
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.



امللف54

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

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.
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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(. 
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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. 
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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(. 
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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.


