
سؤال ماهّية الوجود وجوهره
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مارتن هايدغر]]]

إىل  "مدخل  هايدغر  مارتن  كتاب  يف  النصوص  أبرز  أحد  هو  املستعاد  النص  هذا 

امليتافيزيقا". وهو جزء من الفصل الثالث من الكتاب املشار إليه، أما عن مكانة هذا املقتطف 

نه العناية بالسؤال الجوهري كمحور ملجمل  يف جملة أعامل هايدغر الفلسفية فتعود إىل تضمُّ

منظومته الفلسفية، وهو الذي يدور حول سؤال ماهية الوجود وجوهره.

نشري إىل أننا نستعيد هذا النص من الكتاب الذي صدر حديثاً عن دار الفارايب يف بريوت 

وقام بنقله من األملانية إىل العربية الدكتور عامد نبيل.

املحرر

يف الواقع، لقد أخذنا عىل عاتقنا مهمة دراسة كلمة "الوجود" وتفاصيلها، ببساطة، من أجل أن 

مكانتها  البحث بخصوصها، ومن أجل أن نحدد أيضاً  الحقيقة املطروحة عىل بساط  نفهم جيداً 

املناسبة. بالتأكيد، نحن ال نقصد، هنا، أن نقبل تلك الحقيقة املتعلقة بتلك الكلمة عىل نحٍو أعمى 

أو نقبل  الكالم فيها عىل عواهنه، كام لو أننا نقبل بحقيقة أن هنالك كالباً وقططاً موجودة من حولنا 

يف هذا العامل. هذا يف الواقع ما ننوي القيام به عىل الرغم من حجم املخاطرة التي تنتظرنا، وعىل 

التي  العناد الصلب  انطباعاً حاداً عن حالة  الرغم من أن هذا الهدف ومحاولة إنجازه رمبا يعطي 

تتملكنا، ويقدم نفسه عىل أنه ليس أكرث من سذاجة  بائسة من وجهة نظر اآلخريٍن تتعامل مع ما 

ليس له صلة باملوضوع وغري واقعي وتضعه يف حقل ما هو واقعي وتربك نفسها وتسقط، بالتايل، 

يف رشك عملية تحليل الكلامت العقيمة ليس إال. هنا، نحن نرغب وبقوة يف أن نلقي الضوء عىل 

هذه الحقيقة مهام كانت جسامة املهمة والصعوبات التي تنتظرنا. فنتاج جهودنا ينصب عىل تأكيد 

الحقيقة التالية وتوضيحها:

*ـ مارتن هايدغر ـ مدخل إىل امليتافيزيقا ـ نقله إىل العربية: د. عامد نبيل ـ دار الفارايب ـ بريوت ـ الطبعة األوىل ـ 015].
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طبقاً لعملية تطورها، فإن اللغة تشكل حتام صيغة املصدر لكلمة "الوجود"، عىل سبيل املثال: 

"أن يوجد" أو "أن يقدم نفسه"، ولكن مع مرور الزمن أصبحت اللغة، نتيجة لذلك، تنتج معنى ضعيفاً 

متبلداً وغامضاً لتلك الكلمة. هذا األمر يحدث، يف الواقع، هكذا ليكون عىل تلك الشاكلة وبهذه 

الصورة فحسب. فبدالً من الحصول عىل توضيح لهذه الحقيقة، أي حقيقة الوجود، التي نحن يف 

أمس الحاجة إىل توضيحها، نقوم فقط بطرح حقيقة أو واقعة أخرى، تناسب وتالئم تاريخ اللغة، 

تقع إما إىل جانبها أو خلفها.

وإذا حاولنا، اآلن، أن نبدأ مع تلك الحقائق التي تعود إىل حقل تاريخ اللغة وبدأنا نتساءل ملاذا 

التفسري الذي رمبا نظل نبحث عنه ونقتبسه سوف لن يصبح أكرث  هي كذلك، حينئذ فإن أساس 

وضوحاً كام نعتقد، بل سيصبح، باألحرى، أكرث غموضاً وقتامة. عالوة عىل ذلك، فإن حقيقة أن 

األشياء تقف كام هي هناك وتعمل وترتجم إمكاناتها كام هي مع كلمة "الوجود" تجعل منها تتحجر 

يف قوالب واقعيتها العنيدة الصلبة. ولكن هذا األمر حدث منذ زمن طويل. إن هؤالء الذين يتبعون 

املنهج املعتاد يف الفلسفة هم يف الواقع يستحرضون بقوة مثل تلك الحقيقة أعاله حينام يقولون 

منذ البداية: إن كلمة "الوجود" هي أكرث الكلامت خواء وفراغاً ولكن هي أيضاً مع ذلك ذات معنى 

ذلك،  عىل  بناء  الوجود(،  )كلمة  الكلمة  تلك  مع  بالعالقة  فيه  والتسليم  االعتقاد  يتم  وما  شامل. 

هو أنها ليست أكرث من مفهوم عام عاٍل، أي أنها جنس. لكن الواحد يظل بالكاد يكتشف مفهوم 

نهاية  ذلك، ويف  مع  القدمية؛  األنطولوجيا  "ens inn genere" كام طرحته  العموم"  "الوجود يف 

املطاف، ال يوجد املزيد من السعي والجهد الدؤوب والبحث الجاد يف هذا االتجاه عن معنى 

الوجود يف تلك األنطولوجيا. إن محاولة ربط السؤال الحاسم للميتافيزيقا مع هذه الكلمة الخاوية 

والفارغة للوجود يعني ببساطة وضع كل يشء يف حالة فوىض وغموض وارتباك. هنا يف الحقيقة ال 

توجد إال امكانية واحدة من أجل أن منيز وندرك خواء هذه الكلمة وفراغها وتركها من ثم إىل ذلك 

الحال. وهذا األمر رمبا يبدو هو الذي ينبغي أن نقوم به اآلن مع ضمري واضح ومرتاح، بل أكرث من 

ذلك مبا أن الحقيقة، املتعلقة بكلمة الوجود، قد تم توضيحها وحسم أمرها تاريخياً بوساطة حقل 

تاريخ اللغة. 

أن  أين علينا  "الوجود". ولكن  الفارغ لكلمة  البحث يف مسألة املخطط  نبتعد اآلن عن  دعنا  

نذهب إذا تركنا هذا األمر؟ الجواب عن هذا السؤال ال ميكن له أن يكون صعباً. يف الغالب، نحن 

"الوجود"؟.  كلمة  عند  التفاصيل،  من  الحجم  هذا  وتحديداً يف رسد  كثرياً،  توقفنا  نتساَءل: ملاذا 

دعنا نشغل أنفسنا اآلن مع دقائق وخصوصيات الحقول املختلفة للموجود بذاته. ألنه يف ما يتعلق 
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ورضوبها  املساعدة  األشياء  مقومات  كل  منتلك  ببساطة،  نحن،  املهمة  بهذه  املبارشة  مبسألة 

يف حوزتنا. نقصد بهذه األشياء هنا، األشياء امللموسة مبارشة بالنسبة إلينا، كل األشياء التي هي 

باستمرار يف متناول أيدينا، عىل سبيل املثال: اآلالت، والعربات أو املركبات...الخ. وإذا كانت 

لنا، وأنها ليست َمُصوَغًة بشكل كاٍف يك تعرب بحق  بنا يومياً كأشياء مألوفة  هذه األشياء تصطدم 

عن حقل "امليتافيزيقا"، فإننا سوف نقيد أنفسنا فقط يف حقل الطبيعة الذي يحيط بنا، عىل سبيل 

البحر، يف الجبال، يف األنهار والغابات وكل األشياء  املثال: يف األرض املرتامية األطراف، يف 

املوجودة فيها، من أشجار، وطيور، وحرشات، وحشائش وصخور. وإذا أردنا أن ننظر إىل موجود 

أكرب وأكرث إثارة لنا، سنعرث عىل األرض التي هي قريبة منا جدا ويف متناول أيدينا. واملوجود الذي 

يوجد عىل هذا النحو، يف الواقع، بطريقة مامثلة إىل أقرب قمة أو ذروة جبل هو القمر الذي يرتفع 

مرة أخرى ليلقي بضوئه عىل األرض، أو أي كوكب آخر. إن املوجود، عالوة عىل ذلك، هو ذاك 

الجمع املحتشد من الناس يف الشوارع املشغولة والناشطة والضاّجة دامئا بالحركة. املوجود هو 

نحن أنفسنا. املوجود هو ايبانيون. املوجود هو املقطوعات املوسيقية املختلفة للموسيقار باخ. 

املوجود هو كاتدرائية سرتاسبورغ. املوجود هو ترانيم هولدرلني الشعرية. املوجود هو املجرمون. 

املوجود هو املجانني الذين يقطنون يف مأوى املجانني.

يف الواقع، إن املوجودات يف كل مكان تثل حالة رىض واطمئنان يف قلوبنا كونها تحيط بنا 

من كل جانب. ولكن من أين لنا أن نعرف بأن كل واحد من هذه األشياء التي نستشهد بها وندرجها 

يف عداد بياناتنا مع الكثري من الضامنات هو ميثل حقاً املوجود؟ هذا السؤال األخري يبدو لنا أنه 

مناف للعقل ومحض سخف، ألن كل موجود عادي ميكن له أن يُقيم ويؤسس بطريقة ال يشوبها 

الخطأ حقيقة أنه موجود يف هذا العامل. نعم هذا األمر صحيح ومن املمكن التأكد من ذلك بال 

الغريبة عن لغتنا  إلينا، أن نستخدم مثل تلك الكلامت  بالنسبة  عناء.]بل حتى ليس من الرضورة، 

اليومية املتداولة، "كاملوجود" و"املوجودات"[. ويف الواقع ال نستطيع أن نستوعب أن نفهم يف 

هذه اللحظة محاولة أن نشك بوجود كل تلك األشياء التي تحيط بنا، وأن نقيم شكوكنا فقط عىل 

نتاج  فقط محض  هو  املوجودات  تلك  من  نجربه  ما  أن  أي،  مفرتضة،  علمية  أساس مالحظات 

أحاسيسنا فحسب وأننا ال ميكن مطلقاً أن نهرب من سلطة أجسادنا، التي تبقى مرتبطة بكل األشياء 

التي قمنا بتسميتها. ويف واقع األمر، نود أن نطرح بعضاً من املالحظات مقدماً بشأن هذا املوضوع 

وهي: إن مثل تلك االعتبارات واملالحظات العلمية املفرتضة، التي يشعر الناس من خاللها أنهم 

متفوقون وواثقون، هي ليست كذلك تاما وبالضبط.
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يف غضون ذلك، ينبغي لنا ببساطة أن ندع املوجود يوجد ويكون، مبا أنه يحيط بنا ويهاجمنا، 

ومبا أنه يلهمنا وينفخ فينا الحياة أو يغمنا معاً، يف حياتنا اليومية املتداولة وكذلك األمر يف الساعات 

واللحظات العظيمة، ينبغي لنا أن ندع املوجود يكون ويوجد، تاماً كام هوالحال. ولكن إذا كان لنا 

أن نحمل أنفسنا، وبالتايل، يف مسار وجودنا التاريخي ـ هناك ـ ]يف ـ العامل[، بدون روح البحث 

املتأين، كام لو أننا نأخذه عىل أنه أمر مسلم به؛ وإذا كنا يف كل حالة ندع املوجود أن يكون موجوداً 

كام هو، حينئذ ينبغي لنا أن ندرك جيداً معنى كل من كلمة "يوجد أو يكون" ومعنى كلمة "الوجود".

ما  يكون يف مكان  أن  املوجود، واملفرتض  كان  إذا  ما  بدقة  نحدد  أن  لنا  يتسنى  ولكن كيف 

وزمان ما، هوموجود أو غري موجود يف الواقع، إذا مل منيز يف املقدمة وسلفاً بني مفهومي الوجود 

الحاسم ما مل نعرف وبشكل محدد  التمييز واالختالف  أن نجري هذا  لنا  يتسنى  والعدم؟ وكيف 

العدم والوجود.  التمييز بني مفهومي  التمييز: أعني  معنى األساس الذي نجري عليه عملية  سلفاً 

كيف ميكن ألي ولكل موجود أن يكون موجوداً ومفهوماً بالنسبة إلينا ما مل نفهم سلفا مفهوم كل 

من الوجود والعدم؟

ولكن األمر الذي ال يطاوله الشك هنا هو أن املوجودات دامئا تصطدم بنا ونلتقي بها عىل طول 

الخط يف حياتنا. فنحن نعمل عىل التمييز والتفريق بني وجودها عىل هذه الشاكلة ووجودها عىل 

الشاكلة األخرى، ونشكل ونطلق، من ثم، األحكام يف ما يتعلق بالوجود والعدم. حينذاك يصبح أمراً 

سطحياً الكالم، وحتى من الخطإ القول: إن هذه الكلمة ]أي كلمة الوجود[ هي كلمة فارغة وغامضة 

وغري محددة، كام كنا نردد سابقاً.

إن مثل تلك االعتبارات تضعنا فعالً يف موقف متناقض إىل أبعد الحدود. ففي البداية، كنا قد 

قررنا وجهة النظر التي تقول: إن كلمة"الوجود" ال تخربنا شيئاً محدداً. ونحن مل نقرر هذا االمر يف 

املقدمة؛ ال، فلقد عرثنا عليها، وما زلنا نعرث عىل الحقيقة التي تقوم بوضوح: إن "الوجود" هو عبارة 

عن معنى غامض وغري محدد. ولكن من جانب آخر، فإن البحث واالستقصاء، والذي فقط رشعنا 

يف إنجازه للتو، يقنعنا أن نقوم فعالً وبوضوح مبحاولة التمييز بني "الوجود" و"العدم".

فإذا أردنا أن نكيف أنفسنا ونجعلها تتوافق مع هذا الوضع، ينبغي علينا أن نضع يف الحسبان 

األمر الالحق: رمبا قد يكون أمر مشكوك فيه ما إذا كان املوجود الفردي، املوجود يف مكان ما 

لنا أن نرتكب خطأ بهذا الخصوص، عىل  بالفعل. رمبا ميكن  أو غري موجود  وزمان ما، موجوداً 

سبيل املثال: رمبا نتساءل ما إذا كانت هذه النافذة هناك، والتي بالرغم من كل يشء هي موجودة، 
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التمييز  فإن  بقوة،  نفسه  يطرح  الشك رمبا  مغلقة. مع ذلك، حتى وإن كان هذا  اوغري  مغلقة  هي 

املحدد والواضح بني "الوجود" و"العدم" ينبغي أن يكون دامئاً حارضاً يف أذهاننا. ففي تلك الحالة 

فقط نحن ال نلقي بظالل الشك عىل حقيقة أن "الوجود" هو حقاً أمر مختلف تاماً عن "العدم".

وهكذا، فإن كلمة "الوجود" هي كلمة عي محددة وغامضة ومجهولة يف ما يتعلق مبعناها وما 

زلنا بحاجة إىل أن نفهمها بشكل قاطع ال مراء فيه حتى وإن قمنا بتمييزها عن العدم. صحيح أن 

كلمة الوجود تبدو لنا، وهذا األمر ُمربهن عليه، غامضة وغري محددة املعنى تاماً، ولكنها مع ذلك 

ويف الوقت ذاته محددة جدا وبقوة. وانطالقاً من وجهة نظر املنطق املعتادة فإننا هنا يف تناقض 

واضح وصار. ]فنحن نعرف[ أن اليشء الذي يناقض نفسه ال ميكن أن يكون أو يوجد . عىل سبيل 

املثال: ال يوجد يشء عىل هيئة دائرة مربعة. ولكن مع ذلك بني أيدينا هذا التناقض التايل: وجود 

محدد، وغري محدد كلياَ يف آن واحد. فإذا انحدرنا إىل مستوى نخدع فيه أنفسنا، وإذا كنا منتلك 

فإننا سوف نجد  اليوم املزدحمة وأقسامه،  الزمن نخصصها ألنفسنا وسط كل نشاطات  برهة من 

أنفسنا نقف وسط هذا التناقض الصارخ بوضوح. "وقوفنا" هذا هو، باألحرى، أكرث حقيقة وصدقاً 

وواقعية من أي يشء آخر ميكن أن نطلق عليه أنه يشء واقعي؛ إنه أكرث حقيقة وصدقاً وواقعية من 

حقيقة الكالب والقطط ومن السيارات الجرائد واملوجودة حولنا.

وعىل نحو مفاجئ، فإن حقيقة أن كلمة الوجود هي كلمة فارغة بالنسبة إلينا تأخذ اآلن شكالً 

وطريقاً مختلفاً تاماً. فنحن بدأ الشك يساورنا يف أن تلك الكلمة رمبا ال تكون كام يبدو للوهلة 

األوىل بأنها مجرد كلمة فارغة وخاوية كام تم ادعاء ذلك ]يف الصفحات السابقة[. فإذا فكرنا بعمق 

وعن كثب يف طبيعة هذه الكلمة، فسنجد أنها يف نهاية املطاف ستتحول إىل حقيقة، عىل الرغم 

من ضبابية معناها وعموميته، وأننا بال شك نقصد بها شيئاً محدداً ومعيناً. هذا الوضوح، يف الواقع، 

هو محدد جداً وال نظري له، وخصوصا يف ما يتعلق بنوعه إىل درجة أنه ينبغي أن نقول مجربين 

األمر التايل:

بالتايل يكون منثوراً بني كل  أيَّاً كان، والذي  إن الوجود الذي يخص أو يعود إىل كل موجود 

تلك األشياء التي هي مألوفة وحارضة بالنسبة إلينا، وهو يشء أكرث فرادة وخصوصية من كل األشياء 

األخرى املثور فيها.

عالوة عىل ذلك، إن أي موجود، حتى وإن كان فريداً يف نوعه، ميكن أن تتم مقارنته أنطولوجياً 

مع املوجودات األخرى.فتحديد هويته يزداد وينمو ويرتسخ من خالل تلك املقارنات. ولذلك، 



453 سؤال ماهّية الوجود وجوهره

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

الكثري  يف  سلفاً  معروف  وغري  محدد  غري  أيضاً،  اليشء  هذا  سيكون  املقارنات  تلك  ومبقتىض 

من النواحي األخرى. لكن "الوجود" مع ذلك، ال ميكن مقارنته بأي يشء آخر. وعىل ]النقيض[ 

من الوجود، فإن اليشء الوحيد األخري املتبقي لدينا ]والذي ميكن مقارنته به[ هو"العدم". وهنا 

ينبغي أن ال يفوتنا القول أنه ال ميكن إجراء املقارنة بني االثنني ]الوجود والعدم[. وإذا سلمنا بأن 

"الوجود"، بالتايل، ميثل أكرث األشياء فرادة يف نوعه وأنه ال نظري له وال ميكن مقارنته بأي يشء آخر، 

فإن كلمة "الوجود" حينئذ سوف لن تكون كلمة فارغة وخاوية، وهي، يف الحقيقة، ينبغي القول: 

ليست كلمة فارغة وخاوية إطالقاً. ورمبا نقنع نفسنا بيرس بهذا األمر عن طريق إجراء عملية املقارنة 

نراها  أو  لفظية  أو  كوحدة صوتية  طريق سامعها  عن  إما  "الوجود"  كلمة  ندرك  فحينام  ذلك.  مع 

كعالمة مكتوبة، فهي عىل الفور تنح نفسها امتيازاً عىل أنها حقاً يشء آخر مختلف عن تعاقب 

األصوات والحروف يف أي كلمة، وحتى يف كلمة "التعويذة". وهذه األخرية هي أيضاً تعاقب من 

األصوات، لكننا نقول عىل الفور أنها خالية من املعنى وأمر فارغ وأخرق، عىل الرغم من أنها تلك 

معناها كصيغة سحرية. وبشكل مامثل، فإن كلمة "الوجود"، املكتوبة واملرئية، تختلف يف الحال 

."Kzomil" عن كلمة

فهذه الكلمة األخرية هي أيضاً، سياق وتعاقب من الحروف، ولكن يف العالقة مع هذا التعاقب 

أو السياق ال ميكننا أن نفكر بأي يشء ذي معنى ومدلول يف ما يتعلق بها. لكن، يف الحقيقة، ينبغي 

ى بكلمة فارغة؛، ففي الغالب قد تتهالك الكلمة وتتهّرأ،، لكنها  القول أنه ال يوجد إطالقا ما يُسمَّ

مع ذلك تبقى ممتلئة باملعنى والداللة. إن االسم "وجود" يظل يحتفظ بقوته الوصفية العامة. إن 

القول الالحق: "بعيداً عن هذه الكلمة الفارغة "الوجود" ينبغي لنا أن نذهب إىل املوجودات الفردية 

الشخصية"، يربهن عىل أنه ليس قوالً مترسعاً فقط، ولكنه أيضاً نصيحة أو مشورة مشكوك فيها جداً 

وال ينبغي األخذ بها. دعنا نفكر مرة أخرى يف مجمل املوضوع هذا من خالل مساعدة األمثلة، وأن 

نكون متأكدين، بأن يكون حال تلك األمثلة حال كل األمثلة التي نستعريها حينام نتعامل مع هذا 

السؤال، أي ال ميكن لها مطلقاً أن توضح املوضوع كله يف نطاقه الكامل، وبناًء عىل ذلك، ينبغي 

أن تُؤخذ أو يُتَعاَمل معها مبقدار معني من التحفظ.

املفهوم  مع  والكيل"للوجود"  العام  املفهوم  نستبدل صيغة  أن  نريد  املثال،  إيراد  وعن طريق 

العام والكيل "للشجرة". فإذا أردنا اآلن أن نحدد ما هي بالضبط ماهية الشجرة وجوهرها، علينا أن 

نبتعد عن املفهوم العام لألنواع الخاصة الفردية لشجرة وعن العينات الخاصة لهذه األنواع. هذا 

املنهج هو منه واضح ـ بذاته لدرجة أننا، تقريبا عىل ما أعتقد، نرتدد كثرياً يف ذكره. لكن األمر ليس 



نصوص مستعادة454

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

بهذه البساطة التي يوحي بها كل ذلك. اآلن، كيف لنا أن نعرث عىل األشجار الفردية املهمة بحد 

تتألق  البحث عن الشجرة، ما مل  لنا أن نكون قادرين حتى عىل  ينبغي  ذاتها، أي كأشجار؛ كيف 

هذا  كان  فإذا  أمامنا؟  عام  بشكل  الشجرة(  تصور  أي  ـ  للشجرة  املتمثلة  والفكرة  الصورة  وتلمع 

التصور العام "للشجرة" غري محدد تاماً وضبابياً بحيث أنه ال يعطينا أي إشارة معينة للبحث والعثور 

عىل الشجرة، فإننا رمبا نجيء تاماً بالسيارات واألرانب، كموجوداتنا الشخصية املحددة الفردية، 

"الشجرة"  ماهية  نعني  أن  أجل  من  أنه  القول  الصواب  من  يكون  رمبا  ذلك،  مع  للشجرة.  كأمثلة 

أن منر من خالل  أوالً،  علينا  ينبغي  الجوانب،  من  الكلمة ويف كل جانب  معنى  بكل  وجوهرها 

املوجود الفردي الشخيص، فإنه يبقى عىل األقل صحيحاً عىل حد سواء أن مسألة توضيح املاهية 

وثرائها هو أمر ممكن وفق األساس الجذري، والذي من خالله نقدم ونعرف املاهية العامة أو الكلية 

"للشجرة"، والتي يف هذه الحالة تعني بدورها أيضاً ماهية "النبات"، والتي بدورها تعني أيضا ماهية 

والتي  "للشجرة"،  املتطورة  املعرفة  مؤرش  بواسطة  قيادتنا  تتم  مل  فام  و"الحياة".  الحية"  "األشياء 

تتحدد بشكل واضح من داخل أساسها الجوهري، فإننا ميكن أن نستعرض ونلقي نظرة عىل اآلالف 

واآلالف من األشجار ـ عبثاً ـ ينبغي أن ال نرى الشجرة ]بذاتها[ بسبب األشجار.

مبا  الالحقة":  الحجة  يطرح  رمبا  املرء  "الوجود"،  مبصطلح  يتعلق  ما  يف  أكرث،  وبدقة  اآلن، 

أن الوجود ميثل أكرث املفاهيم عمومية وشموالً، فإن تصورنا وفهمنا له ال ميكن أن يكون يف أي 

حال من األحوال أعىل مام هو عليه بالنسبة إلينا. ففي التعامل مع هذا املفهوم، باعتباره املفهوم 

األسمى واألكرث عمومية باإلشارة إىل ما يُصنف وإىل ما ينضوي أو يندرج "تحته"، فإنه ليس فقط 

من املستحسن أن منسك بهذا التأويل بقوة ولكن أيضاً، ينبغي أن نعتربه مبثابة األمثل الوحيد الذي 

من خالله ميكن لنا إيقاع الهزمية مبسألة فراغه وخوائه.

ومام يلفت النظر حقاً أن هذه الحجة كام يبدو ليست عىل صواب. هنا، دعنا نُورِْد سببني لتربير 

ذلك:

إنها وبشكل عام تنفتح عىل السؤال الالحق وهو ما إذا كانت عمومية الوجود وكليته هي   )1(

ذاتها عمومية الجنس وكليته. لكن أرسطو، مع ذلك، قد ألقى بظالل الشك بقوة عىل هذه النقطة 

تحديداً. نتيجة لذلك، فإنه ال يزال موضع الشك ما إذا كان الوجود الفردي الشخيص ميكن اعتباره، 

أي وقت آخر مىض، مثاالً للوجود، عىل الشاكلة نفسها التي نعترب فيها، عىل سبيل املثال: شجرة 

البلوط مثاالً "للشجرة بحد ذتها".
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إن كلمة "وجود" هي، يف الواقع، عبارة عن اسم كيل، وإنها عىل ما يبدو تظهر ككلمة من   )2(

بني العديد من الكلامت األخرى. ولكن هذا الظهور يبدو أنه مخادع ومضلل. يف الحقيقة، إن االسم 

من جهة، وما يُسّميه هذا االسم من جهة أخرى، كالهام أمر فريد من نوعه وال نظري له يف عامل 

اللغة. ولهذا السبب تحديداً، فإن أي عملية توضيح عن طريق إيراد األمثلة بهذا الصدد هي محض 

تشويه وتحريف: ألن كل مثال يف هذه الحالة تحديداً ال يربهن إيراده عىل الكثري بل باألحرى، عىل 

القليل والقليل جداً. ولقد أرشنا أعاله إىل مسألة أننا ينبغي أن نعرف مقدماً ماذا تعني "الشجرة"؟ 

من أجل أن نكون قادرين حقاً عىل البحث والعثور من ثم عىل األشياء الفردية الشخصية املحددة: 

إىل  بالنسبة  واألصدق  صحة  األكرث  يبقى  األمر  فهذا  املشخصة.  الفردية  واألشجار  الشجرة  نوع 

الوجود. هنا، إن النقطة ذات األهمية الكربى التي ال تقارن هي رضورة أن نفهم كلمة "الوجود" سلفاً 

ومسبقاً. إذن، ال ينبغي، وبسبب "عمومية وكلية" الوجود بالعالقة مع كل املوجودات، أن نعجل يف 

االبتعاد عنه، ونذهب بدالً من ذلك نحو طريق املوجود الفردي الشخيص؛ ال، بل إن ما ينبغي حقاً 

أن يحدث هو العكس، ذلك أننا ينبغي أن نواظب ونثابر يف العمل مع "الوجود" ونعمل عىل إثارة 

وتبيان أصالة وفرادة وتيز هذا االسم وما الذي يُسميه ويطرحه ملستويات وآفاق املعرفة.

غري محدد ومعني  يظل ضبابياً  "الوجود"  كلمة  معنى  بأن  تقول  التي  الحقيقة  من  الضد  وعىل 

لنا، فإن حقيقة أننا نفهم "الوجود" ومنيزه مع درجة من اليقني ونفرقه عن "العدم"، هي ليست فقط 

حقيقة أخرى، أوحقيقة ثانية؛ بل هام يف الواقع ]أي الوجود والعدم[ كالهام يعودان إىل بعضهام 

البعض، مبعنى أنهام حقيقة واحدة. يف هذه األثناء، فإن هذه الحقيقة الواحدة األخرية فقدت تاماً 

صفة الحقيقة بالنسبة إلينا. فنحن ال نعرث عليها أيضاً، معطاة بني العديد من الوقائع األخرى. بدالً 

من ذلك، بدأنا نلقي بظالل الشك عىل بعض من العمليات والتي هي يف الواقع يف حالة عمل 

مستمر داخل ما نعتربه حتى هذه اللحظة، مجرد حقيقة أو واقعة ثابتة. وطبيعة هذه العمليات تستثني 

الوجود من "الحاالت والحوادث" األخرى.

ولكن، قبل أن نستأنف محاولتنا للعثور عىل ما هو نوع وطبيعة العملية التي هي يف حالة حركة 

وفعالية يف هذه الواقعة، دعنا نَُقْم بآخر محاولة ونعتربها مجرد يشء مألوف ومحايد. دعنا نعترْب أن 

هذه الواقعة أو الحقيقة ]املتعلقة بالوجود[ غري موجودة. دعنا نفرتْض أّن هذا املعنى غري املحدد 

للوجود أنه ال يوجد وأننا أيضا ال نفهم ما الذي يعنيه هذا املعنى. فامذا بعد هذا؟ هل سيكون اسم 

الوجود ليس أقل أو أكرث من أي اسم وفعل آخر من أسامء وأفعال لغتنا؟ الجواب: ال، سوف لن 

تكون هناك لغة باملرة اذا افرتضنا أنه ال يوجد معنى للوجود. سوف ال يوجد موجود واحد بحد ذاته 
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يفتح ويفض نفسه ويتجىل من خالل الكلامت، ألنه مل يعد من املمكن ذكره والحديث عنه أو 

التعبري عنه بكلامت يف ظل افرتاض عدم وجود معنى للوجود. ألن الحديث عن املوجود بحد 

ذاته يتضمن أن تفهم هذا املوضوع سلفاً ومسبقاً كموجود، أي، أن تفهم وجوده. وعىل افرتاض 

الضبايب  معناها  حتى  تتلك  ال  "الوجود"  كلمة  أن  افرتاض  وعىل  تاماً،  الوجود  نفهم  مل  أننا 

أنفسنا سوف  من  فنحن  لغتنا  واحدة يف  كلمة  هناك  تكون  لن  فإنه سوف  أعاله،  ذكره  تم  الذي 

لن نكون متحدثني أو متكلمني ملقاً وسوف لن نكون مشابهني ملا نحن اآلن عليه تاماً وبكل 

معنى الكلمة. إن املرء يقول "نعم" و"ال" فقط ألنه يف أعامق ماهيته وجوهره هو إنسان متكلم، 

الوجود. هذه هي ميزته واختالفه عن اآلخرين. وهي يف  إنه متكلم النه يتحرك يف سياق معنى 

الوقت ذاته تثل عبثه الطائل الذي يرزح تحته. إن هذه امليزة أعاله ]كونه متكلامً[ تيزه عن باقي  

املوجودات كاألحجار، والنبات، والحيوانات، ولكن أيضا عن اآللهة. وحتى لو كنَّا منتلك آالفاً 

وإن  األخرى،  واألعضاء  الحواس  من  والعديد  األيدي  من  وآالفاً  اآلذان،  من  وآالفا  العيون  من 

املوجودات  كل  فإن  الوجود،  معنى  أصالً عىل  القامئة  اللغة  قوة  طياتها  بني  تتضمن  ماهيتنا ال 

الذي  أقل من املوجود  ليس  الذي هو نحن سيكون  بوجهنا، وإن املوجود  أبوابها  تغلق  سوف 

هو ليس نحن.

إن املراجعة وإعادة النظر يف كل ما قمنا مبناقشته حتى هذه اللحظة يكشف لنا أنه من خالل 

جانب  من  والتسليم  اآلن(  حتى  اسم  بدون  زالت  ما  )والتي  كواقعة  وتثبيته  الوجود  فهم  طرح 

إلينا هوعبارة عن كلمة فارغة ذات معنى ضبايب  بالنسبة  الوجود  آخر بهذا االفرتاض، أعني، أن 

وغامض، فإننا بذلك نحط ونقلل من قيمته ونجرده من مرتبته املناسبة. ألن وجودنا ـ هناك ]يف 

غري  االخري  هذا  كان  وإن  حتى  وأنه،  الوجود  هذا  لفهم  محاولتنا  ميثل  الواقع  هويف  العامل[،  ـ 

القوة  عن  الكشف  يتم  فحسب  املحاولة  تلك  أنه يف  مرتبة، مبا  أعىل  يظل ميتلك  فإنه  محدد، 

أوالحقيقة  الواقع  إن هذه  العامل[.  ـ  ـ ]يف  ـ هناك  ترتكز عليها املكانية األساسية لوجودنا  التي 

ينبغي  ما  شيئا  إنها تثل  بل  االخرى،  والحقائق  الوقائع  بني  فحسب  موجودة  واقعة  ليست  هي 

يف الواقع أن يتالئم وينسجم فقط مع املكانة األعىل مرتبة، وتزودنا أيضا بحقيقة أن وجحونا ـ 

هناك ]يف ـ العامل[، والذي هو دامئا وجود تاريخي هناك، ال يبقى أمراً محايداً وغري متكرثث مبا 

يحصل حوله. ولكن حتى وان كان وجودنا ـ هناك ـ ]يف ـ العامل[ ينبغي له أن يبقى بالنسبة إلينا 

موجوداً محايداً وغري مباٍل، فإنه ينبغي علينا أن نفهم "الوجود". فبدون هذا الفهم سوف لن نكون 

حتى قادرين أن نقول ال لوجودنا ـ هناك ]يف ـ العامل[ أو ال نكرتث.
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فقط من خالل تقويم تفوق هذا الفهم "للوجود" وأسبقيته نستطيع فعالً أن نستوعبه حقاً ونفهمه 

يف مرتبته الحقيقية. ولكن، يف أي طريقة من الطرق، وبأي معنى من املعاين، ميكن لنا أن ندرك 

جيداً هذه املكانة أو املنزلة للوجود، ونحافظ عليها يف نبلها؟ ال ميكن أن نقرر الجواب هنا عىل 

هذا السؤال بطريقة إعتباطيّة.

ومبا أن عملية فهم "الوجود" تبقى، أوالً وقبل كل يشء، ذات معنى غامض وملتبس، ولكنها 

تبقى يف الوقت ذاته معينة ومحددة؛ ومبا أّن عملية فهم الوجود، يف منزلته ومكانته، وفقاً لذلك  

تظل أمراً غامضاً ومرتبكاً ومخفياً، فإنه ينبغي، أوالً، أن يتم توضيحه وحل إشكاالته وإخراجه من 

خفائه وتكتمه، أي إيصاله إىل حالة االنفراد التي تسمح بالظهور. هذه املهمة ميكن إنجازها بنجاح 

فقط إذا أجرينا تحقيقنا حول عملية فهم الوجود هذه بذاتها، والتي قبلنا يف البداية أنها مجرد واقعة 

ـ أي إذا وضعنا ذلك يف صيغة سؤال.

إن عملية التساؤل عن الوجود بحد ذاتها هنا، هي حقاً عملية أصيلة وموثوق بها، وهي باإلضافة 

الذي يجعل"الوجود"، ومن  ما  كامالً  إدراكاً  بها  نقوم وندرك  التي  الوحيدة  الطريقة  إىل ذلك تثل 

خالل مرتبته ومكانته العليا، ميسك ويقبض بإحكام عىل وجودنا بقوة من خالل سلطته املعرفية. 

وبالتايل، فإنه ال يوجد سؤال أجدر منه أن يطرح عىل بساط البحث وأكرث استحقاقاً من سؤال فهمنا 

للوجود، بالطبع ما مل يكون سؤال "الوجود ذاته". فكلام كان سؤالنا أكرث أصالة وموثوقية، كلام كنا 

نُقيم، عىل الفور وبشكل مبارش، وأكرب يف وسط أكرث األسئلة القابلة للنقاش وعرضة للشك، أعني 

هنا، أن الحال أو الظرف الذي من خالله نفهم فيه الوجود، هو تاماً غري محدد ولكنه يف الوقت 

ذاته ميتلك تحديدا عالياً.

فنحن نفهم كلمة "الوجود" ومعها نفهم كل ترصيفاتها، عىل الرغم من أن هذا الفهم يبدو وكأنه 

أمر غري محدد. أما يف ما يتعلق بسؤال: ماذا نفهم بالضبط من الوجود؟ أويف ما يتعلق أيضاً، ببعض 

مالمح الطريق الذي ينفتح ويتبدى لنا بذاته من خالل ها الفهم فإننا نقول: إنه، بال ريب، ميتلك 

فأن تحاول أن تجرب  الوجود يظل ميتلك معنى.  فإن  يفهم وبأي طريقة كانت،  ما  فبقدر  معنى. 

وأن تستقيص وتبحث خصيصاً عن  أهمية  واستحقاقاً  باعتباره أكرث املشكالت  "الوجود"  وتفهم 

الوجود، يعني، بالتايل، ال يشء أكرث من عملية البحث عن "معنى الوجود".

يف كتاب »الوجود والزمان« يتم طرح وإثارة سؤال »معنى الوجود وتطويره كسؤال يطرح وألول 
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مرة يف تاريخ الفلسفة. وكذلك تم ـ يف تفاصيل دقيقة أيضا ـ  ذكر وتوضيح ما املقصود تحديداً 

باملعنى هنا ـ أقصد كشف الوجود وفضه ـ  وليس فقط كشف املوجود بحد ذاته وفضه(.

ولكن ملاذا مل نَُسمِّ ما ذكرناه للتّو بالواقعيّة؟ ملاذا كان هذا املصطلح، مصطلح الوجود، مفّصالً 

منذ البداية بالنسبة إلينا؟ الجواب هو: ألن هذا الظرف أو الحال، الذي نفهم من خالله الوجود، ال 

يحدث فقط هكذا كام تحدث الظروف والحاالت األخرى يف حياتنا، عىل سبيل املثال: حال أننا 

منتلك فصوص اآلذان بهذا الشكل أوبذلك الشكل. وباإلضافة إىل فصوص اآلذان تلك، توجد 

أيضاً هناك بعض من األسس والبنى األخرى نحن نفهم »الوجود« ليس فقط عىل أنه يشء حقيقي 

وواقعي، ولكن أيضاً عىل أنه يشء رضوري. بدون هذا الكشف واالفتضاض للوجود فإننا سوف 

لن نكون قادرين عىل حيازة صفة »الجنس البرشي«. وللتأكّد من ذلك، ليس من الرضوري لغاية 

أنه يجب أن نكون كذلك. ألنه، هناك إمكانية رصفة أن اإلنسان رمبا لن يحوز عىل صفة الجنس 

البرشي إطالقاً يف تاريخه. فبعد كل يشء كان هنالك زمن يف املايض مل يكن فيه اإلنسان حائزاً 

عىل صفة الجنس البرشي. ولكن باملعنى الدقيق للكلمة ال ميكننا قول األمر التايل: إنه كان هنالك 

زمن يف املايض حينام مل يكن اإلنسان حائزاً فيه عىل صفة الجنس البرشي. ألن يف كل األزمان 

إنسان،  اآلن  وهو  إنساناً،  كان  فاإلنسان  البرشي،  الجنس  صفة  عىل  وحائزاً  إنساناً  اإلنسان  كان 

وسيظل إنساناً، ألن بُْعَد الزمان ببساطة ال ينتج نفسه إال بقدر وجود رشط اإلنسان مقدماً. فلم يكن 

هناك وجود للزمان حينام مل يكن اإلنسان موجوداً بعد، ليس بسبب أن اإلنسان كان موجوداً منذ 

األزل وسوف يظل خالداً إىل األبد، ولكن ألن الزمان ليس أمراً أزلياً وأنه يشكل ويصنع ذاته فقط من 

خالل وجود اإلنسان، فقط من خالل وجود اإلنسان كوجود ـ تاريخ-هناك ـ ]يف ـ العامل[. ولكن 

مع ذلك يبقى الرشط الرضوري لوجوده ـ هناك ـ ]يف ـ العامل[ هو أن يفهم الوجود. فبقدر أهمية 

هذا الفهم ورضورته، يصبح اإلنسان كائناً تاريخياً حقيقياً.

وبناًء عىل ذلك، نحن نفهم الوجود ليس فقط وكام يبدو للوهلة األوىل، بصيغة املعنى الغامض 

واملبهم وامللتبس للكلمة الضبابية. ال، إن التحديد والسياق الذي نفهم من خالله املعنى الغامض 

واملبهم للوجود ميكن تعيينه بشكل ال لبس فيه، ليس مبعنى تحديده بعد الواقعة، ولكن تشخيصه 

لنا فحسب، يحكمنا بقوة من خارج أسوار أساسات وجودنا الحقيقية. ومن  كتعيني غري معروف 

أجل أن نظهر هذا األمر ونبيّنه، سوف نبدأ مرة أخرى من دائرة كلمة »الوجود«. هنا، مع ذلك، ينبغي 

أو تجدر اإلشارة، تاشياً مع السؤال امليتافيزيقي األسايس الذي طرحناه يف البداية، أن نأخذ هذه 

الكلمة مبعناها الواسع الفضفاض؛ بعبارة أخرى، أن نعرث عىل حدها فقط يف الاليشء أو العدم. 
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فكل يشء هو ليس ببساطة ال شيئاً يف معناه، وهو يف الحقيقة، موجود كباقي املوجودات األخرى، 

وبالنسبة إلينا فإنه حتى الاليشء أوالعدم »يعود« مبجمله إىل حقل الوجود. 

الكتاب دعنا  ]أوهذا  بالفعل خطوة حاسمة. ففي هذه املحارضة  اتخذنا  الحالية  يف املناقشة 

نَُقْل[: كل يشء يعتمد حقاً عىل مثل هكذا نوع من الخطوات. إن األسئلة املتفرّقة واملتباعدة التي 

تطرح علينا يف هذا الكتاب من هنا وهناك بيّنت يل مراراً وتكراراً أن معظم الناس تصغي بالعادة 

إىل االتجاه الخاطئ ] يف ما يتعلق بقضية سؤال الوجود[ وأصبحت، من ثم نتيجة لذلك، مرتبكة 

وواقعة يف رشك التفاصيل الكثرية واململة. إن األمر الواضح جداً والذي يؤخذ بعني االعتبار دامئاً، 

يف ما يتعلق باملحارضات التي تلقى يف مجاالت العلوم الخاصة كافة، هو مسألة »السياق«. ولكن 

بالنسبة إىل العلوم املختلفة فإن »السياق« يتعني مضمونه بشكل مبارش بواسطة سلطة املوضوع، 

الذي هو دامئاً حارض وموجود بطريقة ما بالنسبة إىل العلوم بأنواعها. أّما بالنسبة إىل الفلسفة، من 

جهة أخرى، فإن املوضوع ليس حارضاً إطالقاً؛ عالوة عىل ذلك، إن الفلسفة ال تتلك موضوعاً 

تبدأ منه. بعبارة أخرى، إنها فقط »عملية« ينبغي لها يف كل األزمان أن تنجز وظيفة الوجود ـ يف 

حالة تجلّيه وتبّديه وتظهره املالئم – ثانية ومرة أخرى ومن جديد. فقط من خالل هذه »العملية« 

ووسطها ميكن للحقيقة الفلسفية أن تكشف عن نفسها وتتبدى للعيان. لهذا السبب تحديداً، يصبح 

من الرضورة عىل القارئ هنا أن يتخذ خطوات مختلفة جادة يف تتبع سري هذه »العملية« مع هذا 

الكتاب وبعد االنتهاء من قراءته أيضاً، من أجل فهم سؤال الوجود.

ما هي الخطوة التي ينبغي علينا أن نتخذها تحديداً؟ ما هي الخطوة التي ينبغي علينا أن نأخذها 

مراراً وتكراراً؟

أوالً، لقد اعتربنا، بالفعل، الفرضية الالحقة كحقيقة: إن كلمة »الوجود« لها معنى غامض ومبهم 

وملتبس؛ وهي تقريباً، عىل ما أعتقد، كلمة فارغة. فاملناقشة األكرث دقة حول تلك الحقيقية ميكن 

أن تبوح بالتايل: هذا الغموض أو االلتباس، الذي يلف كلمة الوجود، ميكن أن يعرث عىل توضيحه: 

)1( يف الصفة الضبابية وغري الواضحة التي تتلكها صيغة املصدر لكلمة الوجود، )2( وكذلك يف 

صيغة الخليط الذي تدخل فيه ويتضمن كل جذور املعاين الثالثة األصلية املتعلّقة بتلك الكلمة.

وبالتايل، فإننا نحدد الحقيقة التي من شأنها أن توضح، كنقطة انطالق راسخة غري مهتزّة، كل 

تراث التساؤل امليتافيزيقي عن »الوجود«. إنها تبدأ رحلتها من حقل »املوجود« وهي تتوجه نحوه 

بقوة. بعبارة أخرى، إنها ال تبدأ من حقل »الوجود«، وال تدخل أيضاً يف مناقشة الطبيعة املشكوك 

فيها وغري القابلة للتساؤل لعمليّة تجلّيه وظهوره للعيان. ومبا أن معنى »الوجود« ومفهموهه ميتلكان 
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كالهام عمومية وكلية عالية، فإن امليتافيزيقا »كعلم الطبيعة« ال ميكن لها أن تذهب بعيداً أو أعىل 

يف مسعاها يك تحددهام وتعرفهام عن كثب. فليس لها، إذن، إال طريقة واحدة باقية تسلكها، وهي 

الحركة من حقل الكيل إىل حقل املوجود الفردي الشخيص. وبهذه الطريقة، تعمل امليتافيزيقا، 

اتباع  ولكن  الفردية.  املوجودات  مع  تلؤه  أعني  الوجود،  مفهوم  فراغ  َمْلِء  صائب، عىل  بشكل 

النصيحة التي تقول: »بعيداً عن مفهوم الوجود، ينبغي الذهاب إىل املوجودات الفردية الشخصية«، 

يبنّي لنا أن امليتافيزيقا بهذه الفعلة تسخر وتهزأ من نفسها من دون أن تعلم أو تعي ذلك ألن الكالم 

عن »املوجود الفردي الشخيص« ميكن له فقط أن يكشف لنا عن ذاته ويتجىّل للعيان عىل هذا 

النحو من حيث إننا مسبقاً نفهم »الوجود« يف ماهيته.

يتم حتى اآلن وضعها ورسم حدودها  إلقاء بعض الضوء عىل هذا املاهية. ولكن مل  لقد تم 

وأسوارها يف منطقة االستجواب.

اآلن، دعنا نتذكَِّر السؤال الذي طرحناه منذ البداية: هل »الوجود« هو مجرد كلمة فارغة؟ أم هل 

أن الوجود والتساؤل عن سؤال الوجود كالهام النقطة األساسية وصلب املوضوع بالنسبة إىل كل 

التاريخ الروحي للغرب؟

هل الوجود ميثل مجرد آخر مسحة غامئة من الواقع املتبّخر واملتاليش؛ هل هو فقط بالنسبة 

إلينا موقف ميكن أن ندعه يتبّخر ويتالىش يف المباالة كاملة؟ 

وهكذا من ثم، يف طرح مثل هذا االستفسار، نأخذ خطوة حاسمة وفاصلة إىل األمام، مبعنى، 

اإلشكالية  ظاهرة  إىل  »الوجود«  لكلمة  املفرتض  معنى  الالَّ من  املحايدة،  الحقيقة  من  ننطلق  أن 

األسمى، وهي: أن »الوجود« يكشف بالرضورة عن نفسه ويتجىّل للعيان من خالل فهمنا له.

مبحث  بواسطة  عليها  واالعتامد  بها  الوثوق  تم  والتي  وراسخة  تبدو رصيحة  التي  الواقعة  إن 

امليتافيزيقا عن الوجود، هي يف الحقيقة واقعة مهتزّة. وحتى اآلن، يف محاولة بحثنا واستقصائنا عن 

الوجود، نسعى جادين، يف املقام األول، للقبض عىل الكلمة واإلمساك بها طبقاً لصورتها ومعناها. 

إيتمولوجية. وإذا كنا  أن سؤال الوجود ليس مسألة نحوية أو مسألة  اآلن فحسب، أصبح واضحاً 

بالرغم من ذلك نعمل مرة أخرى عىل أن نأخذ اللغة كنقطة انطالق لبحثنا، فإن مكانة خاصة ينبغي، 

هنا وبشكٍل عام، أن تُْعطَى لنوعية وطبيعة العالقة بني الوجود واللغة. 

فاللغة عىل نحو عادي، أي الكلمة بصيغة أدق، تعترب مبثابة صيغة للتعبري عن التجربة، فهي تنبع 

التجربة وحدوثها. فمن حيث إن األشياء والحوادث تتم مواجهتها يف تلك  وتستقيظ يف أعقاب 
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الواقع، تعبري، ونسخ أو تقليد كام كانت للموجود املجرب هناك.  اللغة، هي يف  التجارب، فإن 

فكلمة »الساعة«، عىل سبيل املثال: تسمح يف معناها بثالثة اختالفات وتيزات معروفة؛ وميكن 

اعتبارها وفهمها عىل النحو التايل: )1( يف ما يتعلق بالصيغة املسموعة واملرئية لكلمة الساعة؛ )2( 

يف ما يتعلق مبعنى ما نقدمه يف العالقة معها؛ )3( يف ما يتعلق باليشء الذي تعرب عنه: هذه الساعة، 

بالصيغة املسموعة  يتعلق  النقطة األوىل »يف ما  الساعة املفردة الخصوصية؛ تعرب، هنا، عىل أن 

واملرئية للكلمة« هي، يف الحقيقة، إشارة أوعالمة إىل النقطة الثانية »يف ما يتعلق مبعنى ما نقدمه 

يف العالقة معها«؛ وأن النقطة الثانية »يف ما يتعلق مبعنى ما نقدمه يف العالقة معها« هي إشارة إىل 

النقطة الثالثة »يف ما يتعلق باليشء الذي تعرب عنه«.

وبالتايل، رمبا يفرتض أن نقوم باليشء ذاته مع كلمة »الوجود«، أي، نقوم بالتمييز بني صورة، 

وشكل، ومعنى الكلمة، واليشء. ونحن ندرك بيرس أنه طاملا نسهب التفكري يف صورة أو شكل 

الكلمة ومعناها فإننا مل نأت بعد أو ندخل إىل حقل »اليشء«، مل نأت إىل نقطة ـ إذا جاز التعبري ـ 

سؤالنا عن الوجود. فإذا كنا نتوقع أو نأمل، أن ندرك ونفهم بدقة ماهية اليشء وجوهره، وهنا نقصد 

ماهية الوجود وجوهره، فقط من خالل مناقشة تفاصيل وطبيعة الكلمة ومعناها، فإننا من الواضح 

سرنتكب أو نقرتف بالرضورة خطأً فادحاً. ونحن عىل األرجح بالكاد سوف نسقط يف هكذا خطأٍ، 

ألنه، إذا حدث وسقطنا يف مثل هذا الخطأ، سيكون حالنا بالضبط مثل أوشبيه مبحاولة االستقصاء 

الدراسات  بواسطة  الذرية  العملية  وتحديداً  املادة،  يف  األثري،  يف  الحركة  ظاهرة  يف  والتحقيق 

النحوية فحسب لكلمة »الذرة« و»األثري« بدالً من إجراء التجارب الفيزيائية العملية.

أو  أو غري محدد،  إذا كانت كلمة »الوجود« تتلك معنى محدداً  النظر عام  وبالتايل، وبغض 

بالحال، فإننا ينبغي، ويف ما وراء حدود عامل املغزى واملعنى، أن نأيت إىل  تتلك االثنني معاً 

اليشء بذاته. ولكن هل »الوجود« هو اليشء نفسه كام هوالحال يف الساعات، والبيوت، أم هو أي 

موجود يكون؟ ونحن قد التقينا أو واجهنا، بالفعل، الظرف املزعج املتعلق مبسألة أن الوجود هو 

ليس موجوداً أو ليس موجوداً مكّوناً للموجود. فوجود البناية هناك هو ليس شيئاً آخر من النوع نفسه 

كام هو وجود السقف والقبو. اليشء إطالقاً يتطابق، هنا، مع كلمة »الوجود« ومعناها.

ولكن، من هذا األمر ال نستطيع أن نستنتج أن »الوجود« يتكون فقط من الكلمة ومعناها. إن 

معنى الكلمة ال يشكل، كمعنى، ماهية الوجود وجوهره. فإذا افرتضنا أنه يؤدي تلك الوظيفة، فإن 

الكلمة. وسيكون من  يتشكل يف معنى  لبنايتنا عىل سبيل املثال،  يعني أن وجود املوجود،  هذا 

السخف الواضح أن نفرتض أي يشء من هذا القبيل. ال؛ يف كلمة »الوجود«، ويف معناها، نحن 
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منر بالكلمة واملعنى والغاية يف الوجود ذاته، ما عدا أن الوجود هو ليس اليْشَء، ألننا نقصد باليشء 

هو ذلك املوجود بأي شكل من األشكال ]الحسية[. 

وسيتنتج من ذلك، يف ما يتعلق بكلمة »الوجود« وترصيفاتها وكل الكلامت األخرى التي تقع 

يعتمدان بشدة عىل ما املقصود وما املعنى يف هذه  الكلمة واملعنى كالهام  أن  ضمن مجالها، 

الكلمة »الوجود« أكرث بكثري مام هوالحال يف ما يتعلق بالكلامت األخرى. ولكن العكس صحيح 

أيضاً. إن الوجود بذاته يعتمد عىل الكلمة مبعنى مختلف وجوهري تاماً عن أي موجود.

الوجود  يف كل واحدة من ترصيفاتها فإن كلمة »الوجود« تحمل عالقة مختلفة باألساس مع 

بذاته عن عالقة كل أسامء وأفعال اللغة نحو املوجود، ذلك الذي يتم التعبري عنه من خاللها.

ومن هذا رمبا ميكن االستنتاج بأن االعتبارات األخرية يف ما يتعلق بكلمة »الوجود« هي ذات 

أهمية أكرب بكثري من املالحظات األخرى حول الكلامت وحول استخداماتها اللغوية يف العالقة 

مع األشياء من أي نوع عىل اإلطالق. ولكن بالرغم من ذلك فإننا منتلك هنا عالقة خاصة وأساسية 

بني الكلمة، واملعنى والوجود، والتي فيها، إذا جاز التعبري، يكون اليشء مفقوداً، وينبغي علينا أن 

ال نفرتض أنه سيكون من املمكن لنا أن ننخل ونعزل ماهية الوجود بذاته وجوهره عن وصف معنى 

الكلمة.

ويعد أن تم اعتبار الظاهرة الخاصة وهي أن سؤال الوجود يبقى مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً مع سؤال 

فهمنا  عملية  أن  نبني  أن  ينبغي  أخرى.  مرة  تساؤلنا  طريق  نستأنف  أن  ميكن  اللغة[،  ]أي  الكلمة 

للوجود لها تحديدها وتعيينها يف ذاتها، مبعنى أنها ترسم بواسطة الوجود بذاته. واآلن، حينام نبدأ 

أن  علينا  أويُفرض  نُجرب  وبشكل أسايس  دامئاً  الوجود، ألننا مبعنى مؤكد نحن  املقال حول  من 

نأخذ هذ األمر عىل أنه نقطة بداية لنا، فإنه ينبغي أن نُحاِول األخذ بعني االعتبار أن الوجود بحد ذاته 

هو الذي يتحدث عن املقال. فنحن نختار نوع املقال البسيط واملألوف واملهمل تقريبا حني يتم 

تلفظ الوجود يف صيغة وصورة الكلمة والتي يكون استخدامها متكرراً ومألوفاً جدا إىل درجة أننا 

من النادر مالحظته.

نحن نقول، عىل سبيل املثال: »الله موجود أو يكون أو هو موجود«. و»األرض موجودة أو تكون 

هي موجودة«. و»املحارضة تكون أو توجد يف قاعة املحارضات«. و»الرجل هو من مدينة سوابيا 

و»الفالح  الفضة«.  من  هو  أو  الفضة  من  يوجد  أو  يكون  و»القدح  مدينة سوابيا«.  من  أصالً  هو  أو 

يوجد أو يكون يف الحقل أو هو موجود يف الحقل«. ونقول »هذا هو كتايب أو هو كتايب«. و»اللون 
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األحمر هو جانب البوابة أوهو يوجد عىل البوابة«. و»هنالك توجد مجاعة يف روسيا أومجاعة توجد 

أوتكون يف روسيا«. و»العدو يف حالة تراجع أوهو يف حالة تراجع وتقهقر«. و»حرشة  أوقملة النبات 

توجد وتكون يف حقل الكرم أو هي يف حقل الكرم«. ونقول »الكلب يوجد يف الحديقة أو هي يف 

أنه  الراحة أو هي هناك«. ونقول »هو املوت، أي  الحديقة«. ونقول »فوق كل القمم توحد وتكون 

يكون أو يوجد يف حالة خضوع واستسالم للموت«.

يف كل مثال من تلك األمثلة أعاله فإن كلمة »يكون، يوجد، هو وهي، والتي تعرب عن الوجود« 

تعني شيئاً مختلفاً تاماً الواحد عن اآلخر. انطالقاً من هذه الحقيقة يجوز لنا أن نقنع أنفسنا بسهولة 

خصوصاً، إذا أخذنا هذا القول أو التعبري »يكون، يوجد، هو وهي« كام يحدث أو يجري بالفعل، 

بأنه يتحدث يف كل حالة من الحاالت أعاله انطالقاً من وضع محدد، وغرض محدد، وطابع محدد، 

وأنه ليس مجرد جملة أومثال قديم بال يف النحو.

عىل سبيل املثال: إن قول: إن »الله موجود أو يكون أوهو موجود«، تعني، أنه فعالً حارض. وإن 

قول: »األرض موجودة أو تكون أو هي موجودة«، تعني، أننا نجرب وجودها ونعتقد أنها توجد هناك 

بشكل دائم؛ وقول إن »املحارضة تكون أوتوجد يف قاعة املحارضات«، أي، أنها تعقد أوتحدث 

أوتجري وقائعها هناك يف قاعة املحارضات. وقول إن )الرجل هومن مدينة سوابيا أوهوأصالً من 

مدينة سوابيا«، أعني، أنه قادم من هناك. وقول إن »القدح يكون أويوجد من الفضة أوهومن الفضة«، 

أعني، أنه مصنوع من الفضة. وقول إن »الفالح يوجد أويكون يف الحقول أوهوموجود يف الحقل«، 

أعني، أنه قد ذهب إىل الحقل وأنه باق هناك. وقول »هذا هوكتايب«، أعني، هذا الكتاب يعود يل. 

وقول إن »اللون األحمر هوجانب البوابة أوهويوجد عىل البوابة«، أعني أنه يوجد ويكون للبوابة. 

الحديقة. والقول  أنه يجري يف  الحديقة«، أعني،  الحديقة أوهي يف  »الكلب يوجد يف  إن  وقول 

الشعري »فوق كل القمم توجد وتكون الراحة أوهي هناك«، أي، فوق كل تلك القمم يوجد ويكون 

السكون والسالم. أخرياً، هل أن كلمة »يكون، يوجد« تلك التي وردت يف هذه املقطع الشعري 

األخري تعني أن السكون والسالم يقعان هناك، حارض، يحدث، يبقى؟ من الواضح أنه ال واحداً من 

تلك املعاين الذي ذكرناها سوف يتناسب مع املعنى املقصود يف املقطوعة الشعرية. ولكنه يعني 

فحسب املعنى البسيط الذي يتبادر إىل األذهان حينام يتم ذكر كلامت »هو، يكون، يوجد«. أم هل 

أن هذا املقطع الشعري يعني: فوق كل القمم يسود السالم، كام يسود الهدوء يف صف الدراسة؟ 

ال، إن هذا املعنى هواآلخر ال يتناسب مع املعنى املراد أيضاً. أورمبا يعني فوق كل تلك القمم 

العالمة  يفتقد إىل  أيضاً  أفضل، ولكنه  يكون  املعنى رمبا  أو تسود؟ هذا  والسكون  الراحة  تكمن 
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الدالة. إن كلمة »تكون أو توجد يف املقطع الشعري« فوق كل القمم تكون »الراحة« ال تكن إعادة 

صياغتها ولكنها فقط كلمة ترسل بني البعض من الخطوط التي كتبها الشاعر غوتيه بقلم الرصاص 

عىل إطار شباك الكوخ الضخم قرب مدينة أيلامنو)هنا باإلشارة إىل رسالة غوتيه إىل زيلرت يف الرابع 

من كانون األول/ ديسمرب عام 1831(. والغريب كيف لنا أن نرتدد يف محاولة إعادة صياغتها حيث 

يف النهاية نرتكها تاماً كام هي، ليس ألن عملية فهمها معّقدة وصعبة جداً ولكن ألن هذا الخط 

الذي كتبه غوتيه، والذي وردت فيه كلمة »تكون أوتوجد«، يتحدث بلغة بسيطة وواضحة جدا، حتى 

بلغة أكرث بساطة وفرادة من حاالت كثرية يورد فيها تعبري »يكون« أو»يوجد« أقصد تلك التعبريات 

التي تُركت غري مالحظة يف أطراف أحاديثنا اليومية.

وبدون  كلها،  فإنها  أعاله،  ذكرناها  التي  األمثلة  هذه  بها  نرتجم  التي  الطريقة  عن  النظر  بغض 

أو»يوجد« يكشف  إنه من خالل مجال ووسط كلمة »يكون«  بوضوح:  واحداً  أمراً  استثناء، تظهر 

ويفض ويتبدى »الوجود« بذاته لنا يف أشكال وطرق متنوعة. مرة أخرى، إن التأكيد الذي يقول: إن 

الوجود عبارة عن كلمة فارغة وخالية، والذي يبدو للوهلة األوىل معقوالً، والذي يظهر نفسه عىل 

أنه مقنع أكرث من أي وقت مىض، هو باألحرى غري صحيح.

ولكن، رمبا ميكن هنا القول وينبغي التسليم بأن كلمة »يكون أو يوجد«، يراد بها أو تعرب عن 

العديد من الطرق املختلفة. إن هذا التنّوع ال ينبثق من كلمة »يكون أو يوجد« بذاتها، ولكن عىل 

األصح من املضمون املتنوع للتعبريات، مبعنى أن كل واحد منها يطبق عىل موجود مختلف عن 

اآلخر، عىل سبيل املثال: الله، األرض، الفالح، الكتاب، املجاعة، السالم عىل القمم. هذا فقط 

أن  لها  املعنى وميكن  ومعينة وخالية من  غري محددة  تبقى جوهرياً  يوجد«  أو  »يكون  كلمة  ألن 

توجد جاهزة ومستعدة إىل مثل تلك االستخدامات املتنوعة، ميكن لها أن تحقق وتنفذ وتعني ذاتها 

بحسب ما تقتضيه الظروف وتتطلبه. إن هذا التنوع للمعاين املحددة واملعرفة، الذي يتم اقتباسه 

أعاله يربهن عىل العكس من كل ما تم عرضه. إنه يقدم أوضح برهان ودليل وهو: أنه من أجل أن 

يكون أمراً ممكن التحديد والتعريف فإن »الوجود« ينبغي أن يكون غري محدد وغري معرف أومتعّذراً 

تحديده أومتعّذراً الجزم فيه.

ما الذي ينبغي أن نقوله للرد عىل مثل هذا اإلشكال؟ هنا نقرتب، تحديداً، من منطقة أومجال 

السؤال الحاسم والفاصل واملفحم: هل أن كلمة »يكون أويوجد« أصبحت متعددة ومتنوعة عىل 

مبقتىض  أعني،  ومجالها،  املتنوعة  الجمل  وسط  خالل  من  تُحدثه  الذي  املضمون  قوة  أساس 

الحقول واملجاالت املتعلقة باألمر الذي تتحدث وتتكلم عنه أْي أنها تعني، أن »الوجود« يغطي 
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االنطواء   Faltung lit( العايل  تركيزها  ميزة  والتي  والكرثة،  التعددية  ذاته  األصح يف  ويخبّئ عىل 

متناولنا  يف  تكون  متعددة  موجودات  صناعة  من  تكننا  واالنكشاف(،  الفض  مقابل  يف  والثني 

كأدوات وميكن الوصول إىل كل واحد منها كام هو يف الواقع؟ يف الوقت الحارض، سوف أرمي 

بهذا السؤال بعيداً. فنحن مازلنا غري مجهزين بالعدة املفهومية املناسبة من أجل أن نقوم بخطوة 

تطوير هذا السؤال ومناقشته ونقله إىل مستوى أبعد وإضايف. مع ذلك، األمر الذي ال ميكن أن 

التي نحاول أن نؤكدها يف الوقت  النقطة الوحيدة  أو نتجاهله ـ وهذه هي  به بعيداً  نرمي ونقذف 

الغني للمعاين  التنوع  الحارض ـ هوأن كلمة »يكون أو يوجد« يف مقالنا عن الوجود تظهر وتبنّي 

املتعددة الذي تحتويه. ففي كل واحد من تلك املعاين نحن نذكر كلمة »يكون أويوجد« بدون ـ 

إما قبل أو بعد ذلك ـ أن نطبق تأويالً خاصاً، يف الواقع، لكلمة »يكون أويوجد« بعيداً عن التفكري 

يف الوجود. إن كلمة »يكون أو يوجد« يُْقَصد بها اآلن يشٌء ما وبعد برهة يشٌء ما آخر، إنّها ببساطة 

تتدفق كلام تحدثنا وتكلمنا. ولكن التنوع والتعدد يف معانيها ليس تنوعاً أو تعدداً تعسفياً واعتباطياً. 

دعنا اآلن عىل األقل نُْقِنْع أنفسنا بهذا.

نحن نتجّول اآلن بني حقول كل املعاين املتنوعة التي قمنا بتأويلها عن طريق إعادة الصيغ. 

املعاين  تعني  ويوجد«،  »يكون  كلمة  خالل  من  عنها  التعبري  ويتم  تُلفظ  التي  »الوجود«،  كلمة 

الالحقة: »موجود حقاً«، »يوجد هنالك يشكل دائم«، »يحدث أو يقع أو يجري«، »يأيت أو ينحدر 

أو يستسلم إىل«، »يقف إىل أجل«،  »يبقى، يخضع  يعود إىل«، »مصنوع من«،  أو  من«، »يخص 

»يدخل عليها«، »يظهر للعيان«. إن األمر سيبقى صعباً رمبا إن مل يكن مستحيالً – ألنه وبالخالف 

مع ماهية الوجود وجوهره – أن نختار معنى مشرتكاً كمفهوم عام وشامل تحت ظلّه وسقفه تنطوي 

ولكن سمة  كأنواع.  وترتيبها  تصنيفها  ويتم  أعاله  ويوجد«  »يكون  كلمة  وأمناط  أنواع  كل  وتنضم 

واحدة محددة، مع ذلك، تبقى حارضة تعرب عن نفسها من خالل كل تلك املعاين. إنها توجه وتقود 

تأمالتنا يف »الوجود« إىل أفق محدد وواضح، فيه ومن خالله يتشكل الفهم ويصنع ماهيته. ]بعبارة 

الواقعية  الفعلية  أخرى[ إن تحديد معنى »الوجود« يبقى حارضاً ضمن ومن خالل حقل الحقيقة 

وأفق الحضور، من خالل الدوام والبقاء، من خالل الثبات واالستمرار والحدوث.

كل هذا يشري إىل االتجاه الذي نصطدم به حينام نحاول أو نصف التجربة والتأويل اإلغريقي 

للوجود. فإذا احتفظنا يف واستبقينا التأويل املألوف للوجود، فإن كلمة »الوجود« حينئذ تأخذ معناها 

من وحدة وتحديد األفق الذي يقود ويوجه الفهم لدينا. بإيجاز: نحن نفهم النعت اللفظي لكلمة 

يوجد«  أو  »يكون  بكلمة  يرتبط  بدوره  والذي  ووسطه،  املصدر  صيغة  خالل  من   »sein« الوجود 
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وتنوعها وتعدديتها التي نحاول وصفها. إن صيغة الفعل الخصوصية واملحددة »يكون أو يوجد«، 

الشخص الثالث املفرد لصيغة الحارض، لها هنا مكانة بارزة. فنحن نفهم »الوجود« ليس من خالل 

العالقة من صيغ »thou art« »أنت«، »أنا«، أو»سيكونون«، عىل الرغم من أن كل تلك الصيغ تثل، 

بقدر ما »يكون أو يوجد«، وهي يف الواقع ترصيفات لفظية إىل صيغة »أن تكون«. عالوة عىل ذلك، 

لنا، كام  صيغة »أن تكون« >sein< تثل بالنسبة إلينا صيغة املصدر إىل »يكون ويوجد«. وإلزاماً 

لو أنه ال يشَء آخر تقريباً ميكن أن نقوم به، أن نقوم بتوضيح املصدر »أن تكون« ألنفسنا من خالل 

صيغة »يكون ويوجد«.

د واملُعربَّ عنه أعاله، والذي يشري تحديداً  وفقاً لذلك، فإن »الوجود« الذي ميتلك املعنى املحدَّ

إىل نظرة اإلغريق إىل ماهية الوجود وجوهره، هو إذن، ليس فقط شيئاً سقط علينا عرضاً أوبالصدفة 

من مكان ما ولكنه يهيمن عىل وجودنا-التاريخي ـ هناك ـ ]يف ـ العامل[ منذ القدم. وبرضبة واحدة، 

أعني،  الشاكلة،  تلك  عىل  بوضوح  يصبح  »الوجود«  كلمة  معنى  وتحديد  تعريف  عن  بحثنا  فإن 

التفكري والتأمل يف مصادر تاريخنا الخفي واملختبئ. إن سؤال: »كيف يقف املوجود مع الوجود« 

ينبغي أن يبقى بذاته يتحرك ضمن سياق تاريخ الوجود إذا كان، بدوره، يفض ويكشف ويحافظ عىل 

أهميته التاريخية من خالل وسطه. ويف مالحقته، نحن، بدورنا، ينبغي علينا أن نقبض وبقوة عىل 

مقال الوجود.


