األصل في التقنية

دراسة يف نقد أبعادها األنطولوجية
صفاء عبد السالم عيل جعفر

[*][[[

تستقرئ هذه الدراسة األبعاد القص ّية يف ما انطوت عليه محارضة الفيلسوف األملاين
مارتن هايدغر املعروفة تحت عنوان "السؤال عن التقنية" .ولقد سعت الباحثة إىل كشف
الغموض عن مراد التقنية الذي يصبو إليه هايدغر ،السيام لجهة ما يرمي إليه سؤاله
ٌ
سؤال مركّب أنطولوجي وتاريخي يف الوقت عينه .كام تبني الدراسة عىل
عنها مبا هو
وجه التحديد مقصد هايدغر من دعوته إىل رضورة الدخول يف عالق ٍة ح ّر ٍة مع التقنية.
املحرر

“السؤال عن التقنية” هو من أبرز محارضات الفيلسوف األملاين مارتن هايدغر التي يكتنفها
قد ٌر غري ضئيلٍ من الغموض .رمبا يرجع ذلك إىل أن املحارضة  -موضوع هذا البحث  -ليست
كام قرأها عد ٌد من املفكرين الغربيني وصفاً للتقنية يف عرصنا الحايل ،وكذلك ليست بحثاً تاريخياً
يف تطور التقنية الحديثة ،كام أنّها ليست محاول ًة لتفادي ويالتها املدمرة عىل إنسان هذا العرص[[[.
إن محارضة “السؤال عن التقنية” غامضةٌ ،ألن موضوعها ليس التقنية ،وإمنا “األصل” يف
ٌ
سؤال عن “األصل” أو “املاهية” .ويبدو أن “السؤال عن التقنية” عند هايدغر ليس
التقنية ،فهي
سوى “السؤال عن الوجود”[[[ ،والسؤال عن حركة “التحول” ( )Kehre rcturningمن “نسيان
الوجود” إىل “حضور الوجود” كام سرنى يف سياق البحث.
* ـ أستاذة الفلسفة الحديثة ،رئيس قسم الفلسفة – كل ّية اآلداب جامعة االسكندريّة – جمهورية مرص العرب ّية
[2]- Sallis, J.: Heidegger and the Path of Thinking “Duquese, Uni. Press, U.S.A., 1970, P. 158.
[3]-Ibid, p. 159.
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إن موقف هايدغر من التقنية أبعد من أن يكون هجوماً عىل التقنية الحديثة ،فهو عندما يتناول
مسألة التقنية بدءا ً من اليونان وحتى العرص الحديث ،إمنا يسعى إىل مواجهة “التحدي” الذي
تفرضه عىل إنسان اليوم ،وهو ينشد يف سعيه بهذا التفكري التأميل الحقيقي يف الوجود أن يتجاوز
ميتافيزيقا الذات الكالسيكية[[[ ،بحيث يكون هذا التفكري هو االستجابة الوحيدة املمكنة لنداء
الوجود ،علامً بأن هذا التفكري عند هايدغر ليس مذهباً مغلقاً جامدا ً ،وإمنا هو رحل ٌة متج ّدد ٌة عرب
طريق الوجود.
ماهية التقنية ليست هي التقنية:
ميكن القول بأن التقنية يف معناها الواسع ،ويف ضوء تع ّدد ظواهرها ،تع ّد تخطيطاً من صنع
اإلنسان ،إال أنّها تجربه أحياناً عىل اتخاذ القرار يف أن يصري تابعاً لها ،أو أن يحتفظ بسيادته عليها.
كل ما يف الوجود[[[.
يشري ذلك املعنى إىل أن اإلنسان هو مركز الوجود ،ويرجع إليه ّ
قلَب هايدغر هذا املعنى الشائع للتقنية رأساً عىل عقب ،فالتقنية مل تعد شيئاً من صنع اإلنسان،
ولكنها جز ٌء من املصري ( ،)Geschick-destinyتشكّل أهدافنا وتُحقِّقها[[[.

يقول هايدغر ..“ :التقنية ال تتساوى مع ماهية التقنية[[[« ،فعندما نبحث عن ماه ّية “الشجرة”
ندرك أن ما جعل الشجرة يابسة ليس هو ما ميكن أن نجده يف سائر الشجر ،باملثل فإن ماهية التقنية
ال عالقة لها مبا هو تقني .ونحن لن نعرف عالقتنا مباهية التقنية ما دمنا ندور يف فلك التقنية..
فنحن دوماً مقيدون بالتقنية سوا ًء أتعاطفنا معها أم أنكرناها”[[[ .يشري النص السابق إىل أن هايدغر
يف محارضته عن التقنية قد انتهج طريق التفكري ليصل إىل ماه ّيتها من خالل اللغة ،وهدفه هو
إعدادنا لتجربة الدخول يف عالق ٍة حر ٍة مع التقنية .وما دمنا نعجز عن معرفة عالقتنا الحقيق ّية بالتقنية
فإنّه يرى بأنّنا سنظل نعاين من هذه القيود ،ما دمنا مل نتعلم بعد التفكري يف ماهيتها[[[ التي تختلف
تقني ،كام تختلف عام هو صنع اإلنسان.
عن التقنية وما هو ٌّ
[1]-Langan, T.: “The Meaning of Heidegger” Aceitical Study of the Existentialist Phenomenology,
Routledge & Kegan Paul Ltd, London, Great Britain, 1959, p, 192193-.
[2]-Heidegger, M.: “Identity & Difference”, P.25.
[3]-Inwood, M.: “A Heidegger Dictionary”, P. 214.
[4]- “Die Technik ist nicht das gleiche wie das Wsesn der Technik- Technology is not equivalent to the
essence of technology”.
[5]-Heidegger, M.: “Die Frage..” ,S. 13.
[6]-Kockelmans, J,J.: “On the Truth..” ,p.230.
AL-ISTIGHRAB

ر بيــع 2 0 1 9

االستغراب 15

فيغتسالا
بار
التقنية
األصل

51

إذا ً ،فإ ّن عالقتنا بالتقنية سوف تصبح عالق ًة حر ًة فقط إذا حققت لوجودنا اإلنساين االنفتاح عىل
تطبيق للعلم
ماهية التقنية[[[ .ويف ذلك أشار هايدغر إىل الوهم املضلّل بأ ّن التقنية الحديثة هي
ٌ
أال يُساء تفسريها بوصفها مجرد تطبيقٍ للعلم الطبيعي الريايض،
الفيزيايئ[[[ ،ورأى أن التقنية يجب ّ
فضالً عن رأيه بأن العلم الحديث ذاته يتأسس عىل ماه ّية التقنية ،ذلك أن النظرية الفيزيائية الحديثة
عن الطبيعة متهد السبيل ال للتقنية وإمنا ملاهية التقنية الحديثة ،كام أن العلوم الحديثة تنتمي إىل
تلك املاهية ،وهذه املاهية ليست تعبريا ً عن العالقة املتبادلة بني العلم والتقنية ،وإمنا هي مبثابة
“الكشف” عن املاهية املشرتكة التي تسيطر عليهام[[[.
تطبيق لنتائج العلم الحديث -أيًّا كان من أمر
نستخلص مام سبق أن القول الشائع بأن التقنية هي
ٌ
صحته -يبتعد متاماً عن محور اهتامم هايدغر الرئييس وهو السؤال عن ماهيّة التقنية الذي هو بدوره
ٌ
سؤال عن ماهية الوجود.
إن التقنية -يف ح ّد ذاتها -أم ٌر محاي ٌد ،وميكن استخدامها بصور ٍة إيجابيّ ٍة أو سلبيّ ٍة ،وعىل اإلنسان
أن يتخذ قراره بشأن هذا االستخدام ،إال أ ّن هذا األمر الحيادي ال يعرفنا ماهية التقنية[[[ كام يرى
هايدغر.

ماهية التقنية بوصفها “ختنى”Techné:
كل منهام باآلخر،
حاول هايدغر البحث يف ماه ّية التقنية يف اتجاهني مختلفني ومع ذلك ارتبط ٌّ
أما عن االتجاه األول فهو يدور حول ماه ّية التقنية والعالقة العل ّية كام سبق أن أوضحنا ،وأما االتجاه
الثاين فهو يتناول ماهية التقنية بوصفها “تخنى” كام ييل[[[:
ذهب هايدغر إىل أن كلمة التقنية ( )technology, technicity, techniqueمشتق ٌة من الكلمة
فضال عن أ ّن اليونان قد أطلقوا كلم ًة
ً
اليونان ّية ( ،)Technikonوهي ترتبط بتخنى![[[« (،[[[)Techné
[1]-Ibid.
[2]-Heidegger, M.: “Die Frage..”, S.13.
[3]-Sallis J.:”Heidegger and the path of Thinking” , P.161.
[4]-Kockelmans, J,J.: “On the Truth of Being” ,P.230.
[5]-Ibid., P.231.
[[[-ميكن القول بأن املصطلحات االنجليزية التالية مشتقة من الكلمة اليونانية ( )technéوهيmachination, enframing,( :
( )technology, technik, techniqueالفن  -الصناعة اليدوية) يف مقابل كلمة (“ )scienceالعلم”.
(Cp.: Inwood, M.: A Heidegger Dictionary, P. 209.
[7]-Heidegger, M.: “Die Frage..”, S. 20.
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واحد ًة عىل العامل اليدوي والفنان وهي “تخنيتس ( ،”)technitésوال تعني هذه الكلمة أي نو ٍع من
أنواع الصنعة أو اإلنجاز العميل ،بل تعني أسلوباً من أساليب املعرفة ،واملعرفة باملعنى اليوناين
( ،[[[)epistemeكانت رضباً من الرؤية مبعناها األعم ،أي إدراك املوجود مبا هو موجو ٌد ،وجوهر
هذه املعرفة هو الحقيقة ،أي تجيل املوجود وظهوره من الخفاء.
إذا ً“ ،التخنى” بهذا الفهم اليوناين هي إظهار املوجود من الغموض والخفاء باملظهر الذي تراه
العني فيه“ ،والتخنيتس” ( )technitésليس هو الصانع اليدوي ،بل ذلك الذي يجعل املوجود يظهر
عىل الحقيقة أو يجعل حقيقته تظهر فيه[[[.
الحظ هايدغر أمرين يف ما يتعلق مبعنى كلمة “التقنية” أو تخنى ( ،)technéأما عن األمر األول
فهو أن هذه الكلمة ليست فقط اسامً لألنشطة واملهارات املتعلقة بالعامل اليدوي ،وإمنا تدل أيضاً
معنى يف الشعر (،)Poiésis
عىل الفنون الرفيعة والفنون الجميلة[[[ ،لذا فإ ّن “تخنى” تعرب هنا عن
ً
كام أنها ذات طبيع ٍة شاعري ٍة[[[.[[[Ș
أما عن األمر الثاين ،فريى هايدغر أنه حتى عرص أفالطون ارتبطت كلمة “تخنى” ()techné
بكلمة ( )epistemeأي املعرفة ،وأ ّن كال الكلمتني يعني “أن نشعر باأللفة مع يش ٍء ما وأن تتوفر
لدينا تجرب ٌة معه ومعرف ٌة به[[[ والكلمتان تعربان عن املعرفة و()Erkennen Wissen, Knowing
باملعنى الواسع للكلمة[[[.
كام يرى هايدغر أن مثل هذه املعرفة تزودنا باالنفتاح (،Aufschluss - an opening (up
وهذا االنفتاح هو مبثابة كشف (“ ،)Entbergen – revealingفالتخنى” هو نو ٌع من “األليثيا”
( ،)allétheueinأي أنّها تكشف عام يحتجب عنا ،وال نراه أمام ناظرينا ،أو عام يظهر ثم يطرأ
عليه التحول بطريق ٍة أو بأخرى .يقول هايدغر ..“ :إ ّن األمر الحاسم يف “التخنى” ال يكمن إطالقاً
[[[ -قبل أفالطون كانت “تخنى” ( )technéتتفق مع ( ،)epistemeوكالهام يعني :يعرف أو يتصرب ،أما عند أرسطو فقد أصبحت تعنى
“اإلحضار” ( )a bringing – forthكام سيأىت بيانه:
(Cp. Kockelmans, J.: “On the..” ,P.233.
[[[ -عبد الغفار مكاوي :مقال حذاء فان جوخ يف “مدرسة الحكمة” دار الكاتب العريب للطباعة والنرش  -القاهرة ،1970 ،ص.-303 302:
[3]- “Die sc..nen K..nste- the fine arts.
[4]- Poietisches-Poetic.
[5]-Heidegger, M.: “Die Frage”, S.20.
[6]- das Sichauskennen in etwas, das Sichversehen auf etwas - to be entirely at home in something, and
be expert in it”.
[7]-Ibid., s21.
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يف الصناعة[[[ ،وال يف التصنيع[[[ ،وال يف استخدام الوسائل ،إنه باألحرى يكمن يف الكشف”[[[.
نستلخص مام سبق أن هايدغر عندما يتحدث عن ماهية التقنية اليوم ،إمنا يقصد األمر الثاين
الذي يبدو أنه يعرب أكرث عن املفهوم األنطولوجي “للتخنى” ،كام يؤكد هايدغر أن تجاوز املفهوم
األدوايت للتقنية السابق ذكره ميكننا من الوصول إىل ماهيتها[[[.
جب،
إن “التخنى” كام فرسها هايدغر إمنا هي صور ٌة من صور الكشف ،وهي
ٌ
كشف عن التح ّ
أسايس يف “التخنى” ليس الصناعة أو التصنيع أو استخدام الوسائل ،وإمنا الكشف ،مبعنى
وما هو
ٌّ
أن “التقنية” يتم إحضارها يف مجال حدوث الحقيقة أو الكشف أو الالتحجب (.[[[ )alétheia
يرى هايدغر أ ّن “الشعر” عند اليونان ( )poiésisهو وجو ٌد من العدم “حضور” ،وأن هذا الحضور
كل يش ٍء يف الطبيعة أو الـ( ،)Physisوهذا الحضور يتجىل من خالل اليشء ذاته.
كان واضحاً قبل ّ
يتجل يف
ّ
كام يرى بأن “التخنى” ( )technéبدورها صور ٌة من صور (اإلحضار) ،وهذا اإلحضار
يش ٍء آخر من خالل الف ّن والصناعة ،حيث يشارك اإلنسان يف إعادة تشكيل املادة واملنظور ،ويف
إحضار اليشء إىل الوجود .إن اليونان -من وجهة نظر هايدغر -توصلوا أيضاً إىل الفنون العقل ّية
كل ما قابلهم ،كام
كل ما يوجد ،وحاولوا الكشف عن الوجود يف ّ
ح ّ
“تخنى” ،حيث تلقوا بانفتا ٍ
حاولوا السيطرة عليه ،وتلك السيطرة تجلّت يف الفلسفة اليونانية.
يتضح مام سبق ،أن مفهوم هايدغر ملاهية التقنية بوصفها “تخنى” هو مبثابة املصدر الحقيقي
وأسلوب لإلحضار وهو بدوره نو ٌع من الكشف،
لعرص التقنية الحديث ،ف”التخنى” معرف ٌة كاشف ٌة
ٌ
أسلوب
والتقنية الحديثة مثل “التخنى” مبعناه اليوناين القديم -من حيث املصدر املنبثقة عنه -هي
ٌ
يتجل من خالله ذلك الكشف.
ّ
كل ما يوجد إمنا
للكشف ،والوجود عندما يسود ّ
ومن ناحي ٍة أخرى ،فإ ّن اإلنسان يف العرص التقني الحديث مل يعد يفرض سيطرته عىل الواقع،
مبعنى أنه مل يعد يتمثل الواقع وفقاً لتصوره الخاص رافضاً ظهور األشياء كام هي عليه ،وألن
كل ما يوجد ،فهناك عالق ٌة وثيق ٌة بني مصري
“الكشف” الذي يحققه “التخنى” يفرض سيطرته عىل ّ
الوجود ،والفعل اإلنساين كام سيأيت بيانه[[[.
[1]-Machen - making.
[2]- Veferting - manufacturing.
[3]-Ibid., S.21.
[4]-Langan, T.: “the Meaning of Heidegger”, P. 193.
[5]-Kockelmans, J,J.: “On the Truth”.., P.233234-.
[6]-Lovitt, W.: “the Question..” PXXIV, XXV, XXVIII.
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تعقيـــب:
نحاول يف هذا التعقيب اإلجابة عن السؤال التايل:
ما النتائج التي ترتبت عىل تفسري هايدغر ملاهية التقنية بوصفها “تخنى”؟
النتيجة األوىل :أن “ التخنى” (- )techneكام أوضح هايدغر -هو معرف ٌة ورؤي ٌة باملعنى األعم
أسلوب من
للكلمة ،فهو وفقاً ملا ذهب إليه اليونان ال يعني أي نو ٍع من أنواع الصنعة ،وإمنا هو
ٌ
أساليب املعرفة ،أي إدراك الوجود مبا هو موجو ٌد ،وجوهر هذه املعرفة هو الحقيقة أو تجيل
الوجود وظهوره من الخفاء.
وإنتاج ،وصور ٌة من صور
النتيجة الثانية :أن “التخنى” هو شعر ( )poiésisمبعنى أنه إبدا ٌع
ٌ
“اإلحضار” :إحضار اليشء إىل الوجود ،وإعادة تشكيل املادة واملنظور ،وهذا اإلحضار بدوره
ميثّل نوعاً من الكشف.
ٌ
ودخول يف تجرب ٍة معه “مبعنى معرفته” وهذه
النتيجة الثالثة :أن “التخنى” هو ألف ٌة مع اليشء
املعرفة تزودنا باالنفتاح عىل ذلك اليشء ،أو بالكشف عنه.
جب مبعنى الحقيقة،
النتيجة الرابعة :أن “التخنى” هو نو ٌع من األليثيا أي الكشف عن املتح ّ
فالتقنية يتم إحضارها يف مجال حدوث الحقيقة أو الكشف.
النتيجة الخامسة :أن “التخنيس” ( )technitésليس هو الصانع اليدوي ،وإمنا هو -كام رأى
اليونان -ذلك الذي يجعل املوجود يظهر عىل الحقيقة ،أو يجعل حقيقته تظهر فيه.
نداء للتحدي
الكشف بوصفه ً
يقول هايدغر ..“ :الكشف الذي يسود التقنية الحديثة يتسم مبعنى التحدي ،وهذا التحدي
كل ما يوجد للتنظيم ليكون
يحدث عندما تتفتح الطاقة املحتجبة يف الطبيعة ..حيث يتم إخضاع ّ
يف متناول اليد ،ويلبي الحاجة إليه( ..كام أن) إضفاء طابع النظام[[[ ،واألمان[[[ هام السمتان
األساسيتان للكشف يف حال التحدي”[[[[[[.
[1]- Seturung-regulating,
[2]- Sicherung-securing,
[3]- das herausfordern Entbergn-the challenging revealing.
[4]-Heidegger, M.: “Die Frage”.., S. 24.
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“كشف يتحدى” ،فهي مبثابة
ويعني ذلك أن التقنية الحديثة عند هايدغر  -من حيث املاهية هي
ٌ
“نزاع” مع كل ما يوجد بحيث تحاول أن تجعله جاهزا ً لالستخدام.
كل ما يقع
وأساس هذا األسلوب من الكشف نجده لدى اإلنسان عندما يحاول السيطرة عىل ّ

خارج ذاته ،حيث يتمثله ويجعله موضوعاً يف متناول اليد[[[.
ولكن ما هو األساس الذي يقوم عليه هذا الكشف؟

يرى هايدغر أن الطاقات الطبيعية تستثري قوى اإلنسان ،بحيث يجد نفسه مندفعاً نحو الكشف

جه إليه ندا ُء التحدي
الذي يتحدى ،أي إ ّن اإلنسان يف غمرة اهتاممه بالكشف الذي يتحدى قواه يُو ّ
بحيث يبقى النداء ومصدره محتجبني[[[.

يرى هايدغر أن “املنفتح”[[[ يطرأ عليه التحول ،وما يتحول يتم تخزينه ثم توزيعه ،وتجزئته

أساليب للكشف،
وإعادة صياغته من جديد .إذا ً ،االنفتاح والتحول والتخزين والتجزئه[[[ إمنا هي
ٌ
وهذا الكشف ال يصل إىل نهاي ٍة ما ،علامً بأن اإلنسان يحاول الكشف عن الواقع عن طريق تنظيمه

بوصفه مخزوناً (  )Bestand - Standing resourcesوأن هايدغر مي ّيز ما بني املخزون ()Bestand
واليشء ( ،)Gegenstandفالطائرة يف حال عدم إقالعها تكون شيئاً ،ويف حال إقالعها تتحول إىل

مخزونٍ  ،وتدين يف حضورها الستخدام اإلنسان لها[[[.

ولعل أصل فكرة الطبيعة بوصفها “مخزوناً” يرجع إىل النزعة الذات ّية يف امليتافيزيقا الكالسيكية،
ّ

ومن ثم إىل تطور العلم الحديث .فالفيزياء تجعل الطبيعة إطارا ً متسقاً من القوى التي ميكن

حسابها سلفاً ثم السيطرة عليها ،بحيث ميكن القول بأن كشف التحدي قد سيطر عىل الفيزياء قبل
أن تخضع تقنية اآللة للتطور.

إن مصطلح “املخزون” الذي يستخدمه هايدغر يف توضيح طريقة حدوث األشياء يف انتامئها
فضال
ً
إىل الكشف يتخذ معنى اإلنشاء أو اإلنتاج املوجود يف الشعر مبعناه األصيل (،[[[)Poéssis

[[[ -وهي عىل التوايل:

[1]-Lovitt, W.: “The Question.., Introduction” PXXiX.
[2]-Sallis, J.: “Heidegger and the path of Thinking”, P.162163-.
[3]-DAS Erschlossene-the unlocked.

Erschliessen-Unlocking, Umformen-transforming, -speichern-storing- Vertei- len- distributing.
[5]-Inwood, M.: “A Heidegger, Dictionary”, P.210.
[6]-Kockelmans, J.J.: “On the Truth..”, P. 236.
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عن أن “املخزون” يتخذ شكل التحدي بحيث تصبح الطبيعة مصدرا ً للطاقة ميكن استخراجها
وتخزينها وأخريا ً استخدامها .بعبار ٍة أخرى ،فإن الطاقة التي كانت محتجب ًة يف الطبيعة قد تحولت
أساليب للكشف ،عىل
اآلن ،وتم تخزينها ،وتوزيعها واستخدامها ،وهذه الفعالية اإلنسانية إمنا هي
ُ
الرغم من أن الكشف ال يصل قط إىل نهايته كام سبق بيانه.
تعقيـــب...
ٌ
“متكن هايدغر من أن يُحدث إنقالباً يف مفهومه عن العلم الحديث ،بحيث أصبح تطور العلم
الحديث ،والفيزياء الرياضية ،وتقنية اآلالت ،رهناً عىل إدراكه للحقيقة بوصفها كشفاً ،وفهمه
للطبيعة بوصفها مخزوناً للطاقة بعيد األمد” .نحاول يف هذا التعقيب اإلجابة عن السؤال التاىل :ما
النتائج املرتتبة عىل تفسري هايدغر للكشف بوصفه ندا ًء للتحدي؟
أما عن نتائج التفسري فهي كام ييل:

النتيجة األوىل :أن النزعة الذاتية[[[ يف امليتافيزيقا الكالسيكية هي املسؤولة عن فكرة الطبيعة
بوصفها “مخزوناً” ومن ثم تقف وراء تطور العلم الحديث ،حيث تجعل الفيزياء من الطبيعة إطارا ً
متسقاً من القوى ميكن حسابها سلفاً والسيطرة عليها.
النتيجة الثانية :أن “املخزون” يف رأي هايدغر يفرس طريقة حدوث األشياء يف انتامئها إىل
الكشف ،ويتخذ معنى اإلنتاج املوجود يف الـ( )Poiésisأو الشعر مبعناه األصيل ،ويتخذ شكل
“التحدي” بحيث تصبح الطبيعة مصدرا ً للطاقة ميكن استخراجها وتخزينها لتصبح يف متناول اليد.
أساليب
النتيجة الثالثة :أن “االنفتاح” عىل املوجود ،والتحول والتخزين ،والتجزئة إمنا هي
ُ
ٍ
لكشف ال يتوقف ،فضالً عن أن اإلنسان يحاول الكشف عن الواقع عندما يقوم بتنظيمه بوصفه
مخزوناً.
النتيجة الرابعة :أن اإلنسان “يستجيب” للنداء املوجه إليه لقبول التحدي عندما يجد نفسه دوماً
يف حقيقة االنكشاف ،ما يعني أن التقنية الحديثة -يف رأي هايدغر -ليست من صنع اإلنسان ،وأن
كل تح ٍّد يُفرض عىل اإلنسان لتنظيم الواقع بوصفه مخزوناً ،وهذا التحدي يتفق مع أسلوب تجيل
ّ
الكشف.
النتيجة الخامسة :أن مثة وجهني للتحدي:
[1]- Subjektivit..t - Subjectivity.
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“الوجود” يواجه تحدياً يف ترك املوجودات لتظهر يف مجا ٍل ميكن حسابه.
“اإلنسان” يواجه بدوره تحدياً يف أن تصبح املوجودات موضوعاً لحساباته ومرشوعه يف
املستقبل.
ماهية التقنية بوصفها “جشطلت”[[[« جتميع ًا (.)Ge-stell
يقول هايدغر ..“ :إن “ ”Ge-stellهو “تجمي ٌع” يجعل اإلنسان عىل استعدا ٍد ليكشف الواقع
كمخزونٍ قابل للتسخري .إن اإلنسان الذي يواجه هذا التحدي يقف يف املجال األسايس للـ(
 )Ge- stellأو “التجميع” ،وليس مبقدور اإلنسان أن يتحمل مبارش ًة عالق ًة معه ،وذلك ألن السؤال
ٌ
سؤال يأيت دوماً متأخِّرا ً [[[ ..ولكن
عن معرفة كيف نستطيع الدخول يف عالق ٍة مع ماه ّية التقنية هو
السؤال عن معرفة متى وكيف ندخل نحن أنفسنا يف مجال الـ ( )Ge- stellأو “التجميع ذاته هو
ٌ
سؤال ال يأيت قط متأخرا ً”[[[.
يتضح مام سبق أن الـ ( )Ge-stellأو التجميع ،هو االسم الذي أطلقه هايدغر عىل هذا التحدي
كل ما يوجد.
الذي يضع الوجود واإلنسان اليوم كالً يف مواجهة اآلخر مبا يف ذلك ّ
والكلمة يستخدمها هايدغر بطريق ٍة اصطالحي ٍة ليعرب بها عن ماهية التقنية الحديثة ،فهي ال تعرب
فقط عن التحدي الذي يواجه اإلنسان للكشف عن املوجودات ،وإمنا متيز ما يسميه اليونان
بالشعر ( )Poiésisبوصفه إنتاجاً ،وإنشا ًء بحيث يصبح الشكالن الكالسييك والحديث من اإلنتاج
مرتابطني من حيث كونهام أسلوبني من أساليب الكشف عن الحقيقة[[[ .إذا ً الـ ( )Ge-stellأو
التجميع تعني طريقة أو أسلوب الكشف الذي يتحكم يف ماهية التقنية الحديثة ،وهو يف ح ّد ذاته
ليس تقنياً[[[ كام سيأيت بيانه.
[[[-تعنى كلمة  Ge-stellباألنجليزية الوضوع  a positionأو تجميع يشء ما ( )something put togetherأو اإلطار (a
 )frameworkوالكلمة األملان ّية مشتقة من ( )stallمبعنى ( )positionأي وضع أو مكان ،والسابقة “ ”geتعني ( )Withأو()together
أي “معا” بالعربية واستخدمت يف ما بعد لتعرب عن أسامء جمع ّية مثل ( )Gebirgeأي “سلسلة جبل ّية” و ( )Gem..tمن ( )mutأو
الشجاعة مبعنى كل ما يتعلق بأفعال ومشاعر اإلنسان املعربة عن الشجاعة ،كام تعرب عن نتيجة فعلٍ ما مثل ( )Geschenkمبعنى ()gift
أو هدية من الفعل يهدي (.)give – schenken
)(Cp. Inwood, m.: “A Heidegger Dic..”, p.210
[2]-Ibid., S.31.
[3]-Ibid., S.32.
[4]-Kockelmans, J.J.::On the Truth..”, P. 237239-.
[5]-Heidegger, M.: “Die Frage..” ,S.28.
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تعقيـــب...
ميكن القول بأن هايدغر قد استخدم مصطلح الـ(  )Ge-stellأو “التجميع” بطريق ٍة تختلف متاماً

عن الطريقة املألوفة يف استخدام هذا املصطلح ،ونحن يف توضيحنا لذلك نحاول اإلجابة عن
السؤال التايل:
ما النتائج املرتتبة عىل تفسري ماهية التقنية عند هايدغر بوصفها تجميعاً أو ()Ge- stell؟
أما عن النتائج فهي كالتايل:
النتيجة األوىل :إن إدراك الوجود بوصفه عامل التقنية ممتنع ،ألن “التقنية” تحجب عنا رؤية
ج سوى أن نتوقف عن إدراك التقنية بوصفها
اإلنسان والوجود رؤي ًة حقيقيّةً ،وليس أمامنا من مخر ٍ
شيئاً تقنياً من صنع اإلنسان وحده وأن نحاول إدراك ماهيتها بوصفها “تجميعاً”.
النتيجة الثانية :أن “التجميع” يعرب عن التحدي الذي يواجه اإلنسان لتنظيم عنارص الواقع يف
صورة “مخزون” ،كام يعرب عن ماهية التقنية الحديثة من حيث إنه تح ٍّد يواجهه اإلنسان يف الكشف
عن املوجودات من حيث إنه مييز ما يسميه اليونان بالـ( )Poiésisمبعنى (الشعر) أو اإلنتاج يف
الكشف عن الحقيقة.
ري يهدف إىل بلوغ الكشف الذي يتحدى ،وهذا املصري هو
النتيجة الثالثة :أن “التجميع” مص ٌ
الذي يضع اإلنسان عىل الطريق إىل الكشف أو إىل حضور ماهية التقنية ،وليس ذلك من صنع
اإلنسان .إذا ً ماهية التقنية تستقر يف “التجميع” بوصفه أحد تجليات املصري ،وهي ال تحدث مبنأى
عن اإلنسان ،وإن مل تكن من صنعه وحده.
النتيجة الرابعة :أن ماهية التقنية ليست مسأل ًة إنسان ّي ًة خالصةً ،ألن اإلنسان أساساً عىل الطريق
إىل الكشف الذي ال يحدث عن طريق اإلنسان وحده ،وإمنا يتلقى اإلنسان “نداء الوجود” للقيام
بهذا الكشف.
النتيجة الخامسة“ :التجميع” إرسال للوجود :يرسل اإلنسان إىل طريق الكشف ،وهذا التجميع
ليس أمرا ً تقنياً ،إنه األسلوب الذي ينكشف من خالله ما هو موجو ٌد ،علامً بأن “اإلرسال” الذي يضع
اإلنسان عىل الطريق إىل الكشف ويح ّدد ماهية التاريخ بأرسه ،ليس ملز ًما بجرب اإلنسان ،وإمنا تتح ّدد
حرية اإلنسان بقدر انتامئه إىل مجال اإلرسال ،بحيث يصبح “منصتًا” ملا ميليه عليه نداء الوجود.
إذا ً ،الحرية عند هايدغر هي “مجال املصري” الذي يعمل باستمرا ٍر عىل الكشف عن
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خاص ال يرتبط أساساً باإلرادة أو بالعالقة العل ّية املألوفة.
بأسلوب
الحقيقة ،ولكن
ٍ
ٍّ
ماهية التقنية ومفارقة اخلطر هو ما ينقذ ( )Die Gafahr- the danger
(أ)  -ماهية التقنية تهديد للكشف:
كل صور ٍة من صوره هو بالرضورة خطر[[[« ..إن مصري
يقول هايدغر ..“ :مصري الكشف ..يف ّ
ري ليس التقنية ..وإمنا الخطر هو
الكشف يف ح ّد ذاته ..هو الخطر مبا هو كذلك ..وما هو خط ٌ
ماهية التقنية بوصفها مصريا ً للكشف”[[[.
يرى هايدغر يف تفسري ذلك أن املصري عندما يسيطر عىل طريقة الـ(  )Ge-stellأو “التجميع”،
يكون الخطر الحقيقي ،وهذا الخطر يؤكد نفسه بطريقتني :فاملنكشف مل يعد يشغل اإلنسان بوصفه
شيئاً أو موضوعاً ،وإمنا بوصفه مخزوناً ،واإلنسان يف غمرة ذلك مل يعد يهتم إال بتنظيم املخزون،
حتى إنه يعترب نفسه مخزوناً ،ويف الوقت نفسه ،يعترب نفسه سيد األرض مبا يف ذلك من مفارقة،
كل ما يلقاه اإلنسان يوجد فقط ما دام من صنعه ،ويؤدي
ويرتتب عىل ذلك أن يسود االنطباع بأ ّن ّ
كل مكانٍ وزمانٍ إمنا يلتقي بذاته ،والحق أن إنسان
هذا الوهم إىل وهمٍ آخر مؤداه أن اإلنسان يف ّ
أي مكانٍ .
اليوم عىل وجه الخصوص مل يعد يلتقي بذاته أو مباهيّته يف ّ
إن اإلنسان يقف دامئاً يف انتظار تحدي “التجميع” وهو يف ذلك ال يدرك هذا التجميع بوصفه
ندا ًء ،فضالً عن أنّه يخفق يف أن يدرك أنّه ذلك املنادي ،ويخفق من ثم يف اإلنصات إىل الطريقة
التي يوجد بها من خالل ماهيته ،ومن ثم ال يلتقي أبدا ً مباهيته.
أما عن الطريقه الثانية التي يظهر من خاللها الخطر ،فريى هايدغر أن “التجميع” يح ّول اإلنسان
كل إمكانيّ ٍة
إىل نو ٍع من التنظيم ،وعندما يسيطر هذا التنظيم عىل فعالية اإلنسان ،فإنّه يؤثر عىل ّ
فضال عن أن “التجميع” يحجب املعنى الحقيقي للكشف بوصفه تجلياً للظهور ،أي
ً
للكشف[[[،
إنّه يحجب الكشف ذاته ،والحقيقة أو األليثيا التي تحدث بحدوثه .إذا ً ،يحجب “التجميع” تجيل
الحقيقة ،ويسيطر عليها ،ما يعني أن املصري الذي يتجه يف إرساالته نحو التنظيم إمنا هو “الخطر
الحقيقى”.
أشار هايدغر إىل أن التهديد الذي يواجه اإلنسان ال يأيت ألول وهل ٍة من قبل اآلالت وأجهزة
[1]- “Das Geschick der Entbergungen ist.. Gafahr”.
[2]-Heidegger, M.: “Die Frage..”, P. 3435-.
[3]-Ibid., P.3435-.
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التقنية ،فالخطر الحقيقي يؤثر عىل اإلنسان من حيث ماهيته ،استنادا ً إىل أن “التجميع” يه ّدد بإنكار
ٍ
قدرته عىل الدخول يف
يل[[[ ،أو تجربة الحقيقة األصلية[[[[[[.
كشف أص ٍّ
كام أشار إىل أن السؤال عن التقنية هو السؤال حول التجميع ( )Constellationالذي يحدث
فيه الكشف والحجب معاً ،أي الذي تحدث فيه الحقيقة.
ٍ
كشف
كل
ويعني ذلك أن ماهية التقنية -كام يرى هايدغر -إنّ ا ته ّدد الكشف ،حيث يتم استنفاد ّ
كل يش ٍء إىل “مخزون”.
يف عملية التنظيم وتحويل ّ

وعىل الرغم من ذلك فإن “التفكري اإلنساين” بوسعه أن يفرتض أن “ما ينقذ” من ذلك الخطر ال
ب ّد وأن يكون من طبيع ٍة أسمى مام يه ّدد بالخطر ،مع أن مثة صل ًة وثيق ًة تجمع بينهام[[[ كام سرنى
تفصيالً.
يل”[[[ ،ما يحتم علينا تأسيس
يتضح لنا مام سبق أن “التقنية” تهدد اإلنسان بتحويله إىل “حيوانٍ آ ٍّ
[[[
أخالقي مالئمٍ يسمح لنا بالتخلص من هيمنتها عىل اإلنسان .
سيطرتنا عليها يف إطار نسقٍ
ٍّ
(ب) -املفارقة يف ماهية التقنية“ :الخطر هو ما ينقذ”

اختتم هايدغر محارضته "السؤال عن التقنية" مبفارقة نوضح طرفيها كام ييل:
( -)1الخطر (أو األزمة يف ماهية التقنية)
ميكننا إجامل أهم سامت “الخطر” يف ماهية التقنية عىل النحو التايل:
السمة األوىل :سيطرة التجميع أو الـ ()Ge-Stell
يقول هايدغر يف هذا الصدد ..“ :حيث يسيطر التجميع يتمثل الخطر األعظم”[[[.
ومع ذلك ،فحيث يوجد الخطر يوجد أيضاً ما ينقذ ،أي إ ّن “التجميع” ال يسيطر بوصفه خطرا ً
فحسب ،وإمنا بوصفه املنقذ أيضاً ،فالخطر هو ما ينقذ[[[ ،و”التجميع” كشف ينجيل يف االبتعاد
[1]- ein urspr..nglicheres Entbergen- Original revealing.
[2]- anf..nglicheres Wahrheit- primal truth.
[3]-Ibid., P.35- 36.
[4]-Ibid., P.41- 43.
[5]-Inwood, M.: “A Heidegger Dic.” ,P.211.
[6]-Sallis, J.: “H eidegger and the Path of Thinking”, P.164.
[7]-Hiedegger, M.: “Die Frage..”, P.36.
[8]-Sallis, J.: “Heidegger and the path of Thinking” , P. 167.
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عن معنى الوجود ،وغربة اإلنسان عن الوجود؛ ومع ذلك يظل كشفاً.

إذا ً“ ،التجميع” يحمل يف أعامقة الخطر املحدق باإلنسان من ناحي ٍة وإمكانيّة تح ّرر اإلنسان
من شعوره بالغربة والوحشة من ناحي ٍة أخرى ،وذلك يك يتمكن من الدخول يف عالق ٍة أساسيّ ٍة مع
الوجود ليتلقى معنى الحضور يف كل ما يوجد[[[.
السمة الثانية :االنشغال عن ماهية التقنية

يقول هايدغر“ :إننا يف حال السؤال (عن التقنية) نكون شهودا ً عىل األزمة ،أي انشغالنا البعيد
عن ماهية التقنية ،مبعنى أننا مل ندخل بعد يف تجرب ٍة معها ،وأننا يف إدراكنا لإلستطيقا ،مل نعد نعرف
ماه ّية الفن ،ومل نعد نحافظ عليها ،وكلّام تساءلنا وأمعنا يف التفكري حول ماهية التقنية ،زاد غموض
ماهية الفن ،وكلّام اقرتبنا من الخطر ،تجلت لنا الطرق املؤدية إىل ما ينقذ”[[[.
يشري النص السابق إىل أنّنا يف مواجهة التقنية نخفق يف فهم ماهيتها ما دمنا نفهمها من ناحي ٍة
أدواتيّ ٍة ،وأن ماهية التقنية تتجىل من حضور ما هو حارض ،أي ذلك الوجود الذي ال يسيطر عليه
اإلنسان قط وإمنا ميكنه عىل أحسن الفروض أن يخدمه[[[ ،وينطبق ذلك عىل إدراكنا ملاهية الفن
بوصفها إنشا ًء أو إنتاجاً .أو شعرا ً كام سيأىت بيانه.
السمة الثالثة :حجب الكشف ،تهديد عالقة اإلنسان بذاته

يرى هايدغر أنه كلام ابتعد اإلنسان عن معرفة ذاته أو انتزع من تلك املعرفة انتزاعاً تحت سيطرة
التقنية ،فإنه يصبح أكرث قرباً من حافة الهاوية ،أي إمكانيّة أن يتحول هو نفسه إىل “مخزون” بحيث
ال يظل “سيدا ً عىل األرض أو مالكاً لها” كام كان من قبل.
ويعني ذلك أن اإلنسان قد احتجبت عنه ماهيته الصميمة بوصفه كذلك ،ومع ذلك يتوهم أن كل
ما يلتقي به يوجد بقدر ما يدخل يف الرتكيب الذي صنعه بيديه ،أي إنّه يخفق يف أن يفهم بوصفه
املنادى الذي يتلقى نداء الوجود ،ويحسن اإلنصات إليه[[[.

ومن ناحي ٍة أخرى ،يرى هايدغر أن الخطر الكامن يف ماهيّة “التقنية” يح ّدد مقياس األشياء
جميعاً من خالل الكشف الذي يتحدى اإلنسان ،وأن هذا الكشف -من ثم“ -يحجب” بطريق ٍة ما كل
[1]-Lovitt, W.,: “The Question Concerning Technology”- Introduction, P.XXXV.
[2]-Heidegger, M.: “Die Frage..” ,S.4344-.
[3]-Sallis, J. “Heidegger and the path of Thinking” , P.166.
[4]-Kockelmans,J.J: “On the Truth..” ,P.240241-.
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إمكان ّي ٍة أخرى للكشف ،تلك اإلمكانية التي متثل حضورا ً أصلياً وصميامً لألشياء[[[.
السمة الرابعة :سيطرة التفكري الحسايب

[[[

بكل ما هو مبارش ،وتفسريه
يرى هايدغر أن من سامت الخطر -فضالً عام سبق -انشغال اإلنسان ّ
لألشياء يف ضوء العالقة العلية ،ويف ضوء التفكري الحسايب الذي أصبح يسيطر عىل اإلنسان،
كل أمكانية أخرى
بحيث انتهي إىل نو ٍع من الكشف ال يزيد عن كونه نظاماً حسابياً ،ما يستبعد ّ
للكشف.
إذا ً ،يف ظل الخطر الناجم عن التقنية تبقى الحقيقة محتجبةً ،مقنعةً ،وخافي ًة عنا[[[.
السمة الخامسة :نسيان الوجود

أشار هايدغر إىل أنه يف التقنية تصبح عالقتنا باللغة واألشياء “مهددة”؛ ألنه من خالل اللغة
تكون األشياء ألول مرة ،ويتحقق لها الوجود ،ما يعني أ ّن سوء استخدام اللغة يدمر عالقتنا الحميمة
باألشياء ،وهذا التهديد يكمن مصدره يف التهديد األسايس املتمثل يف “نسيان الوجود” حتى ميكن
القول بأن جذور اإلنسان يف عرصنا هذا مه ّددة حتى الصميم.
إن هايدغر يدعونا إىل أن نرتك أنفسنا لندخل يف حركة “التحول” ( )Kehre-turningالتي
ٍ
جديد إىل جذور اإلنسان ،وهذه العودة تدعونا بدورها إىل اإلنصات إىل نداء
تكفل لنا عود ًة من
الوجود ،والتحدث بلغ ٍة هي لغة العودة إىل األصل أو (الوطن) املسؤولة عن أسلوبه يف الكشف.
و”التجميع” هو أعظم األخطار يف هذا الصدد ،ألنه يهدد بإنكار دخول اإلنسان إىل مجا ٍل ميكّنه
من اإلنصات إىل نداء[[[ الوجود؛ بل إنه يدفعه دفعاً إىل نسيان الوجود.
أي نو ٍع من الكشف ،وأنه يصبح غافالً عن ذلك
يعني ذلك أن اإلنسان لن يكون بوسعه أن يرى ّ
الكشف الذي ميكّنه بدوره من رؤية ماهية املنكشف .والخطر كله يتمثل يف أ ّن اإلنسان قد يسيئ
فهم املعنى الحقيقي لإلرسال ،أيًّا كانت طبيعة إرسال الكشف ،ووقت حدوثه[[[.

إن التجميع يف ماهيّة التقنية ال يحجب فقط طريقة الكشف ،وإمنا يحجب أيضاً الكشف ذاته،
أي الحقيقة التي تحدث معه؛ أي إ ّن “التجميع” يحجب بحق نور حقيقة الوجود[[[.
[1]-Sallis, J.: “Heidegger and the path of Thinking”, p.166.
[2]-Calculative thinking.
[3]-Kockelmans, J.J: “On the Truth..”, p. 241- 242.
[4]-Sallis, J.J: “Heidegger and the path of Thinking” , p.168.
[5]-Kockelmans, J.J: “On the Truth..” ,p.241.
[6]-Ibid., S.243.
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إذا ً ،الخطر الحقيقي -كام يرى هايدغر -ال صلة له باملخاطر التي تحدق باإلنسان الحديث
كل مكانٍ وزمانٍ  ،وال بالخطر الذي تسببه أكرث األسلحة تدمريا ً لإلنسان .إ ّن الخطر الحقيقي
يف ّ
وصف لتجمع
هو احتجاب الوجود ،فاألمر هنا ليس وصفاً للموقف التاريخي للتقنية بقدر ما هو
ٌ
الوجود الذي يتجه بذاته إىل اإلنسان .كام أن من تفرض عليه التقنية سيطرتها ،فهو ال يزال عاجزا ً عن
االستامع أو رؤية أعمق أرسار الوجود تحت سيطرة التجميع أو الـ (“ )Ge-stellإن الخطر الحقيقي
كام يراه هايدغر -ناج ٌم عن ماه ّية “التجميع” ،حيث يتحول الوجود من الحضور إىل النسيان[[[،ويف هذا التحول الذي يحجب معنى الوجود يكمن الخطر الحقيقي بالنسبة لإلنسان ،حيث يفقد
عالقته الحقيقية بنفسه وباآلخرين هذا من ناحية ،ومن ناحي ٍة أخرى تصبح اللغة مجرد وسيل ٍة لتبادل
املعلومات ،بدالً من أن تكون تجربة اإلنسان يف الفكر والوجود[[[ .إ ّن أعظم األخطار[[[ ليغيش
أبصارنا عن أكرث الحقائق أصال ًة يف ماهيتنا أو يف طبيعتنا األساسية واملنقذ[[[ هو إدراك ماهية ذلك
الغياب[[[.
 - 2ما ينقذ (حل اآلزمة):
ميكن القول بأن حل “األزمة” أو االتجاه نحو “ما ينقذ” يتم عىل املراحل التالية:
املرحلة األوىل :السؤال عن ماهية التقنية إتجاه نحو ما ينقذ

يقول هايدغر مقتبساً عن هيلدرلني:

لكن هناك حيث يكون الخطر هناك أيضاً ينمو ما ينقذ

[[[

يرى هايدغر أن الفعل “ينقذ” ( )retten – saveيف معناه املألوف إمنا يشري إىل العمل عىل
إيقاف ما يه ّددنا حتى يعود األمان والطأمنينة كام كان الحال من قبل؛ ومع ذلك فإن الفعل “ينقذ”
يعني عند هايدغر أكرث من ذلك .إنه يعني “العودة إىل األصل أو املاهية وذلك إلحضار املاه ّية
ألول مرة يف صورتها الحقيقيّة[[[ ،ففي اللحظة نفسها التي يحتجب فيها الوجود ،فإن “ما ينقذ”
يتخذ جذوره من هذا االحتجاب ،وإذا ما طبقنا ذلك عىل ماهية التقنية ،فإن التجميع أو الـ (Ge-
[1]-Ibid., p.246249-.
[2]-Lovitt, W.: “The Question Concerning..”, Introduction, P.XXXiV.
[3]- Die h..chste Gefahr- the highest (outermost, extreme).
[4]- Das Rettende- the Saving power.
[5]-Lanagan, T.: “The Meaning of Heidegger..”, P.:197.
[6]- Wo aber Gefahr ist, Wächst Das Rettende auch”.
“But where danger is, grows the saving Power also”.
(Cp. Hiedegger, M.::Die Frage..”. S. 36.
[7]-Hidegger, M.: “Die Frage..” , S.36.
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 )stellيحجب[[[« يف ذاته “ما ينقذ”[[[ ،ولكن -يتساءل هايدغر -أال ميكن للنظرة الفاحصة يف ماهية
أي مدى ميكن ملا ينقذ أن ينمو حيث
“التجميع” بوصفها مصريا ً للكشف أن تظهر “ما ينقذ”؟ وإىل ّ
يوجد مكمن الخطر؟ يرى هايدغر أنه وفقاً لكلامت الشاعر فليس لدينا الحق يف أن نتوقع أننا سوف
نكون قادرين عىل السيطرة عىل “ما ينقذ” مبارشة دومنا إعدا ٍد ،حيث يكون الخطر[[[.
إن األمر املثري للدهشة يف نظر هايدغر ليس أن عاملنا قد أصبح تقنياً متاماً ،وإمنا باألحرى أننا
مل نستعد بعد للتحول الكامل نحو “ما ينقذ” ،وأنّنا مازلنا عاجزين عن مواجهته بطريق ٍة تأمليّ ٍة بحيث
نضع التفكري التأميل وجهاً لوج ٍه أمام التفكري الحسايب[[[.
ويؤكد هايدغر يف هذا السياق أن التفكري التأميل لن يعمل عىل إدانه العلم والتقنية ،ولن يدعو
إىل التخلص منهام ،وإمنا يحاول أن يضع تصورا ً ألسلوب التعامل مع التقنية يحول دون أن تسيطر
علينا أو تحولنا إىل مجرد ٍ
عبيد.
ومن ناحي ٍة أخرى يتعني علينا أن “نفكر” يف حضور الوجود ذاته بوصفه موضوعاً خليقاً بالتقكري،

ولذلك علينا أن نتساءل أوالً كيف ميكننا أن نفكر ،أل ّن التفكري هو الفعل الحقيقي ،ألنه يعمل عىل
كل إنسانٍ يسعى إىل فعل
إحضار الوجود إىل اللغة .فاللغة تكفل الطريق الذي ينبغي أن يسلكه ّ

كل فعلٍ إىل البعد األصيل الذي عن طريقه يتوقف أسلوب اإلنسان يف
التفكري ،وبدونها يفتقر ّ
كل ما يوجد،
الوجود ،واستجابته لنداء الوجود مبا يتضمنه ذلك من الدخول يف عالقة انتام ٍء مع ّ

والتفكري التأميل هو بصف ٍة خاص ٍة هذه االستجابة األصلية[[[.

وميكن القول بأن التفكري التأميل يتجاوز املبارش والواضح ،ويبحث يف العالقة بني اإلنسان

والوجود من خالل الكشف الذي يحقق االنتامء بينهام ،كام أنه يختلف عن التفكري الحسايب ،ألنّه

ري قد
يدور يف فلك الرتاث الفكري لدى اليونان وغريهم ،واإلفادة مام سبق التفكري فيه ،وألنه تفك ٌ
ّب نحو األمام ينحرص يف التخطيط والتنظيم
تح ّرر من كونه مجرد عود ٍة إىل الوراء ،وإمنا هو توث ٌ
والتجهيز لالستخدام[[[ الذي يتسم به التفكري الحسايب.

[1]-Bergen- harbor.
[2]-Kockelmans, J.J: “On the Truth..” P. 244.
[3]-Heidegger, M.: “Die Frage..”, P.37.
[4]- meditative thinking- calculative thinking.
[5]-Kockelmans, J.J: “On the Truth..” , P.242247-.
[6]-Lovitt, W.: “The Question..”, Intro, P.XXXVII.
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وغني عن البيان أن التفكري التأميل بهدف “العودة إىل الوجود” ال ميكنه أن يربهن عىل ذاته
ٌّ
مثل املعرفة الرياضية ،وليس ذلك ألنه أقل شأناً من العلوم الدقيقة ،وإمنا ألنه يتجىل من خالل
استجابتنا للنداء املوجه إلينا يك نفكر ،ويك نتحول من نسيان الوجود إىل مصري الوجود[[[.
املرحلة الثانية :الكشف وما ينقذ

كل مصريٍ للكشف هو مبثابة “منح ٍة”[[[ تكفل للمنقذ يف هذا املصري أن
ذهب هايدغر إىل أن ّ
يزداد وينمو ،ذلك أل ّن هذه املنحة هي أول ما يحقق لإلنسان املشاركة يف الكشف.
إذا ً ،اإلنسان يرتبط بحدوث الحقيقة“ ،واملنحة” التي يتم إرسالها بطريق ٍة أو بأخرى إىل الكشف
هي “املنقذ” من حيث هو كذلك ،ذلك ألن املنقذ يرتك اإلنسان ليدرك ماه ّيته الصميمة ،وتلك
كل ما هو موجو ٌد.
املاهية التي متكّن يف تأمل الكشف وأيضاً تأ ّمل احتجاب ّ

يقول هايدغر“ :إن ماه ّية التقنية تحجب يف ذاتها الظهور املمكن للمنقذ ..ونحن عندما نتأمل
هذا الظهور ،نقوم بالتجميع من جديد ..من خالل ما يتحقق له الحضور يف التقنية بدالً من النظر
تقني”[[[.
يف ما هو ٌّ
إن التجميع عند هايدغر هو مبثابة إرسال مصري اإلنسان بحيث يضعه عىل طريق الكشف ،وهذا
اإلرسال يُز ّود اإلنسان مبدخلٍ إىل يش ٍء ليس من صنعه أو اخرتاعه ،لذا فهو الخطر الجسيم واملنقذ
ٍ
يف آنٍ
كل إرسا ٍل يقوم بعمليّة الكشف يحدث من خالل “املنحة” ،علامً بأن تلك
واحد ،فضالً عن أ ّن ّ
“املنحة” تحقق لإلنسان مشاركته يف الكشف الذي هو حدوث لحقيقة الوجود التي يبحث عنها.

يرتتب عىل ذلك أن اإلنسان يف ضوء ما يحتاجه ويستخدمه يتمنى حدوث الحقيقة ،كام يرتتب
عىل ذلك أن “املنحة” التي ترسل اإلنسان إىل عملية الكشف هي أيضاً “ما ينقذه” ألنها ترتك
اإلنسان ليبلغ أسمى مراتب وجوده الصميم[[[.
أسايس مينح ما ينقذ
كشف
يتساءل هايدغر يف هذا الصدد بقوله ..“ :أال ميكن أن يكون هناك
ٌ
ٌّ
انبثاقه األول يف غمرة الخطر؟ إنه  -يف رأي هايدغر  -ذلك الكشف الذي “يحجب” أكرث من كونه
“يكشف” يف عرص التقنية”[[[.
[1]-Sallis, J.: “Hiedegger and the Path of Thinking”, P.165.
[2]-ein Gewähren- a granting.
[3]-Heidegger, M.: “Die Frage..” , P.40.
[4]-Kockelmans, J.J:”On the Truth..”, P.245.
[5]-Heidegger, M.: “Die Frage..”, P.40.
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كام يرى هايدغر أن اإلرسال الراهن للوجود هو “التجميع” وهو إحدى صور إحضار الوجود،
ني إىل آخر ،علامً بأ ّن مصري الوجود يتح ّدد
وهي الصورة التي سوف تتحول إىل صور ٍة أخرى من ح ٍ
تغي يف الوجود ،فإنّه يرسل نفسه يف صور ٍة أخرى تعرب عن
يف إرساالته يف ّ
كل حا ٍل وعندما يحدث ُّ ٌ
حضوره بحيث ال تستبعد الصورة األوىل ،وال يتم إلغاؤها[[[.
املرحلة الثالثة :الفن والشعر وما ينقذ
يقول هايدغر ..“ :يف ما مىض مل تكن التقنية وحدها هي التي تحمل اسم “تخنى” ،وإمنا كانت
كلمة “تخنى” تعني أيضاً هذا الكشف الذي يحرض الحقيقة يف تجيل الظهور ،وكانت “تخنى” يف
ما مىض تعني أيضاً حضور الحقيقي يف الجميل[[[ ،ألن إنتاج ( )poiesisالفنون الجميلة كان يسمى
أيضاً “تخنى”[[[.
أشار هايدغر يف النص السابق إىل أنّه يف بداية املصري الغريب ارتفعت الفنون عند اليونان إىل
أعىل مستوى من الكشف ،فكانت هذه الفنون تكشف عن حضور اآللهة ،وعن الحوار بني ما هو
طبيعة إلهية[[[ ،وعن املصائر اإلنسانية .والفن يف ذلك الحني مل يكن اسمه “تخنى” فكان كشفاً
فريدا ً ومتنوعاً ،وتقياً[[[ مبعنى أنّه ط ّي ٌع لق ّو ٍة حقيق ّي ٍة ،وقاد ٌر عىل الحفاظ عليها ،واألمر الهام هو أ ّن
الفنون -وفقاً ملا يراه هايدغر -مل تكن تستمد أصلها من اإلحساس الفني ،فاألعامل الفنيّة[[[ مل تكن
قط موضوع متع ٍة جامل ّي ٍة[[[.

يتساءل هايدغر :ماذا كان الف ّن يف هذه اللحظات القصرية الرائعة من التاريخ؟ ولِ َم حمل اسم
“تخنى”؟ ذلك ألنه كان انكشافاً منتجاً ،ولذلك كان ينتمي إىل الشعر ( )Poiésisأو اإلنتاج باملعنى
وكل ما هو
كل ف ٍّن جميلٍ  ،أو هو الشعرّ ،
األسايس للكلمة .إنه ذلك الكشف الذي يتحكم متاماً يف ّ
ذو طبيع ٍة شاعريّ ٍة.

[[[ -الصفات عىل التوايل هي:

[1]-Kockelmans, J.J: “On the Truth..” P. 246247-.
[2]-das Schöne- the beautiful.
[3]-Heidegger, M.: “Die Frage..”, P.42.
[4]- das göttliche - divine.

einziges - vielfältiges - fromm - single - manifold - pious.
[6]- Die Kunstwerke - Art works.
[7]-Ibid., P.42.

انظر أيضاً :محمد سبيالً“ ...التقنية  -الحقيقة  -الوجود” ،ص .84
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فهل ينبغي للفنون الجميلة أن ت ُدعى إىل املشاركة يف الكشف الشعري[[[؟ وهل ميكن من
ٍ
جديد النظرة املتجهة إىل “ما مينح” لتضع
تعب عن من ّو ما ينقذ ،وأن توقظ وتؤسس من
جانبها أن ّ
بالتايل ثقتنا فيه[[[؟
وإذا كانت اإلمكانية العليا ملا ينقذ ممنوح ًة للف ّن وسط الخطر األقىص ،فهل ميكن ملاهية
التقنية أن تحدث مع حدوث الحقيقة؟
يرى هايدغر يف اإلجابة عن ذلك السؤال أن ماهية التقنية ليست شيئاً تقنياً ،لذا فالتأمل الجوهرى
حول التقنية ،واملواجهة الحاسمة معها يحدثان يف مجا ٍل يكون من جه ٍة مدركًا ملاهية التقنية ،ومن
جهة أخرى يختلف أساساً عنها[[[.
يتضح مام سبق أن فعالية اإلنسان وحدها ال متكّنه من مواجهة الخطر بصور ٍة مبارش ٍة ،وأن عليه
أن يفكر يف “ما ينقذ” بحيث تكون ماهيته أسمى مام يهدد بالخطر.
رص مىض حيث كانت كلمة “تخنى” ال تشري فقط إىل
يعرث هايدغر عىل هذه املاهية يف ع ٍ
التقنية ،وإمنا إىل الكشف الذي تتجىل من خالله الحقيقة ،استنادا ً إىل أن كلمة “تخنى” تعني
كشف ٍ
ٍ
فريد ،ومتنوعٍ ،قادر
“حدوث الحقيقي يف صورة الجميل” ذلك أن “التخنى” بوصفها ف َّن
عىل الحفاظ عىل الحقيقة[[[.
ومن ناحي ٍة أخرى يشري هايدغر إىل أن الشاعر الذي يقول:
لكن هناك حيث يكون الخطر
هناك أيضاً ينمو ما ينقذ ما ينقذ
يقول أيضاً ..“ :سكن اإلنسان شاعري”[[[ عىل هذه األرض.
فالشعر يضع الحقيقي يف أفق ما يسميه أفالطون يف محاورة “فايدروس” ما يستضيئ وينري

[1]- das dichterisch Entbergen - Poetic revealing.
[2]-Heidegger, M.: “Die Frage..”, P.43.
[3]-Ibid.

قارن :محمد سبيال وعبد الهادي مفتاح“ :التقنية ”..ص .85
[4]-Kockelmans, J.J: “On the Truth..”, P. 245246-.
[5]-dichterisch wohnet der Mensch anf dieser Erde - Poetically dwells man upon this earth.
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وكل فعلٍ تنكشف من خالله ماهية الجميل[[[.
كل ف ٍّن ّ
شاعري ينقذ ّ
مبنتهى الصفاء” ،فام هو
ٌّ

ٍ
كشف يتخذ جذوره األساسيّة من التفكري التأميل الذي أطلق هايدغر عليه اسم “الكشف
كل
إذا ًّ ،
ٍ
شاعري[[[.
كشف
أسايس عنده هو
كشف
كل
الشاعري”[[[ ،من حيث إ ّن ّ
ٌ
ٌّ
ٍّ
املرحلة الرابعة :االنفتاح عىل ماهية التقنية

أوضح هايدغر أنه إذا كان “التجميع” بني الوجود واإلنسان من خالل عامل التقنية رضورةً،
ٍ
مقدمات للحادث[[[ ،ويف هذا الحادث يتم التغلب عىل سيطرة
فإن ذلك “التجميع” هو مبثابة
ٍ
جديد سيدا ً لها .ويعني ذلك أن
“التجميع” ،والتخلص من هيمنة التقنية ليعود اإلنسان من
كل من اإلنسان والوجود إىل اآلخر من حيث
“الحادث” هو ذلك املجال الذي يصل من خالله ّ
ماهيتهام الحقيقية ،ومن خالله أيضاً يتخلصان من كل الصفات التي نسبتها إليهام امليتافيزيقا
الكالسيكية .إن التفكري يف “الحادث” عند هايدغر يقيض بأن يتلقى التفكري الوسائل الرضورية ال
من عامل التقنية ،وإمنا من بنية اللغة ،بهدف الدخول يف عالق ٍة حر ٍة مع ماه ّية التقنية.

ومن ناحي ٍة أخرى ،فإ ّن تحديد املصري ال يلزم اإلنسان بأن يرتبط بالتقنية ارتباطاً أعمى أو بأن
يتمرد عليها يائساً منها كام لو كانت من عمل الشيطان؛ فالعكس هو الصحيح .إذا ً ،إ ّن االنفتاح عىل
ٍ
جديد[[[ كامنٍ يف
ماهية التقنية يحررنا لالستجابة لنداء الوجود ،كام يحررنا لإلنصات إىل مع ًنى

التقنية الحديثة ،وهذا املعنى مل يخرتعه اإلنسان وليس من صنعه ،فضالً عن أنّه يكشف عن نفسه
بطريق ٍة غري مبارش ٍة ،ويحتجب يف الوقت نفسه ،وتلك هي السمة األساسية ملا يطلق عليه هايدغر
يظل منفتحاً
اسم “الرس” ( .)mysteryويصف هايدغر السلوك الذي ميكّن اإلنسان املعارص من أن ّ
[1]-Heidegger, M.: “ Die Frage..”, P.43.

قارن أيضاً :محمد سبيال“ :..التقنية  -الحقيقة ”..ص.85
[2]- The fundamental Dictare.
[3]-Langan, T.: “The Meaning..”m P.197.
[4]-Ereignis - event of appropriation Ereigins.
 :Das Ereiginsتُرجمت كلمة  Ereiginsيف اإلنجليزية إىل عدة ترجامت منها  appropriationو ،Concernوتعنى :ما يتعلق
باإلنسان وينتمى إليه ،وتعنى حرفياً التمييز بالعني والرؤية ،وهي مستمدة من  Con-Cernoالالتينية ،وأحد معاين  Cernoهو التمييز
والرؤية ،ومن ثم تتشابه مع  Ereiginsإصطالحياً املشتقة من  augenمبعنى يوضح ،ومنها  Augeأو العني ،فتصور  er-eigenمستمد
أصالً من النشاط البرصي ،أما فكرة الحدوث التي تؤدي معنى هذا املصطلح ،فهي تشري إىل الذات وامتالكها ،وتشري إىل قرب الوجود
كل من الوجود واإلنسان
الشديد منه ،وتقربنا من الوجود الذي ننتمي إليه ،بحيث ميكن القول أنها تصف املجال الداخيل الذي يتالمس فيه ّ
كل منهام طبيعته األساس ّية.
كل منهام ،ومن خالله يحقق ّ
وفقاً ملاه ّية ّ
(Cp. Heidegger, M.: “Essays in Metaphysics: Identity & Difference”, P. 27, P. 73.
[5]-Kockelmans, J.J: “On the Truth..”, P. 240241-.
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علام بأ ّن ذلك االنفتاح مينحنا القدرة
عىل املعنى املحتجب يف التقنية “باالنفتاح عىل الرس”[[[ً ،
عىل أن نتخذ من هذا العامل مستق ًّرا لنا بطريق ٍة ج ِّد مختلف ٍة ،كام أن هذا االنفتاح ال يتم إال من خالل
التفكري التأميل الذي سبقت اإلشارة إليه[[[.
ٌ
سؤال عن الكشف والحجب اللذين ت َح ُدث من
يتضح لنا مام سبق أن “السؤال حول التقنية” هو
خاللهام الحقيقة ،لذا فهو يساعدنا عىل رؤية الخطر ،وعىل أن نكتشف ما فيه من منو “ملا ينقذ”
أو[[[ ما ميكن أن ينقذنا.
املرحلة اخلامسة :دور اإلنسان يف الكشف (التحول إىل الوجود)
مل يذكر هايدغر أهمية دور اإلنسان يف الكشف عن ماهية التقنية ،ذلك أن ماهية التقنية ال
تغيا ً يذكر مبعز ٍل عن اإلنسان من حيث ماهيته ،فضالً عن أن حضور الوجود ال يتم مبنأًى
تحدث ّ
عن وجود اإلنسان ليك يتم الحفاظ عليه بوصفه وجودا ً للموجود.
وعىل الرغم من ذلك ،فإن اإلنسان ال ميكن أن يتغلب عىل التقنية بذاته،
ذلك أن ماهية التقنية ميكن تجاوزها فقط إذا أمكن لإلنسان العثور عىل مكمن
الحقيقة يف التقنية ،كام أن التغلب عىل “التجميع” بوصفه إرساالً للوجود
ال يتم من خالله وصول إرسا ٍل أخر ال ميكن حسابه علمياً بصور ٍة مسبق ٍة[[[.
وإذا كانت الحقيقة أو “الكشف” أو “الالحجب” تبقى محتجب ًة تحت سيطرة التقنية ،فإنها سوف
ٍ
جديد من خالل ذلك الحجب ،ليتجىل الوجود بدوره ،ولن يتم ذلك بدون اإلنسان ،ألن
تتجىل من
ٍ
مستحيل بدون اإلنسان[[[ ،أو بعبار ٍة أخرى بدون اإلنسان ال ميكن أن يظهر
ٌ
كشف عن الوجود
كل
الوجود يف مجال االنفتاح بوصفه وجو َد ما يوجد.
إ ّن هايدغر إنّ ا يدعونا هنا إىل تجاوز الرتاث امليتافيزيقي الكالسييك تجاه التقنية الحديثة التي
ترد اإلنسان إىل مجرد يش ٍء مصنو ٍع[[[ أو مخزونٍ ليس مبقدوره الفرار من طغيانها.
أوضح هايدغر طبيعة التحول من نسيان الوجود إىل حقيقة الوجود ،فحيثام يكون الخطر ،يكون
(««)Openness to the mystery.
[2]-Ibid., P.243.
[3]-Ibid., P.245.
[4]-Ibid., P.247.
[5]-Lovitt, W.: “The Question..” Intro, P.XXXV- XXXVI.
[6]-Langan, T.: “The Meaning of Heidegger..” P.197.
][1
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أيضاً تح ّرر الوجود ،وهذا التحول إمنا يحدث عن طريق الوجود ذاته ،وبصور ٍة فجائ ّي ٍة ،وهو بالتأكيد
فضال عن أن هذا التحول يتم يف إطار “التجميع” ومن
ً
ال يتم عن طريق عالقة “السبب-النتيجة”[[[،
خالل ماهيّة التقنية بوصفها خطرا ً.

ويف هذا التحول يتحقق للوجود الحضور واالنفتاح وتحدث حقيقة الوجود ،عىل أن نضع
يف االعتبار أن كلمة “يوجد” ( )Esist-It isال بد أن ننظر إليها أوال من خالل الوجود ال من خالل
ٌ
أسايس
إرسال
املوجود ذاته ،واليشء نفسه يقال عن “التجميع” إذ إنّه يف التجميع مل يزل هناك
ٌّ
[[[
ص يف ما هو
للوجود ،فإذا استجاب اإلنسان يف وجوده إىل نداء البصرية استنادا ً إىل أن التب ّ
موجو ٌد يس ّمى “حدث تحول الوجود” فإن “الحادث” ذاته ومن خالله تنكشف حقيقة الوجود يف
صورة[[[ “إنار ٍة”.

ومن ناحي ٍة أخرى ،أل ّن اإلنارة الفجائ ّية لحقيقة الوجود التي تحدث يف ماهية التقنية ،هي رؤي ٌة
للوجود ذاته ،وملا يوجد ،وال يعرب ذلك عن رؤية اإلنسان ،فإنّه باألحرى كشف الوجود عن ذاته.
كشف
وهايدغر يستخدم كلمة “الحادث” كام سبق اإلشارة للتعبري عن هذه اإلنارة التي هي
ٌ
يت “يتحول” يف إطار الوجود ذاته ،إنّه الكشف الذي يحدث ،وهو إحضا ٌر للرؤية بحيث يعيد
ذا ٌّ
الوجود إىل ذاته ،ويرد ماهية التقنية إىل ذاتها بوصفها كشفاً بحيث ميكن القول بأن “التجميع”
والكشف بهذا املعنى هام “التجميع” نفسه ،كام ميكن القول بأن “التجميع” هو صور ٌة سلب ّي ٌة لهذا
الكشف ،حيث يلتقي الوجود واإلنسان يف “التجميع” لقا ًء غريباً ،بينام يتجليان يف نور الكشف
كل منهام إىل اآلخر وتظهر ماهيتهام الصميمة[[[.
الحقيقي وينتمي ّ
لقد عرف اليونان بالفعل عالقة املع ّية بني اإلنسان والوجود ،ولكن يف عرصنا الحايل ميكن
إلقاء الضوء عىل الكشف الذي يحدث ويجعل كالًّ من اإلنسان والوجود يف عالقة “انتام ٍء” ميكن
ٍ
جديد.
تجربتها دوماً من
يرى هايدغر أنه يف “التجميع” ،وخصوصاً يف “التحدي” املتبادل بني اإلنسان والوجود للدخول
يف عالق ٍة حسابيّ ٍة ملا ميكن أن يخضع للحساب ،ما هو جدي ٌد يف هذه العالقة يظهر ويتجىل ،بحيث
يتوقف عىل االنتامء بني اإلنسان والوجود أسلوب املعيّة بينهام؛ أي إنّه من خالل حضور ماهية
[1]-Kockelmans, J.J: “On the Truth..” P.248.
[2]-Einblick - the insight.
[3]-Ibid., P.248249-.
[4]-Lovitt, W.: “The Question..”, Introduction, P.XXXVI-XXXVII.
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التقنية الحديثة تنبثق إمكاني ٌة جديد ٌة أكرث ثرا ًء للعالقة بني اإلنسان والوجود ،ومن ثم بني اإلنسان
وكل ما يوجد أو ما وجد من قبل[[[.
ّ
تعقيـــب...
نستلخص مام سبق أن “املصري” عندما يسيطر عىل طريقة التجميع أو الـ ( )Ge- stellيواجهنا
الخطر الحقيقي بحيث تنطوي هذه املواجهة عىل مفارق ٍة.
نحاول يف هذا التعقيب اإلجابة عن السؤال التايل :ما النتائج املرتتبة عىل مفارقة “الخطر هو ما
فس من خاللها هايدغر ماهيّة التقنية؟
ينقذ” التي ّ

“الخطر يف العبارة يعرب عن “األزمة” التي تواجهنا يف البحث عن ماهية التقنية -موضوع هذا
البحث -وهو الطرف األول من املفارقة ويرتتب عىل هذا الخطر النتائج التالية:
النتيجة األوىل :سيطرة الـ ( )Ge-stellأو التجميع ،حيث ينشغل بتنظيم املخزون حتى إنّه
يبتعد عن ماهيته الصميمة ،مبعنى أنه مل يعد يدرك “التجميع” بوصفه “نداء” ويخفق يف إدراك أنه
املنادى ،ويف اإلنصات إىل نداء الوجود.
إذا ً“ ،التجميع” يحجب املعنى الحقيقي للكشف بوصفه تجلياً للظهور ،ويه ّدد بإنكار قدرته
ٍ
يل أو يف تجربة الحقيقة األصلية.
عىل الدخول يف
كشف أص ٍّ
النتيجة الثانية :االنشغال عن ماهية التقنية ،مبعنى عدم الدخول يف تجرب ٍة حقيق ّي ٍة معها ،وكلام
زاد انشغالنا عنها ،واستغراقنا يف املخزون ،اقرتبنا أكرث فأكرث مام ينقذ.

النتيجة الثالثة :حجب الكشف وتهديد عالقة اإلنسان بذاته ،ذلك أن الخطر يف ماهية التقنية
أن “الكشف الذي يتحدى اإلنسان” يصبح مقياس األشياء جميعاً ،وهذا الكشف يحجب مقياس
كل إمكانيّ ٍة أخرى للكشف ،تلك اإلمكانية التي متثل
األشياء جميعاً ،وهذا الكشف “يحجب” ّ
حضورا ً أصلياً وحميامً لألشياء.
بكل ما هو مبارش ،ويفرس األشياء
النتيجة الرابعة :سيطرة التفكري الحسايب ،حيث ينشغل اإلنسان ّ
يف ضوء العالقة العلية والتفكري الحسايب ،فينتهي إىل نو ٍع من “الكشف الحسايب” الذي يستبعد
كل إمكان ّي ٍة أخرى للكشف تؤدي إىل الحقيقة.
بدوره ّ
[1]-Ibid., P.XXXVII.
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النتيجة الخامسة :نسيان الوجود ،ففي التقنية تصبح عالقتنا باللغة واألشياء مه ّددةً ،ألنه من
خالل اللغة تكون األشياء ألول مر ٍة ،ويتحقق لها الوجود ،والتقنية تح ّول اللغة إىل مجرد وسيل ٍة
لتبادل املعلومات ما يدمر عالقتنا الحميمة باألشياء ،ويه ّدد بنسيان الوجود ،وحجب املعنى
الحقيقي إلرسال الوجود.
أما “ما ينقذ” يف العبارة فيعرب عن (حل األزمة) وهو الطرف الثاين من املفارقة ،وقد ترتب عليه
ما ييل من نتائج:
النتيجة األوىل“ :ما ينقذ” هو العودة إىل األصل واملاهية ألول مرة يف صورتها الحقيقية ،ولن
يتم ذلك إال عن طريق “التفكري التأميل” بوصفه الفعل الحقيقي لإلنسان مبا هو كذلك ،وهذا
التفكري يعمل عىل إحضار الوجود إىل اللغة التي تكفل بدورها الطريق إىل فعل التفكري.
كام أ ّن التفكري التأميل يتجاوز املبارش والواضح ،ويبحث يف العالقة بني اإلنسان والوجود،
يف ضوء الكشف الذي يحقق االنتامء بينهام ،فضالً عن أنّه تح ّرر وثب ًة إىل األمام ال تنحرص يف
التخطيط والتنظيم يف التفكري الحسايب .إنه “العودة للوجود” ،وهو يف ذلك ال يربهن عىل ذاته،
جه إلينا يك نفكّر ،ويك نتحول من نسيان الوجود إىل
وإمنا يتجىل من خالل استجابتنا للنداء املو ّ
مصري الوجود.
النتيجة الثانية“ :ما ينقذ” هو الكشف ،ذلك أن مصري الكشف هو مبثابة “منح ٍة” تكفل للمنقذ
يف هذا املصري أن يزداد وينمو ،وهذه “املنحة هي أول ما يحقق لإلنسان املشاركة يف الكشف،
مبعنى أنّها هي التي ترسله إىل الكشف ،وتنقذه عندما ترتكه ليبلغ أسمى مراتب وجوده الصميم.
النتيجة الثالثة :ما ينقذ هو الفن والشعر ،فالفن -كام يرى هايدغر متأثرا ً باليونان -هو “تخنى”
ٌ
منتج ،لذا
انكشاف
كشف فري ٌد ،متنوعٌ ،قاد ٌر عىل الحفاظ عىل الحقيقة ،فضالً عن أنّه
مبعنى أنه
ٌ
ٌ
فهو ( )Poiesisشع ٌر مبعنى اإلنتاج ،وهو “تخنى” ال مبعنى التقنية املتداول ،وإمنا مبعنى الكشف
الذي يتجىل من خالله الخطر ،أو حدوث “الحقيقة” يف صورة “الجميل”.
وكل فعلٍ تنكشف من خالله ماهية الجميل،
كل ف ٍّن َّ
شاعري” هو “ما ينقذ” َّ
يرى هايدغر أن “ماهو
ٌّ
ٍ
كشف يتخذ جذوره األساسية من “التفكري التأميل” الذي هو بتعبري هايدغر
كل
أي إن “ما ينقذ” ّ
“الكشف الشاعري”.
النتيجة الرابعة :ما ينقذ هو الحادث الذي يتم من خالله التغلب عىل سيطرة التجميع وهيمنة
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التقنية .والحادث هو املجال الذي يلتقي من خالله اإلنسان والوجود من حيث ماهيتهام الصميمة.
كام أن الحادث يحقق االنفتاح عىل ماهية التقنية ،ويح ّرر اإلنسان من أجل االستجابة لنداء
ٍ
جديد للتقنية الحديثة؛ إنّه باألحرىُ ،يكّن اإلنسان من االنفتاح عىل
الوجود ،واإلنصات إىل مع ًنى
املعنى املحتجب يف التقنية أو “االنفتاح عىل الرس” ،وهذا االنفتاح يجعلنا نتخذ من العامل مستقرا ً
لنا بطريق ٍة مختلف ٍة تقوم عىل “التفكري التأميل” يف معنى الوجود.
النتيجة الخامسة :ما ينقذ هو التحول إىل الوجود الذي ُيكّن اإلنسان من التغلب عىل الخطر
إذا توصل اإلنسان إىل مكمن الحقيقة يف التقنية ،أي تغلب عىل “التجميع” بوصفه إرساالً للوجود
من خالل إرسا ٍل آخر ال ميكن حسابه مسبقاً بطريق ٍة علمي ٍة.
ومعنى ذلك أنه بدون اإلنسان لن يظهر الوجود يف مجال االنفتاح بوصفه وجو َد ما يوجد،
وبدونه لن يتم تجاوز امليتافيزيقا الكالسيكية والتقنية الحديثة التي تجعل من اإلنسان مجرد يش ٍء
يل.
مصنو ٍع أو مخزونٍ أو حيوانٍ آ ٍّ
إن ما “ينقذ” عند هايدغر هو “التحول” من نسيان الوجود إىل حقيقة الوجود ،وهذا التحول
يحدث عن طريق الوجود ذاته ،وبصور ٍة فجائيّ ٍة وال صلة له بالعلية ،ومع ذلك فالتحول يتم يف
إطار “التجميع” ،ومن خالل ماهية التقنية بوصفها خطرا ً ،وفيه يتحقق للوجود الحضور واالنفتاح
وتحدث حقيقة الوجود.
ويف الكشف الفجايئ لحقيقة الوجود -الذي يحدث يف ماهية التقنية بتأثري التحول-رؤي ٌة للوجود
ذاته وملا يوجد؛ إنه كشف الوجود عن ذاته.
أما عن “التجميع فهو صور ٌة سلبي ٌة للكشف ،وفيه يلتقي اإلنسان والوجود لقا ًء غريباً ،بينام
يتجليان يف نور الكشف الحقيقي الذي يجمع بينهام يف عالقة “انتامء” أي إنّه من ماه ّية التقنية
أي إمكان ّي ٍة جديد ٍة أكرث ثرا ًء للعالقة بني اإلنسان والوجود.
الحديثة ينبثق ما “ينقذ” ّ
اخلامتـــة:
واآلن ..كيف ميكننا االستجابة للتقنية من وجهة نظر هايدغر؟
بالطبع ليس عن طريق الفرار إىل التصوف والنزوع إىل الالمعقول[[[ وإمنا عن طريق “التفكري
[1]-Inwood, M. “A Heidegger Dictionary”, P211.
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التأميل” الذي سبقت اإلشارة إليه ،ال “التفكري الحسايب”[[[ السائد يف هذا العرص .ميكننا عىل

وجه الخصوص أن نفكّر يف ماهية “التقنية” ،تلك املاهية التي تختلف عن التقنية وتؤدي يف نهاية
املطاف إىل التفكري يف الفن والشعر بوصفهام إنتاجاً وكشفاً عن الحقيقة.

فلتكن األدوات يف عرص التقنية الحديثة يف متناول اليد عىل أالّ تهيمن علينا بحيث نفقد ماهية

اإلنسان الصميمة ،وإنتامءه للوجود ،فالتقنية ليست أدا ًة من صنع اإلنسان ،يسيطر عليها ،وإمنا هي

تلك الظاهرة التي يسيطر فيها الوجود ذاته عىل التاريخ الغريب بأرسه[[[.

وإذا كانت التقنية قد أحكمت قبضتها عىل إنسان العرص الحديث منذ الثورة الصناعية ،والثقة

املطلقة يف قدرة العقل ،والصناعة ،والعلم ،بحيث أصبح اإلنسان سيد مصريه عىل هذه األرض،

وحروب أخرى ال حرص لها ،والتدمري الذي ال هوادة فيه للبيئة
فإن كوارث الحربني العامليتني،
ٍ
ٍ
انتقادات حاد ٍة للتقنية الحديثة .يرى هايدغر أن
والعامل املحيط ،قد ساعدت جميعاً يف توجيه
[[[

تجاوز السيطرة التقنية لن يتم إال عن طريق إدراك ماهيتها ،وتجاوز سيطرة امليتافيزيقا الكالسيكية
التي انصب اهتاممها عىل املوجود ال الوجود ،وأن هذا التجاوز هو البداية الحقيقية للكشف عن
املاهية الصميمة لإلنسان بحيث يكون سكن اإلنسان عىل هذه األرض شاعرياً[[[ .كام سبق بيانه.

ولعل أهم إسهام لهايدغر يف فلسفته عن التقنية الحديثة هو أنه يذكرنا بأن التقنية الحديثة هي املرحلة
ٍ
جديد إىل السؤال عن معنى الوجود،
األخرية من تاريخ حجب الوجود ونسيانه[[[ ،والحل هو التحول من

أي التحول من نسيان الوجود إىل التفكري يف الوجود[[[ ،علام بأن “السؤال عن معنى الوجود إذا فهمناه

فهامً صحيحاً إمنا هو السؤال عن ماهية التقنية”[[[ يف كشفها عن العالقة الحميمة بني اإلنسان والوجود.

يقول هايدغر يف نهاية محارضته “السؤال عن التقنية” :إننا أصبحنا أكرث تساؤالً ،ألن السؤال هو
تقوى التفكري[[[.
[1]-Heidegger, M.: “Identity & Difference”, P.32.
[2]-Lovitt, W.: “The Question...”, Introduction. PXXiX.
[3]-Zimmerman, M., E.: “Heidegger’s Confrontation with Modemity- Technology, Politics and Art”,
Indi- ana Uni. Press, U.S.A., 1990, P.248249-.
[4]-Langan, T.: “The Meaning of Heidegger..”m P.199.
[5]-Ibid., P.248.
[6]-Sallis, J.: “Heidegger and the Path”, P.167.
[7]-Ibid., P. 158.
[8]-“Denn des Fragen ist die Frömmigkeit des Denkens” for Questioning is the Piety of Thought”.
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ري تضحي ٌة وشك ٌر :هو “تضحيةٌ” ألنّه يلبي مطلب الوجود ،وهو
والتقوى هنا تشري إىل أن التفك َ
كل ما يحدث لإلنسان (يف عامل التقنية) ،وكل ما
املحافظة عىل حقيقة الوجود عىل الرغم من ّ
هو موجو ٌد ،ويف هذه التضحية نعرب عن ذلك “الشكر” للفضل الذي أغدقه الوجود عىل طبيعة
اإلنسان حتى يأخذ عىل عاتقه  -يف عالقته بالوجود  -حامية الوجود .والشكر الحقيقي هو “صدى”
املعروف الذي قدمه الوجود هناك حيث يفسح لنفسه مكاناً ويسبب هذا الحدث الفريد وهو “وجود
املوجود” ..هذا الصدى هو استجابة اإلنسان لنداء الوجود الذي ال صوت له.
حساب ،ألن الحساب يخطئ دامئاً يف تقدير التضحية ويغض
أي
ٍ
إن التفكري تضحي ٌة ال تتحمل ّ
ٍ
غرض يك ّدر صفو
الطرف عن سمو الغايات وانحطاطها ،ويشوه طبيعة التضحية بالبحث عن

التوفري[[[.

إذا ً“ ،التقوى” هنا تشري إىل معناها املعروف“ :الطاعة واالستسالم”[[[ أي االستجابة ملوضوع
كل تفكريٍ يبدأ يف أن يكون تساؤالً
التفكري و“اإلنصات للسؤال” ،ومحاولة فهم معناه ،علامً بأن ّ
عند هايدغر ،وعندما يبدأ يف أن يكون تساؤالً عند هايدغر عندها يبدأ بحثه الدؤوب عن املعنى

الحقيقي للوجود .هذا هو درب هايدغر الخاص ،وتلك هي غايته ،ومل يبق إال أن نحاول ش ّد
الخطى معه عىل دربه الشاق الفريد!

[[[ -فؤاد كامل“ :الحاشية” يف “مارتن هايدغر  -ما الفلسفة؟ ما امليتافيزيقا ،هليدرلني وماهية الشعر” ،ترجمة فؤاد كامل ومحمود رجب،
سلسلة النصوص الفلسفية ( ،)2دار الثقافة للطباعة والنرش  -القاهرة 1973م ،ص.135 134- :
[2]-Lovitt, W.: “A Question Concerning Technology”, Introduction. P. XXXIX.

االستغراب 15

AL-ISTIGHRAB

ر بيــع 2 0 1 9

