
هايدغر ونهاية الفلسفة
يبدأ التفلسف من سؤال الوجود نفسه

]*[
عيل فتحي]]]

من خالل التدقيق يف آثاره ميكن االستنتاج أّن للفلسفة بنظر هايدغر َمعَنَينْي:

مغِفالً  بدأ  األخرية  هذه  تاريخ  أن  ويعتقد  للميتافيزيقا،  مرادًفا  الفلسفة  يرى  األول،  املعنى 

سوى  ليست  حبائلها،  يف  الغرب  وقع  التي  العدمّية  وأّن  املوجودات،  عىل  ومشتغالً  الوجود، 

الفلسفة  أّن  ومبا  للتفكري،  فمرادفة  الثاين  املعنى  بحسب  الفلسفة  أّما  الوجود،  لحقيقة  إغفاالً 

باملعنى امليتافيزيقي قد وصلت ـ كام يعتقد ـ إىل نهاية املطاف، إذاً، ميكن للفلسفة مبعنى 

التفكّر والعالقة الجديدة بالوجود أْن تفتح كّوًة أمام البرش.

يف هذه املقالة تركيز عىل دراسة املعنى األول الذي اّدعاه هايدغر، لتوضيح ما غُمض منه، 

ثم تنتهي املقالة مبالحظات نقديّة مقتضبة عىل نظريته.

الكلامت املفتاحّية: نهاية الفلسفة، مايض امليتافيزيقا، الوجود، إغفال الوجود، التفكري.

املحرر

السؤال عن الوجود هو الالَّزمة التي تتكّرر يف جميع آثار هايدغر منذ بداية حياته املليئة بالتقلّب 

والصعود والهبوط، وهو أيضاً املوضوع الذي شغل ذهنه ودار عىل لسانه، وعّكر صفاء وجوده. 

*- باحث من إيران، أستاذ ومساعد يف مجموعة الفارايب الفلسفّية، جامعة طهران.
ـ ترجمة: أ.د. دالل عباس، أستاذة الحضارة اإلسالمية واألدب املقارن العريب – الفاريس يف الجامعة اللبنانية.

- املصدر: البحث ُمستلٌّ من مجلة معرفت فلسفي )املعرفة الفلسفّية( السنة الحادية عرش، العدد الرابع- صيف 1393 هـ ـ ش )004]م( ص 
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برينتانو  فرانتز  كتاب  من  نسخة  مرتيبورغ  أسقف  غروبر،  كونراد  أستاذه  أهداه   1907 العام  يف 

الذي عنوانُه "يف باب املعاين املتعّددة للوجود بحسب رؤية أرسطو"...   ،)Frantz Brentano(

ركّز بريتانو يف هذا الكتاب عىل دراسة املعاين املتعّددة للوجود بالتفصيل. ولقد سحرت قراءة هذا 

الكتاب هايدغر، وجعلته شغوفًا بالسؤال الذي أثّر يف كّل جوانب تفكريه، وكام يقول هو نفسه، إّن 

مساره الفكرّي وأسلوب تفكريه قد بُنيا يف العام 1907 )هايدغر، 1959، ص 92(.

من دون أن ندخل يف التفاصيل نشري إىل أّن برينتانو قد تعرّض يف هذا الكتاب لنظرية أرسطو 

املتعلقة باملعاين املتعّددة للوجود، وأراد أْن يُبنيِّ أّن املعنى األّويّل للوجود، بحسب عقيدة أرسطو، 

والذي تتبع له املعاين األخرى، هو نفسه املعنى الوارد يف مقولته. إّن أكرث ما لفت انتباه هايدغر 

الشاب من كتاب برينتانو، يف رشح معاين الوجود املتعّددة، كان اللغز حول واجب الوجود. إن 

كان صحيًحا أّن لفظ الوجود يطلق عىل معاٍن عديدة، فأّي واحٍد منها هو املعنى األصيل واألسايس 

ُن الوحيد للوجود، الجامع املعاين كلّها. والخالصة تكمن يف  للوجود، وأيها ذلك التعنّي املتيقَّ

سؤال: ما هو معنى الوجود ؟ )روجيه فرنو وفال، 1387 س )2008 م، ص2012(.

كان هايدغر قد درس يف مدرسة برتهوا دي فرايبورغ الثانوية املشهورة، وفيها تعلّم وأتقن اللغتني 

اليونانيّة والالتينية. يف تلك املرحلة قرأ النّص اليونايّن مليتافيزيقا أرسطو مرّات عّدة لكن دراسة 

كتاب برينتانو أثارت يف ذهن هايدغر السؤال التايل: إذا كان للوجود معاٍن متعّددة، فام هو املعنى 

األصيّل من بينها؟ والوجود ما هو معناه؟ )هايدغر 1963، ص74(. ظلَّ السؤال يراود هايدغر حتى 

)مطبوعة يف  ريتشارد سون  إىل  وّجهها  رسالة  يقول يف  هنالك حيث  حياته.  من  األخرية  السنني 

مقّدمة كتابه »الضخم« ملاذا يتعنّي الوجود كام هو موجود، وليس املوجودات مبا هي موجودات؟ 

)ريشاردسون 2003، ص(.

بعد أن درس هايدغر الالَّهوت ملّدة سنتني وبعد أن ترك الدراسة مؤقتًا )بسبب املرض(، غرّي 

نوع اختصاصه من الالَّهوت إىل الفلسفة، وتسّجل يف كلية الفلسفة. تعرّف يف هذه املرحلة إىل 

أعامل إميل السك، وهايرنيش ريكارت وغريهام من الكانطيّني الُجُدد، ثم انرصف جّديًّا لألبحاث 

الفلسفية وامليتافيزيقيّة.

هذا رشح مجمٌل لسرية هايدغر وكيفيّة دخوله ميدان البحوث امليتافيزيقيّة، التي كان لها تأثرٌي 

كبرٌي يف مسار تفكريه. لكن من املفيد التأمل لرنى كيف أنّه بعد دخوله ساحة الفلسفة وامليتافيزيقا، 

يُعايُن فيها الكثري من الثغرات والنواقص ويرى أن سبيل الخروج من املعضالت التي توَّرطت فيها 
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الفلسفة هو يف نهاية الفلسفة، ويَرُِد عىل لسانه كالم عىل بداية تفكري آخر ليس من جنس التفكري 

الفلسفّي؟ إىل أّي حدٍّ ُوفِّق هايدغر يف الوصول إىل هذا الهدف؟ من الرضورّي حتاًم أْن نذكَر أنَّ 

نقَد هايدغر للميتافيزيقا منحرٌص يف امليتافيزيقا الغربيّة، التي بَحث ونّقب فيها ويف تقلباتها برؤية 

تاريخيّة، وحرص نقده يف ساحة تاريخ امليتافيزيقا الغربيّة. من هذا املنطلق، إْن ورَد كالٌم يف هذه 

املقالة عىل نقد هايدغر للميتافيزيقا، فإّن امليتافيزيقا التي نشأت يف العامل اإلسالمّي ومَنَت، ال 

هي  اإلسالمّي،  للرتاث  العرفانيّة  باملضامني  امتزجت  الشريازي حيث  املتألهني  بعد صدِر  سيّام 

باألخص خارج دائرة النقد الهايدغرّي. من املمكن حتاًم أن يُشّكك البعض يف هذا االّدعاء، وتُطرح 

التساؤالت، إمّنا سنؤجل الجواب عن رّدة الفعل املحتملة هذه إىل مجال آخر ونكتفي بتوضيح 

هذه النقطة: إّن هايدغر مل يكن مطّلًعا عىل العرفان والفلسفة اإلسالميّني، وال سياّم فلسفة صدر 

املتألهني، وحتى معرفته بابن سينا كان مصدرها فلسفة القرون الوسطى، ومتطابقة كلّيًّا مع النهج 

األرسطي )بقي أن نقول أّن  رفض هايدغر للميتافيزيقا أو تجاوزها، يتبنّي أنّه غري مرتبط بإنكاره ملا 

بعد الطبيعة(.

امليتافيزيقا والتاريخ:

إذا ألقينا نظرة مجملة عىل آثار هايدغر، من كتبه األوىل حتى املحارضات التي ألقاها بعد الحرب 

العامليّة األوىل لنصف عام يف شتاء العام 1919ـ  1920ـ  ومن بينها محارضاته حول القضايا املنتخبة 

من علم الظواهر )الظاهراتيّة(ـ  ميكننا أن نعاين نقطة انطالق جديدة كلّيًّا يف مقاربته، ألنّه كان عىل ما 

يبدو قد تخىّل عن البحث حول الوجود الذي يُحمل عىل الواقع بأوجه عديدة، والذي ميكن أن تُفهم 

وحدته من خالل املبادئ النهائيّة للميتافيزيقا، وبدأ تساؤله يتمحور حول حياته الواقعيّة، والفاعلة، 

مبعنى أّن الحياة واختالط وجود الـ دازاين )حقيقة اإلنسان( بها، تلِفظ أيَّ معنى ثابت وتصّور ذهنّي 

ومفهوم حصويّل، وترميها بعيًدا. الحياة نفسها تتكلّم بلسانها، إّن ما يحكم يف الحياة الواقعيّة هو 

مفهوم العمل، والعمل يأخذ القرار من الحياة. إن تجربة العيش مع العمل تدّل عىل الذات، ونظرته أّن 

اإلنسان دازاين وليس حيوانًا ناطًقا نابعٌة من مقاربته للعيش وللحياة.

لقد فرّست فلسفة هيغل وفلسفة ديلتاي، وتجارب عرص صدر املسيحيّة أيًضا الحياة الواقعيّة، 

بإمكان  هل  هو:  نفسه  عىل  الشاب  هايدغر  طرحه  الذي  السؤال  لكّن  التاريخيّة،  الحياة  مبنزلة 

امليتافيزيقا ونظرية الوجود أن تأخذ يف الحساب تاريخيّة الحياة؟ هو يعتقد أّن الذي يطرح سؤاالً 

عن الوجود، بدأ تفّكره مع الحياة الواقعيّة التاريخيّة، لكْن هنا يطّل سؤاٌل آخر برأسه، وهو: هل أّدت 
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امليتافيزيقا يف هذه الحال حّق الحياة الواقعيّة؟ ما هي عالقة امليتافيزيقا بالحياة الواقعيّة، والحياة 

الفعليّة؟ يزعم هايدغر أّن الطريق الصحيح يف التحليل التاريخّي، الذي ميكن أْن يُعيَدنا إىل ينابيع 

الفلسفة الكالسيكيّة، هو نهج ديلتاي. حني كان هايدغر يكتب رسالته حول النّص املنسوب إىل 

بأنها  آثار ديلتاي  العهد، وكان يصف  بآثار ديلتاي وكتاباته حديثة  دانس سكوتوس، كانت معرفته 

فتحت أمامه فهم الحياة الحّقة. إّن ديلتاي يطرح يف آثاره هذا السؤال: هل يجب أْن يتمَّ التخيّل عن 

الفكر امليتافيزيقي ألنّه مل يؤدِّ حقَّ الحياة التاريخيّة الواقعيّة؟

تأثري ديلتاي والتفكري التارخيي اجلديد يف هايدغر

يف محارضته "مفهوم الزمان يف علم التاريخ"، ميّز هايدغر منطلًِقا من املعنى الذي اكتسبه مفهوم 

الزمان يف العلوم الطبيعيّة، ومعناه يف العلوم التاريخيّة، هذين املحالنْي العلميّني من بعضهام. الزمان 

يف الفيزياء سلسلة بسيطة ومنتظمة من اللحظات )اآلنات(، ال فرق بينه وبني أي زمان آخر أو لحظة 

أخرى، إال من خالل نقطة البداية التي أُخذت يف الحسبان، وبشكل عام، إذا توقفت سلسلة هذه 

لكّن  املتدرّجة،  املصاديق  من  متجانس  تركيب  عىل  ستدّل  الزمان،  دورة  يف  )اآلنات(  اللحظات 

التاريخية الزمان غري  التاريخّي يختلف عن الزمان يف العلوم الطبيعيّة والفيزياء. يف العلوم  الزمان 

قابل للقياس، وليس سلسلة متجانسة. أساًسا، األزمنة التاريخيّة تختلف عن بعضها البعض من حيث 

الكيفيّة، وال ميكن التنبّؤ بكيفيّة توايل الزمان التاريخّي. فالطبيعة النوعيّة للمفهوم التاريخّي للزمان، ال 

يّدل إال عىل الرتاكم والتمركز )هايدغر، ص187(. إن بداية تأريخ األحداث، مثل ميالد املسيح، وبناء 

روما، وما ميثلهام من أحداث عظيمة، ميكن عّدها منعطفات تاريخيّة، تدل بوضوح عىل أصل تشّكل 

ا من هذه األحداث. املفهوم التاريخّي وتحّققه النوعّي، وفهم هايدغر للتاريخ قريب جدًّ

الذي  واملقدار  الحّد  إىل  بوضوح  نفَسه  التاريُخ  يُظهر  هل  مطروًحا:  السؤال  يبقى  ذلك،  مع 

التاريخي كعلم، باألسلوب  الواقع  بعبارة أخرى كيف ميكننا الحصول عىل  يبحث عنه هايدغر؟ 

العلمي النظري، ومن خالل املواجهة مع العلوم الطبيعيّة؟ هل بإمكان الفلسفة أْن تحرص التاريخ 

نفسها؟  الفلسفة  بأساس  مرتبط  التاريخ  موضوع  يف  التأّمل  هل  أو  محّددين،  ومجال  منطقة  يف 

وهل علم الداللة التقليدّي كاف لتعيني ماهيّة التاريخ؟ أو إْن أثبت التفكري ودّل عىل أنَّ التأّمل يف 

الفلسفة وجوهرها، يجب حينئٍذ أن تتغرّي الدالليَّة  نَسبيّة بأصل  التاريخ له ارتباط وَعالقٌة  موضوع 

بالكثري من االحرتام  ديلتاي  للتاريخ؟ ويذكر هايدغر  فهمنا  يتبدل منط  أن  لها يجب  وتبًعا  أيًضا، 

والتبجيل. لقد كان كّل سؤال من هذه األسئلة بالنسبة إىل ديلتاي مطروًحا عىل نحو معنّي، ويحّضه 
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عىل التأمل. وديلتاي بنظر هايدغر ليس مجرّد مؤّرخ أحداث كبري، وإمنا مفّكر تربطه عالقة قرىب 

بأسس الفلسفة )هايدغر، 1962، ص397(.

يعّد هايدغر نقد العقل التاريخّي لديلتاي، كنقد كانط، نقًدا رفيع املستوى يف حقول املعارف 

والعلوم اإلنسانيّة، وكام طرح كانط أسئلة عن مدى قدرة معرفة اإلنسان يف مجال الظواهر، تساءل 

ديلتاي عن مدى هذه القدرة يف معرفة اإلنسان نفسه واملجتمع والتاريخ، إّن جهود ديلتاي لوضع 

قواعد وأسس منطقيّة للعلوم اإلنسانيّة ساقته لطرح سؤال عن حياة البرش التاريخيّة نفسها، والتي 

ليست هي مجرّد رواية أو خرب عن معرفة باردة جافّة، ال ُروح فيها، بل هي ترُِبُز أساًسا حياة تاريخيّة 

َمِعيشة وتعرضها )م.ن، ص404(.

النظام  أن  الوجود مرّة أخرى إىل مسألة. يرى هايدغر  يتبدل  يتأسس حني  التاريخّي  الفكر  إن 

إرثًا من  قد وصلنا  الجديد هذا  البرش  تاريخ  أّن  ويعتقد  السؤال،  بهذا  مرتبٍط  للتاريخ غرُي  الجديد 

العصور القدمية، من خالل املفهوم الناقص والفّج عن الوجود، وعىل الرَّغم من أنَّ تأثري الفكر 

التاريخّي يف فكر هايدغر الذي بدأ منذ ديلتاي ال ميكن التغايض عنه، مل يوّضح إشكاليته األساسيّة 

املعتقدات  األوىل  هايدغر  محارضات  يف  نُعاين  أن  ميكننا  لذا  والتاريخ،  الوجود  َعالقة  حول 

املسيحيّة األساسيّة، التي وّجهته نحو األسئلة املبدئيّة، ذلك أنَّ ديلتاي بدأ تفكريه من منطلق ديني، 

ومبطالعة اآلثار الالهوتيَّة، بحيث أنّه يف العام 1860 وكان يف السابعة والعرشين من عمره يستخلص 

اآليت: »إين شغوٌف بالقبض عىل أخفى بواطن الحياة الدينيّة يف التاريخ وتقديم توصيف حديث 

لها يف عرصنا الحارض، هذا العرص املشغول حرًصا بالسياسة والعلم« )ديلتاي، 1976، ص156(.

حني خطا ديلتاي من الالهوت خطوًة يف هذا املسار، وضَع التاريخ محوًرا ألسئلته، أو مبعنى 

آخر تحورت أسئلته حول التاريخ، لقد اجتاز يف الواقع النهج الذي كان يعقبه التفكري الجديد، 

ذلك أّن هامان وهردر وهيغل الذين ساروا يف فكرهم عىل هذا النهج، وقدموا الطروحات، بدأ كلٌّ 

منهم مسريته بالتأّمالت الدينيّة، كذلك فإّن هايدغر بدأ من هذا الطريق وهذا النهج، لذا يجب أْن 

يُفرسَّ الفكر التاريخّي الذي استلهمه هايدغر من ديلتاي يف ضوء اإلميان املسيحّي.

التجربة الواقعّية للحياة يف اإليامن املسيحّي

يف  تأمالتهم  كانت  الفلسفي،  باملنظار  التاريخ  عىل  تأمالتهم  ركّزوا  الذين  الفالسفة  إّن 

والتعاليم  الدين  مجال  يف  ودراساتهم  مطالعاتهم  وجذبتهم  طريقهم،  دليل  هي  الدين  موضوع 

أيًضا مل يكن مستثنًى من هذا األمر،  التاريخ. هايدغر  الفلسفي يف موضوع  التأّمل  الدينيّة نحو 
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ص بعض محارضاته ملوضوع الدين. ففي دروس فرايبورغ مدخل إىل علم الظواهر  لذا فإنّه خصَّ

)شتاء العام 1920 – 1921( يشري إىل التجربة الحياتيّة الحقيقيّة والواقعيّة، مقتبًسا هذا املفهوم من 

رسائل بولس الرسول. يستشهد هايدغر مبقاطع من الفصلني الرابع والخامس من الرسالة األوىل 

األمل  الحياة املسيحيّة،  تقوم عليه  الذي  األمل  بولس عن  فيها  يتحّدث  التي  التسالونيكينّي،  إىل 

برجعة املسيح )بوكلر 1990، ص 36-37(. حول عودة املسيح ثانية يقول بولس الرسول:

ا  تعلمون حقًّ إليكم، ألنّكم  فيها  الكتابة  إىل  بكم  األزمنة واألوقاُت فال حاجَة  أّما  »يا إخويت، 

أن َّيوَم ربِّنا يأيت كالسارق ليالً، ويوم يقول الناُس: سالٌم وأماٌن، فحينذاك يَِثب الهالك بغتة عليهم، 

كاملخاِض عىل الحبىل، وال يُفلتون، )العهد الجديد، 5: 6-1(.

يذكر هايدغر أنّه مل يُحّدد يوًما أو تاريًخا لهذه العودة، ويرفض رصاحًة تعيني زمان محّدد لهذه 

التاريخيّة. لذلك هو ال يستخدم الخصائص  إنّه يتحّدث فقط عن فجائيّة هذه األحداث  الرجعة. 

الزمانيّة )بحسب تراتبيّتها التاريخيّة(، بل يستفيد من صفات الحقبة املصرييّة يف التاريخ، كالوقائع 

وعاء  ليست  التاريخيّة  واملواقيت  املواقف  هذه  التاريخ.  يف  تحّول  كنقاط  تظهر  التي  املهّمة 

للزمان، بل هي مالكة الزمان وصاحبته، ومن هذا املَْعرَب يُحّقق التاريخ موضوعه بحسب املضامني 

واملحتويات، كتاريخ الروح خارج الذات التي تحدث عنها هيغل.

هايدغر الرائد يف هذا املجال، يعّد الدين يف عرص صدر املسحيّة تجربًة حياتيًّة واقعيّة، ويعتقد 

أّن تجربة الحياة هذه، فقدت عىل مدى التاريخ املُُحوَضَة والُخلوص، ثّم جاء مفّكرون من أمثال 

أوغسطني، وعرفانيّي القرون الوسطى: لوثر، كريكيغارد )Kierkegaard(، واستعادوا هذه التجربة 

باملفاهيم  النقيّة  التجربة  هذه  امتزاج  قلّص  لقد  التاريخ.  طيلة  انحراف  من  بها  لحق  مام  ونّقوها 

امليتافيزيقيّة، من فاعلية هذه التجربة وحيويّتها يف تاريخ الحياة الدينيَّة لإلنسان.

لقد امتزجت تجربة حياة أوغسطني الدينيّة الواقعيّة باملفاهيم امليتافيزيقيّة لألفالطونيّة املحدثة، 

ماّم عرّضها للتحريف واإلعوجاج. من هنا، فإّن هايدغر يرى أن قراءته لهؤالء الفالسفة، مل تكن 

للرشح والتوضيح، بل لتمحيصها وتحيص القواعد الفلسفيّة، ليتمكن من اكتشاف واصطياد ما يف 

داخل تجارب الحياة الدينيّة الزاخرة هذه من جواهر وكينونات صافية.

اإلشارة  اهتاممه عىل  تركّز  امليتافيزيقا،  بداية دخوله مجال  منذ  هايدغر  أّن  اآلن  الحظنا حتى 

إىل وجود الكثري من الخلل يف امليتافيزيقا والفلسفة، ماّم يَُحول دون فهم بعض الحقائق الدينيّة 

من  تنعنا  املفهوميّة،  والنُّظُم  الفلسفيّة  التعاليم  لبعض  املتصلّبة  النظرة  فإّن  كذلك  الخالصة، 
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اللتني  الفلسفة وامليتافيزيقا،  النقديّة نسبة إىل  الرؤية  إدراك الحقيقة األساسية، هذا ما أوجد هذه 

يستخدمهام هايدغر عادًة مرتادفتني، ال سياّم يف آثاره املتأّخرة. لقد بذل هايدغر يف آثاره األوىل 

جهًدا كبريًا لفصل امليتافيزيقا عن الفلسفة، يك ال تعلق العيوب والنقائص التي أصابت امليتافيزيقا 

عىل مدى التاريخ يف أذيال الفلسفة، لكن يبدو أن التوفيق مل يحالِْفه يف نهاية األمر للوصول إىل هذا 

الهدف. علاًم أنه استخدم بحسب املقتىض يف محارضاته ويف خطبه، يف بعض األحوال الفلسفة 

مرادفًة للفكر. من هذا املنطلق، أنا إْن تحّدثت يف هذه املقالة عن نهاية الفلسفة، فقد استخدمتها 

مبعنى نهاية امليتافيزيقا، وإذا حسبُت يف مكان ما الفكر والفلسفة أمرًا واحًدا، فألوّضح أّن ذلك كان 

القرائن  الفلسفة يف هذه املقالة باملعَنيَنْي، وحتاًم  هدف هايدغر ومراده. لذا استخدمت كهايدغر 

الحاليّة واملقاليّة، ومنت مقالتي وسياقها، ستمنع  القارئ من الخلط بني هذين املعَنيَنْي.

الفرق بني الفلسفة وامليتافيزيقا

لفهم االنطباع األّويل لهايدغر عن الفلسفة، يجب العودة إىل املحارضتني اللتني قدمهام يف 

القيميّة  الفلسفة وقضيّة اإليديولوجيا، والظاهراتيّة والفلسفة  1919 بعنوان فكرة  العام  فرايبورغ يف 

االستعالئيّة، لقد تعرّض يف هذين النّصني مبا يناسب حاله وهوى العرص، لنقد الكانطيّة الجديدة، 

أّن  هو  املحارضتني،  هاتني  يف  عليه  ويحرّضنا  بالتأمل  يرّغبنا  ما  لكن  التصّوري.  النفس  وعلم 

الدرسني كليهام بدآ بالسؤال »ما هي الفلسفة؟« إمّنا أمثن ما يف بحثه يف هاتني املحارضتني هو 

ما طرحه بعد سنوات يف محارضته "تأدية سهم للفلسفة"، حيث عّد ذات الفلسفة نابعة من ذات 

الوجود، ومن هذه الزاوية يجد نفسه عاجزًا عن فهمها والتعبري عنها بدقة )هايدغر، 1999، ص32(.

األمور  ماهيات  عن  تسأل  التي  هي  الفلسفة  ألّن  فلسفّي  األمور، سؤاٌل  ماهيّة  عن  السؤال  إّن 

وذواتها. فضالً عن أنّنا نعلم أّن التعريف هو »باملاهيّة وللامهيّة« ويقينيًّا الفلسفة ليست من جنس 

املفاهيم املاهويّة. أخريًا يُطرح السؤال التايل: ما هو املقصود أو املراد من املاهيّة يف هذا املقام؟ 

ـ من  أدّق  بتعبري  أو  ـ  ذاتُها  منطلََقة  أّن  أي  انطالقه،  نقطُة  الفلسفُة  السؤال سؤاالً  بإمكاننا عّد هذا 

»منشأ أي يشء هو  فبناء عىل رؤيته  مرافقة هايدغر،   النحو ميكننا  ذاتها، وعىل هذا  بروز  حيث 

حيث ظهوره وبروزه« )هايدغر، 1379 ش )200م(، ص1(. يف كّل األحوال، حيث نسأل عن ماهيّة 

الفلسفة، املقصود الفلسفة بتاممها وكاملها، ال فلسفة خاّصة محّددة، الفلسفة بتاممها وكاملها، أي 

»الفلسفة مبا هي« لذلك فإّن السؤال عن الفلسفة معناه »سؤال عن مكان بروز ذات الفلسفة مبا 

هي«. يف النتيجة، حني نسأل عن »ماهيّة الفلسفة«، فنحن ال نهدف إىل تعيني حدودها وثغورها 
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املعرفيّة إىل جانب غريها من املعارف، لكن املقصود هنا أن نعرث برفقة هايدغر عىل أّس الفلسفة.

أورد هايدغر يف مقدمة »ما هي الفلسفة«؟ ما ييل: »إّن هذا السؤال يُدخلنا يف مجال رحب، 

وألن مدى املسألة واسع، تظهر غري محّددة، ومبا أنّها غري محّددة، ميكن معالجتها من وجهات 

نظر متنّوعة« )هايدغر، 1375 ش )1996(، ص202(. نسعى من خالل التمّعن يف هذا السؤال مقاربة 

مقصود هايدغر من الفلسفة.

يف الرسالة التي وّجهها ديكارت إىل املرتجم الفرنيّس لكتابه "أصول الفلسفة"، قال عن الفلسفة 

ما ييل: »إّن كلّيّة الفلسفة تشبه شجرة جذورها امليتافيزيقا، وجذعها الطبيعيات، والغصون املتفّرعة 

عن الجذع هي العلوم األخرى كلّها« )ديكارت، 1376 ش )1997م(، ص217(.

يدعونا هايدغر للتأّمل يف كالم ديكارت، ويسأل: 

»يف أيِّ أرٍض يجُد جذُر شجرة الفلسفة َمْنبَته؟« هايدغر نفسه يجيب عن هذا السؤال بقوله: 

لقد نسيِت امليتافيزيقا أرضها، وجذرُها ضاع يف الرتاب، فنسيت نفَسها، والرتاُب الذي يستمدُّ 

منه الجذُر الغذاَء لينمو، عىل الّرغم من احتوائه الجذَر، يبقى خفيًّا عن مرماه )بنظر هايدغر ـ 

حيث أّن الفلسفة تسأل عن املوجود مبا هو موجود، فإنّها مستكينة يف »الوجود«. فأرض شجرة 

املعرفة هي »الوجود«(، لكْن مبا أّن امليتافيزيقا تتطرّق إىل توضيح املوجود مبا هو موجود، 

الفلسفة تفقد أساسها باستمرار، وتفعل ذلك من  إّن  التفّكر والتذكّر يف الوجود نفسه.  خ  ترسَّ

خالل امليتافيزيقا« )هايدغر، 1383 ش )2004م(، ص134(. 

أّن  يعتقد  تاريخ امليتافيزيقا«. فهو  الفكاك من  من هذا املنطلق يتحدث هايدغر عن موضوع 

التفّكر يف ذات الوجود وحقيقته لن يكون ممكًنا وال متيرّسًا إال بالسيطرة عىل امليتافيزيقا، ويذكّر 

أّن املراد واملقصود من السيطرة عىل امليتافيزيقا، ليس سوى »التفّكر يف الوجود نفسه«.

ما يقصده هايدغر من الفكاك من امليتافيزيقا اإلشارة إىل أنّها عدميّة، وذلك ليس متعّمًدا، يف 

تحقيق هذا األمر املهم، ألنها كانت عاجزة عن القبض عىل ماهيتها )سليامن حشمت، 1378 ش 

)1999م(، ص500(.

يف ضوء هذا الكالم يتوّضح سؤالنا أكرث. نؤيد من جهة السؤال عن الوجود مبا هو موجود أن أساَس 

الفلسفة هو »الوجود«، لكّن هذا األساس يتم تجاهله من خالل امليتافيزيقا. وهو يف الواقع سؤال عن 

ذات الفلسفة، متزامٌن مع السؤال عن األساس الذي بُنيت عليه امليتافيزيقا، وينمو ويتطّور من خالله.
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إّن هايدغر يف األصول امليتافيزيقيّة للمنطق، يرى كذلك أّن البرش محتاجون للفلسفة، ويعتقد 

أّن تنامي الفلسفة غرُي كامن يف معّوقاتها، مام مينع تقّدمها، وإمّنا هو كامٌن يف أّن بعَض معضالتها 

الفلسفة معنى  يّدب يف  أن  رأيه  فيها )م.ن، ص156(. يجب يف  الكامن  الغنى  تُخفي  املحوريّة، 

وروٌح جديدان. وهذا هو أّول مسعًى لهايدغر يف طرح املعنى الجديد للفلسفة، وهو متناغم عىل 

نحو عجيب مع الفهم الذي طرحه يف املرحلة األخرية من عمله.

ال يختزل هايدغر الفلسفة ويجعلها أمرًا نظريًّا محًضا، كالنِّحلة الكانطيّة الجديدة، وإمّنا الفلسفة 

بالنسبة إليه سبيٌل لتوضيح حقول التجارب الحياتيّة. الفلسفة تسبق النظريّة، وميكنها إدراك تجارب 

وتاليًا  )الفنومينولوجيا(،  الظواهر  علم  وبواسطة  تأوييّل،  ِهرمينوطيقّي  شهود  يف  اإلنسانيّة  الحياة 

وصفها، وهي من هذه الناحية طريقة لطرح األسئلة واملعرفة )بوغلر، 1982، ص20(.

العلميّة.  التنظري واملفاهيم  نطاق  تقع خارج  الحياتيّة  للتجربة  ٍح  أّويلٍّ موضِّ الفلسفة كعلم  إّن 

التجربة الحياتيّة هنا يشء يشبه الَحَدث )بوغلر، 1982، ص20(. كام أن أسلوب العمل الفلسفّي 

يختلف عن األساليب املتعارف عليها واملألوفة. وهايدغر يعتقد أّن الفلسفة ال تُستنتج من تاريخ 

الفلسفة، وهو مثل هيغل ال يجعل الفلسفة بالنسبة إليه طرح األسئلة األصلية البسيطة. وهو يرى 

أّن الفلسفة عىل الرَّغم من أنّها ال تُستنتج من تاريخ الفلسفة، لكْن بينها وبني تاريخ الفلسفة نسب، 

وتعود إليه عىل الدوام. ليس مفروًضا أْن تُجيَب الفلسفة األصليُة عن األسئلة التي طرحها أرسطو 

أو ديكارت أو كانط يف تاريخ الفلسفة، وإمّنا يجب أن تطرح سؤاالً جديًدا، ويكون لها، يف الوقت 

عينه، وهي تتابُع طريقها، رأٌي باألسئلِة القدميِة املاضيِة. يف هذه الحال، يجب أن تنظر إليها بعني 

ناقدة، وأْن يكون لديها أسلوٌب تجريبيٌّ يف مواجهتها. إّن منابع الفلسفة ليست األساليب واملناهج 

العلميّة املعروفة واملألوفة، بل يجب الوصول إليها من طريق آخر )كواكس، 1994، ص 111-91(.

يف الحقبة املتّصفة بالعصف الفكرّي من حياة هايدغر، مل يرد عىل لسانه كالٌم متعلّق مبوضوع 

التفاوِت الجذريِّ بني الفلسفة والفكر. ويف كتابه "مدخل إىل امليتافيزيقا"، يذكر الفلسفة عىل أنها 

أحد اإلمكانات املعدودة فحسب، التي ميكن أن يخلقها اإلنسان )هايدغر، 1959، ص 8(، إمنا 

يف محارضته "مدخل إىل الفلسفة" )1928 – 1929(، ميكننا أن نجد إشارات دالّة عىل انفصاله عن 

الفكر امليتافيزيقّي، ومحاولة التفكيك والتمييز بني الفلسفة والفكر. لقد زرع البذور األوىل لهذه 

النظرة يف تلك املحارضة، وحصدها بعد ذلك يف دروس نيتشه، ويف آثاراه املتأّخرة، وأسفرت هذه 

النظرة عن التمييز الدقيق بني الفكر والفلسفة.
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اإلنسان،  روح  صديقتي  »إّن  فيدروس:  يف  ألفالطون  مقولًة  ينقل  امليتافيزيقا؟"  "ماهي  يف 

2001، ص249(. نقل هايدغر عبارة فيدروس  موجودة بحسب طبيعتها يف التفلسف« )أفالطون، 

هذه عىل النحو التايل: »إّن سكن اإلنسان وإقامته يف الفلسفة« )م.ن، ص96(، ويؤكّد أن التفلسف 

متّفق مع  الزاوية هايدغر  اإلنسان موجود )م.ن، ص.ن(. من هذه  أّن  يظهر وبصور خاّصة طاملا 

ناطق،  امليتافيزيقا بوصفها ميالً لدى اإلنسان طاملا هو حيواٌن  يبحث عن  كانط، ألّن كانط كان 

)كانط،  ذاته  لوازم  من  الزمة  كانط  قال  كام  امليتافيزيقا  وتصبح  ميتافيزيقيًّا،  حيوانًا  أيًضا  سيكون 

1990م، ص 223 – 224(. 

إن الفلسفة باملعنى الذي كان هايدغر مهتامًّ به يف مرحلة الشباب، تردُّ اإليديولوجيا والعلم إىل 

أصٍل يجعلهام ممكنني. ال تتعاطى الفلسفة البحث حول مجموعة أو فئة خاّصة من املوجودات، 

وإمّنا هي تهتّم بالوجود عىل نحو شامل، هي ال تدرس املوجود، وإمّنا تتأّمل يف الوجود. حتى 

امليتافيزيقا التي كان هايدغر منذ العام 1930 يسعى إىل تييزها من الفلسفة، مع أنّها تّدعي البحث 

عن الوجود، إال أنّها عمليّاً تنشغل باملوجودات، وتُغفل الوجود نفسه.

الفلسفة بحسب ما يقصده هايدغر ال شأن لها بإثبات القضايا واملقوالت أو إبطالها، وال بإقامة 

األدلّة والرباهني. ففي الفلسفة املقوالت ال ميكن إثباتها، ليس لعدم وجود أي مقولة أعىل وأرفع 

مقولًة،  ليس  ما هو حقيقّي  أّن  لجهة  القضايا واملقوالت األخرى، وإمنا  منها  لتُستنتج  من غريها 

الفرضيّة املعتمدة يف االستدالالت  تُحرص يف داخله املقوالت والقضايا.  والحقيقُة ليست شيئاً 

العلميّة أّن الشخص الذي يفهم األدلة، سيبقى كام هو، ولن يطرأ أّي تغيري عىل فهمه للعالقات 

الخطوة  منذ  مرفوضة، ألنّه  الفرضيّة  مثل هذه  الفلسفيّة  املعرفة  كلّه يف  لألدلّة، مع ذلك  املقّومة 

األوىل يحدث يف كيان الذي يفهم تغرّيٌ وتحّول، ليس باملعنى األخالقي والوجودي، وإمنا بصورة 

حقيقيّة وواقعيّة يف الـ دازاين نفسه )هايدغر 1999، ص10(.

أن ندرك  آثار هايدغر ميكننا  ألقينا نظرة شاملة عىل  إن نحن  قلناه،  ما  الحسبان  مع األخذ يف 

أنّه أينام تكلّم عىل نهاية الفلسفة، قصُده نهاية امليتافيزيقا، وقد اتخذ الفلسفة مرادفًة للميتافيزيقا، 

وأينام تحّدث عن إحياء الفلسفة ونفِخ روٍح جديدٍة فيها، فإنّه يحسب الفلسفة رفيقة للفكر ومرادفة 

له، لذلك أنا أيضاً يف هذه املقالة، مع األخذ يف الحسبان ما قلتُه حتى اآلن، أتّبع األسلوب نفسه 

يكن  أنّه مل  الرَّغم من  آثاره األوىل عىل  ففي  آثاره.  استخدمهام هايدغر يف  اللذين  ذاته  والسياق 

مل  باملوجودات،  يتعلّق  ما  يف  وبحثت  الوجود  أغفلت  وألنّها  امليتافيزيقا  تاريخ  عن  راضياً 
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قد  للفلسفة  النقديّة  ونظريته  الفلسفة،  إحياء  عىل  يعمل  كان  وإمنا  الفلسفة،  نهاية  عىل  يتكلّم 

النهائية من عمله الفكرّي. تشّكلت يف املرحلة 

إىل  نتفطََّن  أن  يجب  أي  هو؟  ما  امليتافيزيقا،  أغفلته  الذي  باليشء  تتفّكروا  أن  يجب  اآلن 

ورسوخها  نفوذها  بعد  امليتافيزيقا  أّن  كيف  نشري  وأن  نفسها،  امليتافيزيقا  من  يُدرك  عامل  ماهيّة 

هو  عنه،  ومغفوالً  فيه  مفكَّر  غري  امليتافيزيقا  أبقته  ما  إن  وشخّصته.  الغرب  َوَسمت  التي  هي 

الوجود نفسه، ومن هذه الزاوية هي عدميّة، لكّن إثم هذا اإلغفال ال يقع عىل عاتق امليتافيزيقا، 

فإن سمة  عليه  بناًء  التفكري،  مجال  بنفسه  نفسه  َسلََب  تقهقره  بعد  الذي  نفسه،  الوجود  بل عىل 

الغرب وامليتافيزيقا، هي غيبة الوجود، والتفكري مباهيّة امليتافيزيقا تفكري لتعرّف الوجود نفسه 

تاريخ  يف  اإلنسان  عىل  للعثور  السعي  معناه  امليتافيزيقا  من  للخالص  السعي  إذاً  جديد،  من 

ما  يف  واختفائِه  تقهِقره  ثمَّ  ومن  للوجود،  األصيل  الظهوِر  حاصل  هو  التاريخ  هذا  امليتافيزيقا، 

فكر  يختفي يف  الوجود  لكّن  الوجود،  أصيلة عن ظهور  تجربة  البداية  لليونانيتني يف  كان  بعد. 

الوجود ظاهر  الرسالة السوفسطائية(  الوجود األفالطويّن )ال سياّم  أفالطون وأرسطو، ففي علم 

اللغة،  الالتيني  العامل  البرش. يف  بني  الحق  انفتحت عني  لكن حينها  عينه،  الوقت  ومستور يف 

ويف مسيحية القرون الوسطى هذه العني غبشاء، ومع ظهور الحداثة فقدت الرؤية كليّاً )سليامن 

حشمت، 1999م، ص500 ـ 501(.

انطالقاً من املقدمات السابقة ميكن القول أّن مسار امليتافيزيقا قد تم اجتيازه يف جميع آثار 

باب  بالذات، وليس من  بنظره هي امليتافيزيقا  الفلسفة  الفلسفة، ألن  نفسه مسار  هايدغر، وهو 

مؤسيس  من  وهو  الفلسفيّة،  أرسطو  رسائل  ملجموعة  عنواناً  التسمية  هذه  تستخدم  أن  الصدفة 

أن ال صلة قرىب  األمر  يبدو يف ظاهر  يسأل عن قضايا  نفسه  املسار  امليتافيزيقا، وهو يف هذا 

ذلك  مع  الحديث..  اإلنسان  استقرار  وعدم  والتقانة،  كالفن  مسائل  امليتافيزيقا،  وبني  بينها 

أشار يف بعض اآلثار بوضوح أكرب إىل هذا املسار، وقد تعرّض له بشكل مبارش، وهذه اآلثار 

امليتافيزيقا«،  مبنزلة  الوجود  تاريخ  عن  »الطروحات  الوجود«،  تاريخ  مبنزلة  »امليتافيزيقا  هي: 

»مايض امليتافيزيقا«، »مدخل إىل امليتافيزيقا«، وأيضاً »العودة إىل داخل ديار امليتافيزيقا« عن  

للميتافيزيقا«. ـ املنطقية  ـ اإللهيّة  الوجودية  ومقالة »املاهية 

ينجز  أن  أمنيته  أّن  كتابه،  تأليف  من  الغرض  توضيح  أثناء  قال يف  والزمان  الوجود  مقدمة  يف 

عملنَْي مهّمني:
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1ـ تفسري اإلنسان بحسب الحيثية الزمانية، وترشيح الزمان مبنزلة األفق، األفق األعىل لسؤال الوجود.

2ـ التفكيك املستند إىل الظاهراتيّة وتاريخ العلم وعلم الوجود.

لقد كان جّل هّمه منصبّاً يف الوقت الذي سبق طرح مايض امليتافيزيقا، عىل طرح السؤال عن 

إىل  بالنسبة  مساعيه  إليه  وصلت  ما  أقىص  عن  والزمان«  »الوجود  كتابه  ويحيك  الوجود،  حقيقة 

هذا األمر. تبدأ مقّدمة هذا الكتاب بالعنوان األسايس وتحليل السؤال عن معنى الوجود، والعنوان 

الفرعي »رضورة بنية السؤال عن الوجود وأولويّته« )هايدغر، 1962م، ص21(. 

لقد دأبت الفلسفة املعادلة للميتافيزيقا عىل طرح هذا السؤال، لذا فإن هايدغر يبدأ البحث 

والتفكري  لها،  املقّومة  واألجزاء  امليتافيزيقا  كنه  عىل  تدريجيّاً  يطّلع  وهنا  الفلسفة،  تاريخ  حول 

بأنّها  امليتافيزيقا  يصف  تاله  وما  الوقت  ذلك  ومنذ  للحقيقة،  فهمها  وطبيعة  عليها،  املسيطر 

أّن  الصدد  بهذا  يقول  للميتافيزيقا.  املقّومة  األجزاء  هي  منطقيّة،  إلهيّة،  وجودية،  بسامت  تتّسم 

امليتافيزيقا توضح املوجودات مبا هي موجودات، لذا فإّن امليتافيزيقا قول وحكم )Dogos( يف 

باب املوجودات )onta(. العنوان األويّل أي علم الوجود مبنيِّ ملاهيّة امليتافيزيقا، إمّنا برشط 

أن ال نرّدده باملعنى املدريّس املحدود، بل نقصد معناه الحقيقي، إّن نطاق امليتافيزيقا ومسارها 

أنه يشتغل عىل املوجودات مبا هي موجودات  )on he on(. أي  هو املوجود مبا هو موجود 

بعبارة  وتتمثّلها،  وبشكل عام عىل املوجودات مبا هي موجودات  دامئاً  امليتافيزيقا  تدّل  هكذا 

أخرى تتطرّق إىل موجوديّة املوجودات )Beingness of being(، لكّن امليتافيزيقا توّضح وجود 

املوجودات عىل نحوين: األول أنها تالحظ جميع املوجودات من حيث هي، ومن ناحية تبعاتها 

العاّمة، واآلخر أنّها تنظر يف الوقت عينه إىل جميع املوجودات من حيث هي باعتبار املوجود 

.)wB،p. 137( ًاألعىل أي الهوتيّا

يف هذا السياق يّدعي هايدغر أّن املذاهب امليتافيزيقيّة من أرسطو حتى نيتشه اختارت كلّها 

طريقاً واحداً لرشح الوجود، وكانت كلّها تابعًة لنوع من املنطق الحاكم عىل املوجود. تحيك آثار 

هايدغر األوىل، التي تَعرُّف هايدغر القديم عىل التحقيق والبحث يف ظل هذا التقليد امليتافيزيقّي 

نفسه وبالتبعيّة له. إّن رأي هايدغر الناقد لهذا التقليد مشهوٌد حتى يف غضون آثاره األوىل، لكّنه أكرث 

بروزاً وظهوراً يف آثاره املتأّخرة.

إّن امليتافيزيقا تسعى إىل معرفة املوجود مبا هو موجود، وسؤالها القديم والدائم: ما هو املوجود؟ 

لكْن بنظر هايدغر معرفة موجوديّة املوجودات يف امليتافيزيقا، ال تتيرّس إال من خالل املعرفة التي 
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يُسّميها هو التفكري التمثيّل أو الحصويل )Representative thinking(. يُعاد يف امليتافيزيقا تثّل 

املوجودات بالنسبة إلينا، أْي أّن صورة لها تُْنَقُش أو تُرسم يف الذهن. فتصبح صورًة ذهنيًّة.

بعبارة أخرى يُعرض املوجود يف ثوب املفهوم عىل الذهن، لذلك يُعرف تحت مقولٍة معيّنة، ومن 

هذه الناحية نرى أن ظهور املنطق Logic   وحلوله محّل اللوغوس كان مناسبًة لظهور امليتافيزيقا، 

املفاهيم.  قوالب  يف  املوجودات  تُعرف  فباملنطق  عليه،  تقوم  الذي  األساس  الحقيقة  يف  وهو 

وأرسطو يعدُّ املنطق آلًة ميكن بواسطتها تنظيم املقوالت التي هي وسائل إدراك املوجودات تنظيامً 

صحيحاً، أي أن املنطق يف خدمة منظومة من املقوالت تشبه املرآة يف داللتها عىل سلسلة مراتب 

املوجودات. يُسّمي هايدغر هذه املنظومة علم الوجود. يف كتابه مدخل إىل امليتافيزيقا يقول:

عىل هذا النحو، النظريّة حول الوجود وتعيّنات املوجود مبا هو موجود يُستبدل بها علٌم 

غايته البحث والتنقيب يف مقوالتها ونظامها. إن غاية كّل مناحي علم الوجود هي نظرية حول 

املقوالت )هايدغر، 9591، ص781(.

يف  واملراد  املقصود  هو  معنى  املوجودات  تعريف  يف  بامليتافيزيقا  الخاّصة  األوصاف  من 

الحقيقة بعد أفالطون مبعنى املطابقة واملوافقة أي أن يوافق رأي اإلنسان  الحقيقة، فقد صارت 

فكرًة، وصار هذا املعنى يف تاريخ امليتافيزيقا بصورة توافق الذهن والعني. تعريف الحقيقة هذا 

مالزٌم كليّاً للمنطق أيضاً، الذي تُعرّف فيه الحقيقة بالصدق، والصدق بالتطابق.

القضيّة األخرى يف ما يتعلّق بعلم الوجود، هي من طراز فهمه للموجودات مبا هي موجودات، 

واملسألة األهم يف ميتافيزيقا أرسطو هي ما هو معنى املوجود مبا هو موجود؟ ويقول بهذا الصدد: 

»يف الحقيقة السؤال الذي جرى البحث حوله منذ القدم وحتى اآلن، وسيستمر البحث عن جوابه، 

ويبقى محرّياً، هو: ما هو املوجود؟ )أرسطو، 7891، 8201، ب3(، وهو نفسه يُضيف مبارشًة يف 

الواحد،  إنه  البعض  عنه  قال  الذي  نفسه  هو  ألنه  الجوهر؟  هو  ما  مبعنى:  »وهذا  نفسه:  املكان 

وآخرون قالوا إنه يربو عىل الواحد، والبعض حرصه يف األعداد« )م.ن( هكذا يُفهم املوجود بواسطة 

مفهوم الجوهر، وعلم الوجود لدى أرسطو يحصل من خالل الرجوع إىل أكمل الصفات وأكرثها 

أصالًة أي املوجوديّة. إن الجوهر هو املقولة األرفع وتذيُّلها املقوالت األخرى، وبوساطتها تُدرَك، 

وعلم الوجود عىل هذا النحو إمنا هو تثّل للموجودات مبا هي موجودات، كام أنه منظومٌة من 

وشؤون  مراتب  )الجوهر(  للموجوديّة  األعىل  املفهوم  ضوء  يف  تُبنّي  املقوالت  هذه  املقوالت. 

املوجودات مبا هي موجودات.
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ال يقصد هايدغر أنّه بواسطة املوجودات يقرتب من املوجودات واإلنسان الـ )دازاين(، إّن فحوى 

أنّه يُفرسِّ املوجودات يف ضوء الوجود، وليس بواسطة مفهوم  كتاب »الوجود والزمان« مبنّي عىل 

موجودية املوجودات، إنه ينظر إىل الوجود يف أفق الزمان والتاريخ، أي من حيث املواقف واملواقيت 

التاريخية، وليس من جهة العامل ذي التكوين األزيّل والرتتيب األبدّي. لذا فإّن هايدغر يرى أّن التعريف 

املألوف للزمان يف الفلسفة مغايٌر لحقيقة الوجود وشؤونه وشجونه وعصوره التاريخيّة.

وجد اإلنسان أيضاً مقاماً له يف تاريخ امليتافيزيقا مغايراً ملقامه الحقيقّي بقرب الوجود. من هذه 

 »Dasein« الناحية يرى هايدغر أن اللفظة التي تدّل يف اللغة األملانية عىل حقيقة اإلنسان هي لفظة

وقد استخدمها ليتحاىش تعريف اإلنسان أنّه حيوان ناطق املألوف يف امليتافيزيقا، أو الزعم أنه موجود 

كغريه من املوجودات. كام أنه يتحاىش الكلامت املتداولة ككلمة Sujet )الفاعل(  التي أُطلقت عىل 

اإلنسان واستُخدمت بعد ديكارت. تعرّب لفظة »Sujet« عن السيادة املتأّصلة واملطلقة، وظهر فيها 

تييز بني اإلنسان واملوجودات الخارجيّة »Objet )املوضوع( عىل نحو جعله مسيطراً عىل األشياء، 

وهو يرى أن كلمة »mensch« )اإلنسان( ال تدّل عىل الشأن الحقيقي لإلنسان، ففي هذه اللفظة املعنى 

املتّخذ هو املعنى املاهوي، لكّن اإلنسان ليس ماهيّة، إمنا هو املظهر الذي يتجىّل فيه الوجود، 

ألنّه هو املوجود الوحيد الذي تربطه بالوجود قرابة خاّصة، ويستجيب لنداءاته. إن صفة الـ )دازاين( 

األساسية هي كونه عالاَمً. هو املوجود الوحيد الذي لديه عامله.

بالنسبة إىل هايدغر وعنده الرجوع إىل منشأ امليتافيزيقا أي الرجوع إىل الحقبة اليونانية مهم 

جداً يف مسار الفكر الغريّب، وهو يتحاىش النظر إىل املفكرين اليونانيني قبل سقراط بعني الذين 

أرسطو فحسب،  أو  أفالطون  يُعدَّ هؤالء أسالف  أن  رأيه ال يجب  َخلَُفوهم، ال سيام أرسطو. يف 

مع  ص65(.  3791م،  )هايدغر  عنيد  فلسفي  تفكري  عن  ويعرّبون  ذلك،  من  أكرب  أهميّة  لهم  ألّن 

َم أن حضور املوجود حاِصل  الوجود، وتُُوهِّ التفكري يف  أفالطون وأرسطو سيطرت األصولية يف 

بخطٍإ يف الفكرة أو الطاقة. يف حني أّن الحقيقة لدى اليونانيني حضور محض، ومن دون الرجوع 

)هايدغر،  نفسه وعدم االستتار  الظهور  بالنسبة إىل املوجودات، ومرجعها  إىل األصل واألساس 

3791م، ص55(، وقد رحلت مع أفالطون تحت نري فكرة املثال. نتيجًة لهذه الرؤية حصل اإِلرباك 

يف الغفلة عن الوجود، الذي كان نتاج سلطة العالقة باملوجود بدالً من الوجود. وهكذا تأّسست 

واملوجود   )Being / Sein( الوجود  بني  امليتافيزيقّي  الفكر  يف  الخلط  جر  وقد   امليتافيزيقا. 

)a Being / Seinde(، وُعدَّ الوجود وراء املوجودات، وُوضع له أصل وأساس، يف حني أّن الوجود 

هو يف مجموعة املوجودات. خالل مسرية امليتافيزيقا اشتدت الغفلة عن الوجود، إىل أن انتهت 
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بالعدميّة املطلقة، وبداية نهاية امليتافيزيقا يف العرص الجديد، وقد طرح هايدغر ورشح فكرة نهاية 

الفلسفة لتجاوز هذه العدميّة الناجمة عن إغفال الوجود.

هناية الفلسفة:

يَْنظُر  النص،  هذا  1964م. يف  العام  التفكري«، نص خطبة، نرشت يف  ووظيفة  الفلسفة  »نهاية 

هايدغر إىل املايض من ناحية، ويتذكّره، ويرشح كيف ظهرت الفلسفة بصورة امليتافيزيقا يف صدر 

التاريخ الغريّب، ومن ناحية أخرى عىل الرَّغم من ذكر هذا املوضوع ينظر إىل املستقبل ليقول: يف 

العرص الحارض الذي هو عرص نهاية الفلسفة كيف هو الفكر الذي فقد ُهويّته امليتافيزيقيّة، وما هي 

وظيفته، وما هي املهّمة امللقاة عىل عاتقه. هذا السؤال كام يذكر هايدغر نفسه يف بداية املسألة، 

سؤاٌل شغل باله منذ العام 1927، ومنذ أن ألّف كتاَب »الوجود والزمان«، وهو أصٌل من أصوِل فكره 

األصيل، التي طرحها مجملًة يف هذا الكتاب. تواجهنا هنا قضيّتان: إحداهام ما هو معنى الفلسفة 

يف العرص الحارض؟ واآلخر: ما هي وظيفة الفكر يف هذا العرص؟ لقد نّقبت هذه املقالة وبحثت 

منذ البداية عن هذا السؤال األّويّل: »ما معنى أّن الفلسفة قد وصلت يف العرص الحارض إىل نهاية 

درجاتها؟« )هايدغر، 6691، ص374(. 

يف هذا السؤال نقطتان، سعى هايدغر لتوضحيهام وتنقيحههام: 

1- ما هي الفلسفة؟ 

2- ما معنى أنّها وصلت إىل نهايتها؟ 

يقول هايدغر يف مقّدمة هذا األثر أّن الفلسفة هي امليتافيزيقا. إّن موضوع امليتافيزيقا موجود 

بصورة مطلقة، ومسائله هي العامل واإلنسان والله من خالل نسبتهم إىل الوجود. تفكر امليتافيزيقا 

باملوجودات مبا هي موجودات بصورة تفّكر تثيّّل وحصويّل، فتهب املوجودات توّجها عقليًّا، 

واألساس.  واملبدإ  واألصل  العلّة  بصورة  موجوداته  الوجود  أظهر  الفلسفة،  تاريخ  بداية  منذ  ألنّه 

هذا األساس هو اليشء الذي هو مبدأ ُهويّة املوجودات يف الكون، وفساِدها وبقائها، وهذا هو ما 

يصري معلوًما لدينا. إّن امليتافيزيقا تبحث عن أساس املوجودات وأصلها، وهذا األصل هو الذي 

يُسّمى الوجود. حني يُحسب الوجود أصالً، يُفهم مبعنى أنّه حضور املوجودات. ميكن عّد هذا 

الله األساس واألصل  )مثالً  للموجودات  العلّة املوجودة  بالنسبة إىل املوجودات مبنزلة  األصل 

العلوّي األّول(، أو األساس أو األصل االستعاليّئ )مثالً رشط إمكان للتجربة لدى كانط، الذي هو 
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يف الوقت عينه رشط إمكان متََعلَّقيّة متَعلقات التجربة )Objectivity of objects(، أو مبنزلة املسار 

ماركس(،  )رأي  اإلنتاج  لحركة  والتبيني  التوضيح  أو  الهيغيل(،  )باملعنى  املطلق  للروح  الجديل 

وأخريًا وضعها مبنزلة اإلدارة املشابهة للقدرة الواضحة واملؤّسسة أيًضا لقيمها )رأي نيتشه(.

إّن الصفة املميِّزة للفكر امليتافيزيقّي، الذي يضع أصل املوجودات وأساسها، هي أن ما يعرضه 

ما  وأساسه مبنزلة  أصله  بحسب  يصفه  لذلك  له حضور،  ما  مبنّي عىل  ويتمثّله  ابتداًء  الفكر  هذا 

وضعه وأّسس له )هايدغر 1966، ص 573(.

ما املقصود واملراد بنهاية الفلسفة؟ املعنى الذي يتبادر إىل الذهن عادًة من القول بـ »نهاية« 

أمٍر ما، هو معنى سلبّي، أي توقّف اليشء، وعدم استمراره، وحتى سقوطه وعجزه. قال هايدغر:

»ما نقصده بنهاية الفلسفة هو انتهاء امليتافيزيقا، لكّن النهاية ليست مبعنى الكامل، الذي 

تكون نتيجته أن الفلسفة يف نهاية األمر تكون قد وصلت إىل أوج كاملها، ألنّنا ال منلك معياًرا 

ميكننا بواسطته أن نقيس عصور امليتافيزيقا املختلفة ونقارنها ببعضها، ونعّد أحَدهام أكمل 

أكمل من تفكري  ليس  أفالطون  فتفكري  أن نصدر مثل هذه األحكام.  لنا  من اآلخر، وال يحّق 

بارمنيدس، وفلسفة هيغل ليست أكمل من فلسفة كانط. لكّل موقف يف تاريخ الفلسفة رضورته 

الخاّصة، ومن واجبنا نحن أْن نقبل واقع أّن لكل فلسفة طريقاً موجوداً كام هو. ليس علينا أن 

نفاضل بينها، كام نفعل بصدد العقائد واإليديولوجيّات املختلفة )م. ن، ص.ن(«.

الفلسفة  لسيطرة  مختلفة  بأشكال  عصورها  جميع  ويف  بأكملها،  امليتافيزيقا  خضعت  لقد 

األفالطونيّة. أساًسا امليتافيزيقا أفالطونيّة )م. ن. ص.ن(، بحيث أنَّ نيتشه وصف فلسفته أنّها نحلٌة 

أفالطونيّة معكوسة. مع انتكاسة امليتافيزيقا التي تحّققت أكرث ما تحّققت عىل يد كارل ماركس، 

اليوم  الفلسفي  الفكر  منها  يعاين  التي  والهموم  عهدها،  نهاية  إىل  ووصلت  الفلسفة،  قّوة  انتهت 

ليست سوى تقليد دينء ألمٍر قد انقىض وانتهى )م. ن، ص.ن(. إّن الفرق الوحيد بني ميتافيزيقا 

أفالطون وميتافيزيقا نيتشه، هو يف أّن العدميّة يف األول ضمنيٌَّة ومسترتٌة ومضمرة، لكّنها يف الثانية 

رصيحٌة وظاهرة )سليامن حشمت، 1999، ص499(.

ذكر هايدغر يف مكان آخر أن ماركس كان من املنادين بنهاية الفلسفة. يقول يف كتابه »أطروحات 

حول فويرباخ«، يف األطروحة الحادية عرشة: »إّن الفالسفة هم الوحيدون الذين فرّسوا العامل بطرق 

مختلفة، لكّن تغيريه هو القضيّة«. لقد تطرّق هايدغر إىل أفكار ماركس الفلسفيّة، ال سيّام قضيّة نهاية 

الفلسفة عنده يف مواضع عديدة، وفرّس القول املذكور آنًفا وعلّق عليه، يف الوقت نفسه كان من منتقدي 
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املاركسيّة. فقد انتقد عىل سبيل املثال قضيّة الفلسفة والثورة عىل النحو التايل: »لقد قيل أّن امليتافيزيقا 

مل تتمكّن من تعبيد طريق الثورة، لذلك يجب التخلّص منها. هذا القول سخيف مبقدار سخافة القول 

أّن منصة النجار ال فائدة منها يف الطريان، لذلك يجب أن تُنّحى جانًبا« )هايدغر، 1959، ص10(.

لقد ترافق اتساع نطاق الفلسفة وتشّكَل العلوم التي انفصلت يف ما بعد عن الفلسفة، لكّننا اليوم 

داخل تيار، القضايا فيه، التي كانت تعالجها الفلسفة من قبل، قد دخلت حياض العلوم. رمّبا ظنّنا 

أّن هذا األمر يف حكم وضع العلم يف موضع الفلسفة، لكّنه يف الحقيقة دليٌل عىل نهاية امليتافيزيقا. 

النفس وعلم االجتامع كأمرين ثقافيّني، وكذلك إىل  يشري هايدغر بهذا الصدد إىل استقالل علم 

مساهمة املنطق املثايّل وعلم املعاين، ويقول لقد استُبدل بالفلسفة العلُم التجريبّي لإلنسان، أْي 

العلم بكّل األشياء التي ميكْن أن تكوَن ماّدة تجريبيّة للتقانة. التقانة التي جعلته قطَب هذا العامل 

)هايدغر، 6691، ص377(، ألّن امليتافيزيقا الجديدة أرٌض مّدت فيها العلوُم جذورَها ومَنَت. كان 

العلوَم تحت سيطرتها. وستحمل  أنّها أدخلت يف مرحلتها األخريِة  التقانة امليتافيزيقيّة،  من شأن 

العلوم أيًضا وبرسعة هويّة العلم األسايّس املسّمى السيبريّي )Cybernetics(، وتخضع إلرشاداته، 

ثم يضيف » إّن العلم السيبريّي قد حلَّ محلَّ الفلسفة« )هايدغر، 3991، ص59(.

لقد وّضحِت العلوم كلَّ يشء بحسب القواعد العلميّة، أي بواسطة التقانة. لقد أنجزت العلوم 

علم  أي  خاّصة  مواطن  مواضع  يف  تاريخها  طيلة  إلنجازه  الفلسفة  جاهدت  الذي  نفسه،  العمَل 

العلوم  لكّن  القانون(،  التاريخ،  الفّن،  )الطبيعة،  املختلفة  املوجودات  العلميّة  للحقول  الوجود 

أنجزته ناقًصا. النظريّة اآلن مبعنى فرضيّة مقوالت، ال يُسمح لها إال باألداء السيبريّي، وهكذا تسيطر 

خصوصيّة أداء التفكري التمثيّّل املحسوب بدقة سيطرًة تامة.

يف العلوم اليوم أيًضا كالٌم عىل وجود املوجودات، وإن مل يتفوه أحٌد بذلك. من املمكن أن 

تتنّكر هذه العلوم ألصلها الذي هو الفلسفة، لكنها ال ميكن أن تتجاهلها وتغضَّ الطرف عنها، فعليًّا. 

وثيقة انبثاق العلوم من الفلسفة ال تزال موجودًة حتى اآلن )هايدغر، 6691م، ص 673 – 7873(.

السؤال الذي يتبادر إىل الذهن هنا: هل الفلسفة التي وصلت إىل نهايتها، مبعنى ذوبانها يف 

العلوم، قد أظهرت وأبرزت كلَّ قواها وقدراتها؟ أم أّن مسالك قّوة أو قدرة كامنًة هي جذر الفلسفة 

الفلسفة  نضَع  أْن  السؤال ال يجب حرًصا  هذا  لإلجابة عن  اآلن؟  فعليًّا حتى  تتحقق  وباطنها، مل 

جانبًا، وإمّنا يجب أن نلَحظها يف ظهورها التاريخّي )جميع آثار هايدغر وأفكاره شاهٌد عىل هذا 

الفلسفة  متناول  ليس يف  مهّمٌة وعليه واجٌب  لديه  الفلسفّي  الفكر  التفكري اآلن يف  إن  املُّدعى(. 
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املعادلة للميتافيزيقا، وال تصل إليه العلوم التي نشأت من رحم الفلسفة، وهنا يُطرُح سؤاٌل ثاٍن: ما 

هي وظيفة التفكري يف نهاية الفلسفة؟ نحيل الجواب عن هذا السؤال إىل مجال آخر، حيث سنتكلّم 

بالتفصيل عىل معنى التفكري مبنظار هايدغر.

نهاية الفلسفة ال تعني نهاية التفكري. املهم هنا االنتباه إىل أّن الفلسفة يف نهايتها، لديها القدرة 

عىل »بداية جديدة«؛ من هذه الناحية فإّن نهاية الفلسفة ليست مبعنى رميها بعيًدا، أو تجاهلها، أو 

التخيّل عنها، بل العودة إىل الينابيع األساسيَّة يف داخلها، التي تّهد األرضيّة وتعّدها لتفكري آخر.

االستنتاج والتقويم النقّدي:

تكلّمنا يف هذه املقالة عن كيفيّة دخول هايدغر مجال املباحث امليتافيزيقيّة، وأرشنا، آخذين يف 

الحسبان املسار التاريخي ملطالعته، آلثاره األوىل، وسوانح سريته وأحواله، كيف أنّه مّهد األرضيّة 

التي استّمرت وتغلغلت يف الرتاث امليتافيزيقّي، وتكلمنا من هذه  التعاليم  النقديّة لبعض  للرؤية 

الناحية عىل تأثري اآلثار الفلسفيّة األوىل، ومن بينها رسالة برينتانو املشهورة يف ما يتعلّق مبعاين 

املستقيمة  غري  املتقلّبة  ورؤيته  املنطق،  لقصور  األوىل  انتقاداته  إىل  وصوالً  املتعّددة،  الوجود 

إىل التاريخ، واهتاممه بالحياة الواقعيّة يف ضوء الحياة الدينيّة لعرص صدر املسيحيّة، وبيَّّنا كيف 

الفلسفة.  نهاية  عىل  الكالم  إىل  وأرشدته  للميتافيزيقا،  نقديّة  دعاوى  لطرح  دفعته  األمور  هذه  أّن 

لقد توّصل هايدغر من خالل إعادة التفكري يف فكر هورسِّ ويف مبادئ الفكر اليونايّن، والالهوت 

والعرفان املسيحيّني، والفلسفة الجديدة غري املفكَّر فيها بحسب زعمه، توّصل إىل هذا الرأي: أّن 

تاريخ الفلسفة كان يف الحقيقة » تاريخ نسيان الوجود«، و»املسار االنحداري للفكر من الوجود 

إىل املوجود«. فاملثال والطاقة واملاّدة والجوهر وغريهام، كلُّها موجودات وليست الوجود. هذه 

بالوجود. هكذا أعلن  الفالسفة يف عالقة مبارشة ومن غري واسطة  ألسنة  املوجودات جرت عىل 

هايدغر نهاية الفلسفة لعجزها وعجز التفكري امليتافيزيقي عن إيجاد أّي نوع من أنواع التغيري يف 

العامل.

إّن التحقيق والنقد لكل دعوى من دعاوى هايدغر يف  ما يتعلّق بنهاية الفلسفة، يتطلب مجاالً 

يفوق حدود هذه املقالة. لكن انطالقًا مام ذكرناه يف هذه املقالة، ماّم جاء يف ثنايا آرائه نكتفي ببضع 

نقاط نقديّة: من الجدير بالتأّمل أن يفرّس هايدغر الحقيقة ليس باملواءمة بل بالظهور وعدم االستتار 

والحقيقة الشهوديّة والحضوريّة، وال يعّدها محصورة يف قيود التقارير والقضايا، أّما أن يقول أنّه ال 

يجب أن يرد عىل لساننا يف ساحة الفلسفة كالٌم عىل صدق القضايا أو كذبها، وساحة الفلسفة مربَّأٌة 
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من إثبات القضايا وإبطالها، فال يبدو كالًما مسّوًغا ومعقوالً، ألّن هايدغر نفسه يُشري يف طروحاته 

إىل طريق آخر، ساعيًا إىل فتح طريٍق آخَر جديٍد أمام الغربيّني، ويدعو الناس إىل سبيل يُخرجهم 

من العدميّة. إن مل يكن من واجبنا الكالم يف الفلسفة عىل اإلثبات واإلنكار والرّد واإلبطال، بأيِّ 

ذريعٍة يعّد هايدغر تاريخ امليتافيزيقا تاريخ الغفلة عن الوجود؟ وبتجاوز امليتافيزيقا ودعوى نهاية 

الفلسفة، يريد أن يُِحلَّ تفكريًا جديًدا محلَّ التفكري الفلسفّي؟ أليس ذلك وقوٌع يف فخِّ التناقض؟ إن 

نحن رسنا عىل خطى هايدغر وفرّسنا الحقيقة أنّها حضور اإلنسان وانفتاحه عىل الوجود، كيف ميكن 

وبأيِّ معياٍر تعيني الحدود بني الحقيقة وغري الحقيقة؟ هل باإلمكان بواسطة دعوى هايدغر هذه وضُع 

حدٍّ فاصل مييّز الحقيقة من الخطإ والصدق من الكذب؟ عىل أساس طبيعة فهم هايدغر للحقيقة، 

كلُّ واحٍد يعّد نفسه الناطق باسم الوجود، ويفرّس ما يرد عىل لسانه عىل أساس حضوره وانفتاحه عىل 

الوجود، ومبثل هذا االدعاء يذهب أسُّ الحقيقة أدراج الرياح، فإن مل يكن لإلثبات واإلبطال مكاٌن 

يف الفلسفة والفكر، كيف ميكن مواكبة كّل الطروحات التي اّدعاها كّل واحد من الفالسفة عىل مدى 

تاريخ امليتافيزيقا؟ والخالصة أنّه تبًعا لنمط فهم هايدغر للحقيقة، تُصبح الحقيقة من دون أساس. 

بإمكاننا  الغربيّة، رمّبا كان  السلبيّة هذه إىل تاريخ امليتافيزيقا  النقديّة  الرّغم من نظرة هايدغر  عىل 

مواكبته يف بعض طروحاته املنّمقة، وعّد الغربيّني العدمينّي حصيلة امليتافيزيقا املتضخمة، ويبدو يف 

البعد اإليجايّب أّن هايدغر مل يشّق طريًقا للبرش الذين تورّطوا بامليتافيزيقا الغربيّة، ومل يحّل أي عقدة 

من الُعقد يُسّمي هايدغر عرصنا تبًعا لهولدرلني عرص العرسة، ويتحّدث عن االنتظار إمّنا بكالم مبهم 

وغامض. علاًم أّن بعض مفرّسي كالمه والرّشّاح حاولوا أن يردوا هذا اإلبهام إىل رمزيّة فكره، وكرثة ما 

، ودليٌل عىل عظمة املفّكر. إّن كّل متعاٍط  فيه من أرسار، مّدعني أّن الغموض سمُة كلِّ تفكري رمزيٍّ

بالفلسفة يتوقع من مفّكر كبري كهايدغر، أن يقوَم بعد أن يجتاز امليتافيزيقا ويتخطّاها برسم طريقه 

الخاّص، وأن ال يرتك نفسه وحيداً منفرًدا يف أتون الطرق الوعرة املتشابكة ) استعارة استخدمها هايدغر 

مرّات عّدة يف آثاره(، التي ال تؤّدي إىل أّي مخرج.

النقطة املهّمة األخرى يف تقويم ما قيل عن هايدغر يف هذه املقالة، هي الفصل بني الوجود 

للوجود  املنعزلني  الفهمني  بهذين  الفلسفينّي  املعنيَنْي  هذين  عّقد  أنّه  والنتيجة  واملوجود، 

واملوجود. وهو يعتقد أّن تاريخ امليتافيزيقا هو تاريخ االهتامم باملوجود واالنقطاع وغّض الطرف 

حاصَل  امليتافيزيقّي  باملعنى  الفلسفة  يعّد  الزاوية  هذه  ومن  املوجودات،  ومقارية  الوجود،  عن 

الغفلة عن الوجود، ويتحّدث عن نهاية الفلسفة وامليتافيزيقا، لكّنه حني يتكلّم عىل بداية تفكري آخَر 

يُحرضَّ يف ظلِّ مايض امليتافيزيقا، يعود من جديد إىل قراءته األوىل، كأمّنا هو يختار ملجأً آمًنا له 
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يف منزل امليتافيزيقا، ألّن النسبة إىل الوجود التي تبدأ يف ضوء مايض الرتاث امليتافيزيقّي، تعود 

الرؤية إىل املوجود،  الذي تحّدث عنه هايدغر برصاحة، وتقع أسرية  الـ »دازاين«  تناهي  بسبب 

والرؤية  الوجود،  عىل  التأكيد  هذا  كّل  إذاً  فلامذا  املوجود.  إىل  إالّ  وجوده  أمنية  يُحيل  ال  وهو 

هايدغر  أّن  يبدو  امليتافيزيقا؟  مايض  من  واملساعدة  املدد  يطلب  وكيف  للميتافيزيقا؟  النقديّة 

الفكرّي  عمله  من  األخرية  املرحلة  يف  استخدم  ألنه  الحقيقة،  هذه  إىل  أيًضا  أذعن  قد  نفسه 

ألفاظًا ومصطلحات يُْستََشفُّ من معظمها معنًى سلبّي، والكلامت املفتاحيّة يف أعامله الفكريّة 

املتأخرة مصطلحات اقتبسها من الشاعر الكبري هولدرلني، ومل يبذل أّي جهٍد يُذكر لتوضيح هذه 

املفاهيم وتنقيحها، ألّن هايدغر عىل ما يبدو مل يكن قد عرث بعد عىل اللغة الفكريّة التي نظّرتها، 

طارِحاً وجوب كتابة قواعد لغويّة جديدة بعيدة كّل البعد عن لغة امليتافيزيقا. مل يتمّكن هايدغر 

عىل الرَّغم من كل الجهود التي بذلها يف أثناء هذا الطريق، أْن يقّدم أطروحة عن هذه اللغة، وأّما 

اللغة الشعريّة وأشعار كبار الشعراء األملان ال سيّام ملك الشعراء األملان هولدرلني، عىل الرغم 

تُلَبِّ  فلْم  الذي عرضه،  الجديد  الفكرّي  الطريق  بيده يف  له، وأخِذها  قّدمتها  التي  من املساعدة 

الغاية املنشودة التي كان يطمح لتحقيقها. من املمكن معاينة الشاهد عىل هذا الطرح بوضوح 

بعد  املقابلة  هذه  نرُشت  وقد  عمره.  أواخر  يف  شبيغل  دير  مجلّة  معه  أجرتها  التي  املقابلة  يف 

موت هايدغر بناًء عىل طلبه، وأقّر فيها هايدغر بفشله يف بناء فكر آخر جديد، ويقول أّن الفلسفة 

لن تستطيع القيام بتغيري مبارش ومن دون وسائط يف الوضع العاملّي الراهن، وهذا الحكم ليس 

الله  بيد  خالصنا  إّن  وتوقعاتهم.  البرش  آمال  عىل  أيًضا  يصدق  وإمنّا  وحدها،  بالفلسفة  ا  مختصًّ

)مدديور،  لغيابه  أو  الله  لحضور  االستعداد  الستثارة  والفكر  الشعر  إال  أمامنا  سبيل  ال  وحده. 

يرّسع  أن  اّدعاه  الذي  التفكري  ميّكن  الذي  الوحيد  الطريق  أّن  هايدغر  يزعم  ص89(.  1995م، 

خطوات البرش هو االستعداد واالنتظار، لكْن متى سينتهي االنتظار؟ فذلك ليس بإرادة اإلنسان 

التي  الفلسفة  كامل  هي  نهاية  له  هايدغر  عنه  تحّدث  الذي  املختلف  الفكر  أن  ويبدو  وخياره، 

أنا ال أستطيع أن أدّل بوضوح عىل طريق  اّدعاها، ألّن هايدغر يقول يف تتّمة مقابلته املشهورة: 

التفكري الجديد وشكله. وأّما بصدد كيفّية تأثري هذا الفكر فأنا ال أعلم شيًئا. هنالك إمكانّية انتهاء 

سنة  بغضون  بنفسه  نفسه  عىل  القضاء  من  الفكر  ليمنع  والصمت  بالسكوت  تفكري  أّي  طريق 

واحدة. هنالك إمكانية أن يكون الفكر مؤثِّر بعد 300 سنة )م.ن، ص95(. 

وإمّنا  300 سنة،  نعيش  لن  أنّنا  كهايدغر،  كبري  فيلسوف  يُسأل  أن  املقام  الجدير يف هذا  من 

وإن  الفالسفة، وحتى  من  املساعدة  ننتظر  نسكَت، ونحن  أْن  يجوز  هنا واآلن، وال  نعيش  نحن 
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كانت هذه املساعدة غري مبارشة ومن طرق فرعيّة. يجيب هايدغر بكل بساطة: »أنا أيًضا ال أستطيع« 

)م. ن، ص.ن(.

هذا القول ميكن أن يجعل قلَب غري الفيلسوف فارًغا راجًفا، لكّن هايدغر عىل الرَّغم من كّل 

من  النوع  لهذا  بديل  إليه  يُطلب  حني  امليتافيزيقا،  تاريخ  منتقًدا  قّدمها  التي  املنّمقة  الطروحات 

الباب وساقه عىل  إليه يف هذا  الذي خلُص  الوحيد  يده خالية، ويصمت، والكالم  يرى  التفكري، 

لسانه، االستعداد لظهوِر فكٍر من غري املعلوم متى يكشف الّنقاب عنه ويف أّي زمان سيصل.

نقده  الغريّب، وهو فضالً عن  الفكر  لتاريخ  نقٌد  للميتافيزيقا هو من دون شّك  نقد هايدغر  إّن 

الغربيّة،  الطبيعة  بعد  ما  الخارج من قلب  التي رشحت إىل  انتقد جميع املظاهر  للغرب  املبديّئ 

ذلك ألّن مفهوم الغرب لديه مساٍو للميتافيزيقا ومعادٌل لها، وكالهام ناجٌم عن الغفلة عن الوجود، 

لكْن يجب االنتباه إىل أننا وإن كان لنا رأٌي موافٌق لرأيه يف نقد الغرب، ال يجب أن ننظر بالكثري من 

التفاؤل إىل هذا التوافق يف الرأي، ألّن أسَس نقدنا لرتاث الفكر الغريّب تختلف من دون أدىن ريب 

اختالفًا جذريًّا عن منطلقات هايدغر وكالمه. وعىل الرَّغم من وجود نقاط تشابه أيًضا بني هذين 

النوعني من النقد، ال يجب أن يكون ذلك سببًا لسوء الفهم والقطيعة.
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