
الفينومينولوجيا بوصفها أنطولوجيا

ج القِلق من املوجود إىل الوجود      التدرُّ
[*[

سوزان عبد الله إدريس]1]

الذي كان  الفلسفّي  الذين حاولوا تقويض املنهج  الفلسفة  يُنظر إىل هايدغر كأحد أشهر 

التي كانت تسأل عن املوجود  سائًدا من قبل يف بحث مشكلة الوجود، والسيّم امليتافيزيقا 

مبا هو موجود، ونسيت الوجود وأغفلته بشكل تاّم، فقد ُعرف هايدغر بفيلسوف األنطولوجيا 

اإلنسانيّة التي تحتفي بوجود املوجود والكائن، بحيث أعاد االعتبار للموجود باعتباره وجوًدا 

مغايرًا للفلسفات التقليديّة امليتافيزيقيّة السابقة التي تهتّم باملوجود عىل حساب الوجود، أّما 

هو فقد اعترب الفلسفة أنطولوجيا فينومينولوجيّة كلّيّة تنبع من تأويليّة الدازاين، مؤكًِّدا عىل تلزم 

األنطولوجيا مع الفينومينولوجيا، إذ يرشح الدازاين بأنّه كينونة الوجود املتمثّل يف حالة اإلنسان 

من زاوية وجوده، وحضور اليشء القائم أمامنا مبارشة، ويهتّم بوصف الكائن القائم أمامنا ثّم 

وجوده وتواجده.

يوجد،  فوحده  اإلنسان  أّما  تكون،  فاألشياء  للبرش،  مخّصص  "الوجود"  املصطلح  فهذا   

وبهذا نجد أّن هايدغر اطّلع عىل الدراسات السابقة عن الكينونة والزمان، ولكّنه خرج بتصّورات 

ومنظور جديد ومختلف عم سبقه، وقد ظهرت هذه التصّورات يف مفهومه عن الكينونة والزمان 

)اإلنسان(  املوجود مبعنى  من  هايدغر  ينطلق  السابقة.  األنطولوجيا  تاريخ  تفكيك  من خلل 

الذي يتميّز بحالة من الفهم لهذا الوجود، األمر الذي مييّزه عن غريه من املوجودات، ويتجىّل 

هذا الفهم يف سلوكيّاته التي تكشف عن "وجود" هذه املوجودات أو كينونتها.

كلامت مفتاحّية: الدازاين – الوجود – الكينونة – الفينومينولوجيا – األنطولوجيا – اإلنسان- 

فيلولوجيا.

*-  باحثة يف الفلسفة الحديثة وأستاذة يف جامعة دمشق- سوريا.

الملخص
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شّكلت األنطولوجيا األساسيّة عند هايدغر منعطًفا مهمًّ يف تاريخ الفلسفة الغربيّة، حيث خرج 

عن سؤال الوجود التقليدّي السابق عليه الذي اختزله كانط بإرادة العقل، وهيغل يف مفهوم الروح، 

قلب  عىل  هايدغر  عمل  بينم  الديكاريتّ،  للكوجيتو  التابعة  أفّكر(  )األنا  التفكري  يف  هورسل  أّما 

الذي  الفينومينولوجّي  املنهج  من  انطلقًا  الوجود  لنظريّة جديدة يف  والتأسيس  الحديثة  الفلسفة 

يتّجه إىل األشياء مبارشة.

الكويّن  اإلنسان  ذلك  يعني  ال  فالوجود  غموًضا،  املفاهيم  أكرث  هو  الوجود  أّن  هايدغر  يرى 

املشّخص، إمّنا الطبيعة التي يتعنّي من خللها ذلك اإلنسان ككائن؛ لذلك فإّن فهم مشكلة الوجود 

يتعلّق مبحاولة فهم هذا الكائن؛ ألّن من يسأل عن وجوده هو يف الوقت نفسه يبحث يف مسألة 

الوجود بصفة عاّمة]1]. 

موجود  فالوجود ليس ما يدركه اإلنسان فقط، وليس ما يظهر له أنّه موجود، بل يتجاوزه إىل اللَّ

الذي يشّكل جزًءا أساسيًّا من ماهيّة الوجود ذاته، ويتبلور مسار هايدغر يف نقطة انطلقته من السؤال 

عن معنى الوجود  إىل السؤال عن الذي يسأل عن املوجود )اإلنسان( الذي اصطُلِح عىل تسميته بـ 

)الدازاين( او )اإلنّيّة( أو الوجود- هناك، الكائن الذي يتميّز عن بقيّة املوجودات بأن وجوده يتجىل 

يف التواجد أي يف إقامة علقة مع ذاته ومع العامل.

فالسؤال عن الوجود هو يف الوقت نفسه تساؤل عن املوجود الذي يسأل عن وجود املوجود، 

فتحليل الوجود هو يف الوقت نفسه تحليل املوجود، )فالوجود-هنا( يسمى بـ )اإلنّيّة( أو )الدازاين(، 

حيث اإلنّيّة هي اإلمكانّية العينيّة الكاملة لوجودي]2].

1- المائز بي الوجود واملوجود 
املوضوعات  كّل  يشمل  فاملوجود  املوجود،  وجود  وبني  الوجود  بني  هايدغر  يفرّق   

واألشخاص، أّما وجود املوجودات فهو كونها موجودة، ووجود األشياء غري األشياء نفسها وغري 

فكرة املوجودات أيًضا، وهذا التمييز يجعل هايدغر يتميّز عن الفلسفات السابقة عليه التي كانت 

تخلط بني املفهومني]3].

[١]- أنظر: فريدة غيور، مفهوم الوجود عند مارتن هايدغر، مجلّة التواصل، عدد ١0، مارس، قسم الفلسفة، جامعة قسنطينة، 200٣م، ص 

.١٣0 -١2٩

[2]- انظر: شنوف، نرص الدين: الفينومينولوجيا التأويلّية وفلسفة املنعطف عند مارتن هايدغر، مجلة جسور املعرفة، املجلّد 06 ، العدد 

0١ ، جامعة حسيبة بن بوعيل، الجزائر، 20١٩م، ص 5٣.

[٣]- بدوي، عبد الرحمن: دراسات يف الفلسفة الوجوديّة، املؤّسسة العربّية للدراسات والنرش، بريوت،  ص8٩- ٩0 .
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تحدد  ثبات واللَّ ٌد ومتركز، أّما الوجود فهو اللَّ ، وهو ثبات وتحدُّ فاملوجود هو املعطى الحيّسّ

إىل علقة  يحيلنا  وهذا  الزمن.  من  كّميّة  هو  بل  الزمن،  املستمرّة يف  الصريورة  وهو  والَّلمتركز. 

املوجود بالزمان، فهم ال يوجدان متخارجان، بل الزمان وجود والوجود زمان، فاملوجودات هي 

متظهرات للوجود، أي هذا ما يظهر من الوجود  يف كّل مرّة، وبهذا يكون املوجود واحًدا أّما وجوده 

فهو شكل ظهور هذا الواحد يف كّل مرّة، فالوجود مثًل هو هذه التفاحة من جهة اعتبارها موجودة، 

فهي واحدة أّما عندما يراها أحدهم لذيذة املذاق واآلخر يرى أّن لها طعًم سيئًا، فهذا شكل ظهورها 

كّل مرّة، ويختلف وجودها من ذات إىل أخرى، فهذا التصّور ذايتّ، والقول برتجيح أحد التصّورات 

السابقة عىل اآلخر هو الخطأ، وسؤال الوجود إًذا يتجاوز كّل الرسديّات الذاتيّة التي تفرض نفسها 

لتقيص ما دونها، يجمع هذا السؤال كّل الفلسفات، هذا ما يرّبر أّن الوجود عند هايدغر ال تحّدد 

وتغرّي وصريورة يف الزمان. وهنا نجد يف صدد املنفتح الهايدغري أن هايدغر يرتكب مغالطة؛ فهو 

يعتقد أن وجود املوجود نفسه يرتهن بنا، وكأنه يفكر فينا وبنا، وكأننا نفكر فيه وبه، وإذا كان األمر 

النهاية ليس إال وجود املوجود اإلنساين، وهذا مايرفضه  الوجود يف  كذلك فعلينا أن نستنتج أن 

هايدغر.

عىل  النظريّات  كّل  فيه  تجتمع  الذي  الفضاء  هو  الوجود  سؤال  أن  هايدغر(  )أي  األخري  يرى 

اختلفها دون أن تقيص إحداها األخرى، وبهذا يكون الوجود انفتاًحا أي ما يظهر لنا يف كّل مرّة، 

فهو يف تغرّي مستمّر ال يبقى عىل حاله، فل حقيقة سوى التغرّي والتحّول الدائم )وهنا نلحظ تأثر 

هايدغر بأفكار هريقليطس حول التغري املستمر(. إاّل أّن السؤال الذي يُطرح هنا: إذا كان املوجود 

الحيّسّ يحّصله املوجود الذهني- أي العقل- فم الذي يحّصل الوجود يف تغرّيه املستمّر ؟ وهنا 

يجيب هايدغر عرب مفهوم الدازاين مبعنى )الوجود- هناك(: فالدازاين ال يهدف إىل تحصيل املعرفة 

ألنّه مسلّح  بالفهم وليس العقل، فهو ال يبحث عن الحقائق إمّنا عن )الفهم(؛ أي فهم الوجود يف 

تغرّياته املستمرّة، وهو الوحيد املؤّهل لفهم الوجود، فالكائن »الدازاين« كّميّة من الزمان شأنه شأن 

الوجود مبا له من صفات الَّلمتركز، وهو اإلنسان الذي يحمل هّم وجوده الذي يحمل معنى القلق 

إزاء ممكنات وجوده. وهكذا يشري هايدغر من خلل مفهوم الدازاين إىل أّن غاية فهم الوجود ال 

الدازاين وبنية الوجود.  بنية  إاّل بعد تحقيق رضٍب من االنسجام، أي االنسجام والتوافق بني  تُبْلغ 

وهكذا فإن 

فهم الوجود يتّم يف اإلنسان وباإلنسان، وهذا الفهم ال ينعزل عن بقية أفعال اإلنسان، بل نوع 

وجود اإلنسان نفسه هو الذي يحّدد وجود اإلنسان ال ماهيّته، فدراستها هي دراسة للوجود اإلنسايّن 
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اآلن  فالوجود  املستقبل.  يتحّقق يف  حالة مرشوع  هو  اآلنيّة  الوجود يف  أّن  عاّمة. عىل  وللوجود 

هو ما سيكون عليه وجود الفرد يف املستقبل؛ ذلك أّن الوجود يف هذا العامل هو وجود إحالة من 

أشياء بعضها إىل بعض، وهذا الوجود يف العامل هو حالة سقوط، من أجل تحقيق اإلمكانيّات التي 

ينطوي عليها هذا الوجود. وهنا ميكن نقد هايدغر يف فكرته عن املاهية، ألننا عندما نهتم بوجود 

التي تحدد طبيعة  التي متيز إنسان عن غريه، وهي  اإلنسان فإننا النستطيع إغفال ماهيته الخاصة 

وجوده الفردي وليس الوجود عامة.

يتساءل هايدغر عمَّ يعني الوجود؟ ومن أجل إدراكه فإنّه يبتعد عن طريق امليتافيزيقا ويتوّجه 

الرتكيز عىل  العامل، مع  )آنيّته( ووجوده األنطولوجّي، أي من خلل وجوده يف  نحو اإلنسان يف 

الفصل بني الوجود واملوجود، عىل أن يكون الوجود هو الكّل الذي ينوجد فيه املوجود ويوجد، 

فوجود اإلنسان يتميّز بأنّه يفهم وجوده بالنسبة إىل ذاته، ويتحّدد فيه سؤاله عن معنى الوجود يف أفق 

الزمان، وذلك الحضور يتحّدد عن طريق اللغة، وال ميكن إدراك الوجود وامتلكه إاّل بتجاوز منط 

التفكري امليتافيزيقّي من أجل متلّكها وفهم ما خفي فيها وفضح أرسارها]1].

هنا تكمن غاية هايدغر يف زعزعة النسق امليتافيزيقّي بتحطيم فينومينولوجّي اهتداًء باألنطولوجيا، 

ولهذا فإنّه يصف معنى الوجود عىل أنّه »أنطولوجيا أساسيّة«؛ ولذلك يتعرّض هايدغر النتقادات 

عّدة بحيث يذهب )إميانويل ليفينيانس( إىل القول »إّن هايدغر يظّل داخل نسق الفلسفة املثاليّة؛ 

ألنّه يحاول تأسيس الكينونة عىل يشء ليس من هذه الكينونة، فاللجوء برأيه إىل غري املوجود لفهم 

يتعنّي عىل هايدغر أن يسلك  أنّه كان  ليفيناس  بتاتًا«]2]، ويرى   الفلسفة  املوجود ال يعّد ثورة يف 

تجربة  كّل  أساس  األخلق  ألّن  األساسيّة؛  األنطولوجيا  من  بداًل  األخلقيّة  األنطولوجيا  مسلك 

وجودانيّة]3].

أّن األصل يف األنطولوجيا هو تجديد  أّن هايدغر يف متييزه بني الوجود واملوجود، يرى  غري 

والتطابق،  الهويّة  مقابل  االختلف يف  عن  تحّدث  قد  )هيغل(  كان  فإذا  وكيفيّاته.  االختلف  هذا 

فإنّه مل يخرج من دائرة الجدل )السلب(، أّما هايدغر فقد زعزع كّل تصّور للوجود خاضع ملفاهيم 

الوحدة والحضور]4]. بهذا انتقل هايدغر من انغلق النسق يف الذات إىل انفتاح المرشوط يف شكل 

[١]- انظر: شنوف، نرص الدين: الفينومينولوجيا التأويلّية وفلسفة املنعطف عند مارتن هايدغر، مجلّة جسور املعرفة، املجلد 06 ، العدد 

0١ ، جامعة حسيبة بن بوعيل، الجزائر، 20١٩م، ص5٣٤- 5٣5 .

[2]- ليفينيانس، إميانويل: الزمان واآلخر، تر: جالل بدلة، معابر للنرش والتوزيع، سوريا، ط١، 20١٤م، ص٤٣.

[٣]- انظر: شنوف، نرص الله، مرجع سابق، ص5٣٩.

[٤]- املرجع السابق، ص 5٣8- 5٣٩.
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من االنعتاق من الذات، إىل اعتبار »الدازاين« هو ذاٌت خارج الذات موجودة يف العامل وتسعى 

الفينومينولوجيا إىل  فلسفته يف تحويل  ى  تتبدَّ الوجوديّة. وهنا  اكتشافه وإخراج كّل مكنوناته  إىل 

أنطولوجيا؛ ذلك بأّن طريق هايدغر نحو تأسيس أنطولوجيا خاّصة بالفهم سيقوده إىل االنتقال من 

حدس املاهيّات الفينومينولوجيّة إىل فهم الوجود؛ وهنا تتحّول الفينومينولوجيا إىل الذات، فتنتقل 

من لحظة املعرفة والوعي إىل األنطولوجيا. 

ولكننا نرى أن املفاضلة التي أقامها هايدغر بني املوجود والوجود عرب مفهوم الفارق األنطولوجي، 

قد دعته إىل إيجاد جرس بينهم وهو وجود املوجود اإلنساين، وهذا مايدعونا إىل دحض ذلك، 

أليس  األنطولوجية،  الزاوية  من  والشجر  واألسد  والنمر  اإلنسان  بني  املفارقة  ماهية  عن  فنتساءل 

اإلنسان يف النهاية زيداً وعمراً وسواهم، كالنمور واألسود واألشجار إن سميت بأسمء خاصة بها؟ 

مبعنى أنه لو كان املوجود اإلنساين )الدازاين( يتمتع بخصائص املوجود كموجود، فم يدرينا أاّل 

تتمتع بها بقية املوجودات األخرى، وهنا يسقط الفارق األنطولوجي الذي تحدث عنه هايدغر. 

2- الوجود يف العالم ) الوجود مع اآلخرين(:
بني  التمييز  إىل  يحيلنا  وهذا  نعرفه،  ال  أنّنا  نقّر  يجعلنا  الوجود؟  ما  السؤال:  أّن  هايدغر  يرى 

املوجودات: املوجود الذي يدخل يف علقة مع نفسه ويعمل عىل تطويرها وتنميتها، وبني موجود 

عاجز عن هذه القدرة: فمثًل عندما نتحّدث عن شجرة أو قلم أو بيت، فإنّه يوجد، ولكّنه ال ميلك 

القدرة عىل الدخول يف علقة مع نفسه. وهذا ينطبق عىل غريها عن املوجودات غري البرشيّة، أما 

اإلنسان فإنّه الكائن الوحيد الذي يتعّدى أن يكون موجوًدا إىل حّد الدخول يف علقة مع ذاته ومع 

الذوات األخرى التي تشاركه الوجود، فاإلنسان برأيه عندما يوجد فإنه  يحمل مسؤوليّة الوجود؛ 

ولهذا استحّق أن يُطلق عليه لقب )الدازاين( أو )املوجود اإلنسايّن امللقى به هنا أو هناك( أو لقب 

)اآلنيّة(. فل نستطيع أن نقول إّن هذا الوجود تحّقق واكتمل إمّنا هو يف سبيل التحّقق، وينبغي عىل 

وتعبري  األصيل(]1]،  )الوجود  هايدغر  يسّميه  ما  إىل  يتحّمل مسؤوليّته حتى يصل  أن  اإلنسان  هذا 

)الدازاين( هو تعبري خالص عن الوجود الذي مييّز )املوجود( يف أسلوبه النوعّي يف الوجود ويف 

قدرته عىل اختيار ذاته، وهنا مييّز هايدغر بني الوجود الزائف والوجود األصيل. فاملوجود اإلنسايّن 

يفهم ذاته دوًما من خلل تواجده ، أي من خلل إمكانيّاته يف أن يكون ذاته أو ال يكون، وهذه 

اإلمكانيّة من اختياره هو، فهو املسؤول عن أسلوب تواجده  سواء باختياره أو يف تقاعسه عنه. 

[١]- هايدغر، مارتن: نداء الحقيقة ، تر: عبد الغفار مكاوي، مؤّسسة هنداوي، اململكة املتحدة،20١7م، ص75- 76 .
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وفًقا لهايدغر فإّن القرار الذي سيتّخذه املوجود هو الوضع الذي يتّم من خلله الكشف عن 

الدازاين يف عرض مواقف ال يشعر  الدازاين لنفسه كإرادة للترصّف وفًقا لوعيه، والقرار هو رغبة 

فيها بالذنب لعدم اهتممه باألشياء، وتجربة الكرب: الوجود األصيل يتّم حلّه بفضل هذا القرار. 

يوّحد »الدازاين« بني املايض والحارض واملستقبل: يتأرجح بل انقطاع، فيخرج اإلنسان من نفسه 

نحو العامل، يخطّط للمستقبل، يعود للميض، ويتقّدم نحو الحارض، فهو دوًما خارج نفسه، فيقوم 

متزّمنة  اآلنية  أن  يرى  العامل. ولكن هايدغر عندما  نفسه من خلل وجوده يف  بتأجيل  »الدازاين« 

والوجود لها إال بالزمان، وكل وجود يتصور خارج الزمان إمنا هو وجود موهوم، نجد أنه قد غاىل 

كثرياً يف تفسري كل أّنات الزمان عىل هذا األساس، فالغالب عىل الزمانية يف املستقبل أن تكون 

متضمنة للرجاء واألمل عىل عكس املايض املحفوف بالندم واألسف، وميكن القول أن املستقبل 

ليس هو )اآلن( الرئيس الحقيقي للزمانية، وال نستطيع أن نعّد )اآلن املايض( عىل أنه اآلن الحقيقي 

للزمانية، وذلك ألنه يدل عىل االنتهاء الذي يعطل الوجود الديالكتييك. 

وبهذا يتفرّد »الدازاين« بوضعيّة تقوم عىل أّن وجوده يتجىّل يف التواجد ويتحّقق فيه، فاملوجود 

يف وجوده يختار نفسه، إّما أن يكسبها أو يضيّعها فيجّدد وجوده الخاّص. لذا فإّن املوجود اإلنسايّن 

الذي يحيا الحياة األصيلة يختار اإلمكانيّات التي تضعه عىل الطريق، أّما الذي يحيا حياة غري أصيلة، 

فيتخىّل عن هذه املسؤوليّة ويرتك األمر لغريه ويسمح للناس اآلخرين أن يفرضوا عليه مصريه فهو 

ليس بأصيل]1]. وهذا يعيدنا إىل املشكلة األساسيّة التقليديّة حول كيفيّة خروج الذات من عاملها 

الخارجّي  الواقع  وجود  مشكلة  بأّن  هايدغر  فريّد  الخارج،  يف  املوجود  )املوضوع(  إىل  الباطن 

وإثباته هي مشكلة زائفة؛ »ألّن املوجود اإلنسايّن عندما يتّجه نحو املوجودات ال يحتاج ملغايرة 

عامله الداخيّل«]2] إمنّا هو موجود دامًئا »يف الخارج« بالقرب من املوجود الذي يلتقي به يف العامل 

باعتباره موجوًدا إنسانيًّا هنا هو هناك يف هذا العامل، فاملسألة ال تحتاج اىل التخطِّي والتجاوز إىل 

أنّه باعتباره )وجوًدا– يف العامل(  العامل؛ اإلنسان هو دوًما موجود بالخارج مع املوجودات، كم 

املعرفة هي  بل   والعامل،  الذات  تبادل بني  ليست علقة  بذلك  فاملعرفة  باألشياء،  وينشغل  يهتّم 

حالة من أحوال الوجود اإلنسايّن، أي أنّها وجوده يف العامل. وعليه، ال ميكن أن يكون املوجود يف 

العامل مجرّد موجود بني املوجودات، إمّنا يتميَّز بقدرة عىل تفهُّم العامل مبا ميكُِّنه من االنفتاح عىل 

املوجود؛ ألّن فهم العامل هو من املكونات الرئيسة للموجود اإلنسايّن. إذن، ال يوجد أنا منعزلة، 

[١]- هايدغر، مارتن: نداء الحقيقة، ص 77- 80

[2]- -هايدغر، مارتن: الكينونة والزمان، تر: فتحي املسكيني، دار الكتاب الجديد املّتحدة، لبنان، ط١، 20١2م، ص62.
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معهم يف  نحيا  بل  أغرابًا،  ليسوا  فاآلخرون  اآلخر،  إىل  وأخذها  عزلتها  أسوار  تحطيم  َوَجَب  ولذا 

وجود مشرتك، ويف عامل مشرتك هو عامل )املعيّة( أو )الوجود- مع(، وأّن )الوجود - يف( إمّنا هو يف 

صميمه وجوٌد مع اآلخرين. عىل أّن عبارة )الوجود- مع( تعني أنّني عىل الدوام منفتح عىل اآلخرين، 

وأنّني بصورة مسبقة مع اآلخرين ولو عزلت نفيس عنهم، فهذا أمر غري ممكن؛ ألّن وجودي بطبيعته 

وجود مشرتك مع اآلخرين. وهكذا يصّف هايدغر التعامل مع اآلخرين عىل أنّه »رعاية«، وللرعاية 

معنيان متناقضان، فثّمة الرعاية  »املقتحمة » التي تجعلنا نجرّد اآلخر من مسؤوليّاته فيتّكل علينا 

بكّل يشء مم يعرّضنا للسيطرة عليه والتحّكم به، وتوجد الرعاية الواهبة التي تجعلنا نبادل الرعاية 

برعاية أخرى]1].  ومن عنارص تكّون املوجود اإلنسايّن )التفهُّم( أو الفهم، والفهم يف صميمه انفتاح 

يتعلّق دوًما بتكوين الوجود يف العامل )العامل ليس مجموع الكائنات املوجودة فيه( فالوجود يف 

لنفسه عىل  اإلنسايّن  ينفتح املوجود  وبالفهم  إمكاناتها،  يحّرر  العامل، حني  كائنات  يحّرر  العامل 

مجال وجوده. وللفهم نوعان أصيل وغري أصيل؛ أصيل إذا  نبع من الذات، وهو غري أصيل إذا أُدرَِك 

الوجود اإلنسايّن من جهة العامل؛ ولذا فالفهم الحقيقّي للعامل يصدر عن الوجود اإلنسايّن صدوًرا 

أصيًل، »أما الفهم الزائف فإنّه ال ينمو إاّل من خلل ما تّم رسمه له وال يحاول التفكري يف أمره. 

إن طبيعة وجود هذا املوجود »الذي يوجد ألجل« هي إيجاد مأوى للموجود اإلنسايّن؛ هذا 

يعني أّن بنية العامل ال تتكّشف إاّل من خلل تلحمها مع )إرادة اإلنّيّة( واستخدامنا لها، وهنا يقلب 

هايدغر املفاهيم السائدة يف نظريّة املعرفة التي تهتّم بالذات العارفة وتعطيها األولويّة، فنحن ال 

واالستخدام  التعامل  عرب  إمّنا  العارفة،  للذات  العقليّة  التصّورات  طريق  عن  العامل  معرفة  ميكننا 

والتلحم معها، وعندما نتأّمل وجود االنسان يف العامل يتبنّي لنا وكأنّه موجود وحيد، يف حني أنّه 

وجود يف العامل يكون يف الوقت ذاته )وجوًدا- مع(. وال يقصد باملعيّة هنا املعية مع يشء مختلف، 

إمّنا مع موجود إنسايّن آخر )واملوجود اآلخر ميتلك منط وجود املوجود اإلنسايّن نفسه(. ولكننا 

نجد أن هايدغر يف تركيزه عىل الطابع املتخارج لإلنسان والتي حددت ماهيته وحرصه عىل تجنب 

كل فكرة عن خصوصية ما قد يتميز به اإلنسان من وعي وفكر وإرادة... إمنا يوحي بأنه ينتقد النزعة 

اإلنسانية باسم اإلنسان نفسه. وهذه هي املفارقة لديه، ويف حني يرفض النزعة اإلنسانية نجده ينحو 

نحوها، وهذا تأكيد عىل عدم قدرته عىل تجاوزها.

يعطيها طابًعا  التي  للعلقة مع  اآلخر   هذا املفهوم عند هايدغر يختلف عن مفهوم )سارتر( 

[١]- هايدغر، مارتن: الكينونة والزمان، تر: فتحي املسكيني، دار الكتاب الجديد املّتحدة، لبنان، ط١، ص 88- ٩2.
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تشاؤميًّا بقوله )الجحيم هو اآلخرون(، وهذا ما دفع سارتر إىل انتقاد هايدغر بأنّه مل يرّبر االنتقال 

من امللحظة بالتجربة إىل الوجود باالشرتاك إىل حالة التعايش، والواقع أّن هايدغر ال يتناول اآلخر 

إاّل من ناحية علقته بالوجود، أّما أمور التعايش والصداقة وغريها فإّن هايدغر ال يهتّم بها، ويرى أّن 

فهم املوجود اإلنسايّن لوجوده األصيل وانفتاحه عىل الوجود كفيل بأن يحّدد كّل هذه األمور]1].

استرشاف  خلل  من  الوجود  عىل  اإلنسايّن  املوجود  النفتاح  أخرى  حالة  هايدغر  ويضيف 

بقيّة املوجودات )فاملوجود اإلنسايّن يفهم نفسه دامئًا  القدرة متيّزه عن  مستقبله هو ذاته، وهذه 

من تواجده، من إمكانيّة نفسه، بحيث ميكنه أن يكون ذاته أو ال يكون ذاته( فالتواجد يتعلّق بوجود 

املوجود اإلنسايّن الذي ميكن أن يكون أصيًل أو غري أصيل عىل أساس فهمه لوجوده يفهم الوجود 

عاّمة، فاإلنسان وحده الذي يتواجد. ولكننا نرى أن الفهم العلقة له باحتيار نوع الوجود، فعندما 

ينفتح املوجود اإلنساين عىل اآلخر فإنه يكون أمام عدة إمكانيات يختار طريقة تعامله معها، فل 

يوجد معيار وجودي لدى دازاين )ما( للتميز بني مفاهيم الوجود الزائف واألصيل.

إّن )اآلنيّة( ليست شيئًا قامئًا يف العامل مكتمل الوجود، إمّنا هو )وجود– يف العامل(، ذلك عىل 

أساس أّن هذا الوجود مل يتحّقق بعد، فهي)اآلنية( بالتايل إمكانيّة للتحّقق، ثّم تسعى إىل تأصيل 

وجودها يف العامل، حيث تتضح أحوال الوجود يف )الوجود- مع - اآلخرين(. وليك تفرس الذات 

وتفهم العامل، فهي بحاجة إىل غريها من الذوات )فالسفينة التي أراها راسية يف املرساة، وقطعة 

الخبز التي أتناولها...( كل هذه األدوات تشري إىل مجموعة من األفراد )ميثّلون البحارة والخبّازين 

و....(.

واآلنيّة من خلل هذه األدوات تكشف نفسها عىل أساس أنّها ليست فرًدا معزواًل عن غريه من 

األفراد، فهذا العامل الذي نحيا فيه يحوي أفراًدا آخرين، فاآلخرون يشّكلون وجود الدازاين]2]. 

إّن )الوجود مع اآلخر( أو جود )الُهم( هو وجود يضفي عىل الدازاين الخضوع لوجود خارجي، 

وهذا الخضوع هو نفسه صيغة )الدازاين( نفسها؛ ألنّه يتمّسك بها، وإذا انحرف عنها وحاول الفرار 

اليوميّة بكّل ما تفرضه علينا  الحياة  )الُهم( هو  فإنّه يستطيع تغيري وجوده، وإّن ميدان سيطرة  منها 

عليه  يفرضه  مبا  املوجود  يتقيّد  وهنا  مقاومتها.  من  التمّكن  دون  ومشاعر،  وهموم  التزامات  من 

[١]- انظر: سليامن، جامل محمد: مارتن هايدغر الوجود واملوجود، ص ١١٩- ١25

[2]- انظر: فريدة غيور، مفهوم الوجود عند مارتن هايدغر، مجلة التواصل، عدد ١0، مارس، قسم الفلسفة، جامعة قسنطينة، 200٣م، 

ص١٣2- ١٣٤
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اآلخرون، ومينع أّي فرد من اتخاذ أّي قرار يحّدد سلوكه، وهنا سوف يخلّصه »الْهم« من ثقل وجوده 

الشخيّص، فيستسلم بشكل أعمى، أّما النرص فيتجىلَّ يف التحّول من الوجود الزائف إىل األصيل 

يؤكد عىل  عندما  هايدغر  أن  نرى  ولكننا  عليه.  املفروضة  )الُهم(  من سلطات  التحّرر  من خلل 

أن اإلنسان مقذوف يف العامل، إمنا يعرب عن نظرة تشاؤمية، وكأن اإلنسان مل يجد أي علمة عىل 

األرض تهديه، ورمبا هذا يعود إىل بعده عن التوجه الديني وعن الفطرة السليمة، ويؤدي إىل الخلل 

يف التفكري والقلق وعدم االستقرار.

كم أن فكرة هايدغر عن إدراك الذات األصيلة للوجود الحقيقي وإرادة التحرر من عامل الناس 

ومن التِّيه، وما تتطلبه من عزٍم وتصميٍم تنتهي إىل فشٍل واضح فيم يتعلق بالجانب العميل، فهو 

لوجوده،  الوجودي  الطابع  بإبراز  يكتفي  بل  مسؤولية،  بأية  أي طريق، واليلزمه  الواقع  اليفتح يف 

واليعطيه أية حكمة عملية أو قواعد للسلوك، فيتخبط يف القلق والهم. 

3- الفينومينولوجيا يف فلسفة هايدغر:
إىل  منقسمة  كلمة  هي  مبا  اإليتمولوجّي  أصلها  إىل  بالعودة  الفينومينولوجيا  هايدغر  يعرّف 

)فينومن( و)لوجي(، وهي اليشء الذي يُظِهر نفسه وهي الظاهر واملنكشف، والتي تعني اإلضاءة 

عليه والتألق، وهي متعلّقة بكلمة )فينومن( التي تعني مجموع ما هو عرضة لضوء النهار، أو ميكن 

تسليط الضوء عليه، إضافة إىل كلمة )لوغوس( ما يتّم توصيله يف فعل الكلم. إّن ترك اليشء يظهر 

إًذا كشفيّة. وظيفة العقل ليست  أّما وظيفة اللوغوس فهي  الفينومينولوجيا يف تصّور هايدغر،  هو 

إلقاء املعنى عىل الظاهرة، ولكن ما يظهر هو التجيّل األنطولوجّي لليشء نفسه، اللغة هنا وسيلة 

للرضوخ إىل  ما انكشف وظهر من خلل اللغة نفسه؛ ولهذا السبب تحتّل اللغة مكانة يف فلسفة 

هايدغر. 

إّن السؤال عن معنى الكينونة يكون املسألة األساسيّة للفلسفة، ومنط معالجة هذه املسألة هو 

مفهوم  خلل  من  والفينومينولوجيا  للعلمات  رؤيته  هايدغر  بنى  بحيث  الفينومينولوجّي،   النمط 

ومفهوم  واملظهر.  والشبيه  والظاهر  بنفسه،  واملتجيّل  املنكشف  وفق  )الفينومان(  أو  الظاهرة 

وضح  إىل  اليشء  حمل  أي  متجيّل،  منكشف،  يتكّشف،  انكشف،  الفعل:  من  مشتّقة  الفينومان 

النهار، ووضعه يف النور]1]. 

[١]- هايدغر، مارتن: الكينونة والزمان، تر: فتحي املسكيني، دار الكتاب الجديد املتحدة، لبنان، ط١، 20١2م، ص87 
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 وإذا تحتاج املظاهر إىل الفينومينات لتتجىّل بذاتها، فقد ناقش هايدغر مفهوم الظاهرة الكانطيّة 

وأّيّد فينومينولوجيا هورسل وولج حاالت تستبطن بنية سيميائيّة خاّصة باملوجودات التي تتحّول 

إىل علماٍت دالٍّة عىل معنى معنّي وتتجىّل كتواجدات يف مجرى الكينونة. متيض فينومينولوجيا 

حتى  كظواهر  والخيال  العقل  يف  ومتكث  والظواهر  األشياء  ماهيّات  نحو  الداخل  إىل  هورسل 

تنطبع العلمات بطابع كّل ذلك، بينم فينومينولوجيا هايدغر متيض نحو الخارج أو التواجد يف 

تجلّياتها ومتظهراتها وتواجداتها كموجودات ذات دازاين يف أفق الحياة املرئيّة النتزاع الحقيقة من 

الفينومينات]1].

يتأّمل هايدغر حالة االنكشاف استناًدا إىل تجيّل الكائن أو )الفينومان(، إذ تبقى العلمة ذات 

كينونة متحّققة وتواجًدا فينومينويًّا أصليًّا يعرّب عن كينونته يف الظهور، وإذا مل ينكشف بنفسه يلجأ 

عرب التواجد العلمايتّ إىل علمات تعرّب عن كينونته ورسالته وطموحه يف الحضور

إّن تحليل العامل الذي يتضّمنه كتاب »الوجود والزمان« هو منوذج للتحليل الظاهرايتّ، ومثّة 

حقة علقت يف املفاهيم األسطوريّة  اللَّ إّن كتابات هايدغر  القول  نفسه إىل  الوقت  من مييل يف 

ومل تستطع الخروج عنها، وأصبحت كتاباته تعكس عجزًا يف اللغة، وكأّن هايدغر قد بدأ يفقد قّوته 

الظاهراتيّة]2].

بالعودة إىل املفهوم األصيّل للفينومينولوجيا، فإّن أصل كلمة »فينومن« ظاهرة يعود إىل الكلمة 

هو  مبا  يظهر  الذي  ذاك  هو  فالفينومن  يظهر،  أن  كلمة  من  تنحدر  التي  )فاينومينون(  اإلغريقيّة 

املظَّهر]3]، ويعني أنّه هو مبا هو عينه، وليس ما ينوب عنه، و جهة )الوجود – موضوًعا( ليشء ما، 

فينومينات  الوعي، فظهرت  القرن 19 إىل ظاهرة  العقود األخرية من  الفلسفة يف  امتّد عمل  ولقد 

الوعي، فكانت انبجاًسا ملنحى جذرّي يف التفلسف، ومن هذه الوضعيّة العلميّة نشأت البحوث 

املنطقيّة التي وضعها هورسل، وهي بحوث تنتمي إىل مجال املنطق، يسّمى هذا البحث املسمى 

مّكنت  بلورة  القصديّة،  بعبارة  الظاهرة  بلور  الوضعيّة، وهورسل  السيكولوجيا  باسم  فينومينولوجيا 

كلمة  لكن  ظاهرات،]4]  هي  واملعيشات  الوعي.  ومساقات  واملعيشات،  املعيش،  يف  البحوث 

ظاهرة تبدو مشتّتة من كلمة )يظهر(، وهي الطريقة التي ميكث فيها يشء ما هنا موضوعيًّا، وهي 

[١]- انظر:  تأّمالت يف خطاب هايدغر الفلسفّي يف العالمة واالختالف، محّمد رسول محّمد، مجلّة العرب، مقالة عىل االنرتنت، 20١6م

[2]- غادامري، هانز جورج: طرق هايدغر، ص75.

[٣]- هايدغر، مارتن: الكينونة والزمان، ص 88

[٤]- هايدغر، مارتن: األنتولوجيا تأويلّيات الحدثّية، تر: محمد أبو هاشم محجوب، مؤّسسة مؤمنون بال حدود، الرباط، 20١٩م، ص2١0- 2١5.
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طريقة إشاريّة، وأصبح هذا املصطلح إجرائيًّا يف تاريخ العلوم، وأصبح عمل الفلسفة يرتكّز عىل 

نظريّة العلم، أي املنطق، وعليه فإّن الفينومينولوجيا هي طريقة يف البحث تخضع للموضوعات 

الحارضة حدسيًّا، هذا فقط إذا ُوجدت هنا حدسيًّا، فهي مقاربة يشء ما خطابيًّا عىل النحو الذي 

الرتنسندنتاليّة  املثاليّة  تدخلت  الفينومينولوجيا  تطّور  مع  ثّم  فقط]1].  ظهوره  وبرشط  عليه  يظهر 

)املتعالية( إًذا يف الفينومينولوجيا، ويجب أن تُفهم كيشء غري معطى بذاته، إمكانيّة لها طريقتها 

يف الكينونة، ال ميكن أن منسك بها كموضوع بحثّي أو ممرسة فعليّة، القبض عىل إمكانيّة ما، 

كامًنا  يوجد  ما  وتجلية  إمساك  يعني  كينونتها  وتجلّيها يف  بها  اإلمساك  العكس،  يعني عىل  وهذا 

يف اإلمكانيّات، فالفينومينولوجيا إًذا طريقة مهّمة يف البحث تتحّدد املوضوعات كم هي معطاة 

بذاتها، يقوم البحث مبا يضمن أن يحرض اليشء املبحوث بذاته، إّن الظاهرة تعني تهيئة الطريق 

باستمرار، إنها تحّذر، وهنا تصبح مهّمة الظاهرة مهّمة فينومينولوجيّة.

الولوج إىل ما يجب أن يكون موضوًعا لألنطولوجيا، »فليست  الفينومينولوجيا هي طريقة  إّن 

األنطولوجيا ممكنة إاّل بوصفها فينومينولوجيا«.- وهنا نلحظ عودة هايدغر إىل مادية أرسطو، وإىل 

فكرته عن األنطولوجيا وبحثه يف مسألة الوجود، وهو بذلك اليكون قد قّدم الجديد بقدر ما قدمه 

بلغة جديدة وغامضة. إن ما يقصد إليه املفهوم الفينومينولوجّي للفينومان من حيث ما هو يكشف 

عن نفسه، هو كينونة الكائن وليس االنكشاف، وهو ليس شيئًا من قبيل املظهر، فقد يكون مخفيًّا 

مبعنى أنّه اليزال غري مكشوف عنه، ومل ميكن معرفته بعد، فيكون معنى الفينومينولوجيا هو معطى 

الكينونة،  ما يشّكل  الفينومان هو  اإلبانة والتفسري؛ وألّن  ينتمي إىل منط  ما  للتبيني، أي كّل  قابل 

فإنّه يحتاج إىل استجلب صحيح للكائن ذاته، فتصبح الفينومينولوجيا هي العلم بكينونة الكائن، 

وذلك يعني أنطولوجيا]2]. ولكننا نرى أن تأويل هايدغر للحقيقة عىل أنها انكشاف واختفاء، والذي 

والبجهود  اإلنساين،  بالواقع  اليكرتث  اإلنسان،  ماهية  يف  التفكري  إىل  خلله  من  هايدغر  يدعو 

وبالنسبة  وعلومه.  معارفه  تنمية  يف  العقلية  إمكانياته  واستثمر  وجوده  إثبات  أجل  من  اإلنسان 

لهايدغر ليست األنطولوجيا والفينومينولوجيا متباينتني، فالفلسفة هي أنطولوجيا فينومينولوجيّة كلّيّة 

تنبع من هرمينوطيقا الدازاين  من حيث هي تحليليّة الوجود، وإّن فهم الفينومينولوجيا يكمن يف 

اإلمساك بها بوصفها إمكانًا. ولكن يف الحقيقة نعتقد أن الفينومينولوجيا قد انعطفت مع هايدغر 

منعطفاً هرمينوطيقياً لتمتلك طابعاً مضاداً للتفكري، وفعل القصدية عنده لن يظل فعلً نظرياً محضاً، 

[١]- هايدغر، مارتن: االنطولوجيا هرمينوطيقا الواقعانّية، تر: عامرة النارص، منشورات الجمل، بريوت، 20١5م، ص١27- ١28

[2]- هايدغر، مارتن: الكينونة والزمان، ص١00- ١02
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إمنا تشرتط التجربة )باملعية( كمقذوفية يف العامل، ولكن هذا املنعطف ما هو سوى ترجمة للغة 

هورسل الفينومينولوجية الرتانسندنتالية إىل لغة أنطولوجية، كم يكرر هايدغر فكرة االختزال التي 

نجدها لدى هورسل، حتى وإن كان األخري يبحث عن الوعي، وهايدغر يبحث عن األصالة.

4- تأّثر هايدغر بفلسفة هوسرل:
إىل  الفينومينولوجيا  حّول  ولكنه  الفينومينولوجّي،  منهجه  يف  هورسل  بأستاذه  هايدغر  تأثّر 

أنطولوجيا وصبغها بالتفسري، كم تأثّر بديكارت، وشيلر يف اهتممهم بأنطولوجيا اإلنسان وتطبيقهم 

املنهج الفينومينولوجّي يف دراسة القيم، كم تأثّر بكانط يف اعتباره اإلنسان مفهوًما أساسيًّا لفهم 

الزمان ملحاولة إعادة تأسيس امليتافيزيقا، كم تأثّر مبعالجة هيغل ألنطولوجيا الوجود، وتأثّر أيًضا 

بالتفكري  فلسفته  واهتّمت  األبدّي،  العود  وفكرة  األوروبيّة  العدميّة  تجاوز  محاولته  يف  )نيتشه(  بـ 

واعتربته السبيل الوحيد للخروج من أزمة اإلنسان املعارص، كم أنّها أولت اإلنسان اهتمًما كبريًا]1].

لقد أقام هورسل منهجه الفينومينولوجّي عىل فكرة القصديّة، وقام بتأسيس كّل يشء عىل البنية 

املبارشة والحدس مبعنى حضور اليشء نفسه للشعور. عرب القصديّة يتوّجه املوضوع إىل الذات، 

والذات إىل املوضوع، ثّم تتكّشف الظاهرة أو اليشء ليس بوصفه شيئًا معزواًل عن كل ما عداه، 

باآلخرين،  الذات  علقة  يف  وكذلك  حوله،  مبا  رضوريّة  وروابط  بعلقة  مرتبطًا  شيئًا  بوصفه  إمّنا 

فتظهر الحقيقة عىل أنّها تيّار من الخربات، باعتبارها أفعااًل خالصة للوعي، وبه تصبح الحقيقة تابعة 

لتيّار الخربة غري مستقلّة عن الذايتّ، واعترب هورسل أّن الرّد املتعايل بإمكانه أن يبعدنا عن اعتبار 

التفكري هو وحده الذي يعطي لكّل موجود إيضاحه، انطلقًا من األنا أفكر، كم جعل هورسل شغله 

املوضوع(،  نحو  وتتجه  الوعي(  خلل  )من  نفسها  تلقاء  من  تظهر  كم  الظواهر  وصف  الشاغل 

ويكون  للذات  منسوبًا  فحسب  يكون  آخر  وجود  فكّل  كوجود،  بنفسها  نفسها  تؤّسس  الذات  إّن 

محصوًرا داخل قصديّة الذاتيّة، وبناء عليه اعتربت فلسفة هورسل أّن موضوع الفلسفة هو الذاتيّة.

بني  التقريب  فيحاول  الفينومينولوجيا،  إىل  تدخل  بدأت  قد  الذاتيّة  هذه  أّن  هايدغر  يعتقد 

فلسفتي هورسل وهيجل، عىل اعتبار أّن فلسفة كلٍّ منهم اتّجهت إىل األشياء ذاتها، وال ينكر أّن 

الفينومينولوجيا كان لها الفضل يف إثارة االهتمم املعارص باألنطولوجيا، ولكّنه يقّر بأّن )هورسل( 

الوجود مستنريًا  السؤال عن  تعرّف عىل  قد  نفسه  أنّه هو  األنطولوجيا، كم يعرتف  يدرك مدى  مل 

[١]- انظر: سليامن، جامل محمد: مارتن هايدغر الوجود واملوجود، ص6- 7
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باالتجاه الفينومينولوجّي، ولكن يرى  يف الوقت نفسه أّن عرص الفلسفة الفينومينولوجّي قد مىض.

يرى هايدغر أّن )هورسل( هو األقرب من بني جميع الفلسفة إىل سؤال الوجود، خاّصة يف كتابه 

األبحاث املنطقيّة. وهكذا سيحاول تجاوز الوصف امليتافيزيقّي للوجود حيث استند عىل املنهج 

ا. مل يأخذ منه مفهوم الظاهريّات كفلسفة  الفينومينولوجّي عند هورسل( ولكن بتحويرات مهّمة جدًّ

)ترانسندنتاليّة( ترّد كّل يشء إىل الذات/ الوعي، ومل يكن يؤمن بهذا األنا الجوهرّي الذي يبقى 

يف العامل كلّه، ومعه ستتجرّد الذات من طابعها املطلق، وسرتجع ضمن السياق التاريخّي ليجعل 

منها أنطولوجيا من شأنها أن تكشف ليس عن الظاهرة فقط، بل عن ما يظهر الظاهرة نفسها، وعليه 

لن تكون األنطولوجيا ممكنة برأيه إاّل إذا أصبحت فينومينولوجيا، يقول هايدغر يف هذا الصدد »إّن 

الفلسفة هي أنطولوجيا ظاهراتيّة كلّيّة تنطلق من تفسري اآلنيّة التي تثبت نفسها بوصفها تحليًل لهذه 

اآلنيّة«، وبذلك فإّن مسألة الوجود لديه تقتيض أمرين هم: تفسري األنطولوجيّات الكلسيكيّة، وهذا 

تسميته  ما ميكن  يتوّجه هايدغر نحو  فعيّل، كم  األنطولوجيا األساسيّة بشكل  بداية  التحطيم هو 

بالتفسري الفينومينولوجّي للوجود، أي التوّجه املبارش للوجود، وتفسري الوجود انطلقًا من الوجود 

وليس من املوجود، تفسريًا مل يعرتف به )هورسل( الذي رفض طريق )هايدغر( يف الكينونة والزمان 

باعتبارها طريق األنطولوجيا الدينيّة للتاريخ، ومل يكن بإمكان )هورسل( أن يخّص الفينومينولوجيا 

مبقولة الوجود إىل أن جاء هايدغر الذي وظّف الفينومينولوجيا يف محاولة تأويل الوجود يف أفق 

الزمان املتعايل]1]. 

فتحت الفينومينولوجيا عاملًا جديًدا، وأتاحت فهم الظواهر فهًم سابًقا عىل التصّورات الذهنيّة، 

كان  فبينم  كان عند هورسل،  له داللة مختلفة عم  كان  هايدغر  عند  الجديد  العامل  أّن هذا  عىل 

هايدغر  فيه  رأى  فقد  ترانسندنتاليّة،  ذاتيّة  بوصفه  الوعي  لكشف عمل  العامل  هذا  يقارب  هورسل 

لفهم  مفاتيح  تاريخيّته وزمانيّته  العامل، ورأى يف  التاريخّي يف  اإلنسايّن  للوجود  الحيوّي  الوسط 

ينّد عن التصّور العقيّل  وعن  طبيعة الوجود، فالوجود كم يكشف عن نفسه يف الخربة املعاشة 

السجني  هو  الوجود  كان  وحدها.  األفكار  عىل  املتمركز  الذهنّي  للتفكري  زمانيّة  اللَّ املقوالت 

املحجوب واملنيّس بالنسبة للمقوالت الغربيّة، والذي كان هايدغر يأمل يف إطلق رساحه. غري 

األنطولوجيا، جعله  الغربيّة، خاّصة  للميتافيزيقا  نقده  طبيعة  وكذلك  ونيتشه(،  )دلتاي  بـ  تأثّره  أّن 

يبتعد عن رغبة )هورسل( يف رّد كل الظواهر إىل الوعي اإلنسايّن، أي الذات الرتنسندنتاليّة. لقد 

[١]- شنوف، نرص الدين: الفينومينولوجيا التأويلّية وفلسفة املنعطف عند مارتن هايدغر، مجلّة جسور املعرفة، ص5٣6- 5٣8
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هورسل  كان  بينم  اإلنسانيّة،  واملعرفة  الوعي  عىل  سابقة  الوجود  حقيقة  أّن  عىل  )هايدغر(  أكّد 

مييل إىل اعتبار كّل يشء حتى حقيقة الوجود كمعطى من معطيات الوعي، ولكّن هذا املوقف 

القائم عىل الذاتيّة مل يقّدم ما يطمح له هايدغر؛ لذلك ال ميكن القول إّن املنهج الفينومينولوجّي 

مذهب صاغه هورسل واستخدمه هايدغر لغاية أخرى، فالحّق أّن )هايدغر( أعاد النظر يف املنهج 

الفينومينولوجّي اتّخذ لديه طابًعا مختلًفا ومتّسًم بشّك جذرّي. وكذلك يظهر اختلف هايدغر عن 

هورسل يف مسألة أخرى هي »التاريخيّة«، فبينم ظّل هورسل علميًّا أصبحت الفلسفة عند هايدغر 

تاريخيّة يف إعادة اكتشاف مبدعة للميض بشكل من التأويل.)]1]( وقد أملح هورسل إىل تاريخيّة 

الفينومينولوجيا  أّن  بالزمن، بينم رأى هايدغر  الداخيّل  الوعي، وقّدم وصًفا فينومينولوجيًّا للوعي 

وتاريخيّته،  وقائعيّته  بكّل  الوجود  لكشف  وسيلة  تكون  أن  ميكن  بل  للوعي،  تؤول  ال  أن  يجب 

فاألنطولوجيا تصبح فينومينولوجيا، ويجب أن تلتفت األنطولوجيا إىل عمليّات الفهم والتأويل التي 

تظهر من خللها األشياء، ويجب أن تخرج إىل النور تلك البنية الخفيّة للوجود يف العامل. ولكن 

الفينومينولوجيا عند هايدغر قد تعرضت لعدة انتقادات من أمثال )جلبارت رايل( حيث خّط نقداً 

إىل تعاليمه حول املعنى، نظراً ألن نهجه التمثيل يؤدي يف نهاية املطاف، إىل نوع من الذاتوية، 

فعامل األشياء واألحداث ليس إال نسيجاً من املعاين املتولدة من أفعال الوعي، وأن السبب الوحيد 

امليتافيزيقا  أشكال  من  شكلً  تأخذ  بأن  وعدت  أخذت  هايدغر،  عند  الدازاين  هريمينوطيقا  يف 

إمنا ميثّل  الذات، وهذا  مكّونة من طرف  املعاين  بأن  مسبقاً  يفرتض  هايدغر  األنرثبولوجية، ألن 

اإلرث السلبي واللواعي الذي أخذه من هورسل وأثّر سلباً عىل نسقه امليتافيزيقي.

5- مفهوم اإللهّي )امليت�افزييقا الدينّي�ة( من وجهة نظر هايدغر:
إذا كان الوجود هو امتداد بني الوالدة والوفاة، فإّن اإلنسان هو الكائن الوحيد الذي ال يعرف أنّه 

ُمداهم باملوت فحسب، وإمّنا الوحيد الذي يعلم أنّه ُمداهم والذي يكون موته متضّمًنا يف صميم 

وجوده؛ والدليل أنّه ال يعيش  تجربة املوت إاّل يف إطار تعامله مع اآلخرين، بل إنّه ينظر إىل املوت 

الوجود من أجل املوت؛ ألّن  البرشّي يحوز عىل صفة  الكائن  إّن  يقع لآلخرين.  أنّه حدث  عىل 

تحّقق إمكان املوت معناه إعدام اإلمكانيّات األخرى، فالدازاين يعاين من قلق املوت، وعليه يرى 

هايدغر أنّنا نعيش يف عرص انسحاب اآللهة، وال خيار لنا سوى أن ننتظر عودة اإللهّي الذي ميكن 

للخالق سبحانه وتعاىل  يعود  إمنا  بأكمله واملوت  فالوجود  نرى مغاالة هايدغر،  ينقذنا. وهنا  أن 

[١]- مصطفى، عادل: فهم الفهم، مؤّسسة هنداوي، اململكة املتحدة، 20١7م، ص١2١- ١26.
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فكيف يدعونا إىل انتظار عودة اإللهي؟ باإلضافة إىل فكرته بأن الوجود يقود إىل مفهوم )الوجود 

نحو املوت( ألنه املفرتض باإلنسان أن يتجه بأفعاله ووجوده للبحث فيم وراء املوت. كم أن 

فكرته عن املوت تبني أن موت الدازاين هو موت األنا، أما موت اآلخر يظل ثانوياً، وهنا اعرتاضنا 

أن موت اآلخر ميثّل تحدياً وجودياً وإيتيقياً أصيلً، ألن الداللة الحقيقية للموت تتجىل يف موت 

اآلخر الذي يكشف عن عجز الذات وضعف الطبيعة البرشية أمام املوت.

هوت السائد الذي  قىض هايدغر حياته يف البحث عن السبل لتحقيق رغبة تحرير نفسه من اللَّ

ترّب عليه، لذلك يرفض أن يكون )الله( موجوًدا من املوجودات، فهو ليس علّة وال شخًصا، واعترب 

أّن ذلك يخفي ماهيّة اإللهيّة الحّقة؛ ولذلك كان يستعمل صفة اآللهة وال اآللهة فوق الوجود ويبنّي 

أّن اآللهة يف حاجة إىل الوجود أي إىل الحّريّة وإىل االنتساب إىل ألوهيّة بفضل هذا االنعطاء إىل 

الوجود، فل نستطيع أن نفّكر يف الله إال ابتداًء من الوجود، ولكن الوجود نفسه ال ميكن أن يكون 

هو الله؛ ألنّه ليس حقيقة الزمانيّة، بل هو معنى التاريخ، وهو منزَّه عن الصفات األخلقيّة واعتبارات 

التنزيه والقيمة »إّن األلوهيّة لدى هايدغر هي مجال يلمح أكرث مم يطلق األسمء. هي مجال ينتظر 

التأويل وال يقبل املعرفة، يقبل االستعارة ويرفض املفهوم]1]. وهنا نجد أن هايدغر يعطل مفهوم 

اإلله، وكأنه ال يجرؤ عىل االعرتاف بوجوده عىل أنه الوجود املحض.

الكلمة  »إيجاد  هي  األصليّة  املسيحيّة  الروح  يف  هايدغر  حسب  الفكريّة  هوت  اللَّ مهّمة  إّن 

التي تدعو إىل اإلميان وتبقيه فيه«، لكن هايدغر حاول أن يوفّق بني طأمنينة اإلميان الدينّي وبني 

قلق الدازاين وانهممه املستمّر، وتبًعا لهذا كان مثّة علقة بني اللغة التي تحّدث بها هايدغر عن 

املقّدس واإللهّي، وبني اللغة التي يتكلّمها الشعراء؛ لذلك يستعني هايدغر بالعلقة التي يقيمها 

إىل  النظرة  بتغيري  مجاوزتها  يف  والتفكري  امليتافيزيقا  بنهاية  يقرتن  اختفاء  مع  )هولدرين(  الشاعر 

النواة، فيتحّدث عن الخطيئة وانفصال غامض للناس عن الله، وهو مرتبك باختفاء اآللهة وهروب 

الله وبقاء الكائنات يف حالة ضياع وترشّد وعذاب، وهذا االختفاء يقرتن بنهاية امليتافيزيقا والتفكري 

وعىل  هايدغر  عىل  نعرتض  هنا  ولكننا  للوجود.  األساسيّة  النواة  إىل  النظرة  بتغيري  مجاوزتها  يف 

آثاره،  الوجود املحض، وعلمة من  الفعل اإللهي وتجيل  الله، فالوجود هو رس  قلقه من اختفاء 

نصيب  من  الحقيقية هي  واألصالة  وتعاىل وحده،  بالله سبحانه  ومرتبط  متوقف  بأكمله  والوجود 

مطلق الوجود، وحقيقة الوجود إمنا متتد إىل الوجود اإللهي املحض.

[١]- مقالة ، زهري الخويلدي، املصادر الدينّية لفلسفة هايدغراألنطولوجّية، مقالة عىل النت.
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يعرّب هايدغر عن حريته يف رسالته عن »النزعة اإلنسانويّة« ويعلِّق الحكم بشأن وجود أو عدم 

بني  وسطى  منطقة  يف  يضعه  مم  اإلله،  حول  حكم  إصدار  عن  ويبتعد  الغيبيّة،  الكائنات  وجود 

أو  إله  ليس  )الوجود(  »فـ  بقوله:  والله،  الوجود  بني  الخلط  يرفض  ذلك  ومع  واإللحاد،  اإلميان 

أساس العامل، إنّه من بني  كّل املوجودات األكرث بعًدا من اإلنسان، ومع ذلك فهو األقرب إليه من 

أّي موجود آخر سواء أكان صخرة أو حيوانًا أو عمًل فّنيًّا أو إلًها أو ملكًا، ويرى أّن الذين يحاولون 

إثبات وجود الله عرب جملة من الرباهني هم يتسبّبون يف قتله دون أن يدروا؛ ألنّهم شّوشوا وضوحه 

الذي يعرفونه، بينم من يبحث عن الله يعرف الله أنّه هناك وأنّه مثّة الله، ولكننا هنا نرى تناقض 

أنه ينتظر عودته؟! إن  الله، وبذات الوقت يقول  هايدغر وتشتته، فكيف يعلق الحكم عىل وجود 

هايدغر بقوله أن الله ليس أساس الوجود يرتكب مغالطة كربى، فمن وجهة النظر اإلسلمية فإن 

الوجود املحض واألصيل والحق هو وجود الله، وهو مصدر الكون والوجود، وهو حارض ومتجيل 

يف كل لحظات الكون وليس غائباً عنه كم يدعي هايدغر.

هوتية لهايدغر هي التي جعلته يهتّم بتاريخيّة الدازاين. وإىل   ويشري غادامري إىل أّن املصادر اللَّ

التايل: )كيف ميكن  السؤال  العلمّي ملا هو روحّي بطرحه  التناول  الدعوة إىل  يتعّجب من  ذلك 

هوت بوصفه علًم من دون أن يفقد روحه املسيحيّة، ومن دون أن يقع مرّة أخرى يف نفوذ  تناول اللَّ

هوت عن الفلسفة ليلقي به  مفهوَمي الذاتيّة واملوضوعيّة؟ هنا يتساءل كيف يبعد هايدغر مبحث اللَّ

هوت إىل الشأن الفلسفّي.  بني أحضان العلم، فيبعد غادامري ترتيب طبقات التأويل بحيث يعيد اللَّ

وعند اإلمعان يف فلسفة الوجود عند هايدغر نلمس تأثري التصّورات الدينيّة عليها، فعندما يصف 

اإلنسان بأنّه املوجود املهتّم بوجوده وكلمه عن »الُهم« )الجمعة البرشيّة(، وحرصه عىل تحقيق 

الوجود الحقيقّي مبا تسعى إليه األديان، كم يظهر يف تحليلته للذنب والضمري أصداء بعيدة عن 

الخطيئة األوىل. ومن املعروف أّن هايدغر قد انحدر من أرسة كاثوليكيّة ونشأ عىل تعاليم الدين 

تقع يف  كاثوليكيّة  مدرسة  وهي  كونستانس،  مدرسة  شبابه يف  ودرس يف  الكاثولييّك،  املسيحّي 

منطقة انترش فيها تأثري الكاثوليكيّة والربوتستانتيّة إىل حّد بعيد، وال يخفى تأثري هذه النشأة الدينيّة 

يف فلسفته، كم يظهر يف فلسفته تأثري النزعة الصوفيّة يف حديثه عن »الزمانيّة« يف مرحلة تفكريه 

املتطّور؛ لذلك يرفض أن توصف فلسفته باإللحاد، فيرّصح بقوله : »أّن فكرة اإللهّي يهيئ )بُعد 

القداسة( الذي يجب أن يسبق كّل حديث عن الله أو الدين« ويقول: »إّن التفسري األنطولوجّي لآلنيّة 

بوصفها وجوًدا يف العامل ال يُحسم مبعنى سلبّي وال مبعنى إيجايّب أن يكون اإلنسان عىل صلة 

بالله أو متّجًها إليه، وال مفّر أّواًل من الوصول إىل تصّور كاٍف عن اآلنيّة عن طريق توضيح معنى 
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»العلّو«، ثّم عن طريق هذا التصّور ميكننا أن نضع السؤال األنطولوجّي عن طبيعة العلقة بني اآلنيّة 

واإلله«. وبذلك نجد أن الوجودية )والسيم هايدغر( يف تراجع دائم نحو اللهوت حتى لو كانت 

تتباهى بأنها  ملحدة، لكنها عىل الرغم من هذا فلسفة الهوتية تسعى إىل تعطيل مهمة اإلله.

وهنا ميكننا القول إّن هايدغر مل يكن منكرًا لأللوهيّة؛ ألّن فلسفة الوجود تتطّور يف أنطولوجيا 

توحي بإمكانيّات جديدة لفكرة اإلله، ورمبا كانت هذه اإلمكانيّات أكرث تطّوًرا عن مفهوم األلوهيّة 

التقليدّي، وبذلك ميكن الذهاب إىل أّن كتابات هايدغر عن الوجود إمّنا هي محاولة غري رصيحة 

للبحث عن الله، وتعبري )مقّنع( عن اإلميان بوجود الله، وأّن تعبرياته الغاضة الصعبة تخفي وراءها 

املواقف القدمية نفسها إزاء الدين، يقصد هايدغر »بالتصّور الكايف لآلنّية« لألفق االنبثاقّي املتعايل 

للوجود مبا هو كذلك، فابتداًء من حقيقة الوجود يبدأ التفكري يف ماهيّة املقّدس، وابتداًء من ماهيّة 

املقدس نفّكر يف ماهيّة األلوهيّة، ويف ضوئهم نعرّب عن معنى كلمة اإلله.

وميكن القول إّن تفكري هايدغر ينقسم إىل تفكري يف )املقّدس، ويف األلوهيّة( و)اإلله واآللهة( 

أّن العلقة بني اإلنسان واإلله  إنارة للوجود«، كم  التقسيمت هو »الحقيقة بوصفها  وملتقى هذه 

ينتمي  ماهويًّا  وجوًدا  بوصفه  وإمّنا  مفّكر(  )حيوان  اإلنسان  أّن  أساس  عىل  تقوم  ال  هايدغر  عند 

إىل الوجود مبعنى »الحادث«. يُلَحظ يف هذا املجال أّن سؤال هايدغر عن »املقّدس واأللوهيّة 

واإلله« يف نطاق إنارة الوجود إمّنا هو تعبري عن فكرته عن »قرب اإلله وغيابه«: فاإلنسان  ابتعد عن 

الوجود، واستغرق يف نسيان ماهيّته، وهو عندما يتحرّك باتجاه »مقّدس« يحتاج إىل حقيقة الوجود، 

أنّه ال يتّضح إاّل من خللها، أي التفكري يف إنارة الوجود ميّهد للمدخل املمكن للمقّدس من خلل 

انتقاد فلسفة هايدغر أنها نطلق من حقيقة وجود اإلنسان  »نور الوجود«]1]. ويف هذا املجال يتم 

كمحور ونقطة انطلق اساسية نحو املقدس واإللهي، وهذا يتعارض مع الرشع اإلسلمي الذي 

يبدأ من الوجود املحض )وجود الله( كمنطلق أسايس لفهم الوجود.

ويتضح عند هايدغر أّن املقّدس هو املعنى الذي يتجّسد فيه بُعد األلوهيّة واإلله، وأّن »الفرق 

األنطولوجّي« بني الوجود يناظره )فرق ثيولوجّي( آخر يفيد أّن اإلله ليس موجوًدا، وليس هو الوجود 

صورة  يف  يظهر  الوجود  حقيقة  مجال  يف  وأنّه  الحادث،  مبعنى  الوجود  عن  يختلف  وأنّه  ذاته، 

إال  ماهو  والوجود  الكون  تعاىل، وهذا  الله  أوجده هو  قديم  الحادث صادر عن  الحادث. ولكن 

تجليات لقدرته سبحانه.

[١]- - غادامري، هانز جورج: طرق هايدغر، ص٣58- ٣5٩



الملف 182

هـــ  1 4 4 4 ـ  2م  0 2 2
 A L - I S T I G H R A B28- 27 االستغراب

فلسفة هايدغر إذاً، هي بحث تاريخّي عن الوجود، بل بحث دينّي بصفة أساسيّة، يقول يف هذا 

ابتداًء من الوجود«، فالوجود ليس هو )الله(؛ ألّن الوجود ليس  الصدد: »علينا أن نفّكر يف اللغة 

حقيقة ال زمانيّة، بل هو معنى التاريخ، وأّن الوجود ليس ذاتًا وال موضوًعا وال شخًصا وال شيئًا، بل 

هو انفتاح محض وعلقة محضة، وخارج علقته باإلنسان ال يوجد يشء، فاللغة تعرّب عن وجود 

ا)لله( بالسلب، فاإلله ليس العلّة األوىل وإال كان ُمجانًسا للموجودات التي يخلقها، واللهوت 

بدفاعه عن )الله( العلّة قد أسهم يف مجيء إله الفلسفة، فـ)الله( عند )هايدغر( ليس وجوًدا من 

املوجودات وال علّة أوىل وال شخًصا ووجوده يعرّب عن رفض كّل تربير وبرهان، فلـ هايدغر عبارة 

تخلط  التي  امليتافيزيقا  أّن  ينقذنا« مبعنى  أن  بوسعه  فقط  واحد  »إله  يقول:  األهّميّة، حيث  بالغة 

بني الوجود واملوجود، فمعنى الوجود تابع لفكرة اإلله ومن خللها يصّحح فكرة )الخلص( أو 

)النجاة(، علًم بأّن الوجود ال يحّقق لنا النجاة، وإمّنا الوجود واملوجود يتحّقق لهم النجاة بفضل 

اإلله. وهذا إمنا يعرب عن تخبط وتناقض عند هايدغر فيبدو تارًة متأثراً بالفيلسوف نيتشه حول فكرة 

موت اإلله, وتارًة أخرى تظهر تربيته املسيحية وتغلغلها يف ثنايا تفكريه حول وجود الله.

وقد فرّس هايدغر شعر )هولدرلني( وغريه يف مرحلة تطّور فكره، حيث يقول )إّن زماننا هو زمان 

الحاجة؛ ألنّه يقع تحت تأثري نوعني من السلب، فلم يعد يوجد آلهة كم قال نيتشه، ومل يأِت بعد 

اإلله الجديد، وإّن االفتقار الشديد إىل اإلله إمّنا هو بوح ووعد«. ويقصد هايدغر أّن العرص الذي 

مل تعد فيه آلهة هو العرص الذي ألغى فيه معنى السؤال عن الوجود، وأنّه ال مفّر من البحث عن 

معناه، وال ميكن الوصول إىل هذا املعنى متاًما؛ ألنّه يعيده إىل أقىص حّد، وهذا الطريق هو طريق 

عثورنا عىل هويّتنا وبه نتّصل بذواتنا وننفتح عىل الوجود، ونحتفظ بقربنا منه، ونحن اآلن نعيش 

عرص غياب اآللهة، ونحن ال ميكننا أن نفّكر يف اإلله، بل نستعّد النتظاره، وأن نوقظ يف أنفسنا 

االستعداد لهذا االنتظار]1]. ولكن كيف يرّص هايدغر عىل انتظار اإلله وهو يقول يف ذات الوقت أننا 

نعيش عرص انسحاب اآللهة؟!، وكأنه هنا يف تناقضه يؤكد عىل فكرة تعطل مفهوم اإلله مع التأكيد 

عىل وجوده.

لهذا تحّدث هايدغر عن »التفكري مبا هو آت«، وهذا التفكري نرتكه يتسلّل إلينا كم يتسلّل اللّص 

السؤال  أّن  يرى  فهو  القديم،  باملعنى  ثيولوجيًّا  وال  أنطولوجيًّا  التفكري  هذا  يعد  فلم  الظلم،  يف 

)من هو اإلله؟( من أصعب األسئلة؛ ألنّنا ال نستطيع أن نصل إىل اإلله بسبب طريقتنا القارصة يف 

[١]- غادامري، هانز جورج: طرق هايدغر، ص ٣65- ٣66
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الحديث عنه، وميكننا فقط أن نتساءل: ما هو اإلله؟ مم يشري إىل القداسة واملقّدس يف تفكريه، 

يقول يف هذا الصدد: »ضياع بعد القداسة واملقّدس هو اآلفة الحقيقيّة لعرصنا«. ونستطع القول إّن: 

)السؤال عن الوجود( الذي جاهد هايدغر يف سبيل إثارته، ومحاولة اإلجابة عليه ليس يف النهاية 

اإلنسان  أّن  هايدغر  فلسفة  من  غادامري  ويستنتج  اإلله«.  عن  السؤال  الجديدة سوى  ويف صورته 

يستطيع أن يعرف املقّدس دون أن يحسم أمره بشأن األلوهيّة، علوة عىل أّن كّل اآللهة اختفت 

ومل يبَق سوى املقّدس،  وهو األمر الوحيد الذي يجب عىل اإلنسان أن يتمّسك به، ولكن هنا نجد 

الزخرفة اللفظية ونتائجها املتناقضة عند هايدغر، فهو يتحدث عن املقدس ويلغي وجود الله، مع 

العلم أن املقدس هو الله سبحانه وحده.

وكذلك يتبنّي لنا من فينومينولوجيا الدين عند هايدغر هو إفلس التقسيم الثنايّئ عنده: اإلميان 

واإللحاد بخصوص الفكر والعلم واألدب والثقافة، فمصطلحات مثل: اإللحاد املنهجّي والعلمنيّة 

املؤمنة والوجوديّة الدينيّة هي مجرّد مقوالت جوفاء، وهنا يصدق كلم هايدغر أّن السؤال: َمن هو 

الله؟  هو  ما  يسألوا:  أن  األكرث  عىل  وبوسعهم  للبرش،  بالنسبة  الصعوبة  غاية  يف  سؤال  هو  الله؟ 

وهكذا تكون فلسفة هايدغر يف مضمونها عندما يبحث عن الوجود والكينونة ماهي إال سؤال عن 

الله مهم حاول تعتيم هذا األمر وإخفائه.
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خاتمة انتقادّية
يتّضح مم سبق أّن فلسفة الوجود عند هايدغر تصبو إىل أن تكون شيئًا جديًدا كّل الجّدة، وأن 

تشّكل نقطة تحّول مهّمة يف تاريخ الفلسفة، إاّل أّن واقع فلسفته ومآالتها يفضيان عكس ذلك. يف 

الواقع هايدغر يبدي زخرفة لغويّة اصطلحيّة بطريقة جديدة لنمط قديم من التفكري، وستبدو فلسفته 

موفيّة  وبالتايل غري  املعريّف،  الحقل  عن  وغريبة  متعّسفة  فلسفة  بأنّها  فيها  التمّعن  بعد  الوجوديّة 

لرشوط اإلقناع العلمّي.

ومن خلل تحليل كتابه األسايّس واملهّم )الوجود والزمان( تبدو تحليلت هايدغر يف ظاهرها 

عميقة، ولكّنها يف الحقيقة فاقدة لهذا املعنى األنطولوجّي، ليبدو أدن إىل سفسطة معرفيّة عىل حّد 

تعبري )كرافت( يف نقده لـ هايدغر. فهو قد اعتمد عىل اللغة واملنطق، ولكن من أجل هدم أسس 

املنطق التقليدّي وأسسه والهجوم عليه، األمر الذي أدى إىل استياء العقلنيّني منه.

لفلسفة أخرى وهي فلسفة نيتشه الذي ادعى موت  كم نجد أن فلسفته ميكن أن تعّد امتداداً 

اإلله، ويدعو إىل الحرية املزعومة الواهمة، التي سلبت اإلنسان فطرته التي فطره الله عليها، وأوقعته 

فريسة القلق والحرية والهم.

عىل  نقدهم  جام  يصبُّون  الفينومينولوجيا  مدرسة  أتباع  فإّن  الفينومينولوجيا،  بخصوص  وأّما 

هايدغر؛ ألنّه استخدم أدوات املنهج العلمّي، ثّم ارتّد عليه وهّمشه. فالفينومينولوجيا عنده غدت 

بإحداث  اختار طريًقا وعرة  فقد  اليوميّة،  اإلنسان يف حياته  بترصّفات  تهتّم  تاويليّة )هريمينوطيقا( 

مصطلحات تستخدم لغة رّسيّة ليك تبهر النفوس وتدعم قيمتها فتغدو لغة غريبة وتعبريات يعّدها 

إىل  املعنى.  تشتّت  إىل  برأيه  أّدت  صبيانيّة  رايل(   )جلبارت  الفيلسوف  ومنهم  الفلسفة  بعض 

ذلك فإّن منهجه الفينومينولوجّي سيؤدي يف نهاية املطاف إىل نوع من الذاتويّة واملثالية الذاتية: 

فيكون عامل األشياء واألحداث نسيًجا من املعاين املتولّدة من أفعال الوعي، وتغدو هريمينوطيقا 

أثّر إىل حّد بعيد يف إفساد نسقه امليتافيزيقّي. ففي  الذاتيّة؛ مم  الدازاين عنده شكًل من أشكال 

الحقل األنطولوجّي التأسييّس  يُلحظ أّن هايدغر قد استخدم كلمة )اإلله( بصورة غري معروفة وغري 

معرّفة ليتجاوز املفهوم امليتافيزيقّي السابق ويجرّده من مبانيه الشكليّة مع اإلبقاء عىل معنى »تفرّد 

هوت التقليدّي حتى لو تباهت بأنّها مجاوزة  القداسة«، وبذلك ترتاجع فلسفته يف الوجود نحو اللَّ

لها. بل أكرث من ذلك، فهو حني يؤّسس رؤيته الوجوديّة عىل نقد املرياث اإلغريقّي؛ ألنه قام عىل 

ما يسميه بـ »نسيان الكينونة«.
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وكم أن هايدغر ينطلق من تصور الوجود وحقيقته، فهو يدرك نقطة االنطلق لديه، لكن تصور 

الوجود وحقيقته يشء ، واإلجابة الفعلية عن وقائعية هذا الوجود وحقيقته يشء آخر، وكأننا نستنتج 

بأن هايدغر اليدرك الوجود ومل يدركه حتى ممته، لذلك انربى يف الرشح ملسألة حقيقة اإلنسان 

ووجوده وغرق يف تداعياتها.

هذا  أن  يرى  ألنه  شأنه  من  واإلعلء  اإلنسان  تكريم  إىل  الرامية  هايدغر  دعاوى  تتهاوى  كم 

العلّو اليتحقق إال بالتفكري باإلنسان من خلل تبعيته لحقيقة الوجود، ولكننا النكاد ندرك املعنى 

املقصود بعبارة )حقيقة الوجود( وكأن هايدغر يعتمد هذا الغموض بأن تظل حقيقة الوجود محاطة 

بالغموض ليضفي عىل كتاباته قدراً من الصعوبة ومن البقاء داخل مسكن اللغة.

فاألنطولوجيا األساسية عند هايدغر هي مجرّد ميتافيزيقا فيلولوجيّة، تخىّل عن مطلب هورسل 

لبناء فلسفة علميّة، مم أدى إىل ارمتائه يف دائرة التصّوف )عىل الرغم من تنّصله من وصفه بذلك( 

مع أنّها ترتّدد يف حنايا كلمته مثل االنكشاف والتحّجب والتجيّل والحضور وغريها... مم يؤكّد 

عىل تأثري الدين املسيحّي عىل أفكاره. وميكن القول إّن فلسفة الوجود والسؤال عن الوجود عند 

هايدغر ليس يف النهاية سوى السؤال عن الله، وإن كانت األلوهيّة معطلة يف فلسفته.

وصفوة القول إّن هايدغر توقف عند املرحلة األوىل من مرشوعه النظرّي )يف البحث يف وجود 

اإلنسان ويف كينونته(، مل يتجاوزها، وهنا يكمن إخفاقه يف عدم وصوله إىل  املرحلة الثانية التي 

كان يصبو إليها )يف تقديم أنطولوجيا وجوديّة(. 
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