
هايدغر ونحن
اقرتاب نقدي من القراءات العربية لفلسفته

    
     أمحد عبد احلليم عطية]*[

تتوّخى هذه املقالة سلوك سبيل مغاير للبحث يف فلسفة هايدغر. فقد سبق لكاتبها أن تناول 

بالتحقيق القراءات العربية املختلفة للفيلسوف األملاين]1] منذ بداية التعرف إليه يف منتصف 

الثالثينيات من القرن املايض عرب كل من شارل مالك وعبد الرحمن بدوي]]] إضافة إىل األجيال 

التالية من الذين انعطفوا مع هايدغر نحو الفينومينولوجيا والهريمينوطيقا،  أو اتخذوا منه موقفاً 

هايدغر  فكر  يستنفد  ال  القراءات وغريها مام  تلك  كانت  إيديولوجياً. رمبا  أو  فلسفياً  نقدياً؛ 

الرحب. لهذا فإن مهمة هذه املقالة هي إجراء تأصيل نقدّي للقراءة العربية اإلسالمية لهايدغر،  

ولهذا كان عنوان املقالة "هايدغر ونحن" استجابة للمقاصد التي ترمي إليها.

املحرر

ال ميكننا الحديث عن هايدغر مبتاهاته ودروبه،  فهو موضوع متسع،  ويثري الكثري من القضايا واألسئلة. 

يه يف العامل العريب واإلسالمي وكيفية استقباله،  والقراءات املتعددة له  وإذا ما حاولنا أن نكتفي بقضية تلقِّ

والعالقات املتنوعة التي تربطه مبراحل التفلسف املختلفة للفالسفة املسلمني سواء يف العرص الوسيط؛ 

أو يف أي مرحلة من التفلسف  التالية، فذلك أمٌر هو من االتساع بحيث ال ميكن اإلحاطة به. 

*ـ باحث يف الفلسفة وأستاذ الدراسات العليا بكلية اآلداب ـ جامعة القاهرة ـ مرص.
]1]-  راجع دراسة الكاتب "هايدغر يف العربية". والتي ألقيت يف املؤمتر الدويل الذي عقده قسم الفلسفة بالجامعة االمريكية بالقاهرة 

]00] ونرشت يف العدد التاسع من أوراق فلسفية.

]]] - راجع شارل مالك، املقدمة، دار النهار، بريوت 001]، وعبد الرحمن بدوي، الزمان الوجودي، وكالة املطبوعات الكويت د. ت. 
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يف دراستنا هذه ال نهدف إىل  بيان موقف الفيلسوف من الفالسفة والفلسفة العربية االسالمية،   

وإن كان هايدغر قد ذكر ابن سينا يف أكرث من موضع رمبا كان أهمها ما أورده يف  محارضات 1927 

حول قضايا الفينومينولوجيا األساسية Die Grund probleme der phanomenolagie  وتحديداً 

يف إطار دراسته لتاريخ امليتافيزيقا يف العرص الوسيط]1]. 

والتشابه  والتقارب  التالقي  أوجه   بيان  إىل  تسعى  مقارنة  دراسة  تقديم  هدفنا  ليس  ذلك  إىل 

واالختالف والتباعد بيننا وبني الفيلسوف،  ذلك رغم توقف عدد من الباحثني العرب عند التالقي 

بني هايدغر وفالسفة وصوفية اإلسالم أمثال: ابن سينا وابن عريب ومالصدرا وسواهم يف مجاالت 

وقضايا فلسفية متعددة ]2].

إشكاليتنا هنا ليست فقط نظر هايدغر للفلسفة اإلسالمية،  وال هي الدراسة املقارنة بينه وبني 

فالسفة اإلسالم،  بل املقصود هو تناول أثر هايدغر لدى النخب العربية؛ وكيفية تناولهم لفلسفته 

وقراءاتِِهم املختلفة لها وتأويلهم ألفكاره وتطبيقهم فينومينولوجياه ليس فقط عىل كتاباتنا الفلسفية 

بل أيضا عىل إبداعنا الثقايف والفني يف الشعر والرواية والتصوير. ذلك ما ميكن أن نسميه بـ"تجيل" 

هايدغر يف العربية أو "تهدجر" العرب،  وهو "تهدجر" متعدد الصيغ واألشكال. منذ بداية تعرفنا 

عليه ونحن نقرأ أنفسنا بشكل ما يف هايدغر، رغم صعوبة تحديد هذه البداية. وميكن أن منيز هنا 

بني قراءات متعددة تتدرج مثل قوس قزح وفق درجات ومنظور الرؤية، حيث تبدأ من الشفافية إىل 

التلوين وصوالً إىل التأويل. أولها أكرث ارتباطاً به وأكرث حرفية وأمانة يف نقل فلسفته، وآخرها أكرث 

ارتباطاً بنا وقراءة ألنفسنا يف أعامله. 

بهايدغر بحيث ال تكاد تدرك من بني  "ملتصقة"  القراءات؛ قراءات  نشري إىل أن من بني تلك 

كلامته وحروفه معاين فلسفته، وهناك قراءات تحتاج عدسات مكربة حتى نتبنيَّ مالمح صورتها،  

ومنها ما تتم من خالل مسافة كافية تتيح الفهم والتفسري والرؤية الواضحة. وهذه األخرية هي محلُّ 

همِّ هذه الدراسة التي نتوقف فيها عند مجاالت ثالثة هي؛ أوال: هايدغر والرتجمة إىل العربية،  ثانياً 

هايدغر والتأويل،  وثالثاً: هايدغر والجامليات.  وعىل هذا ميكن القول أن قراءتنا لهايدغر ترتبط بنا 

نحن يف األساس، وبقدرتنا عىل الرؤية والقراءة، عىل الفهم والتفسري،  والرتجمة والتأويل، واإلبداع 

 Nader El- Bizri، The  140  –  119 ص   [1 العدد  املحجة،  مجلة  امليتافيزيقا،  لتاريخ  هايدغر  ونقد  السينوية  البزري،  نادر  ]1]ـ 

phenomenolgical Quest between Avicenna and Heidegger ,N,Y Binghamton [000

]]]- انظر ما كتبه كل من رشبل داغر ومحمد املصباحي يف املقارنة بني هايدغر وابن عريب وسنعرض لهام يف الفقرات القادمة، كذلك 

ما كتب عن مالصدرا وهايدغر.
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والتذوق بالقدر نفِسه الذي ترتبط به بالفيلسوف،  ورمبا أكرث مام ترتبط به وبفلسفته، أنها قراءة تعنينا 

نحن، ومن هنا كان العنوان "هايدغر ونحن". 

يف هذا املسعى نهدف إىل تقديم قراءة "استشكالية تأويلية"]1] لهايدغر وما أثارته وتثريه ترجمتنا 

أيضاً  بل  وتعقد مصطلحاته،   لغته  بصعوبة  فقط  األمر  يتعلق  ال  املرتجمني؛  بني  اختالف  من  له 

بالكيفية التي ميكن أن تغري ترجمته من فهمنا للغتنا وقدرتها يف التعبري عن الوجود وكيف ميكن أن 

تحيلنا إىل أنفسنا وإىل الوجود،  وجودنا نحن. القضية األكرث تعقيداً هي البحث يف ما ميكن أن 

يقدمه فهمنا وتأويلنا ألفكاره ومصطلحاته من إعادة النظر يف تراثنا الفلسفي والصويف. وأما تعدد 

القراءات والتأويالت يف هايدغر وفكرنا العريب اإلسالمي، فإنه يدفعنا إىل األمام يف اتجاه تحقيق 

تنقلنا  بكينونة وجودنا،  تتعلق  التي  املسألة  وتلك  آن.  الفلسفي يف  تراثنا  هايدغر وتحقيق  فلسفة 

إىل بحث يف تجيل نظرة هايدغر ألصل العمل الفني من أجل النظر يف أعاملنا اإلبداعية يف حقل 

الشعر والرواية والتصوير. أي إن هدفنا هو كشف املحجوب عن أثر هايدغر يف: حضورنا اللغوي 

والفلسفي واإلبداعي. 

البداية  هذه  طبيعة  ألدركنا  بدوي]2]  الرحمن  عبد  عند  هايدغر  حضور  بداية  اعتربنا  ما  فإذا 

  J.P.Sartar االستشكالية. فلقد ظهر عمل بدوي كرسالة للدكتوراه 1943 متزامناً مع كتابات سارتر

عن هايدغر؛ حيث قدم النسخة الفرنسية "للوجود والزمان" تحت عنوان " الوجود والعدم"؛ وهذا 

التزامن ال يوضح فقط طموح القراءة العربية األوىل،  الذي يتساوى مع طموح القراءة الفرنسية؛ 

بل ـ وهذا هو وجه اإلشكالية ـ أن بدوي يف عمله يقرتب تاماً من هايدغر ويكاد يتطابق معه، إال 

أنه يف الوقت نفسه يوجه له النقد. وهو ما يالحظه طه حسني يف عمل بدوي الذي دعا مراراً إىل 

التحرر من هايدغر.

دراسة بدوي شديدة االلتصاق بفلسفة هايدغر ومتحررة منها يف اآلن عينه. وعىل الرغم من أنه 

مفتون بها،  فقد كان قاصامً وناقداً لها كام كتب طه حسني،  مؤكداً أن عليه أن يتحرر منها ويبتعد 

عنها قليالً ]3]. ومام كتبه عن "الزمان الوجودي" يف مجلة الكاتب املرصي عام 1945 يقول حسني: 

إن بدوي "فتنته الفلسفة األملانية فتوناً شديداً،  ففرغ لها وعكف عليها وانفرد بإتقانها بني زمالئه 

]1]- هذا ما تذكره فوزية ضيف الله يف كتابها: كلامت نيتشة األساسية ضمن القراءة الهايدغرية. منشورات االختالف دار األمان،  الرباط 

015]،  ص30.

]]]- عبد الرحمن بدوي: الوجود والزمان،  دار النهضة العربية القاهرة، وانظر أيضا بدوي سرية حيايت،  املؤسسة العربية للدراسات والنرش 

بريوت،  لبنان،  الجزء األول. 

]3]- انظر طة حسني مجلة الكاتب املرصي، القاهرة 1946. 
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آراء غريه عرض  يعرض  املؤلف ال  أن  "املهم  الكتاب". ويضيف:  هذا  وفيها وضع  املرصيني،  

مبتكراً يف كثري من األحيان، وهو  ناقداً  الفاهم املستقيص فحسب،  وإمنا يشارك يف هذه اآلراء 

الناحية فيلسوف ال ناقل". )ص282(. ويشري طه حسني إىل نقطة مهمة تفيدنا يف طرح  من هذه 

اإلشكالية املتصلة بالعالقة بني بدوي وهايدغر ويقول: لو أن األمر بيده )يقصد أمر الجامعة وأمر 

ه بدوي إىل درس الفلسفة يف بالد غري أملانيا، ويف جو آخر غري هايدغر. فقد  الثقافة يف مرص( لوجَّ

يخيل إيلَّ أن جو الفلسفة األملانية قد استأثر بهذا العقل الخصب القوي استئثاراً خطراً يوشك أن 

يحد من آفاقه ومن حق اآلفاق أن تتسع)ص283( .

لقد تعددت القراءات العربية اإلسالمية لهايدغر، وتنوعت الصور التي قدمت له وعنه منذ دراسة 

بدوي؛ منها القراءات الوجودية التي تحدثنا عنها تواً وترتبط بها وتتشابه معها القراءة األنطولوجية 

التي نجدها لدى كل من عبد الغفار مكاوي يف "نداء الحقيقة"]1] ومحمود رجب يف "امليتافيزيقا 

محمد  لدى  وكذلك  املعارصة"]2]  الفلسفة  يف  الظاهريايت  و"املنهج  املعارصين"  الفالسفة  عند 

محجوب يف "مشكل امليتافيزيقا عند هايدغر" ثم القراءة الحداثية عند عبد الرازق الدّواي وما بعد 

الحداثية عند مطاع صفدي وعبد السالم بنعبد العايل]3] وأخرياً القراءة التأويلية عند عدد من مفكري 

الجيل الحايل يف العربية نخص منهم بالذكر الباحث التونيس فتحي املسكيني]4]. 

اواًل: ترمجتنا هلايدغر 

وعىل  العربية.  ثقافتنا  يف  مميزاً  استقباالً  لقيت  كام  كبري،  باهتامم  هايدغر  أعامل  حظيت 

الرغم من اختالفات املرتجمني يف التعامل مع لغته ومصطلحاته،  فقد نقلت نصوصه املختلفة 

ودراسات عنه. بعض نصوصه ترجم أكرث من مرة. عىل سبيل املثال مثة عدة ترجامت لدراسته "ما 

الفلسفة؟" قام بها؛ عثامن أمني ومحمود رجب وجورج كتورة وفاطمة الجيويش ومحمد مزيان، 

و"ما املتيافيزيقا؟" خمس مرات قام بها فؤاد كامل،  آمال أيب سليامن فاطمة الجيويش وإسامعيل 

]1]-انظر عبد الغفار مكاوي، مقدمة ترجمة نداء الحقيقة ونصوص أخري، دار الثقافة، القاهرة 1977 وللعمل طبعات متعددة دار رشقيات 

]00] – القراءة للجميع القاهرة. 

]]]- محمود رجب: امليتافيزيقا عند الفالسفة املعارصين، دار املعارف القاهرة ط ] عام 1986 واملنهج الظاهريايت يف الفلسفة املعارصة؛ 

املجلس األعيل للثقافة بالقاهرة ]00] وترجمته باالشرتاك مع فؤاد كامل نصوص هايدغر دار الثقافة الجديدة القاهرة 1974. 

]3]-انظر عبد الرازق الدّواي: موت اإلنسان يف الفلسفة املعارصة، دار الطليعة، بريوت، وعبد السالم بنعبد العايل يف عدة دراسات؛ خاصة 

أسس الفكر املعارص وتجاوز امليتافيزيقا، دار توبقال الرباط 1991 وهايدغر ضد هيجل: الرتاث واالختالف؛ دار توبقال. الرباط 1987  

]4]- نذكر من هؤالء فتحي انقزو خاصة يف كتابه هورسل ومعارصوه ,، خاصة املقالة الثالثة والرابعة من فينومينولوجيا اللغة إىل تأويلية 

الفهم، املركز الثقايف العريب، بريوت 006]، وبلغيث عون: الفنيومينولوجيا بني الوصف والهريمينوطيقا صعوبة يف وجود وزمان. العدد 

اإلناء  دار  األخري،  اإلله  فلسفة  أو  التأوييل  العقل  نقد  املسكيني؛  وفتحي   ،[006 تونس  والتأويلية،  الفينومينولوجيا  من حوليات  األول 

العريب، لبنان، والتفكري بعد هايدغر أو كيفية الخروج من العرص التأوييل للعقل، جداول للنرش والتوزيع، بريوت 011].
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املصدق وسعاد حمداش وكل من "هولدرلن وماهيّة الشعر" و"مسألة التقنية" و"ما الحقيقة" ثالث 

هايدغر يف صحفنا  برتجمة  االحتفاء  عناوين  بعض  وإليك  مرتني.  الفني"  العمل  "أصل  و  مرات 

العريب  "التلقي  عربياً"،  هايدغر  كان  "لو  باً"،   ُمعرَّ "هايدغر  الفكرية:  الضيافة  حسن  "يف  العربية 

لفلسفة هايدغر".    

يخربنا عثامن أمني يف مقدمة ترجمته الفلسفة والشعر 1963 أول ترجامتنا لهايدغر ببداية معرفته 

بفلسفة هايدغر أثناء دراسته بباريس واستامعه إىل ) لوسن ( و)الفل( 1932 ويقارن تييز هايدغر 

بني )زاين( )الكينونة( و)داـ  زاين( ) الكنيونة هنا واآلن(. وبني تييز الفالسفة واملتكلمني املسلمني 

بني وجود األشياء )يف األذهان ( ووجودها )يف األعيان( أو بني )الوجود الذهني( و)الوجود العيني(، 

أو الوجود العام املطلق والوجود املشخص املشار إليه )ص10(. ورغم هذا يظهر من حديثه عدم 

التعاطف مع هايدغر. يقول: "وأخذت أروِّض نفيس عند قراءته عىل الصرب عىل صحبته والتعاطف 

معه بقدر ما يف طاقتي. ولكنني كنت أحس،  يف كل جهد أبذله يف هذا السبيل،  بيشء يصدين 

اً موقفي منه يف  عنه صّداً... ثم يضيف: "مل أكن إذن من أنصار فلسفة هايدغر،  وما أحسبني مغريِّ

مستقبل أيامي: فرغم ما تكلفت يف محاولتي استلطاف صاحبها أو التودد إليه  أبان فرتة البحث عىل 

األقل،  فإنني مل أجد عنده إال ما يدعوين إىل النفور منه واالزورار عنه]1]" ص )11(. 

نتوقف عنده  ينهي مقدمته بحكم  لبعض أعامل هايدغر  أمني من عرض موجز  ينتهي  أن  بعد 

ألهميته؛ فهايدغر شاعر تام الشعور بفراٍغ روحيٍّ لكنه يتأىبَّ التظاهر بارتياحه لذلك الفراغ،  ومييض 

يف سبيله مؤكِّداً أن واجب الفيلسوف هو أن يجعل نفسه قادراً عىل أن يستجيب لنداء الكينونة إذا 

كان ال بد للكينونة من أن تكشف له عن ذاتها آخر األمر. عىل هذا األساس يحكم أمني عىل جهد 

هايدغر بالتأكيد عىل أن قدراً كبرياً من اإلغراب ميكن أن يغتفر ملفكر رزقه الله من سالمة القلب 

وخلوص القصد ما مكنه من ان يتبني هدفاً ميتافيزيقا يسعى إىل تحقيقه يف اطمئنان وإخالص.  

مثلام يتحدث روالن بارت عن لذة النص يحدثنا املفكر الراحل مطاع صفدي، ـ وهو أحد أهم 

جسور انتقال هايدغر إىل العربيةـ  عن لذة الرتجمة،  وعشق التلقي لهايدغر ويذكر يف مقدمته للعدد 

الرابع مجلة "العرب والفكر العاملي"، خريف 1988، تحت عنوان "الدخول يف العشق األخري" أن 

النص الهايدغري اليزال ميارس صدمته الدامئة لكل نسق لغوي يرتجم إليه. ومن هنا فإن رشَّاح 

هايدغر قد دخلوا مرحلة التأويل ومل يعودوا يكتفون برشح النص وترجمته إىل نص أكرث سهولة 

]1]- عثامن أمني مقدمة ترجمة دراسة هايدغر الفلسفة والشعر القاهرة 1963. 
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إذ أن  العريب كبرية لكنها فاعلة ومنتجة،  اللغوي  الهايدغري للنسق  النص  تناوالً. وصدمة  وأقرب 

تحديث التفلسف العريب مل يعد جائزاً إال حني يقرتف مغامرات املواجهة واملثاقفة مع متون النص 

الفلسفي املعارص. وإذا كانت كتابات هايدغر تأيت يف أول سلم الصعوبات لكنها تأيت كذلك يف 

أولويات الفكر الفلسفي الذي يشغل اليوم كبار العقول العاملية]1]. 

يف املضامر نفسه يتساءل فتحي املسكيني يف الفقرة الثانية من مقدمة ترجمته كتاب هايدغر 

هذا  عن  اإلجابة  محاولة  يف  أصالً؟  للرتجمة  قابلة  هايدغر  لغة  كانت  لو  عام  والزمان"  "الكينونة 

مع  مغامرة.  هي  بخاصة  هايدغر  وترجمة  بعامة  الفلسفية  الرتجمة  "بأن  املسكيني:  يقر  التساؤل 

نصوصه نحن نعيش "مغامرة الرتجمة" بإطالق. يف املغامرة نحن نذهب إىل أرض مجهولة لكن 

"املجهول هنا ليس هو رغم كل يشء النص،  الذي نرتجمه، أو الذي نطمع يف ترجمته، بل عىل 

العكس من ذلك ـ كام يفاجئنا املسكيني ـ إمنا هي لغتنا الخاصة. إن مغامرة الرتجمة ـ كام يقول ـ 

هي أن نغامر يف صلب لغتنا الخاصة. ذلك ألن الرتجمة هي مدعاة إىل تغيري عالقتنا مباهية لغتنا. 

أي بطريقتنا يف الكالم مبا هو طريقتنا يف الكينونة داخل العامل". لذلك تنطوي الرتجمة عىل قدر 

كبري من "املباغته" التي من شأنها أن تضع الدازاين الخاص بنا موضع خطر]2] )ص16(، إنه خطر 

الكينونة، فاملهم عنده أن الرتجمة هي نوع من التفسري.

ويف هذا السياق أيضا عنون املسكيني]3]، الذي مثل هايدغر نقطة محورية يف كتاباته، يف توطئة 

كتابه التفكري بعد هايدغر، بـ "هايدغر بالعربية أو الرتجمة والحرية". يقول: إن "هايدغر بالعربية" 

عبارة ال تعني أن نعرب مفاهيمه أو مصطلحاته فحسب، بل أيضاً عىل الخصوص أن نجعله يتكلم 

لغتنا، بحيث ميكننا أن ندعي دون مشاحة أنه قد فكَّر بعقولنا والتبس بأنفسنا لبعض الوقت، وداخل 

سياق ما كان لهايدغر الشخص" أن يعرفه". )السابق، ص 9(.

ولنتابع ذلك التحليل للتجربة التي عاشها املسكيني مع هايدغر وسعى إىل تأويلها. إنه يبرص 

صلة، بني الرتجمة والحرية. فحني نفكر، نحن نرتجم، أي نتملَّك قدرة تفكري كونية ولدت يف أفق 

أمة أخرى ومن ثم نتحرر من غربتنا إزاءها.  والرتجمة كام أكد هايدغر هي تأويل،  ومن هنا علينا 

بيان كيف كانت قراءاتنا لهايدغر محض تأويالت.  

]1]- راجع مقدمة مطاع صفدي للعدد الرابع من مجلة العرب والفكر العاملي خريف 1988. 

]]]- فتحي املسكيني مقدمة ترجمة الكينونة والزمان، دار الكتاب الحديث، بريوت ]01] ص 16 

]3]- فتحي املسكيني، التفكري بعد هايدغر، دار جداول، بريوت ص 9.
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ثانيًا: فهمنا هلايدغر بني التقرير والتأويل 

لقد نحونا يف تعاملنا مع النص الهايدغري ولغته واصطالحاته نحوين متالزمني:  وميكنك أن 

تقول أننا بإزاء ما يطلق عليه عثامن أمني "التعامل الُجوَّاين مع الفيلسوف  مقابل التأويل أو التعامل 

الرَبَّاين مع أفكاره. لتوضيح ذلك نقدم يف الفقرة التالية منوذجني للتعامل التأوييل مع هايدغر يف 

هرني  الراحل  الفرنيس  هام  الهريمينوطيقا  يف  املتخصصني  من  الثنني  اإلسالمية   العربية  ثقافتنا 

انصبت  لقد  عنه.  وكتب  بهايدغر  انشغل  وكالهام  عون.  باسيل  مشري  املعارص  واللبناين  كوربان 

أعامل  تركزت  فيام  اإلسالمي،  الصويف  العرفاين  اإلرشاقي  الفكر  األول عىل  وكتابات  اهتاممات 

الثاين يف الالهوت املسيحي]1] ومن هنا فهام تأويليان متضادان.

كتب عون دراسته بالفرنسية التي نرشت مؤخراً بالعربية تحت عنوان: "هايدغر والفكر العريب]2]" 

الفكر  العنوان يحمل يف أحد ضفتيه  أن  بعيدة عام نحن بصدده. ورغم  2015. وهذه دراسة غري 

العريب؛ إال أن هدف املؤلف كام يبدو من تحليالته هو غري ذلك، فالغاية عنده هي تناول العالقة 

بني هايدغر والفكر االسالمي كام يظهر يف مواضع متعددة من عمله. ولقد بدت هذه الدراسة كام 

لو أنها تقدم قراءة تقف يف مقابل قراءة هرني كوربان عن هايدغر يف ضيافة الفالسفة املسلمني.

تطرح قراءة عون؛ قضايا متعددة حول هايدغر والفكر العريب؛ وهو يقارن بني الرؤية الهايدغرية 

للوجود والرؤية االسالمية. ومن الغريب أنه  يرى أن هايدغر مل يرث يف العامل العريب عىل اإلطالق 

ـ كام يالحظ  السبب يف ذلك  أيديولوجي،  ويرجع  إغواء  أي شغف عقيل،  كام مل ميارس أي 

الكاتبـ   إىل أن التعقيد الذي طبع فكره بطابعه الخاص،  والراديكالية التي الزمت هذا الفكر، جعال 

هايدغر مؤلفاً تصعب إحاطته يف حدود ما يستطيع العقل العريب الحايل أن يتفكَّر فيه. وهو حكم 

يف اعتقادي غري صحيح، وتدحضه الدراسة املتأنية للقراءات العربية املختلفة ألعامل هايدغر كام 

يدحضه عمل عون نفسه حيث يقف يف مواجهة ال يصمد أمامها مع قراءة كوربان التأويلية. ولعّل 

إحصاًء أوليّاً لرتجامت أعامل هايدغر للعربية وما نقل إليها من دراسات حوله وما كتب عن فلسفته 

يقدم رؤية مغايرة ملا ذهب إليه.

]1]- تدور أعامل مشريعون يف مجاالت ثالثة مرتابطة هي: الالهوت املسيحي وكتب فيه مثاين عظات يف املعمودية ليوحنا الذهبي الفم، 

وعلم األصول الالهوتية مشري عون، الهوت الّتحرير، واملجال الثاين الحوار االسالمي املسيحي  وكتب فيه: بني املسيحية واالسالم بحث 

يف املفاهيم االساسية ومقاالت الهوتية يف سبيل الحوار، واألسس الالهوتية يف بناء حوار املسيحية واالسالم. ويأيت املجال الثالث غري 

 [004 العريب،  الفلسفي  التفسري  تاريخ علم  الفلسفية، بحث يف  )الهريمينوطيقا(  الفسارة   بعيد عن هذين املجالني، حيث أصدر كتاب 

وهايدغر والفكر العريب 015]. 

]]]- فريد نيمو: كوربان من هايدغر إىل السهروردى ترجمة فريد الزاهى،  مجلة نزوى،  ]01].  
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حني  ففي  العربية.  والفلسفة  هايدغر  بني  االختالف  نقاط  وتأكيد  بيان  إىل  عون  مشري  يسعى 

الفكر  ينهض  والعقل  النقل  وتخرتقه جدلية  اإللهية  القضية  تسكنه  فكر الهويت  العريب  الفكر  أن 

الهايدغري كفكر أنطولوجي يحركه حرصاً السعي إىل كشف حقيقة الكون،  ويتمحور حول عالقة 

األصيل  بالوجود  الخاص  اإلقبال  مبوجب  والكائن  الكون  بني  تربط  التي  واملواجهة  االختالف 

غري امليتافيزيقي. وفيام ترى األنرثوبولوجيا الهايدغرية إىل اإلنسان من زاوية العالقة التي تكونه 

وتربطه بالعامل )العاملية( وبالزمان )الزمانية( وبالتاريخ )التاريخية( وتدرجه يف حركة الكون،  فإن 

والتاريخ،   والزمن  العامل  خارج  يقيم  إلهي  كائن  مبشيئة  تربطه  اإلسالمية  الدينية  األنرثوبولوجيا 

وخارج الكون يف نهاية األمر. علينا أن نشري حيال هذا الترصيح إىل أن هناك الكثري من الدراسات 

التي تقدم لنا هايدغر الهوتياً بل إن ذلك ما نجده يف كثري من االنتقادات التي وجهت إىل فلسفته.  

 وإذا كان الفكر العريب املعارص يبتغي اإلفادة من اإلسهام الهايدغري،  فإن عليه ـ يف ما يدعو 

الله،  وهو االختبار  الدينية، مبعنى أن يخضعها ملقتضيات اختبار غرضية  لغته  ـ تغيري  إليه عون 

القائم رمزياً عىل تواري اإلله األخري وعىل غياب اإلله اإللهي. إذَّاك سيتمكن هذ الفكر عينه من 

تحرير الوجود التاريخي للعامل العريب من عوائق أيديولوجية ) يقصد دينية (  عدة تجيز لنفسها،  عن 

)ص84(. ،  أحاديٍّ وحرصيٍّ غري حق،  إرساء مرَجعٍ ثيولوجيٍّ

بني كوربان وهايدغر

يف املقابل نجد تأويل كوربان يف  "الخيال الخالّق عند ابن عريب" ويف "مقدمات ملؤلفات شهاب 

الدين السهروردي" و"تاريخ الفلسفة االسالمية منذ الينابيع حتى وفاة ابن رشد "، يبحث يف  العالقة 

بني هايدغر وعرفانيي اإلسالم، وهو من شغل فرتات طويلة من حياته بالفلسفة اإلرشاقية  إىل درجة أن  

البعض رأى أنه انطلق إىل دراسة الفلسفة االرشاقية من هايدغر ثم تحول إىل التصوف. لكن كوربان 

يصحِّح هذا الفهم الخاطئ حني يخربنا أنه التقي هايدغر يف هيدلربغ يف أبريل 1934 ويوليو 1936 

بينام كانت أول إصداراته عن السهروردي 1933، 1935 يف حقل التداول. أما ترجمته لهايدغر فإنها مل 

تَر النور إال بعد ذلك أي يف العام 1938. إال أن كوربان ال يلبث حتى يؤكد لنا أن ما كان يبحث عنه أو 

ما وصل إليه بفضل هايدغر هو عني ما كان يبحث عنه وما عرث عليه يف امليتافيزيقا اإليرانية اإلسالمية. 

 وانتامء كوربان للظاهريات جعله يؤكد أن التأويل أو الهريمينوطيقا هو ما يوصلنا إىل املعنى 

الباطني وراء امللفوظات الظاهرية. ويكشف لنا أنه وجد لدى هايدغر يف كتابه عن دون سكوت؛ 

من  العديد  يف  التأويل  هذا  اكتشف  وقد  التأميل".  "النحو  بـ  يسميه  ما  وهو  الطريق،  له  أضاء  ما 
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للتفلسف  جديداً  طريقاً  هنا  كوربان  يفتح  حيث  اإلسالمية،  الصوفية  للفلسفة  الكربى  النصوص 

باستخدام أدوات الهريمينوطيقا يف قراءة أعامل الصوفية املسلمني.

قبيل:  من  كلامت  خاصة   أمامه،  هايدغر  يضعنا  الذي  الغريب  املعجم  عند  كوربان  يتوقف 

من  التي  العمليات  تعنيِّ  التي  املصطلحات  وهي  االنبثاق؛   Erschliessen، Erschlossenheit

و االكتشاف،   أي    Entdecken قبيل  من  )الدازاين(؛  اإلنساين  الحضور  صيغ  تتكشف  خاللها 

Verborgen أي الكشف عن املستور. ومن خالل تجربته وجد مقابالت لهذه الكلامت يف العربية 

عليه  األعرس  من  سيكون  رمبا  أنه  اإلطار  هذا  يف  ويعرتف  اإلسالم.  يف  الكبار  الشهوديني  لدى 

عىل  يتدرب  مل  أنه  لو  وغريهم  الشريازي  املالصدرا  أو  عريب  ابن  أو  السهروردي  معجم  ترجمة 

الذي نجده لدى هايدغر. هذا  ما  بها لرتجمة املعجم األملاين غري املشهود  قام  التي  التامرين 

معجم  ومعرفة  اإلسالمي  الصويف  املعجم  معرفة  تسديها  أن  ميكن  التي  املتبادلة  الخدمة  يؤكد 

الظاهريات بعضهام لبعض. ذلك هو املفتاح الذي يقدمه لنا كوربان للفتح والكشف. وعىل هذا 

فإن مصطلح »كشف املحجوب«، الذي هو مسعى الظاهريات الذي  يظِهر املعنى الباطن املخفي 

تحت الظاهر،  وخلف الظاهرة،  الكشف الذي هو ما ميكِّن من إظهار حقيقة املحجوب]1]. 

بالرغم من بعض التوافق الذي وجده كوربان بني هايدغر وفالسفة اإلرشاق، يظل مثة اختالف 

أسايس. وهنا نجدنا أمام عاملَْي فهم صادرين عن عاملْي وجود ُمختلفني كل االختالف. إن االختالف 

األساس هو ذاك الذي نجم عنه »انتقال« كوربان من هايدغر إىل السهروردي، وهو اختالف يتعلق 

باستعامل املفتاح التأوييل؛ الذي وضعه هايدغر بني أيدينا، وهو مفتاح ال يعني االنخراط يف فلسفته 

ونظرته للعامل. فالتأويليات تشتغل انطالقاً من فعل الحضور الذي توحي به »دا« الداـ  زاين؛ فمهمتها 

تكمن يف تسليط األضواء عىل أن الحضور اإلنساين يفهم نفسه وميوضع نفسه،  ويحدد »الدا« )الهنا( 

أي وضعية حضوره، كام يكشف األفق الذي كان حتى ذلك الوقت محجوباً عنه. وإىل ذلك فإن 

ميتافيزيقا اإلرشاقيني، وميتافيزيقا صدرا عىل وجه الخصوص، سوف تبلغان أوجهام يف ميتافيزيقا 

الحضور عند هايدغر. 

دعونا نواصل بيان الهريمينوطيقا التي وظَّفها كوربان لتوضيح ما ميكن أن يوجد من اتفاق واختالف 

وتالٍق بني هايدغر وفالسفة االسالم. وسوف نعتمد هنا عىل كوربان نفسه ونتابع تحليالته، تلك التي 

العرفان ولدى هايدغر  أهل  الحضور لدى  تأوييل سامت وخصائص فعل  تأمل  فيها وعرب  يوضح 

]1]- املصدر السابق املوضوع نفسه. 
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الفيلسوف. ويرى كوربان أن من املهم أن نحتفظ دامئاً لكلمة إرشاق بداللتها األوىل،  أي طلوع 

ومرشق الكوكب،  الكوكب يف مرشقه. لكن املرشق هنا كام يقول هو مرشق ال ينبغي البحث عنه 

يف خرائطنا الجغرافية،  فهو النور الذي يطلع،  النوُر السابُق عىل كل يشٍء منزٍَّل وعىل كلِّ حضوٍر، 

لنا كيف نحلل  فإذا كان هايدغر يحدد  الحضور.  يوِجد  الذي  الذي يكشف عنها،  وهو  ألنه هو 

»دا« الدازاين،  وفعل الحضور،  فهذا ال يعني،  أن نفرض حدود األفق الهايدغري نفسها عىل فعل 

الحضور هذا]1]. 

يبني كوربان أنه إذا كنا قد انسقنا هكذا بعيداً عن الوجود واملوجود لدى هايدغر فإن ابن عريب 

يبقى ُمَعلَِّمنا الكبري؛ ذلك أن التجيل اإللهي جوهري،  يف صور متعددة توافق كل واحد من أولئك 

الذين لهم ومن أجلهم يتم التجيل. من الناحية الوجودية األصلية قد نقول بأن اإلنسان هو الذي 

يكشف لنفسه شيئاً )كائناً( كالله. من الناحية الالهوتية الله هو الذي يتكشف لإلنسان. والحكمة 

التصوفية املرآوية تتجاوز االختيار الصعب بجعلها الحقيقة التزامنية للطرفني املرتابطني ترابطاً ال 

ينفصم. بيد أن التجاوز يف ما يوضح كوربان يعود البن عريب أكرث منه لهايدغر. وهكذا يعود كوربان 

للرشق ولفالسفة وإرشاقيي اإلسالم ويستضيف هايدغر إىل حرضتهم وهو ما يحتاج إىل ذكر دائم. 

رابعًا: إعادة النظر يف الفكر االرشاقي والفلسفة العرفانية  

فيها صاحبها  يسعى  والتي  وابن سينا،  بهايدغر  تتعلق  التي  تلك  والقراءات،   من املحاوالت 

نادر البزري إىل النظر يف أنطولوجيا ابن سينا يف سياق الوجود والكينونة وفق نظرة هايدغر النقدية 

لتاريخ الفلسفة. يعتقد البزري أّن معالجة اإلرث السينوي ّ األنطُولوجي من املنظار النقدّي لتاريخ 

امليتافيزيقا، واملستند إىل هايدغر، ميكن أن يكون له مقاربات منهجيّة ومعرفيّة تتفاعل مع املباحث 

الفلسفيّة التي ُوضعت حول تاريخ املذاهب الفكريّة األوروبيّة يف معالجاتها ملسألة الوجود، ومع 

النظر إىل املفاهيم التي تحيط بالتساؤل الوجودّي حول الكينونة. النظر إىل هذا اإلرث، يستند إىل 

الدور الفاعل لفلسفة الشيخ الرئيس يف تطور النظم املعرفية واملعالجات الفلسفية ملسألة الوجود 

يف سياق تفتح الفكر السكوالستّي األورويّب وتفاعله النقدّي مع السينويّة وتاريخها )ص 121(.

يف هذا السياق يأخذ الباحث عىل هايدغر أن نظرته إىل األبعاد األنطولوجية يف فكر ابن سينا 

بقيت منحرصة يف إطار اإلشارة إىل الدور التدويني الحافظ لإلرث اإلغريقّي، مع عدم اإللتفات 

الفلسفي يف  الفكر  أو متغريات معرفية تجديدية عليه يف سياق تطور  نقديّة  إىل إدخال تعديالت 

]1]- املوضع نفسه. 
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الحضارة اإلسالمية..كذلك فإن فكر هايدغر ـ حسب الباحث ـ قد يفتح بعض املجاالت الجديدة 

للتفكري بقضايا األلوهية عرب السعي للتفكيك النقدي لتاريخ امليتافيزيقا وعالقتها الوثيقة بالثيولوجيا، 

وهذا لكونه ) أي هايدغر( يتصور بأن فهمنا لأللوهية مل يحصل بعد، كوننا يف حالة انحدار كبري عىل 

يخص  مبا  العميقة  دالالتها  لها  الوجودية  الظاهرة  هذه  والفكري.  والتأميل  األنطولوجي  املستوى 

استفحال أخطار العدمية.  

يف هذا الصدد ميكن أن نشري إىل محاولة ثانية يف حقل املقارنة بني مال صدرا )1572 – 1640( 

التي قدمها محمد بيد هند أستاذ االلهيات بجامعة إصفهان؛ الذي يوضح فيها أن معنى  وهايدغر 

"الحقيقة" هو أعمق وأشمل من أن تنحرص يف دائرة األلفاظ والقضايا، وأن هذه النقطة الدقيقة قد لفتت 

انتباه مالّ صدرا وهايدغر معاً، حيث أكّدا عليها ضمن مباحثهام الوجودية]1].يالحظ محمد بيدهند أن 

من غري املمكن أن تتّم عملية انكشاف الوجود ونيل الحقيقة عن طريق املنطق والعلوم االكتسابية. إن 

لغة الشعر )حسب رأي هايدغر (، ولغة العرفان والشهود )حسب مالّ صدرا( أقدر وأوىل ببيان الحقيقة. 

بعبارة أخرى، إن لغة الحقيقة هي الشعر والعرفان، ال لغة املنطق واالستدالل )ص 83(.

يف دراسته "بني الكشف والربهان: مالحظات يف الشعر والفلسفة" يبني الباحث والشاعر محمد 

عيل شمس الدين أنه ليس مستبعداً أن يكون هايدغر قد تأثر بالنص الصويف االسالمي يف تحليله لشعر 

هولدرلن Holderlin". هايدغر املؤمن يتامهي يف بعض مقوالته يف العود إىل الوراء واملحجوب 

واألرض واللغة كرمز للحقيقة مع مقوالت املتصوفة االسالمية الذين سبقوه "]2].  أما مقصود محمدي 

أن  فريى  هايدغر"،  ومارتن  املتالهني  عند صدر  الوجود وشهوده  أصالة  "نظرية  دراسته حول  يف 

ذلك  شائكة صعبة،  عملية  املتألهني  نظريات صدر  مع  واملاهية  الوجود  هايدغر يف  آراء  مقارنة 

منهج  باألحرى  هي  أو  ظاهراتية  فلسفة  هي  ـ  ورمزيتها  غموضها  عن  فضالً  ـ  هايدغر  فلسفة  أن 

بحث، لذا تتعذر مقارنتها بفلسفة صدر املتألهني املاورائية. ولكن ميكن يف بحث األنطولوجيا 

تشخيص نقاط ممكنة القياس بآراء صدر املتألهني، إذ يقرتب هايدغر يف تعريفه الوجود املحض 

واملوجودات الخاصة وسامتها ومميزاتها من بعض أفكار الشريازي، إىل حد ما]3].  

عل الخط نفسه، ويف سياق مسعاه لتقديم رؤية عن هايدغر وابن عريب يف مرآة ما بعد الحداثة 

]1]- محمد بيد هند: تحليل مفهوم الحقيقة يف فكري مالصدرا وهايدغر. ص 69. 

]]]- انظر محمد عيل شمس الدين الكشف والربهان: مالحظات يف الشعر والفلسفة مجلة املحجة العدد الثالثون ص 163.   

العاملية املعارصة.  ]3]- مقصود محمدي: نظرية أصالة الوجود وشهوده عند صدر املتألهني ومارتن هايدغر: يف املالصدرا والفلسفة 

بحوث مؤمتر املالصدرا ) اإليراين ـ العريب جزيرة كيش ( مؤسسة التاريخ العريب. بريوت لبنان 007]. ص 63] – 64]    
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يرى املفكر املغريب محمد املصباحي إىل صورتني من صور ابن عريب يف مرآة ما بعد الحداثة 

وهام: صورة العقل يف عالقته مع القلب، وصورة الوجود يف عالقته مع الوجدان.

وإثبات  العقل الستخالص  يستعمل  ابن عريب عندما  أن  الصورة األوىل يالحظ  وبالنسبة إىل 

املعارف الجديدة من املقدمات واملبادئ فإنه يركز انتباهه عىل أعراض اليشء الذاتية، دون اعتبار 

لباقي أعراضه األخرى غري الذاتية. هنا قد يلتقي هايدغر مع ابن عريب، وتلك سمة أساسية وثابت 

بنيوي يتفق فيه الفيلسوف مع الصويف؛ فهام معاً مل ينتقدا العقل من أجل إصالحه وتقوية فعاليته، 

بل انتقداه لغاية أن يستبدال به إما الفكر املرادف للشعر بالنسبة لهايدغر، أو الذوق والكشف بالنسبة 

املقوالت  من  الوجود  تحرير  شأنه  من  ـ  املصباحي  يوضح  كام  ـ  االستبدال  وهذا  عريب،  البن 

واملاهيات واملبادئ العقلية) ص 160(.

الصورة الثانية هي صورة الوجود. وهنا ينتقل املصباحي ملسألة نسيان الوجود عند كل من ابن 

عريب وهايدغر ويرى أن الذي أثار استغراب الصويف الكبري هو نسيان اإلنسان للوجود، وكأن "نسيان 

الوجود" هو من صميم الطبيعة البرشية. حقاً، مل يطرح الشيخ األكرب إشكالية النسيان عىل مستوى 

تاريخ الفلسفة أو تاريخ امليتافيزيقا، كام سيفعل هايدغر، وإمنا عىل مستوى تاريخ الوجود البرشي 

من حيث هو تاريخ لنسيان الله. بينام يربط هايدغر، نسيان الوجود باإلنسان ومبصري الوجود ذاته. 

غري أن موضوع ومعنى النسيان الهايدغري يف تحليل املصباحي يختلف كثرياً عام كان يؤمه الشيخ 

الفيلسوف األملاين مل يكن الوجود اإللهي؛ كان موضوعه  األكرب. فموضوع نسيان الوجود عند 

حقيقة املوجود. مل يكن ينتمي إىل مجال التيولوجيا وال إىل مجال األنطو ـ تيولوجيا، وإمنا إىل 

مجال امليتافيزيقا، باعتبارها تاريخاً الحتجاب الوجود باملوجود.

خامسًا: رؤية هايدغرية يف الفنون العربية 

نصل يف هذه الفقرة إىل تطبيقات عدد من الباحثني للمفاهيم الهايدغرية عىل اإلبداعات األدبية 

والفنية من شعر ورواية وتصوير، أو ما ميكن أن نسميه القراءة االستطيقية الهايدغرية انطالقاً من 

مفاهيمه حول اللغة وفلسفته يف الفن وقراءته لهولدرلن وتحليله للوحة فان غوغ.

العرشين"،   القرن  يف  الفن  "فلسفة  يف  هايدغر  عند  الفن  نظرية  عن  إبراهيم  زكريا  كتب  مذ 

مباحث  ضوء  عىل  والفن  "االستطيقا  يف  الزراعي  ومحسن  الجاملية:  "الخربة  يف  توفيق  وسعيد 

فينومينولوجية"،  وهي دراسات تتميز بغلبة التنظري الذي يتعقب املسار الفينومينولوجي الهايدغري 

النقدية تستلهم يف  العربية  الفنية املختلفة عربياً، والقراءة  الجاملية واتجاهاتها  تبلور األفكار  يف 
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بعض جوانبها قراءة هايدغر لألعامل الفنية وتطبقها عىل اإلبداع العريب. وقد ظهرت بعض كتابات 

ظاهرايت"  لتحليل  مدخل  والخطاب:  "الشكل  املاكري  محمد  كتاب  مثل   التطبيقي  املجال  يف 

ودراسة جواد الزيدي "فينومينولوجيا الخطاب البرصي: مدخل لظاهراتية الرسم الحديث"،  ودراسة 

عامرة كحيل وقراءتها الفينومينولوجيا للتصوير لدي الفنان الجزائري محمد خدة ".

وميكننا أن نتابع الجهود العربية خاصة فينومينولوجيا هايدغر وتطبيقها عىل الفنون العربية لدى 

كل من سعيد توفيق يف "ماهية الشعر عند حسن طلب"، و"عامل الغيطاين: قراءة يف دفاتر التدوين"،   

وكذلك لدى عامرة كحيل يف كتابها "املوضوع الجاميل يف ضوء املنهج الفينومينولوجي: مقاربة 

جاملية يف مناذج تجريدية عند الفنان محمد خدة". وهذه أعامل تبدو منفصلة عن جهود أخرى قدمت 

بحثاً عن الصلة بني الجامليات اإلسالمية وهايدغر وذلك عىل نحو ما كتبه رشبل داغر حول "الجاملية 

بني الغياب والحضور بني ابن عريب وهايدغر" التي يتناولها من خالل كتاب الجالل والجامل البن 

عريب، وأصل العمل الفني ملارتن هايدغر، وما كتبه فريد الزاهي حول "ابن عريب الصورة واألخرى" 

ادنا ألعامل إبداعية عربية عىل ضوء نظرية هايدغر الجاملية.  مام يدعونا إىل بيان تحليل كُتَّابنا ونُقَّ

 يؤكد توفيق عىل أن "ماهية الشعر هي التي تكشف لنا عن ماهية اللغة"، ذلك أن ماهية كلمة 

الشعر تكمن يف أنها تنطق معناها،  والشاعر إذن يكون شاعراً حقيقياً حينام ينطق معاين كلامته نطقاً 

خاصاً،  أي بصوت لغوي خاص يبقى ماثالً يف الكلامت نفسها،  وحسن طلب هو واحد من تلك 

القلة القليلة من الشعراء الحقيقيني. هذا ما ميهد به توفيق تحليله يف مقدمة كتابه "ماهية الشعر عند 

حسن طلب" وعىل نحو ما فعل هايدغر يف كتابه "عىل الطريق إىل اللغة". يقرأ توفيق شعر حسن 

طلب انطالقاً من تعامل األخري مع ماهية اللغة "،  فحسن طلب يتأمل ماهية اللغة ذاتها من خالل 

شعره وكأنه يريد بذلك أن يربهن لنا عىل أن ماهية اللغة التى تكمن يف النطق واإلفصاح والقدرة عىل 

التسمية إمنا تتحقق وتبلغ أعىل صورة ممكنة لها من خالل لغة الشعر]1] "

يدرك توفيق أن هذا التأمل يف اللغة بلغ ذروته يف شعر حسن طلب،  حتى إن الكلمة نفسها مل 

تعد هي وحدها القادرة عىل التسمية كام بني لنا هايدغر بل إن الحرف نفسه ال تستطيع لغة الفلسفة 

أن تكشف عنه وإمنا تكشفه لغة الشعر. وذروة هذا التأمل واالستعراض لقدرة الحرف عىل التسمية 

يروح يتجىل يف ديوانه "آية جيم". )ص24(. 

ومن الشعر إىل الرؤية يقدم توفيق دراسته التي يستلهم فيها هايدغر يف  "عامل الغيطاين: قراءات 

]1]- سعيد توفيق: ما هية الشعر عند حسن طلب،  الهيئة العامة لقصور الثقافة،  القاهرة،  1991،  ص3].   
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يف دفاتر التدوين" قراءة فينومينولوجية يف أدب الغيطاين، وهو يبدأ دراسته مبدخل إىل "ِشفرات" 

النص الغيطاين مؤكداً قدرة األدب عىل النفاذ إىل ظواهر الوجود العام والوجود اإلنساين، كام تتجىل 

يف تجربة الذات التي هي تجربة األديب معتمداً عىل كل من: مريلوبونتي يف مقال "امليتافيزيقا 

والرواية" وهايدغر الذي يؤكد عىل أن السؤال األسايس يف عاملنا هو سؤال الوجود. 

إن النص الظاهري يف تدوين "دنا فتدىل" ينصب عىل القطار. والقطار مرتبط عند الغيطاين بخربة 

الكشف،  هو أمر واضح من خالل تساؤالت حول القطار،  وهي أسئلة مرتبطة بالوعي الزماين )ص 

يقول:  عليه.  يطلق  فينومينولوجي كام  كأديب  الغيطاين  قدرة  تؤكد  النص  مقاطع من  38( عارضاً 

الفينومينولوجية يف  الرؤية  لتلك  عملياً  تجسيداً  لنا  يقدم  عديدة  هنا كام يف نصوص  "والغيطاين 

سطور قليلة ولكنها تنفذ إىل أدق التفاصيل املرئية والالمرئية]1] فالقطارات يف رؤية الغيطاين تعني 

أيضا الوعي بالزمان. يستشهد توفيق بقول الغيطاين: "للمواقيت مواضعها،  ولألماكن مواعيدها،  

اللحظة تعني مكانا،  وانفصام العرى بينهام يؤدي إىل عدم نجهله"، ويعلق عىل كّم الفلسفة يف 

التي كشفها  اإلنسانية  الخربة  بطبيعة  تتعلق  استبصارات خصبة  فيه  نلمس  الذي  البليغ  القول  هذا 

الفينومينولوجيون. )ص 43(.أما يف دراسته "ومضات الزمن يف نثار املحو" فإنه يناقش: خصوصية 

التشكيل الفني يف هذا التدوين، يقول: "مركزية سؤال الزمان تلح عىل الغيطاين يف أنحاء ال حرص 

لها،  فهي تلح عليه من خالل التساؤل عن الحياة واملوت،  ومن خالل تأمل نبضات القلب،  بل 

من خالل تأمل أحوال النفس التي تجسد تحوالت الزمان،  وكيف يكون الوصل والوحدة والهوية 

ل: "ذلك الذي كنتُه ومل أعد أكونُه،  عدة مرات كنتُه وتباعدنا،  انفصلنا عن  يف املتحوِّل واملتبدِّ

بعضنا ماذا يربط كل منهم بذلك الذي أكونُه اآلن،  اآلن ما الذي يربطني بذلك الذي سأكونه،  أي 

وشائج خفية؟ يعلق توفيق ليس للوجود معنى دون الزمان لهذا كان عنوان عمل هايدغر الخالد هو 

"الوجود والزمان". ولكن الزمان ذاته ليس له معنى دون الذاكرة،  وهذا ما نطالعه يف كثري من دفاتر 

الغيطاين. لقد وجد يف عمل الغيطاين كثري من التفلسف الذي يحاول أن يستحرض بقايا الوجود من 

ثنايا الزمان املنرصم دامئا،  الصائر أبدا إىل املحو والعدم. 

يف الدراسة األخرية تحت عنوان "االسم وأصداء الوجود" يف "كتاب الران"، فإن أول ما يالحظه 

الكتاب، وكأن  ومهيمن عىل سائر فصول  الصويف واضح تاماً  البعد  أن  التدوين  توفيق يف هذا 

الغيطاين يستعيد هذا املصدر الخصب السائر يف الكثري من أعامله السابقة عىل دفاتر التدوين.  

]1]- سعيد توفيق: عامل الغيطاين: قراءة يف دفاتر التنوير،  دار العني،  القاهرة،  ص9. 
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وهو يحلل الفكرة الرئيسية املهيمنة عىل هذا العمل،  بل كل تدوينات الغيطاين، أي سؤال الوجود 

والذي يتجىل من خالل تجربة اللغة،  وتحديداً من خالل تجربة الكلمة أو االسم،  االسم الذي 

يخلق وجوداً. وتوضح لنا قراءة توفيق أنها قراءة هايدغرية،  فلهذا األمر مرياث فلسفي عميق عند 

لنا هايدغر ليس مجرد إشارة  بنّي  الغيطاين. فاالسم كام  عند  يتعني ويصبح مرئياً  هايدغر قبل أن 

تعنيِّ شيئاً ما،  إمنا األسامء هي الرموز التي نستخدمها يف لغة الحياة اليومية واملصطلحات التي 

نستخدمها يف اللغة العلمية)9(.

الفن يف كتابها: "املوضوع الجاميل يف  الظاهرايت يف  تناقش اإلسهام  أما عامرة كحيل فهي 

ضوء املنهج الفينومينولوجي: مقاربة جاملية يف مناذج تجريدية عند الفنان محمد خدة" موظفة 

أفكار هايدغر يف فلسفة الفن يف قراءة إبداعات فن التصوير الجزائري الحديث،  وذلك من خالل 

مدخل يتناول املفاهيم واإلجراءات. وتخصص الفصل األول "اإلدراك الجاميل لظاهرة التجريد"  

محمد خدة  الفنان  عند  االلتزام  واستطيقا  الحديث،   الجزائري  الفن  التجريد يف  ظاهرة  ملناقشة 

واالستقبال الجاميل ألعامل خدة والفصل الثاين للتكوين التشكييل لظاهرة التجريد والثالث خربة 

املعنى يف أيقون الزيتون؛ البعد التجريبي للطبيعة،  سواء التشكيل اللوين،  أو البرصي أو البعد 

"استطيقا  والخاتة  التجريدي  التشكيل  يف  الحروفية  ظاهرة  واألخري  الرابع  والفصل  االستطيقي 

التجريد من منظور فينومينولوجياً الفن"]1].

لقد وجدت كحيل يف ترجمة التصورات الفينومينولوجية يف قراءة املحتويات البرصية الفنية 

إمكانية لتحويل الخربة الفينومينولوجية إىل خربة جاملية وتبني خطوات عملها عىل النحو التايل: 

"لقد اقتفينا يف قراءة اللوحة التدرج من الوصف إىل التحليل والتأويل،  ولذلك كنا نعاين التمظهر 

البرصي للوحة بعني الهاوي،  ال املحرتف،  إذ قد يفوتنا من اإلبصار ما مل مُنَكِّْنه من التجيّل يف 

املعنى فيفوتنا بذلك حسن تأمله وتأويله" )ص 14(.

تذكر الباحثة يف هذا الصدد تأمالت هايدغر يف لوحة زوج األحذية للرسام فان غوغ  وكتابات 

مريلوبونتي حول أعامل الرسام بول سيزان لتؤكد إفادة الفن الحديث كثرياً من التأمالت الفينومينولوجية 

وبخاصة الفن التجريدي. فخربة املعنى التي تتشكل إدراكاً جاملياً لدى املشاهد هي من قبيل سؤال 

املعنى الذي يحرك كينونة العمل الفني أثناء تلقيه؛ وهو ما يبتغى الوصول إليه كل باحث فينومينولوجي 

]1]- عامرة كحيل: املوضوع الجاميل يف ضوء املنهج الفينومينولوجي مقاربة جاملية يف ناذج تجريدية عند الفّنان محمد خدة - دار ميم 

للنرش، الجزائر 013]. 
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عن  سؤوالً  أفقاً  تنح  تظل  فإنها  مصدرها  أو  شكلها  كان  مهام  الجاملية  فاملدركات   .)57 )ص 

معنى مل ميزق بعد حجب الرؤية الفنية حول لوحة زيتية أو غريها من األعامل الفنية.  فإن حرضت 

فينومينولوجيا الفن منهجاً وأدوات إجرائية تتوسل بهام قراءة أعامل محمد خدة الفنية فإنه يحرض إىل 

جانبهام املوضوع الجاميل وأبعاده الفنية والتأويلية )ص 58(.

خالصة وتعقيب

يوم  تعرفنا عليه حتى  لهايدغر مذ  قراءتنا  الدالالت من ظاهرة صاحبت  نتبني بعض  مام سبق 

الناس هذا. أحيانا نلتقي وهايدغر عندما نكون متوجهني نحو غريه من الفالسفة كام فعل محمد 

بن سباع يف دراسته مريلوبونتى يف مناظرة هورسل وهايدغر مثالً، فام يلفت النظر يف هذا الصدد، 

ففي  نيتشه]1]  عرب  هايدغر  وتلقي  املعارصين.  الفالسفة  عرب  هايدغر  عن  األعامل  بعض  صدور 

الهايدغرية  القراءة  ضمن  األساسية  نيتشه  "كلامت  الله  ضيف  فوزية  كتبت  تقريبا  واحد  وقت 

هو  واملهم  نيتشه]2]"  خالل  من  هايدغر  أو  الغربية  امليتافيزيقا  وأزمة  "املتعايل  أندليس  "ومحمد 

صدور بعض هذه األعامل عن مؤسسات نرش ذات طبيعة اسرتاتيجية سياسية؛ وهو ما فعله املركز 

العريب لألبحاث ودراسة السياسات حيث نرش عىل سبيل املثال: "مريلوبونتي يف مناظرة هورسل 

وهايدغر" و "هايدغر والفكر العريب ]3]". ويكفي أن ترصد ما ترجم لهايدغر وما كتب عنه منذ 2011 

حتى تشعر أنه رمبا يكون األكرث حضوراً يف فكرنا وثقافتنا املعارصة.

]1]- انظر اعامل الهايدغري الجزائري إسامعيل مهنانة خاصة كتابه الوجود والحداثة: "هايدغر يف مناظرة العرص الحديث"، منشورات 

بريوت  للنرش؛  النديم  ابن  دار  مناظرة عرصه"؛  "هايدغر يف  األثر:  إىل  الكينونة  من  كتاب  وتحريره   [01[ الرباط  األمان،  دار  االختالف، 

 .[013

هورسل  مناظرة  يف  "مريلوبونتي  سباع:  بن  ملحمد  األول  هايدغر  عن  عملني  السياسيات  ودراسة  لألبحاث  العريب  املركز  أصدر   -[[[

وهايدغر" 015]، والثاين ملشري باسيل عون: "هايدغر والفكر العريب" 015].    

]3]- فوزية ضيف الله: كلامت نتيشه األساسية ضمن القراءة الهايدغرية، منشورات االختالف، دار األمان، الرباط 015] ومحمد أندليس: 

"املتعايل وأزمة امليتافيزيقا الغربية أو هايدغر من خالل نتيشه"، دار التنوير، بريوت 015]. تخربنا ضيف الله املتميزة يف الفقرة التي تحمل 

عنوانا تتساءل فيه كيف ميكننا أن نقرأ نيتشه اليوم ؟ أن القراءة الفلسفية الوحيدة لنيتشه؛ هي قراءة هايدغر ألنها نفذت إىل أعامق "كلامته 

األساسية ". )ص0]( وتؤكد ثانية بقولها أن القراءة الهايدغرية هي التي انفردت بتقديم استحداث جذري لقراءتها وتقدم أسباب ذلك ويف 

7]( ولدقتها  تبدو محاسبة "للنازية ")ص  1936 - 1955(، وهي قراءة   ( الفرتة  لنيتشه يف  التي سخرها هايدغر  النصوص  مقدمتها غزارة 

التأويلية )ص9]( وألن مثة رضب من القرابة الفكرية بني نتيشه وهايدغر. ومن هنا تخلص إىل أن قراءتنا للقراءة الهايدغرية لكلامت نيتشه 

األساسية، قراءة محيلة عىل"معضلة تأويلية كربي ")ص30(.  


