التقنية الحديثة ثمرة العقل ِ
الغربي
تافيزيائي
الم
ّ
ّ
ّ
ّ
الهايدغري يف اختالل العالقة بني الكينونة والكائن�ات واإلنسان
التبصر
مشري باسيل عون

[*]
[[[

يقارب الربفسور مشري باسيل عون يف هذه الدراسة املسألة التقنية بوصفها إحدى أبرز
ظواهر امليتافيزيقا الحديثة ،وعصارة عقلها األدايت .ولقد وجد يف مطالعات الفيلسوف
األملاين مارتن هايدغر الحقل املعريف ،الذي تأخذ فيه املقاربة سياقها االستقرايئ ،لتظهر
االختالالت الحاصلة يف العالقة بني املكونات الكربى التي يرتكز إليها العقل امليتافيزيقي
الغريب :الكينونة والكائنات واإلنسان.
تحاول هذه الدراسة كشف األبعاد األنطولوج ّية لظاهرة التقنية عىل نح ٍو يُفيض إىل فهم
األثر العميق واملد ّمر الذي تحدثه يف واقع اإلنسان ّية املعارص ،ومقبلها.

المحرر

التقنية احلديثة والتباسات دالالهتا
املستل من خامتة املحارضة التي ألقاها مارتن هايدغر ()1976-1889
ّ
يل
يف االقتباس االستهال ّ
[**]
يف العام  1953يف املدرسة التقنية العليا (مونخن ،أملانيا) إرصا ٌر عىل تجاوز ظاهرة التقنية
الحديثة ،من أجل البلوغ إىل عمق ماه ّيتها« :مبا أ ّن ماه ّية التقنية ليست من التقنية بيش ٍء ،يجب
الجوهري يف التقنية وعىل املجادلة التي ت ُشبكنا بها أن ينشطا يف مجا ٍل هو ،من
عىل التفكّر
ّ
*ـ أستاذ الفلسفة األملان ّية يف الجامعة اللبنان ّية.
 “Weil das Wesen der Technik nichts Technisches ist, darum muß die wesentliche Besinnung auf die Technik undـ **
die entscheidende Auseinandersetzung mit ihr in einem Bereich geschehen, der einerseits mit dem Wesen der Technik
verwandt und andererseits von ihm doch grundverschieden ist”.
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ٍ
أسايس معها»[[[ .استنا ًدا إىل
اختالف
ناحي ٍة ،عىل قرىب من ماه ّية التقنية ،ومن ناحي ٍة أخرى عىل
ٍّ
مثل هذا الترصيح الخطري ،ميكن القول بأ ّن التقنية تنطوي عىل أبعا ٍد هي غري األبعاد املا ّديّة اآلل ّية
اإلنتاجيّة التي نختربها فيها اختبا ًرا ظاهريًّا .فأين إذًا يقع معنى التقنية أو مضمونها األعمق الناشب
كل .أ َويف الرغبة االبتكاريّة
كل .أ َويف اإلنتاج؟ ّ
كل .أ َويف الصناعة؟ ّ
يف ماه ّيتها؟ أ َويف اإلتقان؟ ّ
ربا .غري أ ّن هذه الغاية ال تس ِّوغ نشوء
الساعية إىل الرخاء والهناء وإدامة امللذّة وإطالة العمر؟ ّ
التقنية الحديثة عىل هذا النحو من اإلرساف يف استنزاف األرض ،واستنفاد الكائنات ،واستخراج
تعي
الطاقاتُ .
يئ ،أي يف املِتافيزياء التي ّ
أصل التقنية ،بحسب هايدغر ،يكمن يف الفكر املاورا ّ
لألشياء رشو َ
ط تص ّورها ،وأحكا َم انعقادها ،وقواع َد انبساطها ،ومبادئ أدائها ،وقوانني فاعل ّيتها.
ٍ
متامسك ،باتت
ككل
ومن ث ّم ،يعترب هايدغر أ ّن هذه األشياء التي يتواطأ ائتالفُها عىل إنشاء عالٍم ٍّ
يئ ،الذي أباح إلرادة الق ّوة والتسلّط أن تفعل فعلَها يف الكائنات« :إ ّن
تخضع لسلطان العقل املاورا ّ
كل يش ٍء يف التاريخانيّ ِة
األسايس للظهور الذي فيه تنتظم إراد ُة اإلرادة هي بعينها وتحتسب ّ
الشكل
ّ
جزة ميكن تسميته بوضوح ’التقنية‘ .وبذلك يشتمل هذا االسم عىل جميع
عامل املِتافيزياء املن َ
كل م ّر ٍة مجمو َع الكائن ،أي الطبيعة وقد انقلبت موضو ًعا للتناول،
ميادين الكائن التي تج ّهز يف ّ
والثقافة وقد أضحت موضو ًعا لالنشغال ،والسياسة املصنوعة ،واملثُل املتسامية .وعليه ،فإ ّن
يل ]...[ .إ ّن تسمية ’التقنية‘ ت ُفهم هنا
يل والتجهيز اآل ّ
التقنية ال تعني هنا مختلف ميادين اإلنتاج اآل ّ
فهم مشتقًّا من ماه ّيتها بحيث تُوافق عنوان املِتافيزياء املنجزة»[[[ّ .
يدل مثل هذا الكالم عىل أ ّن
ً
عنيت
يئ مقرت ٌن اقرتانًا وثيقًا بإرادة اإلرادة املنبثقة من تواطؤ ثالث مرجع ّيات،
ُ
أصل التقنية املِتافيزيا ّ
يئ عىل ح ّريّة الكينونة ،وارتضاء الكينونة عينها
ين
ّ
الحساب ،واإلغالق املِتافيزيا ّ
بها العقل اإلنسا ّ
الطوعي يف زمن الهيمنة الكونيّة القصيّة .فالذات اإلنسانيّة الساعية إىل إدراك الكائنات
االنحجاب
َ
ّ
محض إرادتها .والتص ّورات املاورائ ّية التي
والكينونة أفضت إىل تعظيم اقتدارها حتّى غدت تريد
َ
ّ
ومقاالت ،غونتِ نِس ِكه ،بفولّين ِغن ،1954 ،الطبعة السادسة ( ،)1990ص .)39
ٌ
(محارضات
ٌ
ستل من كتاب هايدغر
االفتتاحي ُم ٌّ
األملاين
[[[الشاهد
ّ

Heidegger, Vorträge und Aufsätze, Günther Neske, Pfullingen, 1990, S. 39.

ومقاالت ،مرجع مذكور ،ص .76
ٌ
محارضات
ُ
[[[ -هايدغر،
“Die Grundform des Erscheinens, in der dann der Wille zum Willen im Ungeschichtlichen der Welt
der vollendeten Metaphysik sich selbst einrichtet und berechnet, kann bündig ‘die Technik’ heißen.
Dabei umfaßt dieser Name alle Bezirke des Seienden, die jeweils das Ganze des Seienden zurüsten : die
vergegenständliche Natur, die betriebene Kultur, die gemachte Politik und die übergebauten Ideale.
‘Die Technik’ meint hier also nicht die gesonderten Bezirke der maschinenhaften Erzeugung und
Zurüstung. […] Der Name ‘die Technik’ ist hier so wesentlich, daß er sich in seiner Bedeutung deckt
mit dem Titel : die vollendete Metaphysik” (Heidegger, Vorträge und Aufsätze, op. cit., S. 76).
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االضطراري من
يب عىل رحابة الكينونة ،أضحى هو السبيل الوحيد
ّ
يئ الغر ّ
أغلق فيها الفك ُر املِتافيزيا ّ
أجل البلوغ إىل معنى الكينونة ،والكينونة عينها ،من ج ّراء عدوان الذات اإلنسان ّية عليها ،ومن ج ّراء
الخاص
انحباسها يف قفص املقوالت املِتافيزيائيّة ،ق ّررت ،بحسب هايدغر ،أن تنكفئ إىل هيكلها
ّ
أصحاب السلطان.
الذي ال يدنو منه
ُ

يرسم هايدغر هذا املشهد يف تص ّوره ماهيّة التقنية الحديثة ،ويف يقينه أنّه يواظب عىل رسالته
الفكريّة التي اختطّها لنفسه يف كتابه الكينونة والزمان ( )1927حني أعلن أ ّن معنى الكينونة ساق ٌ
ط
اليوم يف النسيان ،وأ ّن الفكر الجديد ينبغي له أن يقف ذاته يف خدمة االستذكار الوحيد الذي يليق
عنيت به استذكار حقيقة الكينونة التي بها تنبسط الكائناتُ يف حقول تجلّياتها
بكرامة الكائنات،
ُ
الحيويّة الح ّرة .بيد أ ّن البلوغ إىل حقيقة الكينونة ال يتهيّأ للفكر الجديد إلّ إذا تأ ّول تاريخ املِتافيزياء
الغربيّة تأ ّولً يبلغ بها إىل حدودها القصوى أو أصولها األوىل حيث الفك ُر عي ُنه يغدو ،ال فك َر
الرتميمي ت َظهر
الهدمي
الذات اإلنسان ّية املتسلطّة ،بل فك َر الكينونة نفسها .من ج ّراء هذا التأويل
ّ
ّ
الوجودي إىل معاينة حقيقتها القصوى.
السامتُ الحقيق ّية التي تنطوي عليها الكائناتُ يف كدحها
ّ
ُ
نضال التاريخ بأرسه ينعقد يف مسعى الفكر الجديد إىل االنعتاق من أرس املِتافيزياء الغربيّة من
هو
أجل استعادة كرامة الكينونة وكرامة الكائنات ،ومن بينها كائ ُن الكائنات الذي فيه تعتمل استفساراتُ
الوجود القصوى ،أال وهو الدازاين ( ،[[[)Daseinذاك اإلنسان الكائن يف معرتك التاريخ ،املنفطر
كيانُه عىل التامس الكينونة يف مختلف أطوارها ،واملنعقد فه ُمه عىل تطلّب الرشوط األصل ّية يف
تدبّر األشياء والكائنات واملوجودات.

ومن ث ّم ،فإ ّن هايدغر يعلن يف الخمسين ّيات من القرن العرشين أ ّن الزمن الراهن هو زمن
املِتافيزياء املنجزة ،أي املِتافيزياء التي بلغت أوج طاقتها يف ضبط الهويّات ،وإحكام املقوالت
الواصفة ،وإغالق اآلفاق املعنويّة الناظمة ،واستدعاء الكائنات قاطب ًة واستنهاضها واستثامرها
البرشي املنطوي بانطواء القرن العرشين كان ،يف نظر هايدغر ،مبنزلة اإلنجاز
واستنفادها .الزمن
ّ
االختتامي االنتشا ُر
الحسابة القاهرة الغرب ّية .من عالمات اإلنجاز
الختامي لل ِمتافيزياء العقالن ّية
ّ
ّ
ّ
ّ
األملاين دازاين ()Da-sein
الفرنيس جان بوفرِه ( )Jean Beaufretبأنّ االصطالح
[[[ -يعرتف هايدغر يف رسالته إىل صديقه الفيلسوف
ّ
ً
مقابل أو
يكاد أن يستحيل نقله إىل الفرنس ّية .وهو يعارض معارض ًة رصيح ًة الرتجمة الفرنس ّية التي تضع العبارة «هوذا أنا» ()! me voilà
ً
عديل لهذا االصطالح .ولذلك يقرتح عىل بوفرِه أن ينقله إىل الفرنس ّية يف هذه الصورة  :كينونة-ال-هنا ( ،)être-le-làعىل أن تكون ال ُهنا
( )le-làهي موضع األليثيا (الحقيقة اإلغريق ّية) ،أي موضع االنكشاف الذي تأتينا به الكينونة عي ُنها (رسالة هايدغر إىل جان بوفرِه23 ،
ترشين الثاين  ،1945يف هايدغر  :أسئلة  ،4-3باريس ،غالّيامر ،2005 ،ص .)130
Heidegger, Lettre à Jean Beaufret (Fribourg, 23 novembre 1945), dans Heidegger, Questions III et IV,
Paris, Gallimard, 2005, p. 130.
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ين للتقنية يف جميع أبعادها وهيئاتها ومقتضياتها[[[ .فالتقنية مهيمن ٌة يف الكون األسفل والكون
الكو ّ
األعىل .وهي أضحت املِتافيزياء الجديدة يف الزمن الراهن .ما من ِمتافيزياء معارصة تعلو عليها
ين .ومبا أ ّن التقنية أضحت هي
ين الكو ّ
أو تضارعها تسيّ ًدا وهيمن ًة واستقطابًا وإغرا ًء للعقل اإلنسا ّ
املِتافيزياء الوحيدة املمكنة يف الزمن الراهن ،فإنّها تأرس العامل بأجمعه ،فال تكتفي بإنتاج اآلالت
وصناعة املختربات واالختبارات ،وال تقترص عىل ضبط العلوم وتوجيهها بحسب مقاصدها
اإلكراه ّية التسلّط ّية ،بل تجتاح أيضً ا حقولً ما كانت ق ّ
ط يف دائرة اعتناءاتها ،أال وهي حقول الثقافة
يف الوحيد
اإلنسانيّة املعارصة ،من
ٍ
آداب وفنونٍ وسياس ٍة واقتصا ٍد .التقنية هي اليوم األفق املعر ّ
ٍ
وحيد من رضوب
رضب
ين يف
املرتسم يف رحاب الوجود
ٍ
التاريخي ،الذي يق ّيد الفكر اإلنسا ّ
ّ
اإلنتاجي ،فتُطبق
حصة التي تعاين الكائنات يف بُعدها
النشاط واإلفصاح ،هو رضب املعاينة املتف ّ
ّ
ِ
الكائنات ،ومن ورائها
جا واستنطاقًا واستثام ًرا واستنفا ًدا .مثل هذا االستفحال يجعل
عليها استدرا ً
يل حتّى تَستحرض عىل الفور ُمكره ًة ما تختزنه من
الكينونة ،خاضع ًة لجميع ألوان التعذيب اآل ّ
ٍ
ٍ
وإيحاءات .ال مناص وال فكاك من هذه التقنية ،ألنّها هي األفق الوحيد املمكن
وطاقات
ني
مضام َ
االستذكاري ،حني يتأ ّمل يف اإلشارات واإلمياءات واإليحاءات املنبثقة من
حال ًّيا .بيد أ ّن الفكر
ّ
صميم الكينونة الح ّرة ،ميكنه أن يجتاز هذا األفق من غري أن يخضع خضو ًعا مميتًا ألحكامه
ومراسيمه وشعائره.
استفسار للِمتافيزياء عن مباين اإلكراه ومقوالت التس ّلط
االستذكار
ٌ
َ
السبب
السلبي.
ريا بالهدم
يحمل هايدغر
تفكيك املِتافيزياء عىل معنى االستذكار ،فال يثق كث ً
ُ
ّ
الحسابة هي التي تفرض إرادتها
السلبي يعني أ ّو ًل أ ّن الذات اإلنسان ّية العاقلة
يل يف ذلك .فالهدم
ّ
ج ٌّ
ّ
ٍ
انحراف أو خللٍ  ،يف حني أ ّن الخلف ّية
كل
عىل الكينونة والكائنات ،وهي التي تقيم الح َّد عىل ّ
الفكريّة التي ينتمي إليها هايدغر تقيض عليه بالحذر الشديد من العقالن ّيات الذات ّية املستفحلة،
والركون يف سكينة التأ ّمل إىل مراسيم الق َدر و ُمرسالته .والهدم يعني ثانيًا أ ّن هذا الق َدر ،وهو ق َدر
الكينونة عينها ،هو الذي يرسم مرسى التفكيك والتجاوز والعودة إىل األصول واستخراج املكنون
النيتشوي
ين األ ّول الفتّاح حتّى اختتامها
ّ
من تضاعيف املِتافيزياء الغرب ّية ،منذ زمن انبالجها األفالطو ّ
السلبي يعني ثالثًا أ ّن املِتافيزياء الغرب ّية ستسقط كلُّها يف عدم ّية اإللغاء ،يف
األخري الج ّبار .والهدم
ّ
حني أ ّن املطلوب هو جعل الكينونة تجتاز املِتافيزياء الغربيّة الضالّة حتّى تهديها الرساط القويم.
[[[ -راجع :
Margreiter R. (éd.), Heidegger. Technik - Ethik - Politik, Würzburg, Königshausen & Neumann, 1991.
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مستحيل ،فتُرتك الكينونة الحقّة يف
ً
أ ّما إذا انجرفت املِتافيزياء يف العدم املطلق ،فإ ّن االجتياز يصبح
شعوب أخرى
يب مل يعرف إلّ هذه املِتافيزياء ،ولنئ اختربت
الخواء املطلق .والحال أ ّن الفكر الغر ّ
ٌ
تحسس الكائنات واألشياء واملوجودات.
رضوبًا مختلف ًة من ّ

وعليه ،فإ ّن االستذكار يتّخذ هيئة االستفسار األجرأ واألفصح واألقدر ،حتّى يستطلق يف
التص ّورات املِتافيزيائيّة الغربيّة املتعاقبة مستوراتها و ُمنحجباتها ومواضع شططها وضاللها .وحده
هذا االستذكار قاد ٌر عىل استخراج ماهيّة املِتافيزياء ،واالستدالل عىل املواضع املنحجبة التي
انكتم الحديثُ عنها[[[ .فاملكتوم يف تاريخ الفلسفة هو الذي يسرتعي انتباه هايدغر ،يف حني أ ّن
قراءة هيغل للتاريخ تستطلع املنجز ،وتصهره يف بوتقة الجدل ّية الشاملة .النهج الناظم يف هذا

الهايدغري هو البحث عن إرادة القول أو مشيئة القول التي تستوطن كتابات الفالسفة
التأويل
ّ
الغربيّني .يف صميم هذه املشيئة تنحجب ماهيّة املقاصد األوىل ،التي يبحث عنها هايدغر يف
األسايس الذي يقيس به هايدغر مقدار التوافق بني ما قاله
استذكاره الجريء املقدام .أ ّما املعيار
ّ
املركزي عن الكينونة .سؤال
الفالسفة الغرب ّيون وما كانوا يرومون قوله (مشيئة القول) ،فهو السؤال
ّ
الكينونة ،بحسب البُعدين اللذين تنطوي عليهام دالل ُة اإلضافة يف فقه اللغة (الكينونة هي عينها
يب منذ البداية حتّى النهاية ،وهو الذي
يئ الغر ّ
ت ُسأل وت َسأل) ،هو الذي استوطن املسعى املِتافيزيا ّ
مستخرج
أفىض إىل مباين النظريّات املِتافيزيائ ّية املتعاقبة التي اختربتها الفلسفة الغرب ّية .فاملعيار
ٌ
يئ وليس هابطًا عليه من فوق .لذلك كان مقصد هايدغر أن يُظهر أ ّن
من صلب املسعى املِتافيزيا ّ
جميع الفالسفة الغربيّني ،ما خال بعض االستثناءات النادرة ،أهملوا سؤال الكينونة وسؤال معناها،
واكتفَوا مبساءلة كائنيّة الكائن ( .)die Seiendheit des Seiendenفنشأ من ج ّراء هذا نوعان من
اإلشكال ،إشكال االنحراف عن إصابة سؤال الكينونة ،وإشكال نسيان الكينونة ونسيان النسيان.
ذلك أ ّن فالسفة املِتافيزياء ظ ّنوا أنّهم أصابوا يف مساءلتهم الكينونة يف ذاتها ،يف حني أنّهم كانوا
يسائلون كائنيّة الكائنات وحسب؛ وظ ّنوا أيضً ا أنّهم واعون مبا يفعلون حني كانوا يسائلون ،يف
حقيقي لحقيقة السؤال ويف إغفا ٍل أخطر لواقع النسيان .ينبغي القول
حني أنّهم كانوا يف إغفا ٍل
ٍّ
يئ .يف مرحلة إنشاء كتاب الكينونة والزمان كان
هنا أ ّن هايدغر تط ّور يف انتقاده للنسيان املِتافيزيا ّ
يو ّد تفكيك األنطولوجيا املِتافيزيائ ّية الغرب ّية ليستطلع مواضع النسيان .أ ّما يف املرحلة التي عقبت
[[[ -راجع :

Jules Maidika Asana Kalinga, Métaphysique et technique moderne chez Martin Heidegger, Paris,
L’Harmattan, 2013.
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يب عىل طريقة االستساغة واالستدخال
املنعطف يف فكره ،فإنّه آثر استذكار الرتاث
الفلسفي الغر ّ
ّ
الهايدغري خط ًوا إىل
والهضم والتمثّل .فإذا بتأويل املِتافيزياء يغدو يف كتابات ما بعد املنعطف
ّ
ني االختالف بني الكينونة
الوراء ( )Schritt zurückبه يستعيد الفك ُر حقيقة الكينونة مبا هي ع ُ
األنطولوجي الذي سهت عنه املِتافيزياء الغرب ّية هو التباين الرقيق بني
والكائنات .فاالختالف
ّ
الكينونة يف ذاتها والكائنات يف اعتالنها .وحني أك ّبت الفلسفة الغرب ّية عىل استنطاق كائن ّية الكائن
القرسي بالكائنات.
مل تستطع أن تتدبّر الكينونة يف ذاتها ،بل يف اقرتانها
ّ
ومن ث ّم ،فإ ّن هايدغر يعتقد أ ّن املِتافيزياء التي سادت يف الفلسفة الغرب ّية منذ أفالطون حتّى األزمنة
املعارصة كانت تجتهد يف معالجة مسأل ٍة واحد ٍة ،أال وهي مسألة تعريف الكائن ( .)das Seiendeفكانت
ٍ
بإدراك قويمٍ لكائنيّة الكائن .غري أ ّن مثل هذا التجاوز
تروم أن تتجاوز الكائن ( )metaإىل كائنيّته حتّى تفوز

ظل ،بحسب هايدغر ،مأسو ًرا بالبحث عن الكائن وعن كائنيّته ،مقيَّ ًدا بأفق كائنيّة الكائن ،وعاج ًزا عن
ّ
مساءلة الكينونة ( )das Seinيف ذاتها .فإذا باملِتافيزياء تنظر يف الكينونة نظ َرتها يف الكائن ،فتخلط بني
اإلثنني .وال تلبث أن تحمل الكينونة عىل معنى الكائن ،فتنسب إليها ما تنسبه إىل الكائن .فإذا بالكينونة
لصيق كام ٌن يف
هي تار ًة الكائن األسمى ،عىل هيئة املثُل األفالطونيّة العليا ،وهي تار ًة أخرى جوه ٌر
ٌ
ريا حني
األشياء ،يحايث الكائنات بوصفه قوا َمها األصلب األمنت األبقى .وتبلغ مساءلة الكينونة مبلغًا خط ً
تعمد املِتافيزياء إىل تص ّور كينونة الكائن وكينونة الكائنات عىل هيئة الحضور الدائم املستم ّر املطّرد
القابل للمحارصة واملداهمة واإلمساك .يف جميع األحوال ،ال تستطيع مثل هذه املِتافيزياء الغرب ّية أن
عنيت به الكينونة يف صميم متايزها من الكائن
تتحسس رضبًا آخر من رضوب انبساط الكينونة يف ذاتها،
ُ
ّ
األنطولوجي بني الكينونة والكائن ال ميكن أن تستجليه
ومن كائنيّته واختالفها وافرتاقها عنهام .فالتباين
ّ
هذه املِتافيزياء ألنّها منحرص ٌة يف استنطاق كائن ّية الكائنات عىل تعاقب استحضاراتها واستدعاءاتها.
العفوي ،وال تومئ إمياءات
فالكينونة يف املِتافيزياء الغرب ّية ال تأيت إىل الكائنات يف ح ّريّة االنبساط
ّ
الخفر يف االعتالن والتهيّب من الظهور ،وال ت ُخيل املجال لألشياء يف تشابك انعقاداتها التاريخيّة ،بل
الحساب أن يُخضعها إلمالءاته .لذلك تغيب
تحرض حضو ًرا قاه ًرا يف كلّيّتها املمكنة حتّى تهيّئ للعقل
ّ
حا أفىض بهايدغر إىل القول بأ ّن املِتافيزياء ،مبا
الكينونةُ ،مبا هي كينونةٌ ،يف املِتافيزياء الغرب ّية غيابًا فاض ً
هي ِمتافيزياء ،هي العدم ّية بعينها ألنّها تُعدم الكينونة يف معتقالت الكائنات وكائن ّية الكائنات[[[.
التوسعات التي استودعها هايدغر أبحاثه يف ماه ّية العدم ّية ورضورة تجاوز املِ تافيزياء والتي نُرشت يف مجموعة األعامل الكاملة
[[[ -راجع
ّ
(املِتافيزياء والعدم ّية  .1 :تجاوز املِتافيزياء؛  .2ماه ّية العدم ّية) :
M. Heidegger, Metaphysik und Nihilismus : 1. Die Überwindung der Metaphysik; 2. Das Wesen des
Nihilismus, GA 67, Frankfurt, Klostermann, 1999, S. 48- 50.
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يتبي أ ّن املِتافيزياء الغرب ّية صاحب ُة وج َهني متقابلني متعاضدين
استنا ًدا إىل هذا التأويل التفكي ّ
يك ّ
برتصد جميع سامت الكائن ّية يف الكائن ،أما
يتجل يف االعتناء
ّ
( : )zwiegestaltigالوجه األ ّول
ّ
الوجه الثاين فيعتلن يف السعي إىل ض ّم جميع هذه السامت ونسبها إىل أسمى الكائنات ط ًّرا « :غري
أ ّن املِتافيزياء تتص ّور كائن ّي َة الكائن عىل وج َهني اث َنني .يف الوجه األ ّول تتص ّور كلّ ّي َة الكائن ،مبا هي
كذلك ،عىل معنى سامته األع ّم؛ ويف الوقت عينه ،يف الوجه الثاين ،تتص ّور كلّ ّي َة الكائن ،مبا هي
يدل هذا القول عىل أ ّن ِ
اإللهي»[[[ّ .
املتافيزياء
كذلك ،عىل معنى الكائن األسمى ،ومن ث ّم ،الكائن
ّ
اليونانيّة انقلبت مع أفالطون إىل أنطولوجيا تبحث يف كائنيّة الكائن وإىل تيولوجيا (الهوت) تبحث
يف إله ّية الكائن املتسامي ،أصلِ جميع الكائنات .فاملِتافيزياء ،بوصفها أنطولوجيا ،تتح ّرى عن
حكم إىل الكائن مبا هو كائن ،يف حني أن املِتافيزياء،
الصفات أو املحموالت العا ّمة التي ت ُنسب
ً
بوصفها تيولوجيا ،تجتهد يف تأصيل الكائن يف كائن ّيته ،فتتح ّرى عن أصله ،أي عن السبب األ ّول
اإللهي األسمى .ال ّ
شك يف أ ّن مثل هذا االزدواج املث ّنى يف
أو العلّة األوىل ،لتعاينه يف الكائن
ّ
املِتافيزياء يعود إىل أرسطو الذي أق ّر به قبل هايدغر .غري أ ّن هايدغر أسلكه يف مرسى نسيان
الكينونة الذي رضب تاريخ الفلسفة الغرب ّية بأكملها .هو نسيا ٌن ج ّرته املِتافيزياء الغرب ّية عىل الكينونة
وبسبب من اإلعراض عن مالقاة الكينونة
بسبب من إغفال االختالف العميق بني الكنيونة والكائن،
ٍ
ٍ
يف ذاتها وقد انعقد كيانُها عىل استضافة االختالف .من ج ّراء هذا كلّه كانت املِتافيزياء الغربيّة
ال َّن َّساءة حامل ًة آثا َر هذا اإلغفال .وعالو ًة عىل ذلك ،فإ ّن هايدغر يذهب مذه ًبا مل يسبقه إليه أح ٌد ،إذ
يعلن جها ًرا أ ّن الكينونة هي أيضً ا التي ق ّررت أن تنحجب وأن ت ُخيل الساحة الجتهادات املِتافيزياء
الحسابة .ومن ث ّم ،فإ ّن نسيان حقيقة الكينونة يقرتن يف وج ٍه بإغفاالت املِتافيزياء عينها ،ويف
الغرب ّية
ّ
وج ٍه آخر بقرار االنحجاب الذي اعتزمت عليه الكينون ُة ومضت فيه من غري أن تنثني أو ترتاخى.
االنحجابات الثالثة للكينونة عىل تعاقب أزمنة املِتافيزياء الغرب ّية
كل الكائنات واألشياء واملوجودات،
يعتقد هايدغر اعتقا ًدا راسخًا أ ّن الكينونة ،مبا هي حقيقة ّ
خضعت ملشيئة النسيان عىل تراخي الحقبات الزمن ّية التي اجتازتها الفلسف ُة الغرب ّية منذ أيّام
مستل من املقدّ مة التي وضعها هايدغر لبحثه يف املِ تافيزياء («ما املِ تافيزياء؟») :
ٌّ
[[[ -االقتباس
“Aber die Metaphysik stellt die Seiendheit des Seienden in zweifacher Weise vor : einmal das Ganze
des Seienden als solchen im Sinne seiner allgemeinsten Züge (on katholou, koinon); zugleich aber das
Ganze des Seienden als solchen im Sinne des höchsten und darum göttlichen Seienden (on katholou,
akrotaton, theion)”(Heidegger, “Einleitung zu : Was ist Metaphysik?”, in Heidegger, Wegmarken, GA 9,
Frankfurt, Klostermann, 1976, S. 378).

االستغراب 15

AL-ISTIGHRAB

ر بيــع 2 0 1 9

98

الملف

االستغراب

أفالطون .فالفالسفة الذين أتوا قبل سقراط كانوا عىل إصغا ٍء خ ِف ٍر العتالنات الكينونة الح ّرة،
فيام الفالسفة الغرب ّيون الذين ورثوا هؤالء الفالسفة اإلغريق األوائل ما استطاعوا أن يصونوا ح ّريّة
املوضوعي بني
الكينونة ومشيئتها ،فأطبقوا عليها مبقوالتهم االستقصائيّة .استنا ًدا إىل هذا التواطؤ
ّ
الكينونة واملِتافيزياء طفق هايدغر يستطلع الحقبات األساس ّية التي اجتازتها املِتافيزياء يف سعيها
إىل استجالء حقيقة الكينونة .الحقبة األوىل هي الحقبة اإلغريق ّية التي افتتحها أفالطون وأرسطو.
الحقبة الثانية هي الحقبة الرومان ّية الوسيط ّية .أ ّما الحقبة الثالثة ،فهي الحقبة الحديثة التي صنعتها
وخصوصا فلسفة نيتشه الذي اعتنى به هايدغر اعتنا ًء فري ًدا لش ّدة ما
فلسفة ديكا ْرت ،وفلسفة كانط،
ً
الجذري الذي ساقه نيتشه إىل املِتافيزياء الغرب ّية .هي حقباتٌ تناسب ،يف وج ٍه من
استوقفه النق ُد
ّ
ٍ
اعتالنات خفر ٍة لحقيقتها.
انحجاب لها تستطلق به ما تشاء من
الوجوه ،ما رسمته الكينونة عي ُنها من
ٍ
شامل للحقيقة وللوجود ولإلنسان وللتاريخ .بيد أنّه
ٌ
كل حقب ٍة من هذه الحقبات يسود تص ّو ٌر
يف ّ
ٍ
يل الذي ينشئه هيغل يف
ليس مث ّة من
يل بني هذه الحقبات عىل منوال التشابك الجد ّ
تشابك جد ٍّ
تعاقب ح ٌّر ينساب انسيابًا مؤات ًيا لقرارات الكينونة.
خ اصطراع الفكرة يف معرتك الوجود ،بل
تأ ّوله تاري َ
ٌ

ين الذي ورث عن األوائل تعريفًا للحقيقة
فاالنحجاب األ ّول للكينونة ارت ُكب يف التناول األفالطو ّ
( )aletheiaيعاين فيها تعاقبًا هنيًّا لإلقبال واإلدبار ،واإلقدام واالنكفاء ،واالعتالن واالنحجاب.
ذلك أ ّن الكائن يف كلّ ّيته الذي كان اإلغريق يعاينونه يف الطبيعة ( )phusisإنّ ا كان يكشف عن ذاته
ٍ
ٍ
واحد .أ ّما الكائنات،
قالب
هيئات شتّى ويف أطوا ٍر متعاقب ٍة ،من غري أن يتق ّيد يف صور ٍة واحد ٍة أو
يف
ٍ
فكانت ،بحسب أفالطون ،تفوز بحقيقتها يف اإليديا ( ،)ideaأي يف الفكرة األوىل أو املثال األ ّول
اإلغريقي األ ّول تنبت اإليديا يف حقل الطبيعة ألنّها هي التعبري
الذي نُحتت هي مبوجبه .يف األصل
ّ
عن الوجه ،أو الهيئة ،أو الصورة التي تتّخذها الكائنات حني تنبثق من صميم الطبيعة .فهي إذًا مثر ٌة
العفوي الذي تعتمده الطبيعة كلّام شاءت أن ت ُفصح عن حقيقتها يف
يئ
ّ
من مثار االنكشاف التلقا ّ
اإلغريقي الذي مييل إليه هايدغر يف تص ّوره للصنيع الف ّن ّي الذي يراعي
كائناتها .هو هذا األصل
ّ
تف ّورات الطبيعة ومت ّوجاتها[[[ .أ ّما االنعطاف الذي حدث يف مثاليّة أفالطون ،فهو الذي أبعد اإليديا
مثال أعىل للكائنات يف الطبيعة .فأمست هي معيار الكشف الصحيح
فنصبها ً
عن أصلها
الطبيعيّ ،
ّ
يف الطبيعة ،وميزان االستقامة يف استواء الكائنات عىل حقيقتها .ومن ج ّراء هذا التسلّط ،غدت
إل عىل قدر ما تعتمد أحكام
الكائنات ال تقوى عىل اإلفصاح عن الكينونة الكامنة يف الطبيعة ّ

[[[ -راجع :
C. Jamme (Hrsg.), Martin Heidegger. Kunst - Politik - Technik, München, Wilhelm Fink Verlag, 1992.
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الوضوح والبيان والدقّة واإلتقان التي تفرضها مثال ّي ُة اإليديا (الفكرة) .وانقلبت الكينونة مق َّيد ًة
ومسخَّر ًة لخدمة التسويغ الذي أغفل االنسياب الح ّر للكينونة ،وأقفل عليها يف تراتب ّية االرتقاء من
الحسيّة إىل املثُل العليا ،ومنها إىل الكائن األسمى .وبينام كانت الكينونة ،يف الزمن
الكائنات
ّ
يل الفوسيس ( ،)phusisومن
اإلغريقي األ ّول قبل أفالطون ،تنعم بقربها السعيد من محضنها األص ّ
ّ
إل بحسب
الطوعي ( ،)aletheiaأضحت لدى أفالطون ال تنكشف ّ
العفوي وانحجابها
حقل اعتالنها
ّ
ّ
معايري الوضوح والدقّة واالستقامة واإلصابة التي تُنشئها مثال ّي ُة الفكرة األصل ّية املفرتضة (.)idea
هي معايري النظر املوثوق إىل حقائق األشياء تفرضها النظر ُة املوضوعيّ ُة املج ّردة ( .)theoriaفال
غرابة ،من ث ّم ،أن تصبح النظريّ ُة املشتقّة من التيوريّة اإلغريق ّية استقصا ًء يتع ّدى مج ّرد النظر املتأ ّمل
املتّضع الخفر ليصل إىل تخوم الضبط واإلمساك واإلكراه والزجر واالستجواب .وهي كلّها من
ين.
أفعال العلم ّية الحديثة التي تنتشب بجذورها يف تربة االنحراف األفالطو ّ

ين الخطري يف تص ّور الكينونة ،ويف تص ّور الحقيقة،
ال ريب يف أ ّن مثل هذا التح ّول األفالطو ّ
ويف تص ّور الكائنات ،جعل املِتافيزياء الغرب ّية تخضع كلّها للمثال ّية األفالطون ّية .حتّى الحركة
ين.
التصحيحيّة التي اضطلع بها أرسطو عجزت عن إلغاء اآلثار السلبيّة التي خلّفها اإلرثُ األفالطو ّ
ذلك أ ّن أرسطو أخضع الحقيقة ملعيار التطابق بني الذهنيّات واألعيان ،أي بني األحكام والوقائع،
وبني األقوال واألشياء ،وبني القضايا واملوجودات .فإذا كان القول الصادر عن الذهن قاد ًرا عىل
اإلفصاح الدقيق عن الحقيقة ،فإ ّن الكينونة تنقلب بكلّ ّيتها خاضع ًة ألوامر الذهن ّيات العاقلة الرابطة
الحاكمة .ومع أ ّن أرسطو ناهض أفالطون حني ذهب إىل أ ّن األشياء ،بفعل الطاقة التي تنطوي عليها
ظل مقيّ ًدا
إل أنّه ّ
قابل إلدراكها ووصفها وتعريفهاّ ،
ذاتيًّا ،تنبسط يف الوجود انبساطًا ح ًّرا يجعل الفكر ً
الحق يف اعتالن الحقيقة.
باملثال ّية األفالطون ّية التي ترسم أ ّن التطابق بني األذهان واألعيان هو ضامن ّ
فاإلرصار عىل التطابق يجعل أرسطو مييل أكرث إىل الذهن ّيات ويهمل الوقائع .ينضاف إىل ذلك أ ّن
إل
رسى واحد ال تخرج منه ّ
تعيني الكينونة يف حركة االنتقال من الق ّوة إىل الفعل هو تقيي ٌد لها يف م ً
بالسقوط يف العدم .فالكينونة هي كينون ٌة عىل قدر ما تخضع ملثل هذا االنتقال ،وعىل قدر ما تعتلن
جزيّة أضحت هي هويّة الكينونة املحقّقة يف التاريخ.
ً
فعل منج ًزا يف تضاعيف الوجود .فامل ُن َ
لذلك ميكن القول بأ ّن االنحجاب األ ّول للكينونة يف أعامل أفالطون وأرسطو يُخضع الكينونة
ملقولة االستمرار املطّرد يف الحضور .ذلك أ ّن ماه ّية ( )ousiaالكينونة تصبح هي استدامتها يف
الحضور القابل للنظر واملعاينة .فاالستدامة يف الحضور ( )parousiaهي السبيل األضمن للبلوغ
التقني الذي يستند إىل حالة االنتقال املطّرد من
بالكينونة إىل موقع التسليم واالستسالم لإلكراه
ّ
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الق ّوة إىل الفعل .مث ّة عالقة وثيقة بني األوسيا (ماه ّية الكينونة) والباورسيا (االستدامة يف الحضور)
تنشأ من تسلّط اإليديا (الفكرة-املثال) عىل الكينونة ومن خضوع الكينونة ملعادلة األومويوسيس
( )omoiosisأو التطابق بني القول الواصف والواقع املوصوف .األومويوسيس األرسطيّة (نظريّة
التطابق) ت ُطبِق عىل الكينونة يف قالب التامهي بني الذهن ّيات والعين ّيات ،يف حني أ ّن الكينونة كانت،
اإلغريقي األ ّول ،تستثري يف النظر اإلنساين الرغبة الخفرة يف اقتبال التعاقب الح ّر الجذالن
يف الزمن
ّ
بني االنكشاف واالنحجاب .وما ال ّ
شك فيه أ ّن سقوط االختبارات اإلغريق ّية األوىل يف شباك
املثاليّة األفالطونيّة وشباك الواقعيّة األرسطيّة م ّهد السبيل إىل بناء التص ّورات النظريّة العقليّة القادرة
عىل محارصة األشياء والكائنات واستنطاقها واستجالبها وإخضاعها ألحكام التقنية الحديثة.
فيتجل ،بحسب هايدغر ،يف مباين التص ّورات
ّ
هذا يف االنحجاب األ ّول .أ ّما االنحجاب الثاين،
الرومانيّة التي استندت إىل مقولة األمر القاطع أو املشيئة املتسلّطة ( .)imperiumفاإلمرباطوريّة
الرومان ّية نهضت عىل أساس األمر واالئتامر ،أي النظام والخضوع ،وأفىض تط ّور الفكر فيها
الحق عىل هيئة االنضباط أو االستقامة ،أي القانون وقد غدا هو التعبري األنسب عن
إىل تص ّور
ّ
مطابقة مضامني األمر .وبذلك تنقلب الحقيقة ،حقيقة الكائنات واألشياء واملوجودات واألحداث،
الحق أو الواقع ( )verumيُضحي هو القانون
موض ًعا سنيًّا لتحقّق املطابقة بني األمر واملأمور به.
ّ
الحق والقانون أ ّن
ري هذه املطابقة .ينجم عن مثل هذه املطابقة بني
ّ
( )rectusالذي به تنضبط معاي ُ
جز
ريا لتصبح هي الواقع وقد تحقّقت قابل ّيات ُه يف حقل الفعل املن َ
تغيا خط ً
تتغي ماه ّيتُها ّ ً
الكينونة ّ
التغي الخطري باآلمريّة الرومانيّة التي تربط اإلنِرغيا األرسطيّة
( .)actualitasيربط هايدغر مثل هذا
ّ
َ
إقبال الواقع املنجحب
( )energeiaبعمليّة اإلنجاز املتع َّمد ،يف حني أ ّن أرسطو كان يعاين فيها
الطوعي « :يرتجم الرومان ّيون ،أي يتفكّرون اإلرغون ( )ergonانطالقًا من العمل ّية
إىل االنكشاف
ّ
بدل من اإلنِرغيا
( )operatioوقد أدركوها عىل معنى العمل ( ،)actioويجعلون أكتوس (ً )actus
كل االختالف تنسلك يف حقل من الداللة يختلف اختالفًا
( ،)energeiaواألكتوس عبار ٌة مختلف ٌة ّ
كلّيًّا»[[[ .من ج ّراء هذا االنحجاب الثاين ،انقلبت الحقيقة عند الرومان مرادفًا لالستقامة ()rectitudo
يب بأرسه
والضبط واالئتامر بقوالب الصياغة السليمة واملقوالت املؤاتية .وعليه ،يغدو التاريخ الغر ّ
حا إىل األصول اإلغريق ّية األوىل الواعدة .ذلك أ ّن
تاريخًا رومان ًّيا،
ّ
ويكف عن أن ينتمي انتام ًء رصي ً
[[[ -يربط هايدغر مثل هذا التغيّ باآلمريّة الرومان ّية :
“Die Römer übersetzen, d. h. denken ergon von der operatio als actio her und sagen statt energeia :
actus, ein ganz anderes Wort mit einem ganz anderen Bedeutungsbereich” (Heidegger, Vorträge und
Aufsätze, op. cit., S. 46).
AL-ISTIGHRAB

ر بيــع 2 0 1 9

االستغراب 15

سالا
ثمرةرغت
التقنية الحديثة با
الميتافيزيائي الغربي 101
العقل

جز ( ،)actualitasتفقد
الكينونة ،حني تنحرص يف الواقع وقد ارتسمت حدو ُده يف سياق الفعل املن َ
مرونتها وحيويّتها والس ّيام ح ّريّتها األصل ّية اللصيقة بها.

يستهل ديكارت ( )1650-1596االنحجاب الثالث حني يع ّرف الحقيقة باليقني .مثل هذا التعريف
ّ
إل حني يستغرق اإلنسا ُن يف متثّله الواقع وإخضاعه األشياء وإقحامه الكائنات يف مقوالته
يصح ّ
ال
ّ
العقليّة .فاإلنسان غدا هو الذاتَ العاقل َة صاحب َة القرار األخري يف استنطاق األشياء والكائنات
واملوجودات .ومبا أ ّن يقني الكوجيتو الديكاريتّ (أفكّر فأنوجد) هو الحقيقة املطلقة التي تقهر
ّ
كل املوجودات ،وتتق ّدم
الشك ،فإ ّن الذات اإلنسان ّية العاقلة التي تعتصم به تتق ّدم عىل ّ
كل أصناف
ّ
كل فكر ٍة لتضحي هي املركز القطب الذي يأيت إىل الوجود من
عىل العامل بكلّ ّيته ،وتتق ّدم عىل ّ

كل يشء وفاقًا ملرجعيّته املعياريّة.
كل يشء يف بصريته ،ويحكم عىل ّ
تلقاء ذاته ،ويستجمع ّ
يل لجميع الكائنات بها ميكن الكائن
الذات املتيقّنة من حقيقتها املعرفيّة تغدو هي املق ِّو َم األص َّ
أن يتحقّق ف ُيظهر كائن ّيته .عىل هذا النحو ،يصبح من اليسري ولوج عرص الحداثة من ج ّراء تعاظم
كل
رصف بها « :حتّى زمن ديكارت كان ُّ
القدرات التمثّل ّية التي ت ّدعي الذاتُ اإلنسان ّية امتالكها والت ّ
عتب ’ذات ًا‘ .ولكن اآلن أصبحت ’األنا‘ هي الذات البارزة التي ال تتح ّدد األشياء
يشء قائمٍ بذاته يُ َ
األخرى مبا هي عليه إلّ بالرجوع إليها .وأل ّن األشياء – رياضيًّا – تكتسب أ ّو ًل شيئيّتها من عالقتها
التأسيس ّية باملبدأ األسمى وبالذات املقرتنة بهذا املبدأ (األنا) ،فإنّها يف ماه ّيتها هي ما يقوم كآخر
من جهة االرتباط بالذات ،أي ما يقابل الذات كموضوع .األشياء عينها تصبح ’موضوعةً‘«[[[.
كل يش ٍء ينقلب إىل حالة الوضع يف قُبالة الذات العارفة العاملة املتيقّنة ،حتّى إ ّن الذات ت ُنشئ
ّ
مواضيعها عىل قدر ما تستوثق من حقائق هذه املواضيع وتتثبّت من مضامينها .وقد تصبح الذات
يت.
يل يف الكوجيتو الديكار ّ
هي املوضوع األ ّول ،بحسب هايدغر ،ألنّها هي موضع اليقني األص ّ
استنا ًدا إىل هذا التص ّور ،تضحي جميع الكائنات واألشياء واملوجودات يف حالة مقابلة الذات،
املوضوعي ،عىل قدر ما تخضع ليقني الذات اإلنسانيّة وعىل قدر ما تأمتر
أي يف حالة الوجود
ّ
[[[ -هايدغر ،السؤال عن اليشء ،ص .106
“Bis zu Descartes galt es als “Subjekt” jedes für sich vorhandene Ding; jetzt aber wird das “Ich” zum
ausgezeichneten Subjekt, zu demjenigen, mit Bezug auf welches die übrigen Dinge erst als solche
sich bestimmen. Weil sie – mathematisch – ihre Dingheit erst durch den begründenden Bezug zum
obersten Grundsatz und dessen “Subjekt” (Ich) erhalten, sind sie wesentlich solches, was als ein
anderes in Beziehung zum “Subjekt” steht, ihm entgegenliegt als obiectum. Die Dinge selbst werden
zu “Objekten”” (Heidegger, Die Frage nach dem Ding : Zu Kants Lehre von den transzendentalen
Grundsätzen, GA 41, Frankfurt, Klostermann, 1984, S. 106).
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ين الشامل ( .)mathesisاملعرفة عينها تصبح تي ّق ًنا من امتالك القدرة عىل
باملخطّط
العلمي الكو ّ
ّ
إخضاع األشياء لتص ّورات الذات.

الحسابة الحديثة ،التي تستند إىل
يف صميم هذا االنقالب يعاين هايدغر نشوء العقالن ّية
ّ
رشع األبواب لهيمنة املعرف ّية الكون ّية الشاملة التي ت ُخضع الكائنات
ِمتافيزياء اليقني الذا ّ
يت وت ّ
العلمي القاهر .هو تخطي ٌ
شامل يقرن الكائنات بالذات اإلنسانيّة،
ٌ
علمي
ط
كلّها ملخطّطها
ٌّ
ّ
الخاص وينسبها إىل الحقل الذايتّ ،ويستحرض هذه الكائنات يف صورة الوضع
فيسلبها قوامها
ّ
اإللزامي يف قُبالة الذات اإلنسان ّية حتّى تصبح قابل ًة ألداء الحساب والخضوع املستكني .مثل
هذه العقالن ّية الديكارت ّية املتافيزيائ ّية تص ّور إذًا الطبيعة كلَّها يف هيئة اآللة الضخمة التي تعمل

يئ .بنا ًء عىل تأسيسات ديكارت
صارم من الدقّة واالنضباط واالئتامر
لنظام
وفاقًا
ٍ
ٍ
الوظيفي التلقا ّ
ّ
الحسابة انتشا ًرا واس ًعا يف الفلسفة الغربيّة املعارصة .فإذا بكانط
املِتافيزيائيّة ،تنترش العقالنيّة
ّ
يربط رشوط إمكان املعرفة وأغراض املعرفة برشوط االختبار واملعرفة اللصيقة بالذات العارفة[[[.
وفعل وأث ًرا ،عىل إمكانات االختبار ،وال س ّيام
ً
بذلك تقترص إمكانات الكينونة ،انبساطًا وانتشا ًرا
يف .فالكينونة تُضحي عىل هذا النحو أسرية األنا العارفة وأسرية رشوط االختبار التي
االختبار املعر ّ
تلتزمها الذات العارفة[[[ .هي هذه الرشوط عينها التي ترسم حدود املوضوعيّة يف األشياء ،وتفرض
وتعي لها كينونتها .ومن ث ّم ،فإ ّن حرص
حة والصواب واإلصابة .فتتملّك عىل الكائنات
معايري الص ّ
ّ
يف يبلغ بالعقالن ّية الديكارت ّية إىل مشارف االختتام
كينونة الكائنات يف رشوط إمكان االختبار املعر ّ
يل الح ّر ،وإخضاعها لسلطة
األقىص ،واإلطباق عىل األشياء ،وانتزاع الكينونة من محضنها األص ّ
الذات العاقلة العارفة .وعوضً ا من االعتناء بحقيقة الكينونة ،تنرصف العقالنيّة الحديثة إىل استنزاف
ٍ
استنزاف أش ّد إهالكًا للكائن من هيمنة اإلرادة الذات ّية عىل حقيقة الكائنات[[[.
الكائن .وما من
كل القابليّات االستنزافيّة ،التي يحملها التح ّول
يف ثنايا هذا االنحجاب الثالث تنطوي إذًا ّ

[[[ -راجع ما قاله هايدغر يف رشوط إمكان املعرفة األنطولوج ّية عند كانط يف كتابه كانط واملشكلة املِ تافيزيائ ّية :
Heidegger, Kant und das Problem der Metaphysik, GA 3, Frankfurt, Klostermann, 1991, S. 8891-.
خاصة من تص ّور
[[[ -يتحدّ ث هايدغر غن األن ّية ( )Ichheitاملشتقّة من األنا واملقرتنة بالذات العارفة .ومي ّيز تص ّور ديكارت لألنا كذات
ّ
كانط لألنا كوعي عا ّم يقرتن برشوط االختبار املعريفّ التي هي لصيقة ببنية الوعي املعريفّ العا ّم للذات .راجع :
Heidegger, Vorträge und Aufsätze, op. cit., S. 82.
ل الدميقراط ّية يف فكر هايدغر مرتبط ًة بإرادة إثبات الذات التي تستبطنها املِ تافيزياء الغرب ّية يف منتوجها األخري ،عنيت به التقينة
[[[ -تتج ّ
الحديثة :
Rolland J., « Technique et invention démocratique », in Le Cahier du Collège International de
Philosophie, Heidegger. Questions ouvertes I, 1988, numéro spécial,, 1989, pp. 161172-.
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يت يف األزمنة املعارصة .ولذلك يستطلع هايدغر يف جميع أطوار الفلسفة الغرب ّية املعارصة
الديكار ّ
الحسابة .وعليه ،ليس هناك من تخالُف
املنطقي يف سلك العقالن ّية الديكارت ّية
خيوط االنتظام
ّ
ّ
أو تخا ُرج أو تناقض بني الكوجيتو الديكاريتّ واإلرادة النيتشويّة .ذلك أ ّن هايدغر يضع نيتشه يف
ين وساقوه إىل
ّ
مصف آخر الفالسفة الغرب ّيني املِتافيزيائ ّيني الذين حملوا أمانة اإلرث األفالطو ّ
خواتيمه القصوى .ومع أ ّن نيتشه أعلن موت الله ونهاية املِتافيزياء األفالطون ّية ،إلّ أنّه يف تعظيمه
الحسابة إىل مستوى السيادة القاهرة يف هيئة اإلرادة
اإلرادة اإلنسان ّية وإرادة اإلرادة نقل الذات ّية
ّ
ين يف وهاد
املطلقة .معنى ذلك أنّه قلب املِتافيزياء األفالطونيّة ،فأسقط الكائن
الحقيقي األفالطو ّ
ّ
الحس والحياة
كل فاعل ّي ٍة تاريخ ّي ٍة ملموس ٍة ،وجعل الكائن
الزيف والوهم والضالل وأفرغه من ّ
ّّ
مستقل للحياة وإلرادة
ًّ
الحق .أراد أن ينشئ قوا ًما
التاريخي يف مستوى الكائن
والصريورة والفعل
ّ
ّ
يئ ألنّه تص ّور الكينونة قيم ًة تستلّها
الحياة يف اإلنسان األعظم .ولك ّنه ّ
ظل أسري املنطق املِتافيزيا ّ
حب
إرادة االقتدار من معني التدفّق الفيّاض للحياة ،وتفرضها عىل الوجود فرضً ا ال يس ّوغه سوى ّ
إثبات الذات يف إرادة االقتدار .فإذا مبثل هذه اإلرادة املطلقة متيس هي عينها مريد ًة ذات َها ،طالب ًة
يت ،بحيث إ ّن هذه اإلرادة تستويل عىل الكائنات وتنقلب
ع َ
ني مطلبها ،راغب ًة يف تكثيف قوامها الذا ّ
هي جوه َر هذه الكائنات وحقيقتها القصوى.

التقني عىل
الحسابة وباملِتافيزياء األفالطون ّية إىل التسلّط
هو نيتشه الذي يبلغ بالعقالن ّية
ّ
ّ
الكائنات .فالقيم التي تخلقها إرادة االقتدار ليست سوى الس ُبل التي بها يصون اإلنسان هذه اإلرادة
ويعظّمها حتّى إ ّن إرادته تصبح هي السمة األساسيّة يف الكائن « :إذا كان نيتشه يتص ّور القيَم مبا
هي رشو ٌ
الواقعي والصائر)،
ط – أي مبا هي رشوط الكائن مبا هو كذلك (بتعبري أفضل ،رشوط
ّ
ين»[[[ .وال غرابة ،من ث ّم ،أن يضحي
فإنّه يتفكّر الكينون َة تف ّك َره للكائن ّية بحسب املعنى األفالطو ّ
نيتشه ،يف نظر هايدغر ،أفالطون ًّيا عىل قدر ما يرى يف كائن ّية الكائن الرشط ّي َة التي متكّن اإلرادة من
ن َْسب القيمة إىل األشياء .فالكائنيّة هي الرشطيّة ألنّها هي التي متكّن الكائنات من الخري والصالح.
ين الذي يغرتف للكائنات قوا َمها و ُمكنتَها وقيمتَها من
ولذلك ّ
يظل نيتشه أس َ
ري التمكني األفالطو ّ
معني املثُل العليا ،مثُل الخري والصالح التي تهب الكائنات كائن ّيتها وقيمتها حني ت ُعتقها من
يل .وعليه ،فإ ّن نيتشه يصبح ،يف نظر هايدغر ،الفليسوف
سالسل املا ّدة وظالل العامل
الحس السف ّ
ّّ
[[[ -هايدغر ،نيتشه  :العدم ّية األوروبّ ّية ،ص .302
“Sofern Nietzsche die Werte als Bedingungen begreift, und zwar als Bedingungen des “Seienden” als
solchen (besser des Wirklichen, Werdenden), denkt er das Sein als Seiendheit platonisch” (Heidegger,
Nietzsche : Der europäische Nihilismus, GA 48, Frankfurt, Klostermann, 1986, S. 302).
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يب األخري للمتافيزياء األفالطون ّية وقد بلغت أقىص درجات التسلّط عىل الكائنات .ذلك أ ّن
الغر ّ
يت
تحويل كائن ّية الكائن إىل محض إراد ٍة يف االقتدار والتجاوز أوصل املخطّط
العلمي الديكار ّ
ّ
إىل أوج هيمنته عىل الكون بأجمعه .فالكائنات تضحي من ج ّراء هذه اإلرادة موضوع ًة ليس يف
خدمة الذات وحسب ،بل أيضً ا يف خدمة الته ّيؤ لجميع رضوب االستغالل واالستثامر واالستنفاد.
الكائنات متيس أشبه بأغراض ت ُنشئها الذات بقدرة إرادتها ،ومتنحها ما تستنسبه من قيمة .ولك ّنها
قيم ٌة غريب ٌة عن الكائنات أل ّن وظيفتها الوحيدة تقترص عىل مضاعفة اقتدار اإلرادة الذات ّية .بذلك
ريا عن
األبدي
اإلرادي الذايتّ ،وينقلب العود
كل يشء يف قبضة التملّك
يسقط ّ
ّ
ّ
ّ
النيتشوي تعب ً
املاه ّية املِتافيزيائ ّية التي تنطوي عليها التقنية الحديثة .وها هو ذا هايدغر يستفرس نيتشه عن أبلغ
األبدي « :ما هي إذًا ماه ّية اآللة املح ِّركة الحديثة إلّم يكن غري
املقاصد التي طواها يف فكرة العود
ّ
تعبري بلي ٌغ عن استزادة إرادة االقتدار وسعيها
األبدي لألمر عينه؟»[[[ .العود
رسم صورة العود
ّ
ّ
األبدي ٌ
أبدي لرغبة
ّب
املحموم إىل التولّد الذايتّ ومضاعفة الطاقة طم ًعا بسلطانٍ ال يأفل هو أشبه بتطل ٍ
ٍّ
الهيمنة عينها.
ال يحسن أن يُختم هذا التصاعد املتفاقم يف االقتدار من دون ذكر تواطؤ املاركسيّة املا ّديّة
التي تنتمي هي أيضً ا ،بحسب هايدغر ،إىل ِمتافيزياء الذات املقتدرة ،وقد تواطأت تواط ًؤا مريبًا
األبدي .هي ماركس ّي ٌة تستند إىل أنطولوجيا اإلنتاج املطّرد[[[ .ذلك أ ّن كائن ّية
مع إرادة اإلرادة والعود
ّ
الكائن تتحقّق ،وت ُستنفد بالفعل عينه ،يف منتوج العمل .أ ّما الغاية القصوى التي ميكن البلوغ إليها،
فهي اإلنتاج الذايتّ املطلق الذي يستغرق جميع حقول الطبيعة .فاإلنسان املن ِتج والطبيعة القابلة
لإلنتاج يتواطآن حتّى االتّحاد ،فيصريان جس ًدا واح ًدا يف التاريخ يحمل آثار االقتدار الخطري الذي
قابل للتموضع
كل يشء يصبح مكشوفًا ،مع َّرضً اً ،
تخضع له الكائنات واألشياء واملوجوداتّ .
والتحقّق .حينئذ تكتمل دورة املِتافيزياء الغرب ّية وتبلغ مقاصدها القصوى وخواتيمها السحيقة.
التقني الذي يلتهم الكون
جة االلتهاب
فتستسلم الكينونة لتخ ّدر النسيان ،وتغرق الكائنات يف ل ّ
ّ
بأجمعه .مر ُّد ذلك كلّه إىل أ ّن تاريخ الفلسفة أو تاريخ املِتافيزياء ،والعبارتان مرتادفتان يف قاموس
املبني عىل تطلّب املثال أو القيمة املطلقة لألشياء .هو
هايدغر ،ليس سوى تاريخ انتشار الفكر
ّ
ومقاالت ،ص .122
ٌ
محارضات
ٌ
[[[ -هايدغر،

“Was ist das Wesen der modernen Kraftmaschine anderes als eine Ausformung der ewigen Wiederkehr
des Gleichen” (Heidegger, Vorträge und Aufsätze, op. cit., S. 122).
 :راجع [2]-
Jean Vioulac, L’époque de la technique. Marx, Heidegger et l’accomplissement de la métaphysique,
Paris, PUF, Épimethée, 2015.
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الطوعي عن دفني
بالتخل
ّ
تاريخ األفالطون ّية التي تتص ّور الوجود كلّه راغ ًبا يف االستزادة من قيمته
ّ
رسه ،وخبيئ طاقته ،ومحجوب قوامه ،و ُمسترت عنرصه .ال تستيطع الِمتافيزياء ،والحال هذه ،أن
ّ
تدرك خطورة الوضع الذي آلت إليه حني أسقطت الكينونة يف قعر النسيان ،وحني أغفلت فعلتها
التبص يف رضورة العودة إىل الكينونة .هو موقف اإلهامل والالمباالة تقفه
هذه وأضحت عاجز ًة عن
ّ
املِتافيزياء الغرب ّية من ضيق األوضاع التي خلّفتها التقنية الحديثة .وتتفاقم ح ّدة هذا الضيق حني
ين .هو ضيق انعدام الشعور بخطورة الضيق يرضب يف
يظ ّن الناس أنّهم يف نجوة من الضيق الكيا ّ
التجل[[[.
ّ
كل أنحائه حتّى يشلّه ويُقعده عن
الوجود من ّ
التقنية احلديثة يف ماه ّيتها املِتافيزيائ ّية القصوى
ين
ينظر هايدغر إىل واقع املسكونة يف الزمن الحديث واملعارص نظرته إىل انحجاب ٍكو ٍّ
تفتعله الكينونة عينها التي تتوارى عن األنظار يف هيئة الهيمنة التقنية الساحقة .طاملا أ ّن هايدغر
االجتامعي
الفلسفي ،ال من موقع التحليل
التبص
ين من موقع
ّ
ال يني يضطلع مبأساة الضيق الكو ّ
ّ
ّ
السيايس ،فإ ّن املحنة الكون ّية التي تزعزع أساسات الوجود كلّه إنّ ا
االقتصادي
األنرتوبولوجي
ّ
ّ
ّ
تنبثق من نسيان الكينونة .وهو نسيا ٌن شاءته الكينونة لذاتها وج ّرته أيضً ا عليها الهيمن ُة املقلقة
كامل يجعلها خاضع ًة ملسلّامته
ً
للعلم الحديث .فالعلم الحديث يفرض عىل الطبيعة تص ّو ًرا
اإلبّيس ِتمولوج ّية ومط ّي ًة ملطامحه التقنية[[[ .لذلك يع ّرف هايدغر العلم الحديث تعريفَه لنظريّ ٍة يف
الواقع تستف ّز الواقع وتنهره وتعيد بناءه بحسب مبادئها وأحكامها وقضاياها .العلم كنظريّ ٍة يف الواقع
يصوغ الواقع صوغًا يجعله خاض ًعا إلرادة االستغالل املبثوثة يف أحكام النظريّة[[[ .يف صياغته
[[[ -هي العدم ّية بعينها يصفها هايدغر بانعدام استشعار خطر الضيق املحدق بنا « :انعدام الضيق يقوم يف أنّنا نتخ ّيل أنّنا نقبض قبضً ا
الحقيقي ،من دون أن تكون بنا حاج ٌة إىل أن نعرف أين ينبسط جوهر الحقيقة»
الواقعي وعىل الواقع ،ويف أنّنا ندرك ما هو
حميدً ا عىل
ّ
ّ
ومقاالت ،ص  .)87يؤثر إسامعيل املصدق تعريب الكلمة األملان ّية ( )Notباستخدام الجذر الذي يُستخدم يف عديل
ٌ
محارضات
ٌ
(هايدغر،
ين عينه ( )-Notوالتي يستنسب تعريبها بالرضورة ( )Notwendigkeitوباالضطرار
الكلامت األملان ّية األخرى التي تحمل الجذر األملا ّ
«مشكالت» مختارة من «املنطق»،
ٌ
نص هايدغر ،األسئلة األساس ّية للفلسفة :
( .)Nötigungراجع الحاشية رقم  34املوضوعة يف تعريب ّ
ترجمة وتحقيق وتعليق إسامعيل املصدق ،مراجعة مشري عون ،دار الكتاب الجديد املتّحدة ،بريوت.2018 ،
“Die Not-losigkeit besteht darin zu meinen, daß man das Wirkliche und die Wirklichkeit im Griff habe
und wisse, was das Wahre sei, ohne daß man zu wissen brauche, worin die Wahrheit west” (Heidegger,
Vorträge und Aufsätze, op. cit., S. 87).
توسعات هايدغر يف محارضته التي ألقاها يف التاسع من حزيران من العام  1938وعنوانها «زمن تص ّورات العامل» (هايدغر،
[[[ -أنظر ّ
دروب الغابة ،األعامل الكاملة ،الجزء  ،5فرانكفورت ،كلوسرتمان ،1977 ،ص .)113-75
Heidegger, Holzwege, GA 5, Frankfurt, Klostermann, 1977, S. 75 -113.
[[[ -راجع تعريف هايدغر للعلم كنظريّة يف محارضته التي ألقاها يف مونخن يف الرابع من شهر آب من العام  1953وعنوانها «العلم
ومقاالت ،ص : )54-52
ٌ
محارضات
ٌ
والتأ ّمل» (هايدغر،
Heidegger, “Wissenschaft und Besinnung”, in Heidegger, Vorträge und Aufsätze, op. cit., S. 52 -54.
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لكل كائن أن يظهر وفاقًا للمعادلة الفيزيائ ّية
هذه يجتهد أيضً ا يف ضبط قوانني االعتالن التي ترسم ّ
تظل
املوضوعة له .بيد أ ّن االجتهادات النظريّة التي ينشئها العلم ال تقوى عىل تقييد الطبيعة التي ّ
القالبي.
األحادي واإلدراك
يف حيويّتها وح ّريّتها وحميميّتها عصيّ ًة عىل التمثّل
ّ
ّ

هوسل إىل العلوم الحديثة
من املفيد أن يشري املرء هنا إىل تأث ّر هايدغر باالنتقاد الذي ساقه
ّ
الحيوي الحيايتّ الذي انبنت عليه ،أال وهو البيئة الحيّة أو
حني عاين تنكّر هذه العلوم لألصل
ّ
الحي أو عامل الحياة ( )Lebensweltالذي يكتنف الوجود كلّه[[[ .بيد أ ّن هذا التأث ّر اقترص
املحيط
ّ
عىل انتقاد العلم[[[ ،فلم يلتقيا عىل االستدالل املشرتك عىل أصل االعتالل .ذلك أ ّن هايدغر مل
ري
هوسل يف هذا التناول ال ِفنو ِم
يشارك أستاذه
ج ّ
نولوجي للحياة ،بل ذهب إىل أ ّن األصل ال َف ْ
ّ
ّ

لكل علمٍ أن يعود إليه إنّ ا هو حقيقة الكينونة يف حيويّة التامعاتها وأفوالتها.
اإلغريقي الذي ينبغي ّ
ّ
يب الذي يلقي بظالله الحالكة املقت ّمة
وما التقنية الحديثة سوى
ٍ
رضب من رضوب األفول الغرو ّ
جها يف أتّون االستهالك واالستنفاد .وعليه ،يعتقد هايدغر أ ّن
عىل الكائنات ،فيسلبها ح ّريّتها ويز ّ
األزمنة الراهنة تهيمن عليها يف املقام األ ّول ظاهر ُة التقنية التي تشتمل هي أيضً ا عىل العلم اشتاملَها
عىل جانب من جوانب استفزازيّتها املتفاقمة.
طلبه يف جامعة فرايبورغ يف فصل صيف ،1941
يف األُملية الجامع ّية التي ألقاها هايدغر عىل ّ
يصف الوضعيّة العا ّمة التي تسم األزمنة الحديثة بالوضعيّة التقنية « :إ ّن الوضعيّة األساسيّة لألزمنة
الحديثة هي الوضعيّة ’التقنية‘ .ليست هي تقني ًة أل ّن هناك آالت تعمل عىل البخار ،ومن بعدها
’التقني‘«[[[ .ال
الحراري .بخالف ذلك ،مثل هذه اآلالت موجود ٌة أل ّن العرص هو العرص
املح ّرك
ّ
ّ
ريب يف أ ّن التقنية التي يتح ّدث عنها هايدغر هي غري التقنية املألوفة التي يأنس إليها الناس يف
ب تط ّور الحرفة اإلنسانيّة منذ تفتّح الوعي األ ّول.
صنائعهم اليوميّة .يف التقنية بع ٌد أدايتٌّ صا َ
ح َ
سل ألزمة العلوم األوروبّ ّية [1]-
 :أنظر تناول هو ّ
Husserl, Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die Transzendentale Phänomenologie.
Einleitung in die phänomenologische Philosophie, hrsg. von Walter Biemel, Husserliana, GW 6,
Leuven, 1976.
[[[ -يستخدم هايدغر العبارة عينها ،أزمة املعرفة ( ،)Krisis des Wissensيف األملية التي ألقاها يف فصل صيف  1941يف جامعة
فرايبورغ ،وعنوانها املفاهيم األساس ّية :
Heidegger, Grundbegriffe, GA 51, Frankfurt, Klostermann, 1991, S. 15.
[[[ -املرجع نفسه ،ص .17
“Die neuzeitliche Grundstellung ist die “technische”. Sie ist nicht technisch, weil es da Dampfmaschinen
und dann den Explosionsmotor gibt, sondern dergleichen gibt es auch, weil das Zeitalter das
“technische” ist” (Heidegger, Grundbegriffe, op. cit., S. 17).
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يت ،فأدخلت عليه
لذلك قد يظ ّن بعضُ هم أ ّن التقنية املعارصة نجحت يف تطوير هذا ال ُبعد األدا ّ
إل أ ّن هايدغر ال يقتنع مبثل هذه املضاعفة يف القدرات،
خصائص الفاعل ّية واإلنجازيّة املثمرةّ .
بل يذهب إىل أ ّن ماهيّة التقنية املعارصة تتخطّى البُعد األدايتّ الذي ضخّمته التط ّورات العلميّة
الحديثة واملعارصة .وبذلك أضحت التقنية الحديثة تتجاوز اإلرادة اإلنسان ّية مبا يحتشد فيها من
اقتدا ٍر خطري الشأن.
ال ب ّد إذًا من مقارنة التص ّورات اإلغريقيّة األوىل للتقنية بالتص ّورات الحديثة التي رسمتها
يتحسسون التقنية يف أصلها
ين .كان اإلغريق األوائل
العقالن ّية الحديثة يف مخطّطها
ّ
العلمي الكو ّ
ّ
يئ ( .)poiesisفالتقنية اإلغريق ّية هي
ين
ّ
الف ّ
العفوي التلقا ّ
َجري ( )technèمقرتن ًة بالتفتّح االعتال ّ

أي صنف من أصناف االصطناع واإلنتاج « :إ ّن
رضب من
ين ،ال تحتمل ّ
ٌ
ٌ
رضوب التفتّح االعتال ّ
السمة الحاسمة يف التقنية ال تقوم البتّة يف الصنع واالستعامل ،وال يف استخدام الوسائل،
كشف ،ال مبا هي صن ٌع»[[[ .املسألة كلّها
ين مبا هي
ٌ
بل يف الكشف .فالتقنية هي تفتّ ٌح اعتال ٌّ
اإلغريقي اللصيق
تتعلّق بالتح ّول الخطري الذي انتاب األزمنة الحديثة حني أعرضت عن املعنى
ّ
ين الح ّر يف الكائنات ويف األشياء ويف
بالتقنية ،وقد ات ّضحت دالئلُه يف مفهوم التفتّح االعتال ّ
ين الحديث الذي يجعل التقنية تغزو الطبيعة ،فتصطنع
املوجودات ،وانحازت إىل التص ّور العقال ّ
اإلغريقي هو غري االصطناع الحديث أل ّن تص ّور الحقيقة
منها ما ال طاقة فيها عليه .الكشف
ّ
يختلف اختالفًا كلّ ًّيا بني الثقافتني .وما العمل الف ّن ّي الذي يتأ ّمل فيه هايدغر سوى التعبري األفصح
عفوي لإلشارات املعنويّة الح ّرة
اإلغريقي .الحقيقة اإلغريقيّة اعتال ٌن
عن فرادة التقنية يف تناولها
ٌّ
ّ
التي تزخر بها األشياء ،يف حني أ ّن الحقيقة الديكارتيّة الحديثة قه ٌر للدالالت ،وإرغا ٌم للمضامني،
وتطوي ٌع للمعاين ،وضب ٌ
اب للمعادالت.
ط ّ
حس ٌ
ومن ث َ َّم ،فالكشف املتحقّق يف التقنية اإلغريقيّة هو غري الكشف املنجز يف التقنية الحديثة[[[.
اإلغريقي تحري ٌر لطاقات األشياء ،أما الكشف الحديث استنفا ٌر للطاقات ،واستفزا ٌز
الكشف
ّ
للقابل ّيات ،وإخضا ٌع لإلمكانا،ت حتّى تذعن وهي صاغرةٌ ،فتُستنزف استنزافًا يتيح لالقتدار

ومقاالت ،ص [1]- 17
ٌ
محارضات
ٌ
.هايدغر،
“Das Entscheidende der technè liegt somit keineswegs im Machen und Hantieren, nicht im Verwenden
von Mitteln, sondern in dem genannten Entbergen. Als dieses, nicht aber als Verfertigen, ist die technè
ein Her-vor-bringen” (Heidegger, Vorträge und Aufsätze, op. cit., S. 17).
[[[ -راجع :
Otto Pöggeler, “Kunst und Politik im Zeitalter der Technik”, in Fresco M. (Hrsg.), Heideggers These
vom Ende der Philosophie, Bonn, Bouvier, 1989, S. 93 -114.
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كل
ين الطليق من ّ
ين أن يستجمعها ويوضّ بها ويستودعها مخزونًا مؤ ّه ًل لالستخدام العقال ّ
اإلنسا ّ
ٍ
تحس ٍ
تعاطف .وما مستودعات الطاقة التي تش ّيدها املجتمعات الغرب ّية املعارصة
س أو
استشعا ٍر أو ّ
إذالل حتّى تؤيت
ً
املتط ّورة سوى الدليل عىل هذا االستفزار الذي ينتهك حرمة الطبيعة ،فيذلّها
َ
اإلغريقي ألنّه عاين فيه رعاي ًة
التناول
عشق هايدغر
كل مثارها ،اليانعة منها وغري اليانعة.
مكره ًة ّ
َ
ّ
انهيال لتستخرج
ً
فائق ًة إليقاعات الطبيعة وإيقاعات كائناتها ،بينام التقنية الحديثة تنهال عىل الكون
كل مكانز دفائنه ،القابلة منها لالعتالن الناضج وغري القابلة ملثل هذا االعتالن.
منه بالق ّوة الغاشمة ّ
خ ٌر يف خدمة إرادة االقتدار .وإرادة
جمي ُع طاقات الكون مسخّر ٌة يف خدمة اإلنتاج .واإلنتاج مس ّ
العبثي
االقتدار مسخّر ٌة يف خدمة ذاتها ،أي يف خدمة اقتدارها وتعاظمه وتف ّوقه .يف هذا الرتابط
ّ
ين الجارف.
ترتسم انحرافاتُ العقالن ّية الغرب ّية التي أفضت إىل االسرتقاق
التقني الكو ّ
ّ
حا
سعيًا يف اإلمساك باملعنى األقىص الذي تنطوي عليه التقنية الحديثة ،يبتكر هايدغر اصطال ً
ين ( )stellenويزيّنه بالبادئة ( )-Geالتي تخ ّوله أن يح ّمله
أملان ًّيا ( )Ge-stellيشتقّه من الفعل األملا ّ
كل هذه املعاين
معاين االستفزاز واالستجرار واالستجالب .وقبل أن ينسب إىل هذا االصطالح ّ
يل
األملاين
ّ
يل[[[ .فيذكّرنا بأ ّن الفعل
اإلغريقي األص ّ
االعتدائيّة ،يحلو له أن يستصفي الصدى الدال ّ
ّ
الطبيعي السليم .وميكنه أيضً ا أن ّ
(ّ )stellen
يدل أيضً ا عىل
يدل عىل وضع األشياء يف موضعها
ّ
النظري ( .)dar-stellenفإذا بالحقل
يئ إىل الظهور ( )her-stellenوالتع ّرض لل ِعيان
ّ
االنسياب التلقا ّ
ين الذي يأنس
يل الذي تنبسط فيه هذه األفعال يرمز إىل انتصاب األعامل الف ّن ّية يف املشهد ال ِعيا ّ
الدال ّ
الناس إليه يف انبهارهم بجامالت الطبيعة وببهاءات الفنون اإلغريقيّة القدمية .عىل هذا املعنى ينبغي
ُ
فعل تتع ّزز فيه حرك ُة التفتّح
التقني يف محموالته اإلغريقيّة األصليّة ( .)poiesisوهو ٌ
إدراك فعل اإلنتاج
ّ
فعل اإلنتاج.
ين املحض الذي يستتليه ُ
ين
ّ
العفوي متص ّدر ًة عمل ّي َة االفتعال اإلنسا ّ
االعتال ّ

اإلغريقي ،يعود هايدغر إىل اصطالح االستجالب أو االستنهار[[[ (Ge-
يف إثر هذا االستذكار
ّ
االستفزازي الذي تنطوي عليه التقنية الحديثة « :االستنهار يعني استجام َع
 )stellيصف به التحشيد
ّ
يؤت إليه عىل سبيل
الزجر الذي يستدعي اإلنسان ،أي يستف ّزه ليك يكشف الواقع كشفَه ملنتَضَ ٍد َ
ومقاالت ،ص .)24
ٌ
محارضات
ٌ
[[[ -أنظر الرشوحات التي ساقها هايدغر يف تسويغ هذا التأصيل يف محارضته «سؤال التقنية» (هايدغر،

Heidegger, Vorträge und Aufsätze, op. cit., S. 24.

ّ
عرثت عىل صيغة االستنهار ،وأصلها فعل نهر اليشء ،أي زجره حتّى ينهر
ُ
األملاين غشْ ِتل
[[[ -يف البحث املضني عن عديل االصطالح
ما فيه .أ ّما الفعل الالزم (نَ ِه َر اليش ُء) ،فيعني ُ
كث وغ ُزر .فيكون االستنهار استفزازًا للطبيعة حتّى تستطلق ما فيها من قدرات وطاقات ،وقد
ين املألوف ّ
تدل كلمة غشْ ِتل عىل الجهاز أو اإلطار أو املشبك أو
تكاثرت وغزرت ،وأضحت قابلة لالستغالل .يف االستخدام األملا ّ
املنضد .غري أنّ هايدغر يح ّور يف داللتها ،فيحمل البادئة ( )-Geعىل معنى االستجامع والتحشيد ،ويحمل الفعل ( )stellenعىل معنى
الوضع والرسم والتصوير واألمر واملطاردة واملالحقة واالستحثاث واالستنهاض واالستجالب.
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التطلّب .االستنهار يعني هذا السبيل من الكشف الذي يسود ماه ّية التقنية الحديثة من غري أن
كل نشاطات اإلنسان يف الزمن املعارص،
يكون هو شيئًا تقن ًّيا»[[[ .مثل هذه املاه ّية تهيمن عىل ّ
الصناعي أو تلك التي ترتبط بالصناعة الثقافيّة .ذلك أنّه يحتكر
سواء تلك التي تتعلّق باإلنتاج
ّ
الحي الذي ينبغي استثامر
املا ّدة والعقل ويجعل اإلنسان يتص ّور الطبيعة والواقع يف هيئة املستودع
ّ
ٍ
أغراض استخدام ّي ٍة محض ٍة .هو العلم الحديث الذي يفرض
طاقاته املخبوءة وتحويل عنارصه إىل
الحساب عىل الطبيعة يستحثّها عىل استحضار جميع قدراتها ومواردها .االستنهار يخترض
مخطّطه
ّ
مكانز الطبيعة ،أي يقتطفها قبل أوان نضجها ،ويتامدى يف استثارة دفني أرسارها حتّى تنكشف
يكف اإلنسان
عاري ًة مستسلم ًة خاضع ًة أمام آالته الج ّبارة .من ج ّراء مثل هذا االستفزاز املتامدي ّ
عن اختبار الكائنات واألشياء مبا هي تجلّيات لحقيقة الكينونة ،فتنقلب جميع هذه العنارص أسري َة
النفعي .تجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن اإلنسان ليس هو من يفتعل هذا االستنهار ألنّه هو أيضً ا
األخذ
ّ
رصفًا عدائيًّا .ذلك أ ّن االستنهار
رصف ت ّ
محكوم به .فاالستنهار يستف ّز أيضً ا اإلنسان ويدفع به إىل الت ّ
الحسابة.
هو الكيف ّية الحديثة التي عليها يحلو للكينونة أن تنحجب انحجابًا تتّقي به نوائب العقالن ّية
ّ

تدليل عىل هذا التح ّول الخطري يف كائنيّة هذه األشياء والعنارص والكائنات ،يستأنس هايدغر
ً
ٍ
لغوي آخ َر يُفصح به عن حال الطبيعة وقد تك ّومت وتك ّدست طاقاتها وأضحت جاهز ًة
بتوليد
ٍّ
لالستغالل .هو اصطالح امل ُنتَضَ د ( )Bestandالذي يجمع َمتا َع األشياء بعضَ ها فوق بعض وينضدها
«كل يش ٍء
ويخزنها يف أهراء التوضيب حتّى تضحي جاهز ًة لالستخدام واالستثامر واالستغالل ُّ :
يصطف للت ّو يف أفق نفعيّة ومأموريّة أو ،بتعبري أفضل ،يف أفق مطلوبيّة ما ينبغي
(الكائن يف كلّيّته)
ّ
الهيمنة عليه .ما من يش ٍء عاد يقوى عىل الظهور يف حياديّة التقابل املوضوعيّة .مل يعد هناك سوى
ٍ
ٍ
ٍ
الكوين تنقلب
ّ
ووسائل»[[[ .من ج ّراء هذا االستنهار
َ
واحتياطات
مخرونات
أغراض ُمنتَضَ د ٍة من
كل موارد إنتاج ّيتها .الطبيعة تضحي
الطبيعة كلّها خ ّزانًا رح ًبا من الطاقة املستودعة تغرتف منه التقني ُة ّ

ومقاالت ،ص .24
ٌ
محارضات
ٌ
[[[ -هايدغر،
“Ge-stell heißt das Versammelnde jenes Stellens, das den Menschen stellt, d. h. herausfordert, das
Wirkliche in der Weise des Bestellens als Bestand zu entbergen. Ge-stell heißt die Weise des Entbergens,
die im Wesen der modernen Technik waltet und selber nichts Technisches ist” (Heidegger, Vorträge
und Aufsätze, op. cit., S. 24).
حلقات (حلقة طور 11 ،أيلول  ،)1969ص .368
ٌ
[[[ -هايدغر،
“Alles (das Seiende im Ganzen) reiht sich ohne weiteres in den Horizont der Nutzbarkeit, der Beherrschung
oder besser noch der Bestellbarkeit dessen ein, dessen es sich zu bemächtigen gilt […]. Es kann nichts
mehr in der gegenständlichen Neutralität eines Gegenüber erscheinen. Es gibt nichts mehr als Bestände :
Lager, Vorräte, Mittel” (Heidegger, Seminare, GA 15, Frankfurt, Klostermann, 1986, S. 368).
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التقني الضارب يف املسكونة قاطبةً.
كل مخزونات االقتدار
هي امل ُنتَضَ د األعظم الذي تنضوي فيه ّ
ّ
ضخم للطاقات
أ ّما اإلنسان ،فينقلب هو أيضً ا مور ًدا من املوارد األساس ّية يف العامل ،ومستود ًعا
ً
ين يستوجب اإلعداد
املهيّأة الصالحة لالستخدام .وبذلك ينتظم الوجود كلّه يف مخط ٍّط
علمي كو ٍّ
ٍّ
تظل مستودعات الطاقة جاهز ًة لالستخدام
واالستباق والتمهيد واالستطالع واالسترشاف حتّى ّ
املبارش وغري املبارش ،وقابل ًة للدميومة حتّى يف حالة انعدام الحاجة املنظورة إليها.
ومل ّا كان األمر عىل هذا النحو ،عاد اإلنسان ال يقوى عىل معاندة التقنية يف جوهرها الغالب.
تسي مجرى األحداث يف
ين أضحت هي التي ّ
فالقوى االستغالل ّية التي استثارها االستنهار الكو ّ
العامل وهي التي تهيمن عىل إرادات الناس .فهي سبق أن تجاوزت حدود اإلنسان وخرجت من
أصل ليست منبثق ًة من إرادته الذاتيّة .هيمنة
ً
األسايس يف ذلك الخروج أنّها
دائرة سيطرته .السبب
ّ
الحضاري الذي فيه سقطت الكينونة يف غياهب النسيان،
ين متأت ّي ٌة من زمن الغروب
ّ
االستنهار الكو ّ

التقني يف الكون من بعد أن ق ّررت الكينونة أنّها
وكأن بهايدغر ينسب إىل الكينونة قرار االستفحال
ّ
ّ
رسيّتها القص ّية .وعليه ،فإ ّن
ّ
ال تستطيع أن
تتجل يف براءة ح ّريّتها ويف صفاء حقيقتها ويف إمياءات ّ
زمن التقنية هو زمن اكتامل الهيمنة املِتافيزيائيّة عىل الكينونة وعىل اإلنسان وعىل العامل .وليس
رأسا
ينفع اإلنسان أن يتدبّر بالخطط الوقائيّة اجتياحات التقنية الكونيّة ،أل ّن اقتدار االستنهار
ٌ
منبثق ً
أنرتوبولوجي ،أو تدبريٍ
سيايس ،مآله
ج
كل تص ّو ٍر
من مراسيم الكينونة عينهاّ .
سوسيولوجي ،أو عال ٍ
ٍّ
ٍّ
ٍّ
اإلخفاق أل ّن اإلنسان إ ّما أصبح ،يف أسوأ االفرتاضات ،غرضً ا من أغراض التقنية الحديثة ،وإ ّما غدا،
ين.
يف أفضل املشاهد املأساويّة ،هو املوظّف املنت َدب واملنفّذ األمني ألحكام االستنهار الكو ّ

ٌ
ري
أمري ،أو
إرسال
رأس الكالم يف هذا كلّه أ ّن التقنية الحديثة هي
انتداب ناظ ٌم ،أو إيفا ٌد ق َد ٌّ
ٌّ
ٌ
حاك ٌم .هنا يستعني هايدغر مبوارد اللغة األملانيّة لينشئ رباطًا دالليًّا بني كلمة الق َدر األملانيّة
( )Geschickوفعل اإلرسال أو االنتداب أو اإليفاد (« : )schickenإ ّن االستنهار ،وشأنه يف ذلك
رضب من رضوب االنكشاف ،هو إيفا ٌد من الق َدر»[[[ .فالق َدر هو ق َدرنا ألنّه يرسم للكون
كل
شأن ّ
ٍ
رس تعاقب اعتالناتها واحتجاباتها؛ وهو الذي يبعث إلينا
ولإلنسان وللعامل ما ترتأيه الكينون ُة يف ّ
باإليفادات الناظمة ألفق مداركنا ولتح ّوالت الكائنات عندنا وإلمياءات الكينونة نحونا .والرسم هو
الكل يف الطور األخري من استنفاد طاقات املِتافيزياء الغربيّة حتّى تُقبل طو ًعا
هدي إىل االنخراط
ٌ
ّّ
ومقاالت ،ص .28
ٌ
محارضات
ٌ
[[[ -هايدغر،
“Das Ge-stell ist eine Schickung des Geschickes wie jedes Weise des Entbergens” (Heidegger, Vorträge
und Aufsätze, op. cit., S. 28).
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إىل اختبار القرىب الخاشعة من بهاءات الحقيقة يف الزمن األخري من التاريخ .وما التقنية الحديثة،
ين ،سوى التعبري األفصح عن مثل هذا االستنفاد .وعليه ،فإ ّن اإلنسان ّية تحيا اليوم
يف استنهارها الكو ّ
يف زمن التقنية ،أي يف زمن استهالل االختتام األقىص حيث تبلغ املِتافيزياء ذروة تسلّطها .ولذلك
استهالل مهي ًبا[[[ .غري أ ّن االختتام ال يعني
ً
هل زم ُنها
كانت التقنية هي «املِتافيزياء الناجزة» وقد استُ ّ
يئ .االختتام ّ
يدل عىل استنفاد مطاوي املاه ّية التي
انتهاء عمل التقنية وتعطّلها الدائم وتوقّفها النها ّ
تحملها املِتافيزياء الغرب ّية .وهي املاه ّية التي يستم ّد هايدغر قوا َمها ومعناها من إرادة الق ّوة التي
نادى بها نيتشه .ماهيّة املِتافيزياء الغربيّة ليست سوى إرادة اإلرادة تريد ذاتها وتسعى وراء ذاتها
بأي غاية سوى
بأي مسعى غري مسعاها ،وال تقبل ّ
وتطلب االقتدار لذاتها .هي إراد ٌة ال ترىض ّ
إل التسويغ الصادر عنها[[[ .هي تسعى طل ًبا للسعي بعينه ،وتنتج
أي تسويغ ّ
غايتها ،وال تركن إىل ّ
رغب ًة يف اإلنتاج بذاته ،وتخ ّزن طم ًعا بالتخزين ليس إلّ  .ومبا أ ّن هذا كلّه ينشط مبعزل عن الحاجات
كل استفزازات املِتافيزياء
اإلنسانيّة الواقعيّة الرضوريّة ،فإ ّن إرادة اإلرادة ،وقد استجمعت فيها ّ
يث ( [[[)Anarchie der Katastrophenحيث
ين الكار ّ
الغرب ّية ،تُفيض إىل افتعال االختالل الكو ّ
يتح ّول اإلنسان والكائنات إىل جوقة من الخ َدم املنتدبني من أجل املواظبة عىل تعزيز منطق
ٍ
بعض،
الناس بعضُ هم عىل منوال
الهيمنة التقنية الشاملة .ومن رضورات هذا التعزيز أن ينسج
ُ
فيكبّون عىل تطلّب اللباس عينه ،واملأكل عينه ،واملرشب نفسه ،واملسلك نفسه ،ويركنون إىل
التعبري الواحد ،واإلنشاء الواحد ،والتفكري الواحد .ذلك أ ّن وحدة اإلرادة املِتافيزيائ ّية تفرض عىل
الكائنات وحد ًة يف الكائن ّية عينها.
الريض من أرس املِتافيزياء الغرب ّية وقيد التقنية احلديثة ؟
هل من سبيل إىل االنعتاق
ّ

غوصا
ري املِتافيزياء الغرب ّية
ً
يف مختتم البحث الذي تناول فيه هايدغر مسألة التقنيه ،يغوص سم ُ
الشعري
تبص معاين الخطر الداهم .يف عمق املحيط ال يجد أمامه سوى حبل النجاة
سحيقًا يف ّ
ّ
ين فريدريخ هولدرلني (« : )1843-1770ولكن حيث الخط ُر ،هناك
الذي يُسعفه به الشاعر األملا ّ

ومقاالت ،ص .76
ٌ
محارضات
ٌ
[[[ -هايدغر،
“Das Zeitalter der vollendenten Metaphysik steht vor seinem Beginn” (Heidegger, Vorträge und
Aufsätze, op. cit., S. 76).
ومقاالت.86-85 ،
ٌ
محارضات
ٌ
[[[ -راجع هايدغر،
Heidegger, Vorträge und Aufsätze, op. cit., S. 8586-.
[[[ -املرجع نفسه ،ص .86
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الخالص»[[[ .إذا كانت ِ
املتافيزياء الغرب ّية قد حبست عىل الكينونة يف الكائن،
أيضً ا ينمو ما به
ُ
العفوي إىل
فإنّها جعلت التقنية الحديثة تستفحل يف اجتياح الكائن وقد ُسلبت منه ح ّريّ ُة انتسابه
ّ
منفسحات الكينونة الح ّرة .أ ّما إرادة اإلرادة ،فهي الطور األخري من انعقاد كائنيّة الكائن عىل افرتاض
الصالبة الذات ّية ،واليقني الذايتّ ،والطاقة اإلنتاج ّية املطلقة .عزلت املِتافيزيا ُء الغرب ّية الكينونةَ ،أو
البرشي .فأسقطت
كل آمال الجربوت
باألحرى تص ّورتها عىل هيئة الكائن األعىل الذي وضعت فيه ّ
ّ
كل يشء يف قبضة االستنهار االمتاليكّ .ظ ّنت أنّها تعاين يف مثل هذا الكائن أرحب مقدار من الواقع
َّ
كل إمكانات النقص والغياب واالنحجاب .عىل قدر ما ع ّززت فيه الحضور
املنظور ،فأقصت ّ
كل مبادرات الح ّريّة يف اإلقبال واإلدبار .لذلك أولجت امل َتافيزيا ُء الغرب ّي ُة
الصمدي ،نزعت عنه ّ
ّ
الذايت وزمن سلبها ح ّريّتها الذات ّية.
ّ
اإلنسان ّي َة زم َن العدم ّية[[[ ،أي زمن إفراغ الكينونة من قوامها
وعليه ،أضحت الكينونة هي الضيق عينه ،وهي الغياب عينه ،وهي العدم عينه[[[.
غري أنّها ما انفكّت ،يف معرتك محنتها ،تنادي اإلنسان وتضط ّره إىل مالقاتها حيث هي ،ال حيث
هو اآلن .ذلك أ ّن اإلنسان ،بحسب تعبري هايدغر ،هو امل ُقبِل إىل الضيق« :الدازاين هو االنعطاف
منبثق من عوز الكينونة إىل اإلنسان الحصيف النبيه الوديع املصغي إىل
إىل الضيق»[[[ .والضيق
ٌ
إرساالت الق َدر ،وقد تن ّوعت نربات ُه بتن ّوع الحقبات اإلغريقيّة والوسيطيّة والحديثة والتقنية األخرية.
ري تنادي الكينون ُة اإلنسان من صميم غيبتها ،وتستدعيه إلدراك مغازي الحقبة
يف ّ
كل إيفاد ق َد ّ
صامت تبعث به الكينون ُة
املرتسمة يف معرتك الوجود .خطر التقنية الجارفة يصاحبه ،عىل خفر ،ندا ٌء
ٌ
إىل اإلنسان حتّى يتجاوز انسدادات املِتافيزياء ،ويتخطّى إرباكات اإلرصاريّة التقنية .فينعطف إىل
التاريخي الراهن .فالتاريخ هو ميدان تعاقب اإليفادات الق َدريّة التي ت ُفرج
اختبار آخر ملعنى االنبساط
ّ
ين بني عبارة
ين .والصلة ب ّين ٌة يف االصطالح األملا ّ
عنها الكينون ُة وتضعها يف متناول االختبار اإلنسا ّ
التاريخ ( )Geschichteوعبارة الق َدر ( .)Geschickذلك أ ّن التاريخ ،يف نظر هايدغر ،ينشأ من تراخي
كل إرسال رسال ٌة يجب أن يتبلّغها
الحقَب ،أي من توايل اإلرساالت التي تأتينا من الكينونة .ويف ّ
[[[ -املرجع نفسه ،ص .39
“Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch” (Heidegger, Vorträge und Aufsätze, op. cit., S. 39).
[[[ -راجع :
Michael E. Zimmerman, “Heidegger on nihilism and technique”, in Man and World, 8 (4), 1975, p. 394414-.
التوسعات التي أنشأها هايدغر يف تناوله مسألة تجاوز املِ تافيزياء يف زمن العدم ّية األوروبّ ّية :
[[[ -أنظر
ّ
Heidegger, Nietzsche : Der Metaphysik und Nihilismus, GA 67, Frankfurt, Klostermann, 1999, S. 148150-.
[[[ -قالها هايدغر يف محارضته «يف ماه ّية الحقيقة» (هايدغر ،معامل الطريق.)198-197 ،
“Das Dasein ist die Wendung in die Not” (Heidegger, “Vom Wesen der Wahrheit”, Wegmarken, GA 9,
Frankfurt, Klostermann, 1976, S. 197198-.
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رس هذه الكينونة « :إ ّن ِحقَب تاريخ الكينونة املختلفة ،أي
اإلنسان حتّى يفوز بالقرىب الحقيق ّية من ّ
َب الكيف ّيات املختلفة التي
مختلف االنقباضات الذات ّية التي تعاقبت عىل الكينونة يف ق َدرها ،هي ِحق ُ
عليها أُ ِ
النص عىل رسم كلمة الحضور
يرص هايدغر يف هذا ّ
يب»[[[ّ .
رسل الحضو ُر ق َدريًّا لإلنسان الغر ّ
( )Anwesenheitبالخ ّ
ط املائل ألنّه يروم أن يلقي ببالنا إىل الكيف ّية التاريخ ّية الراهنة التي عليها ندرك
قابل لالستمالك واالستغالل .فالكينونة يف زمن التقنية الحديثة تنقبض عىل
الكينونة حضو ًرا دامئًا ً
ُ
ين ( ،)sich entziehenوتوفد إلينا من صميم تواريها
ذاتها وتتوارى ،ويف هذا
محمول الفعل األملا ّ
رصف
هذه الكيفيّ َة التاريخيّة التي بها نستطيع أن ّ
نتبص يف معناها .ولك ّنها كيفيّ ٌة تبيح لإلنسان أن يت ّ
اليقيني الديكاريتّ وإرادة الق ّوة النيتشويّة وإرادة اإلرادة
الحسابة والتمثّل
بها وفاقًا ألحكام العقالن ّية
ّ
ّ
رصها عىل
الكون ّية .من ج ّراء تعاقب هذه الكيف ّيات املرسلة تتك ّون ما ّد ُة التاريخ وتتكثّف وتتواطأ عنا ُ
التقني الجارف يف الزمن الراهن.
منارصة االقتدار
ّ

ليس عىل اإلنسان ،وهو «موظ ُّف التقنية»[[[ ،أن يحارب التقنية ألنّها غالب ٌة ال محالة .ولك ّنه يستطيع
أن يجاريها ،عىل تخف ٍ
ّف من تو ّرطه ،وأن يداورها ،عىل درب ٍة يف استطالع وجهها اآلخر .عىل هذا
النحو ميكن اإلنسان أن يسترشف إرسالً آخر للكينونة يتجاوز به َمزاجز االستنهار ومغاليقه وإطباقاته،
مطلق ،أي إيقا ٌع لإلنسان يف ما ال مخرج له منه .ولكن عىل اإلنسان
التقني وه ٌر
إذ ليس يف فعل النهر
ٌ
ّ
أ ّولً أن يخترب رضورة الرضورات ،أي رضورة االنعطاف إىل الكينونة أل ّن الكينونة هي دامئًا صاحبة
املبادرة يف إرسال االعتالن ويف إرسال االنحجاب .وهي اليوم يف إرسال االنحجاب تنوء تحت
أعراض التقنية الحديثة .بيد أ ّن إنسان التقنية الحديثة عاد ال مييّز شعور القنوط من شعور االغتباط
ألنّه بات يظ ّن نفسه مكتفيًا مبا أنجزه من فتوحات صناعيّة .لذلك كانت أخطر املخاطر أن يُعرض
يتجل ضيقًا ،بل اكتفا ًء واقتنا ًعا وامتنانًا .ويعود اإلنسان ال
ّ
اإلنسان عن محنة الضيق .فيعود الضيق ال
يستطلع هيئ ًة أخرى له ،بل ينكمش عىل هيئته الراهنة التي رسمتها له املِتافيزيا ُء الغرب ّية وقد بلغت يف
«الحي العامل» و«الحيوان الكادح» قد
التقنية الحديثة شأوها األخري .اإلنسان الذي اصطبغ بصبغة
ّ
يفقد ماهيّته اإلنسانيّة إ ْن هو أوغل يف خضوعه لسلطان التقنية .وحني يفقد اإلنسان هذه املاهيّة ،يعود
حلقات (حلقة طور 11 ،أيلول  ،)1969ص .367
ٌ
[[[ -هايدغر،
«Die verschiedenen Epochen der Geschichte des Seins – das unterschiedliche und aufeinander folgende
Sichentziehen des Seins in seinem Geschick – sind die Epochen der verschiedenen Weisen, in denen sich
dem abendländichen Menschen die Anwesenheit zuschickt” (Heidegger, Seminare, GA 15, Frankfurt,
Klostermann, 1986, S. 367).
[[[ -هايدغر ،دروب الغابة ،ص .294
“Funktionär der Technik” (Heidegger, Holzwege, GA 5, Frankfurt, Klostermann, 1977, S. 294).
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أقل األخطار .ذلك أ ّن حقبة التقنية الحديثة مستم ّر ٌة إىل أجلٍ
ي للبرشيّة ولألرض من ّ
خطر اإلفناء املا ّد ّ
غ ِ
معلوم .وليس يف مستطاع اإلنسان أن يستثري مبحض إرادته تح ّو ًل عميقًا يف اإليفادات الق َدريّة
ري
ٍ
«ليل
التي ترسلها الكينون ُة إىل اإلنسان وإىل الكائنات .فالغروب الذي ينتاب الكون ميكن أن ينقلب ً
املأساوي عن «شتا ٍء ال نهاية له»[[[ .هي الكينونة
من أجل فج ٍر آخ َر»[[[ .ولك ّنه قاد ٌر أيضً ا عىل اإلعالن
ّ
إرسال آخر ينبئ عن انبالج فجر جديد
ً
عينها صاحبة القرار يف ذلك كلّه .فإ ّما أن ترسل من عندها
لإلنسان ّية ،وإ ّما أن تنغمر انغام ًرا يف حقبة اكتامل املِتافيزياء ،فتنحجب وتصمت صمتًا بليغًا .قبل ذلك
ينبغي لألرض أن تجتاحها ويالتُ االقتدار األعظم « :قبل أن تنبسط الكينون ُة يف حقيقتها األصليّة،
ُكتسح األرض ،ويجب
رصع العامل ،ويجب أن ت َ
يجب أن ت َ
ُكس الكينون ُة مبا هي إرادةٌ ،ويجب أن يُ َ
الخاليص يف إرساالت
أن يُك َره اإلنسا ُن عىل العمل وحسب»[[[ .حينئذ ميكن استرشاف التح ّول
ّ
الكينونة .وهو تح ّو ٌل يتّخذ هيئة االنسالك يف حقب ٍة تاريخ ّي ٍة جديد ٍة.
يستطيع اإلنسان أن يشارك يف هذ التح ّول عىل قدر ما ينظر نظ ًرا حصيفًا يف الخطر« :إنّنا نبرص
ل أ ّن
الخطر فنستبرص من َّو ما به الخالص»[[[ .ومع أ ّن هايدغر يح ّرض اإلنسان عىل الرتقّب الفطن ،إ ّ
اإلرادي ،فيظ ّن نفسه
الرتقّب ال يعني اإلذعان والخضوع .نصيحة هايدغر ألّ ينج ّر اإلنسان وراء الفعل
ّ
قاد ًرا بوسائل التقنية الحديثة أن يصارع التقنية الحديثة .الرتقّب يعني أن ينعطف اإلنسان إىل الكينونة
حتّى يصغي إىل ندائها الجديد .لذلك غال ًبا ما يتح ّدث هايدغر عن التوبة واالرتداد ،وقد يكون يف
يت القديم يف تنشئته الكاثوليك ّية .توب ُة اإلنسان هي توب ٌة إىل الكينونة،
تح ّدثه هذا يش ٌء من األثر الالهو ّ
رس
يُكسبه إيّاها ّ
تحس ٌ
س آخر ملعاين السكن عىل األرض ،ومعاين القرى من األشياء ،ومعاين التامس ّ
الكون الفسيح .هي دعو ُة الفكر إىل الذكر أو االستذكار حيث ينجيل لإلنسان أ ّن الخالص إنّ ا يأيت
املائتني من موقع توبتهم العميقة الناشبة يف عمق ماه ّيتهم « :إ ّن الخالص يجب أن يأيت من حيث

[[[ -هايدغر ،دروب الغابة ،ص .326-325
[[[ -املرجع نفسه ،ص .295
ومقاالت ،ص .69
ٌ
محارضات
ٌ
[[[ -هايدغر،
“Ehe das Sein sich in seiner anfänglichen Wahrheit ereignen kann, muß das Sein als der Wille
gebrochen, muß die Welt zum Einsturz und die Erde in die Verwüstung und der Mensch zur bloßen
Arbeit gezwungen werden» (Heidegger, Vorträge und Aufsätze, op. cit., S. 69).
[[[ -املرجع نفسه.37 ،
“Wir blicken in die Gefahr und erblicken das Wachstum des Rettenden” (Heidegger, Vorträge und
Aufsätze, op. cit., S. 37).
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يصيب املائتني تح ّو ٌل يف ماه ّيتهم»[[[ .ال ريب أ ّن توبة اإلنسان إىل الكينونة تستوجب التزا ًما فكريًّا
االستذكاري ال يفعل
إل الفكر املستذكر .ذلك أ ّن الفكر
حا ،غري أ ّن مثل هذا التح ّول ال يدركه ّ
ّ
رصي ً
ين الصحيح هو فعل الفكر أل ّن «الفكر هو
وال يصنع وال يُنجِز عىل غرار التقنية الحديثة .الفعل اإلنسا ّ
الحقيقي» .أ ّما أ ّول التزامات الفكر ،فهو االلتفات إىل االلتباس الذي يصيب الكينونة يف زمن
الفعل
ّ
التقنية .فزمن التقنية الحديثة هو يف الوقت عينه زمن الضيق وهو زمن االرتداد إىل الكينونة .ولذلك
رأس إيانوسيوس[[[.
ّ
يصح فيه ،عىل سبيل التج ّوز ،الصورة املجازيّة التي ينطوي عليها ُ
إقبال إىل
ً
قابل لإلمساك ،بل
رضا ً
ومن ث ّم ،فإ ّن االرتداد إىل الكينونة يكون يف رعايتها ال حا ً
كل غنى الغياب .الكينونة ،إقبالً إىل الحرضة ،تأيت إلينا ( )An-wesenيف
الحرضة به يحتجب ّ

ين ،ولك ّنها أيضً ا
صورة اإليفاد الق َد ّ
ري  :يف زمن التقنية قد تتّخذ الكينونة اسم االستنهار الكو ّ
تلتحف بأسامء أخرى من غري أن متاثلها وتتامهى وإيّاها أل ّن الكينونة تستكره الهويّات الصلبة:
األربعي ( Geviertاألرض والسامء،
الرباعي أو
وهب ،وتار ًة أخرى إرأيغنيس ،وطو ًرا
فهي تار ًة
ٌ
ّ
ّ
واملائتون واآللهة) ،وأطوا ًرا لعبة األشياء والعامل .فاالرتداد يتحقّق باستذكار جميع األسامء التي ال
تناسب الكينونة بحيث إ ّن الكينونة تصاب بأزم ٍة عميق ٍة يف هويّتها .لذلك يح ّمل هايدغر االصطالح
ٍ
يف املعتمد[[[ .وهو ،يف ختام بحثه يف
ين ()Ereignis
األملا ّ
دالالت تتجاوز مج ّرد املعنى الحر ّ
[[[ -هايدغر ،دروب الغابة.273 ،
”“Die Rettung muß von dort kommen, wo es sich mit den Sterblichen in ihrem Wesen wendet
(Heidegger, Holzwege, GA 5, Frankfurt, Klostermann, 1977, S. 296).
ّ
الروماين ذو الوجهني ( ،)Janusيرمز إىل املايض ويرمز إىل املستقبل .يفتح الرومان معبده يف زمن الحرب ويغلقونه يف زمن
[[[ -هو اإلله
اللغوي
ستهل العام الجديد ( .)Januariusيف أصله
السلم .ومنه اشتقّت يف اللغة الالتين ّية تسمية الشهر الذي به يُختم العام املنرصم ويُ ّ
ّ
الالتيني أوفيدُ س ( 43ق .م 14 – .ب .م ).عىل داللة العبور واالنتقال .وقد يكون هايدغر قد استهوته دالل ُة الرتدّد بني زمنني،
يعرث الشاعر
ّ
وقابل ّية التل ّبث واالنتقال ،واحتامل السلب واإليجاب يف شخص ّية هذا اإلله حتّى يعتمده وصفًا لحقبة التقنية الحديثة.
ّ
ّ
ّ
الذايت ( .)ereignenوبحسب هذا املعنى األ ّول ،فإنّ
الذايت أو التخصيص
الذايت أو االستدخال
[[[ -كلمة مشت ّق ٌة من فعل االستمالك
إعراض هايدغر
َ
الخاصة وبلوغ الكينونة إىل أصالتها الذات ّية .ويف هذا جوهر املسعى الذي يربّر
اإلرأيغْنيس تعني بلوغ الكائنات إىل كينونتها
ّ
ينصب الكينون َة علّ ًة أوىل وجوه ًرا صمدًا وكائ ًنا أسمى .واالستمالك ال يعني يف هذا
عن املقاربة املِتافيزيائ ّية للكينونة حيث العقل
الحساب ّ
ّ
الخاصة واستدخاله لكينونته يف عمق ذاته .ومث ّة معنى آخر للكلمة يف صيغة الفعل
السياق االستحواذ عىل اليشء ،بل بلوغ اليشء إىل ذاته
ّ
املتض ّمن للفاعل ( .)sich ereignenوهو معنى ّ
ين
يدل عىل حدوث اليشء وتأتّيه يف الوجود .أ ّما املعنى األخري
ّ
املشتق من الفعل األملا ّ
القديم الحامل لداللة النظر ( ،)er-äugnenفيشري إىل اعتالن حقيقة اليشء واستدعائها لنظر الدازاين حتّى يستدخلها يف موضع اختباره
للكينونة ( .)daأنظر ف .فرشرتاتن« ،معنى اإلرأيغْنيس يف الزمن والكينونة» ،الدراسات الفلسف ّية ،كانون الثاين – آذار ،1986 ،ص 133-113؛
ج .غريش« ،الهو ّية واالختالف يف فكر مارتن هايدغر .سبيل اإلرأيغْنيس» ،مجلّة العلوم الفلسف ّية والالهوت ّية ،عدد  ،1973 ،57ص 111-71؛ ج.
رضوب من التفكّر يف فلسفة هايدغر األخرية ،منشورات جامعة إنديانا.1984 ،
كوكلامنس ،يف حقيقة الكينونة.
ٌ
Ph. Verstraeten, « Le sens de l’Ereignis dans Temps et Être », Les Études philosophiques ; J. Greisch,
« Identité et différence dans la pensée de Martin Heidegger. Le chemin de l’Ereignis », Revue des sciences
philospohiques et théologiques ; J. Kockelmans, On the Truth of Being. Reflections on Heidegger’s
later Philosophy, Indiana University Press.
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االنتاميئ بني الكينونة واإلنسان
ّ
الهويّة واالختالف[[[ ،يضع اإلرأيغنيس مقابل الغشْ ِتل[[[  :فالتالزم
هو سبيل الخالص ،عىل أن تكون الصدارة للكينونة ال لإلنسان .فاإلرأيغنيس ليس حدث ًا يحدث،
العفوي بني الكينونة واإلنسان به ت ُقبل
بل هو رشك ٌة عفويّ ٌة بني الكينونة واإلنسان .إنّه االنسجام
ّ
منفعي.
رشعي أو استجالب
الكينونة إىل اإلنسان ومن ث ّم اإلنسان إىل الكينونة من غري استدعاء
ّ
ّ
ولكن ،قبل ذلك كلّه ،أي قبل التوبة واالرتداد إىل حقيقة الكينونة املتجلّية يف اإلرأيغنيس ،يجب
يل ( [[[)Irreباحثًا عن الكينونة من أجل الفوز باالنتامء
رشد الضال ّ
عىل اإلنسان أن يخترب حالة الت ّ
الحقيقي .ذلك أ ّن التقنية الحديثة هي يف وجه من الوجوه «تنظيم الفاقة»[[[ ،متتحن اإلنسان امتحانًا
ّ
قبل أن يجرؤ عىل االنعطاف والتح ّول.
يل إذًا إىل االستذكار الذي يجعل اإلنسان يتجاوز الضيق ويتجاوز نسيان الضيق.
ما السبيل العم ّ
يبدو أ ّن املسألة تستلزم خطوتني اثنتَني :األوىل تبادر إليها الكينونة ،والثانية يضطلع بها اإلنسان .يف
فضل من أفضال الكينونة أو نعم ًة ( )Huldمن نعمها ،عىل ح ّد تعبري
ً
الخطوة األوىل علينا أن نرتقّب
يئ يجعله
هايدغر .ذلك أ ّن الكينونة هي وحدها قادر ٌة عىل إسعاف اإلنسان ،فتزيّن فك َره باستعداد إصغا ٍّ
تنسل إىل منفسحاته
ّ
ج
يل» ،ويرىض مبعاينة الضيق وما وراء الضيق من انفرا ٍ
رشد الضال ّ
«يخترب الت ّ
الريض بالضيق
الكينون ُة يف خف ٍر عظيمٍ  .أ ّما الخطوة الثانية ،فهي أشبه بارتداد يهيّئ اإلنسان لالضطالع
ّ
ومبا يستتليه من انعطاف نحو الحقيقة املتأللئة من وراء االنسداد الكالح يف األفق .غري أ ّن مثل هذا
يل .فاإلنسان ال يتح ّرر
رشد الضال ّ
االضطالع ال يعني عىل اإلطالق الخضوع لحتم ّية التقنية وإلزام ّية الت ّ
يئ يف كائنيّة الكون والعامل والكائنات ،بل يتح ّرر عىل قدر
بنزع محدوديّته الناشئة من انسالكه التلقا ّ
ما يرىض بالقسمة ،قسمة مقامه بني الكائنات ،وبالنصيب ،نصيب إحرازه اإلدراك املالئم ،وباملصري،
مصري انتاسبه إىل تاريخ ّية الكينونة ،وبالق َدر ،ق َدر اإلرساالت املتعاقبة التي مت ّن الكينون ُة بها عليه:
«ما ّ
انفك ق َد ُر الكشف يهيمن هيمن ًة عىل اإلنسان .ولكن ليس ذلك عىل حتم ّية االضطرار .ذلك أ ّن
[[[ -أنظر هايدغر ،التامثل واالختالف :
Heidegger, Identität und Differenz, GA 11, Frankfurt, Klostermann, 2006.
(إسهامات يف الفلسفة  :يف اإلرأيغنيس) الذي يوازي كتاب الكينونة والزمان ،يتحدّ ث هايدغر عن انعطافة يف
ٌ
[[[ -يف الكتاب الضخم
اإلرأيغنيس عينه صوب الغشْ ِتل :
Heidegger, Beiträge zur Philosophie. Vom Ereignis, GA 65, Frankfurt, Klostermann, 1989, S. 407.
ّ
ضاليل يف بحثه الذي يحمل العنوان « :يف ماه ّية الحقيقة» ،معامل الطريق.196 ،
ترش ٌد
[[[ -يتحدّ ث هايدغر عن الالحقيقة مبا هي ّ
“Die Un-wahrheit als die Irre” (Heidegger, “Vom Wesen der Wahrheit”, Wegmarken, GA 9, Frankfurt,
Klostermann, 1976, S. 196).
ومقاالت ،ص .91
ٌ
محارضات
ٌ
[[[ -هايدغر،
«Die Technik ist […] die organisation des Mangels» (Heidegger, Vorträge und Aufsätze, op. cit., S. 91).
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اإلنسان ال يصبح ،عىل وجه الدقّة ،ح ًّرا إلّ عىل قدر ما ينتسب إىل ميدان الق َدر ،فيغدو ،عىل هذا
النحو ،كائ ًنا ُمصغ ًيا ،ال كائ ًنا ُمذع ًنا»[[[ .معنى هذا القول أ ّن اإلنسان ينبغي أن يُقبِل إىل الكينونة يف
كشفها األخري وهو يف حالة اإلصغاء الح ّر ،ال يف حالة اإلذعان والخضوع واالنسحاق .غري أ ّن ح ّريّته
تنبثق من بهاء الكشف األخري« :حني نتفكّر ،بخالف ذلك ،يف ماه ّية التقنية ،نخترب االستنهار اختبارنا
لق َدر من أقدار الكشف .وبذلك نكون قد سبقنا فأقمنا يف املنفسح الح ّر للق َدر»[[[ .املطلوب إذًا أن
ينفتح اإلنسان عىل ماه ّية التقنية حتّى يفوز بالنداء املح ِّرر املنبثق من الكينونة يف كشفها األخري.
معي للكشف األخري أو للخالص .وال ميكن اإلنسان أن يحتسب الزمن
غري أنّه ليس من زمنٍ ّ ٍ
عىل هذا النحو أل ّن االحتساب يخالف ماهيّة اإلنسان األصليّة التي تجعله كائن الرتقّب واالضطالع
الخاليص ويخترب
الريض بالضيق املقبل إىل االنفراج .ليك يستطيع اإلنسان أن يعاين املنعطف
ّ
ّ
تجل الكينونة يف
يل ،ينبغي له أن يرتقّب ّ
األشياء أشيا َء ح ّر ًة منعتق ًة من ّ
كل متوضعٍ
علمي استغال ٍّ
ٍّ
إل أ ّن املنعطف ال يأيت
الحسابةّ .
يشق أجنحة الليل وييضء ظلمة التقنية
هيئة الربق الخاطف الذي ّ
ّ
الزمني ،بل هو ينبثق من معاناة التقنية ليُظهر ماهيّة الكينونة
بعد التقنية الحديثة عىل هيئة التعاقب
ّ
يف وجهها املرشق ،يف حني أ ّن التقنية ت ُظهر الكينونة يف وجهها املظلم .يف الزمن الحارض تتّخذ
الكينونة هيئة االستنهار (الغشْ ِتل) ،يف حني أ ّن الخالص يأتينا حني تتّخذ الكينونة هيئة اإلرأيغنيس
الشعري
الحس
يئ .وحده
الذي يض ّم الكينونة واإلنسان واألشياء يف تناغم االنتامء
ّ
ّ
ّ
العفوي التلقا ّ
حلول صاعقًا« :ما من تح ّول يجري من غري مواكبة تشري أ ّولً إىل
ً
حل
الرهيف يبرص املنعطف وقد ّ
السبيل .ولكن كيف للمواكبة أن تقرتب إ ْن مل يُضئ اإلرأيغنيس الذي ،إذ يستدعي ماهيّة اإلنسان
ويستثريها إليه ،يجعلها يف نُصب النظر ،أي يف مدارك االستبصار ،والذي يقود ،بهذا االستبصار،
الشعري؟»[[[.
ّري
ّ
بعضً ا من املائتني إىل املبنى التفك ّ

ومقاالت ،ص .28
ٌ
محارضات
ٌ
[[[ -هايدغر،
“Immer durchwaltet den Menschen das Geschick der Entbergung. Aber es ist nie das Verhängnis eines
Zwanges. Denn der Mensch wird gerade erst frei, insofern er in den Bereich des Geschickes gehört und
so ein Hörender wird, nicht aber ein Höriger” (Heidegger, Vorträge und Aufsätze, op. cit., S. 28).
ومقاالت ،ص .34
ٌ
محارضات
ٌ
[[[ -هايدغر،
“Wenn wir jedoch das Wesen der Technik bedenken, dann erfahren wir das Ge-stell als ein Geschick der
Entbergung. So halten wir uns schon im Freien des Geschickes auf” (Heidegger, Vorträge und Aufsätze,
op. cit., S. 29).
ومقاالت ،ص .95
ٌ
محارضات
ٌ
[[[ -هايدغر،
“Kein Wandel kommt ohne vorausweisendes Geleit. Wie aber naht ein Geleit, wenn nicht das Ereignis
sich lichtet, das rufend, brauchend das Menschenwesen er-äugnet, d. h. er-blickt und im Erblicken
Sterbliche auf den Weg des denkenden, dichtenden Bauens bringt?” (Heidegger, Vorträge und Aufsätze,
op. cit., S. 95).
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الحس الرهيف يأتينا من اإلصغاء إىل نربات األرض« :لنا آذا ٌن ألنّنا نستطيع أن نُعري
مثل هذا
ّ
األذن الصاغية الواعية ،وبفضل هذا اإلصغاء الواعي يُتاح لنا أن نُنصت إىل نشيد األرض ،وإىل
يظل مبنأًى عن الضجيج الهائل الذي يج ّره اإلنسان بني
ارتعاشاتها ومت ّوجاتها ،وهو النشيد الذي ّ
املكتسح»[[[ .املطلوب أن ينفتح اإلنسان عىل ماه ّية التقنية حتّى
اآلونة واألخرى عىل سطحها
َ
منفسح
والتجل .فهي
ّ
يفوز بالنداء املح ِّرر .ذلك أ ّن الطبيعة تحتمل وجو ًها شتّى من االنكشاف
ُ
الح ّريّة املطلقة لألشياء ت ُقبل وت ُدبر ،يف ك ٍّر وف ٍّر ،وعىل تعاقب اإلرساالت الق َدريّة التي ت ُفرج عنها
ري« :الطبيعة (الفوسيس) هي يف نظر اإلغريق االس ُم األ ّول
الكينونة بحسب ما ترتأيه هي من تداب َ
والجوهري للكائن عينه يف كلّ ّيته .الكائن هو يف نظرهم ما يتفتّح ويتحقّق ،من بعد أ ْن ينمو بذاته
ّ
أي أمرٍ ،وال يلبث أن يعود إىل ذاته وينقيض ،وهو بذلك امللكوتُ الذي ال
من غري أن يُكره عىل ِّ
ّ
ينفك يتع ّزز بانبساطه وبانقباضه»[[[ .صونًا لحركتَي االنبساط واالنقباض ،ال يستطيع اإلنسان إلّ أن
الس ْنهايت التي ترىض
يعتصم بالعزوفيّة ( ،[[[)Gelassenheitأي بالسكونيّة املنصتة الراعية .هي ال ِغ ِّ
أي رضب من رضوب
بأن ترتك ( )lassenاألمور تجري يف الطبيعة عىل مزاجها ،فتعزف طو ًعا عن ّ
املعانفة أو املغالظة أو التحامل .وما ال ريب فيه هو أ ّن هايدغر يعتقد اعتقا ًدا راسخًا أ ّن ماه ّية
الكينونة ،وهي االسم اآلخر للطبيعة (الفوسيس) اإلغريق ّية ،هي التي تُ يل مثل هذا العزوف عىل
ٌ
وحي أو اعتال ٌن
انكشاف أو
اإلنسان .فالكينونة ليست جوه ًرا أو كائ ًنا من الكائنات أو ذاتًا ،بل هي
ٌ
انحجاب أو انكفا ٌء أو ارتدا ٌد أو خفا ٌء .يف زمن اإلغريق األ ّول انبثق ملثل هذا التوت ّر
تجل يصاحبه
أو ٍّ
ٌ
«حقيقي عىل وجه مختلف»[[[ .لذلك ما كان يف مقاصد هايدغر أن يخاصم
الخفر يف الكينونة عل ٌم
ٌّ
الغريب .املنطق  :نظريّة هرياقليطس يف اللوغوس ،مجموعة األعامل الكاملة ،55 ،فرنكفورت ،كلوسرتمان،
[[[ -هايدغر ،بداية الفكر
ّ
 ،1987ص .247
“Wir haben Ohren, weil wir horchsam hören können und bei dieser Horchsamkeit auf das Lied der
Erde hören dürfen, auf ihr Erzittern und Beben, das doch unberührbar bleibt von dem riesenhaften
Lärm, den der Mensch auf ihrer vernutzten Oberfläche bisweilen veranstaltet” (Heidegger, Heraklit.
Der Anfang des abendländichen Denkens. Logik : Heraklits Lehre vom Logos, GA 55, Frankfurt,
Klostermann, 1987, S. 247).
[[[ -هايدغر ،نيتشه  :إرادة الق ّوة مبا هي فنٌّ ،ص .94
“Phusis is für die Griechen der erste und wesentliche Name für das Seiende selbst und im Ganzen.
Das Seiende ist ihnen dasjenige, was eigenwüchsig und zu nichts gedrängt aufgeht und hervorkommt
”und in sich zurückgeht und vergeht, immer aber das aufgehende und in sich zurückgehende Walten
(Heidegger, Nietzsche : Der Wille zur Macht als Kunst, GA 43, Frankfurt, Klostermann, 1985, S. 95).
[[[ -أنظر هايدغر ،العزوف ّية ،غونرت نِسكه ،بفول ِتنغن.1959 ،
Heidegger, Gelassenheit, Günther Neske, Pfultingen, 1959.
[[[ -هي عبارة جان بوفريه ،تلميذ هايدغر النجيب يف فرنسا ،ساقها يف محاوراته :
Jean Beaufret, Entretiens, Paris, PUF, 1984, p. 63.
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التقنية ويُعرض عن مكتسباتها ويدين جهودها السليمة ،وال أن يح ّن حني ًنا م َرض ًّيا إىل العصور
جل ه ّمه كان الفوز بفهم أعمق ملاه ّية التقنية الحديثة مبا هي موض ُع
القدمية أو البدائ ّية املنرصمةُّ .
اعتالن ملنحجبات اإلرساالت التي مت ّن بها الكينون ُة عىل الكون .عوضً ا من الحنني إىل املايض،
يجب مواجهة التقنية يف أخطر منزلقاتها حتّى نستطيع أن نتدبّر وج ًها آخر للكينونة يف األزمنة
يتخل
ّ
املقبلة .عىل قدر ما يقوى اإلنسا ُن عىل استشعار الخطر الداهم يف التقنية ،يته ّيأ له ال أن
يغي موقفه منها ومن وعودها الزائفة.
تخلّ ًيا وهم ًّيا عن الوسائل السليمة التي تتيحها التقنية ،بل أن ّ
اللجوء السليم إىل التقنية ليس هو الخطيئة املميتة ،بل الخطيئة األعظم هي يف الخضوع املنسحق
لسلطان التقنية ويف تشويه عالقة اإلنسان باألشياء ،ومن وراء األشياء بالكينونة .مسؤول ّية اإلنسان أن
يل يستطيع أن يساعد اإلنسان
ً
ينهج إىل األشياء
سبيل آخر غري سبيل االستنهار .وليس من تدبري عم ّ
االستذكاري« :الفكر يُنجز عالقة الكينونة
يف مثل هذا النهج أنجع وأمىض وأرقى من تدبري الفكر
ّ
مباهيّة اإلنسان»[[[ .هو الفكر عينه الذي ميارسه هايدغر عندما يستذكر رضوب االعتالن ورضوب
االحتجاب التي اختربتها الكينون ُة عىل تراخي عصور املِتافيزياء الغرب ّية .هو فك ٌر يروم أن يضع
العفوي الو ّهاب .فإذا كانت
اإلنسان يف قرىب الكينونة وأن يه ّيئ للكينونة املوضع األمثل لتفتّحها
ّ
التقنية الحديثة تعيق مثل هذا التفتّح ،فإ ّن الفنون واألعامل الف ّن ّية ميكنها أن تهب الكينونة املنفسح
اإلغريقي األ ّول
الفجري
األنسب العتالناتها .غري أ ّن العمل الف ّن ّي هو عو ٌد إىل التقنية يف مدلولها
ّ
ّ
حيث كان اإلنسان يلوذ بالف ّن استلها ًما لحضو ٍر ح ٍّر تأيت إليه الكينون ُة يف ثنايا العمل الف ّن ّي املتقن.
السببي بني املِتافيزياء الغرب ّية والتقنية احلديثة
التباسات الربط
ّ

السببي بني املِتافيزياء الغرب ّية والتقنية
يحسن يف الختام أن يسأل املرء عن مس ِّوغات هذا الربط
ّ
الجذري الذي يج ّرم هذه املِتافيزياء ويعيب عليها
الحديثة .هل يجوز أن نصاحب هايدغر يف نقده
ّ
ما ج ّرته عىل األشياء والكائنات واملوجودات من عدوان شنيع مقيت؟ وهل ميكننا أن نركن إىل
الكينونة وحدها يف تسيري أمور العامل ويف تدبّر شؤوننا بحسب مزاجها املتقلّب املتأرجح بني
اعتالن ال يلبث أن ينحجب يف ذروة اعتالنه ،وانحجاب ال يعتّم أن يعتلن يف صميم انحجابه؟
يحق لنا أن نحرص قابل ّيات الكون ومستقبالت العامل وكيف ّيات الوجود وطاقات التاريخ يف
وهل ّ
وجه واحد من وجوه اختبار األشياء ،وهو الوجه الذي يومئ إليه هايدغر يف ربطه التقنية باملِتافيزياء
[[[ -هايدغر« ،رسالة يف اإلنس ّية» ،معامل الطريق ،ص .313
“Das Denken vollbringt den Bezug des Seins zum Wesen des Menschen” (Heidegger, “Brief über den
‘Humanismus’”, Wegmarken, GA 9, Frankfurt, Klostermann, 1976, S. 313).
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يصح
منحل يف منحدرات التقنية املنحرفة؟ وهل
ًّ
مرتسم يف معارج الكينونة املتأللئة ،وإ ّما
إ ّما
ً
ّ
أ ّن التقنية التي تستثمر طاقات األرض وتطمح إىل استعامر الكواكب القريبة يف الفضاء األرحب
ٍ
حاالت يف
هي الطريق الضيّقة التي ستفيض إىل العدميّة املطلقة أم أ ّن هذه التقنية قد تُفرج عن
ين يف مركّبه
املباين اإلنسان ّية الفرديّة والجامع ّية ته ّيئ الختبارات جديدة مل يألفها الكائن اإلنسا ّ
ين يف مركّبه املصطنع املعقّد الذي
يل؟ هي حاالتٌ قد يأنس إليها الكائ ُن اإلنسا ّ
الجسام ّ
ين الحا ّ
محس ٍ
نات
قد تتآلف عنارصه يف هندسة جين ّية جديدة مقبلة إلينا ستستدخل إىل بنية اإلنسان الدماغ ّية
ّ
كل اآلفاق املعرفيّة اإلنسانيّة التي تع ّود ارتيادها حتّى اآلن االختبار
تكوينيّ ًة بنيويّ ًة تبلغ به إىل تجاوز ّ
الهايدغري هو الدازاين الذي فيه تعتلن حقائق الكينونة وأرسا ُرها؟
يظل اإلنسان
ين .حينئذ هل ّ
ّ
اإلنسا ّ
ربا .ولك ّن هذا االستمرار قد يتحقّق عىل كيف ّيات أخرى مل تألفها املِتافيزياء الغرب ّية عينها[[[.
ّ
أ ّما الفائدة الفكريّة من ربط التقنية الحديثة باملِتافيزياء فيجب أن نقرنها مبا ساقه أهل املعرفة
الذين سبقوا هايدغر إىل انتقاد العقالن ّيات األدات ّية املسيطرة عىل املجتمعات الغرب ّية املعارصة.
فالعقالن ّية عقالن ّياتٌ  ،منها األدات ّية ،ومنها التسويغ ّية ،ومنها الغائ ّية[[[ .أ ّما هايدغر ،فنجح يف انتقاد
جا عىل منوال من سبقه من فالسفة نقد العقالنيّة الحديثة .غري أ ّن انتقاد
األداتيّة والتسويغيّة ،ناس ً
العقالنيّة الغائيّة التي تستجيل املقاصد القصوى واملعاين الق ّوامة واملثُل العليا ،فال يجوز إبطالها
من ج ّراء انحراف حدث هنا والتواء جرى هناك وتشويه افتُعل هناك .قد يعاتب املرء هايدغر عىل
ين
يل للعقالن ّية يف جميع وجوهها ،وتعميامته املجحفة الظاملة التي تج ّرد العقل اإلنسا ّ
نقده الشمو ّ
التبص والتمييز والحكم واإلفتاء .استجال ًء لهذه الخلفيّات التاريخيّة التي أث ّرت
كل قدرة عىل
من ّ
ّ
ريا بيّ ًنا يف ِفسارة هايدغر التفكيكيّة ،ال ب ّد من اإلشارة املقتضبة يف هذا السياق إىل النقد الذي
تأث ً
عقده ماكس ِ
فيب ( )1920-1864حني فكّك األنظومة التقنية التي تنطوي عليها الرأسامل ّية املعارصة،
وأبان أ ّن األصل يقرتن بالنظرة الشاملة إىل الكون .وهي نظر ٌة فلسف ّية أخالق ّية تع ّزز مقولة االستثامر،
الربوتستانتي .ويحسن أيضً ا االلتفات
فتُظهر الوشائج الخفيّة التي تصل الرأسامليّة بروح املذهب
ّ
إىل الجيل األ ّول من فالسفة مدرسة فرنكفورت ،والسيّام ِهر ِب ْرت ماركوزه ( )1979-1898وتيودور
[[[ -راجع :

Luc Ferry, Le nouvel ordre écologique : l’arbre, l’animal et l’homme, Paris, Grasset, 1992 ; Id., La
révolution transhumaniste : comment la technomédecine et l’uberisation du monde vont bouleverser
nos vies, Paris, Plon, 2016.
ّ
األملاين كارل أوتّو أبِّل ( )2017-1922يف العقالن ّيات الحديثة :
[[[ -راجع البحث الذي أنشاه الفيلسوف

K. O. Apel, «Esquisse d’une théorie philosophique des types de rationalité», Le Débat, mars-avril 1988,
49, p. 142- 163.
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حها التسلّط ّية وانحرافاتها األخالق ّية.
أدورنو ( )1969-1903اللذين عابا عىل العقالن ّية الغرب ّية مطام َ
وميكن أيضً ا الحديث عن إرنست يون ِغر ( )1998-1895الذي نظر إىل شكل ( )Gestaltأو هيئة
الشكل يف أفق
ُ
العامل نظرت َه إىل الصورة النافذة املهيمنة يف العامل املعارص[[[ ،ولنئ ارتسمت هذا
اإلنسان املتف ّوق املتجاوز لذاته والعابر للمحدوديّة اإلنسان ّية .لذلك تبقى هذا الشكل ،بحسب
هايدغر ،مق ّي ًدا بإرادة الهيمنة التي تنطوي عليها إراد ُة االقتدار النيتشويّة التي تح ّولت يف حقبة
جزة إىل إرادة اإلرادة.
املِتافيزياء املن َ
البنيوي
الهايدغري ملرسى املِتافيزياء الغربيّة واالنتقاد
واضح بني التفكيك
ال جرم أ ّن الفرق
ّ
ّ
ٌ

الذي ساقه هؤالء جمي ًعا يف سياق تقويم العقالن ّية الغرب ّية الحديثة .فالتفكيك يبلغ بهايدغر حدود

االرتياب من مطالب العقل عينه ومن مطامحه ومقاصده[[[ .فالعقل هو السلطان الذي ينبغي تقويضه

رص هايدغر
عند هايدغر ،فيام هو امليزان الذي يجب ضبطه وتقوميه وتأهيله عند اآلخرين .وحني ي ّ

يتبي له أ ّن أفضل السبُل
كل التواءات العقالنيّة
عىل افتضاح ّ
ّ
الحسابة يف مطاوي املِتافيزياء الغربيّةّ ،
للنجاة من سلطان العقل هو عزل اإلنسان عن مقام الصدارة والركون إىل الطبيعة وإىل األشياء وإىل
العفوي وإىل الكينونة وإىل األقدار واألرسار .ومن ث ّم ،ال يبقى لإلنسان سوى
ين
ّ
الجريان الكو ّ

االعتصام بلغة أخرى هي غري لغة العقل والتمثّل والتص ّور واملحاسبة واملحاكمة .إنّها ،بال أدىن
تظل
يل .بيد أ ّن املشكلة الكأداء ّ
ريب ،لغة الشعر والتص ّوف والعرفان واالنخطاف
ّ
العلوي أو السف ّ

ري الذي تبتّه الكينون ُة عىل تعاقب إرساالتها
ناشب ًة يف هذا اإلرصار الرهيب عىل أعظم ّية القرار الق َد ّ
يل.
الفجري
ين يف الزمن
ّ
الكون ّية منذ انفطار التفكّر اإلنسا ّ
اإلغريقي االستهال ّ
ّ

فإذا ثبت أ ّن اإلنسان ينزع إىل االنحراف ومييل إىل الهيمنة ويبتهج باالستبداد ،وقد تعاظم هذا

ملقام
كلّه يف زمن التقنية الكون ّية ،فالوسيلة األنجع ال تكون بعزله ،بل بتقوميه وتهذيبه وتأهيله
ٍ

يظل من الحلول الصوفيّة
الخلق .ال ريب يف أ ّن الركون إىل الكينونة ّ
ّ
النقدي
ّ
يليق بوعيه الذايتّ

ٌ
ّبي ،يف حني أ ّن
سبيل
ٌ
األخّاذة .ولك ّنه
محفوف مبخاطر االستقالة واالعتزال والتلبّث الوجدا ّ
ين الرتق ّ
[[[ -أنظر .Ernst Jünger, Der Arbeiter. Herrschaft und Gestalt, Stuttgart, Klett-Cotta, 1982 :
الهايدغري ،فاستلهموه وأنشأوا منه مذه ًبا فلسف ًّيا
[[[ -ال بدّ من اإلشارة إىل أنّ ثلّة نابغ ًة من الفالسفة الغرب ّينب تأثّروا تُأثّ ًرا حميدً ا باالنتقاد
ّ
يراعي خصوص ّية الطبيعة والبيئة ،ولكن من غري أن يطرد اإلنسان من موقعه املتدبّر املسؤول .راجع :
Jacques Ellul, La technique ou l’enjeu du siècle, Paris, Armand Colin, 2008 ; Hans Jonas, Technik,
; Medizin und Ethik : Zur Praxis des Prinzips Verantwortung, Frankfurt a. Main, Suhrkamp, 1985
Andrew Feenberg, Questioning Technology, New York and London, Routledge, 1999.
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الناس يتوقون إىل حياة الكرامة واملساواة والعدل واألخ ّوة .وهي قي ٌم ال ميكن منارصتها وتعزيزها
يل بني الكينونة واإلنسان.
وإنشابها يف البنى القانون ّية والترشيع ّية الكون ّية مبج ّرد التامس البوح الخلي ّ

فالتح ّديات العلميّة واإلشكاليّات التقنية واالستصالحات الجينيّة يف كائنات الطبيعة ويف الكائن

رسيّة التي تومئ
اإلنسا ّ
ين ال يستطيع اإلنسان أن يضطلع بها اضطالع املتأ ّمل يف املشورات ال ّ
الهايدغري عىل كرامة الكائنات
صحيح أ ّن الحرص
القديس املقتدر.
إليها الكينونة من مقامها
ّ
ٌ
ّ
يظل هو األفق السليم الذي ينبغي
وكرامة الكينونة وعىل سالمة البيئة وسالمة اإلنسان واإلنسان ّية ّ

حمل وجوه ومخز ُن طاقات .هو قاد ٌر عىل معانفة
أن تنسلك فيه ُّ
كل املباحثات العقالنيّة .فالعقل ّ

خليق برعايتها ومالطفتها وصيانتها واستخراج مختمر
الطبيعة والكائنات واألشياء ،ولك ّنه أيضً ا
ٌ
ٍ
واحد من العقالن ّيات املتقابلة
نفسه .فل َم االقتصار عىل وج ٍه
مكنوناتها ،عىل نحو ما يهواه هايدغر ُ
يب؟ رأس الكالم يف هذا كلّه أ ّن الفكر الذي يجرؤ عىل نقض
املتعارضة يف الرتاث
الفلسفي الغر ّ
ّ

ٍ
نفسه ،وهو
بنيانه وإعادة إعامره إنّ ا يكتنز يف ثناياه
طاقات جليلة من االبتكار استخدمها هايدغر ُ
ٍ
يب أعلن موت الغرب وموت الفكر
كل
ابن هذه املِتافيزياء الغرب ّية الرفيعة ،ويستخدمها ّ
فيلسوف غر ٍّ

يب .فال غرابة ،من ث ّم ،أن يكون مثل هذا اإلعالن هو خاتم التصديق
يب وموت اإلنسان الغر ّ
الغر ّ
االبتكاري الذي تختزنه املِتافيزياء الغرب ّية ،وقد تن ّوعت تجلّياتها يف كوكب ٍة جليل ٍة من
عىل االقتدار
ّ

املذاهب الفلسفيّة الغربيّة منذ األفالطونيّة واألرسطيّة واألفلوطينيّة ،مرو ًرا باألغسطينيّة والتومائيّة

والهوسل ّية والهايدغريّة
والرشديّة والسينويّة ،بلوغًا إىل الديكارت ّية واإلسبينوزيّة والكانط ّية والهيغل ّية
ّ

يب،
عينها .ال عجب ،من ث ّم ،أ ّن يكون الخيط الناظم الذي اصطفاه هايدغر لتأ ّول تاريخ الفكر الغر ّ
األنطولوجي بني الكينونة والكائن
عنيت به نسيان الكينونة واالقتصار عىل الكائن وإهامل الفرق
ُ
ّ
الحسابة ،يشبه خيوطًا ناظم ًة أخرى آثرها فالسفة آخرون عاينوا مرسى
وإخضاع الكائن للعقالنيّة
ّ

يب ممهو ًرا إ ّما بحركة تحقّق الروح املطلق يف التاريخ (هيغل) ،وإ ّما بإخضاع الوجود
الفكر الغر ّ

يت (شوبنهاور) ،وإ ّما بالرصاع بني إله التعقّل الحكيم
لفعل املشيئة الذات ّية والبناء التص ّو ّ
ري الذا ّ

الخلقة (ديونيسيوس) ،عىل ما يذهب إليه نيتشه .وقد يكون هايدغر متأث ّ ًرا
ّ
(أبولون) وإله النشوة
ٍّ
ومستلهم لها عىل خف ٍر
بهذه التأ ّوالت
وتخي واستصفا ٍء .غري أ ّن اإلرصار عىل رضورة إنقاذ الكينونة
ً
أو ،باألحرى ،عىل رضورة ترقّب الخالص اآليت من الكينونة ال يس ِّوغ إخضاع تاريخ املِتافيزياء

كلّه ملشيئة الكينونة عينها .هو تأ ّو ٌل يروم أن يض ّم شتيت املحاوالت التفسرييّة يف بوتقة اإلدراك
AL-ISTIGHRAB

ر بيــع 2 0 1 9

االستغراب 15

سالا
ثمرةرغت
التقنية الحديثة با
الميتافيزيائي الغربي 123
العقل

الطوعي يف النسيان .وقد أكسبه هايدغر قدر ًة
املستند إىل انسحاب الكينونة من التاريخ وسقوطها
ّ

ين ال
قابل لجميع أصناف االستقطابات .بيد أ ّن االختبار
عىل اإلمساك جعلته تأ ّو ًل ً
ّ
الفكري الكو ّ

ٍ
واحد ،ولنئ ا ّدعى الرغبة يف التوسعة املطلقة حتّى يشمل كينونة الكائنات
تفسريي
قالب
يُخت َزل يف ٍ
ٍّ

قاطبةً ،وحقيقة الحقائق ط ًّرا ،ومعنى املعاين إطالقًا .يأيت االمتحان األش ّد إرباكًا يف مثل هذا التأ ّول
ين الذي
ّ
الهايدغري من أ ّن التوسعة املطلقة يف ُّ
ترسم قوام الكينونة قد يُفيض إىل الخواء املضمو ّ

يالمس العدم .فتصبح الكينونة والعدم مرتادفني متصاحبني متالزمني ،ونعود بالقهقرى إىل زمن
رضب من رضوب العدم .وما أثبت
اإلغريقي األ ّول حيث استحالة القول يف الكينونة هو
التحسس
ّ
ٌ
ّ
ين ق ّ
ٌ
موثوق للمعنى الب ّناء.
نجب
ط أ ّن العدم ُم ٌ
التاريخ اإلنسا ّ
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