
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(.



255 هايدغر بالعربية

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

 -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. 


