النهاية،  يف  القيم.  نظريّة  يف  تربيًرا  يلقى  املبدأ  هذا 

القيم والفاعليّة هي التي تفرّس وجود الخالفات الدينيّة اإليجابيّة: هي تثّل مع ذلك مبادرات 

اإللهّي  الكامل  إىل  والوصول  والفعيّل،  املثايّل  لجمعِ  ـ  بالفشل  محكوٍم  مبدإٍ  طريق  عن  ـ 

الفلسفة  بني  نفُسها  العالقُة  تصبح  الفلسفّي،  الصعيد  عىل  معرفة]2].  إىل  اإلميان  ولتحويل 

والعقاليّن. النظرّي  الفلسفَة عند حدود  الدينيُّة  الظاهرُة  تواِجُه  إشكاليًّة.  والدين 

املناسب  من  ولكن  ويندلباند.  بعد  الحاسمة  املشكلة  هذه  إىل  ريكرت  هايرنيخ  أشار 

ريكرت  كان  إذا  للدين.  ريكرت  ومقاربة  ويندلباند  مقاربة  بني  الخالف  نذكر  أن  قبل كل يشء 

نقطّة  يف  يعّدلها  ذلك  مع  أنّه  إاّل  الدين،  فلسفة  حول  ويندلباند  نظر  وجهة  بالفعل  يستأنف 

ريكرت  إىل  بالنسبة  الحّس.  فوق  هو  وما  القيم  بني  كعالقة  أبًدا  الدين  تصّور  يتّم  مل  أساسيّة. 

القيم املستقّل  الرابع يف علم  تُشّكل املجال  التي  الخالصة،  الدينيّة  القيم  بدراسة  يتعلّق  األمر 

هو.  كام  الدينّي  الكياَن  املقّدُس  يشّكل  والجامل]3].  واألخالق  املنطق  قيم  جانب  إىل  نسبيًّا 

أن  ميكن  نوعني:  إىل  منتظم  بشكل  نفسه  املقّدس  القيمّي  املجاُل  ينقسم  ذلك،  عن  فضاًل 

يكون له ميزة تأّمليّة )صوفيّة( أو ميزة نشطة. هذا االختالف املعرتف به، يتعلّق هنا أيًضا بالربط 

والفلسفة:  الدين  بني  مشرتكة  نقطة  أيًضا  هنا  يوجد  الحّس.  فوق  وما  التاريخيّة  املقاربة  بني 

الخروج  بالرضورة  عليهام  ولكن  التاريخ،  من  الخروج  إىل  الجوهر  حيث  من  يهدفان  كالهام 

ما هو  إىل  يؤّدي  أن  للطريق  التاريخّي ميكن  »فقط من خالل  ريكرت،  بالنسبة  التاريخّي.  من 

التاريخّي  الفيلسوُف أخريًا إىل القضاء عىل  باتّباعه هذا الطريق، يقود  التاريخّي« ـ ولكن  فوق 

بني  العالقة  مشكلة  ريكرت  يعرض  ذلك،  إىل  باإلضافة  الخالصة]4].  القيم  نظريّة  ملصلحة 

[1[. E. Kant, Kritik der reinen Vemunft, B XXX.

[[[. Wilhelm Windelband, »Das Heilige...«, Prâludien, t. Il, ][87-[86مصدر سابق، ص[   

[3[. Heinrich Rickert admet cependant que la religion tend à traverser les différents domaines de la vie 

et de l’existence tout entière et peut ainsi apporter une»coloration« religieuse à d’autres phénomènes, 

 يف حني أّن هايرنيخ ريكرت قِبل بأّن الدين مييل لعبور كل مجاالت الحياة والوجود وبإمكانه بالتايل أن يحمل »تلويًنا« إىل الظاهرات ]

قارن  ,System der Philosophie يف  ,»Heinrich Rickert, »Die Religionen und das Gôttliche .األخرى[، 

Tubingen, Mohr, 1921, p. 343.

[4[. Heinrich Rickert, »Vom Begriff der Philosophie«, يف Id., Philosophische Aufsâtze, Tubingen, 

J.C.B. Mohr )Paul Siebeck(, 1999, p. 20[1-: »Nurdurch das Historische hindurch kann der Wegzum 

Ùberhistorischen fûhren«.
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الفاعليّة ويف  ريكرت يف وحدة  يرى  غراره  نفسها. وعىل  ويندلباند  بعبارات  والواقعيّة  املثاليّة 

الصالحيّة »املشكلَة األخريَة« للفلسفة. يعلن يف هذا املعنى: »عىل الرغم من ذلك، مع مفهوم 

هي  األخرية  املشكلة  تكون  أن  بعد.يجب  الفلسفة  مفهوم  يُنهك  ومل  الخالصة،  القيم  نظريّة 

اإلنسان  بني  عالقة  إقامة  هو  الدين  مبدأ  فإّن  أخرى،  مرًة  لكن،  والفاعليّة]1]«.   القيمة  وحدة 

القيمّي  نفسها بشكل دقيق عىل املستوى  تقّدم  والتي  تتخطّاه  التي  )ويلتامتش(  العامل«  و»قّوة 

يف  شخيّص(،  )غري  اإللهّي  أو  )شخيّص(  اللَه  بدقٍّة  ريكرت  يعرُِّف  والفاعليّة.  القيمة  كوحدة 

نظام الفلسفة )1291(،  مثل الـ »دمج » »الريال« للقيم الدينيّة]2]. هنا أيًضا، هذه الوحدة  كتابه 

ح  للدين. يرصِّ النظريّة املحض  املقاربة  الطريق عىل  تقطع  والفاعليّة  الصالحية  بني  األساسيّة 

فيقول: املعنى  بهذا  ريكرت 

موضوعّي.  بشكل  اإلّدعاء مبجاراتها  مع  أحد سيالحظها،  وال  نفسها،  تقّدم  الدينيّة  »القيم   

يف الواقع، هذه، من جهة، إحدى املشاكل الرضوريّة للفلسفة، وتتطلّب من جهة أخرى معالجة 

امليتافيزيقا  إىل  نظرّي  الالَّ اإلميان  فعل  تحويل  تنع  معالجة  القيم،  فلسفة  نظر  وجهة  من 

الغريبة]3]«. القيم  دائرة  تنقله إىل  النظريّة، ومن هنا 

ع ريكرت هذا اإلشكال يف نصٍّ متأّخر مؤّرخ يف العام 4391. اإلشكال املنهجّي   سوف يوسِّ

ضمن  النّص  هذا  يف  ُجِمع  املعرفة،  نظريّة  مستوى  عىل  واإللهّي،  الله  مفهوم  يشّكل  الذي 

أنّه ليس قاباًل لتكوين مفهوٍم وال ميكنه أن يكون  الفّعاليّة«. طاملا  ـ  عبارة: اإللهّي هو »القيمة 

النظر  وجهة  عىل  نحافظ  أن  إّما  الدين:  لفلسفة  إمكانيّتان  ترتسم  الدقيق،  باملعنى  لعلٍم  هدفًا 

النظريّة وال ميكن إاّل عرض )من دوِن حلِّه( إشكاِل وحدة القيمة الفّعاليّة. وإّما أن نجتاز حدود 

نظريّة.  بالرضورة  هي  الفلسفة  ريكرت،  إىل  بالنسبة  الرمز.  ملصلحة  املفهوم  ونرتك  النظريّة، 

ال  التي  الوصل«،  »فلسفة صلة  ليست سوى  ولكّنها  الفلسفة،  إًذا يف  نبقى  األوىل،  الحالة  يف 

]1].  املصدر نفسه، ص1] 

[[[. Heinrich Rickert, »Die Religionen und das Gôttliche«, يف System der Philosophie,]338مصدر سابق، ص[  

)»reale Verkôrperung«(. Le caractère antinomique du sacré, déjà mis en avant par Windelband, Rickert 

le relève ainsi à son tour: »Il y a dans le concept du sacré comme perfection surhumaine, absolue, l’idée 

que sa réalisation )Realisierung(, d’une part, se tient inaccessible au-dessus de nous, d’autre part, vaut 

toutefois comme idéal inévitable, auquel nous mesurons toute oeuvre humaine«

 ]امليزة التعارضّية للمقّدس، التي اّدعاها ويندلباند، أثارها بالتايل ريكرت، وهي الفكرة التي يبقى تحّققها من جهة غري وارد وفوق طاقاتنا، 

ومن جهة أخرى تعادل مع ذلك مثالّيُة ال ميكن تجّنبها، ونحن نقيس عليها أّي عمٍل إنسايّن«، املصدر نفسه، ص 340.

]3] ـ املصدر نفسه، ص343
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بواسطة رَشطة:   املفهوَمني  توحيد  مع  إليه  اإلشارة  فقط  ولكن  املطروح.  املشكل  ميكنها حّل 

Wert-Wirklichkeit؛ يف الحالة الثانية، نرتك الفلسفة ملصلحة الفكر الرمزّي]1].

بإمكاننا أن نستنتج ماّم سبق أّن فلسفة الدين لدى ويندلباند كام لدى ريكرت،  ُعّدت كنظام 

التعّدديّة   )1 مزدوجة:  نتيجة  هي  املقاربة  لهذه  مبارشة  األكرث  النتيجة  القيم.  لنظريّة  داخيّل 

دة كتجسيد  دٌة كتجسيد دائم متعلّق بالقيم؛ 2( أبديٌّة اإللهّي محدَّ التاريخيّة لألديان اإليجابيّة محدَّ

للقيم. مطلق 

ورَث إرنست ترولتش، املمثّل األهّم يف أملانيا لفلسفة الدين يف منعطف القرن، وجهَة النظر 

هذه جزئيًّا. لقد ركّز برصاحة عىل فائدة هذا املفهوم: فلسفة الدين التي فُهمت كعلم خاّص إىل 

للكلمة،  القديم  باملعنى  الدين  فلسفة  غري  ما  يشٌء  »هي  والجامليّة  واألخالقيّة  املنطق  جانب 

والذي شكَّل عىل الدوام تنشئة فلسفيّة ونقداً وتأويالً أو حتّى تدمرياً للكيان الدينّي]2]«. سبق أن 

عرّب ويندلباند وريكرت عن رضورة فهم الدين املـُعاش فعليًّا وليس الدين »الحقيقّي«. إنّه يتجّسد 

ِقيَم  تُختزل مبجاالت  الدينيّة ال  الظاهرة  أّن  يركّزان عىل  أنّهام كليهام  من دون شّك بوضوح يف 

الحقيقّي والخريِّ والجميل، وإنّه يتفلّت من حيث املبدأ من املقاربة التاريخيّة املحض. بالنسبة 

الصالحيّة«  »قانون  إعالن  هنا ميكن  من  دينّيًة خاّصة.  أّولّيًة  القيميُّة  املقاربُة  تؤيُّد  ترولتش،  إىل 

وال  املفاهيم  من  تتفلّت  وحدٌة  والالنهايّئ«،  النهايّئ  وحدة  »إحساس  يف  يكمن  هذا  للدينّي: 

ميكن أن تُعطى سوى رمزيًّا]3].

مع ذلك، إذا كان ترولتش متأثّرًا مبقاربِة ويندلباند  وريكرت القيميِّة، فقد كان طوَّر يف الوقت نفسه 

الدين. حسب رأيه، ال ميكن  اتساع مفهومه لفلسفة  موقًفا أوسع وأصيل تاًما. تكفي اإلشارة إىل 

لفلسفة الدين مامرسة مهّمتها ـ تحديد جوهر الدين ـ من طريق تساؤل وحيد. بل عىل العكس ال 

ميكنها مامرسته علميًّا إاّل من خالل أربعة أبحاث متخّصصة ساّمها عىل التوايل: علم النفس الدينّي، 

تُعاد عىل  الدين أن  بالتايل يجب عىل ظاهرة  الدين.  الدين، وميتافيزيقا  الدين، تاريخ  نظريّة معرفة 

[1[. Heinrich Rickert, »Systematische Selbstdarstellung«,

Aufsâtze,  Philosophische  يف للمؤلف نفسه 

املاّدة. مصدر سابق، ص 504.

[[[. Emst Troeltsch, »Wesen der Religion und Religionwissenschaft«, نفسه للمؤلف  كتاب  يف  مجّدًدا  تناوله   تّم 

Gesammelte Schriften, t. Il: Zur religiôsen Lage, Religionsphilosophie und Ethik,Aalen, Scientia, 1981, 

p. 461.

]3]. املصدر نفسه، ص 480.
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التوايل إىل مجموعة عمليّات نفسيّة ُمعطاة )قبل كّل يشء إىل الظاهرة املركزيّة وهي اإلميان(، إىل 

نسبة الحقيقة أو الصالحية التي تحكم هذه العمليّات )تحديد األّوليّة الدينيّة(،  إىل دراسة األشكال 

التاريخيّة التي تحّققت فيها الصالحية، وأخريًا إىل فكرة الله املؤكّدة يف هذه األشكال التاريخيّة بعنوان 

الكيان املوجود )كحالة لليشء(. إذا كان »توليف« هذه األبحاث األربعة يُشّكل »الفهم العلمّي للدين 

وهو من الصعب الوصول إليه«، فإّن هذه الدراسة األخرية، »ميتافيزيقا الدين«، هي فقط تشّكل »فلسفة 

الدين باملعنى األدّق للكلمة«]1]. املقاربة القيميّة من حيث الصالحية هي إذًا هنا متكاملة يف حضن 

مقاربٍة أوسع، ولكن التاريخ ال يزال يُتَصّور انطالقًا من القيم، طاملا أّن األشكال الدينيّة التاريخيّة فُهمت 

التاريخّي انطالقًا من املثايّل، الذي  النقطة، فهُم  كتجسيد أو »تحديث« للصالحية. هي تاًما هذه 

سينتقده هايدغر برصاحة من خالل توسيع فكرة ظاهرة الحياة الدينيّة يف دروسه. 

فكرة ظاهراتّية احلياة الدينّية.

انطباعات هايدغر األوىل التي كُرِّست مبارشة للظاهرة الدينيّة امتّدت من العام 1916 إىل العام 

1922. هذه الحقبة تيّزت بالقراءات العديدة املتعلّقة مبفهوم التاريخ واملقّدس. اهتّم هايدغر بـ 

شاليرماخر، دلتاي، ريناخ وأوتّو. ولكن بشكل خاص بدت له فلسفُة الديِن الكانطيُّة الجديدُة إشكاليًّة 

أكرث وأكرث، وسيدفع مثن قراءة نقديّة حقيقيّة. نقطة انطالق هذه القراءة تكمن يف املشكلة املركزيّة 

التي أثارها سابًقا ويندلباند  وريكرت: مشكلة الوحدة بني الفعاليّة والصالحية، التي تُحتِّم مشكلة 

التاريخ ومشكلة الله. هذه املشكلة أُعيدت صياغتها منذ نهاية أطروحة لدرجة األستاذيّة )يف العام 

1916(. مرحلة عظيمة أثار فيها هايدغر الوحدّة »الحيّة« التي ترتبط فيها بشكل وثيق الفرديّة والصالحية 

العامليّة: »لقد ُعرضت مبوضوعيّة، انطلق فيها من مشكلة العالقة بني الزمن واألبديّة، بني التغيري 

ِن  والصالحية املطلقة، العالـَم والله، املشكلة التي تنعكس، من وجهِة نظِر نظريِّة العلوم، يف تكوُّ

القيمة والفلسفة )صالحية القيمة(]2]«. هذه املشكلة، املوجودة داخل فلسفة القيم، ستجعل هايدغر 

يرفض املفهوم الكانطّي الجديد، باسم التجربة الدينّية أو بدقٍة أكرب باسم رضورة النقد الذي كّونه 

ويندلباند وريكرت: فْهُم الدينيِّ يف خصوصيّته، من دون »تنظريه«، من دون تحويله إىل دينّي »حقيقّي« 

)ويندلباند(، من دون نقله إىل دائرة القيم الغريبة )ريكرت(، أو من دون »تدمريه« من خالل إعطائه 

]1].   املصدر نفسه، الصفحتان  ]49 و496

 t. 1, Frankfurt/Main, Klostermann, ,)تّم اختصارها يف ما بعد يف Martin Heidegger, Gesamtausgabe )G A .[[[

p. 410 ,1978 )ترجمة Gaboriau F., Traité des catégories et de la signification chez Duns Scot]بحث يف الفئات 

واملعنى لدى دانس سكوت[ , Paris, Gallimard, 1970, p. 230 — ترجمة معّدلة  (
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برصاحة  وتتقّدم  بوضوح  تكوينها  تّم  الرضورة  هذه  أّن  من  الرغم  عىل  )ترولتش(.  فلسفيًّا  تأوياًل 

تلبيتها. حتّى من خالل تخصيص  برأي هايدغر يف  لكّن هذه األخرية فشلت  القيم،  مقاربة  عىل 

مكانة جانبيّة للظاهرة الدينيّة يف نظام القيم، فإّن فلسفة الدين ال تعطي أكرث من وصٍف نظرّي وغري 

مالئم]1].

ألّن  النظام،  فكرة  هايدغر  يرفض  جهة،  من  مزدوج:  رفض  هو  القيميّة  للمقاربة  الرفض  هذا   

ا تفشل برأيه يف التمّسك بالبعد الدينّي يف حيويّته الخاّصة]2]؛ من جهة أخرى،  املقاربة املنظمة جدًّ

يرفض فحص التجربة الدينيّة وتاريخيّتها بقياس الصالحية التي تبقى دامئًا، برأيه، ملطّخة بالنظريّة. 

 :1918 العام  يف  مالحظة  يف  هايدغر  يعلن  نفسها.  الدين«  »فلسفة  فكرة  عىل  أيًضا  يندفع  النقد 

ا )...(. ألنّني كرجل دين، لست بحاجة ألقّل فلسفة  »ليست فلسفة الدين تلك التي تحلّق عاليًا جدًّ

للدين. الحياة ال تُفيض إاّل إىل الحياة، وليس إىل الرؤية املطلقة كام هي]3]«. 

الدين، هي  الدينيّة يف فلسفة  الظاهرة  ـ  أن  التي ترى  الفكرة  النقد يستند إىل  بشكل عاّم، هذا 

 ، بحّد ذاتها العقالنيّة، وبالتايل مشّوهة: »الالعقالنيّة اعترُبت دامئًا كرّد فعل أو مبعنى أدّق كحدٍّ

عقيّل بالعقيّل  ولكن مل يُنظر إليها أبًدا يف أصالتها وتكوينها الخاّص«؛ يجب تجّنب »تطعيم« الالَّ

واعتبار املقّدس كـ »فئة التقييم«]4]. هذه تاًما وجهة نظر فلسفة القيم الدينيّة، التي تصوِّر املقّدس 

قّدَم  للقيم. بحسب هايدغر،  البرشيّة  فيه اإلنجازات  تُقاس  الذي  باملقياس  للقيم  كتجسيد مطلق 

]1]. قارن: 

 GA 60, p. 325: le simple fait d’établir une analogie entre la validité propre à la sphère religieuse et 

les autres domaines de valeurs )esthétique par exemple( »ne suffit pas«, »quand il ne mène en général 

d’emblée sur une fausse piste«..

 ]الحقيقة البسيطة إلقامة تشابه بني الصالحية الخاّصة بالدائرة الدينّي واملجاالت األخرى للقيم )الجاميّل عيل سبيل املثال( »غري كافية«، 

»عندما تؤّدي عموًما إىل طريق خاطئ«.[

]]]. قارن عىل سبيل املثال 

GA 60, p. 313: »Das System schlieBt ein ursprûngliches genuines religiôses Werterlebnis innerhalb 

seiner vôllig aus«. انظر النقطة   T. Kisiel, »Theo-logical Beginnings: Toward a Phenomenology of حول هذه 

Christianity«, يف

The Genesis of Heidegger’s Being and Time, Berkeley — Los Angeles — London, University of California 

Press, 1993, p. 73.

[3[. GA 60,p.309.

[4[. GA 60, p. 333. Plus radicalement, c’est le sens même du mot »théorique« qui devient problématique 

]بشكل أكرث رديكالّية، أصبح املعنى نفسه لكلمة »نظرّي« إشكاليًّا[، قارن:

GA 60, p. 311: »On désigne quelque chose de juste: le vivre religieux n’est pas théorique. Mais que veut 

dire théorique et que veut dire non théorique?«

]نشري إىل يشء من الصواب: َعْيُش الدينّي ليس أمًرا نظريًّا. ولكن ما الذي يعنيه غري النظرّي؟[.
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ا]1]«.  ِه حول »املقّدس«، ملّخًصا للظواهر الدينيّة يف »صياغة عقالنيّة جدًّ ويندلباند نفُسه، يف نصِّ

لتجّنب هذه العقلنة أو التنظري غري املالمئنَي للظواهر الدينيّة،  سيقوم هايدغر، يف دروسه حول 

الظاهراتيّة الدينيّة، بانتقاٍل مفهومّي رئييّس. هذا االنتقال، الذي تّم باسم التجربة الظاهراتيّة، باسِم 

ما يُطلِق عليه »تجربة الحياة املتمرّدة«، يقوم عىل استبدال مفهوَمي الكانطيّة الجديدة لـ »الكيان« 

بجعل  هايدغر،  أجراه  الذي  االنتقال  يُفهم هذا  رمّبا  و»الدالليّة«.  »العالـَم«  و»القيمة«  مبفهوَمي 

املشكلة النظريّة للصالحية، ثانويًّة بكّل معنى الكلمة. يف تعبريَي »الوجود والزمن، هذه املشكلٌة 

الكلمة،  تعنيه  كياٌن دينّي مبا  له  يُقال  »مشتّقٌة« أو »غري أصليّة«. بحسب هايدغر، ليس هنالك ما 

ولكن يوجد  يف األساس عالـٌَم دينّي. هو هذا العالـَم الذي هو عىل عالقة مبارشة بالحياة، وليس 

أهميّته  نعرف  الذي  والعامل،  الكيان  بني  الفارق  معياُر  تلك.  أو  القيمة  هذه  لها  كيانات  مجموعة 

الكبرية بالنسبة إىل تحليليّة الوجود يف العام 1927 )انظر أيًضا الفقرة 31 من »الوجود والزمن(، هو 

بالتحديد الحياة: »العالـَم، كام يشري هايدغر، هو يشء ما ميكن أن نعيش فيه )ال ميكن أن نعيش 

يف كيان(]2]«. ولكن يف إجرائه لهذا االنتقال التصّورّي األّول، يحتفظ هايدغر بتوزيع »الخريات« 

)األشياء ذات القيمة( إىل أربعة مجاالت )املنطقّي، األخالقّي، الجاميّل والدينّي(، والتي تُعّد كـ 

»عوامل الحياة« األربعة املختلفة]3]. لفهِم أكرث دقّة للفارق بني فلسفة القيم الدينيّة وظاهراتيّة الحياة 

الدينيّة، يجب فهم االنتقال التصّورّي الثاين: تصّوُر القيمة ترك املجاَل لـ »الدالليّة« )سيتّم تناولها 

يف ما بعد يف الفقرة 41 من الوجود والزمن(.

كام أّن الكيان يف نظريّة القيم هو دعامة القيمة، فإّن العالـَم، الذي يُفهم ظاهراتيًّا، هو مميٌّز بالدالليّة. 

هذا يكمن عمليًّا، بالنسبة إىل كيانات العامل، يف »إعطاء معنى« مبارش لالنضامم إىل تركيبة املعنى، 

يف شبكة الدالليّات التي تكوِّن ضمنيًّا التجربة األصليّة للوعي. كام أّن مفهوم القيمة يجعلنا ندرك أّن 

[1[. GA 60, p. 334.

[[[. GA 60, p. 11.

[3[. Theodore Kisiel a souligné ce point avec une grande acuité,

 »Un contre-coup curieux de ces années néokantiennes réside dans le fait que

Heidegger, longtemps après s’être détourné de la simple conception téléologique

de Windelband concernant l’histoire orientée d’après la seule raison, retient encore la division 

néokantienne des valeurs sous forme d’une pluralité de ‘mondes de la vie’, le monde scientifique, 

éthique, esthétique, et religieux«.

أشار تيودور كيسيال إىل هذه النقطة بنضج كبري، )مصدر سابق، ص 86(: »يكمُن ردُّ الفعل الغريب لهذه السنوات الكانطّية الجديدة يف 

حقيقة أّن هايدغر، بعد مّدة طويلة من االنعطاف من تصّور وندلباند البسيط الالهويّت املتعلّق بالتاريخ املوّجه من ِقبل دافعٍ واحد، يتمّسك 

بتقسيم الكانطّية الجديدة للقيم عىل شكل تعّدديّة »عوامل الحياة«، العامل العلمّي، األخالقّي، الجاميّل، والدينّي«.[
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اليشء ال يكون تكّدًسا ملاّدٍة ال قيمة لها، ولكّنه عىل العكس ذو قيمة نوعيّة تيّزه عن البقيّة]1]، فإّن 

»مهّمة«.  ما  أي، مبعًنى  مغزى«،  »ذات  الحال  األشياء هي يف  أّن  يدّل عىل حقيقة  الدالليّة  مفهوم 

هذه القرابة العاّمة بني القيم والدالليّة يجب أن ال تُخطئ. كان هايدغر يدرك ذلك عندما حّدد أّن: 

عليها عىل  ويجب  التنظري  نتاج  األصل  القيمة هي يف  ولكن  كالقيمة،  نفسه  اليشَء  تبدو  »الدالليّة 

غرار كّل تنظري أن تختفي من الفلسفة]2]«.

نقٍد  عىل  انكّب  بأنّه  يزعم  أن  دون  من  ويندلباند.  عند  فقط  الدينّي  التنظري  هايدغر  يجد  مل 

حقيقيٍّ لتحليالت ترولتش، قام مع ذلك أيًضا بإدانة النقِد عند هذا األخري. عىل غرار ويندلباند 

وريكرت وبرتلتش، أخضَع الديَن ملقاربة منتظمة تتطابق ليس مع التجربة الدينيّة، بل مع تصّوٍر 

الدين  فلسفة  يف  مسبًقا  مفرتٌض  للفلسفة  التصّور  هذا  هايدغر،  بحسب  كعلٍم.  للفلسفة  د  محدَّ

وال يؤيّد الظاهرة الدينيّة. ذاك هو تاًما معنى انقسام فلسفة الدين إىل أربعة مناهج: علم النفس 

ليست  املناهج  هذه  أّن  إىل  هايدغر،  يشري  الواقع،  يف  وامليتافيزيقا.  والتاريخ  املعرفة  ونظريّة 

العلِم  وميتافيزيقا  والتاريخ،  املعرفة،  ونظريّة  النفس،  علم  أيًضا  هنالك  الدين:  مبقاربة  خاّصًة 

والفّن. »يف الحال، ُعدَّ الدينيَّ وُصنَِّف ككيان؛ تتعلُّق الفلسفُة، لدى ترولتش، بالدين عىل صيغة 

بالظاهرة  الخاّصة  الدالليّة  بتجريد  تبدأ  الدين  فلسفة  أّن  عمليًّا،  يعني،  هذا  الهادفة]3].  املعرفة 

الدينيّة لتجعل منها كيانًا كاآلخر، كيانًا مختلًفا نحاول يف ما بعد تزويده بقيمٍة تُظهر معناه الدينّي. 

أن  قبل  أو يف »وقائعيّته«،  »زيفه«  الدين يف  النظر إىل  يوكّد هايدغر رضورَة  أمام هذه املقاربة، 

ًدا]4]. يفرض عليه تصّوًرا فلسفيًّا محدَّ

يف  نفسه«.  اليشء  »إىل  العودة  ظاهراتيّة  رضورة  عىل  القراءة،  هذه  امام  بسهولة،  نتعرّف 

الدينيّة  الحياة  استقالليّة  النظر إىل  بـ: »يجب  بل  معيَّنة،  قيٍم  بدائرة  الدين  د  يُحدَّ الرؤية، مل  هذه 

عمليّة  )نتيجة  نَُويٌْم  كمشكلة كـ  املقّدس  إىل  النظر  ينبغي  »ال  تاّمة«؛  أصليّة  كقصديّة  ولعاملها 

[1[.. On peut tirer un exemple de la religion elle-même: l’hostie, pour le croyant, n’est pas un banal 

morceau de pain, mais porte la valeur du sacré.

 ]باإلمكان النظر إىل مثال الدين نفسه: إّن ما يُقّدم للمؤمن عىل العشاء ليس مجرّد رقائق خبز، ولكّنه يحمل قيمة القداسة[. 

[[[. GA 60, p. 16. 

[3[. GA 60, p. 28[9-. L’idée d’une »validité a-théorique« ne change rien à la rationalisation du problème 

religieux dans l’approche apriorique à laquelle le soumet Troeltsch, GA 60, p. 323.

 ]إّن فكرة »الصالحية الالنظريّة« ال تغرّي شيًئا يف عقلنة املشكلة الدينّية يف املقاربة الَقْبلّية التي يخضعها لها ترولتش[.

[4[. GA 60, p. 30.
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التفكري( نظرّي ـ وليس كنظريّة العقالنيّة ـ،  ولكن كالزمٍة مليزة عمل »االعتقاد«]1]«. بالنسبة ملا هو 

من الدين، هذه الرضورة الظاهراتيّة تبلغ ذروتها يف العام 1920، مع نقد التصّور »القيمّي« للتاريخ 

والتاريخّي]2]. ما إن تُتّهم مطابقُة مفهوَمي الكيانات والقيم، حتّى ينبغي عىل التصّور التاريخّي نفسه 

أن يتلّقى املراجعة األساسيّة. إّن ما هو تاريخّي يبدو يف الواقع غري مباٍل بالفلسفة التي تُفهم كبحث 

فيه سوى خاصيّة  ترى  الفلسفة ال  القيم. هذه  لفلسفة  األبديّة«]3]، أي  »الصالحية  ما من  عن يشء 

للقيم يشكِّل  التاريخّي  التجّسد  أو تلك، بطريقٍة نسبيّة. وإْن كان هذا  القيم  يشء متجّسد يف هذه 

تُربط يف  أن  القيم يجب  فإّن هذه  ريكرت،  يشري  كان  نفسها، كام  للقيم  الرضوريَّ  املدخَل  جيًّدا 

يؤيِّد  التصّوُر ال  هذا  الهايدغريّة،  النظر  من وجهة  التاريخيّة.  كّل  ر  يُدمِّ مثايّل محض  بنظام  النهاية 

ده »استباقيٌّة عىل الكيان«]4]. إّن الكيان )حامل القيم( هو الذي  التاريَخ: إّن تصّوره لـ»التاريخّي« تُحدِّ

يُسّمى »التاريخّي«. لكّننا رأينا أّن الظاهرة الدينيّة مل يكن من املمكن التعامل معها ككيان سوى من 

الناحية النظريّة وليس عىل املستوى الظاهرايتّ. إّن التصّور النظرّي للتاريخّي ينبغي إًذا أن ينسحب 

هو  عليه  هو  كام  التاريخّي  مايننغ،  تعبري  مرّدًدا  هايدغر  سيقول  أيًضا،  أو  الظاهرايتّ.  التصّور  أمام 

التي  الدراسات  أيٍّ من مجاالت  يُفهم بشكل صحيح، ال يجد مكانًا يف  »من دون وطن«: عندما 

حّددتها فلسفة القيم )أكان األمر يتعلّق مبجاالت ريكرت املنطقيّة، واألخالقيّة، والجامليّة والدينيّة 

أو مبجاالت ترولتش يف علم النفس، واألبيستمولوجيا و»التاريخّي« وامليتافيزيقّي(. أمام املقاربة 

القيميّة يرّصح هايدغر: »نحن نؤكّد عىل أهميّة التاريخّي مبعنى تفلسف بشكل عاّم، قبل أي مسألة 

د هايدغر هذا املعنى األصيلَّ للتاريخّي باختصار كـ »ميزة حيّة فوريّة« أو  تتناول الصالحية]5]«. يحدِّ

[1[. GA 60, p. 322 et p. 333. Theodore Kisiel souligne en ce sens l’idée d’une »réduction religieuse«, qui 

serait appelée à jouer un rôle similaire à la réduction phénoménologique, :قارن

 T. Kisiel, 311 مصدر سابق ص  et aussi 511 مصدر نفسه ص 

»Les structures phénoménologiques de l’intentionnalité et de l’intuition catégoriale  déjà en place en 

1915 étaient donc guidées par le paradigme pré-théorique de la conscience religieuse«

 ] يشريتيودور كيسيل بهذا املعنى إىل فكرة »التقليص الدينّي«، التي سُتستدعى للعب دور مطابق للتقليص الظاهرايّت، قارن كيسيل، مصدر 

سابق، ص 113 وأيًضا مصدر نفسه، ص 115: »البنى الظاهراتّية للقصديّة وللحدس الفئوّي التي كانت يف مكانها يف العام 1915 كان 

يوّجهها أنوذج ما قبل الالهويّت للوعي الدينّي«..

]]] قارن: 

 GA 60, p. 323: »L’un des éléments de sens les plus importants, fondateurs, dans le vécu religieux est 

l’élément historique«

]»يف عيِش الدين، أحد عنارص املعنى األكرث أهمّية، هو العنرص التاريخّي، املؤّسسون«[

[3[. GA 60, p. 31.

[4[. GA 60, p. 32.

[5[. GA 60, p. 35.
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»القلق« الخاص بالوجود، بالوجود البرشّي]1]. من خالل تصّوِر التاريخ كتطبيق جزيّئ للقيم الدامئة 

تستند إىل توضيعِ  التي  العلمنة«  القيم تشّكل جزًءا من »امليول إىل  فلسفة  فإّن  املبدأ،  من حيث 

التاريخّي )جعله موضوعيًّا( ومحِو ميزته املقلقة من خالل اعتبار الزمنّي كـ »تَكّوٍن خارجّي ملا فوق 

الزمنّي«؛ بهذه الصفة فإن املقاربة القيميّة ال تزال مهيمنة من خالل التقييم األفالطويّن للمحسوس 

عىل قياس ما فوق املحسوس]2].

دة: تعارض الكيان   بالنتيجة، يتمثّل النقد الهايدغرّي ملصلحة ثالث تعارضات مفهوميّة محدَّ

ـ العالـَم، تعارض القيمة ـ الدالليّة وتعارض الصالحية ـ الوقائعيّة )التاريخانيّة(. انطالقًا من هذه 

التعارضات الثالثة يُقاس اتساع االنتقال الذي أجراه هايدغر بصدد فلسفة القيم. ياإلمكان تلخيص 

هة التي تقود هذا النقد وهي التالية: فلسفة  مسعى هايدغر يف نقطتني مركزيّتني. أّواًل، الفكرة املوجِّ

الدين الكانطيّة الجديدة تطبِّق عىل ظاهرة الدين تصّوًرا للفلسفة مقّرًرا سلًفا، ملعرفة فكرة الفلسفة 

كعلم نظرّي للقيم. إنّها تبدأ بـ »تقطيع« أو تقسيم الظاهرة الدينيّة إىل أمناط مختلفة للفّعاليّة املتعلّقة 

مبختلف املجاالت التي تجمعها الفلسفة: الفّعاليّة النفسيّة، الفّعاليّة املنطقيّة، الفّعاليّة التاريخيّة 

والفّعاليّة امليتافيزيقيّة. هذا التقسيم األنطولوجّي )متعلّق بعلم الوجود( مفرتض عىل الدوام اعتباطّي 

بشكل تاّم. هي تدّمر وحدة الظاهرة الدينيّة. ثانيًّا، السؤال الذي مينح الحياَة لدروس هايدغر هو: 

كيف نتجّنب هذا الخطر؟ كيف نتعامل مع الدينّي كام هو ُمعاش وليس كام يُتصوَّر انطالقًا من فكرة 

البقاء عىل  إّما   :1934 العام  الذي سيثريه ريكرت يف  البديل  أّن هايدغر أحاَل إىل  يبدو  الفلسفة؟ 

املستوى النظرّي والفشل يف التعامل مع الدينّي كام هو؛ وإّما ترُْك املستوى النظرّي )الفلسفّي( 

لصالح الرمز. بحسب ريكرت، ليس هنالك طريق ثالث. مع ذلك، يبدو جيًّدا أّن املقاربة الظاهراتيّة 

التي تبّناها هايدغر، من خالل املطالبة بفلسفة غري علميّة أو )»قبل علميّة«(، تُشكُِّل حالًّ ثالثًا. هذا 

الظاهرة  نتساءل حول معنى ظاهراتيّة  للمنهجيّة: كيف  يثري مع ذلك صعوبًة مهّمة  الثالث  الطريق 

الدينيّة، كيف نتساءل حول ميزته التاريخيّة عىل النحو الذي كانت يبدو فيه يف التجربة املعاشة، من 

دون افرتاض مسبق لفكرة الدين، لفكرة التاريخّي؟ بعبارة أخرى، الدين، كونه ظاهرة »تاريخيّة« يقود 

إىل التساؤل: »أّي معنى للتاريخّي يف الوجود الزائف للحياة؟ تظهُر الصعوبُة التالية: ما الذي تعنيه 

هنا كلمة »التاريخّي«؟ استخدمُت من قبل يف السؤال معًنى محّدًدا لكلمة »التاريخّي«]3]؟ يف سبيل 

[1[. GA 60, p. 33 et p. 52.

[[[. GA 60, p. 46 et p. 47.

[3[. GA 60, p. 54.
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حّل هذه املشكلة أدخل هايدغر يف دروسه يف العام 1920-21 تصّوَر »اإلشارة الشكليّة«. وهذا ما 

يكوِّن املنحى اإليجايّب للنقد الكانطّي الجديد والنقطة املفصليّة للظاهراتيّة ولعلم الالهوت.

الظاهراتّية وعلم الالهوت: مفهوم اإلشارة الشكلّية«

يف دروس العام 21-1920، قّدم هايدغر التعريف التايل: »نحن نطلق تسمية »اإلشارة الشكليّة« 

َه للتجربة الظاهراتيّة]1]«. هذا العريف ال يزال  عىل االستخدام املنهجّي للمعنى الذي أصبح املوجِّ

ْكلَنة]2].  جزئيًّا. ال يُفهُم معنى تصّور اإلشارِة الشكليّة إاّل من خالل التمييز الهيسريلينّي بني التعميم والشَّ

الشكلنة  فإّن  التعميم عىل مجال موضوعّي خاص،  توجيه  تّم  أّن  الخالف يف هذا: مبجرد  يكمن 

مستقلّة عن مثل هذا املجال. أيًضا، يجب القول بأّن التحديد العاّم لكياٍن يُعيد هذا الكيان إىل ميزته 

املوضوعيّة أو املاّديّة: عىل سبيل املثال، »األحمر« أُعيد إىل مجاله املاّدّي »اللون« الذي هو نفسه 

أعيد إىل املجال املوضوعّي )امليزة املحسوسة« كام إىل نوعٍ كيايّن أعىل. التعميم يؤّدي بالتايل إىل 

د الطريقة التي  . يف املقابل، الشكلنة ال تتعلّق أبًدا مبا هو كيان، وبـ »ماهيّته«، ولكّنها تحدِّ تدّرجٍ هرميٍّ

تُتناول أو تُطرح فيها »كيفيّته«:  وهذه تّم تناولها بدورها كـ »كيان« )مقابل(]3]. إذًا عىل عكس التحديد 

املعّمم، التحديُد الشكيّل أو »املَشْكلَن«  ال يحكم مسبًقا عىل ماهيّة الكيان. باإلمكان االستنتاج من 

هذا بأّن اإلشارة الشكليّة تتلك نوًعا ما مًدى أكرث عموميّة من اإلشارة »املاديّة«، التي هي من خالل 

التعريف محدودة بنوع ماديٍّ معنّي. اإلشارة الشكليّة ال تحكم مسبًقا عىل تجزئة »الوجود الكيّل« إىل 

أنواع ماديّة مختلفة، كانت ستوضع إىل جانب بعضها البعض كام عىل لوحة الشطرنج]4]. بل عىل 

العكش هي تساوي »شيئًا ما« عموًما. هذا يعني بشكل ملموس، وبحسب تصّور »التاريخّي«، أّن 

[1[. GA 60, p. 55.

]]]-  قارن:

  GA 60, p. 57: Heidegger renvoie notamment au  13 des Idées I

]هايدغر يحيل بشكل خاّص إىل الفقرة 13 من األفكار[.

[3[. GA 60, p. 58.

[4[. L’image de l’»échiquier« )Sachbrettj est employée par Heidegger dans les cours de 19[0[1- à propos 

des concepts 6’Objekt, de GegenstandeX de Phânomen, cf. GA 60, p. 36. On trouve la même idée en 19[7 

dans la conférence »Phénoménologie et théologie«, cf. GA 9, p. 63: phénoménologiquement, on ne peut 

isoler les concepts fondamentaux les uns des autres et les répartir comme des »pions« )Spielmarke( sur 

un échiquier. Cette image vise directement la pertinence d’une »doctrine des catégories«.

]استخدم هايدغر صورة »لوحة الشطرنج« يف دروس العام 0]19-1] حول تصّورات الكيان لـ  Gegenstande  و Phânomen قارن 

GA 60، ص36. نجد الفكرة نفسها يف العام 7]19 يف محارضة "الظاهراتّية  والالهوت"، قارن GA 60، ص 63: ظاهراتيًّا ال ميكن عزل 

التصّورات األساسّية عن بعضها البعض وإعادة تقسيمها كبيادق عىل لوحة الشطرنج. هذه الصورة تهدف مبارشًة ملطابقة »عقيدة الفئات«[.
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مسألَة )مفهومة ظاهراتيًّا( معرفِة معنى التاريخّي يف التجربة الزائفة ال يفرتض أيًضا أيَّ نوٍع من املاّديٍّ 

الذي كان ينتمي إليه ما هو تاريخّي. بإمكاننا عىل سبيل املثال تعريَف التاريخّي كـ »ما يحصل مع 

ا. قد يُفهم بعنوان إشارة شكليّة، يف السؤال: ما معنى »التاريخّي«  الوقت«. هذا التعريف هو عامٌّ جدًّ

عىل املستوى الظاهرايتّ؟ يف هذه الحالة، هو ال يشّكل بعُد أّي قرار نظرّي يقلّص مدى املسألة، ألّن 

د )»يرتسم مسبًقا« بحسب قول هايدغر( إاّل عن طريق  املعنى نفسه لـ »ما يحصل مع الوقت« لن يتحدَّ

التجربة الزائفة وفيها، وليس عرب النظرية الفلسفيّة للزمن. وهكذا، »إذا تّم تناول التاريخّي عىل غرار ما 

أُشري إليه شكليًّا، فال يتّم التأكيد عىل أّن التحديد األعّم لـ »التاريخّي« كـ »يشء ما يحصل مع الوقت« 

د:  يرسم )يرسم مسبًقا( املعنى األخري]1]«. ملاذا؟ ألّن معنى »الزمن«، يف هذه اإلشارة، يبقى غري محدَّ

»ال نعرف بعد عن أّي زمن نتكلّم]2]«. عىل عكس املقاربة القيميّة التي تُصّور الزمَن يف الحال كزمن 

مادّي والتاريخيَّة كميزة خاّصة بالكيان، فإّن املقاربة الظاهراتيّة ترتك املجال مفتوًحا لزمٍن غري مادّي. 

إذًا تبقى مسألة الزمن بشكل أسايّس، بحيث يُطرح دامئًا السؤاُل ملعرفة ما تعنيه، يف التجربة الزائفة، 

تصّوراُت املايض والحارض واملستقبل]3].

 باإلمكان بسهولة تحديُد أثِر تصّوِر اإلشارة الشكليّة ويف الوقت نفسه دوِر نقِد املقاربة القيميّة يف 

فكر هايدغر ويف عالقته بعلم اإللهيّات. رّصح هايدغر، يف دروسه التي ألقاها يف العام 1921-1920: 

»تقع املنهجيّة الالهوتيّة خارج إطار اعتباراتنا. فقط من خالل الفهم الظاهرايتّ ينفتح طريٌق جديد بالنسبة 

إىل الالهوت]4]«. بدالً من أن يُستبعد، يبلغ النقُد املـُتبّنى يف الدروس ذروتَه يف املحارضة املعنونة: 

»الظاهراتيّة وعلم الالهوت«. أُلقيت هذه املحارضة ألّول مرّة يف تيبنجن يف 9 آذار/مارس 1927. كان هدفه 

توضيح العالقة بني الفلسفة وعلم الالهوت. لكن حول هذا األمر، سبق أن تضّمن يف »الوجود والزمن« 

بعض اإلشارات التي تعلن عن موضوع املحارضة: الفلسفة وعلم الالهوت هام من حيث املبدأ منهجان 

مستقاّلن مقابل بعضهام البعض. رمّبا ُعّدت هذه الفرضيّة، إىل حدٍّ كبري، كنتيجة لنقد الكانطيّة الجديدة: 

طاملا أّن املقاربة الكانطيّة الجديدة تدعم ظاهرة الدين ليتطابق مع تصّوره الفلسفّي )العلم النظرّي للقيم(، 

لتجّنب هذا »االغتصاب« للدين أو الالهوت، يجب تحقيق استقالله إزاء الفلسفة بشكل عام )والعكس 

صحيح(. يف الوجود والزمن، هذا االستقالل ال يرتسم مخطّطه سوى من خالل تأكيِد أّوليّة علم الوجود 

األسايّس عىل العلوم كعلم األْحياء والفيزياء وعلم النفس والرياضيّات، ولكن أيًضا الالهوت:

[1[. GA 60, p. 64.

[[[. GA 60, p. 65.

]3]. نفسه.

[4[. GA 60, p.67.
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هوت،كام يحّدده هايدغر يف الفقرة 3، هو بحث عن تأويل أكرث أصالًة عن وجود اإلنسان  الالَّ

بدأ  وببطء  فيه.  ويبقى  نفسه  اإلميان  معنى  خالل  من  مسبًقا  مرسوم  هو  الذي  الله،  إىل  بالنسبة 

الالهوت من جديد يفهم تلخيص لوثر الذي وفًقا له تستند منهجيّته العقائديّة إىل أساٍس ال ينطلق 

ولكّنها  فقط،  الالهوتيّة  لإلشكاليّة  كافية  مفهوميّته غري  ليست  والذي  أّوليًّا،  وِرٍع  تساؤٍل  من  أبًدا 

أيًضا تغطّيها وتشّوهها]1].

مناسبة،  غري  مفهوميٍّة  يف  الدين  إدخال  تّم  السابقة:  اعتباراتنا  تؤكّد  املعزولة  املالحظة  هذه 

علم  تصّور  تّم  ذلك:  من  أكرث  هنالك  ولكن  ُمعاًشا.  كان  الذي  بالشكل  اإلميان  معنى  شّوهت 

الالهوت هنا بعنوان علٍم »إيجايّب«. فعليًّا يف الوجود والزمن، أُثري الالهوت دامئًا يف الوقت نفسه 

كانا  ذلك،  من  وأكرث  للوجود]2].  ثانويًّا  تأوياًل  هايدغر،  برأي  يشّكالن  كالهام  األْحياء.  علم  مع 

ينفيان مسألَة صيغِة الوجود إىل النسيان. عىل الصعيد الالهويتّ، وجود اإلنسان »يأيت من نفسه« 

لكونه »شيئًا مخلوقًا«. يشّكل التصّور الالهويتّ الذي وفًقا له اإلنساُن هو »حقيقة صورة الله« بهذا 

املعنى أحد االِبَْنني املبارَشين لألنرتبولوجيا ]علم اإلنسان[ التقليدّي الذي يُبِطُن مشكلة صيغة 

الوجود النوعّي لإلنسان]3]. لهذا السبب الالهوت أيًضا يجب أن يكون ثانويًّا ومميّزًا للفلسفة.

الالهوت«.  »الظاهراتيّة وعلم  أكرث يف محارضة  أكرث وبتفصيل  مبارشة  بطريقة  تّم  التميّز  هذا 

لدى  الدينيّة  الظاهرة  أّن  نذكر  الجديدة.  للكانطيّة  الضمنّي  نقده  جديد  من  فيها  هايدغر  تناول 

ترولتش كانت مقّسمة إىل عّدة مجاالت من الفعالية كان يجب أن تُدرس من خالل عّدة مناهج: 

الالهوت  تفسريات  هنا: »يف كل  هايدغر  يرّصح  وامليتافيزيقا.  التاريخ  املعرفة،  نظريّة  النفيس، 

من  تُستخلص  أنّها مل  أي  الحال،  تُركت يف  العلم  هذا  فكرُة  إلخ.(،  التأّميّل،  التاريخّي،  )كعلم 

غري  العلوم  تخّصصيّة  ومن  االستنتاج  من  عليها  الحصول  تّم  ولكن  العلميّة،  إيجابيّتها  اعتبار 

تحريره  يف  النفس]4]«.  وعلم  التاريخ  الفلسفة،  بينها:  ما  قي  تاًما  املختلفة  وحتّى  الالهوتيّة 

الالهوت  »علم  العكس:  عىل  هايدغر  يرّصح  املتوافق،  وغري  الخارجّي  الفهم  من  لالهوت 

[1[. Sein undZeit, Tubingen, Niemeyer, 1993, p. 10 )ترجمة E. Martineau, Être et temps [والزمن  , ]الوجود 

Paris, Authentica, 1985, p. 31(.

]]]. قارن: Sein und Zeit, مصدر سابق، ص 10، 69]، 75]

]Sein und Zeit .[3, مصدر سابق، ص 48.

[4[. »Phânomenologie und Théologie«, يف GA 9, p. 60 )ترجمة  M. Méry,

»Phénoménologie et théologie«الظاهراتّية والالهوت يف Emst Cassirer, M. Heidegger, Débat sur le Kantisme 

et la Philosophie )Davos, mars 19[9( et autres textes de 19[9/آذار الكانطّية والفلسفة )دافوس،   -1931 مناقشة حول 

.)Beauchesne, Paris, 1972, p. 114 ،]مارس 9]19( ونصوص أخرى من العام 9]1931-19
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األخرى  العلوم  مقابل  يف  ذاتيًّا  املستقل  الالهوت  تاًما«]1].  مستقّل  ]كينويّن[  أُنطيقّي  علٌم  هو 

»اإليجابيّة« )التاريخ، علم النفس، إلخ.(، هو أيًضا من الفلسفة.

 هذا هو بالتحديد الهدف من إقامة هذه االستقالليّة الذاتيّة التي تناول هايدغر من جديد مفهومها 

بنية  يف  الالهوتيّة  املفاهيم  بإرساء  تكتفي  األسايّس،  الالهوت  مبعنى  الفلسفة،  شكليّة.  كإشارة 

وجود الوجود، بشكل تكون فيه »مرسومة مسبًقا« انطالقًا من التجربة الزائفة لإلميان وليس انطالقًا 

من الفكرة االعتباطيّة )النظريّة( له. املثال الذي اتخذه هايدغر ليس التصّور التاريخّي، ولكن تصّور 

»الخطيئة«: يك يُفهم تصّور الخطيئة بشكل صحيح يجب أن يُعاد إىل التصّور الوجودّي »للخطأ«، 

أي ليس أن يُعاد إىل نظريّة الخطأ، ولكن هذا يعني أن يُعاد إىل حقيقِة »أن يكون عىل خطأ«، كام 

عاشه الضمري الغائب )بحسب تعبري الوجود والزمن: كام عاشه الوجود الذي هو وجودي أنا يف 

كّل مرّة(. إاّل أّن هذا االعتبار األنتولوجّي يف حّد ذاته ال يتعلّق بالالهويتّ: إنّه مفرتض مسبًقا ولكّنه 

تُفيد اإلشارة الشكليّة إلرساء الوجودّي الخاّص مبفهوم  ح يف الالهوت. لهذا السبب ال  مل يُوضَّ

)مبعنى  مناسب«  »غري  أنتولوجيًّا  أي  احتامليًّا،  فيه  املغلوط  املعنى  »تصحيح«  يف  إاّل  الخطيئة 

معنى ال  باختصار هو  ما(،  ذاك يف وضعٍ  أو  اليشء  الكالُم عن هذا  مناسب«  بأنّه »غري  نقول  أن 

التصحيح ال  أّن  »إاّل  الشكليّة:  إدخاَل مفهوم اإلشارة  أعاد هايدغر  الظاهرات. وهكذا  تناسب مع 

يقّدم سوى إشارة شكليّة، أي أّن التصّور األنتولوجّي للخطأ الهوتيًّا ليس أبًدا كام تّم تناُوله بالنسبة 

للموضوع]2]«. األمر يتعلّق هنا بتأكيد االستقاللية الذاتيّة لالهوت يف مقابل الفلسفة« من خالل هذه 

اإلشارة الشكليّة، الفلسفة ال تزعم تعريف تصّور الخطيئة أو تصّور اإلميان، ولكن فقط إعطاء حق 

القبول لظاهرات الخطيئة واإلميان. يرّصح هايدغر يف هذ املعنى:

 ليست َمهّمُة اإلشارة الشكليّة للتصّور الالهويتّ أن تُقيَِّد بسالسل، ولكن عىل العكس أن تُحرِّر 

الالهوتيّة.  التصّورات  عن  اإلميان،  مع  يتناسب  أي  نوعّي،  أصيلٍّ  بشكل  الكشف  إىل  وتسعى 

املـَهّمة بالتايل تتميّز بالالهوتيّة وليست توجيهيّة لكّنها فقط »مساِعدة استقرائيّة« للتصحيح. إضافة 

الواقع »العدو  يبقى يف  إليه خارجيّة وغري أساسيّة. اإلميان  بالنسبة  تبقى  إىل ذلك، هذه املـَهّمة 

الفاين« للفلسفة: األمر يتعلّق بنمطنَي من الوجود مختلفني جذريًّا]3].

أشار هايدغر إىل ذلك يف العام 1924، يف محارضته عن تصّور الزمن التي ألقاها أمام الالهوتيني 

]GA 9, p. 61 .[1 )الرتجمة املذكورة ص 115(.

]]]. GA 9, p. 65 )الرتجمة املذكورة ص 118(.

]GA 9, p. 66 .[3 )الرتجمة املذكورة ص 119(.
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يف ماربورغ: »الفيلسوف ال يؤمن أبًدا]1]«. عرّب يف محارضة العام 1927 عن تلك الصورة الشهرية 

)1935(: »ال يشَء يشبه الفلسفة املسيحيّة،  مدخل إىل امليتافيزيقا  التي سيتّم تناولها مجّدًدا يف 

التي هي بكّل بساطة »حديٌد من خشب«. ولكن ليس هنالك أيًضا الهوت كانطّي جديد وال الهوت 

خاّص بفلسفة القيم وال الهوت ظاهرايتّ )...(]2]«.

كان الهدف األسايس من هذه الدراسة هو التعرّف عىل دور القراءة النقديّة التي طالت الفلسفة 

الكانطيّة الجديدة للدين يف ظهور الفكر الهايدغرّي ويف عالقته بالالهوت. يبدو هذا الدور  من 

بعض الجوانب رئيسيًّا بشكل تاّم. ليس فقط لصالح هذا النقد الذي اتخذ معناه يف العام 1920-

بالنسبة  أهّميّتَها  نعرف  التي  و»التاريخيّة«،  و»الدالليّة«  »العامل«،  لـ  األساسيّة  التصّوراُت   1291

لتحليليّة الوجود. ولكن من جهة أخرى، نرى أّن هذا النقَد مفرتٌض ضمنيًّا يف محارضة العام 1927 

أو  »التصحيح«  وتصّور  املحارضة،  لهذه  املركزّي  تصّور  أّن  بحيث  والالهوت،  الظاهراتيّة  حول 

»اإلشارة الشكليّة« يتّخذ أيًضا معًنى يف إطار نقد املقاربة القيميّة.

مع ذلك، تبقى هذه البضع إشارات جزئيًّة. لكن علينا أن نتساءل، عىل سبيل املثال، إىل أّي مًدى 

تقاوم فلسفة الديِن الكانطيّة الجديدة أو ال تقاوم هذا النقد ـ أو أيًضا، إذا كانت »اإلشارة الشكليّة« 

تشكُِّل وحدها أداًة منهجيًّة عىل مستوى املهّمة التي تتطلّبها »الفلسفة النقديّة«. وبدقّة أكرب، هذا 

التصور لإلشارة الشكليّة يتطلّب أن يكون معّمًقا يف اتجاَهني عىل األقّل: أّواًل، ينبغي وبشكل أعّم 

تأسيُس مداه املنهجّي، من خالل تبيني املخاطر التي يواجهها يف النقاش بني الظاهراتيّة والكانطيّة 

الجديدة؛ وثانيًّا، من املناسب تحديد هذا املدى املنهجّي عىل مستوى نظريّة الفئات أو معتقدها.

[1[. Der Begriff der Zeit, Tubingen, Niemeyer, 1995, p. 6. Selon l’expression proposée par Philippe 

Capelle, la relation entre philosophie et théologie présentée dans la conférence de 19[7 est conçue 

comme »un non-rapport essentiel e\ un rapport non essentiel: non-rapport essentiel puisque la 

question qui occupe la philosophie et celle qui occupe la théologie sont sans commune mesure; rapport 

non essentiel qui obéit aux exigences de la théologie en élaboration conceptuelle de sa systématicité«, 

Philippe Capelle, Philosophie et théologie dans la pensée de Martin

ت العالقة بني الفلسفة والالهوت التي ُعرضت يف ندوة العام 7]19 كـ »عالقة غري أساسّية: عالقة غري  ]بحسب تعبري فيليب كابيل، ُعدَّ

أساسّية طاملا اّن السؤال الذي يشغل الفلسفة والسؤال الذي يشغل الالهوت ال سبيل للمقارنة بينهام؛ عالقة غري أساسّية تلّبي متطلّبات 

الالهوت من خالل إعداٍد تصّوريٍّ لنسقها[.

.Heidegger, Paris, Cerf, 1998, p. 42

]]]. GA 9, p. 66 )أنا ترجمت(.



هايدغر قارئًا شعرية هولدرلن
اإلنسان هو أكثر األشياء إدهاشًا وغرابة

]*[Andrzej Warminski 
آندرزج وارمنسكي]]]

تتخذ هذه املقالة للباحث األمرييك من أصل بولوين آندرزج وارمنسيك مساراً مخصوصاً 

يف تفكري هايدغر. عنينا به مسار االقرتاب من الهم الشاعري يف الشخصية الهايدغرية. ولسوف 

يكتيس هذا املسار أهمية استثنائية حتى دخلنا إىل حقل العالقة بني هايدغر وعظيم الشعراء 

األملان فريدريك هولدرلن )1770 - 1843(.

يف هذه املقالة يقرأ وارمنسيك الكيفية التي قرأ فيها هايدغر قصائد هولدرلن واألثر الذي 

تركته يف نظرته ملفهوم اإلنسان يف الوجود.

املحرر 

إن الطريقة األكيدة التي تؤدي إىل إهامل النصوص أو الخطإ يف ما تقوله النصوص كنصوص 

القيود  من  تهرب  »أن  بها  لها  ميكن  التي  الكيفية  يف  أو  لتبثها  أنشئت  التي  املؤسسات  حول 

املؤسساتية« هو أن ال تُقرأ النصوص أصالً. 

قراءة« املثرية، ال توجد واحدة أكرث فعالية  ـ عىل األقل يف يومنا هذا ـ  من بني اسرتاتيجيات »الالَّ

من استسهال تحويل النصوص إىل تأطري تاريخي يزيل حيوية نصوص نقدية ومهمة أصيلة ويحيدها 

من خالل وضعها »يف إطارها التاريخي الصحيح«. إن هذه نقطة مشرتكة بني »حالتني« تلقيان الكثري 

*- أستاذ النظرية األدبية وفلسفة األدب يف جامعة بيل.
ترجمة: ر. طوقان ـ مراجعة د. جاد مقديس

.Monstrous History: Heidegger Holderlin  :ـ العنوان األصيل للبحث

 .Published by: yale University press. 2015 .ـ املصدر: منشورات جامعة ييل
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من الحفاوة األكادميية مؤخراً، وأعني حالتا: مارتن هايدغر وبول دومان ـ رغم التباينات الكبرية بني 

هذين  وسرية  املزعومة«  التاريخية  »األطر  حول  »الشائعات«  حلَّت  الحالتني  كلتا  ففي  الرجلني. 

الشخصني الذاتية محلَّ قراءة نصوصهام. وليس هذا وليد الصدفة بالطبع، ذلك أن قراءة نصوصهام 

فام  و»العمل«.  »املؤلف«  بني  والعالقة  التاريخ  عن  ليقوله  منهام  كل  لدى  مام  الكثري  ستكشف 

سيفصحان عنه لن يكون إال نقداً الذعاً ودقيقاً لالفرتاضات املسبقة التي تؤدي إىل »تأطري تاريخي« 

ساذج كالذي ذكرناه. 

إذا قرأنا النصوص فسوف نجد أننا لن نعود قادرين عىل أن نضعها يف إطار »تاريخ الفلسفة« أو 

»تاريخ النظرية« كام كنا نفعل قبل قراءتها، ناهيك عن وضعها يف »التواريخ املزيفة« التي ال ميكننا 

فكر  أي  الحتواء  األكادميية(  املؤسسات  )مثل  املؤسساتية  للمحاوالت  عوارض  إال  نعتربها  أن 

يعبث مبا تنظر إليه املؤسسات كـ »حقائق بديهية« عن الفلسفة واألدب والنظريات وتاريخها]1]. 

باختصار، ما تعنيه قراءة النصوص هو أن يكون عىل القارئ أن يخرب عن تواريخ أخرى، مختلفة 

وجديدة أقل تجانساً وأكرث تبايناً )بكلامت أخرى: أكرث نصية!( تجعل النشاط األكادميي املطمنئ 

الرايض عن نفسه، أعني التقدم بـ»فرضيات أكادميية« واتخاذ مواقف سياسية متفقة ومختلفة معها 

أمراً صعباً، إن مل يكن مستحيالً. إن »السياق« هو دامئاً بطبيعته وقبل كل يشء »نص« )حيث يعني 

باالرتباط  أو  »مع  تعني  والتي   con الالتينية  البادئة  ارتباط  من  مشتقة  باإلنجليزية، وهي   context

مع« مع كلمة text، وتعني النص، أي أن الكلمة اإلنجليزية للسياق تعني »ما يكون مبعية النص«(، 

ولذلك فإن السياق بحاجة إىل أن يُقرأ ال أن يعامل عىل أنه »معطى«. 

من األمثلة الجيدة عىل النصوص التي ترفض التحول إىل »سياقات«، أي أنها ترص عىل أنها 

يجب أن تقرأ ـ تحصل يف مقابلة »در شبيغل« السيئة السمعة مع هايدغر، حيث يقوم من أجرى 

املقابلة باقتباس فقرة من محارضات هايدغر حول نيتشه التي ألقاها سنة 1937-1936: 

بالنسبة إىل موضوع هولدرلن، نطلب منك أن تتلطف باالقتباس من كتاباتك،  »در شبيغل«: 

]1]ـ  معظم ما كتب يف الواليات املتحدة حول ما يسمى بـ«التفكيكية« ال يعدو كونه رد فعل دفاعي للقيام بهذا االحتواء، وما يذكرنا جاك 

ديريدا نفسه به يف هذا الصدد ال شك يحتوي عبارات تعالج هذا األمر حني يقول: »...ال تتبع السياسة فقط التوزيع التقليدي عرب إحداثيات 

تقدم فيه »إعالنات« و»نظريات«  إنتاج نفسها وبراحة أكرب مساراً  القادرة عىل إعادة  القوة السلطوية  تتبع  اليمني. قد  اليسار إىل  تسري من 

يعكس محتواها نفسه انطباعاً ثورياً، ولكن تظل يف حدود احرتام طقوس الرشعنة، واألدبيات املؤسساتية ورمزيتها التي تبطل كل ما يأيت 

من خارج النظام وتحيده. ما ليس مقبوالً هو أن يكون ما يكمن خلف هذه املواقف والنظريات أمراً يزعج هذا »العقد« العميق الجذور، أي 

نظام هذه املعايري االعتيادية، وأن يفعل ذلك حتى عرب شكل العمل الذي يتبعه سواء يف تعاليمه أو كتابته«. أنظر: 

Jacques Derrida," The Time of a Thesis: Punctuations"،in Alan Montefiore،ed. Philosophy in France 

Today )Cambridge Cambridge University Press،1983(,44.
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فقد قلت يف محارضاتك حول نيتشه أن »التضاد املعروف بني الديونيزي واألبولوين، بني العاطفة 

التاريخي وعلينا أن  الواعي، إمنا هو قانون أسلويب مسترت يف مصري األملان  املقدسة والتمثيل 

نكون مستعدين وجاهزين يوماً ما يك نتشكَّل به. إن هذا التضاد ليس صيغة نستعني بها لوصف 

»الثقافة«، فبهذا التضاد وضع كل من هولدرلن ونيتشه عالمة سؤال حول مهمة األملان يك يجدوا 

كينونتهم تاريخياً. هل سنفهم عالمة االستفهام هذه؟ مثة يشء مؤكد واحد: سوف ينتقم التاريخ 

منا إذا مل نفهمها]1]«. 

فيها؛ ومل ال  زاوية يحرصه  بأن يضع هايدغر يف  آماالً عريضة  املقابلة يحمل  كان من أجرى 

وقد كانت هذه الفقرة التي تعود إىل سنة 1936-1937، أي يف أوج الحقبة النازية، وتنسب مصرياً 

متميزاً إىل »األملان«. فقد كانت النزعة القومية الكريهة فيها مع توجهها السيايس البغيض واضحة 

ورصيحة مبا فيه الكفاية ـ  خاصة »يف السياق التاريخي« الذي كتبت فيه هذه الفقرةـ  بحيث يتطلب 

األمر بعض التبيان، إن مل نقل االعتذار الواضح والرصيح بعد عقدين من انتهاء تلك الحقبة، أي 

سنة 1966. ومن خالل متابعة املقابلة يتبّدى لنا أن من أجراها يعتقد أنه عىل الطريق الصحيح حني 

نقرأ أشياء مثل: »شبيغل: هل لك أن توضح هذا بعض اليشء؟ فهو يقودنا إىل تعميامت تتعلق 

مبصري محدد وملموس لألملان؟«.

لكن هايدغر عاد ليوضح ويبني أن التفكري ال ميكن له أن يتحول إال من خالل تفكري يرجع إىل 

األصل نفسه ويتجذر يف الدعوة ذاتها، لكنه ال يشري إىل »األملان«. مل يرض هذا الشخص الذي 

أجرى املقابلة، فأخذ الحوار يف هذا االتجاه يهدد بإتاحة املجال أمام هايدغر يك يفلت ويغري مسار 

الحديث، ولذا نجده يلح: »شبيغل: هل عينت مهمة متميزة بشكل خاص لألملان؟«،  لكن إجابة 

هايدغر أوقفت مطارده يف مكانه، فقد قال: »نعم، من حيث الحوار الذي أجريه مع هولدرلن«!

كان  يقرأ:  أن  وامللموس«  للمحدد  »مطاردته  يتابع  وحتى  املقابلة،  أجرى  من  لقد صار عىل 

هو  من  يسكتشف  ذلك حتى  فعل  بإمكانه  يكن  »األملان«، ومل  هم  من  يستكشف  أن  اآلن  عليه 

»هولدرلن«، أو عىل األقل من يظن هايدغر أنه هولدرلن يف حواراته معه. ولعله يكون من املناسب 

ألغراض هذه املقالة أن يصل الشخص الذي أجرى املقابلة إىل طريق مسدود هنا، أي عند االسم 

[1[- "Only a God Can Save Us: Der Spiegel’s Interview with Martin Heidegger," Philosophy Today 

)Winter 1976(: 281.

حدثت هذه املقابلة سنة 1966 ولكنها مل تطبع إال بعد وفاة هايدغر بفرتة قصرية سنة 1976. 

Der Spiegel،31 May 1976.
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يعنيه  ما  يف  بالتفكري  نبدأ  أن  ميكننا  ال  إذ  املقابلة،  مسار  تغيري  إىل  عندئذ  ويضطر  »هولدرلن«، 

هايدغر بالتاريخ، بتاريخنا، وما يعنيه بـ»األملان« إال يف حوار هايدغر مع هولدرلن. 

ملاذا؟ ألن شعر هولدرلن هو ما يحدد من نحن تاريخياً، هو ما أسس لكينونتنا التاريخية، وقد 

قام بذلك من خالل الحوار ـ أو األفضل من ذلك، من خالل ترجمة ـ اإلغريقية و»اإلغريق«. إن 

الرتجمة،  يف  رأيك  ما  يل  »قل  هايدغر:  قال  فقد  حاسمة،  دامئاً،  الحال  هو  وكام  الرتجمة،  هذه 

وسأقول لك من أنت«]1]. 

شديدة  التالية  القراءة  يف  إياه؟  أنه  هايدغر  يظن  من  بالفعل  هو  »هولدرلن«  هل  السؤال:  يبقى 

االختصار للحظة واحدة من حوار هايدغر مع هولدرلن ـ أعني رأي األول يف ترجمة اإلغريقي إىل 

األملاين واألملاين إىل األملاين، أو بكلامت أخرى: ترجمة هولدرلن إىل هولدرلن ـ سوف نحاول 

معرفة إذا ما كان هولدرلن هو بعينه من يرتجمه هايدغر إليه، أم إذا ما كان ال يظل دامئاً شخصاً آخر]2]. 

املقالة

اتبعت محارضات هايدغر حول ترانيم هولدرلن املتأخرة مساراً من وإىل تعليقات هايدغر عىل 

عمل هولدرلن »ِدر إسرت« عرب استطرادات طويلة حول تحديد اإلغريق لجوهر اإلنسان كام وردت 

اكتمل  وبذلك  ـ  القدمية  اليونان  إىل  االستطراد  هذا  يستند  »أنتيغوين«.  يف مرسحية سوفوقليس: 

الكورايل  النشيد  هو  التايل  اإلغريقية.  اللغة  من  ترجمة  وكالعادة عىل  ـ  لهولدرلن  هايدغر  تفسري 

الثاين من أنتيغوين، وخاصة جملة واحدة من بدايته، ترجمها هايدغر بالشكل التايل]3]: 

Vielfältig das Unheimliche،nichts doch 

über den Menschen hinaus Unheimlicheres ragend sich regt

الجملة نفسها ترجمها رالف مانهايم بدوره إىل ما ييل: »مثة الكثري مام هو غريب، ولكن ال 

يكون  وكيف  ملاذا  األحجية:  من  نوعاً  االفتتاحية  هذه  تشكل  غرابته«]4].  اإلنسان يف  يفوق  يشء 

[1[-  Martin Heidegger،Holderlin's Hymne ‘Der Ister’) Frankfuramt Main: Vittorio Klostermann،19 

84(,76.

]]]ـ لقد كتبت هذه املقالة يف األصل ألجل اجتامع يف شيكاغو سنة 1985، ونرشتها هنا دون تغيري رغم الجدل املشتعل مؤخراً حول 

أن  باختصار، مبا  القراءة.  بالنسبة إىل عمل )ورضورة(  األقل  تغري أي يشء، عىل  األكادميية ال  الصحافة  قراءة«  فـ»ال  هايدغر ودومان. 

»الشائعات« حول النصوص هي أمور ال تحصل )وبالتايل فهي ليست تاريخية( فإنها ال تغري أي يشء فيها ويف قراءتها. 

]3]ـ هذه املحارضات حول هولدرلن هي ثالث وآخر سلسلة املحارضات التي ألقاها ما يذكر يف صيف العام ]194.

[4[- Martin Heidegger،An Introduction to Metaphysics،translated by Ralph Manheim،)Garden 

City،New York: Doubleday،1961(,123.
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التالية  األبيات  أن  نعترب  أن  ميكننا  وال  املدهش؟  من  إدهاشاً  وأكرث  الغريب  من  أغرب  اإلنسان 

ويعلِّم  وحيواناتها،  األرض  ويتسيَّد  والبحر،  الرب  إىل  اإلنسان  يخرج  السؤال:  عن  اإلجابة  تشكل 

نفسه اللغة والتفكري، ويعالج األمراض، ولكنه ينتهي به األمر إىل ال يشء ألنه غري قادر عىل الهرب 

تتعلق مبا  فإنها  »الجواب« حول أحجية اإلنسان،  النظر عن  من مصريه املحتوم: املوت. بغض 

يقع ضمن قدرتنا عىل الترصف بشأنه، وما ال ميكننا فعل أي يشء بشأنه، أي بحياة اإلنسان وموته. 

يرتجم هايدغر الكلامت اليونانية دينون وديناتاتون بالكلمة األملانية: unheimlich، التي ميكننا أن 

نرتجمها إىل: مدهش، وهذه بحد ذاتها إجابة لألحجية: رواية لحياة اإلنسان وموته، وخروجه الدائم 

إىل ما هو مختلف، ولكن عودته التي ال مناص منها إىل ما هو دامئاً ثابت ومتشابه. 

األشياء  أكرث  بأنه  اإلنسان  لجوهر  تحديده  أي  هايدغر،  »إجابة«  إىل  ننتقل  أن  قبل  لكن 

»إجابة«  عن  اليشء  بعض  تختلف  أنها  إىل  نشري  أن  علينا  مدهش،  هو  ما  كل  بني  إدهاشاً 

للكلامت  تفسريه  خالل  من  الكورايل  النشيد  هذا  افتتاحية  هولدرلن  ترجم  فقد  هولدرلن، 

 :»ungeheuer« بل كـ »unheimlich«اإلغريقية ليس كـ

Ungeheuer ist viel.

 Doch nichts

Ungeheuer als der Mensch.

)كثري ما هو مهول، 

ولكن ال يشء 

مهوالً أكرث من اإلنسان(.

يعي هايدغر بالطبع هذا الفرق وما يبدو كغرابة تفسري حوار هولدرلن مع سوفوقليس من دون 

استخدام ترجمة هولدرلن الخاصة لسوفوقليس، لكنه يقول: »مبا أن هولدرلن نفسه قد ترجم كامل 

مرسحية سوفوقليس أنتغوين فمن املناسب أن نستمع إىل هذا النشيد الكورايل من خالل ترجمة 

هولدرلن نفسه. لكن هذه الرتجمة لن تكون مفهومة إال عىل أساس »الرتجمة الهولدرلينية« بكاملها، 

وهي بدورها لن تكون مفهومة إال من خالل قربها املبارش من الكلامت اإلغريقية األصلية«. 

االقتباس  أن يضع هذا  يريد  يقتبس ترجمة هولدرلن ألنه ال  أن  يريد هايدغر  بعبارة أخرى: ال 

خارج »سياقه«. وال ينبغي لنا أن نفهم »السياق« مبعناه العادي، فكام أشار بارتياع الكثري من علامء 
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السياق«، بل  اللغة األملانية، مل يكن لدى هايدغر أيُّ مشكلة يف االقتباس من هولدرلن »خارج 

االعتباطي ألبيات شعر  االنتزاع  يقوم عىل  بكامله  لهولدرلن  تفسريه  أن مرشوع  إال  بعضهم  ذهب 

هولدرلن وجعلها تعني أشياء مختلفة عام تعنيه »يف سياقها«! 

ال! ما يعنيه هايدغر بقوله: »إال عىل أساس »الرتجمة الهولدرلينية« بكاملها« هو أكرث من ذلك 

فهمنا  أساس  إال عىل  مفهومة  تكون  لن  الكورايل  للنشيد  هولدرلن  ترجمة  أن  هو  يعنيه  ما  بكثري، 

لكامل مرشوع هولدرلن لرتجمة ـ حمل ونقل ـ اإلغريقية واإلغريق؛ أي فقط من بعد أن نفهم تفسري 

هولدرلن لخصوصية اإلغريق التاريخية وخصوصيتنا التاريخية »الهيسربية« التي نتميز بها، وأوجه 

طبيعة  هو  هنا  لهولدرلن  هايدغر  اقتباس  عدم  سبب  إن  أخرى؛  بعبارة  بينهام.  واالختالف  التشابه 

قاله هايدغر يف »مالحظة حول الرتجمة« وضعها مبارشة بعد  الرتجمة نفسها وجوهرها، فبحسبام 

اقتباسه املرتجم من النشيد الكورايل، فإن الرتجمة ليست استبدال كلمة بلغة بكلمة من لغة أخرى 

وكأن الكلمتني ستتالقيان مع بعضهام. عىل أي ترجمة أن تكون تفسرياً، ال ينبغي لها أن تكون خطوة 

نتيجة للتفسري. يتابع هايدغر قائالً: »لكن العكس  تحضريية أمام التفسري بل عليها أن تكون دامئاً 

أيضاً صحيح، فكل تفسري وكل يشء يخدمه هو بدوره ترجمة؛ فالرتجمة ال تسري فقط بني لغتني، بل 

مثة ترجة ضمن اللغة الواحدة نفسها أيضاً، وتفسري ترانيم هولدرلن هي ترجمة داخلية ضمن لغتنا 

األملانية«. ثم يعود هايدغر ليلخص: »كل ترجمة هي تفسري وكل تفسري هو ترجمة، وبقدر ما هو 

رضوري لنا أن نفرس األعامل الفكرية والشعرية املكتوبة بلغتنا فإن هذا يشري إىل أن كل لغة تاريخية 

هي يف ذاتها ولذاتها بحاجة إىل الرتجمة، وليس فقط بالعالقة مع لغة أجنبية. هذا بدوره يشري إىل 

أن كل شعب تاريخي يشعر أنه يف وطنه يف لغته ولكن ليس من لغته بحد ذاتها، وليس من دون 

إسهاماتها )ترصفها يف اإلضافة(. ولهذا فلرمبا نكون نتكلم »األملانية« ولكننا يف الواقع ال نتكلم 

إال »األمريكية«(، وهذا بحسب محارضات هايدغر لسنة 1942 هو أسوأ ما ميكننا فعله، فام أسامه 

يف هذه املحارضات بـ»Amerikanismus« )التأمرك( هو أمر خاو عىل التاريخي بل ال تاريخي، 

وليست »البلشفية« إال صورة منحطة من هذا التأمرك(.

ما  إىل  بل تتد  املخلفة،  اللغات  بني  يحدث  الرتجمة مبا  تنحرص  فال  األمر كذلك،  كان  إذا 

ويف  هايدغر  أن  نرى  حني  إذن  غرابة  فال  نفسها،  الواحدة  اللغة  ضمن   وبالفعل(  )دامئاً  يحدث 

محاولته لتفسري اإلغريق وهولدرلن، ولتفسري الحوار بني هولدرلن واإلغريق، ال يقوم )بل ال يقدر 

عىل( استخدام ترجمة هولدرلن »الخاصة«، بل عليه أن يعيد ترجمة إغريقية سوفوقليس وكذلك 

أملانية هولدرلن. بالنسبة إىل هولدرلن، األملانية ليست شيئاً خاصاً به، ليست »أملانية« بحق، بل 
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ال  تاريخياً  أن »شعباً  ـ كام  اإلغريق  مع  إال يف حوارها  تاريخية حقيقيّة  كيان يف حيثية  لها  ليس 

وجود له إال عىل أساس حوار لغته مع اللغات األجنبية«. 

تحديد  مع  املرتبط  املجهول  املعامل  اإلغريقية،  الكلمة  ترجمة  هايدغر  يعيد  وحني  هكذا، 

كلمة  من  بدالً  )مدهش(   »unheimlich« الخاصة  بكلمته  يشري  فإنه  اإلنسان،  لجوهر  اإلغريق 

»ungeheuer« التي استخدمها هولدرلن، مل يقم باستبدال اعتباطي لكلمة بأخرى، بل قام بتفسري 

أمر  »قول  مجرد  يعني  ال  ذاته«  األمر  »قول  فإن  قبله،  من  هولدرلن  قاله  الذي  ذاته  اليشء  يقول 

مطابق« فكام يقول هايدغر: »املشابه ليس مشابها حقاً إال يف املتباين«. حتى نفكر بالطريقة ذاتها 

التي كان هولدرلن يفكر بها فإنه من الرضوري لنا أن نقول ما مل يقله، أو بكلامت أخرى: أن نقوله 

بشكل مختلف، أن نشري إىل ما قاله »بعبارة أخرى«. لهذا استخدم هايدغر الكلمة التي انتقاها يف 

الرتجمة وليس كلمة هولدرلن، فالـ»مدهش« يقول ما يقوله »املهول« بعينه ولكن فقط ألنه يقولها 

بطريقة مختلفة! 

عليه  يطلق  ما  واملطابق وحول  املشابه  ـ حول  هايدغر  فكر  ثقل  كامل  فإن  واضح،  هو  كام 

فيليب الكو البارث اسم: »منطق الغلو البياين« )hyperbologic(  املشري إىل أنه وباختصار كلام 

كان االختالف أكرب كلام كان التشابه أكرث- ميكن له أن يستخدم ليقدم تربيراً إلعادة الرتجمة هذه، 

الفرق  عىل  يحافظ  هايدغر  »مدهش«  كان  ما  إذا  نتساءل  أن  علينا  أولها:  أسئلة  هناك  تظل  لكن 

الداخيل املناسب لـ»مهول« هولدرلن، أي إذا ما كانت إعادة الرتجمة ترتجم ترجمة الكلمة لذاتها. 

اإلنسان  لطبيعة جور  أي تحديدهم  ـ  اإلغريق املجهول  معامل  الذي يحدث حني نرتجم  ما 

ـ عىل أنه »مدهش« بدالً من »مهول«؟ ومبا أن السؤال حول معامل اإلغريق املجهول هو بعينه 

سؤال الرتجمة  ـ أي الخروج إىل املختلف والعودة إىل املشابه ـ فإن هذا السؤال يطرح سؤاالً 

آخر: ماذا يحدث إذا ترجم املعامل املجهول يف الرتجمة ـ ترجمة الرتجمة يف حقيقة األمر ـ عىل 

أنه »مدهش« بدالً من »مهول«؟ 

لن يكون بالطبع هناك مشكلة لدى هايدغر يف حل األحجية: ما يحدث هو أننا وأخرياً سنبدأ 

يف فهم هولدرلن. بعبارة أخرى: إن إعادة ترجمة النشيد الكورايل الذي قام بها هايدغر هي التفكري 

بطريقة هولدرلنية أكرث من هولدرلن نفسه، كام أن فهم اإلغريق هو »التفكري بطريق إغريقية أكرث 

من اإلغريق أنفسهم«؛ وقد أشار الكثري من املعلقني إىل أن هايدغر يف ترجمته من اإلغريقية اتبع 

مساراً شقه هولدرلن من قبله يف ترجمته، أي مساراً »متشامئاً« يف قراءة النشيد الكورايل؛ فلم ير 
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فيه نشيداً يتغني مبجد اإلنسان بل كتساؤل حول اإلنسان ككائن مهول متجاوز لقدره يف تجاوزاته 

وكإنسان يحمل يف كيانه فكراً ومجاالت ال تتناهى ولكن مقابل خلفية تناهيه الجوهري. 

كيف يكون هايدغر أكرث هولدرلنية من هولدرلن إذا ترجم العبارة كـ»مدهش« بدالً من »مهول«؟ 

يفكر هولدرلن يف »الدهشة« التي يبثها اإلنسان عىل أساس ما يسميه هو: قانون التاريخ، أو بعبارة 

أدق: »قانون التاريخية«؛ ميكننا أن نصف هذا القانون عىل أنه »التشاجر بني ما هو أجنبي وما يعود 

إىل الشخص نفسه«، وهذه هي »الحقيقة التأصيلية للتاريخ«؛ فإذا كان اإلنسان »مدهشاً«، بل أكرث 

األشياء املدهشة إدهاشاً، فإن هذا يعود إىل كون جوهره يتألف من »يصري إىل الكينونة يف الوطن«، 

وإذا كان جوهره يتألف من »الصريورة إىل الكينونة يف الوطن« فإن هذا يعني أنه ويف الوقت ذاته 

»ال يكون يف الوطن«، وهذه الكينونة يف الوطن وعدم الكينونة فيه تتضمن كل واحدة منهام األخرى 

وتتبادالن بينهام تعريف جوهر اإلنسان: إذا كان عىل اإلنسان أن يصري إىل الكينونة يف الوطن، فهو 

إذن ال يكون يف الوطن؛ وإذا مل يكن اإلنسان يف الوطن، عليه أن يصري إىل الكينونة يف الوطن. 

إن الصريورة إىل الكينونة يف الوطن ـ الذي هو ما ينتمي إىل الشخص نفسه ـ هو الهم الوحيد 

لشعر هولدرلن الذي دخل إىل شكل »الرتنيمة«. حيث إن الرتنيمة بالطبع ال تنتمي إىل مخطط أديب 

وشعري محدد، بل تقرر جوهرها عىل أساس مقولة الصريورة إىل ما ينتمي إىل الشخص نفسه. ما 

ينتمي إىل الشخص نفسه هو األصيل لألملاين، وما هو أصيل هو يف وطنه مع األرض األم. هذه 

الصريورة إىل الكينونة يف الوطن يف ذلك الذي ينتمي إىل الشخص نفسه يشتمل يف نفسه عىل أن 

اإلنسان قبل كل يشء ولوقت طويل بل ويف بعض األحيان لجميع األوقات ليس يف الوطن. وهذا 

بدوره يشتمل بدوره عىل أن اإلنسان يخطئ وينكر ويهرب مام هو يف الوطن، ولرمبا أيضاً ينكره. 

وبهذا فإن الصريورة إىل الكينونة يف املنزل هي بطبيعتها مرور عرب ما هو أجنبي.

والتشاجر بني عدم  املتبادل  التضمن  يشري إىل  الذي  ـ  التاريخية« هذا  »قانون  هايدغر  أعطى 

أنطولوجياً؛ أي من حيث مرشوع  الكينونة يف الوطن والصريورة إىل الكينونة يف الوطن ـ تفسرياً 

هايدغر األنطولوجي األسايس يف كتابه »الكينونة والزمن«. هذا التفسري األنطولوجي هو أن كون 

اإلنسان »مدهشاً« يعود يف أصله إىل كونه يف الحقيقة »بال وطن«، وهذه الكينونة بال وطن تجد 

أصلها الخفي يف عالقة اإلنسان بالوجود. باختصار: »يعود جوهر اإلدهاش الذي يحظى به اإلنسان 

يف كونه بال وطن، ولكن هذه الحالة من الالوطن هي ما هي إياه نتيجة هذا: أن اإلنسان إذا كان لديه 

أي وطن أصالً فهو الوجود«. 
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اإلنسان  عالقة  أساس  عىل  ذلك  بعد  ومن  »اإلدهاش«،  أساس  عىل  »اإلدهاش«  قراءة  تتيح 

بني  األنطولوجي  الفارق  أساس  عىل  الكورايل  النشيد  يفرس  يك  هايدغر  أمام  املجال  بالوجود 

الوجود واملوجودات؛ يعني أن اإلنسان يخرج ويسعى ألن يجد وطنه يف املوجودات ويسود عليها 

من خالل عقله الفائق الذي يهديه إىل العلوم والتكنولوجيا لكن تناهيه الجوهري يدعوه ويجذبه 

ويعود به إىل الاّليشء نفسه، أي إىل موته. هذا الاليشء هو الشيئية الوجود، املكان الوحيد الذي 

ميكن لإلنسان أن يكون فيه يف الوطن. 

الكينونة  إىل  وصريورته  الوطن  يف  كينونته  عدم  جوهر  من  اإلنسان  إدهاش  ينبع  باختصار، 

يف الوطن، ولذلك فليس لدى هايدغر أي مشكلة يف تفسري »مهول« هولدرلن عىل أنه هو بعينه 

»املدهش«: »املهول هي يف الوقت ذاته وباملعنى األصح: غري املألوف. أما املألوف فهو القرب، 

الكينونة يف الوطن. املهول هو عدم الكينونة يف الوطن«. إذا كان املدهش يعني عدم الكينونة يف 

الوطن، وإذا كان املهول يعني عدم الكينونة يف الوطن، فعندئذ املهول يعني املدهش، وبهذا يربر 

اتجاه غري  نفكر يف  الرتجمة: »حني نرتجم دينون بكلمة »املدهش«، فنحن  بإعادة  قيامه  هايدغر 

املألوف«. 

من  واإلياب:  الذهاب  جوهر  أساس  عىل  وإيابه  هولدرلن  ذهاب  هايدغر  يرتجم  باختصار، 

هولدرلن إىل اإلغريق وعودة. ولذلك فال غرابة حني نجد أن هايدغر مل يجد أي مشكلة يف تفسري 

األبيات الغامضة من قصيدة »ِدر إسرت« التي تقول: 

Der [the ster[ scheinet aber fast

Rukwarts zu gehen und

Ich mein،er musse kommen

.Von Osten

Vieles ware

.Zu sagen davon

)ولكنه ]نهر إسرت[ يكاد يبدو

وكأنه يذهب إىل الخلف و



187 هايدغر قارئًا شعرية هولدرلن

2 0 1 يــف 6  خر
A L - I S T I G H R A B االستغراب

أعني، أنه ال بد أن يأيت

من الرشق.

ميكننا قول الكثري

عن هذا(

إذا كان نهر اإلسرت ـ وهو االسم اليوناين لنهر الدانوب ـ يبدو وكأنه يرتدد عند مصدره وأصله 

يف أملانيا قبل أن يستمر يف مساره من الغرب إىل الرشق، وبهذا يبدو وكأنه يسري إىل الخلف )أي 

من الرشق إىل الغرب بحيث يحسبه من يراه أنه يأيت من الرشق( فإن هذا ليس فقط بسبب صعوبة 

تنايس األصل واملصدر، بل ألن نهر اإلسرت يلبي قانون التاريخية؛ أي أنه يصري إىل كونه يف الوطن 

من خالل الخروج إىل ذلك الذي هو أجنبي والعودة منه؛ الشجار بني »عدم الكينونة يف الوطن« 

و»الصريورة إىل الكينونة يف الوطن«. وقد لبى دامئاً هذا القانون من منبعه وأصله حني دعى البطل 

اليوناين هرقل كضيف ـ كام أشارت املقطوعة الثانية من القصيدة إىل ذلك- حني جاء هرقل إىل 

باأللعاب  االحتفاالت  ليزرعها يف حلبة  ظليلة  زيتون  ليبحث عن شجرة  الظليل  اإلسرت  نهر  منبع 

األوملبية التي ال ظل فيها. 

كتب هايدغر: »اإلسرت هو النهر الذي يكون األجنبي فيه ضيفاً وحارضاً بالفعل عند مصدره، النهر 

الذي يف تدفقه يتكلم دامئاً الحوار بني ما ينتمي إىل الشخص نفسه وما هو أجنبي عنه«. إذا كان نهر 

اإلسرت عند منبعه يبدو وكأنه يعود إىل الخلف، وكأنه يأيت من الرشق، فإن هذا بسبب كون أجنبيته 

واقعة عند مصدره، هي دامئاً موجودة من قبل وبالفعل عند املصدر الخارج إىل األجنبي والعائد دوماً 

إىل أرض اآلباء. نهر اإلسرت ال يريد الذهاب إىل الرشق ألنه دامئاً وبالفعل ومن مصدره قد ذهب إىل 

الرشق وقد عاد إىل الغرب، محققاً بذلك مصرية التاريخي الحقيقي، وجوهره الحقيقي. 

إن هذه صورة مخترصة وغري كافية حول تفسري هايدغر للذهاب واإلياب عرب الذهاب واإلياب، 

لكنها تكفي لإلشارة إىل »القانون« الذي يحكم تفسريه لهولدرلن، فهذا »القانون« هو قانون التاريخ 

نفسه »الذي بحسبه يكون ما ينتمي للفرد نفسه أبعد األشياء عنه والطريق املؤدي إىل ما ينتمي إىل 

الفرد نفسه أطول الطرق وأشقها« ويجد جذوره يف التفسري األنطولوجي لجوهر اإلنسان التاريخي. 

لهذا السبب فال فائدة ترجى من االعرتاض عىل تفسري هايدغر عىل أساس »لغوي فيلولوجي« غري 

ناضج، فإذا كان هايدغر يفرس هولدرلن »خارج إطاره« من الناحية اللغوية، فإن السبب يف هذا هو 
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أنه يفكر يف قصائد هولدرلن من حيث »سياق« أكرث رصامة وشدة، أعني األنطولوجية األصولية 

ورؤيتها للعالقة بني املعنى الظاهر وغري الظاهر، بني ما قيل وما مل يَُقل، ما تم التفكري به وما مل 

يفكَّر به، وهذا السياق أضيق وأدق من أي سياق تقدر مجرد الفيلولوجيا عن الخروج به )إذ إنها ومن 

حيث هي مجرد فيلولوجيا ال ميكنها أن تفكر يف جوهرها ولذلك عليها دامئاً أن تفرس عىل أساس 

تفسري ال فكري )ميتافيزيقي( للوجود(.

لكن يظل بإمكاننا أن نطرح سؤاالً: الطريقة الزائغة يف صياغة هذا السؤال هي أن نسأل إذ ما كان 

تفسري هايدغر لـ»مهول« هولدرلن عىل أنه غري املألوف، وغري املألوف بدوره عىل أنه املدهش 

يرتك أي يشء وراءه، أي يرتك فرقاً يرتجم نفسه من نفسه مل يحصل من خالل تحويل املهول إىل 

غري املألوف. من الواضح أن هذه اإلشكاليات اللغوية التي تتفرد بها اللغة األملانية ال تظهر حني 

ترتجم الكلمة إىل لغة أخرى، فام تعنيه هو »املهول«، وقد يرتجم عىل أنه الوحيش، ما ينسبب إىل 

الوحش، وحشية اإلنسان وهوله والوحش الذي هو اإلنسان )وما يؤيد كون هولدرلن يعني –ولو 

»مالحظات  يف  »الرتاجيدي«  حول  الشهرية  عباراته  يف  ورد  ما  برتجمته  »الوحش«  ـ  ما  حد  إىل 

الطريقة  أي  ـ  الوحيش  أن  فكرة  عىل  األوىل  بالدرجة  الرتاجيدي  تثيل  »يعتمد  أوديبوس«:  إىل 

اإلنسان  من  بطوناً  األكرث  الجزء  مع  الطبيعية  القوة  تتحد  حيث  ـ  واإلنسان  الله  فيها  يجتمع  التي 

ويصبحان واحداً ال حد له يعج بالغضب، وتفهم عرب التطهري، عرب انشطار ال حد له وفعل ال متناه 

من الصريورة إىل واحد«. 

الرتجمة(  املفرطة )يف  الوحشية  أو  الهول  هذا  السؤال حول  زيغاً يف طرح  األقل  الطريقة  أما 

فسوف تكون من حيث »قانون التاريخ« الذي خرج به هايدغر، فحني يفكر هايدغر بالطريقة ذاتها 

قاله هذا األخري بشكل مختلف، أن يقول ما قيل يف  بها هولدرلن ويتذكر أن يقول ما  التي يفكر 

تايزه عن نفسه، وباختصار: يتذكر أن لدى هولدرلن »لغته الخاصة« فقط من حيث الحوار مع لغة 

اإلغريق األجنبية، فهل يتذكر عندها أيضاً أن يفكر بالطريقة ذاتها يف اإلغريق واللغة اإلغريقية يف 

تايز هذه اللغة عن نفسها، باختصار: يتذكر أن لدى اإلغريق أيضاً »لغتهم الخاصة« فقط يف حوارها 

مع لغة أجنبية؟  بعبارة أخرى، نحن نسأل عن رسالة هولدرلن األوىل الشهرية إىل بوهلندورف )4 

كانون األول 1801( وتفسريها لظروف كتابة الشعر بالنسبة إىل اإلغريق وإلينا نحن الهسربيني من 

حيث العالقات الدامئة التباين بني ما ينتمي إىل الشخص نفسه وما هو أجبني عنه سواء بالنسبة إىل 

اإلغريق أم بالنسبة إلينا نحن. ظل هايدغر يشري إىل هذه الرسالة واملخطط الشعري الذي تحتويه 

خالل كامل املائتي صفحة التي تألفت منها محارضاته )مثل نسخته املخترصة من »قانون التاريخ: 
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» ما ينتمي للفرد نفسه أبعد األشياء عنه والطريق املؤدي إىل ما ينتمي إىل الفرد نفسه أطول الطرق 

وأشقها«(؛ لكنه باإلضافة إىل ذلك يعطي تفسرياً أدق وأوضح من أي موضع آخر من عمله.

التايل: اليشء القومي والطبيعي، الذي ينتمي إىل اإلغريق،  باختصار: املخطط يسري بالشكل 

اليشء الذي »يولدون فيه«، هو ما يشري هولدرلن إليه بـ»النار من السامء« و»الحنان املقدس«؛ أما 

التمثيل«  بأنه »وضوح  اليشء األجنبي والذي يحتاج إىل أن يستويل عليه اإلغريق فهو ما يوصف 

و»الصحو الجونوي]1]«. بالنسبة إلينا نحن الهسربينّي فاألمر معكوس، فإن طبيعتنا، ما نولد به، وهذا 

الذي ينتمي إلينا هو هذا »الوضوح يف التمثيل« و»الصحو الجونوي«، أما ما هو أجنبي عنا ونحتاج 

إىل أن نستويل عليه فهو »النار من السامء« و»الحنان املقدس«. فام ينتمي إىل اإلغريق هو األجنبي 

بالنسبة إلينا، وما هو أجنبي بالنسبة إىل اإلغريق طبيعي بالنسبة إلينا؛ فثمة تقاطع منعكس يف عالقات 

الذايت واألجنبي بيننا وبني اإلغريق، ومن السهل علينا اكتشاف السبب: ما نولد فيه وما هو طبيعي 

وقومي ومناسب لنا هو تاماً ما استوىل عليه اإلغريق الذين تختلف طبائعهم عنا: أعني ثقافتهم؛ 

فإن طبيعتنا هي الثقافة اإلغريقية. لتشعبات هذا االنعكاس نتائج بعيدة التأثري منها أنها تعني أننا نحن 

الفنانني الهسربينّي ال ميكننا أن نكتفي ببساطة بتقليد الفن اإلغريقي وبأن نتعامل معه وكأنه »طبيعة« 

نقلدها، ألن هذا الفن إمنا هو استجابة لطبيعة تختلف عن طبيعتنا. باختصار، ما يعنيه هذا هو ـ وكام 

عرب عن ذلك بيرت زنودي]2]ـ  رفض بالجملة للكالسيكية الفنكلامنية]3]، لكن هذا ال يعني تخلّياً  كاِماًل 

وبالجملة عن اإلغريق؛ ألنه وكام يقول هولدرلن فعىل اإلنسان أن يتعلم ما ينتمي إليه بقدر ما عليه 

أن يتعلم ما هو أجنبي عنه، والسبب يف ذلك هو ألن هذا اليشء هو ما ينتمي إلينا، ألنه هو الطبيعي 

والقومي الذي نولد فيه، هذا ما يجعل من الصعب علينا أن نستخدمه بحرية؛ ولهذا السبب فلن نتفوق 

أبداً عىل اإلغريق يف »وضوح التمثيل« و»الصحو الجونوي«، ألن هاتني الصفتني تولدان معنا ولكنهام 

أجنبيتان عنهام )ولهذا فهام أسهل لإلغريق وميكنهم استخدامهام بحرية أكرب(. 

]1]ـ جونوي: إشارة إىل جونو، زوجة جوبيرت كبري اآللهة اليونانية. ]املرتجم[. 

[[[- Peter Szondi," Uberwindung des Klassizismus" in Holderlin-Studien )Frankfurt am Main: 

Suhrkamp،1967(. 

أنظر إىل قراءتنا لزنودي يف:

"Holderlin in France"،in Readings in Interpretation: Holderlin،Hegel،Heidigger )Minneapolis: The 

University of Minnesota Press،1987[.

ofM innesotaP ress,1 987(.

]3]ـ يف إشارة إىل يوهان يواخيم فينكلامن، عامل اآلثار األملاين ومؤرخ الفن الذي قتل سنة 1768 والذي شكلت أعامله يف تاريخ الفن 

اليوناين والروماين القديم األسس التي قامت عليها الكالسيكية األوروبية املحدثة وأثرت يف الكثري من عاملقة األدب والفلسفة األملانية 

من بعده. ]املرتجم[. 
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عىل جميع األحوال، مثة الكثري الذي ميكننا قوله حول هذا املوضوع، ولكننا هاهنا نهتم بشكل 

أن  مع  التاريخي.  ومخططها  الرسالة  هذه  يفرس  حني  بهايدغر  يُفعل  وما  هايدغر  يفعله  مبا  أكرب 

هايدغر يتبع الرسالة دون تغيري وال تحريف يف تفسري لها، إال أنه يقوم بنقلة طفيفة حني يطبق مرشوع 

الرسالة )ما ينتمي إىل اليشء وما هو أجنبي عنه( ليفرس قصيدة »اإلسرت« والتحديد اإلغريقي لجوهر 

اإلنسان؛ وبينام يحافظ مرشوع هولدرلن عىل ثنائية باطنية بني ما ينتمي إىل اليشء وما هو أجنبي 

عنه، وسواء أكان هذا بالنسبة إىل اإلغريق أم بالنسبة إلينا؛ فإن هايدغر يساوي بني »هسربيا« )التي يشري 

إليها يف هذه املحارضات ببساطة كـ»أملانيا« أو »األملان«( مع ما ينتمي إىل اليشء، واإلغريق مع 

ما هو أجنبي عنه، ومن خالل فعله هذا يغري مصطلحات مرشوع هولدرلن الثنايئ األقطاب املتفرق 

بني »نحن« )الهسربينّي، األملان( وبني اإلغريق، أو بني ما ينتمي إىل اليشء وما هو أجنبي عنه، وبهذا 

فهو يقلص نسخة هولدرلن من هذه العالقة إىل مجرد واحدة من بنودها. لكن ليس هذا فقط هو ما 

يفعله، بل األهم مام يفعله مبخطط هولدرلن هو ما يفعله بـ»إغريق« هولدرلن. فرغم أن هايدغر ظل 

قادراً عىل املحافظة عىل بعض الثنائية ـ أو التاميز الباطني ـ فينا نحن الهسربينّي ـ أو األملان ـ بقدر 

ما نحن نكون أنفسنا فقط من خالل الحوار مع األجنبي، اإلغريق ـ واملساواة بني اإلغريق وبني ما 

هو أجنبي، إال أنه مل يتمكن من الحفاظ عىل تايز اإلغريق عن أنفسهم، عىل »حوارهم« الخاص بني 

ما ينتمي إليهم وما هو أجنبي عنهم. فهايدغر حني يشري إىل اإلغريق ببساطة عىل أنهم »األجانب«، 

فهو يهدم عنهم ما ينتمي إليهم وما هو أجنبي عنهم؛ وهذا واضح خالل تفسريه يف مساواته بني ما هو 

أجنبي واإلغريق واإلغريق مع الرشق والجنوب، النار من السامء. باختصار: ما يفعله هايدغر حني 

يدعو اإلغريق أجانب عنا هو ببساطة عكس ملصطلحات هولدرلن ويسمي ما يعتربه هولدرلن عىل أنه 

ما ينتمي إلينا ـ أعني وضوح التمثيل والصحو الجونوي )أو بعبارة أخرى: الحضارة اليونانية( ـ أجنبياً 

عنا، ومن خالل فعله ذلك يحول ما هو شديد األجنبية عنا  ـ أي الطبيعة اإلغريقية، ما هو طبيعي لهم 

وينتمي إليهم، أي نار السامء والعطف املقدسـ  ما ينتمي إليها، أي اليوناين. 

يزيد اتضاح كون هذه النقلة تحو تايز اإلغريق الداخيل مع أنفسهم إذا ما عرفنا طبيعة اإلغريق، 

أي ذاك الذي ينتمي إليهم، أي »النار من السامء« أو »الحنان املقدس« عىل أنه الرشق، أو كام تعرفها 

أنها مرص  إمبدوقليس( عىل  من مرسحية  الثالثة  والنسخة  هايبريون  )مثل  هولدرلن  بعض نصوص 

واملرصيون. ما يعنيه هذا هو أن طبيعة اإلغريق، أو ما ينتمي إليهم، هو يف الواقع حضارة شخص آخر: 

النار الرشقية املتنزلة من السامء والحنان املقدس )كام أن طبيعتها الهسربية، أي ذالك الذي ينتمي 

إلينا: الوضوح اإلغريقي يف التمثيل والصحو الجونوي هو يف الواقع حضارة أحد آخر(. 
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من الرشعي لنا أن نقرأ مخطط هولدرلن بهذه الطريقة، لكن ما يحدث بعد ذلك هو أن هايدغر، 

اليونان،  )الرشق،  مراحل  ثالث  ذا  تاريخياً  مخططاً  يحول  )لنا(  كاألجانب  لإلغريق  تعريفه  ويف 

هسربيا( إىل مخطط ذي مرحلتني تتألفان من اليونان وهسربيا. بعبارة أخرى؛ يحول هايدغر مرشوع 

»نحن« )الهسربينّي( و»هم« )اإلغريق( و»ما ينتمي إليهم« )الرشق( إىل مجرد نحن )الهسربينّي أو 

األملان( مقابل هم )اليونانينّي(. 

»ما  هولدرلن  إىل  بالنسبة  كانوا ميثلون  )بينام  لنا  أجنبي  هو  ما  إىل مجرد  اإلغريق  تحويل  إن 

ينتمي إلينا( يعني تقويض أسس الطبيعية والثقافة اليونانية، ويرتتب عىل ذلك إلغاء التاميز الشاسع 

املوجود يف طبيعية اإلغريق: أي الرشق، مرص إلخ. ميكننا أن نستقرئ إلغاء الرشق هذا يف تفسري 

هايدغر لهولدرلن واإلغريق حيث يقلص هايدغر باستمرار ما يشري إليه هولدرلن عىل أنه مرشوع 

ثاليث األبعاد: الرشق، اليونان، هسربيا، إىل مرشوع ذي بعدين فقط. يف قصيدة »اإلسرت« مثالًـ يعرب 

هولدرلن عن األبعاد الثالثة من خالل أسامء أنهار ثالثة، أحدها رشقي )نهر السند( والثاين إغريقي 

)نهر ألفيوس( والثاث هسربي )نهر اإلسرت(: 

Wir singen aber vom Indus her

Fernangekommen und

Vom Alpheus،lange haben

Das Schickliche wir gesucht,

Nicht ohne Schwingen mag

Zum Nächsten einer greifen

Geradezu

Und kommen auf die andere Seite.

Hier aber wollen wir bauen

)ولكن، بالنسبة إلينا، فنحن نغني من السند

الواصل من البعيد، وكذلك

من األلفيوس، ولزمن طويل
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بحثنا عام يناسب،

عىس الواحد، وليس بدون أجنحة،

أن يصل إىل ما هو أقرب

مبارشة

ويصل إىل الجانب اآلخر.

ولكننا هنا نود أن نبني(

لكننا إذا جئنا هنا، إىل الغرب، إىل هسربيا، إىل اإلسرت: 

.Man nennet aber diesen den Ister

.Schön wohnt er

)لكن هذا يطلق عليه اسم اإلسرت

وهو يسكن، جميالً(

فإذن القدوم إىل هنا يتم من الرشق، عن طريق اليونان، وما يعنيه هذا هو أنه ال ميكننا أن نفكر 

اإلغريقي  وضيفه  اإلسرت  خالل  من  أو  و»اإلغريق«،  »نحن«  أساس  عىل  فقط  ومنبعنا  أصلنا  يف 

هرقل، فاألصل ليس إغريقياً ـ أملانياً ببساطة، بل »إغريقياً ـ رشقياً« )وباألحرى: إغريقياً ـ رشقياً(، ما 

سيعطينا طريقة مختلفة تام االختالف لقراءة األبيات حول عودة اإلسرت إىل الخلف: 

Der scheinet aber fast

Rukwarts zu gehen und

Ich mein،er musse kommen

Von Osten.

Vieles ware

Zu sagen davon.

)ولكنه ]نهر إسرت[ يكاد يبدو
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وكأنه يذهب إىل الخلف و

أعني، أنه ال بد أن يأيت من الرشق.

ميكننا قول الكثري عن هذا(

 أي أن اإلسرت يبدو وكأنه يكاد يذهب إىل الخلف، ليس من خالل الرتدد عن مصدره نفسه 

بحيث يبدو وكأنه يذهب من الرشق إىل الغرب، ولكن وكأن مساره الطبيعي يسري من الغرب إىل 

الرشق، وكأن أصله التاريخي هو يف أملانيا والغرب وليس يف الرشق، الذي كان تاريخياً أصلنا 

نحن اآليت من السند عرب اآللفيوس، والذي ال بد له أن يأيت منه: 

und

Ich mein،er müsse kommen

Von Osten

)وأعني

أنه ال بد أن يأيت

من الرشق(

ما يقوله هولدرلن باختصار هو أنه وبدالً من الذهاب إىل الوراء ـ من الغرب إىل الرشق ـ فحتى 

واإلياب  الذهاب  بني  التضاد  )وسيدعم  الرشق  من  يأيت  أن  عليه  فإن  حقاً  تاريخياً  اإلسرت  يكون 

هذه القراءة(، ال ميكن لهذه القراءة إال أن ترتك أثرها عىل »قانون التاريخ« الذي خرج به هايدغرـ  

البياين القائم عىل »عدم الكينونة يف  »ما ينتمي إىل اليشء هو أبعد األشياء عنه« ـ ومنطق الغلو 

الوطن« و»الصريورة إىل الكينونة يف الوطن«، فبحسب هولدرلن أبعد األشياء عنا وأكرثها أجنبية 

األشياء عنا ألننا  أبعد  الرشق؛ وهو  ـ وإمنا هو  إلينا  ينتمي  ما  ـ ألن هذا  اليونان واإلغريق  ليست 

مقطوعون عنه بطبيعتنا اإلغريقية، امليتافيزيقا واألنطولوجيا واإلبستمولوجيا واألستطيقا األغريقية 

التي تقوم عليها حضارتنا، فحني ال نكون يف الوطن، حني نكون منفيني، فليس هذا بالعالقة مع 

اليونان واإلغريق، بل »بالعالقة مع« الرشق. وألن العالقة بني الطبيعة والحضارة، بني ما ينتمي إىل 

اليشء وما هو أجنبي عنه )بكلامت أخرى: وضوح التعبري والصحو الجونوي من ناحية مقابل النار 

الساموية والحنان املقدس( هي بالنسبة إىل الرشق تاماً كام هي بالنسبة إلينا )وإال فكيف كان من 
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املمكن أن تكون النار الرشقية طبيعية لإلغريق بحيث تنتمي إليهم؟(. إن عدم كينونتنا يف الوطن أو 

منفيني بالعالقة مع الرشق تعني أال نكون يف الوطن، أو أن نكون منفيني، بالعالقة مع أنفسنا، فلم 

تعد املسألة إغريقية ـ هسربية أو يونانية ـ أملانية، بل هسربية ـ مرشقية أو أملانية ـ رشقية. 

اليونان أصبحنا  بل ألننا وعرب  اليونان،  منفيون من  ليس ألننا  الوطن  لسنا يف  باختصار، نحن 

منفيني من أنفسنا: الرشق، مرص إلخ، فاألمر ليس هو أننا لسنا يف الوطن، بل أننا لسنا يف الوطن 

بالعالقة إىل عدم كينونتنا يف الوطن، أو بعبارة أفضل: األمر ليس هو أننا منفيون )من اليونان مثالً(، 

نفي اإلغريق( كام قال بالنشو يف كتابته عن  نفسه )أي منفيون عن  النفي  إننا منفيون من  بل هو 

كافكا. 

ما مثة عودة عن هذا النفي )من النفي(، وال حتى عودة إىل عبارات )أو »قواعد«( تاريخية مثل 

»هسربيا هي الرشق«، أو »نحن املرشقيني )أو املرصيني(« إلخ. ألن هذه ستطابق بني ما ال ميكن أن 

يتطابق ـ مام سيجعل جميع أنواع الهوية الذاتية مستحيالً ـ من أي حيثية أنطولوجية، بعض النظر عن 

أصوليتها. بعبارة أخرى: مثة فصل جوهري بني الهسربيني والرشق، واليونان هي هذا الفصل، وتعريف 

أنفسنا عىل أننا مرشقيون سيعنيـ  ثانيةـ  أن نقلص ما هو شديد األجنبية عنا إىل ذلك الذي ينتمي إلينا، 

أي املرشقي إىل اليوناين. سيكون هذا وكأننا نقول: »نحن موت« ونعني بهذا موت جميع اإلغريق ـ 

أي ذاك الذي هو طبيعي لنا وما ينتمي إلينا ـ أي يف موت ميكننا أن نتعرف فيه عىل أنفسنا. إن القول 

بأن »هسربيا هي املرشق« أو »نحن املرشقيني« تعني موت املرشقـ  ذاك الذي هو شديد األجنبية لنا 

ـ وهو موت ال ميكننا أن نتعرف عىل أنفسنا فيه ألنه ليس موتنا )أي موت اإلغريق(، أي أن ال نكون 

موت ألنفسنا، بل موت »آخر«: أن تكون ميتاً بالنسبة إىل شخص آخر، موت بدون موت. 

هذه إحدى الطرائق التي ميكننا أن نقرأ فيها تحديد هولدرلن لجوهر اإلنسان عىل أنه املهول 

والوحيش: هول التاريخي ووحشيته، والتاريخ كالوحش. 

مالحظة أخرية

من الطرائق األبسط يف التعبري عن هذا هو اقتباس مقطعني من مقالة كتبها بول دومان تحت 

عنوان »أحجية هولدرلن« تعود إىل السنة 1970، وتظل ـ بالنسبة إىل من هو قادر عىل »القراءة« ـ 

بيان لسبب اجتذاب مرشوع هولدرلن  إحدى أفضل املقاالت عن هولدرلن. االقتباس األول هو 

لنقاد أصحاب توجهات طوباوية أو أخراوية: »يؤدي تحويل توجهات هولدرلن الهيلنية إىل مرشوع 

الذي هو جزء  التاريخ  النقاد: خالل حقبة من  له بعض  للواقع يطمنئ  تفسري  تاريخي حريف إىل 
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من حضارتنا كان اإلنسان قادراً عىل أن يفكر يف األلوهية عىل أنها حضور حقيقي ال تفصلنا عنها 

مسافاُت تعاٍل وبُْعٍد. إذا كان هذا ممكناً بالنسبة إىل وعي إنساين ال يختلف جوهرياً عن وعينا، فإنه 

يرتتب عىل ذلك أن غياب األلوهية التي نختربها اليوم كحقيقة يومية مؤملة، قد تكون مجرد مرحلة 

مظلمة عابرة بني مرحلتني من الوحدة، واحدة كانت يف املايض والثانية ستأيت يوماً ما«]1]. 

مع أن هذا االقتباس ال ينطبق مبارشة عىل تفسري هايدغر، وليس بدون بعض الرتجمة حتى يتناسب 

مع ذلك التفسري ملصطلحات مثل »الوعي« و»االختالف الجوهري«، فإنه قريب مبا فيه الكفاية من 

قانونه حول التاريخ، عدم الكينونة يف الوطن والصريورة إىل الكينونة يف الوطن إلخ، وإجابة دومان ـ 

أي هولدرلن ـ ال تقبل أي حلول وسط: »تبدأ الحكمة الحقيقية يف معرفتها بقلة فعاليتها هي نفسها، 

فحني يتحدث هولدرلن عن إمكانية وجود لحظات مستقبلية من البهاء التاريخي التي ميكننا مقارنتها 

مع ما كانت عليه اليونان يف املايض، فإنها ترتافق مع معرفته املسبقة بأن الناس سيعون إنجازات تلك 

املراحل فقط حني تتوقف عن الوجود وتصبح بدورها جزءاً من املايض. ال يشء أبعَد من هذا عن 

املشاريع التي ترى التاريخ إما كفشل أو خالص أخروي«. 

إذا شئنا وضع هذا يف إطار قرائتنا ملخطط هولدرلن: إذا كان لنا نحن الهسربينّي أن نكون طبيعة 

يونان أخرى  ـ إغريق آخرين وآلهة إغريقية أخرى ـ فال ميكننا فعل ذلك إال من خالل موتنا، كام أن 

الرشق )أو املرصيني( هم كذلك اآلن، ليس بالرضورة موت ألنفسنا بل بالنسبة إىل آخر. ستكون 

الحصيلة أن »اليونان« و»اإلغريق« هو يشء نخرتعه حتى ال نواجه هذا املوت اآلخر: موت يذكرنا 

بأنه مل يكن مثة إغريق قط أصالً، وبالتايل فلم يكن هناك رشق وال هسربيا )أو أملانيا(، بل مجرد 

حركة وحشية مهولة من االمتالء واالستنفاد تقوم فيها حركة التاريخ املهولة الوحشية]2].

[1[- Paul de Man،"The Riddle of Holderlin"،The New York Review of Books 15،no. 9 )19 November 

1970(:  47- 52.

]]]ـ  لعل هذا يكون االتجاه الذي يفكر فيه هايدغر يف »رسالته إىل النزعة اإلنسانية« حني يقول: »مل نكد نفكر بعد يف عالقتنا الغامضة 

بالرشق، والتي عربت عنها كلامت قصائد هولدرلن«. من القراءات »الرشقية« أو »املرصية« لهايدغر –حيث تستخدم هذه املصطلحات 

مبعناها الهولدرلني- قراءة جاك ديريدا لهايدغر وتراكل يف ندوة ربيع 1985 يف مقالة: 

Geschlecht[: Heidegger’s Hand" in "Deconstruction and Philosophy ed. John Sallis )Chicago: 

University of Chicago P ress,1 987(.



هايدغر والدين
السفر يف اللغة والسكن إىل جوار اهلل

]*[
مرينا سامي ]]]

لهايدغر.  الفلسفية  املنظومة  يف  اإلشكاليات  أعقد  من  واحدة  من  املقالة  هذه  تقرتب 

عنينا بها عالقة تلك املنظومة بالدين، وتالياً باملنزلة التي تحتلها الثيولوجيا يف االنطولوجية 

الهايدغرية.

تفصح املقالة عن سقوط امليتافيزيقا التقليدية الغربية يف هاوية نسيان الوجود عرب إغفال 

التمييز الدقيق بني الوجود واملوجود. كام تكشف عن رضورة حفر سبيل معريف مغاير يعيد 

التي  الجديدة  امليتافيزيقا  عىل  وجب  ولهذا  امليتافيزيقية.  حيويته  الغريب  الفلسفي  للتفكري 

يف  منطوياً  الدين  يجعل  وهوما  الوجود.  فهم  من  انطالقاً  الله  يف  التفكري  هايدغر،  أطلقها 

منظومته ولو مل يجهر بذلك.

املحرر

يعد الفيلسوف األملاين مارتن هايدغرMartin Heidegger من أبرز الفالسفة الذين أجروا تغيرياً 

أفكار  الغربية. ولقد جاءت  امليتافيزيقا  قامت برتسيخها  التي  التقليدية  الفلسفية  للمفاهيم  جذرياً 

هايدغر لتعمل  عىل إحياء ما نِسيَتُْه امليتافيزيقا؛ لهذا فإن كرثة من املفكرين اختلفوا يف الحكم 

عىل فلسفته؛  التي تعد لغته وتعبرياته املغايرة للتقليد املدخل الصحيح إليها. من أجل ذلك، حاول 

أن يتحاىش لغة املايض مبا فيها من عقبات تقف أمام فكره الفلسفي، متعقباً الكلمة حتى جذورها 

*- باحثة يف الفلسفة ـ جامعة القاهرة- جمهورية مرص العربية.
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األوىل، لئال تخرس معناها األصيل. "فاإلنسان بقدر ما هوإنسان يسكن إىل جوار الله". هذه العبارة 

لهرياقليطس يوردها هايدغر بشغف؛ وليك يبث املعنى يف هذه الكلامت ذكر األقصوصة التالية 

التي حكاها أرسطوعن هرياقليطس: "تكلم هرياقليطس ذات مرة إىل قوم من الغرباء جاؤوا لرؤيته، 

والحظوه ـ وهم يقرتبون منه ـ جالساً يتدفأ عند نار، فتوقفوا عن االقرتاب مندهشني. وعندما الحظ 

هرياقليطس ترددهم شجعهم عىل االقرتاب منه قائالً: "وهنا أيضاً اآللهة حارضون". يفرس هايدغر 

هذه األقصوصة ـ لقد كان حذرهم نابعاً من توقّعهم أن يجدوا املفكر الكبري محاطاً بالعظمة وغارقاً 

يف بحار الفكر والتأمل العميق.

عىل الرغم من أن هايدغر يتنصل يف كتابه "الوجود والزمان "مام أطلق عليه"صوفية الكلمة"فمن 

مسكناً  اللغة  فليست  املتأخرة،  كتاباته  يف  االتجاه  هذا  يف  يسري  كان  أنه  املرء  ينكر  أن  الصعب 

للوجود فقط، وإمنا أصبحت تتخذ تدريجياً ذلك الطابع الذي ينسب إىل الوجود ذاته،  ومن الطرق 

الواضحة التي تبدي فيها صوفية الكلمة عند ربط فهمه للحقيقة بالكلمة اليونانية A- Letheia التي 

تعني الالتحجب، وكلامت كالتكشف واالنفتاح وغريها.   

هولدرلن  "أعامل   تفسريه  خالل  من  أوالسكن"  و"األلفة  "الغربة"،  مفهومي  هايدغر  يستخدم 

تعبري  فهو  السكن  أما  الوجود،  بعده عن  الحديث يف  اإلنسان  فالغربة تعرب عن موقف  الشعرية"؛ 

عن وقوفه بالقرب من الوجود. ففي الغربة نسيان املوجودات للوجود واحتجاب للحقيقة، فيصبح 

املوجود مجرد يشء ملقى به وسط األشياء، وينتمي إىل عامل يغيب عنه "بعد القداسة".   

لقد أدى  سوء فهم الكثريين للغته إىل سوء فهم معاين اإلميان والدين واإللهي  لديه؛ بسبب 

"وأصحاب  امللحدة  ضمن"الوجودية  تصنيفه  إىل  للغة،  التقليدية  الرؤية  منظور  من  عليه  الحكم 

"النزعة العدمية".

يهيِّئ طور  "بأن فكره  لكن هايدغر يرفض وصف فلسفته باإللحاد، فيرصح يف بعض أحاديثه 

"بعد القداسة " الذي يجب أن يسبق كل حديث عن الله أوالدين". 

فهم األلوهة عرب فهم الوجود

الديني" يف فكر هايدغر، وارتباطه باألنطولوجيا بدليل إطالعه  البعد  لذا ال ميكننا إغفال "أثر 

عىل كتاب "عن الوجود" ألفه "كارل بريج" الذي كان أستاذاً للعقائد )علم األصول( بجامعة فرايبورغ 

واإلكويني  أرسطو  كتابات  من  املؤلف  اختارها  عديدة  نصوصاً  نهايته  يف  هايدغر  ووجد   ،1896
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يف  األساسية  التصورات  جانب  إىل   ،)1617 ـ   1458( سواريز  األسباين   اليسوعي  والالهويت 

والالهوت،   األنطولوجيا  بني  الجدلية  عىل  يتأسس  امليتافيزيقا  هيكل  أصبح  حتى  األنطولوجيا، 

باإلضافة إىل دراسته الالهوتية التي تلقاها يف معهد فرايبورج األسقفي حتى عام 1909 التي كان لها 

دوراً فعاالً ومؤثراً يف توجيه فكر هايدغر. 

ويبدو أن الخلفية الدينية لفكر هايدغر ظلت مصاحبة ومالزمة له  ومل يتخل عنها، وهي تظهر 

يف مؤلفه األسايس "الوجود والزمان" 1927، فقد كان هذا العمل ـ ولوجزئياً ـ محاولة للتأكيد عىل 

خطورة وجودنا امللقى به يف العامل، والقلق، والذنب، والضمري، وسقوطه، واملوت، التي تحمل 

العامل؛ ملواجهة  داخل  الخالص  تحقيق  تحاول  ـ  ما  نوعاً  ـ  لكنها  إيحاءات الهوتية،  ثناياها  يف 

اإلنسان يف كل لحظة ويتحول إىل  السقوط ويؤدي إىل موت  يدفع إىل  الذي  الزماين؛  الرسيان 

موت عام، متجاوزاً كل ذلك عن طريق االلتزام األخالقي واإلميان األخروي]1].   

إن تفسري إشكالية الوجود تهب فهم إشكالية الله عند هايدغر، وهذا املبدأ يظهر يف ثنايا عبارته التي 

تندرج يف مقاله عن ماهية السبب 1929 جاء فيها: "إن التفسري األنطولوجي لآلنية بوصفها وجوداـً  يف 

ـ العامل ال يحسم مبعنى سلبي وال مبعنى إيجايب أن يكون اإلنسان عىل صلة بالله أومتجهاً إليه، وال 

مفر أوالً من الوصول إىل تصور كاٍف عن اآلنية عن طريق توضيح معنى العلوم عن طريق هذا التصور 

ميكننا أن نضع السؤال األنطولوجي عن طبيعة العالقة بني اآلنية واإلله"  )صفاء عبد السالم، ص 502 (.

نسمع  أن  ـ  أوالً   – ينبغي  الله  إشكالية  نفهم  أننا ليك  السابق  النص  هايدغر من خالل  يقصد 

ونفرس ابتداًء من حقيقة الوجود؛ ذلك ألن الوجود هومصري الفكر، وماهية ما هواملقدس، وبالتايل 

أن نفهم ابتداًء من هذه املاهية، األلوهية التي نستطيع بفعلها أن نحدد مضمون فكرة اإلله. 

ليك يتم فهم وتفسري إشكالية الوجود يبدأ هايدغر بالتفسري األنطولوجي لآلنية بوصفها وجوداً 

ـ يف ـ العامل Being – in – the – world، ولذا راح يقّدم تحليالً فينومينولوجياً تأويلياً  للدزاين 

Dasein  متأثراً باملوروث املسيحي، سوى أن الحلول التي يطرحها ـ كام يخربنا هانز الربت يف 

"هايدغر والتحول التأوييل " بعيدة عن تصور اإلله يف هذا املوروث]2].

مبفهوم  نلتقي    Being and Time والزمان"  "الوجود  كتاب  يف    :Fallennessالسقوط  –  1

من املفاهيم ذات البعد الديني وهو"اإلسقاط "Projecting فاملوجود البرشي يقوم دوماً بعمليات 

]1]ـ صفاء عبد السالم جعفر:  الوجود الحقيقي عند مارتن هايدغر، منشأة املعارف، األسكندرية، 000]. ص 50.

]]]ـ  هانس ألربت:  هايدغر والتحول التأوييل، ترجمة: عبد السالم حيدر،  مجلة مؤمنون بال حدود للدراسات واألبحاث، 016].ص7.
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إسقاط مستمرة؛ ألن ذلك يشكل جزءاً من وجوده، أي خروجه املستمر عن ذاته،  فهو باستمرار 

يسقط ذاته عىل ما يحيط به. فقد استخدم هايدغر أنواعاً مختلفًة من السقوط مثل: إسقاط  للذات، 

وإسقاط للوجود، وللفهم، ولإلمكانات، وللمعنى، وللعامل، وللطبيعة]1].

الخطيئة  بأصل  كريكيغارد  ربطه  مثلام  بالسقوط،  القلق"   " هايدغر  يربط   :Anxiety القلق   –2

األوىل؛ التي ناقشها يف إطار القصة التي رواها سفر التكوين عن سقوط اإلنسان، وتلك القصة ـ 

كام يفهمها كريكيغارد ـ التي تصف التطور يف حياة كل موجود برشي، وهواالنتقال من الرباءة إىل 

الخطيئة، وحالة القلق هي التي تجعل هذه الحادثة ممكنة،  فأما ما يحدث يف حالة السقوط يف 

رأي هايدغر فهو أن املوجود البرشي يهرب من ذاته، فهو يفقد نفسه يف وجود غري أصيل مع اآلخر 

وهو ما يسمى بال"ُهْم " They ويف االنشغال بشؤون عامل األشياء. )املرجع السابق، ص 244 (.  

مثل هذا التجايف عن دار الوجود جعل اإلنسان الحديث كائناً بال جذور، غريباً عن العامل وعن 

نفسه، ويتحرك يف العدم. فعندما ينىس اإلنسان حقيقة الوجود وسط خضم املوجودات ينفصم عن 

وجوده وال يتكامل. 

وتعبري هايدغر عن القلق الذي يؤدي إىل السقوط يستدعي الثوابت اإلميانية داخل املسيحية، 

تتمثل يف االنشغال بشؤون عامل األشياء( تجعل  )التي  الدنيوية  بأن االنخراط يف امللذات  ذلك 

اإلنسان املسيحي يسقط داخلها وينشغل يف متاع الدنيا، وبالتايل لن يستطيع التحرر من الخطيئة 

والوصول إىل الخالص الذي يتأسس عليه املعتقد املسيحي. ثم يعود هايدغر للقول إن القلق له 

أهمية بالغة بأنّه يجعل اإلنسان ينتشل ذاته من حالة السقوط بالرجوع إىل ذاته،  وتحقيق إمكاناته 

للوصول إىل الوجود األصيل، ولكن يف املسيحية فإن الوصول إىل الحقيقة وهي اإلله األعىل، ال 

ف يف حالة السقوط واالنخراط يف عامل األشياء. يتكشَّ

الوضع  عن  للتعبري  هو   Geworfenheit "االرتاء"  ملفهوم  هايدغر  استخدام  االرمتاء:   -3

أو محروماً، وليس هناك  أو أسود، غنياً  أبيض  الحياة  ينشأ اإلنسان يف  الوقائعي لإلنسان؛ أي قد 

سبب معروف يُحتم عليه أن تكون الرمية عىل هذا النحو أو ذاك،  إال أن هايدغر يقول بوجود العناية 

اإللهية، فهي التي تحدد مثل هذه املسائل إال أن ذلك يخص موضوع اإلميان، وهو ما ال ميكن أن 

يفرس فلسفياً )املرجع السابق، ص 277 – 278(.

تأكيداً ملا سبق، يرى هايدغر يف حوار معه إثر الحرب العاملية الثانية أن من املحال" للفلسفة 

]1]ـ  جون ماكوري: الوجودية، ترجمة: د. إمام عبد الفتاح إمام، مراجعة: د. فؤاد زكريا، دار الثقافة للنرش والتوزيع، القاهرة، 1986. ص188 – 189.
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أن تتجاوز فكرة الكينونة )ما يعنيه هنا هوالله (؛ كل ما ميكن للفلسفة القيام به هوالتفكري يف الكينونة 

ومامرسة "الهدم النقدي" للمفهوم امليتافيزيقي حول اإلله، كام نُِظَر إليه يف االتجاه األنطولوجي"، 

وميكن للفلسفة إعادة تييز مفهوم الجوهر اإللهي عن تجربة الكينونة ـ فيام يرى كوكلر ـ وهذا ما 

قام به هايدغر يف كتاباته املتأخرة ]1].

4 – املوت Death:  يعمق هايدغر مفهوم" املوت" بأنه يدخل يف  طبيعة ونسيج الوجود اإلنساين؛ 

ألنه  "يخرج" اإلنسان من وجوده الحايل إىل وجود جديد حيث يكون يف كل لحظة غري مكتمل 

الوجود )بوصفه تأسيساً جديداً له(؛ بهذا الفهم للمفهوم ال يستطيع املرء التحدث عن املوت مبا 

هو"نهاية" للوجود اإلنساين، وإمنا بوصفه والدة وإظهار من جديد لإلنسان )بإثبات ذاته( كحالتي 

املسيح وسقراط، وهام مثاالن كالسيكيان يظهر املوت عندهام كقمة تتوج الحياة، وهذه الطريقة 

انتباهنا من رؤية املوت كمجرد واقعة إىل الوعي بداخل نسيج الوجود  يف معالجة املوت تحول 

اإلنساين،  بأن وجوده هو وجود ـ نحو املوت.  فاملوت كام قال الشاعر األملاين ريلكه Rilke: "إن 

يف مشيتنا دامئاً ما ينطق بأننا يف طريقنا إىل الرحيل.. وهكذا نعيش ليك ال نلبث أن نترصف مأذوناً لنا 

بالرحيل...... ورمبا كان عدم البقاء هواملعنى األوحد لهذا الوجود". 

نهاية  الطبيعي هو  البداية املوت  الثالثية للموت؛  ففي  وهذا ما أكدته املسيحية يف املعاين 

الحياة العضوية، واملوت الروحي الذي يعرب عنه اإلنسان الخارج عن اإلميان املسيحي، وأخرياً 

الوجود  هذا  خالل  بالفعل  تجري  التي  اإللهية  الحياة  يف  وهواملشاركة  الصويف  املوت  هناك 

األريض.  وهذا ما عرب عنه هايدغر يف كثري من املفاهيم "شبه الصوفية" مثل العالقة الجدلية بني 

السامء واألرض......وسوى ذلك. 

وهذا النداء املسيحي من داخل عبارة "إننا يف املوت حينام نكون يف قلب الحياة" بأن قبول 

املوت بأمانة هوعامل متكامل يف الوجود األصيل، وهذا ما يرتكز عليه اإلميان املسيحي إذ أن 

سقوط اإلنسان يف الخطيئة وغرقه فيها وعدم استطاعته الخالص، يؤدي إىل موته يف كل مرة يسقط 

ويغرق يف الخطيئة )هنا يقصد املوت الروحي(]2].

]1]ـ هانس كوكلر:  الشك ونقد املجتمع يف فكر مارتن هايدغر، ترجمة: حميد لشهب، جداول للنرش والرتجمة والتوزيع، بريوت، 013] 

ص 74 – 75.

[[[- John R. Williams: )Martin Heidegger’s Philosophy of Religion( Wilfrid Laurier university 

press،Canada. 1977  p. 105 – 111. 
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ضياعها  من  البرشي  املوجود  ذات  ليستدعي  "الضمري"  يأيت   :Conscienceالضمري  –  5

وسقوطها يف "الهم"، ولكن من أين يأيت النداء؟ إنه يأيت من أعامق وجود املرء ذاته، إنه نداء الذات 

األصيلة التي تكافح ليك تولد، وإىل من يتوجه بالنداء؟ 

إىل الذات الساقطة غري األصيلة، وما هو مضمون النداء؟ "النداء Call  يخاطب بطريقة غريبة؛ 

هي التزام الصمت. وهو ال يفعل ذلك إال ألنه حني ينادي الشخص الذي يتوجه إليه بالنداء،  فإنه 

ال يناديه بالرثثرة الشائعة التي تتميز بال "هم" وإمنا يناديه لريتد به من هذه الرثثرة إىل الكتامن الذي 

هايدغر  يطالبنا  هكذا   ،)307 ـ   306 ص  ماكوري،   ( للوجود"  البرشي  املوجود  إمكانية  به  تتميز 

باحتساب األخالق املتعارف عليها، واالستامع إىل صوت ونداء الضمري األكرث عمقاً تأكيداً لعبارة 

"ينبغي علينا أن نطيع الله ال الناس".

ثالثًا –  جتاوز مفهوم اإلله يف امليتافيزيقا       

عىل  يتأسس  الذي  ـ  والزمان"  "الوجود  الرئييس  عمله  يف  الوجود"  "سؤال  بطرح  هايدغر  قام 

التفسري األنطولوجي لآلنية ـ  والبحث يف خلفية سؤال الوجود؛ ينتقل املرء إىل املرحلة األخرية 

من فلسفة هايدغر"فلسفة الرجعة "kehre " التي تنتهي إىل  فكر وجودي ـ تاريخي، ويف الوقت 

نفسه  يحمل الفكر فكرة التجاوز التي يرى فيها هايدغر أنها رضورية لتجاوز امليتافيزيقا]1]. 

وتدهور؛  انحالل  تاريخ  أنه  عىل  أفالطون  منذ  الغربية  امليتافيزيقا  تاريخ  هايدغر  فرس  لقد   

كان هايدغر يعترب أن تفكريه الخاص )بحث تاريخي عن الوجود( ما هو إال محاولة لتجاوز هذه 

امليتافيزيقا، للتخلص من العدمية Nihilismus )نسيان للوجود( التي تغلغلت يف داخلها، والذي 

أدى بدوره لتجاوز فكرة األلوهية يف امليتافيزيقا الغربية، وهذا ال يعني أن هايدغر ينكر فكرة اإلله 

كأفق لخالص اإلنسان؛ وهويؤكد بقوله: "علينا أن نفكر يف الله ابتداء من الوجود".

ويقصد هايدغر بهذه العبارة كام ييل: 

1 –  "أن الله ليس هو القيمة" وهوالتصور الذي ساد الفلسفة الغربية منذ عهد أفالطون إىل نيتشه؛ 

أي أنه يرفض فكرة كون اإلله إلهاً أخالقياً كام يقول جون وليامز: "فإن اختزال مفهوم اإلله باعتباره قيمة 

هواملوت الحقيقي لإلله"]2]؛ لذا يرفض فكرة وجود اإلله فقط من أجل غاية عملية هي ترشيع القيم  

اإلنسانية واألوامر األخالقية، وبالتايل يكون وجوده مرشوطاً بوجود هذه الغاية، وهذا يقلل من قيمة اإلله. 

]1]ـ )هانز ألربت، ص 7(.

[[[- Ibid ,.p. 97 – 101. 
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وأوامره  اإللهية  لترشيعاته  االلتزام  مبجرد  اإلله  وتقليص  اختزال  مجرد  هايدغر  يرفض  هكذا 

ونواهيه األخالقية، ومجرد تأدية الشعائر والطقوس، ولكن تتكشف ماهية اإلله يف الحضور وتردد 

ندائِه واالستامع إليه.

2- "أن الله مل ميت"، وأن ألوهيته  تحيا، وهي أقرب إىل "الفكر" منها إىل "اإلميان"، وتتلقى 

أصلها من حقيقة الوجود؛ أي أنه يرفض الفكرة املتضمنة يف عبارة نيتشه "الله قد مات" التي أوردها 

هايدغر يف كتابه"دروب الغابة" التي يفرسها بأن الله ـ يف نظر نيتشه ـ ما هوإال رمز لعامل املثل 

العليا؛ أي رمز لعامل القيم؛ ألنه األساس والغاية النهائية لهذه املثل العليا.

وعىل هذا، فالله ـ يف نظر نيتشه ـ يرمز إىل عامل امليتافيزيقا، والقول بأن الله قد مات معناه بأن 

العامل امليتافيزيقي قد فقد حيويته، وأصبح ال يعني شيئاً بالنسبة لإلنسان، وانعدام املعنى ما هو إال 

إعالن عن العدمية امليتافيزيقية التي أعلنها نيتشه بعبارته "إن الله قد مات".

الله  بني  الثيولوجي  التمييز  يف  تناظر  مثة  أن  هايدغر  يعني  الله"  هو  ليس  الوجود  "أن   -3

واملوجودات ـ فبدون االختالف اإللهي لن يكون للموجودات معنى ـ وبني الفرق األنطولوجي 

بني الوجود واملوجود. وهذا التمييز يؤسس لجميع االختالفات يف املوجودات، كام أن التمييز يف 

حالة الوجود الحقيقي ال يتحقق إال بوجود اإلله.  بناء عىل ذلك؛ يتجاوز مفهوم اإلله امليتافيزيقي 

اليوناين ـ الغريب الذي كان ينظر إليه بوصفه سبباً وجودياً  أعىل متعالياً:  "بأنه التربير األعىل للكون 

هوالله"، فاإلله ليس العلة األوىل وإال كان مجانساً للموجودات التي يخلقها )صفاء، ص 505 (، 

فالله امليتافيزيقي الذي ينطبق عليه هذه الصورة، ال يعد إلهاً؛ ألن تصوره كسبب أعىل كان مبثابة 

"قتل" الله، طاملا تم إقحام الكينونة مبحتواها املادي يف شكل أسمى ومتعاٍل للوجود".

هكذا سقطت امليتافيزيقا التقليدية يف تنايس وإهامل السؤال عن الوجود، وبالتايل أدى إىل 

إغفال الفرق األنطولوجي بني الوجود واملوجود، وكانت "هذه رضبة )ضد الله(  مل تأِت من الذين 

األكرث وجوداً  يتحدثون عن  الذين  الدين  املؤمنني وعلامء  من  أيضاً  فقط، وإمنا  بالله  يؤمنون  ال 

كوجود، دون التفكري يف ما هي الكينونة ذاتها "]1].

]1]ـ  وألننا نبهنا األذهان إىل قول نيتشه: »إن الله قد مات« أعلنوا أننا ندعوإىل اإللحاد، فام هوأكرث منطقية من القول بأن الذي يكابد »موت 

الله« يف العرص الحارض هوإنسان ال رب له عىل اإلطالق؟ 

»وألننا تكلمنا يف كل هذه األمور ضد ما تحسبه اإلنسانية مقدساً« اتهمنا بتعليم »عدمية هدامة غري مسؤولة«، فام هوأكرث منطقية من القول بأن 

الذي ينكر حقيقة األشياء املوجودة واملوجودات، يضع نفسه يف صف »الال وجود«، وينظر إىل »العدم« عىل أنه املعنى الوحيد للحقيقة؟ 

) 8( هانس كوكلر: الشك ونقد املجتمع يف فكر مارتن هايدغر.... ص ]6 – 63.



203 هايدغر والدين

2 0 1 يــف 6  خر
A L - I S T I G H R A B االستغراب

لتفسري  واتجاهها  الوجود،  فهم  من  بانطالقها  الله"  يف  "التفكري  امليتافيزيقا  عىل  يجب  لهذا 

"الحقيقة كأساس لأللوهية ملعرفة معنى الكائن الخالق" )كوكلر، ص 62 – 63(؛ أي إظهار التجربة 

الوجودية يف مصدرها األصيل، بالكشف عن حقيقة الوجود، والتزام الصمت ـ مؤقتاً ـ يف ما يتعلق 

بالتفكري املتعلق بالله"؛ ألنها تصل بنا إىل معرفة األلوهية ومعرفة الله عن طريق حقيقة الوجود"]1].

التي   التقليدية  امليتافيزيقا  الله عىل ضوء  إشكالية  فهم وتفسري  من أجل ذلك، رفض هايدغر 

تقوم بتحديد وتأطري فهم الله. 

رابعًا – تأسيس معنى الوجود بحضور اهلل   

يرى هايدغر أن إظهار التجربة الوجودية تؤدي إىل فهم الثيولوجيا، وبالتايل تجلبنا إىل منطقة 

"ثيولوجيا" تتضح من  "الوجود والزمان" عن  لذا تكشف األنطولوجيا األساسية يف  تكشف اإلله؛ 

خالل فكرة بأن "السقوط يصف الحركة نحوعامل األشياء واألدوات واالنغامس فيها، ولكن يأيت 

فعل اإلنقاذ ما ورد مبدأه يف عبارته: وَحه إلٌه بوسعه أن ينقذنا"؛ الذي يعد تعبرياً عن اتجاه معاكس 

لحركة السقوط نحو"النجاة" و"الخالص"]2].

مسبقاً  محددة  تكون  انها  أي  متعالية؛  أنطولوجية  مفاهيم  هي  "الدينية"  الثيولوجية  فاملفاهيم 

كمفاهيم قبل التجربة الوجودية، وهي تتلك مضموناً أخروياً؛ ألجل ذلك قام هايدغر بالتمييز بني 

الثيولوجيا والفلسفة: "بأنها هي العلم الذي يشجع عىل اإلميان عن طريق االعتقاد، وال يحتاج هذا 

التأسيس ألي تعاليم فلسفية حول الله".

تثل تلك املفاهيم الثيولوجية؛ أنطولوجية متعالية؛ أي متجاوزة وتتلك معايِنَ أخرويًة خالصًة، 

الدينية  املفاهيم  قبل  "التجارب األرضية"  الثيولوجية  للمفاهيم  فهم وانصهار  الفلسفة هي  ومهمة 

)من شعائر وطقوس( التي تطبق وتارس يف تجربة الوجود اإلنساين يف العامل، ولكن ليس معنى 

ذلك أنها مؤِسسة للثيولوجيا. 

الوجود يف  انفتاح  "إن  "الله" من املنحى األنطولوجي  هكذا يعطي هايدغر اهتامماً إلشكالية 

ذاته، يؤدي إىل تحرير تحجُّب الخالص يف الوجود، وانفتاح الخالص عىل يد املخلص يجلبنا إىل 

ف  حضور املقدس، وهذا الحضور يتيح كشف ضياء اآللهة، ويعتمد خبّو وقوة التحجُّب والتكشُّ

وفقاً لغياب أوحضور الله".

]1]ـ املرجع السابق، ص 65.

]]]ـ  صفاء عبد السالم:  الوجود الحقيقي...ص 505.
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إذن الثيولوجيا Theology  كامنة يف أنطولوجيا هايدغر، لكن  األنطولوجيا Ontology  ليست 

مؤسسة عىل الالهوت حتى ال تندرج تحت امليتافيزيقا التقليدية التي تخلط ـ يف رأيه ـ بني الوجود 

ف وينفتح بفضل اإلله، ومن  واملوجود، وإمنا معنى الوجود يتأسس عىل "اإلله" ومتعلق به أي يتكشَّ

قان إال بفضل اإلله، بذلك يتجاوز  خالل ذلك يَُصوغ فكرة "الخالص" أو "النجاة"، الذي ال يتحقَّ

فكرة "اإلله امليتافيزيقي" القديم، ويجرده من أشكاله القدمية مع اإلبقاء عىل معنى "تفرده بالقداسة"، 

قان لنا إال بالتفكري الخالص الذي يحمل يف داخله ويصاحبه  لكن "النجاة" أو "الخالص" ال يتحقَّ

"التصميم" لتحقيق هدف النجاة، لتجاوز السقوط بأداء العمل الصالح ولكن بإرادة ذلك، وليس معنى 

ذلك فقط أّن التفكري باإلله رضوري، وإمنا هو دوماً التفكري بفضل اإلله الذي يساعدنا عىل الخالص 

من السقوط، ويجلبنا إىل حالة حضور اإلله وانفتاحه، الذي يجعلنا نفهم حقيقة وجودنا وذواتنا، وهذا 

يعرب عن مغزى طريق التفكري الطويل عند هايدغر. )صفاء عبد السالم، ص 505 – 506(.

 On اللغة"  إىل  "الطريق  كتابه  يف  التفكري".  "بحرية  نفسه  الخالص  معنى  عىل  هايدغر  يؤكد 

the Way to Language يقول: "بدون املالذ الالَّهويت مل أكن ألِصل إىل طريق التفكري"، فالنجاة 

"بالسامح للتفكري" ليست النجاة من حالة راهنة، وإمنا هي نجاة من حالة مستمرة. فنحن دامئاً يف 

حاجة إىل إله يك نتمكن من التفكري؛ فالتفكري مبا إنه خاصية تيز الوجود ـ أوباألحرى ـ هوعالقة 

الوجود باملوجود اإلنساين، إال أنه ـ يف الوقت نفسه ـ هومهمة تجاوز الطبيعة اإلنسانية.  )املرجع 

السابق، ص 506(. 

واإلنسان  للوجود من جهة،  فعل  فهو  مزدوجتني،  القيام مبهمتني جدليتني  الفكر  يصبح عىل 

من جهة أخرى، فالجانب اإلنساين يتلقى التفكري تلّقياً خالصاً "فنحن ال نسعى إىل التفكري، وإمنا 

يأيت إلينا التفكري"؛ ألن التفكري هو"اختبار اإلله لهبة الوجود الذي مينحها للوجود اإلنساين"؛ لذا 

تعد تجربة التفكري الحقيقية رشطاً ميكُِّننا من مالقاة اإلله". يضيف هايدغر يف هذا الخصوص: "ال 

يعترب الله إلهاً حياً إذا مل نضع مسبقاً حقيقة الله موضع التساؤل"؛ أي عدم نسيان الحقيقة )حقيقة 

الله( وإغفالها؛ ألنها هي طريق النجاة والخالص التي تتأت بكشف وانفتاح الطريق إىل التفكري 

الذي يقوم مبهمته وهي فهم أشكال التجيل والظهور املمكن للكينونة )املطلق(؛ لفهم الحقيقة 

املعطاة )توهب( من خالل الله؛ ألن اإلنسان ال يستطيع تجاوز أفقه التاريخي والزماين لفهم األفق 

التاريخي والزماين "إال بدخول الله واآللهة تحت ضوء وانفتاح الوجود"]1]. 

]1]ـ مارتن هايدغر: ما الفلسفة؟ ما امليتافيزيقا؟ ـ هلدرلن وماهية الشعر،  ترجمة: فؤاد كامل  محمود رجب، مراجعة: عبد الرحمن بدوي، 

دار الثقافة للطباعة والنرش، القاهرة، 1974. ص 38.
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إذن الثيولوجيا هنا تتأسس عىل الفعل ال عىل النظرية؛ أي عىل الوجود اإلنساين الذي ميارس 

فعل التفكري، وبالتايل فهي عملية ال تنفصل عن طبيعتنا البرشية، وبها نتحرر عن طريق اإلله. 

يتضح من ذلك، أن التفكري هبة الوجود الذي ميكنه أن ينقذ اآلنية من االنزالق مع املوجود، 

    .Giving  وعلينا أن نشعر بالعرفان لهذه الهبة

   خامسًا –  العالقة اجلدلية بني الوجود واملقدس / األلوهية / اإلله )اهلل(  

باالبتداء من حقيقة الوجود يبدأ التفكري يف ماهية املقدس، فاإلنسان الذي يبتعد عن الوجود، 

ويستغرق يف نسيان ماهيته، إمنا يتحرك بعيداً عن "املقدس" الذي يحتاج إىل حقيقة الوجود؛ ألنه 

ال ينفتح إال من خاللها؛ أي أن التفكري يف إنارة الوجود ميهد للمدخل للمقدس من خالل "نور 

الوجود"؛ ألن "التفكري ابتداء من حقيقة الوجود يعني التفكري يف ماهية املقدس، والتفكري ابتداء 

من ماهية املقدس تجعلنا نفكر يف املاهية اإللهية، ويف ضوء التفكري يف هذه املاهية ميكننا النظر 

يف ما ميكن أن تعنيه كلمة )الله( "؛ أي أن تفكري هايدغر يف "املقدس" ويف "األلوهية"، و"اإلله أو 

ف "الحقيقة بوصفها إنارة للوجود"]1]. اآللهة"، يؤول إىل تكشُّ

فمن املالحظ أن السؤال عن "املقدس واأللوهية واإلله" يف نطاق إنارة الوجود، يرتبط بفكرة 

مدى "قرب اإلله وغيابه"، فالقرب من الوجود أو البعد عنه، والتفكري يف حقيقته، ميكننا من التفكري 

يف ما تعنيه كلمة الله]2]. 

وجدلية قرب اإلله وغيابه تتأسس عىل مدى االنتامء والغربة عن الوطن والسكن؛ فالتعبري عن 

عن  السؤال  طريق  والخالدين.....عن  اإلله  معرفة  تجربة  عىل  االنفتاح  خالل  من  يتم  املقدس 

"وطن" اإلنسان وماهيته الذي يكون مرتبطاً بالسؤال عن ماهية اإلله.  وقد تغنى هولدرلن "بالوطن" 

يف أكرث من قصيدة )ومنها قصيدة "التجوال"( الذي يقصد به القرب من األصل؛ أي الوجود. والشعر 

هو القرب من هذا األصل؛ ألنه يعرب عن فرحة القرب من رِسِّه الذي يتجىل ويحتجب. هذا األمر 

نفسه يرتدد صداه يف قصيدة "العودة إىل الوطن"؛ فمن استنارة الوجود من جديد، يتضح "املقدس" 

البعد الذي يتجسد فيه بُْعَدي األلوهية واإلله]3].

]1]ـ صفاء عبد السالم: الوجود الحقيقي... ص 504. 

]]]ـ )صفاء عبد السالم، ص 508(.

]3]ـ صفاء عبد السالم جعفر: عالقة الجوار بني الشعر والفكر / أنطولوجيا اللغة عند هايدغر، أوراق فلسفية، العدد التاسع، القاهرة، 004]. 

ص 3]] – 4]]. 
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تستدعي الحاجة للسؤال عن اإلله؛ ألن "زماننا هو زمان الحاجة؛ ألنه مل يعد يوجد آلهة ـ كام 

قال نيتشهـ  ومل يأِت بَْعُد اإلله الجديد، ذلك ألن زماننا تناىس وأهمل السؤال عن معنى الوجود، وال 

مفر من البحث عن معناه؛ ألن هذا الطريق هوطريق عثورنا عىل هويتنا، وبه  نتصل بذواتنا، وننفتح 

عىل الوجود، ونحتفظ بقربنا منه. 

لكن ميكننا التفكري يف اإلله "بالتفكري" و"الشعر" واالستعداد النتظار ظهور اإلله أو أفوله، وأن 

نوقظ يف أنفسنا االستعداد لهذا االنتظار، بسبب ظهور هذا "الغياب"؛ ألن الطبيعة تحب أن تختفي 

" كام يقول هرياقليطس]1]. 

تدعونا هذه العبارة التي فرسها هايدغر هنا إىل االنتظار كام دعانا ـ أيضاً ـ هولدرلن؛ لذا تحدث 

أن  هايدغر  يرى  ُخفية.  إلينا  يتسلل  التفكري  هذا  نرتك  وأن  آت"،  هو  ما  التفكري يف   " عن  هايدغر 

السؤال"من هو اإلله؟"من أصعب األسئلة؛ ألننا ال نستطيع أن نصل إىل اإلله بسبب طريقتنا القارصة 

يف الحديث عنه، ويدفعنا هايدغر إىل طرح التساؤل بالطريقة الصحيحة والدخول إليه من املدخل 

الصحيح وهو: "ما هو اإلله؟"، وهذا يشري إىل بعد القداسة واملقدس يف تفكري هايدغر املتطور، 

الذي يقول يف هذا الصدد: "ضياع بُْعد القداسة واملقدس هو اآلفة الحقيقية لعرصنا".

مهمة الشاعر تسمية املقّدس

املقدس The Holy  – كام يعني هايدغر – هواملجال األسايس الذي تظهر فيه األلوهية ورُُسل 

اآللهة )اإلله(، "فنداء الوجود "يرتدد يف بعد املقدس الذي يتخذ صورة "إرساالت املصري"، وفيه 

يكشف املقدس عن ذاته، ويحتجب ويتجىل يف صورة "رّس"]2].

هنا تأيت مهمة الشاعر بتسمية املقدس؛ أي يتم التعبري عنه من خالل الكلمة؛ ألن الكلمة الشعرية 

تقوم بالكشف عنه بإحضاره إىل "نور العامل " بالكلمة، ويحتجب عند االستغراق يف املوجودات. 

هكذا يدخل الشاعر بتسمية املقدس يف عالقة فريدة معه، ويخربنا عن مستقره، وعن اإلشارات 

التي يرسلها إىل البرش. 

الشاعر،  إىل  ونداؤه  الوجود  فيها  يتوجه  التي  اإلبداعية  العملية  هو  الشعر  أن  هايدغر  يخربنا 

ويقوم الشاعر برتجمة هذه الرسالة يف  "كلامت"، يقوم الشاعر إذن  بدور "الوسيط" بني املقدس 

من  الساموية  الهبات  يتلقى  فهو  أخرى،  من جهة  الشعب  أو  والفانني  ناحية،  من  الربوبية  ورُُسل 

]1]ـ املصدر نفسه: ص]]3.

]]]ـ املصدر نفسه: ص]]3.
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الفانني  الفانني، ولكن  التي يتحدث بها املقدس عن ذاته إىل  أجل الشعب، والشعر هو الوسيلة 

لتلقي  التي تكون مستعدة  الصفوة من املفكرين  إال  اللهم  إليهم  ما يعجزون عن اإلنصات  غالباً 

ها  الكلمة الشعرية، فضالً عن أن تلك الكلمة رسعان ما تفقد معناها وما فيها من عمق ما مل يتلقَّ

 Signs املفكر برعاية واهتامم، وما مل تتأصل لدى الفانني. فالشاعر الذي يتلقى إشارات املقدس

 " ورسل الربوبية، ليجعل منها بعد ذلك كلامت يخاطب بها الناس؛ هذا "االلتقاط" عبارة عن "تلقٍّ

أو"هبة" يتكشف فيها املقدس، وبالتايل األلوهية من ناحية، ومن ناحية أخرى، فإن تأسيس الوجود 

مرتبط بإشارات اآللهة؛ ألن اإلشارات اإللهية تجلب الوجود للحضور يف منطقة ضوء املقدس. 

هكذا تستمد الكلمة الشعرية قوتها ومعيارها من املقدس واأللوهية )املرجع السابق، ص 622(.  

فالشاعر عند هايدغر هو القادر عىل تسمية املقدس، أما "املفكر" فإنّه يؤكد عىل الكلمة الشعرية؛ 

أي يحافظ ويصون حقيقة الوجود التي يسميها الشاعر من خالل الكلمة. 

يظهر بُْعد األلوهية بإشاراتها التي ترسلها، يف ومن خالل املقدس، فيتبادر إلينا تساؤل هام عام 

لو كان ممكناً تأسيس األلوهية عىل الوجود؟ 

اللغة  الشعر؛ ولذا فمهمة  الوجود يف لغة  أنقى صور  الوصول إىل  بأننا ميكننا  يجيب هايدغر 

هي أن تجعل املوجود وجوداً منكشفاً يف حالة فعل؛ لهذا أورد هايدغر شذرة من شعر هولدرلن 

يقول فيها: "لقد تحدثت إىل األلوهية ولكنكم نسيتم جميعاً أن بشائر الثامر )اإلشارات والحقيقة( 

مل تخلق للفانني، وإمنا تنتسب إىل اآللهة، فالبد أن تتخذ الثمرة طابعاً أكرث انتشاراً؛ ليك تصبح 

من خريات الفانني "]1]؛ أي ليك يتم ذلك البد من االستامع واإلنصات لنداء اآللهة الذي يرتدد يف 

الوجود، غري أن اآللهة ال يوجهون ـ يف الوقت نفسه ـ إلينا نداَءهم، إال إذا وضعونا رهن ندائهم، 

والكالم الذي يسمي اآللهة هوجواب عىل هذا النداء، وهذه املهمة التي يقوم بها الشاعر، وأصبح 

االستامع إىل هذا الجواب مسئولية الحفاظ عليه وصونه. 

التفكري  يف  يحتجب  ـ  نفسه  الوقت  يف  ـ  لكنه  الوجود،  تجربة  يف  متضمن  الله  فمفهوم  إذن 

مع كثري  متفقاً  الله، والذي كان  التحديد املسيحي لوجود  امليتافيزيقي. هكذا جاء هايدغر ضد 

من املفكرين املسيحيني مثل املعلم إيكهارت]Meister Eckhart [2  الذي ميز اإلله عن املعبود، 

]1]ـ  مارتن هايدغر:  ما الفلسفة؟ ما امليتافيزيقا؟. ص 145. 

]]]ـ  هو صويف أملاين دخل يف سلك النظام الدومينكاين منذ فرتة مبكرة من حياته، درس يف كولونيا وباريس، وأصبح كاهناً عاماً ملنطقة 

بوهيميا ثم ذاع صيته يف أملانيا حتى ليعد مؤسس التصوف األملاين، ال يعتمد تصوفه عىل الالهوت أو التأمل امليتافيزيقي فحسب، بل 

عىل تفسري للتجربة الصوفية الشخصية. 
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ورفض مفهوم الله الدوجامطيقي العقيل، ويذكرنا باإلله عند بول تيليتش الذي تجاوز كل تأليه. 

مفهوم  اإللهي يف ضوء  بتفسري  الله،  عن  القدمية  الثيولوجية  للصورة  بناء  إعادة  هايدغر  يعيد 

الخالص، ثم يأيت هايدغر بتفسري معنى اإللهي يف ضوء رشح أبيات هولدرلن: "إن اإللهي هي 

الرسل امللوِّحة بأيديها لأللوهية، ومن خالل تكشفه يتجىل الله يف جوهره، وهو جوهر ال ميكن 

مقارنته بجوهر املوجودات األخرى"]1].

يأيت هايدغر لينفي عن "الله "كونه مبارشاً"، وليس يف مستطاع أحد أن يصل إىل املبارش مبارشًة؛ 

الرسل  الشاعر كهبة تنحها  يتلقاها  وبالتايل  اإللهية،  اإلشارات  تستقبل  التي  الرسل  يرسل  لذلك 

]2]، هذا يدل عىل اهتامم اآللهة باملوجودات اإلنسانية واملوجودات ورعايتها لهم الذي يدل عىل 

السقوط، ولكن هذا  انتشالهم من لحظات  التي ال تغفل عن موجوداتها، وبالتايل تحاول  العناية 

يف  اإلميانية  الثوابت  عىل  يدّل  وهذا  للنداء،  الجيد  واإلنصات  االستامع  عىل  ويتأسس  يتطلب 

املسيحية التي تغلغلت يف التفكُّر الشعري لهايدغر.   

يفهم هايدغر ما هو"إلهي" كجزء ال يتجزأ "للعامل" كلحظة كامل الوجود، فاإللهي الذي يرمز 

ـ لديه ـ "بالبعد املخلص" للوجود، الذي يرسل الله نفسه إليه عن طريق اإللهي: "أي عن طريق 

الرسل التي تلوح لنا باأللوهية، هنا يتجىل الله من العامل املقدس لهذه األخرية يف وجوده الحارض 

أوينسحب ليحتجب"]3].

الله يف فكر هايدغر واضحة املعامل، وال ميكن أن  القول إن إشكالية  بناء عىل ذلك، ميكن 

تطرح إال يف ضوء إشكالية الوجود؛ أي أن بحثنا يف ماذا تعني كلمة "الله " تدفعنا إىل  البحث يف 

العالقة بني الفلسفة والدين بطرح فهم إشكالية الله يف ضوء تفسري إشكالية الوجود، والتي بدورها 

تكشف حقيقته يف ضوء إشكالية الله.

يرى كوكلر أن "إله الوجود ـ عند هايدغر ـ ال ميكن معرفته إال يف ضوء حقيقة الوجود ذاته التي 

يقول فيها: "إن حقيقة الوجود......التي من خاللها يصارع اإلنسان جدلية العامل واألرض....ومن 

بتجربة وجوده" )كوكلر، ص 86(، ولكن  الله، وهويقوم  يواجه اإلنسان وجوده تجاه  هذا الرصاع 

يهتم هايدغر بالوجود كحضور، وأن مهمة الفكر والالهوت )ألن الالهوت دافع عن الله كعلة أوىل 

[1[-)15( Benjamin D. Crowe )Heidegger’s Religious: destruction and authenticity (،Indiana university 

press،2006 p. 16. 

]]]ـ  مارتن هايدغر:  ما الفلسفة؟ ما امليتافيزيقا؟.ص 17 .

]3]ـ هانس كوكلر:  الشك ونقد املجتمع..ص 73 – 74. 
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أسهم يف مجيء إله الفالسفة( هوالتحرر من صورة إله الفالسفة لالقرتاب من الله الحقيقي بالسؤال 

عن الوجود.

التوحيد  طريقة  وبني  الثيولوجية  اآللهة  تعدد  بني  جمع  حني  هايدغر  أن  سبق  مام  نستنتج 

الوجود"  عن  أنطولوجياً  يختلف  محتجب  كتجلٍّ ملطلق  "الله"  فكرة  تقديم  يريد  كان  املسيحية، 

)املرجع السابق، ص 27 (؛ لذا جاءت املسيحية استكامالً ملا عجزت الفلسفة اليونانية عن التفكري 

فيه واستيعابه سواء من أفالطون أو أرسطو؛ ألن "آلهة اإلغريق ليس لها أي عالقة بالدين"فلقد كانت 

آلهة اليونان أسطورية فلسفية، وال تلزم اإلنسان بأّي إلزام؛ ولهذا مل تفكر يف املقدس]1]. 

هكذا يؤمن هايدغر بفكرة أن املسيحية هي الحقيقة املكتملة للفلسفة اليونانية، وقد كانت هذه 

 Phenomenology of Religion  1923 الدين"  "فينومينولوجيا  لظهور محارضة  اإلشكالية حافزاً 

التي يستعرض فيها أن تجربة األلوهية ليست يف متناول الفلسفة، وتفكريه حول الوجود يُظهر تجربة 

غياب الله وشعوره به، لكن الله يكون معطى فينومينولوجياً للتجربة الدينية، وهذا ما دفع بتفكري 

هايدغر للتحرر من الرتاث، وأيضاً التحرر من العقالنية واملنطق املرتبطني بهذا الرتاث، ومن ثم 

فنتاج فكره أقرب إىل الشعر الذي ال يخضع للرتاث.

الوقت  ـ يف  به  األلوهية، واألخذ  الشعر كبحث عن تجربة  هذا هو سبب رجوع هايدغر إىل 

الله واآللهة تحت ضوء  اإلنسان مبجرد "دخول  فيه مهمة  تتكشف  التي  ـ ألهمية وجودية،  نفسه 

وانفتاح الوجود، لكن ليس من مهمة اإلنسان السؤال هل يدخل وكيف يدخل الله - كام يقول يف 

محارضته ما امليتافيزيقا؟ - الطبيعة يف نور الوجود؟ فهذا ليس من شأنه، فاإلنسان ما هوإال "راٍع 

للوجود"وحسب؛ وليك يكون اإلنسان راعياً حقيقياً للوجود يجب املحافظة عىل العهد الرباعي 

الذي رصح به هايدغر يف "فكر العهد )الحدوث (". 

سادسًا ــ  سكن الوجود لرعاية العهد مع اهلل  

تناول هايدغر يف محارضة "الزمان والوجود" الوجود بوصفه هبة، وعطاؤه هوالتفكري يف حقيقة 

الحدوث عىل  هذا  يتأسس  إذ   Ereignis أوالحدوث(  )الحادث  العطاء  معاين  بني  ومن  الوجود، 

الثالثة )املستقبل واملايض والحارض(؛ وبجعل  بأبعاده  مدى عالقة االنتامء بني الوجود والزمان 

هذا االنتامء ممكناً يرجع إىل مدى قرب الوجود اإلنساين من السكن؛ ألن هذا السكن هواالقرتاب 

]1]ـ  عبد الجبار الرفاعي: متهيد لدراسة فلسفة الدين، دار التنوير للطباعة والنرش، بغداد. 014] ص ]38.
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من حقيقة الوجود التي تنفتح وتلقي الضوء عىل ما هو مقدس الذي يؤدي إىل االنفتاح عىل ما هو 

إلهي، ومن خالله يتجىل الله. 

معنى انتامء الوجود اإلنساين لألصل وهو الوجود حيث انتامؤه، بالتايل إىل رباعية العامل؛ أي 

يتواصل ويدخل يف مجال تكشف العالقة التي تجمع بني اإلنسان واإلله واألرض والسامء؛ ألن 

الحادث هواملجال الداخيل الذي يتواصل ويتالمس وربط تكشف وجوده بالتواصل مع الله. 

يرصح إسامعيل مهنانة: "بأن معظم رشاح هايدغر اتفقوا عىل أن سنة 1936 هي بداية ظهور فكرة 

الحدوث كمعنى من معاين العطاء التي يهبها الوجود: "فهوحدوث االلتقاء بني الوجود والزمان يف 

إضاءة املوجود اإلنساين، فمن مسئوليته وواجبه القرب من الوجود بوصفه حارساً للوجود لعدم 

االنطفاء والسقوط يف صمت املوجود، وإمنا يجب عليه الحفاظ عىل تلقٍّ لهبة الوجود إليه، ويظل 

منتظراً لتلك الهبة من داخل هذا االنفتاح الحر"]1]. ففي محارضة ما امليتافيزيقا؟ يرصح هايدغر: 

"لكن السؤال عن كيفية دخول الله يف نور الوجود ليس من مسؤولية اإلنسان؛ ألنه ما هو إال راٍع 

االنتامء  املحافظة عىل  عليه  يجب  الرعاية،  تلك  اإلنسان عىل  يحافظ  وليك  "وحسب،  للوجود 

والقرب من الوجود. 

من هنا يؤسس هايدغر إتيقا )أخالق( مسؤولية اإلقامة )السكن( التي يتحمل مسؤوليتها املوجود 

اإلنساين: "ألن يف السكن تقيم األشياء، ويكون فيه رعاية للوجود التي تكون مهمة املستقبلني، 

وتلك هي مهمة الشاعر الذي يتلقى ويستقبل إشارات اآللهة يف البعد املقدس ويسميها بالكلمة 

يف قصائده التي تفرس ـ يف نفس الوقت ـ صوت الشعب، وتلك املهمة تتم داخل هذا التالمس 

والتواصل الرباعي للعامل بصيانته والتي تظهر يف: "إنقاذ األرض، استقبال السامء، انتظار اإللهيني، 

قيادة الفانني، وهذه الرعاية الرباعية هي املاهية البسيطة ملفهوم السكن "]2].

يعلن هايدغر يف مقالته "من تجربة التفكري": "بسبب وصولنا إىل اآللهة متأخرين جداً، ووصولنا 

مبكرين جداً للوجود الذي يعتربه اإلنسان بداية قصيدته "]3] هذا أدى إىل انغالق األرض للسامء، 

وبالتايل تحجبت وانغلقت السامء، ولن ترسل السامء إشاراتها ونداءها، وهذا يؤدي إىل غياب اإلله 

وأفوله، وعدم ظهور املاهية الحقيقية لله. 

]1]ـ الرفاعي: متهيد لدراسة فلسفة الدين، مصدر سابق ص389-388.  

]]]ـ  عبد الجبار الرفاعي: متهيد لدراسة فلسفة الدين. ص 388 – 389. 

]3]ـ  هانس كوكلر: الشك ونقد املجتمع. ص 83. 
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لكن تظهر مهمة الشاعر الذي يتلقى هذه اإلشارات ويستمع لنداء اآللهة، حتى تتكشف السامء، 

وبالتايل تنفتح األرض عىل السامء، "باعتبار اإلنسان يشغل مكاناً هاماً يف تجربة الوجود، وبالتايل 

يشغل مكاناً يف تجربة األلوهية الذي يظهر فيها بصفته الوجودية "التي ال تتم إال من خالل اإلنصات 

لنداء األلوهية الذي يرتدد داخل الوجود. 

من  والبعد  القرب  بني  تتم  التي  العالقة  ما سبق عىل جدلية  اعتامد  هايدغر مدى  لهذا يرتجم 

تتم بني  التي  الجدلية  العالقة  انغالق  أو  انكشاف وانفتاح  التي تؤدي إىل مدى  )الوجود(  السكن 

الوجود والله من خالل قوله: "بصدد القرب من الوجود: نستطيع أن نسأل ما إذا كان الظالم سيظل 

منترشاً عىل العامل أم أن نور املقدس سيرشق عليه مرة أخرى، وأن عهد التجيل اإللهي واإلرشاق 

سيصبح من جديد أمراً ممكناً أوكيف يتسنى لإلنسان الحديث أن يتساءل عام إذا كان الله قريباً أم 

مبتعداً عن العامل، أو كيف يتسنى له ذلك وهو يرفض التفكري يف هذا النطاق الذي فيه وحده ميكن 

لهذا السؤال أن يُسأل، وهذا النطاق هو املقدس، مبا إنه )املقدس( هو البعد الوجودي لأللوهية؛ 

أي بعد الله يظهر من تلقاء نفسه عندما يضيئه ويكشفه الوجود من قبل باالنتظار واالستعداد له، 

عندها يُعرف عىل حقيقته". 

تلخيصاً ملا سبق، يتموضع اإللهي "باعتباره أعىل وجوداً " خارج إطار الواقع، وبالتايل خارج 

دائرة الفرق األنطولوجي، الذي يعكس شعاع املعنى الجوهري لعالقة غري مادية هي أساس للعامل،  

ينعكس يف  الذي  ما  اإلنسان املعارص ملأمٍن  لتتوافق مع حاجة  بهذه املعاين  لذا ذهب هايدغر 

مفهوم "الخالص" و"النجاة" كمفهوم ثابت من الثوابت اإلميانية التي ترتكز عليها املسيحية.      

 سابعًا ـــ اخلامتة

يتضح مام سبق أن هايدغر يعترب نفسه ثيولوجيَّاً مسيحيّاً، وهذا يتضح عندما أرسل خطاباً شخصياً 

إىل كارل لوفيت Karl Lowith أحد أصدقائه يف عام 1921 م قال فيه ما ييل: "لعل من أفدح األخطاء 

وميكنني  وغريهام،  كريكيغارد  نيتشه  أمثال  من  بفالسفة  أسوة  جعلتامين  قد   Becker وبيكر  أنك 

القول بأنني لست فيلسوفاً، بل إنه ال وجه للمقارنة بيني وبينهام ألنني ثيولوجي مسيحي"]1].

الفكري  العميق املحرك لهايدغر يف طريقه  الدافع  الهام إىل ما ييل: إن  ويشري هذا الخطاب 

هو"الثيولوجيا "Theology: بدليل اعتبار نفسه ثيولوجياً مسيحياً، ويعني ذلك أن جميع األسئلة التي 

]1]ـ صفاء عبد السالم جعفر:  الوجود الحقيقي. ص 509. 
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التي نشأ عليها، وذلك يك ميكنه أن  التقليدي  الثيولوجيا مبعناها  التحرر من  يطرحها تهدف إىل 

يكون مسيحياً بحق، فهو يريد أن يتخذ مهمة جديدة لالهوت يف مقابل املسيحية الالهوتية السائدة، 

ولقد ساعده يف ذلك ـ عىل حد قوله ـ ما تعلمه من مذاهب يف كلية الالهوت بجامعة فرايبورغ. 

سمعها  التي  العبارة  "وهذه  وحاميته  اإلميان  إىل  "الدعوة  يف  تتلخص  الجديدة  املهمة  هذه 

"غادامر" يف عام 1923 م يف حوار مع هايدغر عن الثيولوجيا بوصفها مهمة للتفكري، وتبني له أن 

اآلنية الوقائعية املهمومة بإشكال الوجود هي البداية الصحيحة لتحقيق هذه املهمة، فهي املوجود 

"السائل" عن معنى الوجود]1].  

ومحاولة  إثارته،  سبيل  يف  دوماً  هايدغر  جاهد  الذي  الوجود"  عن  "السؤال  إن  القول،  صفوة 

اإلجابة عليه ليس ـ يف النهاية ـ سوى "السؤال عن الله"، وهذا يعترب رداً ملن قاموا بوصف فلسفة 

هايدغر ذي اتجاه إلحادي. 

وهذا يتعارض ـ يف الوقت نفسه ـ  مع من وصفوا فلسفته بأنها عقالنية صوفية، لكن هذا يعد 

ـ أيضاً ـ تجنياً عىل فلسفة هايدغر بوصفها واختزالها بالعقالنية والصوفية؛ ألنها تنفذ إىل طبقات 

أعمق وال صلة لها بهذه املواقف األحادية؛ ألن العقالنية والصوفية يف رأي هايدغر موقفان فلسفيان 

متحيزان حيث يعلن أن فلسفة الوجود تختلف عن التصوف؛ وذلك لوجود تعارض بني االستغراق 

يف سلبية الحالة الداخلية التي تنتج عن اتحاد النفس باإلله، وبني التأثر الوجداين وارتباطه بالقلق 

عند هايدغر]2].

اتخذه  الذي  دربه  كلامت  ثنايا  يف  ترتدد  التي  الكلمة"  "بصوفية  وصفه  من  تنصله  وبرغم  

للسؤال عن الوجود من قبيل: "االنكشاف، التحجب، االنفتاح، التواصل الرباعي للعامل، والتجيل 

والحضور وغريها، مام يدل عىل التأثري الديني املسيحي؛ الذي ترتّدد أصداؤه يف مؤلفاته، لكن 

صوفية الكلمة ال تعني ـ بتاتاً ـ وال تقارن بولوج هايدغر يف حالة صوفية يدخلها العابد أوالزاهد 

باتحاده مع الجوهر اإللهي، لكنه يقوم برتجمتها بعمق الكلامت التي تنحومنحى صوفياً، وتتخذ 

جانباً من التجربة الصوفية؛ لكن تعترب فلسفته قدمت هبة )كام يصف الوجود( بإنارة الطريق لسالكيه 

للوصول لإللهي والتحرر من السقوط والوصول إىل الخالص املسيحي. 

]1]ـ )املرجع السابق، ص 509(.

]]]ـ )املرجع السابق، ص ]50(.
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عىل الرغم من ذلك، مل يقدم لنا هايدغر بعد كل ذلك ما يعنيه الله عىل مستوى تجربة الوجود، 

كام تتضح بتساؤالتنا التالية: 

كيف يوجد اإللهي يف تجربة الوجود؟ هل يوجد يف الوجود ذاته، أم فيهام معاً؟ هل ميكن فهم 

اإللهي بإحالله يف الوجود أم ال؟

أي  منها  نستنتج  إشارات موجزة ال  لنا  قدم  إجابات واضحة، وإمنا  أي  يقدم  هايدغر مل  لكن 

حلول، وإن ما قدمه ما هوإال مجرد كيفية السري يف طريق اإللهي فقط، وميكن إرجاع ذلك إىل 

إشكالية  أن  وبرغم   الفكري،  لتوجهه  الخفي  املحرك  الوجود  سؤال  عن  وامللح  الدائم  انشغاله 

الوجود تعد مدخالً إلشكالية الله )الدين(.  

رس  عىل  لالنفتاح  دامئاً  تأمالً  تبدو  الهايدغرية  الفلسفة  كل  أن  "نجد  غروندين:  يقول  وكام 

الوجود".  

  لقد جانََب هايدغر الصواب عندما اعترب أن األوامر وااللتزامات والشعائر والطقوس الدينية 

تقلل من قيمة اإلله، وإمنا هي التي تحافظ عىل دور التواصل والتالمس الذي يحدث كام عربت 

عنه بحوث التواصل أيضاً بني التجميع الرباعي للعامل وكيفية الحفاظ عليه، إال أننا نوافقه الرأي 

بعدم اختزال الله ملجرد قيامه بغايٍة ما هي ترشيع األوامر وااللتزامات األخالقية، ثم ينتهي دوره، 

وهذا ما قد أجاب عنه هايدغر عندما قام بالرعاية للتجميع الرباعي للعامل بحسن اتصال األرض 

بالسامء والحفاظ عليه؛ لعدم انغالق وتحجب السامء وإتاحة الفرصة لألرض لسامع صوت الله 

يف ندائه وإشاراته التي يهبها للوجود. 



نظرية الوجود بين الوجودية وأصالة الوجود
دراسة مقارنة بني هايدغر ومال صدرا

]*[
محيد رضا آية اللهي]]]

مــع الفلســفة الوجوديّــة تحــّول االهتــامم مــن نظريّــة املعرفــة والبحــث الفلســفي املعــريفّ، إىل 

االهتــامم بحــاّق الوجــود؛ أي االهتــامم بالوجــود ذاتــه. وقــد أّدى هــذا التحــّول إىل دخول الفلســفة 

الغربّيــة يف مســار مختلــٍف وتــرك بصــامٍت عظيمــة األثــر عــىل هــذه الفلســفة. كــام إن الفلســفة 

اإلســالمية طــرأ عليهــا أمــٌر مشــابٌه مــع التحــّول الــذي أحدثتــه مدرســة الحكمــة املتعاليــة؛ حيــث 

ــا يحــرص اهتاممــه  تحــّول مركــز االهتــامم إىل الوجــود بعــد مــا كان الهــّم الفلســفّي هــامًّ ماهويًّ

ــة هــذا التحــّول يف األثــر الــذي تركــه عــىل مســائل  بالتفســري املاهــوّي للوجــود. وتكمــن أهمّي

الفلســفة كلّهــا. ويبــدو يف النظــرة األولّيــة أّن املســارين متشــابهني، بــل رمّبــا يحســب الناظــر أّن 

مثــة مســاًرا واحــًدا اعُتمــد يف الفلســفتني، ينبغــي أن يــؤّدي إىل نتائــج مشــرتكة بينهــام. ويف هــذه 

املقالــة بحــُث مســهٌب عــن مفهــوم الوجــود عنــد املدرســتني بغايــة املقارنــة بينهــام، الكتشــاف 

نقــاط االلتقــاء ونقــاط االفــرتاق بينهــام يجــري ذلــك عــىل صعيــد املفهــوم، وكذلك عىل مســتوى 

خلفيــات التحــّول، فضــالً عــن النتائــج التــي أفــىض إليهــا هــذا التحــّول.   

املحرر

مثّة وجوه تشابه كثرية واتحاد مشهود يف عدٍد من املسائل والعناوين التي يتعرّض لها الفالسفة 

يف دراساتهم وأبحاثهم الفلسفيّة، ما يدعونا إىل اإلحساس األويّل بأّن هذه األبحاث ما هي سوى 

آراء وأجوبة مختلفة عن سؤاٍل واحٍد؛ ولكن عىل الرغم من هذا الفهم األّويل فإّن الواقع يختلف 

عاّم يبدو عليه ألّول وهلٍة، ويكشف التأّمل والتدقيق عن معًنى آخر لهذا التشابه. وهذا االختالف 

*ـ  مفكر من إيران وأستاذ الفلسفات املقارنة يف جامعة العاّلمة الطباطبايئ، طهران.
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بني سطح املسائل وقعرها يثري صعوباٍت جّمًة ملن يرغب يف املقارنة بني مدرستني فلسفيّتني 

يف ما يرتبط مبفهوم واحٍد. ويف ما يأيت نكتفي ببعض املالحظات املوجزة ونطوي كشًحا عن 

التفصيل والخوض يف غامر بيان تعقيدات مثل هذه املقارنة.

الخلفية التاريخّية لتشكّل املفهوم الواحد: إّن كثريًا من املفاهيم املطروحة عىل بساط البحث 

أّدت إىل ظهورها،  وثقافية  تاريخيّة  وتبعات ظروف  أعباء  عاتقها  ، تحمل عىل  فلسفيٍّ نظاٍم  يف 

األمر الذي ال ميكن تجاهله بسهولة. وتقبع إىل جانب املفهوم مجموعة من العنارص واملفاهيم 

املؤثّرة يف بيانه وتوضيحه. ولهذه الخصوصية أثٌر مهمٌّ يف املقارنة بني املفاهيم الفلسفية التي 

تنتمي إىل مدرستني مختلفتني. ومفهوم الوجود واحٌد من هذه املفاهيم التي طُرِحت يف الغرب 

يف سياق تاريخيٍّ يجعل النظر إليه وحده من دون الظروف التي أحاطت بوالدته وتشّكله أمرًا غرَي 

اإلنسانوية ومسكونة  النظريات  بعدد من  بيئة معرفيٍّة خاّصة مشحونة  ُولِد يف  أنّه  ، وذلك  علميٍّ

بهواجس ثنائية الذاتـ  واملوضوع )subject- object(. وأما يف بيئة الفلسفة اإلسالمية فقد عولج 

هذا املفهوم يف ظّل النظرة املاهوية وتحت تأثري نظريات وحدة الوجود. وبالتايل ال بّد من لحاظ 

هاتني البيئتني الفكريّتني عند إرادة املقارنة بني مفهوم الوجود يف الوجودية وهذا املفهوم عينه 

يف إطار نظرية أصالة الوجود.

األرضية الثقافية للمفهوم الواحد: إّن املؤرّشات والشواخص الثقافية يف مجتمع من املجتمعات 

ا يف إضفاء املعنى عىل املفاهيم التي تتداول فيها. وعىل حّد تعبري فيتغنشتاين:  تؤّدي دوًرا هامًّ

إّن صور الحياة هي التي تعطي ملفهوم من مفاهيمها معناه املحّدد. واختالف »األلعاب اللغوية« 

يفيض إىل اختالف يف قواعد إضفاء املعنى. وبالتايل فإّن اختالف الظروف الثقافية تؤّدي إىل 

ثقافيّتني  بيئتني  يف  فلسفيّة  عبارة  تُستخدم  ما   وكثريًا  ودالالته.  الواحد  املفهوم  معنى  اختالف 

تضفي كّل واحدٍة منهام عىل هذه العبارة معًنى مختلًفا، يجعلنا نكتشف أّن هذا التشابه الظاهرَي 

ما هو إال من باب االشرتاك اللفظي )أي االشرتاك يف االسم واالختالف يف املعنى(. وعىل ضوء 

هذه اإلشارة ال يصّح ألحٍد أن يّدعي أنّه يفهم معنى اإلنسان يف الثقافة الغربية، من دون أن يلحظ 

مفهوم التجّسد والخطيئة األوىل. وال ننكر أّن عدًدا كبريًا من املفّكرين الغربيّني مل تکن  لديهم 

ميوٌل دينيٌّة ولكّن املعنى الذي يقصدونه من مفهوم »إنسان« مستخدٌم يف البيئة الثقافية املسيحيّة 

التي ميثل التجّسد والخطيئة األوىل مفاهيَم مركزيّة فيها، وهذا يختلف عن املعنى الذي يدّل عليه 

مفهوم »إنسان« يف البيئة اإلسالمية التي تنطلق من مبدإ أّن اإلنسان خليفُة الله. فام مل تُعرف البيئة 

واألرضية الثقافية واالجتامعية ال ميكن التعرّف إىل املفاهيم املستخدمة يف ذلك املجتمع. 
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غايات البحث الفلسفّي يف املفهوم الواحد: قد يُحلّل املفهوم الفلسفّي الواحد يف الفلسفات 

املختلفة من أجل غايات تختلف من فلسفة إىل أخرى، وترتك هذه الغاية أثرها عىل املعنى الذي 

يكتسبه هذا املفهوم يف مسرية استعامله ومعالجته. فاملفهوم الذي يُحلّل يف فلسفٍة يف سياق 

التعرّف إىل أفضل الوسائل لتسلّط اإلنسان عىل الطبيعة واستخدام التقانة، يصعب أن يتّحد يف 

مداليله مع املفهوم الذي يُعالج يف فلسفة أخرى بهدف رشح العالقة بني اإلنسان والعامل لتأمني 

اتّحاد شامٍل معه. فغاية التحليل الفلسفّي هي التي تسهم يف تبيني املفهوم وإضفاء املعنى عليه. 

وبعبارة عاّمة إّن هواجس الفيلسوف تؤثّر يف تشّكل املفاهيم التي يتعاطاها، وهي التي تصوغ 

رؤيته واتّجاهه الفلسفّي. واختالف املجتمعات يف هذه الهواجس ينتقل إىل اختالف املفاهيم 

يف معانيها ودالالتها حتّى لو اتحدت قبل االشتغال الفلسفي عليها.

بني  املقارنة  يريد  من  عنها  يغفل  ال  أن  ينبغي  التي  املالحظات  بعض  هو  أعاله  تقّدم  ما 

املفاهيم الفلسفية التي تنتمي إىل مدرستني مختلفتني. وهذه املالحظات وغريها ماّم له صلة 

مبجال التفسري والهرمينوطيقا تزيد صعوبة املقارنة الفلسفية؛ بل تجعل بعض الفالسفة والباحثني 

يف الفلسفة يشّككون يف إمكان املقارنة بني املدارس الفلسفيّة. ولسنا نبتغي يف هذه الدراسة 

استعراض اآلراء املطروحة يف هذا املجال وال النظر يف حججها وأدلّتها الختيار الصحيح منها 

وطرح الفاسد، وإمّنا نكتفي باالنطالق من مصادرة مفادها أّن هذه املالحظات، عىل الرغم من 

وجاهتها وتأثريها، إال أّن مالحظتها وااللتفات إليها يساعدان يف عقد مقارنة ناجحة بني مدرستني 

فلسفيّتني. وإنّنا نّدعي أّن املالحظات املذكورة آنًفا إذا كانت توجب استحالة التفاهم، فإنّها من 

ا دون فهم األفكار من خارج البيئة الثقافية التي طُرِحت فيها، والحال  دون شكٍّ سوف تقف سدًّ

أّن املصادرة األولية هي إمكان الحوار بني البرش وقدرتهم عىل نقل األفكار من بيئة إىل بيئة ثانية.

وننطلق يف دراستنا هذه من إمكان املقارنة بني الفلسفات عىل الرغم من املالحظات الجاّدة 

أّن تبادل األفكار أمٌر رضوريٌّ لإلنسانية. هذا وإّن االنطالق يف املقارنة من  املذكورة، بل نرى 

النظرة السطحية التي تحكم باتّحاد املفاهيم لن يوصل إاّل إىل نتائج سطحية وساذجة. ومن هنا، 

ال بّد من االلتفات، خالل املقارنة إىل الظروف الثقافية واألرضية الفكريّة التي ُولِد فيها املفهوم، 

كام إىل الغايات التي من أجلها ُجِعل تحت مجهر البحث والنظر الفلسفّي.

منهج مقارنة الوجود بني الوجودية والصدرائية

الوجودية  الوجود يف كلٍّ من  ينبغي قبل الرشوع يف املقارنة بني مفهوم  وبناًء عىل ما تقّدم 
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والصدرائية، مالحظة ظروف تشّكل هذا املفهوم يف فضاءي الفكر الغريب واإلسالمّي، لتُكتشف 

عىل ضوء ذلك وجوه التشابه واالختالف. وال يخفى عىل القارئ الخبري عدم اتًساع صدر هذه 

املقالة لبيان محوريّة الوجود يف السياقني الغريب واإلسالمّي؛ وألجل هذا سوف نكتفي بالحّد 

األدىن الذي يحّقق لنا غرضنا يف املقارنة. ومن هنا سوف نبدأ بالحديث عن الخلفية التي أّدت 

إىل أن يكتسب الوجود أهميّته يف الفكر الوجودّي ثّم بعد ذلك نعمد إىل بيان املقصود من هذا 

املفهوم، ورشح عنارصه األصيلة. ومن ثم  نفعل اليشء نفسه يف املدرسة الصدرائية، لننتقل بعد 

ذلك إىل املقارنة.

االهتامم بالوجود، والتحّول األساس يف مسار الفلسفة الغربية احلديثة

انطلق ديكارت الذي يعّد أبا الفلسفة األوروبية الحديثة، من الكوجيتو املعروف وبنى فلسفته 

عليه. وقد انتهى التحليل الفلسفي املبنّي عىل الكوجيتو إىل ثنائية تقيض بالتامیز  بني الذات 

واملوضوع )subject- object(، وكأّن الذات صارت محور الوجود. وما يكتسب أهميّته هنا هو 

اإلنسان بوصفه فاعل املعرفة، والعامل ليس سوى ما يبدو لـ«األنا« الديكارتية العارفة.

و»األنا« الديكارتية هي »األنا« املفّكرة فحسب، وبتعبري ديكارت »أنا أفكر إًذا أنا موجود«. ومن 

هنا يعّد ديكارت فاتح عهد الذاتيّة الحديثة يف الفلسفة الغربية. ومن هنا أيًضا استطاع ديكارت 

تحويل البحث الفلسفي إىل املعرفة. وتحّول العامل إىل موضوع يقع يف مقابل الذات الديكارتية. 

ومل يعد العامل عند ديكارت سوى انعكاس لتجلّيات الذهن البرشّي، والضامن الوحيد لصّحة 

هذا االنعكاس هو الرهان عىل صدق الله.

»الذهن بالنسة إىل ديكارت هو مرآة الطبيعة. فهو يعرض صور األشياء املوجودة يف الخارج 

عىل ذاته مقرونًة بالزمان واملكان. وعىل الرغم من هذا فإّن املكان الواقعّي للعامل مستقلٌّ عن 

تجلّيه، ووجوُده املدرَُك. كام أّن كل مخلوق متعلٌّق ومتوقٌِّف يف وجوده عىل وجود الله«]1].

»العامل  وصار  ديكارت  بعد  أتوا  الذين  الفالسفة  عىل  أثره  الديكاريت  الفهم  هذا  ترك  وقد 

بالنسبة إىل الفالسفة الالحقني مجموعة من األشياء املواجهة لإلنسان؛ أي مجموعة من األمور 

الواقعيّة«]2]. واإلنسان بهذا اللحاظ يجلس يف مواجهة العامل ويسعى إىل فهمه وحسب. وللذات 

الله.  العامل أو الجسم، ومعرفة  النفس، ومعرفة  الديكارتية  مهاّمت عّدة، هي: معرفة الذات أو 

[1[- Wright, 1996, p.  254

]]]ـ  أحمدي، 1381 هـ.ش.، ب، ص 83]
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ومن هذه الزاوية يكون الهّم األساس للذات هو همٌّ معريفٌّ. ومن هنا، فإّن الذات الديكارتية هي 

اإلنسان من حيث إنّه مشغوٌل باملعرفة.

وقد اشتغل الفالسفة الالحقون باملسائل التي أثارها ديكارت. ويشرتك يف هذا األمر الفالسفة 

العقليّون من أمثال مالربانش واسبينوزا وليبنتز، مع الفالسفة التجريبيّني من أمثال باركيل وجون 

لوك وهيوم. فهؤالء جميًعا كانت األسئلة الديكارتية والقضايا التي طرحها شغلهم األثري.

نظريّة  يف  البحث  بلوغ  إىل  كانط  عند  العقالنيّة  بالنزعة  التجريبيّة  النزعة  تالقي  أفىض  وقد 

املعرفة أوَجُه وتجىّل هذا األمر يف كتاب »نقد العقل املحض« الذي حاول كانط من خالله وضع 

أطر منظّمٍة للمعرفة اإلنسانيّة وتبيني حدودها ورشوطها، وقد بدا عند كانط أن ليس لإلنسان يف 

هذه الحياة مهّمة أخرى غري املعرفة. وهكذا اختُزِلت الفلسفة يف نظرية املعرفة، ومل يعد للفلسفة 

من همٍّ سوى اكتشاف كيفية التعرّف إىل العامل واألشياء، وما بقي من املجاالت مل تعد تسمح 

العلوم للفلسفة بالخوض فيها. وميكن القول إّن كانط أوصل الذاتيّة إىل أبعد مدياتها، ومل يعد 

الله هو الضامن األساس للمعرفة، وتحّول العامل إىل صورة من صور الذهن البرشّي.

»...ال مجال للحديث عن املكان واألشياء املمتدة وغريها إال مع االلتفات إىل نظرة اإلنسان. 

وإذا نّحينا الظروف الداخلية للذات التي مُيكن شهود العامل الخارجّي تحتها... ال يبقى للمكان 

يشء آخر يتمثّل فيه. ال مكاَن يف العامل الخارجّي ميكنه أن يتجىّل بغّض النظر عن فاعل املعرفة. 

وإّن إدراك وجود املكان ال ميكن تحّققه إال من وجهة نظر اإلنسان. وهكذا ويف ضوء هذه الرؤية 

أت هايدغر ليتبّنى أّن العامل ومكانه ما هو إال تثٌّل وتصّور. وعىل يد كانط وثورته الكوبرنيكية 

يف عامل الفلسفة بدأت تغلب النظرة الصورية إىل العامل؛ املرشوع الذي وصل إىل ذروته عىل 

يد العلم الحديث«]1] وقد كان حاصل الجهد الفكرّي لكانط هو أن يوضح أّن املعرفة اإلنسانية 

إطار  يف  تبقى  أن  اإلنسانيّة  املعرفة  عىل  بل  »النومن«؛  أو  ذاته«  يف  اليشء  معرفة  »هي  ليست 

الظواهر والعامل التجريبّي أو »الفنومن« يك يبقى الذهن البرشّي بعيًدا عن التورّط يف املغالطات.

وقد وصلت الفلسفة الغربية بعد كانط مع ظهور فالسفة من أمثال: فيخته، وشلينج، وهيجل 

الذاتية يف  نتيجة منطقية لإلعالء من شأن  إىل وادي املثاليّة، وقد كان هذا مبعًنى من املعاين 

يد هيجل حيث  مداها عىل  أقىص  إىل  املثالية  الفلسفة. ووصلت  تاريخ  من  الحديثة  املرحلة 

تصبح املعرفة البرشيّة شاملة لكّل يشء وقادرة عىل التفسري املفهومّي للعامل ككّل وللتاريخ.

[1[- wright, 1996, P. 254
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وتأخذ  الذهن  إىل  تأيت  عندما  الوجود  من  املوجودات حظّها  استيفاء  عن  هيجل  »يتحّدث 

مكانها بني األفكار... ويُسمي وجوًدا املوجودات تأخذ شكل األفكار«]1]. إًذا بالنسبة إىل هيجل 

ال أهمية لألشياء واملوجودات إال عندما تتحّول إىل أفكار يف ذهن اإلنسان. والفارق األساس 

بني هيجل وكانط أّن األول ألقى جانبًا »النومن« التي أعلن كانط العجز عن معرفتها، ومل يبَق يف 

امليدان سوى التصّورات واألفكار.

الديكارتية هي األنا اإلنسانيّة  الكليّة إىل اإلنسان. فاألنا  النظرة  التيّارات  ومن أهّم مثار هذه 

العامل ويريد أن  بشكٍل عامٍّ وليس األنا الجزئيّة بهواجسها الوجودية، فاإلنسان هو الذي يواجه 

يتعرّف إليه. وعند كانط أيًضا اإلنسان مبا هو إنساٌن يجب عليه أن يتعرّف إىل ظروف معرفته ويعنّي 

حدودها. واألنا الهيجليّة استحالت إىل عضٍو وجزٍء من كّل هو التاريخ والدولة، وظيفتُها معرفة 

األفكار. 

ظهور االعتقاد بالوجود يف مقابل التّيارات الكلّية والذاتية

تيّارات فكرية وفلسفيّة ظهر يف الساحة الفكريّة الغربية  يف مقابل ما تقّدم الحديث عنه من 

فيلسوف هو كريكيجارد. وقد أودت به حياته الشخصية وطريقة تربيته وتأّمالته الدينية إىل االعتقاد 

بطريقة  والعامل  الوجود  تفسري  إىل  يسعى  كان  هيجل(  فلسفة  ذلك  )ومن  الفلسفّي  الرتاث  بأّن 

انتزاعيّة وعاّمة شاملة، وقد أّدى هذا النزوع الفلسفّي إىل تجاهل الفرد ونحِو وجوده.

ويرى كريكيجارد أّن مبدأ الديالكتيك الهيجيل عاجٌز عن تعيني معنى الوجود. ومن هنا، كان 

هيجل مضطرًّا إىل تحويل الوجود إىل أمٍر انتزاعيٍّ يك ميكن جعله يف قالب السري الديالكتييّك 

والتاريخّي. وقد اعرتض عىل فلسفة هيجل بسبب كليّانيّاتها وما فيها من دعوى الواقعيّة الخارجية، 

ومل يوافق هيجل عىل قبول أّن اليشء يحمل نقيضه وعّد ذلك مخالًفا ملبادئ العقل البرشّي. 

)إكزيستنس  الوجود  أعطى  من  أّول  أنّه  ويبدو  املاهيّة،  الوجود عىل  أولويّة  أو  تقّدم  يؤكّد  وهو 

خانة  يف  تصنيفه  وميكن   .)existentialist )اكزيستنسيالستيًّا=  وجوديًّا  معًنى   )existence  =

الالعقالنيّني حيث إنّه يرى استحالة معرفة الله والوجود بواسطة التفكري العقاليّن.

يف  أثّر  الذي   )1788-j. g. Hamann 1730( هامان  إىل  اإلطار  هذا  يف  اإلشارة  وتجدر 

كريكيجارد، والذي يرى أّن الوجود ال ميكن تأويله بالفكر، ويقول يف مقابل تيار محوريّة الذات: 

]1]ـ أحمدي، 1381 هـ.ش.، ب، ص 13].
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»أنّا أفكر أقّل إًذا أنا موجود أكرث«]1]. ويرى كريكيجارد أّن بني الوجود الذايت الذي نسّميه وجوًدا 

التسامح، وبني الوجود الذايت الذي ينطبق عىل الحياة الشخصية املقرونة مبخاطرة  بيشٍء من 

اإلحساس باملسؤولية األبدية واإلرادة]2].

ويبدو لنا أّن كريكيجارد أخذ عىل عاقته عدًدا من املهام، هي: إعطاء الجزئية والفردية اإلنسانية 

أهميّتها التي تستحّق، واملهّمة الثانية هي االنتصار عىل نظرية املعرفة التي تنطلق من مصادرة 

التاميز بني الذات- واملوضوع، وأخريًا وبهدف تحقيق هاتني املهّمتني ابتكر مفهومني مفتاحيّني 

هام: القلق]3] والحرية أو االختيار. فعىل ضوء مفهوم القلق ينتفي التقابل بني الذات واملوضوع، 

. فالذات القلِقة ال تواجه سوى ذاتها. ووجود الذات يظهر  وذلك ألّن القلق ليس له متعلٌَّق وجوديٌّ

يف حالة القلق الذي يصيبنا ويدعونا إىل العمل، والحرية أو االختيار هو املفهوم املقابل للتيّارات 

الجامعية التي تتضّمن شكاًل من أشكال الجرب الذي نشاهده يف فلسفة هيجل وماركس؛ وذلك 

الجمعية، وباالختيار  اإلرادة  وإرادتها تحول دون اضمحالل وجودها يف  باختيارها  الذات  ألّن 

اإلنسان  إّن  بالقول  الفكرة  هذه  عن  التعبري  عىل  يعرتض  إنّه  بل  ذاتيّتها.  الذات  تحّقق  والحرية 

موجود قلٌِق/هلوٌع أو مختاٌر؛ ألنّه يرى أّن يف هذا التعبري نقًضا للغرض من حيث إنّه يستبطن نظرًة 

كليّة شموليّة إىل اإلنسان.

»جعل كريكيجارد من الفرد املقولة األساس يف فلسفته، وقد أكّد هو ومن تبعه من الفالسفة 

الوجوديني أّن اإلنسان عندما يعمد إىل االختيار يكون قد جعل الوجود نصب عينيه، وأخذ عىل 

عاتقه مسؤوليّة غري قابلة لالنتقال. وال شك يف أّن هؤالء الفالسفة لفتوا نظرنا إىل أمٍر عىل درجة 

عالية من األهميّة، وهو أّن كّل شخٍص عليه أن يتّخذ القرار املناسب لوجوده وأن يتحّمل مسؤولية 

هذا القرار«]4].

ويعادي كريكيجارد التفكري املفهومّي أيًضا، وهو التفكري الذي يحاول أن يفرّس ويبنّي العامل 

كلّه من الجامد إىل النبات والحيوان وصواًل إىل اإلنسان والله بواسطة املفاهيم والتفسري العقيّل. 

»ويرى كريكيجارد أّن جمع املفاهيم االنتزاعية عىل أساس املبادئ العقليّة... بهدف بناء نظام 

فكرّي لتفسري العامل واإلنسان، ومبدأ هذين األمرين وأساسهام، جهٌد وهميٌّ ومثري للسخرية... 

]1]ـ  وال، 1380، ص 163-161.

[[[- cooper, 1995, P. 3.

]3]ـ  يستخدم بعض املرتجمني العرب كلمة هلع للتعبري عن هذا املفهوم، وهو مفهوم ليس بعيًدا عن املعنى الذي يستخدمه الكاتب 

باللغة الفارسية؛ ولكن ملّا كانت كلمة »قلق« أكرث استخداًما وتداواًل يف ترجامت كريكيجارد رّجحتها عىل الكلمة األوىل. )املرتجم(.

]4]ـ  مك كواري، 1377هـ.ش.، ص 100.
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تحيط  التي  هي  فالحقيقة  كذلك.  يكون  أن  ميكنه  وال  الحقيقة  يضع  الذي  هو  اإلنسان  فليس 

أّن كّل فلسفة تتضّمن شيئًا من املثاليّة يف  إّن كريكيجارد يرى  باإلنسان وهو محاٌط بها«]1]. بل 

الله  إثبات وجود  إمكان  عدم  يعتقد  وهو  املاهويّة.  املفاهيم  تشتغل عىل  ألنّها  وذلك  ثناياها؛ 

بواسطة العقل والتفكري العاليّن، ومحاولة إثبات وجوده عن طريق العقل دليٌل عىل عدم اإلميان 

به. فاإلنسان املؤمن بوجود الله ال يحتاج إىل إثبات وجوده بواسطة العقل والدليل العقيّل.

وقد ربط كريكيجارد بني نظريته عن القلق، نظريّة يف وحدة اإلنسان الفرد وعزلته عزلة كاملة 

يف مواجهة اإلله، وبني نظريّته حول ما يسّميه املصري الرتاجيدي واملأساوّي لإلنسان. وهو يرى 

أّن اللحظة هي تركيٌب يجمع بني الزمان والخلود]2].

وعىل الرغم من أّن هورسل حاول بظواهريّته الوصول إىل ماهيّات األشياء، وال ميكن وضعه 

يف خانة الوجودينّي والفلسفة الوجودية، عىل الرغم من ذلك، فإّن نظريّاته وأفكاره ميكن عّدها 

يصلح  الذي  األمر  واملوضوع،  الذات  وثنائيّة  الغربيّة  املعرفة  نظريّة  دائرة  من  للخروج  محاولة 

قالبًا ينسجم مع الفكر الوجودّي، فهورسل ال يرى وجود ثنائيّة وتعّدًدا بني الوعي ومتعلّق الوعي، 

بل إّن الوعي دامئًا مربوط بيشء أي هو دامئًا »وعٌي بـ« أو »علٌم بـ«. ففي فلسفة هايدغر نجد 

الغرض  آخر وهو  أمرًا  معرفٍة  فعِل  كل  أّن يف  وذلك  واالنتباه  االلتفات  نفسه وهو حيثية  اليشء 

والغاية وهدف املعرفة... ولكن مع فارٍق بينهام وهو أّن هايدغر يقّدم أمرًا آخر ال نجده يف فلسفة 

هورسل، وهو أّن املعرفة انكشاف ورفع للحجاب«]3].

وهنا ترتك املعرفة املفاهيمية محلّها لتجربة اإلنسان الحيّة لألشياء. فاملعرفة الواقعيّة ممكنة 

عن طريق وصف أنواع التجارب اإلنسانيّة. وقد استطاع هايدغر بطرحه مفهوم »عيش العامل«، 

استطاع اخرتاق الفالق الكبري بني اإلنسان والعامل وهو الفالق الناجم عن ثنائيّة الذات واملوضوع 

الديكارتية. فلم يعد اإلنسان موجوًدا يف مقابل العامل؛ بل هو إنسان يعيش العامل وهو عىل الدوام 

مشغوٌل بتجربته. وقد مّهد هذا األمر السبيل لهايدغر ليطرح مفهوم »الوجود يف العامل« الحًقا. 

عن  الخاّص  تصّوره  بطرحه  للوجودية  العون  يد  مّد  بدوره  برغسون  إّن  يُقال  أن  كذلك  وميكن 

الزمان. 

ويبدو لنا أّن هايدغر هو حاصل هذا املسار الفلسفّي الغريّب ونتاُجه. وهو بدوره غادر التفسري 

]1]ـ  مستعان، 1374هـ.ش.، ص 71.

]]]ـ  بوخنسيك، 1383هـ.ش.، ص 6]1.

]3]ـ  وال، 1380هـ.ش.، ص 595.
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املفهومّي للعامل وأعلن الفراق مع أدوات كانط وهيجل. وقد حاول هايدغر بحث وتحليل العالقة بني 

االوجود واإلنسان الذي يستخدم مصطلح »دازاين« )Dasein( الذي يعادل إىل حدٍّ ّما معنى الوجود 

الخاّص باإلنسان، وهو ينتهي من هذا التحليل إىل عالقة ونسبة خاّصة بني الوجود واملوجودات. 

ومن هنا، فإّن معرفة الوجود أو فلنُقل علم الوجود مل يعد علاًم مفهوميًّا ميكن تحصيل املعرفة به 

عن طريق العلم الحصويّل. فعندما يوصف اإلنسان بـ»دازاين« أو عىل حّد تعبري هايدغر نفسه أيًضا 

بـ«الوجود ـ يف ـ العامل«، فإّن القضية تتجاوز قضية املوضوع )subject( أو فاعل املعرفة]1].

الوجود وهو اليشء  فيه هو  التفكري  ينل حظّه من  الذي مل  الوحيد  أّن اليشء  ويرى هايدغر 

الذي ليس له إال الحضور والظهور]2]. وبناء عىل هذا التقويم يرى أّن تاريخ الفلسفة هو تاريخ 

الغفلة عن الوجود. وقد اهتّم بأفكار الفالسفة السابقني للميتافيزيقا اليونانية من جهة أنّهم كانوا 

متحّررين من قيد التشييء )Self-objectification( والنظرة املا بعد طبيعيّة. وخالصة القول يف 

هذا املجال أّن هايدغر يرى أّن الوجود حتّى يف حالة ظهوره وحضوره وانفتاحه يكون يف خفاٍء 

أيًضا، وهذا ما يدعوه إىل وصف الوجود بأنّه لغٌز. وألجل هذا أيًضا يحكم باستحالة القبض عىل 

تعريٍف ثابٍت ومستقرٍّ له.

الذات-  ثنائية  تقوُم عىل  افتتحها ديكارت  التي  الفلسفة  تاريخ  الحديثة من  الفرتة  وإذا كانت 

املوضوع، فإّن هذه الثنائية صارت عند هايدغر أثرًا بعد عني. فلم يعد اإلنسان معه مجرّد فاعٍل 

وظيفته املعرفة؛ بل صار اإلنسان يرى نفسه أنّه سابٌق عىل املعرفة وواجٌد للمعرفة، وصارت حياته 

العامل مجرّد موضوع  حراكًا مستمرًّا وعماًل، وهو يحّقق ذاته بأعامله. ومن جهة أخرى مل يعد 

ومتعلٍّق للمعرفة، بل صار وصفه األساس هو االنفتاح والحضور والظهور. فليس مثّة إنسان واحد 

وعاملٌ واحد، بل إنسان يف العامل. ومن هنا كان أهّم سمة من السامت الوجودية لإلنسان هي 

»الوجود –يف- العامل«. وسائر املوجودات غري اإلنسان موجودة أّما اإلنسان فله وحده االنوجاد؛ 

وذلك ألنّه يعي وجوده ويشعر باملسؤولية عن هذا االنوجاد وهذه الكينونة...

»إّن امليتافيزيقا ال تطرح السؤال بصدد حقيقة الوجود نفسه؛ لهذا السبب فهي ال تتساءل أبًدا 

عن الكيفية التي من خاللها تنتمي ماهية اإلنسان إىل حقيقة الوجود، فهذا السؤال ليس فقط مل 

تطرحه امليتافيزيقا بعد، وإمنا ليس يف متناولها كميتافيزيقا. إن الوجود ينتظر دامئًا من اإلنسان أن 

[1[-  Heidegger, 1962, PP. 20- 33.

[[[- Heidegger, 1987, P. 98.
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يتذكّره باعتباره ما هو جدير بأن يفكر فيه. بالنظر إىل هذا التحديد املاهوي لإلنسان، سواء حّددنا 

عقالنية الحيوان أو عقل الكائن الحي كـ«ملكة مبادئ« أو كـ«ملكة مقوالت« أو بأي كيفية أخرى، 

فإن ماهية العقل تتأسس دامئًا ويف كل جوانبها عىل ما ييل: بالنسبة لكل إدراك للموجود وفهم له 

يف كينونته، يكون الوجود نفسه قد أيضء مسبقا وحصل يف حقيقته«]1].

وإّن من أهّم خصائص الدازاين بنيته الزمانيّة. والزمان بحسب هذه الرؤية أفٌق للفهم، ويكتسب 

معناه من القلق الوجودي املستمّر. وبهذا القلق ينال الدازاين تاميّته يف الساحات الزمانية الثالثة 

أي املايض والحال واملستقبل. وبناء عىل هذا التصّور مل يعد صحيًحا كالم أرسطو عن الزمان 

أي  الناس،  عاّمة  بني  متعارٌف  هو  الزمان كام  الحكم عىل  وال  اآلنات،  من  هو مجموعة  الذي 

يفوتنا ونخرسه]2]. وعىل ضوء هذا،  أن  أو ميكن  نيله والقبض عليه  بأنّه موضوع ميكن  الحكم 

ميكن القول إّن اإلنسان بقراراته التي يتّخذها يجعل األشياء زمانيّة. 

»متبرّصًا منشغاًل متوقًّعا إلمكانية اإلبصار، مينح الدازاين الوقت لنفسه، وقد جعل عمل يومه 

منطلًقا لفهم نفسه، بالقول »عندئٍذ، يطلع النهار«. إّن »عندئٍذ« التي تشغله تستمّد توقيتها ماّم يقع، 

ضمن مركٍّب وظيفيٍّ داخل العامل املحيط قريب مّنا، مع مجيء النور: مع طلوع الشمس، عندئٍذ، 

حني تطلع، يحني الوقت يك....فالدازاين إًذا يوقّت الوقت الذي ينبغي أن يأخذه لنفسه، انطالقًا 

بالنسبة إىل مستطاع  أنّه مرتوٌك للعامل، يعرض له بوصفه شيئًا له معه،  من األمر الذي، يف أفق 

كينونته  ـ يف ـ العامل املتبرّص رابطة وظيفيّة مخصوصة. إّن االنشغال يستعمل »الكينونة ـ تحت ـ 

اليد« التي للشمس، وهي تجود ضياًء ودفًءا. وشأن الشمس أن تضبط مواقيت الزمان الذي يفرّس 

يف االنشغال. وانطالقًا من هذا التوقيت ينشأ مقياس الزمان »األكرث طبيعيّة« النهار«]3].

بالربهان، واالستنتاج حوله محاٌل؛ وذلك ألنّه  إثباته  إنّه وجوٌد ال ميكن  والوجود من حيث 

سعٌي الستخراجه من أمٍر آخر. والخيار الوحيد املتاح هو اإلشارة إليه. وهو ميكنه فقط إظهار 

نفسه. وهذا ما يجعل تحليل الدازاين يف الحقيقة نوًعا من الظاهراتيّة]4].

[1[- Heidegger, 1993, P. 401.

[[[- Mulhall, 1996, P. 182.

[3[-  Heidegger, 1962, P. 465.

وحرًصا مّنا عىل دّقة املصطلحات والعبارات استفدنا يف هذا املورد ويف موارد أخرى استفدنا من الرتجمة العربية ألعامل هايدغر، حيث 

وسعنا ذلك واستطعنا العثور عىل املعادل يف الرتجامت العربية. انظر يف ما يرتبط بهذا املورد: مارتن هايدغر، الكينونة والزمان، ترجمة: 

فتحي املسكيني، دار الكتاب الجديد املّتحدة، بريوت،  ]01]، ص 704.

]4]ـ  ورنو وال، ]137 هـ.ش.، ص 0]].
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ويعتقد هايدغر بأّن يف مقدور اإلنسان إدراك الوجود املطلق بواسطة إدراك العدم املطلق وليس 

النسبّي. والعدم املطلق يكون حيث ال يشء سوى الظلمة املحضة؛ أي حيث ال يشء.  العدم 

وعىل حّد تعبريه هو نفسه حفرة العدم أو برئ العدم. وعندما يقف اإلنسان أمام هذا البرئ تستويل عليه 

الوحشة والتهيّب ثّم تنتابه الحرية من الوجود وإذ ذاك يتذّوقه. وهناك يُلقى جانبًا القالب املفهومّي 

وتتحّقق تجربتي أنا للوجود. وهنا تتحّول لغة هايدغر إىل لغة شعريّة. وبهذا النمط من الفكر مل يعد 

اإلنسان الكيّل مطروًحا يف فكر هايدغر؛ بل املطروح هو وجود األنا والذات، واملقصود تلك األنا 

املشغولة باختيار إمكانيّاتها. وهذا شكٌل من أشكال التعميق للفلسفة؛ وذلك أّن الفلسفة التي كانت 

بحثًا عن املوجود تحّولت مع هايدغر إىل بحٍث عن الوجود.

التفكري الوجودّي يف الفكر الصدرائي

لقد أحدث ماّل صدرا بنظريّته يف أصالة الوجود انقالبًا يف الفكر الفلسفّي؛ ولكن يف فضاٍء 

ثقايّف وفكريٍّ مختلٍف عاّم عرضناه يف ما تقّدم عند هايدغر. وقد تثّل ماّل صدرا بصورة جميلة 

ما وصل إليه من آثار اليونانيني القدماء وال سيّام أفالطون وأرسطو، واستطاع أيًضا هضم ما قّدمه 

الفارايب وابن سينا وشيخ اإلرشاق السهروردي وغريهم من تفسري أو من إبداع، واستوعب أيًضا 

أساًسا جديًدا عىل قواعد  ثم شيّد  أذواقهم وقوة عرفانهم،  العظام بوحي من  العارفون  أدركه  ما 

وأصول متينة البناء ال يتطرق إليها الخلل، وأخرج مسائل الفلسفة بشكٍل ريايضٍّ بواسطة الربهان 

التبعرث  من  الفلسفة  أخرج  وبهذا  األخرى،  من  إحداها  وتُستخرج  تُستنبط  بحيث  واالستدالل، 

والتشتت يف طرق االستدالل]1].

"وإّن فلسفة ماّل صدرا عىل الرغم من جّدتها وحداثتها، فإنّها حاصل جهود مثانية قرون من 

البحث الفلسفي لباحثني عظام كان لكلِّ واحٍد سهٌم يف دفع الفلسفة إىل األمام"]2]. وفلسفة صدر 

املتألّهني تُعّد كام فلسفة هايدغر تحّواًل يف النظرة وزاوية الرؤية. واملقصود من هذا الوصف هو 

أنّه كام هايدغر أعرض عن النظر املفهومّي واملاهوّي الذي كان سائًدا بني الفالسفة السابقني، 

واعتمد النظرة الوجودية الحضوريّة محّل تلك النظرة السابقة.

كانت املسائل الفلسفيّة حتى عهد ماّل صدرا تُعالج وفق قوالب مفهوميّة، وبنظرة مقوليّة موروثة 

من أرسطو وغريه من فالسفة اليونان. وحتّى عندما كان يُبحث عن الوجود كانت هذه النظرة هي 

]1]-  مطهري، 1373 هـ.ش.، ص 30.

]]]-  املصدر نفسه، ص 31-30.
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الحاكمة ما أّدى يف كثريٍ من الحاالت إىل إقصاء الوجود إىل حاشية الفلسفة. ثّم أت ماّل صدرا 

معالجة  للعامل، إىل  الوجوديّة  الحقيقة  بإظهاره  الفلسفّي، وسعى  البحث  الوجود محور  فجعل 

عليه  الحال  كان  عاّم  كبريٍة  درجٍة  إىل  مختلف  فضاء  يف  وجوديّة  بنظرة  الفلسفيّة  القضايا  سائر 

قبله. وبهذا االختالف األسايّس وبربكة املعرفة العميقة بالرتاث العرفايّن تلّون البحث الفلسفّي 

بلوٍن مختلٍف، واستطاع خرق أكرث من حصار كحصار نظرية املعرفة الغربية وغريها. وذلك ألّن 

املاهيّة من وجهة نظره "أمٌر غري متعنّي ومبهم؛ بل ال واقعيّة له. وال ميكن النظر إىل املاهيّات 

بعيًدا عن الوجود... ومن جهة أخرى الوجود هو املتعنّي واملتشّخص والنورايّن والواقعّي، وهو 

أيًضا الذي يخِرج املاهية من العدم ويعنّي حدودها، ومييّزها عن سائر املاهيّات]1].

للفلسفة  األرسطي  القالب  عىل  كبريٍ  تحّوٍل  إدخال  الوجود  أصالة  نظريّة  استطاعت  وقد 

اإلسالميّة التقليديّة، وذلك أنّها حّولت موضوع ما بعد الطبيعة من "املوجود" إىل "الوجود"، وقد 

أضافت إىل الفلسفة عمًقا يسمح برؤية األمر اإللهّي )الوجود( وشهوده يف جميع األشياء. أضف 

إحداها  للوجود  املختلفة  السطوح  حلقات  وصل  استطاع  هذه  بنظريّته  صدرا  ماّل  أّن  هذا  إىل 

باألخرى. األمر الذي أفىض إىل تبيني مختلف لنظريّة وحدة الوجود املتعالية التي تُعّد أوج ما 

وصل إليه العرفان يف الدائرة اإلسالمية]2].

الوجود]3]. والوجود، بحسبه، واقٌع خارجيٌّ )عينّي(  الطبيعة" هو  بعد  لـ"ما  فاملحور األساس 

ومنشأ كل قدرة وفعليّة، وألجل هذا هو أصيٌل، أّما املاهية فهي حّد الوجود، أي ينتزعها الذهن. 

والوجود أوضح األشياء بخالف املاهية؛ وألجل هذا ال ميكن تعريفه ألّن التعريف ينبغي أن يكون 

أوضح من املعرَّف وال يشء أعرف من الوجود وال أظهر منه. وبعبارة أخرى: التعريف الحّدي هو 

تعريف بالجنس والفصل، وال جنس للوجود وال فصل له. وأما تعريفه برشح اسمه فهو خياٌر غري 

صائب، ألّن من الخطإ الظّن بأّن شيئًا له من الوضوح ما ليس للوجود حتّى يُستعان به يف تعريفه]4].

نعم إّن صدر املتألّهني هو أّول من طرح مسألة أصالة الوجود برصاحة، وجعلها محالًّ للبحث 

والنقاش الفلسفّي، وحشد لها األدلّة والرباهني العقلية التي تثبتها. ويقصد ماّل صدرا من األصالة 

عندما تنسب إىل الوجود أنّه الواقع الخارجّي العينّي هو املصداق الذايتّ ملفهوم الوجود الذهنّي، 

]1]-  قايض، 1380 هـ.ش.، ص 3]].

]]]-  نرص، ]138 هـ.ش.، ص 181-]18.

]3]-  صدر املتألهني، 1981م.، ج 1، ص 3].

]4]-  املصدر نفسه، ص 5]؛ وصدر املتألّهني،  1363 هـ.ش.، ص 7.
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وأما املاهية فهي أمٌر انتزاعيٌّ ينتزع من حدود الوجود، ويحمل عليها الوجود بالعرض. ويكّرر يف 

أكرث من كتاٍب له الحديث عن هذا املوضوع ويرسد براهينه املثبتة له، ومن ذلك عرضه مثانية 

أدلّة إلثبات هذه النظرية يف كتاب "املشاعر" وثالثة أدلّة عىل األقّل يف كتابه "األسفار"]1].

ومن األفكار املرتبطة ببحث الوجود التي تخدم غرضنا يف هذه املقالة، نظريّته التي طرحها 

عن التشكيك يف الوجود )تفاوت املراتب يف الشّدة والضعف(، وهو ما عرّب عنه بعبارة: "الوحدة 

املوجودات مبراتبها  توضيح سلسلة  النظرية  هذه  ويحاول يف  الوحدة".  والكرثة يف  الكرثة  يف 

كافًّة. فهو يرى أّن مفهوم الوجود من املفاهيم املشّككة وليس من املفاهيم املتواطئة مثل مفهوم 

الجسم. ويعني هذا أّن األشياء ال تتّصف باملوجودية بالتساوي، بل من األشياء ما هو متقّدٌم يف 

الرتبة أو الشّدة عىل غريه. فال يُقاس صدق الوجود عىل الله عىل صدقه عىل سائر املوجودات؛ 

حيث إّن الوجود اإللهّي ال حّد له وال مقدار، بخالف سائر املوجودات ذات الوجود املحدود. 

ومييّز ماّل صدرا وغريه من أتباع مدرسة الحكمة املتعالية بني ما يسّمونه "التشكيك العاّمي" وهو 

" وهو عندما يكون ما به االختالف هو عني  ما أرشنا إليه، وبني ما يطلقون عليه "التشكيك الخايّصّ

ما به االشرتاك]2]. وبناء عىل هذا املوقف الفلسفّي يرى صدرا أّن من أهّم صفات الوجود "الوحدة 

يف عني الكرثة والكرثة يف عني الوحدة"، فالحقيقة املشرتكة بني جميع املوجودات هي الوجود، 

وسبب االختالف املشهود بينها هو تفاوت مراتبها ومستويات صدق الوجود عليها، وينتج عن هذا 

أّن املاهيّات ليست أمرًا عبثيًّا وإمنا لها منشأٌ واقعيٌّ هو تفاوت املراتب والدرجات املشار إليه.

العرفاء  بينه وبني بعض  نقطة االختالف  والوجود ليس واحًدا محًضا عند صدرا، وهذه هي 

الذين تبّنوا نظرية وحدة الوجود املطلقة، ولكن يف الوقت عينه هذه الوجودات الكثرية ال يُباين 

أحدها اآلخر كام هو معروٌف يف املدرسة املشائيّة. بل املوجودات هي مراتب لحقيقة واحدة 

مشرتكة. وهذه الحقيقة املشرتكة هي منشأ االختالف والتاميز أيًضا. ومن هنا، أطلق عبارته األثرية 

"ما به االشرتاك" هو عني "ما به االمتياز". واملشرتك هو الوجود ونقطة االختالف هو شّدة هذا 

الوجود وضفعه؛ وال ميكن تصّور الشّدة والضعف إال مع الحديث عن مراتب لحقيقة واحدة]3]. 

أصالة  أّن  هي  ماّل صدرا  عن  الحديث  عند  إليها  االلتفات  من  بّد  ال  التي  األساس  والنقطة 

الوجود والتشكيك فيه، ال ينبغي أن تُفرّس بطريقة مفهوميّة ومقولية أو ماهويّة؛ بل يحتاج التعاطي 

]1]-  صدر املتألّهني، 1981م.، ص 38؛ و1363 هـ.ش.، ص 10.

]]]-  صدر املتألّهني، 1981 م.، ص 35؛ و1363هـ.ش.، ص 8.

]3]-  صدر املتألهني، 1981م.، ص 71.
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معها، فهاًم ورشًحا وتوضيًحا، يحتاج إىل أدواٍت من خارج إطار العقل املاهوّي واملفهومّي. بل 

ال بّد من التعامل مع هذه القواعد واملبادئ الصدرائية بطريقة حضورية شهوديّة ثّم بعد الحضور 

والشهود يأيت دور املفاهيم واملقوالت املفاهيمية للتوضيح والرشح. نعم، إّن مال صدرا أنجز 

يف الفلسفة اإلسالميّة ما أنجزه هايدغر يف الفلسفة الغربية، وذلك أنّه حّول مسار الفلسفة إىل غري 

الوجهة التي كانت تسري فيها، فالفلسفة اإلسالمية قبل صدرا كانت فلسفة مسكونة بالبحث عن 

املاهيّات ومحكومة للعقل املاهوّي، وأما منه فصاعًدا فقد صار الحاكم هو الوجود. فهذه جهة 

االشرتاك بني الفيلسوفني، ولكّن كّل واحٍد منهام فعل ما فعل يف بيئة ثقافية خاّصة، وفضاء فكريٍّ 

مختلٍف. ومن أبرز النتائج التي ترتتّب عىل نظرية أصالة الوجود االنتهاء إىل أّن الوجود املستقّل 

والغنّي هو وجود الله تعاىل، وأما سائر املوجودات فهي فقرية ومحتاجة]1].

"وللوجود كرثة يف نفسه؛ ولكن فيه جهُة وحدٍة ترجع إليها هذه الكرثة، فتكون حقيقة الوجود 

كثرية يف عني أنها واحدة، وواحدة يف عني أنها كثرية. وبتعبري آخر حقيقة مشّككة ذات مراتب 

يف  واحدة  حقيقة  أنها  والحق  االشرتاك...  به  ما  إىل  مرتبة  كل  يف  االمتياز  به  ما  يعود  مختلفة 

عني أنّها كثرية ألنّا ننتزع من جميع مراتبها ومصاديقها مفهوم الوجود العام الواحد البديهي ومن 

ما... وهي  راجعة إىل وحدة  كثرية غري  كثرية مبا هي  مفهوم واحد من مصاديق  انتزاع  املمتنع 

حقيقة مشككة ذات مراتب مختلفة تشبه مراتب النور التي تختلف شّدة وضعًفا ولكّنها تشرتك 

يف يشء واحٍد هو النورية.... ثّم إّن بني مراتب الوجود إطالقًا وتقييًدا بقياس بعضها إىل بعض 

ملكان ما فيها من االختالف بالشدة والضعف... وذلك أنّا إذا فرضنا مرتبتني من الوجود ضعيفة 

ما  بعض  تشتمل عىل  ال  أنها  الضعيفة  املرتبة  فمن شأن  األخرى  إىل  إحداهام  وِقسنا  وشديدة 

للمرتبة الشديدة من الكامل؛ لكن ليس يشء من الكامل الذي يف املرتبة الضعيفة إال واملرتبة 

الشديدة واجدة له. فاملرتبة الضعيفة كاملؤلفة من وجدان وفقدان فذاتها مقيدة بعدم بعض ما 

يف املرتبة الشديدة من الكامل وإن شئت فقل محدودة وأما املرتبة الشديدة فذاتها مطلقة غري 

محدودة بالنسبة إىل املرتبة الضعيفة..."]2].

وكأّن البحث عن الوجود يضطّر الفيلسوف إىل ذكر العدم وااللتفات إليه بالبحث؛ ألنّه نقيضه 

 . وحيث ال وجود مثّة عدٌم، والعدم ال حقيقة له يف فلسفة صدرا وغريه وما هو إال اعتباٌر ذهنيٌّ

ويرى صدرا أّن من األمور املعلومة بالبداهة أّن العدم يف نفسه ليس إال أمرًا بسيطًا ساذًجا متّحد 

]1]-  صدر املتألهني، 1981م.، ص 47.

]]]-  الطباطبايئ، 1370هـ.ش.، ص 4] و 6].
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 ، املعنى ليس فيه اختالٌف وال تايز وال تحّصل أو تحّقٌق، إال من جهة إضافته إىل أمٍر وجوديٍّ

ويضيف  واملعلول  كالعلّة  عوارضها  أو  ذواتها  يف  متاميزة  أشياء  العقل  يتصّور  عندما  ولكن 

مفهوم العدم إليها يولد مفهوم هو عدم العلّة ويقابله مفهوم آخر يتميّز عنه هو عدم املعلول]1]. 

فالعدم واحٌد ال تايز وال اختالف فيه وال يصّح تقسيمه يف ذاته إىل أقسام، وإمّنا يحصل التاميز 

واالختالف والتقسيم فيه عندما يُضاف العدم إىل يشء وجودّي أو مفرتض الوجود، فيقال عدُم 

هذا وعدُم ذاك. ومن هنا ال ميكن تعريفه، وال مصداق له حتّى يُستعان مبصاديقه لتعريفه]2].

وخالصة القول يف نظرية ماّل صدرا هي: "1( مراتب الوجود ليست ثابتًة وال معيّنة؛ بل هي 

تسري نحو األعىل بناء عىل الحركة الجوهرية؛ 2( والوجود هو املبدأ األول والوحيد، وهو عىل 

اتّحاده ذو مراتب تختلف شّدة وضعًفا؛ 3( وهذه الحركة الصعودية هي حركة تشمل العامل كلّه، 

املرحلة   )4 تجلّيها؛  درجات  بأعىل  اإللهيّة  الصفات  فيه  تجلّت  الذي  الكامل  باإلنسان  وتختم 

األعىل من مراتب الوجود تشتمل عىل كّل كامالت املرحلة األدىن؛ 5( اليشء كلاّم كان حظّه 

من الوجود أكرب؛ كان أكرث واقعيّة وانضاممية وجزئيّة وإيجابًا. ونظرية التشكيك هذه تقيض بأّن 

الوجود يف حالة توّسع دائم، وتثّل هذه النقطة مركز الثقل يف فلسفة الحكمة املتعالية"]3].

الوجوُد مقارنًا: الصدرائية والوجودية

بالوجود  املرتبطة  الفلسفية  النقاشات  فيها  طُرِحت  التي  الفكريّة  البيئة  املتقّدم  العرض  بعد 

آن لنا أن نبسط القول يف نقاط االشرتاك واالختالف بني املدرستني. ونحن نعي صعوبة تقديم 

تعريف جامعٍ للمدرسة الوجوديّة، ولكن عىل الرغم من ذلك ميكن ذكر مجموعة من العنارص 

املشرتكة التي تسمح لنا باملقارنة مع الصدرائية عىل أساسها.

]( التحّول البنيوّي

أرشنا مراًرا إىل أّن التحّول الذي أحدثته املدرستان يف الفكر الفلسفّي أّدى إىل تغيري املسار 

الفلسفّي املعهود قبلهام. فقد وقف هايدغر يف مواجهة التقليد الفلسفّي املوروث يف أبحاث 

منها  ينطلق  التي  األساسيّة  والقواعد  املبادئ   نقد  إىل  وعمد  املعرفة،  ونظرية  الطبيعة  بعد  ما 

البحث الفلسفي يف هذين امليدانني. وقد فعل صدر املتألّهني األمر عينه؛ حيث حّول الفلسفة 

]1]-  صدر املتألّهني، 1981م.، ج 1، ص 348.

]]]-  املصدر نفسه، ص 350.

[3[- Fazl-ur-Rehman, 1975, P. 267.
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من االبتناء عىل أصالة املاهية إىل البناء عىل أصالة الوجود. »فالوجودية رّدة فعل عىل الفلسفة 

الرسميّة األوروبية التي كانت تتبّنى أصالة املاهية بدًءا من أفالطون وانتهاًء بهيجل. وقد سبق ماّل 

صدرا الوجودية الحديثة بسنوات عندما تبّنى نظرية أصالة الوجود وحّول وجهة الفلسفة املدرسية 

املاهوية يف اتّجاه آخر«]1].

2( جتاوز العقل املقويل األرسطي

والنظرة  املفهومّي  العقل  وتجاوز  جانبًا  ألقى  عنهام،  املبحوث  الفيلسوفني  من  واحٍد  كلُّ 

املقوليّة املاهوية إىل األشياء. وغادر أحدهام العقل الكانطي )هايدغر( واآلخر العقل املشايّئ 

بتجربة حيّة  يبدأ  منهام  الوجود عند كلٍّ  وإدراك  الوجود«.  بـ«تجربة  واستبدالهام  )ماّل صدرا(، 

حضوريّة وشهوديّة، وال تتوقّف عىل توسيط املفاهيم. »وعىل الرغم من عدم دقّة وصف التحّول 

الفكرّي الذي أصاب ماّل صدرا بأنّه تجربة دينيّة، غري أنّه من الدقيق وصفه بأنّه تجربة وجوديّة. 

ومن هذه الجهة يستدعي إىل أذهاننا الفالسفة الوجودينّي )ومنهم هايدغر( حيث إّن هؤالء جميًعا 

مل يوّسطوا التأمل العقيّل يف بحثهم عن الوجود؛ بل وّسطوا التجربة الوجوديّة الحيّة التي كشفت 

، أي ال يبحثون عن  لهم الوجود... فالوجوديّون ال يفّكرون نظريًّا يف باب الوجود عىل نحٍو كيّلٍّ

ذات الوجود مبا هو مفهوٌم«]2]. ومهام يكن من أمِر االختالف بني الفيلسوفني، فإنّهام يشرتكان يف 

موقفهام من االستدالل العقيّل املفهومّي ويريان أنّه أضعف من التجربة الحضورية الوجوديّة.

الوجوديّون ومنهم هايدغر يعارضون العقل النظامّي البنايّئ والقوالبّي. »وأكرث الفالسفة الوجودينّي 

الحديثني يعتقدون بأّن الواقع املسّمى بالوجود )existence( وهو الوجود اإلنساينّ الخاّص ال ميكن 

وصفه وتحليله بالطريقة الفلسفية النظريّة؛ وألجل هذا عمد عدٌد منهم إىل معالجة قضاياه بواسطة 

املرسحية والقّصة والرواية«]3]. وأّما مالّ صدرا فال يعارض هذا العقل وال يرفضه. ولهذا نرى أنّه 

يطرح امليتافيزيقا والعقل جنبًا إىل جنٍب، عىل الرغم من أّن املسائل العقلية التي يطرحها ذات لوٍن 

متميٍّز، وعىل الرغم من أّن العقالنيّة التي يشتغل عليها وبها هي عقالنيّة شهودية وغري ماهويّة. ومن 

هنا نجد أّن مال صدرا يستند إىل العقل ويستدّل به: »وال ينفي العقَل ودورَه بشكٍل كامٍل. بل يعرتف 

له بدوٍر يف معرفة الحقيقة يكّمله اليقني الشهودّي«]4]. وبكلمة موجزة ينّحي الفالسفة الوجوديّون 

]1]-  سّيد، 1380هـ.ش.، ص 148.

]]]-  سيد، 1380 هـ.ش.، ص 148

]3]-  املصدر نفسه، ص 156.

]4]-  املصدر نفسه.
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العقل جانبًا وأّما ماّل صدرا فإنّه يسلّم له بدوٍر مهمٍّ حتّى لو مل يراهن عليه  وحده.

موقُف  يختلف  ولكن  موقٌف،  العقل  من  لهام  كالهام  وصدرا  هايدغر  أّن  الصحيح  ومن 

أنّه  غري  الوجود،  إىل  للتعرّف  الشهود  عىل  يُقبل  فصدرا  عّدة.  تفاصيل  يف  اآلخر  عن  أحدهام 

منٌط من الشهود ال يقيل العقل عن دوره وال يتناىف معه بل يكّمله ويجرب ما به من نقٍص. وعليه 

ال ميكن تصنيف موقفه من العقل يف دائرة الخصام واملعاندة، ويرتك للعقل االستداليّل محالًّ 

عن  يكشف  العقل  من  مواقف  من  هايدغر  يتبّناه  ما  ولكّن  الفلسفّي.  وسلوكه  فكره  يف  مقبواًل 

رفضه للعقل املاهوّي وترسيته هذا الرفض إىل العقل االستداليّل. ويستخدم الوجوديّون عبارات 

حول  أبحاثهم  يف  الغربيّة،  الفلسفة  يف  املوروثة  املعرفيّة  القوالب  رفضهم  عن  تكشف  شتّى 

اإلنسان ومن هذه العبارات: »القلق«، »االضطراب«، »االختيار املصريّي«، »املوت«، »العبث«، 

ما  وأهّم  الوجوديّة.  اإلنسان  حاالت  لوصف  والعبارات  الكلامت  هذه  وتُستخدم  »االغرتاب«، 

يحاول الوجوديّون الفرار منه هو ثنائية الذات- واملوضوع التي حكمت العقل الغريّب فرتة طويلة 

من الزمان. يقول بوخنسيك يف وصفه لرؤية الوجودينّي: »إّن جميع الوجودينّي يرفضون التمييز 

بني الذهن والعيان/ ما هو يف الذهن وما هو خارجه، ويرون أّن هذا التمييز ال طائل من ورائه وال 

الحقيقة ال تولد من  أّن املعرفة  التمييز. ويرون  الفلسفيّة املستندة إىل هذا  جدوى من املعرفة 

العقل أو الفهم؛ بل تولد من التجربة الحيّة املعيشة. ولكّن هذا االختبار الحّي أو التجربة، هو 

قبل أّي يشء نتيجة القلق الذي يكتشف اإلنسان من خالله أنّه محكوٌم عليه بالفناء، وأنّه محكوٌم 

عليه باملوت أو اإللقاء«]1].

الفلسفة  مقوالت  من  املتقّدمني  الفالسفة  ألفكار  دراسته  يف  يستفيد  فإنّه  صدرا  مال  وأّما 

ومفاهيمها؛ ولكّنه بعد أن يبنّي مكامن النقص والخلل فيها، يطرح تصّوره الوجودّي ونظرته إىل 

الفلسفة. وهذا الذي أعطى املفاهيم الفلسفية التي يستخدمها يف مناقشاته الفلسفية معًنى آخر 

غري الذي كان لها يف الفلسفة املوروثة.

3( تعريف الوجود

الوجود يشء ال يقبل التعريف بحسب الفلسفة الوجوديّة؛ ألّن التعريف يتوقّف عىل استخدام 

املفاهيم، بينام ال ينتمي الوجود إىل عامل املفاهيم، وال ميكن معرفته بالعلم الحصويّل وبواسطة 

التعريف املفهومّي. وما يُعرف بهذه الطريقة ويعرّف هو املوجود وليس الوجود. وعليه ال بّد من 

]1]-  بوخنسيك، 1383 هـ.ش.، ص 8]1
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نيله ال معرفته وتعريفه. »ومن هنا يبدأ الوجوديّون عادًة من اختبار أو تجربة »وجوديّة« يصعب 

تحديدها بدقّة وهي تختلف من أحدهم إىل اآلخر يف تفاصيلها وكيفية عيشها. فهي تتجىّل عند 

املوت«،  نحو  الوئيد  بـ»السري  هايدغر  عنها  ويعرّب  الوجود«،  بـ»هشاشة  اإلنسان  بوعي  ياسربز 

ويصفها سارتر بـ»الشعور بالغثيان«. وال يخفي الوجوديّون أّن فلسفتهم تبدأ من هذه التجارب. 

ولهذا غلب عىل الفلسفات الوجوديّة طابع التجربة الشخصيّة، ومل يسلم من هذه السمة حتّى 

الوجود، وليس يف وسعنا سوى  تاّمٍة عن  بأنّنا نعيش يف غفلة  هايدغر«]1]. ويرّصح هذا األخري 

االقرتاب منه. 

ويعتقد ماّل صدرا من جهته بعدم إمكان تعريف الوجود. فالوجود عنده من أشّد الواقعيّات 

بداهًة، كام هو من أوضح املفاهيم أيًضا. »الوجود مفهومه من أعرف األشياء«. وهو أعرق املفاهيم 

أصالة؛ إذ بواسطته نفهم غريه من املفاهيم، أضف إىل ذلك أّن واقع الوجود هو أقّل الواقعيّات 

الخارجي.  بالعامل  معرفتنا  تجربة  هنا  بالتجربة  ويعني  التجربة،  ميدان  يف  الوسائط  إىل  حاجًة 

فاملعرفة بالوجود وإدراكه أمٌر مبارش ال يحتاج إىل الوسائط؛ بل ال ميكن أن يحصل بالتحليل 

الذهنّي. والوجود املحض ال يتحقق بصورة اليشء املادّي الخارجي ليمكن توسيط هذا املادّي 

الخارجّي يف إدراك الوجود، وال يتبّدل إىل مفهوم متناٍه يف الذهن ليوضع عىل مرشحِة التعريف 

. ل هذا اإلدراك الشهودّي املبارش إىل تصّور مفهومّي أو إدراك ذهنيٍّ املنطقّي. نعم ميكن أن يُبدَّ

املعرفة العميقة بحقيقة الوجود وواقعه تختلف عن املعرفة مبفهوم الوجود الذهنّي، وبحسب 

تعبري املدرسة الوجودية الحديثة »معرفة ذات الوجود« من أشكل الشاكالت؛ ألّن هذه املعرفة 

تتوقّف عىل استعداٍد خاصٍّ ال يتوفّر عند جميع الناس. غري أّن هذه املعرفة ممكنة ومتاحة ألهل 

التأّمل ومثل هؤالء ميكنهم اكتشاف هذا الرّس العميق]2].

مييّز كال التيّارين الفلسفيني بني الوجود واملوجود. وبعبارة أخرى: كال التيّارين يفصل مفهوم 

املفهومّي.  البحث  تُنال من طريق  الوجود ال  أّن حقيقة  ويعتقدان  الوجود،  الوجود عن حقيقة 

ولكن مثّة اختالف يقارن هذا االتفاق؛ وذلك أّن ماّل صدرا يحّدثنا عن مفهوم الوجود ويرى أنّه 

بديهّي، ويستفيد لتوضيح هذه الرؤية من األبحاث املنطقية والعقالنيّة. وهو يرى أّن الوجود أرفع 

من جميع املقوالت املنطقية كالجنس والنوع والفصل، وألجل هذا ميتنع تعريفه، وما ال تعريف 

]1]-  بوخنسيك، 1383هـ.ش.، ص 7]1.

]]]-  مطهري، 1367 هـ.ش.، ص 30-19.
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منطقّي له ال ميكن إقامة الربهان عليه. وليس للوجود علّة وال ماّدة وال مكان؛ بل هو علّة جميع 

العلل، وصورة كّل صورة وهو الواقع النهايّئ لكّل يشء]1]. وهذا التحليل الصدرايّئ لتعّذر تعريف 

الوجود هو تحليل منطقّي.

ليست  هايدغر  عند  والظواهرية  تحليل ظواهرّي.  فهو  املسألة  لهذه  الوجودينّي  تحليل  وأّما 

لبناء  علميّة تّهد  مقّدمة  وليست  العلوم،  بني سائر  علاًم  وليست  بذاته،  قامئًا  علاًم  أي  فلسفًة، 

منهٌج  عنده  الظواهريّة  بل  وما شابههام(؛  واملنطق،  )األخالق  فيها  املرغوب  الفلسفيّة  التعاليم 

الظواهريّة  استقالل  يبتغي  كان  الذي  يختلف عن هورسل  هايدغر  أّن  يتّضح  للتفلسف. وعليه، 

نهج  هي  الظواهريّة  أّن  إثبات  إىل  فهايدغر مييل  عليها،  الفلسفّي  التسلّط  عن  مستقلًّة  وجعلها 

للمسائل  األصليّة  الخطوط  يرسم  فهو  وعليه،  علاًم.  الفلسفة  تصّور  من  أكرث  وجذرّي  رصيح 

البنيويّة من دون إدخال أّي تعريف جزمّي )هورسيّل( للظواهريّة.  

4( االختالف بني الوجود واإلگزيستانس 

املوضوع األساس األثري بالدرس عند »اإلگزیستانسياليّني« )existentialists( هو »اإلكزيستانس« 

)existence(. وال بّد من االعرتاف بصعوبة تحديد املعنى املقصود من هذا املصطلح عندهم. 

ولكن يُستفاد منهم أّن البحث هنا عن نحِو الوجود اإلنسايّن وكيفيّته. ولذلك قلاّم يستخدُم هايدغر 

هذه كلمة »إنسان« للتعبري عن املعنى الذي تدّل عليه هذه الكلمة؛ وإمّنا يعرّب عنه مبصطلحات 

عّدة منها »دازاين«، أو »املوجود هناك«، »إگزيستانس«، »األنا«، »املوجود نفسه«، عىل أّي حال 

هذا اإلنسان بتسمياته املتعّددة هو وحده الذي عنده إگزيستانس. واألدّق أن ال نقول عنده بل هو 

إگزيستانُس ذاته. وإذا كان مثّة ماهيّة لإلنسان فهي ماهيّة وجوده ونتيجة وجوده الخاّص. 

وعليه، فإّن الوجوديّة الغربيّة تدور حول اإلنسان، وهو محورها الذي تدور رحاها حوله. وتعريف 

الوجوديّة بأنّها االعتقاد بأصالة الوجود الخاّص باإلنسان، دليٌل عىل هذا املّدعى. والتربير الوجودّي 

لهذا االهتامم الخاّص باإلنسان فلسفيًّا هو أّن التساؤل عن الوجود طُرِح ألّول مرّة مع اإلنسان. »ألّن 

اإلنسان هو الكائن الوحيد الذي يتساءل عن الوجود عىل نحو العموم، ومن أجل هذا فإّن وجوده 

إگزيستانسیيل )أي وجودّي(، وله صلة بالكينونة والوجوُد ومنسوٌب إليه أو العكس. وهذا الوجود 

الخاّص باإلنسان هو وحده دون سائر الحيوانات عنده استعداد السؤال. والقدرة عىل السؤال يف 

]1]-  صدر املتألهني، 1981م.، ج 1، ص 0]-]].
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الواقع تحليٌل مسبٌق لرشوط إمكان اإلدراك لوجود اإلنسان الذي هو وجوٌد خاصٌّ يف العامل«]1].

بينام يرى صدرا أّن األصالة التي يؤمن بها هي من نصيب مطلق الوجود وهي حقيقة الوجود 

وليس مفهومه، وهذه الحقيقة تتّد من الوجود اإللهّي املحض إىل الوجود املاّدّي الزائل. وهذا 

الوجود املحض يظهر ذاته بخلق مراتب الوجود. وبناًء عليه، فإّن املاهيّة ال تظهر إاّل يف الذهن 

عامل  يف  بالوجود  الرتباطها  تبًعا  ثانية  طبيعة  الذهن  ويراها  الخارج.  عامل  يف  محّل  لها  وليس 

الذهن، وأّما الطبيعة األساس فهي الوجود ال املاهيّة. وكلاّم اكتمل الوجود ضُعفت املاهيّة، ومن 

؛ واملاهيّة مبهمة ومظلمة، سلبيّة،  ، متعنّيٌ وواقعيٌّ هنا ليس لله ماهيّة. فهو وجود محٌض، قطعيٌّ

غري متعيّنة، وغري واقعيّة. ومن هنا، مل تكن املاهيّات شيئًا يف حّد ذاتها، ووجودها املفرتض 

يتوقّف عىل االرتباط بوجوٍد واقعيٍّ تلحق به، وهذا الوجود بدوره متوقّف ومرتبٌط بالوجود املطلق 

أي الله تعاىل]2].

اإلنسان  )Existence(  هو وجود  الوجودينّي من مصطلح  مراد  أّن  يتبنّي  تقّدم  ما  وبناًء عىل 

عىل  املراتب  لجميع  تتّسع  الوجود  حقيقة  فإّن  صدرا  ماّل  عند  وأّما  العامل.  يف  وجوده  وكيفيّة 

الرغم من أّن املراتب الدنيا متعلّقة مبا عالها من املراتب، لكن نظريّة االشرتاك املعنوّي ملفهوم 

الذي ال يستخدمون مصطلح  الوجودينّي  الوجود تجعله شاماًل لجميع املراتب. وهذا بخالف 

فهّمهم  املصطلح.  هذا  دائرة  من  يخرجونه  بل  أو وصفه،  الله  عن  الحديث  عند   )Existence(

األساس هو دراسة وضعيّة اإلنسان وال مجال عندهم للحديث عن واقعٍ مطلٍق. ومن هنا ال نجد 

أّن هايدغر يستخدم مفهوم الوجود إاّل مع اإلنسان فسائر األشياء كائنة فحسب، والكائن املوجود 

الوحيد هو اإلنسان. وأّما يف فلسفة ماّل صدرا فالحديث عن مطلق الوجود. واألصيل هو الوجود 

. ففي عامل الواقع الخارجّي ال  املطلق، مبعنى أّن حقيقة الوجود متقّدمة عىل املاهيّة بشكل كيّلّ

يشء سوى الوجود، وما املاهيّات سوى حدٍّ للوجود يف الذهن.

فالحقيقة هي الوجود الذي ال يقبل التعريف، وكنهه يف غاية الخفاء عىل الرغم من أّن مفهومه 

من أعرف األشياء وأوضح األمور. وبحسب هايدغر نحن ال نعرف الوجود بادئ ذي بدء، ولكن 

رسعان ما نكتشف أّن بني املوجودات التي نتعرّف إليها صنفان متاميزان. صنٌف ليس له نسبة إىل 

ذاته، وليس له بالقياس إىل نفسه حالة أو وضع أو رؤية محّددة، وال ميكن أن يكون لهذا الصنف 

]1]-  نوايل، 1374 هـ.ش.، ص 335. 

]]]-  صدر املتألّهني، 1981م.، ج 1، ص 49. 
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مثل هذه النسبة، ومن أمثلة هذا الصنف ومصاديقه الحجر والشجر، بل املوجوادت األخرى كلّها 

سوى اإلنسان. وهذا الصنف من املوجودات كائنات فحسب. والصنف اآلخر هو املوجود الذي 

له نظرة إىل ذاته وصلة بأقرانه ونظرائه، بل له نسبة وصلة بسائر املوجودات، وله منهم وبالنسبة 

إليهم وضع أو حالة أو رؤية... فاإلنسان موجود ولكن ينبغي أن يكون أكرث ماّم هو عليه]1]. ومن 

هنا، يرى هايدغر أّن مدخل نيل حقيقة الوجود يُبحث عنه يف املوجودات، ويختار اإلنسان لهذه 

املهّمة؛ فال معنى للوجود إاّل عند من يتساءل عن وجوده ويخضعه للفحص والتحليل. 

5( تقّدم الوجود عىل املاهّية

تفتح لنا املطالب املتقّدمة الباب عىل مبحث من مهاّمت املباحث يف املقارنة بني من نحن 

املدرستان.  تؤكّده  ما  وهو  املدرستني  يف  املاهيّة  عىل  متقّدم  فالوجود  بينهم:  املقارنة  بصدد 

ويكمن الفرق يف أّن الوجودينّي يرون أّن الوجود اإلنسايّن الخاّص مقّدم عىل ماهيّته، بينام يحكم 

بأن ال يشء يف  ماّل صدرا  اعتقاد  يقتضيه  وهذا  املاهيّة.  الوجود عىل  حقيقة  بتقّدم  ماّل صدرا 

الخارج سوى الوجود وبطن الخارج ممتلئة بالوجود عىل الرغم من تعّدد مراتبه. وما املاهيّة إاّل 

نتيجة من نتائج التحليل الذهنّي، حيث يفّكك الذهن بني وجود وماهيّة. وهذا هو الفرق، فاملاهيّة 

يصنع  الذي  هو  الوجود  فإّن  الوجوديّة  عند  وأّما  صدرا  ماّل  عند  ذهنّي  وافرتاض  تحليل  مجرّد 

املاهيّة. »إّن هذه الوضعيّات الهّشة وغري الثابتة ناشئة من أّن وجوده الخاّص متقّدم عىل ماهيّته. 

أي إّن اإلنسان ليس متعيًّنا يف حدود خاّصة؛ بل بناًء عىل القيم التي يختارها، يدفع نحو العمل 

وتحّقق وجود ذاته، األمر أو األمور التي تصنع ماهيّته«]2]. 

وهنا أيًضا يتبنّي مدى االهتامم الذي أْولَتْه املدرستان بقضيّة املاهيّة وحدود املقصود منها. 

وعىل الرغم من اشرتاكهام يف وضع املاهيّة يف الرتبة الثانية بالقياس إىل الوجود، فإنّهم يختلفون 

للامهيّة  محّل  فلسفتهم  يف  وليس  والجزئيّات،  األفراد  ماهيّة  هي  الوجودينّي  عند  املاهيّة.  يف 

أّما  وحده.  به  بالرضورة  منحرصة  تكون  وال  ماهيّته،  خاّص  إنسايّن  وجود  لكّل  عندهم  الكلّيّة. 

دون  أيًضا،  جميًعا  عليهم  وتنطبق  جميًعا  األفراد  من  تنتزع  ألنّها  كلّيّة،  فهي  الصدرائيّة  املاهيّة 

فهو شبه  عليها وصًفا  نطلق  أن  أردنا  وإذا  املستقلّة.  الواقعيّة  من  االنطباق حظًّا  يعطيها هذا  أن 

الواقعيّة]3]. 

]1]-  بيمل، 1381 هـ.ش.، ص ]5 و53. 

]]]-  نوايل، 1374 هـ.ش.، ص 46 و47. 

]3]-  وحيد الرحمن، 1378 هـ.ش.، ص 141. 
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6( إدراك حقيقة الوجود

وتشرتك املدرستان يف املوقف من صعوبة إدراك الوجود وصعوبة اإلحاطة به، وقد تقّدمت 

اإلشارة إىل أّن ماّل صدرا يرى انحصار معرفة الوجود بأهل التأّمل. وأحد األسباب التي تسهم يف 

تعقيد املعرفة بالوجود هي سيادة النظراملفهوميّة واملعرفيّة عىل الفهم واإلدراك. ويدخل هايدغر 

العدم(،  برئ  العدم/  )حفرة  مفاهيم  يطرح  وهنا  وملسه،  الوجود  مواجهة  عن  البحث  ميدان  إىل 

واالضطراب وما سوى ذلك... وهو يرى أّن التجربة الحقيقيّة للوجود عند اإلنسان تتحّقق عندما 

يجد اإلنسان نفسه يف مواقع من هذا القبيل. ومن هنا ميكن أن نقول ولو بيشء من التسامح يف 

التعبري... أيًضا عند هايدغر يشء ماّم يعرّب عنه بـ«السلوك لنيل حقيقة الوجود وإدراكها«. وال نجد 

عند ماّل صدرا أكرث من التوقّف عند هذه القضيّة والحكم بصعوبة نيل الوجود وإدراكه. وال يقرتح 

طريقة محّددة الكتشاف كنهه واالعرتاف بخفائه وغموضه. ومثّة من يرى أّن املعرفة بالوجود يف 

فلسفة هايدغر تعتمد عىل األمور السلبيّة مثل: العدم، االضطراب، املوت، وما شابه. »وأّما ماّل 

صدرا فإنّه يقرتح طريًقا أخر غري ذلك كلّه... فهو يرى أّن الوجود هو رّس الفعل اإللهّي وتجيّل 

الذي يؤّدي إىل مغادرة املخلوقات محيط  آثاره؛ ذلك األمر  الوجود املحض وعالمة وأثر من 

العدم وتحلّيها بحلية التحّقق والوجود«]1].  هذا ولكن ميكن التعليق عىل هذه الفكرة بأنّها أقرب 

ما تكون إىل العرفان وأكرث انسجاًما مع مسرية أهل الذوق وسريهم وسلوكهم. 

ومعرفة  املعرفة،  يف  نظريّة  الظواهريّة  الوجود.  ملعرفة  الظواهريّة  من  يُستفاد  الغرب  »ويف 

محّددة للمعرفة. وال تقرتح الصدرائيّة نظريًّة معرفيًّة ملعرفة الوجود بطريقة إيجابيّة. وعليه، ميكن 

النظرة املعرفيّة املفهوميّة. وهذا  بعيٌد عن شائبة  الفلسفة اإلسالميّة  الوجود يف  إّن إدراك  القول 

ا أعىل من التمّحض والرصافة«]2].  يعطيه حدًّ

7( التاميز بني الوجود واملوجود 

بينهام.  باالتّحاد  يحكم  أخرى  جهة  ومن  واملوجود،  الوجود  بني  جهٍة  من  صدرا  ماّل  مييّز 

وتوضيح هذا أّن الصورة الوصفية للوجود التي هي عبارة عن ما هو موجود تختلف عن الصورة 

البحث  هذا  متابعة  أردنا  وإذا  الوجود.  عىل  التوفّر  عن  آخر  تعبري  هي  التي  للوجود  الفعلية 

املوجود،  هو  أرسطو  عند  االهتامم  مركز  هو  ما  إّن  القول  ينبغي  األرسطي  التقليد  قالب  يف 

]1]-  املصدر نفسه، ص 156. 

]]]-  نوايل، 1380 هـ.ش.، ص 181. 
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وبناًء  وأّما ماّل صدرا  الخارج.  لها تحّقق يف عامل  التي  املاهية  التقليد هو  واملوجود يف هذا 

بعد  ما  بنياَن  أّسس  فقد  املاهية،  بأصالة  القول  من  الخروج  وبعد  الوجود  أصالة  نظريّة  عىل 

الطبيعة عىل أن تكون الغاية واملطلوب األساس يف هذا العلم تحليل الوجود يف ذاته. وذلك 

كام كّررنا غري مرّة ألّن املاهية ما هي إال حّد الوجود فحسب. وهي يف الواقع تكتسب اعتبارها 

امليتافيزيقا  يف  مهمٍّ  ركٍن  إىل  الوجود  أصالة  فكرة  تحّولت  هنا،  ومن  له.  وتبًعا  الوجود  من 

الصدرائية، وهي فكرة شيّد صدرا بنيانها عىل أساس الكشف والشهود، وحاول إقامة الرباهني 

املنطقية عليها لجعلها منطلًقا ومقّدمة إلثبات مسائل أخرى يف تعاليمه الفلسفية. وهذه الفكرة 

الوجود  يكون  أن  إىل   )ens( املوجود  يكون  أن  من  الطبيعة  بعد  ما  التي حّولت موضوع  هي 

للفلسفة اإلسالمية املوروثة، وضّخ  القالب األرسطي  تغيري  التحّول إىل  أّدى هذا  )esse( وقد 

فيها شهوًدا جديًدا ألعمق نظم للواقع بحيث صار يُرى كّل يشٍء فيها مبا هو حضور أو شهوٌد 

للوجود نفسه، أو لألمر اإللهّي يف األشياء]1].

يقول ماّل صدرا يف أسفاره األربعة: »ملّا كانت حقيقة كّل يشٍء خصوصية وجوده التي يثبت 

له، فالوجود أوىل من ذلك اليشء بأن يكون ذا حقيقة. كام أّن البياض هو أوىل بكونه أبيض... 

فالوجود بذاته موجود وسائر األشياء غري الوجود ليست بذواتها موجودة؛ بل بالوجود العارض 

لها، وبالحقيقة أّن الوجود هو املوجود بذاته«]2].

)الكائن(  واملوجود  )الكينونة(  الوجود  بني  التمييز  مبدإ  يف  صدرا  ماّل  مع  هايدغر  ويتّفق 

ويجعل محور امليتافيزيقا السؤال عن الوجود. وهو بتكراره سؤال ليبنتز األثري: »مل كان وجود 

)يشء ّما( ومل يكن باألحرى العدم؟«، أو: »ملاذا يوجد هناك يشء بداًل من الاليشء؟«، وهو 

بتكراره هذا السؤال يجعل موضوع الفلسفة األّول واألساس فهم حقيقة الوجود. وهو يرى أّن 

النظر يف التقليد الفلسفّي الغريب الذي ابتدأ بأفالطون وأرسطو واستمّر بعدهام مئات السنني، 

يكشف عن أّن مركز االهتامم يف هذا املوروث الفلسفّي هو املوجود وأما الوجود نفسه فقد 

يف  وتركته  الوجود،  نسيت  بأنّها  الغربية  الفلسفة  عىل  الحكم  يصدق  ورمّبا  عنه.  مغفواًل  ظّل 

املساحة املظلمة وقد بقي ما يقرب من ألفي سنة عىل هذا الحال. والوجود يتوقّع من اإلنسان 

أن يتذكّره ملا فيه من مصلحة له بالدرجة األوىل]3].

]1]-  نرص، ]138 هـ.ش.، ص 181.

]]]-  مالّ صدرا، األسفار األربعة، ج ]، ص ]1.

]3]-  ورنو ووال، ]137 هـ.ش.، ص 18].
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ويصف هايدغر الرؤية الغربية التقليدية التي كانت حاكمة عىل امليتافيزيقا بأنها نظرة موجودية 

. وقد  )ontic( وهي نظرة أّدت إىل خلّو كلمة الوجود من املعنى وتحويل معناها إىل نيٍس منيسٍّ

جعل هذا الخلل الفالسفة ينظرون إىل املوجودات بدل أن يتأّملوا وجودها. وهذه النظرة املوجوديّة 

أغرقت الفلسفة والعلوم التابعة لها أو املبنيّة عليها يف التفاصيل التي تعيق عن فهم الوجود نفسه، 

وتعلّق معرفته عىل معرفة خصوصيّات املوجودات. ويرى هايدغر أّن هذه الرؤية تتضّمن عّد الوجود 

رشطًا متقّدًما عىل التجربة املعرفية، ويتعاملون معه عىل أنّه يشء معروف يُنطلق منه يف املسار 

العلمّي واملعريفّ، عىل أمل أن يثبت املعنى املفرتض مسبًقا يف نهاية املطاف. وهم يعلنون أّن 

فهمنا للوجود متوقٌّف عىل دركنا للموجودات. ويف النتيجة ال يقدر هؤالء عىل إثبات صّحة الحكم 

بأّن معنى الوجود هو ما يُخلص إليه من املعنى الذي يتعنّي عرب املوجودات. وصحيح أّن الوجود 

أخريًا هو وجود املوجودات، ولكّنه أمٌر مختلٌف عن املوجودات وال ميكن بيانه وتفسريه بصفات 

املوجودات وخصائصها ومشّخصاتها]1]. ويطرح هايدغر يف مقابل النظرة املوجوديّة )ontic( نظرة 

وجوديّة أساسيّة يأمل من ورائها كشف الحجاب عن الوجود.

8( مفهوم االختيار

اإلمكانات.  من  مجموعة  بني  دامئًا  يقع  اإلنسان  أّن   )existence( الوجود  فالسفة  يرى 

الخاّص  اإلمكان  عليه،  وبناء   . خاصٍّ إمكاٍن  معرض  يف  هو  إليه،  اإلنسان  التفات  قبل  والعامل 

وفق  ويحّققها  إمكاناته  يصنع  الدوام  عىل  واإلنسان  العامل.  وحوادث  األشياء  خصوصيّات  هو 

اختياراته وقيمه وذلك بحريّته. وهذه األحوال املتبّدلة تربط بني اإلنسان وبني الرهبة والقلق، هذه 

الرهبة التي تجعل اإلنسان يلتفت إىل عدم ثبات حاالته وعدم استقرارها]2]. وأّما مالّ صدرا فإنّه 

يرّبر خصوصيّات األشياء وحوادث العامل مبا يسّميه »اإلمكان الفقري«. وهنا ال محّل للبحث عن 

الحريّة واإلمكان الخاّص.

الوجوديّة  الفلسفات  أو  الفلسفة  يف  بل  هايدغر؛  فلسفة  يف  الوجود  تقريب  وطريقة 

عن  ذلك  فيتّم  صدرا  ماّل  عند  أّما  اإلنسان،  عند  االختيار  ملس  عن  الحديث  خالل  من  تتّم 

واملحوريّة يف  املفتاحية  املفاهيم  من  والحريّة  واالختيار  الثانية.  الفلسفية  املعقوالت  طريق 

الفلسفات الوجوديّة ومن دونهام ال ميكن فهم الوجود اإلنسايّن.

]1]-  أحمدي، 1381 هـ.ش.، ص 3]].

]]]-  نوايل، 1374 هـ.ش.، ص 40.
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»وهذا املضمون بارٌز يف فلسفة كريكيجارد إىل درجة كبرية، فهو ال يكاد مييّز بني االنوجاد 

وبني االختيار ويعرّب عن املفهومني بطريقة تشعر بالرتادف بينهام... وسارتر مرصٌّ عىل الربط 

بني املفهومني إىل حدٍّ قريٍب من الحّد الذي يراه كريكيجارد. فال يقبل أّن اإلنسان يوجد أّواًل 

ثّم يكون مختاًرا؛ بل معنى اإلنسان عنده أن يكون مختاًرا من قبل«]1].

بني  وباختياره  باختياره،  إمكاناته  يحّدد  فاإلنسان  تقريبًا.  هايدغر  عند  نراه  نفسه  واألمر 

ينوجد  ال  واختيار  حريّة  دون  من  فاإلنسان  هذا  وألجل  وجوده؛  يحّقق  املتعّددة  اإلمكانات 

بل يكون. وعليه فإّن الوجود اإلنسايّن ال ميكن فهمه إال بتجربة االختيار. »وألجل هذا يربط 

هايدغر بني االنوجاد وبني الحريّة )االختيار(. ويرى عدم إمكان درس املفهوم األّول مع غّض 

الحريّة  أي  للحريّة:  الوجودّي  املعنى  يقصد  الحريّة  عن  يتحّدث  وعندما  الثاين...  عن  النظر 

التي بها يبحث اإلنسان عن وجوده«]2].

الوجود بطريقة مختلفة ال تستند  يعالج ماّل صدرا مسألة  الوجودّي  الكالم  ويف مقابل هذا 

يدرك  اإلنسان  أّن  يرى  هو  بل  الوجودية؛  تعرّب  كام  الوجود  اختيار  وتجربة  الحريّة  مفهوم  إىل 

 » الوجود بواسطة املعقوالت الثانية الفلسفية. ومعنى ذلك أّن الوجود عنده يشء »نفُس أمريٍّ

يدركه اإلنسان بالتجربة ثّم يحّوله إىل مفهوم قابل للتعميم عىل سائر املوجودات.

9( العدم

العدم عند الوجودينّي هو من أجل الوصول إىل الوجود. فالعدم عندهم يستوعب الوجود 

بطن  من  يأيت  فالوجود  العدم.  حّد  إىل  الذهاب  من  بّد  ال  حقيقته  عىل  الوجود  ولفهم  كلّه. 

»الكينونة  كتابه  يف  هايدغر  يطرح  مثال  متداخالن.  والوجود  العدم  فإّن  هذا  أجل  ومن  العدم، 

والزمان« الغفلة التاّمة عن الوجود. فهو يرى أّن اإلنسان يغفل عن وجوده؛ ألنّه ينظر دامئًا إىل 

والتعايل  املوجودانية  النظرة  من  الخروج  من  بّد  ال  الوجود  حقيقة  إىل  وللوصول  املوجود. 

والحرية.  الرهبة  أساس  عىل  يتحّقق  التعايل  وهذا  الوجود.  حقيقة  معرفة  إىل  للوصول  عنها، 

من  اإلنسان  يخرج  الحالة  هذه  مثل  ففي  الرهبة،  هي  اإلنسان  بها  يشعر  التي  األوىل  فالحالة 

الحالتان  الفلسفّي. وهاتان  التفكري  يبدأ  الغفلة عن وجوده، وبعد ذلك يقع يف الحرية وبعدها 

بينهام تشابٌه والفرق بينهام هو يف أّن العدم هو سبب الرهبة، والوجود هو أساس الحرية... وبناء 

]1]-  مك كواري، 1377 هـ.ش.، ص 179.

]]]-  أحمدي، 1381 هـ.ش. أ، ص 547.
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التي تجعل اإلنسان يخرج من إسار املوجودات... وعندما ينكشف  الهيبة وحدها هي  عليه، 

لنا فقر املوجودات نستيقظ ونغرق يف الحرية، وبسبب هذه الحرية وحدها؛ أي انكشاف العدم 

ينطلق لساننا بالسؤال »ملاذا«]1].

ويف املقابل ال يرى ماّل صدرا للعدم أّي حظٍّ من الوجود، من حيث إنّه عدٌم. ولكّنه يتساءل 

عن األسباب التي تجعل الذهن البرشّي قادًرا عىل التساؤل حول العدم وإطالق بعض األحكام 

فهو  والتصّورات،  املفاهيم  صياغة  عىل  قادٌر  الذهن  أّن  ويجيب  منه.  املفاهيم  وصياغة  عليه 

قادر عىل تصّور عدم نفسه، كام عىل تصّور العدم املطلق. وبعبارة أخرى: العدم عند ماّل صدرا 

هو اخرتاٌع برشّي، ال واقع له وال ثبوت. والوجود عنده يكتشف من طريق الوجود، والعدم أيًضا 

يكتشف بواسطة الوجود. 

وقد طُرحت يف الفلسفة ثالثة أجوبة عن السؤال عن العدم ووجوده، هي: العدم ال وجود 

بارمنيدس  اختار  وقد  مطلًقا.  موجوٌد  العدم  له،  وجود  ال  املطلق  الكيّل  العدم  مطلًقا،  له 

االحتامل األّول. وتبّني دميقريطس االحتامل الثاين وسّمى الخأل بالعدم الذي ميكن أن يكون 

وذلك  ؛  تعنّيٌ نفٍي  كّل  أّن  يرى  فهو  بالغريية.  عنه  يعرّب  الذي  العدم  يقبل  وأفالطون  موجوًدا. 

فإّن  وعليه  الفاليّن.  املثال  أو  املعنى  ليس  إنّه  قوِل  عىل  يتوقّف  املثال  أو  املعنى  تعنّي  ألّن 

األساسية  املقوالت  من  واحد  النسبي  والالوجود  بارمنيدس.  رأي  بخالف  موجوٌد  الالوجود 

للفكر، وليست الحاجة إليه لحركة الفكر ونشاط الذهن وواقعيّة الواقع، بأقّل من الحاجة إىل 

الوجود. وأرسطو يقبل الال وجود النسبّي ويرى أنّه الوجود بالقّوة. وهذا هو االحتامل الثالث 

تصّور  إىل  ينتهي  الوجود  تصّور  أّن  يرى  فإنّه  هيغل  وأما  أعاله.  ذكرناها  التي  االحتامالت  من 

العدم. وتصّور الوجود وتصور العدم وهام من رشائط حصول الصريورة وليسا موجودان. 

وقد سعى هايدغر إلعطاء العدم واقعيّة. وهو يرّصح بأنّه عندما نتحّدث عن العدم فإنّنا يف 

الواقع نتحّدث عن الوجود؛ وذلك ألّن الوجود يستعيص عىل التصّور والتعريف. وبالتايل فام 

يرى  ولكّنه  اإليجابية؛  الصفات  من  كثريًا  للعدم  هايدغر  ويعطي  الوجود.  هو  العدم  يف  نراه 

أنّنا عندما نريد تعريفه فإنّنا ال نقول شيئًا أو نلغي وجوده]2].

واحد.  يشء  عنده  والعدم  والوجود  العدم،  بطن  من  يخرج  الوجود  »أّن  هايدغر  ويرى 

]1]-  پرونی، 1379، ص ]35-3.

]]]-  وال، 1380 هـ.ش.، ص 167.
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أسئلة  طرح  من  يتمّكن  وال  الذاتية،  طبيعته  داخل  يف  الغوص  عىل  يقدر  ال  واإلنسان 

قضية  فإّن  حال  أّي  وعىل  العدم«]1].  مواجهة  عىل  القدرة  عنده  كانت  إذا  إال  ميتافيزيقية، 

يف  اآلراء  اختلفت  وقد  الفلسفي.  البحث  مائدة  عىل  املطروحة  القدمية  القضايا  من  العدم 

بارمنيدس  يرّص  آنًفا،  إليه  أرشنا  ما  إىل  ومضافًا  العدم.  حول  تدور  التي  باملسائل  يرتبط  ما 

غري  العدم  كان  لو  بأنّه  يرصح  وغورغياس  له.  وجود  ال  ما  يعرف  أن  ميكن  ال  اإلنسان  أّن 

موجود فإّن الوجود أيًضا لن يكون موجوًدا. ويتحّدث أفالطون عن ما يبدو شيئًا ولكّنه ليس 

بيشء. وأرسطو يحمل أحكاًما شتّى عىل العدم ويصفه بأوصاف عّدة، وبالتايل يرى رضورة 

تكون  أن  بدل  األشياء  وجود  عن  اإلنسان  تساؤل  بني  الرتابط  يرى  وهايدغر  عنه.   الحديث 

العدَم موجوٌد فكيف ميكن أن يكون  إّن  إذا قلنا  العدم.  معدومة؟ وبني رضورة الحديث عن 

اليشء املوجود معدوًما؟ وإذا قلنا إّن العدم ال وجود له، فكيف ميكن الحديث عنه؟ »ومن 

هنا، يقول هايدغر إّن  اليشء الذي ينعدم هو من األول مل يكن. وهذه هي الطريقة الوحيدة  

يُنبَس  لن  نفسه  فالوجود  العدم مطروًحا  يكن  وإذا مل  العدم...  بالحديث عن  لنا  التي تسمح 

بالكينونة ألنّه  الوجود ومقامه. ووجود اإلنسان مرتبط  الوجود يف مرتبة  ببنت شفة عنه. عدم 

أخرج نفسه من دائرة العدم«]2].

ويرى هايدغر أّن العدم من أقدم املسائل الفلسفية، ويعتقد أّن بارمنيدس يف محاورة »ما 

امليتافيزيقا؟« يشري إىل هذا األمر حني يقّرر أنّنا ال نفهم معنى اليشء الذي ال وجود له. كام 

النفي  عىل  مقّدٌم  العدم  أّن  أّدعي  »أنا  ويقول:  الوجود،  نفي  من  بكثري  أوسع  العدم  أّن  يرى 

والال«]3]. »الدازاين هو املوجود الذي يجد طريقه إىل العدم«]4].

هذا  مثل  تعريه  ال  صدرا  ماّل  فلسفة  أّن  نجد  للعدم  تُعطى  التي  األهمية  هذه  مقابل  ويف 

يبتعد عن البحث عن العدم مبقدار ما يرّص هايدغر عىل البحث  إّن مال صدرا  االهتامم. بل 

فيه، ويكتفي بنفي الوجود عنه، وال مينحه سوى مقام نفي الوجود وسلبه. وهو يعالج قضية 

العدم مفهوٌم ليس  إّن  السفر األول ويقول  الثانية من  الخامس من املرحلة  الفصل  العدم يف 

والواقع عدٌم ال  األمر  نفس  الذي هو يف  اليشء  أّن  ويقّرر  والوجود،  التحّصل  له نصيٌب من 

]1]-  سيد، 1380 هـ.ش.، ص ]15.

]]]-  أحمدي، 1381 ب. هـ.ش.، ص 138.

[3[-  Heidegger, 1998, P.84.

[4[- Ibid, P. 96.
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هو  األمر يشٌء  نفس  وليس يف  أصاًل،  له  تحّصل  واحٌد ال  عدٌم  إال  ليس  »فالعدم  له:  وجود 

عدٌم«]1].

وباملقارنة بني املدرستني نجد أّن الفرق بني املدرستني يف ما يرتبط ببحث العدم ميكن 

اآلتية: بالنقاط  تلخيصه 

وأما   . خاصٍّ يشء  عدُم  هو  بل  محًضا،  عدًما  وليس  نسبيٌّ  عدٌم  صدرا  ماّل  عند  العدم  أ- 

العدم املطلق فال ميكن اإلخبار عنه. وأما هايدغر فإّن العدم عنده مطلٌق ومحٌض.

الهايدغرّي  العدم  بينام  ؛  وفرعيٌّ ثانويٌّ  الوجود  إىل  بالنسبة  صدرا  ماّل  عند  العدم  ب- 

متضايفان  والوجود  العدم  إّن  القول  ميكن  ولعلّه  أهميّته.  يف  الوجود  يضاهي  يكاد  أسايٌس 

الشريازي. ومتناقضان عند مدرسة  الوجودينّي،  عند 

النفي. وأما عند هايدغر  ينتج عن  العدم عند ماّل صدرا هو مجرد عمٍل ذهنّي منطقّي  ج- 

والنفور،  األشخاص،  بني  واالختالف   . ذهنيٍّ عمٍل  مجرّد  وليس  النفي  واقعية  مبعنى  فهو 

واألمل الناجم عن الرفض، صوٌر من العدم أشّد من مجرّد النفي الذهنّي أو التكذيب.

فلسفة  يف  بينام  واملفهومّي،  النظرّي  العقل  بواسطة  يُدرك  صدرا  ماّل  عند  العدم  هـ- 

له. التجربة اإلنسانيّة  يُدرك عن طريق  هايدغر 

9( مراتب الوجود

من أهّم األفكار التي يطرحها صدر الدين الشريازي نظريّته يف مراتب الوجود والتشكيك 

الفلسفات  يف  مطروحة  ليست  الفكرة  وهذه  املراتب.  هذه  عىل  الوجود  مفهوم  صدق  يف 

كام  صدرا  فماّل  الجوهرية.  الحركة  هو  املجال  هذا  يف  اآلخر  والعنرص  الحديثة.  الوجودية 

يصدق  نفسه  الوقت  يف  ولكّنه  بسيٌط؛  واحٌد  مفهوم  الوجود  أّن  يرى  فلسفته  يف  معروٌف  هو 

أّن الوجود هو منشأ الوحدة  بالتفاوت وهو ما يعرّب عنه بالتشكيك. واملقصود  عىل مصاديقه 

والتغاير.  االختالف  منشأ  عينه  الوقت  وهو يف  العامل،  املوجودة يف  األشياء  بني  واالشرتاك 

وال يعني هذا الكالم سوى أّن الوجود أمٌر يقبل الشّدة والضعف. وبعبارة أخرى: أعىل مرتبة 

من مراتب الوجود وأشّدها هي الوجود اإللهّي وسائر املراتب هي ما دونه من املراتب ذات 

الوجود الضعيف إىل أن يصل األمر إىل أضعف املراتب املالصقة للعدم وهي مرتبة املاهية.

]1]-  صدر املتألهني، 1981م.، ص 350.
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وأما هايدغر فإنّه يرى أّن وجود الوجود ليس هو الله وليس أساس العامل، وليس هو أّي موجود 

آخر، وبهذا املعنى يُسّمى »ليس«]1].

0]( معنى األصالة واإلمكان

ماّم يلفت النظر ويستدعي املقارنة بني املدرستني الفلسفيّتني اشرتاكهام يف مفهومي األصالة 

فلسفة  يف  فاإلمكان  فحسب.  اللفظي  االشرتاك  عىل  مقصوٌر  االشرتاك  هذا  ولكن  واإلمكان. 

هايدغر ال يعني سوى االختيار املتاح للدازاين، وبني االختيار والزمان ترابٌط وثيٌق. أّما اإلمكان 

موجودات  وحاجة  الفقرّي،  باإلمكان  كبرية  درجة  إىل  يرتبط  فهو  املتعالية  الحكمة  مدرسة  يف 

العامل إىل واجب الوجود. 

بالدازاين وخياراته.  يُقال عن األصالة فهذا املفهوم مرتبٌط يف فلسفة هايدغر  والكالم نفسه 

فالدازاين األصيل له صلة بتاريخه وماضيه، ويفهم ما ميليه عليه الرتاث وهو بصري به، ما يسمح 

من  أو صفة  فاألصالة حكم  ماّل صدرا  فلسفة  وأما يف  الرتاث.  بهذا  باتّخاذ عالقات جديدة  له 

صفات الوجود يف مقابل االعتباريّة التي هي صفة من صفات املاهية وحكٌم من أحكامها. وتعني 

األصالة عنده ترتّب األثر والتحّقق يف منت الواقع.

]]( اهلل واإلهلّيات

ال تالزم يف الوجوديّة بني الفلسفة مبا هي علٌم للوجود وبني اإللهيّات. وأما الصدرائيّة فهي 

تنطلق من أّن الفلسفة هي بالدرجة األوىل معرفة الوجود اإللهّي. »الوجود مبا هو واقٌع وليس مبا 

هو مفهوٌم هو ذات الواقع أو الحقيقة النهائيّة. وهذا الواقع النهايئ والحقيقة املطلقة هو »الله«، 

وذاته ال يعلمها سواه؛ ألنّه يف ذاته مطلق وغري مرشوط ومتعاٍل«]2].

بينام يرى هايدغر أّن اإللهيات بنسبتها كّل يشء إىل الله تسّد باب التساؤل حول الوجود. 

هو  الله  أّن  فريى  صدرا  ماّل  وأما  بحلّه.  أمل  ال  لغزًا  الوجود  يجعل  اإللهّي  الفكر  أّن  وعنده 

مبدأ العامل وغايته. وكل ما يف العامل يسري نحوه. وجهة هذه الحركة الوجودية واحدٌة وتختم 

باإلنسان الكامل الذي تتجىّل فيه الصفات اإللهية]3].

]1]-  ورنو ووال، ]137 هـ.ش.، ص 33]-34].

]]]-  العطاس، 1375 هـ.ش.، ص ]].

]3]-  وحيد الرحامن، 1380 هـ.ش.، ص 3]1.
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3]( الزمان

والزمان أيًضا من املوضوعات التي طُرحت يف املدرستني مع مستًوى عاٍل من االختالف. 

الزمان. وألجل هذا  الوجود والوجود هو  الزمان هو  أّن  أّن هايدغر يرى  قبُل إىل  وقد أرشنا من 

أعطى الزمان والزمانية قسطًا مهامًّ من تفلسفه. 

منه  له  وكانت  أحكاًما  له  وذكر  وآثاره،  كتبه  بالبحث يف  الزمان  ماّل صدرا خّص  ومن جهته 

مواقف، أهّمها ثالثة، هي:

والتأّخر. وقد عرض هذا  التقّدم  للفلك األقىص من جهة  الوضعيّة  الحركة  الزمان مقدار   1-

الرأي يف رشح الهداية األثريية ورشح حكمة اإلرشاق وهو الرأي املعروف الذي تتبّناه الفلسفة 

املشائية.

-2 الزمان مقدار الحركة الجوهرية للفلك من جهة التقّدم والتأّخر. وهذا الرأي عرضه يف أكرث 

من موضع من كتبه مثل: تعليقة عىل اإللهيات، والشواهد الربوبية، ورسالة الحدوث.

-3 الزمان مقدار الوجود الطبيعّي املتجّدد بنفسه. وما ميكن عّده الرأي األساس ملاّل صدرا 

الخصوص]1]. ويف سياق توضيحه إلشكالية  الرأي، وقد عرضه يف األسفار عىل وجه  هو هذا 

التجدد والتقيض  التي هي أفق  الواجب والزمان يقول: »...فالزمان بهويّته االتصالية  الربط بني 

نزول  مراتب  من  ضعيفة  ومرتبة  األوىل  العلّة  شؤون  من  واحٌد  شأن  والتغاير  الحوادث  وعرش 

الوجود، فيكون أضعف املمكنات وجوًدا وأخّس املعلومات رتبًة«]2].

التشابه  هذا  أّن  غري  املدرستني  بني  الزمان  بحث  يف  التشابه  بعض  وجود  من  الرغم  وعىل 

الربط إىل  بالدازاين وال يعّمم هذا  الزمان  السطحّي يخفي تحته اختالفًا أهّمه أن هايدغر يربط 

سائر الكائنات بخالف ماّل صدرا، واألمر الثاين هو أّن فهم حقيقة الزمان تختلف بني املدرستني.

املصادر واملراجع:

أحمدي، بابك )1381 أ هـ.ش.( هایدگر وپرسش بنیادین، طهران: نرش مركز.. 1

أحمدي، بابك )1381 ب هـ.ش.( هایدگر وتاريخ هستی، طهران: نرش مركز.. 2

]1]-  مصلح، 1378 هـ.ش.، ص 468.

]]]-  صدر املتألهني، 1981 م.، ص 381-]38.
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 وكيف يمكن لقوهلا أن يكون؟
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هايدغر ونحن
اقرتاب نقدي من القراءات العربية لفلسفته
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هايدغر بالعربية
هل يمكن أن تقال اهلايدغرية بلغة العرب وكيف يمكن لقوهلا أن يكون؟

     
]*[

موسى وهبه]]]

       

تقرتب هذه املقالة من هايدغر ال عىل نحو العرض والتحليل والنقد، وال عىل سبيل التأويل 

لفكره أو التعليق عىل مرشوعه الفلسفي، هي حرصاً ـ كام يذكِّر وهبه يف مستهل مقالته هذه 

ـ مسعى لتحرِّي ومعاينة ما جاء باللغة العربية من نصوص مرتجمة أو مؤلَّفة حول فيلسوف 

"الدازاين".

املقالة تيضء كام أرشنا، عىل إشكال قلّام أيضء عليه من طرف الباحثني العرب املهتمني 

بفكر هايدغر ومرشوعه الفلسفي. وهنا عىل وجه الخصوص تكمن أهميتها.

املحرر

لن أقّدم يف ما ييل تأويالً آخر لفكر هايدغر. ولن ألقَي ضوءاً جديداً عىل زاوية ملّا تزْل ُمعتمة. بل 

لن أتكلم أصالً عىل البادرة الهايدغرية. وقويل يقع دون استيضاح هذه البادرة وتفليتها. وانهاممي 

الجملة  عىل  وهي  ترجمة،  أو  تأليفاً  هايدغر  تناولت  التي  العربية  بالنصوص  باألحرى،  ينحرص، 

مجموعة قليلة قابلة للحرص والتبويب ورمّبا التأريخ. لكني ال أُعنى بهذه الجوانب اآلن بل أسلك 

درباً صارت سالكة منذ زمن قليل. أسأل فقط: كيف ميكن لقول هايدغر بالعربية أن يكون؟ وأفّصل 

أن  لذلك  ذلك وكيف ميكن  كان  فكيف  نعم  فإن  بالعربية أصالً؟  هايدغر  قول  قليالً: هل ميكن 

يكون؟  

*- مفكر لبناين وأستاذ مرشف عىل أبحاث الدكتوراه العليا يف الفلسفة - الجامعة اللبنانية.
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والسؤال: هل ميكن قول هايدغر بالعربية؟ ليس مجرّد سؤال بروتوكويل نظراً إىل أّن العربية لغة 

تضمر فعل الكون )sein( يف الربط بني املبتدأ والخرب فال يظهر هذا الفعل بشخصه كام قد يفعل 

يف لغات أخرى.  وال يظهر البتة يف صيغة الحارض.

والتواجد،  والوجد  والوجود  والثبوت  الكون  اختصام يف  أمّيا  العربية  أهل  يختصم   إىل ذلك 

يف  »هست«  مقام  تقوم  لفظة  وضعها  أول  منذ  العربية  يف  »ليس  أن  إىل  الفارايب  أشار  أن  وسبق 

الفارسية وال مقام »أستني« يف اليونانية وال مقام نظائر هاتني اللفظتني يف سائر األلسنة.«... ومنذ 

أخربنا أّن بعض »الفالسفة الذين يتكلمون بالعربية« وضعوا لفظة »هو» مكان هست وأستني، وأن 

آخرين استعملوا بدل الهو لفظة املوجود« و»استعملوا الوجود يف العربية حيث تستعمل »هستي« 

الفارايب:  النرص  )أبو  ويكون وسيكون«.  كان  مكان  ويوجد وسيوجد  واستعملوا وجد  بالفارسية، 

كتاب الحروف، تحقيق محسن مهدي، بريوت، دار املرشق الطبعة الثانية، 1990، ص113-112(. 

بل سبق أن أقدم الكندي عىل استعامل أيس وليس بدالً مام سيشيع بعده من وجود وعدم )عىل 

ما يذكر أنطوان سيف: مصطلحات الفيلسوف الكندي، بريوت، الجامعة اللبنانية، 2003،

 مادة أيس وكون ووجود( وصوالً إىل ما أثاره ناصيف نصار يف وجه شارل مالك الذي مال إىل 

نقل Existentialism بـ كيانيّة ودافع عن ميله يف فصل طويل من املقدمة )راجع ناصيف نصار: 

مقالة يف الوجود، بريوت، دار النهار، 2001( 

أقول، يف هذه اللغة التي حاُل الكون والوجود واأليس هي تلك الحال، هل ميكن قول هايدغر 

ما  للوجودية« عىل  الحقيقّي  الوجود«، و»املؤسس  »فيلسوف  بالعربية  م  يُشاع ويعمَّ ما  وهو عىل 

يقول عبد الرحمن بدوي )موسوعة الفلسفة، بريوت، املؤسسة العربية للدراسات والنرش، 1984(، 

العاملي،  والفكر  )العرب  يَُعْنِون مطاع صفدي  ما  الكينونة« عىل  نسيان  أو هو صاحب »نصوص 

العدد الرابع، بريوت، خريف 1988( ؟؟ 

الواقع، إن هذا اإلشكال اللغوّي البنيويَّ مل يشّكل عائقاً يُذكر أمام الطموح العريبِّ إىل قول هايدغر، 

أو التوق العريب املضطرم وصوالً إىل الدعوة إىل »معارشته واكتشاف لهجاته املضمرة مرّة بعد مرّة 

وصرباً بعد صرب، حتى الدخول معه يف العشق األخري« )العرب والفكر العاملي م.ن رئيس تحرير(:

 فمنذ بدايات األربعينات، عىل ما يذكر عبد الرحمن بدوي » نبّهنا طه حسني إىل إمكان استعامل 

لفظ اآلنية ترجمة للكلمة األملانية Dasein«. بل قّدم بدوي أطروحته للدكتوراه يف الفلسفة بالعربية 
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بعنوان »الزمان الوجودي« وناقشها بالعربية أمام جمهور ضخم تجاوز األلف شخص يف 29 مايو 

يرتبط مبارشة بوجودية هايدغر ويعّد  الوجودية إمنا  بدوي: »إسهامي يف  يقول  1944. وفيها  سنة 

إكامالً ملذهبه يف عدة نواٍح« )ع. بدوي: سرية حيايت، املؤسسة العربية للدراسات والنرش، 2000، 

الجزء األول ص 179-178(. 

وصحيح أن بدوي انرصف بعد ذلك إىل تحقيقات تراثية وتأليفات إال أنّه نرش يف القاهرة منذ 

1960 دراسات يف الفلسفة الوجودية، خصص فيها فصالً من مثاين صفحات بعنوان »هايدغر زعيم 

الثاين(،  الفلسفة، الجزء  الوجودية«، وفصالً آخر يف موسوعته من ثالث عرشة صفحة )موسوعة 

مارتن هايدغر:  1964 )يف:  لها يف  لهايدغر عىل األصل األملايّن وقّدم  وراَجَع نصوصاً مرتجمة 

ما الفلسفة، ما امليتافيزيقا، هيلدرلني وماهية الشعر، ترجمة فؤاد كامل عبد العزيز ومحمد رجب 

السيد، القاهرة، دار النهضة العربية، 1964(.

وسيكون علينا أن ننتظر 1986 لصدور مارتن هايدقار: معضلة الحقيقة، )ترجمة شهاب الدين 

اللعالعي، الدار التونسية للنرش،( فاتحة لسلسلة فلسفية مل تصلنا حلقاتها األخرى.  والحقاً، سوف 

تخّصص العرب والفكر العاملي يف خريف 1988 محوراً يضّم حوايل 90 صفحة مليئة من »نصوص 

نسيان الكينونة« بإرشاف فريق الرتجمة واملراجعة يف مركز اإلمناء القومي-بريوت.

يليه بتأخر نسبي كتاب: مارتن هايدغر، التقنية ـ الحقيقة ـ الوجود )ترجمة محمد سبيال وعبد 

الهادي مفتاح نرش املركز الثقايف العريب، بريوت-الدار البيضاء 1995( يف أكرث من مئتي صفحة 

نقالً عن الرتجمة الفرنسية.

كتاباً عمومياً عن هايدغر  ليس  لكنه  بالعربية  لهايدغر  يخّصص  واحداً  كتاباً  أّن مثة   وصحيح 

تأليف محمد  امليتافيزيقا  هايدغر ومشكل  بعنوان   essai محاولة:  ـ  كتاب  بل  مدرسياً  تعريفاً  وال 

محجوب عن دار الجنوب، تونس، 1995 )وسأتوقف الحقا عنده بالنظر إىل تفرده(. 

هذا برصف النظر عن االستناد إىل هايدغر أو اإلحالة إليه يف بطون املؤلفات واملقاالت املنثورة 

يف طول العربية وعرضها ومشاريع الرتجامت املعلنة لنصوص أساسية له.

ليس هايدغر غريباً عن قوله بالعربية إذن ـ وإن كان اسمه نفسه يُكتب بأشكال  أربعة أو خمسة 

بالجيم والقاف والغني وبألف أو من دون ألف بعد الهاء وبألف أو من دون ألف يف ما قبل األخري- 

ليس هايدغر غريباً بل هو مقيم بالعربية، وإْن بتقطّع، منذ ستني عاماً عىل األقل.
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ما  أقل  بالعربية  الهايدغري  »النقد«. والنص  أمام  يثبت  )الوقائعي( ال  الواقعّي  القيام  لكن هذا 

يُقال فيه إنه:

م وابتدايئُّ وأحياناً  قلق املصطلح ومضطرب العبارة وبعيد املنال يف الرتجامت. والقول فيه معمِّ

متغاير يف معظم مقدمات نصوصه واإلشارات إليه حتى إذا ما حاول القوُل اإلمعاَن يف التخصيص 

والغوَص يف التفاصيل، اضطر إىل االستعانة بالفرنسية كام فعل محمد محجوب وكأن العربية مل 

تعد تلبي.

ما  وبعض  مبصطلحاته  منها  الواحد  يتحدد  كرثة،  بل  واحد  هايدغر  العربية  يف  ليس  هكذا،   

انكشف منه.

 Zeit ومشتقاته من مصطلحات عربية. ويف ما يعادل Sein وأتفىّل قلق املصطلح يف ما يعادل

ومشتقاته ولواحقه وحسب، مهمالً اآلن النظر يف مصطلحات املنهج الفيميايئ وملحقاته.

2- وأبدأ بالزوج العريب: الوجود واملوجود بإزاء ) Sein  وSeiend Etre et Etant(. ويرد هذا 

النقلة واملؤلفني فال يشّذ عنه سوى فريق الرتجمة واملراجعة يف مركز اإلمناء  الزوج عند معظم 

القومي )العرب والفكر العاملي، العدد الرابع(  ويف نص مديره العام مطاع صفدي )يف نقد العقل 

الغريب، بريوت، مركز اإلمناء القومي، 1990، ص271( حيث يُستبدل بزوج الكينونة والكائن.

ويعود فريق الوجود واملوجود لينقسم عىل نفسه يف املشتقات واللواحق:

 -21- فيلجأ التقليد البدوي )عبد الرحمن(، إضافة إىل الزوج املذكور، إىل قول Dasein بلفظ 

اآلنية »وهو املوضوع الذي وضعه هايدغر لنفسه يف كتابه الرئيس« عىل ما يقرر ع. بدوي الذي 

رسعان ما يسميه الوجود ـ هنا )يف دراسات يف الفلسفة الوجودية( والوجود ـ هناك )يف موسوعة 

الفلسفة( ويقول علم »الوجود« كام هو متوقع بإزاء أنطولوجيا. 

وإذ يخّص بدوي الوجود بـ  Sein ال يرتك لـ Existenz سوى »الوجود خارج الذات« )املوسوعة( 

أو سوى التخارج )دراسات( ال يسعه أن يشري إىل Existenzial إال بلفظ: الخاصية الجوهرية لوجود 

اإلنسان. وإذ يطلق لفظ املوجود بإزاء Seiend عىل »األشياء واألدوات« أيضاً ال يعود بإمكانه تييز 

وحده  »الذي  بدوي:  ع.  يقولها  أن  يفرتض  كان  وبعبارة   existe وحده  الذي  اإلنسان«  »موجودية 

يقال فيها  existe، والتي يفرتض أن  التي ال  الذات«، من كائنية »األشياء واألدوات«  يوجد خارج 

إذن: »ال توجد خارج الذات«. لكن مثل هذه »الفضيحة« ال يتيرس لها أن تظهر بل عليها أن تسترت 
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ليتابع بدوي التمييز يف وجهة أخرى بني املوجود املعطى Vorhanden والوجود ـ يف ـ متناول 

اليد Zuhandensein غافالً هذه املرة عن أن الوجود ال يُطلق عىل »املوجودات« ـ بل تلك غفلة 

عامة )شبه عامة باألحرى( يف محاولة قول امللحق sein حيث يصح قوله غالباً باملصدر الصناعي 

)املشتق من النسبة( )يف محاولة قول In-der-Velt-sein بـ وجودـ  يفـ  العامل مثالً. حيث كان من 

 .Daseinو Sein  األنسب واألسهل أن يقال يف ـ العاملية خشية أال يعود مثة فارق إال إضافياً بني

دون  من  يرتكه  لكنه ال  بدوي  الفلسفة...( تييز  ما  هايدغر:  )مارتن  كامل  فؤاد  ويتابع   -211-

تفرقة  إىل  تكون  ما  أقرب  هي  تفرقة  واملوجود   Sein الوجود  بني  هايدغر  »يفرق  فيقول:  تسويغ 

أنه تجنب الرتجمة بكينونة وكائن  العينّي« )كذا( ويعلن  الذهني والوجود  الوجود  اإلسالميني بني 

الطبيعي أكرث من املعنى األنطولوجي«، »هذا فضالً عن أنهام غري شائعني  الرتباطهام »باملعنى 

مثل شيوع »وجود« و»موجود«. )ص68 هامش15(. فيتخذ من الشيوع حجة دامغة يف تسويغ قول 

مصطلحات أقّل ما توصف به أنها غري شائعة. 

الفارق  إغفال  يتابع  الفرنسية،  الرتجمة  Dasein جرياً عىل  بإزاء   اإلنساين  يقول املوجود  وإذ 

بني الوجود واملوجود فيقول الوجود العندي لـ Zu-sein والوجود األمامي لـ Vor-sein والوجود 

 )Sorge( »ويقول بعد حديثه عن »االهتامم .)بدالً من العنديّة واألماميّة واملعيّة( Mit sein املعي لـ

الذي يرسي يف دم اإلنسان: »عىل هذا تكون الواقعية والوجود املاهوي والسقوط هي الخصائص 

الثالثة  الزمان  آنات  الثالثة املكونة للموجود اإلنساين«. ويضيف: »ولهذه الخصائص جذور يف 

املايض والحارض واملستقبل«. عىل هذا الرتتيب )ص11-10(.

ويقترص إسهام فريق بدوي عىل هذا الزمايّن القليل رغم أن أطروحة بدوي كانت بعنوان »الزمان 

الوجودي«. إال أنه كان ظهر قبل نرش Zeit und Sein وقبل التعرف إىل محارضة هايدغر عن الزمان 

يف 1962.

فيها هايدغر عن  يعرّب  التي  يعيننا يف نقل املصطلحات  أن  وال نعرث عند بدوي عىل ما ميكن 

تأمله يف الزمان إال ما يقدمه من صفة الزمان بقوله التزّمن من دون إثارة الفارق بني Temporalität و

Zeitlichkeit. وإال عىل يشء مثل هذا يف وصف »أدوار عملية التحقق عرب الفعل: »سيكون« معناها 

املستقبل و»قد كان« معناها املايض و»كائن« معناها الحارض«. لكن بدوي رسعان ما يضيف: »وبهذا 

املعنى، وهذا املعنى وحسب، نفرّق يف الزمان بني ماٍض وحارض ومستقبل« مهمالً برضبة واحدة 

إمكان االستفادة من فعل الكون وغافالً عن االنتباه إىل حارضية الكائن. )وهذا ما سوف نثّمره الحقاً(.
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 -212-وإىل جانب فريق بدوي ميكن أن تقع الجهود التي بذلها محمد سبيال وزميله عبد الهادي  

مفتاح يف نقل نصوص أساسية لهايدغر )التقنية ـ الحقيقة..( وإذ يحافظ سبيال وزميله عىل الزوج 

قلب  وإىل  دازاين،  بـ  االحتفاظ  وإىل  املُنفتح  بالوجود   Ek-sistenz قول  إىل  يضطران  املذكور 

توزيع املعاين عىل كائن ووجود وموجود فيكتبان نقالً عن الفرنسية نصاً مثل هذا: 

»يف الدازاين يحتفظ لإلنسان باألساس الجوهري الذي ظّل لزمن طويل بدون أساس، والذي 

 )Existentia( »ال يعني هنا »الوجود )Existence( »ميكنه من أن يوجد وجوداً منفتحاً. و»الوجود

كظهور ملوجود معطى فقط. بل ال يجوز أن نفهم الوجود كمجهود وجودي أخالقي... إذ الوجود 

الطابع  أمام  تعرّض  هو  كحرية  الحقيقة  يف  متجذر  وجود  إنه  حيث  من   )Ek-sistence(املنفتح

التي يستشعر فيها أول  اللحظة  املنكشف للكائن من حيث هو كذلك«...إىل أن يقول: »...عند 

مفّكر ال تحّجب املوجود  ]Etant[ ويبدأ فيها بالتساؤل عام هو املوجود]Etre[...الخ« )ص،25(.

وسأعود برتيث أكرب إىل سبيال ومفتاح.

  -22-عىل الطرف اآلخر من زوج الوجود-املوجود يتفرّد محمد محجوب، إذ يفكر ماّدته. فال 

يكتفي بتلخيص املعلومات أو تعليمها بل يعالج مشكلة فلسفية جديرة بأسلوب محكم ما زال قليل 

االنتشار يف العربية املعارصة  لألسف. وهو ال يتفرد باقرتاح مصطلحات جديدة وحسب، بل يفكر 

هذه املصطلحات يف سياق العرض باتساق مدهش يف خضّم االستسهال املعّمم:

 فهو ينطلق من التمييز املتداول بني وجود وموجود )بإزاءSein وSeiend( ليقول تواجد )بإزاء 

Existenz( رمبا لكون هذا الوزن )تفاعل( يحيل إىل الحضور ـ مع أو إىل مجرّد الحضور، ويتوّسع 

يف هذا املعنى فيقول توّجدي بإزاء Existenzial تييزاً له من الوجداين Existenziel)إمنا من دون 

ان يرشح ملاذا مل يقل تواجدي عىل القياس(

انفتاح  » هو مكان  إنه  Dasein من حيث  ليقول   َمْوِجد  تعبريه(  يُحّدث عىل حد  )أو    ويولد 

نفسه يف  إىل  وانكشافه  بينه كموجود  املتجاوبة  املالعبة  وفسحة  التصادي،  مكان  وهو  السؤال، 

معناه ـ كوجود« )هايدغر ومشكل امليتافيزيقا ص80( ح  ويقول: العهد بإزاء Ereignis  حيث ال 

والحضور  بإزاءLichtung؛  والخلوة  يتعاهدان )ص،23(؛  بل هام  والوجود  الزمان  رشط الجتامع 

 .Anwesenheit  لكنه يقول الحارضية بإزاء Anwesen )وانتشار الحضور )تأثراً بالرتجمة الفرنسية

ويتكلم عىل: ال ينعطي وال ينوهب. وعىل قصود الوجود مبا يف القصد le destiner من معاين 

االنعطاء والتوجه )122-121(.
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وإىل ذلك، يتكلم عىل فهم الوجود كإقبالية وتحديد هذه اإلقبالية انطالقاً من الخلوة )ص120( 

 .)..Es gibt( »وعىل »يقبل الزمان« و»يقبل الوجود

وينحت محجوب أيضاً لدويّة بإزاء Vorhandenheit )ص33( فيكون أول من يذكّرنا باستعامل 

املصدر الصناعي من دون حرش الوجود يف كل مرة. ويكتب أخرياً: العلوم رصوف إنسانية واللفظ 

برونقه وسالسته يكاد ينسينا معناه القامويّس األول إذ ينقذنا من ثقل سلوك وسلوكات.

وأرجح أن يكون محمد محجوب اطلع عىل اجتهاد مواطنه  شهاب الدين اللعالعي )يف: مارتن 

ترجمته:  مقدمة  يف  يكتب  الذي   )1984 للنرش،  التونسية  تونس،الدار  الحقيقة،   معضلة  هادقار، 

»حدنا يف ترجمتنا هذه عام هو مألوف ومتداول...فعوض أن نأخذ املصطلحات الهايدقارية، كام 

هي، فإننا قمنا بتأويلها حسب مقتضيات اللغة العربية، أي حسب قدرتها األنتولوجية«.. وكان أن 

أنتج الحيد والتأويل ترجمة Sein بعبارة » كيفية وجود املوجودات« وترجمة Dasein بعبارة »مقام 

االنفتاح« كام نقل Existenz بلفظ تواجد.

لكن محجوب الذي رفض العبارتني واحتفظ باللفظ، عرّب عن »مقام االنفتاح« بـ َمْوِجد إلظهار 

املكانية املالزمة لل Dasein عىل ما يستفاد من رشحه  يف ما تقدم. ولعله فعل اليشء نفسه مع 

Lichtung حني يؤديه بـ خلوة، فانتبه إىل الخلّو أكرث مام إىل االنقشاع مثال. وقد يكون االعتبار 

نفسه أمىل عليه أن يفّكرEs gibt املتعلق ب«الوجود« والزمان كام لو أن الواحد منهام »يقبل«.

وعىل الجملة، يستدعي مصطلح محمد محجوب نقاشا أوسع مام يف إمكاين اآلن. 

3- وأثني بالزوج العريب: الكينونة-الكائن:

-31- وأبدأه من »مالحظات حول ترجمة هايدغر« صدر بها جورج زينايت محور »مارتن هايدغر: 

نصوص نسيان الكينونة« )العرب والفكر العاملي(. يشري زينايت إىل صعوبة ترجمة هايدغر ويستدل 

بـ  واستبداله   facticité فيذكر  الفرنيس  النص  لها  تعرّض  التي  الصعوبات  باستعراض  ذلك  عىل 

factivité ويذكّر مبصري réalité humaine وêtre-là قبل أن يعلن أن املفتاح يف كل فلسفة هايدغر 

هو مفهوم الوجود/الكينونة وأن »ترجمته تسهل الكثري من التعابري ويحسب أن العرب عرفوا هذا 

املقابلة  اليونانية  الكلمة  وترجموا  الوسيط  العرص  يف  الفلسفة  أسياد  كانوا  يوم  القديم  املفهوم 

 L’être et le néant الرحمن بدوي مصيب حني يرتجم  بكلمة وجود« وعليه يرى زينايت أن عبد 

كلمة  أن  ويالحظ  الخط  عىل  املعارصة  الوجودية  بدخول  يصطدم  لكنه  والعدم  بالوجود  لسارتر 
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existence فيعلن أنه »مل يعد من املمكن إال إذا شئنا اإليغال يف اإلبهام  وجود التصقت بكلمة 

والغموض، ترجمة Sein وêtre بكلمة وجود بالنظر إىل أن هايدغر »يعترب بأن كل الكائنات تكون 

يف حني أن اإلنسان وحده يوجد«)العرب و...ص5-4(. 

ويرسد زينايت ما استجّد عىل فريقه من مصطلحات نتيجة هذا الخيار ليحصل عىل الدازاين أو 

الكينونة ـ هنا وكائنية étantité وكائن  étant  والكينونة هكذا so-sein  والكينونة داخل ) يف قلب( 

ـ العامل وأناويتي ـ  الكينونة  خاصتي jemeinigkeit،être  mien. ومييز بني وجودي ووجودوي ـ 

existential ويطلق عىل ontique كنعت، كينوين وليس كائني كام هو متوقع. ومييز بني املؤرخة 

والتاريخاوية.

وال يذكر يف هذه القامئة تلك املصطلحات املشكلة التي وردت يف النصوص املنقولة نفسها 

مثال: اإلطار Das Gestel والتحقق Ereignis والتملك املشرتك Ereignen وتلك مشرتك أسايس.

والواقع أن زينايت يستند يف خيار كينونة إىل تعليم السيدة عفاف بيضون التي كانت أول من 

أملانيا  من  إثر عودتها  اللبنانية  الجامعة  اآلداب يف  كلية  بالعربية يف  هايدغر  عن  دروساً  خّصص 

أواخر السبعينات بعد أن قضت ردحاً طويالً هناك تختّص بهايدغر إال أنها مل تنرش بالعربية شيئاً 

يذكر. 

-32-وكنت نقلُت Sein إىل العربية يف ترجمة نقد العقل املحض)1988(  واملوسوعة الفلسفية 

العربية)1985(بـ كْون كمصدر من كان وعربت عن Dasein يف لوحة املقوالت بـ وجود )مقوالت 

الجهة( وبقيت بعد تقاعد بيضون عىل خيار كون وكائن وتابعت االشتغال عىل نّص هايدغر بالعربية 

انطالقاً من هذا الخيار فكان يل: الكون وكََوَن ويكون والكائن والكينونة والهوذا )واألحرى الهوذية 

والهوذي( والثمة )وبتُّ أميل إىل يُعطى(.  

وكان يل يف املقابل: الوجود واالنوجاد والقيام باإلزاء ويف املتناول والتكوين والتكّون )وفكرت 

 )Existenzial >أيضاً باالكتوان والتكونن( واألواجيد )عىل وزن أفاهيم جمع أُجود >دغم اوجود

وصدر ذلك منذ قليل )فلسفة عدد1( ووددت لو كان باإلمكان التخيل عن الكون يف العبارة الشائعة: 

الكون والفساد لنقول: النشوء والفساد، وعن الكون مبعنى الكوسمس لنقول العاملني.

غ بل  وكان تسويغي لكون بدالً من وجود ولكائن بدالً من موجود يقوم عىل أن الشائع غري مسوَّ

هو موضع شك بسبب من شيوعه بالذات، وهو ال يصلح يف األحوال جميعاً للداللة عىل مقصد 
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هايدغر. فالوجود واملوجود تَعلق به فكرة اللُقيا واملصادفة واملعرفة كام يذكر الفارايب نفسه يف 

ما يعرب عن  )فقرة80( أي يف  الخامس عرش: املوجود(  )الفصل  الشهري  الحروف يف نصه  كتاب 

Seiend وليس عن Sein. إضافة إىل أن الفارايب يعرب عن هذه اللفظة الدالّة يف سائر األلسن-من 

مستقبل  أو  ماٍض  أرادوا محصل  إذا  عنه؛  باملخرب  الخرب  »رباط  ـ عىل  فارسية ورسيانية وسغدية 

استعملوا الكلم الوجودية وهي كان أو يكون أو سيكون أو اآلن«. ويشري الفارايب إىل فريق آخر 

يُحّل محل الكلم الكائنة كلامً وجودية. )ص113(. 

أُضيف إىل ذلك أن الفعل من وجود هو وجد وهو متعٍد ال يقع الوجود فيه أو عليه بل يف ما هو 

 Seiend أمامه. أو مبني للمجهول من وجد وحامله موجود أي اسم مفعول وهو ما ال ينطبق ال عىل

وال عىل Etant الدالني عىل اسم الفاعل participe présent املتضّمن معنى الحارض إًذا يف حني 

أن ذلك ينطبق عىل لفظ كائن كام انتبه إىل ذلك بدوي من زمان من دون أن يثّمره أو أن يعّدل ذلك 

من اصطالحيته.

ولعله باإلمكان االستفادة من الوجود واملوجودية لقول Anwesen وAnwesenheit إذا استثقلنا 

تْكوان وتكوانية وإتاحة االكتوان. وإذا ما راجعنا قليالً محيط املحيط حيث نقرأ: كان اليشء كوناً 

وكياناً وكينونة أي حدث فهو كان. وإن الكون عند املتكلمني مرادف للوجود وإن الثبوت والوجود 

والكون والتحقق مرتادفة. وإن الثبوت عند املعتزلة أعّم من الوجود. 

إذا ما راجعنا ذلك قليالً ال يعود بوسعنا، خجالً من املعتزلة، إطالق لفظ الوجود ومثة ما هو 

 .das Sein أعم منه، عىل

إىل ذلك أقول: ميكن ملستعمل كان ومشتقاتها أن يستغني عن وجود وموجود يف التعبري عن 

جميع أحوال كان وكون. يف حني ال يستغني مستعمل وجد إذ هو مضطر يف املايض واملستقبل 

لالستعانة بفعل الكون ليقول مثالً: كنت موجوداً وسأكون موجوداً للقائك. يف حني يكتفي مستعمل 

كان بالقول كنت هناك وسأكون هناك إىل آخره..

وأختم هذا التسويغ بالقول: إن لفظ وجود لصيق بـ Existenz مبا ال فكاك منه وإال فكيف نقول: 

وجود الله يف الرباهني عىل وجود الله. وإنه منذ كنط بدأ هذا الوجود يندرج »يف األعيان« ومل يعد 

التميّز من وجود بقول كون ال كينونة إذا شئنا  يطلق عىل ما »يف األذهان«. فلم يعد أمامنا سوى 

حرص كينونة بـ مجرد منط كون ليس إال.
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-33 - أما التفكري يف مصطلحات الزمان ومشتقاته فمسألة أخرى. إىل ذلك، إن انشغايل بها مل 

ينرش بعد لكن تأماليت تدور حول التفكري يف:

Espace- temps واملدى الزمني Porrection    Reichen إمداد، تداد بإزاء

 واإلباحة أو اإلٌتاحة ملا تحتمل من البسط والقبض بإزاء Ereignis  ورمبا الِحدثان   

واالقتضاء بإزاء das Geschick  بدال من القصد

يشاء  كام   Es ist من  لتمييزه   gibt Es مقابل  يف  املجهول  لصيغة  تثمريا   .gibt Esلـ ويُعطى 

هايدغر، حيث يف القول: هناك مكان وهناك زمان، يظل الواحد منهام مبتدأ يجب أن يخرب عنه ال 

به. وذاك أقرب إىل الفرنسية التي هي ألَز بـ Es ist كام ينبّه هايدغر نفسه. واألمر كذلك يف: يقبل 

الزمان ويقبل املكان، حيث يلعبان دور الفاعل. 

4- وأكتفي من الحجاج بهذا املقدار ألنرصف أخرياً إىل مبارشة هايدغر بالعربية يف نص متكامل 

ورئيس سبق أن انشغل به مؤلف هايدغر ومشكل امليتافيزيقا، وسبق أن نُقل إىل العربية بسعي من 

عبد الهادي مفتاح ومراجعة وإرشاف محمد سبيال بعنوان »الزمان والوجود« )يف: مارتن هايدغر: 

التقنية- الحقيقة- الوجود ص87-135(. وهو نص محارضة هايدغر Zeit und Zein التي ألقاها عام 

Zur Sache des Denken يف  التفكري  1962 وأعاد نرشها مع بروتوكول ملحق يف كتابه: دعوى 

 .1969

وكان يف نيّتي أن أذكّر بخطوطها العريضة قبل مبارشتها بالعربية لكني سأرصف النظر عن هذا 

التذكري اآلن وأبارش قراءتها فوراً:

التفكري يف الكون دومنا اعتبار لتأسيسه  أنه يريد قول يشء عن محاولة  بعد أن يعلن هايدغر 

انطالقاً من الكائن، يقول حسب املرتجم:

»منذ فجر الفكر األورويب الغريب وإىل يومنا هذا، ظل معنى الوجود مرادفاً للحضور: باعتباره 

ما يأيت لذاته ليتجىل وينترش بالقرب من ذاته. ففي كلمة »حضور« هذه )باروسيا( يتكلم الحارض. 

الزمان.  يتحدد  به  ما  الشائع،  التمثل  حسب  واملستقبل  املايض  مع  يشكل  الحارض  أن  والحال 

والزمان بدوره هو ما يتحدد به الوجود من حيث هو أرضية له«  ص15.
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نقاًل عن الفرنسية
Être،depuis le matin de la pensée européenne-occidentale et jusqu’à 

aujourd’hui،veut dire le même que anwesen - approche de l’être [génitif  subjectif]. 
Dans ce mot d’Anwesen،пαρoυσíα،parle le présent. Or le présent،selon la 
représentation courante،forme avec le passé et le futur ce qui caractérise le temps. 
Être،en tant qu’avancée-de-l’être،est déterminé par la temps

بإزاء األملانية
Sein besagt seit der Frühe des abendländisch-europäischen Denkens bis heute 

dasselbe wie Anwesen. Aus Anwesen،Anwesenheit spricht Gegenwart. Diese bildet 
nach der geläufigen Vorstellung mit Vergangenheit und Zukunft die Charakteristik 
der Zeit. Sein wird als Anwesenheit durch die Zeit bestimmt.

ويتساءل قارئ العربية وال بّد: من أين جاء الحضور ليلصق بالوجود ومن أين دخلت باروسيا يف 

 Anwesen ثنايا الكالم. يف حني أن جّل ما يقوله هايدغر يف األصل هو: يقول كون منذ...ما يقوله

نفسه. وابتداء من Anwesen تتكلم Anwesenheit الحارض. 

فإذا كان wesen  يقابل يف العربية الكائن والجوهر واملاهية وAn يفيد االقرتاب، الحركة إىل.. 

فإن اللفظ قد يعني التكوان أو الوجود بكل بساطة ال الحضور جرياً عىل ما يضعه الناقل الفرنيس: 

présence ليلتبس لفظاً مع le  présent. وليس مثة من داٍع الستقدام اليوناين باروسيا حيث ميكن 

للعربية أن تشتق املصدر الصناعي بسهولة. 

وإذ يبنّي هايدغر أن لكل يشء زمنه يضيف يف لغة املرتجم:

»الوجود ليس يشءاً. إنه ال يكون يف الزمان. ومع ذلك فهو يظل، من حيث هو حركة اقرتابه من 

التجيل واالنتشار، ومن حيث هو حارض، محدداً بالزمان، أي مبا يستقر فيه ويتعلق به«

نقاًل عن الفرنسية
Mais l’être n’est pas une chose،n’est pas dans le temps. Et pourtant l’être reste،en 

tant que mouvement d’approche de l’être،en tant que présent،déterminé par ce qui 
tient au temps.

بإزاء األملانية
Sein aber ist kein Ding،ist nicht in der Zeit. Gleichwohl bleibt Sein als Anwesen،als 
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Gegenwart durch Zeit،durch Zeithaftes bestimmt.

والعبارة يف األصل أبسط بكثري: يظل الكون مبا هو Anwesen، مبا هو حارض بالزمن، متعيناً 

بالزمني.

النص  وبني  بينه  وتقف حجاباً  عنها  الناقل  العربية  الفرنسية مرتجم  الرتجمة  تضلل  وباختصار 

بوجود  بساطة  بكل   Anwesenlassenو   Anwesenheitو  Anwesen ينقل  أن  فبدل  الهايدغري 

الحضور،  يتقدم يف  الذي  مثل:  بعبارات  فيأيت  الفرنسية  تعرث  يتبع  تراه  الوجود  وموجودية وإتاحة 

ومقدم انتشار الكينونة والسامح باالنتشار يف الكينونة. فيقدم نصوصاً مثل هذه:

»إن الوجود، من حيث هو ما به يتحدد كل موجود كام هو، يعني الحضور. إنه اقرتاب الكينونة 

من الحضور يك تنترش فيه. فإذا ما تطلعنا إىل املوجود الذي يتقدم يف الحضور عىل هذا النحو، 

فإن الوجود، من حيث هو مقدم انتشار الكينونة، سيتجىل لنا باعتباره »طواعية« التجيل والحصول 

يف الحضور«.)ص96(

الذي كان ميكن نقله:

الكون الذي عربه يرسم كل كائن مبا هو كذلك، الكون يعني التكوان. ويف النظر إىل املتكّون 

حيث  من  هذه  التكّون  إتاحة  يف  التفكري  اآلن  واملطلوب  تكّون.  إتاحة  بوصفه  التكوان  سيتبّدى 

التكوان متاح.

بإزاء األملانية
Sein،dadurch jegliches Seiende als ein solches gezeichnet ist،Sein besagt 

Anwesen. Im Hinblick auf das Anwesende gedacht،zeigt sich Anwesen als 
Anwesenlassen. Nun aber gilt es،dieses Anwesenlassen eigens zu denken،insofern 
Anwesen zugelassen wird.(p5) 

أو مثل:

انطالقاً  الزمن، يتحدد  العطاء، الذي يحصل معطاه عىل  »الزمان ال يكون، بل هناك زمان. إن 

من الجوارية التي تحول وتدخر. إنها هي بالضبط التي تزود الفضاء الحر للزمان بفسحته وانفتاحه 

وتحصل عليه. فتصون ما يظل من املايض ممتنعاً. ومن املجيء واإلقبال مدخراً، وعليه، سنسمي 

هذا العطاء الذي يعطي الزمان الحق بـ: املثول املفسح-املستضيف«. )ص118(.
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نقاًل عن الفرنسية
Le temps n’est pas،Il y a temps. Le donner،dont la donation obtient le temps،se 

détermine depuis la proximité qui empêche et réserve. C’est elle qui procure 
l’Ouvert de l’espace libre du temps et sauvegarde ce qui demeure empêché dans 
l’avoir-été،et ce qui dans le survenir demeure réservé. Nous nommons le donner 
qui donne le temps véritable: la porrection éclaircissante-hébergeante. (p213-214) 

بإزاء األملانية
Die Zeit ist nicht. Es gibt die Zeit. Das Geben،das Zeit gibt،bestimmt sich aus der 

verweigernd-vorenthaltenden Nähe. Sie gewährt das Offene des Zeit-Raumes and 
verwhart،was im Gewesen verweigert،was in der Ankunft vorenthalten bleibt. Wir 
nennen das Geben،das die eigentliche Zeit gibt،das lichtend-verbergende Reichen. 
(p16).

أو:

»إن الزمان الحق، هو قرابة حصول الوجود وانتشاره  انطالقاً من الحارض مام كان ومام سوف 

يكون. مقاربة توحد مثولها الذي يفسح املجال ألبعاد الزمان الثالثة. لقد أصاب الزمن بهيمنته عىل 

اإلنسان مبا هو كذلك. وبكيفية ال ميكنه معها أن يكون إنساناً إال بإقامته يف قلب املثول الثاليث، 

انوجاد مقارب حيلولة، ادخار، الذي يتحدد به. فال الزمان من صنيع اإلنسان، وال اإلنسان من صنيع 

الزمان. فليست هناك من صناعة أو صنعة. بل كل ما هناك هو العطاء مبعنى املثول الذي سميناه 

آنفاً. ذلك املثول الذي ينظم ويفسح الفضاء الحر للزمان«.)ص120-119(

نقاًل عن الفرنسية
Le temps véritable est la proximité du déploiement d’être à partir du 

présent،del’avoir-été et de l’avenir- proximité qui unifie sa porrection triplement 
éclaircissante. Le temps a déjà atteint de son règne l’homme an tant que tel et de 
façon qu’il ne peut être homme qu’en se tenant au coeur de la triple porrection،ek-
sis-tant la proximité،empêchement et réserve،qui la détermine. Le temps n’est pas 
un fabricat de l’homme،l’homme n’est pas un fabricat du temps. Il n’y a pas ici de 
fabrication،pas de faire. Il n’y a que le donner- entendu au sens de la porrection que 
nous avons nommée،celle qui régit et éclaircit l’espace libre du temps. (p215).
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نقاًل عن األملانية
Die eigentliche Zeit ist die ihr dreifältig lichtendes Reichen einigende Nähe 

von Anwesen aus Gegenwart،Gewesenheit und Zukunft. Sie hat den Menschen 
als solchen schon so erreicht،daβ er nur Mensch sein kann،indem er innesteht im 
dreifachen Reichen und aussteht die es bestimmende verweigernd-vorenthaltende 
Nähe Die Zeit ist kein Gemächte des Menschen،der Mensch ist kein Gemächte der 
Zeit. Es gibt hier kein Machen. Es gibt nur das Geben im Sinne des genannten،den 
Zeit-Raum lichtenden Reichens. (p17).

أو:

»هو  قلنا:  عندما  سميناه  الذي  )هو(  الـ  ذلك  باعتباره  ويتجىل  الحق  الزمان  ينكشف  »هكذا 

الوجود هناك«. فتجمع املصري، هناك حيث يكون مثة وجود، يكمن يف مثول الزمان«. )ص121(

أو حني يرتجم أخريًا:

»يف ذلك املصري الذي يؤول إليه كل تجميع لقدرية الوجود، ويف مثول الزمان، يتجىل نوع من 

اإلحراز والتملك، أي اإلحراز عىل الوجود والزمان وتلكهام يف خصوصيتهام. األول كباروزيا، 

والثاين كمجال للمنفتح، أما ما يخولهام معاً يف خصوصيتهام وهذا معناه: يف توافقهام املتبادل، 

فهو ما ندعوه بالحصول L’Ereignis. وما يسميه هذا الكالم ال ميكننا أن نفكر فيه اآلن إال انطالقاً 

النظر املحرتز واملتيقظ حول الوجود والزمان كتجميع للمصري وكمثول. حيث كل  مام قيل يف 

منهام يف مكانه. وهام معاً اصطلحنا عليهام )أي: الوجود والزمان( بـ سؤالني. والـ »و» الذي يربط 

بينهام يرتك عالقة كل منهام باآلخر غري محددة«. )ص125-124(

نقاًل عن الفرنسية
Dans le destiner du rassemblement de toute destination d’être،dans la porrection 

de temps،se montre une propriation،une appropriation-à savoir de l’être comme 
пαρoυσíα et du temps comme région de l’Ouvert- en leur propre. Ce qui détermine 
et accorde tous deux en leur propre،et cela veut dire dans leur convenance réciproque 
– nous le nommons: das Ereignis. Ce que nomme cette parole،nous ne pouvons 
maintenant la penser qu’à partir de ce qui s’annonce dans le circonspect regard sur 
l’être et sur le temps comme rassemblement de la destination et comme porrection- 
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en quoi temps et être sont à leur place. Les deux،l’être aussi bien que le temps،nous 
les avons nommés des questions. Le «et»،entre les deux،laissait leur relation l’un à 
l’autre dans l’indéterminé. (p219).

بإزاء األملانية
Im Schicken des Geschikes von Sein،im Reichen der Zeit zeigt sich ein 

Zueignen،ein Übereignen،nämlich،von Sein als Anwesenheit und von Zeit als 
Bereich des Offenen in ihr Eigenes. Was beide،Zeit und Sein،in ihr Eigenes،d.h. 
in ihr Zusammengehören،bestimmt،nennen wir: das Ereignis. Was dieses Wort 
nennt،können wir jetzt nur aus dem her denken،was sich inder Vor-Sicht auf Sein 
und auf Zeit als Geschick und als Reichen bekundet،wohin Zeit und Sein gehören. 
Beide،Sein sowohl wie Zeit،nannten wir Sachen. Das »und« zwischen beiden lieβ 
ihre Beziehung zueinander im Unbestimmten. (p20).

وال يستطيع القارئ متابعة القراءة أبعد من هذا الحّد، فكيف باملستمع. أتوقف إذن. وأسجل أن 

املرتجم إىل العربية مل يستطع الحفاظ عىل وجود وموجود بل رأيناه يلجأ إىل فعل الكون ومشتقاته 

وكأن ذلك يجري عفو الخاطر حني يقول: يكون وكون وكينونة.

نفسه  مع  اتساقه  لجهة  للقراءة  قابالً  يزال  ما  وأبعده  األصل  حجب  الذي  الفرنيس  النص  إن 

وخروجه بتأويل ما، يف حني أن النص العريب تتنع قراءته أو عىل األقل ميتنع فهمه لغوياً من دون 

العودة إىل ما عنه تّم النقل: الفرنسية أو األملانية.

فناقل »الزمان والوجود« إىل العربية ال يحافظ عىل وحدة خياراته االصطالحية وال يستفيد ممن 

سبق أو يسّوغ ما يختار بإزاء ما يرتك. وهو، شأنه شأن عامة املرتجمني، يحسب أن الفلسفة مجمع 

أفكار أو سبك معاٍن )ويف هذا ينشّد االنتباه إىل أفكار ومعاين ال إىل سبك ومجمع(.

 وتجري األمور كام لو أن ناقل هايدغر إىل العربية، وناقيل الفلسفة بعامة ال يبني أحد منهم عىل 

أحد، بل ينشئ كل منهم خيمته الخاّصة فيأيت القول الفلسفي بالعربية مبعرثاً عىل شكل خيم يف 

صحراء تتعرث املواصالت يف ما بينها، كأن املتفلسف بالعربية، كأن هذا البدوّي األصيل يخىش 

اإلقامة يف العامرة.

فال تنضوي الفلسفة ضمن خطة، بل تأيت مبعرثة متعرثة حسب الطلب، كام لو أن منطق السوق 

العربية قد سبق منطق السوق العاملية يف التحكم ببذل األقوال الفلسفية واألقوال بعاّمة.
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5-فهل ميكن قول هايدغر بالعربية أصالً؟

لو كانت يل مهارة محمد عابد الجابري وطول باعه لتحدثت إذن عن بنية العقل العريب وتكوينه 

ولقلت باالستعارة من كنط: إن مثة نزوعاً طبيعياً لدى »العقل العريب« إىل قول هايدغر بالعربية لكنه 

ما يزال يفتقر إىل النقد يك يقول هايدغر كام ويجب أن يقال، وإن لذلك رشوطاً ميكن تعدادها 

وحدوداً ال ميكن تعّديها. أما وإين لست عىل هذا القدر من املهارة وطول الباع، فسأكتفي بتسجيل 

بنا إىل حّد العشق كرافد من روافد  هذا امليل إىل قول هايدغر بالعربية، هذا امليل الذي يعتمل 

الحاجة التي تلوب بنا ونلوب بها إىل قول الفلسفة.

فإن صدقت هذه الحاجة إىل الفلسفة، وعىل افرتاض أنها حاجة حقيقية أي ليست حاجة تسترت 

بالفلسفة لرتيد أمراً آخر. وأن قول الفلسفة بالعربية ال تحرّكه مصالح العربية بل يتوجه فقط مبصالح 

الفلسفة، يصري باإلمكان التساؤل كيف ميكن لقول هايدغر بالعربية اليوم أن يكون؟.

 وإذا مل تكن الفلسفة مجرد مجمع أفكار، إذا كانت يف األساس نحواً وبادرة متسقة يف حركتها، 

فيجدر باألحرى عدم االنشغال باملعنى عن املبنى اللغوي. لن تتكلم الفلسفُة العربيَة ما مل يتكلمها 

املشتغلون بالفلسفة بدءاً. وواضح أنهم لن يستطيعوا قول هايدغر بالعربية ما مل نعرب من الكالم 

عىل اليشء أو الحديث عنه إىل قول اليشء نفسه، ما مل ينتقل القول أوالً من الرسد واإلخبار إىل 

محاولة السرب والكشف. ولنستعمل عبارة قدمية غري متأمَّل فيها بعد: من الخرب إىل اإلنشاء: من 

النرث إىل الشعر، وما مل يتم ثانياً املكوث يف آثاره يف العربية أي ما مل توجد آثاره كاملة أو شبه كاملة 

بالعربية يف سياق متسق املصطلحات والرتاكيب أي قابلة للقراءة عربياً.

وهذه »القابلة للقراءة عربياً« بها حاجة إىل تفلية: فهايدغر أو سواه من الفالسفة ال يوجد منقطعاً 

وأفالطون  هيغل  دون  من  أيضاً  بل  وأرسطو  وديكارت  كنط  دون  من  نفسه.  الفلسفي  الرتاث  عن 

وسواريز وهوسريل، من دون وجود نصوصهم شبه الكاملة ال مجال للكالم عىل قراءة عربية منتجة 

أي متيحة للتفكري والنقد واإلضافة.

الحاجة  باستيضاح  إذن  منوط  بالعربية  الفلسفة  قول  إمكان  بالعربية،  الفلسفي  القول  مستقبل 

كانت  العقل  )لراحة  التفلسف  أم لخدمة  الفلسفة  الفلسفة: هل هي حاجة الستخدام  العربية إىل 

الفلسفي، وما  اللغوي املناسب الذي ليس سوى إحضار الرتاث  القدماء تقول(، وبتأمني املناخ 

أسميه جسد الفلسفة الحّي، إىل العربية. هذا اإلمكان منوط بنا إذن.
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 لكن من هذه الـ«نا«؟، يقول املعرتض. أليست الفلسفة تدبري متوّحد؟ أليست النا عائقاً آخر، 

حجاباً ضّد التفلسف؟

جواب: هذا ممكن يف حال وجود املتوّحد إن صّح أن الفيلسوف متوّحد بالرضورة، لكنه غري 

قائم اآلن.

فإذا كان الفيلسوف كامللك، أو كالنبي، وهو كذلك، يأيت ال أحد يعرف متى وكيف، ال يبقى 

أن  جاء  إن  لقدومه عىس  األرض  املقام وتهيد  تهيئة  هنا سوى  ها  القامئني  مثلنا،  األحياء  عىل 

يستطيب اإلقامة بيننا... 

لسنا امللك بعد، ال وال النبي. فال يبقى سوى أن نختار بني أن نكون- إلكامل االستعارة- مسيلمة 

الكّذاب أو راهب بحريى. األعور الّدجال أو يوحّنا املعمدان، فإن اخرتنا ما ينبغي أن نختار، نعرف 

أن رأسنا سيقطع بالتأكيد، لكن الفيلسوف يكون قد أت. 



هايدغر ونهاية الفلسفة
يبدأ التفلسف من سؤال الوجود نفسه

]*[
عيل فتحي]]]

من خالل التدقيق يف آثاره ميكن االستنتاج أّن للفلسفة بنظر هايدغر َمعَنَينْي:

مغِفالً  بدأ  األخرية  هذه  تاريخ  أن  ويعتقد  للميتافيزيقا،  مرادًفا  الفلسفة  يرى  األول،  املعنى 

سوى  ليست  حبائلها،  يف  الغرب  وقع  التي  العدمّية  وأّن  املوجودات،  عىل  ومشتغالً  الوجود، 

الفلسفة  أّن  ومبا  للتفكري،  فمرادفة  الثاين  املعنى  بحسب  الفلسفة  أّما  الوجود،  لحقيقة  إغفاالً 

باملعنى امليتافيزيقي قد وصلت ـ كام يعتقد ـ إىل نهاية املطاف، إذاً، ميكن للفلسفة مبعنى 

التفكّر والعالقة الجديدة بالوجود أْن تفتح كّوًة أمام البرش.

يف هذه املقالة تركيز عىل دراسة املعنى األول الذي اّدعاه هايدغر، لتوضيح ما غُمض منه، 

ثم تنتهي املقالة مبالحظات نقديّة مقتضبة عىل نظريته.

الكلامت املفتاحّية: نهاية الفلسفة، مايض امليتافيزيقا، الوجود، إغفال الوجود، التفكري.

املحرر

السؤال عن الوجود هو الالَّزمة التي تتكّرر يف جميع آثار هايدغر منذ بداية حياته املليئة بالتقلّب 

والصعود والهبوط، وهو أيضاً املوضوع الذي شغل ذهنه ودار عىل لسانه، وعّكر صفاء وجوده. 

*- باحث من إيران، أستاذ ومساعد يف مجموعة الفارايب الفلسفّية، جامعة طهران.
ـ ترجمة: أ.د. دالل عباس، أستاذة الحضارة اإلسالمية واألدب املقارن العريب – الفاريس يف الجامعة اللبنانية.

- املصدر: البحث ُمستلٌّ من مجلة معرفت فلسفي )املعرفة الفلسفّية( السنة الحادية عرش، العدد الرابع- صيف 1393 هـ ـ ش )004]م( ص 

.146 – 119
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برينتانو  فرانتز  كتاب  من  نسخة  مرتيبورغ  أسقف  غروبر،  كونراد  أستاذه  أهداه   1907 العام  يف 

الذي عنوانُه "يف باب املعاين املتعّددة للوجود بحسب رؤية أرسطو"...   ،)Frantz Brentano(

ركّز بريتانو يف هذا الكتاب عىل دراسة املعاين املتعّددة للوجود بالتفصيل. ولقد سحرت قراءة هذا 

الكتاب هايدغر، وجعلته شغوفًا بالسؤال الذي أثّر يف كّل جوانب تفكريه، وكام يقول هو نفسه، إّن 

مساره الفكرّي وأسلوب تفكريه قد بُنيا يف العام 1907 )هايدغر، 1959، ص 92(.

من دون أن ندخل يف التفاصيل نشري إىل أّن برينتانو قد تعرّض يف هذا الكتاب لنظرية أرسطو 

املتعلقة باملعاين املتعّددة للوجود، وأراد أْن يُبنيِّ أّن املعنى األّويّل للوجود، بحسب عقيدة أرسطو، 

والذي تتبع له املعاين األخرى، هو نفسه املعنى الوارد يف مقولته. إّن أكرث ما لفت انتباه هايدغر 

الشاب من كتاب برينتانو، يف رشح معاين الوجود املتعّددة، كان اللغز حول واجب الوجود. إن 

كان صحيًحا أّن لفظ الوجود يطلق عىل معاٍن عديدة، فأّي واحٍد منها هو املعنى األصيل واألسايس 

ُن الوحيد للوجود، الجامع املعاين كلّها. والخالصة تكمن يف  للوجود، وأيها ذلك التعنّي املتيقَّ

سؤال: ما هو معنى الوجود ؟ )روجيه فرنو وفال، 1387 س )2008 م، ص2012(.

كان هايدغر قد درس يف مدرسة برتهوا دي فرايبورغ الثانوية املشهورة، وفيها تعلّم وأتقن اللغتني 

اليونانيّة والالتينية. يف تلك املرحلة قرأ النّص اليونايّن مليتافيزيقا أرسطو مرّات عّدة لكن دراسة 

كتاب برينتانو أثارت يف ذهن هايدغر السؤال التايل: إذا كان للوجود معاٍن متعّددة، فام هو املعنى 

األصيّل من بينها؟ والوجود ما هو معناه؟ )هايدغر 1963، ص74(. ظلَّ السؤال يراود هايدغر حتى 

)مطبوعة يف  ريتشارد سون  إىل  وّجهها  رسالة  يقول يف  هنالك حيث  حياته.  من  األخرية  السنني 

مقّدمة كتابه »الضخم« ملاذا يتعنّي الوجود كام هو موجود، وليس املوجودات مبا هي موجودات؟ 

)ريشاردسون 2003، ص(.

بعد أن درس هايدغر الالَّهوت ملّدة سنتني وبعد أن ترك الدراسة مؤقتًا )بسبب املرض(، غرّي 

نوع اختصاصه من الالَّهوت إىل الفلسفة، وتسّجل يف كلية الفلسفة. تعرّف يف هذه املرحلة إىل 

أعامل إميل السك، وهايرنيش ريكارت وغريهام من الكانطيّني الُجُدد، ثم انرصف جّديًّا لألبحاث 

الفلسفية وامليتافيزيقيّة.

هذا رشح مجمٌل لسرية هايدغر وكيفيّة دخوله ميدان البحوث امليتافيزيقيّة، التي كان لها تأثرٌي 

كبرٌي يف مسار تفكريه. لكن من املفيد التأمل لرنى كيف أنّه بعد دخوله ساحة الفلسفة وامليتافيزيقا، 

يُعايُن فيها الكثري من الثغرات والنواقص ويرى أن سبيل الخروج من املعضالت التي توَّرطت فيها 
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الفلسفة هو يف نهاية الفلسفة، ويَرُِد عىل لسانه كالم عىل بداية تفكري آخر ليس من جنس التفكري 

الفلسفّي؟ إىل أّي حدٍّ ُوفِّق هايدغر يف الوصول إىل هذا الهدف؟ من الرضورّي حتاًم أْن نذكَر أنَّ 

نقَد هايدغر للميتافيزيقا منحرٌص يف امليتافيزيقا الغربيّة، التي بَحث ونّقب فيها ويف تقلباتها برؤية 

تاريخيّة، وحرص نقده يف ساحة تاريخ امليتافيزيقا الغربيّة. من هذا املنطلق، إْن ورَد كالٌم يف هذه 

املقالة عىل نقد هايدغر للميتافيزيقا، فإّن امليتافيزيقا التي نشأت يف العامل اإلسالمّي ومَنَت، ال 

هي  اإلسالمّي،  للرتاث  العرفانيّة  باملضامني  امتزجت  الشريازي حيث  املتألهني  بعد صدِر  سيّام 

باألخص خارج دائرة النقد الهايدغرّي. من املمكن حتاًم أن يُشّكك البعض يف هذا االّدعاء، وتُطرح 

التساؤالت، إمّنا سنؤجل الجواب عن رّدة الفعل املحتملة هذه إىل مجال آخر ونكتفي بتوضيح 

هذه النقطة: إّن هايدغر مل يكن مطّلًعا عىل العرفان والفلسفة اإلسالميّني، وال سياّم فلسفة صدر 

املتألهني، وحتى معرفته بابن سينا كان مصدرها فلسفة القرون الوسطى، ومتطابقة كلّيًّا مع النهج 

األرسطي )بقي أن نقول أّن  رفض هايدغر للميتافيزيقا أو تجاوزها، يتبنّي أنّه غري مرتبط بإنكاره ملا 

بعد الطبيعة(.

امليتافيزيقا والتاريخ:

إذا ألقينا نظرة مجملة عىل آثار هايدغر، من كتبه األوىل حتى املحارضات التي ألقاها بعد الحرب 

العامليّة األوىل لنصف عام يف شتاء العام 1919ـ  1920ـ  ومن بينها محارضاته حول القضايا املنتخبة 

من علم الظواهر )الظاهراتيّة(ـ  ميكننا أن نعاين نقطة انطالق جديدة كلّيًّا يف مقاربته، ألنّه كان عىل ما 

يبدو قد تخىّل عن البحث حول الوجود الذي يُحمل عىل الواقع بأوجه عديدة، والذي ميكن أن تُفهم 

وحدته من خالل املبادئ النهائيّة للميتافيزيقا، وبدأ تساؤله يتمحور حول حياته الواقعيّة، والفاعلة، 

مبعنى أّن الحياة واختالط وجود الـ دازاين )حقيقة اإلنسان( بها، تلِفظ أيَّ معنى ثابت وتصّور ذهنّي 

ومفهوم حصويّل، وترميها بعيًدا. الحياة نفسها تتكلّم بلسانها، إّن ما يحكم يف الحياة الواقعيّة هو 

مفهوم العمل، والعمل يأخذ القرار من الحياة. إن تجربة العيش مع العمل تدّل عىل الذات، ونظرته أّن 

اإلنسان دازاين وليس حيوانًا ناطًقا نابعٌة من مقاربته للعيش وللحياة.

لقد فرّست فلسفة هيغل وفلسفة ديلتاي، وتجارب عرص صدر املسيحيّة أيًضا الحياة الواقعيّة، 

بإمكان  هل  هو:  نفسه  عىل  الشاب  هايدغر  طرحه  الذي  السؤال  لكّن  التاريخيّة،  الحياة  مبنزلة 

امليتافيزيقا ونظرية الوجود أن تأخذ يف الحساب تاريخيّة الحياة؟ هو يعتقد أّن الذي يطرح سؤاالً 

عن الوجود، بدأ تفّكره مع الحياة الواقعيّة التاريخيّة، لكْن هنا يطّل سؤاٌل آخر برأسه، وهو: هل أّدت 
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امليتافيزيقا يف هذه الحال حّق الحياة الواقعيّة؟ ما هي عالقة امليتافيزيقا بالحياة الواقعيّة، والحياة 

الفعليّة؟ يزعم هايدغر أّن الطريق الصحيح يف التحليل التاريخّي، الذي ميكن أْن يُعيَدنا إىل ينابيع 

الفلسفة الكالسيكيّة، هو نهج ديلتاي. حني كان هايدغر يكتب رسالته حول النّص املنسوب إىل 

بأنها  آثار ديلتاي  العهد، وكان يصف  بآثار ديلتاي وكتاباته حديثة  دانس سكوتوس، كانت معرفته 

فتحت أمامه فهم الحياة الحّقة. إّن ديلتاي يطرح يف آثاره هذا السؤال: هل يجب أْن يتمَّ التخيّل عن 

الفكر امليتافيزيقي ألنّه مل يؤدِّ حقَّ الحياة التاريخيّة الواقعيّة؟

تأثري ديلتاي والتفكري التارخيي اجلديد يف هايدغر

يف محارضته "مفهوم الزمان يف علم التاريخ"، ميّز هايدغر منطلًِقا من املعنى الذي اكتسبه مفهوم 

الزمان يف العلوم الطبيعيّة، ومعناه يف العلوم التاريخيّة، هذين املحالنْي العلميّني من بعضهام. الزمان 

يف الفيزياء سلسلة بسيطة ومنتظمة من اللحظات )اآلنات(، ال فرق بينه وبني أي زمان آخر أو لحظة 

أخرى، إال من خالل نقطة البداية التي أُخذت يف الحسبان، وبشكل عام، إذا توقفت سلسلة هذه 

لكّن  املتدرّجة،  املصاديق  من  متجانس  تركيب  عىل  ستدّل  الزمان،  دورة  يف  )اآلنات(  اللحظات 

التاريخية الزمان غري  التاريخّي يختلف عن الزمان يف العلوم الطبيعيّة والفيزياء. يف العلوم  الزمان 

قابل للقياس، وليس سلسلة متجانسة. أساًسا، األزمنة التاريخيّة تختلف عن بعضها البعض من حيث 

الكيفيّة، وال ميكن التنبّؤ بكيفيّة توايل الزمان التاريخّي. فالطبيعة النوعيّة للمفهوم التاريخّي للزمان، ال 

يّدل إال عىل الرتاكم والتمركز )هايدغر، ص187(. إن بداية تأريخ األحداث، مثل ميالد املسيح، وبناء 

روما، وما ميثلهام من أحداث عظيمة، ميكن عّدها منعطفات تاريخيّة، تدل بوضوح عىل أصل تشّكل 

ا من هذه األحداث. املفهوم التاريخّي وتحّققه النوعّي، وفهم هايدغر للتاريخ قريب جدًّ

الذي  واملقدار  الحّد  إىل  بوضوح  نفَسه  التاريُخ  يُظهر  هل  مطروًحا:  السؤال  يبقى  ذلك،  مع 

التاريخي كعلم، باألسلوب  الواقع  بعبارة أخرى كيف ميكننا الحصول عىل  يبحث عنه هايدغر؟ 

العلمي النظري، ومن خالل املواجهة مع العلوم الطبيعيّة؟ هل بإمكان الفلسفة أْن تحرص التاريخ 

نفسها؟  الفلسفة  بأساس  مرتبط  التاريخ  موضوع  يف  التأّمل  هل  أو  محّددين،  ومجال  منطقة  يف 

وهل علم الداللة التقليدّي كاف لتعيني ماهيّة التاريخ؟ أو إْن أثبت التفكري ودّل عىل أنَّ التأّمل يف 

الفلسفة وجوهرها، يجب حينئٍذ أن تتغرّي الدالليَّة  نَسبيّة بأصل  التاريخ له ارتباط وَعالقٌة  موضوع 

بالكثري من االحرتام  ديلتاي  للتاريخ؟ ويذكر هايدغر  فهمنا  يتبدل منط  أن  لها يجب  وتبًعا  أيًضا، 

والتبجيل. لقد كان كّل سؤال من هذه األسئلة بالنسبة إىل ديلتاي مطروًحا عىل نحو معنّي، ويحّضه 
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عىل التأمل. وديلتاي بنظر هايدغر ليس مجرّد مؤّرخ أحداث كبري، وإمنا مفّكر تربطه عالقة قرىب 

بأسس الفلسفة )هايدغر، 1962، ص397(.

يعّد هايدغر نقد العقل التاريخّي لديلتاي، كنقد كانط، نقًدا رفيع املستوى يف حقول املعارف 

والعلوم اإلنسانيّة، وكام طرح كانط أسئلة عن مدى قدرة معرفة اإلنسان يف مجال الظواهر، تساءل 

ديلتاي عن مدى هذه القدرة يف معرفة اإلنسان نفسه واملجتمع والتاريخ، إّن جهود ديلتاي لوضع 

قواعد وأسس منطقيّة للعلوم اإلنسانيّة ساقته لطرح سؤال عن حياة البرش التاريخيّة نفسها، والتي 

ليست هي مجرّد رواية أو خرب عن معرفة باردة جافّة، ال ُروح فيها، بل هي ترُِبُز أساًسا حياة تاريخيّة 

َمِعيشة وتعرضها )م.ن، ص404(.

النظام  أن  الوجود مرّة أخرى إىل مسألة. يرى هايدغر  يتبدل  يتأسس حني  التاريخّي  الفكر  إن 

إرثًا من  قد وصلنا  الجديد هذا  البرش  تاريخ  أّن  ويعتقد  السؤال،  بهذا  مرتبٍط  للتاريخ غرُي  الجديد 

العصور القدمية، من خالل املفهوم الناقص والفّج عن الوجود، وعىل الرَّغم من أنَّ تأثري الفكر 

التاريخّي يف فكر هايدغر الذي بدأ منذ ديلتاي ال ميكن التغايض عنه، مل يوّضح إشكاليته األساسيّة 

املعتقدات  األوىل  هايدغر  محارضات  يف  نُعاين  أن  ميكننا  لذا  والتاريخ،  الوجود  َعالقة  حول 

املسيحيّة األساسيّة، التي وّجهته نحو األسئلة املبدئيّة، ذلك أنَّ ديلتاي بدأ تفكريه من منطلق ديني، 

ومبطالعة اآلثار الالهوتيَّة، بحيث أنّه يف العام 1860 وكان يف السابعة والعرشين من عمره يستخلص 

اآليت: »إين شغوٌف بالقبض عىل أخفى بواطن الحياة الدينيّة يف التاريخ وتقديم توصيف حديث 

لها يف عرصنا الحارض، هذا العرص املشغول حرًصا بالسياسة والعلم« )ديلتاي، 1976، ص156(.

حني خطا ديلتاي من الالهوت خطوًة يف هذا املسار، وضَع التاريخ محوًرا ألسئلته، أو مبعنى 

آخر تحورت أسئلته حول التاريخ، لقد اجتاز يف الواقع النهج الذي كان يعقبه التفكري الجديد، 

ذلك أّن هامان وهردر وهيغل الذين ساروا يف فكرهم عىل هذا النهج، وقدموا الطروحات، بدأ كلٌّ 

منهم مسريته بالتأّمالت الدينيّة، كذلك فإّن هايدغر بدأ من هذا الطريق وهذا النهج، لذا يجب أْن 

يُفرسَّ الفكر التاريخّي الذي استلهمه هايدغر من ديلتاي يف ضوء اإلميان املسيحّي.

التجربة الواقعّية للحياة يف اإليامن املسيحّي

يف  تأمالتهم  كانت  الفلسفي،  باملنظار  التاريخ  عىل  تأمالتهم  ركّزوا  الذين  الفالسفة  إّن 

والتعاليم  الدين  مجال  يف  ودراساتهم  مطالعاتهم  وجذبتهم  طريقهم،  دليل  هي  الدين  موضوع 

أيًضا مل يكن مستثنًى من هذا األمر،  التاريخ. هايدغر  الفلسفي يف موضوع  التأّمل  الدينيّة نحو 
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ص بعض محارضاته ملوضوع الدين. ففي دروس فرايبورغ مدخل إىل علم الظواهر  لذا فإنّه خصَّ

)شتاء العام 1920 – 1921( يشري إىل التجربة الحياتيّة الحقيقيّة والواقعيّة، مقتبًسا هذا املفهوم من 

رسائل بولس الرسول. يستشهد هايدغر مبقاطع من الفصلني الرابع والخامس من الرسالة األوىل 

األمل  الحياة املسيحيّة،  تقوم عليه  الذي  األمل  بولس عن  فيها  يتحّدث  التي  التسالونيكينّي،  إىل 

برجعة املسيح )بوكلر 1990، ص 36-37(. حول عودة املسيح ثانية يقول بولس الرسول:

ا  تعلمون حقًّ إليكم، ألنّكم  فيها  الكتابة  إىل  بكم  األزمنة واألوقاُت فال حاجَة  أّما  »يا إخويت، 

أن َّيوَم ربِّنا يأيت كالسارق ليالً، ويوم يقول الناُس: سالٌم وأماٌن، فحينذاك يَِثب الهالك بغتة عليهم، 

كاملخاِض عىل الحبىل، وال يُفلتون، )العهد الجديد، 5: 6-1(.

يذكر هايدغر أنّه مل يُحّدد يوًما أو تاريًخا لهذه العودة، ويرفض رصاحًة تعيني زمان محّدد لهذه 

التاريخيّة. لذلك هو ال يستخدم الخصائص  إنّه يتحّدث فقط عن فجائيّة هذه األحداث  الرجعة. 

الزمانيّة )بحسب تراتبيّتها التاريخيّة(، بل يستفيد من صفات الحقبة املصرييّة يف التاريخ، كالوقائع 

وعاء  ليست  التاريخيّة  واملواقيت  املواقف  هذه  التاريخ.  يف  تحّول  كنقاط  تظهر  التي  املهّمة 

للزمان، بل هي مالكة الزمان وصاحبته، ومن هذا املَْعرَب يُحّقق التاريخ موضوعه بحسب املضامني 

واملحتويات، كتاريخ الروح خارج الذات التي تحدث عنها هيغل.

هايدغر الرائد يف هذا املجال، يعّد الدين يف عرص صدر املسحيّة تجربًة حياتيًّة واقعيّة، ويعتقد 

أّن تجربة الحياة هذه، فقدت عىل مدى التاريخ املُُحوَضَة والُخلوص، ثّم جاء مفّكرون من أمثال 

أوغسطني، وعرفانيّي القرون الوسطى: لوثر، كريكيغارد )Kierkegaard(، واستعادوا هذه التجربة 

باملفاهيم  النقيّة  التجربة  هذه  امتزاج  قلّص  لقد  التاريخ.  طيلة  انحراف  من  بها  لحق  مام  ونّقوها 

امليتافيزيقيّة، من فاعلية هذه التجربة وحيويّتها يف تاريخ الحياة الدينيَّة لإلنسان.

لقد امتزجت تجربة حياة أوغسطني الدينيّة الواقعيّة باملفاهيم امليتافيزيقيّة لألفالطونيّة املحدثة، 

ماّم عرّضها للتحريف واإلعوجاج. من هنا، فإّن هايدغر يرى أن قراءته لهؤالء الفالسفة، مل تكن 

للرشح والتوضيح، بل لتمحيصها وتحيص القواعد الفلسفيّة، ليتمكن من اكتشاف واصطياد ما يف 

داخل تجارب الحياة الدينيّة الزاخرة هذه من جواهر وكينونات صافية.

اإلشارة  اهتاممه عىل  تركّز  امليتافيزيقا،  بداية دخوله مجال  منذ  هايدغر  أّن  اآلن  الحظنا حتى 

إىل وجود الكثري من الخلل يف امليتافيزيقا والفلسفة، ماّم يَُحول دون فهم بعض الحقائق الدينيّة 

من  تنعنا  املفهوميّة،  والنُّظُم  الفلسفيّة  التعاليم  لبعض  املتصلّبة  النظرة  فإّن  كذلك  الخالصة، 
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اللتني  الفلسفة وامليتافيزيقا،  النقديّة نسبة إىل  الرؤية  إدراك الحقيقة األساسية، هذا ما أوجد هذه 

يستخدمهام هايدغر عادًة مرتادفتني، ال سياّم يف آثاره املتأّخرة. لقد بذل هايدغر يف آثاره األوىل 

جهًدا كبريًا لفصل امليتافيزيقا عن الفلسفة، يك ال تعلق العيوب والنقائص التي أصابت امليتافيزيقا 

عىل مدى التاريخ يف أذيال الفلسفة، لكن يبدو أن التوفيق مل يحالِْفه يف نهاية األمر للوصول إىل هذا 

الهدف. علاًم أنه استخدم بحسب املقتىض يف محارضاته ويف خطبه، يف بعض األحوال الفلسفة 

مرادفًة للفكر. من هذا املنطلق، أنا إْن تحّدثت يف هذه املقالة عن نهاية الفلسفة، فقد استخدمتها 

مبعنى نهاية امليتافيزيقا، وإذا حسبُت يف مكان ما الفكر والفلسفة أمرًا واحًدا، فألوّضح أّن ذلك كان 

القرائن  الفلسفة يف هذه املقالة باملعَنيَنْي، وحتاًم  هدف هايدغر ومراده. لذا استخدمت كهايدغر 

الحاليّة واملقاليّة، ومنت مقالتي وسياقها، ستمنع  القارئ من الخلط بني هذين املعَنيَنْي.

الفرق بني الفلسفة وامليتافيزيقا

لفهم االنطباع األّويل لهايدغر عن الفلسفة، يجب العودة إىل املحارضتني اللتني قدمهام يف 

القيميّة  الفلسفة وقضيّة اإليديولوجيا، والظاهراتيّة والفلسفة  1919 بعنوان فكرة  العام  فرايبورغ يف 

االستعالئيّة، لقد تعرّض يف هذين النّصني مبا يناسب حاله وهوى العرص، لنقد الكانطيّة الجديدة، 

أّن  هو  املحارضتني،  هاتني  يف  عليه  ويحرّضنا  بالتأمل  يرّغبنا  ما  لكن  التصّوري.  النفس  وعلم 

الدرسني كليهام بدآ بالسؤال »ما هي الفلسفة؟« إمّنا أمثن ما يف بحثه يف هاتني املحارضتني هو 

ما طرحه بعد سنوات يف محارضته "تأدية سهم للفلسفة"، حيث عّد ذات الفلسفة نابعة من ذات 

الوجود، ومن هذه الزاوية يجد نفسه عاجزًا عن فهمها والتعبري عنها بدقة )هايدغر، 1999، ص32(.

األمور  ماهيات  عن  تسأل  التي  هي  الفلسفة  ألّن  فلسفّي  األمور، سؤاٌل  ماهيّة  عن  السؤال  إّن 

وذواتها. فضالً عن أنّنا نعلم أّن التعريف هو »باملاهيّة وللامهيّة« ويقينيًّا الفلسفة ليست من جنس 

املفاهيم املاهويّة. أخريًا يُطرح السؤال التايل: ما هو املقصود أو املراد من املاهيّة يف هذا املقام؟ 

ـ من  أدّق  بتعبري  أو  ـ  ذاتُها  منطلََقة  أّن  أي  انطالقه،  نقطُة  الفلسفُة  السؤال سؤاالً  بإمكاننا عّد هذا 

»منشأ أي يشء هو  فبناء عىل رؤيته  مرافقة هايدغر،   النحو ميكننا  ذاتها، وعىل هذا  بروز  حيث 

حيث ظهوره وبروزه« )هايدغر، 1379 ش )200م(، ص1(. يف كّل األحوال، حيث نسأل عن ماهيّة 

الفلسفة، املقصود الفلسفة بتاممها وكاملها، ال فلسفة خاّصة محّددة، الفلسفة بتاممها وكاملها، أي 

»الفلسفة مبا هي« لذلك فإّن السؤال عن الفلسفة معناه »سؤال عن مكان بروز ذات الفلسفة مبا 

هي«. يف النتيجة، حني نسأل عن »ماهيّة الفلسفة«، فنحن ال نهدف إىل تعيني حدودها وثغورها 
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املعرفيّة إىل جانب غريها من املعارف، لكن املقصود هنا أن نعرث برفقة هايدغر عىل أّس الفلسفة.

أورد هايدغر يف مقدمة »ما هي الفلسفة«؟ ما ييل: »إّن هذا السؤال يُدخلنا يف مجال رحب، 

وألن مدى املسألة واسع، تظهر غري محّددة، ومبا أنّها غري محّددة، ميكن معالجتها من وجهات 

نظر متنّوعة« )هايدغر، 1375 ش )1996(، ص202(. نسعى من خالل التمّعن يف هذا السؤال مقاربة 

مقصود هايدغر من الفلسفة.

يف الرسالة التي وّجهها ديكارت إىل املرتجم الفرنيّس لكتابه "أصول الفلسفة"، قال عن الفلسفة 

ما ييل: »إّن كلّيّة الفلسفة تشبه شجرة جذورها امليتافيزيقا، وجذعها الطبيعيات، والغصون املتفّرعة 

عن الجذع هي العلوم األخرى كلّها« )ديكارت، 1376 ش )1997م(، ص217(.

يدعونا هايدغر للتأّمل يف كالم ديكارت، ويسأل: 

»يف أيِّ أرٍض يجُد جذُر شجرة الفلسفة َمْنبَته؟« هايدغر نفسه يجيب عن هذا السؤال بقوله: 

لقد نسيِت امليتافيزيقا أرضها، وجذرُها ضاع يف الرتاب، فنسيت نفَسها، والرتاُب الذي يستمدُّ 

منه الجذُر الغذاَء لينمو، عىل الّرغم من احتوائه الجذَر، يبقى خفيًّا عن مرماه )بنظر هايدغر ـ 

حيث أّن الفلسفة تسأل عن املوجود مبا هو موجود، فإنّها مستكينة يف »الوجود«. فأرض شجرة 

املعرفة هي »الوجود«(، لكْن مبا أّن امليتافيزيقا تتطرّق إىل توضيح املوجود مبا هو موجود، 

الفلسفة تفقد أساسها باستمرار، وتفعل ذلك من  إّن  التفّكر والتذكّر يف الوجود نفسه.  خ  ترسَّ

خالل امليتافيزيقا« )هايدغر، 1383 ش )2004م(، ص134(. 

أّن  يعتقد  تاريخ امليتافيزيقا«. فهو  الفكاك من  من هذا املنطلق يتحدث هايدغر عن موضوع 

التفّكر يف ذات الوجود وحقيقته لن يكون ممكًنا وال متيرّسًا إال بالسيطرة عىل امليتافيزيقا، ويذكّر 

أّن املراد واملقصود من السيطرة عىل امليتافيزيقا، ليس سوى »التفّكر يف الوجود نفسه«.

ما يقصده هايدغر من الفكاك من امليتافيزيقا اإلشارة إىل أنّها عدميّة، وذلك ليس متعّمًدا، يف 

تحقيق هذا األمر املهم، ألنها كانت عاجزة عن القبض عىل ماهيتها )سليامن حشمت، 1378 ش 

)1999م(، ص500(.

يف ضوء هذا الكالم يتوّضح سؤالنا أكرث. نؤيد من جهة السؤال عن الوجود مبا هو موجود أن أساَس 

الفلسفة هو »الوجود«، لكّن هذا األساس يتم تجاهله من خالل امليتافيزيقا. وهو يف الواقع سؤال عن 

ذات الفلسفة، متزامٌن مع السؤال عن األساس الذي بُنيت عليه امليتافيزيقا، وينمو ويتطّور من خالله.
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إّن هايدغر يف األصول امليتافيزيقيّة للمنطق، يرى كذلك أّن البرش محتاجون للفلسفة، ويعتقد 

أّن تنامي الفلسفة غرُي كامن يف معّوقاتها، مام مينع تقّدمها، وإمّنا هو كامٌن يف أّن بعَض معضالتها 

الفلسفة معنى  يّدب يف  أن  رأيه  فيها )م.ن، ص156(. يجب يف  الكامن  الغنى  تُخفي  املحوريّة، 

وروٌح جديدان. وهذا هو أّول مسعًى لهايدغر يف طرح املعنى الجديد للفلسفة، وهو متناغم عىل 

نحو عجيب مع الفهم الذي طرحه يف املرحلة األخرية من عمله.

ال يختزل هايدغر الفلسفة ويجعلها أمرًا نظريًّا محًضا، كالنِّحلة الكانطيّة الجديدة، وإمّنا الفلسفة 

بالنسبة إليه سبيٌل لتوضيح حقول التجارب الحياتيّة. الفلسفة تسبق النظريّة، وميكنها إدراك تجارب 

وتاليًا  )الفنومينولوجيا(،  الظواهر  علم  وبواسطة  تأوييّل،  ِهرمينوطيقّي  شهود  يف  اإلنسانيّة  الحياة 

وصفها، وهي من هذه الناحية طريقة لطرح األسئلة واملعرفة )بوغلر، 1982، ص20(.

العلميّة.  التنظري واملفاهيم  نطاق  تقع خارج  الحياتيّة  للتجربة  ٍح  أّويلٍّ موضِّ الفلسفة كعلم  إّن 

التجربة الحياتيّة هنا يشء يشبه الَحَدث )بوغلر، 1982، ص20(. كام أن أسلوب العمل الفلسفّي 

يختلف عن األساليب املتعارف عليها واملألوفة. وهايدغر يعتقد أّن الفلسفة ال تُستنتج من تاريخ 

الفلسفة، وهو مثل هيغل ال يجعل الفلسفة بالنسبة إليه طرح األسئلة األصلية البسيطة. وهو يرى 

أّن الفلسفة عىل الرَّغم من أنّها ال تُستنتج من تاريخ الفلسفة، لكْن بينها وبني تاريخ الفلسفة نسب، 

وتعود إليه عىل الدوام. ليس مفروًضا أْن تُجيَب الفلسفة األصليُة عن األسئلة التي طرحها أرسطو 

أو ديكارت أو كانط يف تاريخ الفلسفة، وإمّنا يجب أن تطرح سؤاالً جديًدا، ويكون لها، يف الوقت 

عينه، وهي تتابُع طريقها، رأٌي باألسئلِة القدميِة املاضيِة. يف هذه الحال، يجب أن تنظر إليها بعني 

ناقدة، وأْن يكون لديها أسلوٌب تجريبيٌّ يف مواجهتها. إّن منابع الفلسفة ليست األساليب واملناهج 

العلميّة املعروفة واملألوفة، بل يجب الوصول إليها من طريق آخر )كواكس، 1994، ص 111-91(.

يف الحقبة املتّصفة بالعصف الفكرّي من حياة هايدغر، مل يرد عىل لسانه كالٌم متعلّق مبوضوع 

التفاوِت الجذريِّ بني الفلسفة والفكر. ويف كتابه "مدخل إىل امليتافيزيقا"، يذكر الفلسفة عىل أنها 

أحد اإلمكانات املعدودة فحسب، التي ميكن أن يخلقها اإلنسان )هايدغر، 1959، ص 8(، إمنا 

يف محارضته "مدخل إىل الفلسفة" )1928 – 1929(، ميكننا أن نجد إشارات دالّة عىل انفصاله عن 

الفكر امليتافيزيقّي، ومحاولة التفكيك والتمييز بني الفلسفة والفكر. لقد زرع البذور األوىل لهذه 

النظرة يف تلك املحارضة، وحصدها بعد ذلك يف دروس نيتشه، ويف آثاراه املتأّخرة، وأسفرت هذه 

النظرة عن التمييز الدقيق بني الفكر والفلسفة.
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اإلنسان،  روح  صديقتي  »إّن  فيدروس:  يف  ألفالطون  مقولًة  ينقل  امليتافيزيقا؟"  "ماهي  يف 

2001، ص249(. نقل هايدغر عبارة فيدروس  موجودة بحسب طبيعتها يف التفلسف« )أفالطون، 

هذه عىل النحو التايل: »إّن سكن اإلنسان وإقامته يف الفلسفة« )م.ن، ص96(، ويؤكّد أن التفلسف 

متّفق مع  الزاوية هايدغر  اإلنسان موجود )م.ن، ص.ن(. من هذه  أّن  يظهر وبصور خاّصة طاملا 

ناطق،  امليتافيزيقا بوصفها ميالً لدى اإلنسان طاملا هو حيواٌن  يبحث عن  كانط، ألّن كانط كان 

)كانط،  ذاته  لوازم  من  الزمة  كانط  قال  كام  امليتافيزيقا  وتصبح  ميتافيزيقيًّا،  حيوانًا  أيًضا  سيكون 

1990م، ص 223 – 224(. 

إن الفلسفة باملعنى الذي كان هايدغر مهتامًّ به يف مرحلة الشباب، تردُّ اإليديولوجيا والعلم إىل 

أصٍل يجعلهام ممكنني. ال تتعاطى الفلسفة البحث حول مجموعة أو فئة خاّصة من املوجودات، 

وإمّنا هي تهتّم بالوجود عىل نحو شامل، هي ال تدرس املوجود، وإمّنا تتأّمل يف الوجود. حتى 

امليتافيزيقا التي كان هايدغر منذ العام 1930 يسعى إىل تييزها من الفلسفة، مع أنّها تّدعي البحث 

عن الوجود، إال أنّها عمليّاً تنشغل باملوجودات، وتُغفل الوجود نفسه.

الفلسفة بحسب ما يقصده هايدغر ال شأن لها بإثبات القضايا واملقوالت أو إبطالها، وال بإقامة 

األدلّة والرباهني. ففي الفلسفة املقوالت ال ميكن إثباتها، ليس لعدم وجود أي مقولة أعىل وأرفع 

مقولًة،  ليس  ما هو حقيقّي  أّن  لجهة  القضايا واملقوالت األخرى، وإمنا  منها  لتُستنتج  من غريها 

الفرضيّة املعتمدة يف االستدالالت  تُحرص يف داخله املقوالت والقضايا.  والحقيقُة ليست شيئاً 

العلميّة أّن الشخص الذي يفهم األدلة، سيبقى كام هو، ولن يطرأ أّي تغيري عىل فهمه للعالقات 

الخطوة  منذ  مرفوضة، ألنّه  الفرضيّة  مثل هذه  الفلسفيّة  املعرفة  كلّه يف  لألدلّة، مع ذلك  املقّومة 

األوىل يحدث يف كيان الذي يفهم تغرّيٌ وتحّول، ليس باملعنى األخالقي والوجودي، وإمنا بصورة 

حقيقيّة وواقعيّة يف الـ دازاين نفسه )هايدغر 1999، ص10(.

أن ندرك  آثار هايدغر ميكننا  ألقينا نظرة شاملة عىل  إن نحن  قلناه،  ما  الحسبان  مع األخذ يف 

أنّه أينام تكلّم عىل نهاية الفلسفة، قصُده نهاية امليتافيزيقا، وقد اتخذ الفلسفة مرادفًة للميتافيزيقا، 

وأينام تحّدث عن إحياء الفلسفة ونفِخ روٍح جديدٍة فيها، فإنّه يحسب الفلسفة رفيقة للفكر ومرادفة 

له، لذلك أنا أيضاً يف هذه املقالة، مع األخذ يف الحسبان ما قلتُه حتى اآلن، أتّبع األسلوب نفسه 

يكن  أنّه مل  الرَّغم من  آثاره األوىل عىل  ففي  آثاره.  استخدمهام هايدغر يف  اللذين  ذاته  والسياق 

مل  باملوجودات،  يتعلّق  ما  يف  وبحثت  الوجود  أغفلت  وألنّها  امليتافيزيقا  تاريخ  عن  راضياً 
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قد  للفلسفة  النقديّة  ونظريته  الفلسفة،  إحياء  عىل  يعمل  كان  وإمنا  الفلسفة،  نهاية  عىل  يتكلّم 

النهائية من عمله الفكرّي. تشّكلت يف املرحلة 

إىل  نتفطََّن  أن  يجب  أي  هو؟  ما  امليتافيزيقا،  أغفلته  الذي  باليشء  تتفّكروا  أن  يجب  اآلن 

ورسوخها  نفوذها  بعد  امليتافيزيقا  أّن  كيف  نشري  وأن  نفسها،  امليتافيزيقا  من  يُدرك  عامل  ماهيّة 

هو  عنه،  ومغفوالً  فيه  مفكَّر  غري  امليتافيزيقا  أبقته  ما  إن  وشخّصته.  الغرب  َوَسمت  التي  هي 

الوجود نفسه، ومن هذه الزاوية هي عدميّة، لكّن إثم هذا اإلغفال ال يقع عىل عاتق امليتافيزيقا، 

فإن سمة  عليه  بناًء  التفكري،  مجال  بنفسه  نفسه  َسلََب  تقهقره  بعد  الذي  نفسه،  الوجود  بل عىل 

الغرب وامليتافيزيقا، هي غيبة الوجود، والتفكري مباهيّة امليتافيزيقا تفكري لتعرّف الوجود نفسه 

تاريخ  يف  اإلنسان  عىل  للعثور  السعي  معناه  امليتافيزيقا  من  للخالص  السعي  إذاً  جديد،  من 

ما  يف  واختفائِه  تقهِقره  ثمَّ  ومن  للوجود،  األصيل  الظهوِر  حاصل  هو  التاريخ  هذا  امليتافيزيقا، 

فكر  يختفي يف  الوجود  لكّن  الوجود،  أصيلة عن ظهور  تجربة  البداية  لليونانيتني يف  كان  بعد. 

الوجود ظاهر  الرسالة السوفسطائية(  الوجود األفالطويّن )ال سياّم  أفالطون وأرسطو، ففي علم 

اللغة،  الالتيني  العامل  البرش. يف  بني  الحق  انفتحت عني  لكن حينها  عينه،  الوقت  ومستور يف 

ويف مسيحية القرون الوسطى هذه العني غبشاء، ومع ظهور الحداثة فقدت الرؤية كليّاً )سليامن 

حشمت، 1999م، ص500 ـ 501(.

انطالقاً من املقدمات السابقة ميكن القول أّن مسار امليتافيزيقا قد تم اجتيازه يف جميع آثار 

باب  بالذات، وليس من  بنظره هي امليتافيزيقا  الفلسفة  الفلسفة، ألن  نفسه مسار  هايدغر، وهو 

مؤسيس  من  وهو  الفلسفيّة،  أرسطو  رسائل  ملجموعة  عنواناً  التسمية  هذه  تستخدم  أن  الصدفة 

أن ال صلة قرىب  األمر  يبدو يف ظاهر  يسأل عن قضايا  نفسه  املسار  امليتافيزيقا، وهو يف هذا 

ذلك  مع  الحديث..  اإلنسان  استقرار  وعدم  والتقانة،  كالفن  مسائل  امليتافيزيقا،  وبني  بينها 

أشار يف بعض اآلثار بوضوح أكرب إىل هذا املسار، وقد تعرّض له بشكل مبارش، وهذه اآلثار 

امليتافيزيقا«،  مبنزلة  الوجود  تاريخ  عن  »الطروحات  الوجود«،  تاريخ  مبنزلة  »امليتافيزيقا  هي: 

»مايض امليتافيزيقا«، »مدخل إىل امليتافيزيقا«، وأيضاً »العودة إىل داخل ديار امليتافيزيقا« عن  

للميتافيزيقا«. ـ املنطقية  ـ اإللهيّة  الوجودية  ومقالة »املاهية 

ينجز  أن  أمنيته  أّن  كتابه،  تأليف  من  الغرض  توضيح  أثناء  قال يف  والزمان  الوجود  مقدمة  يف 

عملنَْي مهّمني:
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1ـ تفسري اإلنسان بحسب الحيثية الزمانية، وترشيح الزمان مبنزلة األفق، األفق األعىل لسؤال الوجود.

2ـ التفكيك املستند إىل الظاهراتيّة وتاريخ العلم وعلم الوجود.

لقد كان جّل هّمه منصبّاً يف الوقت الذي سبق طرح مايض امليتافيزيقا، عىل طرح السؤال عن 

إىل  بالنسبة  مساعيه  إليه  وصلت  ما  أقىص  عن  والزمان«  »الوجود  كتابه  ويحيك  الوجود،  حقيقة 

هذا األمر. تبدأ مقّدمة هذا الكتاب بالعنوان األسايس وتحليل السؤال عن معنى الوجود، والعنوان 

الفرعي »رضورة بنية السؤال عن الوجود وأولويّته« )هايدغر، 1962م، ص21(. 

لقد دأبت الفلسفة املعادلة للميتافيزيقا عىل طرح هذا السؤال، لذا فإن هايدغر يبدأ البحث 

والتفكري  لها،  املقّومة  واألجزاء  امليتافيزيقا  كنه  عىل  تدريجيّاً  يطّلع  وهنا  الفلسفة،  تاريخ  حول 

بأنّها  امليتافيزيقا  يصف  تاله  وما  الوقت  ذلك  ومنذ  للحقيقة،  فهمها  وطبيعة  عليها،  املسيطر 

أّن  الصدد  بهذا  يقول  للميتافيزيقا.  املقّومة  األجزاء  هي  منطقيّة،  إلهيّة،  وجودية،  بسامت  تتّسم 

امليتافيزيقا توضح املوجودات مبا هي موجودات، لذا فإّن امليتافيزيقا قول وحكم )Dogos( يف 

باب املوجودات )onta(. العنوان األويّل أي علم الوجود مبنيِّ ملاهيّة امليتافيزيقا، إمّنا برشط 

أن ال نرّدده باملعنى املدريّس املحدود، بل نقصد معناه الحقيقي، إّن نطاق امليتافيزيقا ومسارها 

أنه يشتغل عىل املوجودات مبا هي موجودات  )on he on(. أي  هو املوجود مبا هو موجود 

بعبارة  وتتمثّلها،  وبشكل عام عىل املوجودات مبا هي موجودات  دامئاً  امليتافيزيقا  تدّل  هكذا 

أخرى تتطرّق إىل موجوديّة املوجودات )Beingness of being(، لكّن امليتافيزيقا توّضح وجود 

املوجودات عىل نحوين: األول أنها تالحظ جميع املوجودات من حيث هي، ومن ناحية تبعاتها 

العاّمة، واآلخر أنّها تنظر يف الوقت عينه إىل جميع املوجودات من حيث هي باعتبار املوجود 

.)wB،p. 137( ًاألعىل أي الهوتيّا

يف هذا السياق يّدعي هايدغر أّن املذاهب امليتافيزيقيّة من أرسطو حتى نيتشه اختارت كلّها 

طريقاً واحداً لرشح الوجود، وكانت كلّها تابعًة لنوع من املنطق الحاكم عىل املوجود. تحيك آثار 

هايدغر األوىل، التي تَعرُّف هايدغر القديم عىل التحقيق والبحث يف ظل هذا التقليد امليتافيزيقّي 

نفسه وبالتبعيّة له. إّن رأي هايدغر الناقد لهذا التقليد مشهوٌد حتى يف غضون آثاره األوىل، لكّنه أكرث 

بروزاً وظهوراً يف آثاره املتأّخرة.

إّن امليتافيزيقا تسعى إىل معرفة املوجود مبا هو موجود، وسؤالها القديم والدائم: ما هو املوجود؟ 

لكْن بنظر هايدغر معرفة موجوديّة املوجودات يف امليتافيزيقا، ال تتيرّس إال من خالل املعرفة التي 
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يُسّميها هو التفكري التمثيّل أو الحصويل )Representative thinking(. يُعاد يف امليتافيزيقا تثّل 

املوجودات بالنسبة إلينا، أْي أّن صورة لها تُْنَقُش أو تُرسم يف الذهن. فتصبح صورًة ذهنيًّة.

بعبارة أخرى يُعرض املوجود يف ثوب املفهوم عىل الذهن، لذلك يُعرف تحت مقولٍة معيّنة، ومن 

هذه الناحية نرى أن ظهور املنطق Logic   وحلوله محّل اللوغوس كان مناسبًة لظهور امليتافيزيقا، 

املفاهيم.  قوالب  يف  املوجودات  تُعرف  فباملنطق  عليه،  تقوم  الذي  األساس  الحقيقة  يف  وهو 

وأرسطو يعدُّ املنطق آلًة ميكن بواسطتها تنظيم املقوالت التي هي وسائل إدراك املوجودات تنظيامً 

صحيحاً، أي أن املنطق يف خدمة منظومة من املقوالت تشبه املرآة يف داللتها عىل سلسلة مراتب 

املوجودات. يُسّمي هايدغر هذه املنظومة علم الوجود. يف كتابه مدخل إىل امليتافيزيقا يقول:

عىل هذا النحو، النظريّة حول الوجود وتعيّنات املوجود مبا هو موجود يُستبدل بها علٌم 

غايته البحث والتنقيب يف مقوالتها ونظامها. إن غاية كّل مناحي علم الوجود هي نظرية حول 

املقوالت )هايدغر، 9591، ص781(.

يف  واملراد  املقصود  هو  معنى  املوجودات  تعريف  يف  بامليتافيزيقا  الخاّصة  األوصاف  من 

الحقيقة بعد أفالطون مبعنى املطابقة واملوافقة أي أن يوافق رأي اإلنسان  الحقيقة، فقد صارت 

فكرًة، وصار هذا املعنى يف تاريخ امليتافيزيقا بصورة توافق الذهن والعني. تعريف الحقيقة هذا 

مالزٌم كليّاً للمنطق أيضاً، الذي تُعرّف فيه الحقيقة بالصدق، والصدق بالتطابق.

القضيّة األخرى يف ما يتعلّق بعلم الوجود، هي من طراز فهمه للموجودات مبا هي موجودات، 

واملسألة األهم يف ميتافيزيقا أرسطو هي ما هو معنى املوجود مبا هو موجود؟ ويقول بهذا الصدد: 

»يف الحقيقة السؤال الذي جرى البحث حوله منذ القدم وحتى اآلن، وسيستمر البحث عن جوابه، 

ويبقى محرّياً، هو: ما هو املوجود؟ )أرسطو، 7891، 8201، ب3(، وهو نفسه يُضيف مبارشًة يف 

الواحد،  إنه  البعض  عنه  قال  الذي  نفسه  هو  ألنه  الجوهر؟  هو  ما  مبعنى:  »وهذا  نفسه:  املكان 

وآخرون قالوا إنه يربو عىل الواحد، والبعض حرصه يف األعداد« )م.ن( هكذا يُفهم املوجود بواسطة 

مفهوم الجوهر، وعلم الوجود لدى أرسطو يحصل من خالل الرجوع إىل أكمل الصفات وأكرثها 

أصالًة أي املوجوديّة. إن الجوهر هو املقولة األرفع وتذيُّلها املقوالت األخرى، وبوساطتها تُدرَك، 

وعلم الوجود عىل هذا النحو إمنا هو تثّل للموجودات مبا هي موجودات، كام أنه منظومٌة من 

وشؤون  مراتب  )الجوهر(  للموجوديّة  األعىل  املفهوم  ضوء  يف  تُبنّي  املقوالت  هذه  املقوالت. 

املوجودات مبا هي موجودات.
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ال يقصد هايدغر أنّه بواسطة املوجودات يقرتب من املوجودات واإلنسان الـ )دازاين(، إّن فحوى 

أنّه يُفرسِّ املوجودات يف ضوء الوجود، وليس بواسطة مفهوم  كتاب »الوجود والزمان« مبنّي عىل 

موجودية املوجودات، إنه ينظر إىل الوجود يف أفق الزمان والتاريخ، أي من حيث املواقف واملواقيت 

التاريخية، وليس من جهة العامل ذي التكوين األزيّل والرتتيب األبدّي. لذا فإّن هايدغر يرى أّن التعريف 

املألوف للزمان يف الفلسفة مغايٌر لحقيقة الوجود وشؤونه وشجونه وعصوره التاريخيّة.

وجد اإلنسان أيضاً مقاماً له يف تاريخ امليتافيزيقا مغايراً ملقامه الحقيقّي بقرب الوجود. من هذه 

 »Dasein« الناحية يرى هايدغر أن اللفظة التي تدّل يف اللغة األملانية عىل حقيقة اإلنسان هي لفظة

وقد استخدمها ليتحاىش تعريف اإلنسان أنّه حيوان ناطق املألوف يف امليتافيزيقا، أو الزعم أنه موجود 

كغريه من املوجودات. كام أنه يتحاىش الكلامت املتداولة ككلمة Sujet )الفاعل(  التي أُطلقت عىل 

اإلنسان واستُخدمت بعد ديكارت. تعرّب لفظة »Sujet« عن السيادة املتأّصلة واملطلقة، وظهر فيها 

تييز بني اإلنسان واملوجودات الخارجيّة »Objet )املوضوع( عىل نحو جعله مسيطراً عىل األشياء، 

وهو يرى أن كلمة »mensch« )اإلنسان( ال تدّل عىل الشأن الحقيقي لإلنسان، ففي هذه اللفظة املعنى 

املتّخذ هو املعنى املاهوي، لكّن اإلنسان ليس ماهيّة، إمنا هو املظهر الذي يتجىّل فيه الوجود، 

ألنّه هو املوجود الوحيد الذي تربطه بالوجود قرابة خاّصة، ويستجيب لنداءاته. إن صفة الـ )دازاين( 

األساسية هي كونه عالاَمً. هو املوجود الوحيد الذي لديه عامله.

بالنسبة إىل هايدغر وعنده الرجوع إىل منشأ امليتافيزيقا أي الرجوع إىل الحقبة اليونانية مهم 

جداً يف مسار الفكر الغريّب، وهو يتحاىش النظر إىل املفكرين اليونانيني قبل سقراط بعني الذين 

أرسطو فحسب،  أو  أفالطون  يُعدَّ هؤالء أسالف  أن  رأيه ال يجب  َخلَُفوهم، ال سيام أرسطو. يف 

مع  ص65(.  3791م،  )هايدغر  عنيد  فلسفي  تفكري  عن  ويعرّبون  ذلك،  من  أكرب  أهميّة  لهم  ألّن 

َم أن حضور املوجود حاِصل  الوجود، وتُُوهِّ التفكري يف  أفالطون وأرسطو سيطرت األصولية يف 

بخطٍإ يف الفكرة أو الطاقة. يف حني أّن الحقيقة لدى اليونانيني حضور محض، ومن دون الرجوع 

)هايدغر،  نفسه وعدم االستتار  الظهور  بالنسبة إىل املوجودات، ومرجعها  إىل األصل واألساس 

3791م، ص55(، وقد رحلت مع أفالطون تحت نري فكرة املثال. نتيجًة لهذه الرؤية حصل اإِلرباك 

يف الغفلة عن الوجود، الذي كان نتاج سلطة العالقة باملوجود بدالً من الوجود. وهكذا تأّسست 

واملوجود   )Being / Sein( الوجود  بني  امليتافيزيقّي  الفكر  يف  الخلط  جر  وقد   امليتافيزيقا. 

)a Being / Seinde(، وُعدَّ الوجود وراء املوجودات، وُوضع له أصل وأساس، يف حني أّن الوجود 

هو يف مجموعة املوجودات. خالل مسرية امليتافيزيقا اشتدت الغفلة عن الوجود، إىل أن انتهت 
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بالعدميّة املطلقة، وبداية نهاية امليتافيزيقا يف العرص الجديد، وقد طرح هايدغر ورشح فكرة نهاية 

الفلسفة لتجاوز هذه العدميّة الناجمة عن إغفال الوجود.

هناية الفلسفة:

يَْنظُر  النص،  هذا  1964م. يف  العام  التفكري«، نص خطبة، نرشت يف  ووظيفة  الفلسفة  »نهاية 

هايدغر إىل املايض من ناحية، ويتذكّره، ويرشح كيف ظهرت الفلسفة بصورة امليتافيزيقا يف صدر 

التاريخ الغريّب، ومن ناحية أخرى عىل الرَّغم من ذكر هذا املوضوع ينظر إىل املستقبل ليقول: يف 

العرص الحارض الذي هو عرص نهاية الفلسفة كيف هو الفكر الذي فقد ُهويّته امليتافيزيقيّة، وما هي 

وظيفته، وما هي املهّمة امللقاة عىل عاتقه. هذا السؤال كام يذكر هايدغر نفسه يف بداية املسألة، 

سؤاٌل شغل باله منذ العام 1927، ومنذ أن ألّف كتاَب »الوجود والزمان«، وهو أصٌل من أصوِل فكره 

األصيل، التي طرحها مجملًة يف هذا الكتاب. تواجهنا هنا قضيّتان: إحداهام ما هو معنى الفلسفة 

يف العرص الحارض؟ واآلخر: ما هي وظيفة الفكر يف هذا العرص؟ لقد نّقبت هذه املقالة وبحثت 

منذ البداية عن هذا السؤال األّويّل: »ما معنى أّن الفلسفة قد وصلت يف العرص الحارض إىل نهاية 

درجاتها؟« )هايدغر، 6691، ص374(. 

يف هذا السؤال نقطتان، سعى هايدغر لتوضحيهام وتنقيحههام: 

1- ما هي الفلسفة؟ 

2- ما معنى أنّها وصلت إىل نهايتها؟ 

يقول هايدغر يف مقّدمة هذا األثر أّن الفلسفة هي امليتافيزيقا. إّن موضوع امليتافيزيقا موجود 

بصورة مطلقة، ومسائله هي العامل واإلنسان والله من خالل نسبتهم إىل الوجود. تفكر امليتافيزيقا 

باملوجودات مبا هي موجودات بصورة تفّكر تثيّّل وحصويّل، فتهب املوجودات توّجها عقليًّا، 

واألساس.  واملبدإ  واألصل  العلّة  بصورة  موجوداته  الوجود  أظهر  الفلسفة،  تاريخ  بداية  منذ  ألنّه 

هذا األساس هو اليشء الذي هو مبدأ ُهويّة املوجودات يف الكون، وفساِدها وبقائها، وهذا هو ما 

يصري معلوًما لدينا. إّن امليتافيزيقا تبحث عن أساس املوجودات وأصلها، وهذا األصل هو الذي 

يُسّمى الوجود. حني يُحسب الوجود أصالً، يُفهم مبعنى أنّه حضور املوجودات. ميكن عّد هذا 

الله األساس واألصل  )مثالً  للموجودات  العلّة املوجودة  بالنسبة إىل املوجودات مبنزلة  األصل 

العلوّي األّول(، أو األساس أو األصل االستعاليّئ )مثالً رشط إمكان للتجربة لدى كانط، الذي هو 
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يف الوقت عينه رشط إمكان متََعلَّقيّة متَعلقات التجربة )Objectivity of objects(، أو مبنزلة املسار 

ماركس(،  )رأي  اإلنتاج  لحركة  والتبيني  التوضيح  أو  الهيغيل(،  )باملعنى  املطلق  للروح  الجديل 

وأخريًا وضعها مبنزلة اإلدارة املشابهة للقدرة الواضحة واملؤّسسة أيًضا لقيمها )رأي نيتشه(.

إّن الصفة املميِّزة للفكر امليتافيزيقّي، الذي يضع أصل املوجودات وأساسها، هي أن ما يعرضه 

ما  وأساسه مبنزلة  أصله  بحسب  يصفه  لذلك  له حضور،  ما  مبنّي عىل  ويتمثّله  ابتداًء  الفكر  هذا 

وضعه وأّسس له )هايدغر 1966، ص 573(.

ما املقصود واملراد بنهاية الفلسفة؟ املعنى الذي يتبادر إىل الذهن عادًة من القول بـ »نهاية« 

أمٍر ما، هو معنى سلبّي، أي توقّف اليشء، وعدم استمراره، وحتى سقوطه وعجزه. قال هايدغر:

»ما نقصده بنهاية الفلسفة هو انتهاء امليتافيزيقا، لكّن النهاية ليست مبعنى الكامل، الذي 

تكون نتيجته أن الفلسفة يف نهاية األمر تكون قد وصلت إىل أوج كاملها، ألنّنا ال منلك معياًرا 

ميكننا بواسطته أن نقيس عصور امليتافيزيقا املختلفة ونقارنها ببعضها، ونعّد أحَدهام أكمل 

أكمل من تفكري  ليس  أفالطون  فتفكري  أن نصدر مثل هذه األحكام.  لنا  من اآلخر، وال يحّق 

بارمنيدس، وفلسفة هيغل ليست أكمل من فلسفة كانط. لكّل موقف يف تاريخ الفلسفة رضورته 

الخاّصة، ومن واجبنا نحن أْن نقبل واقع أّن لكل فلسفة طريقاً موجوداً كام هو. ليس علينا أن 

نفاضل بينها، كام نفعل بصدد العقائد واإليديولوجيّات املختلفة )م. ن، ص.ن(«.

الفلسفة  لسيطرة  مختلفة  بأشكال  عصورها  جميع  ويف  بأكملها،  امليتافيزيقا  خضعت  لقد 

األفالطونيّة. أساًسا امليتافيزيقا أفالطونيّة )م. ن. ص.ن(، بحيث أنَّ نيتشه وصف فلسفته أنّها نحلٌة 

أفالطونيّة معكوسة. مع انتكاسة امليتافيزيقا التي تحّققت أكرث ما تحّققت عىل يد كارل ماركس، 

اليوم  الفلسفي  الفكر  منها  يعاين  التي  والهموم  عهدها،  نهاية  إىل  ووصلت  الفلسفة،  قّوة  انتهت 

ليست سوى تقليد دينء ألمٍر قد انقىض وانتهى )م. ن، ص.ن(. إّن الفرق الوحيد بني ميتافيزيقا 

أفالطون وميتافيزيقا نيتشه، هو يف أّن العدميّة يف األول ضمنيٌَّة ومسترتٌة ومضمرة، لكّنها يف الثانية 

رصيحٌة وظاهرة )سليامن حشمت، 1999، ص499(.

ذكر هايدغر يف مكان آخر أن ماركس كان من املنادين بنهاية الفلسفة. يقول يف كتابه »أطروحات 

حول فويرباخ«، يف األطروحة الحادية عرشة: »إّن الفالسفة هم الوحيدون الذين فرّسوا العامل بطرق 

مختلفة، لكّن تغيريه هو القضيّة«. لقد تطرّق هايدغر إىل أفكار ماركس الفلسفيّة، ال سيّام قضيّة نهاية 

الفلسفة عنده يف مواضع عديدة، وفرّس القول املذكور آنًفا وعلّق عليه، يف الوقت نفسه كان من منتقدي 
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املاركسيّة. فقد انتقد عىل سبيل املثال قضيّة الفلسفة والثورة عىل النحو التايل: »لقد قيل أّن امليتافيزيقا 

مل تتمكّن من تعبيد طريق الثورة، لذلك يجب التخلّص منها. هذا القول سخيف مبقدار سخافة القول 

أّن منصة النجار ال فائدة منها يف الطريان، لذلك يجب أن تُنّحى جانًبا« )هايدغر، 1959، ص10(.

لقد ترافق اتساع نطاق الفلسفة وتشّكَل العلوم التي انفصلت يف ما بعد عن الفلسفة، لكّننا اليوم 

داخل تيار، القضايا فيه، التي كانت تعالجها الفلسفة من قبل، قد دخلت حياض العلوم. رمّبا ظنّنا 

أّن هذا األمر يف حكم وضع العلم يف موضع الفلسفة، لكّنه يف الحقيقة دليٌل عىل نهاية امليتافيزيقا. 

النفس وعلم االجتامع كأمرين ثقافيّني، وكذلك إىل  يشري هايدغر بهذا الصدد إىل استقالل علم 

مساهمة املنطق املثايّل وعلم املعاين، ويقول لقد استُبدل بالفلسفة العلُم التجريبّي لإلنسان، أْي 

العلم بكّل األشياء التي ميكْن أن تكوَن ماّدة تجريبيّة للتقانة. التقانة التي جعلته قطَب هذا العامل 

)هايدغر، 6691، ص377(، ألّن امليتافيزيقا الجديدة أرٌض مّدت فيها العلوُم جذورَها ومَنَت. كان 

العلوَم تحت سيطرتها. وستحمل  أنّها أدخلت يف مرحلتها األخريِة  التقانة امليتافيزيقيّة،  من شأن 

العلوم أيًضا وبرسعة هويّة العلم األسايّس املسّمى السيبريّي )Cybernetics(، وتخضع إلرشاداته، 

ثم يضيف » إّن العلم السيبريّي قد حلَّ محلَّ الفلسفة« )هايدغر، 3991، ص59(.

لقد وّضحِت العلوم كلَّ يشء بحسب القواعد العلميّة، أي بواسطة التقانة. لقد أنجزت العلوم 

علم  أي  خاّصة  مواطن  مواضع  يف  تاريخها  طيلة  إلنجازه  الفلسفة  جاهدت  الذي  نفسه،  العمَل 

العلوم  لكّن  القانون(،  التاريخ،  الفّن،  )الطبيعة،  املختلفة  املوجودات  العلميّة  للحقول  الوجود 

أنجزته ناقًصا. النظريّة اآلن مبعنى فرضيّة مقوالت، ال يُسمح لها إال باألداء السيبريّي، وهكذا تسيطر 

خصوصيّة أداء التفكري التمثيّّل املحسوب بدقة سيطرًة تامة.

يف العلوم اليوم أيًضا كالٌم عىل وجود املوجودات، وإن مل يتفوه أحٌد بذلك. من املمكن أن 

تتنّكر هذه العلوم ألصلها الذي هو الفلسفة، لكنها ال ميكن أن تتجاهلها وتغضَّ الطرف عنها، فعليًّا. 

وثيقة انبثاق العلوم من الفلسفة ال تزال موجودًة حتى اآلن )هايدغر، 6691م، ص 673 – 7873(.

السؤال الذي يتبادر إىل الذهن هنا: هل الفلسفة التي وصلت إىل نهايتها، مبعنى ذوبانها يف 

العلوم، قد أظهرت وأبرزت كلَّ قواها وقدراتها؟ أم أّن مسالك قّوة أو قدرة كامنًة هي جذر الفلسفة 

الفلسفة  نضَع  أْن  السؤال ال يجب حرًصا  هذا  لإلجابة عن  اآلن؟  فعليًّا حتى  تتحقق  وباطنها، مل 

جانبًا، وإمّنا يجب أن نلَحظها يف ظهورها التاريخّي )جميع آثار هايدغر وأفكاره شاهٌد عىل هذا 

الفلسفة  متناول  ليس يف  مهّمٌة وعليه واجٌب  لديه  الفلسفّي  الفكر  التفكري اآلن يف  إن  املُّدعى(. 
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املعادلة للميتافيزيقا، وال تصل إليه العلوم التي نشأت من رحم الفلسفة، وهنا يُطرُح سؤاٌل ثاٍن: ما 

هي وظيفة التفكري يف نهاية الفلسفة؟ نحيل الجواب عن هذا السؤال إىل مجال آخر، حيث سنتكلّم 

بالتفصيل عىل معنى التفكري مبنظار هايدغر.

نهاية الفلسفة ال تعني نهاية التفكري. املهم هنا االنتباه إىل أّن الفلسفة يف نهايتها، لديها القدرة 

عىل »بداية جديدة«؛ من هذه الناحية فإّن نهاية الفلسفة ليست مبعنى رميها بعيًدا، أو تجاهلها، أو 

التخيّل عنها، بل العودة إىل الينابيع األساسيَّة يف داخلها، التي تّهد األرضيّة وتعّدها لتفكري آخر.

االستنتاج والتقويم النقّدي:

تكلّمنا يف هذه املقالة عن كيفيّة دخول هايدغر مجال املباحث امليتافيزيقيّة، وأرشنا، آخذين يف 

الحسبان املسار التاريخي ملطالعته، آلثاره األوىل، وسوانح سريته وأحواله، كيف أنّه مّهد األرضيّة 

التي استّمرت وتغلغلت يف الرتاث امليتافيزيقّي، وتكلمنا من هذه  التعاليم  النقديّة لبعض  للرؤية 

الناحية عىل تأثري اآلثار الفلسفيّة األوىل، ومن بينها رسالة برينتانو املشهورة يف ما يتعلّق مبعاين 

املستقيمة  غري  املتقلّبة  ورؤيته  املنطق،  لقصور  األوىل  انتقاداته  إىل  وصوالً  املتعّددة،  الوجود 

إىل التاريخ، واهتاممه بالحياة الواقعيّة يف ضوء الحياة الدينيّة لعرص صدر املسيحيّة، وبيَّّنا كيف 

الفلسفة.  نهاية  عىل  الكالم  إىل  وأرشدته  للميتافيزيقا،  نقديّة  دعاوى  لطرح  دفعته  األمور  هذه  أّن 

لقد توّصل هايدغر من خالل إعادة التفكري يف فكر هورسِّ ويف مبادئ الفكر اليونايّن، والالهوت 

والعرفان املسيحيّني، والفلسفة الجديدة غري املفكَّر فيها بحسب زعمه، توّصل إىل هذا الرأي: أّن 

تاريخ الفلسفة كان يف الحقيقة » تاريخ نسيان الوجود«، و»املسار االنحداري للفكر من الوجود 

إىل املوجود«. فاملثال والطاقة واملاّدة والجوهر وغريهام، كلُّها موجودات وليست الوجود. هذه 

بالوجود. هكذا أعلن  الفالسفة يف عالقة مبارشة ومن غري واسطة  ألسنة  املوجودات جرت عىل 

هايدغر نهاية الفلسفة لعجزها وعجز التفكري امليتافيزيقي عن إيجاد أّي نوع من أنواع التغيري يف 

العامل.

إّن التحقيق والنقد لكل دعوى من دعاوى هايدغر يف  ما يتعلّق بنهاية الفلسفة، يتطلب مجاالً 

يفوق حدود هذه املقالة. لكن انطالقًا مام ذكرناه يف هذه املقالة، ماّم جاء يف ثنايا آرائه نكتفي ببضع 

نقاط نقديّة: من الجدير بالتأّمل أن يفرّس هايدغر الحقيقة ليس باملواءمة بل بالظهور وعدم االستتار 

والحقيقة الشهوديّة والحضوريّة، وال يعّدها محصورة يف قيود التقارير والقضايا، أّما أن يقول أنّه ال 

يجب أن يرد عىل لساننا يف ساحة الفلسفة كالٌم عىل صدق القضايا أو كذبها، وساحة الفلسفة مربَّأٌة 
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من إثبات القضايا وإبطالها، فال يبدو كالًما مسّوًغا ومعقوالً، ألّن هايدغر نفسه يُشري يف طروحاته 

إىل طريق آخر، ساعيًا إىل فتح طريٍق آخَر جديٍد أمام الغربيّني، ويدعو الناس إىل سبيل يُخرجهم 

من العدميّة. إن مل يكن من واجبنا الكالم يف الفلسفة عىل اإلثبات واإلنكار والرّد واإلبطال، بأيِّ 

ذريعٍة يعّد هايدغر تاريخ امليتافيزيقا تاريخ الغفلة عن الوجود؟ وبتجاوز امليتافيزيقا ودعوى نهاية 

الفلسفة، يريد أن يُِحلَّ تفكريًا جديًدا محلَّ التفكري الفلسفّي؟ أليس ذلك وقوٌع يف فخِّ التناقض؟ إن 

نحن رسنا عىل خطى هايدغر وفرّسنا الحقيقة أنّها حضور اإلنسان وانفتاحه عىل الوجود، كيف ميكن 

وبأيِّ معياٍر تعيني الحدود بني الحقيقة وغري الحقيقة؟ هل باإلمكان بواسطة دعوى هايدغر هذه وضُع 

حدٍّ فاصل مييّز الحقيقة من الخطإ والصدق من الكذب؟ عىل أساس طبيعة فهم هايدغر للحقيقة، 

كلُّ واحٍد يعّد نفسه الناطق باسم الوجود، ويفرّس ما يرد عىل لسانه عىل أساس حضوره وانفتاحه عىل 

الوجود، ومبثل هذا االدعاء يذهب أسُّ الحقيقة أدراج الرياح، فإن مل يكن لإلثبات واإلبطال مكاٌن 

يف الفلسفة والفكر، كيف ميكن مواكبة كّل الطروحات التي اّدعاها كّل واحد من الفالسفة عىل مدى 

تاريخ امليتافيزيقا؟ والخالصة أنّه تبًعا لنمط فهم هايدغر للحقيقة، تُصبح الحقيقة من دون أساس. 

بإمكاننا  الغربيّة، رمّبا كان  السلبيّة هذه إىل تاريخ امليتافيزيقا  النقديّة  الرّغم من نظرة هايدغر  عىل 

مواكبته يف بعض طروحاته املنّمقة، وعّد الغربيّني العدمينّي حصيلة امليتافيزيقا املتضخمة، ويبدو يف 

البعد اإليجايّب أّن هايدغر مل يشّق طريًقا للبرش الذين تورّطوا بامليتافيزيقا الغربيّة، ومل يحّل أي عقدة 

من الُعقد يُسّمي هايدغر عرصنا تبًعا لهولدرلني عرص العرسة، ويتحّدث عن االنتظار إمّنا بكالم مبهم 

وغامض. علاًم أّن بعض مفرّسي كالمه والرّشّاح حاولوا أن يردوا هذا اإلبهام إىل رمزيّة فكره، وكرثة ما 

، ودليٌل عىل عظمة املفّكر. إّن كّل متعاٍط  فيه من أرسار، مّدعني أّن الغموض سمُة كلِّ تفكري رمزيٍّ

بالفلسفة يتوقع من مفّكر كبري كهايدغر، أن يقوَم بعد أن يجتاز امليتافيزيقا ويتخطّاها برسم طريقه 

الخاّص، وأن ال يرتك نفسه وحيداً منفرًدا يف أتون الطرق الوعرة املتشابكة ) استعارة استخدمها هايدغر 

مرّات عّدة يف آثاره(، التي ال تؤّدي إىل أّي مخرج.

النقطة املهّمة األخرى يف تقويم ما قيل عن هايدغر يف هذه املقالة، هي الفصل بني الوجود 

للوجود  املنعزلني  الفهمني  بهذين  الفلسفينّي  املعنيَنْي  هذين  عّقد  أنّه  والنتيجة  واملوجود، 

واملوجود. وهو يعتقد أّن تاريخ امليتافيزيقا هو تاريخ االهتامم باملوجود واالنقطاع وغّض الطرف 

حاصَل  امليتافيزيقّي  باملعنى  الفلسفة  يعّد  الزاوية  هذه  ومن  املوجودات،  ومقارية  الوجود،  عن 

الغفلة عن الوجود، ويتحّدث عن نهاية الفلسفة وامليتافيزيقا، لكّنه حني يتكلّم عىل بداية تفكري آخَر 

يُحرضَّ يف ظلِّ مايض امليتافيزيقا، يعود من جديد إىل قراءته األوىل، كأمّنا هو يختار ملجأً آمًنا له 
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يف منزل امليتافيزيقا، ألّن النسبة إىل الوجود التي تبدأ يف ضوء مايض الرتاث امليتافيزيقّي، تعود 

الرؤية إىل املوجود،  الذي تحّدث عنه هايدغر برصاحة، وتقع أسرية  الـ »دازاين«  تناهي  بسبب 

والرؤية  الوجود،  عىل  التأكيد  هذا  كّل  إذاً  فلامذا  املوجود.  إىل  إالّ  وجوده  أمنية  يُحيل  ال  وهو 

هايدغر  أّن  يبدو  امليتافيزيقا؟  مايض  من  واملساعدة  املدد  يطلب  وكيف  للميتافيزيقا؟  النقديّة 

الفكرّي  عمله  من  األخرية  املرحلة  يف  استخدم  ألنه  الحقيقة،  هذه  إىل  أيًضا  أذعن  قد  نفسه 

ألفاظًا ومصطلحات يُْستََشفُّ من معظمها معنًى سلبّي، والكلامت املفتاحيّة يف أعامله الفكريّة 

املتأخرة مصطلحات اقتبسها من الشاعر الكبري هولدرلني، ومل يبذل أّي جهٍد يُذكر لتوضيح هذه 

املفاهيم وتنقيحها، ألّن هايدغر عىل ما يبدو مل يكن قد عرث بعد عىل اللغة الفكريّة التي نظّرتها، 

طارِحاً وجوب كتابة قواعد لغويّة جديدة بعيدة كّل البعد عن لغة امليتافيزيقا. مل يتمّكن هايدغر 

عىل الرَّغم من كل الجهود التي بذلها يف أثناء هذا الطريق، أْن يقّدم أطروحة عن هذه اللغة، وأّما 

اللغة الشعريّة وأشعار كبار الشعراء األملان ال سيّام ملك الشعراء األملان هولدرلني، عىل الرغم 

تُلَبِّ  فلْم  الذي عرضه،  الجديد  الفكرّي  الطريق  بيده يف  له، وأخِذها  قّدمتها  التي  من املساعدة 

الغاية املنشودة التي كان يطمح لتحقيقها. من املمكن معاينة الشاهد عىل هذا الطرح بوضوح 

بعد  املقابلة  هذه  نرُشت  وقد  عمره.  أواخر  يف  شبيغل  دير  مجلّة  معه  أجرتها  التي  املقابلة  يف 

موت هايدغر بناًء عىل طلبه، وأقّر فيها هايدغر بفشله يف بناء فكر آخر جديد، ويقول أّن الفلسفة 

لن تستطيع القيام بتغيري مبارش ومن دون وسائط يف الوضع العاملّي الراهن، وهذا الحكم ليس 

الله  بيد  خالصنا  إّن  وتوقعاتهم.  البرش  آمال  عىل  أيًضا  يصدق  وإمنّا  وحدها،  بالفلسفة  ا  مختصًّ

)مدديور،  لغيابه  أو  الله  لحضور  االستعداد  الستثارة  والفكر  الشعر  إال  أمامنا  سبيل  ال  وحده. 

يرّسع  أن  اّدعاه  الذي  التفكري  ميّكن  الذي  الوحيد  الطريق  أّن  هايدغر  يزعم  ص89(.  1995م، 

خطوات البرش هو االستعداد واالنتظار، لكْن متى سينتهي االنتظار؟ فذلك ليس بإرادة اإلنسان 

التي  الفلسفة  كامل  هي  نهاية  له  هايدغر  عنه  تحّدث  الذي  املختلف  الفكر  أن  ويبدو  وخياره، 

أنا ال أستطيع أن أدّل بوضوح عىل طريق  اّدعاها، ألّن هايدغر يقول يف تتّمة مقابلته املشهورة: 

التفكري الجديد وشكله. وأّما بصدد كيفّية تأثري هذا الفكر فأنا ال أعلم شيًئا. هنالك إمكانّية انتهاء 

سنة  بغضون  بنفسه  نفسه  عىل  القضاء  من  الفكر  ليمنع  والصمت  بالسكوت  تفكري  أّي  طريق 

واحدة. هنالك إمكانية أن يكون الفكر مؤثِّر بعد 300 سنة )م.ن، ص95(. 

وإمّنا  300 سنة،  نعيش  لن  أنّنا  كهايدغر،  كبري  فيلسوف  يُسأل  أن  املقام  الجدير يف هذا  من 

وإن  الفالسفة، وحتى  من  املساعدة  ننتظر  نسكَت، ونحن  أْن  يجوز  هنا واآلن، وال  نعيش  نحن 
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كانت هذه املساعدة غري مبارشة ومن طرق فرعيّة. يجيب هايدغر بكل بساطة: »أنا أيًضا ال أستطيع« 

)م. ن، ص.ن(.

هذا القول ميكن أن يجعل قلَب غري الفيلسوف فارًغا راجًفا، لكّن هايدغر عىل الرَّغم من كّل 

من  النوع  لهذا  بديل  إليه  يُطلب  حني  امليتافيزيقا،  تاريخ  منتقًدا  قّدمها  التي  املنّمقة  الطروحات 

الباب وساقه عىل  إليه يف هذا  الذي خلُص  الوحيد  يده خالية، ويصمت، والكالم  يرى  التفكري، 

لسانه، االستعداد لظهوِر فكٍر من غري املعلوم متى يكشف الّنقاب عنه ويف أّي زمان سيصل.

نقده  الغريّب، وهو فضالً عن  الفكر  لتاريخ  نقٌد  للميتافيزيقا هو من دون شّك  نقد هايدغر  إّن 

الغربيّة،  الطبيعة  بعد  ما  الخارج من قلب  التي رشحت إىل  انتقد جميع املظاهر  للغرب  املبديّئ 

ذلك ألّن مفهوم الغرب لديه مساٍو للميتافيزيقا ومعادٌل لها، وكالهام ناجٌم عن الغفلة عن الوجود، 

لكْن يجب االنتباه إىل أننا وإن كان لنا رأٌي موافٌق لرأيه يف نقد الغرب، ال يجب أن ننظر بالكثري من 

التفاؤل إىل هذا التوافق يف الرأي، ألّن أسَس نقدنا لرتاث الفكر الغريّب تختلف من دون أدىن ريب 

اختالفًا جذريًّا عن منطلقات هايدغر وكالمه. وعىل الرَّغم من وجود نقاط تشابه أيًضا بني هذين 

النوعني من النقد، ال يجب أن يكون ذلك سببًا لسوء الفهم والقطيعة.

املصادر واملراجع:

1366ش  طهران  الخراساين،  الدين  رشف  بالفارسية  ترجمه  )امليتافيزيقا(،  متافيزيك  أرسطو، 

)1987م(، منشورات حكمت.

)2001م(،  1380ش  طهران  لطفي،  محمد حسن  بالفارسية  ترجمه  اآلثار،  مجموعة  أفالطون، 

منشورات خوارزمي.

ديكارت، رينيه، تأمالت در فلسفه أوىل )تأمالت يف الفلسفة األوىل(، ترجمه بالفارسية أحمد 

أحمدي، طهران، 1376ش )1997م(، منشورات سمت.

روجيه ورنو وجان فال، نكاهى به يديدارسناىس وفلسفه هاى هست بودن )نظرة إىل الظاهراتيّة 

وفلسفات الوجود(، اقتباس وترجمة يحيى مهدوي، طهران 1372ش )1993م(، منشورات خوارزمي.

يحيى  دكرت  استاد  نامه  جشن  نامه:  مهدوى  هايدغر«  نظر  در  »تاريخ  حشمت،رضا،  سليامن 

مهدوى » التاريخ بنظر هايدغر« كتاب تخليد مهدوي: مجموعة املقاالت التي ألقيت يف ذكرى 

ش   1378 خاين،  محمد  أصغر  وعيل  عرب  سيد  حسن  إعداد  مهدوي(،  يحيى  الدكتور  األستاذ 
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)1999م(، طهران، منشورات هرمس.

كانط، إميانويل، تهيدات، ترجمه بالفارسيّة غالمعىل حداد عادل، طهران 1370ش )1991م(، 

مركز النرش الجامعي.

مدديور، محّمد، تفكرى ديَكر )فكٌر آخر(، طهران 1374 ش )1995م(، مركز الدراسات الرشقيّة 

يف الثقافة والفّن.

هايدغر، مارتني، رسآغاز كار هرنى )بداية العمل الفنّي(، ترجمه بالفارسيّة برويز شهاىب، طهران 

1379ش )2000م(، منشورات هرمس.

هايدغر فلسفه در قرن بيستم )الفلسفة يف القرن العرشين( مع ملحق ما هي الفلسفة؟، ترجمه 

بالفارسيّة رضا داوري األرداكاين، طهران 1375ش )1996م(، منشورات سمت.

هايدغر... ميتافيزيقا جيست؟ )ما هي امليتافيزيقا؟( ترجمه بالفارسيّة سياوش جامدي، طهران 

1383ش )2004م(، منشورات ققنوس.



هايدغر ونحن
اقرتاب نقدي من القراءات العربية لفلسفته

    
     أمحد عبد احلليم عطية]*[

تتوّخى هذه املقالة سلوك سبيل مغاير للبحث يف فلسفة هايدغر. فقد سبق لكاتبها أن تناول 

بالتحقيق القراءات العربية املختلفة للفيلسوف األملاين]1] منذ بداية التعرف إليه يف منتصف 

الثالثينيات من القرن املايض عرب كل من شارل مالك وعبد الرحمن بدوي]]] إضافة إىل األجيال 

التالية من الذين انعطفوا مع هايدغر نحو الفينومينولوجيا والهريمينوطيقا،  أو اتخذوا منه موقفاً 

هايدغر  فكر  يستنفد  ال  القراءات وغريها مام  تلك  كانت  إيديولوجياً. رمبا  أو  فلسفياً  نقدياً؛ 

الرحب. لهذا فإن مهمة هذه املقالة هي إجراء تأصيل نقدّي للقراءة العربية اإلسالمية لهايدغر،  

ولهذا كان عنوان املقالة "هايدغر ونحن" استجابة للمقاصد التي ترمي إليها.

املحرر

ال ميكننا الحديث عن هايدغر مبتاهاته ودروبه،  فهو موضوع متسع،  ويثري الكثري من القضايا واألسئلة. 

يه يف العامل العريب واإلسالمي وكيفية استقباله،  والقراءات املتعددة له  وإذا ما حاولنا أن نكتفي بقضية تلقِّ

والعالقات املتنوعة التي تربطه مبراحل التفلسف املختلفة للفالسفة املسلمني سواء يف العرص الوسيط؛ 

أو يف أي مرحلة من التفلسف  التالية، فذلك أمٌر هو من االتساع بحيث ال ميكن اإلحاطة به. 

*ـ باحث يف الفلسفة وأستاذ الدراسات العليا بكلية اآلداب ـ جامعة القاهرة ـ مرص.
]1]-  راجع دراسة الكاتب "هايدغر يف العربية". والتي ألقيت يف املؤمتر الدويل الذي عقده قسم الفلسفة بالجامعة االمريكية بالقاهرة 

]00] ونرشت يف العدد التاسع من أوراق فلسفية.

]]] - راجع شارل مالك، املقدمة، دار النهار، بريوت 001]، وعبد الرحمن بدوي، الزمان الوجودي، وكالة املطبوعات الكويت د. ت. 
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يف دراستنا هذه ال نهدف إىل  بيان موقف الفيلسوف من الفالسفة والفلسفة العربية االسالمية،   

وإن كان هايدغر قد ذكر ابن سينا يف أكرث من موضع رمبا كان أهمها ما أورده يف  محارضات 1927 

حول قضايا الفينومينولوجيا األساسية Die Grund probleme der phanomenolagie  وتحديداً 

يف إطار دراسته لتاريخ امليتافيزيقا يف العرص الوسيط]1]. 

والتشابه  والتقارب  التالقي  أوجه   بيان  إىل  تسعى  مقارنة  دراسة  تقديم  هدفنا  ليس  ذلك  إىل 

واالختالف والتباعد بيننا وبني الفيلسوف،  ذلك رغم توقف عدد من الباحثني العرب عند التالقي 

بني هايدغر وفالسفة وصوفية اإلسالم أمثال: ابن سينا وابن عريب ومالصدرا وسواهم يف مجاالت 

وقضايا فلسفية متعددة ]2].

إشكاليتنا هنا ليست فقط نظر هايدغر للفلسفة اإلسالمية،  وال هي الدراسة املقارنة بينه وبني 

فالسفة اإلسالم،  بل املقصود هو تناول أثر هايدغر لدى النخب العربية؛ وكيفية تناولهم لفلسفته 

وقراءاتِِهم املختلفة لها وتأويلهم ألفكاره وتطبيقهم فينومينولوجياه ليس فقط عىل كتاباتنا الفلسفية 

بل أيضا عىل إبداعنا الثقايف والفني يف الشعر والرواية والتصوير. ذلك ما ميكن أن نسميه بـ"تجيل" 

هايدغر يف العربية أو "تهدجر" العرب،  وهو "تهدجر" متعدد الصيغ واألشكال. منذ بداية تعرفنا 

عليه ونحن نقرأ أنفسنا بشكل ما يف هايدغر، رغم صعوبة تحديد هذه البداية. وميكن أن منيز هنا 

بني قراءات متعددة تتدرج مثل قوس قزح وفق درجات ومنظور الرؤية، حيث تبدأ من الشفافية إىل 

التلوين وصوالً إىل التأويل. أولها أكرث ارتباطاً به وأكرث حرفية وأمانة يف نقل فلسفته، وآخرها أكرث 

ارتباطاً بنا وقراءة ألنفسنا يف أعامله. 

بهايدغر بحيث ال تكاد تدرك من بني  "ملتصقة"  القراءات؛ قراءات  نشري إىل أن من بني تلك 

كلامته وحروفه معاين فلسفته، وهناك قراءات تحتاج عدسات مكربة حتى نتبنيَّ مالمح صورتها،  

ومنها ما تتم من خالل مسافة كافية تتيح الفهم والتفسري والرؤية الواضحة. وهذه األخرية هي محلُّ 

همِّ هذه الدراسة التي نتوقف فيها عند مجاالت ثالثة هي؛ أوال: هايدغر والرتجمة إىل العربية،  ثانياً 

هايدغر والتأويل،  وثالثاً: هايدغر والجامليات.  وعىل هذا ميكن القول أن قراءتنا لهايدغر ترتبط بنا 

نحن يف األساس، وبقدرتنا عىل الرؤية والقراءة، عىل الفهم والتفسري،  والرتجمة والتأويل، واإلبداع 

 Nader El- Bizri، The  140  –  119 ص   [1 العدد  املحجة،  مجلة  امليتافيزيقا،  لتاريخ  هايدغر  ونقد  السينوية  البزري،  نادر  ]1]ـ 

phenomenolgical Quest between Avicenna and Heidegger ,N,Y Binghamton [000

]]]- انظر ما كتبه كل من رشبل داغر ومحمد املصباحي يف املقارنة بني هايدغر وابن عريب وسنعرض لهام يف الفقرات القادمة، كذلك 

ما كتب عن مالصدرا وهايدغر.
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والتذوق بالقدر نفِسه الذي ترتبط به بالفيلسوف،  ورمبا أكرث مام ترتبط به وبفلسفته، أنها قراءة تعنينا 

نحن، ومن هنا كان العنوان "هايدغر ونحن". 

يف هذا املسعى نهدف إىل تقديم قراءة "استشكالية تأويلية"]1] لهايدغر وما أثارته وتثريه ترجمتنا 

أيضاً  بل  وتعقد مصطلحاته،   لغته  بصعوبة  فقط  األمر  يتعلق  ال  املرتجمني؛  بني  اختالف  من  له 

بالكيفية التي ميكن أن تغري ترجمته من فهمنا للغتنا وقدرتها يف التعبري عن الوجود وكيف ميكن أن 

تحيلنا إىل أنفسنا وإىل الوجود،  وجودنا نحن. القضية األكرث تعقيداً هي البحث يف ما ميكن أن 

يقدمه فهمنا وتأويلنا ألفكاره ومصطلحاته من إعادة النظر يف تراثنا الفلسفي والصويف. وأما تعدد 

القراءات والتأويالت يف هايدغر وفكرنا العريب اإلسالمي، فإنه يدفعنا إىل األمام يف اتجاه تحقيق 

تنقلنا  بكينونة وجودنا،  تتعلق  التي  املسألة  وتلك  آن.  الفلسفي يف  تراثنا  هايدغر وتحقيق  فلسفة 

إىل بحث يف تجيل نظرة هايدغر ألصل العمل الفني من أجل النظر يف أعاملنا اإلبداعية يف حقل 

الشعر والرواية والتصوير. أي إن هدفنا هو كشف املحجوب عن أثر هايدغر يف: حضورنا اللغوي 

والفلسفي واإلبداعي. 

البداية  هذه  طبيعة  ألدركنا  بدوي]2]  الرحمن  عبد  عند  هايدغر  حضور  بداية  اعتربنا  ما  فإذا 

  J.P.Sartar االستشكالية. فلقد ظهر عمل بدوي كرسالة للدكتوراه 1943 متزامناً مع كتابات سارتر

عن هايدغر؛ حيث قدم النسخة الفرنسية "للوجود والزمان" تحت عنوان " الوجود والعدم"؛ وهذا 

التزامن ال يوضح فقط طموح القراءة العربية األوىل،  الذي يتساوى مع طموح القراءة الفرنسية؛ 

بل ـ وهذا هو وجه اإلشكالية ـ أن بدوي يف عمله يقرتب تاماً من هايدغر ويكاد يتطابق معه، إال 

أنه يف الوقت نفسه يوجه له النقد. وهو ما يالحظه طه حسني يف عمل بدوي الذي دعا مراراً إىل 

التحرر من هايدغر.

دراسة بدوي شديدة االلتصاق بفلسفة هايدغر ومتحررة منها يف اآلن عينه. وعىل الرغم من أنه 

مفتون بها،  فقد كان قاصامً وناقداً لها كام كتب طه حسني،  مؤكداً أن عليه أن يتحرر منها ويبتعد 

عنها قليالً ]3]. ومام كتبه عن "الزمان الوجودي" يف مجلة الكاتب املرصي عام 1945 يقول حسني: 

إن بدوي "فتنته الفلسفة األملانية فتوناً شديداً،  ففرغ لها وعكف عليها وانفرد بإتقانها بني زمالئه 

]1]- هذا ما تذكره فوزية ضيف الله يف كتابها: كلامت نيتشة األساسية ضمن القراءة الهايدغرية. منشورات االختالف دار األمان،  الرباط 

015]،  ص30.

]]]- عبد الرحمن بدوي: الوجود والزمان،  دار النهضة العربية القاهرة، وانظر أيضا بدوي سرية حيايت،  املؤسسة العربية للدراسات والنرش 

بريوت،  لبنان،  الجزء األول. 

]3]- انظر طة حسني مجلة الكاتب املرصي، القاهرة 1946. 
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آراء غريه عرض  يعرض  املؤلف ال  أن  "املهم  الكتاب". ويضيف:  هذا  وفيها وضع  املرصيني،  

مبتكراً يف كثري من األحيان، وهو  ناقداً  الفاهم املستقيص فحسب،  وإمنا يشارك يف هذه اآلراء 

الناحية فيلسوف ال ناقل". )ص282(. ويشري طه حسني إىل نقطة مهمة تفيدنا يف طرح  من هذه 

اإلشكالية املتصلة بالعالقة بني بدوي وهايدغر ويقول: لو أن األمر بيده )يقصد أمر الجامعة وأمر 

ه بدوي إىل درس الفلسفة يف بالد غري أملانيا، ويف جو آخر غري هايدغر. فقد  الثقافة يف مرص( لوجَّ

يخيل إيلَّ أن جو الفلسفة األملانية قد استأثر بهذا العقل الخصب القوي استئثاراً خطراً يوشك أن 

يحد من آفاقه ومن حق اآلفاق أن تتسع)ص283( .

لقد تعددت القراءات العربية اإلسالمية لهايدغر، وتنوعت الصور التي قدمت له وعنه منذ دراسة 

بدوي؛ منها القراءات الوجودية التي تحدثنا عنها تواً وترتبط بها وتتشابه معها القراءة األنطولوجية 

التي نجدها لدى كل من عبد الغفار مكاوي يف "نداء الحقيقة"]1] ومحمود رجب يف "امليتافيزيقا 

محمد  لدى  وكذلك  املعارصة"]2]  الفلسفة  يف  الظاهريايت  و"املنهج  املعارصين"  الفالسفة  عند 

محجوب يف "مشكل امليتافيزيقا عند هايدغر" ثم القراءة الحداثية عند عبد الرازق الدّواي وما بعد 

الحداثية عند مطاع صفدي وعبد السالم بنعبد العايل]3] وأخرياً القراءة التأويلية عند عدد من مفكري 

الجيل الحايل يف العربية نخص منهم بالذكر الباحث التونيس فتحي املسكيني]4]. 

اواًل: ترمجتنا هلايدغر 

وعىل  العربية.  ثقافتنا  يف  مميزاً  استقباالً  لقيت  كام  كبري،  باهتامم  هايدغر  أعامل  حظيت 

الرغم من اختالفات املرتجمني يف التعامل مع لغته ومصطلحاته،  فقد نقلت نصوصه املختلفة 

ودراسات عنه. بعض نصوصه ترجم أكرث من مرة. عىل سبيل املثال مثة عدة ترجامت لدراسته "ما 

الفلسفة؟" قام بها؛ عثامن أمني ومحمود رجب وجورج كتورة وفاطمة الجيويش ومحمد مزيان، 

و"ما املتيافيزيقا؟" خمس مرات قام بها فؤاد كامل،  آمال أيب سليامن فاطمة الجيويش وإسامعيل 

]1]-انظر عبد الغفار مكاوي، مقدمة ترجمة نداء الحقيقة ونصوص أخري، دار الثقافة، القاهرة 1977 وللعمل طبعات متعددة دار رشقيات 

]00] – القراءة للجميع القاهرة. 

]]]- محمود رجب: امليتافيزيقا عند الفالسفة املعارصين، دار املعارف القاهرة ط ] عام 1986 واملنهج الظاهريايت يف الفلسفة املعارصة؛ 

املجلس األعيل للثقافة بالقاهرة ]00] وترجمته باالشرتاك مع فؤاد كامل نصوص هايدغر دار الثقافة الجديدة القاهرة 1974. 

]3]-انظر عبد الرازق الدّواي: موت اإلنسان يف الفلسفة املعارصة، دار الطليعة، بريوت، وعبد السالم بنعبد العايل يف عدة دراسات؛ خاصة 

أسس الفكر املعارص وتجاوز امليتافيزيقا، دار توبقال الرباط 1991 وهايدغر ضد هيجل: الرتاث واالختالف؛ دار توبقال. الرباط 1987  

]4]- نذكر من هؤالء فتحي انقزو خاصة يف كتابه هورسل ومعارصوه ,، خاصة املقالة الثالثة والرابعة من فينومينولوجيا اللغة إىل تأويلية 

الفهم، املركز الثقايف العريب، بريوت 006]، وبلغيث عون: الفنيومينولوجيا بني الوصف والهريمينوطيقا صعوبة يف وجود وزمان. العدد 

اإلناء  دار  األخري،  اإلله  فلسفة  أو  التأوييل  العقل  نقد  املسكيني؛  وفتحي   ،[006 تونس  والتأويلية،  الفينومينولوجيا  من حوليات  األول 

العريب، لبنان، والتفكري بعد هايدغر أو كيفية الخروج من العرص التأوييل للعقل، جداول للنرش والتوزيع، بريوت 011].
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املصدق وسعاد حمداش وكل من "هولدرلن وماهيّة الشعر" و"مسألة التقنية" و"ما الحقيقة" ثالث 

هايدغر يف صحفنا  برتجمة  االحتفاء  عناوين  بعض  وإليك  مرتني.  الفني"  العمل  "أصل  و  مرات 

العريب  "التلقي  عربياً"،  هايدغر  كان  "لو  باً"،   ُمعرَّ "هايدغر  الفكرية:  الضيافة  حسن  "يف  العربية 

لفلسفة هايدغر".    

يخربنا عثامن أمني يف مقدمة ترجمته الفلسفة والشعر 1963 أول ترجامتنا لهايدغر ببداية معرفته 

بفلسفة هايدغر أثناء دراسته بباريس واستامعه إىل ) لوسن ( و)الفل( 1932 ويقارن تييز هايدغر 

بني )زاين( )الكينونة( و)داـ  زاين( ) الكنيونة هنا واآلن(. وبني تييز الفالسفة واملتكلمني املسلمني 

بني وجود األشياء )يف األذهان ( ووجودها )يف األعيان( أو بني )الوجود الذهني( و)الوجود العيني(، 

أو الوجود العام املطلق والوجود املشخص املشار إليه )ص10(. ورغم هذا يظهر من حديثه عدم 

التعاطف مع هايدغر. يقول: "وأخذت أروِّض نفيس عند قراءته عىل الصرب عىل صحبته والتعاطف 

معه بقدر ما يف طاقتي. ولكنني كنت أحس،  يف كل جهد أبذله يف هذا السبيل،  بيشء يصدين 

اً موقفي منه يف  عنه صّداً... ثم يضيف: "مل أكن إذن من أنصار فلسفة هايدغر،  وما أحسبني مغريِّ

مستقبل أيامي: فرغم ما تكلفت يف محاولتي استلطاف صاحبها أو التودد إليه  أبان فرتة البحث عىل 

األقل،  فإنني مل أجد عنده إال ما يدعوين إىل النفور منه واالزورار عنه]1]" ص )11(. 

نتوقف عنده  ينهي مقدمته بحكم  لبعض أعامل هايدغر  أمني من عرض موجز  ينتهي  أن  بعد 

ألهميته؛ فهايدغر شاعر تام الشعور بفراٍغ روحيٍّ لكنه يتأىبَّ التظاهر بارتياحه لذلك الفراغ،  ومييض 

يف سبيله مؤكِّداً أن واجب الفيلسوف هو أن يجعل نفسه قادراً عىل أن يستجيب لنداء الكينونة إذا 

كان ال بد للكينونة من أن تكشف له عن ذاتها آخر األمر. عىل هذا األساس يحكم أمني عىل جهد 

هايدغر بالتأكيد عىل أن قدراً كبرياً من اإلغراب ميكن أن يغتفر ملفكر رزقه الله من سالمة القلب 

وخلوص القصد ما مكنه من ان يتبني هدفاً ميتافيزيقا يسعى إىل تحقيقه يف اطمئنان وإخالص.  

مثلام يتحدث روالن بارت عن لذة النص يحدثنا املفكر الراحل مطاع صفدي، ـ وهو أحد أهم 

جسور انتقال هايدغر إىل العربيةـ  عن لذة الرتجمة،  وعشق التلقي لهايدغر ويذكر يف مقدمته للعدد 

الرابع مجلة "العرب والفكر العاملي"، خريف 1988، تحت عنوان "الدخول يف العشق األخري" أن 

النص الهايدغري اليزال ميارس صدمته الدامئة لكل نسق لغوي يرتجم إليه. ومن هنا فإن رشَّاح 

هايدغر قد دخلوا مرحلة التأويل ومل يعودوا يكتفون برشح النص وترجمته إىل نص أكرث سهولة 

]1]- عثامن أمني مقدمة ترجمة دراسة هايدغر الفلسفة والشعر القاهرة 1963. 
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إذ أن  العريب كبرية لكنها فاعلة ومنتجة،  اللغوي  الهايدغري للنسق  النص  تناوالً. وصدمة  وأقرب 

تحديث التفلسف العريب مل يعد جائزاً إال حني يقرتف مغامرات املواجهة واملثاقفة مع متون النص 

الفلسفي املعارص. وإذا كانت كتابات هايدغر تأيت يف أول سلم الصعوبات لكنها تأيت كذلك يف 

أولويات الفكر الفلسفي الذي يشغل اليوم كبار العقول العاملية]1]. 

يف املضامر نفسه يتساءل فتحي املسكيني يف الفقرة الثانية من مقدمة ترجمته كتاب هايدغر 

هذا  عن  اإلجابة  محاولة  يف  أصالً؟  للرتجمة  قابلة  هايدغر  لغة  كانت  لو  عام  والزمان"  "الكينونة 

مع  مغامرة.  هي  بخاصة  هايدغر  وترجمة  بعامة  الفلسفية  الرتجمة  "بأن  املسكيني:  يقر  التساؤل 

نصوصه نحن نعيش "مغامرة الرتجمة" بإطالق. يف املغامرة نحن نذهب إىل أرض مجهولة لكن 

"املجهول هنا ليس هو رغم كل يشء النص،  الذي نرتجمه، أو الذي نطمع يف ترجمته، بل عىل 

العكس من ذلك ـ كام يفاجئنا املسكيني ـ إمنا هي لغتنا الخاصة. إن مغامرة الرتجمة ـ كام يقول ـ 

هي أن نغامر يف صلب لغتنا الخاصة. ذلك ألن الرتجمة هي مدعاة إىل تغيري عالقتنا مباهية لغتنا. 

أي بطريقتنا يف الكالم مبا هو طريقتنا يف الكينونة داخل العامل". لذلك تنطوي الرتجمة عىل قدر 

كبري من "املباغته" التي من شأنها أن تضع الدازاين الخاص بنا موضع خطر]2] )ص16(، إنه خطر 

الكينونة، فاملهم عنده أن الرتجمة هي نوع من التفسري.

ويف هذا السياق أيضا عنون املسكيني]3]، الذي مثل هايدغر نقطة محورية يف كتاباته، يف توطئة 

كتابه التفكري بعد هايدغر، بـ "هايدغر بالعربية أو الرتجمة والحرية". يقول: إن "هايدغر بالعربية" 

عبارة ال تعني أن نعرب مفاهيمه أو مصطلحاته فحسب، بل أيضاً عىل الخصوص أن نجعله يتكلم 

لغتنا، بحيث ميكننا أن ندعي دون مشاحة أنه قد فكَّر بعقولنا والتبس بأنفسنا لبعض الوقت، وداخل 

سياق ما كان لهايدغر الشخص" أن يعرفه". )السابق، ص 9(.

ولنتابع ذلك التحليل للتجربة التي عاشها املسكيني مع هايدغر وسعى إىل تأويلها. إنه يبرص 

صلة، بني الرتجمة والحرية. فحني نفكر، نحن نرتجم، أي نتملَّك قدرة تفكري كونية ولدت يف أفق 

أمة أخرى ومن ثم نتحرر من غربتنا إزاءها.  والرتجمة كام أكد هايدغر هي تأويل،  ومن هنا علينا 

بيان كيف كانت قراءاتنا لهايدغر محض تأويالت.  

]1]- راجع مقدمة مطاع صفدي للعدد الرابع من مجلة العرب والفكر العاملي خريف 1988. 

]]]- فتحي املسكيني مقدمة ترجمة الكينونة والزمان، دار الكتاب الحديث، بريوت ]01] ص 16 

]3]- فتحي املسكيني، التفكري بعد هايدغر، دار جداول، بريوت ص 9.
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ثانيًا: فهمنا هلايدغر بني التقرير والتأويل 

لقد نحونا يف تعاملنا مع النص الهايدغري ولغته واصطالحاته نحوين متالزمني:  وميكنك أن 

تقول أننا بإزاء ما يطلق عليه عثامن أمني "التعامل الُجوَّاين مع الفيلسوف  مقابل التأويل أو التعامل 

الرَبَّاين مع أفكاره. لتوضيح ذلك نقدم يف الفقرة التالية منوذجني للتعامل التأوييل مع هايدغر يف 

هرني  الراحل  الفرنيس  هام  الهريمينوطيقا  يف  املتخصصني  من  الثنني  اإلسالمية   العربية  ثقافتنا 

انصبت  لقد  عنه.  وكتب  بهايدغر  انشغل  وكالهام  عون.  باسيل  مشري  املعارص  واللبناين  كوربان 

أعامل  تركزت  فيام  اإلسالمي،  الصويف  العرفاين  اإلرشاقي  الفكر  األول عىل  وكتابات  اهتاممات 

الثاين يف الالهوت املسيحي]1] ومن هنا فهام تأويليان متضادان.

كتب عون دراسته بالفرنسية التي نرشت مؤخراً بالعربية تحت عنوان: "هايدغر والفكر العريب]2]" 

الفكر  العنوان يحمل يف أحد ضفتيه  أن  بعيدة عام نحن بصدده. ورغم  2015. وهذه دراسة غري 

العريب؛ إال أن هدف املؤلف كام يبدو من تحليالته هو غري ذلك، فالغاية عنده هي تناول العالقة 

بني هايدغر والفكر االسالمي كام يظهر يف مواضع متعددة من عمله. ولقد بدت هذه الدراسة كام 

لو أنها تقدم قراءة تقف يف مقابل قراءة هرني كوربان عن هايدغر يف ضيافة الفالسفة املسلمني.

تطرح قراءة عون؛ قضايا متعددة حول هايدغر والفكر العريب؛ وهو يقارن بني الرؤية الهايدغرية 

للوجود والرؤية االسالمية. ومن الغريب أنه  يرى أن هايدغر مل يرث يف العامل العريب عىل اإلطالق 

ـ كام يالحظ  السبب يف ذلك  أيديولوجي،  ويرجع  إغواء  أي شغف عقيل،  كام مل ميارس أي 

الكاتبـ   إىل أن التعقيد الذي طبع فكره بطابعه الخاص،  والراديكالية التي الزمت هذا الفكر، جعال 

هايدغر مؤلفاً تصعب إحاطته يف حدود ما يستطيع العقل العريب الحايل أن يتفكَّر فيه. وهو حكم 

يف اعتقادي غري صحيح، وتدحضه الدراسة املتأنية للقراءات العربية املختلفة ألعامل هايدغر كام 

يدحضه عمل عون نفسه حيث يقف يف مواجهة ال يصمد أمامها مع قراءة كوربان التأويلية. ولعّل 

إحصاًء أوليّاً لرتجامت أعامل هايدغر للعربية وما نقل إليها من دراسات حوله وما كتب عن فلسفته 

يقدم رؤية مغايرة ملا ذهب إليه.

]1]- تدور أعامل مشريعون يف مجاالت ثالثة مرتابطة هي: الالهوت املسيحي وكتب فيه مثاين عظات يف املعمودية ليوحنا الذهبي الفم، 

وعلم األصول الالهوتية مشري عون، الهوت الّتحرير، واملجال الثاين الحوار االسالمي املسيحي  وكتب فيه: بني املسيحية واالسالم بحث 

يف املفاهيم االساسية ومقاالت الهوتية يف سبيل الحوار، واألسس الالهوتية يف بناء حوار املسيحية واالسالم. ويأيت املجال الثالث غري 

 [004 العريب،  الفلسفي  التفسري  تاريخ علم  الفلسفية، بحث يف  )الهريمينوطيقا(  الفسارة   بعيد عن هذين املجالني، حيث أصدر كتاب 

وهايدغر والفكر العريب 015]. 

]]]- فريد نيمو: كوربان من هايدغر إىل السهروردى ترجمة فريد الزاهى،  مجلة نزوى،  ]01].  
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حني  ففي  العربية.  والفلسفة  هايدغر  بني  االختالف  نقاط  وتأكيد  بيان  إىل  عون  مشري  يسعى 

الفكر  ينهض  والعقل  النقل  وتخرتقه جدلية  اإللهية  القضية  تسكنه  فكر الهويت  العريب  الفكر  أن 

الهايدغري كفكر أنطولوجي يحركه حرصاً السعي إىل كشف حقيقة الكون،  ويتمحور حول عالقة 

األصيل  بالوجود  الخاص  اإلقبال  مبوجب  والكائن  الكون  بني  تربط  التي  واملواجهة  االختالف 

غري امليتافيزيقي. وفيام ترى األنرثوبولوجيا الهايدغرية إىل اإلنسان من زاوية العالقة التي تكونه 

وتربطه بالعامل )العاملية( وبالزمان )الزمانية( وبالتاريخ )التاريخية( وتدرجه يف حركة الكون،  فإن 

والتاريخ،   والزمن  العامل  خارج  يقيم  إلهي  كائن  مبشيئة  تربطه  اإلسالمية  الدينية  األنرثوبولوجيا 

وخارج الكون يف نهاية األمر. علينا أن نشري حيال هذا الترصيح إىل أن هناك الكثري من الدراسات 

التي تقدم لنا هايدغر الهوتياً بل إن ذلك ما نجده يف كثري من االنتقادات التي وجهت إىل فلسفته.  

 وإذا كان الفكر العريب املعارص يبتغي اإلفادة من اإلسهام الهايدغري،  فإن عليه ـ يف ما يدعو 

الله،  وهو االختبار  الدينية، مبعنى أن يخضعها ملقتضيات اختبار غرضية  لغته  ـ تغيري  إليه عون 

القائم رمزياً عىل تواري اإلله األخري وعىل غياب اإلله اإللهي. إذَّاك سيتمكن هذ الفكر عينه من 

تحرير الوجود التاريخي للعامل العريب من عوائق أيديولوجية ) يقصد دينية (  عدة تجيز لنفسها،  عن 

)ص84(. ،  أحاديٍّ وحرصيٍّ غري حق،  إرساء مرَجعٍ ثيولوجيٍّ

بني كوربان وهايدغر

يف املقابل نجد تأويل كوربان يف  "الخيال الخالّق عند ابن عريب" ويف "مقدمات ملؤلفات شهاب 

الدين السهروردي" و"تاريخ الفلسفة االسالمية منذ الينابيع حتى وفاة ابن رشد "، يبحث يف  العالقة 

بني هايدغر وعرفانيي اإلسالم، وهو من شغل فرتات طويلة من حياته بالفلسفة اإلرشاقية  إىل درجة أن  

البعض رأى أنه انطلق إىل دراسة الفلسفة االرشاقية من هايدغر ثم تحول إىل التصوف. لكن كوربان 

يصحِّح هذا الفهم الخاطئ حني يخربنا أنه التقي هايدغر يف هيدلربغ يف أبريل 1934 ويوليو 1936 

بينام كانت أول إصداراته عن السهروردي 1933، 1935 يف حقل التداول. أما ترجمته لهايدغر فإنها مل 

تَر النور إال بعد ذلك أي يف العام 1938. إال أن كوربان ال يلبث حتى يؤكد لنا أن ما كان يبحث عنه أو 

ما وصل إليه بفضل هايدغر هو عني ما كان يبحث عنه وما عرث عليه يف امليتافيزيقا اإليرانية اإلسالمية. 

 وانتامء كوربان للظاهريات جعله يؤكد أن التأويل أو الهريمينوطيقا هو ما يوصلنا إىل املعنى 

الباطني وراء امللفوظات الظاهرية. ويكشف لنا أنه وجد لدى هايدغر يف كتابه عن دون سكوت؛ 

من  العديد  يف  التأويل  هذا  اكتشف  وقد  التأميل".  "النحو  بـ  يسميه  ما  وهو  الطريق،  له  أضاء  ما 
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للتفلسف  جديداً  طريقاً  هنا  كوربان  يفتح  حيث  اإلسالمية،  الصوفية  للفلسفة  الكربى  النصوص 

باستخدام أدوات الهريمينوطيقا يف قراءة أعامل الصوفية املسلمني.

قبيل:  من  كلامت  خاصة   أمامه،  هايدغر  يضعنا  الذي  الغريب  املعجم  عند  كوربان  يتوقف 

من  التي  العمليات  تعنيِّ  التي  املصطلحات  وهي  االنبثاق؛   Erschliessen، Erschlossenheit

و االكتشاف،   أي    Entdecken قبيل  من  )الدازاين(؛  اإلنساين  الحضور  صيغ  تتكشف  خاللها 

Verborgen أي الكشف عن املستور. ومن خالل تجربته وجد مقابالت لهذه الكلامت يف العربية 

عليه  األعرس  من  سيكون  رمبا  أنه  اإلطار  هذا  يف  ويعرتف  اإلسالم.  يف  الكبار  الشهوديني  لدى 

عىل  يتدرب  مل  أنه  لو  وغريهم  الشريازي  املالصدرا  أو  عريب  ابن  أو  السهروردي  معجم  ترجمة 

الذي نجده لدى هايدغر. هذا  ما  بها لرتجمة املعجم األملاين غري املشهود  قام  التي  التامرين 

معجم  ومعرفة  اإلسالمي  الصويف  املعجم  معرفة  تسديها  أن  ميكن  التي  املتبادلة  الخدمة  يؤكد 

الظاهريات بعضهام لبعض. ذلك هو املفتاح الذي يقدمه لنا كوربان للفتح والكشف. وعىل هذا 

فإن مصطلح »كشف املحجوب«، الذي هو مسعى الظاهريات الذي  يظِهر املعنى الباطن املخفي 

تحت الظاهر،  وخلف الظاهرة،  الكشف الذي هو ما ميكِّن من إظهار حقيقة املحجوب]1]. 

بالرغم من بعض التوافق الذي وجده كوربان بني هايدغر وفالسفة اإلرشاق، يظل مثة اختالف 

أسايس. وهنا نجدنا أمام عاملَْي فهم صادرين عن عاملْي وجود ُمختلفني كل االختالف. إن االختالف 

األساس هو ذاك الذي نجم عنه »انتقال« كوربان من هايدغر إىل السهروردي، وهو اختالف يتعلق 

باستعامل املفتاح التأوييل؛ الذي وضعه هايدغر بني أيدينا، وهو مفتاح ال يعني االنخراط يف فلسفته 

ونظرته للعامل. فالتأويليات تشتغل انطالقاً من فعل الحضور الذي توحي به »دا« الداـ  زاين؛ فمهمتها 

تكمن يف تسليط األضواء عىل أن الحضور اإلنساين يفهم نفسه وميوضع نفسه،  ويحدد »الدا« )الهنا( 

أي وضعية حضوره، كام يكشف األفق الذي كان حتى ذلك الوقت محجوباً عنه. وإىل ذلك فإن 

ميتافيزيقا اإلرشاقيني، وميتافيزيقا صدرا عىل وجه الخصوص، سوف تبلغان أوجهام يف ميتافيزيقا 

الحضور عند هايدغر. 

دعونا نواصل بيان الهريمينوطيقا التي وظَّفها كوربان لتوضيح ما ميكن أن يوجد من اتفاق واختالف 

وتالٍق بني هايدغر وفالسفة االسالم. وسوف نعتمد هنا عىل كوربان نفسه ونتابع تحليالته، تلك التي 

العرفان ولدى هايدغر  أهل  الحضور لدى  تأوييل سامت وخصائص فعل  تأمل  فيها وعرب  يوضح 

]1]- املصدر السابق املوضوع نفسه. 
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الفيلسوف. ويرى كوربان أن من املهم أن نحتفظ دامئاً لكلمة إرشاق بداللتها األوىل،  أي طلوع 

ومرشق الكوكب،  الكوكب يف مرشقه. لكن املرشق هنا كام يقول هو مرشق ال ينبغي البحث عنه 

يف خرائطنا الجغرافية،  فهو النور الذي يطلع،  النوُر السابُق عىل كل يشٍء منزٍَّل وعىل كلِّ حضوٍر، 

لنا كيف نحلل  فإذا كان هايدغر يحدد  الحضور.  يوِجد  الذي  الذي يكشف عنها،  وهو  ألنه هو 

»دا« الدازاين،  وفعل الحضور،  فهذا ال يعني،  أن نفرض حدود األفق الهايدغري نفسها عىل فعل 

الحضور هذا]1]. 

يبني كوربان أنه إذا كنا قد انسقنا هكذا بعيداً عن الوجود واملوجود لدى هايدغر فإن ابن عريب 

يبقى ُمَعلَِّمنا الكبري؛ ذلك أن التجيل اإللهي جوهري،  يف صور متعددة توافق كل واحد من أولئك 

الذين لهم ومن أجلهم يتم التجيل. من الناحية الوجودية األصلية قد نقول بأن اإلنسان هو الذي 

يكشف لنفسه شيئاً )كائناً( كالله. من الناحية الالهوتية الله هو الذي يتكشف لإلنسان. والحكمة 

التصوفية املرآوية تتجاوز االختيار الصعب بجعلها الحقيقة التزامنية للطرفني املرتابطني ترابطاً ال 

ينفصم. بيد أن التجاوز يف ما يوضح كوربان يعود البن عريب أكرث منه لهايدغر. وهكذا يعود كوربان 

للرشق ولفالسفة وإرشاقيي اإلسالم ويستضيف هايدغر إىل حرضتهم وهو ما يحتاج إىل ذكر دائم. 

رابعًا: إعادة النظر يف الفكر االرشاقي والفلسفة العرفانية  

فيها صاحبها  يسعى  والتي  وابن سينا،  بهايدغر  تتعلق  التي  تلك  والقراءات،   من املحاوالت 

نادر البزري إىل النظر يف أنطولوجيا ابن سينا يف سياق الوجود والكينونة وفق نظرة هايدغر النقدية 

لتاريخ الفلسفة. يعتقد البزري أّن معالجة اإلرث السينوي ّ األنطُولوجي من املنظار النقدّي لتاريخ 

امليتافيزيقا، واملستند إىل هايدغر، ميكن أن يكون له مقاربات منهجيّة ومعرفيّة تتفاعل مع املباحث 

الفلسفيّة التي ُوضعت حول تاريخ املذاهب الفكريّة األوروبيّة يف معالجاتها ملسألة الوجود، ومع 

النظر إىل املفاهيم التي تحيط بالتساؤل الوجودّي حول الكينونة. النظر إىل هذا اإلرث، يستند إىل 

الدور الفاعل لفلسفة الشيخ الرئيس يف تطور النظم املعرفية واملعالجات الفلسفية ملسألة الوجود 

يف سياق تفتح الفكر السكوالستّي األورويّب وتفاعله النقدّي مع السينويّة وتاريخها )ص 121(.

يف هذا السياق يأخذ الباحث عىل هايدغر أن نظرته إىل األبعاد األنطولوجية يف فكر ابن سينا 

بقيت منحرصة يف إطار اإلشارة إىل الدور التدويني الحافظ لإلرث اإلغريقّي، مع عدم اإللتفات 

الفلسفي يف  الفكر  أو متغريات معرفية تجديدية عليه يف سياق تطور  نقديّة  إىل إدخال تعديالت 

]1]- املوضع نفسه. 
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الحضارة اإلسالمية..كذلك فإن فكر هايدغر ـ حسب الباحث ـ قد يفتح بعض املجاالت الجديدة 

للتفكري بقضايا األلوهية عرب السعي للتفكيك النقدي لتاريخ امليتافيزيقا وعالقتها الوثيقة بالثيولوجيا، 

وهذا لكونه ) أي هايدغر( يتصور بأن فهمنا لأللوهية مل يحصل بعد، كوننا يف حالة انحدار كبري عىل 

يخص  مبا  العميقة  دالالتها  لها  الوجودية  الظاهرة  هذه  والفكري.  والتأميل  األنطولوجي  املستوى 

استفحال أخطار العدمية.  

يف هذا الصدد ميكن أن نشري إىل محاولة ثانية يف حقل املقارنة بني مال صدرا )1572 – 1640( 

التي قدمها محمد بيد هند أستاذ االلهيات بجامعة إصفهان؛ الذي يوضح فيها أن معنى  وهايدغر 

"الحقيقة" هو أعمق وأشمل من أن تنحرص يف دائرة األلفاظ والقضايا، وأن هذه النقطة الدقيقة قد لفتت 

انتباه مالّ صدرا وهايدغر معاً، حيث أكّدا عليها ضمن مباحثهام الوجودية]1].يالحظ محمد بيدهند أن 

من غري املمكن أن تتّم عملية انكشاف الوجود ونيل الحقيقة عن طريق املنطق والعلوم االكتسابية. إن 

لغة الشعر )حسب رأي هايدغر (، ولغة العرفان والشهود )حسب مالّ صدرا( أقدر وأوىل ببيان الحقيقة. 

بعبارة أخرى، إن لغة الحقيقة هي الشعر والعرفان، ال لغة املنطق واالستدالل )ص 83(.

يف دراسته "بني الكشف والربهان: مالحظات يف الشعر والفلسفة" يبني الباحث والشاعر محمد 

عيل شمس الدين أنه ليس مستبعداً أن يكون هايدغر قد تأثر بالنص الصويف االسالمي يف تحليله لشعر 

هولدرلن Holderlin". هايدغر املؤمن يتامهي يف بعض مقوالته يف العود إىل الوراء واملحجوب 

واألرض واللغة كرمز للحقيقة مع مقوالت املتصوفة االسالمية الذين سبقوه "]2].  أما مقصود محمدي 

أن  فريى  هايدغر"،  ومارتن  املتالهني  عند صدر  الوجود وشهوده  أصالة  "نظرية  دراسته حول  يف 

ذلك  شائكة صعبة،  عملية  املتألهني  نظريات صدر  مع  واملاهية  الوجود  هايدغر يف  آراء  مقارنة 

منهج  باألحرى  هي  أو  ظاهراتية  فلسفة  هي  ـ  ورمزيتها  غموضها  عن  فضالً  ـ  هايدغر  فلسفة  أن 

بحث، لذا تتعذر مقارنتها بفلسفة صدر املتألهني املاورائية. ولكن ميكن يف بحث األنطولوجيا 

تشخيص نقاط ممكنة القياس بآراء صدر املتألهني، إذ يقرتب هايدغر يف تعريفه الوجود املحض 

واملوجودات الخاصة وسامتها ومميزاتها من بعض أفكار الشريازي، إىل حد ما]3].  

عل الخط نفسه، ويف سياق مسعاه لتقديم رؤية عن هايدغر وابن عريب يف مرآة ما بعد الحداثة 

]1]- محمد بيد هند: تحليل مفهوم الحقيقة يف فكري مالصدرا وهايدغر. ص 69. 

]]]- انظر محمد عيل شمس الدين الكشف والربهان: مالحظات يف الشعر والفلسفة مجلة املحجة العدد الثالثون ص 163.   

العاملية املعارصة.  ]3]- مقصود محمدي: نظرية أصالة الوجود وشهوده عند صدر املتألهني ومارتن هايدغر: يف املالصدرا والفلسفة 

بحوث مؤمتر املالصدرا ) اإليراين ـ العريب جزيرة كيش ( مؤسسة التاريخ العريب. بريوت لبنان 007]. ص 63] – 64]    



حلقات الجدل300

   2 0 1 6 يــف خر
 A L - I S T I G H R A Bاالستغراب

يرى املفكر املغريب محمد املصباحي إىل صورتني من صور ابن عريب يف مرآة ما بعد الحداثة 

وهام: صورة العقل يف عالقته مع القلب، وصورة الوجود يف عالقته مع الوجدان.

وإثبات  العقل الستخالص  يستعمل  ابن عريب عندما  أن  الصورة األوىل يالحظ  وبالنسبة إىل 

املعارف الجديدة من املقدمات واملبادئ فإنه يركز انتباهه عىل أعراض اليشء الذاتية، دون اعتبار 

لباقي أعراضه األخرى غري الذاتية. هنا قد يلتقي هايدغر مع ابن عريب، وتلك سمة أساسية وثابت 

بنيوي يتفق فيه الفيلسوف مع الصويف؛ فهام معاً مل ينتقدا العقل من أجل إصالحه وتقوية فعاليته، 

بل انتقداه لغاية أن يستبدال به إما الفكر املرادف للشعر بالنسبة لهايدغر، أو الذوق والكشف بالنسبة 

املقوالت  من  الوجود  تحرير  شأنه  من  ـ  املصباحي  يوضح  كام  ـ  االستبدال  وهذا  عريب،  البن 

واملاهيات واملبادئ العقلية) ص 160(.

الصورة الثانية هي صورة الوجود. وهنا ينتقل املصباحي ملسألة نسيان الوجود عند كل من ابن 

عريب وهايدغر ويرى أن الذي أثار استغراب الصويف الكبري هو نسيان اإلنسان للوجود، وكأن "نسيان 

الوجود" هو من صميم الطبيعة البرشية. حقاً، مل يطرح الشيخ األكرب إشكالية النسيان عىل مستوى 

تاريخ الفلسفة أو تاريخ امليتافيزيقا، كام سيفعل هايدغر، وإمنا عىل مستوى تاريخ الوجود البرشي 

من حيث هو تاريخ لنسيان الله. بينام يربط هايدغر، نسيان الوجود باإلنسان ومبصري الوجود ذاته. 

غري أن موضوع ومعنى النسيان الهايدغري يف تحليل املصباحي يختلف كثرياً عام كان يؤمه الشيخ 

الفيلسوف األملاين مل يكن الوجود اإللهي؛ كان موضوعه  األكرب. فموضوع نسيان الوجود عند 

حقيقة املوجود. مل يكن ينتمي إىل مجال التيولوجيا وال إىل مجال األنطو ـ تيولوجيا، وإمنا إىل 

مجال امليتافيزيقا، باعتبارها تاريخاً الحتجاب الوجود باملوجود.

خامسًا: رؤية هايدغرية يف الفنون العربية 

نصل يف هذه الفقرة إىل تطبيقات عدد من الباحثني للمفاهيم الهايدغرية عىل اإلبداعات األدبية 

والفنية من شعر ورواية وتصوير، أو ما ميكن أن نسميه القراءة االستطيقية الهايدغرية انطالقاً من 

مفاهيمه حول اللغة وفلسفته يف الفن وقراءته لهولدرلن وتحليله للوحة فان غوغ.

العرشين"،   القرن  يف  الفن  "فلسفة  يف  هايدغر  عند  الفن  نظرية  عن  إبراهيم  زكريا  كتب  مذ 

مباحث  ضوء  عىل  والفن  "االستطيقا  يف  الزراعي  ومحسن  الجاملية:  "الخربة  يف  توفيق  وسعيد 

فينومينولوجية"،  وهي دراسات تتميز بغلبة التنظري الذي يتعقب املسار الفينومينولوجي الهايدغري 

النقدية تستلهم يف  العربية  الفنية املختلفة عربياً، والقراءة  الجاملية واتجاهاتها  تبلور األفكار  يف 
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بعض جوانبها قراءة هايدغر لألعامل الفنية وتطبقها عىل اإلبداع العريب. وقد ظهرت بعض كتابات 

ظاهرايت"  لتحليل  مدخل  والخطاب:  "الشكل  املاكري  محمد  كتاب  مثل   التطبيقي  املجال  يف 

ودراسة جواد الزيدي "فينومينولوجيا الخطاب البرصي: مدخل لظاهراتية الرسم الحديث"،  ودراسة 

عامرة كحيل وقراءتها الفينومينولوجيا للتصوير لدي الفنان الجزائري محمد خدة ".

وميكننا أن نتابع الجهود العربية خاصة فينومينولوجيا هايدغر وتطبيقها عىل الفنون العربية لدى 

كل من سعيد توفيق يف "ماهية الشعر عند حسن طلب"، و"عامل الغيطاين: قراءة يف دفاتر التدوين"،   

وكذلك لدى عامرة كحيل يف كتابها "املوضوع الجاميل يف ضوء املنهج الفينومينولوجي: مقاربة 

جاملية يف مناذج تجريدية عند الفنان محمد خدة". وهذه أعامل تبدو منفصلة عن جهود أخرى قدمت 

بحثاً عن الصلة بني الجامليات اإلسالمية وهايدغر وذلك عىل نحو ما كتبه رشبل داغر حول "الجاملية 

بني الغياب والحضور بني ابن عريب وهايدغر" التي يتناولها من خالل كتاب الجالل والجامل البن 

عريب، وأصل العمل الفني ملارتن هايدغر، وما كتبه فريد الزاهي حول "ابن عريب الصورة واألخرى" 

ادنا ألعامل إبداعية عربية عىل ضوء نظرية هايدغر الجاملية.  مام يدعونا إىل بيان تحليل كُتَّابنا ونُقَّ

 يؤكد توفيق عىل أن "ماهية الشعر هي التي تكشف لنا عن ماهية اللغة"، ذلك أن ماهية كلمة 

الشعر تكمن يف أنها تنطق معناها،  والشاعر إذن يكون شاعراً حقيقياً حينام ينطق معاين كلامته نطقاً 

خاصاً،  أي بصوت لغوي خاص يبقى ماثالً يف الكلامت نفسها،  وحسن طلب هو واحد من تلك 

القلة القليلة من الشعراء الحقيقيني. هذا ما ميهد به توفيق تحليله يف مقدمة كتابه "ماهية الشعر عند 

حسن طلب" وعىل نحو ما فعل هايدغر يف كتابه "عىل الطريق إىل اللغة". يقرأ توفيق شعر حسن 

طلب انطالقاً من تعامل األخري مع ماهية اللغة "،  فحسن طلب يتأمل ماهية اللغة ذاتها من خالل 

شعره وكأنه يريد بذلك أن يربهن لنا عىل أن ماهية اللغة التى تكمن يف النطق واإلفصاح والقدرة عىل 

التسمية إمنا تتحقق وتبلغ أعىل صورة ممكنة لها من خالل لغة الشعر]1] "

يدرك توفيق أن هذا التأمل يف اللغة بلغ ذروته يف شعر حسن طلب،  حتى إن الكلمة نفسها مل 

تعد هي وحدها القادرة عىل التسمية كام بني لنا هايدغر بل إن الحرف نفسه ال تستطيع لغة الفلسفة 

أن تكشف عنه وإمنا تكشفه لغة الشعر. وذروة هذا التأمل واالستعراض لقدرة الحرف عىل التسمية 

يروح يتجىل يف ديوانه "آية جيم". )ص24(. 

ومن الشعر إىل الرؤية يقدم توفيق دراسته التي يستلهم فيها هايدغر يف  "عامل الغيطاين: قراءات 

]1]- سعيد توفيق: ما هية الشعر عند حسن طلب،  الهيئة العامة لقصور الثقافة،  القاهرة،  1991،  ص3].   
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يف دفاتر التدوين" قراءة فينومينولوجية يف أدب الغيطاين، وهو يبدأ دراسته مبدخل إىل "ِشفرات" 

النص الغيطاين مؤكداً قدرة األدب عىل النفاذ إىل ظواهر الوجود العام والوجود اإلنساين، كام تتجىل 

يف تجربة الذات التي هي تجربة األديب معتمداً عىل كل من: مريلوبونتي يف مقال "امليتافيزيقا 

والرواية" وهايدغر الذي يؤكد عىل أن السؤال األسايس يف عاملنا هو سؤال الوجود. 

إن النص الظاهري يف تدوين "دنا فتدىل" ينصب عىل القطار. والقطار مرتبط عند الغيطاين بخربة 

الكشف،  هو أمر واضح من خالل تساؤالت حول القطار،  وهي أسئلة مرتبطة بالوعي الزماين )ص 

يقول:  عليه.  يطلق  فينومينولوجي كام  كأديب  الغيطاين  قدرة  تؤكد  النص  مقاطع من  38( عارضاً 

الفينومينولوجية يف  الرؤية  لتلك  عملياً  تجسيداً  لنا  يقدم  عديدة  هنا كام يف نصوص  "والغيطاين 

سطور قليلة ولكنها تنفذ إىل أدق التفاصيل املرئية والالمرئية]1] فالقطارات يف رؤية الغيطاين تعني 

أيضا الوعي بالزمان. يستشهد توفيق بقول الغيطاين: "للمواقيت مواضعها،  ولألماكن مواعيدها،  

اللحظة تعني مكانا،  وانفصام العرى بينهام يؤدي إىل عدم نجهله"، ويعلق عىل كّم الفلسفة يف 

التي كشفها  اإلنسانية  الخربة  بطبيعة  تتعلق  استبصارات خصبة  فيه  نلمس  الذي  البليغ  القول  هذا 

الفينومينولوجيون. )ص 43(.أما يف دراسته "ومضات الزمن يف نثار املحو" فإنه يناقش: خصوصية 

التشكيل الفني يف هذا التدوين، يقول: "مركزية سؤال الزمان تلح عىل الغيطاين يف أنحاء ال حرص 

لها،  فهي تلح عليه من خالل التساؤل عن الحياة واملوت،  ومن خالل تأمل نبضات القلب،  بل 

من خالل تأمل أحوال النفس التي تجسد تحوالت الزمان،  وكيف يكون الوصل والوحدة والهوية 

ل: "ذلك الذي كنتُه ومل أعد أكونُه،  عدة مرات كنتُه وتباعدنا،  انفصلنا عن  يف املتحوِّل واملتبدِّ

بعضنا ماذا يربط كل منهم بذلك الذي أكونُه اآلن،  اآلن ما الذي يربطني بذلك الذي سأكونه،  أي 

وشائج خفية؟ يعلق توفيق ليس للوجود معنى دون الزمان لهذا كان عنوان عمل هايدغر الخالد هو 

"الوجود والزمان". ولكن الزمان ذاته ليس له معنى دون الذاكرة،  وهذا ما نطالعه يف كثري من دفاتر 

الغيطاين. لقد وجد يف عمل الغيطاين كثري من التفلسف الذي يحاول أن يستحرض بقايا الوجود من 

ثنايا الزمان املنرصم دامئا،  الصائر أبدا إىل املحو والعدم. 

يف الدراسة األخرية تحت عنوان "االسم وأصداء الوجود" يف "كتاب الران"، فإن أول ما يالحظه 

الكتاب، وكأن  ومهيمن عىل سائر فصول  الصويف واضح تاماً  البعد  أن  التدوين  توفيق يف هذا 

الغيطاين يستعيد هذا املصدر الخصب السائر يف الكثري من أعامله السابقة عىل دفاتر التدوين.  

]1]- سعيد توفيق: عامل الغيطاين: قراءة يف دفاتر التنوير،  دار العني،  القاهرة،  ص9. 
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وهو يحلل الفكرة الرئيسية املهيمنة عىل هذا العمل،  بل كل تدوينات الغيطاين، أي سؤال الوجود 

والذي يتجىل من خالل تجربة اللغة،  وتحديداً من خالل تجربة الكلمة أو االسم،  االسم الذي 

يخلق وجوداً. وتوضح لنا قراءة توفيق أنها قراءة هايدغرية،  فلهذا األمر مرياث فلسفي عميق عند 

لنا هايدغر ليس مجرد إشارة  بنّي  الغيطاين. فاالسم كام  عند  يتعني ويصبح مرئياً  هايدغر قبل أن 

تعنيِّ شيئاً ما،  إمنا األسامء هي الرموز التي نستخدمها يف لغة الحياة اليومية واملصطلحات التي 

نستخدمها يف اللغة العلمية)9(.

الفن يف كتابها: "املوضوع الجاميل يف  الظاهرايت يف  تناقش اإلسهام  أما عامرة كحيل فهي 

ضوء املنهج الفينومينولوجي: مقاربة جاملية يف مناذج تجريدية عند الفنان محمد خدة" موظفة 

أفكار هايدغر يف فلسفة الفن يف قراءة إبداعات فن التصوير الجزائري الحديث،  وذلك من خالل 

مدخل يتناول املفاهيم واإلجراءات. وتخصص الفصل األول "اإلدراك الجاميل لظاهرة التجريد"  

محمد خدة  الفنان  عند  االلتزام  واستطيقا  الحديث،   الجزائري  الفن  التجريد يف  ظاهرة  ملناقشة 

واالستقبال الجاميل ألعامل خدة والفصل الثاين للتكوين التشكييل لظاهرة التجريد والثالث خربة 

املعنى يف أيقون الزيتون؛ البعد التجريبي للطبيعة،  سواء التشكيل اللوين،  أو البرصي أو البعد 

"استطيقا  والخاتة  التجريدي  التشكيل  يف  الحروفية  ظاهرة  واألخري  الرابع  والفصل  االستطيقي 

التجريد من منظور فينومينولوجياً الفن"]1].

لقد وجدت كحيل يف ترجمة التصورات الفينومينولوجية يف قراءة املحتويات البرصية الفنية 

إمكانية لتحويل الخربة الفينومينولوجية إىل خربة جاملية وتبني خطوات عملها عىل النحو التايل: 

"لقد اقتفينا يف قراءة اللوحة التدرج من الوصف إىل التحليل والتأويل،  ولذلك كنا نعاين التمظهر 

البرصي للوحة بعني الهاوي،  ال املحرتف،  إذ قد يفوتنا من اإلبصار ما مل مُنَكِّْنه من التجيّل يف 

املعنى فيفوتنا بذلك حسن تأمله وتأويله" )ص 14(.

تذكر الباحثة يف هذا الصدد تأمالت هايدغر يف لوحة زوج األحذية للرسام فان غوغ  وكتابات 

مريلوبونتي حول أعامل الرسام بول سيزان لتؤكد إفادة الفن الحديث كثرياً من التأمالت الفينومينولوجية 

وبخاصة الفن التجريدي. فخربة املعنى التي تتشكل إدراكاً جاملياً لدى املشاهد هي من قبيل سؤال 

املعنى الذي يحرك كينونة العمل الفني أثناء تلقيه؛ وهو ما يبتغى الوصول إليه كل باحث فينومينولوجي 

]1]- عامرة كحيل: املوضوع الجاميل يف ضوء املنهج الفينومينولوجي مقاربة جاملية يف ناذج تجريدية عند الفّنان محمد خدة - دار ميم 

للنرش، الجزائر 013]. 
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عن  سؤوالً  أفقاً  تنح  تظل  فإنها  مصدرها  أو  شكلها  كان  مهام  الجاملية  فاملدركات   .)57 )ص 

معنى مل ميزق بعد حجب الرؤية الفنية حول لوحة زيتية أو غريها من األعامل الفنية.  فإن حرضت 

فينومينولوجيا الفن منهجاً وأدوات إجرائية تتوسل بهام قراءة أعامل محمد خدة الفنية فإنه يحرض إىل 

جانبهام املوضوع الجاميل وأبعاده الفنية والتأويلية )ص 58(.

خالصة وتعقيب

يوم  تعرفنا عليه حتى  لهايدغر مذ  قراءتنا  الدالالت من ظاهرة صاحبت  نتبني بعض  مام سبق 

الناس هذا. أحيانا نلتقي وهايدغر عندما نكون متوجهني نحو غريه من الفالسفة كام فعل محمد 

بن سباع يف دراسته مريلوبونتى يف مناظرة هورسل وهايدغر مثالً، فام يلفت النظر يف هذا الصدد، 

ففي  نيتشه]1]  عرب  هايدغر  وتلقي  املعارصين.  الفالسفة  عرب  هايدغر  عن  األعامل  بعض  صدور 

الهايدغرية  القراءة  ضمن  األساسية  نيتشه  "كلامت  الله  ضيف  فوزية  كتبت  تقريبا  واحد  وقت 

هو  واملهم  نيتشه]2]"  خالل  من  هايدغر  أو  الغربية  امليتافيزيقا  وأزمة  "املتعايل  أندليس  "ومحمد 

صدور بعض هذه األعامل عن مؤسسات نرش ذات طبيعة اسرتاتيجية سياسية؛ وهو ما فعله املركز 

العريب لألبحاث ودراسة السياسات حيث نرش عىل سبيل املثال: "مريلوبونتي يف مناظرة هورسل 

وهايدغر" و "هايدغر والفكر العريب ]3]". ويكفي أن ترصد ما ترجم لهايدغر وما كتب عنه منذ 2011 

حتى تشعر أنه رمبا يكون األكرث حضوراً يف فكرنا وثقافتنا املعارصة.

]1]- انظر اعامل الهايدغري الجزائري إسامعيل مهنانة خاصة كتابه الوجود والحداثة: "هايدغر يف مناظرة العرص الحديث"، منشورات 

بريوت  للنرش؛  النديم  ابن  دار  مناظرة عرصه"؛  "هايدغر يف  األثر:  إىل  الكينونة  من  كتاب  وتحريره   [01[ الرباط  األمان،  دار  االختالف، 

 .[013

هورسل  مناظرة  يف  "مريلوبونتي  سباع:  بن  ملحمد  األول  هايدغر  عن  عملني  السياسيات  ودراسة  لألبحاث  العريب  املركز  أصدر   -[[[

وهايدغر" 015]، والثاين ملشري باسيل عون: "هايدغر والفكر العريب" 015].    

]3]- فوزية ضيف الله: كلامت نتيشه األساسية ضمن القراءة الهايدغرية، منشورات االختالف، دار األمان، الرباط 015] ومحمد أندليس: 

"املتعايل وأزمة امليتافيزيقا الغربية أو هايدغر من خالل نتيشه"، دار التنوير، بريوت 015]. تخربنا ضيف الله املتميزة يف الفقرة التي تحمل 

عنوانا تتساءل فيه كيف ميكننا أن نقرأ نيتشه اليوم ؟ أن القراءة الفلسفية الوحيدة لنيتشه؛ هي قراءة هايدغر ألنها نفذت إىل أعامق "كلامته 

األساسية ". )ص0]( وتؤكد ثانية بقولها أن القراءة الهايدغرية هي التي انفردت بتقديم استحداث جذري لقراءتها وتقدم أسباب ذلك ويف 

7]( ولدقتها  تبدو محاسبة "للنازية ")ص  1936 - 1955(، وهي قراءة   ( الفرتة  لنيتشه يف  التي سخرها هايدغر  النصوص  مقدمتها غزارة 

التأويلية )ص9]( وألن مثة رضب من القرابة الفكرية بني نتيشه وهايدغر. ومن هنا تخلص إىل أن قراءتنا للقراءة الهايدغرية لكلامت نيتشه 

األساسية، قراءة محيلة عىل"معضلة تأويلية كربي ")ص30(.  



مبحث الوجود عند هايدغر
تعليق عىل بعض أطروحاته يف كتاب "الكينونة والزمان"

مازن املطوري]*[

يعرض هذا املقال للباحث العراقي مازن املطوري إىل مبحث الوجود عند مارتن هايدغر، 

مبّيناً األركان األساسية التي يقوم عليها هذا البحث من خالل ما عرف بـ سؤال الوجود".

األسايس ملقالته،  املرجع  الباحث  لدى  سيكون  والزمان"  "الكينونة  كتاب  أن  إىل  نشري 

وذلك بهدف بيان أبرز األطروحات الواردة فيه، ومن ثم إجراء بعض التعليقات النقدية عليها.

املحرر

عىل طريقِة النقد غريِ الرّصيح اتّهم الفيلسوُف األملاين مارتن هايدغر )1889-1976م( معارصيه 

من الفالسفِة بنسيان سؤال الوجود )الكينونة(، عندما قّرر أن السؤال املذكور قد ذهب يف النسيان، 

برغم اعرتافه بأنَّ العرَص الذي يعيش فيه يَعترِبُ القبوَل بامليتافيزيقا رَضباً من التّقدم]1].

لكن هذا الِنسيان لسؤال الوجود، والذي قد يكون بفعِل فاعل، مل يُشّكل حاِجزاً أمام هايدغر 

يف ولوج البحث عن سؤال الكينونة، برغم أن املرء يعفي نفسه عن مشاّق إشعال معركة عاملقة 

حوَل الكينونة كام رأى هايدغر، ذلك أن هذا السؤال قد أرهق من قبل أفالطون )427 - 347 ق. م( 

وأرسطو )384 - 322 ق.م( ألجل أن يُخرَس مبا هو سؤال مفّصل ملبحث برأسه! لكن ما ظَفر به 

*ـ باحث بالفكر اإلسالمي ـ أستاذ يف الحوزة العلمية ـ العراق.
الجديد  الكتاب  دار  49، ترجمة وتقديم وتعليق: فتحي املسكيني، مراجعة: إسامعيل املصّدق،  الكينونة والزمان، مارتن هايدغر:  ]1]ـ 

املتحدة، الطبعة األوىل ]01]م. 



حلقات الجدل306

   2 0 1 6 يــف خر
 A L - I S T I G H R A Bاالستغراب

هذان الفيلسوفان والذي انحفظ حتّى منطق هيغل )1770 - 1831م(، وبرغم املشاّق العليا للِفكر 

التي بُذلت حتّى يُنتزع، قد ابتُِذل طَويالً.

وقّرر هايدغر أن ما تشّكل من مباحث الوجود عىل أرِض اليونان، والذي أرهَق أفالطون وأرسطو، 

هو بنفسه يف الوقت ذاته الذي يحّفز عىل سؤال الكينونة، يصادُق عىل تفويت ذلك السؤال لاِم 

التعرّف  ثمَّ فهو يستعيص عىل محاوالت  التّصور األعم واألفرغ، ومن  الكينونة هي  أن  يُقّرره من 

عليه. وفضالً عن ذلك، فإن كلَّ امرئ يستعمله دوماً يف حياته، ويف كّل مرَّة يفهم ماذا يريد به، وهذا 

بدوره يجعل التفلسف القديم حول الوجود قلقاً.

كمدخل  للوجود  أحكام  لثالثة  يتعرّض  الكينونة  سؤال  فهم  عملية  يف  هايدغر  ينطلق  وحتّى 

للتعريف،  قابل  غري  الكينونة  تّصور  الكينونة،  تّصور  كليّة  يف:  األحكام  تلك  تثّلت  وقد  لذلك، 

الكينونة تّصور مفهوم بنفسه.

بداية ذكر أن كلّية الكينونة ليست كلّية جنسية منطقية، وإمنا هي يشء متعاٍل، وهي يف الوقت 

ذاتِه ال تعني غناه عن البيان وأنه األوضح من كّل يشء، وإمّنا ميثّل تصور الكينونة التصور األشد 

إبهاماً، بل إن هذا التصور للكينونة بنفسه غري قابل للتعريف، ومرجع ذلك لكلّيته القصوى.

ومييض هايدغر ليقّرر أن تصور الوجود مفهوم بنفسه! وينظّر لذلك بكرثة استعامله يف كّل تلّفظ 

وسلوك إزاء الكائن اآلخر، أو يف سلوك الكائن نفسه. ولكن عدم قابلية الكينونة للتعريف كام سلف 

ال تعفي من السؤال عن معناها، وإمنا هي بنفسها تستدعي السؤال عنه استدعاًء.

سؤال  أن  إىل  إجامالً  دراستها  من  خلص  للوجود  الثالثة  األحكام  عند  هايدغر  توقّف  وبعد 

الكينونة بنفسه غامض وبال وجهة، فضالً عن فقدان اإلجابة عنه، وألجل ذلك وحتى نعاود بحث 

مسألة الوجود، البُدَّ من استئناف طرح سؤال الكينونة، فيرشع يف ذلك.

بنية سؤال الوجود

بعد ذلك املدخل املختزل، قّرر هايدغر أن إعادة طرح سؤال الوجود تحتاج إىل شّفافيّة مناسبة 

ملا ميثّله من سؤال أسايس، وقّرر أن كّل سؤال يشّكل بنفسه بحثاً، وأن للبحث قدوته السابقة التي 

تتمثّل يف البحوث التي تعرّضت للموضوع نفِسه.

إن السؤال عن الوجودـ  كام رأى هايدغرـ هو بحث عارف عن الكينونة وكيفية تحققها، وأن مثل 

هذا البحث، ميكن أن يصري مبحثاً عندما يكون بحثاً عن التعنّي الكاشف عن اليشء الذي ألجله 
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انبثق السؤال، رضورَة أن كّل سؤاٍل له مسؤول عنه ومسؤول، وضمن ذلك السؤال الذي يفتح باب 

فهي  املسؤول ألجلها  الغاية  أما  ويُتَصوَّر.  عنه  املسؤوُل  املوضوُع  يُعنيَّ  أن  ينبغي  معني،  بحث 

باعتبار أن السؤال مل يُقصد لنفسه وإمنا لغريه، ما يعني أن هذه  تكمن يف صلب املسؤول عنه، 

الغريية، أي املسؤول ألجله، كامنة يف صلب املسؤول عنه، والسؤال إمنا يبلغ غرضه يف تحقق 

املقصود الذي هو املسؤول ألجله.

ويف الوقت الذي ميثّل فيه السؤال عن الكينونة سلوكاً للكائن الذي هو اإلنسان، ميثّل كذلك 

طابعاً خاصاً بالكينونة، والسؤال ال ميكن أن يتحقق بوصفه مجرد تساؤل أو طرح رصيح للسؤال، 

خالل  من  نفسه  يف  واضحاً  السؤال  يكون  أن  األهم  واألمر  للكائن،  وجودياً  طابعاً  ميثل  وإمنا 

خصائص مقومة له، كام رأى هايدغر.

أن  فثمة رضورة يف  الكينونة،  السؤال عن معنى  انبغاء طرح  كّل ذلك خلص هايدغر إىل  من 

تُبنّي مسألة الكينونة بالنظر ملا تقدم، ذلك أن سؤال الوجود ينصب عىل الكينونة وهي التي ينبغي 

االشتغال عليها، فهي التي تعني ماذا هو كائن بها، والتي عىل جهتها يكون الكائن. ولكن كينونة 

الكائن ليست بحد ذاتها كائناً، والخطوة الفلسفية األوىل التي تكمن يف فهم إشكالية الكينونة تتمثّل 

يف أال نرسد قّصة بالرجوع إىل سلسلة كائنات يعنّي أحدها اآلخر.

ورأى أن اإلنسان يتحرك بعد فهم محدود للكينونة، فيكون ذلك الفهم منطلقاً للسؤال عن معناها 

األعمق وحقيقتها، وألجل ذلك، وبرغم عدم معرفة اإلنسان للكينونة، إال أنه مبجرد تعرضه لسؤالها فإنه 

ينطلق من فهٍم ما لها وإن كان ذلك املستوى من الفهم ال يحدد لنا بشكل واضح مستوى التصور ملعنى 

الكينونة، وأكرث من ذلك، فإن اإلنسان ال يعرف األفق الذي يجب من خالله إدراك وتحديد معنى الكينونة.

الفهم املضطرب والباهت  أمر واقع، وهذا  للكينونة  الفضفاضة  الوسطية  أن هذه  قرر هايدغر 

واملحدود بحدود اللفظ للكينونة، ميثل ظاهرة موجبة تحتاج إىل اإلنارة والبحث، وفضالً عن ذلك 

فإن هذا الالتعنّي والفهم املضطرب والباهت ميكن أن يكون متخلاّلً بالّنظريات واآلراء التقليديّة 

حول الكينونة، ملا تثّله من مصادر للفهم السائد يف هذا املضامر.

إن رسد قّصة حول الكينونة يصور لنا الكينونة وكأنها ذات طابع كائن ممكن، والحال أنها تتطلب 

رضباً خاصاً من البيان والكشف يختلف عن كشف الغطاء عاّم هو كائن بتلك الكينونة! وبسبب 

ذلك فإن الكينونة التي تثّل املقصد واملسؤول عنه تتطلب جهازاً خاصاً يصورها، يختلف جوهرياً 

عن التصورات التي مبوجبها يتحقق ويتعنّي الكائن.
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أنها املسؤول عنه، ويف ذات الوقت تعني  الكينونة تشّكل ُصلب سؤال الوجود، أي  ومبا أن 

كينونة الكائن، فهذا معناه أن املسؤول هو الكائن عينه، فتضحى إشكالية الكينونة سؤاالً للذات 

واكتشافاً للذات. وهذا يتطلب وفق هايدغر الظفر بنمط الولوج القويم إىل الكائن وأن يَُؤمَّن ذلك 

قَبل كّل يشء.

أما ما هو الكائن الذي يكون متعلق الكينونة؟ فيقرر هايدغر أننا نسمي أموراً شتّى متباينة )كائناً(، 

فالكائن هو كّل ما نتكلّم عنه، وما نقصده، والكائن هو أيضاً ما نحن، وكيفام نحن أنفسنا. فالكينونة 

تتمثّل يف أن اليشء يكون وكيف يكون، يف الواقع والقيمومة والبقاء والصالحية والوجود.

من أّي كائن نبدأ؟

هذه  فهم  يف  أّويل  هو  كائن  وأي  الكينونة،  معنى  لنستخلص  نبدأ  أن  ينبغي  كائن  أي  من  أما 

الكينونة؟ فريى هايدغر أن سؤال الكينونة إذا كان ينبغي أن يطرح طرحاً رصيحاً شّفافاً، فإن بلورة 

يُتلّفت جهة الكينونة، وكيف يفهم معناها ويدركها  ذلك وفق ما تقدم تتطلب أوالً أن يفرّس كيف 

تصوراً.

ويتطلب ثانياً إبراز منط الولوج املخصوص إىل هذا الكائن، وثالثاً تهيئة اإلمكان الختبار الكائن 

النموذجي تخرّياً سديداً.

رضباً  ذاته  الوقت  يف  وتثل  الكينونة،  عن  للسؤال  مقومة  سلوكيات  كُلّها  الخصائص  وهذه 

ذواتنا  نجعل  أن  يقتيض  أنفسنا. وهذا  السائلون  نحن  الكائن هو  لكائن معني، وهذا  الكينونة  من 

الكائنة شفافًة يف كينونتها، كام وأن طرح مسألة الكينونة بهذا املعنى أي كونه نوع كينونة خاصة 

بكائن ما، يتعنّي يف ماهية السائل مبا هو متضمن يف سؤال الكينونة، ألنا عرفنا سابقاً أن الكينونة 

تشمله وتستعمل فيه، إذ أن هذه الذات تتلك إمكانية كينونة السؤال، وهذا الكائن يصطلح عليه 

هايدغر اسم )دازاين( الذي معناه: )املوجود هناك(. ومن ثمَّ فطرح السؤال الرصيح والشّفاف عن 

معنى الكينونة يتطلب تفسرياً سابقاً مناسباً عن كائن ما )دازاين( بالنظر إىل كينونته ووجوده، فيكون 

الدازاين يف ذات الوقت سائالً عن معنى الكينونة ومستجَوباً يف ذلك السؤال. فالدازاين ميثل نقطة 

الدازاين  أن  إىل  هناك(  )املوجود  هناك يف  كلمة  هايدغر. وتشري  عند  الفلسفي  البحث  البدء يف 

يتكون جوهرياً من الوجود يف العالَم، فضالً عن دخوله يف العالَم.

ويلفت هايدغر إىل أن هذا املعنى، أي كون الدازاين يف ذات الوقت سائالً مستجَوباً، يقود إىل 
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السقوط يف مغامرة الدور، ألن ذلك يتطلب أوالً تعيني الكائن )الدازاين( يف كينونته، ثم يراد عىل 

أساس ذلك التعني طرح السؤال عن الكينونة لفهام أول مرة! وهذا دور واضح لتوقف فهم الكينونة 

عىل كينونة الكائن وكينونة الكائن بنفسها كينونة.

لكن هايدغر يرى أمام إشكالية الدور أن مثل هذه املحاّجات الصورية، كالدور يف الربهان، 

عقيمة عىل الدوام فهي ال تنفع يف فهم األمر املدروس، وال تعطينا أي يشء غري إعاقة التوّغل قدماً 

يف حقل البحث!

ومييض مقرراً أن طرح هذا السؤال يف الواقع خاٍل من الدور، ومرجع ذلك إىل أن الكائن أو 

التوفّر عىل تصور رصيح  الدازاين ميكن أن يُعنّي ويُعرف يف كينونته من دون أن يستوجب ذلك 

ملعنى الكينونة مسبقاً. ولو مل يكن األمر بهذه الشاكلة ملا أمكن أن توجد معرفة أنطولوجية ليس 

ألحد أن يجحد قيامها يف الواقع!

ويسرتسل هايدغر يف الرد عىل إشكالية الدور فريى أن الكينونة ال بد أن تكون مفرتضة بشكل 

مسبق يف كل أنطولوجيا، ولكن ليس بتصور واضح، وإمنا بشكل إملاح غري واضح ينتظر التفصيل. 

ينتمي يف  والذي  املستكشف  أو  الباحث  من خالله  يتحرك  والذي  تقدم  بشكل وسطي كام  أي 

الوقت ذاته إىل قوام ماهية الدازاين نفسه. ويف مثل هذا االفرتاض ال يرد اإلشكال الصوري بالدور، 

فليس يف املقام ـ كام قّرر هايدغر ـ إجابة عن سؤال من خالل االستناد ملا يُراد استنتاجه الحقاً، 

وإمنا هو انطالق من ذلك اإلملاح أو الفهم الوسطي للكينونة والذي يشكل مقوماً ملاهية الدازاين 

ذاته، ومن ثمَّ فال يوجد إشكال الدور يف سؤال الكينونة، وإمنا القصة تكمن يف مناسبة اسرتجاعية 

أو سابقة الفتة للنظر بني املسؤول عنه الذي هو الكينونة، وبني السؤال الذي ميثّل من جهة رضباً 

من كينونة كائن ما )الدازاين(. وبالتايل فإن تأثر السؤال مبسؤوله ينتمي إىل املعنى األخص ملسألة 

الكينونة، فيام املقصود هو املعنى الكيل فيه.

ولكنَّ هذا كُلّه ال يُثبت لنا أوليّة الدازاين، ومن ثّم فهو بحاجة إلثبات.

األولية الوجودية ملسألة الكينونة

بناًء عىل ما تقدم فإن سؤال الكينونة يعترب سؤاالً متميّزاً، ومن ثمَّ فإن بلورته ومعالجته تتطلب 

جملة من االعتبارات األساسية. عىل أن مالمح مسألة الكينونة ـ كام يرى هايدغر- لن تظهر إىل 

النور بشكل كامل إال يف حالة تحديد الكينونة بشكل كاٍف من خالل النظر إىل وظيفتها وغرضها 
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ودواعيها، ويتطلّب بالتايل معاودة سؤال الكينونة لرشف منبته من جهة، والفتقاده إىل إجابة معينة 

من جهة ثانية، بل انعدام طرح كاٍف للسؤال بعامة، وألجل ذلك فالبد من معرفة الغرض الذي من 

أجله يطرح هذا السؤال فهل يتمثّل الغرض يف مبدئيته وعينيّته أم قّصة تأمل يف أعم العموميات؟

يرى هايدغر أن الكينونة قبل كّل يشء هي كينونة كائن ما، ومن ثمَّ فإن جملة الكائنات ميكن 

أن تصبح بحسب جهاتها املختلفة حقالً صالحاً للدراسة، ووظيفة البحث العلمي تتمثّل بدءاً يف 

أن يقوم بإحصاء املجاالت العلمية املادية وتثبيتها عىل نحو ساذج، لتكون مثل هذه التصورات 

والتقّدم  العيني،  الفتح  إىل  الهادية  الخيوَط  العلمية  العمليات  قبل  املتولدة  الساذجة  األساسية 

األصيل للبحث يكمن يف ما ينبجس عن هذه املعرفة املتزايدة باملوضوعات ويف األسئلة التي 

تطرح يف ظل تلك الهيئات األساسية.

األساسية  والنامذج  املفاهيم  مراجعة  أساس  عىل  تقدم  العلوم  مختلف  يف  األصيلة  فالحركة 

مراجعة جذرية، ومستوى كل علم يكون مبدى قدرته عىل احتامل األزمة يف تصوراته ومناذجه 

األساسية، ويف ظل مثل هذه األزمات تهتز العالقة بني السؤال الذي يبحث بشكل وضعي وبني 

البحث عىل أسس  نزعات إىل وضع  يوم  كّل  تظهر يف  يسائلها، وألجل ذلك  التي  ذاتها  القضية 

ومناذج جديدة.

بنية، فإن هذا  العلم األشد رصامة واألثبت  يعترب  الذي  الرياضيات  بعلم  وينظّر هايدغر لذلك 

العلم بات يف أزمة أسس، وأن النزاع القائم بني أهل التصور وأهل الحدس إمنا ينصب حول الظفر 

بنمط الولوج األويل إىل ما يجب أن يكون عليه موضوع الرياضيات، مبعنى أنه راجع إىل افتقاد 

طرح سؤال الكينونة. وهكذا الحال يف الفيزياء والبيولوجيا وعلوم الروح التاريخية والالهوت، ومن 

أجل ذلك فإن املفاهيم األساسية تثل التعيّنات التي يف ضمنها يبلغ املجال املادي الذي يعرضه 

قاعدة كل املواضيع التي يدرسها أي علم.

خالل  من  يتحصل  إمنا  وتأسيسها،  األساسية  املفاهيم  تلك  عىل  الصحيحة  الربهنة  أن  عىل 

فحص سابق مالئم للمجال املادي ذاته، أي ولوج بحث الكينونة انطالقاً من منطقة الكائن ذاته، إذ 

أن مثل هذا البحث السابق والذي يخلق املفاهيم األساسية، تعبري آخر عن تفسري الكائن من جهة 

الهيئة األساسية لكينونته، وألجل ذلك فهو يقبع يف رتبة سابقة لدراسة العلوم الوضعية.

البحث ليس ممكناً فحسب وإمنا هو واِقٌع وأعامل أفالطون وأرسطو طاليس خري  ومثل هذا 

دليل عىل ذلك.
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ولكن أال يقودنا هذا لالختالط بعلم املنطق؟ فام فرق هذا التأسيس للعلوم عن تأسيس املنطق؟ 

ويجيب هايدغر أن مثة اختالفاً جوهرياً، فاملنطق يعرج من وراء ويفحص عن حالة طارئة لعلم معني 

من جهة منهجه، أو قل هو ينبثق يف مجال معني من الكينونة، ومثل هذا االنبثاق يختلف عن الفحص 

السابق املالئم للنامذج واألسس لكائن ما، فاملنطق يفتتح البحث يف ضمن هيئة الكينونة التي من 

شأنه ويجعل البنى املظفور بها للعلوم الوضعية متوفراً عليها بوصفها توجيهات شفافة للسؤال.

ويعود هايدغر إىل سؤال الوجود ليقرر أن أخذ األنطولوجيا مبعناها الواسع دون االستناد إىل 

توجهات ونزعات أنطولوجية معينة، محتاج بنفسه إىل خيط هاٍد. نعم، السؤال الوجودي بالقياس 

إىل السؤال األنطيقي الذي هو شأن العلوم الوضعية أكرث أصالة، ولكنه مع ذلك قد يظل ساذجاً إذا 

تركت مباحثه معنى كينونة الكائن بال معالجة. ثم خرج بنتيجة من ذلك قائالً:

بذلك ال تهدف مسألة الكينونة فقط إىل توفري رشط اإلمكان القبيل للعلوم التي تتفّحص كائناً 

للكينونة، وإمنا هي  ما  بعد دامئاً ضمن فهم  تتحرك  بذلك  أو ذاك والتي هي  الكائن  بوصفه هذا 

تهدف إىل رشط إمكان األنطولوجيا نفسها التي توجد قبل العلوم األنطيقية وتؤسس لها. إن كل 

أنطولوجيا، وإن توفّرت عىل نسق من املقوالت مهام كان ثرياً وثابت الرتابط، إمنا تبقى يف أساسها 

ح قبالً معنى الكينونة كفاية ومل تتصّور  عمياء وتبقى انحرافاً عن مقصدها األخص، إذا هي مل توضِّ

هذا اإليضاح بوصفه مهمتها األساسيّة.

ومتى فهم جيداً فإن البحث األنطولوجي ذاته إمنا يعطي ملسألة الكينونة أوليّتها األنطولوجية، 

عىل نحو يتعّدى مجرد إعادة التناول لرتاث جليل واستنهاض ُمشكٍل ظّل إىل اآلن غري مكشوف 

عنه. عىل أن هذه األولية العلمية ـ املادية ليست باألولية الوحيدة]1].

األولية الكونية ملسألة الكينونة

تأسيسيّة صحيحة بني قضاياه.  رابطٌة  تؤلّفه  الذي  الكل  ِبأنّه  للعلم  تعريف  بإعطاء  بدأ هايدغر 

وبعد أن أكّد عىل أن هذا التعريف ليس تاماً وال يبلغ حقيقة العلم، قّرر أن العلوم باعتبارها سلوك 

اإلنسان لها رضب من الكينونة التي لإلنسان، الذي يحّده هايدغر بوصفه دازاين.

ويتميّز هذا الدازاين عن أي كائن آخر بيشء ينبغي أن يكون ملحوظاً وسابقاً لكل التحليالت 

الالحقة التي ترفع النقاب عنه، فضالً عن ميزة البحث العلمي.

]1]ـ  الكينونة والزمان: ]6. 
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بكينونته  )كونية(  أنطيقية  ناحية  من  يتميّز  الدازاين  أن  هايدغر  فريى  االمتياز؟  ذلك  طبيعة  أما 

نفسها، فلوجوده عالقة بكينونته نفسها، أي أن الدازاين يفهم نفسه بأي طريق كان وأي وسيلة ضمن 

إطار كينونته، فكينونته مفتوحة لذاته، عىل أن نفس هذا الفهم نفسه لكينونته ميثل وجوداً خاصاً 

وكينونة خاصة للدازاين، فتميز الدازاين األنطيقي وأوليته تكمن يف أنه يكون عىل نحو وجودي، 

وامتالُك سؤال الكينونة نفُسه دليل عىل أن الدازاين ميتلك بعد فهامً ما للكينونة، ثم نّص قائالً:

إن الكينونة ذاتها، التي إزاءها ميكن للدازاين أن يسلك بشكل أو بآخر ويسلك دوماً بأي وجه 

اتّفق، نحن نسّميها الوجود. ومن أجل أن تعيني ماهية هذا الكائن ال ميكن أن يتم باإلخبار عن مائيّة 

]كذا[ مادية، وأن ماهيته إمنا تكمن عىل األرجح يف أن عليه يف كل مرة أن يكون كينونته بوصفها 

أجل  من  محضة  كينونة  عبارة  بوصفها  اختريت  التي  هي  دازاين  لفظة  فإن  تخّصه،  التي  الكينونة 

تخصيص هذا الكائن]1].

الدازاين بفهم ذاته انطالقاً من وجوده ومن إمكان وجوده. ومثل هذه اإلمكانات  فاإلنسان أو 

إما أن الدازاين قد اختارها بنفسه أو أنه قد وقع فيها أو نشأ عليها منذ أّول أمره، فالوجود سواء كان 

اغتناماً أم تفويتاً فهو ال يحسم يف كل مرة إال من قبل الدازاين نفسه، فبواسطة فعل الوجود نفسه 

تصّفى مسألة الوجود، وفهم الدازاين لذاته يف مثل هذه الحالة فهم وجودي، إن مسألة الوجود هي 

شأن أنطيقي للدازاين، فال يحتاج بذلك إىل الشّفافيّة النظرية التي هي من شأن البنية األنطولوجية 

للوجود. أما السؤال عن هذه البنية فإمنا يقصد إىل إيضاح ما به يتقّوم الوجود، ونحن نطلق عىل 

ترابط هذه البنى اسم الوجودانية. فإن طابع الفهم الذي مييّز تحليليتها ليس وجودياً بل وجوداين، 

وإن هذه املهمة املتعلّقة بتحليلية وجودانية للدازاين إمنا هي بالنظر إىل إمكانها ورضورتها مرتسَمة 

سلفاً يف الهيئة األنطيقية للدازاين]2].

ومييض هايدغر قدماً ليقرر أن الوجود يف الوقت الذي يعنّي الدازاين، إال أن التحليل األنطولوجي 

لهذا الكائن )الدازاين(، يحتاج كذلك ويف كّل مرّة إىل إلقاء ملحة سابقة عىل الوجدانية، أي عىل 

هيئة كينونة الكائن الذي يوجد، والتي تكمن يف فكرة الكينونة بعامة، مام يعني أن إنجاز سؤال حول 

الكينونة العامة ينجز يف ذات الوقت تحليل الدازاين، ثم قّرر قائالً: إمنا العلوم طرائق كينونة خاصة 

للدازاين، بها يسلك أيضاً إزاء الكائن الذي ليس يحتاج هو ذاته ألن يكون. والحال أن الدازاين إمنا 

]1]ـ  الكينونة والزمان: 64. 

]]]ـ الكينونة والزمان: -64 65. 
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هو شأنه من حيث املاهية أن يكون يف عامل ما. بذلك فإن فهم الكينونة الذي ينتمي للدازاين ميّس 

عىل نحو ال يقّل أصليّة فهَم يشء من قبيل العالَم وفهَم كينونة الكائن الذي هو مولوج إليه داخل 

العالَم. إن األنطولوجيات التي تتخذ الكائن الذي طابع كينونته ليس من جنس الدازاين مبحثاً لها، 

هي تبعاً لذلك مؤسسة ومدفوع إليها ضمن البنية األنطيقية للدازاين، التي تنطوي عىل تعنّيٍ ما من 

الفهم للكينونة، سابق عىل ما هو أنطولوجي]1].

وهذا يوصلنا إىل رضورة البحث بداية عن األنطولوجيا األساسية التي منها تصدر كل األخريات 

يف صلب التحليلية الوجدانية للدازاين.

يخلص هايدغر من ذلك كلّه إىل أن الدازاين ميتلك أولية عىل كل كائن آخر، وأول مصاديق 

تلك األولية هي األنطيقية، أي تعنّي الكائن ضمن كينونته بواسطة الوجود. والثاين هو األنطولوجية، 

مبعنى أن الدازاين وانطالقاً من تعنّي الوجود الذي من شأنه، هو يف ذات نفسه أنطولوجي. وفوق 

ذلك كلّه فإن للدازاين ومن شأنه أن يكون له فهم لكينونة كّل كائٍن ليس من جنسه، وميثّل هذا الفهم 

أولية ثالثة، وهي أولية أنطيقية أنطولوجية.

أن  ينبغي  الذي  هو  الدازاين  أن  مبعنى  آنفاً،  طرحه  الذي  السؤال  عن  هايدغر  يجيب  وبذلك 

يُساءل عىل الصعيد األنطولوجي قبل كّل كائٍن آخر، فالسؤال الوجودي ينطلق قبل كّل يشء من 

التحليلية الوجدانية إمنا هي من جهتها متجّذرة يف آخر املطاف عىل  الدازاين نفسه، فإن  وجود 

نحو وجودي، وذلك يعني عىل نحو أنطيقي أنه فقط عندما يؤخذ التسآل الفلسفي الباحث هو ذاته 

مأخذاً وجودياً بوصفه إمكان الكينونة الذي من شأن الدازاين الذي يوجد يف كّل مرّة، إمنا تتوفّر 

إمكانية الكشف عن وجودانية الوجود ومن مثة إمكانية النهوض بإشكالية أنطولوجية عامة مؤسسة 

كفاية. بذلك فإن األسبقية األنطيقية ملسألة الكينونة قد أصبحت هي أيضاً بيّنة]2].

بنص ألرسطو طاليس  استشهد  للدازاين،  األنطولوجية  األنطيقية  األولية  هايدغر  قرر  أن  وبعد 

هي  وجٍه  من  النفس  إن  أرسطو:  قال  مبّكر،  بشكل  لها  تُُفطِّن  قد  األولية  هذه  أن  عىل  للتدليل 

املوجودات نفسها، ذلك أن جميع الكائنات إما محسوسة وإما معقولة، والعلم من أحد الوجوه هو 

وموضوعه يشء واحد، كام أن اإلحساس واملحسوس يشء واحد]3].

]1]ـ الكينونة والزمان: 65. 

]]]ـ  الكينونة والزمان: 66. 

]3]ـ كتاب النفس، أرسطو طاليس: 119، الكتاب الثالث، 8، 431 ب 0]، نقله إىل العربية: أحمد فؤاد األهواين، راجعه عىل اليونانية: األب 

جورج شحاته قنوايت، دار إحياء الكتب العربية، الطبعة األوىل 1949.
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األنطولوجية،  م(  ق.   450  -  501( بارميندس  أُطروحة  إىل  يُرجعنا  النص  هذا  يف  فأرسطو 

1274م( ضمن مهّمة استنباط  تلك األطروحة التي استأنفها يف ما بعد توما األكويني )1225 - 

املتعاليات، التي تخرج عن كل تعنّي ممكن للكائن من جهة الواقع والجنس، وعن كّل رضب 

باالعتامد  استنباطها  يكون  وإمنا  كينونته،  كانت  مهام  لكل يشء  ينسب  والذي  بالكائن  خاص 

النفس. الكائن يتمثّل يف  عىل كائن يتفق يف طبيعة كينونته مع كّل كائن، وهذا 

الذي  الكائن  بوصفه  ينكشف  إمنا  الدازاين  أن  مستنتجاً  هايدغر  يرى  املطاف  خاتة  يف 

يكون  أن  الوجودي  للسؤال  أردنا  إذا  كفاية،  أنطولوجية  ناحية  من  عليه  االشتغال  مسبقاً  ينبغي 

األنطولوجيا  يشّكل  الذي  هو  للدازاين  األنطولوجي  التحليل  فإن  ذلك  عن  وفضالً  شّفافاً، 

السؤال عن  مبدئياً  ينبغي  الذي  الكائن  مقام  بالتايل  يقوم  فالدازاين  منها،  ينطلق  التي  األساسية 

السائل واملستجَوب. له نفسه، فهو  السؤال موجهاً  الوقت ذاته  كينونته، ويكون يف 

وأخريًا:

ومختلف  أصوله  يف  لنقده  التفصييل  والوقوف  هايدغر،  عند  الوجود  لسؤال  إجامل  هذا 

تسجيل  عن  يعفي  ال  ذلك  ولكن  املوجز،  املقال  هذا  من  أوسع  فرصة  إىل  يحتاج  زواياه 

أساسية: مالحظات 

أن مثل هذا  األوىل: لقد ركن هايدغر إىل الفصل بني الوجود واملوجود، وهو يدرك جيداً 

يحرتق  أن  دون  الوجود  من  يقرتب  أن  املوجود  باستطاعة  ليس  إذ  املستحيل،  من  هو  التمييز 

فيه، وال باستطاعة الوجود أن يقرتب من املوجود دون أن يتعني به وتتالىش عموميته، ومن ثّم 

فالوجود  بالوجود،  يتحقق بوصفه موجوداً  إمنا  إن املوجود  بينهام؟  إيجاد جرس  فكيف ميكن 

الواقعي. الوجودي  التحقق  الدازاين  الذي مينح  هو 

ولكن  املتميّز،  اإلنساين  املوجود  لوجود  راجع  الفصل  هذا  أن  أكد عىل  هايدغر  إن  نعم؛ 

السؤال األساس ينصب حول الفارق الوجودي بني وجود اإلنسان ووجود بقية املوجودات من 

إثبات أن املوجودات األخرى ال تتمتع مبا يتمتع  الناحية الوجودية األنطولوجية؟ وهل ميكن 

الهايدغري؟ الفصل  به اإلنسان من خصائص وجودية وفق 

إذ مجرد تتع  والوجود،  الكينونة  اإلنسان يف سؤال  من  للبدء  أولوية  توجد  الواقع ال  ويف 

عنها  متميّزاً  الكائنات، ال تجعله  التي تيّزه عن غريه من  الخصائص والظواهر  ببعض  اإلنسان 
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الذي  الواقع  التي تشكل  فاإلنسان وغريه من املوجودات هي  ومن حيثية وجودية،  أنطولوجياً 

ثّم  ومن  املوجودات،  من  غريه  ووجود  اإلنسان  وجود  وراء  شيئاً  ليس  فالوجود  الوجود،  هو 

اللغوي فحسب. التعبري  لطرائق  راجعاً  ليس إال تييزاً  الوجود واملوجود  فالتمييز بني 

ليست  غرىث  بجمل  الوجود  سؤال  هايدغر  حشا  وقد  باأللفاظ،  كبري  تالعب  مثة  أجل؛ 

الغريبة  اصطالحاته  عن  فضالً  لفظي،  تشويش  يف  القارئ  ضياع  غري  تثمر  وال  لتلد،  بالحبىل 

الوضعيني  قبل  من  فلسفته  عىل  للتنّدر  علًة  بوشنسيك،  لنا  ينقل  كام  وصارت،  اخرتعها،  التي 

املنطقيني]1].

الذي  هو  الوجود  أن  ليقّرر  عاد  واملوجود  الوجود  بني  فصل  أن  وبعد  هايدغر  إن  الثانية: 

تحقق  املوجود  أن  أي  للموجود،  صفة  ليس  )موجوداً(  إن  ولكن  موجوداً،  املوجود  يجعل 

أن  وذلك  هايدغر،  مفاصلة  تصمد  ال  وحينئذ  للوجود،  صفة  فهو  كموجود،  وليس  كوجود، 

لتصوره. ناجز وفعيل طبقاً  بنفسه وجود حقيقي  املوجود هو 

الثالثة: لقد أراد هايدغر أن يتخذ من الوجود اإلنساين نافذة يطلُّ من خاللها عىل الوجود، 

وهذا بنفسه يحتاج إىل التوقّف مليّاً إلثبات جدوائية اتخاذ مثل هذا املنهج الذايت النفيس يف 

لعالَم  االرتحال  أن  ذلك  هايدغر.  أراد  كام  اكتشافها  أو  لألنطولوجيا  والتأسيس  الوجود  فهم 

البحث  ميدان  إىل  الشخصية  املصادرات  بورود  يسمح  عنه  والكشف  الوجود  لدراسة  الذات 

بصورة  الصدق  من  التحقق  لقابلية  املنهج  هذا  مثل  افتقاد  عن  فضالً  وحدود،  ضابطة  دون 

موضوعية.

الطبيعي  فاملوقف  الذاتية،  النزعة  هذه  مع  يتناقض  اإلنساين  للكائن  الطبيعي  املوقف  إن 

لإلنسان يجد حقيقة االشرتاك يف واقع الوجود، وأن حقانية الوجود تكسب رشعيتها من حقانية 

الوجود  النفسية، فرتيد دراسة  الذاتية واالستدارة  الهايدغرية  النزعة  أما  الحقيقة املشرتكة،  هذه 

فردانية،  ذاتية  بنزعة  الوجود  تفسري  الشاملة يف  النزعة  الفرد، واستبدال  الوجود  من خالل حياة 

عليه! الحقانية  اسباغ  ثم 

ينالها  أن  والندم، هل ميكن  والخوف  والذنب  الضمري  قبيل  من  فظواهر  ذلك،  وفضالً عن 

ذاتياً؟ إن هذه املسألة ليست من الوضوح مبكان. اإلنسان ويفهمها فهامً واضحاً 

]1]ـ  الفلسفة املعارصة يف أوربا، إ. م. بوشنسيك: 18]، ترجمة: عزّت قرين، سلسلة عامل املعرفة 165، ]199م.
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الفلسفية اإلنجليزية املخترصة ينّص قائالً:  بالتحديد جعلت محّرر املوسوعة  النقطة  وهذه 

وينتظر املرء عبثاً طيلة قراءته )للوجود والزمان( أن يجد ما يلقي ضوءاً كافياً عىل هذه النقطة، 

يف  املشكلة  لهذه  حالً  املرء  يتوقّع  األول(  )النصف  الفرعي  العنوان  ذو  الكتاب  ينتهي  وحني 

)الجزء الثاين(، وهذا الجزء مل يظهر إطالقاً]1].

الرابعة: بشأن معالجة هايدغر إلشكالية الّدور، فقد رأى أن مثل هذه املحاّجات الصورية عقيمة 

عىل الدوام. ويف الواقع هذا الجواب يعود بنا إىل نظرية املعرفة، فليست القّصة صوريًة بحتة كام 

افرتض هايدغر، وذلك أننا يف كّل معرفة واستنتاج معريف، ال ميكن أن نجعل مطلوَب الَفهم مقدمة 

يف فهم نفسه! فمثل ذلك يوقعنا يف التناقض الواضح، وإشكالية التناقض ليست إشكالية صورية.

]1]ـ املوسوعة الفلسفية املخترصة: 0]5 - 5]5، نقلها عن اإلنجليزية: فؤاد كامل، جالل العرشي، عبد الرشيد صادق، راجعها وأرشف 

عليها وأضاف شخصيات إسالمية: د. زيك نجيب محمود، دار القلم، بريوت. 
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رضورة العثور عىل احللقة الضائعة

                   
]*[

نديمة عيتاين]]]

بصدر  الحديثة،  الوجودية  فيلسوف  هايدغر  مارتن  تأثر  إشكالية  يف  املقالة  هذه  تبحث 

الباحثة  املقصد أسست  املتعالية. وألجل هذا  الوجودية  الحكمة  فيلسوف  الشريازي  الدين 

عملها عىل محورية كتاب املفكر واملؤرخ األملاين ماكس هورتن الذي صدر تحت عنوان:  

استلهم  هايدغر  كان  إذا  عام  وتسأل   .)1913( العام  يف  الشريازي«  عند  الفلسفة  »أنظومة 

إصطالحيته الفلسفية عن الوجود ههنا )الدازاين Dasein( مستفيداً من قراءته ملبحث أصالة 

الوجود عند الشريازي؟.. 

نشري إىل أن هايدغر كان معارصاً لهورتن وقارئاً له عىل غالب الظن، ومن هنا تبدأ َفرَضية 

هذه املقالة.

املحرر

هل تأثر هايدغر باصطالحية الفيلسوف صدر الدين الشريازي يف مبحث الوجود والكينونة.. وهل 

 Das philosophische كان كتاب الباحث اإلملاين ماكس هورتن » أنظومة الفلسفة عند الشريازي

system von shirazi الصادر عام 1913، الحلقة الضائعة التي تكشف عن تأثر هايدغر بالفيلسوف 

اإلسالمي ؟

تبني الدراسة اللغوية ـ املقارنة )الفيلولوجية( أنَّ مثة تشابهاً يبلغ حد التطابق بني مصطلحات 

*- باحثة يف الفلسفة ـ لبنان.
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هايدغر يف مؤلفة »الوجود والزمان« كالدازاين Dasein )الكائن ههناـ  اآلن( ومصطلحات الشريازي 

كالوجود العيني املتحقق يف ههنا الوجود يف كتاب »املشاعر« أو الوجود املتحقق يف ههنا الوجود 

يف كتاب )األسفار األربعة(.

فهل اطلع هايدغر عىل اصطالحية الشريازي يف كتاب ماكس هورتن]1] باالملانية؟.

عن  الوجود  لفلسفة  املعريف  البناء  يف  املميزة  العنارص  إليه  املشار  كتابه  يف  هورتن  يبنّي 

أصالة  املتعالية ومقولة  الحكمة  قدمها يف مجال  التي  األطروحات  فراده..  يظهر  الشريازي. كام 

الوجود  sein und nichtsein أو  الوجود والالوجود  الوجود واعتبارية املاهية. يف فصل بعنوان 

والعدم، يطرح ماكس هورتن إشكالية الوجود عند الشريازي القائلة بأن الوجود حقيقة عينية )ذاتية(، 

تتعني بالوجود عينه، يف ههنا ـ الوجود. والوجود عند الشريازي، والحال هذه هو الوجود، الذي 

تقع عليه الوطأة بفعل الكون )كان أو فعل الكينونةـ  عن هايدغر( وهذا التمييز بني الوجود والكينونة 

الذي نظّر له هايدغر، دشنه، قبالً، الشريازي، يف التفريق بني الوجود واملوجود الذي يقع عليه اسم 

اإلشارة هنا،ههنا )الوجود، ههنا( وهو الذي سامه هايدغر الدازاين Dasein )الوجود، ههنا( وهنا 

يبلغ تأثر هايدغر بالشريازي حد التطابق]2].

قد يختلف الشريازي عن هايدغر، يف أولوية البُعد امليتافيزيقي عىل )األُنطولوجي( عند األول 

عن البُعد الظواهري )األُنطيقي( عد الثاين، وهذا أمر ال يضري ريادة الشريازي يف مبحث الوجود 

والكينونة، نظراً للفارق الزماين بني الفيلسوف )كان الشريازي معارصاً لديكارت يف القرن السادس 

والعلمي يف  الفلسفي  التطور  يكن  العرشين( ومل  القرن  بينام تويف هايدغر يف سبيعنيات  عرش، 

عرص الشريازي قد توصل إىل ما وصلت إليه الفينمنولوجيا الظواهرية مع إدموند هورسل، التي بنى 

عليها الفالسفة الوجوديون نظرياتهم يف الوجود والكينونة. غري أن القطيعة اإلسبتمولوجية )وإن مل 

يعرف الشريازي باشالر]3]( قد قامت عىل التمييز بني الوجود ـ العيني )الكينونة( والوجود العام، 

فلسفية حديثة  ذرى وصدى  إىل  "الذاتية"  مفهوم  القطيعة  هذه  نقلت  وقد  واملاهوي،  الجوهري، 

قامت عليها وجودية هايدغر وسارتر، ومريلوبونتي يف الفلسفة الحديثة. وفرضيتنا تقول بأن هايدغر 

قد تأثر يالشريازي يف هذا املجال.

]1]ـ صدرت الطبعة األوىل عن دار Karl. J. Turbner أما الطبعة الحديثة فهي عن دار Biblio life وقد حافظت الدار الجديدة عىل 

تاريخ الكتاب القديم )1913(.

 Max Horten, Das philosophische system von :انظر-[[[

[3[- Schirazi. Ed.Biblio Lifem Strassburg,1913, p.p12. 
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ولو نحن قرأنا األطروحات األساسية ملنظومة الحكمة املتعالية لوجدنا الكثري مام فيها متطابقاً 

مع اصطالحية  متامهياً  والزمان،  الوجود  إشكالية  هايدغر يف  وما طرحه  هايدغر،  مارتن  فكر  مع 

الشريازي، يف إطار فلسفته العامة.

يُعد صدر الدين محمد بن براهيم الشريازي القوامي، امللقب باملالّ صدرا أو » صدر املتألهني« 

تقوم  فلسفة  وهي  الحديثة،  اإلسالمية  الوجودية  للفلسفة  مؤسساً  1645م(   * 1050هـ  عام  )تويف 

عىل فكرة أصالة الوجود، مقابل فكرة أصالة املاهية، من الوجهة امليتافيزيقية، وعىل فكرة الحركة 

الجوهرية، من الوجهة الطبيعية )الفيزيقية( أو الفيزيائية.

)فالسفة  املشائية  املدرسة  مقابل  مستقلة،  فلسفية  كمدرسة  املتعالية،  الحكمة  فلسفة  برزت 

اإلسالم من الكندي حتى ابن رشد( وحكمة اإلرشاق )السهروردي( وصوفية ابن عريب ويف مقابل 

بالكلية،  الفلسفة واملنطق  التي رفضت  تيمية(  )ابن  الجديدة  )الغزايل( والحنبلية  الخط األشعري 

كخطاب ) »تهافت الفالسفة« )الغزايل( و»الرد عىل املنطقيني« و»نقض املنطق« عند )ابن تيمية(.  

جاءت فلسفة الشريازي يف الحكمة املتعالية ـ من الوجهة التحقيقية ـ لتؤكد استمرارية الفلسفة يف 

املرشق بعد أفولها يف املغرب، يف العرص الحديث.

حقائق  مبعرفة  اإلنسانية  النفس  استكامل  هي  تعريفها،  يف  ـ  الشريازي  عند  ـ  والفلسفة 

املوجودات عىل ما هي عليها، والحكم بوجودها تحقيقاً بالرباهني ال أخذاً بالظن والتقليد، بقدر 

الوسع اإلنساين. أو نظم العامل نظامً عقلياً عىل حسب الطاقة البرشية]1].

موضوعية العلم اإلهلي

عىل  بناء  )امليتافيزيقي(  اإللهي  العلم  موضوعية  عىل  الشريازي  عند  اإللهية  الفلسفة  تقوم 

أوىل  له، وهو  برأيه ال سبب  فالوجود  الوجود.  املاهية«، ومبدإ أصالة  الوجود عىل  »أولوية  مبدإ 

باملوجودية من غريه، وهو متقدم عىل جميع املوجودات بالطبع، وكذا وجود كل واحد من العقول 

الفعالة عىل وجود تاليه، ووجود الجوهر، املتقدم عىل العرض، يف وحدة الجوهر والعرض يف 

ههنا الوجود اآلين.

ـ للوجود حقيقية عينية، هي خصوصية وجوده التي تثبت له، فالوجود أوىل من ذلك اليشءـ  بل من 

كل يشء ـ بأن يكون ذا حقيقة، كام أن البياض أوىل بكونه أبيَض مام ليس ببياض ويعرض له البياض.

البيضاء،  السبزواري.دار املحجة  الشريازي، الحكمة املتعالية يف االسفار االربعة. تحقيق وتعليق املالّ هادي  الدين محمد  ]1]ـ صدر 

الطبعة االوىل ]143هـ 011]م )4 أجزاء(.
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ـ الحقائق الوجودية هويات بسيطة، ليس لها معنًى جنيٌس )الجنس( وال نوعٌي )النوع( وال كيلٌّ 

والنوعية  بالجنسية،  أن توصف  بذواتها، من غري  عينية ومتشخصة  الوجودات هويات  بل  مطلقاً، 

والكلية.

ـ  لذاته  الواجب  أن  الشريازي  رأى  العيني  الوجود  أصالة  مببدإ  التشكيكات  عىل  ردوده  ويف 

بعكس نظرية الواجب واملمكن السينوية ـ هو واجب من جميع جهاته، وبالتايل ال ميكن أن يكون 

الواجب لذاته متعيناً ومتعلقاً بغريه.

ـ واجب الوجود واحد ال مبعنى أن نوعه منحرص يف شخصه، وإمنا وجوده هو غري وجوده يف 

مرتبة وجوده. ويف هذا تتالقى فلسفة الشريازي مع الفلسفة الشخصانية، باعتبار الشخص هو الفرد، 

جمعية العقل والروح والجسد يف وحدة الشخص )اإلنسان الكامل(، وهو الشخص ـ الكائن يف 

عالقة الكينونة الكربى )الحق مقابل الخلق(. هو ذا الفرق بني اإلنية الوجودية الرحامنية واألنانية 

الوجودية، الرافضة لوجود اآلخر، وللبعد اإللهي لإلنسان، يف عالقة الكائن بالكينونة.

وهذه  الوجود(،  )سيالن  الدائم  الحدوث  مبدأ  الجوهرية  للحركة  فلسفته  يف  الشريازي  يطرح 

الفكرة تتالقى مع فكرة هرياقليطس )جدلية السريورة والصريوة( وفكرة املعتزلة ـ وابن رشد ـ يف 

الحدوث الدائم ـ وكذلك برغسون يف الدميومة. ومفاد نظرية الحدوث الدائم، أو الخلق املستمر 

أن أفعال الله قدمية ـ متجددة متتابعة، متالحقة، آخرها الحق ألولها وأولها سابق آلخرها، وهو ما 

بالعدم، والعدم  الوجود مرشوطاً  التموُّجية، وبهذا ال يعود  الحركة  الحديثة  الكوانطا  تسميه نظرية 

بالوجود، وإمنا بالجدلية الديالكتيكية.

الكون  بفعل  الوطأة  عليه  تقع  الذي  الوجود  وهو  بذاته،  املوجود  عينه،  الوجود  هو  والوجود 

»كان« واسم الكون )املوجود( والفارسية »هست«، وهو الوجود العيني املتحقق يف ههنا الوجود.

الوجود،  الفلسفي، املتمثلة يف مباحث  الفكر  الواقعية يف  بالتأكيد عىل  تتميز هذه األطروحة 

القدمية والحديثة.

وهي تؤكد ريادة الفيلسوف صدر الدين الشريازي يف الفلسفة اإلسالمية والوجودية الحديثة، 

القدمية  الكالسيكية  الفلسفة  الوجود يف  الشريازي ومباحث  الوجود عند  العالقة بني فلسفة  ويف 

والحديثة؟

أما الفرضيات التي انطلقنا منها فندرجها بالنقاط التالية:
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1-  تجاوز الشريازي النظريات السابقة )السينوية، والرشدية والتومائية( التي تقدم الذهني عىل 

العيني والكيل عىل الجزيئ، واملاهية عىل الوجود.

2- تقدم عىل معارصه ديكارت يف مسألة الكوجيتو فبدالً من أولوية الفكر عىل الوجود )أنا أفكر 

إذن أنا موجود( طرح الشريازي مبدأ اإلنية بإعتبارها إنية موجودة » أنا موجود إذن أنا أفكر«.

3- ومبا أن اإلنية هي الذاتية املفكرة فإن الشريازي يكون قد سبق كريكجارد يف مسألة الذاتية 

الرتاجيدية، )ويف إكتشاف مفهوم الذات والذاتية(.

بني )الدازاين(  وها هنا الوجود

وهنا نصل إىل مقصد مقالتنا يف جدلية التالقي والتناظر بني هايدغر والشريازي.

ال ريب أن ملصطلح هايدغر يف »الوجود والزمان« )الدازاين( )الكائن ههنا ـ اآلن( أساساً يف 

الوجود  العيني املتحقق يف ههنا  الوجود  أو  الوجود )كتاب املشاعر(  ـ  الشريازي ههنا  مصطلح 

)األسفار األربعة(.

لقد حدد الشريازي الوجود بالعدم، يف أولوية الوجود بالعالقة مع العدم Nichtsein )كعنرص من 

عنارص الوجود( باملقارنة مع سارتر. وهكذا يتالقى مفهوم الحركة الجوهرية مع مفهوم الدميومة الزمكانية 

عند برغسون. ولكن يبقى السؤال النقدي، يف مقارنة وجودية هايدغر مع مفهوم الوجود عند الشريازي:

»أنظومة  هورتن  ماكس  كتاب  خالل  من  الشريازي  الدين  صدر  بإصطالحية  هايدغر  تأثر  هل 

الفلسفة عند الشريازي«؟

يف مبحث أصالة الوجود: يقول الشريازي يف املشعر الثالث )يف تحقيق الوجود عيناً أن الوجود 

أحق األشياء بأن يكون ذا حقيقة موجودة( وعليه شواهد عدة.

أ ـ إن حقيقة كل يشء وجوده الذي يرتتب عليه آثاره وأحكامه وهو حقيقة كل حقيقة.

التي لها أفراد خارجية هي عنوانات صادقة عليها. ومعنى كونها متحققة أو  ب ـ املفهومات 

ذات حقيقة أن مفهوماتها صادقة عىل يشء، صدقاً بالذات رضورياً.

ج ـ إن مفهوم الحقيقة أو الوجود ـ الذي هو بديهي التصور ـ يصدق عليه أنه حقيقة أو وجود 

حمالً متعارفاً، إْذ صدق كل عنوان عىل نفسه ال يلزم أن يكون بطريق الحمل املتعارف، بل حمالً 

أولياً غري متعارف.
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د- إن اليشء الذي يكون انضاممه مع املاهية أو اعتباره معها مناط كونها ذات حقيقة، يجب أن 

يصدق عليه مفهوم الحقيقة أو املوجودية.

هـ - الوجود موجود بذاته ال بغريه]1] 

ـ الوجود والعدم: لو مل يكن الوجود موجوداً، مل يوجد يشء من األشياء، يف بيان املالزمة بني 

الوجود واملاهية. وبيانه أن املاهية إذا اعتربت بذاتها مجردة عن الوجود، فهي معدومة، وكذا إذا 

اعتربت بذاتها مع قطع النظر عن الوجود والعدم، فلو مل يكن الوجود موجوداً يف ذاته، مل ميكن 

ثبوت أحدهام لآلخر.

ـ إن موجودية األشياء بانتسابها إىل واجب الوجود كالم ال تحصيل فيه، ألن الوجود للامهية 

ليس كالبنوة لألوالد حيث يتَصفون بها ألجل انتسابهم إىل شخص واحد واتصافها بالوجود ليس 

إال نفس وجودها]2].

ويرى الشريازي أن نقيض الوجود هو العدم أو الالوجود، ال املعدوم أو الالموجود. وكل موجود 

واجب بالذات، إذ ال معنى لواجب الوجود إال ما يكون وجوداً رضورياً، وثبوت اليشء لنفسه رضوريٌّ 

)الشريازي، كتاب املشاعر، املشعر الرابع، يف دفع شكوك أوردت عىل عينية الوجود ص 69-68(.

- الوجود ههنا: هو الوجود الذي تقع عليه الوطأة بكلمة »هست« الفارسية أو »هذا الوجود، ههناً«.

أصول الفلسفة الوجودية اليونانية

تعود إشكالية الوجود يف الحكمة ما قبل ـ السقراطية )بارمنيدس ـ جورجياس ـ هرياقليطس( 

املتحرك  والوجود   ) )بارمنيدس  املوجود  والوجود  )جورجياس(  التسلسيل  الوجود  مبحث  يف 

)هرياقليطس(.

الوجود بالنسبة إىل جورجياس، هو الوجود املتسلسل ومبا أنه مثة وجود للوجود، فال وجود، 

إذا هو الوجود املرشوط بالعدم.

والوجود عند بارمينيدس هو املوجود، وهو وجود واحد، وثابت، »مبدأ ثبوتية الوجود«.

والوجود عند هرياقليطس هو الوجود املقرتن بالحركة، الديالكتيكية، الكمية، والكيفية )السريورة 

والصريورة( هو الوجود الدينامييك )النسبي واالحتاميل باملعنى الحديث للكلمة(.

]1]ـ )كتاب املشاعر ص 60 – 63(.

]]]ـ املصدر نفسه ـ ص63.
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تبنّي املقارنة النقدية بني الفلسفة الوجودية عند الشريازي والفالسفة املسلمني الكندي )األيس 

والليس( الفارايب )نظرية العقول العرشة( وابن سينا )الواجب واملمكن( أن املسلك البحثي عند 

مبنأى  والعرفان،  الحكمة  بني  ما  الجمع  عىل  املعرفة  نظرية  وبنى  الوسطية،  عىل  قام  الشريازي 

الدينية  املعرفة  عىل  القائم  الصويف  واالعتبار  التقليد،  عىل  القائم  والفقهي،  العامي  االعتقاد  عن 

واإلرشاق، وطريقة الكالم واملجادلة، كام خالف االتجاه الفلسفي )املشايئ( القائم عىل » البحث 

البحت« يف معرفة » حقيقة الحقائق« وآثر طريقة الفلسفة اإللهية والحكمة املتعالية.

أما الفكرة الوجودية الريادية فتظهر عند الفيلسوف الشريازي يف مبحث أصالة الوجود فالوجود 

عند الشريازي هو الوجود عينه، واملاهية متحدة بالوجود ـ مبنأى عن فكرة الوجود بالفعل والوجود 

بالقوة األرسطية ـ وهي، أي املاهية، ليست معروضة له، كام هو األمر عند املشائني، وال عارضة 

له، كام هي عند املتصوفة، ونقيض الوجود عنده هو العدم ال املعدوم )الالموجود( كام هو األمر 

يف نظرية الواجب واملمكن السينيوية.

بني فلسفة الشريازي والفلسفة احلديثة

الذاتية عند  من كريكجارد إىل سارتر: تطور مفهوم الوجود والكينونة بدءاً من اكتشاف مفهوم 

العينية  مفهوم  عىل  أكدت  التي  املحدثة  بالكانطية  مروراً  الهيغلية،  للذاتية  ومعارضته  كريكجارد 

واآلنية، مروراً مبفهوم الشخص؛ فمقابل الهيغلية ونظامها الكيل الشمويل، أكدت الفلسفات النقدية 

ـ الجديدة، عىل الحقائق املمكنة يف التاريخ والعامل، وعىل قاعدة املعارضة للموضوعية الشمولية 

أكدت عىل "الذاتية"، وعىل "الكائن الشخصاين" بصفته الزمكانية )الزمنية ـ املكانية( وعىل أولية 

الوجود عىل الفكرة والفردي عىل العمومي.

الحديثة،  الوجودية  الذي قامت عليه  الجرس  العلمي  الظواهري  إدموند هورسل مبنهجه  ويعد 

)تأمالت  هورسل  مؤلفات  من  انطالقاً  )الفينومينولوجية(،  وظواهريته  وسارتر  هايدغر  وجودية 

ديكارتية أو مدخل إىل الفينومينولوجيا(.

وتصل الوجودية، كعلم للكينونة، بذاتها، مع هايدغر إىل ذروة منهجية، من خالل ربط مفهوم 

الكينونة مبفهوم الدازاين »الكائن ـ املوجود ههنا«، وهي النظرية التي تبحث يف الوجود كموجود 

كائن يف زمانية الوجود العاملي«.
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إن مقارنة آراء هايدغر يف الوجود واملاهيّة، مع نظريات الشريازي، تبني أن فلسفة األول كانت 

فلسفة ظاهراتية بينام فلسفة الثاين )صدر الدين الشريازي( ميتافيزيقية.

والحق أننا نجد يف البحث األنطولوجي تشخيص نقاط ممكنة القياس بآراء الشريازي، إذ يقرتب 

أفكار  بعض  من  ومميزاتها  وسامتها  الخاصة  والوجودات  املحض،  الوجود  تعريفه  يف  هايدغر 

من  اليه  والنظر  تصوره  الذي ال ميكن  والوجود  األشياء  لكل  كأرضية مشرتكة  الوجود  الشريازي: 

زاوية تقع خارجه، كام يتعذر استنتاجه من قاعدة أو مبدإ، أو إرجاعه إىل مبدإ.

بينام يذهب الشريازي إىل إمكانية  غري أن هايدغر يرى أن الظواهر، وحدها، ممكنة املعرفة، 

معرفة حقيقة الوجود وظهوره يف املاهيات األوىل.

وتبيان ذلك أن الشريازي يف املشعر السابع يربط املجعول بالذات بالجاعل واملفيض بإعتباره 

علة الوجود. ويرفض مبدأ املجعول بالذات، عىل املذهب الرواقي، كام يرفض مبدأ املوجود مبا 

هو موجود، أو الصادر بالذات، واملجعول بنفسه يف كل ما له جاعل. ويرى أن وجود املعلول متقّوم 

بوجود علته، تقّوم النقص بالتامم، والضعف بالقوة، واإلمكان بالوجوب؛ واملجعول بالحقيقة هو 

الوجود، وهو من فعل الله )ورحمتي وسعت كل يشء( »األعراف اآلية 156«.

 .existenz منه إىل مفهوم الوجود )sein( أما مفهوم الوجود عند هايدغر فهو أقرب إىل الكينونة

والكينونة عند هايدغر هي الدازاين، الكائن ـ ههنا، وهو سؤال ذو طبيعة أُنطيقية ontique أوالً، ال 

أُنطولوجية ontologique، أي كينونة محضة، ظواهرية، غري مجعولة، وال مخلوقة: وبناء عىل ذلك 

نجد أن تصور هايدغر للكينونة يقوم عىل ما ييل:

-1 إن الكينونة هي التصور األكرث كلية »إن فهامً ما للكينونة متضمن يف كل ما يدركه املرء من الكائن«.

-2 إن تصور الكينونة إمنا هو غري قابل للتعريف، وهذا يستنتجه املرء من كليته القصوى.

-3 إن الكينونة هي تصور املفهوم ـ بنفسه، يف كل معرفة وتلفظ وسلوك إزاء الكائن، ويف كل 

الكائن من حيث هو كائن ضمن مصدره  يعني أال نعني  ـ بال زيادة وذلك  الذات  ـ  إزاء  ـ  سلوك 

بالرجوع إىل كائن آخر]1].

أما سارتر فيعالج يف كتابيه »الوجود والعدم« و»الوجودية فلسفة إنسانية« مسألة الوجود الظواهري 

وعالقة الوجودية بالحرية، وأولوية الوجود عىل الفكر بإعتبارها أُس وأساس الوجودية اإلنسانية؟

]1]ـ )كتاب هايدغر الكينونة والزمان( )مارتن هايدغر » الكينونة والزمان« ترجمة د. فتحي املسكيني ـ دار الكتاب الجديد ـ بريوت ]01] 

ص 49 ـ 56.
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ويف مقارنة مفهوم الوجودية بني سارتر والشريازي نجد سارتر يحدد إشكالية كتابه ـ يف العنوان 

الظواهري هو  للوجود  ومفهومه  الظواهرية،  األنطولوجيا  بأنه بحث يف  ـ  والعدم«  »الوجود  نفسه 

مبعنى الكينونةـ  لذاتها L’être en soi وهو وجود األشياء والعامل، ووجود الظاهرة يف مالء الوجود]1]

احلركة اجلوهرية ونظرية الكوانطا

مثة بُعد آخر لريادة الشريازي الفيلسوف هي يف مقالة ومقولة الحركة الجوهرية التي تعود يف 

أصولها إىل العامل اإلسالمي جابر بن حيان )مبدأ الُدربة: »يف األشياء كلها وجود لكل األشياء« وهي 

الكوانطا االحتاملية  نظرية  قامت عليها  الذي  ـ اإلسالمية  الهرياقليطية  للنظرية  َواألساس  املعادل 

الحديثة، يف مجال العلوم املختصة بالالمتناهيات يف الصغر والحركة الرباونية )التموجية( حيث 

الدينامي للطاقة وليس مجرد الفعل  البعد  نجد املادة عبارة عن حزمة من الطاقة، مام يؤكد عىل 

الحريك القائم عىل الفعل ورد الفعل كام هو الحال يف الفيزياء النيوتونية.

وتبني املقارنة بني الحركة الجوهرية عند الشريازي، ومفهوم الدميومة عند برغسون من جهة 

فيزيائية ـ فلسفية وجودية )كتابا "التطور الخالق"، و"الفكر واملتحرك"، عند برغسون( مفهوماً تتشابه 

جدلية  عىل  القامئة  الجوهرية  الحركة  أي   Durée الدميومة  مبقولة  الجوهرية  الحركة  مقولة  فيه 

الصعيد  الصغر، عىل  الالمتناهية يف  الفيزيائية،  الحركة  النوعية، يف  والصريورة  الكمية،  السريورة 

امليكروي )املادة الصغرى( واملاكروي )املادة الكربى( مادة الذرات الكهرومغنطيسية )الربوتون 

يتالقى  وهنا  الثانية.  الحالة  الطبيعية يف  املادة  ومنطق  األوىل،  الحالة  والنيوترون( ومشتقاتها يف 

مفهوم الحركة الجوهرية عند الشريازي مبفهوم الدميومة الزمكانية عند برغسون.

تؤكد الوقائع ريادة الشريازي يف فلسفة الوجود اإلسالمية، والفلسفة الحديثة، مع إظهار التقارب 

الشخصانية( وكذلك  الفلسفة  الروحانية )كريكغارد،  ـ  الوجودية  الشريازي والفلسفة  ما بني فلسفة 

إظهار التقارب والتوارد بني فلسفة الشريازي الطبيعية يف الحركة الجوهرية ونظرية هرني برغسون 

يف الدميومة، من جهة، ونظرية الكوانطا الفيزيائية من جهة أخرى.

ـ  موجود  أنا  إذن  أفكر  )أنا  ديكارت  مع  باملقارنة  الفكر  عىل  الوجود  أولوية  مفهوم  ومقارنة 

)املتعايل  املحض  العقل  مفهوم  مع  املتعالية  الحكمة  مفهوم  ومقارنة  أفكر(  أنا  إذن  موجود  أنا 

الرتانسندنتايل عند كانط(.

]1]ـ )جان بول سارتر، الوجود والعدم، بحث يف اإلنطولوجيا الظاهراتية دار اآلداب بريوت 1966 ت: عبد الرحمن بدوي(.
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والوجودية  الظواهرية  الوجودية  بني  الفرق  هايدغر:  مع  باملقارنة  الشريازي  فلسفة  نقد  وأخرياً 

امليتاقيزيقية.

ههنا  ـ  الوجود  هايدغر،  اصطالحية  مع  باملقارنة  الشريازي،  مصطلحات  بني  املقارنة  وتظهر 

هورتن  ماكس  كتاب  عىل  اطلع  قد  البد،  هايدغر  أن  اآلنية  أو  اآلن  ـ  ههنا  )الوجود  والدازاين  ـ 

»األنظومة الفلسفية عند الشريازي« وتأثر بها يف صياغة مفاهيمه الوجودية حول الكائن والكينونة، 

والزمان الوجودي، املرشوط بالعدم.
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هايدغر ناقدًا نيتشه
إرادة القّوة وميتافيزيقا الذاتية

]*[Alain de BENOIST[[[ آالن دي بينوا

ابتداء من سنة 1936، قّدم مارتن هايدغر قراءة ُمكّثفة لعمل نيتشه. وبحسب كاتب املقال 

املفكر الفرنيس آالن دي بينوا فإن الطريقة التي يُحلّل بها هايدغر فلسفة نيتشه)1( مُتّثل مرحلة 

الوهلة األوىل. فهو يرى إىل أن  تبدو ُمحرّية من  الخاّص رغم أن استنتاجاته  أساسية من فكره 

االرتجاج النيتيش هو النتيجة البعيدة لالرتجاج األفالطوين ثم الديكاريت. ويشري إىل أن نيتشه 

»قريب للغاية من ديكارت يف ما يخّص الجزء األسايس من فلسفته« ويذهب إىل حّد وْصفه بأنه 

»أكرث األفالطونيني تفلّتاً«. 

أما كيف متكّن هايدغر من القيام مبثل هذا التشخيص، فهذا ما يسعى دي بينوا إىل تبيينه 

املحرر ورشحه يف مقالته هذه.       

أُعلِن  الذي  املحسوس  العامل  لصالح  املحسوس«  فوق  »العامل  ورفْض  الله«  »موت  بإعالن 

وجود  عدم  ويُعلن  األفالطونية  األفكار  مجال  يُهاجم  وكأنه  نيتشه  بدا  الحقيقي،  وحده  أنه  رْسمياً 

*ـ مفكر فرنيس.
ـ العنوان األصيل للمقال:

  Heidegger،critique de Nietzsche،volonté de puissance et métaphysique de la subjectivité
ـ املصدر: نقالً عن املوقع الخاص لكاتبه

s3-eu-west-1.amazonaws.com/alaindebenoist/pdf/heidegger_critique_de_nietzsche.pdf
ـ ترجمة: عامد أيوب.

1939 و1941، يف كتاب بعنوان  1936 و1937، ثم بني عامي  1- ُجِمعت الدروس التي ألقاها هايدغر حول نيتشه بني عامي 
)كلمة  بعنوان  جاءت  التي  الدراسة  إليها  نُضيف  أن  يجب   .)Nietzsche, 2 vol., Gallimard, 1951( جزئني  من  )نيتشه( 
مكـان( أي  إىل  تؤّدي  ال  )طـرق  كتاب  يف  وُجمعت   1943 سنة  ُعقَدت  مؤمترات  لعّدة  أساسـاً  شكّلت  التي  الله"(  "مات  نيتشه 

]]Chemins qui ne mènent nulle part, Gallimard, 1962, pp. 253- 3. انظر أيضاً: "َمن هو زرادشت نيتشه؟".
 Essais et conferences, Gallimard, 1958 et 1980, pp 116 - 147 )( يف )دراسات ومؤمتراتQui est le Zarathoustra de Nietzsche?( 

)نّص املؤمتر الذي ُعِقد سنة 1953 وجرى تناوله بشكل تفصييل يف جزء بعنوان:
) Was heibt denken? Tübingen 1954, pp. 1947-et 61 - 78(.

ـ ُمحارضة أُلِقيت يف 6] ترشين الثاين 000] يف روما خالل مؤمتر دويل بعنوان »نيتشه أبعد من الغرب« نظّمته الجمعية الثقافية »اتّجاه 66« 

.Route 66
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الجليّة للموت  ُملحد وإمنا املالحظة  الله« رصخة  َخفيّة. )حتى لو مل تكن رصخة »مات  عوامل 

»ُملحدين«  باعتبارهم  املؤمنني  هؤالء  تشجب  بالندم،  ُمتّسمة  رصخة  وحتى  ـ  والقديم  الطارئ 

َ عن إميانهم بطريقة ال ينتج عنها إال موت الله(. يف الواقع، إن نيتشه ُمعجب بنفسه  حقيقيني ُعربِّ

رصاحًة ألنه قام ِب »قلْب« الفكر األفالطوين. وهو يعني بذلك أنه قَلََب مصطلحات إشكاليته. لكن 

أال يُوازي هذا القلْب )umkehrung( التجاوز )Überwindung(؟ أال ميكن تفسريه بشكل أدّق 

كاكتامل )Vollendung(؟ بعبارة أخرى، إن وْصف العامل املحسوس کـ »عامل حقيقي«، والعامل 

بوفريه  ويُضيف جان  األفالطونية؟  من  للخروج  هذا  يكفي  أال  زائف،  فوق املحسوس كوهم  ما 

Jean Beaufret »أال يستجيب القلُب النيتشوي لألفالطونية بدوره، يف األفالطونية، ليشء ما خاّص 

باألفالطونية التي أصبحت أكرث وضوحاً يف ضوء عملية قلْبها؟« ]1].

ما  نفسه يف  مشاركة هذا اليشء  تعني حتاْمً  ما  ُمعارضة يشء  أن  لقد شّدد هايدغر مراراً عىل 

نُعارضه. سيُؤكّد إذن أن »القلْب« األفالطوين الذي يقوم به نيتشه ميتاز بشكل رئيس بالحفاظ عىل 

ترسيامت مفهومية أو إلهامات جوهرية خاّصة مبا يُريد »قلبه« وهذا ما سيقوده إىل التأكيد عىل أن 

نيتشه يبقى يف النهاية يف »املوقع امليتافيزيقي األسايس«، الذي يُعرّفه هايدغر بأنه »الطريقة التي 

يعتمدها ذلك الذي يطرح السؤال املَبديئ يك يبقى هو نفسه ُمندمجاً بالبنية غري املُطّورة للسؤال 

املَبديئ«]2].

أما عن كيفية إجراء برهنته؟ فذلك سيكون بشكل أسايس انطالقاً من تفكري نقدي حول مفهوم 

القيمة.

يحتّل هذا املفهوم عند نيتشه مكانة بالغة األهّمية. ويُعّد عنرصاً أساسياً يف نقده ومرشوعه عىل 

قيمتها«  تفقد   ]die obersten werte[ العليا  القيم  أن  ـ  العدمية؟  تعني  ماذا  نيتشه:  كتب  الّسواء. 

)La volonté de puissance الفقرة 2(. إن العدمية ناجمة عن التغلّب التدريجي لبعض القيم التي 

يعتربها نيتشه األكرث دناءًة )أو زيْفاً( عىل قيٍم أخرى كانت األكرث ُسُمّواً )أو األكرث أصالًة(. بتعبري 

ُمستعارة  قيامً  الخاّص  وجوده  مجال  يف  يُبلور  ثم  تدريجياً  يُسقط  اإلنسان  أن  نيتشه  يعتقد  أدّق، 

أصلياً من العامل الخِفّي arrière-monde. يف التحليل األخري، ارتكز »تخفيض القيم« عىل العدول 

ليس سوى  الذي  املاّدي(  العامل  فوق  )أو  ورايئ  ما  أعىل  مثل  باسم  املحسوس  العامل  قيم  عن 

[1[- Jean Beaufret،Dialogue avec Heidegger،vol. 2،Philosophie moderne, Minuit،1973،p. 195.

[[[-  Martin Heidegger،Nietzsche،op. cit. vol. 1،p. 353.
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العاملني   dualism ثَنوية  العدمية تصدر عن  أن  يعني  ما  للعامل املحسوس،  ُموِهم  خدعة وبريق 

التي ألهمت الفلسفة الغربية منذ أفالطون. وملا كانت العدمية مطروحًة كحدث أسايس يف التاريخ 

نقطة  وإن  العليا«،  »القيم  ل  البطيء  التخفيض  تاريخ  بوصفه  التاريخ  هذا  إذن  نيتشه  يقرأ  الغريب، 

النهاية للعدمية هي أنه ال يشء له قيمة وأن ليس هناك يشء ذو قيمة. من ناحية أخرى، يعترب نيتشه 

»بحث يف  ُمعرّب:  لكتابه  الفرعي  العنوان  وإن  للقيم«.  الجديد  التأسيس  »مبدأ  القوة هي  إرادة  أن 

قلب القيم كافّة«. فانطالقاً من مفهوم القيمة يفهم نيتشه صعود العدمية وإمكانية تجاوزها: ارتكزت 

العدمية عىل تخفيض بعض القيم؛ ومن أجل ُمواجهتها يجب تأسيس قيم جديدة.

عىل العكس، يُنكر هايدغر بقوة فكرة أن دور الفلسفة الخاّص يقوم عىل التفكري ب »ما له قيمة«، 

أيضاً،  هنا  هايدغر.  بنظر  متعادلة  القيم  كل  ليست  بالطبع  للقيم.  مقياس  تحديد  واستطراداً، عىل 

يستوحي باألحرى من الفلسفة اإلغريقية الغريبة أصالً عن مفهوم القيمة كام نفهمها اليوم، الفلسفة 

التي فهمت فكر الكينونة کـ »بزوغ لعامل االختالف«، ومجال الكينونة كمجال لالختيار بني األفضل 

واألسوإ انطالقاً من »الكايف«. وقد كتب جان بوفريه Jean Beaufret أن »االختيار إيثاراً هو املهّمة 

النقدية أساساً لفكر الكينونة ]...[ إن فكرة االختيار تُشكل جوهر اللوغوس Logos الذي ال يقوم 

عىل جْمع الكّل بال تنظيم، بل عىل عدم االحتفاظ مبا انتخبه يف ُمصّنفه«]1].

أغاثون«   « للـ  األفالطونية  األولية  من  ُمشتّقة  للكلمة  الحديث  باملعنى  »القيمة«  أولية  إن 

)Agathon(، أي الخري بذاته، الخري املجرّد. إن هذا الخري املقطوع من أي تعيني ملموس هو ما 

يُعنّي نوعيّة الكينونة ونوعية عامل األفكار يف الوقت نفسه. إن القول بأن العامل فوق املحسوس 

»أغاثون«،  فكرة  بفكرة،  محكوم  نفسه  هو  األفكار  عامل  أن  أفالطون  برأي  يعني  بالخري  محكوم  

الحقيقة  الكينونة،  ينتج من ذلك أن حقيقة  بامتياز.  القيمة  الفكرة األوىل، أي  املطروحة بوصفها 

الضعيفة تاماً، ال تُساوي شيئاً بذاتها ـ كام كان الحال عند فالسفة ما قبل سقراط الذين يعتربون أن 

الحقيقة الكافية نفسها بنفسها مل تكن بحاجة أبداً إىل أن تكون مكفولة مام هو أرفع منها ـ ، وإمنا 

ال »أغاثون« الذي ترتبط به. »هكذا يفتتح أفالطون، تحت اسم  فقط باعتبارها تُجّسد أو تُعرّب عن 

الفلسفة، إخضاع الحقيقة«]2]. إن التاريخ الفلسفي ملفهوم القيمة سيكون تاريخ إخضاع الحقيقة.

كل قيمة تتامهى ُمذ ذاك مع وجهة نظر. وكل قيمة يطرحها هدف ما، ونظرة عىل ما قّررنا أنه ذو 

[1[-  Jean Beaufret،op. cit.،pp. 184185- 

[[[-  Ibid.،p. 196. 
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قيمة. إن هذا التعريف الحديث ل »القيمة« يظهر عىل نحو أكمل لدى ديكارت الذي مُيّكن مامرسة 

الفلسفة من بلوغ أوجها يف تعيني »القيمة الصحيحة« للخريات التي ال ترتبط إال بنا، وهذا انطالقاً 

من مصدر وحيد للتعيني هو »األنا املُفّكر« )Ego cogitans(. مثة نتيجتان رئيسيتان لذلك.

 aléthèia االنكشاف  ليست  الحقيقة  ديكارت،  مع  للحقيقة.  جديدة  صورة  ظهور  هي  األوىل 

القدماء  املُعلّقون  شفى  التي   adaequatio »املطابقة«  حتى  وال  القدامى،  اإلغريق  لدى  القديم 

إىل  الحقيقة  تتحّول  البسيطة  املطابقة  من  والعقل«(.  األشياء  تطابق  هي  )»الحقيقة  منها  ُغلّتهم 

»يقني« ـ »الحقيقة« verum تتحول إىل »يقني« certum ـ ُمنّصبة نفسها »بوصفها أمان الوجود«]1]. 

ال يتساءل ديكارت بشأن الكينونة )Être(، وإمنا فقط بشأن الكائن )Etant( الذي ميكن أن يعرض 

نفسه يف بُعد اليقني. وهذا يعني أنه ال يهتّم إال باملعرفة القابلة أِلن تطرح نفسها كمعرفة للذات. وال 

ميكن أن تحدث من دونها أي معرفة أخرى، حيث طرح أرسطو، مثالً، أن كل معرفة هي أوالً معرفة 

يشء آخر، وأنه عىل هذا النحو ميكن لاِمهية الحقيقة االقرتاب. لليقني الذي يُزّودنا به اإلميان يف 

 intuitis« ال الغائبة )التي ساّمها توما األكويني »Absentibus«( يستجيب يقني  ما يخّص األمور 

mentis« الذي سيحّل محّل السلطة اإللهية.

يؤكّد ديكارت أن تأويل الحقيقة كيقني يتأّت من وجود الذات املُفكِّرة التي تتحن نفسها. لكن هايدغر 

يُبنّي يف الواقع عكس ذلك: إن طرح وجود الذات كحقيقة أوىل أكيدة يقود إىل فْهم كل حقيقة كيقني.

النتيجة الثانية للتأكيد الحديث ألولية القيمة هي انبجاس ما يُسّميه هايدغر »ميتافيزيقا الذات«. 

ف »األنا« le moi تتحّول مع ديكارت إىل »ذات« ـ أو  لِنقل ذلك بلغة هايدغر، إن اإلنسان »بوصفه 

subjectum يتنظّم ويُوفّر األمان لنفسه ُمراعياً استقراره يف جملة الكائن]Etant( [2(. مع  موضوعاً 

ديكارت، الذات هي التي يصبح علمها التفّكري، أي العلم بذاتها، معيار الحقيقة. هذا يعني بتعبري 

هايدغر أن »اإلنسان هو العلّة الَخِفيّة ألي عملية استحضار للكائن وحقيقته ]...[ مام يعني أن كل 

كائن غري إنساين يصبح موضوعاً لهذه الذات]3].

لكن هذا االنزياح الذي نراه يتسلّل باتّجاه تصّور ذايت محض للحقيقة يعني أن مثة دوراً أساسياً 

يعود إىل القرار وبالتايل إىل اإلرادة. ويُفيد الكوجيتو الديكاريت »أنا أُفّكر إذاً أنا موجود« أنني أوَجد 

ما ُدْمُت أُفّكر، وأن كينونتي يُعيّنها هذا التمثيل الذي أُكّونه لذايت، لكنه يُفيد أيضاً أن طريقتي يف 

[1[-  Martin Heidegger،Nietzsche،op. cit.،vol. 2،p. 20. 

[[[-  Ibid.،p. 23. 

[3[- Ibid.،p. 136. 
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تثيل األشياء تبّت أيضاً يف حضورها أو حضور ما تَحويه يف ذاتها. إذا اعترُب يف بادئ األمر أكيداً 

ما تعتربه الذات بطريقة ُمدرِكة كام هو، فإن الذات تُقّرر طرحه من حيث هو والذي سيُنظر إليه عىل 

أنه أكيد. ُمذ ذاك، لن تعود الحقيقة تُدرَك أو تُراد. إن اليقني الديكاريت هو إذن قبل كل يشء مسألة 

إرادة: إن الحكم نفسه يُؤّول ضمن أفق اإلرادة وكتصديق لإلرادة. كَتََب جان بوفريه أن »املعرفة 

نفسها للحقيقة كام يتطلّبها التثمني الصحيح للِقيم تُصبح بدورها موضوع تقويم يعتمد من ناحيته، 

بشكل أسايس، عىل قابلية اإلرادة ملواجهة املواقف التي تتورّط فيها«]1].

بعد ذلك يُلقي هايدغر نظرًة عىل املُكّونني األساسيني لفلسفة نيتشه: إرادة القوة والعودة األبدية. 

إن هايدغر، وهو يُواجه التأويل الذي اقرتحه ألفريد بوملري]Alfred Bäumler( [2( سنة 1931، والذي 

تبعاً له يبلغ الفكر النيتشوي أوجه يف موضوع إرادة القوة، يف حني تُصبح عقيدة العودة األبدية عنده 

»بدون نتائج كربى«، يجتهد يف إظهار أن هاتني املضمونيتني thematiques هام يف الحقيقة غري 

قابلتني لالنفصال.

ثم إن كونهام غري قابلتني لالنفصال يَظهر َجليّاً عند نيتشه. فعىل سبيل املثال، عندما يكتب هذه 

الجملة املُوحية: »أن يُرّسخ يف الصريورة طابع الكينونة ـ هذه هي إرادة القوة العليا«. أو كذلك 

عندما يُعلن أن إرادة القوة هي قوة محدودة ليس بوسع تطورها إال أن يكون ال ُمتناهياً، لكن هذا 

يُعرّب  زرادشت(  تكلّم  )هكذت  كتاب  نحو دوري«]3]. يف  إال عىل  فيه  يُفّكَر  أن  التطور »ال ميكن 

موضوع إرادة القوة بالطبع عن صورة »اإلنسان األعىل« )surhomme(. إن اإلنسان األعىل والعودة 

األبدية هام أُّسا تعليم زرادشت. يُشّدد هايدغر عىل أن هاتني العقيدتني ال ميكن أن تنفصال ألن 

كالً منهام »يدعو اآلخر يك يستجيب له«]4]. إن العودة األبدية تعني اإلنسان األعىل، كام أن اإلنسان 

األعىل يتضّمن عقيدة العودة: »يحدث التعليامن ويُشّكالن دائرة. يستجيب التعليم من خالل حركته 

الدائرية لاِم يوَجد يف الدائرة التي، من حيث هي عودة أبدية للُمتطابق، تُشّكل كينونة الكائن، أي ما 

هو يف الصريورة دائم«]5].

لكن ما هي إرادة القوة؟ يُعلن نيتشه: »حيث وجدُت الحياة، وجدُت إرادة القوة«. وأيضاً: »إن 

[1[- Op. cit.،p. 189. 

[2[- Alfred Bنumler،Nietzsche. Der Philosoph und Politiker،Reclam،Leipzig 1931. 

[3[- Friedrich Nietzsche،Le crépuscule des idoles،XII،2e partie،§ 77. 

[4[-Martin Heidegger،Essais et conférences،op. cit.،p. 137  

[5[-  Ibid.،p. 139. 
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بالتايل،  قوة«]1].  الحّي، إمنا هو مزيد من  الجسم  يُريده أي جزء صغري من  ما  اإلنسان،  يُريده  ما 

تبدو إرادة القوة خاّصية للحياة ـ بل إن ِميزتها أمر بالغ الخطورة. لكن هايدغر يُقاوم بقوة كل تأويل 

»بيولوجاين« )biologisante( لوجهات نظر نيتشه. بالتأكيد يُشّدد نيتشه عىل »الحياة« لكن ال يف 

منظور »بيولوجي«، إذ يكتب هايدغر »عندما يفهم نيتشه الكائن يف جملته وقبل كل يشء الكينونة 

الصورة  هذه  ميتافيزيقاً  يُؤّسس  وإمنا  البتة،  بيولوجياً  يُفّكر  ال  فهو   ]...[ »حياة«،  هي  حيث  من 

البيولوجية يف الظاهر للعامل«]2]. طارحاً إرادة القوة كامهية الحياة، يريد نيتشه القول أن إرادة القوة 

تُشّكل املِيزة األساس لكل كائن، وأنها ماهية كل كائن. ويُضيف نيتشه أن إرادة القوة هي »املاهية 

األكرث حميميًة للكينونة«]3]. يف نهاية املطاف، الكينونة عينها تُصبح إرادة القوة.

لكن هايدغر ياُلحظ أنه »مل يعد هناك من يشء ميكن لإلرادة أن تتعنّي به«]4]. لذلك من املرشوع 

»تُريد  أنها  اإلرادة  عن  نفُسه  نيتشه  يقول  أال  اإلرادة.  إرادة  أي  نفسها،  تُؤكّد  كإرادة  اإلرادة  تأويل 

باألحرى تلّك العدم بدالً من ال يشء«]5] ؟ ومن ناحية أخرى، تتقابل الكلمتان ـ »إرادة« و»قوة« ـ 

يف عبارة )إرادة القوة( إىل حّد تطابق مدلوليهام، فبالنسبة لنيتشه ليست القوة إال ماهية اإلرادة، بينام 

تَؤول كل إرادة إىل إرادةـ  كينونةـ  أكرث. يقول هايدغر »إن إرادة القوة هي ماهية القوة. إن ماهية القوة  

ـ وال البتّة مجرّد كّم )quantum( من القوة ـ هي بالطبع التي تظّل هدف اإلرادة، يف هذا املعنى 

الخاص ليس مبقدور اإلرادة أن تكون إرادة إال يف ماهية القوة نفسها«]6]. إن إرادة القوة ليست يف 

األخري إال هذه اإلرادة التي تريد أن تُؤكّد ذاتها يف رغبة الغزو، أي توطيد هيمنة اإلنسان بشكل أكرب 

ودائم عىل مجمل الكائن، ومُيثّل اإلنسان األعىل اللحظة التي يُصبح فيها اإلنسان »سيد املامرسة 

غري املرشوطة للقوة بوسائل القوة املُتاحة كلها له عىل هذه األرض«]7] .

لكن عقيدة العودة األبدية، أي الصيغة النيتشوية لألبدية ـ التي تتجاوز التصّور املسيحي لألبدية 

كثبات ل »اآلن« )maintenant( الحارضة لتجعل من األبدية العودة الدامئة للمتطابق ـ  تُشّكل هي 

إرادة  آٍن واحد،  الكائن يف مجمله هو، يف  إن  الكائن يف مجمله« )هايدغر(.  »إعالناً حول  أيضاً 

العودة األبدية هو ما يجعل من  انطالقاً من )ويف منظور(  فيه  تُُفكَِّر  ما  القوة والعودة األبدية...إن 

[1[- Friedrich Nietzsche،La Volonté de puissance،§ 702. 

[[[-  Martin Heidegger،Nietzsche،op. cit.،vol. 1،p. 409. 

[3[-  Friedrich Nietzsche،La volonté de puissance،§ 693. 

[4[- Nietzsche،op. cit.،vol. 1،p. 42. 

[5[- Friedrich Nietzsche،La généalogie de la morale،3،1. 

[6[- Nietzsche،op. cit.،vol. 2،p. 215. 

[7[-  Ibid.،p. 102.
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إرادة القوة إرادة بال موضوع، إرادة ُموّجهة دامئاً وفقط نحو ما هو أكرث منها. »إن إرادة اإلرادة ترتكز 

عىل حقيقة إرادة القوة يف النسيان الجذري للكينونة لصالح الفعل، وهذا بدوره ليس له معنى آخر 

سوى إعادة الفعل أيضاً ودامئاً يف االنشغال الخاّص لألفق الذي يُعبّئ يف كل مكان عاملاً فاتحاً فيه 

فضاًء جديداً«]1] . لذلك يقول هايدغر عن العودة األبدية أنها »أعظم انتصار مليتافيزيقا اإلرادة من 

حيث إن اإلرادة تريد إرادتها الخاّصة«. ويُضيف هايدغر »إليكم ما يهّم: إن الكائن، من حيث هو 

كائن ولديه امليزة األساس إلرادة القوة، ليس مبقدوره أن يكون يف مجمله غري عودة أبدية ل »لذات 

النفس« )Même( وبالعكس: يجب عىل الكائن، الذي هو يف مجمله عودة أبدية ل »ذات النفس«، 

أن يتوفّر من حيث هو كائن عىل املِيزة األساسية إلرادة القوة«]2].

إن هايدغر وهو يذهب بعيداً بتفكريه حول العالقة بني إرادة القوة والعودة األبدية ياُلحظ أن هذه 

العالقة تُقّدم من النظرة األوىل تييزاً ميتافيزيقاً، أي التمييز بني املاهية والوجود. إن إرادة القوة هي 

عند نيتشه ماهية مجمل الكائن، كينونة الكائن يف مجمله، بينام املظهر »الحيايت« له طابع العودة، 

فالعودة األبدية تُشبه تغيري وجه ]أو هيئة[ الوجود. كتب هايدغر: »تُشري إرادة القوة إىل كينونة الكائن 

من حيث هو كائن، ماهية essentia الكائن ]...[ إن »العودة األبدية لذات النفس« تُعرّب عن الطريقة 

التي يكون بها الكائن يف مجمله وجود existentia الكائن«]3]. أما بالنسبة لِ »اإلنسان األعىل« فهو 

»االسم املُعطى لكينونة اإلنسان التي تُطابق كينونة الكائن«]4].

يرى هايدغر أن نيتشه يرُبهن بالرضورة بلغة القيَم ألنه يُعنّي الكائن يف مجمله من خالل إرادة 

القوة. إن مفهوم القيمة هو »جزء ُمكّمل رضوري من ميتافيزيقا إرادة القوة«]5]. »إرادة القوة وتأسيس 

القيَم هام اليشء نفسه خصوصا وأن إرادة القوة تفحص بتدقيق ونظام وجهات النظر املُتعلّقة بالحفظ 

والنمّو«]6]. لكن، أي معنى للقيمة عند نيتشه؟ إنه بشكل أسايس معنى »املنظور« perspective، أي 

وجهة نظر: »تُحّدد القيمة وتُعنّي »بشكل منظوري« ]...[ املاهية األساسية املنظورية للحياة«]7]. إن 

تأسيس قيَم جديدة يعني إذن تعيني املنظور ورشوطه »التي تُوجب أن تكون الحياة حياة، أي تضمن 

[1[- Jean Beaufret،op. cit.،p. 214. 

[2[-Nietzsche،op. cit.،vol. 2،p. 228. 

[3[-Ibid.،p. 209. 

[4[- Martin Heidegger،Essais et conférences،op. cit.،p. 144. 

[5[- Nietzsche،op. cit.،vol. 2،p. 80. 

[6[- Ibid.،p. 89. 

[7[- Martin Heidegger،Nietzsche،op. cit.،vol. 1،p. 381. 
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تقوية ماهيتها«]1]. ملا كانت ماهية الحياة هي إرادة القوة، فاملسألة ُمرتبطة بأن يُجَعَل من هذه اإلرادة 

املنظور املفتوح قطعاً عىل ُمجمل الكائن. بالتايل كام الحظ هايدغر: »تنكشف إرادة القوة من 

حيث هي الذاتية القصوى التي تُفّكر من منظور القيم«]2].

يَؤول تعيني ماهية الحقيقة عند نيتشه إذن إىل تثمني القيم )...(. لكن، وبشكل بالغ الدقة، نجد 

أو  بالقوة  املُمثّلة  بأخرى، كتلك  قيمة  استبدال  إن  أفالطون.  القيمة عند  بواسطة  الحقيقة  إخضاع 

القطيعة مع األفالطونية. عىل  يعني  ب »أغاثون«، إن هذا االستبدال ال  بالقيمة املُمثّلة  بال »حياة«، 

العكس، إنه يعني البقاء بداخل األفالطونية التي تقوم عىل إخضاع الحقيقة لتعينٍي ما بواسطة القيمة، 

ُمكتفيًة بإحالل قيمة أخرى تُعترب أعظم محّل قيمة تُعترب أدىن أو ضارّة. تتغرّي القيمة، لكن تصّور 

الحقيقة يبقى هو نفسه.

لكن نيتشه يذهب أبعد من أفالطون. ففي حني اكتفى األخري بوضع الحقيقة يف وضعية خضوع 

للخري  فقط  خاضعة  أفالطون  عند  الحقيقة  إن  الحقيقة.  محّل  القيمة  بإحالل  نيتشه  قام  للقيمة، 

)أغاثون(. أما عند نيتشه، فهي ليست فقط خاضعة للحياة والقوة وإرادة القوة، وإمنا تُختَزل يف ذاتها 

وتتطابق معها. ليست الحقيقة هي ما له قيمة )ألنها »صالحة«(، بل إن ما له قيمة أو نعتربه ذا قيمة 

فوق كل يشء هو الحقيقة. إن مفهوم القيمة يتمّكن أخرياً من اخرتاق مفهوم الحقيقة. فالقيمة تُفتّش 

الحقيقة، بحيث تجنح الحقيقة نفسها لتُصبح قيمة. هذه هي العملية الخاّصة بانقالب الحقيقة إىل 

قيمة والتي، بحسب هايدغر، قد أنجزها نيتشه.

إن نيتشه وهو يقرتح تأسيس قيم جديدة يظّل يف الظاهر ضمن املنظور الديكاريت حيث تُحتّم 

نيتشه  يرفع  أن  بعد  املعروف.  اليشء  حقيقة  لديه  تكون  أن  نفسه  اإلدراك  بواسطة  العارفة  الذات 

الحقيقة  تأويل  االعتامد عىل  إال  يستطيع  التحّول، ال  قيد  عامل  تُعرّب عن  التي  الفكرة  األقنعة عن 

كيقني ـ وباألحرى كيقني ذايت ألن »ماهية الذاتية تجنح بالرضورة إىل الذاتية غري املرشوطة«]3]. 

ويُعلن هايدغر قائالً »ينبغي علينا فْهم فلسفة نيتشه من حيث هي ميتافيزيقا الذاتية«]4]. وإذا كانت 

القيمة وجهة نظر ولها املدلوُل نفسه الذي ل »الحقيقة ـ التي ـ صارت ـ قيمة«، فإن الحقيقة مل تَُعد 

سوى مسألة وجهة نظر. لكن يف الوقت عينه، إن القيمة من حيث هي وجهة نظر »هي يف كل مرّة 

[1[- Ibid.،p. 381. 

[2[- Ibid.،vol. 2،p. 219. 

[3[- Ibid.،p. 239. 

[4[- Ibid.،p. 160. 
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ُمحّددة من خالل طريقة النظر ]...[ بالتايل، ليست القيم شيئاً ما موجوداً بذاته بادئ ذي بَدء، بحيث 

مُيكنها عند الحاجة أن تُصبح وجهات نظر«]1]. إن إرادة القوة، من حيث هي عرْض غري مرشوط 

إلحدى وجهات النظر، تُعرّب عن املاهية نفسها للذاتية التي ال يشء قادراً عىل تعطيلها: »الكائن 

ُمبتلَع كهدف يف ُمثولية الذاتية«]2].

أنجزه  الذي   )tranvaluation( الِقيم  قلْب  فإن  تُُفحِّص  قد  أن كل خري  »مبا  هايدغر:  ويكتب 

نيتشه ال يقوم عىل إحالل قيم جديدة محّل قيم ُمتفّوقة إىل اآلن، بل تقوم عىل ما يفهمه منذ اآلن 

كَِقيَم »الكينونة« »النهاية« »الحقيقة«، وال يشء إال من حيث هو قيم. يعود قلب القيم النيتشوي يف 

العمق إىل تحويل كل رضوب تعيني الكائن إىل قيم«]3]. يجعل نيتشه الكينونة ُمتالزمة مع الذات. 

وال ميكن للكينونة أن تظهر إال من خالل القيم التي هي رشوط اإلرادة التي تطرحها اإلرادة. ويقول 

هايدغر »إن الفكر الذي يُفّكر بلغة القيم مينع يف الحال الكينونة من الحدوث يف الحقيقة«]4].

إىل  هايدغر  ينسب  طبعاً،  متناقضني.  نيتشه  وفكر  هايدغر  فكر  يظهر  بالعدمية،  يتعلّق  ما  يف 

نيتشه الفضل يف كونه أول من تعرّف يف العدمية، ال فقط إىل أنها إحدى السامت املُميّزة لألزمان 

الحديثة، بل أيضاً أنها »الواقعة األصلية األساسية ملغامرة التاريخ الغريب«. ويُكمل هايدغر نفُسه 

التاريخ الغريب ألنها  يف الطريق ذاتها عندما يكتب أن »العدمية هي تاريخ«، وأنها »تُشّكل ماهية 

تُساعد يف تعيني قانون املواقف امليتافيزيقية األساسية وعالقة كل موقف باآلخر«، ُمضيفاً أنه يجب 

بالتايل، وقبل أي يشء، ُمحاولة معرفة العدمية من حيث هي »قانون التاريخ«]5]. لكن بنظر هايدغر، 

ليست القضية األساسية للعدمية هي تخفيض بعض القيم لصالح قيم أخرى، وإمنا نسيان الكينونة 

قيمة. كتب  بذاتها خلف كل  الكينونة  تُساوي  ما  القيم طريقًة مبقدار  بلغة  بها  التفكري  مُيثّل  التي 

هايدغر »إن ميتافيزيقا نيتشه، ومن الوهلة نفسها أساس ماهية »العدمية الكالسيكية« ال يستطيعان 

تعيني حدودهام من حيث ميتافيزيقا الذاتية املُطلقة إلرادة القوة«]6]. إذن، ليس مبقدور التفكري بلغة 

القيم أن يتعارض مع العدمية ألنه تعبري عنها وينبثق عنها.

إن نيتشه ال يعود إىل »البدء األسايس« الذي يتمّناه، فهو، برأي هايدغر، مل »يُنِه« إذن امليتافيزيقا 

[1[- Ibid.،p. 84. 

[2[-  Martin Heidegger،Chemins qui ne mènent nulle part،op. cit.،pp. 214- 

[3[- Nietzsche،op. cit.،vol. 2،p. 91. 

[4[- Chemins qui ne mènent nulle part،op. cit.،p. 317،trad. modifiée. 

[5[- Nietzsche،op. cit.،vol. 2،p. 76. 

[6[- Ibid.،p. 160. 
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إال مبعنى اكتاملها )vollrndung(. إذ يكتب هايدغر »ال نيتشه وال أي ُمفّكر آخر قبله توّصل إىل 

البدء؛ كلهم، وألول وهلة، مل يروا البدء إال من وجهة نظر ما مل يكن سوى هروب من البدء، طريقة 

ملقاطعة البدء: من وجهة نظر الفلسفة األفالطونية«]1]. لقد اّدعى نيتشه بحّق قلْب األفالطونية. »لكن 

عملية القلْب هذه ال تُلغي املوقف األفالطوين األسايس، بل عىل العكس، إنها تدعمه من خالل 

املظهر الذي تُولّده إللغائه«]2]. إن فكر نيتشه ينتمي إىل امليتافيزيقا التي ميُثّل انتهاءها واكتاملها.

الحقيقة  زعزعة  تُفيض  ما  مبقدار  ديكارت  إىل  يكون  ما  أقرب  »نيتشه  بوفريه:  جان  ويكتب 

لصالح اإلرادة التي يُشّغلها ديكارت إىل تأويل نيتيش للحقيقة ک )wertschâtzung( يف منظور 

اإلرادة نفسها املُجّذرة يف إرادة القوة. لكنه، رّساً أيضاً، أقرب إىل أفالطون مبقدار ما تظهر الحقيقة 

الحقيقة حالة أفالطونية  يُشّكل إخضاع  مع أفالطون ألول مرة خاضعة ملا هو أعظم منها، حيث 

ُغلُّواً يف تفّحص األفالطونية من جميع  يزداد  ما  بقدر  نيتشه عنها  يَصدر  التي  الغربية  للميتافيزيقا 

النواحي«]3].

َوَصَف هايدغر ِمراراً العامل الحديث بأنه »زمن الغياب الكامل للمعنى«، غياب يربطه هايدغر ب 

»غياب الحقيقة« الناجم عن نسيان الكينونة وصعود ميتافيزيقا الذاتية. نفهم بشكل أفضل منذ ذلك 

الوقت أن باستطاعة هايدغر النظر إىل فكر نيتشه كفكر »تتوّصل عربه األزمنة الحديثة إىل هيئتها 

النسيان  تُقيم الكائن يف التخيّل األنطولوجي الذي ينتج من  التي  الخاّصة«]4]، إكامل امليتافيزيقا 

وأيضاً من ترك الكينونة.

لسنا هنا بوارد النقاش حول صحة أو صوابية نقد هايدغر لفكر نيتشه. ويجب باملقابل التشديد 

عىل الطابع الفريد جّداً لفكره. لطاملا كان ل نيتشه أعداء كُرث سواء يف حياته أو بعد مامته. وهؤالء 

املُفرَتضة،   Biologisme البيولوجية«  للمسيحية و»نزعته  ال عقالنيته وعداوته  أخذوا عليه عموماً 

أو انتابهم القلق من النتائج التي قد تنجم عن »تطبيق« عقيدته. وال نجد شيئاً من هذا القبيل عند 

هايدغر الذي يُعارضه برباهني ُمختلفة تاماً. يعرتف هايدغر بفضل نيتشه الكبري يف أنه كان أول من 

تناول وجهاً لوجه مسألة العدمية وَعرََف أنه من خاللها إمنا تُطَرح كل إشكالية التاريخ الغريب. لكن 

هايدغر يعتقد عىل نحٍو ما أن نيتشه مل يرَق إىل مستوى هذه اإلشكالية التي حّددها هو نفسه. ليس 

[1[- Ibid.،vol. 1,p. 363. 

[2[- Ibid.،pp. 363- 364. 

[3[- Nietzsche،op. cit.،vol. 2،p.11. 

[4[- Silvio Vietta،Heidegger،critique du national-socialisme et de la technique،Pardès،Puiseaux 1993،p. 102.

 



حلقات الجدل338

   2 0 1 6 يــف خر
 A L - I S T I G H R A Bاالستغراب

مرشوع نيتشه هو ما يطرحه هايدغر للمناقشة بل عىل العكس يأخذ هايدغر عىل نيتشه عدم ذهابه 

بعيداً يف تناول األمور وأنه ظّل أسرياً لدى ميتافيزيقا اعتقد خطأً أنه تجاوزها.

لكن هناك أيضاً جانب ظريف ينبغي تقدميه. طبعاً ليس صدفة أنه سنة 1939 ويف عهد الرايخ 

الثالث قّدم هايدغر هذا العمل الذي يتضّمن مواجهة قوية مع فكر نيتشه. من خالل قراءة نيتشه، 

لكنه  الراهن.  عرصنا  يف  ضغطاً  األشّد  الظاهرة  هي  اليوم،  أنها،  معترباً  بالعدمية  هايدغر  اعرتف 

تحّقق يف الوقت نفسه من كون االشرتاكية القومية national ـ socialisme هي الشكل الحديث 

للعدمية الحارض أمامه. يف عرص )الكينونة والزمان(، َعَكَف هايدغر فقط عىل إظهار الطابع الزمني 

والتاريخي بشكل أسايس ل »الدازاين« »Dasein« اإلنساين يف منظور منهجي ال صلة له بالتاريخ. 

فمن خالل االشرتاكية القومية فقط، وعرب قراءة نيتشه التي ُدِفَع هايدغر إليها، لجأ إىل التساؤل حول 

التاريخ الحقيقي، وليس فقط التاريخ بوصفه فئة ُمجردة. كتب سيلفيو فييتّا »Silvio Vietta« إىل 

أي درجة يف الحقيقة كانت االشرتاكية ـ القومية تعبرياً عن العدمية، مل يكتشف هايدغر ذلك إال يف 

ضوء التطّور التاريخي الحقيقي وعرب دراسة هذا املُفّكر الذي هو أول َمن حلّل يف العمق املظاهر 

التاريخية للعدمية الحديثة، الذي هو نيتشه«]1].

الرايخ  تجربة  يخّص  ما  »سكوته« يف  عليه ظلامً  أخذنا  الذي  هايدغر  إن  بوضوح:  ذلك  لِنقل 

الثالث التي هي تجربته، يُطّور عن طريق نقده لنيتشه نقداً أساسياً للنازية )ِمن املُرّجح جداً أنه أهّم 

نقد َصَدَر عىل اإلطالق(. ويتضّمن هذا النقد جانبني يَرجع كل واحد منهام إىل اآلخر كام يف لعبة 

املرايا: فمن ناحية، يوجد نقد القراءة النازية التعّسفية لعمل نيتشه )خصوصا من خالل َمبَْحثَي إرادة 

القوة واإلنسان األعىل(؛ ومن ناحية أخرى هناك نقد األفكار التي وردت يف عمل نيتشه والتي قد 

تُعرّضه لالنحراف التعّسفي الذي يشجبه نيتشه. بعبارة أخرى، يبذل هايدغر قصاراه يك يُظِهَر أوالً 

أن نيتشه ال يقول ما أردنا أن يقوله ومن ثم كيف أَمَكَن، انطالقاً مام قاله، جعله يقول شيئاً آخر غري 

الذي قاله. ويُظهر للوهلة نفسها العنرص التنبّؤي يف رؤية نيتشه.

نفسها  املاهية  بوصفها  القوة  إرادة  »إن  التالية:  الجمل  مثالً  نقرأ  نيتشه،  الدرس حول  نّص  يف 

للقوة هي القيمة الوحيدة األساس التي نقّدر عىل أساسها كل ما يجب أن تكون له قيمة أو ما ليس 

باإلمكان املطالبة بغريها ]...[ أما بالنسبة لألمر الذي نُكافح من أجله، ُمتصوَّراً أو مرغوباً به بوصفه 

هدفاً جوهرياً، إليكم ما هو ذو فائدة ثانوية. إن األهداف والشعارات مهام تكن ليست شيئاً آخر سوى 

[1[-  Martin Heidegger،Nietzsche،op. cit.،vol. 2،p. 102. 
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وسائل للكفاح. إن ما نكافح من أجله ُمقّرر قبل األوان: إنه القوة نفسها التي ال تحتاج إىل أي هدف. 

وهي بال هدف مبقدار ما تكون كليّة الكائن بال قيمة. إن غياب الهدف ُمرتبط باملاهية امليتافيزيقية 

القومية املُؤّولة هنا بوضوح، ال  )43(. تنطبق هذه الكلامت بشكل خاّص عىل االشرتاكية ـ  للقوة« 

كَنَسق ُمجّهز بأيديولوجيا حقيقية، وإمنا كحركة ُمستمرّة تبتغي دامئاً املزيد من القوة والهيمنة ويُشّكل 

النجاح والنرص بالنسبة لها ـ كام يف الليربالية ذات اإللهام »الدارويني«ـ ِمعياراً للحقيقة.

1940 ُمميّز خصوصاً  لقد كَتَب سيلفيو فييتّا بحّق: »إن تحليل القوة الذي قام به هايدغر سنة 

لناحية ما يُظهره من جرعة شجاعة شخصية بعيدة عن أن تكون أمراً ال يُذكر. ويرشح التحليل يف 

نّص واضح سياسياً أن كل الواجهة األيديولوجية لالشرتاكية القومية ليست سوى تعبري عن القوة 

املحض، »بال هدف« يف ذاتها، وال يشء غري ذلك ]...[ يرى هايدغر ويقول برصاحة، يف سنة 

1940، أن فكر الهيمنة والقوة بوصفه »كفاحاً« )kampf( ـ ينىس املُستمع بصعوبة هنا ربط املسألة 

بكتاب )كفاحي( Mein kampf ـ ليس ]...[ يف حقيقته أي يشء آخر سوى هذه العدمية التي ال 

ميكنها االستيالء عىل فئة الحقيقة إال بصفة أداة يف خدمة القوة والكفاح«]1].

نيتشه إذن تّكن هايدغر من وضع أسس نقد أسايس لفكر القوة املحض، فكر  بفضل قراءة 

له،  ُممثّل منوذجي  برأي هايدغر، وكأنها  القومية،  تبدو االشرتاكية  الذي  الكيّل  والتفتيش  الهيمنة 

لكنه يرى أن ذلك الفكر، بعيداً عن الرايخ الثالث نفسه، مُييّز كل الحداثة بوصفها سبباً لقيام  إنسانية 

كافياً  يشَء  ال  إنسانية  قيام  أي  امليتافيزيقية،  وحقيقتها  الحديثة  للتقنية  األساسية  للامهية  ُمطابقة 

بنظرها يف أّي مجاٍل كان. بنظر هايدغر، ال شّك يف أن االندفاع الالإرادي الكلّياين، املُؤّسس عىل 

هيجان إرادة القوة كام نجدها ُمجّسدة يف االشرتاكية القومية، يرتبط مبيتافيزيقا الذاتية، ميتافيزيقا 

التفتيش البعيدة عن االختفاء مع الرايخ الثالث، لكنها عىل العكس ُمكرّسة لتدوم ما دامت العدمية 

الناتجة عن نسيان الكينونة. يف هذا املعنى مُيثّل درس نيتشه انتقاالً بني نقد االشرتاكية القومية ونقد 

التقنية الذي ليس مبقدور األول إال أن يكون مرحلة من مراحله.

[1[- Op. cit.،pp. 115- 116. 



اًل هايدغر  غادامر ُمؤوِّ
مثلث " اللعب والرمز واالحتفال" كنظرية معرفة

]*[
ماهر عبد املحسن]]]

أنها  كام  ومتشابكة،  معقدة  عالقة  و"هايدغر"  غادامر  جورج  هانز  التأويل  فيلسوف  بني 

للقراءة والتأويل.  عالقة خصبة وثرية. وهي بهذه املثابة تعد هدفاً مستمراً، وموضوعاً مغرياً 

الرحب،  الكبريين، والولوج إىل عاملهام  الفيلسوفني  التي بني  العالقة  وللدخول إىل صلب 

هناك أكرث من مدخل وأكرث من طريق لتحقيق هذا الهدف. وإذا أردنا أن نحتذي بـ "هايدغر"، 

الذي  النحو  فإننا سنميض يف طريقنا عىل  لبحثنا،  انطالق  نقطة  السؤال  منطق  من  متخذين 

بهايدغر   غادامر  عالقة  كانت  مدى  أي  إىل  السؤالني:  هذين  عن  اإلجابة  محاولة  من  يقربنا 

إشكالية ؟ وإىل أي مدى كانت مستمرة ومتواصلة؟. ويف محاولة اإلجابة عن السؤال األخري 

يقدم الباحث قراءة خاصة لكتاب غادامر "طرق هايدغر"، معتمداً عىل مقالة لغادامر منشورة 

يتناول مفاهيم "اللعب والرمز واالحتفال"  يف كتابه "تجيلِّ الجميل ومقاالت أخرى"، وفيها 

باعتبارها طرقاً غادامرية لفهم  هايدغر  وطبيعة عالقته بغادامر.

املحرر

يصف غادامر أول معرفة له بهايدغر  Heidegger قائالً "لقد كانت السنة األخرية عندما أعطاىن 

أستاذي بول ناتورب Paul Natorp أربعني صفحة من "مقدمة لتفسري أرسطي" لـ  "هايدغر وكان 

لهذا تأثري عيلَّ أشبه بصدمة كهربائية. فلقد شعرت كشاب يف الثامنة عرش بيشء شبيه مبا حل يب 

*- أستاذ جامعي، وباحث يف علم الجامل والفلسفة املعارصة – جمهورية مرص العربية.
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 .)Stefan Georg( [1[عندما أصبحت ألول مرة وجًها لوجه مع قصائد ستيفان جورج

ثم يصف أول لقاء شخىص به مؤكًدا أن "لقاء  هايدغر، الذي كان السبب يف ذهايب إىل فرايبورغ 

Freiburg، أثبت يل أن ما تابعته بعاطفة هزلية وإشباع جزيئ فحسب يف التمرينات التجريبية يف 

أنشده  ما ظللت  يكن هو  نفسه، مل    Nicolai Hartmann نيكوالي هارتان  قادها  التي  التفكري 

السابقة،  خربايت  كل  جعلت  قد  لهايدغر  التعليمية  والطاقة  "اإلحكام  بأن  ويعرتف  كفلسفة".]2] 

باستثناء وحيد مع شيلر Scheler، سطحية"]3].

Freiburg عام  فرايبورغ  Husserl يف  الفينومينولوجي من هورسل  الوصف  تعلم غادامر فن  لقد 

1923، وأيًضا من  هايدغر  Heidegger حتى ميكنه تفسري النصوص القدمية املوّجهة "لألشياء يف 

ذاتها" ]4].

يُشار هنا، إىل أن غادامر استفاد من هورسل وهايدغر  كلٍّ عىل ِحَدة، إال أنه استفاد أيًضا من 

عالقتهام الثنائية مًعا. مبعنى أدق ميكننا القول أن غادامر، ويف إطار متابعته وتأثّره الطاغي بهايدغر، 

قد قرأ هورسل من خالل هايدغر. فالكثري من املواقف الهايدغريّة إزاء الفينومينولوجيا الهورسلية 

النقدية  النظرية  عليه  تقوم  الذي  "الفهم"،  فمفهوم  غادامر.  لفكر  اإلرشادية  العالمات  مبثابة  كان 

س بدوره عىل  لغادامر، يرتد بأصوله إىل إعادة التوجيه األنطولوجي الخاص ب هايدغر  واملتأسِّ

ل للعامل املعيش، حيث إن إدراك  هايدغر  لزمانية الوجود هو الذي مكَّنه من هجر  تحليل هورسِّ

 ،There - Being الذاتية املتعالية، ومن ثم اعتبار الفهم هو الشكل األصيل إلدراك الوجود ـ هناك

.[5[Being- in- the World الذي هو الوجود ـ يف ـ العامل

ونظرًا ألن لشخصية هايدغر أصالتها الفكرية فقد كانت مبثابة الدرع الواقي لغادامر من دوغامطيقية 

الفينومينولوجيا الهورسلية. فإذا كان األسلوب الفعال، بتنوعاته التي ال تنتهي، الذي حاول هورسل 

من خالله أن يحدد تكوين الوعي الذايت كوعي زمني، عامالً محدًدا لألسلوب الخاص لهايدغر 

[1[-Gadamer،Philosophical Apprenticeships،Trans. by Robert R. Sullivan،)Massachuseitts and 

London: The MIT Press،1985(،Pp. 46 – 47

[[[-   Ibid.،P. 36 

[3[-Gadamer،»Reflection on my Philosophical Jaurney«،In The philosophy of Hans-George 

Gadamer،edit. by Lewis Edwin Hahn،)Chicago and La Salle،Illinois: Open Court،1997(، P. 12. 

[4[- Ibid.،loc. Cit. 

[5[-Robert H. Paslick،»The Ontological Context of Gadamer’s Fusion: Boehme،Heidegger،and Non- 

Duality«،Man an World،Martinus Nijhoff Publishers،Dordrecht،Printed in The Netherlands،Vol. 

18،1985،P. 409.
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يف طرح مشكلة البنية الزمنية للدازاين Dasein، فمن املؤكد أن صلة  هايدغر الحميمة باملرياث 

الفلسفي اليوناين قد أبعدته نقديًا عن كانطية هورسل الجديدة والتنظيم الجديل للفينومينولوجيا]1]. 

وبناًء عىل ذلك يتابع غادامر هايدغر يف هجره ملحاولة هورسل إيجاد فينومينولوجيا منهجية عىل 

أساس أفعال أو أداءات الوعي]2].

بنموذج  املنهجية،  هورسل  لفينومينولوجيا  رفضه  يف  تسلح،  قد  بدوره  هايدغر   أن   الغريب 

كريكغارد Kierkegaard يف رفض محاوالت هيغل "الستكامل النظام" املتعلق بفلسفة العقل. ألن 

كريكغارد هو الذي أرص عىل أننا، كموجودات متناهية، "فإننا باستمرار يف عملية صريورة"، وأننا 

بذلك لن نصل أبًدا للمعرفة الكلية املطلقة، التي هي وحدها التي ميكن أن تجعل الفلسفة الشاملة، 

النظامية ممكنة]3]. 

ال يتوقف األمر بهذه العالقة الثالثية بني هورسل وهايدغر وغادامر عند هذا الحد، وإمنا يصل 

فلقد رأى هايدغر، من  نقد  هايدغر  لهورسل.  نفسه يف ضوء  إعادة غادامر الكتشاف  إىل درجة 

للظاهرة، وبذلك وجد عدم  باعتبارها كشًفا  للفينومينولوجيا  نظر غادامر، املهمة األساسية  وجهة 

كفاية عبارة هورسل "إىل األشياء ذاتها". ألن شيئاً ما ليك يُظهر نفسه، فإنه يتطلب تكشًفا للتحجب 

حتى ميكنه أن يفصح عن نفسه. إن كلمة "الفينومينولوجيا" ال تعني فحسب "وصف ما هو معطى"، 

ولكنها تشمل باألحرى كشف التحجُّب الذي هو ليس يف حاجة ألن يتألف من بنية نظرية زائفة"]4].

والزمان"  "الوجود  قبل  أدخل  هايدغر  أن   إىل  الوعي  النقد ملفهوم  هذا  من  غادامر  ويخلص 

Hermeneutics of Facticity واضًعا إياها ضد  Being and Time تعبري "هرمينوطيقا الوقائعية" 

تساؤله الخاص عن مثالية الوعي. فالوقائعية Facticity هي عىل نحو جيل ذلك الذي الميكن أن 

يكون واضًحا، الذي يقاوم أي محاولة لبلوغ شفافية الفهم. وهكذا يصري واضًحا أن كل فهم يُِبقي 

عىل يشء ما غري واضح. ويف ضوء هذا القصور يرّصح غادامر بأن أعامله الخاصة قد انبثقت يف 

هذا االتجاه. ويرى أن ذلك ال يعنى فقط أن واقعية املرء سوف تجد دامئًا أن كل فهم محدود، لكنه 

[1[- Gadamer،»Plato and Heidegger«،The Question of Being،Edit. by Mervyn Sprung،)University Park 

and London: The Pennsylvania State University Press،1995(،P. 48. 

[[[-P.Christopher Smith،Hermeneutics and Human Finitude: Toward a theory of Ethical 

Understanding،)New York: Fordham University press: 1991(،P. xiii. 

[3[- Ibid.،P. xiii

[4[- Gadamer،»Subjectivity and Intersubjectivity: Subject and person«،in Continental Philosophy 

Review،Kluwer Academic Publishers،Prented in the Netherlands،2000، P. 279. 
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يعني أيًضا أن الفهم الالَّمحدود سوف يلغي معنى الفهم نفسه، ألنه باعتباره منظوًرا يرى كل يشء 

فسوف يلغي ذات معنى املنظور]1].

إشكالية العالقة بني غادامر وهايدغر 

 إذا كانت عالقة غادامر بالفينومينولوجيا بعامة عالقة معقدة عىل النحو السالف ذكره، فإن عالقته 

ب هايدغر عىل نحو خاص ليست بأقل تعقيًدا، بل ميكننا القول فوق ذلك إنها تصل يف درجة تعقيدها 

إىل حد اإلشكال. من هذه الناحية يرى نيكوالس دايف Nicholas Davey أن فكرة غادامر عن الحديث 

واللغة هي نفسها املوجودة يف التصور التام الوضوح يف "الوجود والزمان" Being and Time وأنه 

بهذه املثابة يعد مجرد امتداد لألفكار الهايدغر ية أكرث من كونه محقًقا النقطاع أصيل معها]2]. 

يالحظ البعض أن غادامر قد نّفذ مرشوعاته الفلسفية ـ بخاصة مرشوع التفكري من خالل اليونان 

لهايدغر  الواضحة  الجهود  استقالل ملحوظ عن  ـ مع  الهرمينوطيقا  الشعرية وصياغة  والنصوص 

بجانب الخطوط املتشابهة. إن كل من هايدغر وغادامر يدرس التاريخ والرتاث من أجل نقد العرص 

الراهن، لكن تبقى يف النهاية مسألة االختالف يف درجة التأكيد. فبينام يشري هايدغر إىل أن نرى يف 

املوقف التاريخى الحارض إشارات لـ "بداية أخرى" ونهاية لعهد قديم باعتباره تراثًا مستنفًدا، مييل 

غادامر إىل أن يأخذ هذا املوقف باعتباره لحظة يصبح فيها املايض مرئيًا يف ضوء مختلف"]3].

ويبدو من عبارات غادامر نفسه تعارضه يف بعض املسائل مع  هايدغر  "كنت أحاول، بالتعارض 

مع  هايدغر، أن أبني كيف أن فهم اآلخر له أهمية جوهرية"]4]، فاألسلوب الذي طوره  هايدغر  ـ 

يف ما يرى غادامر ـ إلدراك سؤال الوجود، واألسلوب الذي صنعه لفهم البنية الوجودية األصيلة 

يُظهر نفسه يف وجوده الخاص كعامل محدود.  Dasein استطاعا فقط أن يجعال اآلخر  للدازاين 

إال أن تقوية اآلخر ضد نفيس هو الذي سيسمح يل يف النهاية وألول مرة باالنفتاح عىل اإلمكانية 

الحقيقة للفهم، وذلك بتجاوز اإلمكانيات الذاتية يف العملية الحوارية الهرمينوطيقية]5].  

الخاصية  يف  هايدغر  لرؤية  غادامر  تطوير  من  نقدية  رؤية  استخالص  يحاول  ثالث  فريق 

[1[- Ibid.،P. 281.

[[[- Hugh J. Silverman: Introduction to Gadamer،Gadamer and Hermeneutics،edit. by Hugh J. 

Silverman،)New York and London: Routledge،1991(، P. 5. 

[3[- Dennis J. Schmidt: Introduction to Gadamer،Heidegger’s ways،Trans. by John W. Stanley،)State 

University of New York Press،1994(،P. xviii،P. xxii. 

[4[- Gadamer،»Subjectivity and intersubjectivity…«،P. 284.

[5[- Ibid.،Loc. Cit. 
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 Aesthetics and Hermeneutics والهرمينوطيقا"  "االستطيقا  أنه يف  فربغم  للفن،  الهرمينوطيقية 

لربط  إليها كمحاولة  النظر  املقالة ميكن  فإن هذه  هايدغر،  اسم  إىل  مرة  أي  غادامر يف  يشري  ال 

ية الهرمينوطيقية للعمل الفني بتأكيد هايدغر للخاصية البرشية. ان اكتشاف غادامر للمهمة  الخاصِّ

الهرمينوطيقية املتضمنة يف خربة الفن تبني كيف أن ما يستمر يف الرد عىل حديث الفن يتضمن 

كفاًحا للبعد األكرث اعتداالً وشخصية مام يفرتض  هايدغر]1].  

ويقدم غادامر هذه الرؤية النقدية عىل نحو رصيح ـ يف ما يرى فريق آخر ـ عندما ينتقد قراءة  

هايدغر  ألعامل أفالطون من خالل عيون النقد األرسطي، ذلك النقد الذي يهدف بشكل قاس إىل 

رفض فصل أفالطون ـ يف مذهبه يف املُثل ـ العامل الفيزيقي املحسوس عن العامل العقيل للفكر، 

والذي أدى، يف ما يرى  هايدغر، إىل ما أسامه بـ "نسيان الوجود"، وذلك دون اعتبار للمحاورات 

األخرية، حيث تعامل أفالطون نفسه مع هذا الفصل بأسلوب جذري ورفضه عىل نحو انتقادي]2]. 

النقدية  الرؤية  هذه  P. Christopher Smith يف  كريستوفر سميث  يرى ب.  الوجه  هذا  ومن 

تجاوزًا لتفسري  هايدغر  ألفالطون، ولكن بأسلوب  هايدغري]3]. 

ويف هذا الصدد تحاول دراسة متعمقة له أن تخطو خطوة أبعد، لتقدم تأصيالً للخالف الذي بني 

غادامر وهايدغر. ويجد غادامر ـ وفًقا لهذه الدراسة ـ نفسه بني الحدس الفينومينولوجى والجدل 

الهيغيل، بني اللوغوس Logos والنوس Nous، بني املقول واملسكوت عنه، فبينام يقبل غادامر 

هذه الثنائية، فإن هايدغر يرفضها. وفيام يفضل  هايدغر  الرجوع إىل ما وراء اإلمكانيات املدركة 

عىل  غادامر،  فإن  والزيف،  للحقيقة  أصالة  أكرث  كخربة  قبيل  ما  ليشٍء  فكريًا  قة  واملتحقِّ تاريخيًا 

العكس، يقاوم إغراء نشدان األصل ويقبل ـ حيث نجد أنفسنا يف ألعاِب املحادثة ـ تالعب اللغة 

.)The Play of Language and Insight( [4[والرؤية

وأيًّا ما كان األمر، ميكننا القول بأن تلك العالقة اإلشكالية بني غادامر وهايدغر قد تجد حالً 

لها يف تلك النظرة التي تتمثلها كمجموعة من األوجه املتعددة ملاسة واحدة. فليس مثة تعارض 

[1[- Diane P. Michelfelder. »Gadamer on Heidegger on Art«،in The Philosophy of Hans – Georg Gadamer،P. 

449.

[[[- Rod Coltman،The Language of Hermeneutics: Gadamer and Heidgger in Dialogue،)State University 

of New York press،1998(،Pp. 29- 30. 

[3[- Ibid.،P. 30. 

[4[- Robert J. Dostal،»The Experience of Truth«،In Hermeneutics and Truth،Edit. by Brice R. 

Wachterhauser،)Evanston،Illinois: Northwestern University press،1994(،Pp. 66- 67. 
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بني أن يكون غادامر مكرًرا ومطوًرا وناقًدا ومتجاوزًا لهايدغر يف الوقت نفِسه. فكلها أدوار يؤديها 

غادامر برباعة يف دراما هايدغرية شديدة الخصوبة. وإذا أردنا أن نبحث عن العنرص الثابت يف هذه 

العالقة املراوغة، فسنجد أنها تتلخص يف وجود "صلة ما" بـ هايدغر، أيًّا ما كانت هذه "الصلة". 

ففي أكرث مواقف غادامر الفلسفية بعًدا عن  هايدغر، ميكنناـ  بشكل أو بآخرـ  أن نردَّها إىل  هايدغر، 

أو عىل األقل نشتمَّ روائح هايدغرية.

التأثري املبارش عىل غادامر فسنجد أن أول يشء تعلمه األخري من هايدغر هو  انتقلنا إىل  إذا 

العودة لليونان. ويف هذا املعنى يذكر غادامر أن "ما تعلمناه من هايدغر  كان ـ فوق كل يشء ـ هو 

وحدة امليتافيزيقا املتأصلة بواسطة اليونان ومصداقيتهم املستمرة تحت الرشوط املتغرية للفكر 

الحديث"]1]. 

وعن أهمية الفلسفة اليونانية بالنسبة لغادامر، يذكر أنه قد أصبح عىل ألفة بها من خالل نيكوالي 

املساعدة  من  نوًعا  أرسطو  يف  الوقت،  ذلك  يف  وجد،  الذي   ،Nicolai Hartmann هارتان 

 .Max Scheler الفينومينولوجية يف قطيعته مع الكانطية الجديدة املستلهمة بواسطة ماكس شيلر

إال أن مدخله الحقيقي لفهم أرسطو، وأهميته لفهمنا للعامل ـ  كام ورد عىل لسانه ـ يدين به للقائه 

مع مارتن  هايدغر  يف صيف ]2]1923.

إعادة االعتبار لألرسطية

 .Marburg لقد أعاد  هايدغر  االعتبار ألرسطو بعد أن مل يكن يحتل مكانة عالية يف ماربورغ

ويكفى أن هرمان كوهن Hermann Cohen كان يعتربه مجرد مفكر تصنيفى كالصيديل الذي يضع 

امللصقات عىل العلب والزجاجات. لقد عرف  هايدغر  جيًدا وأحب رصامة الفكر األرسطي، فقد 

Husserl شعار "اإلدراك  أنه حتى عندما يرفع هورسل  علَّم غادامر ـ عىل حد تعبري هذا األخري ـ 

الخالص"، فإن الفكر اليوناين واألرسطي يعمل بطريقة الواعية عىل إعاقة التحول الفينومينولوجي 

من  الغربية  الفلسفة  تحول  يف  نفسه  عن  يعربِّ  اليوناين  فاملرياث  ذاتها".  األشياء  "إىل  الهورسيل 

الجوهر Substance إىل املوضوع Subject داخل اللغة نفسها]3].

بناًء عىل ذلك تعلَّم غادامر من هايدغر التحرر من أسلوب التفكري الغريب التقليدي الذي ساد 

[1[- Gadamer،»Plato and Heidgger«،P. 45. 

[[[- Gadamer،»Gadamer on Gadamer«،in Gadamer and Hermeneutics،P. 13. 

[3[- Gadamer،»Philosophy and Literature«،Man and World،Vol. 18،1985،P. 242. 
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امليتافيزيقا. ويف هذا الصدد ينبغي أن نالحظ ـ عىل نحو ما يرى د. سعيد توفيق ـ أن تجاوز الفكر 

الغريب مل يكن يعني بالنسبة لغادامر تجاوز امليتافيزيقا الغربية فحسب، وإمنا يعني أيًضا ـ مثلام 

كان يعني بالنسبة لهايدغر ـ تجاوز الوعي التاريخي وكذلك الوعي الجاميل الذي تشكل من خالل 

التصور التقليدي لعلم الجامل الذي ساد الفكر الغريب منذ نشأة هذا العلم يف العرص الحديث عىل 

.)A.Baumgarten( [1[يد الكسندر باومغارتن

تحت تأثري هايدغر أسس غادامر نظريته يف املعرفة اإلنسانية يف التفكري الفينومينولوجي للنشاط 

األسايس للحياة. فتحليل هايدغر لتناهي الوجود اإلنساين Dasein فتح إمكانية االعرتاف املبارش 

والواضح بالوعي الهرمينوطيقي، وإدراك أنه ال يوجد موقف متميز ال يف املايض وال يف الحارض، 

وال يوجد مواقف متناقضة خالصة ال ميكن تعلّم يشء من خاللها، وال أوضاع خالصة ال نحتاج 

فيها ألن نكون واعني نقديًا باملحددات املمكنة]2]. 

النظرية  يف  الرئيسية  التحول  نقطة  هي  للفهم  االنطولوجية  لألهمية  هايدغر  اكتشاف  إن 

الجديدة  البدء  لنقطة  تطبيقات  إلجراء  محاولة  باعتباره  غادامر  عمل  فهم  وميكن  الهرمينوطيقية، 

 ، التي يقدمها هايدغر. فكل تفسري ـ حتى التفسري العلمي ـ يكون محكوًما مبوقف املفرسِّ املتعنيِّ

Prejudiceless، ألنه بينام ميكن  فال يوجد استبعاد للفروض املسبقة، أي تفسريات "ال متحيزة" 

للمفرس أن يحرر نفسه من هذا املوقف أو ذاك، فإنه ال يستطيع أن يحرر نفسه من واقعيته الخاصة، 

من الرشط االنطولوجي املتعلق باالمتالك الدائم واملسبق ملوقف زمني متناه، باعتباره األفق الذي 

فيه تحوز املوجودات التي يفهمها املفرس معناها األوىل بالنسبة له]3]. 

مام ال شك فيه أن تحليل هايدغر للوقائعية Facticity يف ما يتعلق مبفهوم التفسري يقدم لغادامر 

الوسائل الفعالة لتجاوز االنفصال األّويّل للمفرس عن الرتاث الذي كان أمرًا بديهيًا بالنسبة للنظرية 

الهرمينوطيقية املبكرة]4]. 

فإذا كان  لهايدغر أن تذوقها.  التي سبق  الكأس  يتجرع ذات  الصدد نجد أن غادامر  ويف هذا 

]1]- د. سعيد توفيق، "منطلقات وآفاق الهرمينوطيقا الفلسفية عند غادامر"، )القاهرة: مجلة كلية اآلداب، جامعة القاهرة، مجلد 55، عدد 4، 

أكتوبر 1995م(، ص51. 

[[[- Frederick G. Lawrence: Introduction to Gadamer،Reason in The Age of Science،Trans by Frederick 

G. Lawrence )Cambridge،Massachusetts،England: The MIT press،1981(،P. xviii،P. xix. 

[3[-David E.Linge،Introduction To Gadamer،Philosophical Hermeneutics،)Berkeley،Los 

Angels،London: University of California Press،1976(، P. xlvii. 

[4[- Ibid.،P. xlviii.
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غادامر قد أخذ عىل  هايدغر  قراءته للمثل األفالطونية بعيون أرسطية، ودومنا الرجوع إىل محاورات 

أفالطون األخرية التي عدل فيها عن مواقفه األوىل وتعامل معها بروح نقدية جذرية، فإن هذا املأخذ 

نفَسه يتعرض له غادامر، يف قراءته لهايدغر نفسه، حيث أخضع هذا األخري، يف ما يرى جون د. 

)Fore - Structure( املسبقة"  و"البنية   )Horizon( "األفق"  أفكار   ،)John D. Caputo( كابوتو 

للبحث النقدي، إال أن غادامر يغض النظر عن هذا التطور عند  هايدغر، ويجعل من هذه األفكار 

أساًسا لهرمينوطيقاه الفلسفية]1]. 

والحقيقة أن مثة اختالفاً جوهرياً بني املوقفني، فهايدغر عندما كان يغض الطرف عن مواقف 

أفالطون الالحقة واملتطورة إمنا كان يف الوقت نفسه يتوجه بالنقد ملواقفه األوىل التي عدل عنها 

وكأن تطوًرا مل يحدث. هذا يف حني أن الوضع يف حالة غادامر يختلف تاًما، فهو ال ينتقد موقًفا 

يستفيد  األمر،  واقع  تطوًرا، وإمنا هو، يف  أكرث  الطرف عن موقف الحق  تطوًرا ويغض  أَقلَّ  أّوليًّا 

نقد   من  يستفيد  أن  غادامر  عىل  ينبغي  كان  بأنه  القول  ميكن  وال  مرحلة.  دون  فكرية  مرحلة  من 

هايدغر  املتأخر الفكاره السابقة، إذ أن املبدأ الهرمينوطيقي األسايس القائل "بتعدد التفسريات" 

يسمح لغادامر بأن يقرأ  هايدغر عىل نحو مختلف عن قراءة هايدغر نفسه لنفسه. وليس أدل عىل 

كتابات هايدغر   بالتفكري يف  الوجود  الشديد بني عالقة  التامثل  النظر هذه من ذلك  صحة وجهة 

 )Truth and Method( "املتأخرة وتصور غادامر عن عالقة الرتاث بالفهم يف "الحقيقة واملنهج

ومقاالته املجمعة تحت عنوان "الهرمينوطيقا الفلسفية"]Philosophical Hermeneutics( [2(،  أي 

أن غادامر ال يغض الطرف تاًما عن هايدغر  املتأخر، وال يهتم بتوجيه النقد ألفكار هايدغر  قدر 

اهتاممه مبحاولة إقامة جرس من الحوار املستمر مع تلك األفكار )السابق منها والالحق(. 

)Truth and Method( "الحقيقة واملنهج" اإلنساين عند غادامر يف  الفهم  وإذا كان وصف 

واملنهج"  "الحقيقة  يف  أيًضا  نجد  فإننا  هايدغر  عند   )Dasein( للدازاين  الوجودي  التحليل  يتبع 

تأثريًا مكافئًا لهايدغر عىل فكرة الحقيقة التي يربطها غادامر برؤيته عن الفهم. وهكذا فإن غادامر 

يتابع هايدغر متجاوزًا الفينومينولوجيا املتعالية إىل التحليل الوجودي للدازاين من خالل التحول 

يف أسلوب تفكريه نحو طبيعة حدوث الحقيقة "كحادثة"]As Event( [3(. وفكرة الحقيقة بوصفها 

[1[-John D. Caputo،Radical Hermeneutics: Repetition،Deconstruction،and The Hermeneutic 

project،)Bloomington and Indiananpolis: Indiana University press،1987(،P. 95. 

[[[- David E. Linge،Op. Cit.،P. liv. 

[3[- Francis J. Ambrosio،»Dawn and Dusk: Gadamer and Heidegger on Truth«،Man and World،Vol. 

19،1986،Pp. 23 – 24. 
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حدثًا تعنى "االستحضار" )Presencing(، وهو األسلوب الذي تأيت به املوجودات بعامة للحضور. 

ف  بنية هذا الحدث، أسلوب الحقيقة باعتبارها ال تَججبنا يحدث، هو التعارض الدائم بني التكشُّ

والتحجُّب. فحقيقة املوجود هي وجوده]1]. فوجودناـ  وفًقا ل هايدغرـ  ليس مسألة متعلقة باختيارنا 

الحر، لكنه فقط "واقع" a Fact. وبناًء عىل ذلك يفرس هايدغر البنية الزمنية للدازاين كحركة تفسري 

ال تحدث كنشاط يف سياق الحياة، لكن باعتبارها شكالً من أشكال الحياة ذاتها. يلتقط غادامر هذه 

الفكرة ويرى أن واقعيتنا غري متمثلة فحسب بواسطة تَوقّع النهاية، لكن أيًضا بالنسبة للبداية، فكون 

أننا نُقذف يف العامل ـ مبصطلح  هايدغر ـ فإن ذلك، يف ما يرى غادامر، يكون رمزًا عىل الحقيقة 

التكوينية وأننا نكون دامئًا عىل الطريق، ويصدق ذاك عىل التفسري. ويلخص غادامر املوقف برمته 

يف عبارة بليغة قائالً: "رمبا مفتاح الرؤية يف عميل الخاص هو أننا ال نكون أبًدا عند نقطة الصفر.. 

فالتفسري عنرص نعيش فيه، وليس شيئاً ينبغي أن ندخله"]2]. 

وإذا كنا ال نكون أبًدا عند نقطة الصفر ـ كام ذكر غادامر ـ فإننا نكون دامئًا "عىل طريق اللغة" 

بتعبري  هايدغر. فالتامثل املوجود بني مفهوم  هايدغر عن الوجود ومفهوم غادامر عن الرتاث يجد 

أقوى تأكيد له يف الدور املحوري الذي تلعبه اللغة لدى كل منهام. بالنسبة لهايدغر وغادامر عىل 

النحو نفِسه، ال يستخدم اإلنسان اللغة فقط للتعبري عن نفسه، لكنه باألحرى يستمع إليها وبالتايل 

للمعنى )The subject matter( الذي يأيت إليه فيها. إن الكلامت واملفاهيم املتعلقة بلغة معينة 

تُظهر أولية الوجود: فلغة عرٍص ما ال يتم اختيارها بواسطة األشخاص الذين يستخدمونها كام لو أنها 

قدرهم التاريخي وإمنا كل موقف تاريخي يكشف عن محاوالت جديدة إلذابٍة يف اللغة. كل موقف 

بإمكانيات جديدة مسكوت  يتم حشده ضمنيًا  نفسه  الوقت  لكنه يف  التقاليد،  يقدم مساهمته يف 

عنها، هي التي تقود تفكرينا إىل مدى أبعد وتشكل اإلبداعية الراديكالية للرتاث]3].  

وميكن القول بوجه عام أن الهرمينوطيقا الغادامرية عىل نحو ما تبلورت يف "الحقيقة واملنهج" 

بعامل  املهتمة  املتأخرة  الهورسلية  الفينومينولوجيا  إلدماج  محاولة  كانت   ،Truth and Method

الفينومينولوجية لدى هايدغر املهتمة بتفسري الوجود اإلنساين  الهرمينوطيقا  اإلنسان املعيش مع 

العام  املعريف  التوجه  إذن  تواصل  الغادامرية  فالهرمينوطيقا  العام.  بالوجود  الحميمة  صلته  يف 

[1[- Ibid.،P. 25. 

[[[- Gadamer،A Ricoeur Reader: Reflection and Imagination،Edit. By Mario J. Valdes،)Toronto and 

Buffalo: University of Toronto Press،1991(،Pp. 219 – 221. 

[3[- David E. Linge،Op. Cit.،PP. lv-lvi. 
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الطبيعي  العلم  منوذج  تحتذي  منهجية  نزعة  كل  من  التحرر  نحو  يسعى  الذي  للفينومينولوجيا 

التقليدي الذي يهدف إىل تأسيس حقيقة موضوعية مطلقة توَجد بشكل مستقل عن اإلنسان وعامله 

العلوم اإلنسانية والفكر الغريب عموًما منذ  تبنته  النموذج الذي  املعيش أو عامله املألوف، وهو 

العرص الحديث]1].

لغادامر  الفلسفية  الشخصية  شكَّلت  التي  الفكرية  التيارات  أن  ياُلَحظ  أن  ينبغي  النهاية،  ويف 

مل تكن لتميض يف اتجاه واحد، وإمنا كانت تيل دامئًا ألن تتخذ شكالً تردديًا، مينة ويرسة بني 

بالنسبة  وذهابًا  جيئة  أو  هايدغر(،  وفينومينولوجيا  الجديدة  ناتورب  )كانطية  متعارضة  اتجاهات 

إمكانية  له  فتح  الذي  هو  بهايدغر  غادامر  لقاء  أن  فكام  هايدغر(.  )فينومينولوجيا   نفِسه  لالتجاه 

للميتافيزيقا  املعارضة  ناتورب،  أستاذه  يتزعمها  كان  التي  الجديدة  الكانطية  سطوة  من  التخلص 

التأملية للفلسفة املثالية]2]،  فإن عمل غادامر املبكر مع ناتورب وفريد الندر هو ما سمح له باالبتعاد 

الوجود]3].  هذا من  بتاريخ  عن  هايدغر  متجًها نحو إعادة االعتبار لدور أفالطون يف ما يسمى 

ناحية، ومن ناحية ثانية فإن حياة غادامر برمتها ميكن النظر إليها باعتبارها تحوالً مستمرًا ومتزامًنا 

بعيًدا عن وقريبًا من أصله الهايدغري]4]. ومن ناحية ثالثة، نجد أن التوتر الحادث بني قطبى الحدس 

الفينومينولوجي والجدل الهيجيل يف البنية التكوينية لتفكري غادامر هو القوة الجاذبة للفكر التي 

تيز وسطيته]5]. 

ىف الحقيقة، إن هذه الحركة الرتددية املتوترة هي التي ستكشف لنا عن البنية الجاملية يف فلسفة 

اللعب، من  نوع من  ـ هو  بعد  ما  ـ كام سرنى يف  الفن عند غادامر  أن  إذ  الهرمينوطيقية.  غادامر 

التالعب الالَّغريض الحر، وغادامر نفسه بهذه املثابة ميكن النظر إليه باعتباره فنانًا أكرث من كونه 

فيلسوفًا، تاًما مثلام كان أفالطون- يف ما يرى غادامر ـ أديبًا أكرث من كونه فيلسوفًا، والنظر إىل 

أسلوبه باعتباره تصويرًا بالغيًا أكرث من كونه تصوًرا منطقيًا فلسفيًا، تاًما مثلام قيل عن هايدغر أنه 

"يفتقر إىل الدقة التصورية، وميتلك غموض الشعر"]6]. 

عالقة غادامر ب هايدغر كام سبق وبيَّنا، ليست إشكالية ومعقدة فحسب، ولكنها أيضا طويلة 

]1]ـ غادامر، تجىل الجميل، ترجمة ودراسة ورشح: د. سعيد توفيق، )القاهرة: املجلس األعىل للثقافة، سنة 1997م(، انظر مقدمة املرتجم، ص]1.

]]]- حسني املوزاىن، "بني الحداثة والرتاث: جدلية الفهم عند هاترجورج غادامر"، )القاهرة: أوراق فلسفية، العدد العارش، سنة 004]م(، ص185.

[3[- Rod Coltman،Op. Cit.،P. 29. 

[4[- Ibid.،P. 30. 

[5[- Robert J. Dostal،Op. Cit.،PP. 66- 67. 

[6[- Gadamer،Philosophical Apprenticeships،P. 47. 
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وممتدة. وهي من العمق والتداخل بحيث تحتاج إىل العديد من الدراسات والتحليالت التي تعمل 

عىل الكشف عنها واالستفادة منها.كام أنها منوذج حي وخصب للعالقة املبدعة التي ميكن أن 

تكون بني تلميذ وأستاذه خاصة إذا كانا يف حجم غادامر وهايدغر.

ومن أهم املصادر التي ميكن أن تساعد عىل إنجاز مثل هذه الدراسات ما كتبه غادامر نفسه عن 

أستاذه  هايدغر  وتم جمعه يف كتاب بعنوان "طرق هايدغر". وهي مجموعة من املقاالت التي كتبها 

غادامر يف مناسبات مختلفة عىل مدار خمس وعرشين عاماً، بدأها بعد لقائه األول مع هايدغر يف 

فرايبورغ يف العرشينيات من القرن املايض، أي بعد توقف دام أربعني عاماً منذ ذلك اللقاء. وهي 

مسألة كانت محل تساؤل من قبل املحللني سنتعرض لها بيشء من التفصيل يف ما بعد.

وكتاب "طرق  هايدغر " ـ عىل نحو ما ورد يف مقدمة ترجمته العربية]1] ـ شهادة إنسانية وفكرية 

يدونها فيلسوف كبري عن فيلسوف كبري. وهي ال ترمي فقط إىل االعرتاف بالجميل، أو إىل قول 

حقيقة، أو تسديد دين رمبا وفّاه غادامر، إمنا هي أيضاً وثيقة تاريخية فلسفية تحاول أن تكشف عن 

الطريق، أو الطرق، التي انبثق فيها، وسار عىل امتدادها، فكر فيلسوف.

ويرصح غادامر يف توطئته للكتاب بأن حداثة هذه الدراسات التي يضمها الكتاب ال تعني أنه 

حديث االنشغال بهايدغر، فقد تلقى عنه حوافز التفكري يف وقت مبكر جداً، ومع ذلك، وكام هو 

حال املرء دامئاً عندما يحاول أن يتلّمس طريقه، "كان البد من مسافة قبل أن أكون قادراً عىل عرض 

طرق  هايدغر  الفكرية كام هي، فكان يتعني عيّل أوالً أن أميز طرق بحثي وسبله من رفقتي لهايدغر  

وطرقه"]2].

فإىل أي مدى استطاع غادامر أن مييز طرقه عن طرق  هايدغر؟

يف الحقيقة أن عالقة غادامر بهايدغر عالقة متصلة حتى يف الفرتات التي بدا أّن فيها انقطاعاً. 

فالسنوات األربعون التي انشغل فيها غادامر بفلسفته الخاصة عن فلسفة  هايدغر، إمنا كانت ـ يف 

حقيقة األمرـ  تأويالً وتطبيقاً للكثري من املفاهيم واالستبصارات الهايدغرية، خاصة يف كتابه الرئيس 

دار نرش  كتابته ملقدمة طبعة  تاريخ  مع   1960 عام  تاريخ نرشه  تزامن  والذي  "الحقيقة واملنهج"، 

ريكالم ملقالة هايدغر "أصل العمل الفني". ويف هذا الصدد يقول غادامر: "وهكذا، فإن عالقتي 

بهذه املقدمة الصغرية ملقالة "أصل العمل الفني يف العام 1960 مل تكن عالقة تكليف لكتابتها، 

]1]- هانز جورج غادامر، طرق  هايدغر، ت: د. حسن ناظم، عىل حاكم صالح )بريوت: دار الكتاب الجديد املتحدة، سنة 007]م(، ص 9. 

]]]- املرجع السابق، ص 1]. 
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فأنا تعرفت يف فكر  هايدغر  عىل بعض التساؤالت التي عربت عنها يف كتايب: الحقيقة واملنهج]1]. 

وليس أدل عىل ذلك من أن كتاب "طرق هايدغر" تشيع فيه روح األلفة والحنني اإلنسانيني للحظات 

حية شهدها غادامر نفسه، وعاش صعودها وهبوطها، وامتداداتها اإلنسانية والفكرية. "فهو يوحي 

يف العديد من عباراته كيف كان حضور شخص هايدغر  نفسه يضفي عىل قوله الفلسفي أبعاداً، 

يقول عنها غادامر إنه ال يسع املرء إدراكها إال إذا كان قد خربها مبارشة"]2].

وبهذا املعنى، ال ميكن الدخول إىل طرق  هايدغر  إال عرب بوابات/ مداخل طرق غادامر، كام 

ال ميكن الدخول إىل طرق غادامر دون املرور بطرق هايدغر. فكالهام مىض يف الطرق نفسها، 

وكالهام يوصل ـ حتامً ـ إىل اآلخر، بغض النظر عن كون أحدهام أستاذاً واآلخر تلميذاً. فهام ـ يف 

الحقل الفلسفي ـ ميثالن حالة فريدة. "فالعالقة التي جمعت بينهام، كام تظهرها هذه املقاالت، 

الفكرة  تنمو  يتبني من خالله كيف  برمته، مشهد  الفلسفة  تاريخ  داخل مشهد   كانت حواراً عميقاً 

وتتبلور، وكيف تؤيت مثارها عىل نحو ما كان غادامر يشاهده عقلياً وحسياً إن جاز التعبري"]3].

لكن أي الطرق الغادامرية هي التي ميكن أن تعيننا عىل الدخول إىل طرق  هايدغر  واإلقامة يف 

قلب عامله الفلسفي السحري؟

هايدغر" ثالث  "طرق  لكتاب  اإلنجليزية  الرتجمة  مقدمة  ـ شمدت صاحب  دينس جي  يطرح 

قضايا مشرتكة توّحد بني غادامر وهايدغر  وتباعد بينهام يف الوقت نفسه، وهي تشكل املحاور 

األكرث انتشاراً وداللة لعالقتهام، كام أنها تُعدُّ مبثابة الباعث عىل التوتر الذي يدفع هذه املقاالت 

إىل األمام بطريقة إبداعية. وهذه القضايا هي: عالقة الفن بالحقيقة، وحدود مزاعم اللغة، ومأزق 

التاريخ والرتاث. ويرى شمدت أن املوضوعة األخرية هي التي تسم نقطة الجدال األشد فصالً بني 

غادامر وهايدغر.

وعىل أي األحوال، فإننا سنختار قضية الفن مدخالً لقراءة كتاب "طرق  هايدغر "، خاصة عىل 

نحو ما طرحها غادامر يف مقالته "تجيل الجميل".. ذلك ألنها من ناحية، تُعد من القضايا املشرتكة 

األكرث تعبرياً عن عمق االرتباط بني فكر الفيلسوفني الكبريين، ومن ناحية أخرى فإن هذه املقالة 

اللعب  الفن وماهيته من خالل ثالثة مداخل أو طرق فلسفية مفاهيمية هي:  تطرح قضية  تحديداً 

والرمز واالحتفال، وهي طرق تقرتب كثرياً ـ من وجهة نظرنا ـ من طبيعة العالقة التي بني غادامر 

]1]- نفس املرجع، ص ]]. 

]]]- نفسه، ص 11. 

]3]- نفس املوضع. 
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وهايدغر، خاصة يف الكتاب محل دراستنا "طرق  هايدغر".

أواًل- طريق اللعب

مفهوم اللعب عند غادامر له أهمية خاصة، فهو وظيفة أولية للحياة اإلنسانية وال ميكن تصور 

الطقسية  املامرسات  يف  متضمن  عنرص  اللعب  أن  كام  اللعب.  عنرص  بدون  الحضارات  وجود 

والدينية لإلنسان. والنظر للعب عن قرب والتأمل يف بنيته من شأنه أن يكشف لنا عن ماهيته بوصفه 

دافعية حرة. وغادامر ينظر إىل اللعب كنشاط جاد يتجاوز مجرد التسلية وإهدار الوقت، هذا بالرغم 

من أن حركة اللعب تتميز بكونها ال َغرَضية وال تَتَقيَّد بهدف، عىل نحو ما نجد يف "تالعب الضوء" 

و" تالعب األمواج".

وبناًء عىل ذلك، يؤسس غادامر مفهومه للفنـ  خاصة الفن املعارصـ  عىل مفهومه للعب باعتباره 

تعبرياً عن الحرية من ناحية، وباعتباره نشاطاً إنسانياً جامعياً يتطلب املشاركة من ناحية أخرى.

وىف هذا السياق ميكننا نقل املفهوم من ميدان الفن إىل ميدان الفلسفة حتى ميكننا تفسري الكثري 

من التحوالت الفكرية الجذرية التي قد تبدو متناقضة وصادمة يف معظم األحيان. وألن من شأن هذا 

اإلجراء أن يضفي عىل الفكر شيئاً من املرونة والحيوية ومن ثم يصري أكرث إنتاجية وإبداعية. ولتحقيق 

هذا الهدف، فإننا يف هذا املقام ال نحتاج إىل عدة نظرية كبرية، وإمنا يكفينا االستعانة بالفكرة األساسية 

واألولية عن اللعب بوصفه حركة حرة. وهي الفكرة التي عرّب عنها غادامر بالسؤال التايل: 

"متى نتحدث عن اللعب، وما الذي يكون مقصوداً حينام نفعل ذلك؟ 

من املؤكد أن أول يشء هنا هو ذلك الكّر والفّر للحركة املتكررة باستمرار... ومن الواضح أن 

ما مييز حركة الرتاجع والتقدم هذه، هو أن ال أحد من طريف هذه الحركة ميثل الهدف الذي سوف 

تتوقف عنده"]1].

وإذا أردنا أن مند تحليالتنا إىل كتاب "طرق  هايدغر "، فلن نجد صعوبة يف العثور عىل هذه 

الحركة املتذبذبة جيئة وذهاباً. بل إننا سنعرث عليها منذ الصفحات األوىل ملقدمة الرتجمة العربية 

التي تصف كتابة غادامر بأنها ال تكف عن املجيء والذهاب بني لغة نرثية وصفية حميمية تفّصل 

وجود هايدغر اإلنسان، مظهره، حضوره الشخيص، طريقة إلقائه محارضاته... بني ذلك كله ولغة 

]1]- هانز جورج غادامر، تجيل الجميل ومقاالت أخرى، ت: د. سعيد توفيق )القاهرة: املجلس األعىل للثقافة، املرشوع القومي للرتجمة، 

سنة 1997م(، ص ص 98 – 99.

 



353 اًل هايدغر غادمار مؤِّ

2 0 1 يــف 6  خر
A L - I S T I G H R A B االستغراب

فلسفية تأويلية عميقة... وستستوي جلسة القارئ عىل وفق اهتزاز نوابض حركة املجيء والذهاب 

هذه"]1].

وجوده  وجودين:  أو  زاويتني  من  هايدغر   يقدم   الذي  غادامر  أسلوب  من  هنا  تنشأ  فالحركة 

أن  إال  واحد،  كل  الوجودين يف  بني  الجمع  غادامر  محاولة  ورغم  كفيلسوف.  كإنسان، ووجوده 

الحركة ال تتوقف وتظل مستمرة عىل مدار املقاالت استجابة الزدواجية من نوع آخر: ازدواجية بني 

وجود  هايدغر  ـ حتى يف وجوده الكيل املتكامل ـ وبني وجود غادامر نفسه. هذا، وقد استخدم 

كانت  التي  والحرية  القلق  يفرس حالة  الله" ليك  الروح،  "الوجود،  مقالته  اللعب يف  تقنية  غادامر 

تنتاب  هايدغر عندما يفكر يف وجود الله يقول: "إن التفكري هو تأمل يشء ما يعرفه املرء، إنه حركة 

واألسئلة  والشكوك  والفلسفات  بالفكر واالحتامالت  وذهاباً  تُساق جيئة  وأن  وذهاباً،  الفكر جيئة 

الجديدة"]2].

ولسوف نالحظ هنا أن البنية أو الطريق التي تتخذها مقاالت غادامر حول  هايدغر، تهيمن عليها 

الحركة يف االتجاه املعاكس؛ أو بعبارة أبسط، إنها سباحة ضد التيار. فغادامر يهتم يف بداية كل مقال 

برسم مالمح الحياة الفكرية السابقة عىل ظهور هايدغر أو التي كانت معارصة له، وعندما ينجح يف 

القبض عىل الخيط الذي يربط هذه املالمح فإنه يقدم هايدغر يف لحظة استهالل سينامئية بارعة، 

التيار. ففي مقالته  بحيث تصور  هايدغر وهو يقذف بنفسه وحيداً يف قلب األمواج، سابحاً ضد 

"ما امليتافيزيقا"، وهي عنوان ملقال باالسم نفِسه لهايدغر، يقول: "يف الواقع، فإن السؤال املتعلق 

بطريقة  قد حدثت  األشياء جميعاً  "العدم"، هذه  بـ  األساسية  والخربة  يثريه،  الذي  والفكر  بالعدم، 

بحيث إّن التفكري سيكون مرغامً عىل التفكري بـ: "الهناك  "da  كمكوِّن للدازاين. وهذه هي املهمة 

التي أخذها هايدغر عىل عاتقه سالكاً بشكل واٍع أبداً درباً مختلفاً عن الدرب الذي سلكه السؤال 

امليتافيزيقي املتعلق بوجود املوجودات ولغة امليتافيزيقا السائدة"]3].

حركة التفكري عند  هايدغر  ـ كام يصفها غادامر ـ  هي حركة ال َغرَضية، تاماً مثلام تكون حركة 

غاية  لتحقيق  وسيلة  ليس  أنه  الهايدغري  التفكري  بال غرضية  غادامر  يعنيه  وما  َغرَضية.  ال  اللعب 

معينة. فعندما يتحول التفكري إىل أداة فإنه يستنفد نفسه يف الغاية التي يعمل عىل الوصول إليها، 

ويفقد بذلك روح التأمل والبصرية التي تلتحم مباهية الوجود. إن التفكري الحقيقي واألصيل هو 

]1]- غادامر، طرق  هايدغر، مرجع سابق، ص 11. 

]]]- املرجع السابق، ص ]37. 

]3]- نفس املرجع: ص 6]1. 
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التفكري الذي ميثل هاّمً يف ذاته، ويعتمد عىل نكران الذات املفكرة بحيث تطغى الفكرة وتتوارى 

الذات. ويف هذا املعنى يقول غادامر: "فهذا الفكر ال يرى نفسه أداة لتحقيق غاية معينة. فهو ليس 

فكراً يكون كل يشء فيه معتمداً عىل الحصافة، وعىل موقف متعامل، بل هو يف الحقيقة فكر يتجىل 

كهّم محض. لذلك فإن التعامل ال ينفع فيه"]1].

ويف مقالته "حقيقة العمل الفني" يرصد غادامر نوعاً آخر من الحركة يف تفكري  هايدغر، وهي 

الفني عند   وانبثاقاً. فالعمل  باً  الفني وتكشف عن ماهيته بوصفه التحجُّ العمل  التي تفرس  الحركة 

هايدغر  ليس مجرد تجربة ذاتية تعرب عن معنى خاص يقصده الفنان املبدع، لكنه ميثل حدثاً يف 

حد ذاته، وحركة مندفعة تطيح بكل يشء محدد سلفاً ومتفق عليه. إنه عمل متوتر ما بني كونه حدثاً 

متحركاً وكونه عاملاً خاصاً ساكناً وثابتاً يف مكانه، وهذا التوتر هو الذي يحدده  هايدغر  بوصفه 

الرصاع بني العامل واألرض"]2].

بحثه عن  إمنا هو خطوة يف طريق  الفني،  العمل  أصل  هايدغر  يف  بحث   أن  غادامر  ويرى 

الحقيقة. فام توصل إليه  هايدغر عن ماهية العمل الفني بوصفه تكشفاً وتجلياً للحقيقة ميكن أن 

ينسحب عىل كل املوجودات، فيقول "ال تحدد مقالة  هايدغر نفسها بتقديم وصف مناسب جداً 

لوجود العمل الفني، بل يف الحقيقة أن تحليله يعزز انشغاله الفلسفي املركزي يف تصور الوجود 

نفسه بأنه حدوث الحقيقة"]3].

يف  هايدغر"  "طرق  عىل  مهيمناً  يبدو  حرة  حركة  بوصفه  اللعب  طريق  فإن  األحوال  كل  ويف 

مواضع كثرية ويف قضايا متعددة مثل الجدل بني اللغة التصورية )الفلسفية( واللغة الشعرية، بني 

تفكري  مجمل  إن  قلنا  إذا  مبالغني  نكون  لن  أننا  بل  والتحجب،  التكشف  بني  والصمت،  الكالم 

هايدغر الجذري إمنا ينطوي عىل هذه الحركة. فال أدل عىل ذلك من أن عودته الدامئة إىل الرتاث 

اليوناين القديم، وإعادة طرح األسئلة القدمية يف ضوء جديد ما هي إىل حركة إىل الوراء، وعودة 

إىل األصول تهيداً للرجوع مرة أخرى إىل األمام لحل إشكاالت العامل املعارص التي قضت عىل 

اإلنسان وتناست الوجود.

]1]-  نفسه، ص 160. 

]]]- نفسه، ص 9]]. 

]3]- نفسه، ص 30]. 
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ثانيًا- طريق الرمز

Symbol ؟ يتساءل غادامر، ويف سبيله للبحث عن اإلجابة يستدعي  ما الذي تعنيه كلمة رمز 

أصل الكلمة عند اليونان]1]. فقد كانت تعني اصطالحياً "عالمة تذكارية". وكان امُلِضيف يقدم إىل 

ضيفه ما يسمى بعالمة الضيافة tessera hospitalis بأن يقسم شيئاً ما نصفني، يحتفظ بنصفه لنفسه 

ويعطي ضيفه النصف اآلخر. فلو قدر أن يدخل بيَت املُضِيف نفِسه بعد سنوات واحٌد من نسل 

الضيف، أمكن مطابقة القطعتني معاً مرة أخرى يف فعل من أفعال التعرف.

املحاورة  هذه  ففي  قريب]2].  معنى  عن  تعرّب  أفالطون"  "مأدبة  من  طريفة  قصة  غادامر  ويورد 

يروي أرستوفانس Aristophanes قصة عن طبيعة الحب الذي يفتننا إىل يومنا هذا. فيخربنا بأن كل 

املوجودات كانت يف األصل مخلوقات كروية الشكل، لكن اآللهة قسمتها نصفني لسوء سلوكها، 

ومنذ ذلك الحني، يحاول كل نصف أن يصبح كُالًّ صحيحاً مرة أخرى، وهذا الرتقب ألن يكون هناك 

نصف آخر ميكن أن يكملنا، ويجعلنا كالًّ صحيحاً من جديد، هو ما يتم تحققه يف خربة الحب.

والحقيقة أننا لن نجد أنسب من هذا املعنى للرمز يك نستخدمه كأداة نظرية نفهم بها حقيقة 

العالقة بني غادامر وهايدغر عىل نحو ما تجسدت يف "طرق هايدغر". فكام ذكرنا من قبل، كانت 

مثّلت  بداية جذرية  القرن املايض؛ وهي  العرشينيات من  فرايبورغ يف  الفيلسوفني يف  لقاء  بداية 

لحظة فارقة يف حياة غادامر وسائر جيله من طالب الفلسفة يف ذلك الوقت. عن هذا اللقاء يقول 

غادامر: "كان هناك يشء مفاجئ ظهر مع  هايدغر  يف أول ظهور له عىل منرب فرايبورغ بعد الحرب 

العاملية األوىل. مثة يشء جديد، يشء مل يسمع به أحد من قبل"]3].

وأما هذا اليشء الجديد الذي يعنيه غادامر فهو طريقة التفكري التي قدمها  هايدغر  وخالف بها 

ما كان سائداً يف الجامعات األملانية يف ذلك الوقت. طريقة تبتعد عن عملية االنتقال التدريجي 

من عالقة إىل أخرى ومن حكم إىل آخر، وتعتمد عىل اإلظهار وحمل يشء ما عىل إظهار نفسه.

وبالرغم من أن اللقاءات توالت، وصار غادامر ـ بعدها ـ تلميذاً نجيباً لهايدغر، إال أن كتابته عن  

أستاذه  أتت بعد فرتة صمت وانقطاع دامت أربعني عاماً. ويلفت شمدت النظر إىل أن هذا الصمت 

املذهل ليس مؤرشاً عىل تجاهل غادامر لهايدغر  خالل تلك السنوات أو تنكراً له،  وإمنا كانت 

]1]- غادامر، تجيل الجميل، مرجع سابق، ص 113. 

]]]- املرجع السابق، ص 114. 

]3] - غادامر، طرق  هايدغر، ص 154. 



حلقات الجدل356

   2 0 1 6 يــف خر
 A L - I S T I G H R A Bاالستغراب

سنوات صمت اختيارية لزمها غادامر بينام كان يتابع، بخيال واسع وبرصامة، ما يسميه هو "الحافز" 

توطئة  إال  ما هو  الكتاب  هذا  مقاالت  الذي سبق  املطول  الصمت  وأن  هايدغر.  تلقاه عن  الذي 

حقيقية ملا تقوله هذه  املقاالت.

والحقيقة أن اللقاء بهايدغر، ثم االنفصال عنه، ثم العودة إليه ميكن فهمه بالعودة إىل مفهوم الرمز 

وباللجوء إىل األسطورة. فام كان اللقاء األول سوى نوع من الضيافة، قام فيها  هايدغر  باستضافة غادامر 

عىل مائدته الفكرية العامرة. وما التفكري الجديد الذي قدمه  هايدغر  إىل غادامر سوى كرسة الخبز التي ظل 

غادامر محتفظاً بها مدة أربعني عاماً بعيداً عن بيت  هايدغر ـ  الذي هو مبثابة بيت الوجود – ثم عاد إليه مرة 

أخرى ليتعرف عليه وعىل نفسه يف آن. إنهام نصفان متكامالن قسمتهام آلهة الفلسفة والتاريخ والسياسة، 

وظال طوال العمر يبحثان عن بعضهام بغية الوصول إىل لحظة اللقاء املفعمة بكل الحب واالحرتام 

املتبادل. فيقول شمدت: وغادامر، حني يلتفت للكتابة عن  هايدغر، ال يرشح، فقط، بعض السبل التي 

سلكها فكر هايدغر، إمنا هو يواجه، بطريقة هادئة وشخصية، نفسه ومنو عالقته بهايدغر "]1].

إنها رحلة بحث عن الذات من خالل اآلخر، أو هي رحلة بحث عن اآلخر عندما يكون جزءاً 

من الذات. وهذه النتيجة هي التي ستقودنا إىل الطريق الثالث من طرق غادامر يف قراءاته لفلسفة 

وشخصية  هايدغر، وهو "االحتفال".

ثالثًا- طريق االحتفال

يف كتاب: "تجىل الجميل" يّعرف غادامر االحتفال The Festival قائالً: "إذا كان هناك يشء 

واحد ينتمي إىل كل الخربات االحتفالية، فهو بالتأكيد يتمثل يف أن هذه الخربات ال تسمح بأي 

انفصال بني شخص وآخر. فاالحتفال هو خربة الجامعة، وهو ميثل الجامعة يف صورتها األتم. 

فاالحتفال يكون مقصوداً من أجل كل شخص. ولذلك، فإنه عندما يعجز شخص ما عن املشاركة، 

فإننا نقول إنه قد استبعد نفسه وعزل نفسه عن املظاهر االحتفالية"]2].

التي  والعقلية  النفسية  الحالة  للتعبري عن  االحتفال  أنسب من مفهوم  نجد  لن  أننا  الحقيقة  يف 

كتب بها غادامر كتاب "طرق هايدغر". فبالرغم من أن املقاالت الواردة بالكتاب كتبت عىل فرتات 

متباعدة عىل مدار خمس وعرشين عاماً، إال أنك لتشعر وكأنها كتبت يف جلسة واحدة. فثمة حالة 

مزاجية واحدة متجانسة تسيطر عىل املقاالت، وهي تعكس عمق وثبات العالقة التي تربط غادامر 

]1]- املرجع السابق، ص 6]. 

]]]- غادامر، تجيل الجميل، ص 6]1. 



357 اًل هايدغر غادمار مؤِّ

2 0 1 يــف 6  خر
A L - I S T I G H R A B االستغراب

بهايدغر. وإذا كان معنى االحتفال عند غادامر ينطوى عىل خربة الجامعة ويتطلب املشاركة، فإن 

غادامر يبدو حارضاً بقوة يف مقاالت "طرق  هايدغر " ال بوصفه مؤلفاً فحسب، ولكن بوصفه مشاركاً 

كذلك، "وغالباً ما يضع غادامر نفسه جزءاً من املشهد، وشاهداً عليه، وهذه ميزة هذا الكتاب، يشده 

الفلسفي األكادميي  التعليم  التي خطاها  هايدغر عىل أرضية  إىل ذلك تجلية الخطوات الجريئة 

يف أملانيا، وعىل أرضية تاريخ الفلسفة بعامة، وكذلك تجلية، بأىس!، املآل الذي آلت إليه هذه 

الخطوات املغامرة يف عاملنا التقني املعارص" ]1].

لكن كيف تحققت لغادامر هذه الروح االحتفالية؟

تحققت هذه االحتفالية بفضل حرص غادامر عىل إبراز الجوانب اإلنسانية والشخصية لهايدغر، 

وكذا إبرازه لردود أفعاله هو وزمالؤه يف الجامعة عندما كانوا يستمعون ملحارضات هايدغر. فعندما 

كان غادامر يعقد املقارنة بني محارضات ياسربز ومحارضات  هايدغر  كان يقول: "أما  هايدغر  

مبظهره وشخصيته فكان مختلفاً كلياً: دخول درامي، وإلقاء ذو قوة عظيمة، واملكان الذي يشغله 

يف محارضاته: كل ذلك كان يسحر مستمعيه"]2]. 

اعرتاف  ياسربز رغم  تسيطر عىل محارضات  كانت  التي  الهذر  مع روح  تتعارض  وهي جدية 

غادامر بالقيمة الفلسفية الكبرية لياسربز وباألثر العميق الذي أحدثته مؤلفاته يف ذلك الوقت، وكانت 

للتعليم األكادميي  بينه وبني  هايدغر، استندت يف األساس إىل رفضهام  انعقاد صداقة  سبباً يف 

القائم، وصخب "الكالم التافه"، وانعدام مسؤوليته.

حضوره  إىل  مستمعيه  نفوس  يف  هايدغر   يحدثه   كان  الذي  السحري  التأثري  غادامر  ويرجع 

الشخيص وموهبته الطبيعية، إال أنه كان يتفلسف بوحي من قلقه الذايت العميق الذي أثاره نداؤه 

الديني الخاص وكذلك استياؤه من علم الالهوت والفلسفة اللذين كانا سائدين آنذاك. 

وقد كان لهايدغر  حضوٌر طاٍغ يف فرتة ما بعد الحرب عندما كان يُعاد بناء أملانيا مادياً وروحياً. 

وهو مل يفعل هذا كمعلم، فنادراً ما كان يتكلم لطلبة. ولكنه أنشأ جيالً كامالً مبحارضاته ومنشوراته. 

ومن الغريب أنه "كانت اإلثارة الصادرة عن فكره تتسلل داخل كل فرد، داخل حتى أولئك الذين مل 

يفهموا ما يقول"]3].

]1]- غادامر، طرق  هايدغر، ص ص 11 – ]1. 

]]]- املرجع السابق، ص 55. 

]3]- نفسه، ص59. 
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ميالٍد  ِبعيَدْي  احتفاالً  ملقالتني  كتابته  غادامر  عىل  هيمنت  التي  االحتفالية  الروح  قبيل  ومن 

لهايدغر. واحدة عندما بلغ هايدغر الخامسة والسبعني، واألخرى عندما بلغ الخامسة والثامنني. 

تشيع يف املقالة األوىل روح األىس، وتشيع يف األخرية روح األمل، وهي مفارقة غريبة، ألن املقالة 

األوىل تطرح السؤال حول أسباب نسيان  هايدغر، بينام تطرح املقالة األخرى السؤال عن أسباب 

حضور  هايدغر  رغم مرور السنني.

ففي افتتاحية املقالة األوىل يقول غادامر واصفاً حالة التبلد والنسيان التي أصابت العقول إزاء  

هايدغر  وفلسفته: "ومثلام يشهد كل يشء عىل إيقاع الزمن، كذلك هو  هايدغر، فالدافع الثوري 

املنبعث منه انحرس عن سطح وعيناً. فثمة نزعات تبزغ يف وعينا الزماين تقاوم سلطة وقوة فكر 

تغلغل ذات مرة يف أعامق كل يشء. فإمياءاته املحرضة هي بداية ملجابهة إحساس بليد، إحساس 

أصبح منفتحاً عىل اتجاه آخر" ]1].

ويف مقابل هذه الروح املفعمة باألىس وباألسف عىل حارض هذا الفيلسوف الثوري العمالق، 

يستهل غادامر مقالته األخرى قائالً بنربة تيش بالفرحة واألمل:

 "وعىل الرغم من التغريات يف أشياء كثرية، يبقى  هايدغر  حارضاً، دون أدىن شك، عرب جميع 

تقلبات القرن العرشين.كانت حال  هايدغر  ـ يف الحقب التي بدأ فيها مغاىل فيه، ويف الحقب التي 

مل يكن فيها غري شخصية مختلفة ـ كحال النجوم العظيمة التي تحدد أدوار الزمان" ]2].

ويف موضع آخر من املقالة نفسها يتساءل غادامر عن الرس يف هذا الحضور الثابت؟

ثم يحاول اإلجابة عن هذا التساؤل من خالل استعراضه لرحلة  هايدغر  الفلسفية، وحضوره 

الذي مل ينقطع عىل مر الزمان، لكننا نستطيع أن نعرث عىل اإلجابة يف فقرة قصرية ومعربة اختتم 

أمر،  من  يكن  "ومهام  قال]3]  عندما   ،1964 عام  املؤرخة يف  األوىل  االحتفالية  مقالته  غادامر  بها 

فإن  هايدغر " هناك da" وليس مبقدور املرء تجنبه، وليس مبقدوره، لسوء الحظ، أن يرتقي خلفه 

عىل طريق سؤاله، فهو يعرتض السبيل بطريقة مقلقة جداً. إنه سد منجرف يغمره تيار الفكر املبدع 

صوب الكامل التقني. ولكنه سدٌّ ال ميكن أن يُزحزح من مكانه"...

]1]- نفسه، ص ص65-66. 

]]]- نفسه، ص 41]. 

]3]-نفسه، ص ]9. 



مفهوم الهرمينوطيقا في فلسفة هايدغر
االتصال بالكائن كمنهج للفهم

حممد سيد عيد]*[

يتناول هذا البحث "مفهوم الهرمينوطيقا يف فلسفة مارتن هايدغر"، لألكادميي املرصي د. 

محمد سيد عيد، الوجه الخاص للمفهوم انطالقاً من النص الهايدغري. ويف هذا السياق سيبنّي 

أمدائها  إىل  التأويلية  بأبعاده  آخذاً  والزمان،  الكينونة  فيلسوف  عند  الفلسفي  القول  خصوصية 

القصوى، وإذا كان هايدغر ـ حسب الكاتب ـ قد أعاد مفهوم الهريمينوطيقا إىل ما قبل ظهور 

كتاب يوهان دانهاور يف القرن السابع عرش، فقد توّصل يف تأويليته إىل فكرة جوهرية تشكل 

الجامع املشرتك ملجمل تاريخ الهريمنيوطيقا، عنينا بها فكرة التواصل بالكائن كمنهج للفهم.

املحرر

 [1[Johan.)1666-1603(ظهرت كلمة هرمينوطيقا أول مرة يف أحد أعامل يوهان كونراد دانهاور

أو  املقدسة  )الهرمينوطيقا  عنوان  تحت  الالتينية  باللغة  صدر  الذي    Conrado Dannhawero

 Hermenevtica Sacra sive Methodus exponendarum S. )منهج رشح النصوص املقدسة

Literarum. يحيلنا دانهاور يف أول صفحة من كتابه إىل مؤلف آخر هو بارباروس موسكوفيتس 

.)Dannhawero،MDCLIV,P.1( .وكتابه عن الهرمينوطيقا Barbaros Moscovitas

ذلك  املقدسة،  النصوص  ي  مفرسِّ بني  الالهويت  الفهم  يف  تحول  نقطة  دانهاور  عمل  شكل 

التحلييل.  التحليلية عن املنطق  بأن عمله يتضمن بصورة أولية عنرص تيز منهجي للهرمينوطيقا 

أو  وهٌم  املعنى  أن  يقال  عندما  حتى  املؤلف،  جهة  من  املقصود  هو  التفسري  كان  السابق  ففي 

*ـ أستاذ الفلسفة ـ كلية اآلداب ـ جامعة القاهرة ـ مرص.
]1]ـ  هو عامل لغوي لوثري الهويت ولد يف 4] مارس 1603 بفرايبورغ أملانيا وتويف يف 7 نوفمرب 1666. بسرتاسبورغ كان أستاذا يف علم 

الخطابة والالهوت وله العديد من املؤلفات منها: رشح كتاب التعليم املسيحى )باألملانية(، حكمة املسيحيني من الالهوت االيجايب 

)بالالتينية(، كتاب الضمري أو الهوت الضمري )باألملانية(. 
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كذٌب فهو يتطابق مع الحقيقة. وعىل النقيض، يتعامل املنطق مع الحقيقة الفعلية، مبا هي تقودنا 

 Hermenevtica Sacra الهرمينوطيقا املقدسة  التمييز يف  بالثقة. يطبق هذ  إىل الوضوح الجدير 

 boni الجيد  »التفسري  فكرة  )هي يف  األخرى  النصوص  لكل  بوصفها منوذجاً  املقدس  للكتاب 

interpretis(. تيز الهرمينوطيقا املقدسة بني السؤال املتعلق بقصد املعنى للنصوص املقدسة 

والسؤال عن وجوده الحقيقي أو الزائف. إن قارئ الكتاب املقدس يجب أن يقرر عرب التفسريات 

ماذا كان قصد املؤلف؟ وعرب البحث املنطقي والتحليل أو عرب الثقة يف الروح املقدسة بكونها 

مؤلف الكتاب املقدس.  ومن ناحية أخرى، فإن محتوى الثقة )fides quae creditur( مييز شكالً 

عن العقل يف التصديق أو االعتقاد )fides qua creditur(. إن املشكلة الهرمينوطيقية األوىل هي 

الظروف التي تحيط بالقارئ واملستمع وأن تكون صحيحة يف وضع يسمح بفهم املقصد التاريخي 

املوحى به يف الكتاب املقدس. تخدم الدراسات الفيلولوجية والتاريخية للكتاب املقدس بدقة 

الهدف  الكتابة.إن  الكاتب. يشمل هذا تحديد عواطف املؤلف ووقت  التاريخي ملوقف  الفهم 

التاريخي للمؤلف اإلنساين  النهايئ هو تيسري فهم الذات ليس فقط للنص، لكن أيضا للموقف 

.)25-Shantz،Douglas H.,2015,P.24(

فن الفهم

يُرجع هايدغر تاريخ مصطلح الهرمينوطيقا إىل ما قبل 1654 )وهو تاريخ ظهور كتاب دانهاور كام 

ذكرنا (. ولذا فهو يعود به إىل ما قبل امليالد لدى أفالطون وأرسطو. فيعدد لنا الكثري من املحاورات 

التي ظهرت فيها كلمة έρμηνής وέρμηνέων. يعدد يف محاورة إيون والسفسطايئ وثياتيتوس، 

املجال  هذا  يف  فله  أرسطو  أما  املعاىن.  لديه  الذي  املفرس  أو  اآللهة  برسول  تعنى  كانت  وهي 

مواضع عدة، مثل كتاب الشعر، حيث ترد έρμηνέων مبعنى املعرفة، ويذكر هايدغر أيضاً كتاب 

أرسطو Περί έρμηνεας )يف التفسري( )هذا ما ترجمه ابن رشد بكتاب العبارة( والذي يتحدث 

فيه عن اللوغوس أو الكلمة، وما تدل عليه. ثم ينتقل هايدغر إىل املعنى عند القديس أوغسطني 

حيث ينقلنا إىل النص املقدس الذي عىل اإلنسان أن يفرس فقراته الغامضة. أصبحت الهرمينوطيقا 

للفهم عىل يد شاليرماخر، ثم تحولت إىل قواعد للفهم عىل يد دلتاي،حيث رأى األخري أن  فّناً 

تحليل الفهم مثل البحث عن تطور الهرمينوطيقا يأت يف سياق بحثه عن تصور العلوم اإلنسانية]1]. 

والحقيقة أن هايدغر ينتهي من هذا العرض التاريخي ملصطلح الهرمينوطيقا إىل فكرة واحدة 

[1[- )Heidegger M.،1999،P.6- 11(.
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هي التي تثل الخيط املشرتك لكل تاريخ الهرمينوطيقا، عنينا بها فكرة التواصل أو االتصال. فكام 

أن النشأة األوىل للهرمينوطيقا اتصال بني البرش واآللهة من خالل الشاعر كام لدى أفالطون، هي 

أيضاً اتصال بني الداللة واملعنى يف الكلمة أو العبارة عند أرسطو. وهي أيضاً اتصال بني الكالم 

اإللهي والبرش وتفسري املعنى الغامض عند دانهاور وأوغسطني ومفكري العصور الوسطى. إنها 

تفسري للوقائع Faktizität، تلك الوقائع التي نلتقي بوجودها، نراه وندركه ونعرب عنه يف تصور]1].  

 Dasein لكن هايدغر رسعان ما يستخدم هذه الفكرة املحورية عن االتصال يف فهم الدازاين

ذاته. والحقيقة أن الهرمينوطيقا لدى هايدغر هي فهم الدازاين. واالتصال هنا ملحاولة فهم الدازاين 

وأسلوب وجوده. إن الهرمينوطيقا ليست إنتاجاً صناعيًّا لنمط من التحليل يفرتضه الدازاين ويتطلع 

إليه، لكن هي السؤال عن: ما الحاجة إىل جلب تلك الواقعة ذاتها )وهي واقعة الوجود هناك(؟ يف 

ما هي الطريق؟ ومتى؟. إن العالقة هنا بني الهرمينوطيقا والوقائع ليست عالقة إدراك املوضوعات 

واملوضوعات املدركة، يف عالقة السابق بالالحق، بل باألحرى التفسري ذاته هو اإلمكانية والتمييز 

لكيفية خاصية وجود الوقائع. إن التفسري هو الوجود الذي يجلب وجود الحياة الوقائعية ذاتها]2].

Faktizität الذي يستخدمه هايدغر يف  والحقيقة أننا يجب أن نتوقف هنا قليال عند مصطلح 

 .Ontologie – Hermeneutik der Faktizität الوقائع  هرمينوطيقا  ـ  األنطولوجيا  كتابه  عنوان 

 .Da-Sein فالواقعة التي يقصدها هنا من األنطولوجيا هي واقعة الوجود وبالتحديد الوجود- هناك

ولكن من هو املوجود هناك، هل هو اإلنسان ؟ كيف إذن يكون وجوده واقعاً ؟ ) يجب هنا التمييز 

بني واقع وواقعّي، ألن الواقعّي هنا يوضع يف مقابل املثايّل وهذا مل يقصده هايدغر، أما الواقع فهو 

الدازاين يف الوجود. يُعرّف هايدغر الوقائعية قائالً: »إننا نسمى الحقيقة  التمثُّل والتحقُّق( وتثُّل 

إنساين  موجود  كل  يكونها  التي  ـ  اإلنساين  املوجود   Faktum لواقعة   Tatsächlichkeit الفعلية 

يوجد بالفعل ـ وقائعية]3]«. 

إن كون املوجود اإلنساين يوجد كواقعة يعني بالنسبة لهايدغر أن املوجود اإلنساين يُلْقَى يف 

العامل دون أن يكون له اختيار يف ذلك، وما يلتقي به املوجود اإلنساين املُلْقى يف عامله الخاص 

هو قََدرُُة الذي ال حيلة له عىل دفعه وال اختيار له فيه. فعىل أيِّ نحو يوجد اإلنسان يف الواقع ـ يف 

العامل ؟ فام الفرق بني نحو وجود اإلنسان ونحو وجود املنضدة. اإلنسان موجود واللوحة الفنية 

[1[- )ibid،P.11(.

[[[- )ibid،P.12(.

]3]ـ )جامل سليامن، 009]، ص109(.
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له  موجود  وكل  وجود  وله  موجود  الطبيعي  فاليشء  الريايض.  باملعنى  موجود  والصفر  موجودة 

وجود بنحو مختلف.   

فالوجود الخاص Existenz هي الصفة التي تنطبق عىل اإلنسان وحده من بني باقي املوجودات 

عند  فكلها  يكون.  الله  حتى  تكون،  واألشجار  تكون،  الصخور  بينام  يوجد«  وحده  »فاإلنسان 

هايدغر موجودات يف مرتبة الوجود العام)Sein(. ولكن ملاذا تلك التفرقة ؟. إن مصطلح هايدغر  

الوحيد من  الكائن  اإلنسان وهو  أن  يعنى  هناك«]1]. وذلك  »الوجود  لكلمة  مرادف  Existenz هو 

موجود  فهو  املختفي.  الوجود  هذا  حقائق  ويكتشف  الوجود  ينفتح عىل  الذي  املوجودات  بني 

هناك بني تلك املوجودات وهو يؤثر فيها ويتأثر بها، فهو منخرط معها وبهذا يكون موجوداً ـ ىف ـ 

العامل، وبالتاىل فهو الذي يستطيع أن يصل من الوجود ويف الوجود إىل حقيقته. فهو الوحيد بني 

الكائنات  باقى  بينام   »Selbstbewuβtsein بالوجود  الذات  »الوعي  قدرة  لديه  الذي  املوجودات 

يكتشف  أن  يحاول   )Exist( يوجد  الذي  اإلنسان  فهذا   .)215-Ibid،P.214( الوعي  هذا  لها  ليس 

حقيقة الوجود )Sein(. ومن ثم يصبح اإلتجاه من الوجود الخاص إىل الوجود العام. ولهذا كان 

سبب اختيار هايدغر للعنوان )الوجود والزمان Sein und Zeit( حيث إن الوجود هنا بوصفه الوجود 

املحجوب عن كل ميتافيزيقا سابقة. حيث كان اإلهتامم بالوجود الخاص Existenz يف املاىض، 

فاإلهتامم بوجود املوجودات وليس بالوجود ذاته Sein. فاإلهتامم باملوجود وليس بالذى يجعل 

املوجود يوجد. أو بعبارة أخرى الذي يجعل من املوجود موجوًدا، فأين هو الضوء الذي يُنري وال 

يستنري ؟!. ذلك ما حاول هايدغر أن ينبه إليه يف كتابه »الوجود والزمان«. 

فالواقعة هنا هي واقعة وجود الدازاين هناك das Da-Sein، إمكانية الوجود وذلك هو التساؤل 

الهرمنيوطيقى عنه. إن التساؤل األسايس يف الهرمينوطيقا لدى هايدغر هو الوجود برؤية املوضوع 

الذي هو الدازاين. فهو الوجود عىل الطريق being-on-the-way يف ذاته لذاته. وطبقا لهذا التساؤل 

األسايس نجد كل خصائص الوجود ـ األونطيقى من قلق واضطراب وزمانية]2]. 

والحقيقة أن املصطلح األخري وهو الوجود ـ األونطيقى أو األنطولوجيا هي ما شكلت عنوان 

كتابه »األنطولوجيا ـ هرمينوطيقا الوقائع«. فذلك العنوان يعني أن االنطولوجيا هي الهرمينوطيقا أو 

هرمينوطيقا وقائع الوجود. فالواقع هنا هو ـ كام يقول ـ سوف يستخدم كسمة الدازاين الذي يخصنا 

[1[- )Kaufman،Walter،1956،P.213(.

[[[- )Heidegger،1999،P.13(.
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وهي تعني أنه يف كل مرة يكون الدازاين موجوداً هناك يف زمن محدد فإنّه يشكل ظاهرة. إنها ظاهرة 

للتواقع أو الوقوف هناك يف زمان ما]1].

إن هذا الفهم لدى هايدغر نابع من االصطالح ذاته، إذ ينقسم إىل شقني onto، logy وهي يف 

األصل اليوناين οντος وهي تعني يف اليونانية معنًى مزدوجاً، تعنى املوجود الحارض وتعني أيضاً 

الحضور والوجود. أما الجزء اآلخر فهو λογος وهي الكلمة. ولو أننا ترجمناها ترجمة حرفية عن 

اليونانية لقلنا )كلمة الوجود( أو )كلمة املوجود(. ولكن السؤال هنا هو: أي وجود نبحث له عن 

كلمة ؟ 

إن الوجود الذي يبحث عنه هايدغر أو الوجود الذي نبحث له عن كلمة هو وجود الدازاين. 

فعىل أيِّ نحو يوجد الدازاين؟ وما ماهيته؟ وما هو الدازاين Was ist das Dasein? هنا نحن نطرح 

السؤال عىل هايدغر باللغة األملانية الذي يعنى حرفياً )ما هذا اليشء الذي يسمى دازاين؟( بهذه 

الصيغة من التساؤل طرح هايدغر سؤاله عن الفلسفة عىل طريقة سقراط مبا هذا τί εστιν?. إننا 

نطرح السؤال بهذه اإلمكانية ألن الفلسفة ذاتها لدى هايدغر هي »أنطولوجيا فنومنولوجية كلية، تنبع 

 )Heidegger،1977،S.51( »من هرمينوطيقا الدازاين بوصفها تحليالً للوجود اإلنساين

والحقيقة أن هذا التعريف للفلسفة هو تعريف يقوم بسجن كل يشء ويختزله إىل كلمة واحدة 

وهي "الدازاين". صحيح أن هذا املصطلح الذي مل يكن جديداً عىل تاريخ الفلسفة ـ هو يُعيل 

أن  أيضاً  وصحيح  بالوجود،  اتصاله  حيث  من  املوجودات  باقي  عن  ومييِّزه  اإلنسان  قيمة  من 

الهرمينوطيقا هي اتصال بني الشاعر وشعره والرسول واآللهة..الخ... إال أن الفلسفة تصبح حبيسة 

األنطولوجيا بالطريقة الفنومنولوجية. فاملنهج الوحيد لدى هايدغر هو املنهج الفنومنولوجي وهو 

يعلن عن ذلك ويضعه برصاحة كمنهج للوجود والزمان. ومن ناحية أخرى فإن الفلسفة هي البحث 

يف الوجود فقط وكأن الفلسفة ليست عىل عالقة بأّي علوم أخرى أو مجاالت أخرى. وذلك عىل 

الرغم من أن نظرة اليونان للفلسفة كانت مغايرة تاما لهذا التصور، حيث تضّم الفلسفة كل العلوم. 

صحيح أن هايدغر تحدث عن مثال الشجرة لدى ديكارت، وهي أن امليتافيزيقا هي الجذر الذي 

ميدُّ فروع شجرة الفيزيقا، ولكن أن تظل الفلسفة حبيسة الوجود فهذا مل يكن من العودة إىل األصول 

كام اعتاد هايدغر أن يأخذ املعنى بالرجوع إىل األصول اليونانية. فكام أن اليونان هم أصل الفلسفة 

اليونان مل  فإن  الفلسفة؟(، كذلك  وأصل كل تقدم كام اعرتف هايدغر رصاحة يف محارضته )ما 

[1[- )Ibid،P.5(.
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ة  يحددوا مجاالً واحداً تبحث فيه الفلسفة. ومن ناحية أخرى أن الهرمينوطيقا ليست هي فقط املفرسِّ

للدازاين. صحيح أن كل نص يقوم بتفسريه شخص ما، بيد أن هذا التفسري ميثل طبيعة اإلنسان ذاته 

وأن التفسريات هي تثيل وتحقيق لطبيعة وجود اإلنسان وماهيته. وإن كان هذا املفهوم غامضاً 

لدى هايدغر، إال أن هذا التصور هو أشبه بتصور هيغل عن الفكرة وكيفية انبثاقها من العامل. مثالً إذا 

قام ناقد فّني بتفسري عمل درامي، فكيف ميثل هذا التفسري فهامً للدازاين ؟ وما الوجود الذي يشري 

إليه. هل هو وجود العمل الخيايل أم الواقعي؟ حتى نظرة هايدغر إىل الفن تبدو مختزلة إىل النظر 

ف ومنحاز واالنحياز  للوجود وحقيقته. ومن ثم فإن تعريف هايدغر هنا للفلسفة هو تعريف متعسِّ

إىل الوجود إضافة إىل حرص مهمة الهرمينوطيقا يف تفسري الدازاين. 

فام هو الدازاين إذن ؟. هذا املصطلح يدل عند هايدغر عىل وجود اإلنسان يف العامل؛ وعىل 

أي نحو يوجد اإلنسان يف العامل. ولذا يطلق عىل هذا النحو الوجودي لإلنسان )Dasein( وهو 

مدرسة يف  وهناك  Da = there    Sein = being؛  هناك  موجود  األملانية  اللغة  يعني حرفياً يف 

 Daseins التحليل النفيس تسمى بهذا املصطلح وتعرف باسم مدرسة تحليل املوجود اإلنساين أو

analysis، وهي تعارض مدرسة فرويد Freud  يف التحليل النفيس، تأيت لتحليل املوجود اإلنساين 

أو أحوال املوجود اإلنساين يف العامل من حيث هو موجود َمرِْميٌّ يف العامل، أو هو موجود مقذوف 

به يف العامل. وهذا حال من أحوال الوجود اإلنساين فكلنا َمرِْميٌّون  يف العامل، مقذوف بنا يف العامل 

عىل غري إرادة منا. فَوِعينا لنجد أنفسنا يف العامل بغري إرادتنا، وانزلقنا إىل العامل فلم يؤخذ رأينا يف 

.Geworfenheit[1[ ميالدنا، فهو حال من االرتاء

قدرَة  بوصفها  الوجود  رمية  يف  يسكن  ُملًْقى  هو  حيث  من  نفسه،   Da-Sein هناك  الوجود  إن 

واقعة  أيضاً  ليس  أنه  منتهية،كام  فعلية  حقيقة  اإللقاء  أن  هذا  من  نفهم  أاّل  يجب  لكننا  املقدور، 

مغلقة، مبعنى أنه ليس تعبرياً عن وضع نهايئ لإلنسان يقهره يف كل أمره ووجوده. صحيح أن هناك 

من األمور ما ال منلك له دفعا لكنها ال ميكن أن تكون عقبة أمام تحقيق املوجود لوجوده األصيل 

والذي هو دامئا وجود هناك نحققه عندما منارس االستباق وال نبقى رهنا لـ »ما كان«، أي الذي 

تعرب عنه الوقائعية. ولقد كانت الخطوة األوىل هي أن نجيب عىل التحدى األكرب للهناك Da وذلك 

ألن الهناك das Da عند هايدغر تحدث اإلنارة  lichtung التي تؤكد عىل استنارة املوجود من نور 

 .[2[ In-der-welt-sein الوجود بوصفه موجودا يف العامل، أو باألحرى بوصفه وجوداً ـ يف ـ العامل

]1]ـ )محمود رجب، ]00](.

]]]ـ )جامل سليامن، 009]، ص110-109(.
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لنتوقف هنا قليال ونسأل أوال: ما معنى العبارة األخرية بأن ننظر إىل الوجود بوصفه وجوداً ـ يف 

ـ العامل. وثانيا ما فائدة هذه الرشطات التي يضعها هايدغر بني الكلامت وملاذا يضعها ؟. وثالثاً ما 

عالقة هذا الوجود يف العامل مبوضوع بحثنا عن مفهوم الهرمينوطيقا ؟ 

 :Sein und Zeit يقول هايدغر يف الصفحة األوىل من كتابه الوجود والزمان

»هل لدينا اليوم إجابة عن السؤال عاّم نقصده من املعنى الحقيقى للفظ »موجود« ؟ كال. كذلك 

هل نحن اليوم أيضاً يف حرية فقط ألننا ال نفهم تعبري »وجود« ؟ كال. كذلك يجدر بنا أوال ومرة 

.)Heidegger،1977،S.1(  »أخرى أن نوقظ يف أنفسنا فهم معنى هذا السؤال

لفظ  معنى  أوال  فهمنا  إذا  إال  »موجود«  لفظ  معنى  نفهم  أن  ميكن  ال  أننا  العبارة  هذه  ومعنى 

نصوص  فهم  ميكن  ال  كذلك  الوجود  بفهم  إال  املوجود  نفهم  أن  ميكن  ال  أننا  فكام  »وجود«. 

اإلنسان إال بفهم وجوده. وكام سبق وأن أرشنا أن الهرمينوطيقا عند هايدغر هي أساسا فهم ألسلوب 

وجود اإلنسان يف العامل،ومن شأن فهمنا لوضع اإلنسان يف العامل وأسلوب وجوده أن نفهم ما 

الوقائع أي  الهرمينوطيقا هي هرمينوطيقا  إن  للنصوص.  به اإلنسان من رشح وفهم وتحليل  يقوم 

وقائعية الدازاين يف العامل. فامذا تعنى الوقائعية، إنها تعنى صفة ما هو واقعة وهي تطلق عىل حال 

اإلنسان من حيث إنه يف العامل وممكن ألنه ال يختار أن يوجد، وألنه محدود يف اختياره. )بدوي 

يف سارتر، 1966، ص9( 

الوقائعية  هذه  نفهم  كيف  ولكن  الهايدغرية،  الهرمينوطيقا  الوقائعية هي عني  لهذه  تفسرينا  إن 

اللهم إال بعد أن نفهم وضع الوجود ـ يف ـ العامل. فامذا تعنى إذن هذه الوضعية من الوجود ؟ ماذا 

يعنى أن يوجد اإلنسان وسط املوجودات. فعند هايدغر أنه مثلام يكون اإلنسان مقذوفاً يف العامل 

فان العامل مقذوف يف اإلنسان وال انفصال بني الطرفني والعالقة بينهام عالقة عضوية وليست عالقة 

.In-der-welt-sein مكانية. ويؤكد هايدغر ذلك بوضع الرشطات الوجود ـ يف ـ العامل

إن الوجود يف العامل يعني ـ من وجهة نظر هايدغرـ أن املوجود اإلنساين يفهم وجوده وأيضاً 

أنه وجود يف  يفهم  ما  بقدر  باألحرى  أو  العامل،  يفهم  ما  بقدر  االخرى  املوجودات  سائر  وجود 

العامل، وبحيث ميكن أن يكون وجوده أو ال يكون. ويستند هايدغر إىل هرياقليطس لتوضيح أن 

الوجود ـ يف ـ العامل كيفية تنتمى للموجود اإلنساين الذي يقول يف إحدى شذراته »لأليقاظ عامل 

واحد مشرتك أما النيام فلكلٍّ عامله الخاص »فاليقظة ـ والتى ال تكون إال بالفهم ـ تجعل املوجود 
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اإلنساين منفتحا عىل الوجود، أما النوم ـ والذى يشري إىل غفلة املوجود يف وجوده ـ فهو يغلق 

املوجود اإلنساين عىل نفسه، ويعزله عن وجوده ويف كلتا الحالتني يبقى العامل / الوجود وجود 

املوجود. )جامل سليامن، 2009، ص113(.

 in ويقسم هايدغر عبارته عن الوجود ـ يف ـ العامل إىل ثالثة مظاهر فنومنولوجية: يف العامل

der welt، املوجود Seiende، الوجود يف In-sein. ففي العامل تتكون البنية األنطولوجية وتتعني 

فكرة العاملية weltlichkeit، أما املوجود فهو الذي يتحقق فيه سؤال من ؟ فهو الذي أُلِقَي به يف 

ليست  األمثلة، فهى  فيلجأ يف رشحها إىل بعض   In-sein الوجود يف أما  منه.  إرادة  العامل دون 

وجودية  هي عالقة  العالقة  ولكن  الدوالب  يف  املالبس  أو  الكوب  يف  املاء  مثل  مكانية  عالقة 

Existentzial. وذلك يحدث من خالل املصدر Sein والفعل منه أكون bin. فامذا تعني أنا أكون 

وأقيم  أسكن  أنا  تعني  bei وهي  بـ  مرتبطة  فهى   wohnen bei مع  السكن  تعنى  إنها  ؟   Ich bin

 .»Ich wohne،halte mich auf bei … der welt« , )Heidegger.1977,S.72 - 73(عند.. العامل

إن وجود الدازاين هنا هو وجوداين Existentzial  وكذلك أسلوبه يف العامل وعالقته به هي عالقة 

وجودية عضوية. إن وقائعية الدازاين هي تفسريه من هذا املنطلق الوجودي.

ومن هذا املنطلق الوجودى للدازاين يبدأ هايدغر تفسري الدازاين يف أمثلة تطبيقية للهرمينوطيقا 

وهي: تفسري الدازاين يف الوعي التاريخي، تفسري الدازاين يف الفلسفة. 

[4[

الوجود املعرب عن يشء  بأنه  بتعريفه للاميض]1]  التاريخي  الوعي  يبدأ هايدغر حديثه عن 

ٌ عن يْشٍء ما مل يعد حارضاً. فلدى هايدغر فكرة رئيسية عن أن  ما being-an-expression. فهو ُمَعربِّ

الوعي التاريخي هو مفرس لوجود الدازاين، بوصفه منطاً للوجود العام يف الحياة. إن هذا النمط من 

التفسري هو ما يجعل من ذاته حارضاً ومقدما لنفسه للعامة يف منط من وجوده أي من خالل التفسري 

ذاته. وهذا يعني أن الوعي التاريخي هو»هناك« يف كل منط يجلب ذاته إىل فضاء مفتوح للعمومية 

بتحديد التفسري الذايت، فهي تحتفظ بذاتها يف تلك العمومية، بأن تبقيها، وتنرشها. يف هذا الوعي 

]1]ـ  يستخدم هايدغر كلمة  gewesen للتعبري عن املايض بدال من استخدام الكلمة املعتادة Vergangenheit التي يعود أصلها إىل 

الفعل vergehen مبعنى ينقيض أو يزول، وفّضل استخدام الترصيف الثالث من الفعل sein يكون أو يوجد Gewesen الذي يعني »ما 

كان« ليحتفظ مبعنى الوجود أو الكينونة حتى يف املاىض، وقام بتقسيم كلمة الحارض Gegen-wart عىل هذا النحو ليعرب عن أصلها 

الذي تعود إليه، فاملقطع األول من الكلمة يعنى نحو أو اتجاه، بينام املقطع الثاىن من الكلمة يعني حفظ أو صيانة أو حراسة، وكأن الحارض 

صيانة أو حراسة أو حفظ ظاهريت الزمانية األخريني أي ما كان واملستقبل. )جامل سليامن، 006]، ص193(
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الذايت نجلب إىل اللغة ما يعتقد أنه كل يشء ومتعلق به، ويفعل هذا األمر بدازاين الحياة ذاتها. إن 

منط تفسري الدازاين، تفسريه الذايت يف الحقل العامي هو طبقا لتعبري ما يعتقده الدازاين ذاته بأنه كل 

يشء متعلق به. يحتاج هذا األمر إىل تسليط الضوء عىل التفسري الذايت للوعي التاريخي مطابقة مع 

 )Heidegger،1999,P.43(.خارج التفسري الذايت للتفلسف

بوضوح يف  ذلك  يبدو  السابقة؛  للفقرة  األوىل  القراءة  من  هايدغر برصاحة  فنومنولوجية  تبدو 

  reférence تعريف هايدغر للاميض بأنه يشء معرب عن يْشٍء ما، وهي ال تعني إال فكرة اإلحالة

الهورّسلية،   intentionalität القصدية  وقد ذكرها رصاحة. واإلحالة إىل يْشٍء ما هي نفسها فكرة 

 .)Husserl E.،1913,S.168( فيعرفها هورّسل بأنها تلك الخصوصية للخربة بوصفها وعيا بيشٍء ما

فالقصدية هي الوجود املتوجه للوعي، أي هي الوعي يف حالة كونه متوجها نحو يشء آخر غريه، 

أي يف حالة تجاوزه لذاته وتخارجه عنها قاصدا مطلوبه، بغية إدراكه وفهمه ومعرفته. ولىك يؤكد هرسل 

ماهوياً قصدياً وعضوياً، يلجأ إىل كتابة  ارتباطاً  بالوجود  الداللة األنطولوجية للوعي وارتباطه  هذه 

املصطلح هكذا Bewuβt-sein )محمود رجب، 2006، ص99-100(، فالوعي هنا لديه ال يعنى إال 

وعياً بوجود ما ارتبط معه عضويا وليس مكانيا ذلك ما يفرس إشكالية الرشطات، فوفقا للقصدية يصبح 

الوعي وجود ـ نحو ـ العامل أي وجوداً ـ وجدانياً ]1] منجذباً نحو العامل ومرتبطاً به عضوياً. 

وتأويله.  بتفسريه  نقوم  يك  خارَجها  هو  ما  إىل  النصوص  من  تحيلنا  الهرمينوطيقا  فإن  كذلك 

هرمينوطيقاه  أن  عىل  هايدغر  ويؤكد  للفنومنولوجيا.  كموضوع  ما  يشٍء  إىل  اإلحالة  نفسها  وهي 

التفسري.  هو  الفنومنولوجي  للوصف  املنهجى  املعنى  إن  قائال:«  فنومنولوجية  هرمينوطيقا  هي 

ذاته  الدازاين  يرتبط  خالله  من  والذي  الهرمينوطيقي،  سمة  هو  الدازاين  فنومنولوجيا  لوغوس  إن 

بفهم الوجود باملعنى الحقيقي للوجود والذي من خالله أيضاً سيجعل من البنية األساسية للوجود 

معروفة. إن فنومنولوجيا الدازاين هي الهرمينوطيقا باملعنى األصيل للكلمة، وهي التي تسمى بعمل 

 .)Heidegger M.،1977،S.50( التفسري

 bewuβtsein 1]ـ   استخدمت هنا مصطلح أستاذي د. محمود رجب الذي يربط فيه بني الوجود والوعي. إذ يقرتح ترجمة الكلمة األملانية[

بـ »الوجدان«. وذلك ترجمة ملا يقصده هرسل من املصطلح األملاين والذي يرتجم عادًة وحتى اآلن بالوعي. ولكن كان رأي أستاذنا أنه 

» ليست هناك ـ عىل ما نعلم ـ كلمة يف اللغة العربية أصدق وال أبلغ يف تعبريها عن هذا املعنى من كلمة الوجدان فالوعي وجدان، فلو 

جردنا هذه الكلمة من داللتها النفسية والشعرية املألوفة ورجعنا بها إىل أصلها اللغوي البكر، لوجدنا أنها تجمع يف آن معا بني معاين: 

الوجود، والوجد )الخروج من، واالنجذاب نحو(، والقدرة عىل املعرفة. وإذا نظرنا يف معاجم اللغة ) وخاصة، لسان العرب، وأساس البالغة 

للزمخرشي، واملنجد ( فسوف نجد أن من بني املصادر »وجد« الوجود والوجد والوجدان، وتأىت وجد مبعنى علم، ووجد املطلوب: 

أدركه والوجد يقال مبعنى القدرة، يقال: هذا من وجدي أي من قدريت ويقال: »أنا واجد لليشء«  أي قادر عليه. والجدير بالذكر يف هذا 

الصدد أن من بني تعريفات هورسل العديدة للوعي تعريفه بأنه أنا أقدر.. وتعريف الوجود عند ابن عريب هو: وجدان الحق يف الوجد.
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والوعي  التاريخ  إىل  ننظر  أن  يجب  الفنومنولوجية  للهرمينوطيقا  السابق  للتعريف  ووفقا   

التاريخي. وقد استشهد هايدغر بحديث شبنغلر عن النقص الذي نجده يف املالحظة التاريخية. 

فاملوضوعية التاريخية ال تتحقق يف ما يرى شبنغلر إال فقط عندما ننجح يف رسم صورة التاريخ 

التي ال تعتمد عىل وجهة النظر املرشوطة باملالحظة يف التاريخ »الحارض«. إن تحرير التاريخ 

تاريخ  أبداً يف حالتنا أكرث من  التي مل تعد  الخاصة باملالحظ،  الشخصية  من األحكام املسبقة 

العامة  وأفكاره  التاريخ،  هدف  هو  األورويب  الغرب  حارض  أن  يفرتض  إذ  املايض،  من  لجزء 

واهتامماته مبعيار تحديد منجزات املايض وما سوف ينجز يف املستقبل هذا هو الهدف من كل 

.)44-Heidegger M.،1999،P.43(ما يىل

فريى هايدغر أن هذا التفسري الذات يضع الوعي التاريخي نفسه قبل مهمة الفوز بالنظرة العامة 

الطريقة املوضوعية املطلقة.  الدازاين اإلنساين داخل نظرة  الكلية لإلنسان« أي جلب  »للحقيقة 

فلم يعد التفسري الذايت بسيطا لتقديم الوعي التاريخي مثل املعرفة لذاتها واملعرفة عن ذاتها، لكن 

باألحرى ترتبط بذاتها مبثل النمط الذي يدفع املايض مواجها يف النمط املوضوعي غري املتحيز. 

إن لدى الوعي التاريخي حارض الدازاين قبل ذاته بالطريقة املساوية ملا يف املايض، وهذا يعني 

أن ذلك الوعي لديه مسبقا مستقبل للدازاين موضوعي قبل ذاته يف املطابقة بالخاصية التاريخية 

التي وضعت يف البداية.  إن التقدم والحساب املسبق للمستقبل وتدهور الغرب مل يكن نزوة أو 

مزحة رخيصة من شبنغلر للجامهري، لكن باألحرى تعبري مرتابط منطقيا لواقعة بخصوص اإلمكانية 

بالنهاية، )الذى مل يكن بعد، فعليا الحارض عندما  التاريخي الحقيقي  األساسية املسبقة والوعي 

 .)Heidegger M.،1999,P.45( )ندرسه ـ نقرؤه ونتنبأ باملستقبل عن طريق املقارنة

سبق أن ذكرنا أن الدازاين ونحَو وجود اإلنسان موجوٌد وقائعي فكيف يتعامل التاريخ مع تلك 

الوقائع؟. من هذا املبدإ للوقائعية فإن تاريخية املوجود اإلنساين ال ميكن أن تتحدد يف الوقائع 

املادية أو حتى يف الثقافة ومظاهر التقدم، أو عرب ما يحققه من إنجازات يف فروع العلم املختلفة؛ 

فهم  من  أساس  عىل  يقوم  والحوادث  الوقائع  هذه  ومثل  املوجود  هذا  تاريخ  بني  الربط  ألن 

عالقة الذات/ املوضوع، تلك الثنائية املتغلغلة يف كل يشء حتى التاريخ وال ميكن بأّي حال 

ال  فإننا  تاريخية  بأنها  املاضية  الوقائع  نصف  أن  لنا  جاز  فإذا  النحو،  هذا  عىل  التاريخ  تصور 

نعرف ملاذا ال ننعت بهذه الصفة نفسها الوقائع الحارضة التي يجب أن تحدد التاريخ للمستقبل، 

والواقع أن هذا ما نفعله أيضا. فالصحف ال يفوتها أن تعلن مقدما أن هذا الحدث املعارص أو 

املقبل سيكون حدثا تاريخيا، فكيف ينبغى أن نفهم الوقائع التاريخية من حيث إنها وقائع تخص 
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املوجود اإلنساين ؟، يقول هايدغر يجب »النظر إىل وقائع التاريخ عىل أنها وقائع للوجود يف 

»إن  هايدغر  يقول  إذ  اإلنساين،  املوجود  وتاريخ  الوجود  بني  ماهويًّا  ارتباطاً  مثة  ألن  العامل« 

أن  هايدغر  يريد  التي  فالتاريخية  إنساين«.  موقف  وكل  ظرف  كل  ويحدد  يحمل  الوجود  تاريخ 

التاريخية  قيمتها  تكتسب  إمنا  تحدث  التي  والوقائع  األحداث  وكل  فردية  تاريخية  هنا  يؤسسها 

من  تاريخيتها  تكتسب  أنها  أي  ذاتها،  تاريخية يف  بوصفها  وليس  للموجود  وقائع  بوصفها  فقط 

املوجود )جامل سليامن، 2006،ص 192-191(. 

إن تثل شبنغلر بالتحديد يف هذا النمط الذي يجب فهمه يف ذاته يف اتفاقه مع ممكناته هو 

التاريخية اإلنسانية مل  العلوم  اليوم حارضا ووضعه إىل األمام. إن  التاريخي  الوعي  الذي جعل 

ذاته  من  يرفع  أن  يحاول  مثال  الفن  فتاريخ  للبحث.  الدقيق  التخصص  أرس  بأخطاء  واعية  تكن 

الرتكيز عىل  هو  كل تخصص  مجال  فإّن  ذلك  من  وبدال  محاكاته.  من خالل  »عقيل«  مبخطط 

الفن يف ذاته، وكذلك سمة وجوده، واإلمكانية املناسبة للوصول  تاريخ  موضوعاته، كام يفعل 

إىل التعريف به. إن سوء الفهم يف محاكاة تاريخ الفن يأت من محاكاة العلوم األخرى له فهي 

يخص  ما  يف  أما   ) وشكل  وتعبري  أسلوب  هو  حيث  من  تفهمه  )فهى  نفسها  تفهم  وال  تفهمه 

موضوعه فنجد االلتباس. كذلك فإن سوء فهم الدين يأيت من عمق الدازاين عندما يدخل تاريخ 

والفلسفة  االقتصاد  تاريخ  عىل  ينطبق  نفُسه  واألمُر  واألشكاِل،  لألمناِط  رخيصة  لعبة  يف  الدين 

 .)Heidegger M.،1999،P.45( والقانون

تضليل  هو  ذلك  وغري  العامل  يف  اإلنسان  وجود  بواقعة  وعى  هو  إذن  التاريخي  فالوعي 

تضليل  هو  النصوص  عىل  الهرمينوطيقا  تركيز  فان  وكذلك  ذاته.  التاريخ  لحقيقة  وإقصاء 

تاريخى تقوم فيه الهرمينوطيقا بنسيان تأويل تطبيقها عىل الحياة اإلنسانية يف معناها األساىس. 

 )Michael Groβheim،2012،S.143(

[5[

الفلسفة هي  فإن  الدازاين، كذلك  الذي يركز عىل وعي  التاريخي  الوعي  الحال يف  وكام هو 

التي من خاللها  النقاط  هايدغر مجموعة من  الدازاين. وقد وضع  مبحثُها األساىس هو  األخرى 

تفرس الفلسفة الدازاين وهي:

1- بوصف أن املوضوعية العلمية نوع من الفلسفة تعد الفلسفة يف حقائقها املطلقة املتحررة 

من وجهات النظر والتعسف غري القابل للنقد يف فلسفة رؤى العامل والصورة املحددة للحياة هي 
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فلسفة طبيعية. إن موضوعية التعريف ومنط املعالجة املوصوف يجعل من الفلسفة ملجأً مناِسباً 

لحامية الّدازاين من النسبية املطلقة.

2- وبوصف هذه املوضوعية نوعاً من الفلسفة، فهي تجعل من الدازاين ذاته موضوعاً لنظرة 

الواقعية. فهي مل تكن فقط محض فلسفة رؤى للعامل، لكن هي الرؤية املمكنة للعامل هي فرصة 

الوجود املتجه نحو النقاط األساسية يف اإلحالة لتعزيزها. 

سعي  مجرد  هي  الفلسفة  من  النوع  لهذا  العلمية  املوضوعية  هذه  فإن  ذلك،  إىل  إضافة   -3

أكادميي قليل جداً لِمن يهرب من الحياة ويتخىل عن لّذاتها للتعايل للوصول إىل ما هو ما وراء 

الحياة التي هي الحياة ذاتها. وبصورة ديناميكية، إن النظام ذاته لديه تحديد لسمة عملية الحياة 

ذاتها، أي مبعنى، أن الفلسفة وحدها لديها ما يتطلبه »الفرد« اليوم من هذا الدازاين وهو ما نطلق 

عليه وجود »الحقيقي يف الحياة«.

أجل  من  تكون  أن  دون  هي  فلسفة  هو  الحياة«  يف  »الحقيقي  هو  الذي  الفلسفة  نوع  إن   -4

»مجرد« الذاتية، فهي كلية وعينية يف وقت واحد، أي أن ما يوجد يف هذا العرض هو ما يوجد 

للمشكالت.  النظر  قصرية  التافهة  النظر  ووجهات  التخصص  عن  بعيداً  وذلك  له  عامة  بحاجة 

 )Heidegger M.،1999,P.50(

وعالقته  وكيفيته  اإلنسان  وجود  عىل  مقصوراً  هايدغر  لدى  الهرمينوطيقا  مفهوم  أضحى  لقد 

تقوم  ألنها  مضللة  هرمينوطيقا  هي  املفهوم  لهذا  وفقا  النصوص  هرمينوطيقا  إن  العام.  بالوجود 

أصيلة،  فنومنولوجيا  هي  املفهوم  بهذا  الهرمينوطيقا  إن  املوجود.  حساب  عىل  الوجود  بنسيان 

فموضوع قصديتها هو الدازاين وتتعامل مع ظاهرته الوقائعية يف عالقتها العضوية مع العامل. لقد 

الدازاين  واقعة  فنومنولوجيا  أو  الدازاين  فنومنولوجيا  الهرمينوطيقا هي  أن  هايدغر رصاحة  أعلن 

يف العامل.

وتلك النتيجة ملفهوم الهرمينوطيقا ناتجة من أساسني هامني: املنهج الفنومنولوجي، وقاعدة  

عل  للقضاء  الفنومنولوجي  املنهج  هايدغر  استخدم  وقد   .seinsvergesenheit الوجود  نسيان 

Die seinsfrage، لنسرتد قيمة املوجود يف  الوجود  يتم معاودة سؤال  القاعدة ومن خالله  هذه 

الهوية  هذه  عن  للكشف  كافية  ليست  املفردة  التاريخية  فالوقائع  األصيل.  الوجود  مع  عالقته 

األصيلة يف اإلنسان وعن واقعة وجوده وأسلوبه يف العامل. كذلك فإن اآلراء الذاتية يف الفلسفة 

ال تكشف عن العالقة الحقيقية بني اإلنسان واملوجودات والوجود والتي تتجىل يف ما هو َمِعيش 
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والتي هي تجلٍّ لفكرة العامل املَِعيش lebenswelt ونتعامل معه من خالل التجربة املَِعيشة، تلك 

التجارب اإلنسانية التي تضع وجودية existenzial اإلنسان أمامنا موضع اهتامم ودراسة. كذلك 

والتعبريات..  واأللوان  لألشكال  دراسة  محض  ليست  هايدغر  لدى  وتاريخه  الفن  دراسة  فإن 

الخ، بل هي دراسة لعالقة الفن بالحقيقة، أي بحقيقة الوجود وعالقة اإلنسان به وإال كان الفن 

مامرسة  بوصفها  لإلنسان  األنطولوجية  الطبيعة  عن  الهرمينوطيقا  تكشف  هكذا  وزائفاً.  ُمِضلاّلً 

فنومنولوجية. 
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حال  هو  كام  عاملي،  نطاق  عىل  أو  واإلسالمية، 

واملفكرين  والعلامء  الفالسفة  من  وازن  عدد 

الحضارة  أثروا  الذين  والغربيني،  املسلمني 

اإلنسانية بأعاملهم ومعارفهم ونظرياتهم.



مارتن هايدغر
سريته الذاتية، فلسفته، وأبرز أعامله

]*[
رشا زين الدين]]]

ُعرَِف الفيلسوف األملاين مارتن هايدغر )1889م ـ 1976م(، لدى قرَّاء العربية منذ ما يقرب 

من نصف قرن، وقد ترجمت بعض محارضاته وأبحاثه إىل اللغة العربية. وعىل العموم يتميز 

هايدغر بغزارة إنتاجه الفكري؛ حيث بلغ ما صدر من أجزاء ألعامله الكاملة نحو أربعة وسبعني 

مجلداً. وقد تنوعت أبحاثه وتعددت حتى غطت شتى املباحث الفلسفية تقريباً. ولذا البد من 

اإلشارة إىل أن حياة هايدغر العلمية شهدت تطورات ومنعطفات كان لها تأثريات حاسمة عىل 

أطروحاته ونظرياته الفلسفية.

أهّم  باإلضافة إىل  الشخصّية والعلمّية  يف ما ييل عرٌض عام ألبرز  املحطات يف سريته 

األعامل واملؤلفات التي نرشت له.

املحرر

بالبحث  يتناوله  أنه »مفكر شديد األصالة«؛ ألن دأبه وديدنه يف كل ما  يُنظر إىل هايدغر عىل 

العودة إىل األصل. وهو يف الوقت ذاته يتخذ سنداً له من تاريخ الفلسفة، وبخاصة من الفالسفة 

السابقني عىل سقراط يف كل منحى ينحوه.

ل شق الدروب الوعرة ومل يدخر وسعاً يف البحث عن الحقيقة،  وألنه مل يسلك الطريق األسهل، وفضَّ

فقد تعرض لهجوم قاس وعنيف، وُوِصَف تفكريه بأنه شديد الصعوبة. بل لقد اعترب بيرت فوست أن 

أفكاره هي »أحجية عظيمة«. وهو »يتبع ذلك الرضب املرهق العنيف من االشتقاقات اللغوية«.

*ـ كاتبة ومرتجمة ـ لبنان.
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وبرصف النظر عام أُلصق به من تُهم وتأويالت فإن معظم الباحثني يف فلسفة هايدغر يجمعون 

عىل فكرة أساسية سيطرت عىل تلك الفلسفة، وهي التفكري بالوجود نفسه. أي التفكري يف معنى 

املتعلقة  باالشكاليات  يتصل  ما  أو  وجوده  عن  ينجم  ما  يف  وليس  موجوداً،  اإلنسان  يكون  ان 

بذلك الوجود. وهذه الفكرة هي أساس النطولوجيا قوية، حيث االولوية للتفكري باإلنسان باعتباره 

»وجوداً«، يف الكون والزمان. فقد حاول هايدغر اكتناه الوجود )حني أشار اليه بالكلمة االملانية 

»زاين« Sein( باستخدام التحليل الظواهرايت )الفينومينولوجي( للوجود اإلنساين )اشار اليه بكلمة 

»دازاين« Dasein(، أي بتحليل مواصفاته يف الزمان واملكان. واعتقد ان الوعي يف محتوياته قابل 

للوصف يف شكل غري متحيّز، أي يف طريقة وصفية.

عرض هايدغر تلك الفكرة بعمق ضمن مؤلفه الذائع الصيت »الوجود والزمان. قد ترجم اجزاء 

منه إىل العربية املفكر املرصي الراحل عبد الرحمن بدوي تحت عنوان »الكينونة والزمن«. يف هذا 

املؤلف وجه هايدغر نقداً جذرياً إىل املجتمع التكنولوجي الغريب. وانتقد اتكاء ذلك املجتمع 

الخطاب ال  ذلك  ان  واعترب  والتكنولوجيا.  للعلم  مركزية  مكانة  إعطاء  قوامه  عىل خطاب مضمر 

يستطيع حل معضالت الحضارة اإلنسانية، وال يصلح كأساس للفكر اإلنساين، ألن جوهر التقنية ال 

يكمن يف التقنية، بل يف املحموالت املضمرة فيها. وذهب إىل القول إّن جوهر ما يُسمى بالخطاب 

العلمي للغرب ال ينبع من العلم، وال يستطيع ذلك، بل يعرب عن موقف ميتافيزيقي للعقل اإلنساين 

الوضعية  مدرسة  بنقده  هايدغر  وُعرف  العامل]1].  عىل  اإلنسان  بسيطرة  وعداً  بصفته  العلم  يقدم 

ما  مؤسس  كارناب  رودولف  الفيلسوف  قادها  التي  املنطقية(  بااليجابية  أحياناً  )تُسمى  املنطقية 

ُعرف باسم »حلقة فالسفة فيينا«. وبدا موقفه مخالفاً و»عدمياً«، خصوصاً يف ظل االحتفاء بالعلم 

الذي ساد التفكري الفلسفي يف القرنني التاسع عرش والعرشين.

شهدت الفرتة التي عاشها هايدغر تغيريات كربى أحدثتها الثورة الصناعية امليكانيكية ثم االلكرتونية. 

فقد تكن اإلنسان يف تلك الفرتة من أشياء بدت بالنسبة إليه كأنها أحالم اسطورية، مثل الطريان وصنع 

اآلالت امليكانيكية والنظر إىل اعامق الكواكب ويف دواخل الخاليا الحيّة واملركبات اآللية وتوليد الطاقة. 

باإلضافة إىل منجزات علمية مل تعرفها البرشية من قبل.  يف هذه الحقبة بدات العلم كأنه قوة هائلة، 

ورسعان ما مال التفكري الفلسفي حيال العلم إىل اعتباره خالصاً غنوصياً. وعىل سبيل املثال فإن وصف 

االحتفال بالعلم ينطبق عىل كارل ماركس، الذي مل يَر للفلسفة شأناً سوى محاولة استخالص قواعد 

عمل من العلوم، وتطبيقها عىل الفكر والتاريخ واملجتمع. وينطبق ذلك أيضاً عىل نقيضيه الرأسامليني 

 [1[ - Martin Heidegger،Sein und Zeit،Copyright 19in edition [006 by max Niemeyer verleg.
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من املدرسة الرباغامتية هرني برغسون وجون ديوي. لكن هايدغر غادر هذه النمطية من االحتفاء بالعلم، 

ليقول ان ما يُحتفى به هو فرح اإلنسان بالسيطرة عىل األشياء من حوله، وان ذلك يؤول عىل انه سيطرة 

لالنسان عىل العامل. وبالنسبة إىل الفيلسوف الذي الم الفالسفة النهم انشغلوا أصالً بالكائن اإلنساين، 

وما يحيط به، بدالً من تركيز التفكري عىل ماهية ذلك الوجود، بدا االحتفال بالعلم وكأنه الذروة يف مسار 

مل يقبله. لذا، مال كثريون إىل وصف موقف هايدغر من العلم بالعدمية )النيهيلية(، عىل رغم انه يُقّدم 

تفكرياً يف العلم، يأخذ مسافة ليتأمل الظاهرة العلمية من دون االنشداه بها، ويصف موضعها يف مجمل 

الفكر اإلنساين. أما مجمل ما توصل إليه يف هذا الشأن فهو ان الخالص ليس بالعلم، بل بالعقل.

من سريته الذاتية

وسط  يف  ترعرع  بادن  ماسكريش،  يف   1889 أيلول/سبتمرب   6 يوم  ُولِد  أملاين،  فيلسوف  هايدغر  مارتن   -

الديني  اإلعداد  نبّهه  فقد  السبب  ولهذا  الكنيسة.  يف  ِقساً  ليكون  أعّدته  عائلته،  كانت  جداً.  محافظ  كاثولييك 

السيد املسيح، وبالتايل حول هوية اإلنسان نفسه يف  الربوتستانتي حول هوية  الكاثولييك  املُبكر إىل الرصاع 

عالقته مع الله. انتقل إىل مدينة فريبورغ ليكمل املرحلة الثانوية، ورسعان ما دخل جامعتها التي ارتبط بها ارتباطاً 

وثيقاً. وُعنّي استاذاً للفلسفة االرسطية، الوثيقة الصلة بالكاثوليكية، يف تلك الجامعة. التي سهَّلت له التواصل مع 

الفيلسوف ادموند هورسل، وهو أحد أبرز مؤسيس املدرسة الفينومينولوجية )الظواهرتية(. 

تابع دراسة الالهوت، لكنه انرصف عنه )1911( إىل   - زاول تعليمه يف مدرسة يسوعية )1903-1908(، ثم 

دراسة الفلسفة، حصل عىل درجة الدكتوراه )1913( ثم التأهيل )1915( برسالتني يف فلسفة املنطق.

- يف ربيع 1916 التقى إدموند هورسل. ويف 1919 ُعنيِّ مساعداً يف الفلسفة يف جامعة فرايبورغ. ويف 1923 

أصبح أستاذاً مشاركاً يف جامعة ماربورغ.

ل عىل كريس األستاذية يف جامعة  - يف 1927 نرش كتاب الكينونة والزمان )Sein und Zeit(. ويف 1928 تحصَّ

فرايبورغ خلفاً لهورسل.

فرباير/شباط  يف  املنصب  هذا  من  استقال  لكنه  فرايبورع.  لجامعة  رئيساً  انتخب   1933 نيسان/أبريل  يف   -

1934. وما بني سنتّي 1934-1944 ُمنع نرش أعامل هايدغر او ذكر اسمه يف املجال العمومي.

- سنة 1945 ُمنع هايدغر من التدريس، وبقي هذا املنع سارياً إىل 1949، ثم ُسمح له بالتدريس حتى تقاعده 

سنة 1958. لكنه واصل بعد ذلك إلقاء املحارضات لغاية سنة 1973.

- تويف هايدغر يف 26 أيار/مايو 1976 يف فرايبورغ.

مؤلفاته: يف ماهيــة الحقيقــة 1930، إســهامات يف الفلســفة )يف امللكــوت( 1936-1938، رســالة يف 
إىل  )1929م(، مدخــل  امليتافيزيقــا:  كانــط ومشــكلة  )1927م(،  والزمــان/  الكينونــة   ،1946 اإلنســانوية 

ــة  ــة: )1949م(، الهوي ــق بالتقني ــئلة تتعل ــتري(: )1942م(، أس ــن )إس ــة لهولدرل ــا: )1935م(، ترنيم امليتافيزيق



377 مارتن هايدغر

2 0 1 يــف 6  خر
A L - I S T I G H R A B االستغراب

وجود اإلنسان، عند هايدغر، نوعان؛ االول وجود أصيل ينتابه القلق للبحث عن ذاته، وحقيقته، 

ووجود أصيل يهرب من القلق بـ: )الرثثرة اليومية، التسلية، االلتباس(، وهو يرى ان الوجود األصيل هو 

الذي مينح العامل معنى.

يقول يف هذا املضامر: »يف القلق يكون املرء« يف وحشة/الوطن)Unheimlich(. وإن يف ذلك 

لتعبريا أول عن الالّعنّي األصيل الذي لدنه يجد الد ّازين نفسه يف القلق: اليشء وال مكان. وتوضيح 

املعنى الكياين للوجودـ  من حيث اختالفه عن الداللة املقولية للــ »باطنية«، قد عنيِّ الوجودـ   بوصفه 

منظوراً  ذلك  بعد  ُجِعل من  قد  ـ يف هذا  الوجود   وإن طابع  مع...  مألوفاً  ـ  لدى... ووجوداً  سكناً- 

دروب  )1959م(،  التفكــري/  يف  الخطــاب  )1955م(،  واالختــالف/ 

موصــودة: )1950م(، مــا الــذي يســمى فكــراً )1954م(، املفاهيــم 

)1983م(. نيتشــه:  )1961م(،  للميتافيزيقــا:  األساســية 

كتب مرتمجة إىل العربية

- نداء الحقيقة، يف ماهية الحرية اإلنسانية: جزءان، ترجمة عبد الغفار 

مكاوي، ونرشته دار الثقافة للطباعة والنرش، القاهرة، )1977م(.

- مبدأ العلّة: ترجمة الدكتور نظري جاهل، ونرشته املؤسسة الجامعية 

للدراسات والنرش، بريوت.

- كتابات أساسية: جزءان. ترجمه وحرره إسامعيل املصدق، ونرشه 

املجلس األعىل للثقافة، القاهرة )2003م(.

- التقنية، الحقيقة، الوجود: ترجمه محمد سبيال، وعبد الهادي مفتاح، ونرشه املركز الثقايف العريب، بريوت 2001.

- السؤال عن اليشء، ترجمه الدكتور إسامعيل مصدق، ونرشه مركز دراسات الوحدة العربية، املنظمة العربية 

للرتجمة، بريوت، )2012م(.

- ما الفلسفة؟ ما امليتافيزيقا؟ هولدرلن وماهية الشعر: ترجمه فؤاد كامل، ونرشته دار الثقافة للنرش والتوزيع، 

)1988م(.

- أصل العمل الفني: ترجمه أبو العيد دودو، ونرشته دار الجمل، كولونيا )2003م(.

- إنشاد املنادى )قراءة يف شعر هولدرلن وتراكل(: ترجمه ولّخصه بسام حجار، نرشه املركز الثقايف العريب، 

بريوت، )1994م(.

املتحدة،  الجديد  الكتاب  دار  املصدق،  إسامعيل  مراجعة  املسكيني،  فتحي  ترجمة  والزمان،  الكينونة   -

بريوت، )2012م(.
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بشكل أكرث عينية بواسطة العمومية اليومية للهم، الذي يجلب الطأمنينة الساكنة، »الوجود- يف- بيته« 

)Zuhause-sein( املفهوم ـ بنفسه إىل صلب اليومية الوسطية للّدازين. أما القلق فإنه عىل العكس 

نفسها.  يف  اليومية  املألوفية  فتنهار  »العامل«.  داخل  املنحط  انهامكه  من  الدازاين  يسرتد  ذلك  من 

إن الدأزين إمنا هو مفرد، لكنه مفرد بوصفه وجوداً ـ يف ـ  العامل. إن الوجود ـ يف يأيت يف ]هيئة[ 

»الرضب« الكيانوي الذي من شأن ما ليس ـ يف  ـ  بيته )Un-zuhause(. وال يشء يعنيه الكالم عىل 

»الالوطن« غري ذلك«]1].

هذا االفرتاض يفيض حسب هايدغر إىل الوقوف عىل حقيقة »أن العامل قد أخذ طابع ال مدلولية 

تامة )Unbedeutsamkeit volliger( تخرتق فهم الّدازين لنفسه من كل جهة. بيد أن ذلك ال يعني  

يزال  ال  هل  ولكن  للتوجه.  ما  جهة  للّدازين  مانحاً  منفتحاً  أي  هنا،  دوماً  كان  فالعامل  العامل،  تبدد 

 )Dort( »أو »هنالك )Hier( »أن مثة »هناك )Sieht nicht( »للجهات من معنى؟ ان القلق »ال يرى

»ال  ليس  الالّمكان  ان  )Nirgends(؛ يف حني  »الالّمكان«  القلق  من شأن  فإن  معه:  االقرتان  ميكن 

يشء« )Nichts( بل هو ينطوي عىل »ناحية ما بعامة، ]عىل[ انفتاح ما للعامل بعامة«]2]. ثم إن مامنه 

يكون قلق، هو وضع عمومي ويومي يلتبس بعاملية العامل، فيفقد معه املوجود-تحت-اليد كل تعنيُّ 

وكل مدلولية. فبفقدان التعنيُّ يصبح كل موجود داخل العامل »ال يشء«؛ وبالخلو من كل مدلولية 

يتصرّي كل موجود يف »ال مكان«. ولكن ماذا يبقى عندما تتبدد املوجودات التي داخل العامل؟ إنه ما 

.)die Welt als Welt( »كان ليبقى سوى حضور«العامل مبا هو عامل

»اتفرد«  من  يستقي  يجعله  بل  الّدازين،   )Vereinzelt( »يفرّد«  أنه  هو  القلق  يف  األمر  رأس  إن 

 als( »إمكانية وجوده: إن القلق هو ما يكشف عنه »بوصفه ]مجرد[ موجود- ممكن )Vereinzelung(

Moglichsein( ال غري]3].

هايدغر واملسيحية

الدين، من  الديني. فقد بحث يف ظاهريات  الهم  الوجودي عن  قلقه  مل يكن هايدغر غائباً يف 

خالل فصول بعض كتبه ومحارضاته، مثل محارضته )ما امليتافيزيقا؟(، التي ألقاها عام 1929م، يف 

السؤال  ان  يرى  هايدغر  كان  ذاتها.  الجامعة  الدين( يف  )فينومينولوجيا  فرايبورغ، ومحارضة  جامعة 

[1[ - M. Heidegger،Sein und Zeit. Être et temps،op،cit.. p 186.

[[[ -Ipid. P 187.

[3[ - Ibid،pp. 188.
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عن الله يختلف كلياً عن السؤال عن أي يشء آخر، وكا يرصح بوضوح بأن )اإللهي وحده هو الذي 

ينقذنا(. وكان يرى اّن لـ: )الله بعدين فلسفيني؛ االول ثيولوجي، وهو املهم الذي يعرفنا باأللوهية 

انرتبولوجي ويتعلق  الدين والفلسفة معاً، والثاين  الله(، وأنهاه مقصد  أنها تسبق  )التي رأى هايدغر 

باملوجودات والطقوس وغريها وهو ما ال يرى هايدغر له أي أهمية. أما األلوهية فرآها تشتمل عىل 

)اآللهة، البرش، األرض، السامء( هذه هي التي رسمت تاريخ األديان  والفلسفة بشكل أدق.

لذا كان هايدغر يهتم باملسيحية مبعناها االصيل والعميق، وهو ما دفعه إىل نقد الكنيسة والطقوس، 

وظل يبحث يف البعد الروحي الفلسفي للمسيحية. والغريب ان هايدغر راح يجد ضالته يف الشعر، 

ويبحث يف حالة الشاعر األملاين الكبري هولدرلني حيث رأى يف هذه الحالة مصرياً يرصد اإلنسان إن 

هو تخىل عن حضور الله يف حياته.

نشأة  منذ  نفسه،  عىل  اإلنساين  الفكر  طرحها  التي  املسائل  يف  التفكري  إعادة  إىل  هايدغر  دعا 

الفلسفة، أي مبراجعة الفكر الفلسفي كالًّ. ولعل سعي هايدغر إىل تجديد الفلسفة عرب نقد جذري 

التي طرحتها عىل نفسها، يبدو متناقضاً مع مقولة ماركس الشهرية »ان اإلنسانية ال تطرح  للمسائل 

لدى  يشبهها  ما  عىل  العثور  ميكن  مقولة  وهي  حلّها«،  تستطيع  التي  املسائل  سوى  نفسها  عىل 

ورأى  بالكون.  عالقته  تحرِّي  عىل  نفسه  البرشي  العقل  قدرة  نقدوا  ما  نادراً  الذين  الفالسفة  معظم 

هايدغر ان الوصول إىل تجديد الفلسفة يكون يف طرح سؤال »الوجود« عليها، وليس بالرتكيز عىل 

الكائن اإلنساين، كام درج الفالسفة عىل ان يفعلوا دوماً. الحقاً، سار كرث من الفالسفة املعارصين، 

الذين يصنفون ضمن ثقافة ما بعد الحداثة، لتبني التقليد الهايدغري، إذا جاز الوصف،  وخصوصاً 

بإعادة النظر يف اشكاليات الفلسفة تاريخياً. فمن املعروف ان جيل دولوز، الذي تويف بعد هايدغر 

بعرشين سنة، أعاد النظر يف مجمل االرث الفلسفي، بدءاً من نقد االسلوب الثابت عاملياً يف تدريس 

الفلسفة باعتبارها تاريخاً للفالسفة وافكارهم. ويف هذا املجال كتب دولوز سلسلة كتب أعاد فيها 

التفكري بأولئك الفالسفة، بدءاً من ارسطو ووصوالً إىل نيتشه. وتوصل دولوز، إىل ان مهمة الفيلسوف 

تكمن يف إعادة صوغ املفاهيم، وعىل نحو مستمر. وكذلك رأى هايدغر ان اللغة، وخصوصاً الشعر، 

هي األداة التي ُتّكن الفكر من الوصول إىل فهم »الوجود« بصفتها الشكل الذي »يُكَّون« فيه فكر 

هولدرلني.  األملاين  الشاعر  قصائد  فيها  تناول  التي  محارضاته  يف  االفكار  تلك  وظهرت  اإلنسان. 

الالوعي  مع  متالمسة  وأداة  محتوى  باعتبارها  اللغة،  التي شددت عىل  الفرويدية  املدرسة  وكذلك 

)الفردي والجامعي(، ما فتح الباب أمام تقاطع كبري بني افكار فرويد وفلسفة هايدغر، وهو ما عرّبت 

عنه يف ما بعد افكار هربرت ماركوز.
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اجلامع بني األنطولوجي  ـ الفينومينولوجي

إفالس  هو  هايدغر،  عند  الدين،  فينومينولوجيا  من  نستخلصه  ان  ميكن  الذي  الدرس،  لعل 

التقسيم الثنايئ، اإلميان ـ اإللحاد بخصوص الفكر، والعلم، واألدب، والثقافة. فمصطلحات مثل: 

بعض  ترددها  التي  املعرفة،  والئيكية  الدينية،  والوجودية  املؤمنة،  والعلامنية  املنهجي،  اإللحاد 

األلسن هي مجرّد مقوالت جوفاء. إذا كان الذي ميكث بني البرش هو آخر آلهة العامل القديم، فإن 

الناس غري قادرين عىل بلوغه؛ ألنهم يتحدثون عنه بشكل ال يسمح لهم بفهم إميانهم الذايت به، 

أمل يصدق هايدغر حينام رصح: أن السؤال َمن هو الله؟ هو سؤال يف غاية الصعوبة بالنسبة إىل 

الشكل هو  بهذا  السؤال  أليس طرح  الله؟ لكن  ما هو  أن يسألوا:  البرش، وبوسعهم، عىل األكرث، 

بحث ميتافيزيقي عن املاهية، وتكريس طرق التفكري املألوفة، وغري الكافية؟ أفال ينبغي أن نبحث 

عن طرق تفكري غري معروفة، وأن نستخدم اإلشارة يف ظل ضيق العبارة؟«]1].

يوصف هايدغر غالباً بانه فيلسوف للفينومينولوجيا االنطولوجية. ويجدر رشح السياق التاريخي 

لهذه الفكرة، التي تُعطي أيضاً تفسرياً للعالقة امللتبسة بني هذا الفيلسوف والنازية.

بالنسبة إىل هورسل، بدت الفكرة االساسية ان الفينومينولوجيا هي علم الوعي وأشيائه. أي انها 

النظرة التي تركز عىل ان اشياء العامل تحمل قابلية الن تُفهم بحد ذاتها، ويتطابق خطاب وعيها مع 

واشاراتها.  تفسرياً ملتضمناتها  يعطي  ما« ليك  »مرجع  إىل  ردها  نفسه، من دون رضورة  وجودها 

ان نقطة االنطالق هي، كام عند كانط، الكائن اإلنساين الذي يتعامل فكره مع الظواهر، يف شكل 

منعزل )او مجرد(، ما يجعل إمكان وصف محتوى الوعي يف شكل مجرد، أمراً ممكناً.

بني هورسل وارسطو والنازية

انطالقاً من رؤية  رسعان ما صار هايدغر شارحاً الفكار هورسل. فقد أعاد صوغ فلسفة أرسطو 

فينومينولوجية، ما ضمن له شهرة كبرية. واملفارقة ان هورسل مال يف آخر ايامه، للتقاطع مع تفكري 

الفيلسوف كانط، لكن هايدغر مل يتأثر بذلك امليل املُتأخر،وفّضل عليه االفكار املُبكرّة التي وضعها 

هورسل يف مؤلفه الشهري »استقصاءات منطقية«، خصوصاً يف الرتكيز عىل فهم األشياء كام هي )أي 

باعتبارها »ظاهرة« بحد ذاتها(. ثم عمل عىل التعّمق يف هذا الرضب من التفكري. وبني عامي 1923 

و1925، انتقل إىل تدريس الفلسفة يف جامعة ماربورغ. ويف العام 1927، ظهرت الصيغة األوىل من 

DROOB. :1]- الخويلدي، زهري: 8002، املصادر الدينية لفلسفة هايدغر االنطولوجية، تاريخ االقتباس: 21-5-2102م، موقع دروب[

.COM
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مؤلفه »الكينونة والزمان« الذي اعترُب رسيعاً النص الفلسفي للقرن العرشين. لقد ضمن ذلك الكتاب 

لهايدغر العودة إىل جامعة فريبورغ. وشهد العام 1933 بداية العالقة املُلتبسة مع النازية. ففي تلك 

السنة، انتخب ُمرشفاً عىل جامعة فريبورغ، بعد اشهر قليلة من تسلم أدولف هتلر منصب املستشارية 

عن  غالباً  بنفسه  نأى  الذي  هايدغر،  يقول  دوشبيغل،  االملانية  املجلة  مع  مقابلته  ويف  املانيا.  يف 

السيايس  النفوذ  لتغلغل  الجامعة ليك يضع حداً  قبل مبنصب املرُشف عىل  انه  السيايس،  النشاط 

فيها، مبا يف ذلك النفوذ النازي. وزاد يف االلتباس، انه القى خطاباً لقبول منصب املرشف، حمل 

االفكار  تتبنى  فريبورغ  جامعة  راحت  ارشافه،  وتحت  املانيا«.  يف  للجامعة  الذايت  »التأكيد  عنوان 

االساسية للنازية، خصوصاً ما يتعلق منها بالقومية االشرتاكية. وبعد سنة، استقال من منصبه. وترك 

الشأن السيايس. وراح النازيون يصفون خطابه الترشيفي بانه ليس نازياً ما فيه الكفاية إذ مل يتضمن 

خطاب التفوق العرقي )أي دمج البيولوجيا مع خصائص تاريخية ثابتة للكائن اإلنساين( وال العداء 

لليهود. واعترب الحزب النازي ان كتاباته، التي ُجمعت الحقاً يف »اسهامات يف الفلسفة«، تتضمن 

عن  عربوا  ثم  الجامعية.  هايدغر  نشاطات  عىل  مفتوحة  عينه  الغوستابو  فأبقى  النازي،  للفكر  نقداً 

سخطهم بأن أرسلوه ليحفر الخنادق يف الراين، باعتباره فائضاً عن حاجة الجامعة! ومل يحل ذلك 

دون منعه من التدريس مدة ثالث سنوات، بعد سقوط النازية.

أفكار  خصوصاً  حار،  سجال  موضع  النازية  باألفكار  فلسفته  عالقة  بقيت  ذلك،  رغم  وعىل 

اعترب من  الذي  نيتشة،  بفلسفة  افتتاناً  فيها  ابدى  وقد  املنرصم.  القرن  من  واالربعينات  الثالثينات 

الشاعر هولدرلن.  افكاره حيال  نفسه عىل  الوصف  وينطبق  النازي.  الفكر  االساسية يف  املراجع 

نازياً، يتمثّل يف هجرانه تقاليد الفلسفة الغربية كلها، وتشديده عىل  وما ساهم يف رسمه فيلسوفاً 

بل  اليونانية،  للفلسفة  »االسطوري«  املرجع  سقراط:  ظهور  قبل  ما  أو  سقراطية  املاقبل  الفلسفة 

للفلسفة الغربية كافة، مبا يف ذلك إرثها امليتافيزيقي. بدا ذلك الهجران متناغامً مع افكار النازية 

انها تسعى إىل تقاليد جديدة يف الفلسفة، وكذلك  املُحتقرة للفكر الغريب، والتي راج عنها أيضاً 

نقدها امليتافيزيقا التقليدية التي عرّب عنها شعار »الصليب املعكوف« الشهري. ويظهر رجوع هايدغر 

إىل ما قبل سقراط ونقده امليتافيزيقا الغربية يف »مدخل إىل امليتافيزيقا« )1935(.

يصف هايدغر الفلسفة الغربية بأنها فلسفة ميتافيزيقية، وتاريخها هو تاريخ نسيان الوجود، فهي 

فلسفة عملت عىل عقلنة الدين، وما وراء الطبيعة. بهذا سعى هايدغر يف مؤلفاته، إىل تقويض كل 

تاريخ امليتافيزيقا الغربية، تلك التي بناها أفالطون وأكملها هيغل، ورّشع لنهايتها نيتشه، وبذا فهو 

يريد فلسفة وجودية ميكن بناء تصور ديني فوقها، وهذا حلم هايدغر العظيم، حيث يرى أن ديناً 
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كهذا يجب أن يكون إلهياً محضاً ال عالقة له مبكونات األديان املعروفة، ومع ذلك، فهو يرى أن 

املسيحية، يف جوهرها، ميكن أن تعطي فكرة عن هذا )الدين الوجودي(.

إذ يعرتف  بأرسطو منذ األساس  تأثر واضح يف تفكري هايدغر  انه كان مثة  بالذكر  الجدير  من 

هايدغر نفسه أن اكتشافه للعالقة الحميمة بني الوجود والحقيقة يعود الفضل فيه إىل أرسطو، كام 

تأثر بفهمه للوجود والفالسفة السابقني عىل سقراط خاصة بارمنيدس وهرياقليطس. 

تأيت أهمية فلسفة هايدغر من قدرتها عىل تجاوز الجدل الذي دار طويالً بني االتجاهات الفلسفية 

املختلفة حول أولوية الفكر عىل الواقع او الواقع عىل الفكر والقضاء عىل ثنائية الذات/املوضوع 

التي ورثتها الفلسفة من ديكارت، كام أنها أحدثت تحوالً جذرياً يف العديد من املفاهيم الفلسفية 

سواء يف نظرية املعرفة او يف فهمها للزمان او فهمها للحقيقة]1]. واستطاعت أيضاً طرح السؤال عن 

الوجود عىل مستوى أكرث أصالة من أي فلسفة أخرى منذ فجر الفلسفة اليونانية، واهتمت اهتامماً 

بالغاً بالتفكري، واعتربته السبيل الوحيد للخروج من أزمة اإلنسان املعارص. 

]1]- جامل محمد أحمد سليامن- مارتن هايدغر ـ الوجود واملوجود- إرشاف أحمد عبد الحليم عطية ـ دار التنوير ـ بريوت 009] ـ ص 7.
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مارتن هايدغر أو عبور الليل
حوارية مع أربعة مفكرين متخصصني بالفلسفة السياسية

ا؟ .. ُمَعادًيا لَلّسامّية؟ هل كان هايدغر نازيًّ
حمــاورة مع املفكر الفرنيس فرانســوا فيديــه فيديه

أعّدها أريك دي روبيرسي
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حوارية مع أربعة مفكرين متخصصني بالفلسفة السياسية

تحت هذا العنوان املثري للجدل ـ كام سرنى ـ انعقدت هذه الحلقة التفكريية حول سرية 

حياة مارتن هايدغر. املشاركون أكادمييون ومتخصصون بالفلسفة العامة والفلسفة السياسية 

عىل وجه التحديد. وهم: اميانويل فاي ـ غايتني بيني ـ بياتريس فورتني وميشال كوهني.

لقد تضمنت هذه الحوارية املشرتكة آراء ومواقف هي يف غاية األهمية لجهة التعرّف عىل 

فلسفة هايدغر. رمبا كان وصف أعامل  أوروبا حول  يدور يف  الذي  الراهن  السجال  طبيعة 

هايدغر بأنها أشبه بعملية عبور لعتمة الليل من أهم األوصاف والنعوت التي تدخل يف نطاق 

العملية النقدية لهذا الفيلسوف الذي مأل دنيا الفلسفة املعارصة ضجيجاً وحرية.

املحرر

غاينت بيني: إميانويل فاي، أنت نرشَت مؤلًَّفا جديًدا عن هايدغر والنازيّة أضاف بالتأكيد عنارص 

جديدة إىل ملٍف دسٍم مسبًقا كام نعلم، ولكن أنت استنتجَت منه فرضيًّة راديكاليّة، مبا أنّك ستصل 

 Sein und يف نهاية األمر إىل نفي مكانة الفيلسوف عن هايدغر. بالنسبة إليك، كّل كتابه، وهذا منذ

Zeit ]الكينونة والزمن[ إىل العام 1945 عىل األقّل )طاملا أنّها مرحلة دراستك(، مشبع بالنازيّة من 

أساسه، حتى وإن ركّزَت يف املقام األّول عىل الندوات من 33-35، حيث تشّكلت تحديًدا ُهويّة 

لكتابك-  التاريخّي  البعد  إىل  هنا  أعود  لن  والدولة.  بالشعب  العالقة  مع  األنطولوجّي  االختالف 

يَك  فهذا ليس موضوعي وال مجايل ـ  ولكّني أعود إىل هذا االستنتاج الذي استخلصتَه من تَحرِّ

Martin Heidegger ou La Traversée De La Nuit - Question à Emmanuel Faye          :العنوان األصيل لالستطالع -

Gaëtan Pégny, Béatrice Fortin et Michèle Cohen - Halimi.

ـ املصدر: أسئلة موّجهة إىل إميانويل فاي.غاينت بيني، بياتريس فورتني وميشال كوهني-هليمي- نرُش للمرّة األوىل يف  السفينة الشبح، 

العدد 5، الليل، خريف العام 005] هايدغر، الصفحات 36-8.

- نقلت النص إىل العربية: م. الدرويش - راجعه: كريم عبد الرحمن.
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التاريخّي. مثّة بالتأكيد بعٌد رهيب اللتزام هايدغر، ولكّنك قفزت حتّى إىل نفي »فلسفيَِّته«، من أجل 

استخدام كلمة غري فصيحة. لكن إذا اتّبع هايدغر أسوأ األنظمة فإنّه مع ذلك ليس األّول يف تاريخ 

الفلسفة الذي يضع نفسه يف خدمة األنظمة األكرث قابليّة للجدل أو لصياغة إيديولوجيّات كارثيّة 

التقاليد املختلفة، ميكن أن  أخالقيًّا أو للدفاع عنها. وهكذا إذا أخذنا مثالنَي من مجموعتني من 

نتذكّر أّن أفالطون يف الجمهوريّة كانت لديه نظريات ميكن أن نصفها من حيث املفارقة التاريخيّة 

الرشعيّة عىل  يسعى إلضفاء  كارولينا حيث  لوك يف دساتري  نتذكّر جون  أن  أو  النِّسالة«،  »علم  بـ 

الهيمنة املطلقة للِبيض عىل السود )انظر إىل الدستور 110 عىل سبيل املثال(. يف حالة لوك أيًضا 

كان مثّة عنف يقرتب من أسوإ نصوص شميت، عنف كتابة االّدعاءات القضائيّة ولكن يف تأكيداته 

من خالل جوهر متناقض مع جوهر القانون نفسه.

مكتبات  من  ولوك  أفالطون  أعامل  إخراج  أيًضا  أيجب  اتّبعناَك،  إذا  وفّظ.  بسيط  سؤايل  إًذا   

الفلسفة، كام أوصيَت أن نفعل بالنسبة لهايدغر؟ ملاذا ليس توكفيل أيًضا، الذي أشار يف املجلّد 

أشعة  تحت  كالثلج  بالزوال  محكومون  الهنود  أّن  إىل  أمريكا«  يف  الدميقراطيّة  »من  من  الثاين 

الشمس، أو ماركس الذي استُخدمت نصوصه عىل نحٍو كاريّث؟ ملاذا ال يُرفض أيًضا أولئك الذين 

الذي  أو ديكارت  العبوديّة،  يبدو قد راعى مسألة  الذي  الظاهر، مثل روّسو  هم غري سياسيّني يف 

رمّبا ميكن أن نفّكر أن مراسالته مع بعض ذوي األسامء الكبرية كانت لها أهدف أخرى غري فلسفيّة 

)ونرغب بإضافة: إلخ(؟

إميانويل فاي: قبل اإلجابة عن سؤالك ـ أو باألحرى، عن اعرتاضك ـ ينبغي أن نرى إذا كانت 

هذه املفردات تناسب كالمي. يبدو أنّك تفّكر بأنّني من باب السخط الخلقّي أردُت أن أطرح ثانيًة، 

يف استنتاجايت، الطابع الفلسفّي لكتاب هايدغر. والحالة هذه، إذا أرشُت إىل أنّه ليس مثّة فلسفة 

من دون موقف خلقّي، فالحّجة أوسع بكثري وال تتلّخص أيًضا بتحقيق تاريخّي. إذا قرأَت الخاتة، 

وكذلك العديد من مقاطع الكتاب، حيث تتحّدد إعادة النظر بالطابع الفلسفّي للكتاب الهايدغرّي 

 ،484  ،454  ،371-370  ،363  ،33  ،21-20 )الصفحات  الكتاب  أُسس  نحو  األبحاث  تقدم  مع 

إلخ(، سرتى أّن إعادة النظر هذه  ليست حاّدة كام توحي لك. إنّها يف الواقع حصيلة مشاعر من 

الوعي املتوايل. هذا ليس فقط التزاًما سياسيًّا لهايدغر، ولكّنها أيًضا نيّته بتدمري التفكري املنطقّي، 

هيغل  مع  انتهت  كأنّها  املعارصة  للفلسفة  الرصيح  ورفضه  الفلسفيّة،  للغة  املنحرف  واستخدامه 

تّم تدمري  الطابع املهجور لألخالقيّة ما يجعل املشكلة جديّة. مع هايدغر،  ونيتشه وتأكيده عىل 

كّل أبعاد الفلسفة تدريجيًّا. هذا يشء كبري، يفرسِّ إىل حّد كبري النفوَذ والسحَر اللذين يلقيهام يف 



منتدى االستغراب386

   2 0 1 6 يــف خر
 A L - I S T I G H R A Bاالستغراب

الكثري من األذهان. كان هنالك اعتقاد بأّن هايدغر كان لديه القدرة عىل تخطّي كّل يشء، ألنّه كان 

أن يحّقق يف  أيًضا إىل  أنّه كان مييل  نر  بأكمله، ولكن مل  الغريّب  الفلسفّي  الرتاث  لتدمري  يطمح 

الفكر ما أرادت الهتلريّة تحقيقه يف التاريخ.  فضاًل عن ذلك، نحن منغمسون مع هايدغر يف واقع 

النازية، حيث القدرة عىل التدمري والراديكاليّة هام من قبيل املقارنات التاريخيّة التي، مع ما سبق، 

ال تذهب أبعد من الذات. أن يكون هناك جوانب إشكالية لدى الكثري من الفالسفة، فهذا أمٌر ال 

يقبل املناقشة، ولكن األمثلة التي تقّدمها ال تبدو متناسبة مع املشكلة التي تطرحها عالقة هايدغر 

بالنازيّة. وأنت ذكرت أفالطون ولوك. سأبدأ مع مالحظة بسيطة، ذات طابع تاريخّي. إّن ما هو يف 

بكثري من مامرسات  أقّل  يبدو  النسل،  قريبًا من أهداف تحسني  أفالطون، ورمّبا يكون  جمهوريّة 

الحقبة التي كان فيها األطفاُل غري املقبولني من ِقبل أبيهم »يُعرضون« حتّى املوت...

إنّه  الكلمة.  معنى  بكّل  لوك  عىل  أو  أفالطون  عىل  يعتمد  ال  هديف  ولكن  بالتأكيد،  غ.ب.: 

ال  للتّو،  قلتَه  ما  إىل  للعودة  ولكن  بالسياسة.  الفيلسوف  السؤال عن عالقة  بطرح  يُعنى  باألحرى 

ميكن تربير أفعال فيلسوف من خالل تحديد موضعه »بالنسبة إىل عرصه«،  أو بالتايل يجب أن 

نعذر أسوأ التزامات هايدغر التي هي عىل املحّك. عندما نبدأ بإيجاد العذر لفيلسوٍف من خالل 

النظر إىل بيئته، ننفي عنه صفة الفيلسوف الكبري، طاملا أنّه مل يحمل هذا االنفتاح، وهذا التغلّب 

عىل األحكام املسبقة للعرص الذي مييّز فلسفًة كبرية.

يف  النسل  تحسني  علم  من  لديه  كان  ما  تربير  املالحظة،  هذه  خالل  من  أزعم،  ال  أنا  إ.ف.: 

الجمهوريّة، وأُقرُّ معك بكّل ما هو غري مقبول يف الصفحات التي ذكرتها لـ لوك. بالنسبة إىل ديكارت، 

عىل العكس، ال ميكنني أن أتبعك، ألّن األمرية إليزابيت التي كان يرتاسل معها، هي من عائلة مخلوعة، 

يف املنفى، من دون أّي سلطة سياسيّة، وليس هناك يشء مثري لالشمئزاز إنسانيًّا يف مراسالته األخالقيّة 

مع إليزابيت أو إىل امللكة كريستينا، التي مل يّدِع أبًدا أنّه كان مستشارها السيايّس.

 من أجل العودة إىل هايدغر والنازيّة، إّن ما كنُت عىل وشك أن أقوله هو أّن املسألة مل تكن 

باخرتاِع  تتعلّق  ولكّنها  قبل،  من  موجودة  كانت  اجتامعيّة  ملامرسات  تُحمل  بضامنٍة  فقط  تتعلّق 

همجيٍّة ال اسم لها. وهذا يجعل من أّي محاولة للمقارنة إشكاليًة. لنأخذ مثااًل عىل ذلك يف تعليمه، 

الطريقة، التي يجعل هايدغر فيها تشبيه الكهف نازيًّا بشكل كامل، مرعبة، وذلك يف دورته يف شتاء 

العام 1933-1934 الذي صدرت مؤّخرًا بعنوان »من جوهر الحقيقة«:  بينام يفّكر أفالطون بـ نسآليّة 

جهته،  من  هايدغر،  يشري  منهج سقراط([   األسئلة يف  بتوجيه  النفس  من  الحّق  )استخراج  ]تَوليد 
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برصاحة إىل هتلر وإىل »رؤية العامل القومّي ـ االشرتايكّ«. هذه الـ Weltanschauung لهتلر ]الرؤية 

الهتلريّة للعامل[، يقّدمها بعبارات متِّقدة  كـ »التحّول الكامل« )Gesamtwandel(، الذي يتزامن مع ما 

يسميه، يف الدورة نفسها، »التحّول الكبري يف وجود )Dasein( اإلنسان«]1]. هل ينبغي عيّل أن أذكِّر 

باإلضافة إىل ذلك بأّن هايدغر يف هذه الدورة نفسها يويص بـ »التدمري الكامل« للعدو الكامن يف 

جذور الشعب؟ هذا االعتذار الهايدغرّي لرؤية العامل معاديًا للساميّة، وعنرصيًّا وإباديًّا، والذي تزامن 

بالنسبة إليه مع »جوهر الحقيقة«، يضعه عىل خالف مع أي فلسفة أو حتى بشكٍل خاّص إذا كان قد 

استخدم بهذه املناسبة، ولكن بطريقة منحرفة، مفردات اللغة الفلسفيّة كـ »جوهر« و»حقيقة«.

غ.ب.: أنت تؤيّد القياسيَّة النازيّة، وهذا ما يقودنا إىل التساؤل الكثري والعميق حول مسألة التفرّد 

هذه. ومن املؤكد أنّه تّم تجاوز الحدود أكرث من أّي وقت مىض، ولكن يف الوقت نفسه كان هناك 

أيًضا نسخة ُمفرطة من االتجاهات وأشكال القوة التي ظهرت من قبل ثّم عادت الحًقا يف أشكاٍل 

هي من دون شّك أقل كثافة ولكّنها مع ذلك مرعبة.

أشكال  الفالسفة يف  بعض  التزام  استمراريّة يف  هناك  األّول:  قضيّة سؤايل  إىل  أعود  ولكّنني 

السلطة، وبني أكرثها عنًفا. من خالل التخلّص من هايدغر، نتخلّص من مشكلة الفلسفة ومن أجل 

الفلسفة: هي مشكلة عالقته بالسلطة.

كان  كلاّم  ـ  تتعّقد  ثّم  ومن  األسوأ  ذلك  يف  مبا  عليه،  هي  كام  ـ  واألمري  الفيلسوف  عالقات 

التي تعطيها  إنّها مشكلة خاّصة بالفالسفة: مشكلة استخدام الصالحيّات  هنالك مشكلة حقيقيّة. 

لهم الفلسفُة. ومن خالل إنكار »فلسفيّة« هايدغر نُبعد هذه املشكلة.

إ.ف.: الحظُت، منذ صدور الكتاب، أّن إعادة النظر باملكانة الفلسفيّة لكتاب هايدغر أثارت 

لدى البعض رّدات فعل قويّة بشكل خاص. كان يجب توقّع ذلك مع القداسة التي أحاطت باسم 

هايدغر يف فرنسا. إّن ما أفهمه قلياًل، هو أّن هذه االستنتاجات هوجمت أحياناً من ِقبل أشخاص مل 

يقرأوا عىل ما يبدو الخمسئة صفحة تقريبًا من الرباهني التي سبقتها والتي أّسست لها. إذا أرادوا نقد 

استنتاجايت، من الرضورّي أيًضا، وبكّل صدٍق، مناقشة بالتحديد النصوص املقتبسة من هايدغر 

والتحليالت النقديّة التي اقرتحتها. 

بالنسبة إىل الجوهر، أنا أفهم أّن استنتاجايت تثري النقاش وهذا هدفها الرئييّس. ليس لدّي يف 

الواقع أي سلطة للبّت يف املكانة املعرتف بها لكتاب هايدغر يف مجتمعاتنا ويف تعليمنا. عندما 

]1]- هايدغر،  Sein und Wahrheit، ]الكينونة والحقيقة[، Gesamtausgabe ]األعامل الكاملة[ ]GA 36/37، ص 119 و5]].
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تحّدثت يف جامعة السوربون بناء عىل دعوة من الزمالء املعلّمني يف املدرسة الثانويّة، قلت كم 

كنت أحرتم الحرية الرتبويّة لألساتذة. كّل ما ميكنني فعله هو أخذ النتائج الفكريّة ألبحايث والتوّجه، 

كام فعلُت، إلجراء مناقشة موضوعيّة. مبقدار ما يأخذ املؤلِّف مسؤوليّة مواقف محددة ومربهنة 

ميكن للمساحة العاّمة للنقاش أن تنفتح. 

فضاًل عن ذلك، فإّن استنتاجايت الحرجة، حيث أشّكُك يف املكانة الفلسفيّة املمنوحة لكتاِب 

هايدغر، ال تأخذ كّل معناها إاّل بالنسبة إىل الواقع الحايّل للمؤلَِّف املـُسّمى »األعامل الكاملة« أو 

Gesamtausgabe، الذي نرُش منه اليوم 66 مجلًدا من أصل 102 حديث. نحن نواجه بالفعل واقًعا 

تحريريًّا وحيًدا: إّن هايدغر نفسه هو الذي أراد أن تُنرش، بعنوان Être et temps »الكينونة والزمن« 

الرايخ  التي نرُشت يف ظّل  نفسه ويف املجموعة نفسها، نصوٌص مثل العرشين مجلًّدا للدروس 

الثالث من العام 1933 إىل العام 1944، والتي نجد فيها أقوااًل نازيّة بنسبة ملحوظة. هذه حالة فريدة 

من نوعها يف تاريخ النرش الفلسفّي: حتّى إّن كارل سميث مل يربمج إعادة نرش مقاالته ومؤلَّفاته 

النازيّة التي تعود إىل األعوام من 1933 إىل 1944. قد أكون أّوَل َمن قَلَِق من هذا الوضع التحريرّي 

وهذه حقيقة، ولكن منذ اآلن الـ Gesamtausgabe ]األعامل الكاملة[ هو الذي من املهم مناقشته، 

وكذلك التحليالت التي اقرتحتها منه، بداًل من النتائج املأخوذة بشكل منعزل، بينام هي مرّبرة من 

خالل األبحاث التي أّدت إليها وليس لها هدف آخر غري وعي جديد.

ما هو اليوم موقف الفيلسوف تجاه الواقع التحريرّي لـ »األعامل الكاملة«، الذي يغرّي بشكل جذرّي 

معطيات قبول كتاب هايدغر؟ يبدو يل من غري املمكن أن نقرتح نوًعا من »الفرز«، الذي منيز من 

خالله أكرث املجلدات نازية بشكل علني واملجلّدات ذات التضمني األقّل رصاحة. كام يشري عنوانه، 

تصور هايدغر خطّة كتابه »األعامل الكاملة« ككّل، ولقد كانت روحه الجامعيّة هي موضوع الخالف.

بالتأكيد أنا ال أنفي قدرة هايدغر عىل تنظيم دورة دراسيّة عن الفالسفة. عندما يتخذ موقًفا لصالح 

أّول إصدار la Critique de la raison pure ]نقد العقل الخالص[، نالحظ أّن هذا األمر ميكنه أن 

يثري اهتامم مؤرّخي الكانطيّة ]نسبة إىل كانط[. إاّل أّن العنف الذي من خالله، استغّل قراءته لكانط 

ليجعل منها سالح تدمري قُلَِب ضّد العقل اإلنسايّن يف العام 1929 نفسه يف دايفوس، عرّب عن نفسه 

بعبارات وبسياق ال يخلوان من مفاهيم سياسيّة.

كان يجب  الوقت، يف حني  مرور  مع  تقلّصت  تبدو  اليقظة،  أّن  هو  ندركه  أن  ما يجب  ولكن 

لجان  أعامل  كّل  اليوم  نرُشت  وهكذا  املستقبل.  عىل  الحفاظ  أجل  من  العكس  عىل  تكون  أن 
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األكادمييّة للقانون األملايّن لـ هانز فرانك، حيث تّم إعداد قوانني الرايخ الثالث، يف برلني باسم 

استمراريّة عمل فقهاء القانون! كذلك نرَش املؤّرخ التعدييّل ]ُمتعلِّق بالنَّزَْعة الَِّتي تَدُعو إىَل إَعاَدة 

النَّظَر يِف نَظَِريَّة أْو ُدْستٌور[ كريستيان تيليتزيك، تلميذ أرنست نولت وهايدغر، مؤّخرًا تاريخ الفلسفة 

العام  انفصال  األدىن  الحّد  إىل  فيه  يقلُِّل  1945، حيث  العام  إىل  فاميار  األملانيّة من ]جمهوريّة[ 

النازيّة مثل ألفريد  الفلسفة املؤلِّفني األكرث علنيّة يف  1933 ويعمل من أجل أن يُدِخَل يف تاريخ 

بوملر. إّن هذا االنزالق الالمقبول أبًدا نحو التعديليّة هو الذي أردُت أن أشري إليه يف استنتاجايت. 

التي  ـ  تتعلّق بستالني  التي  لتلك  نتذكّرها: تقديس الشخصيّة ـ مامثلة  نقطة أخرى تستحق أن 

تحيط لدى البعض باسم هايدغر. وصل هذا التقديس يف فرنسا إىل درجة غري طبيعيّة. لذلك، فقد 

عّد الكثريون لألسف النقَد الواعي واملربهن لهايدغر غري ممكن تصّوره، يف حني إنّه تطّور خارج 

فرنسا منذ سنوات. يك ال نذكر فقط الكتب التي صدرت مؤّخرًا، أفّكر عىل سبيل املثال بأعامل 

غريغوري فرايد ويوهانس فريتش عن »الكينونة والزمن« و»االشرتاكيّة القوميّة«، أو راينهارد ليند عن 

أكرث  النظر  لبعض وجهات  االنتقادات  لهايدغر حيث  الشمويّل« و»التوّحد االجتامعّي«  »التفكري 

قسوة من تلك التي يف كتايب. وهكذا أردُت، من خالل تحلياليت واستنتاجايت، قطَع سلسلة اإلكبار 

هذه التي منعت يف أكرث األحيان كّل نقاش نقدّي يف فرنسا. 

كانت الـ Gesamtausgabe ]األعامل الكاملة[ قد أُعّدت بغية دعم تقريٍر ليس فكريًّا وال فلسفيًّا، 

أي مربهن ونقدّي، ولكّنه ـ نستخدم هنا كلمٍة يحبّها جونغر ـ طقويّس أو »شعائرّي« بالنسبة إىل 

هايدغر وكتابه. هذه العالقة من التبجيل، املنّسقة من قبل هايدغر ومن أكرث تالميذه راديكاليًة، هي 

التي يجب علينا أن نتجاوزها اليوم.

العكس  عىل  ولكن  هايدغر،  من  نتحّرر«  »أن  إىل  أنت،  تقول  كام  أدعو،  ال  أن  عيّل  أينبغي   

إىل القيام بأبحاث نقديّة معّمقة أكرث؟ ال ياُلم املؤرُخ الذي ينرش تاريًخا نقديًّا للرايخ الثالث بغية 

»التحرُّر« من هتلر. ملاذا، منذ ذلك الحني، ياُلم فيلسوٌف، مبدئيًّا، عىل نقده القايس لهايدغر، الذي 

لسَت كذلك-  الحظِّ  ـ ولحسن  البعُض  بالتحديد؟  علينا  يطرحها  التي  هو عىل مستوى املشاكل 

ذهبوا إىل درجة أن يعزوا إيّل نيّة تنظيم إعدامات بالحرق! هذه االّدعاءات غري مقبولة. أنا مل أطلب 

يف أي مكان، أن نزيَل كتابات هايدغر. أنا عىل العكس أدعو الجمهور إىل قراءة ما هو من مّقهم 

عن  ندوته  يف  بنفسه،  قراءتها  أعاد  التي  الربوتوكوالت  ملعرفة  أدعوهم  دامئًا،  عنهم  أخفيناه  وقد 

الرتبية السياسيّة الهتلريّة يف شتاء العام 1934-1933. 
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 ولكن أنتقل إىل املسألة األساسيّة التي طرحتَها، مسألة العالقات بني الفكر الفلسفّي والسلطات. 

أعتقد أّن هذه املسألة هي مركزيّة بالنسبة لبعض الفلسفات كفلسفة هيغل، ولكن ليس لها جميعها. 

كّل فلسفة مهّمة ليست مرتبطة  قرًسا بشكل وثيق مبقاصد السلطة. لقد أبدى ديكارت عىل سبيل 

املثال بضع مالحظات حول ميكافيليل يف رسائله إىل إليزابيت، ولكّنه مل يتعّهد الفلسفة السياسيّة. 

تربية  أجل  من  املؤدِّب،  من  كنوٍع  ولكن  سيايّس،  كمستشار  ليس  ستوكهولهم،  إىل  ذهب  لقد 

كريستينا عىل الصعيد الخلقّي والشخيّص. تبقى فلسفة ديكارت من دون هدف سيايّس مركزّي.

إنّه مختلف تاًما عن هايدغر الذي يف ندوة له عن مفهوم الدولة -1933 1934، يصوغ السؤال 

الذي يستحوذ عليه: »َمن يجب أن يحكم؟. حتّى إنّه يقّدم يف ندوة له عن هيغل والدولة 1934-

1935، تعريًفا للسياسة بأنها »تأكيد الذات« )Selbsbehauptung( للناس وللعرق، الذي يعّده أكرث 

غالبًا  أساَل  للسياسية  الهايدغرّي  »املفهوم«  هذا  والعدو.  الصديق  بني  شميت  تييز  من   أصالة 

لهايدغر،  »فلسفة سياسيّة«  الكالم عن  باإلمكان مع ذلك  أّن  اعتقد  أنّني ال  إاّل  الِحرب.  الكثرَي من 

بالنسبة ملفهوم تافه يتشارك به مع شبينغلر وبوملر وأكرث من مؤلٍِّف ألهَم النازيّة أو هو نازّي بنفسه. 

ا بحيث ميكن االعتامد عليها يف التفكري الفلسفّي بشكل  يف الواقع، حالة هايدغر تبقى مفرطة جدًّ

السياسة  ُربَط مفصليًّا مبنظور  أمام فكر فلسفّي  الفكر والسلطة. نحن لسنا  العالقة بني  عام حول 

العاّمة، كام هو الحال عىل سبيل املثال لدى سبينوزا، ولكّنه من إسرتاتيجيّة تهدف إىل إدخال كالٍم 

قاتٍل ال عالقة له بالفلسفة، يف خطاب ذي مظهر فلسفّي. أّما بالنسبة إىل النازيّة، لقد قادتني أبحايث 

إىل استنتاج بأّن املسألة تتعلّق مبؤّسسة تدمري جذريّة استولت عىل كل أشكال الوجود والثقافة: 

بني  سياسيّاً  رأياً  ليست  النازيّة  السياسة.  وحتّى  الطب،  القانون،  التاريخ،  الفلسفة،  الشعر،  الفّن، 

آراء أخرى، إنّها، كام أثبتناها، املصري التاريخّي للهيتلريّة، تدمري للسياسة، مبقدار نيّة الخري العاّم 

املوجود يف السياسة ـ أو الذي يجب أن يكون موجوًدا، والذي ألغته هذه الحركة.

غ.ب: أعتقد أنك تفهم أّن ما كان لدى هايدغر من خلفيّة فلسفيّة أو جامليّة ملحوظة )ال سيّام 

حول الشعر وتبعيّة مكانة العمل الفنّي( هو الذي يجعل هنا تساؤيل دراماتيكيًّا. أنا أالحظ أنّك ال 

تنفي وجود مجموعة من الفرضيّات الفلسفيّة املحض هايدغريّة. من أجل رفض مكانته كفلسوف، 

فيها  تكون  أن  هايدغريّة ميكن  فرضيّات  الصواب. ولكن مثّة  أو  فيها  الخطأ  نثبت  أن  كان يجب 

خلفيّة فلسفيّة وجامليّة. هل تنكر إمكانيّة الحوار مع هايدغر؟ ألنّه موجود عمليًّا. مثّة هايدغريّون 

فيليب الكوـ  بـ  أفكُِّر  قوّي!  ميول  إنّه  حتّى  أيًضا.  نقديّة  ولكن  ثقافيّة  فقط  ليست  معه عالقة  لهم 

البارت، عىل سبيل املثال، يف كتابه »هايدغر وسياسة الشعر«.
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يذهب  »يجب«،  محارضته  ويف  هولدرلني،  قراءة  حول  هايدغر  مع  نقديًّا  حواًرا  فيه  ينظم  إنّه 

من  أّن ذلك مل مينعه  إاّل  لهايدغر.  للغاية،  السياسية  القراءات  بعض  الكالم عن سخافة  إىل حّد 

اعتباره عىل الّرغم من ذلك فيلسوفًا عظياًم؟ عالوة عىل ذلك، وبالتالزم، حتّى لو كان لدى هايدغر 

هو  )والذي  الفلسفّي  الحوار  أّن  تصّور  أال ميكن  فلسفيًّة،  ها  عدُّ كتب ال ميكن  صفحات وحتى 

ٌب عىل الفالسفة، وال فقط عىل مؤرّخي النازيّة( مع ما هو الفلسفّي لدى هايدغر، مل يكن  متوجِّ

ليحصل إاّل ألّن مساره ينادينا؟ وهكذا كتب ليفيناس مقااًل عن الفلسفة الهتلريّة، وتحدث أفالطون 

وأرسطو مع السفسطائيّني أو عنهم يف حني أنّهم ميثلون كام يبدو نقيَض الفلسفة.

إًذا ماذا تفعل باإلرث الهايدغرّي؟ إنّه كام قلُت حرًجا بالنسبة إليه ويستمّر باالنتشار.

إ.ف.: أنت تذكر خلفيّة هايدغر يف الجامليّة والشعر. مثّة يشء مرعب هنا: هو التعمية التي 

ر كثريًا مؤترُه يف نوفمرب 1935 حول »أصل العمل الفنّي«، من دون  يجب أن تزول اليوم. لقد قُدِّ

النظر إىل املعبد املذكور، الذي عّده هايدغر كمركٍز يؤّسس فيه الشعُب إقامتَه التاريخيّة، بأنّه ال 

الناس  كان  الواقع،  يف  اليونانيّة،  املدينة  يف  اليونايّن.  للمعبد  التاريخّي  املعنى  مع  أبًدا  يتوافق  

املعبد. يف  وليس يف  فيها[  تنعقد  السياسية  املجالس  كانت  عاّمة  ]ساحة  األغورا  يتجّمعون يف 

الحقيقة، بعد شهرين من مؤتر نورمربغ حيث ُسنَّت أسوأ القوانني العرقيّة للرايخ الثالث، ذلك وقبل 

كّل يشء، اعتمد هايدغر عىل املعبد النازّي يف نورمربغ. معنى هذا املؤتر سيايسٌّ وليس جامليًّا، 

واملقارنة اليوم ممكنة بني النسخ الثالث للمؤتر، بتطّوراتها املرضّة عىل مصري الشعب األملايّن 

باإلمكان  بها هايدغر كثريًا،  يشيد  التي  املقاّصة  للمقاّصة، هذه  بالنسبة  أّما  بالكامل.  نؤيّده  الذي 

  DCA التفكري بأنّها يف البداية إشارٌة نحو معبد النور يف نورمربغ، حيث كان 150 كشافًا ضوئيًّا من الـ

ُه إىل السامء أعمدَة أضواء ترسم، يف الليل، حدوَد املساحة حيث يتجّمع »الشعب« ُمصغني  يوجِّ

إىل الفوهرر. يجب أيًضا الحديث، بحسب كلمٍة لـ بول سيالن يف مسّودة رسالة إىل هايدغر، عن 

هذا الضعف الشعرّي والفلسفّي املسؤول عنه هايدغر بشكل كبري. لن أطيَل الحديَث عن السطحيّة 

املطلقة لــ »القصائد« التي تركها لنا مراسُل حّنة أرندت. أنا مستاء من استصالِح سيالن الذي يجّربُه 

اليوَم بعُض الهايدغرينّي الراديكالينّي. عىل صعيد آخر، الطريقة التي ميزج فيها معلٌِّق كـ مكسانس 

كارون شعراَء فرنسيّني مثل ماالرمي وكلوديل وسوبرفيل يف إعادة صياغته لهايدغر بشكٍل محرّي، 

حيث مل يحلّل حتّى ومل يذكر الدروس والكتابات السياسيّة لهايدغر التي تشكل اليوم مدوَّنة من 

عدة آالف من الصفحات املنترشة تقريبًا يف الكتاب كله. هذا املوقف ليس منفرًدا: إنّه موجود لدى 

أكرث من هايدغرّي واحد من املؤّسسة الجامعيّة الفرنسيّة، الذين علّموا خالل عقوٍد هايدغر كام 
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ُعلّم أرسطو أو كانط من دون مواجهة األبعاد السياسيّة النازيّة لكتابه. لكّننا نعرف اليوم الكثري من 

ذلك، عن طريق نرش »األعامل الكاملة«، يك ال يُعاد النظر يف هذا املوقف. 

بالعودة إىل الفلسفة، أنا يف الحقيقة أكرث تشّدًدا ماّم يبدو لك. ماذا يبقى بالفعل من الفلسفة لدى 

مؤلٍِّف يفهم السؤال »ما هو اإلنسان؟« بالتأكيِد عىل الذات لشعب أو لعرق، مياثل الوجوَد بالوطن 

ويزعم أنّه يستخلص من الوجود نفسه »مبدأ العرقيّة«؟ أّما بالنسبة للمسألة الشهرية »مسألة الوجود«، 

ـ  ذكرتها  التي  لألسباب  مستحياًل  يبدو يل  ما  - وهذا  هايدغر  نازيّة  من  تجريدها  لو حاولنا  حتّى 

الفعل )كان( إىل  نفسه تحويل  الوقت  التايل: كيف ميكن يف  الفلسفّي  بالتناقض  سوف نصطدم 

موصوف، كام فعل هايدغر عند حديثه لنا دامئًا عن »الكينونة«، والزعم بالتحّرر بشكل كامل من فئة 

أرسطويّة »املاّدة«؟ إن مل نعد نريد املاّدة، ال ميكن بعد ذلك الكالم عن »الكينونة«. يف الحقيقة، 

واملوجود  للوجود  الوجود[«  بعلم  ]املختّص  األنتولوجّي  »االختالف  لـ  الهايدغرّي  االستخدام 

سمح له بترصيِف ـ كام دّل عىل ذلك جيًّدا كارل لويت يف العام 1946 ـ الجذريّة األكرب واألكرث 

إبهاًما، وبأرِس أكرب عدٍد من العقول إىل أن يحني الوقت الذي تسمح له فيه فعليُّة التاريخ الحقيقّي 

بأن يؤكّد بخشونة أمام مستمعيه بأّن حالة الفوهرر هي الوجود نفسه الذي يجب عىل املوجود الذي 

هو الشعب أن يُلبَس ُحبّه منذ اآلن. أْن يصل تعليم هايدغر، يف ندوته يف العام 1933-1934، إىل 

درجة الخداع واالستيالء عىل العقول، فهذا يدّل عىل أّن ذلك مل يُعد من الفلسفة.

»نقد« مالمئة   كلمة  إّن  مهّمة رضوريّة.  اليوم  هو  هايدغر  أعامل  الفلسفّي ملجموعة  النقد  إّن 

الذي تعرّف فيه ياسربز نفسه عىل صفة  ـ  الفكر لدى هايدغر،  أكرث من كلمة »حوار«، ألّن عامل 

الديكتاتورّي ـ ليس هو عامل َمن يفتحون مساحًة حرًّة للحوار. 

من ناحية أخرى، أنت أرشت إىل عنوان مقالة إلمانويل ليفيناس حول »الفلسفة الهيتلريّة«، لكن من 

الواضح أنّه يستخدم هنا العبارة باملعنى الشعبّي وليس باملعنى الدقيق لـ »رؤية العامل«. لهذا مل يجعل 

ليفيناس من هيتلر فيلسوفًا. إذًا ال ميكن االحتجاج بهذا العنوان لوصف هيتلريّة هايدغر بالفلسفيّة. 

تبقى املسألة التي أثرتَها عن تلّقي هايدغر. أنا أحرص عىل التمييز بني مسألة أسس الكتاب، الذي هو 

موضوع كتايب، ومسألة تلّقيه التي تتطلّب أبحاثًا أخرى، معّمقة أكرث ونقديّة أكرث من تلك التي فضاًل عن 

كونها مفيدة، سبق أن قام بها دومنيك جانيكود من أجل فرنسا. من الطبيعّي أن يُطرح اليوم السؤال التايل: 

إذا كان كتاب هايدغر نازيًّا بهذا القدر الذي يظهره كتايب، فكيف ميكن تفسريُ أّن هذا العدد الكبري من 

الكتّاب، وليس أقلّهم مل يقعوا تحت تأثريها؟ من هذه الناحية،  أنا مثلك: أطرح عىل نفيس السؤاَل نفَسه. 
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لهايدغر  التلميح  اسرتاتيجيّات  عىل  الضوء  تسليط  خالل  من  جزئيًّا  أجبت  قد  أنني  أعتقد 

أيًّا كانت اإلجابات ـ هي تختلف بالنسبة  والتقديس غري املعتاد كثريًا الذي يحيط باسمه، ولكن 

احتجت  لقد  كتايب.  عىل  اعرتاًضا  اعتباره  ميكن  السؤال  هذا  أّن  أعتقد  ال  وأنا  ـ  مؤلِّف  كّل  إىل 

إىل أبحاث معّمقة، اعتمدُت خاللها عىل نصوص ظهرت مؤّخرًا ومل ترُتجم بالفرنسيّة، وتقريبًا مل 

يأخذها أحٌد بالحسبان، من دون الكالم أيًضا عن الندوات غري املطبوعة التي تّكنت من الوصول 

إليها. إًذا نحن حاليًّا يف وضع مستجّد: إدراك مستحدث للكتاب وحالة جديدة من النقد الفلسفّي. 

عىل كّل واحٍد أن يستخلص االستنتاجات. ولكن ال ميكن االحتجاج ضد كتايب من التلّقي السابق 

للكتاب، ما عدا الرغبة بنفي وجود وسبب أن  يكون من البحث الفلسفّي والتاريخّي، والبلبالت 

التي يحملها.

 أضيُف االعتبار التايل. لنضع جانبًا بعَض الهايدغرينّي الراديكاليّني الذين، يف قداستهم التاّمة، 

استسلموا  الذين  أولئك  يبقى  التعديليّة.  حتّى  دفاعه  بدفع  املخاطرة  مع  بهايدغر،  قبلوا جميعهم 

يبدو، من دون أن يفهموه بشكل كاٍف يف مجمله، ومن دون نظرة شاملة  الكتاب، ولكن  ملظهر 

نقديّة. أنا ال أقول هذا كعتاٍب طاملا أّن ظروف التقبّل األكمل، كام أرشت، مل تجتمع إاّل منذ وقت 

والزمن،  للكينونة  الوجودّي  التحيل  من  األّول  الجزء  الكتاب سوى  من  البعض  يحفظ  قصري. مل 

والبعض حفظوا ميتافيزيقا السلطة املعروضة يف النسخة التي نرُشت يف العام 1961 لدروس عن 

نيتشه، ويف النهاية حفظ آخرون »مسألة التقنية« املفّصلة بعد العام 1945. ألنّهم مل يحفظوا جميعهم 

عن هايدغر وقاموا بخيارات، تّكن هؤالء املؤلِّفون من الظهور كـ »نّقاد« أو اّدعوا ذلك، وكانوا 

انتقادات  يقّدموا  أنّهم مل  اعتبار  اليوم  بإمكاننا  أّن  إاّل  الدين أصوليّني.  بالفعل مدافعني عن  بذلك 

كافية بحيث أّن املقارنة الدقيقة بني مختلف مراحل إعداد الكتاب تسمح بفهم التوّجه العاّم الذي 

أخذه هايدغر وبإعادة النظر فيه. لهذا أفّكر أّن ليس كتايب فقط تّم تجاهله بشكل كبري يف فرنسا، 

فتحا  اللَذين  فرايد ورينارد الند  كتايَب غريغوري  مثل  أيًضا،  آخر من األعامل األخرية  ولكن عدٌد 

بالنسبة إىل  النقدّي لكتاب هايدغر، وقد أصبح يف كل األحوال رضوريًّا  التقبّل  عهًدا جديًدا من 

املجلّدات التي صدرت لـ»األعامل الكاملة«.

غ.ب.: إذًا املشكلة كلّها هي عدم الفهم بشكل جيّد كيف تّكنت كّل الخلفيّة الهايدغريّة يف بعض 

ا يف  أقواله من إيجاد مسافة مع النظام، ال سياّم يف كتابات ما بعد الحرب، التي تحّدثَت عنها قليال جدًّ

كتابكـ  لكّن كتاب مارتن هايدغر مل ينته يف العام 1945! لو تتبّعنا قراءتك حتّى النهاية، ال نفهم بوضوح 

كيف تّكن هذا الكّم من األفكار النقديّة لليرباليّة والرأسامليّة من النهل من ينبوع هايدغر وفكره، أعتقد 
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عىل سبيل املثال مبسألة التقنية كام أعاد صياغتها ماركوس وآخرون، ولكن باإلمكان مضاعفة األمثلة.

إ.ف.: هناك أّواًل مسألة األمر الواقع، أميكننا أن نتحّدث بجّدية عن مسافة نقديّة اتخذها هايدغر تجاه 

النظام؟ يف »ملّف هايدغر« يف محفوظات كوملار يف وزارة الخارجية، نكتشف أّن هايدغر ُعدَّ يف العام 

  SD( »service de la sécurité« )SS(  »Sicherheits( 1938 بأنه »موثوٌق به سياسيًّا« من ِقبل جهاز األمن

dienst« ويف العام 1943، عندما أعدَّ ألدُّ أخصامه يف النازيّة، أرنست كريك، تقاريَر ضّده، دافع عنه 

مسؤولون يف الـ NSDAP ]الحزب النازّي أو حزب العامل القومّي االشرتايكّ األملاينّ. 

يجب علينا أيًضا أن نرى كيف عاش هايدغر الذعر عند هزمية النازيّة. نحن نعرف أنّه ذهب يف العام 

1944 إىل برلني مع زوجته ألفريد إلجراء اتصاالت وتقويم الوضع، وأنّه تناول الغداء بالتحديد مع الفقيه 

القانوينّ النازّي كارل شميت: كانت مناقشاتهام تنحرص يف مسألة الحرب. ثم مع وصول قّوات الحلفاء 

ـ وفًقا لشهادة تلميذه وصديقه املؤّرخ التعدييّل أرنست نولت ـ هرَب هايدغر الذي كان قد لجأ إىل 

مسكريتش مسقط رأسه عىل درّاجة خوفًا من إلقاء القبض عليه. فور اكتامل الهزمية، حاول االحتامء 

لدى رئيس األساقفة غروبر الذي مل يكن قد التقاه من العام 1933 وقال ألخت هذا األخري: »بالنسبة يل، 

انتهى األمر«. 

عاش هايدغر هزمية النازيّة ككارثة تاريخيّة وشخصيّة يف آن واحد. انظر إىل إحدى رسائله إىل 

أحد أكرث تالميذه قربًا إليه، املؤّرخ رودولف ستادملان: مع هزمية الرايخ الثالث، دخل األملان يف 

ليل طويل. يف 20 حزيران/يونيو 1945، كتب هايدغر له:

 )GA .نحن، األملان، ال ميكننا االنحناء ألنّنا مل ننهض بعد وينبغي علينا أّواًل أن نعرب الليل 

]األعامل الكاملة[ 16،371(              

مل يتخلَّ هايدغر عاّم ساّمه، يف رسالته إىل أليزابيت بلوكامن يف 12 أيلول/سبتمرب 1929 )القّوة 

األسطوريّة واملاوراء الطبيعيّة األصليّة لليل«...

يف  املسجونني  األملان  الحرب  سجناء  من  سجيَنني  محادثات  عىل  االستناد  أيًضا  باإلمكان 

روسيا، نرُشت يف ج. 77 من الـ GA  ]األعامل الكاملة[: فقط  يف لحظة هزمية النازيّة قال بانّه 

يخىش إبادة اإلنسان. 

إذا »قّدم هايدغر تنازالت« أمام لجنة فرايبورغ عندما حاول تربير نفسه، وإذا تحّدث عن عاره يف رسالٍة 

إىل جاسرب ياسربز عندما احتاج إىل دعمه  يك يُرفع الحظُر عن مامرسته التدريس، فقد كان هذا كّل يشء 



395 مارتن هايدغر أو عبور الليل

2 0 1 يــف 6  خر
A L - I S T I G H R A B االستغراب

تقريبًا. ماذا فعل ما إْن تّكن من رفع رأسه، ما إْن رُقَّي إىل أستاذ فخري يف العام 1951 وُسمح له من جديد 

بالتدريس بعد ستّة أعوام من الحظر؟ يف الدورتني ]التدريسيّتني[ اللتني ألقاهام يف 1951-1952، واللتني 

نرُشتا تحت عنوان »ماذا يُسّمى التفكري؟«، كان بعيًدا عن الرتاجع وانتقاد القوميّة االجتامعيّة، ومل يرُش إىل 

الحرب العامليّة الثانية إاّل من حيث النتائج التي رتّبتها عىل أملانيا. تحامل من جديد عىل الدميقراطيّة، 

وقارن الوضع يف أوروبا بني سنوات العقد السادس وسنوات العقد الثالث من القرن العرشين حيث 

بحسب قوله »مل يكن عامل التمثيالت عىل مستوى ما يرتفع من األعامق«...ويف السنة التالية، أي يف 

العام 1953، نرش دورته التي ألقاها يف العام 1935، مقّدمة عن امليتافريريقيا، حيث يحافظ عىل ثنائه عىل 

ا ألقى هايدغر  »الحقيقة الداخليّة والعظمة« للحركة القوميّة االجتامعيّة. ضمن هذا السياق الثقيل جدًّ

كلامته حول التقنية ونرشها: »Le Ge-stell« يف العام 1949 يف برام و»مسألة التقنية« يف العام 1953 

يف ميونيخ. للحقيقة إّن الكالم عن عامليّة التقنية هو من دون أصالة كبرية وتم استيحاؤه بشكل واسع، 

وبشكل خاّص من الكتاب الذي صدر يف العام 1946 لفريدريك جورج جونغر )الذي كان هايدغر قريبًا 

منه(، Die Perfektion der Technik ]كامُل التكنولوجيا[. من جهة أخرى، من املمكن اآلن إدراك واقع 

أّن الرفض الهايدغرّي للتقنية هو خطاب يعود إىل العام 1945. يف الواقع نحن نعرف ذلك من خالل نرش 

نصٍّ ُمّصّحح لدوراته حول النازيّة يف  Gesamtausgabe ]األعامل الكاملة[ عن عالقة الشعب األملايّن 

بالتقنية وعن »استخدام الجيش األملاينّ للسيارات«، وهو ليس يف سياق رفض التقنية بل عىل العكس. 

هذه نقطة رئيسيّة سأعمل عىل توسيعها يف كتابٍة مقبلة، وهي تفرتض إعادة تقويم شامل لتقرير هايدغر 

إىل أرنست جونغر، يف ضوء نصوصه عن »العامل والسيطرة العامليّة للعرق النازّي«، التي صدرت يف الـ 

GA  ]األعامل الكاملة [)إىل أرنست جونغر، ج. 90(. ما سأقوله ببساطة إلكامل حوارنا، هو أّن كتابه ال 

يحمل لنا أّي ضوء حول األسئلة التي يطرحها تطويُر التقنيات، والدمار الذي تخلّفه، ولكن أيًضا تطوير 

املعرفة الناتجة عنها ال سياّم يف علم الفلك وعلم الكونـ  املجاالن املجهوالن تاًما من قبل هايدغر-. 

إنّها يف الواقع ال تقوم سوى بتغذية الخطابات الكارثيّة التي تُلقى غالبًا اليوم عن رد الفعل النقدّي.

بياتريس فورتن: نحن ال نعيش وال منوت أيًضا، نحن ال نفّكر وال نتكلّم أيًضا منذ انتصار الجنون 

القاتل للمخيّامت. يبدو من الرضورّي التذكري بأّن برميو ليفي يذكرها كـ "الجنون الهنديّس". إّن "سلّة 

نفايات" املخيّامت، "الِخرقة"، بحسب ما قالته آن ـ ليز سرتن، هذا التقلّص غري املسبوق لإلنسان إىل 

إنسان آخر ضمن النوع البرشّي كان له يف البداية معنى أّن تكون اللغة قد أُعيد السيناريو املرسحّي لها.

هذه اللغة كانت بالتأكيد الجبهة التي ُعملت أّواًل لهويّة الشخص، ولكّنها أيًضا للمشهد اإلنسايّن 

للعالـَم اإلنسايّن التاريخّي والناطقة عن الكائنات البرشيّة. كذلك ليس كثرياً السؤال عاّم استوحته 
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الفلسفة من النازيّة املسؤولة عن "السالالت الجزّارة" )ليجاندر( وعن عار الجرمية غري املسبوقة، 

الذي يستند  اللغة إىل العامل، يشري إىل الوجود املحايد بداًل من الوجود الذايتّ  بأّن ما يشري يف 

إًذا  الفكرة اإلنسانيّة لإلنسان. ما هي  لغٍة وبالتايل إىل مواكبة مشهد يقوم عىل هزمية  إىل مواكبة 

فرويد-  قال  تنافس ظروَف –كام  لك  وتبدو  الهايدغريّة  الفلسفة  تظهر يف  التي  الكبرية  الدالالت 

إخراِج ليس الحلم، ولكن هذا الجنون املنظّم هندسيًّا؟ 

التي  األنتولوجيا  حياد  أيًضا  باألحرى  أو  الحياد،  والتحييد.  الحياد  مشكلة  عىل  قلياًل  لرنكّز 

ميكن استخالصها من  "es gibt،ein Dasein« ]هذا يكون، الوجود[، »die Welt" ]العالـَم[، إلخ، 

يساهم يف تقلّص اإلنسان إىل يشء موجود. التحييد من خالل هذا الحياد الذي يطبع حرفيًّا اللغة 

الرعب  نوع من  أيًضا  بتدمريٍ هويّايتّ وتاريخّي لألشخاص، وهذا  بذلك  يف املخيّامت، مساهاًم 

العجيب الذي ميسك اللغة املفرغة من إشارتها إىل الحالة النفسيّة وإىل الجسد اإلنسايّن. هناك 

جسد البطل، ولكن هناك أيًضا نظريه، الجسد األسري. هذه اللغة التي ال نزال ورثتَها الفكرينّي تدّل 

 Ein geistig« الشخصيّة.  فرديّتها  بعنوان  للنفسيّة  كره  أكرث  عاّم  البرشّي وبشكل  للظرف  كره  عىل 

Toter« ]امليت روحيًّا[، يقول هوش، مل يُعد مبستوى املطالبة داخليًّا بحق الحياة الشخيّص؟« 

)السامح بتدمري الحياة ال يستحق الحياة، 1920( هل تحمل لغُة هايدغر بصامتها؟ وفقاً أليّة أمناط؟ 

يُضاف  هايدغر،  فلسفة  لغة  الدالليّة يف  األُطُر  تطّورت  من خالله  الذي  »الحيادينّي«،  عىل منط 

بُعُد تنّكِر اللغة، الذي أصبح كام نعرف أحد لوازم الواقعيّة الحديثة املـُعّدة إلجازِة اإلبادة الجامعيّة. 

صًدى  الإلنسانيّة«  »اللغة  معجُم  منها  جعل  النازيّة،  اللغة  يف  إليها  املـُشار  هذه  االنحراف  سمة 

)Strenbergern،Storz،Süskind,( دار أولستاين للنرش 1989(. تشري هذه النقطة إىل استبدال الكلامت 

لخدمة الواقعيّة الجديدة التي أصبحت مشهًدا لقتٍل »ُمزيٍَّت آليًّا« يقول كريتيش، حيث األمثلة املعروفة 

أكرث هي »االستحامم«، »الِخرَق« أو »وجوه« املوت. هل تعتقد أننا نجد فيه مبدأ »إعادة دالليّة« مامثلة 

يف كتابات هايدغر؟ إذا كان األمر كذلك، فيمامَّ يتكّون هذا املبدأ وما هي مجاالت الواقع التي يالمسها؟

 إًذا هي ثالثة أسئلة تتسّجل يف منطق لغة »إعادة الدالليّة« من ِقبل النتزيّة وتعرّب عن القلق نفسه: 

بالجذر  تتعلّق  الفلسفّي، املسألة  للنازية عىل هايدغر وطريقة تفكريه  إنّه ليس مجرّد تأثري واضح 

نفسها شخصيًّا خارج هذه  تظّن  قّوة  تدمري  نظّمت  التي  الدالالت  بتأثري  وأيًضا  للتفكري  األسايّس 

الحاشية من اللغة التي أورثتنا منذ ذلك الحني شكاًل من أشكال الفكر، وبالتايل شكاًل للغة سَمح 

مبا ال ميكن تصّوره.
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إميانويل فاي: إّن أسئلتك تفتح مجااًل لرّد فعل مهم ال ميكنني تجاهه حاليًّا سوى اقرتاح بضعة 

ميادين.  مع هايدغر ليس هنالك فقط تحيديّة، ولكن هنالك تدمري شامل للوجود الذايتّ. هو نفسه 

يقول يف رسالة بتاريخ 1933 إىل الجسم التعليمّي يف جامعة فريبورغ، إّن »الفرد، حيث يقف، ال 

قيمة له«. إاّل أّن هذه التحيديّة للنفسيّة وهذا اإللغاء لالنسان الذي وصفتَه جيًّدا، أراد هايدغر تسجيله 

استُبدلت  لقد  والزمن«.  »الكينونة  منذ  »اإلنسان«  لكلمة  التديريجّي  اإللغاء  كان  الفلسفة.  لغة  يف 

بكلمة الـ  Mensch]الكائن البرشّي[ كلمة Dasein ]الوجود[. من خالل هذا اللفظ Dasein، كّل 

ما هو أكرث استخداًما يف اللغة األملانيّة، يسعى إىل فرض-يف الصفحة 74 من »الكينونة والزمن« 

خالل ثالثينات القرن العرشين ـ مفهوم الـ  Sein ]له[، »الوجود«، الذي ال ميكن أن يحدث سوى 

يف جامعة من شعب متحد يف مصريه التاريخّي و»مهّمته ]العرقيّة[«. يف ندوٍة له يف العام 1933-

1934 وهي غري منشورة، مل يُخِف هايدغر أّن هذه الوحدة متأصلة، كام بالنسبة إىل كّل النازينّي، 

يف وحدة الدم والعرق، ويف العالقة الحيّة للشعب بفوهررِهم.

املسألة تتعلّق بالنضال لتأكيد الذات )Selbstbehauptung( يف وجه الهيمنة العامليّة. هذا يفرُض 

أن نتجاوز زمن الـ أنا إىل زمن الـ نحن. إّن ما كان يقوله غوتر أندارس عن شبِه واقعيِّة »فلسفة الوجود« 

لهايدغر، يالمُس الصواب: إّن الوجود الذي ُوصف يف »الكينونة والزمن« ال يعرف الجوع. كام أشار 

ماسكولو، هو ال يعرف الحبَّ أيًضا. كّل ما بقي له من الخصوصيّة، هو املوت: بالنسبة إىل الشبّان 

األملان املنضوين تحت النازيّة، هو املوت »األرقى واألصعب«، إنّه موت التضحية، Opfer ]الضحيّة[، 

الذي لطاملا أشاَد به هتلر يف كتابه Mein Kampf ]كفاحي[، وبالنسبة إىل هايدغر يف مناسبة تأبني 

النازينّي لـ ألربت ليو شالغرت الذي مات شهيًدا؛ بالنسبة إىل األعداء الذين ينبغي طردهم من بني الشعب، 

هي اإلبادة الشاملة التي كان هايدغر يدعو لها علًنا يف دورته يف شتاء العام 1934-1933.

 يوجد يف كتاب هايدغر، لحظات كثرية يف اسرتاتيجيّته للقضاء عىل النفس البرشيّة. يف ندوة 

الهتلريّة.  القيادة  البرشيّة من خالل  للنفس  امتالك حقيقّي  1933-1934، يحض عىل  غري منشورة 

للشعب  تعنيان والء  الحّر، ولكّنهام  الَحَكِم  استخدام  تعنيان  تعودا  و»القرار« مل  »الحرية«  مفردتا 

تحت  نيتشه،  عن  دورات  يف  نقيضها.  إىل  الفلسفة  مفردات  كّل  دارت  وهكذا  لفوهررِهم.  التاّم 

اسم »امليتافيزيقا« كان تعريف شموليّة املوجود عىل اإلفراط يف قّوة الوجود هو ما تّم تحديده. 

للمجتمع  الذات  التأكيد عىل  تعني  ولكّنها  أنا،  الـ  تعني  ال  فهي  »الذاتيّة«،  كلمة  إىل  بالنسبة  أّما 

وللشعب وللعرق الذي تواّله هايدغر تاًما يف دروسه حول نيتشه كام ميكن أن نقرأها اليوم يف 

Gesamtausgabe ]األعامل الكاملة[ ـ من دون التزييف املتعّمد يف طبعة العام -1961، لدرجة  أّن 
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هايدغر يرى أّن اإلنجاز األقىص للذاتية يكمن يف اختيار العرقيّة! تبقى النصوص التي ال تُحتمل 

أكرث من غريها هي ندوات برام يف العام 1949: وضع هايدغر عىل املخطّط نفسه الزراعَة اآلليّة 

وُغرَف الغاز، وطرح، بالنسبة إىل ضحايا مخياّمت اإلبادة، نقاش إمكانيّة املوت نفسها. املسألة ال 

تتعلّق ـ كام تحاول التفسريات التعديليّة أن تجعله مقبواًل ـ باستنكار الظروف الوحشيّة إلعدامهم، 

ولكّنها تتعلّق بالتأكيد عىل أّن فقط الذين ميكنهم املوت هم أولئك الذين جوهرهم »يحّب جوهر 

املوت« والذين من خالل الجوهر هم »يف منأًى من الوجود«. تواصل التمييز وتجّذر يف ما هو 

أبعد من تطبيق تاريخّي لـ »الحّل النهايّئ«. هذا ما تطلقون عليه االكرَه للظرف اإلنسايّن الذي استمّر 

اإلنكاريّة  عليه  أطلقُت  ما  ذروتها يف  اإلبادة  إرادُة  تبلغ   .1945 العام  بعد  ما  حتّى  هايدغر  يسكُن 

األنتولوجيّة.

ميشال كوهني-حليمي: عندما نتساءل، كام تفعلون، عن مسؤوليّة هايدغر املفّكر، أي عن تسويٍة 

]الكينونة   Sein und Zeit عنها يف  بالتحّري  بُِدئ  والتي  والنازيّة  الهايدغريّة  الفلسفة  بني  مخزية 

والزمن[ )1927(، نواجُه الكثري من األسئلة. بالتاكيد، املسألة ال تتعلّق أبًدا بتربئة كّل فكرة قبل العام 

1933 وال باعتبار أّن النازيّة تحرّكت وفَق حركة جيٍل عفوّي... ولكن رمّبا يجب تحديد ما تقصدونه 

من »املبادئ الهتلريّة«، عند وجود مثل هذه املبادئ يف أساس Sein und Zeit ]الكينونة والزمن[. 

تُرجعونها إىل  1929، وأنتم  العام  بالعودة إىل  الهايدغرّي  الفكر«  »َمْذَهبََة  كان هابرماس قد حّدد  

ما أبعد من ذلك، أفضل، أنتم ال تدافعون عن فرضيّة »املـَْذهبة« هذه ولكن عن تلك  الراديكاليّة 

الحرفيّة للترشيب املبديّئ. إًذا ينبغي رشح شينئ ورشحهام بطريقة متالزمة: كيف تّكن فالسفة 

ا مثل ك. لويت وإ. ليفيناس من االستمرار بتربئة الـ Sein und Zeit ]الكينونة والزمن[،  حذرين جدًّ

حتّى بعد صياغة أصعب التشخيصات عن الفيلسوف امللتزم بالنازيّة؟

ا. يبدو من التناقض االستناد  إميانويل فاي: مواقُف إميانويل ليفيناس وكارل لويت مختلفة جدًّ

بـ  نوًعا من اإلعجاب  أنّه كان يكنُّ  أبًدا  يُخِف  ليفيناس مل  بالطبع،  ليفيناس لصالح هايدغر.  إىل 

»الكينونة والزمن«. ولكن يجب أن نرى ما الذي أعجبه يف هذا الكتاب. الكينونة والزمن كتاٌب ثقيل 

وغري شّفاف، ذو طريقة إعداٍد سكوالستيكيّة ]مدرسانيّة[ تذكُِّر غالبًا بأبحاث كارم بريغ الذي تابع 

هايدغر دروسه الالهوتيّة الدرسانيّة يف فريبورغ، كام إّن استيعاب مثل هذا الكتاب ال ميكن إاّل أن 

يكون بطيئًا وصعبًا. تبقى الدراسة التي كرّسها ليفيناس يف العام 1932 عند عتبة هذا املؤلَّف. لقد 

اهتّم باألوصاف األوىل للتحليل الوجودّي، ولكن مل يقل شيئاً عن القسم املركزّي للتاريخانيّة، مع 

تصّور مصريٍ أصيل أُعيَد إىل مجتمع الشعب )ص 74( والسحر الهايدغرّي  للتجّذر والرتبة، تتجىّل 
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الـدنيويّة Bodenständigkeit جيًّدا يف تجميع اقتباسات كونت يورك حيث يشكُِّل هذا التجميُع 

الفقرَة األخرية حول التاريخيّة )ص 77(. فضاًل عن ذلك، يُشكُِّل فكُر اآلخر والالمتناهي الذي وّسعه 

ليفيناس احتجاًجا إثنيًّا ضّد  أولوية األنتولوجيا. 

عندما فهم ليفيناس ما ميثِّلُه هايدغر واقعيًّا، ألّف بضع صفحات هي أقىس ما كُِتَب عنه . انظر 

إىل ما قاله يف العام 1957، يف الفلسفة والفكرة والالمتناهي: هايدغر موجود كـ »نتيجة لتقليد طويل 

من األنَفة والبطولة والهيمنة والقسوة«. إنّه »يدعم نظاَم سلطٍة أكرث الإنسانيّة من املكننة«، و»العبادة 

قول  بحسب  إليها،  تستند  التي  يأمرونهم«،  الذين  واألعيان  لألسياد  عبيد  الناس  حيث  اإلقطاعيّة 

د »الديكتاتوريّة السياسيّة« و»الحرب«.  ليفيناس، القوميّة االشرتاكيّة. إنّها »أمومة األرض التي تُحدِّ

الهايدغريّة  العقيدة  والزمن«، ألّن  »الكينونة  تربئة  بعيٌد عن  النقدّي   التشخيص  هذا  األساس،  يف 

للتأصيل هي بالفعل يف هذا الكتاب. والصفحات التي كرّسها ليفيناس لـ »هايدغر وللهايدغرينّي« 

يف »هايدغر، غاغارين ونحن« هي من بني األكرث وضوًحا التي نرُشت يف ستينات القرن العرشين 

تؤّدي  التي  وأجانب«،  أصليّني  سّكاٍن  إىل  البرشيّة  »انقسام  »قسوة«  مؤلفها  أظهَر  هايدغر:  حول 

رمّبا  أيًضا،  األقىس  هو  النقدّي  لويت  كارل  موقُف  والكينونة.  الطبيعة  عن  هايدغر  أسطورة  إليها 

ألنّه كان يعرف تاريخ هايدغر الطويل وقد توّغل جيًّدا يف عقيدة الكينونة والزمن. لويت ال يربّئ 

هذا الكتاب أبًدا. يؤكُِّد يف نّصه يف العام 1940 )حيايت يف أملانيا...( عىل غرار ما أكّده يف مقالته 

التي صدرت يف »العصور الحديثة« عن »اآلثار السياسيّة املرتتّبة عىل فلسفة الوجود لدى هايدغر« 

هايدغر  دفع  الذي  هو  والزمن  الكينونة  يف  املـُطوَّر  التاريخّي  الوجود  تصّور  أّن  عىل    ،)1946(

لاللتزام بالحركة الهتلريّة. من جهة أخرى، هذا ما أكّده هايدغر نفسه يف روما يف العام 1936، يف 

الكينونة  بالنسبة إىل  نتيجًة منطقيّة عندما أعلن، تاًما  الرّد عىل سؤال لويت. استنتج هذا األخري 

د، يربّئ أو يدين يف  والزمن، أّن »تطبيق املامرسة السياسيّة، يف االلتزام الفعيّل لصالح قراٍر محدَّ

الحقيقة النظريَّة الفلسفيّة التي كانت مبنزلة األساس له« )اآلثار السياسيّة.«..، ص 344(. باختصار، 

ُر لويت أّن من الرشعّي إدانة الكينونة والزمن، التي ظهرت يف العام 1933، وذلك عىل ضوء  يقدِّ

تحديًدا يف  أكان  الفتًا،  لويت  لدى  النقد  يبدو يل وضوُح  النازيّة.  لهايدغر يف  السيايّس  االلتزام 

مراسالته مع هايدغر يف العام 1920 ويف تشخيصه عن الراديكاليّة وسلطة القرار ملؤلِّف الكينونة 

والزمن الذي أنا جزٌء منه )انظروا إىل بداية القسم 1، ص19-21(. من جهة أخرى، أشري إىل أّن فَهم 

ه أحد يف فرنسا، وميّر من خالل دراسة الروابط بني هايدغر  الكينونة والزمن يفرتض سياقًا مل يُعدُّ

وبركر وكالب وروثاكر. عىل سبيل املثال ينبغي التذكري بأّن قالب »الكينونة والزمن« هو تقرير بقي 
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1923 يف  العام  التي نرُشت يف  يورك،  والكونت   )Delthey( دلتاي  بني  للمراسالت  منشور،  غري 

مجموعة يديرها أريك روثاكر. كان التقرير باإلضافة إىل ذلك من ناحية أخرى مقّرًرا ملجلٍّة أصدرها 

التي ال  الواقع )الدنيويّة(  التاريخانيّة والتجّذر يف  روثاكر حديثًا. كان هايدغر قد أخذ تصّوره من 

يخفي يورك مفهومها املعادي للساميّة. يف هذا الصدد، تُشّكل املحارضات التي أُلقيت يف العام 

1925 وُعنِونَت »الرصاع الحايّل من أجل رؤية للعامل« التاريخّي، عالمة فارقة رئيسيّة. صدرت هذه 

املحارضات مؤّخرًا برتجمة جيّدة لجان كلودجينز. لألسف مل تظهر قضيّتها أبًدا يف التعريف الذي 

النارش: مل يُقل يشٌء عن فكر الكونت يورك وال عن العالقات بني هايدغر وروثاكر. حتّى  قّدمه 

إّن عنوان املحارضات مل يُْستََعْد عىل الغالف، وأخفى نرُش مراسالت هوسلرـ دلتاي يف املجلّد 

نفسه، القضايا الحقيقيّة. كان يجب أن تُنرش مراسالت دلتاي ـ يورك، أو عىل األقّل أن يتّم تحليلها 

يف الوقت نفسه. 

العام  من  أنطلق  أنا مل  والزمن.  الكينونة  بدراسة  دراسَة املحارضات  كتايب  ربطُت يف  وهكذا 

1927: تّنيُت أّن ال يعدَّ القارئ هذا الكتاَب كنوٍع من املـَعامل الفلسفيّة املنفصلة، ولكن كمرحلة 

يف تأكيد »تاريخيّة« الوجود، الذي سيدفع بهايدغر لاللتزام علًنا بتأييد هتلر يف العام 1933 والسنوات 

الحقيقّي ال يحصل سوى يف وحدة مصري شعٍب  الوجود  أّن  الكينونة والزمن  يؤكِّد يف  الالحقة. 

ا من مفاهيم وحدة املصري ووحدة الشعب اللتني هام أساس  اختار أبطالَه. يكون ذلك قريبًا جدًّ

فريورغ، مل  الحصول عىل كريّس؟ هورسل يف  كُتب ونرُش بهدف  الذي  الكتاب  النازيّة. يف هذا 

يتمّكن هايدغر من أن يقول فيه املزيد، ولكّن ما قاله كان كافيًّا.

 أنا ال أعتقد أنّه كان هنالك نقطة تحّول يف العام 1929. هي أسطورة ابتدعها من بوغلر ولألسف 

العام  انفتح هايدغر أكرث يف دورة  بالتأكيد،  الدقيق.  بالتحليل  رّددها هابرماس، من دون تدعيمها 

1929-1930 عىل املفاهيم األساسيّة للميتافيزيقا )مبا يف ذلك الصفحة 38 الشهرية حيث نّدد بـ 

»التيه السيايّس« لجمهوريّة فاميار( ويف نقاش دافوس مع كاسرييه. يف الوقت نفسه، استمّر بإخفاء 

معاداته  أّن  عىل  شوارير  املستشار  إىل  ت1/أكتوبر   2 يف  رسالتُه  تدّل  برأيه:  األسايسَّ  يشكِّل  ما 

للساميّة الراديكاليّة، ونضاله ضّد ما ال يرتّدد بتسميته »التهويد املتزايد« للحياة الروحيّة األملانيّة، 

»باملعنى الضيّق كام يف املعنى الواسع«، يبقيان مسترتَين إىل حدٍّ كبري. يترصّف هايدغر كأعضاء 

Bund des Artamanen« ]رابطة أرتامانن[  بعض »الدوائر العرقيّة«: أفّكر عىل سبيل املثال بـ » 

التي ميدحها جونغر ـ ومنها انطلق هيملر وداريه- والتي تُخفي عداًء للساميّة القاتلة، تحت ستار 

منح لقب الترشيف من خالل العمل والعودة إىل األرض.



401 مارتن هايدغر أو عبور الليل

2 0 1 يــف 6  خر
A L - I S T I G H R A B االستغراب

 مهام كان عليه األمر، اليوم ونحن منتلك دروس العرقيّة للعام 1933-1934، مل يعد بإمكاننا تجاهل 

التفسري الذي قّدمه هايدغر نفسه لـ »الكينونة والزمن« إىل تالميذه. نراه عىل سبيل املثال يقّدم يف العام 

1934 الهمَّ -التعبري املركزّي أكرث يف »الكينونة والزمن« ـ كـ »رشط اإلمكانية يك يتمّكن اإلنسان أن 

يكون ذاتًا سياسيّة« )GA  ]األعامل الكاملة[ 37/36، 218(، كّل هذا يف درٍس تحّدث فيه عن »هيمنة 

االحتامالت األساسيّة لجوهر العرق األملايّن األصيل« )م.ن، ص89(. يؤكّد هايدغر يف ذلك التاريخ 

ـ بعد سنة عىل وصول الحركة القوميّة االشرتاكيّة إىل السلطةـ  عىل »أنّنا أنفسنا«، أي الشعب األملايّن 

املنضوي تحت الفوهرريّة الهتلريّة، نتمّسك »بعزمية أكرب أيًضا« ماّم كانت عليه يف السابق، بأصل 

الفلسفة اليونانيّة! هذه العزمية كام حّددها، »تّم التعبري عنها يف كتايب الكينونة والزمن«. وأضاف أّن 

املسألة هي »عقيدة يجب أن تظهر عرب التاريخ« وتتعلّق بـ »التاريخ الروحي لشعبنا« )م.ن، ص 255(.

هي ليست فكرة فلسفيّة تلك التي تكمن يف عمق كتاب هايدغر، ولكّنها اعتقاد عرقّي بالتفّوق 

األنتولوجّي لشعٍب ولألرومة التي توجد فيه. يف واقع األمر، القراءة املتأنّية لفقرات الكينونة والزمن 

الحقيقّي للوجود يف  حول املوت والتاريخانيّة، مع مدحها للتضحية والختيار األبطال واملصري 

وحدة الشعب، تدّل عل أّن هذه العقيدة كانت موجودة مسبًقا يف الكتاب يف العام 1927.

د  واملـُجدِّ املنفرد  التعريف  لتحديد  رضوريًّا  يبدو  »املالزم«،  الثاين  السؤال  خ.:  ـ  م.ك. 

للنازيّة كـ »Bewegung« ]حركة[، أكرث منها كإيديولوجية من أجل فهٍم أفضل  الذي الذي قّدَمته 

لتشخيصك الخاص بالـ  »الكينونة والزمن«. أميكنك أن توّسع هذه الفكرة؟ هذا التوسيع يبدو يل 

رضوريًّا إلزالة بعض االلتباسات.

إىل  النازيون  به  يشري  الذي  األسلوب  هو  جديًدا:  ليس  الواقع،  يف  التعريف،  هذا  ف.:  إ. 

أنفسهم، وهايدغر ال يُخالف القاعدة. املعنى الكيّل للنازيّة ال ميكن أن ينعكس يف البنية الفوقيّة لـ 

»إيديولوجيا«، حتى لو كان ال مجال للشّك بأّن نجد يف الهتلرية عدًدا قلياًل من الثوابت - بدًءا من 

معاداة الساميّة ـ التي ميكن تشبيهها تاًما بنوٍع من نواة لإليديولوجيّة. يف الواقع، النازيّة مؤّسسة 

إبادة مبدؤها ونهايتها يجب أن يبقيا مسترتين: انظر إىل الرّس الذي يحيط  بتطبيق »الحّل النهايّئْ. 

ينبغي يف هذه  الروحيّة نفسها فهم كالم هايدغر عن الرس، الباطن الخفّي والظاهر، أو عاّم »ارتفع 

من األعامق« يف عرشينات القرن العرشين. قدرة التلميح لـ »الحركة« ملفتة. انظروا إىل خطابات 

الفوهرر عن السالم، يف الوقت الذي مل يكن يحلم فيه سوى بإعادة تسليح أملانيا بشكل كثيف. 

وبعد العام 1945، كام يعرّب هايدغر عنه يف رسالة مل تُنرش إىل جونغر يوضح فيها القول املأثور 
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لريفارول، »الحركة« تستمّر يف »السبات«: صفاء الطأمنينة الكاذبة، التهدئة بانتظار إله جديد، ليسا 

أقّل رعبًا  بالنسبة إىل املستقبل من خطابات العام 1933 األكرث عدائيّة.

م.ك. ـ خ.: يف السلسلة األخرية للديالكتيك السلبّي بعنوان »تأّمالت يف امليتافيزيقا«، وال سيّام 

للفّن  الفلسفّي  العرف  هذا  لكّل  نفسه  الحضن  هذا يف  يحدَث  أن  أمكَن  »إْن  التايل:  املقطع  يف 

الناس  مالمسة  عىل  قادرين  يصبحا  مل  والروح  العرف  بأّن  فقط  يعني  ال  فهذا  التنويريّة  وللعلوم 

وتغيريهم«. يف هذه املقاطع نفسها، يكمن الكذب يف املطالبة املنّمقة باالكتفاء الذايتّ. كلُّ ثقافٍة 

تَلَت أوشفيتز ]معسكر أوشفيتز لالعتقال واإلبادة[، مبا يف ذلك نقدها الرسيع، ليس سوى كومة 

من القاممة. من خالل ترميم نفسها بعد ما جرى من دون مقاومة يف أثناء عبورها، أصبحت هذه 

اإليديولوجيّة قويّة بشكل كامل منذ أن سمحت لنفسها، يف أثناء معارضتها للوجود املادّي، بإعطائه 

مذنبة  ثقافة  للحفاظ عىل  يُرافع  َمن  إّن  الجسدّي.  والعمل  الروح  انفصال  منه  الذي حرمه  الضوء 

بشكل جذرّي ومتهالكة يتحوَّل إىل متعاوٍن، يف حني إّن َمن ميتنع عن الثقافة يساهم فوًرا بالهمجيّة 

التي تتكّشف الثقافة عنها. حتى الصمت ال يخرج عن هذه الدائرة. إنّه ال يقوم، من خالل استغالله 

الحقيقة إىل  مرّة أخرى هذه  مقلًِّصا  الشخيّص،  بتأصيل عجزه  الحقيقة املوضوعيّة، سوى  لحالة 

د  ]مستوى[ الكذب«.، أدورنو يسلّمنا معضلًة يائسة مع الحاجة امللّحة للخروج منها. كيف تُحدِّ

تحليل كتابك بالنسبة إىل هذه اللفتة األدورنويّة املزدوجة؟

 أ.ف.: أنا ال أعدُّ هذا النص دعوًة للتخيّل عن عمل نقد الفكر، بل عىل العكس. أدورنو نفسه، 

يف »مصطلحات األصالة« كام هو الحال يف الديالكتيك السلبّي، انغمس يف النقد األكرث حساًم 

واألكرث تبرّصًا الذي كُتب عن هايدغر. بعد قولنا هذا، ال ميكننا عبور النازيّة من دون معرفة اليأس 

ينبغي علينا مع ذلك، كام  أنّه  يُعرّب عنه أدورنو. ولكّنني ال أعتقد  الالمحدود. يبدو أّن هذا هو ما 

ُل الفلسفة نفسها، أو »امليتافيزيقا  كانت الحال مثاًل مع دريدا، الوقوع يف الفّخ الهايدغرّي وأن نَُحمِّ

تنشأ عىل  إنها  العرشين.  القرن  االستبداديّة يف  االنحرافات  هايدغر مسؤوليَّة  فرّسها  الغربية« كام 

عكس انحراف الفلسفة وتدمري الفكر والحّس اإلنسايّن الذي يبقى أمنوذجه األكرث تطرفًا عىل وجه 

التحديد هو أمنوذج هايدغر.



هل كان هايدغر نازيًّا؟ .. ُمَعادًيا لَلّسامّية؟
حماورة مع املفكر الفرنيس فرانسوا فيديه

]*[
أعّد احلوار: أريك دي روبرييس]]]

عن  اإلجابة  تحاول  وهي  للجدل،  إثارة  األكرث  القضية  حول  الندوة  هذه  مناقشات  تدور 

الندوة عىل شكل محاورة  للنازية. وقد جاءت  أم معادياً  نازياً  إذا كان عايدغر  التساؤل عام 

مع  روبرييس  دي  أريك   ،Revue des Deux Mondes العالََمنْي«  »مجلة  مدير  بني  دارت 

املفكر والباحث الفرنيس فرانسوا فيديه. أما املحور األسايس لهذه املحاورة فقد تركز عىل 

التساؤل القلق حول معنى أن يكون املرء فيلسوفاً ويكون يف الوقت نفسه داعية إىل الظلم 

والقهر كام هي التهمة التي وجهت إىل هايدغر لجهة صلته بالحزب النازي يف أملانيا. علامً 

أن هذه املحاورة ال تجزم يف خواتيمها بأن هايدغر كان مؤمناً بالنازية، وإن هادنها يف لحظة 

ما من رئاسته للجامعة.

املحرر

إثارة  األكرث  القضايا  إحدى  شّك،  أّي  دون  من   )1976-1889( هايدغر  مارتن  قضيّة  تبقى 

للجدل يف تاريخ الفلسفة عىل الرغم من أنّها تفيض بالرصاع والجداالت، فضاًل عن أّن كتابه 

إنه  العرشين.  القرن  يف  الفكر  يف  األكرب  الكتاب  هو   ،)1927( والزمن«  »الكينونة  األسايّس 

ليس  عرصنا.  تهديدات  كبريين  وعمق  بحامس  تأّملوا  قد  الذين  الرجال  أحِد  كتاُب  بالتأكيد 

*- نقالً عن:  Revue des Deux Mondes  ]مجلّة العالـََمني[، نيسان/أبريل 014].
- العنوان األصيل للمقال:

 HEIDEGGER ÉTAIT-IL NAZI? ANTISÉMITE?-Entretien avec François Fédier réalisé par Eryck de 

Rubercy.

- تعريب: هدى الفقيه - مراجعة: ألبري شاهني.
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أمامنا سوى أن نتذكّر هذه السطور من »السكينة«: إن الثورة التقنيّة التي تتجه نحونا صعوًدا تّكنت 

التفكر  النووّي من أن تفنَت اإلنساَن وتبهره وتدوِّخ رأَسه وتأرسه بحيث أصبح  منذ بداية العرص 

الحسايّب ذات يوٍم هو الوحيد القابل للمامرسة. ما هو الخطر الكبري الذي يهددنا؟ ثم إّن املدهش 

التأميّل، أي  الفكر  بالالمباالة تجاه  الذي يخرتع ويخطّط، مصحوبًا...  الحساب  براعة  أكرث هو 

الغياب الكامل للفكر. وبعد ذلك؟ إّن اإلنسان رفض ونفى أنظَف ما لديه ليعرف أنّه كائن مفّكر. 

هل املسألة هي إذًا إنقاذ هذا الجوهر لإلنسان؟ املسألة هي الحفاظ عىل يقظة الفكر]1]. أو هي 

أيًضا ما ال ميكنه أن يكون أكرث وضوًحا وصفاًء، ومبدئيًّة وأساسيًّة يف محارضة  »كلمة نيتشه« 

»مات اللّه«: »رمّبا ندرك ذات يوم أّن ال التوقّعات السياسيّة املستقبليّة، وال الرؤى االقتصاديّة وال 

الرؤى السوسيولوجيّة والفنيّة والعلميّة، وال حتى الرؤى الدينيّة أو الغيبيّة كافية للتفكري مبا يحدث 

يف العامل يف هذا القرن. ألّن ما يقّدمه هذا للتفكري بالفكر ليس معنى نهائيًّا ومسترتًا، ولكّنه يشء 

أقرب: إىل املعرفة األقرب التي نتجاوزها دامئًا ألنّها ليست بالتحديد سوى األقرب. من خالل مثل 

هذا التجاوز، نحن منارس عىل الدوام، من دون أن ننتبه، قتَل وجود املوجود]2]، باختصار، الفكر 

الذي ال ميكن اإلحاطة به، حيث ال تتقاطع فيه فقط مسألة الكينونة والوقتيّة، واملسألة األساسيّة 

والتقنيّة لنهاية امليتافيزيقا أو التاريخ، أو أيًضا مشكلة العلم واللغة... 

تبقى حقيقة أّن كتاب هايدغر جديٌر اليوم أكرث بإيقاظ ليس رّد الفعل ولكن أيًضا ببعث النقاش 

ذلك  مع  بأّي مثن.  النازيّة  لتثبيته يف  اإليديولوجّي،  بالهاجس  املتأثّرين  منتقديه  لدى  السيايّس 

يف فرنسا ـ حيث استفاد املـُداُن ـ أو باألحرى املذنب ـ  من اإلعجاب الذي لقيه بفضل جون 

بوفريه )1907-1982(، الشخص الذي أُرسلت إليه »رسالة حول اإلنسانيّة«، ومؤلٍّف »حوارات مع 

هايدغر«، الذي، عندما سألته يك أعرف بالتحديد إذا كان، بحسب رأيه، فكُر هايدغر، الذي ظهر 

تحت النازيّة املولودة، مل يطرح أّي مسألة تستند بشكل دائم إىل الحاليّة، كان من ضمن إجاباته: 

اتهاَم فكٍر كبري هو واحٌد من عجائب التسيس ]...[ الذي يستقطب كّل االهتامم مع تفسري  »إّن 

الفلسفة كـ »إيديولوجيا«، وهذا قّمة ما ساّمه رميبو »ضعف العقل]3]«. لقد مىض عىل كتابة هذه 

السطور أربعون عاًما. هل هي قدمية إىل هذه الدرجة؟ 

]1]- مارتن هايدغر،Sérénité in Questions III ]السكينة يف األسئلة  III[،  ترجمة أندريه بريو، غاليامر، 1966، ص 180. 

  mènent nulle part اللّه«[ يف  »مات  نيتشه  ]كلمة   "»Le mot de Nietzsche »Dieu est mort" هايدغر، محارضة   مارتن   -[[[

Chemins qui ne ]الطريق الذي ال يؤّدي إىل أّي مكان[، ترجمة ُولفغوغ بروميه، غاليامر، ]196، الطبعة الجديدة. مجموعة "تل"، 1986. 

.Douze questions posées à Jean Beaufret à propos ،3]- أريك دي روبريس ودومنك لو بويان[

de Martin Heidegger ]اثنا عرش سؤااًل مطروًحا عىل جون بوفريه حول مارتن هايدغر[، بروكت، مجموعة "أعورا، 011]، ص37 
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حسًنا، أمل تكن حرية قرّاء »الكينوننة والزمن« كبرية عندما تعرّفوا عىل مفردات خطاب مكتب 

رئاسة الجامعة، الذي ألقاه يف العام 1933 عند تولّيه منصب رئيس جامعة فريبورغ أون بريسغو؟ 

به عموًما، وليس سوى سذاجة سياسيّة، وال  يُحتجُّ  الذي  الحكم،  ال ميكن لخطأ  مرتَكب يف 

الستقالته من منصبه بعد حواىل سنة أن يبُدَوا كافيَنْي لتربئته أو إلقفال الجداالت. وبالنظر إىل ذلك، 

ا، هو األكرث تبرّصًا عندما يؤكّد: »إذا كانت  فإّن فيليب سولري الذي، حول هذه النقطة الحساسة جدًّ

النازيّة حدثًا رئيسيّا يف التاريخ، فإّن فكَر هايدغر هو الوحيد الذي يسمح بالتعرّف عىل رهانَيها 

الحقيقيّني. النقد الوحيد إلتام العدميّة أي للميتافيزيقا نفسها، كهيمنة عامليّة للتقنية، وكتهيئة تكيٍّف 

 بيولوجّي للكائن البرشّي، هذا النقد، نحن ندين له به. حول ذلك االمر، الكذُب شامٌل تقريبًا]1]«.

 ولقد قال سولري نفسه الذي شجَب نيَّة اإلرضار بكتاب هايدغر: »عظمتُه هي التفكري باستفحال 

العدميّة األوروبيّة. هذا مرّة أخرى ما يجعله ال يُطاق من ِقبل كّل رجال الدين. ]...[ انظروا، يف 

هذا النطاق، إىل الحركة البافلوفيانيّة ]نسبًة إىل إيفان بافلوف[ بالنسبة إىل هايدغر. اقرأوا برسعة 

الصحافة بطريقة فكريّة تشاهدوا العدوان الدائم ضّد َمن يفّك عقدة العدميّة. أكان هدف استبعاٍد 

استحواذّي لهذه الدرجة يدّل عىل أّن الرهان محرتق]2]. ولكن من دون أن نحسب اليوم أّن مسألة 

هايدغر معاٍد للساميّة تشّكل، فضاًل عن ذلك، موضوع جدٍل كبريًا منذ اآلن، وهذا مبناسبة ظهور 

اإلصدار القادم يف أملانيا يف دار فيتّوريو كلوستريمان، النارش لكتبه، النّص الذي مل يُنرش كاماًل 

.)Schwarze Hefte( »ومن 1200صفحة بعنوان »الدفاتر السوداء

تُشكِّل املذكّراُت الشخصيّة الحقيقيّة ألفكار الفيلسوف التي احتفظ بها منذ أوائل الثالثينات 

حتى عام 1970، عندما قّرر أن ينرشها، ما مجموعه ما ال يقل عن تسعة مجلدات، وردت يف 

نهاية الطبعة الكاملة لـ »أعامله الكاملة« )Gesamtausgabe( ولكن بعض املقتطفات نرشها 

يف املجلّة األسبوعيّة » Die Zeit » يف كانون األّول/ ديسمرب املايض بيرت تراوين،  املسؤول 

عن النرش، تدّل بوضوح، بحسب قول هذا األستاذ يف جامعة فوبرتال، عىل »معاداة للساميّة 

خاّصة« وصفها بأنّها »تاريخيّة« )historial seinsgeschichtlicher Antisemitismus( ]البداية 

التاريخيّة ملعاداة الساميّة[ يك ال تكون لها عالقة مبعاداة الساميّة التي ارتقت مع اإليديولوجيا 

النازيّة التي كانت هي نفُسها قامئة عىل العرقيّة البيولوجيّة. هذا ال مينع: فقد ُوصف هايدغر 

]1]-  فيليب سوللرز، loge de l’infini  ]مدُح الالنهاية[، غاليامر، 001]، ص 1041.     

]]]- م.ن، ص 1043 وص 1047.   
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حًقا مبعاداة الساميّة. كام يُتوقَّع، تعرّض بعد ذلك عىل الفور يف الصحف واإلذاعة لرّدة فعل 

مرتافقة مع أسوإ االتهامات، لقد شارك العاملُ بأجمعه تقريبًا مبهاجمته. نقول هنا بأّن »الكالم 

حول  ممكن  شّك  كّل  تزيل  »فقرات  عن  نتكلّم  هنا  النازيّة]1]«؛  أهوال  عن  ُمْعميًا  محزنًا  كان 

الطبيعة العميقة والفادحة لنازيّة هايدغر«؛ إىل جانب ذلك، كُتب أّن »هذه الدفاتر السوداء، يف 

الواقع، مليئة باألفكار املعادية للساميّة غري القابلة للمناقشة. حاّدة، خبيثة]2]«. وهذا كلّه حتى 

قبل التمّكن من التأسيس عىل ما كتبه مؤلّفه يف الواقع: وبرصف النظر عن برتها عن سياقها، 

فإّن الفقرات املتّهمة من هذه الدفاتر السوداء االتي أُعلن عن صدور املجلّدات الثالثة األوىل 

منها يف خريف العام 2014، بالتزامن مع صدور بحٍث لبيرت تراوين، نارشها العلمّي، »هايدغر 

وأسطورة املؤامرة العامليّة لليهود، فيتوريو كلوستريمان، 2014(«.

فارياس  فيكتور  أطلقها  التي  تلك  بعد  لهايدغر،  جديدة  مسألة  إنّها  شّك،  دون  من 

قبل  من   2005 العام  ويف  ذلك  وبعد   ،1988 العام  يف  بورديو  وبيري   ،1987 العام  يف 

هتلر]3] خطابات  كتب  قد   كان  الفيلسوف  بأّن  تخمينه  مع  نفسه  هو  الذي  فاي،   اميانويل 

 ويويص بأّن ال يشء أفضل بالنسبة لكتاِبه من الحظر واملنع« »هذا الكتاب ال ميكنه االستمرار 

 بتمثيل صورة املكتبات الفلسفيّة: هذا ليس جّديًا بل إّن مكانه يف أعامق تاريخ النازيّة والهتلريّة]4]«

 هذا ليس جّديًّا بشكل واضح. 

 615 ما مجموعه  مارتن هايدغر«،  تزامنت مع صدور »معجم  كّل حال،  إنّها مسألة، عىل 

مدخاًل يتعلّق بعّدة عناوين أبواٍب يف فهرسه املوضوعّي: »الفّن والشعر«، »اإللهّي«، »العلم«، 

مخترب  إىل  بالدخول  يسمح  الذي  املفتاح  من  نوًعا  تلقينيًّا،  كتابًا  جعله  ما  هايدغر«،  »طريق 

فيه  تُرجمت  التي  العناوين  بكّل  يبدأوا  بأن  يقرأون األملانيّة،  الذين ال  كتابه، ويسمح ألولئك 

إىل الفرنسيّة )ِمن ما هي امليتافيزيقا؟ مروًرا بالتوجيه نحو الكالم وصواًل إىل اإلصدار األخري، 

]1]-  جون كليه مارتن، » ?Heidegger،le coma dépassé de la philosophie française «  ]هل هايدغر هو الغيبوبة املتخطّاة  

للفلسفة الفرنسّية؟[.

.heidegger-le-coma-depasse-de-la.html/1[/http:// strassdelaphilosophie.blogspot.fr/[013 

]]]- روجر – بول دروا،  " Pour en finir avec Heidegger " ]من أجل االنتهاء من مسألة هايدغر[، لو بوان، الخميس 6 شباط/فرباير 

014]، العدد 160]، ص 95.

-Heidegger،l’introduction du nazisme dans la philosophie. Autour des séminaires inédits de 1933 ،3]- إميانويل فاي[

1935   ]هايدغر، مدخل إىل النازيّة يف الفلسفة. حول املحارضات غري املنشورة من العام 1933 إىل العام 1935[، ألبني ميشال، 005]، ص43]-46].

]4]-  م.ن، ص 513.
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التي  الساميّة  معاداة  املقالة حول  تلك  املقاالت  هذه  من  عدد  الفلسفة(. يف  مساهامت يف 

ا«، قال بأّن الجملة األوىل: »ال يوجد يف كّل  يصفها مؤلّفها هادريان فرانس النور، »الحزينة جدًّ

 أعامل هايدغر املنشورة حتى هذا اليوم، أيُّ جملة تُعادي الساميّة«، طالبت بـ »تعديل طويل]1]«

 بعد »املفاجأة العميقة واملؤملة« عند اكتشاف »كالم إشكايّل« ُوصف من ِقبله بالـ »املسبِّب 

للصدمة ولالكتئاب والذي ال يُطاق«. وتكمن املفارقة يف أنّه يضيف: »يجب علينا بكّل نزاهٍة 

لغويّة، أن ننتظر أيًضا قراءة السياق الذي كُتبت فيه، ويجب أيًضا الحفاظ عىل تاسك جميع 

املتفق  »من  أّن:  يؤيّد  الذي  فاي  إميانويل  إعالن  مع  يلتقي  إعالٌن  هو  املشكلة]2]«.  جوانب 

عليه، أنّنا ال نستطيع تكويَن حكٍم كامل عىل هذه النصوص إاّل عند صدورها]3]«.

وهكذا نحن يف وضع يجعلنا نتساءل، إْن كان صحيًحا أنّه مل يكن قد ُمنع بعد، أن نقوم بذلكـ  

كّل االهتامم بهايدغر يبدو منذ اآلن مذموًماـ  يف نطاق هذه املسألة، مع فرانسوا فيديه، الذي يدير 

الرتجمة الجارية ألعامل هايدغر الكاملة يف دار غاليامر للنرش. إّن فرانسوا فيديه، املتحّمس منذ 

نصف قرن، ليس فقط لقراءة هايدغر ودراسته من خالل النصوص بل كان متحّمًسا أيًضا لنقده، 

هو مبقدار نجاحه كمرتجـٍم لكتِب هذا األخري، ال يستاء من أولئك الذين يعتقدون بعكس ذلك. 

 وهذا أيًضا ما سمح له بالرّدِّ مرة أخرى عىل منتقدي املفّكر، وال سيّام يف كتابه »ترشيح فضيحة]4]«

الذي  التجميعّي  الكتاب  باألحرى«،  »هايدغر، من  فارياس ويف  فيكتور   كهجوم مضاّد عىل 

الكيّلّ  النرش  أّن  صدر بإرشافه كرّد عىل إميانويل فاي]5]. مهام كان األمر، اليشء املؤكّد هو 

ـ ترصيحات  أسئلتنا  إجابة عن  ـ ال  هنا مساهمة  منه  يوفّر توضيًحا يسمعون  السوداء  للدفاتر 

»معاداة  أّن  إىل  فيها  يشري  هايدغر  أّن  يجعلنا نالحظ  عندما  املدروسة ال سياّم  فيدية  فرانسوا 

الساميّة« هي )töricht und verwerflich( »ال معنى لها وُمدانة«، وهذا تاًما ما ميكن قوله 

استبعاد  لوهم  لالستسالم  مكان  ال  الشائعات،  يغّذي  ما  توفّر  إذا  حتّى  باالنتظار،  بدقة.  عنها 

]1]-  هارديان فرانس النور، ندوة عن قاعدة اللعب،   pensée brûlante «،une Heidegger " ]هايدغر الفكر الشائك[، 8 كانون 

األّول/ ديسمرب 013].

]]]-  هارديان فرانس النور، » Une pensée irréductible à ses erreurs « ]فكٌر يتعّذر تبسيط أخطائه[،  لو موند، الخميس 30 كانون 

الثاين/ يناير 014]. 

]3]- إميانويل فاي، » L’antisémitisme des Cahiers noirs،point final de l’oeuvre de Heidegger ? « ]هل معاداة السامّية 

يف الدفاتر السوداء هي نهاية كتاب هايدغر؟[، حوار مع إيريس راديش،  Die Zeit]الزمن[، 7]  كانون األّول/ ديسمرب 013]  و6] كانون 

 .Heidegger،le sol،la communauté،la race،Beauchesn ،)الثاين/يناير 014]، مع اإلشارة أيًضا إىل: إميانويل فاي )اإلرشاف

]هايدغر، األرض، املجتمع، العرق[، بوشسن، 014]. 

]4]-  فرانسوا فيديه، Anatomie d’un scandale  ]ترشيُح فضيحٍة[، روبرت الفونت، 1988.                   

]5]-  فرانسوا فيديه،   Heidegger،à plus forte raison  ]هايدغر، باألحرى[، فايار، 007]. 
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كتاٍب بشكل نهايّئ، كام هو الحال مع مثل هذا االنتقاد الذي بالنسبة إليه »يف نهاية املطاف 

مسألتان فقط مهّمتان. هل باإلمكان عمل الفلسفة، يف القرن الحادي والعرشين، من دون أدىن 

اهتامم بهايدغر؟  الجواب نعم،هل يجب ذلك؟ الجواب نعم]1]«. »ضعف العقل«، كام يقول 

رميبو!

أريك دي بوريس

ُ أّن يف بلٍد مثل فرنسا، يف لغٍة  Revue des Deux Mondes  ]مجلّة العالـََمني[: كيف تفرسِّ

بذلنا فيها جهوًدا بكّل تأكيد لرتجمة هايدغر، نتحّمل نتيجة تفكريه عقليًّا بقدر كبري من التشّنج؟

الفلسفة  1955، أستاذ مساعد يف  العام  بوفريه منذ  تليمذ جون  الفيلسوف،  فيديه،  فرانسوا 

للصّف السادس الثانوّي مبدرسة لويس باستور يف نويي ـ سور ـ سني، حتّى العام 2001، من 

جملة ما نرشه، مارتن هايدغر: الزمن، العامل )بوكت، مجموعة، "أغورا"، 1212(، امليتافيزيقا: 

دروس يف الفلسفة )موكت، مجموعة، "أغورا"، 2012(، كذلك "اإلنسانيّة املقصودة: ملقاربة 

قراءة" رسالة حول اإلنسانيّة" ملارتن هايدغر )سريف، مجموعة "ليلة تحت املراقبة"، 2012(.

فرانسوا فيديه: أنا أطرح عىل نفيس السؤال نفَسه! يوجد هناك نوٌع من التناقض. أليس التشّنج 

بالتعرّف لدى  الذي يرىض  العقيّل«،  لـ »العامل  الذي تتحّدُث عنه هو هذا املوقف املتناقض 

هايدغر عىل صور كبرية للفكر يف زماننا ولكّنه يف الوقت نفسه مرتّدد يف التخيّل عن سلسلة 

من األحكام املسبقة التي تنتهي كلّها بالدوران حول »املسألة السياسيّة«، ويرىض مبعرفة دعمه 

أنت  االشرتاكيّة«؟  القوميّة  »الثورة  بأنّه  يعتقد  كان  ويرىض مبا  السنة،  يقارب  ما  القوّي، خالل 

تعلم أنّني كرّسُت الكثري من الوقت ملحاولة فهم هذا االنحراف السيايّس. أعتقد أنّني توّصلُت 

السكينة. عىل  بعًضا من  التشّنج وعىل جعلنا نجد  نتائج يجب أن تساعد عىل إرخاء هذا  إىل 

عكس ما ُعدَّ لوقت طويل كالتحام متحّمس ـ من دون شّك بسبب نقص املعلومات الجديّة ـ 

فإّن الدعم القوّي لهايدغر تّم بالنسبة إليه يف جوٍّ من األىس الذي أثاره الوعي الواضح للمخاطر 

التي يخوضها. إاّل أّن هذه املخاطر مل تؤخذ باستخفاف. كام قلُت منذ لحظة نرش »الكتابات 

السياسيّة«، كان هايدغر يعتقد بأنّه إذا توّصل كّل األملان املهتّمني حقيقًة بالخروج من األزمة 

البغيضة التي يتخبّط فيها البلد، إىل االتحاد حول مستشار جديد سيتيح ذلك إمكانيّة التصّدي 

]1]-  روجر ـ بول دروا، مقال مقتبس.، ص 96. 
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البداية ألّن االتحاد  كبريًا. يف  يأملُه. كان هذا خطأً  للمظاهر املقلقة للشخصيّة  ـ هذا ما كان 

الكبري مل يحصل. ونحن نعلم أنّه مل يحصل ألّن الهتلرينّي عرفوا برسعة وبرباعة كيف يناوبون 

الرعب )إلرهاب املعارضني املحتملني( والنزعة اإلجامعيّة )لكسب أوسع طبقات املجتمع(. 

ميونخ، يف خريف  اتفاقيّات  )حتّى  زمن طويل  منذ  معرفته  بالتحديد  هي  السيّئة،  هتلر  عبقريّة 

العام 1938( كيف يغطّي واقع عزميته الهجوميّة من خالل إعطاء انطباع آخر عن طريق املبالغة 

بترصيحاته السلميّة. ما يجب أن نعرفه هو أّن هايدغر توقّف يف وقت مبّكر نسبيًّا عن أن يكون 

مغفَل هذا املرسح. حتّى قبل ميونيخ، كان يعلم أّن هتلر كان دمياغوجيًّا ]غوغائيًّا[ ال إميان له 

وال قانون. ولكن كام تعرفون أكرث مّني أيًضا، لقد سبّب النظام النازّي العذاَب للبلد بأكمله. مع 

ذلك نجح هايدغر، خالل هذه االثنتي عرشة سنة املظلمة، بجعل طاّلبه يسمعون ما يكفي من 

األمور يك يصبح أكرثُهم صدقًا يف ما بعد شهوًدا عىل »مقاومته« بحسب روح العرص ـ أقول 

ذلك، وأنا أعلم أنّه مل يكن مقاوًما. هناك َمن يجدون ذلك ال يُطاق. أّما بالنسبة يل، أتساءل، لو 

أنّني كنت مكانه، هل كنت قادًرا عىل القيام بأفضل مام قام به.

مجلّة العالـََمني: ترجمتك لكتاب هايدغر »Apports à la philosophie« ]مساهامت يف 

أكتوبر  األّول/  ترشين  يف  الَحَدث[  ]من   »De l’avenance« بعنوان  صدرت  التي  الفلسفة[، 

املايض عن دار غاليامر، وككّل مرّة، ارتفعت أصوات ضّد تناقض املصطلحات املفاهيميّة. 

ولكن أال يجب أن نُدهش باألحرى من املقدرة الفوق طبيعيّة التي تقّدمها اللغة الفرنسية لتتقّدم 

ا يف الفكر؟ بعيًدا جدًّ

فرانسوا فيديه: أنا ال تدهشني أبًدا هذه االنفعاالت الفِزعة. إنّها غري قابلة للفهم. أنا أعمل 

اآلن منذ ما يزيد عىل خمسني سنة بالرتجمة عن هايدغر. وصّدقني، إنّه تحفيز متجّدد يوميًّا. 

يف آخر حياته، كان جون بوفريه يستقبلني عندما كنت آيت لرؤيته، قائاًل كّل مرّة تقريبًا بلهجة 

التعجّب: »بدأت أفهم هايدغر!« يف ذلك الوقت، كنت أندهش قلياًل. اآلن، أنا أرى بالتحديد 

خطاه،  لتتبّع  طمحنا  كلاّم  يثريها  هايدغر  كان  التي  املواضيع  من  اقرتبنا  كلاّم  يقوله.  كان  ما 

وللذهاب يف االتجاهات التي يطلقها. ُخذ، أنت تتحّدث عن قدرات مدهشة للغتنا. حسًنا، إّن 

، هو أّن لكّل لغٍة قدرات مامثلة. أنا ال أَملُّ من أن أكّرر اليوم  ما نكتشفه عند قراءة هايدغر بتأنٍّ

العبارة  توجد  هناك  أّي مكان«.  إىل  تؤّدي  العمل عىل »دروب ال  تعلّمتُه من  ما  األمس،  كام 

املزلزلة » يتكلّم الوجود، بالصيغة األكرث تنّوًعا، أينام كان ودامئًا عرب أّي لغة«. نعم، مزلزلة، هي 
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الكلمة- رشط أن نزَن ما قيل بوزنه الحقيقّي، وأن ال نكتفي بتسجيل العبارة كمعلومة نعالجها 

َه إيّل،  كبقيّة املعلومات، يف بنٍك من املعطيات نتمّناه ضخاًم مينحك الفكر. النقد الذي ُوجِّ

أنا أنظر إليه كمديح. ألنّه يكشف بأّن طريقتي يف الرتجمة هي بشكٍل ما وفيّة للدرس األكرث 

ثباتًا لهايدغر. هذا الدرس يبدو عىل شكل عبارة سهلة ظاهريًّا )هذا يف ندوة عن هرقليطس]1]، 

بشكل  بها  نفّكر  أن  »املفاهيم، يجب   :)1967-1966 العام  فينك يف  أوجني  ُعقدت مبشاركة 

جديد تاًما كّل صباح«. هذا جيّد، وليس هنالك ما يخيف األبطال »ِجامل الثقافة«!

مجلّة العالـََمني: أليس بالهّم التلقينّي تاًما حّققَت »معجم مارتن هايدغر]2]«، الذي مع عدد 

من املقاالت  املتعلّقة بكّل ما مغنطَُه فكرُه، يبدو كمفتاح للولوج إىل مخترب الكتاب؟

ا ألنّك ملـَّحت إىل »معجم مارتن هايدغر«. ضمن هذا الفكر  فرانسوا فيديه: أنا سعيٌد جدًّ

الرجل  إىل  الطالب  من  العاّمة،  من  ممكنة  رشيحة  أكرب  منه  ليستفيد  صياغته:  تّت  تاًما 

الصادق ـ وليس أبًدا للعلامء »املتخّصصني« ـ، بغية االستفادة منه كمفتاح يسمح بالولوج إىل 

مخترب املفكِّر. هايدغر نفسه كان يحّب استخدام كلمة »املـَشغل«. يف الواقع، كتاب هايدغر 

االستعالم.  عن  باختصار،  والتعّمق،  والتطوير  التحّول  عن  النهاية  إىل  البداية  من  يتوقّف  ال 

إليه،  بالنسبة  بساطة ممكًنا  بكّل  الكتاب  يكن هذا  َمن مل  بوفريه، من دون عمِل  اكتفى جون 

بالقول بأّن هايدغر كان نوًعا ما معلّم مدرسة، يدرّب التالميذ عىل معرفة الحروف والكلامت 

بهدف تعليمهم فنَّ القراءة. ساهَم أكرث من خمسة وعرشين مؤلًِّفا بأوسع تنّوع ومن دون تشاوٍر 

بإعطائه مظهر البوليفويّن ]املتعّدد األصوات[ الذي يوحي به العنوان الفرعّي لكتاب »مفردات 

وهادريان  أرجاكوفسيك  فيليب  ـ  الثالثة«  »املدراء«  أّن  نعرف  أن  يجب  البوليفويّن«.  تفكريه 

فرانس النور وأنا نفيس ـ مل يرشفوا يف الواقع عىل الكتاب سوى باملعنى املادّي للكلمة. ليس 

املواد.  إدارة يف هذه  العقيمة، مجلس  الرؤوس  يظّنه بعض أصحاب  ما  هنالك، عىل عكس 

إنّها هذه  به.  التفكري  التفكري مجّدًدا مبا حاول  نعيد  بأّن  املطالبة  يكّف عن  نفسه مل  هايدغر 

التعليامت نفسها التي تّسك بها كّل واحد من املساهمني عىل طريقته. يف الواقع، إّن صدور 

]1] - مارتن هايدغرو إوجني فينك، Héraclite،séminaire du semestre d’hiver 1966-1967 ]هرقليطس، ندوة فصل شتاء العام 

1966-1967[، ترجمة جون لوناي وباتريك بيفي، غاليامر، 1973. 

[[[-  Le Dictionnaire Martin Heidegger. Vocabulaire polyphonique de sa pensée

 ]معجم مارتن هايدغر. املفردات اللغويّة للفكر[، بإدارة فيليب أرجاكوفسيك، فرانسوا فيديه وهاريدان فرانس النور، منشورات سريف، 

  .3102
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هذ الكتاب ضمن منشورات »سريف« يساهم برأيي باملعجزة. الحريّة التي تركها لنا هذا النارش 

ولطريقة  الخاّصة،  لنربته  وفًقا  ـ  قارئ  كّل  نُها  سيكوِّ التي  الصورة  يف  تظهر  أن  إاّل  ميكن  ال 

مراَوحِتِه بني املقاالت ـ عن مارتن هايدغر الرجل وعن فكره.

]مساهامت   »Apports à la philosophie« كتاب  أّن  من  الرغم  عىل  العالـََمني:  مجلّة 

ثاين كتاب«  بعد وفاته، كان »أكرب  1936 و1938 ونرُش  العاَمني  ُدوِّن بني  الذي  الفلسفة[،  يف 

لهايدغر بعد »Être et Temps« ]الكينونة والزمن[، فإنّه يف االستمراريّة التي التزم بها، مل يُعْد 

إليه طاملا هنالك حديث عن بدايٍة جديدة. كيف يجب أن نفهم، بالنسبة إىل كتابه، ما يسّميه 

هايدغر »البداية األخرى«؟

فرانسوا فيديه: أن تكون »مساهامت يف الفلسفة« »بداية أخرى« ـ فهذا تاًما ما يعود إليه! 

»البداية األخرى«ـ  يجب أن نضيف شيْئاً يك نكون مبستوى فهمهاـ  مقارنًة مع »البداية األوىل«. 

نفّك  أن  قليل  منذ  عنه  تحّدثُت  الذي  املدرسة  معلُِّم  كبري،  بصرٍب  علّمنا  األوىل،  البداية  هذه 

شيفرتها وكأنّها مل تكن سوى فلسفة كاملة، منذ الفجر اليونايّن إىل ما قبل غروب النيتشيّة. ما 

د:  إن لوحظت الفلسفة مبثل هذا الكّم املدهش، أصبح من املمكن أخريًا طرح السؤال املحدَّ

ما هي امليتافيزيقا؟ الكتاب الكبري األّول »الكينونة والزمن« الذي نرُش يف العام 1927، هو أّول 

الكتاب قد وصَل »بعيًدا  نتيجة ملسلك هايدغر. هذا األخري، بعد عّدة سنوات، كان مع هذا 

ا الجانَب الرضورّي للفشل.  ا وبرسعة كبرية«. كان هايدغر رجاًل أدرك يف وقت مبّكر جدًّ جدًّ

إنّه إدراٌك، باعتقادي من املستحيل من دونه، البقاء يف الذروة. يف الحقيقة، هو مل يكّف عن 

أذكر  مسريته.  مراحل  وكّل  لحظات  كّل  إىل  ولكن  والزمن«،  »الكينونة  إىل  فقط  ليس  العودة 

ذلك املساء عندما جئُت لزيارته ورأيته عىل وشك إعادة قراءة مخطوطة. كانت تلك مخطوطة 

جديد؟«  من  تقرأها  وأنت  انطباعك  هو  »ما  ومكر:  بشّك  سألته  وعندما  والزمن«.  »الكينونة 

أجابني بكّل هدوء: » بعد كّل يشء يبقى هذا جيًّدا«. أنت تذكر من دون شّك املراسلة األخرى، 

له  كومريل  وصف  للوجود.  استثنائيّة  ميزة  لديه  الحظ  الذي  كومريل،  ماكس  مع  املرّة  هذه 

أحاسيسه عند قراءة املالحظة التي اقرتحها هايدغر عىل شعر هولدرلني »كام يف يوم الراحة«. 

بأنّه كان ـ ميكنه أن يكون إخفاقًا«. وكانت إجابة  أقول  ـ ال  َك ميكنه أن يكون  »إّن نصَّ قال: 

»مرشوًعا  أيًضا  والزمن«  »الكينونة  كان  »إخفاق«.  هو  النّص  هذا  محّق،  »أنت  إليه:  املرَسل 

خائبًا«. ولكّن املدهش لدى هايدغر هو أّن الوضوح أمام اإلخفاق ال يفي أمام الضعف، ولكّنه 
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حافز إلعادة االستجواب بشكل أكثف. إّن ما أقّر هايدغر به عىل الفور تقريبًا كخلل أسايّس يف 

»الكينونة والزمن« هو )لَِنُقلْه بقليل من الحّدة( الهجوم غري الكايف عىل مسألة التاريخ. بتحديٍد 

أكرث: استقطاب تحليل التاريخانيّة كتاريخانيِّة الُهناك ال يُسّهل معرفة كيف تغلُب العالقُة بني 

الكائن البرشّي والكينونة عىل كّل يشء، ومن هنا يطلب أن تُعالَج يف املقام األّول )حتّى قبل 

أّي تحليل ملا هو الُهناك(. هذا تحديًدا ما ترتبط به إعادة مركزة »مساهامت يف الفلسفة«. بهذا 

ُجرِّب يف  قد  كان  ما  توافق  إمكانيّة  إتاحة  تُكمل  التي  كتاب  ثاين  أكرب  قراءة  إًذا  املعنى، هي 

األّول، وليس أبًدا قراءة »الكينونة والزمن« التي تُهيّئ قراءة »مساهامت يف الفلسفة«. 

بالقوميّة االشرتاكيّة يف  هايدغر  الخلقّي اللتزام  االتهام  العالـََمني: هل أصبح مجرّد  مجلّة 

العام 1933 هو فقط السبب يف اتهام فكرِه؟

فرانسوا فيديه: قبل االتهام، يبدو يل أّن هنالك يف البداية واجباً ال ميكن ألحد التهرّب منه: 

الحكم  توجيه  الدقيق:  مبعناها  الحكم«  »إصدار  كلمة  أفهم  وأنا  الحكم!  إصدار  واجب  إنّه 

املنصف بعد تبرّص ال لبس فيه حول املسألة املحّددة. أعتقد منذ بعض الوقت، أنّنا نقرتب شيئاً 

فشيئاً من هذا الوضع )ما من انتكاسات، هذا صحيح، كام تُشري الحاليُّة مؤّخرًا!(. أنت تستخدم 

التعبري بحّد ذاته غامض بشكل خطري.  تعبري »التزام هايدغر بالقوميّة االشرتاكيّة«، إاّل أّن هذا 

إىل  بالنسبة  االلتزام  يُفهم:  أم  املطاف؟  نهاية  االشرتاكيّة يف  القوميّة  كشَفتُْه  التزاٌم مبا  أيعني: 

ما كان يتمّنى هايدغر )والكثريون من بقيّة األملان معه( أن يصري؟ هناك فرق كبري. »االتهاُم«، 

إذا كان هنالك اتهام، مل يكن نفسه يف الحالتني. من جهتي، ما كنُت أحاول أن أجعله معروفًا 

ـ  محّدًدا  ُحكاًم  االلتزام  هذا  إىل  وّجه  نفسه  هايدغر  أّن  هو  العاّمة،  من  واسعة  رشيحة  لدى 

وذلك قبل اندالع الحرب، أي يف حقبة كان فيها رضر النازيّة ال يزال بعيًدا عن أن يُحكم عليه 

كام هو الحال حاليًّا ونحن نعرف ضخامة جرامئه. هذا الحكم أُطلق يف دائرة جامعة فريبورغ 

كانت هذه  هايدغر: هل  فيه  أعلن   .1938-1937 العام  علًنا خالل شتاء  وبالتايل  برسغو،  أون 

املحاولة ]محاولة مامرسة تأثري رئيس الجامعة عىل جامعته[ خطأً؟ من دون شّك ـ هو غلط 

أحرار.  هم  غلط.  عن  ال  خطأ  عن  هنا  الحديث  يفّضلون  البعض  األمر«.  يُستغّل  أن  بشكل 

دامئًا يف الوقت الذي كان فيه هتلر يراكُم االنتصارات عىل االنتصارات يف السياسة الخارجيّة 

أليس  الوقتّي.  التزامه  علًنا  بالتايل  ويدين  يحكم  هايدغر  كان  الداخليّة،  السياسة  يف  وكذلك 

النازيّة؟ ولكن لننظر إىل  من الفضوليّة أن نلومه أيًضا أحيانًا لعدم إدانته من جديد بعد انهيار 
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املسألة بشكل أعّم: ما معنى أاّل يُدان الترصّف ولكن يُدان التفكري؟ أمل تكن محاكمة سقراط 

أو الحرمان الكنيّس الذي نطقت به سابًقا املحاكم الكنسيّة، حارضة بالشكل الكايف يف وعي 

العامل إلثارة الريبة املرشوعة تجاه امليل إىل إرادة إدانة الفكر؟  هذا الحرمان الكنيّس أُطلق 

غالبًا ضّد الفكر الذي يُزعج. هل كان هناك إًذا، يف فكر هايدغر، ما يسبّب إزعاًجا إىل الحّد 

األقىص؟ هل من باب الصدفة أن تكون هذه النقطة األصليّة يف فكره، ملعرفة أّن كّل الهيئات 

جوهر  لتحديد  اليوناين  الفجر  منذ  الغريّب  الفكر  يبحث  مبساعدتها  التي  التقليديّة  التمثيليّة 

اإلنسان مل تصل إىل مستوى كرامة الكائن البرشّي الحقيقيّة، أمل يصبح هذا الفكر حجَر عرثة 

إىل هذه الدرجة املربكة التي ترّبر من دون شكل آخر للمحاكمة إدانَة مثريِ الفنت؟

مجلّة العالـََمني: إّن السجاالت حول هايدغر تظهر وتختفي عىل إيقاٍع منتظم، آخرها أطلقها 

بيرت تراوين، مسؤول االفتتاحيّة يف النرشة األملانيّة لـ )Cahiers noirs( ]الدفاتر السوداء[ التي 

أن  للقول، من دون  ما يكفي  ا  بيعها. هل هنالك حقًّ قبل   الصحافة، حتّى  ناقشها بحيويّة يف 

يرفَّ لنا جفٌن انطالقًا من املذكّرات الخاّصة املتدرِّجة بني العامني 1937 و1941، بأّن هايدغر 

كان معاديًّا للساميّة؟ 

الذي  اإليقاع  هو  اإليقاع،  هذا  املنتظم«!  »اإليقاع  عن  بالكالم  محّق  أنت  فيديه:  فرانسوا 

ساّمه علامء النفس يف املدرسة البافلوفينيّة  ]نسبًة إىل إيفان بافلوف[ »إيقاع محادثات ردود 

الفعل املرشوطة«. تيّزت الحلقة األخرية، التي أرسعت الصحافة لفهمها بشكل كبري، بذلك 

اليشء الجديد الذي قّدمته هذه املرّة »املعلومات« املتعاونة لنرش كامل كتابات الفيلسوف. 

الكثري  ونرش  سبق  قد  كان  كبرية.  ضّجة  سبّبت  التي  الثالثة  املجلّدات  فقط  تراوين  ينرش  مل 

غريها، من دون أن يقّدم عمله مادًة  لِلَّْوم. ولكن يبدو أْن ليس هنالك ما يُقال من جديد حول 

عمله، ولكن حول الكتيب الذي أراد أن يرافق الطبعة. إّن إصدار هذا الكتيب املوجود بني يدّي 

يتغرّي  أدري، ولكن موضوع تحقيقاته مل  األثناء؟ لسُت  تغيريه يف هذه  تّم  يحمل عنوان )هل 

عىل كّل حال(: »الدفاتر السوداء لهايدغر ومعاداتها التاريخيّة للساميّة«.كيف ميكن أن يكون 

»املتخّصص« بهايدغر...أحمَق. لست أنا من يتكلّم، ولكن هايدغر نفسه، يف أحد النصوص 

التي ذكرها تراوين كمثال لـ »النّص املعادي للساميّة«. هذا ما قاله هايدغر: »مالحظة للحمقى: 

إّن مالحظتي ال عالقة لها مبعاداة الساميّة. هذه األخرية هي ]...[ ال معنى لها وبغيضة«.... 

ا بهذه املالحظة. زعَم من دون شّك أنّه يعرف أكرث من  برصاحٍة مل يوِل تراوين اهتامًما خاصًّ
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هايدغر ما هو معاٍد للساميّة وما هو غري ذلك. هذا يشّكل صًدى لكالم هريمان غورنغ: »إنّني 

تتعلّق  هايدغر  مالحظة  بأّن  اآلن  أضفُت  إذا  يهوديًّا!«  ليس  وَمن  يهودّي  هو  َمن  حّدد  من  أنا 

بنبوءة الكتاب املقّدس، وبأّن تراوين ببساطة ال يفهم السياق الذي ُوضعت فيه هذه املالحظة؛ 

وإذا فضاًل عن ذلك أرشُت إىل أّن النصوص غري املـُدانة من ِقبل تراوين ـ وهي يف مجملها 

دون سياقها، وهذا  من  قُّدمت  ـ  ومئتا صفحة  ألف  ما مجموعه  من  أسطر،  صفحتان ومثانية 

الراهنة  بالطبع ما يجعل تفسريها صعبًا، فإنّك ستفهم ما يبدو يل غاية الخطورة، نظرًا للحالة 

لألشياء، وهو إرادة جعل هذه النصوص تبدو معاديًة للساميّة، لتمرير هذه النصوص املعادية 

للسامية. معاداُة الساميّة، أعلن هايدغر نفسه وبرصاحة أنّها  يف الوقت نفسه يف عبارة »ال معنى 

لها وبغيضة«. من جهة أخرى هذا يتّفُق تاًما مع مرشوعه من أجل التأسيس لكرامة اإلنسان 

عن طريق التخيّل عن املفهوم التقليدّي للحيوان العقاليّن ـ أي قطع الجسور مع كّل ما يحّط 

من قدِر اإلنسانيّة إىل مستوى أرفع نوع حيوايّن، الذي ميكن أن نتفاءل بتحسني أدائه عن طريق 

املعالجة العلميّة املناسبة. هذا املرشوع املندرج بشكل واضح يف نقائض كّل عنرصيٍّة، ال 

يُعجب ُمديني هايدغر الغافلني. 

النور،  فرانس  هارديان  حكِم  لتغيري  كافيًة  املـُدانة  املقاطُع  أليست  العالـََمني:  مجلّة 

فيليب  مع  أيًضا  ُوجهتَها  ثبّت  التي  هايدغر«،  نارتن  »معجم  يف  السامانيّة  معاداة  مقالة  حول 

ال  الذي  البائس  الهجومّي،  »الكالم  بـ  وصفها  أنّه  لدرجة  أيًضا،  أنت  ومعك  أرجاكوفسيك 

يُطاق«؟

فرانسوا فيديه: ما اعتقده، وأعرفه منذ سنوات، هو أّن هادريان فرانس النور مل يتمّكن من 

تكوين فكرة دقيقة حول هذه النصوص ومعناها خارَج سياقها. ال تنَس أّن »الدفاتر« املقصودة 

جّمعت من يوٍم إىل يوم أفعال وأفكار هايدغر املنغمس يف ذلك العرص يف الوحدة حيث قاده 

العمُل الخالص غري املسبوق لتوظيف الفكر باتجاه »بداية أخرى«. يف هذا الوضع، إّن ما كتبه 

أو  الفهم   الذي يرتك املجال إلمكانيّة سوء  يتجّنب املظهر املختزل، واإليجاز  أن  ال ميكن 

سوء النيّة. أنا نفيس ال أزال غري قادر عىل التحّقق من سياق هذه الكتابات، ولكّنني منذ اآلن، 

أصبحت قادًرا عىل تقديم تفسري يزيل الشكَّ حول بعٍض منها. هذا يتّضح بشكل خاّص مع 

النّص الذي ذكرتُه يف اإلجابة عن سؤالك السابق. لنُعْد إليه، لو سمحَت، ألّن يف البداية كان 

التي  النّص: »إّن »النبّوة« هي اآلليّة  أيًضا بشكٍل مغلوط. وهذا هو  فرانس النور قد فهمه هو 
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ميكن من خاللها التوّصل إىل رفض ما ميلكه التاريخ من الَقَدر. إنّها أداة إلرادة السلطة. ومن 

املؤكّد أّن األنبياء الكبار هم يهود. مل يفّكر أحٌد حتّى اليوم بذلك الجانب من الرّس الذي تخفيه 

هذه الحقيقة. )مالحظة للغافلني: هذه املالحظة ال عالقة لها مبعاداة الساميّة.  هذه األخرية 

هي أيًضا ال معنى لها وبغيضة حيث طريقة تعامل املسيحيّة ضّد الوثنينّي هي طريقة كانت يف 

البداية دمويّة ومل يكن لها رضورة. أن تشجَب املسيحيُة أيًضا معاداَة الساميّة، وتشري إليها بأنّها 

»تتعارض مع املسيحيّة«، فهذا يسابُق آليّتها باستخدام القّوة يف قّمة التهذيب(«. »كلمة »النبّوة« 

»األنبياء  مبسألة  األمر  تعلّق  عندما  لكن  االقتباس[.  ]عالمة  مزدوجني  بهاللني  بدايًة  أُحيطت 

معرفٌة  لدّي  تكن  بكّل وضوح. مل  دامئًا  هايدغر  يكتب  املزدوجان.  الهالالن  اختفى  الكبار« 

عالمات  الفرضيّة:  هي  ها  فرضية.  سوى  م  أقدِّ أن  اآلن  ميكنني  فال  املقطع،  هذا  بسياق  بعُد 

االقتباس هنا مهّمتها حفظ املفهوم الحقيقّي لكلمة النبّوة. تلك »النبّوة«، تضيف العبارُة الثانية، 

للتفسري  اسَمها  السلطة  إرادُة  لهايدغر، تنُح  املنتظمة  للدروس  وفًقا  السلطة.  إرادة  أداة  هي 

األخري لوجود املوجود يف تاريخ امليتافيزيقا. النبّوة الحقيقيّة، نبّوة األنبياء اليهود الكبار كانت 

حتّى قبل بدء هذا التاريخ. هذا يستلزم أنّها لن تكشف إرادة السلطة. إىل ماذا ميكن أن يلّمح 

هتلر  ألقى   ،1939 األّول/يناير  كانون   30 يف  أّن  صادف  االنبّوة؟  ِشبه  عن  حديثه  يف  هايدغر 

أمام الربملان خطابًا حادًّا عدَّ نفَسه فيه نبيًّا. »خالل حيايت، قال، لطاملا كنُت نبيًّا. ]...[ اليوم، 

أريد أن أكون نبيًّا من جديد. إذا كان ينبغي عىل املال اليهودّي العاملّي يف أوروبا وخارجها 

أن ينجح مرّة ثانيّة يف دفع الشعوب برسعة يف الحرب العامليّة، تكون النتيجة هذه املرّة ]...[ 

القضاء عىل العرق اليهودّي يف أوروبا«. وكأّن »نبّوته« تحّققت لألسف. من دون شّك، ولكن 

لنا  قّدرَه  ما  جعلت  وألنّها  شديدة،  إلرادٍة  األداة  هذه  ولكّنها  نبّوة،  تكن  مل  الواقع  يف  ألنّها 

التاريُخ الحقيقّي مستحياًل فعليًّا. إذا استمَررْنا بتفّحص النّص ضمن هذه الروحيّة، نالحظ أّن 

ما قاله هايدغر عن النبّوة الحقيقيّة يخبِّئ مفاجآت، ألّن الحديَث عن »جانٍب من الرّس« الذي 

تتضّمنه النبّوة العربانيّة ـ جانب من الرّس الذي مل يفّكر به أحٌد حتى اآلن ـ، هو الحديُث عن 

ترك االحتامل الكبري مفتوًحا للنظر عن قرب إىل واقع إحدى أعىل ظواهر الروحانيّة اإلنسانيّة. 

عند التفكري بالطريقة ااملنحرفة التي مّكنت من قراءة مثل هذا النّص، يكون من دواعي رسورنا 

رؤية هايدغر يستبق التفسري الخاطئ: يجب أن يكون املرء مغّفاًل يك يرى فيها معاداة الساميّة. 

املغّفل، هو العنيد الذي يعتقد بشّدة، بأنّه ليس بحاجة إىل يشء وال إىل أحد يك يفهم مستعيًنا 
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مبوارده فقط. اليوم، وبشكل أكرب، إنّه الفرد العاجز عن إدراك حجم البُعد الذي يفصل الوضع 

الذي هو وضعنا عن وضع الناس الذين كانوا يعيشون منذ سبعني عاًما. ولكن بني الحقبتني، ما 

مل يتغرّي هو اإلدانة الواضحة التي وّجهها هايدغر ملعاداة الساميّة منذ ذلك الوقت. كيف ميكن 

أيًضا أن نطلق صفة معادي الساميّة عىل الشخص الذي، أعلن يف حواىل العام 1939 )يف حقبٍة 

أّن  لليهود(،  املعادية  العنيفة  والسياسة  الدعاية  تجاه  إجراءات صارمة  تُتخذ  أملانيا  كانت يف 

معاداة الساميّة ال معنى لها وُمدانة؟ ما أتّناه، من جهتي هو أّن أّي شخص يشّك بأثٍر ملعاداة 

وبالتايل  الفيلسوف،  يف  هنا  أعلنه  ما  ليتذكّْر  لهايدغر،  كتابٍة  أي  ويف  مكاٍن  أي  يف  الساميّة 

ليعرتْف إذا كان هنالك معاداة للساميّة التي يدينها هايدغر ويصف هذه الكتابة بأّن ال معنى لها. 

يبقى عىل كّل شخص أن يتحّقق ثّم يحكم إذا كان الشّك رشعيًّا أو إذا كان مجرّد خيال.

أو  فارياس  فيكتور  مؤلّفات  بأّن  ندرك  أنّنا  من  الرغم  عىل  تعتقد،  هل  العالـََمني:  مجلّة 

إميانويل فاي مل تكن مبستوى طموحاتهام، بأنّنا سنالحظ أخريًا بأّن االعتقاد مبعاداة الساميّة 

البنيويّة لدى هايدغر هو يف حالته أكرث من خطري؟ 

  PME للـ املؤّسس  األب  فاي،  بيار  تنَس جون  )وال  ذكرتَهام  مؤلَِّفني  أّول  فيديه:  فرانسوا 

أن  الوسائل  بكّل  حاوال  هايدغر!(،  التهام  الستينات  بداية  منذ  نفسها  كرّست  التي  الشجاعة 

انطلق بهوس إىل حّد  نفسه  فاي  الفيلسوف. إميانويل  العاّمة شائعات مشينة حول  ينرشا بني 

الحامس  زيادة يف  هناك  أّن  الواضح  من  هايدغر.  كتب  من  العاّمة  املكتبات  بتنقية  املطالبة 

غري املنضبط.  عىل إثَر مثل هذه التجاوزات ميكن االعتقاد بأّن فرتة االنسحاب أصبحت اآلن 

وراءنا. لألسف! ال أعتقد ذلك. إّن وجود فكرة مزعجة يف حياتنا هو مصدر دائم لالضطراب 

العميق. حاليًّا، إّن شائعة املعاداة للساميّة تلقى االستحباب. ذهَب تراوين، الذي أقام يف هذه 

بأّن  ـ  قليل  منذ  ـ كام سبق وأرشُت  الزعم  أملانيا، إىل حّد  الشائعات يف  لهذه  الحالة محطًّة 

من  العبثيّة  هذه  ـ  التاريخيّة«  الساميّة  »معاداة  تاريخيّة.  أصبحت  هايدغر  لدى  الساميّة  معاداة 

الداخيّل  التناقض  هذا  تفجرُي  كثريًا(.  الهتلريّون  استهلكها  )التي  نفسها«  اآلرّي  »الِعلم  طبيعة 

لهذا النوع من العبثيّات لن يغرّي شيئاً حيال أّن فكر هايدغر يزعج كّل عاداتنا الراسخة. كلاّم 

أصبح اسم هايدغر مشهوًرا إعالميًّا، كلاّم حاولت الشائعات تلويثه.  لنفرتض أّن فورًة جديدة 

من الجنون تعطي حّدًة للعداء للساميّة: سرتون أّن ذلك رسعان ما سيجد أفراًدا يكنون  الضغينة 

كّل  اآلن،  منذ  أنّه  هو  إلينا،  بالنسبة  يطمنئ  ما  إّن  ذلك  مع  بقسوة.  عليه  ُحكم  النّه  لهايدغر  
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الناس الجّديني يعلمون ماذا يوجد يف كّل هذه الشائعات. قاموا من دون إثارة ضجيج، بالعمل 

عىل فّك شيفرة كّل ما هو حاسم بالنسبة إىل عرصنا يف فكر هايدغر. هذا العمل ليس سهاًل، 

وليس يف املقام األّول بسبب الهرج واملرج حوله، ولكن ألّن كّل تفكري حقيقّي يتطلّب نوًعا 

أنّه لن يكون من العدل السامح بقول ترهات عن  من االهتامم املضاعف. ومع ذلك، أعتقد 

شخص وأنت تعرف بشكل علمّي أنها تشهري.

العالـََمني: موقُف هايدغر بعد الحرب ـ هو ما نسّميه »صمته« ـ أال يفرّس، قبل كّل  مجلّة 

يشء، الثبات الذي معه أن يصبح فقط فيلسوفًا وصاغ كتابه كمرشوع خالص للفكر؟

يُزال،  يتطلّب أن  الذي يحتلّه الصمت لدى هايدغر  تناوُل موضوِع املكان  فرانسوا فيديه: 

ثّم يُبعد كّل ما يعيق الوصول. أنا أقول بوضوح، أّن من األفضل البدء بالتحقيق حول »الصمت 

لدى هايدغر«، بداًل من »الصمت الهايدغرّي«. هذه الصيغة األخرية تسمح بإدراك أّن الفيلسوف 

)وخاصة بعد الحرب( سيكون أنت عندما يجب عليه أن يتكلّم وهي ليست سوى واحدة من 

العديد من املغالطات التي تجول حوله. هنا أيًضا، فإنه من املفيد تقديم بعض التصحيحات. 

االدعاء بأّن هايدغر امتنع، بعد الحرب عن التحّدث عاّم هي فظاعة الهتلريّة، إنها بكّل بساطة 

تُبِطن ما قال كأستاذ خالل كّل مّدة الديكتاتوريّة الهتلريّة من ترصيحاته العاّمة والبيِّنة، ال سيّام 

يف محارضات برمين يف العام 1949-1950، يف مؤتر برمين )التي نرُشت تحت عنوان »نظرة 

إىل ما هو»(. لقد حاولوا جعل ترصيحاته تبدو عىل العكس تاًما ماّم تقوله. الشخص صاحب 

تأمني  بعدم  أيًضا  اتُّهم هايدغر  لقد  املغالطات.  مثل هذه  يدين  أن  إاّل  الحسنة ال ميكنه  النيّة 

التطهرييّة  بالفضيلة  سبب،  دون  من  وليس  يشّك،  كان  لكنه  لترصيحاته.  اإلعالميّة  الدعاية 

ا. بعد كّل يشء، كان يعتقد أّن املوقف الوحيد الذي يجب اتخاذه  ألشكال التوبة الواضحة جدًّ

والتفسري،  االعتذار  نفيس،  لتربير  »الهروب  مونتني:  موقف  هو  الرشيفة  غري  االتهامات  تجاه 

معتقًدا أّن هذا يجعل  ضمريي يدافع عنه«.ويف معرض حديثه عن »الصمت لدى هايدغر«، 

َن املـَسكن األكرث حميمية لفكره، وبعبارة  اآلن فجأة وفقط مجرّد الحديث عن ما ميكن أن يكوِّ

أخرى ملا هو أكرث غربة يف ذلك، يُجرُب عىل ترك كّل األسس املعروفة واملتفق عليهاـ  وبالتأكيد 

ليس من أجل للقيام، لست أدري، بأّي مسرية مكلفة ولكن لاللتزام مبا يسّميه شارل فرديناند 

ولكن  النفس«.  إىل  »العودة  سيزان«(  »مثال  يسّمى  ُمدهش  نّص  1914، يف  العام  )يف  راموز 

كان من املمكن مع األسف! وبعد مرور قرن عىل راموز، وبعد نصف قرن عىل هايدغر، أْن 
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نكون أبعد منهم بكثري من أن نتمّكن من تصّور ما تعنيه لنا: »عودته إىل نفسه«. أْن »نعود إىل 

أنفسنا« ـ يجب أّواًل أن نكون قد فّكرنا مليًّا باألمر ـ ال يعني ببساطة جعلنا نجد وطًنا، كام نجد 

أيَّ يشٍء قد اختفى. وليس هو العودة إىل النفس التي  تجعلنا نفقد الوطن. العودة إىل النفس 

تفتح أعيننا يف واقع األمر عىل أنّنا، من دون حتّى أن ندرك، فقدنا الوطن، ومنذ وقت طويل. 

يف األساس، بُغية تييز الطريقة التي تناسب العودة إىل النفس، يكفي القول بكلِّ يرٍُس: نحن 

مل نَُعد يف العالـَم. ألّن الوطن املقصود، هو تاًما العامل. أّما بالنسبة إليجاد موجوٍد يف العامل 

الطيّبة. أنت محقٌّ مئة مرّة عندما تتحّدث عن محاولة  آخَر غري اإلرادة  ـ فهذا ما يتطلّب شيئاً 

هايدغر كـ »مرشوع محض للفكر«. ولكّن معظم معارصينا يعتقدون بأّن الكالم هكذا يفرتض 

مسبًقا أّن مثل هذا الفكر يبحث عن ملجأ بعيًدا عن »الحقائق القاسية« لست أدري ضمن أي 

برٍج عاجّي. لطاملا أخرب هايدغر عن أن الكائن البرشي منذ قرون قلاّم فّكر بعمله، ومل يستمعوا 

عن  التخيّل  »يف  ـ  نفسها  بكاملها  اإلنسانيّة  فيها  تجد  التي  الحالة  وصَف  لقد  الواقع،  يف  له. 

الوجود« كام سبق وقال أحيانًا. لقد حاول جاهًدا التفكري بهذا الوضع، بوضعنا، وهذا ما كرّس 

له كلَّ حياته. ما العالقة بني هذا وبني الصمت؟ يستمّر املرء بعدم رؤية يشء دقيق فيها طاملا 

أّن الجهاز املفرد ـ الذي الصمُت فيه بالنسبة إىل هايدغر حارٌض ـ لن يكون واضًحا. إّن هذا 

العدد37(  الفلسفة« )يف  »مساهامت يف  من  الستّة  األقسام  أّول  قبل. يف  من  ملحوٌظ  بالتأكيد 

هناك تلميح عن العلميّة ـ للفعل اليونايّن sign )الوصول إىل الصمت، صمَت(، بعنوان »منطق« 

الفلسفة، عىل الرغم من أّن هذه األخرية تطرح سؤااًل أساسيًّا انطالقًا من البداية األخرى«، إاّل 

فوق  املقدرَة  الثاين،  سؤالك  يف  أنَت  وأرشت  سبق  كام  تجاهل،  خاص  بشكل  يجب  ال  أنّه 

ا يف الفكر. هذا ما ميكن، عندنا، أن يسمح  الطبيعيّة التي تتيحها اللغة الفرنسيّة للتقّدم بعيًدا جدًّ

اتجاه معاكس  فهمها يف  ـ برشط  »التحّفظ«  بالتأكيد كلمتنا  الصمت، هو  بأّن هذا  بالتفكري  لنا 

لالستخدام الحايّل )حيث قال ببساطة إنّه ترّدد كبري أمام قول ما يجب قوله، مع ميل ال يقاوم 

تقريبًا لعدم قول ذلك(. صادَف أّن مقالة »الوجه« يف املوسوعة، يف القرن الثامن عرش، تعطي 

للكلمة داللتها التقليديّة، وهي الداللة البالغيّة. كتَب دومارساس: »التحّفظ يعني ترير األفكار 

علًنا«. يف  تكلّمنا  لو  ماّم  الصمت  أفضل من خالل هذا  بشكل  تُعرف  يجعلها  الصمت  تحت 

البرشّي.  بالكائن  الصمت غري كاف بشكل واضح كامتياز خاّص  الدقيقة، يصبح  الداللة  هذه 

هو وحده ميكنه، تحت الصمت، ترير ما ال يجب أبًدا أن نفهمه باملعنى العادّي حيث  نتّخذ 
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التحّفظ، أي كتسرّتٍ أقّل أو أكرث. عىل العكس تاًما! هذا الصمت، يقول النحوّي لدينا، »يزيد 

الوعي«. غالبًا، منذ رحيله، أشعر باألسف ألّن الوقت مل يسمح يل ألُظهر لهايدغر هذه الروائع 

يف لغتنا. مع طبيعتها الرائعة، ميكنها قول يشٍء يتناغم بوضوح مع ما اكتشفه هايدغر من فرادٍة. 

الصمت لدى هايدغر، حتّى منذ ما قبل الحرب، هو النقطة األساسية يف فكره. أنا ال أترّدد يف 

أبًدا، وال انقطاعاً وال توقّفاً عن الفكر. هو عىل العكس،  تكرار أّن هذا الصمت، ليس جموداً 

يبارش  أن  إمكانية  عىل  العمل  خالل  من  يتفتّح،  وتركه  ورتّبه  الفكر،  أعّده  ملا  مثرة  أو  نتيجة 

العمل،  الرجل يف  انغمس هذا  بالكالم. هنا ميكنك أن تالحظ كيف  نفسه  الصامت  الخطاب 

إخفاء مساره،  أجل  من  ليس  ـ  لهومريوس  الغنايّئ   الشعر  آثاره، كقصائد  يكّف عن محو  ومل 

ولكن لينتهي به األمر يف النهاية بالتاليش أمام الكالم املهم فقط. هكذا يبدو يل هذا املرشوع 

الفكرّي الصايف الذي تحّدثَت عنه. إنّه مدهش أكرث ماّم نعتقد عادة. معه يكون املرء نهائيًّا يف 

تناقض تاّم. إّن ما يبدو كابتعاد أقىص عن الواقع ميكن كذلك أن يكون عىل العكس  محتوًما 

معه جنبًا إىل جنب. قد يكون جيًدا أن نرتك »للواقعيّني« من جميع املشارب املهمَل الوحيَد 

الذي يناسبهم، املهمل لدى مستهليك  األوهام.

فرانسوا فيديه: اسمك مرتبط باسم هايدغر، الذي كانت لك معه مراسالت عديدة؛ أميكنك 

أن تقول لنا كيف اقتحم كتابُه حياتَك منذ اللقاء األّول؟

الحّظ  هذا  عاًما.  عرش  مثانية  حالل  بانتظام  هايدغر  برؤية  محظوظًا  كنت  فيديه:  فرانسوا 

غرُي مستَحّق )أنا مع أّن الحّظ يُستحّق يف ما بعد(، هذا الحّظ الجسور، قّدمه يل جون بوفريه، 

أفضل  أمٌر  هذا  هايدغر  إىل  بوفريه  مني جون  يقدِّ أْن  له.  امتناين  أعرّب عن  أن  أبًدا  أعرف  ولن 

بعد  واليونانيّون«.  »هيغل  بروفانس، مبناسبة محارضة  أون  إيكس  ذلك يف  كان  التأهيل.  من 

املحارضة تّكنت من االقرتاب منه. إّن ما أذكره جيًّدا وكأنّه حصل باألمس، هو اإللحاح عيّل 

اليوم  لصباح  مقّررة  منتدى  جلسة  )كانت  تفعله«.  أن  يجب  ما  هذا  األسئلة.  »اِطرْح  بالقول: 

التايل(. إاّل أّن طرح األسئلة ليس سهاًل. ما إن يرتك املرُء براءَة الطفولة، حتّى يختلط التبخرت 

والغرور، ويتصّور أن عليه أن يُظهر  قبل كّل يشء أّن أسئلته هي »ذكية«. هذا ليس سوى غباء. 

أشارت ماري دو جورين حول مونتني ما ميكن أن يكون عملة نادرة ألولئك الذين يجلبون إىل 

الذين  ]أولئك  »رفاقه  املغامرة:  كّل  يغرّيَ  أن  االستحقاق  عند  آخر غريها ميكنه  الفلسفة شيئاً  

يذكرهم مونتني ويعّقب عليهم[ يعلّمون الحكمَة. هو يعمل عىل جعل الحامقة تُنىس. »الطريقة 
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التي يعلمك فيها هايدغر طرح األسئلة هي حافز ولكّنها إعادة االستحواذ عىل السذاجة الفطريّة 

ـ هذه السذاجة لدى الكائن البرشّي املولود حرًّا أي القادر عىل أن يشاهد، ما هو، من دون أن 

يرف جفنه. إاّل أّن خصوصيّة هايدغر، أكرر ذلك، هي أن يكون هنالك مع املزيد من البصرية 

امللحوظة لدينا ـ نحن كائنات هذا الزمن العاملّي ـ صلٌة وثيقة نكون من خاللها مثبّتني )طاملا 

أنّنا ال نعتقد بذلك( بهذه القّصة غري العاديّة التي تبدأ مع التساؤل الفلسفّي عند اإلغريق. من 

إّن  ما هي امليتافيزيقا؟  السؤاَل:  أنفسنا  بدورنا عىل  أن نطرح  الذي يفرض علينا  الواجُب  هنا 

طرَحُه من جانبنا، يعلُِّم ما يعنينا هنا ـ وليس أن نكّرر كالببغاوات، أو أسوأ من ذلك، »االنتقال 

إىل موضوع آخر«. انظر إىل هذه الفرديّة التي تعود يف كّل ما تستتبعه إىل ما ساّمه جون بوفيه 

النوع  من  ترّد  أّي  عىل  وال  مبالغٍة،  أّي  عىل  تشتمل  ال  العظمة  هذه  ولكن  هايدغر.  عظمَة 

الرومانيّس. خارَج كّل ما يبدو لنا كـ »معيار« ال جدال فيه، عرف هايدغر دامئًا كيف يبقى رصيًنا 

بشكل عجيب ووفيًّا يف ذلك إىل درس هولدرلني األكرث أمريًّة. بعد وفاته، رثاه هربرت ماركوز، 

ثًا برصانة عن »ذكرى  الذي كان تلميذه قبل الهجرة إىل الواليات املتحدة، بأجلِّ تكريم متحدِّ

الكرامة الرائعة التي ختم مارتن هايدغر بها أياَمه«. وأضاف: »أتنى أن مُننح نحن أيًضا نعمَة 

الكرب مع الكرامة والوضوح والصفاء«.



صت هذه الصفحات من »االستغراب« إلعادة  ُخصِّ

تظهري نصوص أدت وظيفة تأسيسية للفكر الحضاري 

اإلنساين، سواء يف ما يتصل باملنجزات التي قدمها 

مفّكرو العاملني العريب واإلسالمي أو ما يعني منجزات 

الفكر الغريب بأحيازه الفلسفية األخالقية والعلمية.

الغاية من استعادة كهذه، لفت عناية املهتمِّني إىل 

مبعطياتها  تنظم،  تزال  ال  التي  املرجعية  النصوص 

النظرية ومناهجها، حركة التفكري العاملي املعارص.

نصوص مستعادة

يف احلوار األخري مع مارتن هايدغر
وحده اهلل بإمكانه أن يمنحنا النجاة

سؤال ماهية الوجود وجوهره



في الحوار األخير مع مارتن هايدغر
وحده اهلل بإمكانه أن يمنحنا النجاة]]]

قد ال يتوقع القارئ العريب حواراً مع الفيلسوف األملاين الكبري مارتن هايدغر طغى عليه 

الشخيص عىل الفلسفي. غري أن لهذا الحوار بالذات حكايته ومذاقه الخاص. وتبعاً لوقائع 

التعّجب وإشارات االستفهام. سوى  تتبدد للوهلة األوىل عالمات  الحكاية وخواتيمها  تلك 

أّن مضمون هذا الحوار يبقى يثري الكثري من النقاش، ليس فقط للجانب الشخيص يف حياة 

هايدغر وإنا لإلشارات التي ميكن التقاطها بني حني وحني.

قبل عرش سنوات من رحيله، أي يف العام 1966 أجرت مجلة »دير شبيغل« األملانية هذا 

الحوار مع هايدغر حيث ركزت عىل مساحة رمادية يف حياته وال سيام لجهة عالقته امللتبسة 

بالنازية. ليس باألمر الهني القول مبثل هذا االلتباس لدى الحديث عن فيلسوف يوصف بأنه 

األبعد أثراً يف القرن العرشين. 

عرش  بعد  إال  املقابلة  تلك  تنرش  مل  الصحيفة  أن  حد  إىل  املوضوع  حساسية  وبلغت   

الله بإمكانه أن مينحنا  بعد وفاة هايدغر! وقد حملت عنواناً الفتاً »وحده  سنوات، وتحديداً 

النجاة«.

يف ما ييل نستعيد هذا الحوار:

املحرر

دير شبيغل: أستاذ هايدغر، الحظنا مراراً تعتيامً عىل أعاملك الفلسفية من خالل اإلضاءة عىل 

بعض األحداث من حياتك التي مع أنها مل تدم طويالً، فإنك مل توضحها، إما ألنك كنت شديد 

الغرور، أو ألنك مل تجد فيها ما يستحق التعليق. 

]1]- ترجمة: عيل العسييل ـ مراجعة د. جاد مقديس.
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هايدغر: تعني عام 1933؟

دير شبيغل: نعم قبل وبعد، نريد أن نضعها يف سياق أوسع، ثم نتوّجه من هناك لطرح بعض 

األسئلة التي تبدو مهمة بالنسبة لنا، مثل: ما هي إمكانات الفلسفة يف التأثري عىل الواقع، مبا يف ذلك 

الواقع السيايس؟ وهل احتامل التأثري مازال موجوداً أصالً؟ وإذا كان األمر كذلك، فمّم يتشّكل؟

هايدغر: هذه أسئلة مهمة. هل مبقدوري اإلجابة عنها كلها؟ لكن دعني أبدأ بالقول إين مل أكن 

بأي حال ناشطاً سياسياً قبل أن أتوىّل رئاسة الجامعة. يف شتاء 1932- 1933 كنت يف إجازة وقضيت 

معظم وقتي يف مكتبي. 

ديرشبيغل: إذاً كيف رصت رئيساً لجامعة فرايبورغ Freiburg؟ 

 ،[1[)Von Möllendorff( هايدغر: يف كانون األول من عام 1932، انتُخب جاري فون مولندورف

الجامعة  رئيس  فرايبورغ،  العادة يف جامعة  للجامعة. وكام تجري  رئيساً  الترشيح،  أستاذ يف  وهو 

 1933-1932 سنة  الشتوي  الدرايس  الفصل  خالل  نيسان.  من  عرش  الخامس  يف  منصبه  يتسلَّم  

تحدثنا مراراً عن وضع الجامعة، وعن أوضاع الطالب، التي كانت إىل حّد ما تدعو إىل اليأس. كان 

رأيي: بقدر ما أستطيع الحكم عىل األشياء فإن اإلمكانية الوحيدة الباقية هي أن نحاول إقامة توازن 

بني التطورات املقبلة وبني القدرات البّناءة التي ما زالت حيوية. 

ديرشبيغل: إذاً أنت من أشار إىل أن هناك عالقة بني وضع الجامعة األملانية والوضع السيايس 

يف أملانيا عموماً؟

هايدغر: بالتأكيد لقد تتبّعت مجرى الوقائع السياسية، بني كانون الثاين )يناير( وشباط )فرباير( 

1933، وأحياناً كنت أتحّدث عنها مع زمالء شباب أيضاً. لكن يف الوقت الذي كنت أعمل فيه عىل 

تفسري مكثف للتفكري ما بعد السقراطي، ومع بداية الفصل الدرايس الصيفي عدت إىل فرايبورغ. 

يف هذا الوقت بالذات توىّل األستاذ فون مولندورف منصب رئيس الجامعة يف الخامس عرش من 

 Baden نيسان. وبعد أقل من أسبوعني بقليل تّت إقالته من منصبه بأمر من وزير الثقافة يف بادن

حينها ويكر Waker. أما سبب اإلقالة فيعود إىل أن مولندروف منع نرش إعالن ما يُعرف باإلشعار  

املتعلّق باليهود يف الجامعة]2]، وهذا سبب كان ينتظره الوزير التخاذ القرار. 

Wilhelm von Möllendorff.34-1933 1]-  كان رئيساً لجامعة فرايبورغ يف السنة األكادميية[

[[[- See note 1 to Hermann Heidegger’s »Preface«.
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دير شبيغل: كان فون مولندورف اشرتاكياً دميقراطياً. ماذا فعل بعد رصفه من الخدمة؟

هايدغر: جاءين يف يوم رصفه وقال: »هايدغر، اآلن عليك أن تتوىل إدارة الجامعة«. قلت إين 

ال أملك خربة يف اإلدارة. لكن املدير السابق يف ذلك الحني سوورSauer حثّني أيضاً عىل الرتشح 

فإن  ذلك  إىل  للجامعة.  مديراً  عادي  مبوظف  اإلتيان  خطورة  بسبب  الجامعة؛  رئيس  النتخابات 

الزمالء الشباب، الذين ناقشت معهم مسائل بنية الجامعة لعدة سنوات، ألّحوا عيّل بالطلبات من 

أجل تويّل اإلدارة. لقد تأنيّت لوقت طويل. ويف النهاية أعلنت بنفيس القبول باملنصب، لكن فقط 

من أجل مصلحة الجامعة، وفقط إذا ضمنت املوافقة التاّمة والكاملة. لكن الشكوك حول قدرايت 

اإلدارية بقيت. ويف صباح يوم االنتخاب ذهبت إىل مكتب املدير وقلت لزماليئ فون مولندورف 

)الذي أقيل من منصب املدير كان حارضاً( واملدير األسبق سوور أنني لن استطيع تويّل املنصب. 

أجاب الزميالن أن التحضريات لالنتخابات قد أنجزت بطريقة ال تسمح يل بسحب ترشيحي.

ديرشبيغل: بعد ذلك أعلنت جاهزيتك. إذاً، كيف تطّورت عالقتك مع االشرتاكيني القوميني؟

هايدغر: يف اليوم التايل لتعييني، جاءين مدير شؤون الطالب مع اثنني آخرين يف املكتب الذي 

الثالثة مع  التالميذ  باليهود. رفضت. خرج  ثانية تعليق اإلشعار املتعلِّق  لإلدارة، وطلبوا  اتخذته مركزاً 

مالحظة أنهم سوف يعلمون قيادة الطالب القومية بالرفض. بعد أيام قليلة تلّقيت اتصاالً هاتفياً من مكتب 

 .Baumann التعليم العايل يف القيادة العليا يف الجيش النازي من قائد املجموعة النازية الدكتور بومان

وأمر بنرش اإلشعار املشار إليه الذي نرش يف الجامعات األخرى، فرفضت، وكان عيّل أن أتوقّع أنني سأقال 

من منصبي أو حتى إغالق الجامعة. رفضت وحاولت الحصول عىل مساعدة من وزير الثقافة يف بادن 

لهذا الرفض. رشح يل أنه ال يستطيع فعل يشء يعارض الحزب النازي. مع ذلك مل أتنازل عن رفيض.

شبيغل: هذا مل يكن معروفاً بهذا الشكل من قبل.

هايدغر: سبق وسّميت الدافع األسايس الذي جعلني أقرر تويل اإلدارة يف املحارضة االفتتاحية 

»ما هي امليتافيزيقا؟« التي ألقيتها يف فرايبورغ عام 1929: »مجاالت العلوم تتباعد، والطرائق التي 

اليوم  تجتمع  العلمية  للحقول  املترشذمة  التعددية  وهذه  أساساً.  مختلفة  موضوعاتها  فيها  تعالج 

من خالل املنظمة التقنية للجامعات وكلياتها فقط، وتكتسب بعض املعنى فقط بسبب األغراض 

ما  موجودة«.]1]  تعد  مل  الجوهري  أساسها  يف  العلوم  جذور  لكن  لألقسام.  املوضوعة  العملية 

[1[- See »What Is Metaphysics?« trans. by David Farrell Krell،Basic Writings،ed. by David Farrell Krell )New 

York: Harper & Row،1977(،p. 96. 
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حاولت فعله خالل فرتة تويّل اإلدارة بالنسبة ألوضاع الجامعة )التي مازلت يف حالة متدهورة حتى 

اآلن( مرشوح يف خطاب تويّل اإلدارة.

ديرشبيغل: نحاول اكتشاف كيف وإذا كانت هذه الجملة التي أطلقتها عام 1929 تتناسب مع ما 

قلته يف خطاب تولّيك املنصب كمدير سنة 1933. سنأخذ جملة واحدة من سياقها هنا: »إن أسمى 

»حرية أكادميية« سوف تفقد من الجامعة األملانية؛ ألن هذه الحرية ليست أصيلة فهي كانت سلبية 

فحسب«.]1] أعتقد أنه ميكننا الظن أن هذه الجملة تعرّب، عىل األقل، عن بعض اآلراء التي ليست 

غريبة عنك حتى راهنا.

هايدغر: نعم مازلت عىل موقفي. ألن هذه »الحرية األكادميية« كانت بأساسها سلبية بالكامل: 

التي  الجملة  العلمية.  الدراسة  تحتاجه  الذي  والتأمل  التفكري  يف  االنخراط  مجهود  من  التحّرر 

انتقيتها باملصادفة، ال يجوز عزلها، بل يجب أن توضع يف سياقها. عندها يتّضح ما أردت أن تفهمه 

بـ»الحرية السلبية«. 

ديرشبيغل: جيد، هذا مفهوم. لكننا نعتقد أننا سمعنا لهجة جديدة يف خطاب تنصيبك عندما 

االنطالقة  هذه  ومجد  »عظمة  حول  ألملانيا،  مستشاراً  هتلر  تسمية  من  أشهر  أربعة  بعد  تكلمت، 

الجديدة«]2].

هايدغر: نعم كنت مقتنعاً بذلك أيضاً.

ديرشبيغل: هل ميكنك رشح األمر قليالً؟

هايدغر: برسور. يف الوقت الذي مل أر فيه خياراً آخر. ويف اإلرباك العام يف اآلراء وامليول 

السياسية الثنني وثالينث حزباً، كان من الرضوري إيجاد وجهة نظر وطنية وخاصة اشرتاكية، رمبا 

Friedrich Naumann.]3] وميكن أن أشري هنا ملثل واحد،  عىل خطى محاولة فريدريك نومان 

[1[- Martin Heidegger،Die Selbstbehauptung der deutschen Universität )1933; Frankfurt: 

Klostermann،1983(،p. 15; an English translation،»The Self-Assertion of the German University,« is in this 

volume.

[[[- Die Selbstbehauptung der deutschen Universität،p. 19; »The Self-Assertion of the German 

University,« p. 13 in this volume.

[3[- Friedrich Naumann )1860–1919( was a minister and a political and social theorist who called for social 

reform as well as for German economic and political imperialism. After his own party failed،he joined the 

Freisinnige Vereinigung in 1903،which merged with the Progressive People’s Party in 1910. He was elected to 

the Reichstag in 1907،and in 1919 he was one of the founders of the German Democratic Party.
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وهو مقالة كتبها إدوارد شربنغر Eduard Spranger تتجاوز إىل حّد كبري ما جاء يف خطايب]1]. 

قبل  موجودين  االثنان وثالثون حزباً  السيايس؟ كان  بالشأن  بالتعاطي  بدأت  ديرشبيغل: متى 

ذلك بكثري. وكان هناك ماليني العاطلني عن العمل يف عام 1930.

والزمن«  »الكينونة  تطّورت يف  التي  باملسائل  مأخوذاً  مازلت  كنت  الفرتة،  تلك  هايدغر: يف 

)1927( وبكتابات ومحارضات السنوات التي تلت. تلك مسائل فكرية أساسية ترتبط أيضاً بطريقة 

معنى  مبسألة  أيضاً  مهتامً  كنت  الجامعة  يف  كأستاذ  وأنا  واجتامعية.  وطنية  مبسائل  مبارشة  غري 

العلوم، وبالتايل بتحديد مهمة الجامعة. تّم التعبري عن هذا املجهود بعنوان خطايب »إثبات ذات 

الجامعة«. مل يكن يف حينه عنواناً خطراً. لكن هل قرأه بتمّعن أولئك الذين شّنوا حملة عليه، وهل 

فّكروا يف مضامينه جيداً، وهل فهموه من منطلق األوضاع السائدة يف حينه؟.

ديرشبيغل: إثبات ذات الجامعة، يف عامل بهذا املستوى من االضطراب، أال يبدو ذلك غري 

مناسب؟

هايدغر: ملاذا؟ »إثبات ذات الجامعة« يقف ضد ما يسمى بالعلوم السياسية، التي سبق وكان 

الحزب والطالب االشرتاكيون القوميون ينادون بها.. كان لهذا العنوان معنى مختلفاً كلياً يف حينه. مل 

يعِن »علم السياسة« ما يعنيه اليوم، لكنه يتضمن: العلم مبا هو علم، معناه وقيمته، كان محموداً بسبب 

فائدته العملية لألمة. تّم التعبري عن املوقف املضاد لهذا التسييس للعلوم بشكل خاص يف الخطاب. 

جديدة«  »انطالقة  أنه  شعرت  ما  إىل  للجامعة  ضّمك  يف  صحيحاً؟  نفهمك  هل  ديرشبيغل: 

أردت أن تؤكّد عىل الجامعة مقابل ما قد يشّكل تيارات ذات سلطة كبرية كانت تسعى لتغيري هوية 

الجامعة؟

هايدغر: بالتاكيد، لكن يف الوقت نفِسه كان إلثبات الذات أن يقوم مبهمة إيجابية وهي إعادة 

ف لها، من خالل التأّمل يف تراث  اكتساب معنى جديد للجامعة، يف مواجهة التنظيم التقني الرصِّ

التفكري الغريب واألورويب.

ديرشبيغل: أستاذ، هل نحن نفهم أنك فّكرت حينها أن استعادة الجامعة ميكن أن يتم عىل أيدي 

االشرتاكيني القوميني؟.

[1[-The essay appeared in the magazine Die Erziehung،edited by A. Fischer،W. Flitner،Th. Litt،H. 

Nohl،and Ed. Spranger. »März 1933,« Die Erziehung.
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هايدغر: هذا تعبري خاطئ. كان عىل الجامعة أن تجّدد نفسها من خالل تفكريها الخاص، ال 

مع االشرتاكيني القوميني، وبعدها تكتسب موقعية ثابتة ضد خطورة تسييس العلم ـ باملعنى الذي 

تحدثنا عنه سابقاً.

العملية، الخدمة  الثالثة يف خطاب تنصيبك: الخدمة  ديرشبيغل: ولهذا أعلنت هذه األعمدة 

العسكرية، الخدمة العلمية. من خالل هذا يبدو أنك اعتقدت أن الخدمة العلمية ميكن أن تُرفع إىل 

مستوى مساٍو، مستوى ال ميكن للحزب االشرتايك القومي أن يلغيه؟

هايدغر: ال ذكر لألعمدة. لو قرأت بتأنٍّ سوف تالحظ أنه رغم أن مستوى الخدمة العلمية وضع 

يف املكان الثالث، فهي موضوعة يف املكان األول من حيث معناها. فعىل املرء اعتبار أن العمل 

والدفاع هام كأي نشاط إنساين يتأسسان عىل املعرفة ويستنريان بها. 

ديرشبيغل: لكن ينبغي )لقد انتهينا تقريباً من هذا االقتباس الرهيب( أن نذكر جملة أخرى هنا، 

جملة ال نظن أنك مازلت متمسكاً بها اليوم. »ال تجعلوا القواعد واألفكار أنظمة كينونتكم. القائد 

the fuhrer نفسه ووحده هو الحقيقة األملانية الحارضة واملستقبلية وقانونها]1]«. 

هايدغر: هذه العبارات ليست موجودة يف الخطاب، بل فقط يف جريدة طالب فرايبورغ، يف 

دون  من  أنجح  لن  أنني  اتضح يل  اإلدارة،  تولّيت  عندما   .34-1933 لشتاء  الدريس  الفصل  بداية 

تنازالت. اليوم ال أتبّنى هذه العبارات التي ذكرتها. حتى يف عام 1934، مل أقل بعدها أي كالم من 

هذا النوع. لكن اآلن، واليوم بإرصار أكرث من املايض، بوّدي أن أكرر عبارة »إثبات ذات الجامعة 

األملانية«، لكن هذه العبارة قد تكون بال قيمة كام كانت يف السابق.

ديرشبيغل: هل نستطيع مقاطعتك مرة ثانية بسؤال؟ لقد اتضح خالل الحديث لغاية اآلن أن 

ترصفك عام 1933 تأرجح بني قطبني. أوالً اضطررت أن تقول مجموعة من األمور من أجل إرضاء 

العاّمة، هذا قطب. غري أن القطب الثاين كان أكرث إيجابية، عرّبت عنه كام ييل: كان لدي شعور أن 

مثة شيئاً جديداً، مثة انطالقة، هذا ما قلت. 

هايدغر: هذا صحيح.

[1[- This is a quote from an article Heidegger published in the Freiburger Studentenzeitung on 3 November 

1933. Reprinted in Guido Schneeberger،Nachlese zu Heidegger )Bern: 1962(: 135–136. An English translation 

by William S. Lewis،may be found under the title »German Students,« New German Critique 45 )Fall 1988(: 

101 – 102. This translation is،however،mine.
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ديرشبيغل: بني هذين القطبني ـ وهذا معقول تاماً عندما يؤخذ من وجهة نظر الوضع الذي 

كان سائداً حينئذ...

بالتأكيد. لكن يجب أن أؤكّد أن تعبري »العامة« ال يؤّدي الداللة املطلوبة. اعتقدت  هايدغر: 

أنه يف وقت مواجهة النقاش مع القوميني االشرتاكيني أن طريقاً جديداً، الطريق الوحيد الذي مازال 

ممكنا للتجديد، قد يتاح له أن يفتح.

ديرشبيغل: تعرف أنه يف ما يتعلق بهذا األمر هناك بعض االتهامات التي ُوّجهت إليك والتي 

تتعلق بتعاونك مع حزب العامل القومي االشرتايك األملاين ومع تنسيقياته. وحتى اآلن مل تنِف 

هذه االتهامات. أنت اتُّهمت، مثالً، أنك شاركت يف عمليات حرق كتب نظّمها طالب شباب أو 

شباب هتلر.

هايدغر: أنا منعت حرق الكتب الذي كان مخططاً أمام مدخل الجامعة الرئييس.

قسم  من  أو  الجامعة  مكتبة  من  يهود  ألفها  التي  الكتب  أزلت  أنك  أيضا  اتُّهمت  ديرشبيغل: 

الفلسفة يف الجامعة.

هايدغر: بوصفي مديراً للقسم، كنت مسؤوالً عن مكتبته فقط. مل أتجاوب مع مطالب متكررة 

إلزالة الكتب التي ألفها يهود. ميكن ملشارك سابق يف ندوايت أن يشهد اليوم أنه ليس مل تتم إزلة 

تقتبس  أن كتابات هؤالء املؤلفني وخاصة هورسل، كانت  اليهود فحسب، بل  ألفها  التي  الكتب 

وتناقش تاماً كام كان عام 1933.

ديرشبيغل:سوف نأخذ مالحظة عن ذلك. ولكن كيف ترشح صدور هذا النوع من الشائعات؟ 

هل هو نوع من الخبث؟

هايدغر: مام أعلمه من املصدر، أميل لالعتقاد بذلك. لكن الدافع للتشهري يبقى أعمق. رمبا كان 

ّ لإلدارة حافزاً وليس السبب املحدد لذلك. وعليه فإن الهّجائني يبدعون عندما يكون مثّة حافز. تويلِّ

ديرشبيغل: كان لديك تالميذ يهود بعد عام 1933. عالقتك مع بعضهم، رمبا ليس جميعهم، 

كان من املفرتض أن تكون حميمة. حتى بعد 1933؟

 Helene هايدغر: موقفى بقي عىل حاله بعد عام 1933. إحدى أقدم وأذىك تالميذي هيلني فايس

Weiss التي سافرت يف ما بعد إىل سكوتالندا، نالت شهادة الدكتوراه من جامعة بازل )بعد أن مل يعد 
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مبقدورها نيلها من كلية فرايبورغ( عىل أطروحة مهمة جداً عن »السببية والصدفة يف فلسفة أرسطو«، 

طبعت يف بازل عام 1942. يف نهاية املقدمة تكتب املؤلفة: »املحاولة لتأويل فينومنولوجي، الذي 

نقدم الجزء األول منه هنا، صار ممكناً بفضل تأويالت الفلسفة اليونانية غري املنشورة ملارتن هايدغر«.

الدكتورة  1948. لقد زرت  النسخة املخطوطة املهداة يل واملرسلة من املؤلفة عام  هنا ترى 

فايس مرات عدة يف بازل قبل وفاتها.

ديرشبيغل: كنت صديقا لياسربز Iaspers فرتة طويلة، لكن العالقة بدأت بالتوتر بعد عام 1933. 

انترشت إشاعة بأن هذا التوتر كان مرتبطاً بحقيقة أن زوجة ياسربز كانت يهودية. هل تريد التعليق 

عىل هذا؟

الفصل  خالل  وزوجته  زرته   .1919 منذ  صديقان  وياسربز  فأنا  كذب.  هنا  تذكره  ما  هايدغر: 

الدرايس الصيفي لعام 1933، عندما ألقيت محارضة يف هيدلربغ. وأرسل يل ياسربز كل مؤلفاته بني 

1934و-1938 وكتب عليها »مع تحيايت الحارة«. وميكنك رؤيتها هنا.

ديرشبيغل: مكتوب هنا:  »مع تحيايت الحارة«. حسناً، التحيات رمبا ال تكون »حارة« لو كان مثة 

توتر يف العالقة]1]. سؤال آخر شبيه: كنت تلميذاً إلدموند هورسل Husserl، سلفك السابق اليهودي 

عىل كريس الفلسفة يف جامعة فرايبورغ الذي أوىص بك كخليفة له ألستاذية كريس الكلية. عالقتك 

به ال ميكن أن تكون بال عرفان بالجميل.

هايدغر: تعرف اإلهداء يف »الكينونة والزمن«.

ديرشبيغل: بالطبع.

هايدغر: يف عام 1929 حررُت كتابه التذكاري مليالده الثامنني، ويف االحتفال يف بيته ألقيت 

كلمة طبعت يف مجلة Akademische Mitteinlungen يف أيار 1929.

عن  تخربنا  أن  تحب  وهل  ميكن  هل  متوترة.  العالقة  أصبحت  بعد،  ما  يف  لكن  ديرشبيغل: 

أسباب ذلك؟

الثالثينات، صّفى  بدايات  بيننا. يف  الفلسفية  الفروقات يف اآلراء واملسائل  هايدغر: اشتدت 

[1[- The book Heidegger shows his interviewers is Vernunft und Existenz. Heidegger also presents Jaspers’ 

book Descartes und die Philosophic،which has a dedication from Jaspers to Heidegger written in 1937.
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هورسل حسابه معي ومع ماكس شيلر عىل املأل. مل يرتك وضوح عبارات هورسل شيئاً يرتجى. مل 

أستطع مطلقاً أن أعرف ما الذي دفع هورسل ملهاجمة تفكريي بهذه الطريقة العلنية.

ديرشبيغل: يف أي مناسبة كان هذا؟

هايدغر: تحدث هورسل يف جامعة برلني أمام حضور من ألف وستامية شخص، يصفه هايرنيش 

موهسام  Heinrich Muhsam يف إحدى أكرب صحف برلني بـ »مكان شبيه بقرص ريايض«.

ديرشبيغل: الخالف بهذه الطريق غري مثري يف هذا السياق. فهو مثري فقط إذا كان خالفاً متعلقاً 

مبجرايات 1933.

هايدغر: ال أبداً.

ديرشبيغل: هذه كانت مالحظتنا كذلك. هل أسقطت بعد ذلك اإلهداء لهورسل من الكينونة 

والزمن؟

إىل  النص:  يقول   .on the way to language كتايب  الحقيقة يف  أوضحت  فقد  ال.  هايدغر: 

املعارضني الكرث، املنترشين يف كل مكان، هنالك ادعاءات غري صحيحة، فلنعرب عنها هنا أن إهداء 

الكينونة والزمن املذكور يف نص الحوار صفحة 16 كان موجوداً أيضاً يف بداية الطبعة الرابعة من 

الكتاب عام 1935. يف حني اعتقد النارش أن نرش الطبعة الخامسة 1941 كان يف خطر، وأن الكتاب 

ميكن أن مينع، تّم االتفاق أخرياً، بعد اقرتاح ورغبة نيامير Niemeyer ]1] أن اإلهداء يجب أن يسقط 

من الطبعة الخامسة. اشرتطت بقاء الهامش الذي ذُكرت فيه أسباب اإلهداء يف صفحة 38. وهو: »لو 

أدموند  خطت التحريات التالية إىل األمام يف كشف »ذات األشياء«، فعىل املؤلف أن يشكر أوالً 

هورسل، الذي زوده بإرشاداته الخاصة الثاقبة، وأتاح له اإلطالع عىل أبحاثه غري املنشورة، التي عرّفت 

املؤلف باألشكال املختلفة من البحث الفينمنولوجي خالل سني دراسته يف فرايبورغ«]2].

ديرشبيغل: إذاً من املمكن أن نسأل ما إذا كان صحيحاً أنك كمدير لجامعة فرايبورغ، منعت 

األستاذ املتقاعد هورسل من الدخول أو من استخدام مكتبة الجامعة أو مكتبة قسم الفلسفة.

]Hermann Niemeyer-[1 نارش كتب هايدغر يف حينه.

[[[- Martin Heidegger،Unterwegs zur Sprache )Pfullingen: Neske،1959(،p. 269; On the Way to 

Language،trans. by Peter Hertz )New York: Harper & Row،1971(،pp. 199 – 200. This translation is my 

own،except for the passage from Being and Time،trans. by John Macquarrie and Edward Robinson )New 

York: Harper & Row،1962(،p. 489.
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هايدغر: هذا افرتاء.

ديرشبيغل: وال توجد رسالة يُعرّب فيها عن منع هورسل؟ فكيف بدأت هذه االشاعة؟

هذه  استحالة  عىل  لك  أبرهن  أن  ميكن  لذلك.  تفسري  لدي  وليس  أعرف،  ال  وأنا  هايدغر: 

القومية قد  الوزارة  التايل، وهناك يشء ما مجهول أيضاً. كانت  املسألة بكاملها من خالل املثل 

طلبت إقالة ـ اليهوديني ـ مدير العيادة الطبية، الربوفسور ثانهاوزر]1]، وفون هفزي]2]، أستاذ الكيمياء 

الفيزيائية والفائز املستقبيل بجائزة نوبل. وخالل رئاستي كنت قادراً عىل أن أبقي هذين الرجلني 

هورسل،  ضد  بعمل  قمت  نفسه  الوقت  ويف  استبقيتهام  أين  وفكرة  الوزير.  مع  اللقاء  خالل  من 

األستاذ املتقاعد وأستاذي الخاص، بالطريقة التي أشيعت، مناف للعقل. ثم إين منعت تظاهرة ضد 

الربوفسور ثانهوزر كان التالميذ واملحارضون قد خططوا إلجرائها أمام عيادته. جاء يف النعوة التي 

نرشتها عائلة ثانهوزر يف الجريدة املحلية: »لغاية 1943 كان املدير املوقر للعيادة الطبية يف جامعة 

 von فرايبورغ«. وكتبت جريدة فرايبورغر اونيفرستاتبالتر يف شباط 1966 عن الربوفسور فون هفزي

Hevesy: خالل السنوات 1926-1934، كان فون هفزي رئيساً ملعهد الكيمياء ـ الفيزياء يف جامعة 

فرايبورغ برايسغو Breisgau«. بعد استقالتي من رئاسة الجامعة، تّت إقالة املديرين من منصبيهام. 

يف الوقت نفسه، كان هناك محارضون يعملون من دون مقابل مايل، وقد تركوا مراكزهم لفرتة، ثم 

اعتقدوا يف حينه: أن وقت التحرك قد حان. وملا جاؤوا للحديث معي رفضت مطلبهم.

ديرشبيغل: مل تشارك يف مأتم هورسل عام 1938. ما سبب ذلك؟

هايدغر: دعنى أَقُْل التايل حول املوضوع: االتهام الذي سبّب إنهاء عالقتي بهورسل ال أساس 

الثابت  1933 عرّبنا فيها عن »إقرارنا  أيار  السيدة هورسل يف  له. كتبت زوجتي رسالة باسمينا إىل 

بإيجاز عرب رسالة شكر  السيدة هورسل  رّدت  منزلهم.  باقة ورد إىل  الرسالة  مع  وأرسلنا  بفضله«، 

رسمية، وكتبت أن العالقات بني عائلتينا قد انتهت. كان فشالً إنسانيا حيث إنني مل أعرّب يف ما مىض 

عن إعجايب وعرفاين بالجميل خالل مرض هورسل وبعد وفاته. اعتذرت عن ذلك يف ما بعد يف 

رسالة للسيدة هورسل. 

 .1934 1938. وكنت قد استقلت من رئاسة الجامعة يف شباط  ديرشبيغل: مات هورسل عام 

كيف حصل ذلك؟

[1[- See note 3 to Hermann Heidegger’s »Preface«.

[[[- See note 2 to Hermann Heidegger’s »Preface«.
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هايدغر: سوف أتوسع قليالً يف هذه النقطة. كان قصدي يف ذلك الوقت أن أتجاوز التنظيم 

التقني للجامعة؛ مبعنى أن أجّدد الكليات من الداخل، من جهة مهامها العلمية. مع هذا املقصد يف 

البال، اقرتحت تعيني الزمالء الشباب وبخاصة الزمالء املميزين يف حقول عملهم عمداء للكليات 

1933-34، مبعزل عن موقعهم يف الحزب. وهكذا صار الربوفسور  يف الفصل الدرايس الشتوي 

إرك وولف عميداً لكلية الحقوق، والربوفسور سويرغل عميداً لكلية العلوم الطبيعية، والربوفسور 

فون مولندورف، الذي كان قد أقيل من منصبه كرئيس للجامعة يف الربيع، عميداً لكلية الطب. لكن 

يف فرتة امليالد من عام 1933 كان قد اتضح يل أنني لن أستطيع تحقيق رغبتي يف تجديد الجامعة 

مقابل اعرتاضات الزمالء والحزب. فمثالً مل يكن الزمالء مرسورين، ألين أدخلت تالميذ ووضعتهم 

الحال راهناً. استُدعيت يف أحد األيام إىل كارلرسوه  بالضبط كام هي  ـ  الجامعة  إدارة  يف مراكز 

Karlsruhe، بناء عىل طلب من الوزير، من خالل مساعده األول ويف حضور قائد التالميذ، وطلب 

مني استبدال عميدي كلية الحقوق وكلية الطب بأعضاء من الكلية مقبولني من الحزب. رفضت 

فعل ذلك، وقلت إنني سأستقيل من إدارة الجامعة إذا ألّح الوزير يف طلبه. هذا ما حصل يف شباط 

الوقت  1934. استقلت بعد عرشة أشهر فقط من تويّل املنصب، يف حني كان املدراء يف ذلك 

يلبثون سنتني أو أكرث يف املنصب. يف حني علقت وسائل اإلعالم املحلية والعاملية عىل تويّل 

املنصب بطرق مختلفة، ساد الصمت حول استقالتي.

ديرشبيغل: هل تفاوضت مع وزير التعليم القومي برنارد رست حينها؟

هايدغر: متى؟

ديرشبيغل: يف 1933، قام رست بزيارة لفرايبورغ هنا مازال الحديث عنها دائراً إىل اليوم. 

 Schlageter [1[هايدغر: نحن نتعامل مع حادثتني مختلفتني. يف مناسبة تذكارية عىل قرب شالغرت

يف بلدته، شونو إم فيزنتال Schonau im Wiesental، سلمت عىل الوزير باقتضاب وبشكل رسمي. 

لكن الوزير مل يلحظني. يف هذه الحال مل أحاول أن أتحّدث معه. كان شالغرت تلميذاً يف جامعة 

مناسبة  1933 يف  العام  الثاين من  الحديث يف ترشين  كاثولويك. حصل  ناٍد  فرايبورغ وعضواً يف 

مؤتر كهنويت يف برلني. قدمت وجهات نظري يف العلم والبنية املمكنة للكليات إىل الوزير. استمع 

[1[- Albert Leo Schlageter )1894 – 1923(،a former student at the University of Freiburg،was shot by the 

French occupation army in the Ruhr on 26 May 1923. For one of Heidegger’s speeches on Schlageter،see 

Schneeberger،Nachlese zu Heidegger: 47 – 49. An English translation can be found in »Martin Heidegger 

and Politics: A Dossier,« New German Critic،45 )Fall 1988(: 96 – 97.
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بانتباه شديد لكل ما حذرت منه، واعتقدت أن األمل الذي فتحت بابه قد يكون له أثر. لكّن شيئاً مل 

يحصل. ال أعرف ملاذا عوتبت عىل هذا النقاش مع وزير التعليم األملاين بينام يف الوقت نفِسه  

الذي كانت كل الحكومات الخارجية تتسابق لالعرتاف بهتلر إلظهار املجامالت الدولية االعتيادية.

ديرشبيغل: كيف تطورت عالقتك مع الحزب النازي بعد استقالتك من منصب مدير الجامعة؟    

هايدغر: بعد استقالتي من إدارة الجامعة، انرصفت ملهمتي كأستاذ. يف الفصل الدرايس الصيفي 

من عام 1934 حارضت يف »املنطق«. يف الفصل التايل 1934-35 ألقيت املحارضة األوىل عن 

هولدرلن holderlin. واملحارضات عن نيتشه بدأت عام 1936. كل الذين كان بامكانهم االستامع 

سمعوا أن هذه املحارضات كانت مواجهة مع النازيني.

ديرشبيغل: كيف تّم تسليم املنصب؟ أمل تشارك يف االحتفال؟

هايدغر: نعم، رفضت أن أشارك يف مراسم تغيري املدراء.

ديرشبيغل: هل كان خليفتك عضواً ملتزماً يف الحزب؟

هايدغر: كان عضواً يف كلية الحقوق. أعلنت جريدة الحزب در أملان Der Alemanne تعيينه 

مديراً يف عنوانها العريض: »املدير األول للجامعة من الحزب النازي«]1].

ديرشبيغل: هل واجهت صعوبات مع الحزب يف ما بعد، أو ماذا حصل؟

هايدغر: كنت تحت مراقبة ثابتة.

ديرشبيغل: هل لديك منوذج لذلك؟

.Hanckle هايدغر: نعم مسألة الدكتور هنكل

ديرشبيغل: كيف عرفت بذلك؟

ندوايت  يف  مشاركاً  وكان  الدكتوراه.  شهادة  عىل  حصل  قد  كان  بنفسه.  أتاين  ألنه  هايدغر: 

 .1937 1936-37 ويف الفصل الدرايس الصيفي لعام  املتقدمة يف الفصل الدرايس الشتوي لعام 

أرسل إىل هنا )إىل فرايبورغ( من قبل املخابرات لجعيل تحت املراقبة.

]1]- العنوان املذكور مل يتم التأكد منه بعد.
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ديرشبيغل: ملاذا زارك فجأة؟

هايدغر: بسبب ندويت حول نيتشه يف الفصل الدرايس الصيفي 1937، وبسبب طريقة الشغل 

يف الندوة، اعرتف يل أنه مل يعد بإمكانه متابعة املهمة أو املراقبة املوكلة إليه. أراد إخباري بهذه 

القضية من منظور نشاطي املستقبيل كأستاذ.

ديرشبيغل: يعني أمل تواجهك صعوبات مع الحزب؟

عند  الحقيقة  »نظرية  مقالة  مثل  مسموحة،  تكن  مل  أعاميل  مناقشة  أن  فقط  عرفت  هايدغر: 

 1936 أفالطون«. واملحارضة التي ألقيتها عن هولدرلن يف املعهد األملاين يف روما يف خريف 

بدأ  الذي  الهجاء ضدي  يقرأوا  أن  املهتمني  مؤذية. عىل  بطريقة  هتلر  هوجمت يف مجلة شباب 

 .E. Krieck[1[ التي ميلكها إ. كريك Volk im Werden يف صيف 1934 يف مجلة فولك ام فردن

دعيت  1943 وال حتى  براغ  العاملي يف  الفلسفي  للمؤتر  األملانية  للبعثة  ال  منتمياً  أكن  فأنا مل 

1937. وبدا األمر  أن أستبعد عن مؤتر ديكارت الدويل يف باريس  للمشاركة فيه. وكان مفرتضاً 

غريباً جداً ملن كانوا يف باريس لدرجة أن رئيس املؤتر )الربوفسور برهييه من السوربون( سألني 

ملاذا مل أكن عضواً يف البعثة األملانية. أجبت أن املنظمني للمؤتر يجب أن يسالوا وزارة التعليم 

األملانية عن هذه املسألة. بعد فرتة، تلقيت دعوة من برلني لاللتحاق بالبعثة متأخراً جداً. فرفضت. 

واملحارضات »ما هي امليتافيزيقا؟« و»يف ماهية الحقيقة« بيعت بالخفاء من دون عناوين. وبعد 

أن  بإيعاز من الحزب. كان مسموحاً  التنصيب قد سحب من األسواق  بقليل، كان خطاب   1934

يناقش فقط يف مراكز أساتذة الحزب النازي]2] كموضوع جديل للحزب.

ديرشبيغل: يف عام 1939، عندما كانت الحرب....

هايدغر: يف آخر سنوات الحرب، أعفي خمسامئة من األساتذة البارزين والفنانني من أي نوع 

من الخدمة العسكرية]3]. مل أكن من بني الذين أعفوا. بالعكس، يف صيف 1944 أُمرت أن أحفر 

الخنادق قرب نهر الرين يف كيزرستول. 

ديرشبيغل: يف الجانب اآلخر، الجانب السويرسي، حفر كارل بارث خنادق.

[1[- See note 16 to Martin Heidegger’s »The Rectorate 193334/«.

[[[- See note 22 to Martin Heidegger’s »The Rectorate 193334/«.

[3[- Here the Spiegel edited a reformulated statement by Dr. H. W. Petzet into the Heidegger text. Heidegger 

accepted it in the final version،probably because it was factually accurate.
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هايدغر: الطريقة التي حصل فيها األمر مثرية. دعا املدير جميع الكليات ملحارضة يف القاعة 

رقم 5. ألقى كلمة مقتضبة قال فيها أن ما سيقوله اآلن متوافق مع القائد النازي للمنطقة ومع قائد 

الحزب النازي يف غو Gau. وأنه سيقّسم الكلية مبجملها إىل ثالث مجموعات: أوالً من ال رضورة 

لهم البتة، ثانياً الذين ال رضورة لهم جزئيا، وثالثاً الذين ال ميكن االستغناء عنهم. أوالً يف الئحة الذين 

ميكن االستغناء عنهم بالكامل يأيت هايدغر، ويليه ج. ريرت]1]. يف الفصل الدرايس الشتايئ من عام 

1944-45، وبعد أن أنهيت العمل يف حفر الخنادق قرب نهر الرين، ألقيت محارضة بعنوان »الشعر 

والتفكري« كانت استكامالً لندويت حول نيتشه، بكالم آخر كانت يف مواجهة النازيني. بعد الدرس 

الثاين، جّندت إلزامياً يف »عاصفة الشعب«]2] وكنت أكرب أعضاء الكلية الذين استدعوا للخدمة.

ديرشبيغل: ال أعتقد أننا ملزمون باالستامع للربوفسور هايدغر حول موضوع مجرى األحداث 

إىل لحظة تلقيه مرتبة الرشف فعلياً وقانونياً فهذا معروف جيداً.

هايدغر: واقعاً، األحداث نفسها غري معروفة جيداً، هذه ليست قضية جذابة.

ديرشبيغل: إال إذا أحببت أن تقول شيئاً عنها. هايدغر: ال.

ديرشبيغل: رمبا ميكننا التلخيص. بوصفك شخصاً غري سيايس، باملعنى الضيق للكلمة، ال 

باملعنى الواسع، وقعت يف فخ تسيّس هذه االنطالقة الجديدة عام 1933....

هايدغر:.... عن طريق الجامعة...

ديرشبيغل:... عن طريق الجامعة يف سياسة هذه االنطالقة الجديدة املفرتضة. بعد سنة تقريباً، 

تركَت الوظيفة التي تولّيتها يف هذه العملية للمرة الثانية. لكن يف املحارضة التي ألقيتها عام 1935، 

والتي نرشت عام 1953 بعنوان »مقدمة ملابعدـ  الطبيعة« قلت: »األعامل املنترشة اليوم«، أي عام 1935 

»كفلسفة القومية اإلشرتاكية، لكن ال عالقة لها مع الحقيقة الداخلية وعظمة هذه الحركة )بالتحديد مع 

مواجهة التكنولوجيا املحددة عاملياً واإلنسان املعارص( يسعون للحصول عىل الصيد األكرب يف مياه 

[1[- Professor Dr. Gerhard Ritter )author of Carl Goerdeler und die deutsche Widerstandsbewegung(،at the 

time full professor of modern history at the University of Freiburg،was imprisoned on 1 November 1944 in 

connection with the attempted assassination of Hitler on 20 July 1944. He was freed on 25 April 1945 by the 

Allied troops. The historian became professor emeritus in 1956 and died in 1967.

[[[- The Volkssturm،an army for home defense،was organized toward the end of the Second World War and 

consisted of men and boys unable to serve in the regular military.
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»القيم« و»الكليات« املوحلة]1]. »هل أضفت الكلامت التي بني قوسني يف عام 1953، عندما طبعت 

ـ رمبا لرشح ما اعتقدت أنه »الحقيقة الداخلية وعظمة هذه الحركة« لقراء 1935؛ أي حركة االشرتاكيني 

القوميني، يف 1935 أو أن هذه األقواس كانت موجودة مسبقاً عام 1935؟

هايدغر: كانت يف مخطوطتي وهي تتناسب بالضبط مع مفهومي للتكنلوجيا يف حينه، ولكن 

بصوت  املقطع  لهذا  قراءيت  عدم  سبب  »بنية«]2].  كـ  التقنية  لجوهر  بعد  ما  يف  تأوييل  مع  ليس 

عال كان ألنني كنت مقتنعاً بأن املستمعني إيّل كانوا سيحسنون فهمي. أما األغبياء والجواسيس 

واملتطفلني فكانوا سيفهمون بطريقة مغايرة.

ديرشبيغل: بالتأكيد ميكنك تصنيف الحركة الشيوعية بهذه الطريقة أيضاً؟

هايدغر: نعم، بال ريب، كام هو محدد من خالل التقنية الكوكبية.

ديرشبيغل: ورمبا قد تصنف جميع املحاوالت األمريكية بهذه الطريقة أيضاً؟

هايدغر: أقول أيضاً يجب أن يكون قد اتضح خالل األعوام الثالثني املاضية، أن حركة التقنية 

الكوكبية الحديثة هي قوة ال ميكن تجاهل دورها العظيم والتقليل من أهميته يف صناعة التاريخ. 

التقنية الراهن،  اليوم هو كيف ميكن تحديد نظام سيايس لعرص  وبالنسبة يل يوجد سؤال حاسم 

وأي نظام سيايس سيكون هذا؟ ليس لدّي إجابة عن هذا السؤال. وأنا غري مقتنع أنه الدميقراطية.

ديرشبيغل: الدميوقراطية مجرد مصطلح مشرتك ميكن أن يحوي مفاهيم مختلفة جداً. والسؤال 

للعامل  السياسية  املطامح  آراءك يف  أبديت   1945 عام  بعد  ممكناً.  النظام  هذا  تشكيل  مازال  هل 

النظر  وجهات  عن  السيايس  التعبري  وعن  الدميقراطية،  عن  تحدثتم  أيضاً  السياق  ويف  الغريب، 

  .halves »ًاملسيحية حول العامل، وعن دولة املؤسسات- وسّميت كل هذه املطامح »أنصافا

هايدغر: دعني أسالك أوالً أين تحدثت عن الدميقراطية وكل األمور التي ذكرتها. أنا بالفعل قد 

أصفهم باألنصاف ألنني ال أعتقد أنهم يواجهون أصالً العامل التقني. وأعتقد أنههم يرتكزون عىل 

فكرة أن التقنية يف جوهرها أمر يسيطر عليه البرش. برأيي، هذا غري ممكن. التقنية بجوهرها أمر ال 

يستطيع البرش السيطرة عليه كيفام يشاؤون.

[1[- See Martin Heidegger،Eigführung in die Metaphysik،2nd. ed. )Tubingen: Max Niemeyer،1958(،p. 

152. English translation: An Introduction to Metaphysics،trans. Ralph Mannheim )Garden City،N.Y.: 

Doubleday،1961(،p. 166. The translation is my own.

[[[- See note 2 to Richard Wisser’s »Martin Heidegger in conversation«.
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ديرشبيغل: أي من االتجاهات السياسية التي تحدثنا عنها أكرث مالءمة لزمننا؟ 

معنى  توضيح  علينا  أوالً  هنا.  حاسامً  سؤاالً  أرى  ولكنني  تحديده.  أستطيع  ال  هذا  هايدغر: 

»مالئم لزمننا« وما يعنيه الزمن هنا. ورمبا كان السؤال األهم ما إذا كانت املالءمة لعرصنا هي معيار 

»الحقيقة الداخلية« ألفعال اإلنسان، أو ما إذا كان »التفكري وكتابة الشعر«، رغم كل املآخذ عىل هذه 

العبارة، ليسا الفعلني اللذين يُزوِّدانِنا باملعيار.

ديرشبيغل: من املفاجئ أنه عىل مر الزمن مل يكن مبقدور اإلنسان السيطرة عىل آالته؛ انظر 

إىل تلميذ الساحر. أليس هناك يشء من التشاؤم يف القول إننا لن نستطيع السيطرة عىل آلة التقنية 

الحديثة التي ال شك أنها أعظم بكثري؟

هايدغر: التشاؤم، ال. التشاؤم والتفاؤل موقفان ال يصالن إىل املجال الذي نحاول التفكري فيه 

هنا. لكن مع كل هذا، فالتقنية الحديثة ليست »أداة«، ومل يعد لها أي عالقة باألدوات. 

ديرشبيغل: ملاذا علينا الخضوع للتقنية...؟

هايدغر: أنا مل أقل أن نخضع. أنا أقول ليس أمامنا مسار يوازي جوهر التقنية بعد. 

ديرشبيغل: ميكن للمرء أن يرفض بسذاجة: عالَم يجب أن نتفاهم هنا؟ فكل األمور تسري عىل ما 

يرام. محطات توليد الطاقة الكهربائية تُبنى شيئاً فشيئاً. واإلنتاج يزدهر. الناس يف األجزاء املتقدمة 

تقنياً من األرض يقومون بأعبائها. نحن نعيش برفاهية. فام الذي ينقص هنا؟

هايدغر: كل األمور تعمل بشكل جيّد. هذا بالتحديد مكمن الغرابة. كل يشء يعمل والعمل يقودنا 

أبعد وأبعد إىل مزيد من العمل، والتقنية تزق الناس وترشذمهم وتجتثهم من األرض شيئاً فشيئاً. ال 

أعرف إذا كنَت خائفاً؛ لقد كنُت خائفاً بالتأكيد عندما رأيت مؤخراً صور األرض املأخوذة من القمر. 

نحن ال نحتاج مطلقاً إىل قنبلة ذرية، لقد بدأ اجتثاث البرش. مل يبَق لدينا إال أوضاِع تكنلوجية رصفة. 

مل تعد أرضاً حيث يعيش البرش اليوم. كان يل حديث مؤخراً مع رينيه شار René char يف بروفنس  

Provence، الشاعر واملقاوم كام تعلم. قواعد الصواريخ تبنى يف بروفنس، والوطن يدّمر بطريقة 

ال تصدق. قال يل الشاعر الذي ال ميكن مطلقاً الشك يف عاطفيته أو تجيده لألناشيد الرعوية إن 

اجتثاث البرشية الحاصل اآلن سيكون النهايئَّ إال إذا أحرز الشعر والتفكري قوة العنفية مرة أخرى.

ديرشبيغل: اآلن، ينبغي القول رغم تفضيلنا للبقاء هنا عىل األرض، ونحن رمبا لن نجرب عىل 
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تركها خالل حياتنا، من يعرف أن مصري البرشية سيكون عىل هذه األرض؟ ميكن أن فهم أنه ليس 

لإلنسان مصري مطلقاً. لكن ما هي نسبة احتامل انتقال البرش من األرض إىل كواكب أخرى؟ هذا 

بالتأكيد لن يحصل إال بعد مرور زمن. لكن أين مكتوب أن مكان البرش هنا؟

هايدغر: من خربتنا البرشية والتاريخية، عىل األقل بقدر ما لديَّ من معلومات، نعلم أن كل 

يشء رضوري وعظيم برز فقط عندما ملك اإلنسان بيتاً وتأّصل يف تقاليد. فأدب اليوم مثال، مدّمر 

عىل نحو واسع.

لت مجاالً واسعاً جداً من  ديرشبيغل: نحن منزعجون من كلمة مدّمر هنا ألنها كلمة عدمية ُحمِّ

املعاين خاصة من خاللك ومن خالل فلسفتك. لذلك يدهشنا سامع كلمة مدّمر املرتبطة باألدب، 

فكيف أمكنك اعتبارها جزءاً من العدمية]1].

هايدغر: أريد أن أقول إن األدب الذي عنيته ليس عدمياً باملعنى الذي ُعرِّفُت فيه العدمية.

ديرشبيغل: يبدو أنك ترى، كام عرّبت، حركة عاملية يف طور إنشاء أو أنها أنشأت الدولة التقنية 

الرصفة؟

هايدغر: نعم! لكنها بالتحديد الدولة التقنية التي تتالءم عىل األقل مع العامل واملجتمع الذي 

يحدده جوهر التقنية. الدولة التقنية ستكون الخادم األكرث ذالً وعامء أمام سلطان التقنية.

ديرشبيغل: جيد. ولكن اآلن السؤال الذي يطرح نفسه: هل ما زال الفرد قادراً عىل التأثري يف 

هذه الشبكة من الحتميات، أو هل ميكن أن تؤثر فيها الفلسفة، أو هل ميكن لهام كِليِْهام أن يؤثرا 

معاً بحيث تقود الفلسفة فرداً أو مجموعة أفراد لفعل ما؟

هايدغر: هذه األسئلة تعيدنا إىل بداية الحديث. إذا كان مبقدوري أن أجيب برسعة أو بيشء 

من الحّدة، لكن عن تفكري طويل: الفلسفة لن تكون قادرة عىل إحداث تغيري مبارش لحالة العامل 

الراهنة. هذا ال يصدق عىل الفلسفة فحسب، بل عىل كل املحاوالت والتأمالت اإلنسانية. فقط 

اإلله مازال بإمكانه إنقاذنا. أعتقد أن اإلمكانية األوىل للخالص الباقية لنا هي التحضري للجهوزية، 

من خالل التفكري والشعر، من أجل ظهور اإلله أو غياب اإلله خالل االنحدار؛ فنحن ببساطة ال 

منوت ميتات بال معنى، لكننا عندما ننحدر ننحدر إزاء اإلله الغائب. 

[1[- Martin Heidegger،Nietzsche،vol. II )Pfullingen: Neske،1961(،p. 335.
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ديرشبيغل: هل مثة صلة بني تفكريك وانبثاق هذا اإلله؟ هل هنالك، كام ترى، عالقة سببية؟ 

هل تعتقد أنه ميكننا استدعاء هذا اإلله من خالل التفكري؟

هايدغر: ال نستطيع استدعاءه من خالل التفكري. يف أفضل األحوال نستطيع تحضري الجاهزية لالنتظار. 

ديرشبيغل: ولكن هل نقدر عىل املساعدة؟

ما  يكون  أن  للعامل  ميكن  ال  األوىل.  الخطوة  يكون  أن  ميكن  للجاهزية  التحضري  هايدغر: 

برأيي  اإلنسان. هذا  يكون كذلك من دون  أن  اإلنسان، ولكنه ال ميكن  هو وكيف هو من خالل 

تحتاج  التي  اآلن،  وبالية  غامضة  تقليدية  كلمة  باستخدام  »كينونة«،  أسميها  التي  بالحقيقة  مرتبط 

عنها، وحاميتها،  للكشف  إليه  تحتاج  إنساين  كائن  دون  من  كينونة  ليست  الكينونة  اإلنسان.  إىل 

وبنائها. أرى جوهر التقنية يف ما أسّميه تشييداً. هذا االسم الذي عندما يطرق السمع للمرة األوىل 

يساء فهمه وداللته بسهولة، إذا أعيد التفكري فيه بشكل صحيح يعيدنا بداللته إىل تاريخ امليتافيزيقا 

Dasein[ اليوم. وسائل عمل التشييد هي: البرش املمسوك   [َ العميق، التي مازلت تحدد وجودنا 

بهم واملطلوبون واملتحّدون من قوة تم الكشف عنها يف ماهية التقنية. إن تجربة تشييد البرش بيشء 

غري ذاتهم ال يستطيعون السيطرة عليه بذاتهم، هو بالتحديد التجربة التي ميكن أن تبنّي لهم إمكانية 

استبصار أن البرش حاجة للكينونة. إمكانية تجربة، الكينونة رضورية، والجاهزية لتلك اإلمكانات 

الجديدة كامنة يف ما يشّكل أكرث التقنية الحديثة ذاتها. ال ميكن للتفكري أن يفعل أكرث من مساعدة 

اإلنسان يف هذا التبرّص، والفلسفة استُنِفذت. 

ديرشبيغل: يف األوقات السابقة ـ وليس يف األوقات السابقة فحسب ـ كان يُعتقد أن الفلسفة 

كانت فّعالة بطريقة غري مبارشة )ونادراً بطريقة مبارشة(، حيث ساعدت يف انبثاق تيارات جديدة. 

بالتفكري فقط باألملان، ومن خالل أسامء عظيمة مثل كانط وهيغل وصوالً إىل نيتشه، باإلضافة إىل 

ماركس، ميكن إثبات أنه كان للفلسفة، بطرق ملتوية، تأثري هائل. هل تعتقد أّن هذا التأثري للفلسفة 

استنفذ؟ وعندما تقول الفلسفة ماتت، وأنها مل تعد موجودة، فهل تشمل فكرة تأثري الفلسفة اليوم 

عىل األقل )لو فعالً وجد باألساس(؟  

هايدغر: سبق وقلت إن التاثري غري املبارش، ال املبارش، ممكن من خالل نوع آخر من التفكري. 

هكذا ميكن للتفكري، كام كان، أن يغرّي ظروف العامل.

ديرشبيغل: عفواً اعذرنا، ال نريد أن تفلسف )فنحن لسنا بهذا الوارد( لكن هنا توجد عالقة بني 
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السياسة والفلسفة، فمن فضلك اعذرنا لدفعك إىل هذا الحديث. فأنت قلت للتو أن الفلسفة والفرد 

ال يستطيعان فعل أي يشء باستثناء...

هايدغر:...هذا التحضري لجاهزية حفاظ املرء عىل ذاته منفتحا لوصول أو غياب اإلله. تجربة 

هذا الغياب ليست الشيْئاً، بل عىل العكس، هي تحرير لإلنسان مام سّميته »السقوط يف الكينونة« 

يف كتاب الكينونة والزمن. تأّمل يف ما هو اليوم جزٌء من التحضري للجاهزية الذي كنا نتحدث عنه.

أّي كان.  أو  إله  الخارج، من  الشهري من  الدافع  ينبغي أن يكون  الحقيقة  ديرشبيغل: لكن يف 

اليوم؟ كان كافياً برأي الناس  التفكري إذاً، من خالل اكتفائه بذاته ومن دون إكراه، لن يكون كافياً 

قدمياً، وحتى يف رأينا، عىل ما اعتقد.

هايدغر: لكن ليس مبارشة.

ديرشبيغل: لقد سّمينا يف ما سبق كانط، وهيغل، وماركس كمحركني عظامء. لكن الدوافع أتت 

من اليبنتس أيضاً ـ من أجل تطوير الفيزياء الحديثة وبالتايل أصل العامل الحيث بشكل عام. نعتقد 

أنك قلت اآلن أنك مل تعد تتوقع هذا النوع من التاثري راهناً. 

هايدغر: مل يعد ممكناً عىل مستوى الفلسفة. فالدور الذي أّدته الفلسفة حتى اآلن تستويل عليه 

العلوم. وليك نوضح »تأثري« التفكري بشكل كاف، علينا أن نخوض نقاشاً أكرث عمقاً عن معنى أثر 

وتأثري هنا. ألين أجد رضورة يف التمييز الدقيق بني السبب، والدافع، والدعم، واملساعدة، والتعاون، 

والعائق. لكن ال ميكننا اكتساب البعد املناسب للقيام بهذه التاميزات إال إذا ناقشنا عىل نحو واٍف 

مبدأ العلة التاّمة. فالفلسفة تنحل يف العلوم املستقلّة: علم النفس، واملنطق، وعلم السياسة. 

دير شبيغل: وما لذي يقوم بدور الفلسفة راهناً؟

.)cybernetics(  هايدغر: السربانية

ديرشبيغل: أو امللتزم الذي يبقى منفتحاً؟

هايدغر: لكن هذا مل يعد فلسفة.

ديرشبيغل: ماذا اذاً؟

هايدغر: أنا أسّميه التفكري اآلخر.
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ديرشبيغل: تسّميه التفكري اآلخر. هل بوسعك صياغة ذلك بشكل أوضح؟

بالتقنية«:  املتعلّق  »السؤال  محارضيت  بها  ختمت  التي  العبارة  يف  تفكر  كنت  هل  هايدغر: 

»التساؤل هو التزام التفكري«؟]1].

ديرشبيغل: وجدنا عبارة يف محارضاتك عن نيتشه تبدو لنا مالمئة. قلت فيها: »ألن أكرب عالقة 

نفِسها. لكن هذه  بالطريقة  يفكرون  العظامء  الفلسفي، فكل املفكرين  التفكري  ممكنة سادت يف 

النفسية أساسية جداً وغنية لدرجة أنه ال يوجد فرد يستطيع أن يستنفذها، بل عىل العكس كلٌّ يرتبط 

باآلخر بشكل أوثق«. لكن يبدو أنك تعتقد بوصول هذه البنية الفلسفية إىل نهاية حتمية.

هايدغر: انتهت ولكنها مل تصبح باطلة بالنسبة لنا؛ بل هي حارضة يف الحديث. فكل ما قّدمته 

للفلسفة  يف املحارضات والندوات خالل السنوات الثالثني املاضية، كان بشكل أسايس رشحاً 

الغربية. العودة إىل األسس التاريخية للتفكري، والتفكري من خالل األسئلة التي مل تعد تُسأل منذ 

الفلسفة اليونانية ـ هذا ليس ابتعاداً عن التقليد. لكن أقول إن طريقة التفكري امليتافيزيقي التقليدية 

التي انتهت مع نيتشه، مل يعد بوسعها توفري إمكان تجريب املواصفات األساسية لعرص التقنية الذي 

ما زال يف بدايته، من خالل التفكري. 

ديرشبيغل: يف حديث مع راهب بوذي من سنتني تقريباً، تحدثَت عن »منهج جديد كلياً يف 

املنهج  هذا  تطبيق«  الناس  من  قليل  عدد  إال  يستطيع  ال  الراهن  الوقت  »يف  أنه  وقلت  التفكري« 

الناس، برأيك، ميكن أن يكون لها البصرية  التفكري. هل تقصد أن فقط قلة قليلة من  الجديد يف 

املمكنة والرضورية؟

هايدغر: ميكنك أن تقول ذلك.

ديرشبيغل: نعم، لكن يف الحديث مع الراهب البوذي، مل تصف بوضوح كيف ميكن تحقيق ذلك.

هايدغر: ال أستطيع التوضيح. ال أعرف كيف يكون هذا التفكري »مؤثّراً«. ميكن أيضاً أن يوصل 

التفكري اليوم إىل الصمت، بذلك ميكن املحافظة عىل التفكري من اإلبعاد يف أقل من سنة. وميكن 

أيضاً أن يستغرق ثالمثائة سنة ليك يصبح »مؤثّراً«. 

[1[- Martin Heidegger،»Die Frage nach der Technik,« Vorträge und Aufsätze )Pfullingen: Neske،1954(،p. 44; 

English translation: »The Question Concerning Technology,« The Question Concerning Technology and 

other Essays،trans. by William Lovitt )New York: Harper & Row،1977(،p. 35. 
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ديرشبيغل: نحن نفهم ذلك جيداً. لكن ألننا لن نعيش ثالمثائة سنة، فنحن هنا واآلن، ممنوعون 

نحن  والصحفيني،...إلخ.،  واملواطنني،  السياسيني،  وأنصاَف  الساسيّني،  فنحن،  الصمت.  من 

مضطرون التخاذ قرار من نوع أو من آخر. ينبغي أن نكيّف أنفسنا مع النظام الذي نعيش يف ظله، 

علينا أن نحاول تغيريه، علينا ارتقاب الباب الضيق لإلصالح والباب الذي مازال أضيق للثورة. نحن 

نتوقّع مساعدة من الفيلسوف، حتى لو بالطبع، مساعدة غري مبارشة، مساعدة بطرق ملتوية. واآلن 

نسمع: أنا ال أستطيع مساعدتكم.

هايدغر: ال أقدر.

ديرشبيغل: هذا سيقلل من عزمية من هم ليسوا بفالسفة.

هايدغر: ال أقدر ألن األسئلة صعبة جداً فقد يكون معنى مهمة التفكري هذه مناقضاً لظهورها 

العلني، وللوعضا، ولتوزيع الدرجات األخالقية. ورمبا سأخاطر بهذه العبارة: إن رس هيمنة ماهية 

هذه  يف  التأمل  يحاول  الذي  التفكري  وضوح  وعدم  أسبقية  يوازي  فيها  الالمفكر  الكوكبية  التقنية 

املاهية الالمفكر فيها.

ديرشبيغل: أال تعد نفسك من بني أولئك الذين ميكن، لو أصغي اليهم، أن يرشدوا إىل الطريق؟

هايدغر: ال! أنا ال أعرف طريقاً إىل تغيري مبارش للوضع الراهن يف العامل، عىل فرض أن تغيرياً 

مثل هذا ممكن إنسانياً. لكنني أرى أن محاولة التفكري ميكن أن توقظ، وتوضح، وتقّوي االستعداد 

الذي ذكرناه سابقاً.

ديرشبيغل: إجابة واضحة ـ لكن هل ميكن للمفكر أن يقول: لتنتظر فقط، فسوف يحصل يشء 

ما لنا يف الثالمثائة سنة القادمة؟

ثالمثائة  مرور  بعد  للبرش  ما  يحصل يشء  انتظار حتى  مسألة  مجرّد  ليست  املسألة  هايدغر: 

سنة؛ إنها تتعلق بالتفكري يف املستقبل، من دون ادعاءات نبوية، التفكري يف الوقت اآليت انطالقاً من 

الخصائص األساسية لعرصنا، الذي مل يتم التفكري فيها إال نادراً. التفكري ليس جموداً، لكنه بذاته 

النظرية  التمييز، الصادر من امليتافيزيقا، بني  العامل. ويبدو يل أن  الذي يتحاور مع مصري  الفعل 

والتطبيق، ومفهوم االنتقال بني االثنني، يعرتض الطريق إىل التبرص يف ما أفهم أنه تفكري. ميكنني 
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أن أشري هنا إىل محارضايت التي نرشت عام 1954 تحت عنوان »ما الذي يدعى تفكرياً؟«]1] هذه 

القطعة هي األقل قراءة بني منشورايت، ورمبا هذه أيضاً سمة عرصنا.

ديرشبيغل: بالطبع، دامئاً كان هناك سوء فهم للفلسفة وهو االعتقاد أنه يجب أن يكون للفيلسوف 

تأثري مبارش بفلسفته. فلنعد إىل البداية. ال ميكن فهم كيف ميكن لالشرتاكية القومية أن تُرى من 

جهة كتحقق لتلك »املواجهة الكوكبية«، ومن جهة أخرى كاحتجاج أخري، أقوى أكرث، ويف الوقت 

نفِسه، أكرث يأسا ًيف مواجهة »التقنية الكوكبية املحتومة« واإلنسان الحديث؟ يبدو أنك تتعامل مع 

متعارضات يف شخصك كام لو أن عدداً من النتاجات الثانوية ألنشطتك ميكن أن ترشح واقعاً يف 

بأشياء كثرية تعرف  الفلسفة، تتمسك  الذي ال يالمس جوهر  أنك، يف أجزاء مختلفة من وجودك 

بها أنت كفيلسوف أنها ليس لها استمرارية ـ مثال تتمّسك مبفاهيم مثل »البيت«، »التجّذر« وأشياء 

مشابهة. فكيف تتوافق التقنية الكوكبية مع »البيت«؟  

هايدغر: ال أريد قول ذلك. يبدو يل أنك تأخذ التقنية بكل ما يف الكلمة من معنى. أنا ال أعتقد 

أن وضع البرشية يف عامل التقنية الكوكبية هو قدر كاريث ومحتوم؛ بل بخالف ذلك أعتقد أن مهمة 

ماهية  مع  كافية  عالقة  إىل  الوصول  يف  الحدود،  ضمن  اإلنسان،  مساعدة  هي  بالتحديد  التفكري 

التقنية. رغم أن االشرتاكية القومية سارت يف هذا االتجاه، فهؤالء الناس كانوا إىل حّد ما محدودي 

التفكري للوصول إىل عالقة واضحة وواقعية مع ما يحصل راهناً ومع ما هو يف طور الحصول لثالثة 

قرون من الزمن.

ديرشبيغل: هذه العالقة الواضحة، هل هي موجودة عند األمريكيني؟

هايدغر: هم أيضاً ال ميلكونها. إنهم مازالوا واقعني يف شباك تفكري براغاميت يرعى العمالتية 

واستخدام التقنية، لكن يف الوقت نفسه يعيقون طريق التفكري بخصائص التقنية الحديثة. يف الوقت 

نفسه، جرت محاوالت لالبتعاد عن التفكري الرباغاميت اإليجايب يف أماكن من الواليات املتحدة 

األمريكية. ومن منا يستطيع القول ما إذا كان يف يوم ما يف تراث روسيا والصني القدميني »تفكري« 

قد يوقظ ما سوف يساعد البرش يف إمكان إنشاء عالقة حرة مع عامل التقنية؟

[1[- Martin Heidegger،Was Heisst Denken? 2nd ed. )Tubingen: Niemeyer،1961(. An English translation 

by Fred Wieck and J. Glenn Gray has been published with the title What Is Called Thinking? )New York: 

Harper & Row،1968(. A selection from it is published in Basic Writings as »What calls for Thinking,« pp. 

345 – 367.
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ديرشبيغل: لو فقدوا هذا التفكري، أال ميكن للفيلسوف أن يقّدم لهم شيئاً...

هايدغر: لست أنا من يقرر إىل أي حد ميكن أن أصل يف محاولتي يف التفكري وبأي طريقة 

»مبدأ  بعنوان  محارضة  ألقيت   1957 عام  يف  املستقبل.  يف  منتج  بشكل  وتحويلها  تلّقيها  ميكن 

قليلة  بخطوات  أنه  بتبيني  مرة  فيها آلخر  فرايبورغ. خاطرت  لجامعة  السنوية  املناسبة  الهوية« يف 

من التفكري، إىل أي مدى ميكن أن تصل تجربة التفكري مبا يشكل امليزة األهم للتقنية الحديثة. 

لقد حاولت إظهار أن تجربة التفكري هذه ميكن أن تصل إىل حد فتح إمكانية اختبار إنسان عرص 

التكنولوجيا العالقة مبطلب ال يسمعونه فقط بل يخّصهم أيضاً. كان لتفكريي صلة جوهرية بشعر 

من  موضوعاً  شعره  يعالج  شاعر،  مجرد  هو  هولدرلن  أن  أعتقد  ال  لكنني   .Holderlin هولدرلن 

إىل  يشري  الذي  الشاعر  هو  هولدرلن  أن  أعتقد  األدب.  ملؤرخي  بالنسبة  املواضيع  من  كثري  بني 

املستقبل، الذي يتوقع اإلله، وبالتايل الذي ال ميكنه أن يبقى مجرد موضوع لبحث هولدرلن يف 

الخيال التاريخي األديب.

ديرشبيغل: بالحديث عن هولدرلن )نعتذر أننا سنقتبس مرة أخرى(، يف محارضاتك عن نيتشه 

الشغف املقدس  أبولو وديونيسيوس، حيث يشّكل  إن »الرصاع املفهوم بطرق مختلفة بني  قلت 

جاهزين  تجدنا  أن  ينبغي  ما  ويوماً  لألملان،  التاريخي  للمصري  منوذجياً  قانوناً  الرصينة  والرواية 

وحارضين لتشييده. هذا االعرتاض ليس صيغة ميكن مبساعدتها أن نصف »الحضارة«. مع هذا 

الرصاع وضع هولدرلن ونيتشه عالمة استفهام أمام مهمة األملان إليجاد ماهيتهم التاريخية. فهل 

مبقدورنا فهم هذه اإلشارة، عالمة االستفهام هذه؟ هناك أمر واحد أكيد: إذا مل نفهمه، سوف ينتقم 

التاريخ منا«. ال نعرف أي سنة كتبَت هذا، لكننا نقّدر أنه كان عام 1935.

هايدغر: رمبا كان االقتباس من محارضة عن نيتشة بعنوان: »إرادة القوة بوصفها فنًّا« عام 1936-

37. وميكن أيضاً أن تكون قد ألقيت يف السنوات التي تلت.

ديرشبيغل: هل ميكنك رشح ذلك قليالً؟ هذا يجرّنا من التعميم إىل املصري الخاص باألملان.

هايدغر: أستطيع إعادة صياغة ما جاء يف االقتباس كام ييل: أنا مقتنع أنه ميكن تحضري التغيري 

من املكان نفِسه يف العامل الذي صدرت منه التقنية الحديثة. ال ميكن أن يأيت من خالل تبّني بوذيّة 

الزن أو من تجارب رشقية أخرى. ونحن نحتاج ملساعدة الرتاث األورويب وسيطرته الجديدة لتغيري 

التفكري. سوف يتغري التفكري فقط بتفكري له املصدر نفسه واملصري نْفُسه.
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ديرشبيغل: يف البقعة نفِسها التي صدرت منها التقنية العاملية، تعتقد أنه يجب...

هايدغر:...التعايل باملعنى الهيغيل، ال العزلة، التعايل لكن ال من خالل اإلنسان وحده.

ديرشبيغل: هل تخصص مهمة محددة لألملان؟

ديرشبيغل: نعم، بهذا املعنى، يف حوار مع هولدرلن.

ديرشبيغل: هل تعتقد أن لألملان مواصفات هذا التغيري؟

هايدغر: أنا أفكر بعالقة داخلية خاصة بني اللغة األملانية ولغة التفكري اليونانية. تأكد يل هذا 

مراراً وتكراراً راهناً من خالل الفرنسيني، الذين عندما يبدأون التفكري فهم يتكلمون األملانية، وهم 

يؤكدون أنهم ال يستطيعون النجاح بلغتهم الخاصة.

ديرشبيغل: هل هكذا سترشح التأثري القوي جداً الذي تركتَه لدى البلدان الرومانية باألخص فرنسا؟

عندما  عقالنيتهم  بكل  العامل  يف  غاياتهم  بلوغ  يستطيعون  ال  أنهم  يعتقدون  ألنهم  هايدغر: 

يحاولون فهمه يف مصدر ماهيته. ال ميكن ترجمة التفكري إال بالقدر الذي يرتجم فيه الشعر، يف 

أحسن الحاالت ميكن إعادة صياغته. وعندما تتم محاولة الرتجمة الحرفية، يتغرّي كل يشء.

ديرشبيغل: تفكري مقلق. 

هايدغر: قد يكون حسناً لو ُحمل هذا التفكري املربك عىل محمل الجّد عىل نطاق واسع ولو يف 

النهاية اعتربت املعاناة التي مر بها التفكري اليوناين الشديد األهمية عندما ترجم إىل الرومانية الالتينية، 

حدث الذي مازال يعرتض طريقنا اليوم إىل تفكري واف يف الكلامت األساسية للتفكري اليوناين.  

حتى  أو  يشء  إيصال  إمكان  وبتفاؤل  وبالفعل  دامئاً  نفرتض  أن  ميكننا  ديرشبيغل:بروفسور، 

اللغوية  التفكري رغم توقف الحواجز  التفاؤل بإمكان إيصال محتويات  ترجمته، ألنه إذا كان هذا 

تكون اإلقليمية التفكريية مصدر خطر.

الرومانية؟ ميكن  مقابل منط أفكار األمرباطورية  إقليمياً  اليوناين  التفكري  هايدغر: هل تسمي 

العلوم  تعني  اليوم  )علوم  العلوم  ترجمة  اللغات. وميكن  إىل جميع  التجارية  املراسالت  ترجمة 

ال  إنها  أصح،  بشكل  قل  العامل.  لغات  جميع  إىل  األسايس(  العلم  الرياضية  الفيزياء  الطبيعية، 

ترتجم، لكن اللغة الرياضية نفسها تستعمل للكالم. وصلنا هنا إىل منطقة واسعة ويصعب تغطيتها.
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يف  أزمة  مبالغة،  بدون  حالياً،  يوجد  أيضاً:  باملوضوع  صلة  لهذا  كان  رمبا  ديرشبيغل: 

أملانيا،  يف  خاصة  أزمة  هناك  زمن.  منذ  قامئة  زالت  ما  واألزمة  الدميقراطي،  الربملاين  النظام 

أزمة.  مثة  يعد  مل  فرنسا  يف  أمريكا.  ويف  إنكلرتا  يف  التقليدية،  الدميقراطية  البلدان  يف  وأزمة 

تفكريهم، رضورة  نتيجة  كانت  لو  حتى  النصح،  يقدموا  أال  املفكرين  بوسع  هل  اآلن، سؤال: 

اإلصالح  رضورة  أو  الجديد،  النظام  يكون  أن  ميكن  وكيف  جديد،  بنظام  النظام  هذا  استبدال 

وهذا  ـ  فلسفياً  املثقف  غري  الشخص  أن  غري  ممكنا؟  اإلصالح  يكون  كيف  النصح  وإسداء 

الشخص  هذا  ـ  يحددها(  ال  أنه  األمور)رغم  عىل  يسيطر  الذي  الشخص  طبيعي  بشكل  يكون 

يكون  أن  ينبغي  أال  إذا:  ترّسعاً.  وأكرثها  نتائج  أسوا  إىل  ورمبا  زائفة،  نتائج  إىل  يصل  سيظل 

هم  تقنياً  جعلوه  الذي  العامل،  هذا  يف  البرش  تعايش  تنظيم  بكيفية  للتفكري  جاهزاً  الفيلسوف 

نصيحة مبا  يسدي  أن  الفيلسوف  من  بحق  يُتوقّع  أال  لسلطانه؟  أخضعهم  والذي رمبا  بأنفسهم 

مل  إذا  ودعوته  مهنته  من  صغرياً  ولو  جزء  عن  الفيلسوف  يقرّص  أال  ممكنة؟  عيش  طرق  يعتربه 

عنها؟ شيئاً  يوصل 

التفكري إىل درجة  العامل ككل من خالل  يقدر عىل فهم  الفرد ال  بقدر ما أعرف،  هايدغر: 

أجل  من  لركيزة  أّويّل  إيجاد  مهمة  مواجهة  يف  خصوصاً  عملية،  تعليامت  إعطاء  عىل  القدرة 

التفكري  يُرهق  العظيم،  الرتاث  منظور  من  ِجّديّاً  األمر  يكون  ما  وبقدر  أخرى.  مرة  بذاته  التفكري 

يحصل؟ يف  أن  لهذا  أي سلطة ميكن  تحت  التعليامت.  نفسه إلعطاء  تحضري  عليه  إذا وجب 

عامل التفكري، ليس مثة عبارات سلطوية. االشرتاط الوحيد للتفكري يأيت من املسالة التي ينبغي 

للفهم،  قابلة  املسألة  هذه  ولنجعل  البحث.  يستحق  األمر،  بادئ  يف  هذا،  لكن  فيها.  التفكري 

العملية  ـ  التقنية  نجاحاتها  تجعل  التي  والعلوم  الفلسفة  بني  العالقة  حول  النقاش  أن  يبدو 

الذي  الصعب  فالوضع  جدوى.  ذي  غري  فأكرث  أكرث  بالفعل  يبدو  الفلسفي  باملعنى  التفكري 

للعلوم،  القوي  املوقع  من  يتغذى  اغرتاب  مع  تتالءم  التي  ملهمته  بالنسبة  التفكري  فيه  وضع 

من تفكري يجب أن مينع ذاته من اإلجابة عن أسئلة عمالنية وأيديولوجية يطرحها راهننا اليوم.

ديرشبيغل: برفسور، يف عامل التفكري ال يوجد عبارات جازمة. كذلك ال ميكن يف الحقيقة 

تسّميه  ذلك  مع  أيضاً.  جازمة  عبارات  إطالق  يف  صعوبة  وجد  الحديث  الفن  بأن  نتفاجأ  أن 

نتاجاته محاوالت... بذاته كفن تجريبي. ألن  الحديث  الفن  يفّكر  »هّداماً«. فعادة 

بسعادة. سأتعلم  هايدغر: 
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محاولة،  مئة  كل  ومن  والفنانني،  البرش  عزلة  حالة  عن  نتجت  محاوالت  ديرشبيغل:... 

يوجد بني الحني واآلخر واحدة تستحق اللقب.

هايدغر: هنا يكمن السؤال الكبري. أين يقف الفن؟ ما هو املكان الذي يشغله؟

ديرشبيغل: حسناً، لكن ها أنت تطلب شيئاً من الفن مل تعد تطلبه من التفكري.

هايدغر: أنا ال أطلب شيئاً من الفن. أنا أقول فقط إنه سؤال عن املكانة التي يحتلها الفن.

ديرشبيغل: إذا كان الفن ال يعرف مكانته، فهل هذا يعني أنه هّدام؟

هايدغر: حسناً، امحها. غري أنني أريد أن أعلن، أنني ال أعتقد أن الفن الحديث يرسم لنا طريقاً، 

خاصة عندما يبقى األمر مبهامً لجهة الرؤية أو عىل األقل البحث عن خصائص الفن.

ديرشبيغل: الفنان أيضاً، ينقصه التزام بالرتاث. قد يجده جميالً وميكنه القول: نعم، هذه هي 

الطريق التي كان ميكن للمرء رسمها من ستامئة سنة أو من ثالمثائة سنة أو حتى من ثالثني سنة. 

ولكن مل يعد يفعل ذلك. حتى لو أراد ذلك، فهو لن يستطيع. ميكن ألكرب فنان إذاً أن يكون املقلّد 

البارع هانس فان ميغرن، الذي كان بإمكانه حينئذ أن يرسم »أفضل« من غريه. لكن ما الفائدة اآلن. 

إذاً الفنان والكاتب والشاعر يف وضع شبيه لوضع املفكر. فكم مرة علينا أن نقول أَغِمض عينيك.

هايدغر: إذا اتُّخذت »صناعة الثقافة« كإطار لتصنيف الفن والشعر والفلسفة، تكون املساواة 

مربرة. لكن، إذا مل تكن الصناعة فقط، بل صار أيضاً ما يسمى ثقافة موضع شك، يكون التفكري يف 

هذا الشك أيضاً جزءاً من عامل مسؤولية التفكري، برأيي، ال يوجد حتى اآلن مفكر يستطيع تحديد 

من هو العظيم باملقدار الكايف الذي ميكن أن يضع التفكري مبارشة أمام موضوعه وبالتايل عىل 

بالنسب إلينا. فقد نستطيع أن نشق طريقاً  طريقه. إن عظمة ما يجب التفكري فيه اليوم عظيم جداً 

ونبني جسوراً ضيقة وقليلة االمتداد من أجل العبور.

ديرشبيغل: أستاذ هايدغر، نشكرك عىل هذه املقابلة. 

    



سؤال ماهّية الوجود وجوهره
]*[

مارتن هايدغر]]]

إىل  "مدخل  هايدغر  مارتن  كتاب  يف  النصوص  أبرز  أحد  هو  املستعاد  النص  هذا 

امليتافيزيقا". وهو جزء من الفصل الثالث من الكتاب املشار إليه، أما عن مكانة هذا املقتطف 

نه العناية بالسؤال الجوهري كمحور ملجمل  يف جملة أعامل هايدغر الفلسفية فتعود إىل تضمُّ

منظومته الفلسفية، وهو الذي يدور حول سؤال ماهية الوجود وجوهره.

نشري إىل أننا نستعيد هذا النص من الكتاب الذي صدر حديثاً عن دار الفارايب يف بريوت 

وقام بنقله من األملانية إىل العربية الدكتور عامد نبيل.

املحرر

يف الواقع، لقد أخذنا عىل عاتقنا مهمة دراسة كلمة "الوجود" وتفاصيلها، ببساطة، من أجل أن 

مكانتها  البحث بخصوصها، ومن أجل أن نحدد أيضاً  الحقيقة املطروحة عىل بساط  نفهم جيداً 

املناسبة. بالتأكيد، نحن ال نقصد، هنا، أن نقبل تلك الحقيقة املتعلقة بتلك الكلمة عىل نحٍو أعمى 

أو نقبل  الكالم فيها عىل عواهنه، كام لو أننا نقبل بحقيقة أن هنالك كالباً وقططاً موجودة من حولنا 

يف هذا العامل. هذا يف الواقع ما ننوي القيام به عىل الرغم من حجم املخاطرة التي تنتظرنا، وعىل 

التي  العناد الصلب  انطباعاً حاداً عن حالة  الرغم من أن هذا الهدف ومحاولة إنجازه رمبا يعطي 

تتملكنا، ويقدم نفسه عىل أنه ليس أكرث من سذاجة  بائسة من وجهة نظر اآلخريٍن تتعامل مع ما 

ليس له صلة باملوضوع وغري واقعي وتضعه يف حقل ما هو واقعي وتربك نفسها وتسقط، بالتايل، 

يف رشك عملية تحليل الكلامت العقيمة ليس إال. هنا، نحن نرغب وبقوة يف أن نلقي الضوء عىل 

هذه الحقيقة مهام كانت جسامة املهمة والصعوبات التي تنتظرنا. فنتاج جهودنا ينصب عىل تأكيد 

الحقيقة التالية وتوضيحها:

*ـ مارتن هايدغر ـ مدخل إىل امليتافيزيقا ـ نقله إىل العربية: د. عامد نبيل ـ دار الفارايب ـ بريوت ـ الطبعة األوىل ـ 015].
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طبقاً لعملية تطورها، فإن اللغة تشكل حتام صيغة املصدر لكلمة "الوجود"، عىل سبيل املثال: 

"أن يوجد" أو "أن يقدم نفسه"، ولكن مع مرور الزمن أصبحت اللغة، نتيجة لذلك، تنتج معنى ضعيفاً 

متبلداً وغامضاً لتلك الكلمة. هذا األمر يحدث، يف الواقع، هكذا ليكون عىل تلك الشاكلة وبهذه 

الصورة فحسب. فبدالً من الحصول عىل توضيح لهذه الحقيقة، أي حقيقة الوجود، التي نحن يف 

أمس الحاجة إىل توضيحها، نقوم فقط بطرح حقيقة أو واقعة أخرى، تناسب وتالئم تاريخ اللغة، 

تقع إما إىل جانبها أو خلفها.

وإذا حاولنا، اآلن، أن نبدأ مع تلك الحقائق التي تعود إىل حقل تاريخ اللغة وبدأنا نتساءل ملاذا 

التفسري الذي رمبا نظل نبحث عنه ونقتبسه سوف لن يصبح أكرث  هي كذلك، حينئذ فإن أساس 

وضوحاً كام نعتقد، بل سيصبح، باألحرى، أكرث غموضاً وقتامة. عالوة عىل ذلك، فإن حقيقة أن 

األشياء تقف كام هي هناك وتعمل وترتجم إمكاناتها كام هي مع كلمة "الوجود" تجعل منها تتحجر 

يف قوالب واقعيتها العنيدة الصلبة. ولكن هذا األمر حدث منذ زمن طويل. إن هؤالء الذين يتبعون 

املنهج املعتاد يف الفلسفة هم يف الواقع يستحرضون بقوة مثل تلك الحقيقة أعاله حينام يقولون 

منذ البداية: إن كلمة "الوجود" هي أكرث الكلامت خواء وفراغاً ولكن هي أيضاً مع ذلك ذات معنى 

ذلك،  عىل  بناء  الوجود(،  )كلمة  الكلمة  تلك  مع  بالعالقة  فيه  والتسليم  االعتقاد  يتم  وما  شامل. 

هو أنها ليست أكرث من مفهوم عام عاٍل، أي أنها جنس. لكن الواحد يظل بالكاد يكتشف مفهوم 

نهاية  ذلك، ويف  مع  القدمية؛  األنطولوجيا  "ens inn genere" كام طرحته  العموم"  "الوجود يف 

املطاف، ال يوجد املزيد من السعي والجهد الدؤوب والبحث الجاد يف هذا االتجاه عن معنى 

الوجود يف تلك األنطولوجيا. إن محاولة ربط السؤال الحاسم للميتافيزيقا مع هذه الكلمة الخاوية 

والفارغة للوجود يعني ببساطة وضع كل يشء يف حالة فوىض وغموض وارتباك. هنا يف الحقيقة ال 

توجد إال امكانية واحدة من أجل أن منيز وندرك خواء هذه الكلمة وفراغها وتركها من ثم إىل ذلك 

الحال. وهذا األمر رمبا يبدو هو الذي ينبغي أن نقوم به اآلن مع ضمري واضح ومرتاح، بل أكرث من 

ذلك مبا أن الحقيقة، املتعلقة بكلمة الوجود، قد تم توضيحها وحسم أمرها تاريخياً بوساطة حقل 

تاريخ اللغة. 

أن  أين علينا  "الوجود". ولكن  الفارغ لكلمة  البحث يف مسألة املخطط  نبتعد اآلن عن  دعنا  

نذهب إذا تركنا هذا األمر؟ الجواب عن هذا السؤال ال ميكن له أن يكون صعباً. يف الغالب، نحن 

"الوجود"؟.  كلمة  عند  التفاصيل،  من  الحجم  هذا  وتحديداً يف رسد  كثرياً،  توقفنا  نتساَءل: ملاذا 

دعنا نشغل أنفسنا اآلن مع دقائق وخصوصيات الحقول املختلفة للموجود بذاته. ألنه يف ما يتعلق 



نصوص مستعادة450

   2 0 1 6 يــف خر
 A L - I S T I G H R A Bاالستغراب

ورضوبها  املساعدة  األشياء  مقومات  كل  منتلك  ببساطة،  نحن،  املهمة  بهذه  املبارشة  مبسألة 

يف حوزتنا. نقصد بهذه األشياء هنا، األشياء امللموسة مبارشة بالنسبة إلينا، كل األشياء التي هي 

باستمرار يف متناول أيدينا، عىل سبيل املثال: اآلالت، والعربات أو املركبات...الخ. وإذا كانت 

لنا، وأنها ليست َمُصوَغًة بشكل كاٍف يك تعرب بحق  بنا يومياً كأشياء مألوفة  هذه األشياء تصطدم 

عن حقل "امليتافيزيقا"، فإننا سوف نقيد أنفسنا فقط يف حقل الطبيعة الذي يحيط بنا، عىل سبيل 

البحر، يف الجبال، يف األنهار والغابات وكل األشياء  املثال: يف األرض املرتامية األطراف، يف 

املوجودة فيها، من أشجار، وطيور، وحرشات، وحشائش وصخور. وإذا أردنا أن ننظر إىل موجود 

أكرب وأكرث إثارة لنا، سنعرث عىل األرض التي هي قريبة منا جدا ويف متناول أيدينا. واملوجود الذي 

يوجد عىل هذا النحو، يف الواقع، بطريقة مامثلة إىل أقرب قمة أو ذروة جبل هو القمر الذي يرتفع 

مرة أخرى ليلقي بضوئه عىل األرض، أو أي كوكب آخر. إن املوجود، عالوة عىل ذلك، هو ذاك 

الجمع املحتشد من الناس يف الشوارع املشغولة والناشطة والضاّجة دامئا بالحركة. املوجود هو 

نحن أنفسنا. املوجود هو ايبانيون. املوجود هو املقطوعات املوسيقية املختلفة للموسيقار باخ. 

املوجود هو كاتدرائية سرتاسبورغ. املوجود هو ترانيم هولدرلني الشعرية. املوجود هو املجرمون. 

املوجود هو املجانني الذين يقطنون يف مأوى املجانني.

يف الواقع، إن املوجودات يف كل مكان تثل حالة رىض واطمئنان يف قلوبنا كونها تحيط بنا 

من كل جانب. ولكن من أين لنا أن نعرف بأن كل واحد من هذه األشياء التي نستشهد بها وندرجها 

يف عداد بياناتنا مع الكثري من الضامنات هو ميثل حقاً املوجود؟ هذا السؤال األخري يبدو لنا أنه 

مناف للعقل ومحض سخف، ألن كل موجود عادي ميكن له أن يُقيم ويؤسس بطريقة ال يشوبها 

الخطأ حقيقة أنه موجود يف هذا العامل. نعم هذا األمر صحيح ومن املمكن التأكد من ذلك بال 

الغريبة عن لغتنا  إلينا، أن نستخدم مثل تلك الكلامت  بالنسبة  عناء.]بل حتى ليس من الرضورة، 

اليومية املتداولة، "كاملوجود" و"املوجودات"[. ويف الواقع ال نستطيع أن نستوعب أن نفهم يف 

هذه اللحظة محاولة أن نشك بوجود كل تلك األشياء التي تحيط بنا، وأن نقيم شكوكنا فقط عىل 

نتاج  فقط محض  هو  املوجودات  تلك  من  نجربه  ما  أن  أي،  مفرتضة،  علمية  أساس مالحظات 

أحاسيسنا فحسب وأننا ال ميكن مطلقاً أن نهرب من سلطة أجسادنا، التي تبقى مرتبطة بكل األشياء 

التي قمنا بتسميتها. ويف واقع األمر، نود أن نطرح بعضاً من املالحظات مقدماً بشأن هذا املوضوع 

وهي: إن مثل تلك االعتبارات واملالحظات العلمية املفرتضة، التي يشعر الناس من خاللها أنهم 

متفوقون وواثقون، هي ليست كذلك تاما وبالضبط.
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يف غضون ذلك، ينبغي لنا ببساطة أن ندع املوجود يوجد ويكون، مبا أنه يحيط بنا ويهاجمنا، 

ومبا أنه يلهمنا وينفخ فينا الحياة أو يغمنا معاً، يف حياتنا اليومية املتداولة وكذلك األمر يف الساعات 

واللحظات العظيمة، ينبغي لنا أن ندع املوجود يكون ويوجد، تاماً كام هوالحال. ولكن إذا كان لنا 

أن نحمل أنفسنا، وبالتايل، يف مسار وجودنا التاريخي ـ هناك ـ ]يف ـ العامل[، بدون روح البحث 

املتأين، كام لو أننا نأخذه عىل أنه أمر مسلم به؛ وإذا كنا يف كل حالة ندع املوجود أن يكون موجوداً 

كام هو، حينئذ ينبغي لنا أن ندرك جيداً معنى كل من كلمة "يوجد أو يكون" ومعنى كلمة "الوجود".

ما  يكون يف مكان  أن  املوجود، واملفرتض  كان  إذا  ما  بدقة  نحدد  أن  لنا  يتسنى  ولكن كيف 

وزمان ما، هوموجود أو غري موجود يف الواقع، إذا مل منيز يف املقدمة وسلفاً بني مفهومي الوجود 

الحاسم ما مل نعرف وبشكل محدد  التمييز واالختالف  أن نجري هذا  لنا  يتسنى  والعدم؟ وكيف 

العدم والوجود.  التمييز بني مفهومي  التمييز: أعني  معنى األساس الذي نجري عليه عملية  سلفاً 

كيف ميكن ألي ولكل موجود أن يكون موجوداً ومفهوماً بالنسبة إلينا ما مل نفهم سلفا مفهوم كل 

من الوجود والعدم؟

ولكن األمر الذي ال يطاوله الشك هنا هو أن املوجودات دامئا تصطدم بنا ونلتقي بها عىل طول 

الخط يف حياتنا. فنحن نعمل عىل التمييز والتفريق بني وجودها عىل هذه الشاكلة ووجودها عىل 

الشاكلة األخرى، ونشكل ونطلق، من ثم، األحكام يف ما يتعلق بالوجود والعدم. حينذاك يصبح أمراً 

سطحياً الكالم، وحتى من الخطإ القول: إن هذه الكلمة ]أي كلمة الوجود[ هي كلمة فارغة وغامضة 

وغري محددة، كام كنا نردد سابقاً.

إن مثل تلك االعتبارات تضعنا فعالً يف موقف متناقض إىل أبعد الحدود. ففي البداية، كنا قد 

قررنا وجهة النظر التي تقول: إن كلمة"الوجود" ال تخربنا شيئاً محدداً. ونحن مل نقرر هذا االمر يف 

املقدمة؛ ال، فلقد عرثنا عليها، وما زلنا نعرث عىل الحقيقة التي تقوم بوضوح: إن "الوجود" هو عبارة 

عن معنى غامض وغري محدد. ولكن من جانب آخر، فإن البحث واالستقصاء، والذي فقط رشعنا 

يف إنجازه للتو، يقنعنا أن نقوم فعالً وبوضوح مبحاولة التمييز بني "الوجود" و"العدم".

فإذا أردنا أن نكيف أنفسنا ونجعلها تتوافق مع هذا الوضع، ينبغي علينا أن نضع يف الحسبان 

األمر الالحق: رمبا قد يكون أمر مشكوك فيه ما إذا كان املوجود الفردي، املوجود يف مكان ما 

لنا أن نرتكب خطأ بهذا الخصوص، عىل  بالفعل. رمبا ميكن  أو غري موجود  وزمان ما، موجوداً 

سبيل املثال: رمبا نتساءل ما إذا كانت هذه النافذة هناك، والتي بالرغم من كل يشء هي موجودة، 
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التمييز  فإن  بقوة،  نفسه  يطرح  الشك رمبا  مغلقة. مع ذلك، حتى وإن كان هذا  اوغري  مغلقة  هي 

املحدد والواضح بني "الوجود" و"العدم" ينبغي أن يكون دامئاً حارضاً يف أذهاننا. ففي تلك الحالة 

فقط نحن ال نلقي بظالل الشك عىل حقيقة أن "الوجود" هو حقاً أمر مختلف تاماً عن "العدم".

وهكذا، فإن كلمة "الوجود" هي كلمة عي محددة وغامضة ومجهولة يف ما يتعلق مبعناها وما 

زلنا بحاجة إىل أن نفهمها بشكل قاطع ال مراء فيه حتى وإن قمنا بتمييزها عن العدم. صحيح أن 

كلمة الوجود تبدو لنا، وهذا األمر ُمربهن عليه، غامضة وغري محددة املعنى تاماً، ولكنها مع ذلك 

ويف الوقت ذاته محددة جدا وبقوة. وانطالقاً من وجهة نظر املنطق املعتادة فإننا هنا يف تناقض 

واضح وصار. ]فنحن نعرف[ أن اليشء الذي يناقض نفسه ال ميكن أن يكون أو يوجد . عىل سبيل 

املثال: ال يوجد يشء عىل هيئة دائرة مربعة. ولكن مع ذلك بني أيدينا هذا التناقض التايل: وجود 

محدد، وغري محدد كلياَ يف آن واحد. فإذا انحدرنا إىل مستوى نخدع فيه أنفسنا، وإذا كنا منتلك 

فإننا سوف نجد  اليوم املزدحمة وأقسامه،  الزمن نخصصها ألنفسنا وسط كل نشاطات  برهة من 

أنفسنا نقف وسط هذا التناقض الصارخ بوضوح. "وقوفنا" هذا هو، باألحرى، أكرث حقيقة وصدقاً 

وواقعية من أي يشء آخر ميكن أن نطلق عليه أنه يشء واقعي؛ إنه أكرث حقيقة وصدقاً وواقعية من 

حقيقة الكالب والقطط ومن السيارات الجرائد واملوجودة حولنا.

وعىل نحو مفاجئ، فإن حقيقة أن كلمة الوجود هي كلمة فارغة بالنسبة إلينا تأخذ اآلن شكالً 

وطريقاً مختلفاً تاماً. فنحن بدأ الشك يساورنا يف أن تلك الكلمة رمبا ال تكون كام يبدو للوهلة 

األوىل بأنها مجرد كلمة فارغة وخاوية كام تم ادعاء ذلك ]يف الصفحات السابقة[. فإذا فكرنا بعمق 

وعن كثب يف طبيعة هذه الكلمة، فسنجد أنها يف نهاية املطاف ستتحول إىل حقيقة، عىل الرغم 

من ضبابية معناها وعموميته، وأننا بال شك نقصد بها شيئاً محدداً ومعيناً. هذا الوضوح، يف الواقع، 

هو محدد جداً وال نظري له، وخصوصا يف ما يتعلق بنوعه إىل درجة أنه ينبغي أن نقول مجربين 

األمر التايل:

بالتايل يكون منثوراً بني كل  أيَّاً كان، والذي  إن الوجود الذي يخص أو يعود إىل كل موجود 

تلك األشياء التي هي مألوفة وحارضة بالنسبة إلينا، وهو يشء أكرث فرادة وخصوصية من كل األشياء 

األخرى املثور فيها.

عالوة عىل ذلك، إن أي موجود، حتى وإن كان فريداً يف نوعه، ميكن أن تتم مقارنته أنطولوجياً 

مع املوجودات األخرى.فتحديد هويته يزداد وينمو ويرتسخ من خالل تلك املقارنات. ولذلك، 
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الكثري  يف  سلفاً  معروف  وغري  محدد  غري  أيضاً،  اليشء  هذا  سيكون  املقارنات  تلك  ومبقتىض 

من النواحي األخرى. لكن "الوجود" مع ذلك، ال ميكن مقارنته بأي يشء آخر. وعىل ]النقيض[ 

من الوجود، فإن اليشء الوحيد األخري املتبقي لدينا ]والذي ميكن مقارنته به[ هو"العدم". وهنا 

ينبغي أن ال يفوتنا القول أنه ال ميكن إجراء املقارنة بني االثنني ]الوجود والعدم[. وإذا سلمنا بأن 

"الوجود"، بالتايل، ميثل أكرث األشياء فرادة يف نوعه وأنه ال نظري له وال ميكن مقارنته بأي يشء آخر، 

فإن كلمة "الوجود" حينئذ سوف لن تكون كلمة فارغة وخاوية، وهي، يف الحقيقة، ينبغي القول: 

ليست كلمة فارغة وخاوية إطالقاً. ورمبا نقنع نفسنا بيرس بهذا األمر عن طريق إجراء عملية املقارنة 

نراها  أو  لفظية  أو  كوحدة صوتية  طريق سامعها  عن  إما  "الوجود"  كلمة  ندرك  فحينام  ذلك.  مع 

كعالمة مكتوبة، فهي عىل الفور تنح نفسها امتيازاً عىل أنها حقاً يشء آخر مختلف عن تعاقب 

األصوات والحروف يف أي كلمة، وحتى يف كلمة "التعويذة". وهذه األخرية هي أيضاً تعاقب من 

األصوات، لكننا نقول عىل الفور أنها خالية من املعنى وأمر فارغ وأخرق، عىل الرغم من أنها تلك 

معناها كصيغة سحرية. وبشكل مامثل، فإن كلمة "الوجود"، املكتوبة واملرئية، تختلف يف الحال 

."Kzomil" عن كلمة

فهذه الكلمة األخرية هي أيضاً، سياق وتعاقب من الحروف، ولكن يف العالقة مع هذا التعاقب 

أو السياق ال ميكننا أن نفكر بأي يشء ذي معنى ومدلول يف ما يتعلق بها. لكن، يف الحقيقة، ينبغي 

ى بكلمة فارغة؛، ففي الغالب قد تتهالك الكلمة وتتهّرأ،، لكنها  القول أنه ال يوجد إطالقا ما يُسمَّ

مع ذلك تبقى ممتلئة باملعنى والداللة. إن االسم "وجود" يظل يحتفظ بقوته الوصفية العامة. إن 

القول الالحق: "بعيداً عن هذه الكلمة الفارغة "الوجود" ينبغي لنا أن نذهب إىل املوجودات الفردية 

الشخصية"، يربهن عىل أنه ليس قوالً مترسعاً فقط، ولكنه أيضاً نصيحة أو مشورة مشكوك فيها جداً 

وال ينبغي األخذ بها. دعنا نفكر مرة أخرى يف مجمل املوضوع هذا من خالل مساعدة األمثلة، وأن 

نكون متأكدين، بأن يكون حال تلك األمثلة حال كل األمثلة التي نستعريها حينام نتعامل مع هذا 

السؤال، أي ال ميكن لها مطلقاً أن توضح املوضوع كله يف نطاقه الكامل، وبناًء عىل ذلك، ينبغي 

أن تُؤخذ أو يُتَعاَمل معها مبقدار معني من التحفظ.

املفهوم  مع  والكيل"للوجود"  العام  املفهوم  نستبدل صيغة  أن  نريد  املثال،  إيراد  وعن طريق 

العام والكيل "للشجرة". فإذا أردنا اآلن أن نحدد ما هي بالضبط ماهية الشجرة وجوهرها، علينا أن 

نبتعد عن املفهوم العام لألنواع الخاصة الفردية لشجرة وعن العينات الخاصة لهذه األنواع. هذا 

املنهج هو منه واضح ـ بذاته لدرجة أننا، تقريبا عىل ما أعتقد، نرتدد كثرياً يف ذكره. لكن األمر ليس 
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بهذه البساطة التي يوحي بها كل ذلك. اآلن، كيف لنا أن نعرث عىل األشجار الفردية املهمة بحد 

تتألق  البحث عن الشجرة، ما مل  لنا أن نكون قادرين حتى عىل  ينبغي  ذاتها، أي كأشجار؛ كيف 

هذا  كان  فإذا  أمامنا؟  عام  بشكل  الشجرة(  تصور  أي  ـ  للشجرة  املتمثلة  والفكرة  الصورة  وتلمع 

التصور العام "للشجرة" غري محدد تاماً وضبابياً بحيث أنه ال يعطينا أي إشارة معينة للبحث والعثور 

عىل الشجرة، فإننا رمبا نجيء تاماً بالسيارات واألرانب، كموجوداتنا الشخصية املحددة الفردية، 

"الشجرة"  ماهية  نعني  أن  أجل  من  أنه  القول  الصواب  من  يكون  رمبا  ذلك،  مع  للشجرة.  كأمثلة 

أن منر من خالل  أوالً،  علينا  ينبغي  الجوانب،  من  الكلمة ويف كل جانب  معنى  بكل  وجوهرها 

املوجود الفردي الشخيص، فإنه يبقى عىل األقل صحيحاً عىل حد سواء أن مسألة توضيح املاهية 

وثرائها هو أمر ممكن وفق األساس الجذري، والذي من خالله نقدم ونعرف املاهية العامة أو الكلية 

"للشجرة"، والتي يف هذه الحالة تعني بدورها أيضاً ماهية "النبات"، والتي بدورها تعني أيضا ماهية 

والتي  "للشجرة"،  املتطورة  املعرفة  مؤرش  بواسطة  قيادتنا  تتم  مل  فام  و"الحياة".  الحية"  "األشياء 

تتحدد بشكل واضح من داخل أساسها الجوهري، فإننا ميكن أن نستعرض ونلقي نظرة عىل اآلالف 

واآلالف من األشجار ـ عبثاً ـ ينبغي أن ال نرى الشجرة ]بذاتها[ بسبب األشجار.

مبا  الالحقة":  الحجة  يطرح  رمبا  املرء  "الوجود"،  مبصطلح  يتعلق  ما  يف  أكرث،  وبدقة  اآلن، 

أن الوجود ميثل أكرث املفاهيم عمومية وشموالً، فإن تصورنا وفهمنا له ال ميكن أن يكون يف أي 

حال من األحوال أعىل مام هو عليه بالنسبة إلينا. ففي التعامل مع هذا املفهوم، باعتباره املفهوم 

األسمى واألكرث عمومية باإلشارة إىل ما يُصنف وإىل ما ينضوي أو يندرج "تحته"، فإنه ليس فقط 

من املستحسن أن منسك بهذا التأويل بقوة ولكن أيضاً، ينبغي أن نعتربه مبثابة األمثل الوحيد الذي 

من خالله ميكن لنا إيقاع الهزمية مبسألة فراغه وخوائه.

ومام يلفت النظر حقاً أن هذه الحجة كام يبدو ليست عىل صواب. هنا، دعنا نُورِْد سببني لتربير 

ذلك:

إنها وبشكل عام تنفتح عىل السؤال الالحق وهو ما إذا كانت عمومية الوجود وكليته هي   )1(

ذاتها عمومية الجنس وكليته. لكن أرسطو، مع ذلك، قد ألقى بظالل الشك بقوة عىل هذه النقطة 

تحديداً. نتيجة لذلك، فإنه ال يزال موضع الشك ما إذا كان الوجود الفردي الشخيص ميكن اعتباره، 

أي وقت آخر مىض، مثاالً للوجود، عىل الشاكلة نفسها التي نعترب فيها، عىل سبيل املثال: شجرة 

البلوط مثاالً "للشجرة بحد ذتها".
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إن كلمة "وجود" هي، يف الواقع، عبارة عن اسم كيل، وإنها عىل ما يبدو تظهر ككلمة من   )2(

بني العديد من الكلامت األخرى. ولكن هذا الظهور يبدو أنه مخادع ومضلل. يف الحقيقة، إن االسم 

من جهة، وما يُسّميه هذا االسم من جهة أخرى، كالهام أمر فريد من نوعه وال نظري له يف عامل 

اللغة. ولهذا السبب تحديداً، فإن أي عملية توضيح عن طريق إيراد األمثلة بهذا الصدد هي محض 

تشويه وتحريف: ألن كل مثال يف هذه الحالة تحديداً ال يربهن إيراده عىل الكثري بل باألحرى، عىل 

القليل والقليل جداً. ولقد أرشنا أعاله إىل مسألة أننا ينبغي أن نعرف مقدماً ماذا تعني "الشجرة"؟ 

من أجل أن نكون قادرين حقاً عىل البحث والعثور من ثم عىل األشياء الفردية الشخصية املحددة: 

إىل  بالنسبة  واألصدق  صحة  األكرث  يبقى  األمر  فهذا  املشخصة.  الفردية  واألشجار  الشجرة  نوع 

الوجود. هنا، إن النقطة ذات األهمية الكربى التي ال تقارن هي رضورة أن نفهم كلمة "الوجود" سلفاً 

ومسبقاً. إذن، ال ينبغي، وبسبب "عمومية وكلية" الوجود بالعالقة مع كل املوجودات، أن نعجل يف 

االبتعاد عنه، ونذهب بدالً من ذلك نحو طريق املوجود الفردي الشخيص؛ ال، بل إن ما ينبغي حقاً 

أن يحدث هو العكس، ذلك أننا ينبغي أن نواظب ونثابر يف العمل مع "الوجود" ونعمل عىل إثارة 

وتبيان أصالة وفرادة وتيز هذا االسم وما الذي يُسميه ويطرحه ملستويات وآفاق املعرفة.

غري محدد ومعني  يظل ضبابياً  "الوجود"  كلمة  معنى  بأن  تقول  التي  الحقيقة  من  الضد  وعىل 

لنا، فإن حقيقة أننا نفهم "الوجود" ومنيزه مع درجة من اليقني ونفرقه عن "العدم"، هي ليست فقط 

حقيقة أخرى، أوحقيقة ثانية؛ بل هام يف الواقع ]أي الوجود والعدم[ كالهام يعودان إىل بعضهام 

البعض، مبعنى أنهام حقيقة واحدة. يف هذه األثناء، فإن هذه الحقيقة الواحدة األخرية فقدت تاماً 

صفة الحقيقة بالنسبة إلينا. فنحن ال نعرث عليها أيضاً، معطاة بني العديد من الوقائع األخرى. بدالً 

من ذلك، بدأنا نلقي بظالل الشك عىل بعض من العمليات والتي هي يف الواقع يف حالة عمل 

مستمر داخل ما نعتربه حتى هذه اللحظة، مجرد حقيقة أو واقعة ثابتة. وطبيعة هذه العمليات تستثني 

الوجود من "الحاالت والحوادث" األخرى.

ولكن، قبل أن نستأنف محاولتنا للعثور عىل ما هو نوع وطبيعة العملية التي هي يف حالة حركة 

وفعالية يف هذه الواقعة، دعنا نَُقْم بآخر محاولة ونعتربها مجرد يشء مألوف ومحايد. دعنا نعترْب أن 

هذه الواقعة أو الحقيقة ]املتعلقة بالوجود[ غري موجودة. دعنا نفرتْض أّن هذا املعنى غري املحدد 

للوجود أنه ال يوجد وأننا أيضا ال نفهم ما الذي يعنيه هذا املعنى. فامذا بعد هذا؟ هل سيكون اسم 

الوجود ليس أقل أو أكرث من أي اسم وفعل آخر من أسامء وأفعال لغتنا؟ الجواب: ال، سوف لن 

تكون هناك لغة باملرة اذا افرتضنا أنه ال يوجد معنى للوجود. سوف ال يوجد موجود واحد بحد ذاته 
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يفتح ويفض نفسه ويتجىل من خالل الكلامت، ألنه مل يعد من املمكن ذكره والحديث عنه أو 

التعبري عنه بكلامت يف ظل افرتاض عدم وجود معنى للوجود. ألن الحديث عن املوجود بحد 

ذاته يتضمن أن تفهم هذا املوضوع سلفاً ومسبقاً كموجود، أي، أن تفهم وجوده. وعىل افرتاض 

الضبايب  معناها  حتى  تتلك  ال  "الوجود"  كلمة  أن  افرتاض  وعىل  تاماً،  الوجود  نفهم  مل  أننا 

أنفسنا سوف  من  فنحن  لغتنا  واحدة يف  كلمة  هناك  تكون  لن  فإنه سوف  أعاله،  ذكره  تم  الذي 

لن نكون متحدثني أو متكلمني ملقاً وسوف لن نكون مشابهني ملا نحن اآلن عليه تاماً وبكل 

معنى الكلمة. إن املرء يقول "نعم" و"ال" فقط ألنه يف أعامق ماهيته وجوهره هو إنسان متكلم، 

الوجود. هذه هي ميزته واختالفه عن اآلخرين. وهي يف  إنه متكلم النه يتحرك يف سياق معنى 

الوقت ذاته تثل عبثه الطائل الذي يرزح تحته. إن هذه امليزة أعاله ]كونه متكلامً[ تيزه عن باقي  

املوجودات كاألحجار، والنبات، والحيوانات، ولكن أيضا عن اآللهة. وحتى لو كنَّا منتلك آالفاً 

وإن  األخرى،  واألعضاء  الحواس  من  والعديد  األيدي  من  وآالفاً  اآلذان،  من  وآالفا  العيون  من 

املوجودات  كل  فإن  الوجود،  معنى  أصالً عىل  القامئة  اللغة  قوة  طياتها  بني  تتضمن  ماهيتنا ال 

الذي  أقل من املوجود  ليس  الذي هو نحن سيكون  بوجهنا، وإن املوجود  أبوابها  تغلق  سوف 

هو ليس نحن.

إن املراجعة وإعادة النظر يف كل ما قمنا مبناقشته حتى هذه اللحظة يكشف لنا أنه من خالل 

جانب  من  والتسليم  اآلن(  حتى  اسم  بدون  زالت  ما  )والتي  كواقعة  وتثبيته  الوجود  فهم  طرح 

إلينا هوعبارة عن كلمة فارغة ذات معنى ضبايب  بالنسبة  الوجود  آخر بهذا االفرتاض، أعني، أن 

وغامض، فإننا بذلك نحط ونقلل من قيمته ونجرده من مرتبته املناسبة. ألن وجودنا ـ هناك ]يف 

غري  االخري  هذا  كان  وإن  حتى  وأنه،  الوجود  هذا  لفهم  محاولتنا  ميثل  الواقع  هويف  العامل[،  ـ 

القوة  عن  الكشف  يتم  فحسب  املحاولة  تلك  أنه يف  مرتبة، مبا  أعىل  يظل ميتلك  فإنه  محدد، 

أوالحقيقة  الواقع  إن هذه  العامل[.  ـ  ـ ]يف  ـ هناك  ترتكز عليها املكانية األساسية لوجودنا  التي 

ينبغي  ما  شيئا  إنها تثل  بل  االخرى،  والحقائق  الوقائع  بني  فحسب  موجودة  واقعة  ليست  هي 

يف الواقع أن يتالئم وينسجم فقط مع املكانة األعىل مرتبة، وتزودنا أيضا بحقيقة أن وجحونا ـ 

هناك ]يف ـ العامل[، والذي هو دامئا وجود تاريخي هناك، ال يبقى أمراً محايداً وغري متكرثث مبا 

يحصل حوله. ولكن حتى وان كان وجودنا ـ هناك ـ ]يف ـ العامل[ ينبغي له أن يبقى بالنسبة إلينا 

موجوداً محايداً وغري مباٍل، فإنه ينبغي علينا أن نفهم "الوجود". فبدون هذا الفهم سوف لن نكون 

حتى قادرين أن نقول ال لوجودنا ـ هناك ]يف ـ العامل[ أو ال نكرتث.
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فقط من خالل تقويم تفوق هذا الفهم "للوجود" وأسبقيته نستطيع فعالً أن نستوعبه حقاً ونفهمه 

يف مرتبته الحقيقية. ولكن، يف أي طريقة من الطرق، وبأي معنى من املعاين، ميكن لنا أن ندرك 

جيداً هذه املكانة أو املنزلة للوجود، ونحافظ عليها يف نبلها؟ ال ميكن أن نقرر الجواب هنا عىل 

هذا السؤال بطريقة إعتباطيّة.

ومبا أن عملية فهم "الوجود" تبقى، أوالً وقبل كل يشء، ذات معنى غامض وملتبس، ولكنها 

تبقى يف الوقت ذاته معينة ومحددة؛ ومبا أّن عملية فهم الوجود، يف منزلته ومكانته، وفقاً لذلك  

تظل أمراً غامضاً ومرتبكاً ومخفياً، فإنه ينبغي، أوالً، أن يتم توضيحه وحل إشكاالته وإخراجه من 

خفائه وتكتمه، أي إيصاله إىل حالة االنفراد التي تسمح بالظهور. هذه املهمة ميكن إنجازها بنجاح 

فقط إذا أجرينا تحقيقنا حول عملية فهم الوجود هذه بذاتها، والتي قبلنا يف البداية أنها مجرد واقعة 

ـ أي إذا وضعنا ذلك يف صيغة سؤال.

إن عملية التساؤل عن الوجود بحد ذاتها هنا، هي حقاً عملية أصيلة وموثوق بها، وهي باإلضافة 

الذي يجعل"الوجود"، ومن  ما  كامالً  إدراكاً  بها  نقوم وندرك  التي  الوحيدة  الطريقة  إىل ذلك تثل 

خالل مرتبته ومكانته العليا، ميسك ويقبض بإحكام عىل وجودنا بقوة من خالل سلطته املعرفية. 

وبالتايل، فإنه ال يوجد سؤال أجدر منه أن يطرح عىل بساط البحث وأكرث استحقاقاً من سؤال فهمنا 

للوجود، بالطبع ما مل يكون سؤال "الوجود ذاته". فكلام كان سؤالنا أكرث أصالة وموثوقية، كلام كنا 

نُقيم، عىل الفور وبشكل مبارش، وأكرب يف وسط أكرث األسئلة القابلة للنقاش وعرضة للشك، أعني 

هنا، أن الحال أو الظرف الذي من خالله نفهم فيه الوجود، هو تاماً غري محدد ولكنه يف الوقت 

ذاته ميتلك تحديدا عالياً.

فنحن نفهم كلمة "الوجود" ومعها نفهم كل ترصيفاتها، عىل الرغم من أن هذا الفهم يبدو وكأنه 

أمر غري محدد. أما يف ما يتعلق بسؤال: ماذا نفهم بالضبط من الوجود؟ أويف ما يتعلق أيضاً، ببعض 

مالمح الطريق الذي ينفتح ويتبدى لنا بذاته من خالل ها الفهم فإننا نقول: إنه، بال ريب، ميتلك 

فأن تحاول أن تجرب  الوجود يظل ميتلك معنى.  فإن  يفهم وبأي طريقة كانت،  ما  فبقدر  معنى. 

وأن تستقيص وتبحث خصيصاً عن  أهمية  واستحقاقاً  باعتباره أكرث املشكالت  "الوجود"  وتفهم 

الوجود، يعني، بالتايل، ال يشء أكرث من عملية البحث عن "معنى الوجود".

يف كتاب »الوجود والزمان« يتم طرح وإثارة سؤال »معنى الوجود وتطويره كسؤال يطرح وألول 
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مرة يف تاريخ الفلسفة. وكذلك تم ـ يف تفاصيل دقيقة أيضا ـ  ذكر وتوضيح ما املقصود تحديداً 

باملعنى هنا ـ أقصد كشف الوجود وفضه ـ  وليس فقط كشف املوجود بحد ذاته وفضه(.

ولكن ملاذا مل نَُسمِّ ما ذكرناه للتّو بالواقعيّة؟ ملاذا كان هذا املصطلح، مصطلح الوجود، مفّصالً 

منذ البداية بالنسبة إلينا؟ الجواب هو: ألن هذا الظرف أو الحال، الذي نفهم من خالله الوجود، ال 

يحدث فقط هكذا كام تحدث الظروف والحاالت األخرى يف حياتنا، عىل سبيل املثال: حال أننا 

منتلك فصوص اآلذان بهذا الشكل أوبذلك الشكل. وباإلضافة إىل فصوص اآلذان تلك، توجد 

أيضاً هناك بعض من األسس والبنى األخرى نحن نفهم »الوجود« ليس فقط عىل أنه يشء حقيقي 

وواقعي، ولكن أيضاً عىل أنه يشء رضوري. بدون هذا الكشف واالفتضاض للوجود فإننا سوف 

لن نكون قادرين عىل حيازة صفة »الجنس البرشي«. وللتأكّد من ذلك، ليس من الرضوري لغاية 

أنه يجب أن نكون كذلك. ألنه، هناك إمكانية رصفة أن اإلنسان رمبا لن يحوز عىل صفة الجنس 

البرشي إطالقاً يف تاريخه. فبعد كل يشء كان هنالك زمن يف املايض مل يكن فيه اإلنسان حائزاً 

عىل صفة الجنس البرشي. ولكن باملعنى الدقيق للكلمة ال ميكننا قول األمر التايل: إنه كان هنالك 

زمن يف املايض حينام مل يكن اإلنسان حائزاً فيه عىل صفة الجنس البرشي. ألن يف كل األزمان 

إنسان،  اآلن  وهو  إنساناً،  كان  فاإلنسان  البرشي،  الجنس  صفة  عىل  وحائزاً  إنساناً  اإلنسان  كان 

وسيظل إنساناً، ألن بُْعَد الزمان ببساطة ال ينتج نفسه إال بقدر وجود رشط اإلنسان مقدماً. فلم يكن 

هناك وجود للزمان حينام مل يكن اإلنسان موجوداً بعد، ليس بسبب أن اإلنسان كان موجوداً منذ 

األزل وسوف يظل خالداً إىل األبد، ولكن ألن الزمان ليس أمراً أزلياً وأنه يشكل ويصنع ذاته فقط من 

خالل وجود اإلنسان، فقط من خالل وجود اإلنسان كوجود ـ تاريخ-هناك ـ ]يف ـ العامل[. ولكن 

مع ذلك يبقى الرشط الرضوري لوجوده ـ هناك ـ ]يف ـ العامل[ هو أن يفهم الوجود. فبقدر أهمية 

هذا الفهم ورضورته، يصبح اإلنسان كائناً تاريخياً حقيقياً.

وبناًء عىل ذلك، نحن نفهم الوجود ليس فقط وكام يبدو للوهلة األوىل، بصيغة املعنى الغامض 

واملبهم وامللتبس للكلمة الضبابية. ال، إن التحديد والسياق الذي نفهم من خالله املعنى الغامض 

واملبهم للوجود ميكن تعيينه بشكل ال لبس فيه، ليس مبعنى تحديده بعد الواقعة، ولكن تشخيصه 

لنا فحسب، يحكمنا بقوة من خارج أسوار أساسات وجودنا الحقيقية. ومن  كتعيني غري معروف 

أجل أن نظهر هذا األمر ونبيّنه، سوف نبدأ مرة أخرى من دائرة كلمة »الوجود«. هنا، مع ذلك، ينبغي 

أو تجدر اإلشارة، تاشياً مع السؤال امليتافيزيقي األسايس الذي طرحناه يف البداية، أن نأخذ هذه 

الكلمة مبعناها الواسع الفضفاض؛ بعبارة أخرى، أن نعرث عىل حدها فقط يف الاليشء أو العدم. 



459 سؤال ماهّية الوجود وجوهره

2 0 1 يــف 6  خر
A L - I S T I G H R A B االستغراب

فكل يشء هو ليس ببساطة ال شيئاً يف معناه، وهو يف الحقيقة، موجود كباقي املوجودات األخرى، 

وبالنسبة إلينا فإنه حتى الاليشء أوالعدم »يعود« مبجمله إىل حقل الوجود. 

الكتاب دعنا  ]أوهذا  بالفعل خطوة حاسمة. ففي هذه املحارضة  اتخذنا  الحالية  يف املناقشة 

نَُقْل[: كل يشء يعتمد حقاً عىل مثل هكذا نوع من الخطوات. إن األسئلة املتفرّقة واملتباعدة التي 

تطرح علينا يف هذا الكتاب من هنا وهناك بيّنت يل مراراً وتكراراً أن معظم الناس تصغي بالعادة 

إىل االتجاه الخاطئ ] يف ما يتعلق بقضية سؤال الوجود[ وأصبحت، من ثم نتيجة لذلك، مرتبكة 

وواقعة يف رشك التفاصيل الكثرية واململة. إن األمر الواضح جداً والذي يؤخذ بعني االعتبار دامئاً، 

يف ما يتعلق باملحارضات التي تلقى يف مجاالت العلوم الخاصة كافة، هو مسألة »السياق«. ولكن 

بالنسبة إىل العلوم املختلفة فإن »السياق« يتعني مضمونه بشكل مبارش بواسطة سلطة املوضوع، 

الذي هو دامئاً حارض وموجود بطريقة ما بالنسبة إىل العلوم بأنواعها. أّما بالنسبة إىل الفلسفة، من 

جهة أخرى، فإن املوضوع ليس حارضاً إطالقاً؛ عالوة عىل ذلك، إن الفلسفة ال تتلك موضوعاً 

تبدأ منه. بعبارة أخرى، إنها فقط »عملية« ينبغي لها يف كل األزمان أن تنجز وظيفة الوجود ـ يف 

حالة تجلّيه وتبّديه وتظهره املالئم – ثانية ومرة أخرى ومن جديد. فقط من خالل هذه »العملية« 

ووسطها ميكن للحقيقة الفلسفية أن تكشف عن نفسها وتتبدى للعيان. لهذا السبب تحديداً، يصبح 

من الرضورة عىل القارئ هنا أن يتخذ خطوات مختلفة جادة يف تتبع سري هذه »العملية« مع هذا 

الكتاب وبعد االنتهاء من قراءته أيضاً، من أجل فهم سؤال الوجود.

ما هي الخطوة التي ينبغي علينا أن نتخذها تحديداً؟ ما هي الخطوة التي ينبغي علينا أن نأخذها 

مراراً وتكراراً؟

أوالً، لقد اعتربنا، بالفعل، الفرضية الالحقة كحقيقة: إن كلمة »الوجود« لها معنى غامض ومبهم 

وملتبس؛ وهي تقريباً، عىل ما أعتقد، كلمة فارغة. فاملناقشة األكرث دقة حول تلك الحقيقية ميكن 

أن تبوح بالتايل: هذا الغموض أو االلتباس، الذي يلف كلمة الوجود، ميكن أن يعرث عىل توضيحه: 

)1( يف الصفة الضبابية وغري الواضحة التي تتلكها صيغة املصدر لكلمة الوجود، )2( وكذلك يف 

صيغة الخليط الذي تدخل فيه ويتضمن كل جذور املعاين الثالثة األصلية املتعلّقة بتلك الكلمة.

وبالتايل، فإننا نحدد الحقيقة التي من شأنها أن توضح، كنقطة انطالق راسخة غري مهتزّة، كل 

تراث التساؤل امليتافيزيقي عن »الوجود«. إنها تبدأ رحلتها من حقل »املوجود« وهي تتوجه نحوه 

بقوة. بعبارة أخرى، إنها ال تبدأ من حقل »الوجود«، وال تدخل أيضاً يف مناقشة الطبيعة املشكوك 

فيها وغري القابلة للتساؤل لعمليّة تجلّيه وظهوره للعيان. ومبا أن معنى »الوجود« ومفهموهه ميتلكان 
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كالهام عمومية وكلية عالية، فإن امليتافيزيقا »كعلم الطبيعة« ال ميكن لها أن تذهب بعيداً أو أعىل 

يف مسعاها يك تحددهام وتعرفهام عن كثب. فليس لها، إذن، إال طريقة واحدة باقية تسلكها، وهي 

الحركة من حقل الكيل إىل حقل املوجود الفردي الشخيص. وبهذه الطريقة، تعمل امليتافيزيقا، 

اتباع  ولكن  الفردية.  املوجودات  مع  تلؤه  أعني  الوجود،  مفهوم  فراغ  َمْلِء  صائب، عىل  بشكل 

النصيحة التي تقول: »بعيداً عن مفهوم الوجود، ينبغي الذهاب إىل املوجودات الفردية الشخصية«، 

يبنّي لنا أن امليتافيزيقا بهذه الفعلة تسخر وتهزأ من نفسها من دون أن تعلم أو تعي ذلك ألن الكالم 

عن »املوجود الفردي الشخيص« ميكن له فقط أن يكشف لنا عن ذاته ويتجىّل للعيان عىل هذا 

النحو من حيث إننا مسبقاً نفهم »الوجود« يف ماهيته.

يتم حتى اآلن وضعها ورسم حدودها  إلقاء بعض الضوء عىل هذا املاهية. ولكن مل  لقد تم 

وأسوارها يف منطقة االستجواب.

اآلن، دعنا نتذكَِّر السؤال الذي طرحناه منذ البداية: هل »الوجود« هو مجرد كلمة فارغة؟ أم هل 

أن الوجود والتساؤل عن سؤال الوجود كالهام النقطة األساسية وصلب املوضوع بالنسبة إىل كل 

التاريخ الروحي للغرب؟

هل الوجود ميثل مجرد آخر مسحة غامئة من الواقع املتبّخر واملتاليش؛ هل هو فقط بالنسبة 

إلينا موقف ميكن أن ندعه يتبّخر ويتالىش يف المباالة كاملة؟ 

وهكذا من ثم، يف طرح مثل هذا االستفسار، نأخذ خطوة حاسمة وفاصلة إىل األمام، مبعنى، 

اإلشكالية  ظاهرة  إىل  »الوجود«  لكلمة  املفرتض  معنى  الالَّ من  املحايدة،  الحقيقة  من  ننطلق  أن 

األسمى، وهي: أن »الوجود« يكشف بالرضورة عن نفسه ويتجىّل للعيان من خالل فهمنا له.

مبحث  بواسطة  عليها  واالعتامد  بها  الوثوق  تم  والتي  وراسخة  تبدو رصيحة  التي  الواقعة  إن 

امليتافيزيقا عن الوجود، هي يف الحقيقة واقعة مهتزّة. وحتى اآلن، يف محاولة بحثنا واستقصائنا عن 

الوجود، نسعى جادين، يف املقام األول، للقبض عىل الكلمة واإلمساك بها طبقاً لصورتها ومعناها. 

إيتمولوجية. وإذا كنا  أن سؤال الوجود ليس مسألة نحوية أو مسألة  اآلن فحسب، أصبح واضحاً 

بالرغم من ذلك نعمل مرة أخرى عىل أن نأخذ اللغة كنقطة انطالق لبحثنا، فإن مكانة خاصة ينبغي، 

هنا وبشكٍل عام، أن تُْعطَى لنوعية وطبيعة العالقة بني الوجود واللغة. 

فاللغة عىل نحو عادي، أي الكلمة بصيغة أدق، تعترب مبثابة صيغة للتعبري عن التجربة، فهي تنبع 

التجربة وحدوثها. فمن حيث إن األشياء والحوادث تتم مواجهتها يف تلك  وتستقيظ يف أعقاب 
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الواقع، تعبري، ونسخ أو تقليد كام كانت للموجود املجرب هناك.  اللغة، هي يف  التجارب، فإن 

فكلمة »الساعة«، عىل سبيل املثال: تسمح يف معناها بثالثة اختالفات وتيزات معروفة؛ وميكن 

اعتبارها وفهمها عىل النحو التايل: )1( يف ما يتعلق بالصيغة املسموعة واملرئية لكلمة الساعة؛ )2( 

يف ما يتعلق مبعنى ما نقدمه يف العالقة معها؛ )3( يف ما يتعلق باليشء الذي تعرب عنه: هذه الساعة، 

بالصيغة املسموعة  يتعلق  النقطة األوىل »يف ما  الساعة املفردة الخصوصية؛ تعرب، هنا، عىل أن 

واملرئية للكلمة« هي، يف الحقيقة، إشارة أوعالمة إىل النقطة الثانية »يف ما يتعلق مبعنى ما نقدمه 

يف العالقة معها«؛ وأن النقطة الثانية »يف ما يتعلق مبعنى ما نقدمه يف العالقة معها« هي إشارة إىل 

النقطة الثالثة »يف ما يتعلق باليشء الذي تعرب عنه«.

وبالتايل، رمبا يفرتض أن نقوم باليشء ذاته مع كلمة »الوجود«، أي، نقوم بالتمييز بني صورة، 

وشكل، ومعنى الكلمة، واليشء. ونحن ندرك بيرس أنه طاملا نسهب التفكري يف صورة أو شكل 

الكلمة ومعناها فإننا مل نأت بعد أو ندخل إىل حقل »اليشء«، مل نأت إىل نقطة ـ إذا جاز التعبري ـ 

سؤالنا عن الوجود. فإذا كنا نتوقع أو نأمل، أن ندرك ونفهم بدقة ماهية اليشء وجوهره، وهنا نقصد 

ماهية الوجود وجوهره، فقط من خالل مناقشة تفاصيل وطبيعة الكلمة ومعناها، فإننا من الواضح 

سرنتكب أو نقرتف بالرضورة خطأً فادحاً. ونحن عىل األرجح بالكاد سوف نسقط يف هكذا خطأٍ، 

ألنه، إذا حدث وسقطنا يف مثل هذا الخطأ، سيكون حالنا بالضبط مثل أوشبيه مبحاولة االستقصاء 

الدراسات  بواسطة  الذرية  العملية  وتحديداً  املادة،  يف  األثري،  يف  الحركة  ظاهرة  يف  والتحقيق 

النحوية فحسب لكلمة »الذرة« و»األثري« بدالً من إجراء التجارب الفيزيائية العملية.

أو  أو غري محدد،  إذا كانت كلمة »الوجود« تتلك معنى محدداً  النظر عام  وبالتايل، وبغض 

بالحال، فإننا ينبغي، ويف ما وراء حدود عامل املغزى واملعنى، أن نأيت إىل  تتلك االثنني معاً 

اليشء بذاته. ولكن هل »الوجود« هو اليشء نفسه كام هوالحال يف الساعات، والبيوت، أم هو أي 

موجود يكون؟ ونحن قد التقينا أو واجهنا، بالفعل، الظرف املزعج املتعلق مبسألة أن الوجود هو 

ليس موجوداً أو ليس موجوداً مكّوناً للموجود. فوجود البناية هناك هو ليس شيئاً آخر من النوع نفسه 

كام هو وجود السقف والقبو. اليشء إطالقاً يتطابق، هنا، مع كلمة »الوجود« ومعناها.

ولكن، من هذا األمر ال نستطيع أن نستنتج أن »الوجود« يتكون فقط من الكلمة ومعناها. إن 

معنى الكلمة ال يشكل، كمعنى، ماهية الوجود وجوهره. فإذا افرتضنا أنه يؤدي تلك الوظيفة، فإن 

الكلمة. وسيكون من  يتشكل يف معنى  لبنايتنا عىل سبيل املثال،  يعني أن وجود املوجود،  هذا 

السخف الواضح أن نفرتض أي يشء من هذا القبيل. ال؛ يف كلمة »الوجود«، ويف معناها، نحن 
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منر بالكلمة واملعنى والغاية يف الوجود ذاته، ما عدا أن الوجود هو ليس اليْشَء، ألننا نقصد باليشء 

هو ذلك املوجود بأي شكل من األشكال ]الحسية[. 

وسيتنتج من ذلك، يف ما يتعلق بكلمة »الوجود« وترصيفاتها وكل الكلامت األخرى التي تقع 

يعتمدان بشدة عىل ما املقصود وما املعنى يف هذه  الكلمة واملعنى كالهام  أن  ضمن مجالها، 

الكلمة »الوجود« أكرث بكثري مام هوالحال يف ما يتعلق بالكلامت األخرى. ولكن العكس صحيح 

أيضاً. إن الوجود بذاته يعتمد عىل الكلمة مبعنى مختلف وجوهري تاماً عن أي موجود.

الوجود  يف كل واحدة من ترصيفاتها فإن كلمة »الوجود« تحمل عالقة مختلفة باألساس مع 

بذاته عن عالقة كل أسامء وأفعال اللغة نحو املوجود، ذلك الذي يتم التعبري عنه من خاللها.

ومن هذا رمبا ميكن االستنتاج بأن االعتبارات األخرية يف ما يتعلق بكلمة »الوجود« هي ذات 

أهمية أكرب بكثري من املالحظات األخرى حول الكلامت وحول استخداماتها اللغوية يف العالقة 

مع األشياء من أي نوع عىل اإلطالق. ولكن بالرغم من ذلك فإننا منتلك هنا عالقة خاصة وأساسية 

بني الكلمة، واملعنى والوجود، والتي فيها، إذا جاز التعبري، يكون اليشء مفقوداً، وينبغي علينا أن 

ال نفرتض أنه سيكون من املمكن لنا أن ننخل ونعزل ماهية الوجود بذاته وجوهره عن وصف معنى 

الكلمة.

ويعد أن تم اعتبار الظاهرة الخاصة وهي أن سؤال الوجود يبقى مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً مع سؤال 

فهمنا  عملية  أن  نبني  أن  ينبغي  أخرى.  مرة  تساؤلنا  طريق  نستأنف  أن  ميكن  اللغة[،  ]أي  الكلمة 

للوجود لها تحديدها وتعيينها يف ذاتها، مبعنى أنها ترسم بواسطة الوجود بذاته. واآلن، حينام نبدأ 

أن  علينا  أويُفرض  نُجرب  وبشكل أسايس  دامئاً  الوجود، ألننا مبعنى مؤكد نحن  املقال حول  من 

نأخذ هذ األمر عىل أنه نقطة بداية لنا، فإنه ينبغي أن نُحاِول األخذ بعني االعتبار أن الوجود بحد ذاته 

هو الذي يتحدث عن املقال. فنحن نختار نوع املقال البسيط واملألوف واملهمل تقريبا حني يتم 

تلفظ الوجود يف صيغة وصورة الكلمة والتي يكون استخدامها متكرراً ومألوفاً جدا إىل درجة أننا 

من النادر مالحظته.

نحن نقول، عىل سبيل املثال: »الله موجود أو يكون أو هو موجود«. و»األرض موجودة أو تكون 

هي موجودة«. و»املحارضة تكون أو توجد يف قاعة املحارضات«. و»الرجل هو من مدينة سوابيا 

و»الفالح  الفضة«.  من  هو  أو  الفضة  من  يوجد  أو  يكون  و»القدح  مدينة سوابيا«.  من  أصالً  هو  أو 

يوجد أو يكون يف الحقل أو هو موجود يف الحقل«. ونقول »هذا هو كتايب أو هو كتايب«. و»اللون 



463 سؤال ماهّية الوجود وجوهره

2 0 1 يــف 6  خر
A L - I S T I G H R A B االستغراب

األحمر هو جانب البوابة أوهو يوجد عىل البوابة«. و»هنالك توجد مجاعة يف روسيا أومجاعة توجد 

أوتكون يف روسيا«. و»العدو يف حالة تراجع أوهو يف حالة تراجع وتقهقر«. و»حرشة  أوقملة النبات 

توجد وتكون يف حقل الكرم أو هي يف حقل الكرم«. ونقول »الكلب يوجد يف الحديقة أو هي يف 

أنه  الراحة أو هي هناك«. ونقول »هو املوت، أي  الحديقة«. ونقول »فوق كل القمم توحد وتكون 

يكون أو يوجد يف حالة خضوع واستسالم للموت«.

يف كل مثال من تلك األمثلة أعاله فإن كلمة »يكون، يوجد، هو وهي، والتي تعرب عن الوجود« 

تعني شيئاً مختلفاً تاماً الواحد عن اآلخر. انطالقاً من هذه الحقيقة يجوز لنا أن نقنع أنفسنا بسهولة 

خصوصاً، إذا أخذنا هذا القول أو التعبري »يكون، يوجد، هو وهي« كام يحدث أو يجري بالفعل، 

بأنه يتحدث يف كل حالة من الحاالت أعاله انطالقاً من وضع محدد، وغرض محدد، وطابع محدد، 

وأنه ليس مجرد جملة أومثال قديم بال يف النحو.

عىل سبيل املثال: إن قول: إن »الله موجود أو يكون أوهو موجود«، تعني، أنه فعالً حارض. وإن 

قول: »األرض موجودة أو تكون أو هي موجودة«، تعني، أننا نجرب وجودها ونعتقد أنها توجد هناك 

بشكل دائم؛ وقول إن »املحارضة تكون أوتوجد يف قاعة املحارضات«، أي، أنها تعقد أوتحدث 

أوتجري وقائعها هناك يف قاعة املحارضات. وقول إن )الرجل هومن مدينة سوابيا أوهوأصالً من 

مدينة سوابيا«، أعني، أنه قادم من هناك. وقول إن »القدح يكون أويوجد من الفضة أوهومن الفضة«، 

أعني، أنه مصنوع من الفضة. وقول إن »الفالح يوجد أويكون يف الحقول أوهوموجود يف الحقل«، 

أعني، أنه قد ذهب إىل الحقل وأنه باق هناك. وقول »هذا هوكتايب«، أعني، هذا الكتاب يعود يل. 

وقول إن »اللون األحمر هوجانب البوابة أوهويوجد عىل البوابة«، أعني أنه يوجد ويكون للبوابة. 

الحديقة. والقول  أنه يجري يف  الحديقة«، أعني،  الحديقة أوهي يف  »الكلب يوجد يف  إن  وقول 

الشعري »فوق كل القمم توجد وتكون الراحة أوهي هناك«، أي، فوق كل تلك القمم يوجد ويكون 

السكون والسالم. أخرياً، هل أن كلمة »يكون، يوجد« تلك التي وردت يف هذه املقطع الشعري 

األخري تعني أن السكون والسالم يقعان هناك، حارض، يحدث، يبقى؟ من الواضح أنه ال واحداً من 

تلك املعاين الذي ذكرناها سوف يتناسب مع املعنى املقصود يف املقطوعة الشعرية. ولكنه يعني 

فحسب املعنى البسيط الذي يتبادر إىل األذهان حينام يتم ذكر كلامت »هو، يكون، يوجد«. أم هل 

أن هذا املقطع الشعري يعني: فوق كل القمم يسود السالم، كام يسود الهدوء يف صف الدراسة؟ 

ال، إن هذا املعنى هواآلخر ال يتناسب مع املعنى املراد أيضاً. أورمبا يعني فوق كل تلك القمم 

العالمة  يفتقد إىل  أيضاً  أفضل، ولكنه  يكون  املعنى رمبا  أو تسود؟ هذا  والسكون  الراحة  تكمن 
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الدالة. إن كلمة »تكون أو توجد يف املقطع الشعري« فوق كل القمم تكون »الراحة« ال تكن إعادة 

صياغتها ولكنها فقط كلمة ترسل بني البعض من الخطوط التي كتبها الشاعر غوتيه بقلم الرصاص 

عىل إطار شباك الكوخ الضخم قرب مدينة أيلامنو)هنا باإلشارة إىل رسالة غوتيه إىل زيلرت يف الرابع 

من كانون األول/ ديسمرب عام 1831(. والغريب كيف لنا أن نرتدد يف محاولة إعادة صياغتها حيث 

يف النهاية نرتكها تاماً كام هي، ليس ألن عملية فهمها معّقدة وصعبة جداً ولكن ألن هذا الخط 

الذي كتبه غوتيه، والذي وردت فيه كلمة »تكون أوتوجد«، يتحدث بلغة بسيطة وواضحة جدا، حتى 

بلغة أكرث بساطة وفرادة من حاالت كثرية يورد فيها تعبري »يكون« أو»يوجد« أقصد تلك التعبريات 

التي تُركت غري مالحظة يف أطراف أحاديثنا اليومية.

وبدون  كلها،  فإنها  أعاله،  ذكرناها  التي  األمثلة  هذه  بها  نرتجم  التي  الطريقة  عن  النظر  بغض 

أو»يوجد« يكشف  إنه من خالل مجال ووسط كلمة »يكون«  بوضوح:  واحداً  أمراً  استثناء، تظهر 

ويفض ويتبدى »الوجود« بذاته لنا يف أشكال وطرق متنوعة. مرة أخرى، إن التأكيد الذي يقول: إن 

الوجود عبارة عن كلمة فارغة وخالية، والذي يبدو للوهلة األوىل معقوالً، والذي يظهر نفسه عىل 

أنه مقنع أكرث من أي وقت مىض، هو باألحرى غري صحيح.

ولكن، رمبا ميكن هنا القول وينبغي التسليم بأن كلمة »يكون أو يوجد«، يراد بها أو تعرب عن 

العديد من الطرق املختلفة. إن هذا التنّوع ال ينبثق من كلمة »يكون أو يوجد« بذاتها، ولكن عىل 

األصح من املضمون املتنوع للتعبريات، مبعنى أن كل واحد منها يطبق عىل موجود مختلف عن 

اآلخر، عىل سبيل املثال: الله، األرض، الفالح، الكتاب، املجاعة، السالم عىل القمم. هذا فقط 

أن  لها  املعنى وميكن  ومعينة وخالية من  غري محددة  تبقى جوهرياً  يوجد«  أو  »يكون  كلمة  ألن 

توجد جاهزة ومستعدة إىل مثل تلك االستخدامات املتنوعة، ميكن لها أن تحقق وتنفذ وتعني ذاتها 

بحسب ما تقتضيه الظروف وتتطلبه. إن هذا التنوع للمعاين املحددة واملعرفة، الذي يتم اقتباسه 

أعاله يربهن عىل العكس من كل ما تم عرضه. إنه يقدم أوضح برهان ودليل وهو: أنه من أجل أن 

يكون أمراً ممكن التحديد والتعريف فإن »الوجود« ينبغي أن يكون غري محدد وغري معرف أومتعّذراً 

تحديده أومتعّذراً الجزم فيه.

ما الذي ينبغي أن نقوله للرد عىل مثل هذا اإلشكال؟ هنا نقرتب، تحديداً، من منطقة أومجال 

السؤال الحاسم والفاصل واملفحم: هل أن كلمة »يكون أويوجد« أصبحت متعددة ومتنوعة عىل 

مبقتىض  أعني،  ومجالها،  املتنوعة  الجمل  وسط  خالل  من  تُحدثه  الذي  املضمون  قوة  أساس 

الحقول واملجاالت املتعلقة باألمر الذي تتحدث وتتكلم عنه أْي أنها تعني، أن »الوجود« يغطي 
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االنطواء   Faltung lit( العايل  تركيزها  ميزة  والتي  والكرثة،  التعددية  ذاته  األصح يف  ويخبّئ عىل 

متناولنا  يف  تكون  متعددة  موجودات  صناعة  من  تكننا  واالنكشاف(،  الفض  مقابل  يف  والثني 

كأدوات وميكن الوصول إىل كل واحد منها كام هو يف الواقع؟ يف الوقت الحارض، سوف أرمي 

بهذا السؤال بعيداً. فنحن مازلنا غري مجهزين بالعدة املفهومية املناسبة من أجل أن نقوم بخطوة 

تطوير هذا السؤال ومناقشته ونقله إىل مستوى أبعد وإضايف. مع ذلك، األمر الذي ال ميكن أن 

التي نحاول أن نؤكدها يف الوقت  النقطة الوحيدة  أو نتجاهله ـ وهذه هي  به بعيداً  نرمي ونقذف 

الغني للمعاين  التنوع  الحارض ـ هوأن كلمة »يكون أو يوجد« يف مقالنا عن الوجود تظهر وتبنّي 

املتعددة الذي تحتويه. ففي كل واحد من تلك املعاين نحن نذكر كلمة »يكون أويوجد« بدون ـ 

إما قبل أو بعد ذلك ـ أن نطبق تأويالً خاصاً، يف الواقع، لكلمة »يكون أويوجد« بعيداً عن التفكري 

يف الوجود. إن كلمة »يكون أو يوجد« يُْقَصد بها اآلن يشٌء ما وبعد برهة يشٌء ما آخر، إنّها ببساطة 

تتدفق كلام تحدثنا وتكلمنا. ولكن التنوع والتعدد يف معانيها ليس تنوعاً أو تعدداً تعسفياً واعتباطياً. 

دعنا اآلن عىل األقل نُْقِنْع أنفسنا بهذا.

نحن نتجّول اآلن بني حقول كل املعاين املتنوعة التي قمنا بتأويلها عن طريق إعادة الصيغ. 

املعاين  تعني  ويوجد«،  »يكون  كلمة  خالل  من  عنها  التعبري  ويتم  تُلفظ  التي  »الوجود«،  كلمة 

الالحقة: »موجود حقاً«، »يوجد هنالك يشكل دائم«، »يحدث أو يقع أو يجري«، »يأيت أو ينحدر 

أو يستسلم إىل«، »يقف إىل أجل«،  »يبقى، يخضع  يعود إىل«، »مصنوع من«،  أو  من«، »يخص 

»يدخل عليها«، »يظهر للعيان«. إن األمر سيبقى صعباً رمبا إن مل يكن مستحيالً – ألنه وبالخالف 

مع ماهية الوجود وجوهره – أن نختار معنى مشرتكاً كمفهوم عام وشامل تحت ظلّه وسقفه تنطوي 

ولكن سمة  كأنواع.  وترتيبها  تصنيفها  ويتم  أعاله  ويوجد«  »يكون  كلمة  وأمناط  أنواع  كل  وتنضم 

واحدة محددة، مع ذلك، تبقى حارضة تعرب عن نفسها من خالل كل تلك املعاين. إنها توجه وتقود 

تأمالتنا يف »الوجود« إىل أفق محدد وواضح، فيه ومن خالله يتشكل الفهم ويصنع ماهيته. ]بعبارة 

الواقعية  الفعلية  أخرى[ إن تحديد معنى »الوجود« يبقى حارضاً ضمن ومن خالل حقل الحقيقة 

وأفق الحضور، من خالل الدوام والبقاء، من خالل الثبات واالستمرار والحدوث.

كل هذا يشري إىل االتجاه الذي نصطدم به حينام نحاول أو نصف التجربة والتأويل اإلغريقي 

للوجود. فإذا احتفظنا يف واستبقينا التأويل املألوف للوجود، فإن كلمة »الوجود« حينئذ تأخذ معناها 

من وحدة وتحديد األفق الذي يقود ويوجه الفهم لدينا. بإيجاز: نحن نفهم النعت اللفظي لكلمة 

يوجد«  أو  »يكون  بكلمة  يرتبط  بدوره  والذي  ووسطه،  املصدر  صيغة  خالل  من   »sein« الوجود 
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وتنوعها وتعدديتها التي نحاول وصفها. إن صيغة الفعل الخصوصية واملحددة »يكون أو يوجد«، 

الشخص الثالث املفرد لصيغة الحارض، لها هنا مكانة بارزة. فنحن نفهم »الوجود« ليس من خالل 

العالقة من صيغ »thou art« »أنت«، »أنا«، أو»سيكونون«، عىل الرغم من أن كل تلك الصيغ تثل، 

بقدر ما »يكون أو يوجد«، وهي يف الواقع ترصيفات لفظية إىل صيغة »أن تكون«. عالوة عىل ذلك، 

لنا، كام  صيغة »أن تكون« >sein< تثل بالنسبة إلينا صيغة املصدر إىل »يكون ويوجد«. وإلزاماً 

لو أنه ال يشَء آخر تقريباً ميكن أن نقوم به، أن نقوم بتوضيح املصدر »أن تكون« ألنفسنا من خالل 

صيغة »يكون ويوجد«.

د واملُعربَّ عنه أعاله، والذي يشري تحديداً  وفقاً لذلك، فإن »الوجود« الذي ميتلك املعنى املحدَّ

إىل نظرة اإلغريق إىل ماهية الوجود وجوهره، هو إذن، ليس فقط شيئاً سقط علينا عرضاً أوبالصدفة 

من مكان ما ولكنه يهيمن عىل وجودنا-التاريخي ـ هناك ـ ]يف ـ العامل[ منذ القدم. وبرضبة واحدة، 

أعني،  الشاكلة،  تلك  عىل  بوضوح  يصبح  »الوجود«  كلمة  معنى  وتحديد  تعريف  عن  بحثنا  فإن 

التفكري والتأمل يف مصادر تاريخنا الخفي واملختبئ. إن سؤال: »كيف يقف املوجود مع الوجود« 

ينبغي أن يبقى بذاته يتحرك ضمن سياق تاريخ الوجود إذا كان، بدوره، يفض ويكشف ويحافظ عىل 

أهميته التاريخية من خالل وسطه. ويف مالحقته، نحن، بدورنا، ينبغي علينا أن نقبض وبقوة عىل 

مقال الوجود.



املفاهيم  وإبراز  تظهري  بإعادة  يُعنى 

واملصطلحات التي تشكل بجملتها مفاتيح معرفية 

للفكر العاملي املعارص.

عىل  التعرّف  إىل  موضوعاته  تهدف  كام 

املعرفية  الحركة  عىل  طرأت  التي  التحوالت 

التي  املجادالت  وكذلك  املفاهيم؛  هذه  حيال 

املدارس  اتجاهات  ذلك عىل  وأثر  جرت حولها، 

الفكرية والفلسفية وطريقة تعاملها مع كل مفهوم أو 

مصطلح يدخل يف حقول استخداماتها.

عالم المفاهيم

مصطلحات هايدغرية
 إعداد: محمد سبيال



مصطلحات هايدغرية

]*[
     إعداد:  حممد سبيال]]]

أخذ املصطلح يف نظام هايدغر الفلسفي مّتسعاً من الجدل والتأويل، مل يجد من يناظره يف 

تاريخ الفلسفة الحديثة، فعىل الرغم من انتساب الكثري مام قّدمه يف أعامله الكثرية، وخصوصاً 

فقد  عليه،  السابقني  وفالسفتها  الغربية  املفاهيم  عامل  إىل  والزمان"  "الكينونة  األشهر  عمله 

عن املصطلح  إذاً  ماذا  الخاص،  تنطوي عىل رسّها  هايدغر مع املصطلح كمنحوتة  تعامل 

الهايدغري؟

الفلسفية، وقد توىل  التي احتوتها منظومة هايدغر  يف ما ييل تظهري ألبرز املصطلحات 

إعدادها وتقديم رشوحها املفكّر واألكادميي املغريب الربوفسور محمد سبيال.

املحرر
 

:Nihilisme العدمية       

هناك مدخالن لدراسة مفهوم العدمية يف فكر هايدغر:

الثاين حيث  الجزء  وبخاصة  نيتشه  كتابه حول  نيتشه يف  عند  للعدمية  تأويله  يتمثل يف  األول 

يوضح أن نيتشه يقصد بالعدمية سريورة انحطاط أو الحط من القيم التقليدية )املسيحية( السائدة 

بل  القيم  األخرية النحطاط  املرحلة  هي  فقط  ليست  نيتشه  حسب  فالعدمية  الغريب.  التاريخ  يف 

تشمل أيضا العملية األوىل إلقامة القيم مع أفالطون انتهاء مبسخها وانحطاطها لكنه يرى أن نيتشه 

*ـ مفكّر وأكادميي ـ اململكة املغربية.
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مل يستطع تخطي النزعة العدمية بل حملها إىل ذروتها ونقطة اكتاملها ألنه مل يفهم ومل يدرك ماهية 

امليتافيزيقا التي تنتمي إليها النزعة العدمية وتشتغل ضمنها. فاملفاهيم النيتشوية األساسية وخاصة 

إرادة القوة والعود األبدي مدموغة بامليتافيزيقا من حيث تعريفها من خالل الثنائيات امليتافيزيقية 

ثنائية الوجود واملاهية كام أن مقولة اإلنسان األعىل مرتبطة بذاتية اإلنسان كحيوان عاقل وفق تصور 

أرسطو فقط مع إعادة ترتيب الحدود امليتافيزيقية.

نتيجة ملسار  العدمية هي  العدمية حيث يرى أن  يتمثل فهمه الخاص ملدلول  الثاين  املدخل 

مع  تدريجيا  واستكمل  وأفالطون  سقراط  مع  ابتدأ  الذي  املسار  لهذا  واكتامل  الكينونة  نسيان 

املسيحية وامليتافيزيقا الغربية عامة وبلغ أوجه يف العصور الحديثة.

نسيان الكينونة يعني أن الكينونة تتقنع وتتخفى وتتحجب، وتنسحب بقصد االحتامء فالنسيان 

احتجاب واحتامء وهو تحجب الكينونة -الحارض لصالح الكائن- الحارض مبعنى أن نسيان الكينونة 

ال يعود فقط إىل إهامل من طرف الفكر بل هو من صلب الكينونة نفسها.

للتغلب عىل العدمية يقرتح هايدغر رفض كل املقوالت امليتافيزيقية والتوجه نحو مساءلة   

الكينونة، أي ليس التفكري يف كينونة الكائن أو يف مجموع الكائنات أو يف الكائن األسمى، بل يف 

الفيلسوف  يدعوه  الذي  الكائن هذا االختالف  اختالفها عن  الكينونة" من حيث  أو معنى  "حقيقة 

أحيانا "الثنية" )le pli(. وبذلك نزع عن امليتافيزيقا رس قوتها العدمية أي أال تكون تاريخ »نسيان 

الكينونة«.

مسألة اهلل 

يقول هايدغر بأن كل عمله الفلسفي إمنا هو محاولة للحوار والجدال ورمبا من تصفية الحساب 

حارضة  قضايا  هي  والالهوت  الله  ومسألة  عامة  الدينية  فاملسألة  املسيحية.  مع   )Explication(

بقوة، إما رصاحة أو ضمنا، يف كل عمله الفلسفي، حتى وإن مل تكن هي موضوعه الرئييس.

مييز بعض الباحثني بني ثالث مراحل يف تفكري هايدغر يف مسألة الله:

املرحلة األوىل هي مرحلة كتاب »الكينونة والزمن« حيث يبدو أن مسألة الله مطروحة بشكل 

ضمني لكنها مل تكن محط تحليل أو تطوير خاص.

إىل  يتجه  هايدغر  أن  يبدو  الرئييس  للكتاب  الالحقة  الكتابات  تثلها  كام  الثانية  املرحلة  يف 

التمييز بني مسألة الله ومسألة الكينونة وإىل الفصل بينهام فهو يرفض الصهر الذي قام به التقليد 
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الفلسفي بني الكينونة والثيولوجيا )األونتوثيولوجيا( أي الخلط بني الكينونة والكائن األسمى.

أما يف املرحلة الثالثة والتي تثلها كتابات الفرتة املتأخرة ويطبعها بصفة عامة نوع من املنظور 

ما بعد امليتافيزيقي وخاصة يف كتابات املرحلة األخرية.

:Vorhandeheit موجودية اليشء قبل استعامله -

أ- أمام اليد:

يعني هذا املصطلح موجودية اليشء قبل أن يصبح أداة مستعملة أو قابلة لالستعامل. فالقلم 

موجود هناك، قائم هناك باستمرار، أمامي، أمام يدي بغض النظر عن استعاميل له وعن حاجتي 

إليه؛ هذا املستوى يحيل عىل العامل من حيث هو مجموع األشياء املوجودة واملعروضة والتي 

يحيل بعضها عىل بعض، قبل أو خارج استعاملها أو استعامليتها.

Zuhandeheit ب- طوع اليد

:)hand( اليد )zu( ج - من أجل

لالستعامل  جهوزيتها  أو  قابليتها  حيث  من  األشياء  الستعامل  الجهوزية  أو  الجاهزية  تعني 

اليدوي.

فاألمر هنا يتعدى مجرد وجود األشياء أمام اليد )Vorhandeheit(، بل وجودها من حيث هي 

منذورة لالستخدام ومن حيث هي مسخرة لالستعامل اليدوي.

وتلك هي العالقة األولية للكائن اإلنساين مع العامل وأشيائه وأدواته والتي هي أساسا عالقة 

عملية استعاملية، انتفاعية قبل أن تكون عالقة محايدة.

يحيل هذا املعنى إىل معنى للعامل من حيث هو ال فقط مجموع األشياء املعروضة، بل هو 

مجموع األشياء من حيث هي أدوات طوع اليد وجاهزة لالستعامل.

ـ النيتشوية:

نيتشه يف نظر هايدغر، هو آخر فيلسوف ميتافيزيقي، وهو الذي دفع الرتاث امليتافيزيقي الغريب 

إىل مداه األقىص نحو استكامل وتحقيق كل ممكناته.
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من  التخلص  نحو  قطعها  التي  الفكرية  املسافة  هذه  كل  رغم  هايدغر،  نظر  يف  نيتشه  أن  إال 

امليتافيزيقا ظل مع ذلك أسري حدودها ومشدودا إليها، وهو ما يجيز لنا الحديث مع هايدغر عن 

»الفجر«  كتاب  من  بدءا  بالتدريج  تتحدد  بدأت مالمحها  التي  امليتافيزيقا  نيتشه، وهي  ميتافيزيقا 

زرادشت حيث سيبرش  التي سيعلنها  الفكرة  األبدي وهي  العود  فكرة  فيه  الذي حرضت   )1881(

باإلنسان األعىل وبأن ماهية الكينونة هي إرادة القوة التي ستعيد قلب كل القيم السائدة إىل اآلن.

فعرب هذه العنارص األربعة: العود األبدي، إرادة القوة، اإلنسان األعىل، قلب املرجعيات القيمية، 

إضافة إىل العدمية، تتأسس ميتافيزيقا نيتشه وتشكل نوعا من املنظومة املتكاملة، عىل الرغم من 

الشكل الشذري املعرب عنها. فإرادة القوة تعرب عن ماهية الكائن. والعود األبدي لذات اليشء أو 

للمتامثل يعني كيفية أو منط وجود الكائن.

إن  بل  وأفلت،  بطلت  قد  اآلن  حتى  السائدة  القيم  أن  فسيعني  القيمية  املرجعيات  قلب  أما 

املرجعيات األساسية التي تستقى منها هذه القيم وجودها هي ذاتها قد انهارت وأفلت.

اإلنسان األعىل هو ذلك اإلنسان القادر عىل أن يضطلع بالكائن من حيث هو إرادة قوة وعوٌد 

أبديٌّ لذات اليشء.

أما العدمية فتخص تاريخ حقيقة الكينونة من حيث أنها -يف ماهيتها- إرادة قوة وعود أبدي لذات 

اليشء.

إرادة القوة هي ماهية الكائن والعود األبدي هو كيفية كينونته وقلب املرجعيات القيمية هو النظر 

إىل الكينونة كقيمة والعدمية تتعلق بتاريخ حقيقة الكينونة. اإلنسان األعىل هو ذلك الكائن الذي 

يقيم عالقة خاصة بني الكينونة واإلنسان.

:)Etre-sein( الكينونة واحلضور

الحضور  مقولة  فهمت  وقد   )presence-anwesen( الحضور  تعني  الكينونة  أن  هايدغر  يرى 

دوام  أنه  الحضور عىل  فهم  فقد  األصيل.  معناها  بها عن  نأى  خاّصاً  فهامً  امليتافيزيقا  تاريخ  يف 

permanence وعىل أنه حارض.

يالحظ هايدغر وجود نوع من الرس الخفي يف هذا األمر ألن الحضور مل يتم التفكري فيه تفكرياً 

فيه كحارض  فكر  بل  واالستمرار  املدة  الزمن، ومن خالل  من خالل  أي  هو  من حيث  به  خاصاً 

متمجد.
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لكن الزمن رغم أنه يجري ومير باستمرار، فهو مع ذلك يظل زمنا وال يتخىل عن زمنيته أي عن 

كونه زمنا. فالدوام واالستمرار ال يعني االمنحاء أو الغياب أو االختفاء بل البقاء والتقدم املستمر 

نحو الكينونة أي الحضور املستمر للكينونة )Anwesen( حضورا أصليا مع الزمن من حيث هو 

زمن ـ دميومة.

الفكر والشعر:

هناك تاثل كبري لدى هايدغر بني الفكر والشعر لكن هنا التامثل ال يبلغ درجة التطابق فهام 

معا يقوالن اليشء نفسه لكن بطريقتني مختلفتني. وذلك ألن ماهية الشعر تقوم حسبه يف الفكر. 

الفكر هو فكر شعري أو فكر استذكاري. والذاكرة أو االستذكار يردان  فالشعر أساسا فكر. وهذا 

هنا ال مبعنى امللكة أو الوظيفة السيكولوجية املعروفة بل مبعنى »تجميع الفكر«، فالذاكرة، أصال 

وماهية، هي ما يحمي ويحفظ ما يتعني التفكري فيه كأقوال قدمية تكتنفها الحكمة وحتى وإن مل يكن 

ذلك هو واقع الفكر ألن الفكر ال يفكر يف ما يتعني التفكري فيه بل ينىس ويتناىس هذا املوضوع. 

لكن الشاعر يرعى الحكمة القدمية ويتعهدها فتنعكس يف أبياته فالشاعر يتذكر ويستذكر يف الوقت 

الذي ينىس فيه أو يتناىس فيه اآلخرون وهذا هو معنى كون الشعر فكرا يتذكر وال ينىس.

والشعر هنا يؤخذ يف معنى واسع فالشعر هو كل فن أو هو الفن يف صورته العامة. وبهذا املعنى 

فإن الشعر، أي الفن عامة، هو إخراج )فني( للحقيقة أو انفتاح.

ميزة الخطاب الشعري هو قرابته وقربه من الكينونة، ومن فكر الكينونة أي من فكر تخلص من 

األحكام امليتافيزيقية املسبقة، فكر ال يفرض تصوراته املنطقية عىل الكائن.

 :Ratio العقل

الحديث مل يعد مجرد  العقل  فالعقل وخاصة  للفكر«  العدو الرشس  يرى هايدغر أن »العقل هو 

تأمل يف الكينونة وللكينونة، كام كان األمر لدى اإلغريق بل أصبح هو قدرة الذات اإلنسانية عىل تثل 

واستحضار املوضوعات وحسابها. بل أصبح العقل يف الفكر الحديث هو املحكمة العليا التي يخضع 

لها كل يشء ويحتكم إليها ويستمد صدقيته وحقيقته منها سواء تعلق األمر مبوضوعات املعرفة املختلفة 

أو بالقيم بل أصبح تجسيدا لقدرة اإلرادة اإلنسانية ورغبتها يف إضفاء صفة الرشعية عىل كل ما تفعل.

العقل الحديث يف نظر هايدغر، هو عقل، حسايب، تحكمي، موضوعي يعكس إرادة ورغبة يف 

التوحيد الشكيل الكامل لكل الكائنات.
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 )Machination Machenschaft( بل لقد أصبح الكائن عبارة عن عملية االستخدام والتدجني

القوة  القائم بني Macht مبعنى  والتناظر  الصلة  العقل وقد أشار هايدغر مرارا إىل  بها  يقوم  التي 

ويفرض  يتطلب  فالعقل  الذات.  قدرة  ترسيخ  العمل وMachenschaft مبعنى  وMachen مبعنى 

ويريد أن يجعل من الكائن موضوعا لذات أو مطروحا أمام ذات تفرض عليه رشوطها وإمالءاتها. 

ولعل خري مثال عىل ذلك هو تطبيق الرياضيات عىل الواقع حيث تقوم الرياضيات بتوحيد شكيل 

للواقع Uniformisation ييرس خضوعه للسلطة املطلقة لإلرادة اإلنسانية.

يرفض هايدغر التعريف التقليدي لإلنسان بأنه كائن عاقل، فالسمة األساسية لإلنسان بالنسبة له 

ليست هي العقل بل هي عالقته بالكينونة.

اإلنسان هو الكائن املتميز بقدرته عىل التفكري يف كينونته ويف الكينونة عامة. سمته األساسية 

هي كونه كائنا  ـ يف العامل ـ كائنا منفتحا عىل العامل.

يبدو أن هايدغر يختزل العقل يف العقل األدايت –العىّل- الحسايب أو يف العقل التقني ويعترب 

هذا النوع من العقل أو العقالنية هو الشكل الوحيد للعقل يف حني أن مفهوم العقل والعقالنية أوسع 

بكثري من ذلك حيث نجد العقالنية االستداللية والعقالنية العملية أو األخالقية.

:philosophical theology التيولوجيا الفلسفية

الفلسفية  الرباهني  ينتقد  فهو  هايدغر  لدى  فلسفية  تيولوجيا  عن  الدارسني  بعض  تحدث   

عىل وجود الله من حيث إّن هذه الرباهني ـ بغض النظر عن اعتامدها عىل أدوات املنطق الصوري 

الصارم ـ ال تربهن عىل يشء ألن هذا اإلله الذي ال يدين لوجوده إال إىل هذه الرباهني ليس يف 

النهاية إال إلها كيانا ناقص األلوهية. ومن مثة فإن الربهان عىل وجود الله يؤول يف النهاية إىل نوع 

نعترب  بيقني وإميان وعندما  إليه  نتطرق  الله رمبا سيكون أكرث إالهية عندما  إن  التجديف. بل  من 

وجوده أكيداً. وذاك هو اإلله الحي أو اإلله اإللهي الذي هو قريب من التصور املسيحي وذلك 

مقابل إله الفالسفة الذي هو يف حاجة إىل برهنة.

وهايدغر يقيم تعارضاً قوياً بني اإلميان والعقل بني المرشوطية اإلميان وإشكاليات الفكر أي 

بني ميدانني مختلفني كلياً وجذرياً، ومن مثة هو يرفض مفهوم »الفلسفة املسيحية« التي هي أقرب 

ما تكون بالنسبة له إىل الدائرة املربعة. بل إن هذين الشكلني الهندسيني ميكن أن يجمع بينهام 

الفلسفي هي هوة  الهوة بني اإلميان املسيحي والتساؤل  أن  انتامؤهام معا إىل املكان يف حني 



عالم املفاهيم474

   2 0 1 6 يــف خر
 A L - I S T I G H R A Bاالستغراب

سحيقة ال ميكن اجتيازها.

ويتحدث بعض الباحثني كذلك عن تيولوجيا تاريخ الكينونة عند هايدغر، وهي تيولوجيا تجمع 

»بني الغياب الكامل لإلله« ونزع الطابع اإللهي عنه Entgŏterung وهو النزع الذي ال يعود سببه 

لإلنسان. وهو يدرج غياب األلوهية يف إطار غياب املقدس كام يدرج هذا األخري يف سياق غياب 

الكينونة. ويف سياق هذا الالهوت الفلسفي يتبني أن املقدس ـ الذي هو اإلطار أو الفضاء الوحيد 

ليسا  والكينونة  الله  أن  إال  الكينونة.  وانبثاق  ظهور  مع  إال  يظهر  ال  ـ  األلوهية  لظهور  واألسايس 

متطابقني إذ ال ميكن التفكري يف ماهية الله بواسطة أو من خالل الكينونة.

ومع ذلك فإن هناك ترابطا بني األلوهية واملقدس والكينونة مبعنى أن املقدس رشط أسايس 

للوجود اإلنساين.

فمقارنة األلوهية تتوقف عىل مصري الكينونة كام أن ماهية املقدس ال تتيرس إال من خالل حقيقة 

الكينونة. وهكذا فإن التيولوجيا الفلسفية الهايدغرية تؤول يف النهاية إىل فكر تاريخ الكينونة.

:Dasein ـ الدازاين

- املوجود اإلنساين ـ الكائن اإلنساين ـ الوجود هناك: الدازاين مصطلح أسايس لدى هايدغر. 

معناه األصيل يف اللغة األملانية dasein الوجود-هناك لكن الفيلسوف يحول معناه ليصبح داال عىل 

الوجود اإلنساين من حيث هو وجود معروض ومنفتح.

يختلف الدازاين عن مفهوم الذات )sujet( من حيث إّن هذا األخري ذو حضور موضوعي يف 

حني أن الدازاين هو كينونة تتشكل من زمنيتها الخاصة، مبا أنها كينونة منفتحة وقادرة عىل فهم أو 

إعطاء معنى لكينونتها يف أفق زمني.

والدازاين أو اإلنسان أو الكائن اإلنساين هو الكائن الذي ميتلك القدرة عىل فهم الكينونة، ومن 

مثة فإن مساءلته هي الطريق إىل فهم الكينونة ذاتها.

Stimmung ـ التهيؤ الوجداين

األمناط األساسية لوجود الكائن اإلنساين )الدازاين( هي: 

ـ الوجدان أو التهيؤ الوجداين 

ـ الفهم أو استيعاب السياق 
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ـ الكالم أو القدرة عىل الكالم والتعبري 

ـ الوجدان والتهيؤ الوجداين Stimmung وهو انفتاح الكائن أو املوجود اإلنساين عىل العامل 

بالكائن  ولصيقة  مالزمة  وجدانية  حالة  هو  الذي  بالقلق  مرتبط  الوجداين  والتهيؤ  فيه.  وانقذافه 

اإلنساين )والذي يختلف عن مجرد الخوف( وهذه الحالة هي التي تضعنا يف العامل وأمام العامل، 

وهي غري االندهاش وغري الخوف.

:Neuzeit  ـ العصور احلديثة

نيتشه، ومن املنظور  الفرتة املمتدة من ديكارت إىل  الفلسفة هي  تاريخ  الحديثة يف  العصور 

الهايدغري تشكيلة فكرية تاريخية تتميز بتصور خاص للكائن، وبتصور محدد للحقيقة.

يورد هايدغر العديد من السامت، من بني السامت األساسية للعصور أو لألزمنة الحديثة:

1 – تشكل العلم

التقني  )العلم  وتوجهه  العلم  تحدد  التي  هي  إنّها  حيث  من  املمكننة  التقنية  ظهور   –2

.)technoscience

3– تبلور التأويل الثقايف املستقل عن الدين لكل األنشطة اإلنسانية من حيث إنّها ناتجة عن 

هذه الفعالية ذاتها.

4– دخول الفن يف أفق علم الجامل أي النظر إىل املنتوج الفني كموضوع للتجربة اإلنسانية 

وللحياة اإلنسانية.

5– تبلور الحقيقة كيقني للذات والفكر كمحدد ملا هو حقيقي.

6– تنصيب الذات اإلنسانية كحقيقة أولية تحدد املوضوع الذي أصبح مرشوعا رياضيا.

7– االنفصال عن سلطة الكنيسة وحلول الوعي والعقل كأساس وتحول الغبطة األبدية للغيب 

إىل سعادة دنيوية للجميع.

يتحدث هايدغر يف درس له عن شلنج عام يسميه »ارتعاشات النهضة« حيث بدأت تعرب عن 

التجارة  تطور  بدأ  حيث  والفعل  املعرفة  عرب  الخالقة  قواه  وتحرر  اإلنسان  استقالل  حركة  نفسها 

واالقتصاد، وظهور التقنية، وتحرر الفن عن طريق تجيد العبقرية الفردية وأولوية الذوق، وابتكار 

الدولة الحديثة...
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والوقت نفسه حدث تحول تدريجي يف التجربة املسيحية الوسطوية حول يقينيّة الخالص نحو 

إقامة يقني مؤسس ذاتيا، مبوازاة مع تالزم املرشوع الريايض مع التحرر من سلطة الكنيسة..

ميكن أيضا أن نتصور مع هايدغر أن العصور الحديثة هي فرتة ظهور تصورات شاملة للعامل 

)weltanschauungen( من حيث إنّها تصور الذات اإلنسانية كذات مدرِكة واملوضوع أو العامل 

كصورة مدَركة أي كصورة قابلة ألن تُتََمثََّل وتُستحرَض وُتوَضع ليكون مجموع الكائنات حارضا 

أمام الذات اإلنسانية. واألمر هنا ال يقف عند حد تكوين فكرة أو صورة عن العامل بل يذهب إىل حد 

اعتبار العامل مدركا من حيث إنّه هو ما ميكن أن نكوِّن عنه فكرة ومن حيث إّن كينونة الكائن تؤول 

يف النهاية إىل كونه قابال للتمثل واالستحضار. وهذا التحول من اإلدراك إىل التحكم هو ما عربت 

عنه فلسفة نيتشه حيث أصبح معنى الكينونة هو القيمة التي تضعها وتفرضها إرادة القوة والقدرة.

األساس الفكري أو الفلسفي لهذه التحوالت الجذرية هو بلوغ امليتافيزيقا نضجها واكتاملها 

يف فلسفة الوعي أو التمثل )أو االستحضار( Ego Cogeto أي تأويلها من طرف نيتشه كإرادة قوة 

وقدرة للذات اإلنسانية )Egovolo( التي تقد الواقع عىل مقاسها وتراكم القدرة والقوة.

أو  الفلسفية  املاهية  يف  الشمويل  للتفكري  محاولة  هو  هايدغر  فكر  أن  نجد  أول  مستوى  يف 

امليتافيزيقية للعصور الحديثة، ومن مثة قوته الوصفية والتشخيصية لهذه العصور، لكن يف مستوى 

ثان نجد أن فكر هايدغر هو محاولة ضخمة وقوية لتفكيك وتقويض األسس واملرتكزات الفكرية 

للحداثة الغربية، ورسم ملعامل فكر ما بعد الحداثة الذي كان نيتشه بنقده ألسس الحداثة )العقل ـ 

التقدم ـ الدميقراطية ـ الدولة ـ العلم...( قد مهد له.

فهو  والنقد  الوصف  بني  ترتاوح  الحديث  للعرص  أخرى  تسميات  هايدغر  كتابات  يف  تتناثر 

سيطرة  وعرص  الصناعي«  »والعرص  الذري،  والعرص  التقنية،  هيمنة  عرص  أو  التقني  العرص  عنده 

املعنى،  غياب  وعرص  والُغفلية،  العمومية  ديكتاتورية  وعرص  السيربنتيقا،  وعرص  املوضوعية، 

وعرص بال مسافة، وعرص تنميط اإلنسان وتسطيحه وتوحيده، عرص أفول اآللهة وتنكرها، وعرص 

الكليانية، عرص  deracinement واالنقالع، عرص  االنجثات  العامل، وعرص  وإعتام  نهب األرض 

الوقائع والتهافت عىل األحداث، وعرص  التعطش لألخبار وتسقط  الوقت عرص  الرتويح وتزجية 

التيه وعرص الحساب، وعرص املحنة والبالء...

يعترب هايدغر أن العصور الحديثة هي حقبة خسوف أو كسوف الكينونة حيث هوت إىل القاع، 

وهجرتنا واسترتت عنا.



477 مصطلحات هايدغرّية

2 0 1 يــف 6  خر
A L - I S T I G H R A B االستغراب

:Alètheia  ـ األليتيا

تعني انكشاف، انفتاح حقيقة، واقع، عدم النسيان. وهي كلمة إغريقية تدل عىل كل من الحقيقة 

والواقع معا حقيقة-واقع.  يستعمل اللفظ حاليا استعامالت متعددة يف الدين والفلسفة واألدب. 

رفع  مبعنى  الحقيقة  فهم  محاولة  عن  للتعبري   1930 سنة  املصطلح  هذا  هايدغر  استعمل  ولقد 

الحجب، والكشف واالنكشاف، والحقيقة

:Being and Existence ـ الكينونة والوجود

الكينونة أعم وأشمل من الوجود وذلك ألن الوجود ميكن أن يوجد أو هو موجود يف حني أن 

الكينونة ـ يف حد ذاتها ـ ال ميكن أن توجد أو أن تكون موجودة. بل إن الكينونة هي الوجود ذاته أو 

هي ـ عىل األدق ـ ما مينح الوجود )وبالتايل املوجود( إمكانية وجوده.

أقرب تشبيه للكينونة هو اعتبارها مبثابة الضوء أو النور ـ الذي )بغض النظر عن مصدره أو نقط 

مبعثه( ينري وييضء الكائنات ويجعلها مرئية أو قابلة للرؤية لكنه ال ييضء ذاته.

الكينونة هي درجة أعىل من الوجود درجة تلقائية ـ انبثاقية ـ بدون ملاذا وغري قابلة لإلحالة إىل 

يشء آخر، إنها هبة.

:Time ـ الزمن

مييز هايدغر بني تصورين للزمن: التصور العادي الجاري والتصور »األصيل« أو األصيل.

ما  إىل  تتكرر  التي  اآلنات  من  لسلسلة  مستمر  تالحق  هو  حيث  من  الزمن  هو  العادي  الزمن 

النهاية.

األساس الفلسفي لهذا التصور هو فيزياء أرسطو حيث يتصور هذا األخري أن الزمن هو »مقياس« 

الحركة التي هي تالحق لحظات حارضة، وهو التصور الذي ساد تاريخ امليتافيزيقا.

أما الزمن »األصيل« فهو يتعارض مع التصور السابق من حيث إنّه يتعلق بتناهي الدازاين، ومن 

مثة فهو ليس قامئا عىل تالحق مستمر والنهايئ آلنات الحارض، بل هو تعبري عن لهاث مستمر نحو 

اآليت أو املستقبل أي نحو انشداد الدازاين إىل مستقبله الذي يتمثل يف منذوريته للموت أو مائتيته.

يعترب هايدغر الزمن العادي زمنا مشتقا ألن الدازاين من أجل أن ينفلت من تناهيه الذي يداهمه 

باستمرار يتجه إىل التشبث بزمن مقطع، مموضع يتكرر ويتدّوم باستمرار ويفلت من وحدته، وكأنه 
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يود أن يتحكم يف الزمن ويترصف فيه ويحوسبه، يف حني أن الزمن يف العمق يفلت من أّي عملية 

قولبة وحوسبة وتحكم.

 )Zeitlichkeit - Temporalität( انطالقا من ذلك مييز هايدغر بني زمنية الدازاين وزمنية الكينونة

محاوال فتح طريق لالنتقال من زمنية الدازاين إىل زمانية الكينونة خاصة وأن الكينونة ال تنح وال تهب 

ذاتها إال عرب فهم الدازاين وزمنيته أي أن الكينونة ال ميكن فهمها واستحداسها إال انطالقا من الزمن 

وذاك هو الطريق الذي دشنه كانط مبحاولته االقرتاب من هذه العالقة بني الكينونة والزمن، وإن مل 

يتأت له أن يسري بعيدا يف هذا االتجاه ألنه كان ضحية األنطولوجيا الكالسيكية حول الذات املتوارثة 

عن ديكارت وهو املسار الذي سينربي له هايدغر محاوال فحص العالقة بني الكينونة والزمن انطالقا 

من أنطولوجيا الدازاين، وهو ما تطلب منه العودة إىل التجارب األصيلة يف األنطولوجيا اإلغريقية مبينا 

أنها تقوم عىل تأويل غري متطابق أو غري دقيق ووحيد الجانب للكينونة منظورا إليها كحضور دائم محدد 

للجوهر أو للامدة الجوهرية )ousia(، وذلك يف إطار التخفيف من ضغط وقوة الحارض يف هذا التصور 

ومن أجل فهم الزمن ال انطالقا من الحارض بل انطالقا من املستقبل ومن الزمنية املتناهية للدازاين.

الزمن الذي يتحدث عنه هايدغر ليس الزمن الجاري زمن الوقائع واألحداث أو الزمن الواقعي، 

بل هو زمن أعمق زمن الوجود أو الكينونة.

أو  أمام  وكأننا  آنات ولحظات  تتايل وتالحق  أنه  تقطيعيا عىل  فهام  الواقعي  الزمن  نفهم  نحن 

مبواجهة موضوعات خارجية نتعامل معها ونستقبلها كام لو كانت أحداثا خارجية يف غري عالقة 

مع الزمنية العميقة.

املرتبط  أي  الوجود  زمن  هو  أعمق،  زمن  فهو  عنه  الحديث  هايدغر  يتقصد  الذي  الزمن  أما 

بل  آلنات  وتتاليا  تالحقا  ليس  الزمن  وهذا  االنهامم.  موقف  وهو  الوجود  من  األساس  باملوقف 

تداخل وتوتر داخيل ثاليث األبعاد.

املاسيأيت: يف هذه الحالة يكون الوجود اإلنساين العميق )الدازاين( يف حالة توتر وانشداد قلق 

نحو املستقبل أو املاسيأيت أو املاسيقدم أو املاسيحدث كإمكان وارد.

املاكان: وهو يحيل عىل ما كانه الوجود الفردي لإلنسان، أي إىل عامله أو ما يدعوه اإلدراك 

العامي باملايض. واالنشداد واالنسقاط إىل املستقبل واآليت ال ينفك عن هذا االنرشاط باملاكان 

أو بالرشط التاريخي.
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املاهوقائم أو الحارض: وهي تلك اللحظة املتوترة والدينامية املتداخلة بني املاسيأيت واملاكان 

والتي ترى الذات اإلنسانية فيها نفسها أو صورة عن نفسها.

:Etre Sein being ـ الكينونة

أكرث  بالتايل  وهي  املوجودات،  كل  وتطول  تشمل  ألنها  إطالقا  املفاهيم  أعم  هي  الكينونة   

السامت اشرتاكا بني كل الكائنات واألشياء فهي نوع األنواع وخصوصية الخصوصيات ألنها تالزم 

كل فرد أو حالة خاصة.

التحدد  من  إفالتا  األشياء  أكرث  هي  الالنهايئ  وشيوعها  اشرتاكها  حيث  من  مثة  من  فالكينونة 

والضبط والتعريف )indefinissable( مثلام أنها ال تُقال l’indiable أو املاال أعرف وبالتايل فهي 

 mystère( إذن كانت هي أصل األصول »ومصدر« األشياء إال أنها أقرب ما تكون إىل اللغز أو الرس

وEnigme( فهي مبثابة شمس المرئية أو مصدر مجهول للضوء يلقي بأشعته عىل الكائنات واألشياء 

تشخصاته  عرب  إال  يرى  يكاد  ال  أو  والمريئ  مجهول  نفسه  هو  لكنه  الوجود  حظ  ويهبها  فينريها 

وتجسداته فهو »يلمع بغيابه« وهو الغائب األكرب والحارض األمثل.

وهي يف الغالب ما ال ميكن التفكري فيه أو ما ال يقبل أن يكون محط تفكري )Impensable( كام ال 

ميكن حسابه Incalculable وكأنه بديهية البديهيات أو رساب ال ميكن اإلمساك به عينيا أو اإلحاطة به 

)l’incoutournable( وما ال ميكن حسابه ألنها أقرب إىل الاليشء منها إىل اليشء. قد تتجىل الكينونة 

يف اللغة أو يف تجربة القول باعتبار أن اللغة هي مسكن أو بيت الكينونة، أو قد تهب نفسها وتتجىل أو 

تبدو هناك أي يف الدازاين باعتباره الكائن الوحيد القادر عىل مساءلة كينونته وكينونة األشياء.

وهي كذلك حـ  ـ د ـ ث أكرث مام هي يشء وقد تركز فكر هايدغر يف فرتته الثانية عىل ما 

يسميه اإليرايغنيس EREIGNIS أي الحدث األجّل أو الحدث الجليل أو الحدث األكرب الذي هو 

أقرب ما يكون من الكينونة أو هو الكينونة ذاتها.

تتجىل الكينونة عرب الظهور واالختفاء عرب تاريخ الفلسفة فتحدد عصور هذا التاريخ ابتداء من 

الجوهر القائم إىل الحضور الدائم إىل الفكرة/الصورة )أفالطون( إىل الفعل )أرسطو( إىل الكوجيتو 

والذاتية عند ديكارت أو الفكر املطلق عند هيجل أو إرادة القدرة عند نيتشه أو إرادة اإلرادة عند 

هايدغر. إنها عند اليونان تعني البدّو والظهور ويف العرص الوسيط تعني الخلق ويف العرص الحديث 

تعني املوضوعية مبقابل الذاتية.
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ومع ذلك ال يفهم من هذا االنعطاء أنها »السبب« أو »الفاعل« أو »الصانع« أو الخالق، فهي 

ليست من الله يف يشء وال هي أساس العامل وسنده بل هي أقرب إىل العدم واملوت والتناهي منها 

إىل الوجود والحياة والعيش.

ـ التقنية:

الكائن  مع  تتعامل  فالتقنية  وللحقيقة،  وللكينونة  للكائن  معينة  نظرة  تتضمن  ألنها  كميتافيزيقا 

التقنية وكأنه غري  الزاوية  فائديته ونفعيته وقابليته لالستخدام ومردوديته فام ليس مفيدا من  بداللة 

موجود أو ليس له سبب وجود.

هذه العالقة التقنية النفعية تطول كل املجاالت مبا يف ذلك مجال املقدس فحتى عالقة اإلنسان 

بالله اليوم هي عالقة تقنية: فالله هو مصدر لكل ما ميكن أن يشبع بعض الحاجات مانحا الطأمنينة 

لإلنسان وضامنا له االستمرار مستقبال.

الفلسفي وامليتافيزيقي.  التقنية وإطارها  التقنية، بني األدوات  التقنية وماهية  مييز هايدغر بني 

ويؤكد أن نقده ال ينصب عىل التقنية بل عىل عالقتنا بها وعىل ميتافيزيقاها.

كانت األشياء واألدوات يف العامل القديم تظهر وتقدم مكنوناتها ضمنيا وتلقائيا لكن اإلنسان 

الحديث وقد أصبح ذاتا عقالنية أخضع األشياء لنوع من العنف وحاول السيطرة عليها والتحكم فيها 

عرب تحريض الطبيعة وتسخريها والكشف عن أرسارها وعن حقائقها عرب عملية تحريض وعقلنة 

.Arraisonnement ممنهجة

هكذا تتجىل التقنية عىل هيئة نظام تقني وصناعي كيل Gestell مهيمن، وذلك بواسطة العلم 

الذي أصبح هو نفسه تقنيا.

ال يتعلق األمر إذن عند هايدغر بإدانة التقنية بل بالتفكري يف أساسها الفلسفي الذي هو ذلك القدر 

التاريخي األنطولوجي الذي يتحكم يف الكينونة ويوجهها نحو االهتامم بالكائن ونسيان الكينونة. ومن 

مثة يجب أن نوفق بني قول ال وقول نعم للتقنية وبأن نظل يف العامل التقني، لكن بعيدا عن مخاطره. 

للتفكري بعمق يف التقنية يجب العودة إىل األسس امليتافيزيقية املشّكلة للعرص الحديث فالتقنية اكتامل 

وإنجاز وتحقيق للميتافيزيقا، لكّن لهذه األسس جذورا عميقة ترضب يف العرص اليوناين أي يف تصوره 

للطبيعة وللكائن وللحقيقة فهو يربط محرك الديازيل بتصور الفالسفة ملفهوم الطبيعة والكائن كام يربط 

الدراجة النارية والطائرة واألسطوانات الدائرية والطاقة النووية مبفهوم اللوغوس، كام يربط املحرك 



481 مصطلحات هايدغرّية

2 0 1 يــف 6  خر
A L - I S T I G H R A B االستغراب

اآليل بفكرة العود األبدي عند نيتشه، أو الطاقة النووية بنداء العقلنة لدى ليبنتز، ونشأة السيربنيطيقا مببدإ 

هرياقليط يف التحكم، أو بنصوص هيغل. وكأن التقنية يف عمقها أنطولوجية أو هي نتيجة لها.

انظر: محمد الشيخ: فلسفة هايدغر فصل مدخل إىل نقد هايدغر للحداثة، األطروحة 138-1246.

ـ كينونة الذات والكينونة عامة:

ما هي العالقة بني كينونة الذات أو الدازاين والتي تتميز بالهم والقلق، والكينونة عامة كام تناولها 

التقليد الفلسفي؟

العالقة بني هذين النمطني من الكينونة، حسب هايدغر هي أن كل فهم للكينونة عامة يبدو أنه 

الدازاين(. وذاك من  للذات )مبعنى  الزمنية  للكينونة  والقلق املالزم  الهم  أو مستوحى من  ممىل 

أو  أو كدوام حضور  دائم  أي كحضور  الحقيقية تصورا الزمنيا،  الكينونة  إىل تصور  امليل  خالل 

كدوام يف الحضور، كام تصوره تاريخ الفلسفة أو تاريخ األنطولوجيا منذ الكينونة دامئة الحضور 

عند يارمنيدس والفكرة/املثال عند أفالطون واملكون الجوهري عند أرسطو )substance( وكينونة 

الله دامئة الحضور عند فلسفات العصور الوسطى إىل الكوجيتو كأساس يف الفلسفة الحديثة.

ويرجح هايدغر أن هذا االمتياز والتميز الذي تحظى به فكرة الدوام )la permanence( يف فهم 

وتصور للكينونة يقوم عىل أساس إنكار زمنية الذات )الدازاين(.

فإعادة طرح مسألة الكينونة -كام نادى بذلك هايدغر يف »الكينونة والزمن« تعني تسليط الضوء 

يف  الكينونة  يف  والتفكري  فيها،  التفكري  وتعميق  والزمنية،  الكينونة  بني  املنسية  العالقة  هذه  عىل 

منظور الزمن أو يف أفق زمني.

إال أن الزمن الذي يتحدث عنه هايدغر ليس الزمن الفيزيايئ، زمن الساعات والقياسات الزمنية 

بل هو زمن الكينونة أي زمن الجريان والحدوث والحصول واالنبجاس واالنبثاق الحر.

فالكينونة يف منظور هايدغر هي ذلك االنبثاق الحر واالزدهار التلقايئ )التفتق التلقايئ للزهرة( 

الذي هو التجربة األساسية أو أعجوبة األعاجيب التي تحصل تلقائيا بعيدا عن أي تدخل إرادي أو 

أعجوبة األعاجيب التي تحصل تلقائيا وبانعطاء تلقايئ حر بعيدا عن أي تدخل إرادي وبدون تحكم 

وبدون ملاذا. بدون فاعل، وبدون حساب كام هو األمر يف التصور التقني.

إليه  والحاجة  رضورته  يفقد  اإللهي  فإن  اإلنسان  وإرادة  وسيطرة  لتحكم  خاضع  عامل  يف  أما 
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ويصبح ظهوره مجرد تلبية لحاجات اإلنسان، أي من أجل تأمينه والتهوين عليه وتقديم تفسريات 

اإللهي  تعود هناك حاجة إىل  لن  كليا لإلنسان  أنه يف عامل خاضع  بعبارة أخرى  أو  غليله  تشفي 

وسيختزل هذا األخري إىل مجرد كونه استجابة ملتطلبات اإلنسان أو مجرد أمثولة أو أصنوفة مصنوعة 

من طرف اإلنسان وبالتايل تفقد صفتها اإلالهية الحق.

وهكذا يف الوقت الذي يتحدث فيه ماكس فيرب عن تحرر اإلنسان وعن نزع الورود املجملة 

للعامل فإن هايدغر يتحدث عن اختفاء الطابع اإللهي Entgötterung وعن الرتك واإلهامل الالهويت 

للعامل )Gottesver lassenheit( مبعنى ترك اإلنسان عبدا ألصنامه التكنولوجية.

ـ »الشيوعية«

يستعمل هايدغر مصطلح شيوعية دوما بني مزدوجتني للتأكيد عىل املعنى الخاص الذي يعطيه 

لهذا املصطلح. فهو ال يستعمله باملعنى السيايس املتداول بل مبعنى فلسفي خاص. فهو يشري 

عىل  والشاملة  الكاملة  السيطرة  يف  املتمثل  الحديثة  العصور  سياق  يف  امليتافيزيقي  مدلوله  إىل 

الكائن يف إطار روح التقنية الحديثة التي تعكس ذروة سيطرة اإلرادة والعقل والذات اإلنسانية.

الشيوعية بهذا املعنى ال تعني نظاما سياسيا مخصوصا أو رؤية للعامل ذات سامت خاصة بل 

تعني التشكيلة امليتافيزيقية املعربة عن ذروة العدمية وافتقاد املعنى واضمحالل املقدس اإللهي 

الكليانية  باإليديولوجيات  املرتبطة  امليتافيزيقية  املعاين  وهي   ،Machenschott التسخري  وذروة 

سواء يف وجهها الليربايل الفردي أو يف صورتها الجموعية واالشرتاكية والشيوعية. الشيوعية بهذا 

املعنى والفردانية الليربالية تشرتكان يف الجذر امليتافيزيقي نفِسه املؤسس للعصور الحديثة.

:Forgetting ـ نسيان الكينونة

ليست الكينونة شيئاً عينياً محدداً، ليست كائنا يف حني أنها قامئة وراء أي كائن كام أنها تشكل 

حضوره. وهي أشبه ما تكون مبفهوم الفيزيس physis اإلغريقي الذي ينبثق تلقائيا، كام أنها متامهية 

مع الزمن الذي يرتك )بابتعاده وانفصاله وامتسافه( للكينونة فرصة حصولها مثلام ما هي.

لكن تاريخ الفلسفة شهد تحوال أساسيا يف تطور مدلول الكينونة مع أفالطون الذي دشن سريورة 

طويلة األمد من االهتامم بالكائن عىل حساب الكينونة، لدرجة تسمح بالقول بأن تاريخ امليتافيزيقا 

هو تاريخ نسيان الكينونة.

بل إن تحليل الكائنات الحارضة التبس مع تحليل الحضور ذاته كحدث وتم البحث عن كائن 



483 مصطلحات هايدغرّية

2 0 1 يــف 6  خر
A L - I S T I G H R A B االستغراب

أعىل وأسمى هو أصل كل الكائنات والذي منه تستمد وجودها. فامليتافيزيقا تخلت باكرا عن حدوث 

الحضور لتكتفي بانبثاق الحضور وبانبثاق حضور الكينونة لرتكز اهتاممها عىل الكائن الحارض.

نسيان الكينونة ال يرجع إىل إهامل قصدي من طرف اإلنسان أو الفكر اإلنساين بل يرجع إىل 

الفكر عندما يدرك كائنا ما ويحدده أو يعرّفه فهو يف نفسه الوقت  الفكر اإلنساين ذاته: فهذا  بنية 

ويف العملية نفسها يخفى ويقنِّع الكينونة وهو يحاول تلّك الكائن متغاضيا عن الفرق الواضح بني 

الكائن والكينونة ألن هذه ليست ذاك كام أن الحي ليس هو الحياة واإلنسان ليس هو اإلنسانية، 

واليشء ليس هو الشيئية.

بل إن امليتافيزيقا ال تقف يف هذه العملية عند حد التغايض وإهامل الفرق، بل تذهب إىل أبعد 

من ذلك حيث تعوق الكينونة وتـحرمها من أن تكون ألنها تقّنعها بقناع الكائن كام تتصوره.

ميكن ـ من زاوية أخرى ـ مالحظة أن الفالسفة قد نظروا للكينونة كامهية أو كعمومية منطقية، 

وليس كحدث كـ »هناك« أو يوجد )il y a( وهذا هو الوجه اآلخر لقول هايدغر بأن ما يسم امليتافيزيقا 

هو نسيان الكينونة.

مييز هايدغر يف مسألة نسيان الكينونة بني بعدين أو وجهني مرتابطني هام: 

نسيان الكينونة عامة ويتعلق األمر بنسيان التحديد الزمني للكينونة، أي اعتبار الحضور الدائم 

كسمة أساسية للوهم امليتافيزيقي، ويتعلق األمر هنا بإطالقية الكينونة إذن التي تستبعد كل قراءة 

غري  النمط  عن  تتولد  امليتافيزيقية  اإلطالقية  أن  يعني  مام  الدازاين  وقائعية  من  انطالقا  للكينونة 

األصيل أو غري الصادق للدازاين.

الزمنية  نسيان  أي  الدازاين  كينونة  لنسيان  كنتيجة  يصاحبه  عامة  الكينونة  لنسيان  الثاين  الوجه   

املتناهية للدازاين وهو النسيان الذي يتموضع يف فهم أو تصور اإلنسان ككائن عاقل.

بالكينونة  الخاصة  املالمئة  املقوالت  الدازاين  أنطولوجيا  أو  األساسية  األنطولوجيا  وستقدم 

املتناهية أي »املحددات الوجودية األساسية« والتي هي الكفيلة برفع نسيان كينونة الدازاين وتحقيق 

وجود صادق حقيقي. غري أن هايدغر بعد االنعطاف سيتجه تدريجيا إىل القول بأن الكينونة لن تعود 

متعلقة مبرشوع الدازاين أو بالدازاين كمرشوع بل ستصبح متعلقة بالصريورة الضمنية للكينونة. ويف 

بالدازاين، ومن مثة مسؤوليته يف تصحيحها، بل  يتعلق  أمرا  الكينونة  الحالة لن يصبح نسيان  هذه 

ستصبح مسؤوليته هي تأمل هذا النسيان باعتباره استجابة لصريورة أو لقدر أو لتاريخ الكينونة ذاتها.
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غري أن مفهوم نسيان الكينونة قد تجىل لدى هايدغر بصورة أخرى أقرب ما تكون إىل االستالب 

 .)Nihilisme( أو العدمية Entgoterung أو نزع الطابع اإلالهي )Detresse( أو العناء )Entfremdung(

فالفرتة الحديثة هي فرتة العدمية حيث مل تعد الكينونة هي همنا الكبري بل املهم هو موقع اإلنسان يف 

الكون وقدرته عىل التحكم يف الكائن. والحال أن نسيان الكينونة والعدمية سمتان للميتافيزيقا التي 

تطورت وحسمت أمرها منذ أفالطون الذي أراد أن يرى يف الفكرة مبدأ حقيقة الكائن.

نعم لقد تفاقم نسيان الكينونة يف العرص الحديث ألن اإلنسان رفع مكانته إىل درجة كونه »ذاتا 

فاعلة« )sujet( مع ومنذ ديكارت بعد أن كان هذا األساس هو الفكرة مع أفالطون وهو الله يف ـ 

الفكر الوسيط. وبذلك أصبح اإلنسان الحديث هو السلطة التي تقرر كينونة الكائن، واختزل العامل 

إىل مجرد صورة ُمدَركة بالنسبة للذات.

اإللهي  الحس  وتضاؤل  الكينونة  نسيان  بني  قوي  تقاطع  يحصل  الحديثة  العصور  يف 

)dedivinisation(. وهذا األخري ال يعني أبدا اإللحاد أو إنكار االعتقاد يف الله بل يعني العكس 

يجعلهم  ما  هو  اآللهة  غياب  من  نوعا  العصور  هذه  يف  يعيشون  وهم  الناس  كون  أن  وهو  تاما 

يندفعون بقدر أكرب من التخيل والتحمس، نحو اإلله أو نحو بدائله )اإليديولوجيات( ألن مثل هذا 

امليل االعتقادي هو ما يجعل نفوسهم أكرث اطمئنانا. فاآللهة التي يعدها اإلنسان ستكون وفرية من 

أجل إشباع الحاجة إىل الطأمنينة الروحية )أو األمن الروحي كام يقال اليوم( لذاتية األفراد، يف هذا 

العرص تهيمن القابلية لالستعامل والتشغيل الوظيفي لكل كائن مبا يف ذلك العالقة مع ما هو إلهي 

أو مقدس، وهو ما يتسبب يف فرار اآللهة.

ويف هذا العرص تبلغ العدمية ونسيان الكينونة ذروتهام ألن املعيار الوحيد سيكون هو التحكم 

املعنى عن  يغيب  وبذلك  النسيان.  الكينونة يف غياهب  اإلنسان حيث تور  املجنون من طرف 

اإلنسان ويستصعب إدراك ما هو إلهي وبذلك يلتقي نسيان الكينونة مع الحياد تجاه ما هو الهويت 

الكينونة  بني  يطابق  ال  هايدغر  أن  غري  السمة.  هذه  نفسها  امليتافيزيقا  وتكتسب   )A-theisme(

واأللوهية بل يرى أن تجربة اإللهي ليست ممكنة إال عىل أرضية الكينونة التي هي أرضية رضورية 

إلنقاذ اإلنسان من االنغراق يف السيطرة املجنونة عىل الكائن.



 الوجود واملوجود عند هايدغر
نسيان املوجود للعثور عىل الوجود

قراءة: هدى الناصر

»مدخل إىل امليتافيزيقا« ملارتن هايدغر
ملاذا كان وجود املوجودات بدالً من العدم؟

قراءة: رامي طوقان

فضاء الكتب



" الوجود والموجود عند هايدغر " للباحث جمال محمد سليمان
نسيان املوجود للعثور عىل الوجود

قراءة: هدى النارص

للباحث جامل محمد  »الوجود واملوجود«  يعترب كتاب 

باللغة  الصادرة  القليلة  الكتب  من  سليامن،  أحمد 

الفيلسوف  عن  الوجود  مبحث  تناولت  والتي  العربية 

يف  تكمن  الكتاب  هذا  أهمية  هايدغر.  مارتن  األملاين 

كشف املجهود الفلسفي الذي بذله هايدغر لتعميق البحث 

الدراسات  معظم  أن  هو وجود. يف حني  الوجود مبا  لدى 

بالهايدغرية عىل اإلجامل،  أهميتها قد عنيت  األخرى عىل 

لتناول  ثم  ومن  للمصطلح  واسعة  مساحة  أعطت  أنها  أو 

والتفسري. والتحليل  بالعرض  نظرياتها  بعض 

ينطلق الباحث يف كتابه من قضية محددة تشكل أساس 

املوجود.  عن  مبعزل  الوجود  قضية  وهي  هايدغر  فلسفة 

إىل  بها  بعث  التي  رسالته  يف  نفسه  هايدغر  أعلنه  ما  إىل  املضامر  هذا  يف  املؤلف  يشري 

للتواجد  فلسفة  أنها  عىل  فلسفته  إىل  ينظر  أنه  من   1937 عام  الفرنسية  الفلسفية  الجمعية 

الرسالة  يف  أقّر  وقد  والزمان«.  »الوجود  كتابه  يف  التواجد  بتناول  اهتاممه  رغم   Existenz

التي  اإلساءة  بسبب  ليس  وذلك  الوجود.  مشكلة  هي  تشغله  التي  املشكلة  بأن  املذكورة 

الناحية التفسريية واالستعاملية، ولكن ألن السؤال األسايس  تعرضت لها كلمة الوجودية من 

املحوري يف فلسفة هايدغر هو السؤال عن الوجود، حيث منه تبدأ كل دروبها وإليه تؤوب. 

وهذا ما يالحظه الباحث عندما يتحدث عن محارضة هايدغر الشهرية »ما امليتافيزيقا؟« التي 

البحث  إىل  بعدها  اتجه  فقد  فكره.  الجذري يف  التحول  بداية  تعترب  والتي   1930 عام  ألقاها 
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البحث يف الوجود مبا هو موجود، وهو الطريق الذي  ُمنِّحيّاً جانباً  يف الوجود مبا هو وجوٌد 

تفلسفه. مسرية  به  افتتح 

حوله  تدور  الذي  الرئييس  املحور  يوضح  ليك  مضنية  جهوداً  هذا  كتابه  يف  الباحث  يبذل 

وجودية،  فلسفة  كونها  من  أكرث  وجود  فلسفة  هي  فلسفته  أن  يثبت  أن  أراد  فقد  هايدغر.  فلسفة 

وذلك من خالل تركيز هايدغر عىل البحث يف الوجود اإلنساين بوصفه مدخالً رضورياً للبحث 

يف الوجود مبا هو وجود. 

إىل ذلك تهدف دراسة جامل سليامن إىل التأكيد عىل حقيقة أن هايدغر سعى إىل تقويض 

تاريخ امليتافيزيقا الغربية من أفالطون إىل نيتشه، ذلك ألنها فلسفة تهتم باملوجود وتكتفي به. 

وهو األمر الذي أدى بها إىل نسيان الوجود مبا هو وجود وأودى بها من ثم إىل العدمية املطلقة.

ترتيبها  الدراسة تحتوي عىل خمسة فصول جاء  أن  أن نشري إىل  ينبغي  الناحية املنهجية  من 

عىل الشكل التايل:

بالنقد  يتناول  حيث  الغربية،  امليتافيزيقا  من  هايدغر  موقف  إىل  فيه  ويعرض  األول:  الفصل 

مفاهيم الحقيقة، وعلم الوجود، وفلسفة الحداثة ابتداء من أفالطون وصوالً إىل هورسل.

االنطولوجية  الخاصيَّات  ويعلل  موجود،  هو  مبا  الوجود  عن  فيه  ويتحدث  الثاين:  الفصل 

األساسية للموجود اإلنساين.

الفصل الثالث: ويتناول مفهوم الزمان بوصفه أفقاً للوجود. وفيه يعرض إىل مالحظات هايدغر 

النقدية ملفهوم الزمان عند أرسطو وكانط وهيغل.

نظرية  جوهر  فيه  ويتناول  وجود،  هو  مبا  الوجود  يف  البحث  بعنوان:  وهو  الرابع:  الفصل 

هايدغر حول الوجود بوصفه حضوراً وعطاء.

الهوية  مبدأ  األخص:  األوىل وعىل  والعلل  املبادئ  بحثاً يف  فيتضمن  الخامس:  الفصل  أما 

ومبدأ العلة.

نسيان املوجود من أجل الوجود

يعرض املؤلف يف كتابه مجموعة من االقتباسات تفيض إىل تأكيد منظومته النقدية للميتافيزيقا 

يف  التفكري  محاولة  أن  والزمان«  »الوجود  كتاب  يف  قوله  املقتبسات  هذه  أهم  ومن  الحديثة. 
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ان  يتطلب  نفسه  الوجود  يف  نفكر  »أن  أيضاً:  وقوله  رضورية.  أصبحت  املوجود  بدون  الوجود 

نتغاىض عن التفكري يف الوجود عىل نحو ما أّسسته وأولته كل ميتافيزيقا عن املوجود«.

إن من أهم االستنتاجات التي خلص اليها املؤلف أن هايدغر قد استطاع من دون أدىن شك، 

العقد«  الغربية، أن يكشف عىل نحو دقيق وأصيل عاّم يسميه »ناظمة  ومن خالل نقده للفلسفة 

بـ »ناظمة  نيتشة. ويقصد املؤلف  الغربية، من أفالطون حتى  تاريخ امليتافيزيقا  التي تجمع كل 

العقد« البحث يف املوجود ونسيان الوجود عىل وجه التحديد. وعىل الرغم من أن معالجته لهذا 

املوضوع جاءت يف كتب متعددة وعىل فرتات متباعدة، إال أنها تتكامل ضمن رواية كلية لتاريخ 

الفلسفة.

وإذا كان هايدغرـ  كام يرى املؤلفـ  قد استخدم الهريمينوطيقا كوسيلة لقراءة الرتاث الفلسفي 

الغريب، فقد كان موضوعياً إىل  حد كبري. وإن كل ما ميكن أن يؤخذ عليه هو أنه كان متعاطفاً 

مع كانط لدرجة جعلته يتغاىض كام قاله األخري من أن امليتافيزيقا املمكنة هي ميتافيزيقا النقد، 

ولذا فقد سعى جاهداً إىل التامس الشعاع الخافت واملتباعد للوجود عند كانط، يف حني اتخذ 

موقفاً متشدداً من هيغل، ورأى أن فلسفته تقف عىل طرف نقيض مع الفلسفة اليونانية القدمية. 

نقدياً من تاريخ الفلسفة الغربية ابتداًء من أفالطون،  وعىل الرغم من أن هايدغر اتخذ موقفاً 

إال أنه يف ما يتعلق بآراء بارمنيدس وهرياقليطس مل يأخذ عليهام مأخذاً واحداً بل ينزلهام منزلة 

هايدغر  بتحليل  يتعلق  ما  أما يف  فهمهام.  يسيئون  من  عنهام ضد  الذود  يتطلب  الذي  التقديس 

هي  الوقائعية  أن  املؤلف  أوضح  فقد  اإلنساين،  للموجود  األساسية  األنطولوجية  للخاصيات 

باملواقف  تسميته  ميكن  ما  تشكل  والتي  اإلنساين،  للموجود  األساسية  األنطولوجية  ية  الخاصِّ

وبالتايل  معها  التكيُّف  فقط  ميكنه  وإمنا  دفعها،  عىل  اإلنساين  للموجود  حيلة  ال  التي  الحدية 

املوجود  إىل وجود  النظر  هي  ية  الخاصِّ هذا  األساسية يف  الحالة  أن  املؤلف  واعترب  تجاوزها. 

اإلنساين، عىل أنه وجود يف العامل يتعرّف عىل املوجودات األخرى عرب استخدامه واستعامله 

لها، أو اتخاذها موضوعاً الهتاممه. وانطالقاً من هذه الرؤية يكون هايدغر ـ برأي املؤلف ـ قد 

أحدث تحوالً جذرياً يف نظرية املعرفة التي تعطي األولوية للذات عىل املوضوع. صحيح أنه مل 

يجعل املوجود اإلنساين موجوداً كباقي املوجودات، إال أنه ينظر إليه عىل أنه يتميز عنها بالقدرة 

اإلنسان،  يف  الوجود  سكن  عن  الكشف  خصائصها  أخص  من  التي  القدرة  تلك  التعّقل.  عىل 

ية تتيح لإلنسان أن ينشئ ويهب الوجود سواء بإظهاره  وسكن اإلنسان يف الوجود، وهذه الخاصِّ
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املوجود  حجب  كشف  وسائل  أحد  يعد  الذي  الفعل  طريق  عن  أو  الوجود،  نور  يف  للموجود 

وانتزاعه من التحجُّب.

وأما عندما اعترب هايدغر أن املوجود اإلنساين هو وحده املسؤول األول واألخري عن جعل 

وجوده أصيالً أو غري أصيل، ورفض كل محاولة لتأصيل الوجود اإلنساين تأيت من الخارج، فإنه 

وّجه انتباهنا إىل حقائق كثرياً ما غابت عنا وكثرياً ما نتغافل عنها.

اهلايدغرية ومفهوم الزمان

"الزمانية  لنا يف معالجته  يقرر املؤلف أن هايدغر يكشف  الزمان  بتناوله ملفهوم  يتعلق  ما  يف 

األصيلة وغري األصيلة"، عن جانب آخر من أصالته التي تتعدد أوجهها، خاصة عندما جعل التوقع 

للزمانية  فهمه  الصدارة يف  املستقبل  هايدغر  أعطى  عندما  إذ  األصالة.  عدم  عن  تعبرياً  واالنتظار 

فإنه استفاد بشكل أو بآخر من التصور املسيحي للزمان، وإن اختلف عنه يف التناول. وقد تكن 

هايدغر عرب إدخال مفهوم الزمانية من تجاوز إشكالية »اآلن« عند أرسطو. وهكذا أصبحت عنده 

ما  أشتاتاً ال عالقة يف  تبدو  التي  اآلنات  الثالث متكاملة وذلك عىل عكس تصور  الزمان  ظواهر 

ولعل  القدمية.  اليونانية  أصولها  إىل  ترجع  والوجود  الزمان  بني  الربط  هايدغر  محاولة  إن  بينها. 

ِجّدة هايدغر يف اعتباره الزمان امتداداً يتيح للوجود األفق الذي فيه يهب هبته، وحديثه عن البعد 

الرابع للزمان، إمنا هي محاولة لتجاوز هيغل لناحية ذكر هذه الرباعية يف مواضع أخرى من أبحاثه 

الفلسفية، كام يف تحويرات الوجود األربعة، وكذلك الرباع الذي يشكل وحدة اليشء ويجعله شيئاً.

النظر إىل املوجود،  الوجود مبا هو وجود، أي دون  الباحث رؤية هايدغر يف  يتناول  حينام 

الضوء  من  املزيد  إلقاء  يف  كبري  حد  إىل  نجح  قد  األملاين  الفيلسوف  أن  إىل  ح  يُلمِّ كان  فقد 

عىل مفهوم الوجود، الذي يدهش املرء لنسيان الحديث عنه وغيابه سواء عند فالسفة العصور 

تحويرات  خالل  من  وذلك  املعارصة،  الفلسفة  يف  أو  الحديث  العرص  فالسفة  أو  الوسطى، 

مختلفة كمعالجته ملفهوم الالَّيشء وتحديدات الصريورة والظاهر والتفكري والواجب.

يف مجال االستنتاجات التي يذكرها يف نهاية الكتاب يرفض املؤلف فكرة اتجاه هايدغر نحو 

التصوف بقوله: »إذا كان هايدغر قد كرث حديثه يف الفرتة األخرية من حياته عن الرس والتخيل، 

فالواقع أنه مل يتجه بالبحث يف الوجود اتجاهاً صوفياً كام ذهب إىل ذلك البعض متخذين سنداً 

لهم من مؤلفات هايدغر املتأخرة. يف حني أن حديث هايدغر عن الرس بدأ يف وقت مبكر من 

فلسفته، وعىل وجه التحديد يف محارضته يف »ماهية الحقيقة« التي ألقيت عام 1930.
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مع  تاماً  يتعارص  املتأخرة،  مؤلفاته  يف  والتخيل  الرس  عن  حديثه  فإن  أخرى،  ناحية  ومن 

من  تعد  وهي  حضوراً،  بوصفه  الوجود  عن  للحديث  كرسها  التي  والوجود«  »الزمان  محارضته 

حول  مقاله  يف  فال  جان  اليه  ذهب  ما  الباحث  يرفض  كام  املوضوع،  هذا  يف  كتب  ما  أعمق 

»تاريخ الوجودية«، أن هايدغر قد حاول يف مؤلفاته املتأخرة إنشاء نوع من الفلسفة االسطورية، 

وأن فلسفة هايدغر تتألف من عدد من العنارص املتنافرة.

يف كل األحوال، يرى املؤلف أخرياً  أن البحث يف الوجود، سواًء بوصفه وجود املوجود، كام 

تناوله هايدغر يف مؤلفاته األوىل، أو مبا هو وجود عىل نحو ما نادى بذلك يف مؤلفاته املتأخرة، 

لهايدغر طوال  الشاغل  الشغل  الوجود مبا هو وجود، ظل هو  التفكري يف  واعتربه رضورة ميليها 

حياته. وهذا ما يعتربه كثريون من الباحثني والنقاد محل القلق األسايس يف مرشوعه الفلسفي ككل.

- الكتاب: مارتن هايدغر ـ الوجود واملوجود

- الكاتب: جامل محمد أحمد سليامن.

- اإلرشاف: أحمد عبد الحليم عطية.

- النارش: دار التنوير ـ بريوت ـ 009].



»مدخل إلى الميتافيزيقا« لمارتن هايدغر
ملاذا كان وجود املوجودات بداًل من العدم؟

قراءة: رامي طوقان

أن  عىل  هايدغر  مارتن  أعامل  يف  الباحثون  يتفق 

ان  ويعربِّ الفلسفية  منظومته  يشكالن  أساسيني  كتابني  هناك 

امليتافيزيقا«.  إىل  و»مدخل  والزمان«  »الكينونة  وهام:  عنها 

لفيلسوف  بالنسبة  التأسييس  الكتاب  هو  األول  كان  وإذا 

للكتاب  الطبيعي  االمتداد  هو  فالثاين  األملاين،  الوجود 

السالف الذكر ألنه يجيب عىل أهم القضايا التي تصدى لها 

الوجود. بالسؤال عن ماهية  التي تخترص  هايدغر وهي 

نذكر  أن  املفيد  من  النص  منت  إىل  الدخول  قبل  لكن 

موضوعات  من  امليتافيزيقا«  إىل  »مدخل  كتاب  يتضمنه  ما 

وأفكار. حيث يضم هذا الكتاب أربعة فصول هي:

للميتافيزيقا.. 1 األسايس  السؤال 

الوجود.. ] لكلمة  وااليتمولوجي  النحوي  الجانب  بحث يف 

الوجود وجوهره.. 3 سؤال ماهية 

تحديد الوجود وتقييده  ـ ويتضمن هذا الفصل أربعة مباحث أساسية هي:. 4

والصريورة.	  الوجود 
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والظهور.	  الوجود 

والتفكري.	  الوجود 

والواجب.	  الوجود 

يف  املستدام  النقاش  محور  تشكل  أنها  املذكورة،  للموضوعات  االساسية  األهمية  إن 

محاولة  العربية  إىل  النص  نقل  اعتبار  ميكن  كذلك  هايدغر.  عند  الوجود  نظرية  حول  الغرب 

عىل  هايدغر  أفكار  مناقشة  يف  اإلسالمي  العامل  ويف  العرب  واملفكرين  الباحثني  إلرشاك 

الفلسفية.  هايدغر  لغة  بها  التي تتاز  الخصوصية  بسبب  ترجمتها  صعوبة 

من هنا فإن تناولنا لهذا الكتاب من خالل ترجمته إىل العربية يندرج يف سياق اهتاممنا مبا 

الوجود. وإذن تعترب  يقدمه هايدغر من أعامل غري مسبوقة يف ميدان امليتافيزيقا والسؤال عن 

ترجمة »مدخل إىل امليتافيزيقا«، من الرتجامت املميزة التي عمل مرتجمها الدكتور عامد نبيل 

العرب. القّراء  عىل معايشة النص وفهمه قبل تقدميه إىل 

القارئ املتخصص إىل هذا االنطباع هو العمل الدؤوب الذي استمر اكرث من  إن ما يدعو 

هدفه  كان  فقد  األملانية.  باللغة  هايدغر  نصوص  قراءة  يف  املرتجم  جانب  من  سنوات  عرش 

الرئييس ـ كام يقول ـ البقاء بقدر اإلمكان قريباً من روح النص الهايدغري ومضمونه. وكذلك 

الدقيقة  وظيفتها  تؤدي  التي  العربية  واملصطلحات  والعبارات  املفردات  اختيار  عىل  الحرص 

املس  يتجنب  ليك  جهوده  أقىص  بذل  فقد  املقابل  ويف  األملاين.  املصطلح  عن  التعبري  يف 

منطقها.  يناسب  ال  مصطلح  أو  تعبري  أي  عليها  يفرض  ال  بحيث  العربية،  اللغة  بخصوصيات 

ولهذا السبب قام املرتجم بتقديم املصطلحات يف لغتها االصلية، وسعى إىل أال تكون ترجمة 

يقول. الهايدغري كام  للنص  نقل كسول ورتيب  »مدخل إىل امليتافيزيقا« مجرد 

امليتافيزيقا ومعنى  هايدغر 

قبل أن نصل إىل قراءة النص املرتجم عن األملانية علينا أن منر مبقدمة طويلة جداً سطّرها 

ونظرياته  هايدغر  أعامل  فيه  تناول  مستقل  كتاب  مبثابة  هي  املقدمة  وهذه  نفسه.  املرتجم 
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امليتافيزيقا. معنى وماهية  الوجودية وركَّز بشكل خاص عىل 

املتيَّه«.  السؤال  ـ  الوجود  منىس  للميتافيزيقا:  األسايس  »السؤال  عنوان:  املقدمة  حملت 

كتابه  وراء  من  هايدغر  غاية  املرتجم  ـ  الكاتب  يرشح  املسهب  التقديم  من  القسم  هذا  يف 

امليتافيزيقا«. إىل  »مدخل 

النحو  هايدغر ميكن صياغته عىل  فلسفة  منه يف  مفر  الذي ال  األسايس  السؤال  أّن  ويذكر 

التايل: ملاذا كان هنالك وجود املوجودات بدالً من العدم؟

عىل  طرحه  يف  يفكروا  مل  أنهم  أو  مطلقاً،  السؤال  هذا  يواجهوا  مل  الناس  من  الكثري  إن 

أنفسهم، أي أنهم مل يسعوا إىل إحداثه أو إثارته، أو الشعور بحتميته وعدم الفرار منه«...

يف تعليله لهذا السؤال وأبعاده املعرفية يف فلسفة لوجود، يقول هايدغر: إن أهمية السؤال 

الثالثة األساسية الالحقة: هذا تعود إىل األسباب 

1- إن هذا السؤال هو األول يف مكانته الفلسفية بني األسئلة االخرى.

الفلسفية األخرى. يتجاوز بعمقه معظم األسئلة  ]- والنه سؤال عميق جداً 

الذي  التفلسف. وبإيجاز هو السؤال  3- إن هذا السؤال أسايس جداً للرشوع بعملية 

يحتل قمة الهرم وهو األكرث عمقاً واألكرث أصالة.

غري  سؤاالً  العدم؟«  من  بدالً  املوجودات  وجود  كان  »ملاذا  سؤال  يبقى  االعتبارات  لهذه 

البحث مبجملها بوساطة طبيعة  بعملية  أنه يصطدم  إذ  باملرة مع أي سؤال آخر.  للمقارنة  قابل 

يبدو وكأنه تكرار  »اللامذا«  فإن سؤال ملاذا  التي تخصه وحده. وألول وهلة  »اللامذا«  ونوعية 

مربرة  وال  فارغة  تفكري  إطالة  وكأنه  ذاتها،  االستفهامية  للصيغة  متناٍه  ال  بشكل  وطائش  عابث 

للشك  مجاالً  يدع  بشكٍل ال  السؤال،  هذا  يبدو  نعم، هكذا  املرة.  تلو  مرة  نفسها  الكلامت  يف 

هايدغر. يجيب 

ليس  لهايدغر  بالنسبة  هو  السؤال  هذا  »إن  املحتمل:  للجواب  مناقشته  يف  الكاتب  يقول 

وذلك عىل  األخرى،  األسئلة  بني  الفلسفية  املكانة  من حيث  األول  السؤال  فهو  عادياً.  سؤاالً 
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الرغم من أن تلك االولوية ينبغي أال تُؤخذ باملعنى الزماين«. عن هذا املضامر يقول هايدغر 

االسئلة  من  العديد  أنفسهم  عىل  يطرحون  ما  عادة  الناس  إن  امليتافيزيقا«:  إىل  »املدخل  يف 

أن  بجدية  يحاولون  إنهم  الزمن.  عرب  التاريخي  عبورهم  سياق  يف  الجيدة  املضامني  ذات 

يتفحصوا العديد من األشياء الجيدة قبل أن يرشعوا يف طرح السؤال الالحق: »ملاذا كان وجود 

املوجودات بداًل من العدم؟«.

اهلايدغري االبتكار  مضمون 

ية  إذا كان مجمل تاريخ الفكر والوجود اإلنساين، تبعاً لرأي هايدغر، قد تت الهيمنة عليه بخاصِّ

فهم اإلنسان »لسؤال الوجود« فإن ضياع الفكر الحديث وانحرافه عن مساره الحقيقي يتجذر أصالً 

ذلك،  بناًء عىل  هايدغر،  يقوم  امليتافيزيقا«  إىل  »مدخل  كتاب  الوجود«. ويف  »نسيان  مسألة  يف 

أن يصل إىل  أجل  من  له  اإلنسان  فهم  وتاريخ  »الوجود«  معنى  من  بالبحث واالستقصاء يف كل 

تشخيص دقيق ألسباب هذه املشكلة التي تعترب واحدة من أهم لحظات املنعطفات الكربى يف 

تاريخ الفكر الغريب.

تدوين  تم  قد  مبجمله،  التاريخ  هذا  أن  مبكر  وبشكل  املتميِّز  بحدسه  هايدغر  أدرك  فلقد 

بواطن  يف  ذلك،  كل  عىل  وعالوة  و»الشعر«.  »الفلسفة«،  إبداعات  خالل  من  الفكرية  وثيقته 

املجالني؛  هذين  يف  اإلنساين  اإلبداع  تاريخ  مجمل  صناعة  وراء  تقف  التي  اللغة  وأرسار 

يكتبون  الذين  لهؤالء  وأغلفة  أغطية  ليست  واللغة  الكلامت  »إن«  الصدد:  بهذا  هايدغر  ويقول 

ويضيف  »الوجود«.  إىل  أوالً  االشياء  وتأيت  تنبثق  وسياقها،  وسطها  خالل  من  بل  ويتكلمون، 

السبب  تثل  مع»الوجود«  واملشوهة  املتهافتة  العالقة  إن  الكتاب  هذا  من  آخر  موضع  يف 

وهذا  اللغة.  مع  اآلن  يربطنا  الذي  العام  العالقة  سوء  وراء  يكمن  الذي  واملبارش  الحقيقي 

واسعة  مساحة  وتقلباتها  الكلامت  أصل  مثل موضوعة  تحتل موضوعة  بجالء ملاذا  لنا  يوضح 

الفريد  الكتابة  أسلوب  من  كبرياً  جزءاً  تشكل  ذلك،  عىل  عالوة  أنها،  كام  الكتاب.  هذا  من 

العربية.  اللغة  اللغات األخرى، ومنها  ترجمته إىل  واملميز عند هايدغر وصعوبة 
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الوجود مفهوم 

  "Sein" »إن املوضوع الرئييس لهذا الكتاب ـ حسب مقدمة املرتجم ـ هو، مفهوم »الوجود

وعالقته مع كل من املوجودات والوجود هناك ـ يف ـ العامل "Dasein" عىل وجه الخصوص. 

والكلمة العربية »الوجود: تبدو مساوياً أو مرادفاً ُمرضياً لكلمة "Sein" يف هذا النص. ذلك ألن 

أسم، وهذا من شأنه  العربية هي  »الوجود« يف  كلمة  بينام  األملانية هي صيغة مصدر،  الكلمة 

النحوي  الهايدغري  بالتحليل  يتعلق  ما  التعقيدات واملشكالت يف  الكثري من  يخلق  أن  بالطبع 

واإليتمولوجي. أما يف ما يتعلق بكلمة "seined"، فإنها بل شك صياغة فلسفية هايدغرية رصفة 

وجهة  وبخصوص  أخرى.  لغة  وأي  اليومية  األملانية  الحياة  لغة  عن  تاماً  غريبة  تكون  تكاد 

يبدو أن  فإنه  الكتاب،  النظر املتعلقة يف األسلوب واملعنى الذي يروم هايدغر طرحه يف هذا 

من املهم ترجمة كلمة "seined" إىل كلمة »طوال« أو »يف كل مكان« يف اللغة العربية.

األملانية  اللغة  ففي  خاص.  نوع  من  إشكالية  تثري  فإنها   "Dasein" كلمة  بخصوص  أما 

مقطعني:  إىل  الكلمة  تلك  يقسم  هايدغر  لكن  »الوجود«،  الكلمة  تلك  تعني  الدارجة  اليومية 

"Sein"   وتعني »الوجود«، ثم بعد ذلك  الثاين  املقطع األول )Da( وتعني »هناك«، واملقطع 

يعرف املقطعني كلمة واحدة وهي »الوجود هناك«. وقد ترجمها عامد نبيل يف هذا الكتاب بـ 

»الوجود ـ هناك ـ يف ـ العامل«.

وال بد من القول إن معظم ترجامت هايدغر للكثري من النصوص اإلغريقية الفلسفية إىل اللغة 

الواقع تختلف بشكل جذري عن  التي ترد يف كتاب »مدخل إىل امليتافيزيقا« هي يف  األملانية 

ترجامت اللغات األخرى للنصوص ذاتها. إن ما مييز ترجمة هايدغر لتلك النصوص أنها تقوم 

يف ـ األساس ـ عىل التحقق واالستقصاء الدقيق يف أسس الكلامت واملصطلحات والعبارات 

هايدغر  تأويالت  أن  ومبا  ولكن،  ودالالتها.  إليحاءاتها  الواسعة  املساحة  ويف  اإلغريقية، 

من  يصبح  فإنه  املتداولة،  التقليدية  التأويالت  عن  تاماً  تختلف  اإلغريقية  واألفكار  للكلامت 

الطبيعي أن تختلف ترجامته عن الرتجامت التقليدية. بيد أن ما عمل عليه املرتجم هنا ليس نقل 

النصوص األصلية اإلغريقية وترجمتها بل نقل ترجامت هايدغر األملانية لهذه النصوص.
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اللغة  أي  االصلية،  اللغة  من  ترجمته  فقط  ليس  الكتاب  هذا  يف  األهمية  وجه  يكون  رمبا 

أعامق  إىل  تغوص  التي  للمرتجم،  الغنية  املقدمة  يف  أيضاً  بل  هايدغر،  لغة  وهي  األملانية  

إبهام وغموض. النص لتقدمه للقارئ العريب من دون 

امليتافيزيقا. إىل  مدخل  الكتاب: 

هايدغر. مارتن  املؤلف: 

نبيل. د.عامد  وترجمة:  تقديم 

النارش: دار الفارايب – بريوت – 015].
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Cependant, cette conversation ne confirme pas que Heidegger a cru au nazisme, même 
s’il a appuyé le parti pendant la durée de ses fonctions comme recteur de l’Université.

Dans les « Textes Revus », on retraduit et publie l’interview réalisée par Der Spiegel 
avec Heidegger dix ans avant sa mort, après avoir été bloquée dans le tiroir à la demande 
de Heidegger lui-même compte tenu de la sensibilité des questions soulevées lors de 
l’entrevue, notamment les problèmes personnels, son rectorat à l’Université en Allemagne, 
sa relation avec le parti nazi et plus tard sa démission et les raisons derrière elle.

Dans le cadre des « Textes Revus », nous présentons le chapitre V du livre célèbre 
de Heidegger, « Introduction à la métaphysique », intitulé « la question sur la nature 
et l’essence de l’existence ». C’est un chapitre important puisqu’il constitue l’une des 
principales conclusions du système philosophique de Heidegger, à savoir l’attention 
particulière accordée à la question de l’existence elle-même, en examinant l’origine et 
la source des êtres. Le point essentiel dans cette étude revue de Heidegger réside dans le 
fait qu’il commence d’abord à expliquer et clarifier la signification du mot « existence » 
jusqu’atteindre son but de documenter le premier principe qui aboutit à tout être.

Dans « Le Monde des Concepts » le penseur marocain, Mohammed Sabila, propose 
une présentation globale des principaux termes utilisés dans la philosophie de Martin 
Heidegger, en particulier ceux figurant dans sa plus grande œuvre « Être et Temps ». Les 
termes sont les suivants:

Nihilisme - Vorhandenheit (être à portée de la main) - Zuhandenheit (prêt à la main) 
- Etre et Présence- Raison- Philosophical Theology- Dasein (être présent) - Stimmung- 
Neuzeit (Les temps modernes) - Alétheia - Etre et Existence- Temps- Etre – L’oubli.

«L’Espace des Livres » comprend deux analyses de deux livres du philosophe allemand:

Le premier par Jamal Mohammed Suleiman, « L’existence et l’être chez Heidegger », 
dans lequel il aborde la question de l’existence et les efforts déployés par le philosophe de 
Dasein pour transférer la philosophie occidentale de son intérêt pour l’être à son intérêt 
pour la question de l’existence même.

Le deuxième étant une critique du livre « Introduction à la métaphysique » qui a été 
traduit en arabe par D. Imad Nabil. Il contient les principales idées de Heidegger dans sa 
critique de la métaphysique occidentale depuis ses origines grecques.
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livre « La manifestation de la beauté et autres essais », dans lequel il traite les concepts de 
jeu, symbole et célébration, comme Gadamer a utilisé ces méthodes pour comprendre la 
philosophie de Heidegger.

- « Le concept de l’herméneutique dans la philosophie de Heidegger » est une étude 
rédigée par le chercheur académique égyptien Mohammed Sayed Eid, dans laquelle il 
illustre la logique de l’interprétation dans les textes philosophiques de Heidegger. Dans 
ce contexte, l’auteur montre la particularité de l’opinion philosophique du philosophe 
allemand, en prenant ses tentatives d’interprétation aux plus hauts niveaux. L’idée 
essentielle conclue par l’auteur est sur la communication avec la créature comme une 
méthode pour comprendre l’être.

Dans la section « Témoin », la chercheuse et traductrice, Rasha Zeineddine, écrit sur 
l’autobiographie du philosophe Martin Heidegger, en présentant ses théories et travaux 
les plus importants, tout en soulignant la particularité et l’originalité de ce philosophe par 
rapport aux philosophes et penseurs occidentaux contemporains.

Dans le Forum de l’Occidentalisme, nous avons proposé deux séminaires, chacun se 
concentre sur un aspect principal de la philosophie de Heidegger:

Le premier intitulé d’une manière polémique, « Heidegger ou la traversée de nuit », 
porte sur la biographie de Martin Heidegger. Parmi les participants, ont assisté des 
académiques et spécialistes en philosophie générale et philosophie politique en particulier, 
comme Emmanuel Faye, Gaiten Benni, Béatrice Fortni et Michel Cohen. Cette discussion 
collective a comporté des points de vue et opinions très importants qui nous ont présentés 
la nature du débat actuel qui se déroule en Europe sur la philosophie de Heidegger. La 
comparaison des œuvres de Heidegger à une traversée d’une nuit noire était peut-être 
l’une des descriptions les plus importantes utilisées dans la critique de ce philosophe 
qui avait une marque exceptionnelle et a provoqué la confusion dans le monde de la 
philosophie contemporaine.

Le deuxième séminaire aborde la question la plus controversée, en essayant de 
répondre à la question de savoir si Heidegger était pro-Nazi ou anti-Nazi. Ce fut comme 
une conversation entre le directeur de la Revue des Deux Mondes, Eric de Rubercy, et 
le penseur et chercheur français, François Fidet. La conversation se concentrait sur la 
question vague comment être un philosophe tout en appelant, en même temps, à l’injustice 
et à la persécution, comme dans le cas de Heidegger avec le parti nazi en Allemagne. 
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arabes à propos de Heidegger et la question que cet article tente de répondre: Est-ce 
qu’on peut lire la pensée de Heidegger en arabe? Comment?

- Dans son article, « Heidegger et la fin de la philosophie », le chercheur iranien, Ali 
Fathi, discute la compréhension par Heidegger de la philosophie qu’il perçoit comme 
l’équivalent de la métaphysique. Le deuxième sens qu’il confère à la philosophie, c’est 
la pensée. Le chercheur traite ces deux significations et considère, selon ses conclusions, 
que penser comme un philosophe commence à partir de la question de l’existence en soi.

- Dans son article, « Heidegger et nous », le chercheur égyptien, Ahmad Abdul 
Halim Attieh, vise à discuter les études et recherches menées par les penseurs arabes et 
musulmans à propos de Heidegger et de son système philosophique. Par cette étude, il 
compte faire une documentation critique de l’analyse islamique arabe de la pensée de 
Heidegger.

- Le chercheur irakien Mazen Mtawri met en évidence, dans la « Recherche de 
l’existence chez Heidegger », la théorie de l’existence chez Martin Heidegger en se basant 
sur « l’être et le temps ». Il souligne également les principaux composants du système de 
Heidegger lié à la question de l’existence.

- Dans son article « Heidegger Critique de Nietzsche », le penseur français Alain de 
Benoist souligne la célèbre analyse présentée par Heidegger des travaux de Nietzsche. 
Selon lui, la façon dont Heidegger analyse la philosophie de Nietzsche constitue une 
étape fondamentale de sa propre pensée. Il note également que Nietzsche et Descartes 
sont très similaires en termes de la partie principale de sa philosophie, et que Nietzsche 
est beaucoup loin de Plato.

- La chercheuse libanaise Nadima Itani demande dans son article si Heidegger a été 
influencé par Sadr al-Din Shirazi, le théoricien de la Primauté de l’Existence. L’article 
aborde la question de l’imitation et d’influence entre Heidegger et Shirazi, en puisant sur 
« La philosophie de l’existence chez Shirazi », un livre du penseur allemand Max Horton, 
publié en 1913, notamment en ce qui concerne la relation entre le Dasein de Heidegger et 
la théorie de Shirazi sur l’existence authentique.

- Le chercheur académique égyptien, Maher Abdul Mohsen, nous montre dans son 
article, « Gadamer Expliquant Heidegger », la relation intellectuelle et complexe entre 
les deux philosophes. Le chercheur propose une analyse spéciale du livre de Gadamer, 
« les méthodes de Heidegger », en se basant sur un essai de Gadamer publié dans son 
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(Windelband, Rickert trolesch), l’étude du chercheur belge Arnauld Diwalk découvre 
le lien entre la philosophie de Heidegger et la philosophie de la religion comme elle a 
évolué avec certains philosophes et théologiens religieux tels que Wilhelm Windelband, 
Heinrich Rickert et Ernest Troeltch.

- Dans son article « Heidegger et la religion- La langue et la demeure à cȏté 
d’Allah », la chercheuse égyptienne Mirna Sami tente de résoudre l’un des problèmes 
les plus complexes soulevés par Heidegger dans son système philosophique, à savoir sa 
relation avec la religion et la pensée théologienne et par suite avec l’état de la théologie 
dans l’ontologie de Heidegger. L’article souligne la perspective de Heidegger sur la chute 
de la philosophie occidentale dans l’oubli de l’existence en omettant la nuance entre 
l’existence et l’être.

- « Monstrous History: Heidegger Reading Holderlin », c’est un article écrit par le 
chercheur américain d’origine polonaise, Andrzej Warminski, dans lequel il aborde les 
positions philosophiques de Heidegger et les inspirations qu’il a tirées des œuvres du 
grand poète allemand, Frederick Hölderlin (1770-1843) , en particulier son point de vue 
envers l’être humain et son statut dans l’existence.

- Dans son article, « Existence entre l’existentialisme et la primauté de l’existence: 
Étude comparative entre Mulla Sadra et Martin Heidegger », le chercheur iranien dans la 
philosophie occidentale, Hamid Reza Ayatallahi met en valeur les changements apportés 
par Heidegger au cours de la philosophie occidentale en ce qui concerne la question sur 
l’origine et l’essence du monde, et non seulement ses caractéristiques et aspects. Il met 
également en évidence l’influence de la philosophie de Mulla Sadra, connu sous le nom 
de théosophie transcendantale, sur le parcours de la philosophie islamique. C’est ici où 
Heidegger et Mulla Sadra commencent à rencontrer, en mettant l’accent à la fois sur la 
primauté et l’essence de l’existence. En outre, l’étude vise à souligner les convergences et 
les divergences sur le concept de l’existence dans les écoles de Mulla Sadra et Heidegger 
et les théories qui en résultent.

- Dans les « Cycles de la controverse », on trouve les articles et les recherches 
suivants:

- Dans son article, « Heidegger en arabe », le professeur Moussa Wehbe cherche 
à observer et examiner les textes de Heidegger traduits vers l’arabe et la façon dont 
ils ont été traduits. Il souligne également les études arabes écrits par des chercheurs 
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De l’Homme Maître à l’Homme Berger - les obstacles de la révolution ontologique 
dans la pensée de Martin Heidegger: une recherche menée par le professeur Mouchir 
Bassil Aoun, professeur de philosophie allemande à l’Université libanaise, dans laquelle 
il examine l’état de l’homme dans le système philosophique de Heidegger et met en 
évidence les changements de la pensée de Heidegger depuis sa fameuse œuvre « Etre et 
Temps - 1927 » jusqu’aux divers articles et conférences à la fin de sa vie.

« Nothingness and the Clearing: Heidegger, Daoism and the Quest for Primal Clarity », 
une recherche menée par David Chai, le professeur de philosophie à l’Université de Toronto 
- Canada, dans laquelle il aborde la relation de Heidegger avec le taoïsme  asiatique, en 
particulier en ce qui concerne l’ampleur de la convergence et de l’intersection entre le 
concept du néant avec Heidegger et le concept de la révélation et de naturalité dans le 
taoïsme.

Sous le titre: « Le concept de corps chez Heidegger », la chercheuse algérienne Ouiza 
Galleze déduit la signification du corps dans la pensée philosophique de Heidegger, et 
nous montre l’interprétation et le point de vue de Heidegger envers le dualisme du corps 
- le soi, et la relation de ce dualisme avec le concept de l’Etre.

Le chercheur américain en philosophie de la religion, Jeff Guilford, a rédigé un article 
intitulé « Heidegger était-il un soufi? » Cette étude comprend une comparaison entre la 
pensée du soufisme et la pensée métaphysique de Heidegger, où le chercheur conclut que 
l’heideggerisme et le soufisme ont un seul but: atteindre la source d’existence, à savoir 
Dieu. Selon l’écrivain, Heidegger pratiquait le soufisme, surtout à la fin de sa vie comme 
ses écrits montrent.

Sous le titre « Entre Mulla Sadra et Heidegger », le chercheur iranien et professeur de 
philosophie à l’Université de Tabatabaei Mohammad Reza Asadi a fait une comparaison 
entre le philosophe musulman Sadr al-Din Shirazi et le philosophe allemand Martin 
Heidegger sur la question de la relation entre la théorie et la pratique.

Comme le chercheur dit, selon Heidegger, la pratique est en avance sur la théorie 
par rapport à la formation de la connaissance humaine, alors que la définition de Mulla 
Sadra Shirazi considère la théorie et la connaissance comme une priorité par rapport à la 
pratique en ce qui concerne la constitution de la connaissance humaine et la préférence de 
l’être humain sur toutes les autres créatures.

Sous le titre « La critique Heideggerienne de la philosophie de la religion » 



Sommaires de la cinquième édition
Martin Heidegger Le philosophe de la civilisation

Ce numéro cinq spécial du magazine Istighrab aborde le système intellectuel, 
l’autobiographie et les bagages scientifiques et philosophiques du philosophe 

allemand de l’existence Martin Heidegger.

Il comprend des instructions sur sa philosophie et les discussions soulevées par sa 
thèse en orient et en occident, surtout en ce qui concerne ses grands efforts en critiquant 
la métaphysique occidentale et son appel pour une nouvelle métaphysique axée sur la 
question de l’existence après qu’elle s’est étendue sur les recherches phénoménologiques 
des êtres.

Ci-après les sommaires des recherches, articles et dialogues de ce numéro.

Dans l’éditorial, le rédacteur en chef, M. Mahmoud Haidar, montre dans son article 
l’importance d’ouvrir un débat sur Heidegger par les élites arabes et musulmans, 
notamment en termes de sa critique de la métaphysique moderne et la fondation grecque 
sur laquelle elle s’est fondée, où la tâche traditionnelle de la philosophie a été limitée à la 
recherche dans l’être par ce qui existe, sans passer à la question de l’existence elle-même 
comme étant la source de tous les êtres.

Dans la section « Entretiens », il y a deux interviews; la première étant réalisée par 
le chercheur et journaliste français Philippe Nemo avec le philosophe et orientaliste 
français Henri Corbin. L’interview met en évidence la relation entre Corbin et Heidegger 
et les points communs entre le philosophe allemand et un certain nombre de philosophes 
musulmans et leurs facilitateurs tels que Suhrowardi, Mulla Sadra et Ibn Arabi.

La deuxième interview a été menée par Khodor Ibrahim avec le philosophe libanais 
Moussa Wehbe, où ils ont traité de son histoire avec la philosophie et sa relation avec la 
philosophie occidentale grâce à sa traduction des œuvres d’un nombre de philosophes 
supérieurs occidentaux comme Kant, Hegel et Hume et enfin Heidegger en arabe. Wehbe 
a dit qu’il a traduit les œuvres de Heidegger de telle sorte que ce philosophe sera compris 
en langue arabe et en sa logique.

Le « Dossier » comprend une série de recherches et d’articles écrits par un nombre 
d’intellectuels arabes et occidentaux:
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“Introduction to Metaphysics”, entitled “the Question about the Nature and 
Essence of Existence”. This is an important chapter as it constitutes one of 
main conclusions of Heidegger’s philosophical system, i.e. giving particular 
attention to the question about the existence itself, by looking into the origin 
and the source of the beings. Perhaps, the essential point in this retrieved study 
of Heidegger lies in the fact that he first explains and clarifies the meaning of 
the word “existence” until reaching his goal of documenting the first principle 
that results in every being.   

In the “World of Concepts”, the Moroccan thinker, Mohammed Sabila, offers 
a global presentation of the main terms used in Martin Heidegger’s philosophy, 
particularly those featuring in his greatest work, Being and Time. The terms 
are: 

Nihilism – Vorhandenheit (presence at hand)- Zuhandenheit (readiness to 
hand) - Being and presence- Reason  - Philosophical Theology- Dasein (being 
there) -  Stimmung- Neuzeit (modern ages)- Aletheia – Being and Existence- 
Time- Being – Forgetting.

The “Book Space” includes two studies of two of the German philosopher’s 
books: 

The first by Jamal Mohammed Suleiman, “The Existence and the Being in 
Heidegger”, in which he tackles the issue of existence and the efforts made by 
the Dasein philosopher to change the Western philosophy interest from dealing 
with the being to dealing with the question of existence itself. 

The second being a review of Introduction to Metaphysics which was 
translated to Arabic by Dr. Imad Nabil. It contains the major ideas of Heidegger 
in his criticism of the western metaphysics since its Greek origin.    
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and uniqueness compared with his contemporary western philosophers and 
thinkers.  

The “Occidentalism Forum” section features two seminars, each focusing on 
one main aspect of Heidegger’s philosophy:  

The first one, which is controversially entitled, “Heidegger or the Night 
Crossing”, is about the biography of Martin Heidegger and among the 
participants were academics and specialists in general philosophy and political 
philosophy in particular such as Emmanuel Faye, Gaiten Benni, Beatrice Fortni 
and Michel Cohen. This collective discussion came out with standpoints and 
opinions of vital importance which introduced us to the nature of the current 
debate in Europe about Heidegger’s philosophy.  The likening of Heidegger’s 
works to the crossing of a dark night was perhaps the most significant 
descriptions used in the criticism of this philosopher who had an exceptional 
mark and caused bewilderment in the world of contemporary philosophy.   

The second seminar addresses the most controversial issue, attempting 
to answer the question about whether Heidegger was pro-Nazi or ant-Nazi. 
It came as a conversation between the director of Revue des Deux Mondes, 
Eryck de Rubercy, and the French thinker and researcher, François Fidet. The 
conversation was mainly about the confused question about how one can be a 
philosopher while calling at the same time for injustice and persecution as in 
the case of Heidegger with the Nazi party in Germany, but this conversation 
does not confirm that Heidegger believed in Nazism, though he supported the 
party during his office as rector of the University.     

In the “Retrieved Texts”, the interview conducted by Der Spiegel with 
Heidegger ten years prior to his death is retranslated and published, after having 
been locked in the drawer at request of Heidegger himself given the sensitivity 
of the issues brought up during the interview, particularly the personal issues, 
his rectorate of the University in Germany, his relationship with the Nazi party 
and later his resignation and the reasons behind it. 

Under the same section, we present chapter V of Heidegger’s famous book, 
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- In his article, “Heidegger Critique de Nietzsche”, the French thinker Alain de 
Benoist, points out to the famous analysis presented by Heidegger of Nietzsche 
works. According to him, the way Heidegger analyzes Nietzsche philosophy 
constitutes one basic stage of his own thought. He also notes that Nietzsche and 
Descartes are very similar in terms of the main part of his philosophy, and that 
Nietzsche is the most noncompliant Plato’s partisans.  

- The Lebanese researcher Nadima Itani asks in her article whether Heidegger 
was influenced by Sadr al-Din Shirazi, the theorist of the Primacy of Existence. 
The article tackles the imitation and influence issue between Heidegger and 
Shirazi, drawing on “The Philosophy of Existence in Shirazi”, a book by the 
German thinker Max Horton, released in 1913, particularly in terms of the 
relation between Heidegger’s Dasein and Shirazi’s theory about the authentic 
existence.

- The Egyptian academic and researcher, Maher Abdul Mohsen, presents 
in his article, “Gadamer Explaining Heidegger”, the complex intellectual 
relationship between both philosophers. The researcher offers a special analysis 
of Gadamer’s book, “Heidegger Methods”, basing it on an essay by Gadamer 
published in his book “The Manifestation of the Beauty and other essays”, 
in which he deals with the concepts of playing, symbol and celebration, as 
Gadamer used those methods to grasp Heidegger’s philosophy.

- “The Concept of Hermeneutics in Heidegger’s Philosophy” is a study 
drafted by the Egyptian academic Mohammed Sayed Eid, in which he 
illustrates the logic of interpretation in Heidegger’s philosophical texts. In 
this context, the author shows the particularity of the German philosopher’s 
philosophical opinion, taking his interpretative attempts to the highest levels. 
The essential idea the author concluded is that about the connection with the 
creature as a method to understand the being.  

In the “Witness” section, the researcher and translator, Rasha Zeineddine, 
wrote about the autobiography of philosopher Martin Heidegger, introducing 
his most important theories and works, while pointing out to the peculiarity 



511 Abstracts of Issue n°5

2 0 1 يــف 6  خر
A L - I S T I G H R A B االستغراب

the changes brought by Heidegger to the course of the Western philosophy 
with regards to the question about the origin and essence of the world, and 
not only its features and aspects. He also highlights the influence of Mulla 
Sadra’s philosophy, known as the Transcendent Theosophy, on the course of 
the Islamic philosophy. This is where Heidegger and Mulla Sadra start to meet, 
by focusing both on the primacy and the essence of existence. Moreover, the 
study seeks to emphasize the convergences and divergences about the existence 
concept in the schools of Mulla Sadra and Heidegger and the resulting theories. 

- The “Circles of Debate” section includes the following articles and 
researches:  

- In his article, “Heidegger in Arabic”, the professor Musa Wehbe seeks 
to observe and examine Heidegger’s texts translated to Arabic and the way 
they were translated. He also points out to the Arabic studies written by Arab 
researchers about Heidegger and the question this article tries to answer: Can 
Heidegger’s thought be read in Arabic? And how?  

- In his article, “Heidegger and the End of Philosophy”, the Iranian researcher, 
Ali Fathi, studies Heidegger’s understanding of the philosophy which he 
perceives as the equivalent of metaphysics. The second meaning he confers 
to the philosophy is the thought. The researcher discusses those two meanings 
and, according to his conclusions, notes that thinking like a philosopher starts 
from the existence question per se.      

- In his article, “Heidegger and We”, the Egyptian researcher, Ahmad Abdul 
Haleem Attieh, seeks to discuss the studies and researches conducted by Arab 
and Muslim thinkers about Heidegger and his philosophical system. By this 
study, he intends to make a critical documentation of the Islamic Arabic analysis 
of Heidegger’s thought.  

- About the “Existence Research in Heidegger”, the Iraqi researcher, Mazen 
Mtawri points out to the existence theory in Martin Heidegger based on the 
Being and the Time. He also highlights the major components of Heidegger’s 
system related to the existence issue. 
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Asadi drew a comparison between the Muslim philosopher Sadr al-Din Shirazi 
and the German philosopher Martin Heidegger on the issue of the relationship 
between theory and practice. 

As the researcher says, according to Heidegger, the practice is way ahead 
of the theory with respect to the formation of the human knowledge, whereas 
Mulla Sadra Shirazi, based on his own definition, considers the theory and the 
knowledge as prioritized over the practice with respect to the constitution of 
the human knowledge and the preference of the human being over all other 
creatures.

Entitled “La critique Heideggerienne de la philosophie de la Religion” 
(windelband, Rickert trolesch) (the Heidegger’s Criticism of the Philosophy 
of Religion), the study of the Belgian researcher Arnauld Diwalk detects the 
relation between Heidegger’s philosophy and the philosophy of religion the 
way it evolved with a number of religion philosophers and theologians such as 
Wilhelm Windelband, Heinrich Rickert and Ernest Troeltch.    

- In its article “Heidegger and the Religion- the Language and the Dwelling 
beside Allah” The Egyptian researcher Mirna Sami tries to resolve one of the 
most complicated issues brought up by Heidegger in his philosophical system, 
which is his relation with the religion and the theologian thought and thus with 
the status of theology in Heidegger’s ontology. The article stresses Heidegger’s 
perspective about the falling of the Western philosophy into the oblivion of the 
existence by omitting the nuance between the existence and the being”.  

- Monstrous History: Heidegger Reading Holderlin is an article written by 
the US researcher of Polish origin, Andrzej Warminski, in which he approaches 
Heidegger’s philosophical positions and the inspirations he drew from the 
works of the great German poet, Frederick Holderlin (1770-1843), particularly 
his vision of the human being and his status in the existence.  

- In its article, “Existence between Existentialism and Primacy of Existence: 
Comparative Study between Mulla Sadra and Martin Heidegger”, the Iranian 
researcher in the Western philosophy, Hameed Reza Ayatallahi showcases 
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his translation of the works of a number of senior western philosophers like 
Kant, Hegel and Hume and finally Heidegger into Arabic. Wehbe explained 
that he translated Heidegger’s works so that this philosopher can be understood 
in Arabic language and in its logic.

The “Issue” includes a series of papers and articles written by a number of 
Arab and Western intellectuals:

From the Human Master to the Human Shepherd – the ontological revolution’s 
obstacles in Martin Heidegger’s thought: a paper written by Prof. Mushir 
Bassil Aoun, a professor of German philosophy at the Lebanese University, in 
which he discusses the human status in Heidegger’s philosophical system and 
highlights Heidegger’s thought shifts since his famous “Being and Time 1927” 
up to his various articles and lectures in the twilight of his life. 

 “Nothingness and the Clearing: Heidegger, Daoism and the Quest for 
Primal Clarity”, a paper written by David Chai, the professor of philosophy 
at the University of Toronto – Canada, in which he approaches the relation 
of Heidegger with the Asian Daoism Religion, particularly in terms of the 
extent of convergence and intersection between the concept of nothingness in 
Heidegger and the concept of revelation and naturalness in the Daoism.

-  Under the title: “The Concept of Body in Heidegger”, the Algerian researcher 
Ouiza Galleze deduces the meaning of the body in Heidegger’s philosophical 
thought, and shows us Heidegger’s interpretation of and view towards body 
dualism – the self, and the relation of such dualism with the Concept of Being.

- The American scholar in the philosophy of religion, Jeff Guilford, wrote 
a paper entitled “Was Heidegger a Sufi?” This study includes a comparison 
between the Sufi thought and Heidegger’s metaphysical thought, where the 
researcher concludes that both Heideggerism and Sufism work towards one 
single goal: reaching the source of existence, i.e. God. For the writer, Heidegger 
was practicing Sufism, especially at the end of his life as his writings show.

- Under the title “Between Mulla Sadra and Heidegger”, the Iranian researcher 
and professor of philosophy at the University of Tabatabaei Mohammad Reza 
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This special issue- n°5- of Istighrab magazine tackles the intellectual 
system, the biography and the scientific and philosophical backgrounds 

of the German existentialist philosopher Martin Heidegger.

 The issue includes briefings of his philosophy and the discussions 
raised by his thesis in the West and the Orient, particularly in terms of his 
major endeavors in criticizing the Western metaphysics and his call for a 
new metaphysics that focuses on the existence issue after it has lingered over 
phenomenological researches on beings. 

Below are the abstracts of the researches, articles and dialogues covered by 
this issue.

In the editorial, an article by the managing editor, Mr. Mahmoud Haidar, 
shows the importance of opening a debate on Heidegger by Arab and Muslim 
elites, particularly in terms of his criticism of the modern metaphysics and the 
Greek foundation on which it was based, where the traditional philosophy task 
was limited to looking into the being through what exists without moving to the 
issue of existence itself as the source of all beings.        

The “Dialogues” section features two interviews, the first one being 
conducted by the French researcher and journalist Philippe Nemo with the 
French philosopher and orientalist Henri Corbin. The interview highlights the 
relationship between Corbin and Heidegger and the commonalities between 
the German philosopher and a number of Muslim philosophers and their 
facilitators such as Suhrowardi, Mulla Sadra and Ibn Arabi.

The second interview was conducted by Khodor Ibrahim with the Lebanese 
philosopher Moussa Wehbe, in which he discusses with the latter his story 
with the philosophy and his relationship with the western philosophy through 
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