
الفيلسوُف احلائُر يف احلرضة

حممود حيدر

ليس يكفي لنتعرَّف إىل هايدغر أن ندخل عامله من باب واحد. أو أن نسائله كام لو كان هو، هو، 

من مبتدإه إىل خربه. إنه من بني ندرة مضوا يف َسرْييّة تفكُّر، ما كان لها مستقر. وهو ممن قل نظريهم ملَّا 

نََقد مكتوبه الفلسفي من دون أن يردَّه عن "نقد الذات" خوٌف عىل األنا وكربيائها. 

ه َوَجَب التهيؤ لرحلة مرشعة عىل طبقات شتّى من الفهم. لكن هذا لن يفيض بك إىل  ليك يُقرأ نصُّ

اإلعراض، بل إىل ما يدعَوك ملجاراته بخفٍر وصمٍت وانتباه. فلو أخذك سهٌو عام قََصَد من وراء عبارٍة 

أو نعٍت، فلرمبا أشكل عليك ما كنت تحَسبُه من بديهيات الكالم. وحالئٍذ ما لََك إال أن تتحرَّى عامله 

الشخيص من قبل ان تتأوَّل  كلامته. كام لو رصَت  بإزائه تلقاء كتاب موصود. 

يطيب لهايدغر الوقوف عىل الحافَّة. يراقب ما يتوارى بني الثنايا والتخوم، أو ما يتخفَّى تحت أقنعة 

اللغة. يتعامل مع املفاهيم ومرجعياتها كمرشٍف عىل عامٍل أدىن. أو كعاهٍل يستبد بالكلامت حتى 

ال تستبد به الكلامت. متحرٌر مام سبق، ومام يعايش اآلن، وما سييل من وقائع. ليك تنعتق من أرسه 

وجاذبيته ليس لك إال أن تتاخمه برفق. ثم ان تعقد معه ميثاقاً ينتظُمه ديالكتيك الوصل والفصل. تَودُّ  

لو تقربُُه وتكون يف اآلن عينه، ال ُمريداً له وال خصامً. فيلسوف ينطوي عىل رّس متعدد الكامئن مثل 

هايدغر ال مناص مع رفقته من تقوى املتدبِّر. أنت وهو حالئٍذ نظريان يتناظران من بُعد. فلنئ مل تفعل 

مبا ُتليه عليك حكمة التناظر، سَكْنَت عامله الحائر، فتشابهت عليك املقاصد، فال تستطيع معه صرباً 

عىل فهم.

وإذاً .. سوف يكون عىل املتعرّف، أن يرُبم مع هايدغر وإنشاءاته رضباً من تعادل ال محل فيه للغلبة. 

وليس ذلك إال لينأى مسافة ما من سطوة املفهوم، وغواية املصطلح، وضباب الفكرة. لعل يف التناظر 

املبتدأ



املبتدأ8

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

معه ما ينشئ للقارئ منفسحاً من تَرَوِّ يعيُنه عىل احتواء ما هو شاقٍّ وغامٍض من قوله الثقيل.

ما كنا لنستهل تقدمينا لهايدغر مبا مّر، إال باعتبار ما »اقرتفه من َشَغٍب« يف تاريخ امليتافيزيقا الغربية. 

فاملحصول الذي زوَّدنا به كان أدىن إىل »جيولوجيا فلسفية«مل تُخرج كل نباتها بعد.. 

* * * * *
استعاد هايدغر ما سبق وما لَِحق من أسئلة امليتافيزيقا، ثم استودعها »حارضته« الفائضة باإلبهام. 

فليس من غرابٍة إذاً، ان نرى إىل مخترب أفكاره كمستودع يحوي العناوين الكربى التي أنجزتها الفلسفة، 

عىل تعاقب أطوارها، وتنوع مدارسها وتياراتها.

ُشغلُه باستعادة األسئلة املاضية الحارضة، مل يكن ألجل تفكيكها او انتقادها تهيداً للتربُّؤ منها، 

وإمنا لتكون له ممراً إجبارياً ملجاوزتها، وإعادة تظهريها وفَق ما يختزنه مرشوعه من إنشاء فلسفي 

تُه أن  متجدد . أفصح هايدغر عن ذلك ملَّا أشار إىل صعوبة الكتابة من خارج أفق امليتافيزيقا.وحجَّ

االعتناء بالسؤال املتعلق بحقيقة الوجود يستحيل ان يُنجز مبعزٍل عن عامل الواقع الذي يشكل أفق 

الداللة الشاملة للّذات الحيّة، والذي يف مجاله تتحقَّق الخربة اإلنسانية.

مل يقطع هايدغر مع امليتافيزيقا الكالسيكية التي اكتفت باالعتناء باملوجود، بل دعا إىل اجتيازها 

ُه النسياُن.ألجل ذلك راحت منظومته تنمو وتتكامل  من خالل العودة إىل السؤال األصيل عن وجوٍد لفَّ

عىل امتداد انعطافات أربعة:

األول: حني توقف مليّاً عند معنى واجب الوجود. كان ذلك بالنسبة إليه لغزاً، ولكنه لغٌز سيمهُِّد 

له الطريق لإلنتساب إىل عامل التفلسف. جرى ذلك عام 1907 وقَت قرأ كتاب فرانز برينتاتو يف »باب 

املعاين املتعددة للوجود بحسب أرسطو«. الكتاب الذي ابتنى عليهـ  كام قالـ  مساره وأسلوب تفكريه.

الثاين: ملَّا سعى إىل تجاوز وهن امليتافيزيقا وفقرها الوجودي. كانت دعوته حالذاك متّجهٌة إىل   

نقل الهّم امليتافيزيقي من حيِّز االعتناء باملاهيّات نحو فضاِء العنايِة بالوجوِد وأصالتِه.

الثالث: ملَّا استدرجه السؤال عن حقيقة الوجود إىل قلق طاول قاع النفس والفكر، وبسببه طفق يبحث 

عن َملََكاٍت أخرى غري مرئية يف الروح اإلنسانية لتكون البديل من العقالنية املتشيّئة مليتافيزيقا الحداثة.

الرابع: َحرْيتُه يف اإلرشاقات التي وجد أن الكينونة تََهبُها لإلنسان ليك يهتدي بها إىل صواب الضمري. 

َحرْية تبدَّت فيها اإلرشاقات عىل وجهني متعاكسني: بني أن تتأّت حصيلة اشتغاالت الفكر املحض يف 

انجذاباته القصوى، وبني أن تكون حاصل اختبار باطني عميق من شأنه أن يأخذ بناصيته إىل اليقني. 
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تلقاء اإلنعطافات املتداخلة هذه، ظل هايدغر مشغوالً باملاقبل واملابعد يف عني اللحظة. انشغل 

باللحظة الفيزيائية وتظهراتها، قدر إنشغاله بسؤال الوجود وغيبته.

سوف ينطلق هايدغر ليتواجه مع السؤال األكرث بداهة وحضوراً وبساطة واألعمق غوراً يف اآلن 

ه. أما حارضيتُه  عينه: »ملاذا كان وجود املوجودات بدالً من العدم؟«..  إنه سؤال األسئلة كلها كام سامَّ

ودالالتُه فتعود إىل مكانته التأسيسية، وإىل تجاوزه العميق ملعظم األسئلة األخرى، وكذلك إىل كونه 

سؤاالً جائزاً وبديهياً ورضورياً الستئناف التنظري الفلسفي. 

يدعو هايدغر إىل التهيؤ لتحصيل النشاط العقيل الكايف من أجل تحويل السؤال كله إىل نقطة 

االرتكاز التي ابتدأ بها، وهي »اللامذا«. تلك الكلمة الدهرية املسكونة بظأٍم آدميٍّ ال تُعرف له نهاية آمنة. 

راهن "فيلسوف الحرضة" عىل تلك املفردة لتؤدي مهّمة ال يقدر عليها أحٌد سواها. إذ من خالل  أداء 

هذه املهمة يتم اكتشاف كيف أن هذا السؤال املميز ميتلك أساسه يف ما يُسّمى"النقلة املفاجئة". وهي 

حني يتوغل املرء بعيداً يف تفاصيل األحكام املسبقة لحياته سواء كانت حقيقية أم متخيَّلة. 

اً يف وجه املوجود الذي يضّمه السؤال. فاالنتقال املفاجئ  يعرتف هايدغر انه ما زال يقف متحريِّ

سببه ذاك التحريُّ نفسه الذي يجعل السؤال موصوالً بجذره العميق وغري املريئ. كام لو انه يريد أن 

يوّضح أن الَحرْية املوصولة بالسؤال هي َحريٌة أصيلة ٌمستمدٌة من أزليِّتها وأبديِّتها يف آٍن. ولذا سينربي 

إىل اعتبار تلك »الفجأة« نوع من االستهداء إىل باب االصل.

* * * * *

عن  وغفلتها  باملوجود،  انئخاذها  بداعي  امليتافيزيقا  مجاوزة  األوىل  هايدغر  مهمة  كانت  إذا 

تلك  أن  تعلم  حني  اً  تحريُّ تتضاعف  حتى  تلبث  ال  املهمة  هذه  فمثل  للوجود،  األصلية  الحقيقة 

االنتقال من  أهله. ذاك أن عرص  العامل وتقرر مصائر  تزل تحتل مساحة  »الغافلة عن أصلها« ملَّا 

هذه  يف  املطلقة.  وسيطرتها  التقنية  ضوضاء  أمام  خفيض  بصوت  يتم  فوقها،  ما  إىل  امليتافيزيقا 

ناحية تجعله  ية وحرجة: من  الكائن اإلنساين يف وضعيّة حدِّ الحقبة من تطّور امليتافيزيقا يصبح 

يأخذ قسطه من مسؤولية كشف  أن  يتنبَّه إىل وجوب  أخرى  ناحية  الهيمنة، ومن  لجنون  يستسلم 

رت عام ميارسه العقل التقني، إىل الحد الذي يجعل  الواقع الذي هو فيه. والكشف هنا هو إزاحة السَّ

انتامء اإلنسان للوجود يعلن عن نفسه عرب استشعاره للخطر. وهذا اإلنسان هو نفسه الذي سيطلق 

عليه هايدغر اسم »الدازاين« أو«الكائن اإلنساين الباحث عن رس حضوره يف العامل«. وهو ما حاول  

ه )اإليرأيغنيس Ereignis(. أو االنبثاق الكبري«... هايدغر التفكري فيه تفكرياً خاصاً عرب ما سامَّ
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يغفل  اإلنسان  ان  الوجود، والحظ  التامة عن  الغفلة  إىل  هايدغر  أشار  والزمان«  »الكينونة  يف 

من  الخروج  من  بد  ال  الوجود  حقيقة  إىل  وللوصول  املوجود.  إىل  دامئاً  ينظر  ألنه  وجوده  عن 

الرهبة  أساس  إال عىل  يتحقق  أنه  يبدو  ال  التعايل  هذا  أن  إال  عنها.  والتعايل  املوجودانية  الدائرة 

هاتني  وبني  التفكُّر.  يبدأ  الحرية  ويف  وجوده،  عن  الغفلة  من  اإلنسان  يخرج  الرهبة  يف  والحرية: 

الحالتني تناظر وتشابه وامتداد، لكن الفرق بينهام أن العدم سبب الرهبة، والوجود أساس الحرية... 

لنا  ف  ينعتق من إسار املوجودات... ومتى تكشَّ التي تجعل اإلنسان  وبناء عليه، فالرهبة وحدها 

فقر املوجودات استيقظنا من غمِّ العدميّة، ثم ال نلبث حتى نقع مجدداً يف الحرية، التي بفضلها 

وحدها؛ وبعد انكشاف العدم، ينطلق لساننا بالسؤال »ملاذا«...

* * * * *
مل نشأ وصف هايدغر بـ »فيلسوف الحرضة« إال ألنَّا ألفينا مسلكه عىل هذا النحو. انه يومئ إىل 

حضور السائل يف جوف السؤال.. حضور سيجيز صاحبه شهادة املشاركة يف محاورة الكينونة واالستامع 

إىل ندائها، وتلبية دعوتها  من أجل أن يتعرَّف إىل ما احتجب عنه من حقائق. قََصَد هايدغر الشهود عىل 

حقيقة الوجود وظهورها. تغيَّا رصاط األشياء ووحدتها، من قبل ان تسكن منازل الكم والكيف وسائر 

مقوالت الكرثة. ملَّا سأل عن الكينونة، ما هي، ومن هي، ومن أين لها كل هذا الحضور رمى بحدقة 

البصرية إىل محل الرس: راح يسائلها ويستحيك صمتها املريب. مل يفعل هايدغر كلام ساَءَل الكينونة 

عن رسّها مثلام فعل األقدمون. مل يأِت بالسؤال عن الكينونة ليك يحّصل فكرة ما عن مصدرية الكائن 

من حيث هو كائن، أو عن شخص الكائن يف حلِّه وترحاله عىل أرض العامل الالمتناهي، بل انتهض إىل 

ما هو مسترت يف الحرضة. كان كمن يُجري تريناً شخصياً عىل الصفات التي رام أن يخلعها عىل  ذاك 

م إىل الحرضة فرتقَّى يف مراتبها حتى انقشعت له  »املوجود املتفرِّد بالفهم«؛ أي عىل اإلنسان الذي تقدَّ

أرُض الغربة. كل هذا من أجل أن يضع تساؤله يف املحل األنسب. أو عىل نفس األمر الذي هو ناظٌر 

إليه. وأىنَّ كان الحال فإن ما فعله هايدغر يف تيِهِه املبدع، أن أعاد صياغة سبيٍل ما إىل  سؤال الوجود. 

وهو سبيل ال ريب يف جدواه، بعدما استخلصه من شوائب املاهيات ليقيمه يف قلب الحرضة.

* * * * *
يف الحرضة الهايدغرية يلتقي الجمعان: »اإلنسان« و"الكينونة"، ولكن عىل أمٍر مقدور. رمبا عىل 

. أو رمبا عىل احتامل حدوث خطٍب جلل سيأيت  وصٍل بعد انفصال طال أمده يف زماِن الكينونِة املمتدِّ

بعد حني. لهذا سينعقد اللقاء بينهام يف الغالب عىل نصاب القلق املتامدي. أما ملاذا؟.. فألن سامء 
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الحقيقة الوجودية ال تنفسح إال بهام. وال يتحقق "الكائن املتفرِّد بالفهم" إال بإيجاد نفسه الضائعة يف 

عامل الكرثة الالمتناهي. فالبد له إذاً من فتح نوافذ السؤال عىل من يهبُُه سبيل الرشاد. إذ كيف لصاحب 

الحرضة أالَّ يتبنيَّ ذاك »الدفق اإليجادي« الذي منه يستمد الجمعان الدميومة واالنتظام؟.. ثم كيف له 

أن يُنشئ مع هذا الّدفق وصالً عىل خط املبارشة واإلدراك واملعاينة؟

تلك محنة عظمى ستظل تقضُّ مضجع هايدغر وتَتيَُّه به يف خضم الَحرية حتى املامت.

تلقاء هذا، يظلُّ املُمتَحُن يف الحرضة حريصاً عىل قصد بليغ: ميثاق تستدعي الكينونُة اإلنسان من بعد 

ل الستقبال ما يفيض عليه منها من كشوفات. وألن املسألة معلَّقٌة عىل ميثاق بني متناظَرين فقد كان  أن يتأهَّ

مثة تبادل ورشاكة يف االستدعاء. اإلنسان أيضاً يستدعي الكينونة ويطلبها، مثلام الكينونة تستدعيه وتأتيه 

بالجود. كان هايدغر يغفل عن هذا مرات ثم يذكره يف مراٍت آَُخر. كثرياً ما جرى ذلك يف اللحظة التي 

يّصاعد فيها مقام »الدازاين« إىل ذروة مجده وتألقه. إذّاك يغدو اإلنسان هو صاحب الحرضة فيام الكينونة 

متضّمنة يف الحرضة إياها. ويكون أيضاً وأساساً هو القيِّم عىل "دورة املُلك" وسيّد العامل. أما حني يُطرح 

السؤال من هو "الدازاين"؟ فإن اإلجابة الهايدغرية تتدرَّج عىل ثالثة أنحاء:

1ـ الكائن هو أنا يف كّل مرة وليس غريه. "كينونة النفس".

2ـ أن أكون مع اآلخرين "كينونة الغري".

3ـ أن يكون اآلخرون من حيث "هم". )الكينونة اإلنسانية الشاملة(. 

لكن هايدغر ال يقفل خط التلّقي عند هذا املثلث، بل هنالك "وجوٌد ما" يثوي يف األعامق وسيبقى 

يتطلّع إليه عىل امتداد أزمنة الحرية..

 الكينونة التي تأوَّلها هايدغر ومنحها خاصيِّة تفكُّره، ال تستوي عىل شأن واحد. وذاك من كوامن 

قلقه ومكابداته..هي عنده ذات أحوال وتشأُنات تزيد أو تنقص، تتعدد أو تتوحد تبعاً للمنزلة التي تتجىل 

ال الذي يفيض بهدايته عىل الكل. وحيناً، نظري »الروح القدس« الذي  فيها. هي حيناً، نظري العقل الفعَّ

يعتني باملوجود وميّده بكل أسباب الخريية. وحيناً ثالثاً هي جوٌد أصيٌل ينفق بال حساب. وهي فوق 

كل ما قيل ليست إال ما هي عليه يف ذاتها. ذلك بأنها أشد بعداً من كل كائن ويف اآلن عينه هي أقرب 

إىل اإلنسان من كل كائن. ومع ذلك فلن يقدر اإلنسان عىل إدراكها اال إذا غادر كهف أنانيته وامتد يف 

الالَّمتناهي. أما كيف له ان يفعل ذلك، فدون األمر باٌب عاٍل سوف يسعى هايدغر إىل فتحه من دون 

اعد يف الطلب حتى يحتدم مبشقة العثور عىل ماهية هذه الكينونة  كلل. لكن األخري، ال يفتأ  وهو يصَّ
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وحقيقتها. ولقد أعرب هو نفسه عن ذلك بالقول: إن الكينونة عيُنها يف عوز إىل فعل الوهب والجود 

ليك تبلغ إىل خاّصتها مبا هي إقباٌل إىل الحضور... ما يعني ان احتياج الكينونة إىل معونة من خارج، 

هو بال أدىن مجادلة حكم عىل الكينونة بالفقر، وبأن مثة معطياً كيلَّ العطاء والوهب هو الذي يتوقعه 

هايدغر آخر املطاف.

هوذا حال الكينونة املتعدد الحضور واألوصاف، فامذا أيضاً عن حال الكائن؟...

ما عاد االنسان مع هايدغر كائناً سالباً يُقيص ما سواه ليبقى هو وحده محور الكون وسيده والقيِّم 

ه وهو يعاين تراجيديا الحداثات املتعاقبة، أن يعيد الكائن االنساين إىل منطقة االعتدال،  عليه. همُّ

ثم ليستنقذه مام هو فيه من »اإلنقذاف« يف العدمية. محاولة هايدغر هذه، سوف تتخذ مسارات 

مضطربة وهو ميتحن الرفقة العاثرة بني اإلنسان والكينونة. كان عليه ليجد مخرجاً أن يرصِّح: »ليس 

»للدازاين« ليك يكتسب تعاليه سوى التعرض لقدرة الكينونة الفائقة...

ها هنا توكيد متجدد عىل تناظر بني "الدازاين" يف زمانه ومكانه وفعالياته، والكينونة كالعٍب خفيٍّ 

مينحه التأييد والتسديد واالعتناء. ويف كل حال، ما كان ليتفق له ما يريد إال أن مييض بعيداً يف التأويل. 

ولقد التجأ إىل هذا االختيار بعدما استنفذت امليتافيزيقا جّل مختزنها املقويل للتعرف عىل املاهيات. 

* * * * *
لن يكون التأويل للحائر يف الحرضة رضباً من سلوى تفرتضها رحابة اللغة. التأويل عنده تجاوز 

للمجاز وسكٌن إىل جوار الحقيقة. واملزيّة الكربى التي َحِظَي بها هايدغرـ  حسب هرني كوربانـ  انه 

َمْحَوَر فعل التفلسف حول الهريمينوطيقا. لهذا سرنى، كيف انربى يف تأويلياته إىل تجاوز امليتافيزيقا 

التقليدية من أجل استقصاء معامل ما فوق امليتافيزيقا. عند هذه الدرجة من التفكُّر باملتعايل يصل التحريُّ 

لدى املتأوِّل إىل أقصاه. وألن تفكراً هذه درجته، فهو يجعل املتفكر عىل نشأٍة مغايرٍة ملا عهده يف نفسه 

من قبل، فإن السؤال الذي يطرح من فوره هو: ماذا لو تيرسَّ لهايدغر مثل هذه الوضعية املفارقة؟.. 

... يقول بيري تروتينيون: إن التأويليات الهايدغرية ترتك لدينا انطباعاً انها الهوٌت من غري تجلٍّ

 ليس من ريب، أن صواب هذا االنطباع وبطالنه، أمٌر ال نستطيع الفصل فيه، ما دام كل صادر عن 

فيلسوف الحرضة يلج مخترب التأويل، أو انه يعكس مزاج املؤوِّلة وأهواءهم.

يف مقالته »إسهامات الفلسفة« سيعرب هايدغر عام طال أمد كتامنه: »إذا كان علينا أن نتغلب عىل 

اإلنقسام االنطولوجي بني الوجود واملوجود فإن علينا ان نقفز إىل حقيقة الوجود نفسه«. 
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اإلنتقال خفيًة إىل محراب  لو شاء  يَُر وقُع مسعاه. كام  نادرة، وإن مل  ة  بهمَّ سعى هايدغر إىل هذا 

االستبصار ليتحقق بإرادة الكشف. لقد أفصح عن املابعد بإشارات وإيحاءات وعبارات استمدت غذاءها 

من املرياث الروحاين املمتد للحضارات اإلنسانية. جاءت القفزة األوىل حني وجد أن اكتشاف »العامل« 

وتجيّل الدازاين يأيت دامئاً من خالل إجالء الحجب واإلبهامات، وبالتايل من خالل تحطيم السواتر التي 

يقطع فيها الدازاين )أو الحضور اإلنساين مع الوجود( نفسه عن نفسه. إال أنه وهو يخترب املطاف املتأخر 

إلجراءات الحداثة، ارتأى االستعانة بلغة هو صانعها. أرادها كلسان حاله.. ال تشبه أحداً مام سلف، وال 

إياها بـ »بيت الكينونة«، رمى إىل تظهري  تتشبَّه مبا يعارصها. وملَّا رفع اللغة إىل مقام املتعايل واصفاً 

منظومته عىل نصاب التعايل والتميّز والفرادة. حتى لكأننا بإزاء ميتافيزيقا محمولة عىل صهوة الكلامت. 

* * * * *

يف مقالته »رسالة يف النزعة اإلنسانية«، لن يرتدد باإلعالن عن انه تراجع عن نرش القسم الثالث 

من الجزء االول من »الوجود والزمان«.. ألن الفكر ـ برأيه ـ ال يستطيع أن يتوصل إىل إنجاز مهمة 

كاملة عندما يستعني بلغة امليتافيزيقا. أي أن التفكري يف زمنية الكينونة يستلزم العثور عىل لغة أخرى 

غري لغة الرتاث الفلسفي التقليدي. رمبا لهذا السبب ذهب يف تأويله شعرية هولدرلن، إىل أن مهمة 

الشعر الكربى هي »تأسيس الوجود باللغة«. لكأن اإلنسان هنا، سيأيت اللغة ليستشعر وجوده فيها 

ألول مرة. وما هذا إال ألن لغة الشعر لغة متعالية، مرشفة عىل نظائرها ومنتجة لوجودات مرئية أو 

متخيَّلة.  وألنها كذلك فهي تكشف حيث ال يحدث الكشف.

كذلك يستعمر هايدغر جلَّ أطاريحه بالِشعرية. يفعل هذا، ال ليُدهش املقبلني إليه بسحر الكلامت، 

وامنا ليأتينا بشهادتني: شهادة التعبري وشهادة املعنى. و»الدازاين« وهي املفردة التي استحالت أيقونة 

فلسفية سوف تشهد عىل حضور الشهادتني معاً. حتى إذا تأّولنا معناها بالعربية كان »االنسان«. وهو 

اإلسم املشتق من أنٍس وأنٍس يلتقيان وال يفرتقان. وأما الحاصل فهو املثنى الذي يتوقد العامل كله فيه.

* * * * *
حني يسأل هايدغر عن السبب الذي يصري معه صياغة خطاب عقالين، يف املنطق الغريب ممكناً، 

يروح يبنّي أن املسألة الفلسفية، أي مسألة الكينونة، تجد أصولها وجذورها يف كائن خاص قادر عىل 

طرح تساؤالت ال فقط حول الكائنات األخرى، بل حول كينونته بالذات. أساس الكينونة عنده هو 

اإلنسان، ذاك الكائن املفارق الذي يتفكَّر الكينونة بوصف كونها أكرث املسائل حضوراً، وينظر إىل 

ذاته كحارض فيها وغائب عنها يف اآلن عينه. إال أنه يدرك ان تساؤله عن رسِّها هو تساؤل يعني حضوره 
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هو بالذات. فاإلنسان مبا هو صاحب الحرضة، ال يتساءل من خارجها، وامنا هو حارٌض يف القلب 

ٌن يف التساؤل ال يسميه هايدغر »ذاتاً« وال حتى »إنساناً« بل »دازاين«،  منها. هذا الكائن الذي هو متضمَّ

)الكائن ـ هناك(. وسيعطي لهذا اللفظ مدلوالً خاصاً جداً، حيث مل يعد لفظ "Dasein" يعني لديه 

الوجود بصفة عامة، بل يخص فقط كينونة الكائن اإلنساين. 

يتعنيَّ إذن أال نفهم هذا الكائن كموجود بني موجودات، بحيث يكون مجرد كائن موجود هناك بني 

املوجودات، بل أن يُفهم ـ عىل العكس من ذلك- عىل أنه ذلك الكائن الخاص الذي هو، بشكل ما، 

كل كائن. إن ما مييز فعلياً وبشكل أسايس الدزاين الهايدغري عن مفهوم الذات كام ورد يف الفلسفة 

الحديثة، هو إقبال، أو انفتاح هذا الكائن نحو ذاته ونحو الكائنات األخرى يف آن. هي السمة التي يرى 

هايدغر أنها تشكل صفته املميزة. ُمعطياً للفظ االنفتاحية ـ من حيث هي سمة أساسية لنمط كينونة 

الكائن اإلنساين ـ مدلوالً قوياً يخص كائناً ليس هو مجرد كيان جوهري قائم، بل لكائن هو باستمرار 

»يف حالة ارتاء وانقذاف«. إنه كائن مختلف عن ذاك الذي تصورته الفلسفة الحديثة منذ ديكارت عىل 

أنه »ذات« )sujet( أي كيان جوهري )Substance( »ليس يف حاجة ألي يشء آخر ليك يحقق وجوده«. 

»الدازاين« إذاً،  هو رس الوجود. لكن هذا الرس ال يوجد خلف ما يظهر بل هو ظاهر بعينه. انه موجود 

اف. منه يستمد كل منكشٍف غذاءه وجاذبيته  هناك. »الهناك« هي حضور محتجب إال أنه حضور كشَّ

ودميومته. 

ل بكل هذا السيل من  بهذه الصفات التي ُخلعت عىل »الدازاين« ال يعود منطقياً النظر اليه وهو محمَّ

االلتباس الذي امتألت به األدبيات الحاكية عن ماهيته وهويته وأفعاله. فالدازاين كائٌن واعٍ ذاته، مدرٌك غريَه، 

ساعٍ إىل فهم حارضيته يف الكينونة. وبهذه املنزلة املفارِقة مييس نظرياً للكينونة وليس مجرد كائن منطٍو 

فيها، أو مسلٍِّم بأمرها عىل نحو اإلذعان املذموم. إنه متفاعل معها وفق مبدأ العشق والتشاعر والتواجد.

* * * * *

أنشأ هايدغر خطبته عىل أرض املفارقة. مكَّنته أزمنة الحداثات املتداعية من أن ميارس تريناته 

يف محاذاة نسيان الكينونة. ولذا فإن متاخمة "فيلسوف الحرضة" كتفاً إىل كتف،  وحالة إثر حالة، 

تخربُنا أن الرجل الحائر يف حرضٍة هو َهْنَدَس بنيانها، ما عاد يقدر عىل االستحكام مبآالتها. تفكُّر 

هايدغر يف أمر الدازاين حني رفعه إىل املقام األعىل، غداً َمْشَكالً بالنسبة اليه. هنا عىل األخّص، 

تبتدئ َحرْيته الفعلية وهو يتفكَّر الحرضة. مع الحرية ترتاءى لنا إرهاصات غري مسبوقة يف ما يجوز 

ان نسميه للوهلة األوىل »نزوع هايدغر إىل راحة العقل«. وال من شك يف أن لألمر علًّة: التفكري 
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املفاهيمي بات  حسابُه غري مؤهل لفهم وإدراك ما ينشده »الدازاين« وهو يف طور القلق األعىل. 

ال بد له إذاً من قفزٍة ما نحو أفٍق ما. وهذا األفق هو نفسه الذي سيُدِخلُه فيام بعد فضاء تحريُّ ال قرار 

له. الذي حصل هو انفتاح مسار آخر يف »سلسلة مساراته« الفكرية. طفق هايدغر يندد مبحدودية 

التفكري امليتافيزيقي لعجزه عن األخذ بناصية االنسان إىل عيش الكينونة. ولسوف نلحظ مثالً لهذا 

التنديد عندما شكَّك بأن مؤلَّف »الكينونة والزمان«، يزال يُشكِّل مرشداً لفهم الوجود. 

* * * * *

وصل الحدس الهايدغري إىل إستشعار املوجة االوىل من تثاّلت الدازاين، وهي إمكان العبور 

من االثنينية إىل منزلة تالية نستحب تسميتها مبنزلة التكامل يف املثنى. تاماً كام نظّر يف ميتافيزيقاه 

املتعالية لهذا التشاعر الخالّق  بني اإلنسان والكينونة. لقد أدرك أن كل تناظر يف االثنينية آيُل إىل 

االختصام والفرقة، بينام كل يشء يف منطق املثنى محموٌل عىل اإلنسجام والجمع. وما ذاك إال 

ألن زوجية املثنى ال تعمل اال وفقاً لقانون التكامل. وألنها  كذلك فإن سعيها إىل الوحدة، يجري 

طبقاً ملبدأ االمتداد الجوهري يف الواحد. إذ عىل هذا املبدأ الساري عرب االنسجام والتناسب بني 

قطبي املثنى، ال يعود مثة قطيعة، وإمنا تكامل وتفاعل يف نفس اآلن.

مل يكن هايدغر غافالً عن هذه الَسريِيَّة االمتدادية التي يوفرها املثنى لرتتِق االنفصال املوهوم بني 

الوجود واملوجود. والواقعة التي يجب ذكرها يف صدد األمر، أن صيغة املثنى هذه كانت وجدت 

تهيداتها وإن بصيغة التوريةـ  يف »ميتافيزيقيات« خلت، ومل تكن غائبة عن مطالعات هايدغر.

كان نيتشه ـ وهو ينقد ثنائية الخري والرش يف عقل الغرب ـ يتساءل باستغراب عن الكيفية التي 

ميكن ليشء ما أن يولد عن ضده: الحقيقة عن الضالل، وإرادة الحقيقة عن إرادة الخداع، والفعل 

الغريي عن املصلحة الذاتية، ونظر الحكيم النرّي الخالص عن استبداد الشهوة... كان يقول: »إّن 

تولّداً  من هذا النوع ممتنع..إذ يجب أن يكون لألشياء ذات القيمة األسمى منبع آخر وخاص. وهذه 

القيمة ال ميكن أن تُشتّق من هذه الدنيا الفانية الغاوية املخادعة الوضيعة، أومن هذا الهرج واملرج 

القيمة األسمى يجب أن يكون هنالك يف حضن الكون، يف  من األوهام واألهواء. إن منبع هذه 

الالّفاين.. يف اإلله املخفي، يف اليشء يف ذاته، هناك، وليس يف محل آخر«.

قد يكون نيتشه أكرث فالسفة الحداثة، ممن أّسسوا لنقض االثنينية املذمومة التي انتجت فكرة الكون 

املولود من احتدام األضداد. لقد رأى أن إميان امليتافيزيقيني األصيل ويف كل األزمنة، هو اإلميان 

بأضداد القيم. ثم ليبنّي »أّن علينا أن نرتقّب جنساً جديداً من الفالسفة، من الذين لهم ذوق ما، وميٌل ما، 
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: إيّن أرى بزوغ مثل هؤالء الفالسفة الجدد«. مغاير ومعاكس ألسالفهم .. ولنقل بكل جدـ  كام يقولـ 

حتى هيغل ـ وهو فيلسوف األضداد بشهادة امتياز ـ سيأيت يف لحظة صفاء لريى إىل املتضادات 

كيف تنحو إىل التعاون واالنسجام. ولقد الحظ يف تأمالته الفلسفية: انه متى وصل تناقض ما بني 

ين إىل حده األقىص، فإن كل من هذين الضّدين ينتقل باتجاه اآلخر ليصنعا معاً محالً مشرتكاً  ضدَّ

لالستمرار والدميومة. والحال ان كل ضد ال يحتاج إىل اآلخر ليتضمنه فحسب، وإمنا يصري كل ضد 

ـ عىل حد سواء ـ هو هذا اآلخر، كام لو كانا وسط حقل كهرومغناطييس تتضامن مفاعيله وفق مبدأ 

املوجب والسالب.

، سنالحظ تأسيساً ملذهب التكامل يف الوحدة.  عند هرياقليطس املستعاد بشغٍف هايدغرّي بنيِّ

مريئ تحت إرشاف »اللوغوس« وعنايته. وبقطع  أنشأ املعلم اإلغريقي رابطاً وطيداً بني املريئ والالَّ

املرئية  باملوجودات  يعتني  الذي  املتعايل  الكائن  تعيني  الفلسفية يف  لغته  اليه  النظر عام ذهبت 

وأبعادها الالَّمرئية فسرنانا بإزاء تنظري فلسفي ذي أفٍق عرفاين يف وحدة الكينونة. وهو ما كان  هايدغر 

متنبِّهاً إليه ملَّا تتبَّع امليتافيزيقا اإلغريقية من بداياتها إىل لحظة اكتاملها يف أزمنة الحداثة الغربية. 

لعّل ما أطلق عليه »نسيان الكينونة« ال ينأى من اإللهامات الهرياقليطية التي رأت إىل الحقيقة مبا 

هي انحجاب األساسيات عن نظر اإلنسان. أما اللوغوس الذي هو »القانون الكوين« وهو ما يحكم 

بسلطته كل يشء، وكل يشء يجري بالتوافق معه، فهو نظري الكينونة الهايدغرية كام مرَّ وصفها. 

وتأسيساً عىل هذه الرؤيا ال يعود اللوغوس جوهراً منفصالً عن عامل األشياء املادية. وال هو تطابق 

البنية الكونية الخفية  إنه  يف الوقت نفسه مع عامل األشياء املأخوذة عىل حدة، وليس مامثالً له. 

لألشياء، والنظام املنسجم للكون. أنه تعبري عن الوحدة الديناميكية لألضداد. تلك الوحدة التي 

تتجىل باملثنى ويتجىّل هو فيها كأرفع مثال لتجيل األلوهة يف العامل.

* * * * *

يف الشطر األخري من حياته سوف تتمدد َحرْية هايدغر لتصل مطرحاً يصري فيه السؤال امليتافيزيقي 

نفسه محل تساؤل. وتلك لحظة منعطَفية ال يضارعها ما سلف من انعطافات يف مساراته الفلسفية. 

ة التي يفتتح الفكر حركته بها يف عامل  إنها انعطافة بسيطة ومعقدة يف آن. فإذا كان السؤال يشبه الُكوَّ

د  املوجودات ليحّول ما يجهله عنها إىل معلوم، وما استرت منها إىل حضور، فإن هذا السؤال قد يتبدَّ

حني يستنفذ كامل أغراضه. وحتى يصل السؤال عن أحوال املوجود يف الوجود إىل اإلشباع، فإنه 

قد يتبدد وفق ما تحكم به القوانني املنطقية. عند هذه الحال يصري لالستفسار عن منشأ الكائنات 
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والرحم الذي انبثقت منه ُدربة أخرى. جاءنا هايدغر بالتساؤل كمنهج لالستفهام "املابعدي" عن 

د كونه يستمّد غذاء دميومته  الوجود واملوجود.  التساؤل الذي هو تقوى الفكر عنده غري قابل للتبدُّ

من الوضعيات الحائرة. لهذا مل يكن السؤال كالتساؤل. السؤال مبارٌش، حادٌّ بالطبعِ، ال يرتدد بني 

أما  يكون.  ال  أو  يقنٍي  إىل  يُفيض  للسؤال جواب  يكون  أن  إما  واحد.  أمر  متناقضني يف  جوابني 

التساؤل فهو حبل ممدود، ُمعنٌي عىل الصرب، يدع املجال للتأّول تالفياً لقطعية اإلجابة. وملا كان 

الحال  الواقع، فهو يف هذه  السؤال موصوالً بيشء ال ينوجد إال باإلفصاح عن ماهيّته وتعيّنه يف 

مقولة منتمية إىل العامل الَقلِق. حني أن التساؤل رضٌب من الرتكيب العجيب يتضمن سؤاالً وجواباً 

غري مكتملني. ولذا فمكانه املناسب فضاء الحرية. 

* * * * *
ال مناص من اسرتجاع امليتافيزيقا عىل نصاب آخر. عىل نشأة ال تعود فيه الفلسفة مجرد نظرية أو 

موضوعاً منتجاً للقضايا، بل فاعلية يُستهدى بها لفهم ظواهر املوجودات ومصائرها. وبهذه املثابة 

تصري امليتافيزيقا ـ حال عودتها طبقاً للرغبة الهايدغرية ـ َسرْييَّة هادية إىل حقيقة الوجود. أما مشكلة 

التعلق بسؤال املوجود عند هايدغر فستبقى عىل أحوالها ما دام اسرتجاع امليتافيزيقا رضورياً كلام لزم 

الهبوط إىل دنيا اإلنسان وتاريخيته. والذين يأخذون عىل هايدغر َميْلَه املتأخر إىل »َرْوَحنة امليتافيزيقا« 

رمبا مل يستشعروا السؤال الذي يتكرر ثم يعود  حسرياً إىل سريته األوىل إثر كل إجابة ناقصة.

مل يفارق هايدغر أسئلة امليتافيزيقا الصاّمء. لكنه مل يسكن إليها، وإمنا ساكََنَها عىل سبيل املجاراة 

والوفاء لقرىب قدمية. أما ما ستؤول إليه رغائبه فذلك ما ستفي به إلقاءات السنني األخرية من عمره.

العرفاين،  الحادث  إىل  يتعرض  أن  الحائرة،  الحرضة  ساحل  يجوب  وهو  هايدغر  أوشك  لقد 

بعدما أرهقته مشقة السؤال حول حقيقة الكينونة. بدا كام لو إنه يستعد لسفر تعرُّيف مل يألفه من قبل. 

سفر هو أقرب إىل هجرة ال تقبل العودة إىل الوراء. غايتها الوصول إىل فكر يتعدى الفقر املوصول 

باملاهيات الفانية. هوـ  عىل األصحـ  فكر الفكر الذي جعله أرسطو فكراً خاصاً بالله. فكر يقود إىل 

األصل.. إىل اليشء الذي هو محطُّ السؤال. رمبا هذا الذي حدا به أن يعلن عام 1973 انه مستمر 

يف تعريف فكره بأنه »فينومينولوجيا ما ال يظهر«. أي الفكر الذي يحيل دامئاً إىل عملية الظهور، 

وإىل األنوهاب التي يتلقاها اإلنسان يف الحرضة اإللهية.

لو تأوَّلنا التعريف املنرصم، لتناهى إلينا صدى الحادث االنبثاقي املوعود الذي ينتظره هايدغر 

األخري. يف مفهوم »اإلرأيغنيس« )Ereignis( الذي سيوظفه هايدغر يف انتقاالته املفارقة، ما يفصح 
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يرتب عىل  ما  مع  آخره،  إىل  ومعه  الوجود  بسؤال حقيقة  السفر  األعظم:  ي  التحدِّ عن دخوله يف 

ذلك من هجران ما اقرتفته ميتافيزيقا الكرثة من نسياٍن وغفلٍة وحجب. رمبا توّخى هايدغر من هذا 

املفهوم املنحوت برباعة أن يقارب من خالله الدفق اإللهي عىل الكائن، بخاصة حني يكون هذا 

الكائن يف ذروة انجذابه إىل الغيب. »اإلرأيغنيس« كام انتسجه هايدغر هو الحادث الرّسي الخاطف 

الذي تُقِبُل فيه الكينونة بطهارتها وقدسيتها عىل اإلنسان، وال غاية لها سوى اإلنفاق بال حساب.

التي  تلك  "الرْوَحنة".  إىل  الهايدغري  باملنزع  أثره  نتقىّص  سوف  الرسِّي  الحادث  هذا  مثل 

أقبل إليها، أو أقبلت إليه، بعد مسار شاقٍّ باتجاه ما ال يقع يف متناول الذكاء الفيزيايئ، وإمنا ذاك 

الالهويت  يصفها  الباطنّي  الوجد  من  مرتبة  وتلك  يُدرك.  ما ال  الحكيم عىل  باالنفتاح  يؤَت  الذي 

والفيلسوف األملاين بول تيليتش باإلميان األقىص الذي مينح صاحبه القدرة عىل التجاوز والتعايل 

ل ذلك، يستطيع عيش الغيب وظهوره بنفس املقدار.  واالستيعاب واإلحاطة والصرب. فإن من حصَّ

فهو يف حال انسجام ووئام ووحدة ولو ظن اآلخرون خالف ذلك.

اإلميان يف حدوده القصوى ـ كام يبني تيليتش ـ هو إمكانية جوهرية لإلنسان، ولذلك فوجوده 

رضورّي وكيّل، وهو ممكن ورضوري أيضاً يف زماننا هذا. وإذا فُِهَم اإلميان يف جوهره عىل انه همُّ 

أقىص، فال ميكن إّذاك أن يثلمه العلم الحديث أو أي نوع من التفلسف. يف هذه املنزلة لن يكون 

للعقل فلو كان كذلك ملَاََل إىل نزع الصفة اإلنسانية عن اإلنسان. فاإلميان الذي  اإلميان نقيضاً 

ر العقل يدمر يف املقابل نفسه ويدمر إنسانية اإلنسان. إذ ال يقدر سوى كائن ميتلك بنية العقل  يدمِّ

عىل ان يكون لديه هامً أقىص. أي أن يكون شغوفاً بالله واإلنسان يف آن، وذلك إىل الدرجة التي 

يؤول به هذا الشغف إىل تخطي الثنائية السلبية التي تصنع القطيعة بني طرفيها. وبهذا املعنى يصري 

العقل رشطاً تأسيسياً لإلميان: ذلك ألن اإلميان هو الفعل الذي يصل به العقل يف نشوته اإلنجذابية 

إىل ما وراء ذاته. أي إىل ما بعد أنانيته التي يتجاوزها باإليثار والعطاء والغريية. 

 أما الفيلسوف والالهويت األملاين رودولف أوتو فريى إىل الحادث العرفاين باعتباره رسّاً مكتظّاً 

بالرهبة. ذلك بأن ما هو رسِّي، لو شاء املرء، التعبري عنه تعبرياً بالغ األثر هو »ذو الغريية التامة«. ذاك 

الذي يوجد بتاممه خارج دائرة املعهود، واملُستأْنُس به، والذي يقع نتيجة لذلك، بالضبط، خلف حدود 

»املألوف«، ويناقضه، مالئاً الذهن دهشة وذهوالً. فاألمر »الرسي« حقاً يقع خارج إمساكنا به، وإدراكنا 

له، ال ألن ملعرفتنا حدوداً مرسومة فقط، وإمنا ألننا نلتقي فيه مبا هو »ذو غريية تامة«، بشكل ضمني. 

تودي  قد  بأسئلة  الفكر  لزوم إلشغال  إذ ال  نفع.  من  آنئٍذ  الرس  للسؤال عن  يعود  عند هذا، ال 
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بصاحبها إىل اإلغتامم وانرصاف الفكر الخالّق عن غايته. من يدرك رس تلك اللحظة إدراك عيش 

ومعاينة ال يعبأ إن كان قد تعّقل ذلك الرس بالحجة واالستدالل أم ال. فإن من عاش الرس ال يعود 

ه التعرف عىل صفاته وآثاره الخارجية. فقد بلغ مقام التحقق، وبات يعرف ما ال يقدر عىل معرفته  يهمُّ

حتى الكرثة من أهل الندرة. 

* * * * *
فوق  يتسامى  ما  هي  بل  عادياً،  موجوداً  الكائن  مع  تآخيها  الكينونة يف  تعود  ال  املقام  هذا  يف 

املوجودات. نظري املطلق والالّمتناهي لدى الفالسفة، أو هي "الوجود املنبسط" عند العرفاء. كان  

هايدغر يويص من يريد اختبار الكينونة أن يتأمل باملعنى الذي يسيطر عىل كل ما هو كائن. وأن يدخل 

يف حالة تأملية وجدانية تسكت فيها األحكام املنطقية الثنائية ليبدأ االنفتاح عىل املتعايل. 

إنها الرغبُة الصافيُة يف التمثّل. معها ال يعود الغري الذي جرى تثّلُه آخراً. الغري وصاحب الرغبة 

الواحد  الصافية يصريان نفساً واحدة. تّحى األثنينية ليولد املثنى. هناك حيث ينطوي رس اتصال 

بالكينونة عىل اختالفها وتكرثها.

وملا كان أصُل كُل رغبٍة شهود رغبٍة أخرى حقيقية أو وهمية، فقد جاءنا هايدغر برغبٍة تتوسط 

الحقيقة الواقعية وما يتأىب عىل  التموضع تحت سلطان الحس. نلحظه ال يأنس إال إىل الحرضة 

واملوجود.  الوجود  بني  املسترت  امليثاق  الكشف عن رس  أراد  ألنه  إال  ذاك  وما  للحرية.  الباعثة  

رت أن يصري امليثاق املربم بني اإلنسان والكينونة، مثابة أيقونة  لكأمنا غاية الفيلسوف الحائر يف السَّ

للذين يقرتفون جناية التعرُّف عىل حقيقة الوجود.

رهان هايدغر عىل اللغة رهاٌن عىل املطلق. يف مسعاه هذا كان أشبه بأولئك الذين مضوا يف ملحمة 

اللغة إىل أقىص حدود اإلمكان، ثم كان عليهم أن يطلبوا املزيد، فلام مل يطيقوا الحرف مضوا إىل 

اإلشارة.. فلام مل يطيقوا ثانية قالوا ما شاؤوا بأحرف مهموسة، وهكذا حتى ليوشك الفيلسوف أن يجد 

للصمت مكاناً يف فضاء لغة "فوق ميتافيزيقية" ال تتناهى يف االمتداد والسعة...

ذاك سمُت هايدغر من »الكينونة والزمان« إىل أواخر املحارضات التي ألقاها قبل آٍن قليل من 

ارتحاله. سمٌت ال تحتمله إال »الكتابة املطلقة«.. وفلسفة هذا النوع من الكتابة انها قاصدة كل معنًى 

محتجٍب يف حرضة الكينونة. فإنها حني تارس لعبتها ال تفكر بالنقد وال بسلطانه. كام ال تأبه لظنون 

قارئها وال ألحكامه وتأويالته. معيارها نفسها، وعاملها كامن يف املخصوص من هذا العامل نفسه. 

سوى انها تتغيّا حقيقة الوجود الحية ال هوية املوجودات التي تؤول إىل الذبول واملوات.
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اعد هايدغر يف شغفه بـ »ما فوق امليافيزيقا« وتريناتها الخطرة، فلن نعود نرى إليه عىل  حني يصَّ

حال واحد. تستدرجه أحوال الكينونة إىل انسياباتها، لكنه ال يفتأ ان يستدرجها ليجد لنفسه فيها مطرحاً 

آمناً. سبيلُه إىل املطلق موفور يف الكتابة املطلقة. تلك التي اتخذها هادية له يف متاهته العظمى. ففي 

تلك املتاهة تتحول أمكنة الكينونة كلها إىل مقامات ال يدخلها إال املتوحدون بأنس االعتزال. 

مثة إذن، تشاعر مع الحرضة التي هو منها وفيها، هو أدىن إىل ميثاق باطني بني حضور الدازاين 

واستجاباته لنداء الكينونة. هو أشبه بذاك الذي ينعقد بني الراهب والدير، أو بني الويل واملقام القديس.

« التي تُعرُِب عن اختبار معنوّي، وانخطاف روحّي ال يتوفّر عليها سوى الذي  إنها »لحظة التجيلِّ

يعيشها بالفعل. إنها اللحظة التي تولد من القلق الخالَّق. القلق الذي ينظر إليه هايدغر بأنه »ميكن 

أن يستيقظ يف الوجود يف أية لحظة وال يحتاج إىل أي حدث غري اعتيادي إليقاظه .. إذ من خالل 

هذه التجربة تصبح الكينونات بكاملها غري رضورية، حيث تنزلق ويبقى الدازاين الخالص كل ما 

هنالك"...  التجيلِّ هو حاصل القبول املتبادل بني الحرضة والحارض. متى حصل القبول باإلقبال 

تنمحي اإلثنينيّة بني »املقبل« وصاحب الحرضة، ومتى أدرك الدازاين رسَّ املبادلة ازداد تلّهفاً إىل 

متناهي. وصل الرس بالرس. حتى مييس مضاهياً للكينونة يف صفائها الالَّ

لن نقول إن هايدغر بلغ املكان اآلمن يف الحرضة. لقد مىض بالبذل طلباً لهذا املبتغى. لكنه 

اتجه شطر األلوهي بشّق النفس.. حتى ليعلن بعد طوافه األخري يف صحراء امليتافيزيقا الظأمى: 

"وحده الله بإمكانه أن مينحنا النجاة"...

* * * * *
سعينا يف هذا العدد االستثنايئ من "االستغراب" إىل االقرتاب من مارتن هايدغر ونظامه الفلسفّي 

عىل نحو املتاخمة واالستقراء، ال عىل نحو االستعراض املحض. مل يأخذنا الظّن أننا أحطنا ـ ولو 

عىل نحو اإلجاملـ  مبا أبدعه من منجزات فكريّة وفلسفّية مثرية للجدل، وال سيام يف ميدان مباحث 

الوجود واملوجود.

نشري إىل أن هذا العدد جاء استثنائياً من وجهني: أوالً، لتناسبه مع الذكرى األربعني لوفاة هايدغر. 

وثانياً، لرغبتنا باإلضاءة عىل هذه الشخصية الفريدة التي شكّلت وال تزال محور الثورة املعرفية التي 

أحدثها يف عامل الفلسفة املعارصة.


