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الزمـــُن في فكــِر مـارتـن هايِدغـــر
ُمقاربـــــٌة استيضاحّيــــة

ُمشير باسيل عون���

يف املُنعطِف الذي نحى فيه هايِدغر منحى ا�ستنطاق الكينونة يف ذاتها عو�َض ُم�ساءلتها وهي 

ُمنح�رصٌة يف نطاق الكائنات )الدازاين حتديًدا(، باتت الكينونة، مبا هي طاقُة اإلقاٍء للكائنات 

اإىل حرك��ة االنب�ساط يف الوجود، الوجَه الفاع��َل للزمن. لقد �سارت الكينونة ُبعًدا رابًعا من 

�سافة اإىل املا�سي واحلا�رص وامل�ستقبل، مع اأّولّية امل�ستقبل الذي يبداأ منه فعل  اأبع��اد الزمن، باالإ

ن، والذي ُيالئم الكينونَة يف حركة انحجابها واعتالنها. التزمُّ

1. الكينونُة والزمُن في سياِق المشروِع الفكريِّ االنقالبّي
ي�ستحي��ُل احلديث ع��ن فكر مارت��ن هايِدغ��ر )1889-1976( يف �سياق الثقاف��ة العربّية 

�سا�سّي��ة التي َنَحَتها واحٌد من  املعا���رصة من دون االجته��اد يف تعريب املقوالت الفل�سفّية االأ

مل��ان يف القرن الع�رصين. وال يخفى على اأحد اأّن مث��َل هذا التعريب ما فتئ  اأملِع الفال�س��فة االأ

منيِة اأو امل�س��عى الفردّي امل�ُ�تعّث. ولذلك ال بّد من االعرتاف املتوا�س��ع باأّن هذه  يف طوِر االُأ

ِر  املحاولة اال�ستي�س��احّية ملفهوم الزمن يف فكر مارتن هايِدغر تظّل خا�س��عًة النعطاِب التفكُّ

العربيِّ الراهن يف العمارة الفل�سفّية ال�سخمة التي بناها هايِدغر باال�ستناد اإىل منحوتاٍت لغوّيٍة 

��هم تولّدها على النحو الذي تلّب�س��ت به يف كتابات فيل�سوفهم  ملان اأنف�سُ فريدة ا�س��تغرب االأ

.
)�(

املربكة

اأ�ستاذ الفل�سفة باجلامعة اللبنانّية.  )1(

ملية الفل�س��فّيِة التي األقاها هايِدغر يف �س��يف �194-1943، تظَهُر م�ساألُة الرتجمة مرتبطًة باقتداِر النقلة على ترجمة  يف االأ  )�(

جنبّية. ومعنى هذا القول اأّن هايِدغر يربُط م�س��َر الرتجمِة بقدرِة املرتجمني  عمال االأ قبال على ترجمة االأ لغته��م عينها قبل االإ

راء التي قيلت يف  على اإعادِة النظر يف مفردات لغتهم قبل اأن يطّوعوها ال�س��تقباِل الوافد الغريب. وهذا، لعمري، من اأجراإ االآ

جنبّية امل�ستجّدة ما مل يراجعوا مراجعًة نقدّية  و�ساع االأ عوا لغَتهم القتباِل االأ �ساأن الرتجمة. ذلك اأّن العرب لن ي�ستطيعوا اأن يطوِّ

ويتاأّولوا تاأّواًل مبتكًرا قابلّيات اللغة العربّية لال�س��تيعاب. فالتعريب هو اأّواًل تطويع معاين اللغة العربّية، وهو من ثّم ا�س��تدخاٌل 

عمال الكاملة، )فرنكفورت: دار كلو�س��رتمان،  ملية، انظر هايِدغر، بارمنيد���س، االأ للمع��اين الغريب��ة. لالّطالع على ه��ذه االأ
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واحلقيق��ُة اأّن فكَر هايِدغر ين�س��بُّ باأكمله على ا�س��تنطاِق مقولِة الك��ون اأو الكينونة اأو 

 القدمي للتدليِل 
ّ
. وهذه كّلها عباراٌت اخترَبها الفك��ُر العربي

)3(
ي�ض الكائ��ن اأو الوج��ود اأو االأ

وروبيِّ احلديث   االأ
ّ
على مقولٍة فل�سفّيٍة اأ�سا�سّيٍة يف الفكر الغربيِّ اليوناينِّ القدمي والفكر الغربي

ملانّية.  ن�سب لكلمِة Sein االأ واملعا�رص. وما من اإجماٍع فل�سفيٍّ عربيٍّ على ا�ستخدام املرادف االأ

و�س��اَع العربّيَة التي اأقرتُحها يف هذا البحث امل�ُ�قت�س��ب ال  �س��ارُة اإىل اأنَّ االأ ولذلك جتدُر االإ

تّدعي الع�س��مَة وال تروُم االنتقا�َض من حماوالِت الفوِز باأف�س��ِل املُ�رادفات العربّية. واإيّن مّمن 

ِثرون عبارَة الكينونة تعريًبا للمقولِة اليونانّية ال�س��هرة. وحني َي�ستنِطُق هايِدغر هذه املقولَة  يوؤ

 باأ�رِصِه قد �س��ها �س��هًوا عن ُم�س��اءلة الكينونة، يف حني اأّن الكينونَة هي 
َّ
يعترُب اأّن الفكر الغربي

 
َّ
. وال يّتهُم هايِدغر العقَل الغربي

)4(
رحُب للفكر �س��لّيُة واحلقُل االأ ّول واملاّدُة االأ اُل االأ ال�س��وؤ

 بُتهمة ال�س��هو هذا، بل يعزوُه اإىل طبيعِة الكينونِة عيِنها التي يحلو لها اأن تنحِجَب 
َّ
امِلتافيزيقي

ح��ني ُتخلي الوج��وَد للكائنات. فالكائناُت ال ت�س��تطيُع اأن تفوز بالكينون��ة، اأي اأن تنَوِجَد 

م��ن غ��ر اأن حتتجَب الكينونُة من وراء الكائنات املوجودة. فالكائناُت كلُّها هي يف اّت�س��اٍل 

 das َخِفٍر بالكينونة من دون اأن ت�س��تغِرَق بوجوِدها الظاهِر غنى الكينونة. فالكائُن املوجود

 Dasein ن�سان، فيدعوه هايِدغر با�سِم الدازاين �سياء. اأّما االإ ن�سان واإّما االأ ���Seiende هو اإّما االإ

ن�س��ان ال قوام له اإاّل على مقداِر ما تتجّلى فيه الكينونة، ُت�س��ائُلُه وُي�س��ائُلها،  ّنه يرى اأّن االإ الأ

تومئ اإليه فيقاِرُبها على قدِر ما يت�سّنى له اأن يرعاها.

�198(، اجلزء 54، ال�سفحة 17.
M. Heidegger, Parmenides, Gesamte Ausgabe �Frankfurt/Main: Klostermann�.

ر اليونايّن  ملية الفل�س��فّية التي األقاها هايِدغر يف ف�س��ل �س��تاء 19�4-19�5 واأكبَّ فيها على ا�ستق�س��اِء وجوِه التفكُّ يف االأ  )3(

�سكالّيِة  اَل الكينونة اأو م�س��اءلَة الكينونة هو يف عمِق مدلوله عنُي االإ يف مقولة الكينونة، يذهُب فيل�س��وُف الكينونة اإىل اأّن �س��وؤ

طالق. ومعنى ذلك اأّن الفل�سفَة حني ال ُت�سائل الكينونَة تكفُّ عن اأن تكون فل�سفًة يف ذاتها )هايِدغر،  الفل�سفّية على وجه االإ

عمال الكاملة، )فرنكفورت: دار كلو�سرتمان، 1998(، اجلزء 19، ال�سفحتان 447- 448(. اأفالطون: ال�سوف�سطائّي، االأ
M. Heidegger, Platon: Sophistes, Gesamte Ausgabe �Frankfurt/Main: Klostermann�.

يتناوُل هايِدغر، يف كتابه ال�س��هر الكينونة والزمن، وقبل املنعطِف اخلطر يف ِفكِره، يتناوُل ا�س��طالَح الكينونِة يف قدرِتِه على   )4(

 ،
ّ
�سا�سي حاطة به: »اإّن الكينونة، مبا هي مو�س��وُع الفل�سفة االأ جتاوِز كلِّ املقوالت القدمية واحلديثة التي �َس��َعت اإىل مقارَبِتِه واالإ

لي�ست جن�ًسا للكائنات. ومع ذلك، فاإّنها تعني كلَّ كائٍن من الكائنات. فينبغي اأن يبحَث املرُء عن »عمومّيتها« يف دائرٍة اأعلى. 

فالكينون��ُة وبني��ُة الكينونة تتجاوزان كلَّ كائ��ٍن وكلَّ تعينِي كائٍن حمَتمٍل لكائٍن من الكائنات. الكينونُة هي املتعايل وح�س��ب« 

عمال الكاملة )فرنكفورت: دار كلو�سرتمان، 1977(، اجلزء �، فقرة 7، ال�سفحة 38(. )هايِدغر، الكينونة والزمن، االأ
�� Das Sein als Grundthema der Philosophie ist keine Gattung eines Seienden, und doch betrifft es jedes Seiende. Seine ‘Univv
versalität’ ist höher zu suchen. Sein und Seinsstruktur liegen über jedes Seiende und jede mögliche seiende Bestimmtheit eines 
Seienden hinaus. Sein ist das transcendens schlechthin �M. Heidegger, Sein und Zeit, Gesamte Ausgabe �Frankfurt/Main: Klosvv
termann��.

نُطلوجيِّ الذي يقوُم بني الكينون��ة والكائنات. وُي�رصُّ على القوِل باأّن مثَل هذا االختالف  ُث هايِدغر عن االختالِف االُأ يتح��َدّ  )5(

ن�ساُن، وهو الدازاين، على نحِو ما �سيتبنّيُ ذلك يف البحث، يكون ويب�سُط كينوَنَتُه على  ن�ساِن كينوَنَتُه. فاالإ هو الذي ُين�سئ لالإ

عمال  �سا�س��يُّة يف الِفنُِمنُلوجيا، االأ قَدِر ما ي�س��تجلي قوام هذا االختالِف اجلوهريِّ بني الكينونة والكائنات )هايِدغر، امل�س��اكُل الأ

الكاملة )فرنكفورت: دار كلو�سرتمان، 1975(، اجلزء �4، ال�سفحة 454(.
M. Heidegger, Grundprobleme der Phänomenologie, Gesamte Ausgabe �Frankfurt/Main: Klostermann�.
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وعلى هذا النحو ترتاكُم الت�سمياُت املبتكرُة التي ينحتها هايِدغر مل�ساءلِة الوجود يف تنّوع 

ُل بها هايِدغر التمييُز بني الكينونِة يف اإقبالها  جتلِّياته. ومن اأخطِر التحّريات الفكريّة التي يتو�سَّ

دراك Seiendheit، والكينونُة يف لغِز  اإىل الكائن��ات Sein، والكائناُت يف ظهوِرها القابِل لالإ

ملانّية اأّن تبديَل  ن�سايّن Seyn. ويعلُم املّطلعون على اأ�رصار اللغة االأ انحجابها واإرباِكها للعقِل االإ

ملايّن Seyn يدلُّ على  كتابِة الكينونة ور�س��َمها ر�سًما يخاِلُف وروَدها املاألوف يف القامو�ض االأ

اأّن هايِدغ��ر يريُد لهذه املقولة اأن تنعتَق من مقارب��اِت الفكر املعتادة لها واأن ُيقِبَل اإليها النا�ُض 

ُرها مّما تراكَم يف اأذهانهم عنها. فطفق ير�سمها ر�سًما مبتكًرا، ال   ُيحرِّ
ٍّ
يف ا�س��تغراٍب خال�سي

بطالها اأو لتعطيِل  ا الإ بل اأخَذ يف غروِب حياته ير�سُمها ومن ثمَّ ال يلبُث اأن ي�رصب عليها خطًّ

الفهم املاألوف لها. 

ن�س��ان العربيِّ اأن يلَج ِغم��اَر البحِث يف فكر هايِدغ��ر اإْن مل ُيدِرك  وق��د ي�س��ُعُب على االإ

ملايّن الفّذ مل�ساألة الكينونة، وهي امل�ساألُة التي  ��ُه هذا الفيل�س��وف االأ �سُ املقاَم الفريد الذي ُيخ�سِّ

. ولذلك يخطئ من يظّن اأّن هايِدغر 
)6(

�س��ا�ض يف العمارة الفل�س��فّية التي رفعها تنزل منزلَة االأ

 عنَدُه موطٌن لتجّلي 
ّ
ن�س��ايّن التاريخي هو فيل�س��وُف الوجودّية الغربّية املعا�رصة. فالوجوُد االإ

ّنه كان يروُم  ن�سايّن اإاّل الأ  مل�س��اءلتها. وهو مل يعنِت مب�سائِل الوجود االإ
ٌّ

الكينونِة ومو�س��ٌع اأ�سلي

ن�س��ايّن م�ست�س��يًئا مبعنى  اأن ي�س��ائل الكينونة عن �رصِّ معناها حّتى يكت�س��َف معنى الوجوِد االإ

ن�س��ايّن يف فكِر هايِدغر من موقٍع خا�ضٍّ  ن�سان والوجوِد االإ ال عن االإ الكينونة. فلي�َض لل�س��وؤ

اإاّل مبقداِر ما يومئ هذا الوجوُد اإىل م�س��األة الكينونة. وال غرابة، من ثّم، اأن ُي�س��نَِّف هايِدغر 

ر  ُه يف موقع الفكِر املُ��سائِل للكينونة. وهو املوقُع الذي ُي�رّصُع له البحَث يف ميدان التفكُّ نف�سَ

 الذي ن�س��اأت عليه الفل�س��فُة اليونانّية منذ اأفالطون. ويف ظنِّ هايِدغر 
ّ
نُطلوجي امِلتافيزيقيِّ االُأ

اأّن امِلتافيزيق��ا اليونانّيَة والو�س��يطّيَة واحلديث��َة واملعا�رصَة ما فتئت ت�س��تنِطُق الكائنات عن �رصِّ 

نُطلوجيا التي  كينونته��ا، ال الكينونَة عن �رصِّ اعتالِنها و�رصِّ انحجابها يف الكائنات عينها. فاالُأ

ينادي بها هايِدغر هي التي ُت�سائُل الكينونَة يف ذاتها، وهي التي ت�ستِمدُّ من الكينونة اإ�ساراتها، 

�س��ياء على قدِر ما يتهّياأ للكينونِة فيها اأن تعتِلَن وحتتِجَب وفًقا  وهي التي ُتعنى بالكائنات واالأ

جات امل�سر التاريخيِّ الذي تذَهُب اإليه الكينونُة من تلقاِء ذاِتها. لتعرُّ

 من 
ٍّ
اِل الكينونة ا�ستف�س��اًرا حاماًل لطابٍع اأ�س��لي ملي��ِة الفل�س��فّية الت��ي األقاها هايِدغر يف �س��يف 1930، راأى يف �س��وؤ يف االأ  )6(

ِد التنظر الفك��رّي امل�ُ�جّرد الغائم، بل ُتكبُّ على  ُ على ُمرَّ . فُم�س��اَءلُة الكينونِة ال تقت�رصِ
ّ
بداعي احلّدة اخلال�س��ّية والتعنيِف االإ

عمال الكاملة )فرنكفورت: دار  ن�س��انيّة، االأ ن�س��اينِّ يف اأعمِق انفعاالِتِه ونواِزِعِه )هايِدغر، يف جوهِر احلّريّة الإ حتريِك الكائِن االإ

كلو�سرتمان، �198(، اجلزء 31، ال�سفحة 131(. 
M. Heidegger, Vom Wesen der menschlichen Freiheit, Gesamte Ausgabe �Frankfurt/Main: Klostermann�.
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ب��رز يف نظر هايِدغر هي م�س��اءلُة الكينونة، ال م�س��اءلُة الكائنات.  فامل�س��األُة الفكرّية االأ

ّوَل على م�س��اءلِة الكينونة عن طريق م�س��اءلة الكائن الذي فيه  ولذل��ك عندم��ا َعَقَد بحَثُه االأ

اُل الكينون��ة والذي ينعِقُد كياُنه على م�س��اءلِة الكينون��ة Sein und Zeit، عنيُت  يتجّلى �س��وؤ

ّول على م�س��اءلة الكينونة عن هذا ال�س��بيل،  ن�س��ايّن، اأقول عندما عقَد بحَثُه االأ به الكائَن االإ

ن�س��ايّن املعا�رص اآفاًقا رحبًة من املعاين، �رصعان ما اأدَرَك اأّن  وهو بحٌث �س��خٌم �رّصع للفكر االإ

هذا ال�س��بيل من م�س��اءلة الكينونة لن ُيبلَغُه اإىل الكينونة، بل اإىل انح�س��اِر الكينونة يف نطاِق 

ه، بل انعطَف اإىل ُم�ساءلِة الكينونة يف ذاتها. فاإذا بهذا  الكائنات. وما لبَث اأن اأهمَلُه، فلم ُيِتمَّ

ٍر ُمبتَكٍر ملعنى ُم�س��اءلة الكينونة. وهو  ال�ُمنعط��ف Kehre يف م�رصى هايِدغر ُينبئ عن ت�س��وُّ

اَل عن الكينونة  ياأُخُذ على امِلتافيزيقا الغربّية منذ ع�رص اأفالطون واأر�س��طو اأّنها اأهملت ال�س��وؤ

ها بالكائنات. ف�رَصََعت ت�س��تنِطُق الكائنات عن ���رصِّ كينونتها، وما عّتمت اأن  َت همَّ وَح���رصَ

ن�س��بت اإىل الكينونة عن طريق الكائناِت جوهًرا من اجلواهر ظّنت اأّنها به تقِب�ُض على معنى 

الكينونة. فكان هذا املعنى هو املقولة الفل�سفّيُة املهيمنة يف ع�رٍص من الع�سور. فاإذا بالكينونة 

 monade سياء )اأر�سطو(، اأو موناٌد� ُم به االأ يف جوهِرها فكرٌة مثالّية )اأفالطون(، اأو جوهٌر تتقوَّ

ي�ستغِرُق بفرديّته جميَع املوجودات )اليبنيت�ض(، اأو مو�سوُع يقنٍي ُمطلق )ديكارت(، اأو فكٌر 

مطلٌق )هيغل(، اأو اإرادُة االقتدار )نيت�س��ه(. ويزُع��ُم هايِدغر اأّن جميَع هذه املقاربات جلوهِر 

ّنها مقارباٌت �س��اَغها العقُل الب�رصيُّ باال�س��تناِد اإىل ُم�ساءلِة  الكينونة ال تليُق ب�رصِّ الكينونة، الأ

ُد ال�سيطرَة الذهنّيَة  الكائنات عن �رصِّ ارتباِطها بالكينونة، و�س��اَغها العقُل الب�رصيُّ وهو يتق�سَّ

ِلها  امل�ُ�با�رصة على الكينونة، و�ساَغها العقُل الب�رصيُّ يف يقنِي التملُّك على َحراك الكينونِة وتنقُّ

من الكائنات اإليها ومنها اإىل الكائنات. واحلاُل اأّن العقَل الب�رصيَّ ال يجوُز له، على ما يذهُب 

اإلي��ه هايِدغر، اأن يفر�َض على الكينونة مقوالِتِه الذهنّيَة، بل يجُب عليه اأن يّتقي الكينونَة واأن 

��ِل احلّرِة للكائنات التي  ي�س��احَبها ُم�س��احبَة الراعي الودود الواثق امل�ُ�نفتح على حركِة التنقُّ

يرعاها. 

ر الكينونة اأ�ساًل للكائنات، ال تلبُث اأّن تتمثََّلها يف �سورِة  وحني ُتغرق امِلتافيزيقا يف ت�سوُّ

 على 
ّ
ُرها العق��ُل امِلتافيزيقي غنى. فاإذا بالكينونة، حني يت�س��وَّ �س��مل واالأ رفع واالأ الكائ��ن االأ

ِر   ُيخطئ حني ينفِرُد بت�س��وُّ
َّ
ه��ذا النحو، تنقلُب كائًنا من الكائنات، ولكاأّن العقَل امِلتافيزيقي

الكينونة من غر اأن ي�ستعنَي بالكينونة عيِنها. فالكينونة، بح�سب هايِدغر، ال يجوز اأن تنقلَب 

ُل  . ولذلك تتحوَّ
ّ
، بل ينبغي اأن تظلَّ ُمنعِتقًة من كلِّ اإم�س��اٍك عقلي

ّ
ل الذهن��ي مو�س��وًعا للتعقُّ

ا،  ُر هرَمها اأ�سمى الكائنات ُطرًّ امِلتافيزيقا اإىل اُأنُطلوجيا الهوتّية، اأي اإىل اُأنظومٍة فل�سفّيٍة يت�سدَّ
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��ُد جميُع �س��فات االقتدار التي ت�ستعنُي بها الكائنات   الذي فيه حتت�سِ
َّ
لهي عنيُت به الكائَن االإ

لوهة، ولي�ست هي  َك وتن�سط. فالكينونة لي�ست هي االأ حّتى يتهّياأ لها اأن تنوِجَد وحتيا وتتحَرّ

على، ب��ل هي باحلريِّ كلُّ ما يتجاوُز قدرَة  رفع، ولي�س��ت هي املهند�ض الكويّن االأ الكائن االأ

م�س��اك به. وم��ن ثّم، فاإّن الفكَر الذي ينت�رُص ل��ه هايِدغر هو فكُر االنعتاِق من  العقِل على االإ

 ُمقنٍع لكلِّ حركٍة من 
ٍّ
�س��طوة الذهنّي��ِة امِلتافيزيقّية التربيرّية الت��ي ُت�رصُّ على الفوِز بتربيٍر �س��ببي

. ولي�س��ت هذه الذهنّيُة �سوى ثمرة 
)7(

ّ
�س��ياء يف نطاِق الوجود التاريخي حركِة الكائنات واالأ

م�س��اك بعّلة   الذي ياأَن�ُض يف ذاِتِه القدرَة على تربيِر كلِّ �س��يء، اأي على االإ
ّ
العق��ل امِلتافيزيق��ي

املوجودات. غر اأّن الكينونة التي يروُم هايِدغر اأن يرعاها هي كينونٌة ال ُتطيق اأن تن�سِلَك يف 

 عن العّلة اخلفّية. فالوردة ال عّلة لها، بل 
ّ
�س��ياِق العقِل التربيرّي القائم على التحّري املر�س��ي

كينونُتها اأّنها هنا تن�رُص عطَرها من غر �سبب. 

ّول الذي �سارت عليه الفل�سفُة منذ زمن   االأ
ّ
ُك يف املبداإ العقلي وعليه، فاإّن هايِدغر ُي�س��كِّ

اأفالطون واأر�سطو، عنيُت به مبداأ العّلة الكافية الذي ير�سم اأّن لكّل معلوٍل عّلة، ولكلِّ كائٍن 

اأ�س��اًل، ولكلِّ �سيٍء معًنى. اأّما الكينونة، كما يحلو لهايِدغر اأن ين�ُسَدها يف �سطحاِتِه ال�سوفّية 

خرة، فهي اأ�س��بُه بغوٍر ال قاَع له، وب�رصٍّ ُمغَلٍق ال وجَه له، وبدفٍق فائ�ٍض ال �س��ابط له. وقد  االأ

ُث عن  ن�سب التي ياأَن�ُض اإليها هايِدغر حني يتحدَّ تكون عبارة ال�رصِّ Geheimnis هي العبارُة االأ

َر الكينونَة من �س��طوِة العق��ِل امِلتافيزيقيِّ التربيريِّ عليها.  الكينونة، وهو بذلك يروم اأن ُيحرِّ

��ُد الكينونَة يف انحجاِبها عن  ، َطَفَق ين�سُ
َّ
 الغربي

ّ
ة ما حاَذَر هايِدغر العق��َل امِلتافيزيقَي وِل�س��دَّ

�س��ياء. فاإذا بالفكر الذي  ن�س��اينِّ ويف انغالِلها اخَلِف��ِر يف قاِع الكائنات واالأ م��دارِك النظِر االإ

 لدى اأهل االّت�س��اع العقليِّ الذين �س��بقوا �سقراط هو الفكُر 
ّ
غريقي ي�س��تذِكُر اأوائَل النظر االإ

اخلال�س��يُّ الذي يرن��و اإليه هايِدغر. ومع اأّن تاريَخ الفل�س��فة الغربّية منذ اأفالطون واأر�س��طو 

ولّيَة َتَقُع على عات��ِق الكينونة عيِنها التي  غفال، فاإّن امل�س��وؤ هو تاريُخ ال�س��هو والن�س��يان واالإ

انحجب��ت عن اأذهاِن النا���ض حني ظّن النا�ُض اأّنهم اأ�س��بحوا ُيدِركون معن��ى جتلِّيها واإقباِلها 

ولُة عن انحجاِبه��ا وعن انحراِف العقِل  اإليهم. فالكينونُة، يف ُح�س��بان هايِدغر، هي امل�س��وؤ

��لَّ النا�َض حني ت�س��اء واأن تهديهم حني  . فلكاأّن الكينونَة يحلو لها اأن ُت�سِ
ّ
امِلتافيزيق��يِّ الغربي

ِر الكينونة يف �س��ورِة  �رصاَر على ت�س��وُّ يحِر�ُض هايِدغر على مراجعة تاريخ الفل�س��فة منذ اأّيام اأفالطون واأر�س��طو ليتبنّيَ فيه االإ  )7(

اجلوهِر الزمنيِّ الثابت الذي ي�س��تمدُّ قوامه من احلا�رِص امل�س��تمّر. واإجناًحا ملثِل هذه املراجعة، يو�س��ي هايِدغر مبمار�سة �رصٍب 

ملية الفل�سفّية التي األقاها يف  فاته. ولذلك اأن�ساأ يقوُل يف االأ ُر بعيوبه وتطرُّ ��َب الفكرّي، بل ُي�س��ِهّ من التفكيك ال يهِدُم امل�ُ�كت�سَ

رها جلوهِر  �سيف 19�7 اإّن فكَر الكينونة اجلديد ينبغي له اأن يحلِّل البناءات الفل�سفّية التي راكَمتها امِلتافيزيقا الغربّية يف ت�سوُّ

�سا�سيُّة يف الِفنُِمنُلوجيا، م�سدر �سابق، ال�سفحة 31(. الكينونة )هايِدغر، امل�ساكُل الأ
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وىل يف االبتداِر واالبتكار. ّنها هي االأ ت�ساء الأ

 ال�ساّل. فال يجوز 
ّ
َقُه به العقل امِلتافيزيقي ن�سان، فاإّن هايِدغر يروُم اأن يحّرره مّما األ�سَ اأّما االإ

قدمون حني تر�ّسموا فيه عنا�رَص النف�ض والروح واجل�سد.  اأن تظلَّ هوّيته مقرتنًة مبا �ساَقُه عنه االأ

ن�سان ينبغي له اأن يقرَّ بان�سالكه الر�سيِّ  �سبُق اإىل كلِّ �سيء، فاإنَّ االإ فاإذا كانت الكينونة هي االأ

، ينبغي لفكِر الكينونة  ��ُط لها الكينونة. ومن ث��َمّ يف حرك��ة االعتالن واالنحجاب التي تن�سَ

ن�س��ايّن  ��قت بالكياِن االإ ُ له هايِدغر اأن ُيعِر�َض عن الهويّة العقلّية التي اُأل�سِ اجلديد الذي ينت�رصِ

ن�س��ان مقاًما اآخر يليُق بدعوِتِه يف رعاية اعتالنات الكينونِة وانحجاباتها.  ��َب االإ حّتى يكت�سِ

وما اال�س��ُم املبتَكُر ال��ذي عث عليه هايِدغر للتدلي��ِل على هذه الدعوة، عني��ُت به الدازاين، 

ا،  ن�ساُن لي�ض عقاًل حم�سً ن�سانّية. فاالإ م الهوّية االإ �سوى الربهان على االنقالب العظيم يف تر�سُّ

ولي���ض كائًنا خملوًقا، ولي�ض عبًدا ماأموًرا، ولي�ض نف�ًس��ا خالدة، ولي���ض ماّدًة تاريخّية، ولي�ض 

ال عن الكينونة وفيه يعتِمُل الهمُّ الكينويّن.  ُط ال�سوؤ ��ُع الذي فيه ين�سَ وعًيا للظواهر. اإّنه املو�سِ

رة التي قال بها ديكارت ego cogito. والدازاين  نا املُ��تفكِّ  هوّيَة االأ
)8(

وبذلك ُيبِطُل الدازاين

��ُب اأماَم حمكمِتِه الداخلّية اأ�س��ياَء الوجود  لي�ض قدرًة عقلّية اأو حد�س��ّية على اال�س��تبطان ين�سُ

��ا ومو�س��وعات ومواّد خا�س��عًة ل�سيطرته الذهنّية.  ُلها بقدرِتِه الذاتّيِة اأغرا�سً وكائناته ويحوِّ

اإّنه ِو�س��اٌل بالع��امل invdervWeltvsein وانفتاٌح فطريٌّ كينوينٌّ م�س��تمرٌّ على جتّليات الكينونِة 

ن�س��ان قي��اَم الغر�ض اجلامد مقابَل  يف كائنات العامل واأ�س��يائه. فالعامُل لي�ض قائًما يف مقابل االإ

�س��ياء من غر اأن  ُ اإىل االأ ن�س��ان، مبا هو دازاين ُمن�س��ِلٌك يف العامل، يح�رصُ النظر املُ��تحّري. فاالإ

�س��ياُء والكائنات واملوجوداُت لي�س��ت خا�سعًة ال�ستبطاِن  �سياَء اإىل باطِنه. فاالأ َ االأ ي�س��تح�رصِ

ن�س��ايّن، بل هي اآتيٌة اإىل احل�س��ور من ح�س��ِن الكينونة الواهبة اجل��ّوادة. وما على  الوعي االإ

�س��ياُء اإليه كا�سفًة له عن  الدازاين اإاّل اأن ي�س��توِطَن احل�س��وَر يف ت�ساعيف الزمن حّتى تاأتَي االأ

ت��دُلّ عب��ارة الدازاين يف �س��ياقها التقليديِّ على الوج��وِد فتعني حرفيًّا املوجود هن��ا، اأو الكائن هنا، اأو الكينون��َة هنا. بيَد اأّن   )8(

ن�س��اَن من الكينونة. فيغدو الدازاين هو الكائُن املميَُّز الذي ُيعنى يف  ��ُع فيها معنى ا�س��تقباِل الك�سِف الذي ياأتي االإ هايِدغر ي�سَ

ُف هوّيته، ولي�ست هوّيته هي التي ت�سف  ا اإىل اأن يكون. فكينوَنُتُه هي التي ت�سِ �س��ميِم كيانه مب�س��األة كينونته، اأي بكوِنِه مدعوًّ

ه اإىل الكائنات اإّنا هو  كينونَت��ه: »الدازاي��ن كائٌن ال ياأتي اإىل الوجود يف و�س��ط كائنات اأخرى. فاإّن ما مُيِيُّزُه من حيث انتم��اوؤ

��ُل اّت�سااًل  انفطاُر كينوَنِتِه على اأن تكون معنّيًة بهذه الكينونة. فِمن ُبنيِة الكينونِة التي يف الدازاين اأّنه، يف �س��لِب كينوَنِتِه، يّت�سِ

ا اأّن الدازاين ُيدِرُك ذاَته يف كينونته يف وجٍه من الوجوه و�رْصٍب من �رصوِب اال�ستي�ساح.  كيانيًّا بهذه الكينونة. وهذا يعني اأي�سً

ُف له حني يكون هو. فاإدراُك الدازاين للكينونِة هو يف ذاته تعينٌي  ه اإّنا تنك�سِ ومن خ�سو�سّيِة هذا الكائن اأّن كينوَنَتُه التي تخ�سُّ

عمال الكاملة، م�سدر �سابق، الفقرة 4، ال�سفحة �1(. لكينونة الدازاين« )هايِدغر، الكينونة والزمن، االأ
�Das Dasein ist ein Seiendes, das nicht nur unter anderem Seienden vorkommt. Es ist vielmehr dadurch ontisch ausgezeichnet, 
daß es diesem Seienden in seinem Sein um dieses Sein selbst geht. Zu dieser Seinsverfassung des Daseins gehört aber dann, daß 
es in seinem Sein zu diesem Sein ein Seinsverhältnis hat. Und dies wiederum besagt : Dasein versteht sich in irgendeiner Weise 
und Ausdrücklichkeit in seinem Sein. Diesem Seienden eignet, daß mit und durch sein Sein dieses ihm selbst erschlossen ist. 
Seinsverständnis ist selbst eine Seinsbestimmtheit des Daseins. �M. Heidegger, Sein und Zeit, Gesamte Ausgabe �Frankfurt/Main: 
Klostermann�.
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جتّليات الكينونة وعن انحجاباِتها املُ��تعاقبة. 

�سغاَء اإىل اإ�ساراِت الكينونة املبثوثة  ِثُر االإ وراأ�ُض الكالم يف م�رصوِع هايِدغر الفكرّي اأّنه يوؤ

ن�سان �سبيَل االّت�س��اع الفكرّي الذي يتحّرى عن قابلّيات  �س��ياء، فينَهُج لالإ يف الكائنات واالأ

�س��ياء. فاللغُة، وهي موطُن الكينونة، ُت�س��ُر اإىل هذه التجّليات، ولكّنها  الكلمات ملُ��نازلة االأ

��ا اإىل انحجابات الكينونة. ولي�ض لّلغِة اأن تهيمَن عل��ى الكائنات وعلى الكينونة  ُت�س��ُر اأي�سً

ّنه��ا هي خادم��ُة اجلميع، وخدمُتها تقوُم يف طاعتها وطواعّيتها ال�س��تقباِل ميء الكائنات  الأ

م��ن الكينونة واإىل الكينونة. واللغة، مبا هي لوغو�ض logos، اإّنا ت�س��تجمُع legein ظهوراِت 

الكينون��ة يف الكائن��ات، فُتتي��ُح للكائنات اأن تتجّلى عل��ى حقيَقِتها من غِر اإكراٍه اأو �س��بٍط 

ّولني  غريق االأ . ولي�ض من قوٍل اأ�سّد اإبالًغا عن حقيقة الكائنات من قوِل الفال�سفة االإ
)9(

ّ
منطقي

ن�سايّن منذ ما قبل �سقراط وقول ال�سعراء املعا�رصين من اأمثال هولدرين  الذين اأ�س�ّسوا للفكر االإ

وريلكه وتراكل و�سواهم من الذين اّتقوا �رّص الكينونة فرَعوا ان�سياَبها يف الكلمات من بعد اأن 

مر على هذا النحو،  ��ا كان االأ
ّ
راَعهم هوُل االنك�ساف واالنحجاب يف حقيقة الوجود. ومل�

وىل، ومنها  . فالكينونة هي االأ
)10(

لوهة والنا�س��وت ِثُر الكينونَة على االأ اّت�س��َح اأّن هايِدغر يوؤ

ن�س��ان. وهاتان احلقيقتان ال ُيعنى بهما هايِدغر اإاّل على مقدار  تتجّلى حقيقة اهلل وحقيقة االإ

م��ا ترتبطان بحقيقة الكينونة. وما عَتُبُه ال�س��ديُد عل��ى امِلتافيزيقا الغربّي��ة اإاّل الدليل ال�رصيح 

همال الذي اأ�ساَب الكينونة، يف حني اأّن الالهوت والنا�سوت احتاّل املقام  على ا�ستغرابه لالإ

��ُف اإ�س��اراُت وجوِدِه اإاّل من  برَز يف اهتمامات الفل�س��فة الغربّية. واحلاُل اأّن اهلل ال تنك�سِ االأ

ن�س��اُن ال تنجلي حقيقُتُه اإاّل على َقَدِر ما ُيفِرُد يف  �س��غاء اإىل اإ�ساراِت الكينونة، واالإ خالِل االإ

ا Lichtung العتالِن الكينونة. ًحا حرًّ �سميِم كياِنِه ُمنف�سَ

ن�سان يف عمِق وجوده )هايِدغر، الكينونة والزمن، م�سدر  يربُط هايِدغر جوهَر اللغة بحركِة االنفتاِح على العامل التي يخترِبُها االإ  )9(

�سابق، الفقرة 34، ال�سفحة 160(.

�س��ياء  ال ري��ب اأّن اعتناَء هايِدغر احل�رصيَّ مب�س��األِة الكينونة يربُِّره ميُلُه الفل�س��فيُّ اإىل امل�س��اءلة الق�س��ّية التي ُت�س��يُب جذور االأ  )10(

ملية  ميان، بخالِف مقا�سِد الفل�سفة الو�سيطّية. ويف االُأ والكائنات. وهو من الذين حر�سوا على ف�سِل دائرِة الفكر عن دائرة االإ

الفل�س��فّية التي األقاها يف �س��تاء 19�1-��19، اأعلن دون مواربة اأّن »الفل�س��فَة بعينها هي، على ما هي عليه يف حدِّ ذاتها، 

عمال الكاملة )فرنكفورت: دار  ملح��دٌة حني ُتدِرك ذاَتها اإدراًكا جذريًّا« )هايِدغر، التاأويالت الفنومنولوجيّة لفكر اأر�س��طو، االأ

كلو�سرتمان، 1985(، اجلزء 61، ال�سفحة 199(.
M. Heidegger, Phänomenologische Interpretationen zu Aristoteles, Gesamte Ausgabe �Frankfurt/Main: Klostermann�.
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2. الزمُن بما هو زمنّيُة اإلنسان
يف هذا ال�س��ياِق الفكريِّ املُ��بَتَكِر تندِرُج م�س��األُة الزمن، وهي امل�س��األُة التي توازي باأهّمَيِّتها 

. ذلك اأّن الكينون��َة ال ُتقِبُل اإىل الوج��وِد والتاريخ اإاّل 
)11(

م�س��األَة الكينون��ة يف فكِر هايِدغ��ر

ِر  بوا�س��طِة الزم��ن ومن خالل الزمن ويف ت�س��اعيف الزمن. ومن الوا�س��ح اأّن حتقيَب التطوُّ

 ال ُيبِطُل ارتباَط الزمن بالكينونة والكينونَة بالزمن. وللحديِث 
)1�(

الذي اجتاَزُه فكُر هايِدغر

ملانّية، في�س��تخدم عبارَتني  للتمييز بني الزمن الذي  عن الزمن يلجاُأ هايِدغر اإىل مكانِز اللغة االأ

ن�س��ان يف ُبنَيِة الدازاين املُ��نفِتِح على الكينون��ة، والزمِن الذي تخترُبُه الكينونُة يف  ُه االإ يخترِبُ

لُة  ّوُل املقرِتُن باختباِر الدازاين هو الزمنّيُة Zeitlichkeit املّت�سِ انك�ساِفها وانحجابها. فالزمُن االأ

ن�س��اُن من على بعٍد ا�س��تحقاَق  ن�س��ان حني يواِجُه االإ بالهمِّ الكينويّن الذي يخرِتُق وجوَد االإ

ُر  املوت. اأّما الزمُن املقرِتُن باعتالِن الكينونة وانحجاِبها، فهو الزمانّيُة Temporalität التي حُتِرّ

 
ّ
دراِك العقلي الكينونَة من مقولِة اال�ستمراِر يف احل�سوِر واالعتالن وال�سمود واال�ست�سالِم لالإ

ن�س��ان، ولكاأنَّ الكينونة ملكة الكون  وجتعُلها حّرَة الت�رصُِّف بالكون والتاريخ والوجود واالإ

ُع لهواها الكائنات قاطبًة.  ُتخ�سِ

ن�س��اُن حني ي�س��تِبُق زمَنُه احلا�رَص اإىل  وىل Zeitlichkeit ه��ي التي يخترُبها االإ فالزمنّي��ُة االأ

ن�س��ان تغدو بذلك زمنّيًة تاأتي اإليه من املُ��قِبِل عليه  ا�س��ت�رصاِف م�س��تقَبِلِه بحيث اإّن كينونَة االإ

ن�ساُن  طاُر اأو احلا�سُن الذي به وفيه ي�ستطيُع االإ ُيعلن هايِدغر يف ُم�ستهلِّ كتاِبِه الكينونة والزمن اأّن م�ساألَة الزمن هي ال�سياُق اأو االإ  )11(

َح اأنَّ الزمَن هو املو�سُع الذي منه ينطِلُق الدازاين لُيدِرَك اإدراًكا  اأن يتناوَل م�ساألَة الكينونة، »واعتباًرا لهذا ال�سياق ينبغي اأن يّت�سِ

َفه« )هايِدغر، الكينونة والزمن، م�سدر �سابق، الفقرة 5، ال�سفحة �4(. �سمنيًّا اأمًرا كالكينونة وي�ستك�سِ
«Unter Festhaltung dieses Zusammenhangs soll gezeigt werden, daß das, von wo aus Dasein überhaupt so etwas wie Sein unausvv
drücklich versteht und auslegt, die Zeit ist » �M. Heidegger, Sein und Zeit, Gesamte Ausgabe �Frankfurt/Main: Klostermann�.

ن�سان عن  عرا�ِض عن م�ساءلِة االإ نطولوجّيِة اأف�س��ت بهايِدغر اإىل االإ َر اال�ستق�س��اءات االأ يرى الباحثون يف فكر هايِدغر اأّن تطوُّ  )1�(

قباِل اإىل الكينونة من موِقِع ُم�ساءلة الكينونِة عيِنها. فاملحاولُة ال�سخمُة التي اأتى بها هايِدغر يف كتابه ال�سهر  معنى الكينونة واالإ

الكينونة والزمن ما كانت �سوى التمهيِد مل�رصوٍع يق�سي با�ستنطاِق الكينونة عن معنى ارتباِطها بالزمن من خالِل اإدراِك ان�سالِك 

ي الفكريِّ اأف�سى بهايِدغر اإىل ترِك هذه امل�ُ���ساءلة وتدبُّر حقيقِة الكينونة  ن�ساينِّ يف مرى الزمن. بيد اأّن اإن�ساَج التحرِّ الهمِّ االإ

يف ذاتها. ولذلك ي�س��تطِلُع الباحثون يف اأقلِّ تقدير حَقَبَتني اثنَتني يف فكِر هايِدغر، حقبَة ُم�ساءلِة الكينونة من خالل الدازاين، 

 .aletheia دباِر قبال واالإ وحقبَة ُم�ساءلِة الكينونِة يف ذاِتها من خالل ا�ستجالِء حقيقة انك�ساِف الكينونة وانحجاِبها يف حركِة االإ

��ا Seyn، وير�سُم عبارَة  ُر هايِدغر للكينونة وللدازاين. فَطَفَق ير�س��م عبارَة الكينونة ر�س��ًما خا�سًّ َر ت�س��وُّ ويف احلقبِة الثانية تطوَّ

ا عادت ال ُت�سُر اإىل حالِة اال�ستمراِر غر امل�رصوط يف احل�سور  ��ا Davsein. فالكينونُة املر�سومُة ر�سًما خا�سًّ الدازاين ر�س��ًما خا�سًّ

ن�سان بالكينونة، بل  لِة االإ ا عاَد ال ُي�سُر اإىل �سِ الدائم القابِل لالن�س��الِك يف قب�سِة العقِل الب�رصّي. والدازاين املر�سوم ر�سًما خا�سًّ

ن�س��اُن هو الذي ُيقِبُل اإىل الكينونِة  ن�س��اُن هو مو�سع خُماطبِة الكينونِة له. فلي�ض االإ ن�س��ان. فاالإ ��لِة الكينونة باالإ حرى اإىل �سِ باالأ

ن�ساِن لت�سائَلُه فتجعله ي�سائُلها،  لي�سائَلها وُيخاِطَبها وُيدِرَكها، بل الكينونُة هي التي ُتقِبُل يف مو�سِع االنِوجاِد القائم ��Da اإىل االإ

ف�س��اِح عن هذه املعاين امل�س��تجّدة يف املنعطِف اخلطر الذي ابُتلَي  وتخاِطُب��ه فتجعله يخاطبها، وتدِركه فتجعله يدِرُكها. ولالإ

ن�س��ان واإقباِل  راأيغني�ض Ereignis لي�س��تدلَّ بها على اإقباِل الكينونة اإىل االإ به فكُر هايِدغر، يعَمُد الفيل�س��وُف اإىل نحت عبارة االإ

ُف احلقيقَة على قدِر ما ينكفئ اإىل اخلفاء. ن�سان اإىل الكينونة يف م�رصى الوهِب امِلعطاء الذي يك�سِ االإ
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 للهمِّ الكينوينِّ الذي 
ّ
نُطلوجي ر، املعنى االُأ تي. فالزمنّيُة هي، بح�سب هذا الت�سوُّ يف الزمِن االآ

ن�س��ان يف �س��ميِم كيانه. فالتحليُل الوجوديُّ البنيويُّ الذي �ساَقُه هايِدغر يف كتاِبِه  ينتاُب االإ

 ،Sorge ِّن�سان مفطورًة على الهمِّ الكينوين ال�سهر الكينونة والزمن ُيف�سي اإىل اعتباِر كينونِة االإ

 .SeinvzumvTode ن�سان كّلما ا�ست�رصَف م�سَرُه يف املوت وهو الهمُّ الذي ميِلُك على كيان االإ

ن�س��اَن على حقيقِة الكينونة. وكلُّ ما �سواه من  وهذا الهمُّ هو امِل�هماُز احلقيقيُّ الذي يفتُح االإ

ن�س��انّية برّتهاِت اللحظِة العابرة. وحَدُه هذا  ��ُق الكينونَة االإ ّنه ُيل�سِ هموٍم هو يف مرتبٍة اأدنى الأ

ل نحو امل�ستقبِل حّتى ينقِلَب كائًنا اآتًيا من امل�ستقبل،  ن�س��ان اإىل التحوُّ الهمُّ الكينويّن يدفُع باالإ

تي، ال من املا�سي املُ��ن�رِصم.  اأي م�رصوًعا قواُمُه منبِثٌق من امل�ستقبل االآ

ن�س��اُن يحيا يف ا�س��تباٍق دائٍم حلا�رِصه. اإّنه على الدواِم ُملًقى اأماَم ذاِته، ين�رُصُ  ، فاالإ ومن َثمَّ

 ، ن�س��انّيُة، يف معناها احلقيقيِّ ��ُف له من زمٍن ُمقبٍل علي��ه. فالكينونُة االإ كينونَت��ُه يف ما ينك�سِ

ّن  اإقب��اٌل على امل�س��تقبِل كم�رصوٍع لتحقيِق الذات. ولذلك ارتبطت ه��ذه الكينونُة بالزمن الأ

ن�س��انّيُة لي�س��ت جوهًرا  قباَل على امل�س��تقبل ال معنى له اإاّل يف حركة الزمن. فالكينونُة االإ االإ

تي اإليها  ثابًت��ا، �س��مًدا، متعالًيا على التاريخ وعلى الزم��ن، بل هي مقرتنٌة بحرك��ِة الزمن االآ

ِق هذه الكينونة ال ميكن تدبُُّرُه اإاّل من خالِل انفطاِر  ِقها. بي��د اأّن م�رصوَع حتقُّ يف م���رصوِع حتقُّ

ن�ساُن املائُت هو الذي مُيِكُنُه اأن ي�ست�رِصَف م�ستقبَلُه على  ن�س��انّية على املوت. فاالإ الكينونة االإ

اأف�سِل ما يكوُن اال�ست�رصاف. ذلك اأّن املوَت ُيعِتُقُه من هموم اللهو العابرِة وي�سُعُه يف مواجهِة 

 ، قبال. ولذلك كان امل��وُت الفرديُّ م��ا هو مقب��ٌل عليه وحَدُه يف اأ�س��ِدّ ما تكون ر�س��انُة االإ

 
ّ
ن�ساِن احلقيقِي . وكان همُّ االإ

ّ
ن�سان احلقيقي بح�س��ب هايِدغر، هو املُ��نبُئ الوحيد عن همِّ االإ

ن�ساِن احلقيقّية، يف حقبة  ن�س��ان احلقيقّية. وكانت كينونُة االإ هو املُ��نبئ الوحيُد عن كينونة االإ

وىل وكتابه ال�س��هر الكينونة والزمن، ه��ي املُ��نبئة الوحيدُة عن حقيقة الكينونة يف  هايِدغر االأ

ذاِتها.

ن�سان وبهمِّ املوت،  وبناًء عليه، فاإّن الزمنّيَة Zeitlichkeit التي يرِبُطها هايِدغر بكينونِة االإ

ن�س��ان. فطبيعُتها خروٌج من  تي على االإ ه��ي زمنّيٌة تخ��ُرُج اإىل العلن من موقِع امل�س��تقبِل االآ

 الثالث، اأي ُبعِد امل�س��تقبل. ولي�س��ت الزمنّية، على حدِّ هذا 
ّ
ال��ذات انطالًقا من الُبعِد الزمني

ن�سايّن له، كما كانت احلاُل يف  الو�سف، كائًنا من الكائنات يرتبُط قواُمُه با�ستبطاِن الوعي االإ

ٍن نا�سطٍة تنبِثُق من  بع�ض مقاربات امِلتافيزيقا اليونانّيِة والو�س��يطّية واحلديثة، بل هي حالة تزمُّ

ِن النا�سطة Zeitigung عبارٌة عن َحراِك الزمن من تلقاِء ذاِتِه يعتِمُد على  امل�ستقبل. وحالُة التزمُّ

 ،Zurückvzu وعودِة امل�ستقبِل اإىل ذاته ،Aufvsichvzukommen ذاتّيِة اإقباِل امل�س��تقبِل اإىل ذاِتِه
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و�س��اُف الثالثُة �سوى  وا�س��تيطاِن امل�س��تقبِل يف الكائنات Sichvaufhaltenvbei. وما هذه االأ

بعاِد الثالثِة يف الزمن، عنيُت بها ُبعَد  �س��ماء اجلديدة التي يبتِكُرها هايِدغر للتدليِل على االأ االأ

ّن ال�س��دارَة  امل�س��تقبل وُبعَد املا�س��ي وُبعَد احلا�رص. وهي كلُّها اأبعاٌد تنبِثُق من امل�س��تقبل، الأ

ن�ساُن  ن�س��ان من امل�س��تقبل. واأّما االإ ّن الزمَن ياأتي اإىل االإ يف فكِر هايِدغر هي للم�س��تقبل والأ

)الدازاين(، فاإنَُّه مهموٌم باحلا�رص، ولكنَّه يف الوقِت عيِنِه م�س��دوٌد اإىل امل�ستقبل الذي ُتعيُِّنُه له 

مكاناُت الف�سيحُة التي ُيطِلُقها له ما�سيه. االإ

ن�س��ان  ومب��ا اأّن الزمَن هو عل��ى هذا ال�رصب من االنفتاِح الثالوثيِّ احلركة، فاإّن وجوَد االإ

��ا يف حالِة انفتاٍح ُمثلَّث احلراك، يبتعُد عن الكائنات كلَّما اأح�ضَّ مب�س��ِر املوت الذي  هو اأي�سً

ولّيِة كينوَنِتِه املحدودة، وُيقِبُل اإىل الكينونة لي�ستطِلَع فيها  ُه لال�سطالع مب�سوؤ ُيِلمُّ به وي�ستنِه�سُ

ن�سان على  �سلّيِة احلّقة. ومن جّراِء ارتباِط هذه الزمنّيِة بانفطاِر االإ ومنها اإمكاناِت وجوِده االأ

ن�س��ان، على ما يذهُب  ّن املوت هو خامتُة كينونِة االإ امل��وت، فاإّنه��ا زمنّيٌة حمدودٌة ال حمالة، الأ

ن�س��ان من موقِع  اإليه هايِدغر. ومع اأّن الدازاين هو م�رصوُع كينونٍة ُمقبلٍة على الدوام على االإ

ن�س��ان هو م�ستقبٌل حمدوٌد بحدوِد  انعطابّيِة املوت التي فيه، فاإّن امل�س��تقبَل الذي ياأتي على االإ

ن�ساُن اإىل مثِل  هذا امل�سر وماأ�سوٌر به وحمروٌم من اأّي اأ�سا�ٍض �سوى اأ�سا�ِض العدم. وحنَي يبُلُغ االإ

ًطا  ًرا ُمب�سَّ ِ املُ��غِرِق يف اعتباِر حمدودّيِة الزمن، يعوُد ال ير�س��ى بت�س��ّور الزمِن ت�سُوّ هذا التب�رصُّ

يتغافُل عن حقيقِة املحدوديّة، في�س��ّوي الزمَن يف م�ستوى تعاُقِب اللحظات املُ��رتاكمِة اإىل ما 

ّوَل  َر االأ ال نهاية. وهو التعاُقُب الذي اأن�س��اأ له اأر�س��طو يف الطبيعيّات )الكتاب الرابع( الت�سوُّ

��ًيا الزمَن يف هيئة تعاُقِب اللحظات باال�س��تناِد  ن�س��اينِّ حُم�سِ الذي هيمن على مرى الِفكِر االإ

اإىل م��ا هو قائٌم من قبُل وما هو قائٌم من بعُد. فالزمُن مُي�س��ي على ه��ذا النحِو ُمقَيًّدا باللحظة 

احلا�رصة.

، اأن ي�ستطِلَع طبيعَة الكينونة 
ّ
ر�سطي ر االأ اأّما هايِدغر، فلقد حاول، على خالِف هذا الت�سوُّ

ن�س��انّية. فاألفاه��ا مهمومًة بهمِّ املوت الذي ي�س��ُعها يف مواجهِة م�س��ِرها املُ��قِبل عليها.  االإ

قباِل امل�ستقبِل  ن�سانّية كمو�سٍع الإ َرُه للكينونة االإ وباال�س��تناِد اإىل همِّ املوت، بنى هايِدغر ت�سوُّ

ن�س��اُن ال مُيِكُنُه اأن ُيدِرَك كينوَنَتُه اإاّل من خالِل انفطاِر هذه الكينونة على  ن�س��ان. فاالإ على االإ

ن�سان املهموم  املجيء من امل�س��تقبل. ولذلك اأ�س��حى الزمُن هو معنى الكينونِة يف اختباِر االإ

ولّية موته وي�ستطلُع اإمكاناِتِه احلقيقّيَة انطالًقا من حمدودّيِة  ن�ساُن مب�سوؤ مبوِته. وحني ي�سطلُع االإ

نات اختب��اِرِه الوجوديِّ يف الزمن  َد جميَع مكوِّ امل��وِت ال�ُمقب��ل عليه، ميكُنُه اأن يع��وَد فيتعَهّ

��ُه مبا ا�س��تقرَّ يف اُأُفِقِه  ُ نف�سَ ُ باإرباكات اللحظِة العابرة، ويعوُد ال يح�رصِ احلا�رص. فيعوُد ال يتعَثّ
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ِق البعيدِة عن حقيق��ِة كينوَنِتِه، بل يعِقُد العزَم على تناُوِل ذاِتِه من  ال�س��يِِّق من اإمكاناِت التحقُّ

ُف له هذا امل�سر اأّن حمدوديََّتُه هي  مكانات ال�سخمِة التي يختِزُنها له موُته حنَي يك�سِ موقِع االإ

ولّيِة موِته، تهّياأ له اأن ينعتَق من  ن�ساُن يف اال�سطالِع مب�سوؤ منبُع طاقاته الّثة. وكّلما اجتهَد االإ

نّية املُ�رِبكة التي تنحِرُف به عن اأ�سالة كينوَنِته.  م�ساغِل اللحظة االآ

3. من زمنّيِة اإلنساِن إلى زمانّيِة الكينونة
ن�س��ان. اأّما زمانّيُة الكينون��ة Temporalität، فاأمٌر يحت��اج اإىل مراجعة  ه��ذا يف زمنّيِة االإ

متاأّنية للطائف املعاين التي تن�سبها امِلتافيزيقا الغربّية ملقولة الكينونة. واإن�ساًفا لهايِدغر، يجب 

ّول �س��فًة ل�سيقًة  التذكر باأّن الزمن يظّل مقرتًنا بالكينونة اقرتاًنا وثيًقا. وهو لي�ض يف املقام االأ

ن�س��ان، ولو اأّن التحليَل الوجوديَّ البنيويَّ الذي �س��اَقُه هايِدغر يف الكينونة والزمن ُي�سر،  باالإ

ن�سان واختباِر الزمن يف كينوَنِته. فاإذا كانت  وىل، اإىل مثِل هذا االرتباِط بني االإ يف مرحلته االأ

ّن اختباَر الهمِّ والقلق وانفطار  ن�سان هي بنيٌة زمنّيٌة على وجِه االمتياز، فالأ ُبنيُة الدازاين يف االإ

ن�ساَن يف مواجهة هذا ال�رصِّ الرهيب، �رصِّ اعتالِن  ��َع االإ ن�س��انّية على املوت قد َو�سَ الكينونة االإ

ن�ساُن يف انفطاِر  ُه االإ الكينونة يف ذاِتها وانحجاِبها عن املداِرِك الب�رصيّة. وال �سكَّ اأّن ما يخترِبُ

خُر للكينون��ة يف ِفكِر هايِدغر.  كينوَنِت��ِه على املوت ه��و العدم. بيَد اأّن العَدَم ه��و الوجُه االآ

ُر الكينونَة من  فالعَدُم لي�ض حالًة جامدة اأو كياًنا �س��لبيًّا �س��لًبا، بل هو اإعداٌم نا�س��ٌط قد ُيح��رِّ

ت�س��لُِّط العقِل الب�رصيِّ عليها. وكما اأّن الكينونة يف ِفكِر هايِدغر لي�س��ت كائًنا من الكائنات 

Seiende، بل حالُة انب�ساٍط للكينونِة وانحجاٍب لها west، وكما اأّن الزمَن لي�ض حالًة جامدًة 

ٍن نا�س��طٍة تنبِثُق من امل�ستقبل  ُم، بل هو حالُة تزمُّ من تعاُقِب اللحظات ِوفاًقا ملا ي�س��ِبُق وملا يتقَدّ

ا ت�س��توِطُن فيه الكائنات ا�ستيطاَنها يف ُرقعٍة  تي zeitigt، وكما اأّن العامَل لي�ض وعاًءا ُم�س��تِقرًّ االآ

 weltet، كذلَك العَدُم لي�ض 
ّ
ِق التاريخي حمدودٍة يف املكان، بل هو حالٌة من االنت�س��اِر والتحقُّ

عدام nichtet. وال �سكَّ يف اأنَّ  هو و�س��ًعا �س��لبيًّا ثابًتا من االنعدام، بل هو حالٌة نا�سطٌة من االإ

و�س��اِع اللغوّيِة يُدلُّ على رغَبِتِه ال�س��ديدة يف اإعتاِق فكِر  ِ هذه االأ ِحر���ضَ هايِدغر على تخُرّ

الكينونِة من تعريفات اجلوهِر الثابتة التي ُتقيُِّد الكائنات يف قوالِب احل�سوِر املُ��ستمرِّ الثابِت 

 لها. 
ّ
التي ُتغري العقَل الب�رصَيّ يف اال�ستيالء املفاهيميِّ عليها واال�ستخداِم الغائيِّ الَغَر�سي

ن�س��اَن يف مواجهِة الَع��َدم، اأي يف مواجهِة الوجِه  فاختب��اُر االنفطاِر على املوت ُيلقي االإ

خر.  ّن الع��َدَم والكينون��َة متالحمان يف ُلغ��ِز انتمائهما الواح��د اإىل االآ خ��ر للكينون��ة، الأ االآ

وق��د يكون العَدُم هو الدليل على حمدودّيِة الكينونة يف توايل انك�س��اِفها وانحجاِبها. ولكّن 
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هايِدغ��ر يج��روؤ فيعترُب اأّن هذا العَدَم ال��ذي ِمنُه تاأتي الكائنات حني ينكف��ُئ هو كَعَدم، وفيه 

تنعِدُم الكائناُت حني ي�ستويل هو عليها يف غروب م�رصاها، هذا الَعَدُم الذي هو انبثاٌق غريُب 

ّن الزمَن منه  ن�سان، هذا العدم هو معنى الزمن الأ طوار ميُهُر حمدودّيَة الكينونة وحمدودّيَة االإ االأ

نّية اإاّل حني  توَل��ُد غرائُب الكينونِة وغرائُب الكائنات. فالدازاين ال ينعِتُق من اأ�رِص اللحظة االآ

مكانات اجلديدة التي ي�ست�رِصُفها من على  ولّية اإقبال امل�ستقبِل عليه من موقِع االإ ي�س��طِلُع مب�سوؤ

نّية وحني  ُبعد. ولذلك ينبغي له اأن يخَترِبَ �سيًئا من االنعداِم حني ُيفِرُغ كينوَنَتُه من امل�ساغِل االآ

ينعِتُق من اأ�رِص الكائنات املُ��س��ِجرِة لي�ستعيَد اأ�س��الَة كينوَنَتُه انطالًقا من انفطاِر هذه الكينونة 

على املوت. وعلى قدِر ما ي�سُكُن الدازاين يف الالكائنات، اأي يف انعداِم الكائنات، ي�ستطيُع 

اأن يتجاوَز الكائنات التي حتِرُفُه عن اأ�س��الِة كينوَنِته؛ وعلى قدِر ما ين�سِلُك الدازاين يف مرى 

قة يف مرى الوجود؛  الزمن املُ��قبِل اإليه من امل�ستقبل، ي�ستطيَع اأن يب�سَط كينوَنَتُه كزمنّيٍة ُمتحِقّ

وعلى قدِر ما ي�س��رتُك الدازاين يف حّرّية اإقباِل الكينونة وانكفائها، ي�ستطيُع اأن يجعَل كينونته 

َع خروٍج اإىل الوجود من ُمنطَلِق اإقباِل م�ستقبله اإليه. الذاتّية مو�سِ

ُ يف مفهوم زمانّيِة الكينونة. ذلك اأنَّ عمَق الكينونِة ان�سياُبها  ومن هذا املنطلق ميكن التب�رصُّ

يف الزمن واإطاللُتها من امل�ستقبل اإىل احلا�رص. فهوّية الكينونة، اإذا جاَز هذا التعبر، ال ُت�ستمدُّ 

من اإجنازاِت املا�س��ي وُمكت�س��باِتِه، وال م��ن اعتماالت احلا�رِص وتفاُعالِته، ب��ل من ُمباَغتاِت 

ّن الكينونة، حني تنَحِجُب يف الكائنات وعن الكائنات، ال تلَبُث اأن  امل�ستقبل وا�ست�رصافاِته، الأ

ُتطلَّ عليهم يف حّلٍة جديدٍة وهيئة جديدة وَقواٍم جديد. وهذا كلُُّه نا�سٌب يف اقتداِر الكينونِة 

تي من امل�س��تقبل. ومبا اأّن  ال�س��منيِّ ومكاِنِزها الدفين��ة التي ال تنت�رص اإاّل يف مطاوي الزمِن االآ

ن�س��اينَّ ال ي�س��تطيُع اأن ميلَك على الكينونة، فاإّنها تظلُّ يف ِحمى الزمن  ن�س��اَن اأو العقَل االإ االإ

ق. وما من حمايٍة اأ�س��دُّ اأماًنا من حمايِة الزمن املُ��قِبِل الذي يحِجُب الكينونَة  ا يتحقَّ
ّ
الذي مل��

والكائنات عن ت�س��لُّط الزم��ن احلا�رص. ولذلك حاَذَر هايِدغ��ر كلَّ امل�ُ�حاذرة هيمنَة اللحظِة 

ُر الكينونَة من مقوالِت احلا�رِص واحل�سور واال�ستح�سار،  نّيِة يف احلا�رِص القائم. فاأَخَذ ُيحرِّ االآ

غريقيُّ للتدلي��ِل على معنى الكينونة. وِوفاًقا لهذا  وهي املقوالُت التي ا�س��تنَجَد بها العقل االإ

�سارِة اإىل هذا  ر، تّت�سُح هوّية الدازاين ككائٍن ُتلقى كينوَنُتُه يف الزمن املُ��قِبل اإليه. ولالإ الت�س��ُوّ

ملانّية Entvwurf وُي�سفي  ْمِي يف الزمن، ي�ستخِدُم هايِدغر عبارًة ماألوفًة يف اللغة االأ لقاِء اأو الرَّ االإ

. فت�سبُح العبارُة، وهي تدلُّ يف ماألوِف 
ّ
نُطلوجي عليها كالعادِة ُبعًدا جديًدا من اأبعاِد فكِرِه االُأ

ن�سان مرمّيٌة اإليه من امل�ستقبل  يحاِء باأّن كينونَة االإ معناها على امل�رصوع، ُت�س��ِبُح قادرًة على االإ

بعاِد  ق�س��ى اأو كائُن االأ ن�س��ان، وهو كائُن االأ تي اإليه. وبعبارٍة اأب�س��ط، ميكن القوُل باإّن االإ االآ
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الق�س��ّية، اإّنا هو م�رصوُع اإن�س��اٍن ال تكتِمُل اإن�سانيَُّتُه اإاّل بانفتاِحِه على �رِصّ الكينونة. فالدازاين 

تي.  ق�س��ى، غوِر املوت االآ ّنه ملًقى يف مواجهة الغور االأ ��ُعُه اأن يكون كائًنا زمنيًّا اإاّل الأ ال َي�سَ

ن ُتدِرَكُه  ��ا قاباًل الأ وامل��وُت هو الدليل على اأّن الكائنات والكينونة ال يجوز اأن تنقِلَب َغَر�سً

العقول وتت�رَصَّف به vorhanden. ومبا اأّن املوَت لي�ض �س��يًئا خا�سًعا ل�سيطرِة املدارك الب�رصّية، 

. اإّنه املُ��نعَتُق من كلِّ اإدراٍك اأو  ّ
 واآيلٍّ وتقني

ٍّ
ن�س��اَن وكينوَنَتُه من كلِّ ت�س��ُلٍّط عقلي فاإّنه ُيعِتُق االإ

مثلِة على ما ينبغي للكينونِة وللكائنات اأن تّت�سَف به  ٍر اأو هيمنة. وهو لذلك اأف�س��ُل االأ ت�س��ُوّ

م��ن انعتاٍق مُماثل. فكم��ا اأنَّ ُمباَغَتَة املوت يف الزمِن املُ��قِبِل ُتعِتُق املوَت من ت�س��لُِّط العقول، 

�رِص واالنقياِد واخل�س��وع. والف�سُل يف  كذلك موُت الكائنات يعِتُق الكائنات من هوّياِت االأ

هذا كلِِّه هو للزمن، زمنّيِة الكائنات وزمانّيِة الكينونة. وما زمنّيُة الكائنات �س��وى ال�س��دى 

. فالكينونُة هي طاقُة 
ّ
ق��رِب لزمانّيِة الكينونِة املُ��نعتقة من كلِّ اأ�رٍص مفاهيميٍّ اأو قيٍد تاريخي االأ

ة الوجود. وهذه الطاقُة هي عيُنها الوجُه الفاعُل للزمن.
ّ
اإلقاٍء وَرمٍي للكائنات يف لُ�ج�

فاالنتق��اُل من زمنّي��ة الدازاين اإىل زمانّيِة الكينون��ة هو انتقاٌل من اختب��اِر الهمِّ الكينوينِّ 

وقلِق املوت اإىل اختباِر الكينونة لذاِتها يف اإقباِلها واإدباِرها، ويف انب�س��اِطها وانقبا�سها، ويف 

َ يف تاريِخ امِلتافيزيقا الغربّية كيف الت�سَقت  انك�ساِفها وانحجاِبها. ولقد حاوَل هايِدغر اأن ُيبنِيّ

ُر اللحظِة احلا�رصة. فامِلتافيزيقا اليونانّية راأت  ٍر �س��يٍِّق للزمن، هو ت�س��ُوّ هويُّة الكينونِة بت�س��وُّ

اأّن هويَّة الكينونة ال مُيكن اأن ُت�س��تخَرَج اإاّل باال�س��تناد اإىل مقولِة احلا�رص القائِم بحيث مُت�س��ي 

نُطلوجيا  م�ساك. وهذا يعني اأّن كلَّ تعريفات االُأ الكينونُة ح�س��وًرا ثابًتا �سلًبا �سَمًدا قاباًل لالإ

القدمية ومقوالِتها مبنّيٌة ح�رًصا على مقولِة احل�س��ور parousia, Anwesen، اأي على ت�س��ّوٍر 

للزمن ُيفِرُد للحا�رِص مقاَم ال�سدارة واال�ستعالء على املا�سي وامل�ستقبل. واحلاُل اأّن اختباَر الهمِّ 

تي اإليها، هذا  الكينوينِّ وقلِق املوت وتناوَل الكينونة من موِقِع اإقباِلها اإىل الوجود من الزمِن االآ

ها  �سُ ِر من مقولِة احلا�رِص ومقاربِة الكينونِة مقاربًة جديدًة تتلمَّ كُلُّه �س��اعَد هايِدغر على التحرُّ

من خالل َمقولِة امل�س��تقبل. وهذه هي املقولُة التي ُتنا�سُب اأ�سدَّ منا�سبٍة حراَك الكينونة يف �رِصّ 

اعتالِنها وانحجاِبها. ويف هذا تتجّلى فرادُة هايِدغر يف مقاربِة م�ساألِة الكينونة والزمن. 

ّول، اأي قبَل املُ��نعَطِف ال�س��هر، قد اآَث��َر احلديَث عن زمنّيِة الدازاين  وم��ع اأّن هايِدغر االأ

املُ�خَترَبِ للهمِّ الكينوينِّ ولقلِق املوت، فاإّن هايِدغر الثاين َطَفَق ي�ستفي�ُض يف احلديِث عن زمانّيِة 

الكينونة يف ذاِتها، وهي الزمانّيُة التي جتعُل الكينونَة منعِتقًة من كلِّ مقوالِت احل�سوِر وتتبنّيُ 

فيها اإ�س��اراُت االنك�س��اِف النوراينِّ الذي تنفِرُج عنه �سبابّيات التاريِخ الكثيقة. وللتعبِر عن 

هذا االنك�س��اِف النوراينِّ يلجاُأ هايِدغر اإىل عبارٍة م�س��تقاٍة من ِعلِم الغابات، اأال وهي عبارُة 
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ُط فيه ُف�سحٌة من النور تهدي  ِح الغابِة اأو ُفرجِة الغابة Lichtung، وهو املو�سُع الذي تنب�سِ َو�سَ

 Vorhandenheit ا من اأن تكون ماّدًة حا�رصًة�� ال�س��ائرين اإىل ُعمِق احلقيقة. فالكينونُة، عو�سً

، تنقِلُب 
ّ
���رِص املفاهيمي مهيَّ��اأًة القتب��اِل العقِل الب���رصيِّ لها وقابلًة لالن�س��الِك يف مقوالِت االأ

ية  ن�س��ان هب��ُة الوجود والروؤ مو�س��ًعا مربًكا من االنك�س��اِف واالنحجاب، منه تاأتي اإىل االإ

َر كينونَته اإاّل بوا�سطِة انفطاِر الكينونة  ن�س��ان ال ي�س��تطيُع اأن يت�سوَّ دراك. وبذلك يعوُد االإ واالإ

مثل حلّرّية  على مثل هذه الزمانّيِة النا�سبِة يف �سميِم ذاِتها. ومن ثّم، ينقِلُب الزمُن هو احلالة االأ

احلراِك يف الكينونة.

Ereignis 4. الكينونُة والزمُن هبُة َحَدِث اإلقباِل الِمعطاء
ق�س��ى الذي بَذَلُه هايِدغر للتعبِر عن عالق��ِة الكينونة بالزمن، راَح  ويف �س��ياِق اجُلهد االأ

راأيغني�ض التي ي�س��عب تعريبها  ��ها دالل��ًة ُمبتكرة، هي عب��ارة االإ ي�س��تعنُي بعب��ارٍة اأملانّيٍة األَب�سَ

. وق��د يكون من املفيد اال�س��تدالل عليها باال�س��تناد اإىل مقولة احلدث املعطاء، 
)13(Ereignis

حدث اإقبال الكينونة اإىل الزمن واإقبال الزمن اإىل الكينونة، اأي حدث وهب الكينونة لذاتها 

 املاألوف، 
ّ
دبي ملانّية التي تعني احلدث يف مدلولها االأ . فالعبارة االأ

ّ
يف م�رصى الكائنات الزمني

 اجلديد على موهبة الكينونة يف الزمن والزمن يف الكينونة. 
ّ
نطولوجي تدّل يف �سياق الفكر االأ

ا على ا�ستدخال الكينونة يف الزمن  ويف �س��ياق احلركة الذاتّية sich eignen، تدّل العبارة اأي�سً

راأيغني�ض  كعن�رص من�سئ لها، وا�ستدخال الكائنات يف الكينونة كعن�رص من�سئ لها. ذلك اأّن االإ

��ة الكينونة، اأي  ��ة. فالكائنات تتحّول ذاتيًّا اإىل خا�سّ ّ اإىل اخلا�سّ
يحمل معنى التحّول الذاتي

عات التي ُتعنى با�ستجالِء  فكار والتو�سُّ يف خمطوطٍة تعود اإىل ال�سنوات 1936 و 1937 و1938، َجَمَع هايِدغر �سّمة من االأ  )13(

. وو�سع لهذه 
ّ
قبال اإىل الزمن والَوْهِب امِلعطاء واال�ستدخاِل الذاتي حقيقة الكينونة يف ذاتها ومن ذاتها باال�ستناِد اإىل حركِة االإ

ملانّية التي  ال�س��ّمة املبتك��رة من الفتوحات الفكرّية اجلريئة امل�ُ�ربكة للعقل احل�س��ابيِّ املنطقيِّ الغربيِّ عنواًنا هو ع��نُي العبارِة االأ

عمال الكاملة )فرنكفورت: دار كلو�سرتمان،  راأيغني�س. اإ�س��هاماٌت يف الفل�سفة، االأ راأيغني�ض )هايِدغر، يف الإ �س��بق ذكرها، اأي االإ

ملانّية  راأيغني�ض نظَرَتُه اإىل الِهبِة ال�س��نّيِة التي اأنعمت بها عليه اللُّغة االأ ُع هايِدغر عن النظِر اإىل االإ 1989(، اجلزء 65(. وال يتورَّ

عل��ى ِغراِر الهب��ِة التي اأنَعَمت بها اللُّغة اليونانّية على الناطقني باليونانّية وقد متثَّلت بعب��ارة احلقيقة aletheia، وعلى ِغراِر اِلهبِة 

التي اأنعمت بها اللُّغة ال�س��ينّيِة على الناطقني بال�س��ينّية وقد متثَّلت بعبارِة التاو Tao. واحلقيقُة اأّن ال�ُمنعَطَف الذي اأف�س��ى اإليه 

راأيغني�ض لي�ض هو من ِفع��ِل هايِدغر عيِنه، بل من ِفعل اللُّغ��ة التي حتوي �رصَّ العالقة  ِفك��ُر هايِدغر، ف�س��اَقُه اإىل اعتم��اِد عبارِة االإ

ُر الكينونة من ت�س��لُِّط الزمِن  ن�س��ب التي حترِّ راأيغني�ض هي العبارة االأ ن�س��ان. ولذلك كانت عبارُة االإ بني الكينونة والزمن واالإ

ن�س��ان من  ُر االإ ِر َقواِم الكينونة الثابِت يف احل�س��ور، وحُترِّ  يف ت�س��وُّ
ّ
نُطلوجي ُر الزمَن من الت�س��لُِّب االُأ امِلتافيزيقيِّ عليها، وحُترِّ

 .
ّ
 امل�ُ��س��تمرِّ القابِل لال�ستغالل التقني

ّ
غالِق يف مقوالت احل�س��وِر الَغَر�سي مقوالت عقالنيَِّتِه اخلا�س��عِة ملنطِق امل�ُ�حا�َس��بة واالإ

��ة eräugen، وفعُل اال�ستدخاِل الذي ُيدِخُل  موَر اإىل حقيقِتها اخلا�سّ راأيغني�ض تدلُّ على اأمرين: فعُل النظِر الذي يعيُد االأ فاإذا باالإ

.eigen, eignen ّيِة الكينونة الكائنات يف خا�سّ

M. Heidegger, Vom Ereignis. Beiträge zur Philosophie, Gesamte Ausgabe �Frankfurt/Main: Klostermann�.
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راأيغني�ض يدّل على  ��تها، فيها جتد حقيقتها ومنها ت�ستمّد حيوّيتها. ومن ثّم، فاالإ ت�سبح خا�سّ

 النا�س��ط بني الكينونة والزمن، ولكاأّن الكينونة والزمن كليهما منبثقان من 
ّ
�س��لي التماهي االأ

، اأن�ساأ 
ّ
�سلي  ال�سحيق الغور. وا�ستي�ساًحا حلركة هذا احلدث االأ

ّ
�سلي هذا احلدث الواهب االأ

هايِدغ��ر كالًم��ا اآخر يف عالق��ة الكينونة بالزمن يتج��اوز فيه ما انعقد يف كتابه ال�س��هر غر 

املكتم��ل الكينونة والزمن. ففي العام �196 حا�رص هايِدغ��ر يف الزمن والكينونة، فعك�ض 

 للكتاب واأب��ان اأّن التفّكر يف معنى الكينونة يجب اأن 
ّ
�س��لي ترتيب الكلمات يف العنوان االأ

ينطلق من الكينونة عينها، ال من كينونة الدازاين التي �سبق ف�ساءلها م�ساءلة �سديدة التطّلب يف 

كتابه. والواقع اأّن عنوان املحا�رصة الزمن والكينونة هو عينه عنوان الباب الثالث من الق�س��م 

ّول من كتاب الكينونة والزمن، وهو الباب الذي ما اأن�ساأه قّط من جّراء ان�سداد اأفق التفكر  االأ

يف معنى الكينونة وانعطاف هايِدغر من كينونة الدازاين اإىل كينونة الكينونة عينها.

وحني ي�س��ائل هايِدغ��ر الكينونة يف حما�رصته ه��ذه، يتبنّي اأّن الكينونة من��ذ اأوائل الفكر 

غريقّية ما فتئت تدركها العقول الب�رصّية مقرتنًة مبقولة احل�سور. فالعقل  ن�سايّن يف احلقبة االإ االإ

الب�رصّي، منذ فجر الفل�س��فة، ربط الكينونة مبقولة احل�سور. واحل�سور اإّنا هو مقرتٌن باملا�سي 

 
ّ
نطولوجي وامل�س��تقبل كمقولة اأ�سا�س��ّية من مقوالت الزمن الثالث. ولذلك ال ب��ّد للفكر االأ

. وما من �س��بيل 
)14(

اجلديد من اأن ي�ستك�س��ف حقيقة العالقة النا�س��طة بني الكينونة والزمن

قب��ال الواهب، اأي  اأن�س��ب من م�س��اءلة الكينونة والزمن يف �س��ميم ارتباطهم��ا بحدث االإ

راأيغني�ض.  حدث اقرتان حقيقة الكينونة مبجرى الزمن. وهو احلدث الذي يدعوه هايِدغر االإ

 اأن ينعتق من ت�سّور 
ّ
نطولوجي ق�سى، ير�سم هايِدغر للفكر االأ وللبلوغ اإىل مثل هذا التفّكر االأ

الكينونة كاأ�سل ثابت م�س��تقّر �سلب للكائنات. فالكينونة لي�ست جوهًرا ثابًتا �سامًدا �سلًبا 

دبار. فالوجود جّواٌد  قب��ال واالإ للكائن��ات، بل هي حرك��ة وهب تتحّقق يف تناوبها على االإ

من تلقاء ذاته، يجود بذاته، ويف �سميم جوده ُيخلي ذاته وينكفئ، فيحّرر اجلوَد يف انكفائه 

هو، ويحّرر العطاَء يف انحجابه هو، ويحّرر الوهَب يف اإدباره هو. وللتدليِل على هذه املعاين 

 التي 
ّ
���َض ال�س��ويفَّ ل�رصِّ الكينونة، ي�س��تعنُي هايِدغر مبقولِة الَوهِب الذاتي التي ُتالم�ُض التح�سُّ

ملانّية es gibt امل�س��تّقُة من فعِل العطاء geben، واملحمولُة على معنى  تنط��وي عليها العبارُة االأ

ملية الفل�س��فّية التي األقاها هايِدغر يف �سيِف 1930، كان الفيل�سوُف قد اأوماأ اإىل التالزِم ال�سميميِّ بني م�ساألِة الكينونة  يف االُأ  )14(

ا عن الزمن، بل نحُن  وم�س��األة الزمن: »ل�س��نا ُن�س��ائُل الكينونَة وحَدها، وال الزمَن وحَده. ول�س��نا نتحّرى عن الكينونِة واأي�سً

ن�سانيّة، م�سدر �سابق،  بخالِف ذلك نتحّرى عن تالُزمهما ال�سميميِّ وعّما ينبثُق من هذا التالزم« )هايِدغر، يف جوهِر احُلّريِّة الإ

ال�سفحة 118(.
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ّنه ُيحيُل اإىل م�سدِر يف  جتهيِل الفاعل. فال�سمُر احلامُل لفعِل العطاء هذا es ال ُت�سرَبُ هويَُّته، الأ

ُع الكينونَة  يّة هويّة ِمتافيزيقّية الهوتّية متعالية. اإّنه فعٌل مهوٌل من الوهب َي�سَ
العطاء ال يحِمُل اأ

يف الكائن��ات والكائنات يف الكينونة بوا�س��طِة انفطاِر الكينونة والكائنات على االن�س��الِك 

التلقائيِّ يف مرى الزمن. 

ومبا اأنَّ الكينونَة لي�ست هي الكائنات، ولي�ست هي اأ�سمى الكائنات، اأي اهلل، ولي�ست هي 

ح�سوًرا ثابًتا قاباًل للقب�ض، فاإّن هايِدغر ُيحاِذُر اأن ي�ستخِدَم لها ِفعَل الكينونة عيِنه، كاأن يقول 

فيها: الكينونُة كائنٌة. وحَدها الكائنات كائنٌة، اأّما الكينونُة فاأق�س��ى ما ُيقاُل فيها وعنها اإّنها 

ُط وتنقب�ض، وتنك�سُف وتنحجب، وتعتلُن وت�سترت. وبف�سِل  موهوبٌة اأ�ساًل. ثّمَة كينونٌة تنب�سِ

 Entbergen عب��ارِة اجلود املجهولة الفاعل مُيكن احلديُث عن الكينونة كانب�س��اٍط للح�س��ور

von Anwesen، اأي كاإقباٍل للكائنات يف مرى الزمن. وكما هي احلاُل يف م�س��األِة التعريِف 

��ُط  مُر يف م�س��األِة التعريف بالزمن. فالزمُن لي�ض كائًنا، بل ثّمَة زمٌن ينب�سِ بالكينونة، كذلك االأ

نّية. فالزمُن لي�ض مموعَة  وياأتي الكائنات من اأفِق امل�ستقبل، ال ِمن تعاُقِب حلظاِت احلا�رِص االآ

ِقها ال�ُمقبلة  حلظاٍت اآنّية، بل هو اإطالٌل من امل�ستقبل ياأتي للكائنات مبا يحِمُل اإليها عنا�رَص حتقُّ

ُق �سيٌء من اإقباِل الكائنات اإىل الكينونة، اأي  عليها. ويف كلِّ ُبعٍد من اأبعاد الزمن الثالثة يتحقَّ

اإىل االنب�س��اِط احُلرِّ يف الوجود. ولذلك ينقِلُب الزمن اإدخااًل للكائنات يف انب�ساِط احل�سور. 

ُرها هايِدغر يف غر ما  ��ُب ُبعًدا رابًعا ين�س��اُف اإىل اأبعاِدِه الثالثة التي يت�سوَّ فاإذا بالزمِن يكت�سِ

ُرها امِلتافيزيقا الغربّية، اأال وهو ُبعُد اإدخاِل الكائنات اإىل حركِة االنب�ساط يف الوجود.  تت�س��وَّ

بعاد. بعاد، من بعد اأن كان مثّلَث االأ واإذا بالزمِن مرّبُع االأ

بعاِد الثالثة. فاملا�سي عاَد ال يعني  وحَدُه هذا الُبعُد الرابع ُي�س��في املعاين اجلديدَة على االأ

ان�رصاَم الزمن اإىل غِر َرجعة، بل غدا يُدلُّ على ح�سوٍر اآخر يف حركِة انب�ساِط احل�سور يحِمُل 

اإىل الكائنات اختباَر انب�س��اِطها يف ما انق�سى من زمن. وامل�ستقبُل عاد ال يعني الزمَن الذي مل 

ُيقِبل اإىل الكائنات، بل اأ�س��َبَح يُدُلّ على ا�س��تمرار اإقباِل الكائنات اإىل االنب�ساِط يف احل�سور 

نّية، بل اأ�س��حت تدلُّ  يف هيئ��ِة كينوَنِتها الت��ي مل ُتنَجز بعد. واحلا�رُص عاَد ال يعني اللحظَة االآ

على حركة االنب�س��اِط يف احل�س��ور. واملغزى من هذا كلِّه اأّن حراَك االنب�ساِط يف احل�سوِر اأو 

خروَج الكائنات اإىل احل�س��وِر يف الزمن هو عنُي احلقيقة التي ينطوي عليها الزمُن يف فرادِة 

ارتباِطِه بانب�ساِط الكينونة. 

ومن ثّم، ال يلَبُث هايِدغر اأن ي�س��تطِلَع يف الكينونة ويف الزمن َحراَك االنبثاِق واالنب�ساِط 
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واالنت�س��اِر يف احل�س��ور. فالكينونُة والزم��ُن كالُهما انخراٌط فّيا�ٌض للكائنات يف احل�س��وِر 

قباِل الواهب  ّتًيا من م�سدٍر اآخر غَر م�سدِر حدث االإ احلّر. ولي�ض هذا االنخراُط الفّيا�ُض متاأ

Ereignis. وه��و حدٌث يحدُث من تلقاِء ذاِتِه وبف�س��ِل ذاِته، ال بل ُقْل اإّنه َحَدُث العطاء احلرِّ 

َب  الذي يتجّلى يف انب�ساِط الكينونة والزمن وانت�ساِرِهما يف ثنايا الكائنات. وال يجوُز اأن ُين�سَ

فٍة مت�سامية. اأّنه، بح�سب هايِدغر، فوَق املقوالت  اإىل مثل هذا احلدث اأيُّ جوهٍر ُمتعاٍل اأو �سِ

�سليِّ النا�سط بني الكينونة والزمن  رات والعبارات. اإّنه َحَدُث التماهي االأ واملفاهيم والت�س��وُّ

يدَفُع بهما كَليهما اإىل االنب�س��اِط يف احل�س��ور واالنقبا�ض يف االنكفاء. وعلى َقَدِر ما يخَترِبُ 

ن�س��اُن الكينونَة والزمَن يف �سورة احل�س��ور الغائب اأو الغياب احلا�رص يت�سّنى له اأن ُيراعَي  االإ

��ا. ويف كَليهما يتكثَُّف �رصُّ احل�س��ور باأ�رِصه. ويبدو اأّن هذا  كرامَة الكينونة وكرامَة الزمن اأي�سً

��لُة التماهي الزمنيِّ  راأيغني�ض هو �س��لُة االنعقاِد اخلفّيِة بني الكينونة والزمن، اأو �سِ احَلَدَث االإ

�س��ليِّ بني االثنني، واأّن هذا احلَدَث هو مّياٌل اإىل اإيثاِر الزمن كحالِة انب�س��اٍط يف احل�سور.  االأ

ّنه هو الذي يدلُّ اأف�سَل تدليٍل على  فال�س��دارُة يف هذه ال�سلِة هي، بح�سب هايِدغر، للزمِن الأ

اإقباِل الكائنات اإىل احل�سوِر واعتالِن احل�سور يف الكائنات. ولذلك قاَل هايِدغر، يف اأبلِغ ما 

انتهى اإليه من اإبحاٍر يف �رّص الكينونة، اإّن الزمن، مبا هو دخوٌل وا�ستدخاٌل يف احل�سور، هو �رصُّ 

قباِل الواهب، حدِث اإقبال  الكينونة، ال الكينونُة �رصُّ الزمن. فالكينونة تتال�س��ى يف حدِث االإ

احل�س��ور اإىل الكائن��ات Sein verschwindet im Ereignis. ومعنى ه��ذا القول اأّن الكينونة 

تختفي يف الزمن. ولذلك يتجّلى الزمُن كاحلقيقة الق�سوى للكينونة.

ن�سُب  راأيغني�ض هو املرادُف االأ مُّالت امل�ُ�بتَكرِة َيذَهُب هايِدغر اإىل اأّن االإ
ويف ختاِم هذه التاأ

اِرها ال�س��بورين Lichtung des Seins. اإّنه عنُي  لُفرج��ة النور الت��ي َتَهُبها غابة الكينون��ة لزوَّ

ها. ذلك اأّن الكينونَة ال تقوى على  احلقيقة التي تنطوي عليها الكينونُة يف انب�ساِطها وانقبا�سِ

ال�س��مود يف احل�سور املُ��ستمرِّ القابِل لال�ستهالك، بل تاأتي اإىل الكائنات وال تلَبُث اأن تنكفئ 

م�ساك به. ولذلك َحَدُث  ن�سان على االإ كالربق الذي يلتِمُع يف �سماء الكون من غر اأن يقوى االإ

دباِر الراهب Entveignis. فكلُّ  ا يف الوقت عيِنِه حدُث االإ قباِل الواهب Ereignis هو اأي�سً االإ

ما اأملَّ بالكينونة وبفكِر الكينونة يف امِلتافيزيقا الغربّية هو من �سنيعِة الكينونة عيِنها التي يحلو 

��ف. فن�سياُن الكينونة يف امِلتافيزيقا  لها يف انك�س��اِفها اأن تنحِجب، ويف انحجاِبها اأن تنك�سِ

الغربّيِة عاد ال َيَقُع على عاتِق اأهِل امِلتافيزيقا، بل اأم�سى من اأفعاِل الكينونة عينها التي تاأتي اإىل 

ن�سان  مر على هذا النحو، ال يبقى لالإ دبار. فاإذا كان االأ قبال واالإ احل�سور يف �سورة حدِث االإ

�س��وى اأن ُيعِلَن اأّن احل��دَث يح��ُدُث das Ereignis ereignet واأّن الكينونَة حّرٌة يف اعتالِنها 
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ن�س��ان، تظلُّ هي يف عوٍز اإىل  ويف انحجاِبه��ا. غ��ر اأّن الكينونة، ولئن مل تكن من �س��نيعِة االإ

ن�س��ان حّتى تاأتي اإىل احل�سور. ولذلك كان ال بدَّ من االعرتاِف باأّن الكينونة، على عظمة  االإ

ع عن  ، حّتى اإّن هايِدغر مل يتورَّ ن�ساينِّ �رصِّها، مبتليٌة يف �سميِم كينوَنِتها بانت�ساِبها اإىل الزمن االإ

�سارة ال�رصيحِة اإىل حمدودّية الكينونة. فالكينونة، وحقيقُتها الزمنّيُة الق�سوى، الدخول يف  االإ

ن�سايّن. وهو االرتباُط الذي  احل�س��ور واخلروج منه، تعوُد اإىل االرتباط مبحدودّيِة الوجوِد االإ

ن�س��اَن لي�ض اإاّل كائَن االنفتاِح على الكينونة  �س��عى هايِدغر اإىل االنعتاِق منه حني اأعلَن اأّن االإ

وكائَن ُم�ساءلِة الكينونة يف ت�ساعيِف الزمن. اأّما الزمُن، فينقلُب هو العن�رَص احلا�سَم يف حركة 

ربعِة يحِمُل  اإقب��اِل الكينونة اإىل الكائنات والكائن��ات اإىل الكينونة. هو الزمُن يف اأبع��اِدِه االأ

نطولوجّيِة الكينونّية. وهو الزمُن يف َحراِكِه التاريخيِّ امل�سريِّ ُينبُئ عن املاآِل  عمَق احلقيقِة االأ

ن�ساُن والكينونُة يف حمدوديِّة ارتباِطِهما الوثيق. الذي �سينتهي اإليه االإ

ن�س��اينِّ الذي يبَحُث عن معنى  لق��د انطَلَق البحُث من معاجلِة هايِدغر لطبيعِة االختباِر االإ

�سا�س��يِّ الختباِر اله��مِّ الكينوينِّ الذي  نُطلوجيِّ االأ الكينون��ة. ف��اإذا بالزمِن يتجّلى كاملعنى االُأ

ن�س��اِن ه��ي امل�ُ�نبئُة عن زمانّيِة  ن�س��ان الدازاين يف عمِق كينوَنِته. فكانت زمنّيُة االإ يحِمُل��ُه االإ

��لِة العميقة بني الكينونة  الكينون��ة عينها. وكانت زمانّيُة الكينونة هي امل�ُ�نبئة عن انعقاِد ال�سِّ

ن�ساَن يخترِب همَّ الكينونِة يف ذاته، واأّن مثَل  قباِل الواهب. فا�ستباَن اأّن االإ والزمن يف حَدِث االإ

تي اإليه يف ا�س��تحقاِق املوت. وا�ستباَن  ��ُعُه يف مواجهِة ما ُيقِبُل اإليه من الزمن االآ هذا الهمِّ ي�سَ

اأّن الزمن هو اإقباٌل اإىل احل�سوِر ي�رصي على املا�سي امل�ستح�رصَ وامل�ستقبل امل�ستح�رصَ واحلا�رص 

. وا�س��تباَن اأّن هذا اال�ستح�س��اَر يُدُلّ على قابلّيٍة ذاتّية يف الزمن جتعُلُه هو العن�رُص  امل�س��تح�رصَ

احلا�س��ُم يف التعري��ف بالكينونة، اإذ اإّن الكينونَة هي بف�س��ِل الزمن حركُة ح�س��وٍر وغياب. 

ُط اال�ستح�س��اُر على وجهني اثنني ُمتقابلني. وا�ستباَن اأّن ارتباَط  ويف احل�س��ور والغياب ينب�سِ

قباِل الواهِب الذي ياأتي بالكينونِة والزمِن اإىل الكائنات  الكينونة بالزمن متاأتٍّ من حدِث االإ

وي�س��ُعُهما مًعا يف عالقِة التالزِم والت�سامن. فاإذا بالزمِن هو احلقيقُة الق�سوى للكينونة، واإذا 

راأيغني�ض هو احلقيقة الق�سوى التي ال اأ�سَل لها اإاّل يف ذاِتها.  بَحَدِث االإ

َر الزمَن من اعتباراِت امِلتافيزيقا الغربّية التي  وخال�س��ُة القوِل يف هذا كلِّه اأّن هايِدغر حرَّ

نّيِة املن�رصمِة واحلا���رصِة واملُ��قِبلة.  كانت تنُظ��ُر اإىل الزمن نظَرَته��ا اإىل تعاُقِب اللحظ��ات االآ

تية. ومن  فكان��ت الغَلبُة لديها للحا�رِص الذي عليه ُتقا�ُض اللحظات املنق�س��ية واللحظات االآ

َر الزمَن من َتِبعِة احلا�رص واحل�سور، اأَخَذ يتناوُل الكينونَة يف عمِق ارتباِطها بالزمن،  بعد اأن حرَّ

قباُل اإىل احل�سور يف  والزمُن عنَدُه طاقٌة على احل�سوِر اآتيٌة من امل�ستقبل. فاأ�سحى الزمُن هو االإ
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حَدِث الوهِب احلرِّ الذي ال اأ�سَل له يف غِر ذاِته. واأ�سحى الزمُن هو معنى الكينونة يف عمِق 

، اأي هو ال�ُمن�س��ُئ للكينونِة واحلا�س��ُن لها واملواكُب لها وال�سانُع لقواِمها. 
ّ
جتّليها التاريخي

نًعا يف مرى  ن�س��ان وكينونَة الكينونِة ُت�سَنُع �سُ وهذا قد يعني اأّن كينونَة الكائنات وكينونَة االإ

�سقاِع الق�سّية ال تقب�ُض عليه ُمنَجزاُت الدهر. واأ�سحى  ن�ساُن كائَن االأ الزمن. ولذلك كان االإ

ن�سان وحّرّية الكينونِة عيِنها. ذلك اأّن الزمَن هو  الزمُن هو ال�سامُن حلّرّيِة الكائنات وحّرّية االإ

جناِز يف غِر انعدام،  قباِل اإىل احل�س��وِر يف غر تلبُّ��ث، وحراُك االنعتاِق من االإ بعيِنِه َحراُك االإ

وحراُك التنازِع بني احل�سوِر واالنعتاِق من احل�سوِر يف غِر اكتمال.




