
مصطلحات هايدغرية

]*[
     إعداد:  حممد سبيال]]]

أخذ املصطلح يف نظام هايدغر الفلسفي مّتسعاً من الجدل والتأويل، مل يجد من يناظره يف 

تاريخ الفلسفة الحديثة، فعىل الرغم من انتساب الكثري مام قّدمه يف أعامله الكثرية، وخصوصاً 

فقد  عليه،  السابقني  وفالسفتها  الغربية  املفاهيم  عامل  إىل  والزمان"  "الكينونة  األشهر  عمله 

عن املصطلح  إذاً  ماذا  الخاص،  تنطوي عىل رسّها  هايدغر مع املصطلح كمنحوتة  تعامل 

الهايدغري؟

الفلسفية، وقد توىل  التي احتوتها منظومة هايدغر  يف ما ييل تظهري ألبرز املصطلحات 

إعدادها وتقديم رشوحها املفكّر واألكادميي املغريب الربوفسور محمد سبيال.

املحرر
 

:Nihilisme العدمية       

هناك مدخالن لدراسة مفهوم العدمية يف فكر هايدغر:

الثاين حيث  الجزء  وبخاصة  نيتشه  كتابه حول  نيتشه يف  عند  للعدمية  تأويله  يتمثل يف  األول 

يوضح أن نيتشه يقصد بالعدمية سريورة انحطاط أو الحط من القيم التقليدية )املسيحية( السائدة 

بل  القيم  األخرية النحطاط  املرحلة  هي  فقط  ليست  نيتشه  حسب  فالعدمية  الغريب.  التاريخ  يف 

تشمل أيضا العملية األوىل إلقامة القيم مع أفالطون انتهاء مبسخها وانحطاطها لكنه يرى أن نيتشه 

*ـ مفكّر وأكادميي ـ اململكة املغربية.
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مل يستطع تخطي النزعة العدمية بل حملها إىل ذروتها ونقطة اكتاملها ألنه مل يفهم ومل يدرك ماهية 

امليتافيزيقا التي تنتمي إليها النزعة العدمية وتشتغل ضمنها. فاملفاهيم النيتشوية األساسية وخاصة 

إرادة القوة والعود األبدي مدموغة بامليتافيزيقا من حيث تعريفها من خالل الثنائيات امليتافيزيقية 

ثنائية الوجود واملاهية كام أن مقولة اإلنسان األعىل مرتبطة بذاتية اإلنسان كحيوان عاقل وفق تصور 

أرسطو فقط مع إعادة ترتيب الحدود امليتافيزيقية.

نتيجة ملسار  العدمية هي  العدمية حيث يرى أن  يتمثل فهمه الخاص ملدلول  الثاين  املدخل 

مع  تدريجيا  واستكمل  وأفالطون  سقراط  مع  ابتدأ  الذي  املسار  لهذا  واكتامل  الكينونة  نسيان 

املسيحية وامليتافيزيقا الغربية عامة وبلغ أوجه يف العصور الحديثة.

نسيان الكينونة يعني أن الكينونة تتقنع وتتخفى وتتحجب، وتنسحب بقصد االحتامء فالنسيان 

احتجاب واحتامء وهو تحجب الكينونة -الحارض لصالح الكائن- الحارض مبعنى أن نسيان الكينونة 

ال يعود فقط إىل إهامل من طرف الفكر بل هو من صلب الكينونة نفسها.

للتغلب عىل العدمية يقرتح هايدغر رفض كل املقوالت امليتافيزيقية والتوجه نحو مساءلة   

الكينونة، أي ليس التفكري يف كينونة الكائن أو يف مجموع الكائنات أو يف الكائن األسمى، بل يف 

الفيلسوف  يدعوه  الذي  الكائن هذا االختالف  اختالفها عن  الكينونة" من حيث  أو معنى  "حقيقة 

أحيانا "الثنية" )le pli(. وبذلك نزع عن امليتافيزيقا رس قوتها العدمية أي أال تكون تاريخ »نسيان 

الكينونة«.

مسألة اهلل 

يقول هايدغر بأن كل عمله الفلسفي إمنا هو محاولة للحوار والجدال ورمبا من تصفية الحساب 

حارضة  قضايا  هي  والالهوت  الله  ومسألة  عامة  الدينية  فاملسألة  املسيحية.  مع   )Explication(

بقوة، إما رصاحة أو ضمنا، يف كل عمله الفلسفي، حتى وإن مل تكن هي موضوعه الرئييس.

مييز بعض الباحثني بني ثالث مراحل يف تفكري هايدغر يف مسألة الله:

املرحلة األوىل هي مرحلة كتاب »الكينونة والزمن« حيث يبدو أن مسألة الله مطروحة بشكل 

ضمني لكنها مل تكن محط تحليل أو تطوير خاص.

إىل  يتجه  هايدغر  أن  يبدو  الرئييس  للكتاب  الالحقة  الكتابات  تثلها  كام  الثانية  املرحلة  يف 

التمييز بني مسألة الله ومسألة الكينونة وإىل الفصل بينهام فهو يرفض الصهر الذي قام به التقليد 
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الفلسفي بني الكينونة والثيولوجيا )األونتوثيولوجيا( أي الخلط بني الكينونة والكائن األسمى.

أما يف املرحلة الثالثة والتي تثلها كتابات الفرتة املتأخرة ويطبعها بصفة عامة نوع من املنظور 

ما بعد امليتافيزيقي وخاصة يف كتابات املرحلة األخرية.

:Vorhandeheit موجودية اليشء قبل استعامله -

أ- أمام اليد:

يعني هذا املصطلح موجودية اليشء قبل أن يصبح أداة مستعملة أو قابلة لالستعامل. فالقلم 

موجود هناك، قائم هناك باستمرار، أمامي، أمام يدي بغض النظر عن استعاميل له وعن حاجتي 

إليه؛ هذا املستوى يحيل عىل العامل من حيث هو مجموع األشياء املوجودة واملعروضة والتي 

يحيل بعضها عىل بعض، قبل أو خارج استعاملها أو استعامليتها.

Zuhandeheit ب- طوع اليد

:)hand( اليد )zu( ج - من أجل

لالستعامل  جهوزيتها  أو  قابليتها  حيث  من  األشياء  الستعامل  الجهوزية  أو  الجاهزية  تعني 

اليدوي.

فاألمر هنا يتعدى مجرد وجود األشياء أمام اليد )Vorhandeheit(، بل وجودها من حيث هي 

منذورة لالستخدام ومن حيث هي مسخرة لالستعامل اليدوي.

وتلك هي العالقة األولية للكائن اإلنساين مع العامل وأشيائه وأدواته والتي هي أساسا عالقة 

عملية استعاملية، انتفاعية قبل أن تكون عالقة محايدة.

يحيل هذا املعنى إىل معنى للعامل من حيث هو ال فقط مجموع األشياء املعروضة، بل هو 

مجموع األشياء من حيث هي أدوات طوع اليد وجاهزة لالستعامل.

ـ النيتشوية:

نيتشه يف نظر هايدغر، هو آخر فيلسوف ميتافيزيقي، وهو الذي دفع الرتاث امليتافيزيقي الغريب 

إىل مداه األقىص نحو استكامل وتحقيق كل ممكناته.
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من  التخلص  نحو  قطعها  التي  الفكرية  املسافة  هذه  كل  رغم  هايدغر،  نظر  يف  نيتشه  أن  إال 

امليتافيزيقا ظل مع ذلك أسري حدودها ومشدودا إليها، وهو ما يجيز لنا الحديث مع هايدغر عن 

»الفجر«  كتاب  من  بدءا  بالتدريج  تتحدد  بدأت مالمحها  التي  امليتافيزيقا  نيتشه، وهي  ميتافيزيقا 

زرادشت حيث سيبرش  التي سيعلنها  الفكرة  األبدي وهي  العود  فكرة  فيه  الذي حرضت   )1881(

باإلنسان األعىل وبأن ماهية الكينونة هي إرادة القوة التي ستعيد قلب كل القيم السائدة إىل اآلن.

فعرب هذه العنارص األربعة: العود األبدي، إرادة القوة، اإلنسان األعىل، قلب املرجعيات القيمية، 

إضافة إىل العدمية، تتأسس ميتافيزيقا نيتشه وتشكل نوعا من املنظومة املتكاملة، عىل الرغم من 

الشكل الشذري املعرب عنها. فإرادة القوة تعرب عن ماهية الكائن. والعود األبدي لذات اليشء أو 

للمتامثل يعني كيفية أو منط وجود الكائن.

إن  بل  وأفلت،  بطلت  قد  اآلن  حتى  السائدة  القيم  أن  فسيعني  القيمية  املرجعيات  قلب  أما 

املرجعيات األساسية التي تستقى منها هذه القيم وجودها هي ذاتها قد انهارت وأفلت.

اإلنسان األعىل هو ذلك اإلنسان القادر عىل أن يضطلع بالكائن من حيث هو إرادة قوة وعوٌد 

أبديٌّ لذات اليشء.

أما العدمية فتخص تاريخ حقيقة الكينونة من حيث أنها -يف ماهيتها- إرادة قوة وعود أبدي لذات 

اليشء.

إرادة القوة هي ماهية الكائن والعود األبدي هو كيفية كينونته وقلب املرجعيات القيمية هو النظر 

إىل الكينونة كقيمة والعدمية تتعلق بتاريخ حقيقة الكينونة. اإلنسان األعىل هو ذلك الكائن الذي 

يقيم عالقة خاصة بني الكينونة واإلنسان.

:)Etre-sein( الكينونة واحلضور

الحضور  مقولة  فهمت  وقد   )presence-anwesen( الحضور  تعني  الكينونة  أن  هايدغر  يرى 

دوام  أنه  الحضور عىل  فهم  فقد  األصيل.  معناها  بها عن  نأى  خاّصاً  فهامً  امليتافيزيقا  تاريخ  يف 

permanence وعىل أنه حارض.

يالحظ هايدغر وجود نوع من الرس الخفي يف هذا األمر ألن الحضور مل يتم التفكري فيه تفكرياً 

فيه كحارض  فكر  بل  واالستمرار  املدة  الزمن، ومن خالل  من خالل  أي  هو  من حيث  به  خاصاً 

متمجد.
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لكن الزمن رغم أنه يجري ومير باستمرار، فهو مع ذلك يظل زمنا وال يتخىل عن زمنيته أي عن 

كونه زمنا. فالدوام واالستمرار ال يعني االمنحاء أو الغياب أو االختفاء بل البقاء والتقدم املستمر 

نحو الكينونة أي الحضور املستمر للكينونة )Anwesen( حضورا أصليا مع الزمن من حيث هو 

زمن ـ دميومة.

الفكر والشعر:

هناك تاثل كبري لدى هايدغر بني الفكر والشعر لكن هنا التامثل ال يبلغ درجة التطابق فهام 

معا يقوالن اليشء نفسه لكن بطريقتني مختلفتني. وذلك ألن ماهية الشعر تقوم حسبه يف الفكر. 

الفكر هو فكر شعري أو فكر استذكاري. والذاكرة أو االستذكار يردان  فالشعر أساسا فكر. وهذا 

هنا ال مبعنى امللكة أو الوظيفة السيكولوجية املعروفة بل مبعنى »تجميع الفكر«، فالذاكرة، أصال 

وماهية، هي ما يحمي ويحفظ ما يتعني التفكري فيه كأقوال قدمية تكتنفها الحكمة وحتى وإن مل يكن 

ذلك هو واقع الفكر ألن الفكر ال يفكر يف ما يتعني التفكري فيه بل ينىس ويتناىس هذا املوضوع. 

لكن الشاعر يرعى الحكمة القدمية ويتعهدها فتنعكس يف أبياته فالشاعر يتذكر ويستذكر يف الوقت 

الذي ينىس فيه أو يتناىس فيه اآلخرون وهذا هو معنى كون الشعر فكرا يتذكر وال ينىس.

والشعر هنا يؤخذ يف معنى واسع فالشعر هو كل فن أو هو الفن يف صورته العامة. وبهذا املعنى 

فإن الشعر، أي الفن عامة، هو إخراج )فني( للحقيقة أو انفتاح.

ميزة الخطاب الشعري هو قرابته وقربه من الكينونة، ومن فكر الكينونة أي من فكر تخلص من 

األحكام امليتافيزيقية املسبقة، فكر ال يفرض تصوراته املنطقية عىل الكائن.

 :Ratio العقل

الحديث مل يعد مجرد  العقل  فالعقل وخاصة  للفكر«  العدو الرشس  يرى هايدغر أن »العقل هو 

تأمل يف الكينونة وللكينونة، كام كان األمر لدى اإلغريق بل أصبح هو قدرة الذات اإلنسانية عىل تثل 

واستحضار املوضوعات وحسابها. بل أصبح العقل يف الفكر الحديث هو املحكمة العليا التي يخضع 

لها كل يشء ويحتكم إليها ويستمد صدقيته وحقيقته منها سواء تعلق األمر مبوضوعات املعرفة املختلفة 

أو بالقيم بل أصبح تجسيدا لقدرة اإلرادة اإلنسانية ورغبتها يف إضفاء صفة الرشعية عىل كل ما تفعل.

العقل الحديث يف نظر هايدغر، هو عقل، حسايب، تحكمي، موضوعي يعكس إرادة ورغبة يف 

التوحيد الشكيل الكامل لكل الكائنات.
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 )Machination Machenschaft( بل لقد أصبح الكائن عبارة عن عملية االستخدام والتدجني

القوة  القائم بني Macht مبعنى  والتناظر  الصلة  العقل وقد أشار هايدغر مرارا إىل  بها  يقوم  التي 

ويفرض  يتطلب  فالعقل  الذات.  قدرة  ترسيخ  العمل وMachenschaft مبعنى  وMachen مبعنى 

ويريد أن يجعل من الكائن موضوعا لذات أو مطروحا أمام ذات تفرض عليه رشوطها وإمالءاتها. 

ولعل خري مثال عىل ذلك هو تطبيق الرياضيات عىل الواقع حيث تقوم الرياضيات بتوحيد شكيل 

للواقع Uniformisation ييرس خضوعه للسلطة املطلقة لإلرادة اإلنسانية.

يرفض هايدغر التعريف التقليدي لإلنسان بأنه كائن عاقل، فالسمة األساسية لإلنسان بالنسبة له 

ليست هي العقل بل هي عالقته بالكينونة.

اإلنسان هو الكائن املتميز بقدرته عىل التفكري يف كينونته ويف الكينونة عامة. سمته األساسية 

هي كونه كائنا  ـ يف العامل ـ كائنا منفتحا عىل العامل.

يبدو أن هايدغر يختزل العقل يف العقل األدايت –العىّل- الحسايب أو يف العقل التقني ويعترب 

هذا النوع من العقل أو العقالنية هو الشكل الوحيد للعقل يف حني أن مفهوم العقل والعقالنية أوسع 

بكثري من ذلك حيث نجد العقالنية االستداللية والعقالنية العملية أو األخالقية.

:philosophical theology التيولوجيا الفلسفية

الفلسفية  الرباهني  ينتقد  فهو  هايدغر  لدى  فلسفية  تيولوجيا  عن  الدارسني  بعض  تحدث   

عىل وجود الله من حيث إّن هذه الرباهني ـ بغض النظر عن اعتامدها عىل أدوات املنطق الصوري 

الصارم ـ ال تربهن عىل يشء ألن هذا اإلله الذي ال يدين لوجوده إال إىل هذه الرباهني ليس يف 

النهاية إال إلها كيانا ناقص األلوهية. ومن مثة فإن الربهان عىل وجود الله يؤول يف النهاية إىل نوع 

نعترب  بيقني وإميان وعندما  إليه  نتطرق  الله رمبا سيكون أكرث إالهية عندما  إن  التجديف. بل  من 

وجوده أكيداً. وذاك هو اإلله الحي أو اإلله اإللهي الذي هو قريب من التصور املسيحي وذلك 

مقابل إله الفالسفة الذي هو يف حاجة إىل برهنة.

وهايدغر يقيم تعارضاً قوياً بني اإلميان والعقل بني المرشوطية اإلميان وإشكاليات الفكر أي 

بني ميدانني مختلفني كلياً وجذرياً، ومن مثة هو يرفض مفهوم »الفلسفة املسيحية« التي هي أقرب 

ما تكون بالنسبة له إىل الدائرة املربعة. بل إن هذين الشكلني الهندسيني ميكن أن يجمع بينهام 

الفلسفي هي هوة  الهوة بني اإلميان املسيحي والتساؤل  أن  انتامؤهام معا إىل املكان يف حني 
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سحيقة ال ميكن اجتيازها.

ويتحدث بعض الباحثني كذلك عن تيولوجيا تاريخ الكينونة عند هايدغر، وهي تيولوجيا تجمع 

»بني الغياب الكامل لإلله« ونزع الطابع اإللهي عنه Entgŏterung وهو النزع الذي ال يعود سببه 

لإلنسان. وهو يدرج غياب األلوهية يف إطار غياب املقدس كام يدرج هذا األخري يف سياق غياب 

الكينونة. ويف سياق هذا الالهوت الفلسفي يتبني أن املقدس ـ الذي هو اإلطار أو الفضاء الوحيد 

ليسا  والكينونة  الله  أن  إال  الكينونة.  وانبثاق  ظهور  مع  إال  يظهر  ال  ـ  األلوهية  لظهور  واألسايس 

متطابقني إذ ال ميكن التفكري يف ماهية الله بواسطة أو من خالل الكينونة.

ومع ذلك فإن هناك ترابطا بني األلوهية واملقدس والكينونة مبعنى أن املقدس رشط أسايس 

للوجود اإلنساين.

فمقارنة األلوهية تتوقف عىل مصري الكينونة كام أن ماهية املقدس ال تتيرس إال من خالل حقيقة 

الكينونة. وهكذا فإن التيولوجيا الفلسفية الهايدغرية تؤول يف النهاية إىل فكر تاريخ الكينونة.

:Dasein ـ الدازاين

- املوجود اإلنساين ـ الكائن اإلنساين ـ الوجود هناك: الدازاين مصطلح أسايس لدى هايدغر. 

معناه األصيل يف اللغة األملانية dasein الوجود-هناك لكن الفيلسوف يحول معناه ليصبح داال عىل 

الوجود اإلنساين من حيث هو وجود معروض ومنفتح.

يختلف الدازاين عن مفهوم الذات )sujet( من حيث إّن هذا األخري ذو حضور موضوعي يف 

حني أن الدازاين هو كينونة تتشكل من زمنيتها الخاصة، مبا أنها كينونة منفتحة وقادرة عىل فهم أو 

إعطاء معنى لكينونتها يف أفق زمني.

والدازاين أو اإلنسان أو الكائن اإلنساين هو الكائن الذي ميتلك القدرة عىل فهم الكينونة، ومن 

مثة فإن مساءلته هي الطريق إىل فهم الكينونة ذاتها.

Stimmung ـ التهيؤ الوجداين

األمناط األساسية لوجود الكائن اإلنساين )الدازاين( هي: 

ـ الوجدان أو التهيؤ الوجداين 

ـ الفهم أو استيعاب السياق 
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ـ الكالم أو القدرة عىل الكالم والتعبري 

ـ الوجدان والتهيؤ الوجداين Stimmung وهو انفتاح الكائن أو املوجود اإلنساين عىل العامل 

بالكائن  ولصيقة  مالزمة  وجدانية  حالة  هو  الذي  بالقلق  مرتبط  الوجداين  والتهيؤ  فيه.  وانقذافه 

اإلنساين )والذي يختلف عن مجرد الخوف( وهذه الحالة هي التي تضعنا يف العامل وأمام العامل، 

وهي غري االندهاش وغري الخوف.

:Neuzeit  ـ العصور احلديثة

نيتشه، ومن املنظور  الفرتة املمتدة من ديكارت إىل  الفلسفة هي  تاريخ  الحديثة يف  العصور 

الهايدغري تشكيلة فكرية تاريخية تتميز بتصور خاص للكائن، وبتصور محدد للحقيقة.

يورد هايدغر العديد من السامت، من بني السامت األساسية للعصور أو لألزمنة الحديثة:

1 – تشكل العلم

التقني  )العلم  وتوجهه  العلم  تحدد  التي  هي  إنّها  حيث  من  املمكننة  التقنية  ظهور   –2

.)technoscience

3– تبلور التأويل الثقايف املستقل عن الدين لكل األنشطة اإلنسانية من حيث إنّها ناتجة عن 

هذه الفعالية ذاتها.

4– دخول الفن يف أفق علم الجامل أي النظر إىل املنتوج الفني كموضوع للتجربة اإلنسانية 

وللحياة اإلنسانية.

5– تبلور الحقيقة كيقني للذات والفكر كمحدد ملا هو حقيقي.

6– تنصيب الذات اإلنسانية كحقيقة أولية تحدد املوضوع الذي أصبح مرشوعا رياضيا.

7– االنفصال عن سلطة الكنيسة وحلول الوعي والعقل كأساس وتحول الغبطة األبدية للغيب 

إىل سعادة دنيوية للجميع.

يتحدث هايدغر يف درس له عن شلنج عام يسميه »ارتعاشات النهضة« حيث بدأت تعرب عن 

التجارة  تطور  بدأ  حيث  والفعل  املعرفة  عرب  الخالقة  قواه  وتحرر  اإلنسان  استقالل  حركة  نفسها 

واالقتصاد، وظهور التقنية، وتحرر الفن عن طريق تجيد العبقرية الفردية وأولوية الذوق، وابتكار 

الدولة الحديثة...
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والوقت نفسه حدث تحول تدريجي يف التجربة املسيحية الوسطوية حول يقينيّة الخالص نحو 

إقامة يقني مؤسس ذاتيا، مبوازاة مع تالزم املرشوع الريايض مع التحرر من سلطة الكنيسة..

ميكن أيضا أن نتصور مع هايدغر أن العصور الحديثة هي فرتة ظهور تصورات شاملة للعامل 

)weltanschauungen( من حيث إنّها تصور الذات اإلنسانية كذات مدرِكة واملوضوع أو العامل 

كصورة مدَركة أي كصورة قابلة ألن تُتََمثََّل وتُستحرَض وُتوَضع ليكون مجموع الكائنات حارضا 

أمام الذات اإلنسانية. واألمر هنا ال يقف عند حد تكوين فكرة أو صورة عن العامل بل يذهب إىل حد 

اعتبار العامل مدركا من حيث إنّه هو ما ميكن أن نكوِّن عنه فكرة ومن حيث إّن كينونة الكائن تؤول 

يف النهاية إىل كونه قابال للتمثل واالستحضار. وهذا التحول من اإلدراك إىل التحكم هو ما عربت 

عنه فلسفة نيتشه حيث أصبح معنى الكينونة هو القيمة التي تضعها وتفرضها إرادة القوة والقدرة.

األساس الفكري أو الفلسفي لهذه التحوالت الجذرية هو بلوغ امليتافيزيقا نضجها واكتاملها 

يف فلسفة الوعي أو التمثل )أو االستحضار( Ego Cogeto أي تأويلها من طرف نيتشه كإرادة قوة 

وقدرة للذات اإلنسانية )Egovolo( التي تقد الواقع عىل مقاسها وتراكم القدرة والقوة.

أو  الفلسفية  املاهية  يف  الشمويل  للتفكري  محاولة  هو  هايدغر  فكر  أن  نجد  أول  مستوى  يف 

امليتافيزيقية للعصور الحديثة، ومن مثة قوته الوصفية والتشخيصية لهذه العصور، لكن يف مستوى 

ثان نجد أن فكر هايدغر هو محاولة ضخمة وقوية لتفكيك وتقويض األسس واملرتكزات الفكرية 

للحداثة الغربية، ورسم ملعامل فكر ما بعد الحداثة الذي كان نيتشه بنقده ألسس الحداثة )العقل ـ 

التقدم ـ الدميقراطية ـ الدولة ـ العلم...( قد مهد له.

فهو  والنقد  الوصف  بني  ترتاوح  الحديث  للعرص  أخرى  تسميات  هايدغر  كتابات  يف  تتناثر 

سيطرة  وعرص  الصناعي«  »والعرص  الذري،  والعرص  التقنية،  هيمنة  عرص  أو  التقني  العرص  عنده 

املعنى،  غياب  وعرص  والُغفلية،  العمومية  ديكتاتورية  وعرص  السيربنتيقا،  وعرص  املوضوعية، 

وعرص بال مسافة، وعرص تنميط اإلنسان وتسطيحه وتوحيده، عرص أفول اآللهة وتنكرها، وعرص 

الكليانية، عرص  deracinement واالنقالع، عرص  االنجثات  العامل، وعرص  وإعتام  نهب األرض 

الوقائع والتهافت عىل األحداث، وعرص  التعطش لألخبار وتسقط  الوقت عرص  الرتويح وتزجية 

التيه وعرص الحساب، وعرص املحنة والبالء...

يعترب هايدغر أن العصور الحديثة هي حقبة خسوف أو كسوف الكينونة حيث هوت إىل القاع، 

وهجرتنا واسترتت عنا.
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:Alètheia  ـ األليتيا

تعني انكشاف، انفتاح حقيقة، واقع، عدم النسيان. وهي كلمة إغريقية تدل عىل كل من الحقيقة 

والواقع معا حقيقة-واقع.  يستعمل اللفظ حاليا استعامالت متعددة يف الدين والفلسفة واألدب. 

رفع  مبعنى  الحقيقة  فهم  محاولة  عن  للتعبري   1930 سنة  املصطلح  هذا  هايدغر  استعمل  ولقد 

الحجب، والكشف واالنكشاف، والحقيقة

:Being and Existence ـ الكينونة والوجود

الكينونة أعم وأشمل من الوجود وذلك ألن الوجود ميكن أن يوجد أو هو موجود يف حني أن 

الكينونة ـ يف حد ذاتها ـ ال ميكن أن توجد أو أن تكون موجودة. بل إن الكينونة هي الوجود ذاته أو 

هي ـ عىل األدق ـ ما مينح الوجود )وبالتايل املوجود( إمكانية وجوده.

أقرب تشبيه للكينونة هو اعتبارها مبثابة الضوء أو النور ـ الذي )بغض النظر عن مصدره أو نقط 

مبعثه( ينري وييضء الكائنات ويجعلها مرئية أو قابلة للرؤية لكنه ال ييضء ذاته.

الكينونة هي درجة أعىل من الوجود درجة تلقائية ـ انبثاقية ـ بدون ملاذا وغري قابلة لإلحالة إىل 

يشء آخر، إنها هبة.

:Time ـ الزمن

مييز هايدغر بني تصورين للزمن: التصور العادي الجاري والتصور »األصيل« أو األصيل.

ما  إىل  تتكرر  التي  اآلنات  من  لسلسلة  مستمر  تالحق  هو  حيث  من  الزمن  هو  العادي  الزمن 

النهاية.

األساس الفلسفي لهذا التصور هو فيزياء أرسطو حيث يتصور هذا األخري أن الزمن هو »مقياس« 

الحركة التي هي تالحق لحظات حارضة، وهو التصور الذي ساد تاريخ امليتافيزيقا.

أما الزمن »األصيل« فهو يتعارض مع التصور السابق من حيث إنّه يتعلق بتناهي الدازاين، ومن 

مثة فهو ليس قامئا عىل تالحق مستمر والنهايئ آلنات الحارض، بل هو تعبري عن لهاث مستمر نحو 

اآليت أو املستقبل أي نحو انشداد الدازاين إىل مستقبله الذي يتمثل يف منذوريته للموت أو مائتيته.

يعترب هايدغر الزمن العادي زمنا مشتقا ألن الدازاين من أجل أن ينفلت من تناهيه الذي يداهمه 

باستمرار يتجه إىل التشبث بزمن مقطع، مموضع يتكرر ويتدّوم باستمرار ويفلت من وحدته، وكأنه 
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يود أن يتحكم يف الزمن ويترصف فيه ويحوسبه، يف حني أن الزمن يف العمق يفلت من أّي عملية 

قولبة وحوسبة وتحكم.

 )Zeitlichkeit - Temporalität( انطالقا من ذلك مييز هايدغر بني زمنية الدازاين وزمنية الكينونة

محاوال فتح طريق لالنتقال من زمنية الدازاين إىل زمانية الكينونة خاصة وأن الكينونة ال تنح وال تهب 

ذاتها إال عرب فهم الدازاين وزمنيته أي أن الكينونة ال ميكن فهمها واستحداسها إال انطالقا من الزمن 

وذاك هو الطريق الذي دشنه كانط مبحاولته االقرتاب من هذه العالقة بني الكينونة والزمن، وإن مل 

يتأت له أن يسري بعيدا يف هذا االتجاه ألنه كان ضحية األنطولوجيا الكالسيكية حول الذات املتوارثة 

عن ديكارت وهو املسار الذي سينربي له هايدغر محاوال فحص العالقة بني الكينونة والزمن انطالقا 

من أنطولوجيا الدازاين، وهو ما تطلب منه العودة إىل التجارب األصيلة يف األنطولوجيا اإلغريقية مبينا 

أنها تقوم عىل تأويل غري متطابق أو غري دقيق ووحيد الجانب للكينونة منظورا إليها كحضور دائم محدد 

للجوهر أو للامدة الجوهرية )ousia(، وذلك يف إطار التخفيف من ضغط وقوة الحارض يف هذا التصور 

ومن أجل فهم الزمن ال انطالقا من الحارض بل انطالقا من املستقبل ومن الزمنية املتناهية للدازاين.

الزمن الذي يتحدث عنه هايدغر ليس الزمن الجاري زمن الوقائع واألحداث أو الزمن الواقعي، 

بل هو زمن أعمق زمن الوجود أو الكينونة.

أو  أمام  وكأننا  آنات ولحظات  تتايل وتالحق  أنه  تقطيعيا عىل  فهام  الواقعي  الزمن  نفهم  نحن 

مبواجهة موضوعات خارجية نتعامل معها ونستقبلها كام لو كانت أحداثا خارجية يف غري عالقة 

مع الزمنية العميقة.

املرتبط  أي  الوجود  زمن  هو  أعمق،  زمن  فهو  عنه  الحديث  هايدغر  يتقصد  الذي  الزمن  أما 

بل  آلنات  وتتاليا  تالحقا  ليس  الزمن  وهذا  االنهامم.  موقف  وهو  الوجود  من  األساس  باملوقف 

تداخل وتوتر داخيل ثاليث األبعاد.

املاسيأيت: يف هذه الحالة يكون الوجود اإلنساين العميق )الدازاين( يف حالة توتر وانشداد قلق 

نحو املستقبل أو املاسيأيت أو املاسيقدم أو املاسيحدث كإمكان وارد.

املاكان: وهو يحيل عىل ما كانه الوجود الفردي لإلنسان، أي إىل عامله أو ما يدعوه اإلدراك 

العامي باملايض. واالنشداد واالنسقاط إىل املستقبل واآليت ال ينفك عن هذا االنرشاط باملاكان 

أو بالرشط التاريخي.
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املاهوقائم أو الحارض: وهي تلك اللحظة املتوترة والدينامية املتداخلة بني املاسيأيت واملاكان 

والتي ترى الذات اإلنسانية فيها نفسها أو صورة عن نفسها.

:Etre Sein being ـ الكينونة

أكرث  بالتايل  وهي  املوجودات،  كل  وتطول  تشمل  ألنها  إطالقا  املفاهيم  أعم  هي  الكينونة   

السامت اشرتاكا بني كل الكائنات واألشياء فهي نوع األنواع وخصوصية الخصوصيات ألنها تالزم 

كل فرد أو حالة خاصة.

التحدد  من  إفالتا  األشياء  أكرث  هي  الالنهايئ  وشيوعها  اشرتاكها  حيث  من  مثة  من  فالكينونة 

والضبط والتعريف )indefinissable( مثلام أنها ال تُقال l’indiable أو املاال أعرف وبالتايل فهي 

 mystère( إذن كانت هي أصل األصول »ومصدر« األشياء إال أنها أقرب ما تكون إىل اللغز أو الرس

وEnigme( فهي مبثابة شمس المرئية أو مصدر مجهول للضوء يلقي بأشعته عىل الكائنات واألشياء 

تشخصاته  عرب  إال  يرى  يكاد  ال  أو  والمريئ  مجهول  نفسه  هو  لكنه  الوجود  حظ  ويهبها  فينريها 

وتجسداته فهو »يلمع بغيابه« وهو الغائب األكرب والحارض األمثل.

وهي يف الغالب ما ال ميكن التفكري فيه أو ما ال يقبل أن يكون محط تفكري )Impensable( كام ال 

ميكن حسابه Incalculable وكأنه بديهية البديهيات أو رساب ال ميكن اإلمساك به عينيا أو اإلحاطة به 

)l’incoutournable( وما ال ميكن حسابه ألنها أقرب إىل الاليشء منها إىل اليشء. قد تتجىل الكينونة 

يف اللغة أو يف تجربة القول باعتبار أن اللغة هي مسكن أو بيت الكينونة، أو قد تهب نفسها وتتجىل أو 

تبدو هناك أي يف الدازاين باعتباره الكائن الوحيد القادر عىل مساءلة كينونته وكينونة األشياء.

وهي كذلك حـ  ـ د ـ ث أكرث مام هي يشء وقد تركز فكر هايدغر يف فرتته الثانية عىل ما 

يسميه اإليرايغنيس EREIGNIS أي الحدث األجّل أو الحدث الجليل أو الحدث األكرب الذي هو 

أقرب ما يكون من الكينونة أو هو الكينونة ذاتها.

تتجىل الكينونة عرب الظهور واالختفاء عرب تاريخ الفلسفة فتحدد عصور هذا التاريخ ابتداء من 

الجوهر القائم إىل الحضور الدائم إىل الفكرة/الصورة )أفالطون( إىل الفعل )أرسطو( إىل الكوجيتو 

والذاتية عند ديكارت أو الفكر املطلق عند هيجل أو إرادة القدرة عند نيتشه أو إرادة اإلرادة عند 

هايدغر. إنها عند اليونان تعني البدّو والظهور ويف العرص الوسيط تعني الخلق ويف العرص الحديث 

تعني املوضوعية مبقابل الذاتية.
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ومع ذلك ال يفهم من هذا االنعطاء أنها »السبب« أو »الفاعل« أو »الصانع« أو الخالق، فهي 

ليست من الله يف يشء وال هي أساس العامل وسنده بل هي أقرب إىل العدم واملوت والتناهي منها 

إىل الوجود والحياة والعيش.

ـ التقنية:

الكائن  مع  تتعامل  فالتقنية  وللحقيقة،  وللكينونة  للكائن  معينة  نظرة  تتضمن  ألنها  كميتافيزيقا 

التقنية وكأنه غري  الزاوية  فائديته ونفعيته وقابليته لالستخدام ومردوديته فام ليس مفيدا من  بداللة 

موجود أو ليس له سبب وجود.

هذه العالقة التقنية النفعية تطول كل املجاالت مبا يف ذلك مجال املقدس فحتى عالقة اإلنسان 

بالله اليوم هي عالقة تقنية: فالله هو مصدر لكل ما ميكن أن يشبع بعض الحاجات مانحا الطأمنينة 

لإلنسان وضامنا له االستمرار مستقبال.

الفلسفي وامليتافيزيقي.  التقنية وإطارها  التقنية، بني األدوات  التقنية وماهية  مييز هايدغر بني 

ويؤكد أن نقده ال ينصب عىل التقنية بل عىل عالقتنا بها وعىل ميتافيزيقاها.

كانت األشياء واألدوات يف العامل القديم تظهر وتقدم مكنوناتها ضمنيا وتلقائيا لكن اإلنسان 

الحديث وقد أصبح ذاتا عقالنية أخضع األشياء لنوع من العنف وحاول السيطرة عليها والتحكم فيها 

عرب تحريض الطبيعة وتسخريها والكشف عن أرسارها وعن حقائقها عرب عملية تحريض وعقلنة 

.Arraisonnement ممنهجة

هكذا تتجىل التقنية عىل هيئة نظام تقني وصناعي كيل Gestell مهيمن، وذلك بواسطة العلم 

الذي أصبح هو نفسه تقنيا.

ال يتعلق األمر إذن عند هايدغر بإدانة التقنية بل بالتفكري يف أساسها الفلسفي الذي هو ذلك القدر 

التاريخي األنطولوجي الذي يتحكم يف الكينونة ويوجهها نحو االهتامم بالكائن ونسيان الكينونة. ومن 

مثة يجب أن نوفق بني قول ال وقول نعم للتقنية وبأن نظل يف العامل التقني، لكن بعيدا عن مخاطره. 

للتفكري بعمق يف التقنية يجب العودة إىل األسس امليتافيزيقية املشّكلة للعرص الحديث فالتقنية اكتامل 

وإنجاز وتحقيق للميتافيزيقا، لكّن لهذه األسس جذورا عميقة ترضب يف العرص اليوناين أي يف تصوره 

للطبيعة وللكائن وللحقيقة فهو يربط محرك الديازيل بتصور الفالسفة ملفهوم الطبيعة والكائن كام يربط 

الدراجة النارية والطائرة واألسطوانات الدائرية والطاقة النووية مبفهوم اللوغوس، كام يربط املحرك 
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اآليل بفكرة العود األبدي عند نيتشه، أو الطاقة النووية بنداء العقلنة لدى ليبنتز، ونشأة السيربنيطيقا مببدإ 

هرياقليط يف التحكم، أو بنصوص هيغل. وكأن التقنية يف عمقها أنطولوجية أو هي نتيجة لها.

انظر: محمد الشيخ: فلسفة هايدغر فصل مدخل إىل نقد هايدغر للحداثة، األطروحة 138-1246.

ـ كينونة الذات والكينونة عامة:

ما هي العالقة بني كينونة الذات أو الدازاين والتي تتميز بالهم والقلق، والكينونة عامة كام تناولها 

التقليد الفلسفي؟

العالقة بني هذين النمطني من الكينونة، حسب هايدغر هي أن كل فهم للكينونة عامة يبدو أنه 

الدازاين(. وذاك من  للذات )مبعنى  الزمنية  للكينونة  والقلق املالزم  الهم  أو مستوحى من  ممىل 

أو  أو كدوام حضور  دائم  أي كحضور  الحقيقية تصورا الزمنيا،  الكينونة  إىل تصور  امليل  خالل 

كدوام يف الحضور، كام تصوره تاريخ الفلسفة أو تاريخ األنطولوجيا منذ الكينونة دامئة الحضور 

عند يارمنيدس والفكرة/املثال عند أفالطون واملكون الجوهري عند أرسطو )substance( وكينونة 

الله دامئة الحضور عند فلسفات العصور الوسطى إىل الكوجيتو كأساس يف الفلسفة الحديثة.

ويرجح هايدغر أن هذا االمتياز والتميز الذي تحظى به فكرة الدوام )la permanence( يف فهم 

وتصور للكينونة يقوم عىل أساس إنكار زمنية الذات )الدازاين(.

فإعادة طرح مسألة الكينونة -كام نادى بذلك هايدغر يف »الكينونة والزمن« تعني تسليط الضوء 

يف  الكينونة  يف  والتفكري  فيها،  التفكري  وتعميق  والزمنية،  الكينونة  بني  املنسية  العالقة  هذه  عىل 

منظور الزمن أو يف أفق زمني.

إال أن الزمن الذي يتحدث عنه هايدغر ليس الزمن الفيزيايئ، زمن الساعات والقياسات الزمنية 

بل هو زمن الكينونة أي زمن الجريان والحدوث والحصول واالنبجاس واالنبثاق الحر.

فالكينونة يف منظور هايدغر هي ذلك االنبثاق الحر واالزدهار التلقايئ )التفتق التلقايئ للزهرة( 

الذي هو التجربة األساسية أو أعجوبة األعاجيب التي تحصل تلقائيا بعيدا عن أي تدخل إرادي أو 

أعجوبة األعاجيب التي تحصل تلقائيا وبانعطاء تلقايئ حر بعيدا عن أي تدخل إرادي وبدون تحكم 

وبدون ملاذا. بدون فاعل، وبدون حساب كام هو األمر يف التصور التقني.

إليه  والحاجة  رضورته  يفقد  اإللهي  فإن  اإلنسان  وإرادة  وسيطرة  لتحكم  خاضع  عامل  يف  أما 
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ويصبح ظهوره مجرد تلبية لحاجات اإلنسان، أي من أجل تأمينه والتهوين عليه وتقديم تفسريات 

اإللهي  تعود هناك حاجة إىل  لن  كليا لإلنسان  أنه يف عامل خاضع  بعبارة أخرى  أو  غليله  تشفي 

وسيختزل هذا األخري إىل مجرد كونه استجابة ملتطلبات اإلنسان أو مجرد أمثولة أو أصنوفة مصنوعة 

من طرف اإلنسان وبالتايل تفقد صفتها اإلالهية الحق.

وهكذا يف الوقت الذي يتحدث فيه ماكس فيرب عن تحرر اإلنسان وعن نزع الورود املجملة 

للعامل فإن هايدغر يتحدث عن اختفاء الطابع اإللهي Entgötterung وعن الرتك واإلهامل الالهويت 

للعامل )Gottesver lassenheit( مبعنى ترك اإلنسان عبدا ألصنامه التكنولوجية.

ـ »الشيوعية«

يستعمل هايدغر مصطلح شيوعية دوما بني مزدوجتني للتأكيد عىل املعنى الخاص الذي يعطيه 

لهذا املصطلح. فهو ال يستعمله باملعنى السيايس املتداول بل مبعنى فلسفي خاص. فهو يشري 

عىل  والشاملة  الكاملة  السيطرة  يف  املتمثل  الحديثة  العصور  سياق  يف  امليتافيزيقي  مدلوله  إىل 

الكائن يف إطار روح التقنية الحديثة التي تعكس ذروة سيطرة اإلرادة والعقل والذات اإلنسانية.

الشيوعية بهذا املعنى ال تعني نظاما سياسيا مخصوصا أو رؤية للعامل ذات سامت خاصة بل 

تعني التشكيلة امليتافيزيقية املعربة عن ذروة العدمية وافتقاد املعنى واضمحالل املقدس اإللهي 

الكليانية  باإليديولوجيات  املرتبطة  امليتافيزيقية  املعاين  وهي   ،Machenschott التسخري  وذروة 

سواء يف وجهها الليربايل الفردي أو يف صورتها الجموعية واالشرتاكية والشيوعية. الشيوعية بهذا 

املعنى والفردانية الليربالية تشرتكان يف الجذر امليتافيزيقي نفِسه املؤسس للعصور الحديثة.

:Forgetting ـ نسيان الكينونة

ليست الكينونة شيئاً عينياً محدداً، ليست كائنا يف حني أنها قامئة وراء أي كائن كام أنها تشكل 

حضوره. وهي أشبه ما تكون مبفهوم الفيزيس physis اإلغريقي الذي ينبثق تلقائيا، كام أنها متامهية 

مع الزمن الذي يرتك )بابتعاده وانفصاله وامتسافه( للكينونة فرصة حصولها مثلام ما هي.

لكن تاريخ الفلسفة شهد تحوال أساسيا يف تطور مدلول الكينونة مع أفالطون الذي دشن سريورة 

طويلة األمد من االهتامم بالكائن عىل حساب الكينونة، لدرجة تسمح بالقول بأن تاريخ امليتافيزيقا 

هو تاريخ نسيان الكينونة.

بل إن تحليل الكائنات الحارضة التبس مع تحليل الحضور ذاته كحدث وتم البحث عن كائن 
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أعىل وأسمى هو أصل كل الكائنات والذي منه تستمد وجودها. فامليتافيزيقا تخلت باكرا عن حدوث 

الحضور لتكتفي بانبثاق الحضور وبانبثاق حضور الكينونة لرتكز اهتاممها عىل الكائن الحارض.

نسيان الكينونة ال يرجع إىل إهامل قصدي من طرف اإلنسان أو الفكر اإلنساين بل يرجع إىل 

الفكر عندما يدرك كائنا ما ويحدده أو يعرّفه فهو يف نفسه الوقت  الفكر اإلنساين ذاته: فهذا  بنية 

ويف العملية نفسها يخفى ويقنِّع الكينونة وهو يحاول تلّك الكائن متغاضيا عن الفرق الواضح بني 

الكائن والكينونة ألن هذه ليست ذاك كام أن الحي ليس هو الحياة واإلنسان ليس هو اإلنسانية، 

واليشء ليس هو الشيئية.

بل إن امليتافيزيقا ال تقف يف هذه العملية عند حد التغايض وإهامل الفرق، بل تذهب إىل أبعد 

من ذلك حيث تعوق الكينونة وتـحرمها من أن تكون ألنها تقّنعها بقناع الكائن كام تتصوره.

ميكن ـ من زاوية أخرى ـ مالحظة أن الفالسفة قد نظروا للكينونة كامهية أو كعمومية منطقية، 

وليس كحدث كـ »هناك« أو يوجد )il y a( وهذا هو الوجه اآلخر لقول هايدغر بأن ما يسم امليتافيزيقا 

هو نسيان الكينونة.

مييز هايدغر يف مسألة نسيان الكينونة بني بعدين أو وجهني مرتابطني هام: 

نسيان الكينونة عامة ويتعلق األمر بنسيان التحديد الزمني للكينونة، أي اعتبار الحضور الدائم 

كسمة أساسية للوهم امليتافيزيقي، ويتعلق األمر هنا بإطالقية الكينونة إذن التي تستبعد كل قراءة 

غري  النمط  عن  تتولد  امليتافيزيقية  اإلطالقية  أن  يعني  مام  الدازاين  وقائعية  من  انطالقا  للكينونة 

األصيل أو غري الصادق للدازاين.

الزمنية  نسيان  أي  الدازاين  كينونة  لنسيان  كنتيجة  يصاحبه  عامة  الكينونة  لنسيان  الثاين  الوجه   

املتناهية للدازاين وهو النسيان الذي يتموضع يف فهم أو تصور اإلنسان ككائن عاقل.

بالكينونة  الخاصة  املالمئة  املقوالت  الدازاين  أنطولوجيا  أو  األساسية  األنطولوجيا  وستقدم 

املتناهية أي »املحددات الوجودية األساسية« والتي هي الكفيلة برفع نسيان كينونة الدازاين وتحقيق 

وجود صادق حقيقي. غري أن هايدغر بعد االنعطاف سيتجه تدريجيا إىل القول بأن الكينونة لن تعود 

متعلقة مبرشوع الدازاين أو بالدازاين كمرشوع بل ستصبح متعلقة بالصريورة الضمنية للكينونة. ويف 

بالدازاين، ومن مثة مسؤوليته يف تصحيحها، بل  يتعلق  أمرا  الكينونة  الحالة لن يصبح نسيان  هذه 

ستصبح مسؤوليته هي تأمل هذا النسيان باعتباره استجابة لصريورة أو لقدر أو لتاريخ الكينونة ذاتها.
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غري أن مفهوم نسيان الكينونة قد تجىل لدى هايدغر بصورة أخرى أقرب ما تكون إىل االستالب 

 .)Nihilisme( أو العدمية Entgoterung أو نزع الطابع اإلالهي )Detresse( أو العناء )Entfremdung(

فالفرتة الحديثة هي فرتة العدمية حيث مل تعد الكينونة هي همنا الكبري بل املهم هو موقع اإلنسان يف 

الكون وقدرته عىل التحكم يف الكائن. والحال أن نسيان الكينونة والعدمية سمتان للميتافيزيقا التي 

تطورت وحسمت أمرها منذ أفالطون الذي أراد أن يرى يف الفكرة مبدأ حقيقة الكائن.

نعم لقد تفاقم نسيان الكينونة يف العرص الحديث ألن اإلنسان رفع مكانته إىل درجة كونه »ذاتا 

فاعلة« )sujet( مع ومنذ ديكارت بعد أن كان هذا األساس هو الفكرة مع أفالطون وهو الله يف ـ 

الفكر الوسيط. وبذلك أصبح اإلنسان الحديث هو السلطة التي تقرر كينونة الكائن، واختزل العامل 

إىل مجرد صورة ُمدَركة بالنسبة للذات.

اإللهي  الحس  وتضاؤل  الكينونة  نسيان  بني  قوي  تقاطع  يحصل  الحديثة  العصور  يف 

)dedivinisation(. وهذا األخري ال يعني أبدا اإللحاد أو إنكار االعتقاد يف الله بل يعني العكس 

يجعلهم  ما  هو  اآللهة  غياب  من  نوعا  العصور  هذه  يف  يعيشون  وهم  الناس  كون  أن  وهو  تاما 

يندفعون بقدر أكرب من التخيل والتحمس، نحو اإلله أو نحو بدائله )اإليديولوجيات( ألن مثل هذا 

امليل االعتقادي هو ما يجعل نفوسهم أكرث اطمئنانا. فاآللهة التي يعدها اإلنسان ستكون وفرية من 

أجل إشباع الحاجة إىل الطأمنينة الروحية )أو األمن الروحي كام يقال اليوم( لذاتية األفراد، يف هذا 

العرص تهيمن القابلية لالستعامل والتشغيل الوظيفي لكل كائن مبا يف ذلك العالقة مع ما هو إلهي 

أو مقدس، وهو ما يتسبب يف فرار اآللهة.

ويف هذا العرص تبلغ العدمية ونسيان الكينونة ذروتهام ألن املعيار الوحيد سيكون هو التحكم 

املعنى عن  يغيب  وبذلك  النسيان.  الكينونة يف غياهب  اإلنسان حيث تور  املجنون من طرف 

اإلنسان ويستصعب إدراك ما هو إلهي وبذلك يلتقي نسيان الكينونة مع الحياد تجاه ما هو الهويت 

الكينونة  بني  يطابق  ال  هايدغر  أن  غري  السمة.  هذه  نفسها  امليتافيزيقا  وتكتسب   )A-theisme(

واأللوهية بل يرى أن تجربة اإللهي ليست ممكنة إال عىل أرضية الكينونة التي هي أرضية رضورية 

إلنقاذ اإلنسان من االنغراق يف السيطرة املجنونة عىل الكائن.


