
هايدغر والطاوية
من العدم إىل البحث عن جالء الفطرة

 ]*[ DAVID CHAI ديفيد تشاي

يف هذا البحث الذي يقدمه أستاذ الفلسفة يف جامعة تورنتو الكندية، مقاربة لواحدة من 

أهم منازل التفكري عند مارتن هايدغر، عنينا بها فكرة الجالء والظهور. فقد عقد الباحث بينها 

وبني عقيدة جالء الفطرة يف الديانة الطاوية مقارنة سوف يتبنّي لنا معها أن "فيلسوف الدازاين" 

كان يرنو إىل حكمة الرشق لتعينه عىل استكناه رس الكينونة والتمييز بني مفهوم العدم وجالء 

الحقائق الوجودية.

نشري إىل أن الكاتب استند بشكل أسايس إىل كتاب هايدغر "إسهامات يف الفلسفة" من 

أجل تظهري عنارص اللقاء واالختالف بني ما قّدمه الفيلسوف األملاين يف هذا املجال، وما 

ينطوي عليه مفهوم الجالء يف الديانة الطاوية يف الرشق اآلسيوي.

املحرر 

حني يتحدث الواحد منا عن هايدغر فمن النادر له أن يذكر الفلسفة الرشقية يف الجملة نفسها. 

وعىل الرغم من أن تأثر فيلسوفنا بالفلسفة الرشق آسيوية قد يجد توثيقاً دقيقاً]1]، إال أن النظر إىل 

هذه العالقة من زاوية الفلسفة املقارنة ال يزال يتطلب الكثري من البحث. من املفاهيم التي تحمل 

أهمية خاصة والتي شهد معناها تطوراً مستمراً عرب مسار حياة هايدغر كفيلسوف، مفهوم الجالء 

)Lichtung(. فإذا أخذنا هذا املفهوم عىل أنه يعني املوقع الذي تنكشف فيه حقيقة الوجود، فإن 

*ـ أستاذ الفلسفة ـ جامعة تورنتو ـ كندا.
Nothingness and the clearing: heidegger،Daoism and the Quest for primal clarity :ـ العنوان األصيل للمقالة

ـ تعريب: سامي اليوسف ـ مراجعة: كريم عبد الرحمن.

]1]ـ  تشمل بعض الدراسات البارزة حول تأثر هايدغر بالفكر الرشق آسيوي املصادر التالية:

 Graham Parkes،Heidegger and Asian Thought )Honolulu: University of Hawaii Press،1987(; Reinhard 

May،Heidegger’s Hidden Sources،trans. Graham Parkes )New York: Routledge،1996(; and Ma 

Lin،Heidegger on East-West Dialogue: Anticipating the Event )New York: Routledge،2008(.
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نظرية هايدغر القائلة بأن طبيعة الجالء السحيقة يف عمقها الذي ال يسرب غوره، قد تأثرت دون ريب 

بالفلسفة الرشقية، وخاصة الفلسفة الطاوية. سوف نرجع إىل كتاب الوتيس )حوايل القرن السادس 

قبل امليالد( املسمى: تاو يت تشنغ وكتاب تشوانغتيس )375-300 قبل امليالد( الذي يحمل اسمه 

لنبني حجة مفادها: أن هايدغر عجز يف الواقع عن فهم املضامني الكونية ملعنى العدم يف الجالء. 

فإذا حملنا مفهوم العدم عىل الجالء، فلن تعود عالقتهام عالقة اعتامد متبادل، بل ستخضع إىل 

حقيقة جوهر الوجود، فلو اعترب هايدغر أن معنى الجالء هو معانقة العدم لذاته كام تفعل الطاوية، 

لرمبا تكن من رأب الصدع املفرِّق بني العدم والوجود، وهذه البداية الجديدة التي تنى الوصول 

إليها كانت ستمنحه القدرة عىل أن يقارب مفهوم الوجود من خاللها. 

تبيان  الفلسفة«، سيسعى هذا املقال إىل  الرتكيز عىل عمل هايدغر »إسهامات يف  من خالل 

مفهوم هايدغر للجالء وكيف يختلف هذا املفهوم عن نظريه الطاوي، ثم ليسلِّط الضوء عىل العالقة 

بني الوجود والعدم ويركز عىل أهمية دعوة هايدغر إىل القيام »بقفزة إىل هاوية الجالء« إذا ما كان 

لنا أن نصل إىل معرفة حقيقة الوجود، خاصة وأن هذه النقطة األخرية تفسح املجال أمام مقارنات 

غنية باملضامني مع الفلسفة الطاوية التي ترى أن العدم هو مصدر الوجود وكذلك يف الوقت ذاته 

هو األساس الذي تقوم عليه حرية الوجود. 

مفهوم اجلالء

لنبدأ بإلقاء نظرة عىل الكلمة األملانية للجالء، Lichtung، فهي مشتقة من الفعل: lichten الذي 

ميكن له أن يرتجم كتسوية األرض، أما كاسم فهي تعني اإلنارة واالنفتاح من غري حجب وموانع. 

يستخدم هايدغر الكلمة مبعنى فتحة يف الغابة خاوية من املوانع، مام يتيح لها املجال يك تلعب 

دور فضاء موجود باستقالل عن التأثري املتبادل بني وجودها يف وجهيه: املسترت والظاهر]1]. أما 

بالنسبة إىل اإلنارة، فمع أن هايدغر كان قد ربط بني الوجود والنور يف أعامله املبكرة وخاصة عمله 

األشهر: »الوجود والزمن«]2]، فيبدو أنّه قد عاد لريفض هذا التشبيه يف بعض أعامله التي كتبها بعد 

]1]ـ أنظر: 

Thomas Prufer،"Glosses on Heidegger’s Architectonic WordPlay: Lichtung and Ereignis،Bergung and 

Wahrnis," The Review of Metaphysics44 ،no. 3 )March 1991(: 607–12.

]]]ـ حيث قال: »إن قولنا أن الوجود »يرشق« يعني أنه ينجيل يف ذاته عىل أنه الكينونة يف العامل. ليس هذا من خالل وجود آخر، بل إنه 

هو نفسه هذا الجالء. فقط يف كينونة تنجيل وجودياً بهذا الشكل ميكن لألشياء الحارضة موضوعياً أن تصبح يف متناول اإلدراك يف النور 

أو أن تسترت عنه يف الظالم«. اُنظر: 

Martin Heidegger،Being and Time: A Translation of Sein und Zeit،trans. Joan Stambaugh )Albany: 

SUNY Press،1996(،125 
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الحرب العاملية الثانية مثل الفقرة التالية يف محارضته حول هرياقليطس: 

»الجالء«  ليس كذلك!  األمر  أن  الجيل  من  بعضاً؟  بعضهام  مع  أي عالقة  والنور  للجالء  هل 

حيث  أنه  يعني  ال  هذا  لكن  والبيان؛  الكشف  األسس،  إرساء  اإليضاح،  التالية:  املعاين  يتضمن 

الحر واملنفتح. ويف  ينجيل هو  والسطوع، فام  بالرضورة اإلرشاق  لدينا  الجالء« سيوجد  »يجيلِّ 

الوقت ذاته، ما ينجيل هو بعينه ما يسرت نفسه ويخفيها]1]. 

بحسبام ذكرته األستاذة »لني ما«، والتي درست الرابطة بني فكر هايدغر والفلسفة الرشق آسيوية 

بتفصيل دقيق، فقد استخدم هايدغر خمسة فصول من مجموع 18 فصالً تؤلف كتاب »تاو يت تشنغ« 

خالل مسار حياته كفيلسوف]2]. من بني هذه الفصول، يربز الفصل الخامس عرش كالفصل األكرث 

القدمية أصحاب  العصور  الفصل عن حكامء  هذا  يتكلم الوتيس يف  هذا، فحني  لنقاشنا  أهمية 

املعرفة املقربة بالطاو )أو املطلق(]3]، يعود ليتساَءل: »من يقدر عىل تسكني املاء املوحل، ليعيده 

ببطء إىل الصفاء، ومن يقدر أن يحرك املياه الساكنة، ليعيدها ببطء إىل الحياة؟]4]« وقد عاد هايدغر 

النور،  تحت  ما  شيئاً  أخرياً  يجلب  »الجالء  التايل:  بالشكل  كتابتها  وإعادة  الجملة  هذه  لرياجع 

والحركة الخفية يف الساكن والصايف ميكن لها أن تجلب شيئاً إىل الوجود«]5]. 

العدم  صفات  عن  الرتكيز  تحويل  د  يتعمَّ وكأنه  هايدغر  نجد  الفقرتني  بني  قارنا  ما  إذا  ولكن 

الكوزمولوجية )الكونية(ـ  أي الظالم والسكونـ   لريكز عىل صفات الوجود –أي الوضوح والهيجان- 

فإذا كان الجالء يسلط النور عىل خفاء األشياء الباطني فمن أين ينبع الظهور الخفي هذا؟ 

يقدم لنا »التشوانغتيس«، كتاب الطاوية الكالسييك الثاين بعد »تاو يت تشينغ« دليالً عىل اإلجابة 

حني يقول: »اُنظر إىل الغرفة املغلقة، البيت الفارغ حيث يولد السطوع؛ فالغنى والربكة يجتمعان 

حيث يوجد السكون«]6]؛ حيث نرى ثالثة عنارص تلعب دورها هناك: الفراغ واإلنارة والسكون. إذا 

ما قاربنا هذه العنارص الثالثة من زاوية مختلفة، فإن السكون يؤدي إىل الصفاء والجالء، ووضع 

 Martin Heidegger،Heraclitus Seminar،196667/،trans. Charles Seibert )Alabama: The University of ـ ]1]

Alabama Press،1979(،161.

[[[ - Lin Ma،Heidegger on East-West Dialogue: Anticipating the Event )New York: Routledge،2008(،119; 

]3]ـ من الصعب جداً أن نقدم تفسرياً لهذا املصطلح، إِِذ الطاو ليس ال مبدأ وال عملية، ولكنه أصل جميع املبادئ والعمليات. ال ميكننا 

أن نعرفه بأنه إلهي، فمع أن جميع األشياء تأيت منه ومع أنه أبعد عن الزمان واملكان إال أنه حارض فيهام وال يتأثر بالتغريات التي ميران بها 

[4[- Wang Bi Jijiao Shi،ed. Lou Yulie،)Beijing: Zhonghua Shuju،1980(،34.

[5[- Ma،Heidegger on East-West Dialogue،140.

[6[- Zhuangzi Jishi،ed. Guo Qingfan )Beijing: Zhonghua Shuju،1997(،150.
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الطاوية يجمع »الطاو» نفسه حيث يوجد سكون  الصفاء حيز االستخدام يؤدي إىل الخلق، ويف 

فارغ متجرد ويظل عىل تحضه من غري أن تشوبه شائبة نتيجة جمعه الذايت هذا. كذلك فإن سطوع 

العدم  من خالل  العامل  إنارة  قدرته عىل  نتيجة  بل  بذاته  متجلياً  كونه  من  ينبع  ال  »الطاو»  إرشاق 

والالَّشيئية؛ فإذا ما عدنا إىل كتاب »التاو يت تشنغ« نجد أن اليشء »املوحل العكر« مغرتب عن 

"الطاو"، أما ما يتحد مع الطاو فهو الساكن والفارغ واملتجرد، ولذا فإن السكون الفارغ هو أعىل 

مرتبة من مراتب الوجود التي ميكن لألشياء أن تحصلها، إذ إنها ومن خالل عكسها للعدم الكامن 

الطاو والذي يصبغه بصبغته تضفي عىل حضورها يف الكينونة والوجود هالة ظالمية تجعلها  يف 

قادرة عىل االشرتاك يف مصفوفة قدرات الطاو الخالقة. 

بالنسبة إىل الوتيس وتشوانغتيس، فإن قيام اإلنسان بإزالة ارتباطه مبقاييس الصواب والخطإ و»هذا 

وذاك« وهلم جرا يعني أن يطهر نفسه من تللك األشياء التي تنع تناغمه مع الطاو، فإن هذه الوحدة 

املتناغمة مع الطاو هي ما تتيح املجال أمام الرجل الحكيم ـ الذي تعرفه الطاوية عىل أنه ذاك الذي 

يحاذي طريق الطاو ويتحقق بهـ  يك يجتمع مع كرثة األشياء يف العامل يف حالة من الوجود الالمتعني 

الذي ال فرق وال تحديد فيه، حيث يسري بني األشياء متحرراً من الهم عليها واالهتامم بها: 

البساطة املحضة

الرجل صاحب اإلرشاق والطهارة الحقيقيني قادر عىل الدخول يف البساطة املحضة والعودة 

وبهذه  روحه،  معانقاً  الفطرية،  طبيعته  إىل  الجسد  ُمحيالً  الالعمل،  األويل من خالل  الكيان  إىل 

الطريقة يسري عرب عامله اليومي]1] .

وهكذا حني يقول هايدغر بأن ما ينجيل حر ومنفتح، وأن ما ينجيل هو بعينه ما يسرت نفسه، ميكننا 

يف هذه العبارات أن نجد صدى مفاهيم طاوية مثل الحرية والتناغم األنطولوجي؛ إال أن توجه هايدغر 

إىل ربط الجالء مع حالة انكشاف، أو باألحرى »زوال خفاء« ما هو حارض بالفعل )ما يسمى بالكلمة 

اليونانية: Alêtheia( يدل عىل مدى تأثره بالرتاث الفلسفي اليوناين رغم اهتاممه بالفلسفة الرشقية. يف 

محارضة ألقاها هايدغر تحت عنون »حول الزمان والوجود« نجده يرصح بالتايل: »ال ميكن لليشء 

الذي يرشق أن يظهر نفسه، أو أن يشع، إال من خالل النور، من خالل السطوع. لكن السطوع بدوره 

يعتمد عىل يشء منفتح، يشء حر ميكنه أن يجعله يرشق هنا وهناك، اآلن ووقتئذ«]2]. 

]1]ـ املصدر السابق، 438

[[[- Martin Heidegger،On Time and Being،trans. Joan Stambaugh )New York: Harper Row،1972(: 64–65
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إن تثيل هذا االنفتاح بأنه فسحة يف غابة لهو صورة برصية يف غاية القوة بكل تأكيد، وقد جعلت 

الكثري من الباحثني يتشبثون بها. فألن الغابة مكان مظلم كثيف فإنها تسدل الغموض والظالم عىل 

حضور جميع األشياء فيها، ولكن ومبقابل هذا املكان املظلم، فإن تناول الفسحة كتمثيل مجازي 

ألمر يف غاية املنطقية، ذلك ألن هذا الجالء الذي تنحه هذه الفسحة هو ما يقابل املوجودات 

عند رؤية انفتاحها األنطولوجيـ  الفينومينولوجي. ولقد عرب هايدغر عن هذه الفكرة بالشكل التايل: 

 )Dickung( »تتم تجربة فسحة الغابة مبقابل الغابة الكثيقة التي كان يطلق عليها اسم »الكثافة

فتح«،  أو  »فسح  فعل:  إىل  الجوهرية  »الفسحة«  هذه  ترجع  القدمية.  اللغوية  االستخدامات  يف 

وكذلك فإن الصفة: » licht« يجعل من اليشء خفيفاً وحراً ومنفتحاً، مثال: هو يجعل الغابة خالية 

هذا  أو  الفسحة،  هذه  لكن  الفسحة...  من  ينبع  إذن  االنفتاح  هذا  واحد.  مكان  األشجار يف  عن 

الجالء، غري مقيد ال بالسطوع وال بالظالم، وكذلك فهو غري محدد بالرنني والصدى، أي الصوت 

وتضاؤل الصوت. الجالء هو األمر املفتوح عىل كل يشء حارض وغائب]1]. 

من الصحيح إذن أن الجالء يفتح نفسه أمام اإلرشاق والظالم، وكذلك أمام الصوت والصمت، 

لكنه ليس هو ما يقوم بالجالء أو الفسح أو التحرير. فقط »الطاو» عرب قدرته التوليدية لديه الطاقة 

له أن يسهل تحقيقها. سبب هذا هو أن  العدم املرتبط به ميكن  الصفات، وفقط  إنتاج هذه  عىل 

هو  بل  الحضور،  إىل  االفتقاد  أو  الحضور  نفي  مجرد  ليس  الطاوية،  فالسفة  يفهمه  كام  العدم، 

الطاو من خالله وتتم  الذي يوجد  الكامل  الحيز  الواقع،  يتألف منه  الذي  الكوزمولوجي  الجوهر 

الطاو، فألنه  أما  فراغه،  يعبئ  الذي  السطوع  فإن جالء هايدغر ليس أكرث من  فيه. وهكذا  تجربته 

ليس لديه أي طبيعة »شيئية«، فإن طاقته الخالقة تتفجر من خالل العدم بطريقة ال تشبه النهلستية 

)العدمية( يف يشء، ولهذا فلطاملا أرشت إىل الفلسفة الطاوية بأنها ميونطولوجية]2]]]3]. يصف التاو 

يت تشينغ أهمية العدم بهذه الطريقة: 

حني يسمو ال يوجد سطوع نور، وحني يتهاوى ال توجد ظلمة. فهو دامئاً كذلك: ال اسم له، 

]1]- املصدر السابق، 65. 

]]]- امليونطولوجيا )Meontology(: هي الدراسة الفلسفية للعدم. ]املرتجم[ 

]3]- للمزيد حول نظريتي هذه حول امليونطولوجيا أنظر:

David Chai،"Meontology in Early Xuanxue Thought," Journal of Chinese Philosophy 37.1 )March [010(:

91–102; ibid.،"Meontological Generativity: A Daoist Reading of the Thing," Philosophy East & West 

64،no. 2 )April 2014(: 303–18; ibid.،"Zhuangzi’s Meontological Temporality," Dao: A Journal of 

Comparative Philosophy )forthcoming [014(
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دامئا يرجع إىل ذاك الذي هو ال-يشء. يسمى هذا: صورة ما ال صورة له، صورة ما هو ليس بيشء]1]. 

دورين  يلعب  الجالء  فإن  الجالء،  عىل  وطبقناها  أعاله  املذكورة  العدم  صفات  أخذنا  ما  إذا 

مرتابطني ولكن متميزين:  عىل مستوى املوجودات، حيث يقوم بتجويفها ليتيح املجال أمام دفق 

الحياة الخالق ليحصل فيها؛ وعىل مستوى الوجود فإنه يجلو الوجود نفسه بحيث يرشق تجذره يف 

العدم. بكلامت أخرى: يستمر الجالء دون مانع من الوجود أو حد منه، ولكن انكشافه ال ينبع من 

حالة سابقة من إخفائه لذاته بل من خالل كونه متحداً مع الطاو. 

يتضح الفرق بني هذا التوصيف الطاوي للجالء وبني مفهوم هايدغر إذا قرأنا ما كتبه األخري: 

هذا  تقديم  بإمكانية  وتسمح  الحضور،  إىل  طريق  وجود  إمكانية  يشء  وقبل  أوالً  الجالء  »يتيح 

الحضور نفسه... إن االنكشاف هو الجالء التي يسمح بالوجود والفكر ويجعل كالً منهام حارضاً 

لآلخر وألجله«]2]. وقد فهم مارك راثول فكرة هايدغر حول »جعل الذات حارضة أنطولوجياً« بأنها 

تشري إىل أوجه مختلفة من الوجود تنعها طبيعتها التي يحكمها السياق من الربوز آنياً يف الوقت 

ذاته]3]. 

حقيقة الكشف

إال أن هذا التفسري يؤدي إىل إشكالية حول الكيفية التي تجعل أوجه معينة من الوجود نفسها 

ليس  »الجالء«  أن  راثول:  استجابة  وكانت  ذلك.  بفعل  بها  تقوم  الذي  الوقت  يف  للعامل  معروفة 

مهمة  لديه  إن  بل  أخرى،  وكشف  اإلمكانيات  بعض  حجب  هو  وال  الوجود،  إلمكانيات  إظهاراً 

التأكيد والبيان عىل أنه ال تتوفر أي إمكانيات حتمية أخرى« بحيث »يحجب الجالء إمكانية أفهام  

النتيجة من خالل اإلشارة إىل أن هايدغر نفسه قال بأن  أخرى للوجود«]4]. وصل راثول إىل هذه 

الجالء »ليس مجرد انفتاح الحضور، بل انفتاح الحضور الساتر لنفسه بنفسه، انفتاح اللجوء الساتر 

لنفسه بنفسه«]5]. لكن املشكلة هي أن هايدغر نفسه قال بأن هذا اللجوء الساتر لنفسه بنفسه ليس 

.Daodejing،31 :1]- أنظر[

أضاف شارح الكتاب »وانغ يب« )6]]-49] ميالدية( التايل: »قد يرغب املرء أن يقول إنه غري موجود ولكن األشياء تستكمل وجودها به، 

وقد يرغب املرء بأن يقول إنه موجود ولكن صورته ال ميكن رؤيتها. لذلك نقول إنه صورة ما ال صورة له، صورة ما ليس بيشء«. 

Daodejing،32

[[[- Heidegger،On Time and Being،68.

[3[- Mark Wrathall،Heidegger and Unconcealment: Truth،Language،and History،)New York: 

Cambridge University Press،2011(،34.

]4]- املصدر السابق، الصفحة 34

[5[- Heidegger،On Time and Being،71
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إال ميزة مشكوك فيها »أَوليس هذا التوجه الروحاين الذي ال أساس له أو امليثولوجيا السيئة عىل 

جميع األحوال العقالنيًة مدمرة، أو نفياً للعقل؟«]1] وباإلضافة إىل ذلك، فإن هذه النقلة تعني تحواًل 

واضحاً عن الحجج السابقة التي ساقها هايدغر يف »أسئلة حول التكنولوجيا« حيث قال: 

أي  ـــ  يحرر  الذي  اليشء  لكن  أي املكشوف...  الحر، مبعنى املنجيل،  الحيز  الحرية  تحكم 

الرس- هو دامئاً مخفي، ويخفي نفسه... الحرية هي ما يحجب بطريق تسليط النور الذي يرشق من 

خالل جالئها للحجاب الذي يغطي الحدوث الجوهري لجميع الحقائق ويجعل الحجاب يظهر 

عىل أنه ما يحجب]2]. 

لكن حني يتحدث هايدغر عن الكشف عىل أنه خروج ما هو حر والعودة إليه وكشفه إىل العلن 

فإنه يهمل أهمية الجالء الكوزمولوجية، وقد حبس نفسه يف لعبة متشعبة تنشأ من الفرضية املسبقة 

تتعلق فقط  الحرية  بأن  الفرضية  باإلضافة إىل  الحتمية بوجود فرق بني ما هو حر وما ليس بحر؛ 

بظروف عيش اإلنسان وليس بجميع األشياء، وأن العدم الذي يحجب الوجود بحيث يعطيه هالة 

من الغموض والرسية ليس هو ما يقوم بالحجب نفسه. جميع هذه الفرضيات إشكالية من وجهة 

نظر الفلسفة الطاوية ألنها تقول بأن الوجود قد ولد من العدم، ولكن ليس العدم هو ما يتوىل أمر 

الوجود، بل هذا مرتوك للطاو. وهكذا، إذا كان لنا أن نتحدث عن الجالء من حيث إنه يعكس طبيعة 

الطاو امليونطولوجية متجنبني أي إشارة إىل »اإليجاد من العدم« فال ميكننا أن نصف قدرته عىل 

كشف أصل الحقيقة من حيث الحر وغري الحر، فإن هذا سيعني أن الحرية تترصف بشكل منفصل 

عن كل من العدم والطاو. 

إذا ما عدنا إىل نقاش التاو يت تشينغ، فاملاء املوحل حينام يكون ساكناً وهادئاً فإنه وبطبيعة 

الحال سيصبح صافياً، لكن صفاءه هذا ليس نتيجة حقيقة وجوده األنطولوجية، بل يأيت من فتحه 

لذاته للعدم؛ وطبيعة املياه العكرة من حيث هي ماء ال تتأثر بتخليها عن تعكرها، بل ميكن لها أن 

تحقق التوازن الداخيل من خالل تحررها من الحاجة إىل تحقيق صفائها الخارجي الذي يتحقق 

حني تتقبل حقيقة أن طبيعتها التي أضفاها عليها »الطاو» هي أن تكون معكرة بالوحل وصافية يف 

لعل أشهرها هو محور  السيالة هذه بصور كثرية  الوجود  الطاويون إىل حاالت  يرمز  ذاته.  الوقت 

]1]- املصدر السابق، 71

[[[- Martin Heidegger،The Question Concerning Technology،in Basic Writings،ed. D. Krell )New York: 

Harper Collins،1993(،330
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الدوالب وطرفه املجوف]1]، فكام هو الحال يف محور الدوالب وطرفه املجوف فإن املاء الساكن 

النقي يبدو وكأنه فارغ ال حياة فيه، ولكن إذا حركته فسوف تلتف الحياة فيه كام يحرك املحور الدائر 

عيص الدوالب. تنعكس دورة السكون والحركة هذه عىل املستوى األنطولوجي ـ الكوزمولوجي 

من خالل الجالء الذي يلعب دور البوابة التي يتامزج فيها العدم والوجود بحيث يكونان واحداً، 

وقد عرب الوتيس عن هذا يف كلامته التالية: 

بينام تزدهر األشياء الكثرية، يعود كل واحد منها إىل أصله. تعرف العودة إىل الجذور بـ»السكون«، 

ويعرف كون املرء ساكناً بأنه العودة إىل مصريه وقدره]2]. 

إذن، ميكننا القول بأن املاء الصايف قد أمسك بحقيقة وجوده الجوهرية، أما املاء العكر فقد 

تخفي جذور  الحركة  إن  بقولنا  بياناً  النقطة  هذه  نزيد  أن  فقدها يف فوىض عجاج حركته. ميكننا 

األشياء وأصولها، أما الهدوء الساكن فيظهر إرشاق هذه األصول؛ اليشء الساكن يفتح أشياء أخرى 

عىل مصفوفة العدم الخالقة، أما اليشء العكر فيسرت هذا اللقاء ويحجبه. 

هنا ويف هذه النقطة يكمن الفرق الرئييس بني التعريف الطاوي والتعريف الهايدغري للجالء، 

فالتعريف األول يقوم عىل فكرة أن العدم يكشف أصل األشياء الحقيقي يف الطاو، أما بالنسبة إىل 

التعريف األخري فإن الجالء مربوط بشكل ال يقبل االنفصام مع الوجود. لكن إذا ما شئنا أن نأخذ 

نقاشنا هذا إىل مستوى أعمق فإن علينا أن نسأل أنفسنا: كيف يتوجه الجالء إىل رعاية حقيقة األشياء 

األنطولوجيةـ  الفينومينولوجية؟ وحتى نتمكن من اإلجابة عن ذلك السؤال علينا أن نستكشف كيف 

يتمكن الجالء من تسهيل انكشاف األشياء. 

فإذا ما كانت معانقة الطاو للعدم، كام ناقشنا حتى اآلن، تجعله قادراً عىل تأطري الجالء كخلفية 

ـ الوجود، فعلينا أن نعالج اآلن  العدم  ثنائية  للحرية الكوزمولوجية من خالل إعادة ترتيب أولوية 

كيفية كشفه لحقيقة األشياء إّن أوضح حل يربز للعقل هو أن الجالء، ومن خالل فعل كشفي، يسلط 

الضوء عىل الحقيقة يك نفهم أبعادها، ولكن إشكالية اتباع مقاربة كهذه هي أن تسليط النور عىل 

يشء مبهم بطبيعته لن يفعل الكثري إليضاحه، ويف مثال آخر من التفكري املتأثر بالطاوية يقدم لنا 

هايدغر الفقرة التالية: 

]1]- يتم الحديث عن محور الدوالب يف الفصل الحادي عرش من تاويت تشنغ أما الطرف املجوف فيتم الحديث عنه يف الفصل الثاين 

من تشوانغتيس. 

[[[- Daodejing،36.
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»ال يظل النور جالًء مرشقاً حني ينترش ليتحول إىل مجرد سطوع »أكرث سطوعاً من ألف شمس. 

السطوع  مزيج  من  ننأى  أن  أخرى:  بكلامت  أو  التفكري،  وضوح  حامية  علينا  الصعب  من  يظل 

الذي ال ينتمي، لنجد السطوع الذي يناسب وهو الظالم وحده. يقول الوتيس: »من عرف سطوعه 

قد ألبس نفسه ظلمته«، ونضيف إىل هذه املقولة حقيقة يعلمها الجميع ولكن ال يتحقق بها إال 

القليلون: عىل تفكري األشخاص الحادثني الذين يحفهم الفناء أن يدعوا أنفسهم يهوون إىل أعامق 

البرئ املظلمة يك يروا النجوم يف النهار. سيظل من األصعب علينا املحافظة عىل صفاء الظلمة 

من الحصول عىل سطوع يرغب باإلرشاق بهذه الطريقة، ألن ما يريد فقط أن يرشق ال ميكن له أن 

ييضء األشياء األخرى«]1]. 

ما يعنيه هايدغر بفقرته املعقدة هذه هو أن النور القاهر املهيمن ال يكشف األشياء، بل ميحوها 

نور محض، ولهذا فال  كهذا هو  نوراً  إن  يقول هايدغر  القاهر؛  ويفنيها تحت شدة سطوع إرشاقه 

يريده  الذي  باملعنى  الجالء  فإن  باملقابل  ولكن  األشياء،  عن  الكشف  مهمة  يؤدي  أن  له  ميكن 

هايدغر يحتاج بدوره إىل يشء أعىل من مجرد نور الفهم العادي، بل يجب عىل ذلك اليشء أن 

يستجيب إىل نور اإلمكانية املمزوج بالظلمة. 

حمدودية هايدغر.. ال حمدودية الطاو

إذا تناولنا رجوع هايدغر إىل الفصل الثامن والعرشين من التاو يت تشنغ بعني النقد، فيمكننا أن 

نتهمه بانتقائية االختيار من النص مبا يالئم احتياجاته ال مبا يعنيه النص نفسه، وكذلك فهو يقوم بفعل 

ذلك دون أخذ سياق النص األصيل بعني الحسبان. إذا ما قرأنا السطر الذي اقتبسه وأكملناه مع الذي 

يليه لوجدنا التايل: »إذا عرف اإلنسان البياض ولكنه َحرَس يف اآلن عينه السواد، فعندها ميكنه أن 

يكون أمنوذجاً للعامل. وكأمنوذج للعامل فإن فضيلته الثابتة ال ميكن أن تخطئ وميكنه أن يعود إىل 

الالمحدود«]2]. فلامذا إذن نجد هايدغر قد رضب صفحاً عن عبارة يف غاية األهمية يف النص، وهي: 

»يعود إىل الالمحدود«؟ يبدو يل أن حاجة هايدغر إىل بناء بداية ثانية جديدة للتفكري يف الوجود ال 

ميكن لها أن تبدأ من فكرة النفي، أو العدم، التي علينا أن نتذكر هنا أنها تعني الالّ تعنيُّ أو الالتعريف 

املتضمنة يف كلمة »الالمحدود«. العدم بهذا املعنى مطلق وال ميكن ألي يشء أن يتولد منه، ولكن 

هايدغر بدالً من ذلك يرى أن العدم »مالذ« لنور الوجود التاريخي، وبهذا يجعل الوجود متعالياً. 

[1[- Martin Heidegger،Contributions to Philosophy )Of the Event(،trans. Richard Rojcewicz and 

Daniela Vallega-Neu )Bloomington: Indiana University Press،2012(،88–89.

[[[- Daodejing،74.
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Alêtheia والتي أرشنا إليها سابقاً ومن حيث  فإذن الكلمة املعرب عنها باملصطلح اإلغريقي 

هي »زوال خفاء« تعني إنارة ضمن ظالم أعظم، وهكذا فإن الجالء هو ظالم يكشف من خالله 

الظالم،  يخرتق  النور  إن  فنقول  أخرى  بطريقة  هذا  عن  نعرب  أن  ولنا  الظاهري؛  إرشاقه  الوجود 

ومن خالل فعله لذلك يزيل الخفاء عن جوهر الظالم الباطني. عند هايدغر يعتمد كل من النور 

والظلمة عىل بعضهام بعضاً ولكن ليس بالطريقة التي تتصورها الفلسفة الطاوية، فسطوع الجالء 

بالنسبة إىل هايدغر هو »زوال خفاء ما هو حارض بالفعل )Alêtheia(« إذا ما تجرد هذا الحضور 

من ظلمته الخاصة به، فهو الحرية الحاصلة من فعل ترك األشياء تكون. وترك األشياء تكون يف 

ويعزله  الوجود  يبهم  الذي  التاريخي  النزوع  من  الوجود  تحرير  إىل  يهدف  الجالء  خفاء  انعدام 

عن نفسه]1]. 

عن  تخىل  قد  األول  ذلك  وكأن  الوتيس  استخدمه  الذي  للتمثيل  هايدغر  اعتامد  يبدو  قد   

امليونطولوجي  املوقف  تبنى  قد  وكأنه  ناحية،  من  أنه سلبية محضة  للعدم عىل  الغريب  التصور 

الذي تعتمده الطاوية من ناحية أخرى، ولكننا إذا درسنا مقوالت هايدغر بدقة أكرب سنجد فروقات 

كبرية بني النظرتني: 

هايدغر  يقول  فبينام  العدم؛  للوجود عىل  األولوية  يعطي  هايدغر  أن  هو  الفروقات  هذه  أهم 

إن الجالء يدل عىل انكشاف الوجود، فإن الفلسفة الطاوية تقول إن الجالء ال ميكن إال أن يدل 

أغصان  تجتذب  أشياء« كام  الـ»ال  فاألشياء تحجب  آخر،  نفسه وال يشء  الجالء  انكشاف  عىل 

إىل  الغامضة  البوابة  هو  الطاوية  عند  الجالء  أقدامنا.  تحت  جذورها  عن  بعيداً  انتباهنا  الشجرة 

العدم الذي يحيط بكل يشء ويصبغه بصبغته. لهذا يقول الطاويون إنه من األفضل لنا أن نالحق 

جذور األشياء جميعاً إىل مصدرها األصيل بدالً من أن نحاول أن نصل إىل معرفة كل يشء يف 

ذاته سواء أكان ذلك الجالء أم الوجود. لهذا نجد النص التايل يف التاويت تشنغ: 

إذا ما أراد الواحد منا أن يحدد أصل األشياء ـ رغم قربها! ـ  فعليه ومن مسافة أن يقدم دليالً 

عىل بدايتها! وإذا إراد الواحد منا أن يسلط الضوء عىل سبب األشياء ـ رغم بداهته! ـ فعليه أن 

يبدأ من خفائها حتى يناقش أصلها]2]. 

]1]- يقول هايدغر: »إن اكتشاف »العامل« وتجيل الدازاين يأيت دامئاً من خالل إجالء الحجب واإلبهامات، ومن خالل تحطيم السواتر التي 

يقطع فيها الدازاين )أو الحضور اإلنساين مع الوجود( نفسه عن نفسه«. 

Being and Time،121 )129(.

[[[- Daodejing،197.
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ونرى نصاً مشابها يف التشوانغتيس أيضاً: 

مع السكون مثة اإلرشاق، ومع اإلرشاق مثة الفراغ! حني يكون اإلنسان فارغاً فهو ميتنع عن 

القيام بأي فعل لكنه ال يرتك أي يشء دون أن يفعله!]1].

مظلم،  لذلك  هو  والفارغ  والصامت  الفراغ؛  يجسد  والسكون  ساكن،  باإلرشاق  يتسبب  فام 

ولذا فام هو مظلم الباطن هو ما يفتح الطريق إىل الطاو. حني كتب هايدغر أنه »فقط يف كينونة 

أن تصبح يف متناول اإلدراك يف  بهذا الشكل ميكن لألشياء الحارضة موضوعياً  تنجيل وجودياً 

النور أو أن تسترت عنه يف الظالم«]2]، أمل يكن يعني أن الظالم هو ما يحجب الجالء عن تحقيق ما 

يف وسعه وإمكانه؟ لو سمع تشوانغتيس هذه العبارة لكان اعتقد أن هذا مراده خاصة وأننا نجد 

يف كتابه النص التايل: »جوهر الطاو الكامل مبهم عميق يف إبهامه، مظلم وغامض يف ظلمته؛ 

إن شدة ]ظهور[ الطاو الكامل خافتة يف تشويشها، يحيط بها الصمت والسكون«]3]. 

حقيقته  عن  الكشف  إال  هدف  له  ليس  عدم  الوجود يف  هايدغر برضورة وضع  يشعر  فبينام 

الوجودية. تقول الطاوية إنه ال ميكن ألي منهام أن يتجاوز الحقيقة امليونطولوجية إلبهام الطاو 

املظلم كام هو مذكور يف التشوانغتيس: »ترجع األشياء الكثرية إىل حالتها الحقيقية، وهو ما هو 

معروف بالظلمة املوحلة«]4]. 

القفز إىل حقيقة املوجود نفسه

وللفلسفة  الفلسفة«  »إسهامات يف  هايدغر يف عمله  إىل  بالنسبة  العدم  مفهوم  ألهمية  ونظراً 

الطاوية عىل العموم ـ رغم اختالف الطرائق التي يستخدم بها كل منهام هذا املفهوم ـ علينا أن 

نبني كيفية استمرار العدم أنطولوجياً. وبالفعل يكتب هايدغر أننا وإذا ما كان لنا أن نتغلب عىل 

بل  نفسه«،  الوجود  نقفز إىل حقيقة  »أن  فإن علينا  الوجود واملوجود  اإلنقسام األنطولوجي بني 

إننا نحتاج هذا إىل درجة أن علينا »أن نحرر أنفسنا من إساءة تفسريه«]5]. كام سيتضح قريباً، فإن 

مرشوع هايدغر هذا ليس خالياً من املشاكل حيث يستخدم العدم كغطاء مجازي بني املوجود 

والوجود جاعالً من هذا األخري مفهوماً عميقاً سحيقاً ال يحاط به وال يدخل تحت الفهم. بدالً 

[1[- Zhuangzi،810.

[[[- Heidegger،Being and Time،125 )133(.

[3[- Zhuangzi،381.

]4]- املصدر السابق، 443. 

[5[- Heidegger،Contributions to Philosophy،380 )269(.
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اآلخر  عن  الواحد  يحجب  الذي  العدم  اخرتاق  خالل  من  الوجود  إىل  املوجود  من  القفز  من 

ميكننا أن نتبع أثر الفلسفة الطاوية عرب القفز من الوجود إىل العدم الذي يشكل لنا األس واألساس 

الوجودي الدائم لنا. 

حتى نفهم ما تعنيه هذه القفزة فإن علينا أن نشت قليالً عن املوضوع لننظر يف املحارضات التي 

ألقاها هايدغر يف أربعينيات وخمسينيات القرن املايض والتي تحدث فيها عن التقسيم الرباعي ـ 

إىل األرض والسامء واإللهيات والفاننيـ  كجوهر للوجود الحقيقي. فحني تحصل العملية املسترتة 

التي نشكل فيها العامل يف مداركنا بشكل صحيح للمرة األوىل، يختفي الوجود ومعه العدم يف هذه 

العملية، وال ميكن لنا أن نتغلب عىل النهلستية )العدمية( إال إذا اختفى كل من العدم وجوهر حقيقة 

الوجود يف العامل]1]. وهكذا فإن عملية تحويل العامل إىل عامل، تربز من خالل التضايف بني العدم 

والوجود. فالعدم إذن جزء ال يتجزأ من العامل من خالل عملية تحويله إىل عامل، وقدرة هذه العملية 

عىل الحضور كحقيقة الوجود يف صورة الجالء. وكام رأينا فإن الجالء يعمل كموقع حقيقة الوجود 

ألنه ومن خالل جالئه نعرف مقدار ما ميده العدم، وهكذا فإن الجالء من حيث إنه العدم يعكس 

طبيعة الوجود مبقدار ما ميدد العدم إمكانية صريورة الوجود حتى يصل الوجود إىل أنية الحضور 

اإلنساين مع الوجود )الدازاين(. 

يبني لنا هذا ملاذا كتب هايدغر بأن املوجود ال يعطي االسم لكل ما هو حقيقي فحسب، بل 

لجميع األشياء الواقعة بينه وبني الوجود ـ مبا يف ذلك العدم. لكن الوجود يشري إىل أكرث مام هو 

واقع وممكن من خالل اإلشارة إىل ما هو أبعد من وقوع الجوهر األصيلـ  كام هو الحال يف الجالء 

السحيق الذي ال يسرب غوره]2]. فإذا ما كان لنا أن نصل إىل وجوٍد متعاٍل، فإن عىل مثل هذا الوجود 

أال يحيط بجميع إمكانيات املوجودات املستقبلية فحسب، بل بنفي أو منع هذه اإلمكانيات أيضاً. 

التي ال  يزيل أشكال املوجودات  إنه  الجالء من حيث  يقع عىل عاتق  الوجود  فإن نجاح  وهكذا 

أننا  البداية الجديدة التي اعتقد هايدغر  ميكن تحقيقها، وهذا يكشف عن الحقيقة املنعكسة من 

بحاجة إليها إذا ما كان لنا أن نعيد تأطري اإلشكاليات الهادية ملسار امليتافيزيقا الغربية. 

إن األمر الذي يواجهه هايدغر حني يعمل عىل نقل الرتكيز بعيداً عن سؤال الكينونة األسايس 

]1]- أنظر: 

Martin Heidegger،Bremen and Freiburg Lectures: Insight into That Which Is and Basic Principles of 

Thinking،trans. Andrew J. Mitchell )Bloomington: Indiana University Press،2012(،46–47.

[[[- Heidegger،Contributions to Philosophy،59–60 )34(.
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ليتوجه به إىل سؤال أكرث جوهرية وهو الوجود نفسه ال بد له أن يشمل دور العدم. وأكرث ما يلفت 

انتباهنا هنا يف النص هو أن العدم مل يعد مرتبطاً يف ثنائية مع الوجود كـ»اآلخر« له، بل يف حالة 

اليشء األول وعدم  تعني عدم  )التي  أو كذا  آخر(  تعني وجود يشء وعدم  )التي  الـ»إما كذا  من 

اآلخر(«. وكون األمر أقرب إىل »أو» من كونه »إما« ـ كام يقول هايدغرـ يكون أسهل من خالل عدم 

اكرتاثنا بـ»أو». إن عدم االكرتاث هذا هو ما يرتقي بوجود »الالوجود« إىل درجة أعىل من الوجود ـ 

العدم األعىل كام يسميه هايدغرـ ولكن فكرة »الالوجود« كوجود تبدو فارغة بقدر الحجة اإلغريقية 

القدمية القائلة بأن الالوجود إمنا هو بالفعل نوع من أنواع الوجود. ما نحتاج إليه هو وسيلة تكننا 

الالوجود والوجود بشكل كيل ومتبادل يخضع كالً من املفهومني إىل مستوى  التوحيد بني  من 

أغالق  سيفتح  الذي  املفتاح  الطاوية  وفالسفة  هايدغر  من  كل  اعتربه  ما  وهو  ـ  العدم  من  أعىل 

املستوى األعىل من الحقيقة امليتافيزيقية. 

حتى نفهم فكرة هايدغر حول أهمية العدم، دعونا ننظر إىل الفقرة التالية: 

تتطلب ]العودة إىل[ حدوث الوجود الجوهري النظر يف انتامء العدم إىل الوجود، وبهذه الطريقة 

تها وأصالتها. مبا أن الوجود يتغلغل فيه »الالَّ« فإن املحافظة  فقط تحصل عالقة اإلماـ  األو عىل جدَّ

عىل حقيقته يتطلب استمرار النفي هذا. وبذلك يتطلب ما ال وجود له، أي املضاد السالب لكل 

يشء. وهكذا فإن السلب الذايت يف الوجود يقتيض أن يتطلب املوجود ويحتاج إىل ذلك الذي 

يظهر نفسه يف الدازاين كاإلما ـ أو، الواحد أو اآلخر، وفقط هؤالء]1]. 

وميكننا أن نقارن هذه الفقرة بفكرة مشابهة أطلقها تشوانغتيس: 

ال ميكن للوجود أن يستخدم الوجود لخلق الوجود، ولذا فال بد له أن ينشأ من الالوجود، ولكن 

الالوجود هو نفسه العدم]2]. 

بحركة  األول  حركة  يحد  أنه  إال  والوجود،  العدم  بني  املتضمنة  بالجمعية  يقر  هايدغر  أن  مع 

الطاو  فيها  التي يشخص  الوسيلة امليونطولوجية  فالعدم هو  بالنسبة إىل تشوانغتيس،  أما  األخري، 

نفسه يف األشياء الكثرية ضمن العامل بينام يحافظ عىل تعاليه وتنزهه. من خالل كون الطاو مظلم 

ومبهم فهو يؤلف إبداع العدم الخالَّق الذايت والسالب؛ ومن خالل كون الطاو ال عالمة له، فهو 

يشري إىل رابط أنطولوجي خالق مع الوجود أيضاً. 

]1]-املصدر السابق، 80 )47(

[[[- Zhuangzi،800.
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وهكذا نرى أن هايدغر كان محقاً بشكل جزيئ حني يقول بأن الوجود متخلل بالعدم، ويتطلبه 

حتى يحافظ عىل حقيقته الوجودية. لكن، ومن زاوية طاوية، فال تخلو عبارة هايدغر من اإلشكال 

نتيجة رفض هايدغر ألن يرى يف العدم أي يشء إال اإلما ـ أو يف أو الحضور اإلنساين مع الوجود 

)الدازاين(. إن تقلب الوجود يف هاوية الجالء السحيقة يشري بشكل صحيح إىل انقالب بعيداً عن 

الالوجود، لكن هذا التقلُّب الذايت للوجود، ومن الناحية األنطولوجيةـ  الكوزمولوجيةـ  ال ميكن له 

أن يكون نتيجة الوجود نفسه، بل ال بد وأن يكون العدم ما يوجهها، ولهذا سنجد أن الطاوية تجادل 

ضد فكرة أن هذه القفزة محجوبة بالعدم بينام هي يف الحقيقة ليست إال العدم نفسه! 

بناء عىل هذا، ميكننا أن نبني املزيد من الفروقات بني دور العدم يف فلسفة هايدغر ودوره يف 

الطاوية من خالل مالحظة أن قيام هايدغر بإعادة مساءلة امليتافيزيقا الغربية ال يهدف إىل تقديم 

تفسري إيجايب للعدم؛ بل عىل العكس تاماً، فال يزال هايدغر يدعونا إىل أخذ تفكرينا يف العدم 

إىل أبعد من الحجة التقليدية التي تقول إنه يجب أن يستمر باستقالل عن الوجود ـ وهو مصدر 

بالعدم«]1] مام يتيح له املجال يك  إدانتنا للوجود وكراهيتنا له ـ إىل حيث يكون الوجود »مضاءاً 

ليس إىل  يتحدث عنه هايدغر  الذي  االنتامء  فإن  يظهر كام هو يف جوهره. وباإلضافة إىل ذلك 

العدم ألن »الوجود، مبا أنه األكرث تيزاً وندرة، إذا ما أخذ ضد العدم فسوف يرجع نفسه من شمولية 

املوجودات، وكل التاريخ ـ حيث يصل الوجود إىل جوهره الحقيقي ـ سيخدم فقط تراجع الوجود 

إىل حقيقته الكاملة«]2]. إن تراجع الوجود من عامل املوجودات مشابه لحالة العدم الوسطية، ويف 

هذه الوسطية تظهر حقيقة الوجود مبا هو الحدث األهم. 

تراجع الوجود وظهور حقيقته

إن الحدث الذي ميثل جالء الوجود هو حدث فريد مل يشهده أحد، إال اإلله ـ بحسب هايدغر، 

لكن هذا ميثل تناقضاً صارخاً مع العزلة املنسوبة إىل الطاو التي أشار إليها الوتيس: 

ُوِجَد قبل السامء واألرض؛ صامت وفارغ ومنفرد وغري متغري، هو  يوجد يشء المتعنيَّ وكيلِّ 

موجود يف كل مكان لكنه يظل حراً من األخطار، وذلك ميكنه أن يعترب أم السامء واألرض. ال أعلم 

ما اسمه ولذلك أطلق عليه اسم: الطاو]3]. 

[1[- Heidegger،Contributions to Philosophy،380 )269(.

]]]- املصدر السابق، 8]3 )56](.

[3[- Daodejing،63.
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بالنسبة إىل الوتيس، ذاك الذي يقدر عىل فتق رتق كتلة املوجودات التي تبدو وكأنها غري قابلة 

للخرق ليس الوجود، بل العدم. مبا أن الطاو يعكس سكون العدم الفارغ الفرداين فإنه يسكن يف رس 

ال ـ وجوده الخاص، مشكالً األرضية األساس التي ينبثق منها وفيها الوجود. ومبا أنه وجودي فياض 

يف توجهه فإن حريته تظل غري متأثرة رسمداً. هنا نجد سبب اتصال الطاو بالعدم، إذ إن العدم فقط هو 

ما ميكنه لعب دور األرضية األصيلة للوجود، ومن هذا الوجه يظل منزهاً عن األصل ومتفرداً بالذات. 

يعرب هايدغر عن مشاعر مشابهة حني يقول: »تشكل فردانية الوجود أصل أحديته، وبحسب هذا 

ال يلقي الوجود حول ذاته إال بالعدم الذي تظل مجاورته أصيلة إىل أقىص درجة والذي يظل أكرث 

الحرس أمانة يف حامية هذه األحدية«]1]. بعد أن ذكر هايدغر ذلك عاد بعد قسمني من كتابه ليقول: 

يذكرنا الوجود بـ»الالَّ يشء«، ولذلك فالعدم ينتمي إىل الوجود. نحن نعلم القليل القليل حول 

هذا االنتامء، ولكننا نعلم إحدى نتائجه التي تبدو يف مظهرها سطحية بالقدر الذي تدعي فيه أنها 

الحامسة  بكامل  أنفسنا  نكرس  أن  دامئاً  علينا  أن  ونعتقد  ومنقته،  »العدم«  نخىش  نحن  سطحية: 

إلدانته مبا أن العدم بحق ليس إال الالَّشيئية املحضة]2]. 

يذكرنا  العدم  إن  أيضاً  يقول  بأنه  تذكرنا  ما  إذا  كالالوجود  بالعدم  إذن  هايدغر  يعنيه  الذي  فام 

بالوجود؟ يبدو يل أن هذا سؤال يف غاية األهمية تعتمد كيفية إجابتنا عنه  عىل مدى تقبلنا ألخذ 

العدم كعامل مساو للوجود يف إسهامه يف تنظرينا امليتافيزيقي وكيف ترسي هذه املساهمة. بعبارة 

أخرى: هل ثنائية العدمـ  الوجود ذات اتجاه واحد أم هل هي مزدوجة االتجاه؟ وهل يؤثر هذا بدوره 

عىل الطريقة التي نفرس فيها القفزة؟ 

مع أننا قدمنا بعض اإلرشادات بالنسبة إىل اإلجابة، إال أنها يف الواقع تبدو أكرث تعقيداً مام قد 

تولدت  الطاو، والضعف هو عمليته.  »الرجوع هو حركة  إن  يقول الوتيس  فأوالً،  املرء!  يفرتضه 

الطاو كإمكانية الكون  العدم«]3]. هذا يعني أن  ينشأ من  الوجود  الوجود، لكن  الكثرية من  األشياء 

الخالقة، هو يف الوقت ذاته الوجود والالوجود، وتتآلف املوجودات من خالل إحاطته يف وحدة 

املوجودات  بتامزج  متأثر  غري  يظل  وبالتايل  لنفسه  منها  بأي جزء  يحتفظ  ال  الطاو  لكن  واحدة، 

وانقسامها. فالعودة إىل الطاو إذن إمنا هي استيعاب فائدة الالوجود، وحني يتم االستيعاب بهذا 

املعنى ميكن للواحد أن ميتزج من وحدة األشياء الالَّمتعينة ـ أو إن شئت قلت: من ضعفها. 

[1[- Heidegger،Contributions to Philosophy،371 )267(.

]]]- املصدر السابق، 378 )69](.

[3[- Daodejing،109 -10.
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ضد  إياه  معتربة  العدم،  تفسري  يف  أخطأت  لطاملا  الغربية  امليتافيزيقا  بأن  يرى  هايدغر  لكن 

الوجود األدىن منه »حاطِّني إياه إىل مجرد نفي تعني املوجودات ووساطتها كام فعل هيغل وجميع 

إليه هو[ تجربة العدم كمتوجه إىل حقيقة الوجود،  امليتافيزيقيني من قبله... ]ولذلك فام نحتاج 

وعىل أساس هذا التوجه الوصول إىل معرفة ثابتة بحصول الوجود الجوهري«]1].  إن السبب الذي 

جعل هيغل ومن سبقه يرون بأن العدم محدود بدور التوسط هو توجههم إىل التفكري بطريقة تشعبية 

ثنائية تقوم عىل ما هو كائن وما ليس بكائن، ما هو صحيح وما ليس بصحيح، وهكذا دواليك. ينظر 

هايدغر إىل هذه املسلكيات حني يحتج بأن علينا أن نتقبل »إمكانية أن يكون النفي من جوهر حتى 

أعمق من كلمة »نعم«، خصوصاً وأن الـ»نعم« تؤخذ برسعة مبعنى أي نوع من القبول، وبالسطحية 

ذاتها الذي تؤخذ بها الـ»ال«]2]. 

هكذا ميكننا أن نفرس »النعم« و»الال« عىل أنهام ينتميان إىل املوجود ألنه من طبيعة الوجود 

أن يولدهام. لكن هايدغر يعود ليكمل ويقول بأنه وبالرغم من هذه الحقيقة فإّن "النعم" الجوهرية 

"والال" الجوهرية يأخذان كالهام الدازاين عىل أنه منزلهام، والدازاين بدورها يسكن يف الوجود؛ 

الوجود؛ وهذه إحدى  الذي يضفيه هايدغر عىل  التفوق  فإن تشوانغتيس كان سيجد إشكالية يف 

نصوصه تقدم رواية شخصية نابضة بالحياة عن زوجته حول سبب ذلك: 

"كان هناك وقت قبل أن تولد. مبا أنه كان هناك وقت قبل أن تولد فقد كان هناك وقت قبل أن 

يكون لديها جسد. ومبا أنه كان هناك وقت قبل أن يكون لديها جسد فقد كان هناك وقت قبل أن 

تكون لديها التيش ]نََفس الحياة / الطاقة الحياتية[. يف وسط عدم التاميز الهائل هذا، حدث تغيري 

وكان هناك التيش، ثم تغريت التيش وكان هناك جسد، ثم تغري الجسد إىل الحياة، واآلن حدث 

تغيري آخر وهي اآلن ميتة]3]. 

تظهر لنا رواية تشوانغتيس كيف ميكن للعدم أن يسبق الوجود زمانياً ووجودياً من خالل تتبع عودة 

زوجته إىل الطاو باستخدام لغة كوزموجونية )تتعلق بنشأة الكون(. بينام تستهدف القفزة التي نجريها 

إىل حقيقة الوجود كيفية تفكرينا يف الدازاين وتأطرينا له، إال أنّه وبالرغم من ذلك هو إطار يعجز طريقه 

عن التمدد متجاوزاً نفسه. إن القفز إىل »الليس« يعرِّف املا هو كائن بالوجود، وبذلك تظل إحدى 

أعىل أهدافه مجرد املصلحة الذاتية. ما نحتاج إليه هو وسيلة نوحد فيها بني السلب واإليجاب يف 

[1[- Heidegger،Contributions to Philosophy،380 )269(.

]]]-  املصدر السابق، 140 )90(.

[3[- Zhuangzi،614 -15.
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»اإلما ـ أو» بحيث يصبح الكل واحداً إذ إن فعل ذلك سيمكننا من االلتفاف عىل حضور »الدازاين« 

الدائم لنستبدل به أعجوبة الطاو امليونطولوجية. إن القفزة إذن هي العودة إىل مركز كينونة اإلنسان، 

وهو مركز يتسامى عن الزمنية والقياس، والذي ترضب جذور ثباته يف رسمدية العدم. 

أنية  إىل  أنفسنا  عن  بعيداً  يحملنا  فعل عقيل  أنها  القفزة عىل  هايدغر  يتصور  لتونا،  ذكرنا  كام 

»الدازاين«، وأن هذا يتيح لنا املجال يك نرتك وراءنا البداية األوىل التي انطلقت منها امليتافيزيقا 

الغربية يف تفكريها يف الوجود لنسعى إىل بداية جديدة يرتبط فيها الوجود بالعدم بهدف السمو فوق 

معرفتنا التاريخية املوجودة مسبقاً حول اإلنسان]1]؛ وليوضح هايدغر ما يعنيه بهذه القفزة كتب أن 

»القفزة هي القفز إىل االستعداد لالنتامء إىل الحدث... إن تدخل الوجود املعطى إىل الكائنات 

البرشية التاريخية ال يظهر نفسه أبداً لهم مبارشة إال بطريقة مخفية باطنة ويف أوجه إيوائه للحقيقة«]2]. 

الطاو وسنالحظ  التي أضفاها تشوانغتيس عىل  الكثرية  قاله هايدغر مع األوصاف  ما  فلنقارن 

تشابهاً كبرياً يف مسار الجدل الذي اتبعه مع جدل هايدغر، فقد كتب التايل: »للطاو حقيقته وعالماته 

ولكن ليس له أي فعل أو شكل؛ ميكن تريره ولكن ال ميكن تلقيه؛ ميكنك الحصول عليه ولكن ال 

ميكنك رؤيته؛ الطاو هو مصدره نفسه، هو أصل نفسه«]3]. يخبئ الوجود نفسه عن قبضة الرتابة حني 

يلوذ بالجالء، ومبا أن الجالء يشري إىل املوقع الذي تنكشف فيه حقيقة الوجود، يظل مدى امتداد 

وجودها محجوباً ومبهامً؛ لكن غموض الوجود ال يكاد يذكر إذا ما قورن بالطاو، فلم األمر كذلك؟ 

األمر كذلك ألن الطاو ـ وبخالف الوجود ـ يحتوي مصدره يف نفسه أما جذوره فرتجع إىل العدم. 

تكامل الوجود والعدم

حني يقفز الوجود إىل هذه الهاوية فإنه يتخذ صفاتها ويقارب العدم، ولكن نقطة الخالص ال 

تكن يف معانقة رس العدم، بل تحصل من خالل الحضور الدائم مع أنية الدازاين؛ وهكذا يجعل 

هايدغر ثنائية الدازاين ـ الوجود الحقيقة الكربى للموجودات كحقيقة تنكشف دامئاً بشكل جزيئ 

يف العدم املحيط بها واملرتبط بكونها ال ميكن لها أن تعرف عىل ما هي عليه. بكلامت أخرى: ما 

نقفز إليه يف الحقيقة هو أنفسنا املتغايرة واملتباينة يف مكان وزمان الدازاين؛ ولذلك فنحن بالفعل 

دامئا يف الجالء، عند حدث الوجود، ولهذا السبب قال هايدغر: 

[1[- Heidegger،Contributions to Philosophy،140 )90(.

]]]- املصدر السابق  186 )0]1(.

[3[- Zhuangzi،246.
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إن أكرث القفزات أصالة واتساعاً هي تلك التي يتخذها الفكرـ  وال يعني هذا أن جوهر الوجود ميكن 

له أن يتحدد عىل أساس الفكر )التوكيد(، بل ألنه هنا ويف معرفة الحدث يتم اخرتاق وهدة الوجود إىل 

املدى األبعد وميكننا استخراج إمكانيات إيواء الحقيقة يف املوجودات بالشكل األكرب]1]. 

من وجهة النظر الطاوية، فإن حالة الالَّتفكري ال تعني أال يفكر اإلنسان، بل تحمل معنى يعج 

باملفارقات وهو: أن يتعلم التفكري دون عقل، أو بكلامت أخرى: أن يفكر دون أي شعور متجذر 

بالذات واألنا. إذا ما اعتنق اإلنسان فكرة أن الطاو هو ما يجيلِّ الحقيقة وكل يشء تحتويه فأي حاجة 

تكون لدينا عندها للتفكري من حيثيات البرص أو السمع أو أي من الحواس األخرى ما دام الطاو 

هو الدليل املرشد؟ يحذرنا كتاب التشوانغتيس مراراً وتكراراً من االعتامد عىل حواسنا إذا ما أردنا 

أن نتفاعل بشكل صادق حقيقي مع العامل، وذلك ألن العامل يف جمعيته هو مجموع املوجودات 

ومقابالتها من الالموجودات، وبينام ينتظم الطاو وينترش بحسب طبيعته الذاتية )والتي يطلق عليها 

الطاويون اسم زيران، وهي كلمة صينية تعني حرفياً: هو كذلك( فإن اإلنسان من حيث هو الدازاين 

نفسه ـ أي الحضور الواعي مع الوجود ـ  هو ليس إال واحداً من إمكانيات ال حرص لها ميكن بها 

للطاو أن ينتقل فيها. إن هذا الحدث ممكن فقط بسبب ال تعنيُّ العدم، فلو كان الطاو يعتمد عىل 

يشء متعني متشخص محدد فلن يكون هو مصدر ذاته، ناهيك عن كونه الحامل لحقيقة الوجود. 

ليس  ما  إىل  وينتقل  الخفاء  من  شديدة  حالة  يف  دامئاً  »الوجود  ليكتب:  يعود  هايدغر  لكن 

بالحسبان وهو الفريد من نوعه عند أعىل القمم وأحدها والتي تؤلف ما يحاذي جذر العدم السحيق 

العدم  إىل  التوجه  يتجنب  أن  الكالم  بهذا  هايدغر  يحاول  العدم«]2].  أساس  يشكل  ما  نفسه  وهو 

باملعنى السالب تثيلياً: إن هدفه هو أن يتبنى العدم كحاجز يفرق بني الوجود واملوجود، وبني 

البداية األوىل للتفكري يف الوجود والثانية األكرث جدة. وهكذا وبينام يشري الحدث إىل والدة جديدة 

للوجود من خالل اشتامله عىل العدم فقد عجز فهم اإلمكانيات الخالصية التي يقدمها؛ فام مل 

يرغب فيلسوفنا يف االعرتاف بحقيقة العدم امليونطولوجية كالوسط اإلمكاين الذي تشتق منه حقيقة 

إىل  للوصول  العدم  هاوية  إىل  القفزة  هذه  إن  الطاوية  الزاوية  من  القول  ميكننا  الكربى،  األشياء 

الوجود ال تختلف عن جدل تشوانغتيس حول »هذا« و»ذاك« الذي أشار إليه يف الفقرة التالية: 

حتى هذا هو طريق ذاك، وذاك هو طريق هذا؛ لكن هذا لديه خطؤه وصوابه، فهل يوجد يف 

[1[- Heidegger،Contributions to Philosophy،187 )120(.

]]]- املصدر السابق 186 )0]1(.
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الواقع تييز بني هذا وذاك أم ال يوجد تييز بني االثنني؟ حني ال يعود هذا وذاك ضدان لبعضهام 

واملدار  املحور  عند  اإلنسان  يقف  حني  بينهام.  كاملحور  الطاو  اإلنسان  يجد  فسوف  بعضاً 

فعندها ميكنه أن يتعامل مع تغريات ال نهاية لها من الخطإ والصواب. لهذا قيل إن اليشء األفضل 

لالستخدام هو توضيح األضداد لبعضها بعضاً]1]. 

إن القفز الحقيقي إىل الهاوية ال يتطلب سلبية زائفة للوجود، بل دهشة مكتنفة بالعدم األصيل 

انتامء  األويل. إن إجراءات كهذه ستلبي دعوة هايدغر إىل »التساؤل حول امليتافيزيقا وتحديد 

الوجود والعدم إىل بعضهام بعضاً بشكل أكرث أصالة وجذرية«]2] بينام  ستحافظ عىل العدم عىل 

صة التي يشكل احتاملها أصل جميع "عمليات الخلق" أي )أن  أنه »ممتلئ بتلك "القدرة" املخصِّ

تصبح املوجودات موجودة بشكل أكمل(«]3]. 

د هايدغر تردُّ

يدل عجز هايدغر عن حمل تحليله إىل خطوة أبعد، وتحويل القفزة إىل وحدة أنطولوجية ـ 

تُرى  الغربية؛ فهل  بالكامل عن املعايري امليتافيزيقية  التخيل  كوزمولوجية كاملة، عىل تردده يف 

أدت دراسته الفاشلة للنصوص الطاوية مثل التاو يت تشينغ والتشوانغتيس إىل اعتقاد أقوى لديه 

حتى  استعداده  فإن  ذلك  من  بالرغم  ولكن  كذلك،  األمر  كان  لرمبا  التحويلية؟  الدازاين  بقدرة 

للتفكري يف العدم كام فعل يف »مساهامت للفلسفة« لهو أمر مثري لإلعجاب. 

أشد  هايدغر  خشيها  التي  العدم  أحادية  عىل  يتغلب  ما  هو  الطاو  محور  عند  الوقوف  إن 

الطاوي  العدم مبفهومه  الواقع بأرسه.  بل نسيج  فالعدم مل يعد "ال شيئاً" متفرِّداً محضاً  الخشية، 

الطاو والتي تقع يف  الحياة يف أقىص صورها، وسيلة اإلمكانيات املصبوغة بدهشة  هو خالقية 

إن شموليتها هي  أو سيكون الحقاً.  أو هو كائن اآلن،  كائناً،  يعد  ثم مل  جوهر كل موجود كان 

اكتاملها، ومن خالل هذا االكتامل يدع الطاو األشياء تكون كام يف استعدادها الطبيعي أن تكون؛ 

ولهذا أقول إن القفزة إىل هاوية العدم ليست قفزة من هذه الذات إىل ذات أخرى، بل عودة باطنية 

إىل السكون البسيط الفارغ املتجرد الذي مييز األشياء التي تتناغم مع الطاو]4]. وهكذا يتم تجاوز 

[1[- Zhuangzi،66.

[[[- Heidegger،Contributions to Philosophy،194 )129(.

]3]- املصدر السابق 194 )9]1(.

]4]- إن سبب كونها بسيطة وفارغة وساكنة هو بسبب انعدام األسامء والصفات يف حقها، وهي نعوت تضفيها عليهم اإلنسانية ولكنها يف 

الحقيقة أجنبية عن حقيقتها الجوهرية يف ذاتها. 
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»حدث الوجود« يف الجالء من خالل »ال حدث« الطاو؛ وهو »ال حدث« ألن الطاو يعمل كاملحور 

لجميع التحوالت ويف الوقت ذاته يعمل كأساس حقيقتها يف حال كونه دون أساس سابق له. 

إن القفزة مام له جذر وأساس )الوجود( إىل ما ال جذر له وال أساس )الطاو( إمنا هو تحرير 

للمحدود بأصله وأساسه من خالل االلتجاء إىل العدم الذي ال أساس له، وبهذه الطريقة ال يرتكنا 

الجالء أبداً ألنه دامئاً مرافق لنا يف داخلنا. 

إذن فالبحث عن الجالء األصيل األويل ال يتعلق بتحويل مسار تاريخ التفكري امليتافيزيقي، بل 

عىل العكس: فهو يتعلق باستهداف الرشاكة الخفية املسترتة بني العدم والطاو؛ لقد أظهرنا استعداد 

هايدغر لتقبل فكرة أنه من املمكن لنا أن نعرف أنية الدازاين من خالل عالقتها مع "ليسية" الوجود، 

لكن هذا التوجه إىل العدم كان ومنذ البداية محكوماً عليها أن تستسلم للحاجة األنانية إىل الوجود. 

وكخالصة ملا سبق، فقد قلت يف النقاش الذي سبق إننا وإذا أردنا أن نعيد التفكري يف طبيعة 

ركزت  امليونطولوجية  الطاوية  ميول  استخدام  خالل  من  للحياة.  وقابل  بناء  بديل  فلدينا  الوجود 

عىل مثال الجالء وتثيل هايدغر له كمكان تنكشف فيه حقيقة الوجود. أما الطاوية فتجعل العدم 

كاملوئل الذي يحقق فيه الطاو خالقيته، ومن خالل ذلك تنسب إليه صفات تفتقد إىل الوجود تاماً 

للتأكد من أن رفعته ستظل أبعد من تطفل أيدي اإلنسانية؛ بالنسبة إىل كل من الوتيس وتشوانغتيس 

فليس الجالء »زوال خفاء« )أو: Alêtheia( الدازاين، بل انكشاف أن الوجود متحد دامئاً مع العدم 

يف دورة التولد وإعادة التولد والربوز والكمون. لذلك يشري الجالء إىل موقع حريتنا الكوزمولوجية 

التي تسهل انجالء جوهر الحقيقة نفسها، وهي حقيقة ترتبط دون ريب مع تعايش الطاو مع العدم 

واستخدامه له. 


