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الغيبة اإللهية
في فكر مارتن هايدغر
تتناول املقالة أول مرة يف العامل العريب مسألة اهلل يف فكر الفيلسوف األملاين مارتن هايدغر.
وينعقد التحليل عىل استجالء الروابط التي ينشئها هايدغر بني كينونة الكائنات وحقيقة
تدبر مسألة الغيبة اإلهلية،
اهلل .ومن خالل استنطاق النصوص األملانية التي أنشأها هايدغر يف ّ
حرية الكينونة يف االعتالن واالحتجاب
تعالج هذه املقالة حقيقة العالقة التي تنشط بني ّ
وحرية اهلل يف اإلقبال واالنكفاء .فاهلل ،يف نظر هايدغر ،ال يمكنه أن ّ
يتجل إال حني يراعي
ّ
َ
احلرية ،ولو أن مقام الصدارة يبقى للكينونة التي هتيمن عىل
من
ني
ب
الرض
ين
هذ
اإلنسان
َ
ّ
ثم ،فإن مسألة ظهور اهلل أو غيابه مرتبطة باالعتالن السليم
مجيع جت ّليات الوجود .ومن ّ
للكينونة يف الكائنات واملوجودات واألشياء .وليس لإلنسان أن يفرض عىل الكينونة
حر يف الوجود .وملّا كان قرار الكينونة
رض ًبا من الظهور خيالف ما تستنسبه هي من تف ّتح ّ
ًّ
حرية
مستقل عن قرار الكائنات يف نظر هايدغر ،فإن قرار اهلل يف االنكشاف الذا ّ
يت تصونه ّ
حيرر هايدغر اهلل من قوالب الفهم البرشي
الكينونة من تالعبات االقتدار البرشي .وبذلك ّ
بحرية الكينونة ومشيئتها الذاتية .غري أن هذه
ّ
وتصوراته ومقوالته ،ولكنه يعود فريبطه ّ
َ
اخلفر يف الظهور والرفقَ يف التواري واألصالة يف التحقّق.
الكينونة تروم يف جوهر مقاصدها
َ
وهي تناهض ّأيام مناهضة مشاريع التس ّلط التقني املعارص عىل الكائنات واألشياء .ولذلك
بحرية الكينونة من أنسب رضوب اإلعتاق للمقام اإلهلي ،فإذا باهلل ّ
يتجل
قد يكون ربط اهلل ّ
رباعي األبعاد
يف أصل االقرتان احليوي بني املائتني واآلهلة واألرض والسامء ،وهو قران
ّ
خيتزن مكت َنزات االختبار األصيل حلقيقة الكينونة.
يؤثِر التحدث عن الغياب والغيبة واالغرتاب والغربة
من خصائص فكر هايدغر أنه ْ
واالنحجاب والتواري ،و ُيعرض عمدً ا عن مقوالت احلضور والثبات واالستقرار
والديمومة .ومن أسباب التعارض بني الكتل َتني أنه يرشق مقوالت الكتلة الثانية بتهمة اإلعداد
* أستاذ الفلسفة يف اجلامعة اللبنانية.
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لإلمساك العقيل بامهيات الوجود ،ويف مقدمتها الكينونة والزمن واإلنسان واهلل .وحني يتناول
يؤ ثِر
مسألة الكينونة يف كتاباته ،وهي املسألة الوحيدة التي تستأهل يف نظره التفكر الرصني ،فإنه ْ
العمدي والتواري القصدي صونًا للكينونة من إمساكات العقالنية
احلديث عن االنحجاب
ْ
يؤ ثِر احلديث عن الغيبة اإلهلية
احلسابة .وينهج النهج عينه حني يتطرق إىل مسألة اهلل .فإذا به ْ
ّ
صو نًا إلطاللة إهلية مقبلة منعتقة من أرس هذه املقوالت .غري أن هذه اإلطاللة اإلهلية ال تُشبه
صور اهلل املنسلكة يف األنظومات الدينية؛ فاإلله الذي يتحدث عنه هايدغر هو إله
عىل اإلطالق َ
اخلواتيم والنهايات القصوى ،اإلله األخري اخلليق وحده بإنقاذ األرض والناس من هيمنة التقنية
املستبدة .ولكن السبيل إليه هو يف استعداد اإلنسان لرعاية الكينونة((( ،أو باألحرى يف استعداد
الكينونة الستدعاء اإلنسان واستثارة رعايته هلا .فالكينونة هي ،يف أقىص مقاصد هايدغر ،صاحبة
القول الفصل يف اإلعداد لظهور اإلله األخري .وما عىل اإلنسان سوى التحري عن عالمات
األزمنة ،عله يفوز بإشارة تدله عىل سبيل قويم النبساط الكينونة يف حقيقة أصالتها .فالكينونة
التي حتتجب من وراء الكائنات واألشياء واملوجودات هي من البساطة املطلقة والعمق السحيق
ً
إدراكا
ما يربك اإلنسان يف إقباله إليها .وهو لن يتسنى له معاينة اعتالن اإلله األخري ما مل يدرك
ً
سليم معاين الغيبة اإلهلية الراهنة.

السبل الستجالء دقائق التصور الذي أنشأه هايدغر يف مقولة اإلله األخري أن يتحرى
من أنجع
ُ
البحث ً
فكره منذ زمن املحارضات األوىل وكتاب الكينونة والزمن
ُ
أول عن املراحل التي اجتازها ُ
الذي صدر سنة  ،1927مرورا باملنعطف ِ
اخلطر الذي دفع به إىل البحث يف جتليات الكينونة وقد أكب
ً
يتبرص يف تدابري الكينونة عينها ال يف البنى األصلية الختبارات اإلنسان الوجودية ،وانتها ًء بالتأمالت
الصوفية التي أفضت به إىل اإلعراض عن التعقب العقيل املحض ملسائل الوجود والركون إىل اللغة
فكر
الشعرية الرمزية من خارج دائرة املسعى امليتافيزيائي .ومن ثم ،يمكن النظر يف األثر الذي تركه ُ
السابقني ،ومنهم كريكغارد وهولدرلني ونيتشه ،ممن تناولوا مسألة اهلل يف سياق مقتضيات اإلعتاق
اختبار األصالة يف املسعى اإلنساين .بعد ذلك ،يعمد البحث إىل استنطاق النصوص
التي يستتليها
ُ
ً
رشطا لعبوره اإلقبال السليم
التي فيها ُيفصح هايدغر عن تصوره هلوية اإلله األخري وقد افرتض
إىل الكينونة يف رحابة جتلياهتا وانحجاباهتا .ويف اخلتام جيري االستفسار عن االستدعاءات الفلسفية
والالهوتية التي يتضمنها هذا التصور الغريب هلوية اإلله األخري .ويف صلب هذا االستفسار ترتسم
حدود التصور وآفاقه.

يعربها بعضهم بأسماء أخرى ،من مثل الوجود واأليس والكائن والكون .والمعلوم أن
((( الكينونة تعريب للكلمة األلمانية  .Seinوقد ّ
فعل الكون تشتق منه في العربية مفردات شتى ،منها ما ينتمي إلى طائفة المصادر كالكون والكينونة ،ومنها ما ينتمي إلى طائفة األسماء
كالكيان والكائن والكيانة ،ومنها ما ينتمي إلى طائفة المصدر الصناعي كالكيانية والكائنية والكونية والكينونية والكوائنية .والمطلوب
التبحر في جميع هذه المشتقات واستخدامها استخدا ًما حصي ًفا في تعريب مشتقات المفردة األلمانية .وبما أن هايدغر طفق في كتاباته
صفحا عن الرسم األصلي للمفردة األلمانية ويرسمها في صورة جديدة ( )Seynلإلفصاح عن قطيعة معرفية حادة
األخيرة يضرب
ً
أيضا في صياغة عربية شاذة ِ
ارتأيت أن أنقلها أنا ً
(الكوان) تشبه
والحديثة،
الوسيطية
الفلسفة
في
اإلغريقية
األنطولوجيا
مع موروثات
ُ
غراب ُتها غراب َة الصياغة األلمانية الشاذة.
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مسرى اإلنضاج الفكري في ِح َقبه األساسية
يتخري جان غريش أربع مراحل((( اجتازها هايدغر ( )1976 -1889يف تناوله مسألة اهلل((( ،فوسمت
فكره الديني وأبرزت فيه من التقلب والتموج ما ُينبئ عن تع ٍ
رس مصاحب ملرسى النضج الفكري الذايت.
يف املرحلة األوىل ،يتطرق هايدغر يف مستهل تدريسه اجلامعي يف جامعة فرايبورغ األملانية (-1919
الف ِ
 )1923إىل احلياة الدينية ،فيسعى إىل استنطاقها استنطا ًقا يستلهم طرائق ِ
نومنولوجيا التي وضع هلا
والف ِ
أستاذه الشهري هورسل (ِ .)1938-1859
ُ
جوهر األمور
نومنولوجيا طريق يف التفكر يتطلب
أسسها
َ
َ
أشبه بالسهل املمتنع تروم أن تأيت األشيا َء من غري أن تعزهلا
كام تعتلن للوعي القاصد إليها .وهي طريق ُ
عن سياق االختبار الوجداين يف معرتك االرتباط بوقائع احلياة .ومن النصوص التي أكب هايدغر عىل
ُ
وكتاب االعرتافات للقديس أوغسطي ُنس.
رسائل بولس الرسول
تفسريها يف أملياته اجلامعية األوىل
ُ
مبنيا عىل مساءلة السامت الواقعية
واستنا ًدا إىل مثل هذه املقاربة األوىل ،أنشأ هايدغر
ً
تصورا للحياة الدينية ً
التي تتسم هبا هذه احلياة؛ ذلك أن هذه املرحلة األوىل من مراحل تكون الفكر الديني يف كتابات هايدغر
استقطبتها ِفسارة احلياة كام تتجىل للكائن اإلنساين (الدازاين) يف واقعيتها املحضة((( .وتتصف هذه املرحلة
األوىل بانرصاف الفيلسوف الشاب إىل دراسة الالهوت املسيحي والتعمق يف الروحية املسيحية .غري أن
فطن بام اكتسبه من أستاذه يف جامعة فرايبورغ
اإلكباب عىل تدبر معاين اإليامن املسيحي صاحبه
اعتناء ٌ
ٌ
الف ِ
الذي ابتكر ِ
نومنولوجيا سبي ً
ال إىل اكتناه جوهر األشياء ،وبام حفظه من ديلتاي الذي أهلمه فكر َة احلياة
كموضع َسنِي لتحقق مجيع اختبارات الوجود.
املقام األول يف مرسى هايدغر
كتاب الكينونة والزمن
يف املرحلة الثانية ( ،)1928-1924يتصدر
ُ
َ
يعي اجتاه البحث .فالكتاب كله منعقد يف
الفكري .ومن صلب هذا املقام ينربي السؤال األنطولوجي ّ
خلفيته عىل مساءلة الكينونةّ .أما السبيل األول الذي انتهجه هايدغر للبلوغ إىل هذه املساءلة ،فكان التبرص

((( جان غريش ( )J. Greischمن أعظم الباحثين الفرنسيين في فكر هايدغر الديني وفي ِ
الفسارة األنطولوجية التي أنشأها .ولقد
ً
مستفيضا تناول فيه مسألة الله استنا ًدا إلى األنطولوجيا الجديدة ،انظر:
خصص لهايدغر بحثًا

Jean Greisch, Le Buisson ardent et les lumières de la raison: L’Invention de la philosophie de la religion, philosophie et
théologie (Paris: Les Ed. du Cerf, 2004), tome 3: Vers un pragmatisme herméneutique, pp. 499-734.

ولقد استندت إلى هذه البحث الرصين في رسم تفصيالت هذا التحقيب الفكري.

((( من األمانة العلمية اإلشار ُة إلى أن تعريب المفردة األلمانية ( )Gottتنوع بتنوع السياق الذي يستخدم هايدغر فيه هذه الكلمة.
عربت المفردة األلمانية التي تصاحبها في نصها األصلي أدا ُة التعريف ( )der Gottبمفردة اإلله،
وباستثناء بعض الحاالت النادرة،
ُ
وعربت المفردة األلمانية التي ال تصاحبها في النص األصلي أداة التعريف ( )Gottبمفردة الله .ومن المفيد التذكير هنا بأن هايدغر ال
ُ
فكره بما تستثيره األديان التوحيدية من إشكالية التعارض بين الله الواحد األحد واآللهة المزيفة المزاحمة له.
يقيد َ
((( هذه الحياة الواقعية التي قال عنها برغسون إنها عصية على اإلمساك العقلي .انظر:

Henri Bergson, Oeuvres; Essai sur les données immédiates de la conscience; Matière et mémoire; Le Rire; L’Evolution
créatrice. L’Energie spirituelle. Les Deux sources de la morale et de la religion. La Pensée et le mouvant, textes annotés
par André Robinet ; introduction par Henri Gouhier, 3eme éd. (Paris: Presses universitaires de France, 1970), p. 1253.

يتناولها هايدغر كموضع النبثاق المعنى وانبساطه في منفسح الوجود؛ ذلك أن الحياة في وقوعيتها ()Faktizität
ليست مجرد تراكم عشوائي للوقائع والحوادث ،بل هي بنية منتظمة تنعقد كينون ُتها على معنى لصيق بها .انظر:
Martin Heidegger, Grundprobleme der Phänomenologie (1919/1920), herausgegeben von Hans-Helmuth Gander,
Gesamtausgabe/ Martin Heidegger. II. Abteilung, Vorlesungen 1919-1944; Bd. 58 (Frankfurt am Main: V. Klostermann,
1993), p. 148.
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ُ
كينونة اإلنسان الذي يدعوه هايدغر الدازاين((( .ومع أن مسألة
يف البنية الكيانية اخلالصة التي تقوم عليها
كليا عن توسعات هذا السفر الفلسفي اجلليل ،فإن مقاصد املرشوع الفكري الذي حيمله
اهلل تغيب غيا ًبا ً
قاطعا؛ ذلك
هايدغر يف مساءلة الكينونة يف عمق جوهرها ال جيوز هلا أن تقيص االستفسار الديني إقصا ًء ً
يعب عنها
أن حتليل هذه البنية الكيانية اخلالصة ُيفيض هبايدغر إىل استجالء بضعة من االختبارات التأصيلية ّ
صاحب الكتاب يف مفهوم االهنامم الكياين ومفهوم اإلنسان القابل للموت (املائتية) ومفهوم املحدودية
التارخيية التي تكتنف الوجود اإلنساين برمته .و ّمما جتدر اإلشارة إليه يف هذا السياق أن كتاب الكينونة
َ
اإلعراض عن مساءلة
والزمن مل تكتمل مواده ألسباب ترقى إىل املنعطف الذي اختربه هايدغر حني آثر
َ
رأسا إىل الكينونة عينها يرتصد إشاراهتا ويتدبر إيامءاهتا اخلفرة.
الكائن اإلنساين (الدازاين)
واإلقبال ً

وجيوز للسائل أن يسأل عن معنى االستفسار اخلتامي الذي صاغه هايدغر حني أحس أن الدازاين حيتمل
عنيت هبا قابلية اإلنسان للموت وحمدودية الوجود التارخيي واالهنامم
استنطا ًقا أبعد من البنى املستخرجةُ ،
الكائن اإلنساين يف إقباله إىل ذاته من
الكياين األبلغ واالستباق املسترشف لإلمكانات الثرة التي يزخر هبا
ُ
إدراكا أشد تأص ً
ً
آفاق مستقبله األبعد« :هل يمكن املرء أن يدرك ً
ال من اإلدراك احلاصل يف
أيضا الدازاين
مرشوع وجوده األصيل؟»((( .فاملسعى الذي ينطوي عليه كتاب الكينونة والزمن يقيض بمساءلة الوجود
ُ
كينونة
األصيل للكائن اإلنساين متهيدً ا الستخراج معنى الكينونة من بنى االختبار األساسية التي حتملها
هذا الكائن اإلنساين .فإذا كان كتاب الكينونة والزمن ما اكتملت عدتُه ،وإذا كان مثل هذا االستفسار
يرشع اآلفاق الستجالءات شتى يف كينونة الكائن اإلنساين ،فإن التفكر يف األبعاد الدينية للوجود اإلنساين
ال بد من أن يستنهض فكر هايدغر ويدفعه من بعد مرحلة الكينونة والزمن إىل مقاربة هذه األبعاد بالتحري
عن اختبارات إنسانية أخرى .و ّمما يربر ً
مواظبا يف
بعضا من هذا االنشغال الفكري أن هايدغر كان ما انفك
ً
هذه احلقبة من حياته عىل املشاركة يف الصالة املسائية (صالة النوم بحسب الطقس الكاثوليكي الالتيني)
يف أحد األديار يف جنوب أملانيا(((.
((( الدازاين ( )Daseinمفردة مشتقة من المعجم األلماني الكالسيكي .استخدمها كانط مراد ًفا للكلمة الالتينية  ،existentiaوهي تعني
ُ
احتمال وجوده أو إمكانُه أو حتى ضرورتُه المنطقية .وخال ًفا لنطقها األصلي ،حيث النبرة توضع على
في أصلها وجود الشيء ،يقابلها
يؤثِر هايدغر أن ينطقها وقد ُوضعت النبر ُة على الجزء الثاني ( .)Seinفالدازاين يعني أن اإلنسان هو
الجزء األول من الكلمة (ْ ،)Da
ُ
الصلة العفوية بينه وبين األشياء .فالدازاين هو اإلنسان وهو انفتاح اإلنسان على األشياء .وبما أن االنفتاح على
الموضع الذي فيه تنشأ
األشياء هو ما ُينشئ إنسانية اإلنسان ،فإن الدازاين هو ،بحسب هايدغر ،الوصف األنسب للهوية اإلنسانية .فاألشياء هي ،في صلب
مقبلة ً
ٌ
إقبال عفو ًيا إلى اإلنسان من غير أن ُيخضعها اإلنسان لعقله الحساب .ومن ثم ،فإن الدازاين يغدو هو الوصف الذي
حراكها،
يعاين في اإلنسان موضع مساءلة الكينونة ،وموضع اختبار تفتحات الكينونة وإقبالها إلى اإلنسان .ولشدة ما يحتشد في هذه المفردة
آثرت أن أنقلها في حلتها األلمانية األصلية من غير تعريب.
من مضامين عميقة المدلولُ ،

(6) «Kann das Dasein noch ursprünglicher verstanden werden als im Entwurf seiner eigentlichen Existenz ?» in: Martin
Heidegger, Sein und Zeit, hrsg. von Friedrich-Wilhelm von Herrmann (Frankfurt am Main: V. Klostermann, 1977), p. 492.

تتبعوا تطور هايدغر في مقاربته لإليمان الديني ينبري هانس غيورغ غادامير يبرز مواظبة هايدغر على االعتناء
((( من بين الذين ّ
الحثيث الخفر بمسائل الله والروح والدين واإليمان والمسيحية ،انظر:

Hans-Georg Gadamer, «La Dimension religieuse,» dans: Hans-Georg Gadamer, Les Chemins de Heidegger, trad.,
présentation et notes de Jean Grondin, bibliothèque des textes philosophiques (Paris: J. Vrin, 2002), pp. 187-202

انظر :السيرة الحياتية التي وضعها جان غروندان لفيلسوف ِ
الفسارة األلماني

Jean Grondin, Hans-Georg Gadamer: eine Biographie (Tübingen: Mohr Siebeck, 1999).
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يف املرحلة الثالثة التي علق فيها هايدغر موقف احلياد الفكري((( يف شأن املسألة اإليامنية ،وهو املوقف
الذي اعتصم به يف أثناء حتليله بنى االختبار اإلنساين يف الدازاين ،طرأ حتول فكري استثاره اإلقبال عىل
برمته .فاالهتامم بكتابات
قراءة أعامل كانط والنظر يف البنية امليتافيزيائية التي ينهض عليها القوام اإلنساين ّ
كانط دفع هبايدغر إىل التأمل يف ميتافيزياء الدازاين بعينها ،وهي مقاربة تستعيد األسئلة األربعة التي
االستفسار عن مربرات الرجاء((( .واستنا ًدا
صاغها كانط وتستجيل فيها استعدا ًدا فطر ًيا يف اإلنسان ُيلزمه
َ
إىل طبيعة هذه األسئلة ،جيتهد هايدغر يف قراءهتا قراء ًة خمتلفة يستخرج منها املضامني التي تنطوي عليها
ٌ
أسئلة تُنبئ عن حمدودية اإلنسان(ّ .((1أما السؤال األخري عن ماهية اإلنسان،
والتي حتمله عىل القول بأهنا
فإنه يتعدى املدى األنثروبولوجي ليالمس ختوم امليتافيزياء؛ ذلك أن السؤال ينطوي بصياغته األملانية عىل
فعل الكون ( )istويرمي إىل استجالء كينونة اإلنسان وارتباطها بكينونة الكائنات كافة.
وحني يعكف هايدغر عىل تعيني ماهية الكائن اإلنساين (الدازاين) يستوقفه فعل التفلسف الذي يستقطب
تعبريا عن جوهر الوجود اإلنساين ،أال وهي حركة التسامي التي تُطل
أشد حركات الوعي وأفصحها
ً
البي»( .((1والتسامي
باإلنسان عىل املنفسح األرحب لألشياء ولكينونة األشياء« :التفلسف هو التسامي ّ
حيمله هايدغر عىل معنى جتاوز الذات لذاهتا حتى تبلغ أقىص إمكاناهتا املنطوية فيها .فالتسامي حترير
للذات ّمما يكبلها يف آنية التحقق الفوري .ومن ثم ،ينبغي للكائن اإلنساين أن حيرر يف ذاته كل طاقات
التفلسف( ((1حتى يفوز بأصالة فريدة لكينونته .و ّمما جتدر اإلشارة إليه يف هذا السياق أن بنية التسامي يف
َ
اإلقبال عىل الفن والشعر والعلم والدين .وهذه كلها جتليات لفعل التفلسف يف الكائن
الدازاين تربر له
اإلنساين .غري أن هايدغر ال يويل املقام عينه للعلم ،إذ إنه يعتربه جمرد خادم لفعل التفلسف املحررّ .أما
((( يستعرض هايدغر أسباب هذا الحياد المعرفي في تحليله الذاتي لكتاب الكينونة والزمن .انظر:

Martin Heidegger, Metaphysische Anfangsgründe der Logik im Ausgang von Leibniz, herausgegeben von Klaus Held,
His Gesamtausgabe; Bd. 26: Abteilung 2, Vorlesungen 1923-1944, 2nd ed. (Frankfurt am Main: Klostermann, 1990), pp.
171-195.

علي أن
((( هي األسئلة التي وضعها كانط الستجالء طبيعة المسعى اإلنساني في جميع أبعاده (ماذا يمكنني أن أعرف؟ ماذا يجب ّ
أفعل؟ ماذا يجوز لي أن أرجو؟ ما اإلنسان؟) .ومن المعلوم أن كانط يعتبر أن األسئلة الثالثة األولى يختزنها السؤال األنثروبولوجي
الرابع عن ماهية اإلنسان .انظر:

Immanuel Kant, Logique, Traduction par L. Guillermit (Paris: J. Vrin, 1966), p. 25.

ولقد تناول هايدغر كانط في مقاربته النقدية للمسألة الميتافيزيائية في بضعة من األبحاث ظهرت في مجموعة األعمال الكاملة .انظر:

Martin Heidegger, Phänomenologische Interpretation von Kants Kritik der reinen Vernunft, hrsg. von Ingtraud Görland,
His Gesamtausgabe; Bd. 25: Abteilung 2, Vorlesungen 1923-1944 (Frankfurt am Main: Klostermann, 1977); Seminare:
Kant, Leibniz, Schiller, Gesamtausgabe/ Martin Heidegger; Bd. 84. Abt., Kant und Hinweise und Aufzeichnungen
(Frankfurt am Main: Klostermann, 2013), et das Problem der Metaphysik, Gesamtausgabe. I. Abt., Veröffentlichte
Schriften, 1910-1976 / Martin Heidegger; Bd. 3, 6th ed. (Frankfurt am Main: V. Klostermann, 1998).

( ((1انظر:

Martin Heidegger, Der deutsche Idealismus (Fichte, Schelling, Hegel) und die philosophische Problemlage der
Gegenwart, Gesamtausgabe. II. Abteilung, Vorlesungen 1919-1944/ Martin Heidegger; Bd. 28 (Frankfurt am Main: V.
Klostermann, 1997), p. 235.
(11) «Philosophieren ist ausdrückliches Transzendieren», in: Martin Heidegger, Einleitung in die Philosophie,
Gesamtausgabe. II. Abteilung, Vorlesungen 1919-1944 / Martin Heidegger; Bd. 27 (Frankfurt am Main: V. Klostermann,
1996), p. 354.

( ((1انظر :المصدر نفسه ،ص .11
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الدِّ ين ،فإنه يظهر يف هذه املرحلة الثالثة كموضع الستفسارات الدازاين عن جمموع جتليات الكينونة يف
الكائنات قاطبة .فالكينونة ،يف رحابة جتلياهتا ،تُفيض باإلنسان إىل الورع ِ
اخلفر ،فإذا به يعجب من أن

الكينونة مقبلة إليه يف مجيع الكائنات ومنحجبة عنه عىل نحو أخاذ .وال سبيل إىل الثبات يف هذا املوضع ّإل

باجلرأة عىل استرشاف العدم كحالة من حاالت تنزه الكينونة عن كل انتساب يف الكائنات .فالعدم ،أي
إعتاق الكينونة من كل رضوب اإلسناد اخلربي والوصفي ،خليق وحده بأن ُيظهر الكينون َة عىل حقيقتها،
منغ ّل ًة يف مجيع الكائنات تضخ فيها احلياة ،وممتنع ًة عنها تسمو عليها وتشدها إليها شدً ا .وال ريب يف أن

ميتافيزياء الكائن اإلنساين (الدازاين) التي وسمت املرحلة الثالثة من مراحل إنضاج التفكر يف مسألة

اهلل إنام تعني ارتقا َء اإلنسان من حالة االصطدام احلابس بالكائنات إىل حالة االنفتاح املرشع عىل رحابة
الكينونة .واالنفتاح هذا ال يتحقق ّإل بانعتاق الدازاين من التحامه الضيق باملوجودات وتساميه عليها:
ُ
حترير للدازاين .حرية الدازاين هي التي تتحرر بذلك،
إتاحة احلدوث للتسامي ،هو
«التفلسف ،بام هو
ٌ
احلرية ّإل بالتحرر»( .((1هو إ ًذا ُ
ُ
فعل التفلسف الذي يتيح للدازاين أن يسمو عىل الكائنات ويتيح
وال تقوم
لتسامي الدازاين أن َيدث حدو ًثا ً
فاعل يف مرسى البحث عن أصالة الكينونة الكامنة فيه .وعىل قدر ما

يتطلب الدازاين عمقَ كينونته ،خيترب رضو ًبا شتى من االنفتاح عىل رحابة الكينونة يف تنوع جتلياهتا .بيد
ً
حمفوظا يف هذه املرحلة للكائن اإلنساين الباحث عن أصل كينونته واستقالل
أن مقام الصدارة ما انفك

قوامه وأقىص طاقاته .فاملثال األول ال يتصوره هايدغر عىل شاكلة اخلري األفالطوين ،بل يتلمسه يف صورة
الغاية الكيانية األسمى التي يتوق إليها الدازاين« :اخلري هو ما من أجله يكون الدازاين عىل ما يستطيع

أن يكون عليه ،ما به ُيقبل الدازاين إىل ذاته ويقرر بذاته لذاته»( .((1ومعنى هذا القول أن تسامي الكائن
اإلنساين إنام هو إقبال إرادي عىل عمق الكينونة التي فيه .وهي كينونة إنسانية تشرتك مع كينونة الكائنات

واملوجودات واألشياء وتسمو عليها بام ينشط فيها من وعي للكينونة يسائلها ويرعاها وال ينفك يستجيب

الكائن اإلنساين إىل أصالة ذاتية فريدة .بيد أن
هلا ولنداءاهتا .ومن هذه النداءات ينربي نداء اإلله يستنهض
َ
ُ
كينونة الدازاين مل يستقطب اعتناء هايدغر ّإل يف
مثل هذا النداء املنبعث من بنية التسامي التي تنعقد عليها
املرحلة الرابعة واألخرية من مرسى تفكريه األنطولوجي.

ّمما ال شك فيه أن هذه املرحلة الرابعة تتصف بصفات الغوص الصويف وااللتامعات اجلوانية والتأمالت
َ
املنعطف الذي وضع هايدغر عىل طريق التفكر املبارش بحقيقة الكينونة
الروحية .وهي صفات تالئم
انطال ًقا من حراك الكينونة عينها ،ال من اختبار الدازاين ملا حيمله يف ذاته من بنى االنفتاح عىل الكينونة،

عىل نحو ما استبان ذلك يف كتاب الكينونة والزمن .فالكينونة ،يف هذه املرحلة األخرية من تفكري هايدغر،

ُعي له مسالك اختباراته التارخيية.
هي التي ختاطب اإلنسان ،وهي التي تُلهمه الكالم والتعبري ،وهي التي ت ّ
(13) «Philosophieren als Geschehenlassen der Transzendenz ist die Befreiung des Daseins. Befreit wird die Freiheit
desselben, und Freiheit ist nur in der Befreiung,» see: Heidegger, Einleitung in die Philosophie, p. 401.
(14) «Das Gute ist dasjenige, umwillen dessen das Dasein ist, was es sein kann, worin es zu sich selbst kommt, für sich
selbst sich entschieden hat» see: Heidegger, Der deutsche Idealismus, p. 361.
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َ
ُ
الكينونة
حراك الكينونة الذايت .ومن الكلامت التي أهلمتها
لذلك ،ال بد من استهالل بدء جديد للفكر يالئم
(((1
هلايدغر عبارة اإلرأيغْ نيِس ( )Ereignisاألملانية التي احتار ُ
أهل الفكر يف ترمجتها يف الغرب ويف الرشق .
وقد تعني ،يف ما تعنيه ،حركة الكينونة يف اإلفصاح عن ذاهتا انكشا ًفا وانحجا ًبا ،إقبا ً
وإدبارا
ال عىل الكائنات
ً
ال للكائنات فيها ،تأتيا جمانيا هلا يف الوجود وانسحابا ِ
ال حلقيقتها يف الكائنات واستدخا ً
عنها ،استدخا ً
خف ًرا هلا
ً
ً
ً
من التاريخ.

تعبريا عن هذه احلركية اجلدلية الناشطة يف الكينونة ،طفق هايدغر ،يف هذه املرحلة األخرية ،يستعني
ً
بلغة الشعر ،ويف طليعتها ،لغة الشاعر األملاين هولدرلني يستنطقه عن أفضل السبل إحيا ًء لإلتيان بكالم
يليق بمكانة املقدس الرفيعة .ويف موازاة هذا النهج اإلحيائي ،أكب يتأمل يف انتقاد نيتشه احلاد لإلله
امليتافيزيائي الذي يتامهى هو ومقولة العلة األوىل يف األنظومة األنطوتيولوجية التي ختلط مبحث الكينونة
(األنطولوجيا) بمبحث الالهوت (التيولوجيا) .وال بد يف هذا السياق من اإلشارة إىل أن حديث هايدغر
الناس ُلينقذهم من حمنة الضياع املعارصة إنام يدل عىل اختبار صويف شخيص
األخري عن اإلله الذي ينتظره
ُ
أفىض بالفيلسوف الكاثوليكي املنشأ والنشأة والتنشئة إىل االعتصام بقدرة خالصية خارقة تستطيع وحدها
أن تُعتق البرشية من تصارع األيديولوجيات الفتاك ومفاسد التقانة اهلدامة.

إعتاق اهلل من قيود األنظومة الميتافيزيائية
ربام يكون من املفيد التأمل النبيه يف صورة هذا اإلله األخري (إله النهايات) الذي أخذ هايدغر يلجأ
إليه يف معاركته معاثر الرش والفساد يف الكون .ولكن قبل الرشوع يف هذا التحليل ،ال بد من استجالء
املوقف الذي يقفه هايدغر من مسألة االنحراف امليتافيزيائي الذي أفىض بالفكر األورويب الغريب إىل نشوء
األنظومة األنطوتيولوجية .فالتعقل الغريب ملقولة الكينونة استند يف نشأته إىل ما قاله أفالطون وأرسطو يف
أسريا للتحري السببي عن أصل الكائنات.
شأن الكينونة وارتباطها بالعلة األوىل .وكان هذا التعقل ما فتئ ً
واحلال أن هايدغر ال يستحسن مثل هذا التحري السببي ألنه يضيق عىل الكينونة يف مقولة العلة ُ
ويضعها
ملقولة التعايل اإلهلي .وهو بذلك ٌ
تعقل ُيعرض عن اللمعات الفذة التي أتى هبا ُ
أهل الفكر اليوناين الذين
مقام الصدارة يف الفكر ويتيحون لإلهليات أن تتجىل بحرية يف
كانوا قبل زمن سقراط يصونون للكينونة َ
منفسحات االنبساط التارخيي للكينونة.
( ((1الكلمة مشتقة من فعل االستمالك الذاتي أو االستدخال الذاتي أو التخصيص الذاتي ( .)ereignenوبحسب هذا المعنى األول،
َ
إعراض
فإن اإلرأيغْ نيس تعني بلوغ الكائنات كينونتها الخاصة وبلوغ الكينونة أصالتها الذاتية .وفي هذا جوهر المسعى الذي يبرر
وجوهرا صمدً ا وكائ ًنا أسمى .واالستمالك
هايدغر عن المقاربة الميتافيزيائية للكينونة ،حيث العقل الحساب ينصب الكينون َة عل ًة أولى
ً
ال يعني في هذا السياق االستحواذ على الشيء ،بل بلوغ الشيء ذاتَه الخاصة واستدخاله لكينونته في عمق ذاته .وثمة معنى آخر
للكلمة في صيغة الفعل المتضمن للفاعل ( ،)sich ereignenوهو معنى يدل على حدوث الشيء وتأتيه في الوجودّ .أما المعنى األخير
المشتق من الفعل األلماني القديم الحامل لداللة النظر ( ،)er-äugnenفيشير إلى اعتالن حقيقة الشيء واستدعائها لنظر الدازاين حتى
يستدخلها في موضع اختباره للكينونة ( .)daانظر:

Philippe Verstraeten, «Le Sens de l’Ereignis dans Temps et Être,» Les Etudes philosophiques, no. 1: Heidegger (Janvier»Mars 1986), pp. 113-133; J. Greisch, «Identité et différence dans la pensée de Martin Heidegger: Le Chemin de l’Ereignis,
Revue des Sciences philosophiques et théologiques, no. 57 (1973), pp. 71-111, et Joseph J. Kockelmans, On the truth of
being: Reflections on Heidegger’s later philosophy, Studies in phenomenology and existential philosophy (Bloomington:
Indiana University Press, 1984).
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فحوى القول أن هايدغر يروم أن يفصل بني الكينونة واهلل ،وذلك خال ًفا لتقليد فكري فلسفي وديني
ْ
َ
إدراك التصور والتمثل
احلساب
ضارب يف التاريخ يرقى إىل أفالطون .فالكينونة ال يدركها العقل ّ
والتفهم .وبام أن الكينونة عصية عىل اإلدراك ،جيب عىل الكائن اإلنساين أن يأيت إليها من طريق اإليامءات
التي تنبعث منها يف جتيل الكائنات املتنوع .وحني خيترب هذا الكائن اإلنساين رض ًبا من رضوب االرتباط
حيز األمور القابلة
بمقدس إهلي يتسامى عىل وجوده ،فإن مثل هذا االختبار ال يمكنه أن ينسلك يف ّ
لإلبالغ ّإل عىل قدر ما يراعي حراك الكينونة عينها يف انكشافها وانحجاهبا وإقباهلا وإدبارها .فالكينونة
هي املتسع األرحب عىل اإلطالق .وما من سبيل إىل اختبار إنساين ،مهام تتسام معانيهّ ،إل يف نطاق هذا
املتسع األرحب .وقد يكون من األجدى احلديث عن حضور ممكن للمتسامي واملقدس واإلهلي يف صميم
الرحابة التي تنفرج عنها الكينونة عينها.

أمام هذه الرحابة ال يملك اإلنسان ّإل أن خيشع يف الرهبة ،فيمسك ذه َنه ولسانَه ويعتصم باحلشمة
خضوعا
واخلفر( .((1فالكينونة هي ،بحسب هايدغر ،يف حالة انقباض وانحجاب ،فيام الناس يظنون فيها
ً
هلم ُفيقبلون إليها من غري اندهاش أو مساءلة .واحلال أن الواجب الفكري يقتيض منهم أن يسرتهبوا رحابة
ُ
اإلنسان برعاية انحجاب الكينونة عن األبصار
وامتناع هذه الرحابة عن اإلدراك .وما إنْ يرىض
الكينونة
َ
ُ
حتى يتهيأ له أن خيترب ً
يعب عنها هايدغر يف صورة اإلله األخري أو إله
بعضا ّمما توحيه إليه
الغيبة اإلهلية التي ّ
التخوم القصوى أو النهايات القصوى .فاهلل غائب ألن حضوره يف الكون والوجود والتاريخ ال يستقيم
ِ
حرا
احلساب وطغيان اآللة التقنية املشوهة ،فاعتلنت اعتالنًا ً
ّإل إذا سلمت الكينونة من سطوة العقل ّ
خيالف ما اعتادت األذهان عىل تعقله وتصوره يف مقوالت امليتافيزياء املقيدة .وما دامت الكينونة ليست
بخري ،فإن احلضور اإلهلي ليس بخري .ومن ثم ،ينبغي لإلنسان ً
أول أن يصون لكينونة الكائنات حري َتها
َ
وحراكها اخلاص قبل أن يتطلب فيها ُبعدَ التسامي اإلهلي.
وكرام َتها

وانتهاجا ملثل هذا السبيل من الرصانة والرتوي ،يربط هايدغر ّ
جتل اإلله باعتالن الكينونة السليم يف
ً
الكائنات« :ال يمكن التفكر يف ماهية املقدس ّإل انطال ًقا من حقيقة الكينونة .وجيب ّأل نتفكر يف ماهية
ُ
كلمة «اهلل» واإلفصاح عنه
األلوهة ّإل انطال ًقا من ماهية املقدس .وال يمكن التفكر يف ما ينبغي أن تعنيه
ّإل باالستنارة بامهية األلوهة»( .((1من الواضح أن جتيل اهلل مرتبط بتجيل األلوهة ،وجتيل األلوهة مرتبط
بتجيل املقدس ،وجتيل املقدس مرتبط بتجيل الكينونة .وقد يظن املرء أن هايدغر عاد فربط الكينونة باهلل،
( ((1الرهبة ( )Erschreckenواإلمساك ( )Verhaltenheitوالخفر ( )Scheuهي األحوال الثالث التي ينبغي للفكر التائب أن ينشدها
حين يجرؤ فيلج زمن البدء الجديد في اعتالن الكينونة على غير ما ألفته لها األذهان من انسالك في قوالب العقل الحساب .انظر:

«Die Grundstimmung des Denkens im anderen Anfang schwingt in den Stimmungen, die entfernt nur sich nennen
lassen als das Erschrecken, die Verhaltenheit, die Scheu» in: Martin Heidegger, Beiträge zur Philosophie: vom Ereignis,
herausgegeben von Friedrich-Wilhelm von Herrmann, Gesamtausgabe. III. Abteilung, Unveröffentlichte Abhandlungen,
Vorträge, Gedachtes; Bd. 65 (Frankfurt am Main: V. Klostermann, 1989), p. 14.
(17) «Erst aus der Wahrheit des Seins läßt sich das Wesen des Heiligen denken. Erst aus dem Wesen des Heiligen ist
das Wesen von Gottheit zu denken. Erst im Lichte des Wesens von Gottheit kann gedacht und gesagt werden, was
das Wort ‘Gott’ nennen soll», in: Martin Heidegger, «Brief über den Humanismus», in: Martin Heidegger, Wegmarken,
[mit Randbemerkungen d. Autors; hrsg. von Friedrich-Wilhelm Herrmann, His Gesamtausgabe; Bd. 9: Abteilung 1,
Veröffentlichte Schriften 1914-1970, Unveränd. Text (Frankfurt am Main: Klostermann, 1976), p. 351.
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فيام هو عازم عىل ربط اهلل بالكينونة .وهنا موضع االختالف والفرادة يف مقاربة هايدغر .وهذا وجه من
وجوه االختالفّ .أما الوجه اآلخر ،فيظهر يف تصور كيفيات مثل هذا الربط .فربط الكينونة باهلل كان ً
ربطا

ميتافيزيائيا يتصور اهلل ً
أصل للكينونة وعلة وغاية بحيث متيس الكينونة صنيعة اهلل ال حتمل يف ذاهتا سوى
ً
ما أراده اهلل له من قوام ينقيض بانقضاء تدبري املشيئة اإلهليةّ .أما ربط اهلل بالكينونة ،فيأيت خمال ًفا ملقوالت
امليتافيزياء وتصوراهتا ويدل ،بحسب هايدغر ،عىل انسالك اهلل احلتمي يف أفق الكينونة من غري أن تنشأ
بينهام عالقة سببية تراتبية.

أنبياء الغيبة اإللهية
هي هذه العالقة الفريدة التي يسعى هايدغر إىل استجالء سامهتا باستدعائه ثالث ًة من عظامء الفكر األورويب
املعارص ُهم :هولدرلني وكريكغارد ونيتشه .ولكل واحد منهم طريقه يف تلمس إشارات الغيبة اإلهلية التي
تسم األزمنة املعارصة ً
وسم دامغً ا؛ فالشاعر األملاين هولدرلني ( )1843 -1770أوحى هلايدغر مقولة
«هروب اآلهلة» .فاآلهلة ،بحسب هولدرلني ،انسحبت من التاريخ ،وأم ُلها يف أن تعود إليه من بعد أن
يستقيم يف التاريخ ُ
إقبال الناس إىل الكينونة .ولن يستطيع الناس االنخراط يف مثل هذه املغامرة ّإل حني
يفقهون معنى تعرض الكائن اإلنساين القتدار الكينونة .فهولدرلني ،وهو شاعر الشعراء ،أدرك ،بحسب
هايدغر ،أن «الدازاين ليس ّإل التعرض القتدار الكينونة الفائق»( .((1ومن جراء هذا التعرض ُيضحي
الدازاين هو «الشاهد للكينونة»( .((1وبمقتىض هذه الدعوة السامية ،ينبغي لإلنسان أن يتوق إىل تأصل
جديد للكينونة يستند إىل اقتدار الكينونة عينها يف اإلفصاح عن رحابة جتلياهتا .وما من سبيل آخر لإلنسان
سوى االعتامد عىل مثل هذا اإلفصاح حتى يتسنى له أن يقيم الرباط السليم بينه وبني نظرائه الناس وبينه
ِ
لعالقة
وبني اآلهلة .فالسالمة يف اعتالن الكينونة هو الرشط األساس لتجيل اآلهلة يف التاريخ« :ال إمكان
َناس ٍ
ُ
َ
الكينونة استدعا َء القدر
اإلنسان أو اآلهلةّ ،إل حني تستدعينا
سواء أصابت
ب تليق بالكينونة،
ٌ
ت ُ
َ
انبثاق الوهب العفوي املجاين .وما
لنا»( .((2فالكينونة هي األصل األول الذي تنبثق منه كل الكائنات
اعتناء هايدغر بأناشيد هولدرلني ّإل للتدليل عىل أن الشاعر األملاين أدرك عظمة االنبثاق الصايف الناشط
تعبريا أمي ًنا .ولذلك أعرض
تعب عنه
ً
يف الكينونة .وهو انبثاق ال متلك مقوالت امليتافيزياء القديمة أن ّ
طلبا لتعبري آخر أشد أمان ًة حلركة الوهب األصيل الناشطة يف صميم
هايدغر عن امليتافيزياء وجتاوزها ً
الكينونة .فكان اإلرأيغْ نيس سبي ً
ال لإلفصاح ّ
عم يعتمل يف األصل من تفور وهاب أصيل(.((2
(18) «Dasein ist nichts anderes als die Ausgesetztheit in die Übermacht des Seyns», in: Martin Heidegger, Hölderlins
Hymnen «Germanien» und «Der Rhein», herausgegeben von Susanne Ziegler, Gesamtausgabe. II. Abteilung,
Vorlesungen 1923-1944 / Martin Heidegger ; Bd. 39, 2nd ed. (Frankfurt am Main: Klostermann, 1989), p. 31.

( ((1المصدر نفسه ،ص .61

(20) «Erst wenn das Seyn im Sinne von Schicksal uns anspricht, ist auch eine seinsmäßige Entsprechung, sei es zum
Menschen, sei es zu den Göttern, möglich», in: Heidegger, Hölderlins Hymnen, p. 174.

( ((2بيد أن هايدغر ال يلبث أن ُيقر بإرباك شديد حين يجري البحث عن الكيفيات المحسوسة التي تصاحب حركة االنتقال من
األصل إلى الفروع ،أي من التفور األصلي للكينونة إلى االعتالن المتنوع للكائنات واألشياء والموجودات ،انظر:
Heidegger, Beiträge zur Philosophie, p. 485.
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وحني يتناول هايدغر قضية امليتافيزياء ،ال بد له من أن يستقرئ ما أفرجت عنه عبقرية نيتشه (-1844
 )1900يف مساءلته لإلرث الفكري الديني األورويب(((2؛ فإعالن موت اهلل يف كتابات نيتشه ال يعني عىل
اإلطالق ،يف نظر هايدغر ،أن نيتشه قطع مجيع الصالت التي تربطه بمنطق الفكر امليتافيزيائي؛ ذلك أن
نيتشه ُيغلق زمن امليتافيزياء من غري أن يغادر فضاء امليتافيزياء ،فهو يعترب أن األزمنة املعارصة هي أزمنة
تعب عن انعدام القدرة عىل اإلتيان بمثُل أو غايات تسمو عىل اإلنسان فتجعله يتفوق عىل
العدمية التي ّ
إنسانيته .وال جرم أن هذا التصور للعدمية خيالف التصور الذي ينارصه هايدغر .فالعدمية هي ،بالنسبة
إىل هايدغر ،الزمن الذي ينبسط أمام اإلنسان حني ينسى اجلميع الكينونة ومركزية سؤال الكينونة .ومع أن
نسيان الكينونة هو من فعل الكينونة( ،((2بحيث إن عدمية نيتشه هي من ثمرة فعل الكينونة املنحجبة ،فإن
اإلقبال املتجدد عىل الكينونة ال جيوز أن يتخذ صورة التفوقية التي ينادي هبا نيتشه عينه .فاإلنسان اخلارق
املتفوق املتجاوز لإلنسان ،وهو الكائن اجلبار الذي يرسم نيتشه مالحمَه البهية ،ليس هو احلل األنسب
ُ
ُ
اإلنسان هويته
احلساب .واحلال أنه ال جيوز عىل اإلطالق أن يستخرج
للحلول حمل اإلله الذي غيبه
العقل ّ
من إرادة االقتدار التي يتحدث عنها نيتشه كبديل لإلله امليتافيزيائي الذي سبق فأعلن موتَه.
غري أن فضل نيتشه عىل الفكر الديني أنه حرره من أصنام إهلية نحتها الدِّ ين وألصقها باهلل .ومع أن هايدغر
ال يوافق نيتشه عىل إحالل اإلنسان املتفوق حمل اإلله املدفون ،فهو يستلهمه يف مساءلته ملثل هذا اإلنسان
الساعي إىل اختبار آخر هلل« :ويبقى علينا أن نسأل هل جيد اإلنسان املتفوق الباحث عن اهلل ما يبحث عنه
وهل يستطيع ،عىل وجه اإلطالق ،أن جيد ما يبحث عنه .وإن سؤالنا يذهب إىل أبعد من ذلك ليعرف
الباحث عن اهلل يستطيع ،عىل وجه اإلطالق ،أن ينتقل ُليقيم يف املدى الذي ُينشئه ُ
فعل العثور
هل هذا
ُ
املمكن ،وبالتايل ُ
فعل البحث الوحيد املالئم .وينبغي هلذا املدى أن يكون بالنسبة إىل فعل البحث عن اهلل
مدى األلوهة الذي فيه ينبسط اإلهلي .وينبغي هلذا املدى قبل كل يشء أن يعني َ
فعل البحث وأن يعني
حتى َ
فعل عدم القدرة عىل العثور»( .((2ويتضح من هذا النص أن االستلهام يأيت يف صيغة اإلرصار عىل
وعرس البلوغ إىل الفهم اإلنساين للغيبة اإلهلية .فالسؤال عن اهلل ينبغي أن يتضمن
خطورة املسألة اإلهلية ُ
اعرتا ًفا بعجز اإلنسان عن حسم املسألة كلها؛ إذ إن منطق اإلجابة يف هذه القضية هو غري منطق اإلجابة يف
القضايا األخرى .ولذلك أكب هايدغر يتأمل يف فعل البحث وفعل العجز عن العثور .ومها فعالن هييئان

( ((2يعترف هايدغر أن نيتشه هو الفيلسوف األقرب إليه على اإلطالق ،وهو في الوقت عينه الفيلسوف الذي ابتعد كل االبتعاد عن
مسألة الكينونة« :التجرؤ على مناقشة نيتشه كاألقرب إلي ،ومع ذلك االعتراف بأنه في المقام األكثر ابتعا ًدا من سؤال الكينونة» .انظر:

«Mit Nietzsche die Auseinandersetzung wagen als dem Nächsten und doch erkennen, daß er der Seinsfrage am fernsten
steht», in: Heidegger, Beiträge zur Philosophie, p. 176.

ُ
الكينونة هو أصل نسيان الكينونة»
(« ((2إن التخلي الذي تُحدثه

«Die Seinsverlassenheit ist der Grund der Seinsvergessenheit», in: Heidegger, Beiträge zur Philosophie, p. 114.

(24) «Uns bleibt zu fragen, ob der Gott-suchende Übermensch das findet und überhaupt finden kann, was er sucht.
Unsere Frage fragt noch weiter hinaus, ob dieser Gottsucher sich überhaupt in die Dimension des möglichen
Fundes und somit des allein gemäßen Suchens bringt und zu bringen vermag. Diese Dimension müßte für ein GottSuchen diejenige der Gottheit sein, in der Gotthaftes west. Diese Dimension müßte allererst das Suchen, sogar das
Nichtfindenkönnen be-stimmen», in: Martin Heidegger, Metaphysik und Nihilismus, herausgegeben von Hans-Joachim
Friedrich, Gesamtausgabe. III. Abteilung, Unveröffentlichte Abhandlungen, Vorträge, Gedachtes/ Martin Heidegger; Bd.
67 (Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 1999), p. 193.
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َ
السبيل إىل انكشاف
فعل الورع واخلفر والتقوى أمام الغيبة اإلهلية .وحده مثل هذا الفعل اإلنساين يمهد
البعد املقدس يف امتداد الوجود اإلنساين األصيل املنصب بك ّليته عىل مساءلة الكينونة وجعل الكينونة
ُ
عينها تسائل اإلنسان وتستنهضه وتدفعه إىل االنسالك يف مداها الرحب .وهذا كله استخرجه هايدغر من
معاينته ملقولة موت اهلل يف فكر نيتشه ،وهي املقولة التي تضع نيتشه يف مقام الباحث اجلدي عن اهلل .غري
أنه بحث ال يليق به أن خيضع ملفاهيم امليتافيزياء الغربية ألنه يومئ من بعيد إىل االستهالل الفكري املقبل
املصاحب للصحوة اإلنسانية الراعية لسمو الكينونة يف رس انجالئها وانحجاهبا.

يف هذا املوضع عينه ينكشف األثر العميق الذي تركه كريكغارد ( )1855 -1813يف فكر هايدغر(.((2
ً
استنهاضا لفهم يالئم فعل
ً
مستفيضا ،فإنه عاين فيه
ومع أن هايدغر مل خيصص للفيلسوف الدنامركي بحثًا
القرار الذي حيكم استهالل الزمن اجلديد ،زمن اعتالن الكينونة حتت أعراض انحجاهبا .فاالستهالل
رأسا من حركة
الفكري املقبل ال ينبثق من فعل اإلرادة البرشية البحتة ،بل هو قرار مصريي يصدر ً
احلساب
الكينونة احلرة ،ولكأن الكينونة ،يف عمق قوامها ،هي التي تنحجب ً
طوعا فتخيل السبيل لإلنسان ّ
طوعا حني ترسم أن يف انحجاهبا شي ًئا
املهيمن عىل الكائنات واألشياء واملوجودات ،وهي التي تنكشف ً
من كشف لرحابة غناها األصيل .وال بد هنا من التذكري بأن هايدغر ،من بعد أن انتقل إىل املرحلة الثانية
الصيغ الغريبة صونًا هلا من استقطابات
من فهمه لرس الكينونة ،أخذ ُيلبس اللفظة األملانية  Seinضمة من َ
وحتريرا هلا من موروث الفهم السائد يف الفلسفة الغربية .فإذا بالكينونة يف صيغتها
العقل امليتافيزيائي هلا،
ً
األملانية املألوفة تضحي يف رسم جديد تار ًة عىل هذا الشكل ( ،)Seynوتار ًة أخرى مشطو ًبا فوقها بخط
ينبئ عن رغبة قوية يف إعتاقها من كل سطوة ذهنية ممكنة .وقد تكون عبارة ِ
«الكوان» هي التعريب املالئم
للرسم اجلديد .ومن ثم ،فالقرار الوجودي الذي كان كريكغارد ي ّتكل عليه ُليسعف اإلنسان عىل حسم
قرار الكينونة عينها التي حتسم أمرها فتنحجب
أمره وااللتزام اإليامين الواثق إنام ُيضحي يف فكر هايدغر َ
يف زمن التقنية اهلدامة ،وال تلبث أن تومئ من بعيد إىل اإلنسان لكي تستحثه عىل اإلصغاء إصغا ًء أشد
صفا ًء لنداءاهتا املبثوثة يف األشياء والكلامت .وقد يعني هذا كله أن تاريخ البرشية ليس هو تاريخ اإلرادات
الفردية واجلامعية التي تظن أهنا تقبض عىل مرسى احلوادث ،بل هو تاريخ الكينونة عينها تُقبل إىل الكائنات
وتُدبر عنها ،وتعتلن يف األشياء وتغور فيها ،وتنبسط يف الكلامت وتنضوي فيها .وما األنظومات الفكرية
التي أنشأها الفالسفة منذ زمن اإلغريق سوى التعبري عن رضوب شتى من إطاعة أوامر الكينونة ،أو قل
هي رضوب «القرار املالئم ِ
َ
اإلنسان بحرية اآلمرة الناهية يف زمن
للكوان»( ،((2أي للكينونة التي تستنهض
االستهالل اجلديد.

البي أن مقاربة هايدغر هلل تروم حترير اهلل من الصور الالهوتية والفلسفية التي علقت به يف غضون
من ّ
التاريخ .وما استدعاء صورة املقدس ّإل للتذكري بأن الدنو من اهلل ال جيوز ّإل يف كثري من الرعدة واملخافة
واملهابة والورع .فالكينونة التي تُربِك املنطق يف رحابة غناها وبساطة قوامها وعمق مداها وتنوع حراكها
هي الطريق إىل املقدس .واملقدس الذي ينشأ من اسرتهاب اإلنسان لعظمة الكينونة هو الطريق إىل
األلوهة .واأللوهة التي تُفصح ّ
عم خيتزنه املقدس من طاقة عظيمة عىل اإلشارة البعيدة املدى هي الطريق
( ((2جان غريش من الباحثين الذين يؤيدون تأثر هايدغر بفكر كيركغارد المستنهض للقرار الوجودي .غير أن مثل هذا القرار ال يأتي،
بحسب هايدغر ،من عزم اإلنسان ،بل من مشيئة الكينونة عينها .انظر:

Greisch, Le Buisson ardent et les lumières de la raison, pp. 651-653.

(26) «Entscheidung für das Sein», in: Heidegger, Beiträge zur Philosophie, p. 91.
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الطرق مجيعها ليست آمنة وال سالكة ألن موقع االنطالق األول هو انغامر الكينونة
إىل اهلل .بيد أن هذه ُ
بظالل الغموض الوضاح وتعثّر اإلنسان يف البلوغ إىل عمق معاين الكينونة ومقاصدها .وللتعبري عن مثل
هذا اإلرباك ،طفق هايدغر يتحدث عن ضياع آثار املقدس يف الوجود« :املقدس ،بام هو أثر لأللوهة ،ال
ُيف َقد فحسب ،بل إن آثار هذا األثر الدارس أوشكت هي ً
أيضا عىل التاليش»( .((2حتى املقدس الذي هو
الوسيط بني الكينونة واأللوهة دخل يف طور الغيبة واالختفاء ،والسبب يف ذلك كله أن العامل أسلم كيانَه
خاضعا ملقتضياهتا .ويف هذا السياق يتجىل مقام الشعراء يف معاينة واقع الغيبة اإلهلية،
إىل التقنية وأصبح
ً
غيبة املقدس( ((2وغيبة األلوهة وغيبة اهلل يف زمن اهليمنة التقنية الشاملة .فالتأمل يف الغيبة هو ،يف وجه
من الوجوه ،تأمل يف احلرضة وقد توارت آثارها والتبست معاملها .ومن ثم ،فإن اختبار اخلالص املفقود
هو ً
أيضا رشط من رشوط االعتالن اإلهلي املقبل .فإذا باملرسى الرشطي التدرجي يتعزز باستضافة دائرة
خامسة هي دائرة اختبار اخلالص املفقود .وهي دائرة تتوسط بني اختبار الكينونة واختبار املقدس بحيث
ال يستطيع اإلنسان أن خيترب املقدس ما مل خيترب اخلالص املفقود(.((2

اإلله األخير في إطاللته المقبلة
رأس الكالم يف هذا كله أن اإلله األخري أو اإلله اإلهلي أو إله النهايات القصوى غدا االسم اجلديد
هلل يف كتابات هايدغر املتأخرة؛ فاإلله الذي يتحدث عنه هايدغر يظل بعيدً ا بالرغم من ظهو ٍر ملتبس
للمقدس يف زمن التقنية القاهرة( .((3وال بد من اختبار احلزن املقدس يف هذا الزمن الرديء قبل السؤال
عن هذا اإلله اإلهلي .غري أن اختبار الغيبة اإلهلية ال يستتبع االنقباض واليأس واالستسالم ،بل يستتيل
ترقب انبالج اآلفاق اجلديدة التي منها ستنبثق عالمات االستهالل املوعودّ .أما االستامتة الطقوسية
نفعا يف املؤسسة الدينية وهيكل العبادة وأنظومة التحري
يف استجالب احلرضة اإلهلية ،فلن ُتدي ً
امليتافيزيائي؛ فحني تتوارى اآلهلة ،ال قدرة لإلنسان عىل اسرتجاعها بالقوة« :ذلك كله يظل جمرد سعي
ثقايف وقد تنوعت أشكاله ،وال يضحي ما ينبغي أن يكون عليه ما دامت اآلهلة هاربة .وحني يموت اإلله،
ال تقوم قيامة للصورة وللهيكل بفضل جوائز التسابق .وهذا اإلله لن يأيت به الكهنة ما مل تَرضب اآلهلة
بصواعقها .وهي لن ترضب ما مل جتد ُ
موضعا هلام يف نطاق
شعب هذه األرض كله
أرض املهد وما مل جيد
ُ
ً
العاصفةّ .إل أن هذا الشعب لن يدخل أبدً ا يف نطاق العاصفة ما دام أنه ،بكليته ،مل يستدخل يف وجوده
(27) «Nicht nur das Heilige geht als die Spur zur Gottheit verloren, sondern sogar die Spuren zu dieser verlorenen
Spur sind beinahe ausgelöscht» in: Martin Heidegger, Holzwege, hrsg. von Friedrich-Wilhelm von Herrmann, His
Gesamtausgabe: Abt. 1, Veröffentlichte Schriften 1914-1970; Bd. 5 (Frankfurt am Main: Klostermann, 1977), p. 272.

( ((2رسالة الشعراء ،بحسب هايدغر ،أن «يختبروا غياب الخالص بما هو خالص» .انظر:

Heidegger, Holzwege, p. 319.

وال شك في أن مثل هذا االختبار هو الذي يؤهلهم لالنفتاح على آفاق المقدس.

( ((2حين يتحدث هايدغر عن حاجة الفكر إلى الشعر والشعراء ال يتورع عن ربط مصير المقدس برسالة الشعراء الذين يعاينون في
تأتيا:
الغيبة
ً
كسبا وفي االمتناع ً
حضورا وفي الفقد ً

«Erst im weitesten Umkreis des Heilen vermag Heiliges zu erscheinen. Dichter von der Art jener Wagenderen sind, weil
sie das Heillose als ein solches erfahren, unterwegs auf der Spur des Heiligen», in: Heidegger, Holzwege, pp. 319 et 384.

(« ((3صحيح أن المقدس يظهر .بيد أن اإلله يظل بعيدً ا»:

«Das Heilige zwar erscheint. Der Gott aber bleibt fern», in: Martin Heidegger, Erläuterungen zu Hölderlins Dichtung,
4th ed. (Frankfurt am Main: Klostermann, 1981), p. 27.
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التارخيي ،بام هو عليه ،الرضور َة األشد إيغا ً
أساسيا ويتحملها
اختبارا
ال فيه ،رضور َة موت اآلهلة خيتربها
ً
ً
َ
حتم ً
يتعي عليه أن يضطلع بمسؤولية
ال
طويل املدى»( .((3ومعنى هذا الوصف الشعري أن اإلنسان بات ّ
يعب عنها غياب اآلهلة .وما من سبيل آخر إىل التفلت من هذا الواقع الذي تفرضه
الغيبة اإلهلية التي ّ
انغالقات امليتافيزياء وإرباكات األنظومات الالهوتية؛ فالسبيل إىل اختبار احلضور اإلهلي يف إقبال اآلهلة
وتدعي القبض عليها يف
إىل الناس أغلقته األنظومة امليتافيزيائية التي حتبس الكينونة يف دائرة الكائنات ّ
نطاق مقوالت املنطق احلارصة.

يعب عن ختيل الكينونة عينها وإعراضها عن
وال بد يف هذا السياق من اإلشارة إىل أن نسيان الكينونة الذي ّ
التأيت العفوي هو الذي ُيفيض إىل الغيبة اإلهلية؛ فاآلهلة ال معنى هلا ّإل بارتباطها باختبارات الناس القصوى.
واختبارات الناس القصوى ال معنى هلا ّإل بانفتاحها عىل االلتامعات املنبجسة من السامء .وااللتامعات
الناس حرم َة األرض .فاألرض والطبيعة والكون األرحب َمرمة ال
هذه ال معنى هلا ّإل عىل قدر ما يصون
ُ
حيل انتهاكها عىل نحو ما ترتكبه التقنية املعارصة القاهرة .ومن ثم ،ينبغي هلذه الك َتل مجيعها أن تنسلك يف
مؤتلف رباعي هو املرتبع األصيل ( )das Geviertالذي حيمل يف طياته رشوط التجيل السليم لإلله اإلهلي.
وعىل قدر ما تستقيم العالقة يف هذا املرتبع األصيل بني الناس املائتني واآلهلة واألرض والسامء ،يتهيأ لإلله
الغائب أن يعود من غيبته وينكشف يف غري ما ألِفه الناس من اعتالنات هلل يف األنظومة الدينية األفالطونية
األصل املسيحية الصياغة .بيد أن الزمن احلايل ليس زمن اإلعداد للعودة اإلهلية؛ ذلك أن الناس ما تعودوا
فهم ما انفكوا ُيرصون عىل إدراك الكينونة من موقع املبادرة
اإلقبال اهلني إىل الكينونة يف عمق غناهاُ .
اإلنسانية العقلية املحضة ،يف حني أن الكينونة تروم أن تبادر هي إىل مالقاة اإلنسان ومناداته واستدعائه
واستنهاضه« :غري أن االنعطاف اليوم هو رضوري ( ،)...وهو االنعطاف الذي بمقتضاه ال يكون أصل
الكائن يف اإلنسان ،بل يكون أصل الكائن اإلنسان يف الكينونة ِ
(الكوان)»( .((3ولذلك ،قال هايدغر يف
عاجزا عن
عنيت به كتاب اإلسهامات ،قال بأن الزمن ما برح
ً
احلسابُ ،
أشد كتبه ابتعا ًدا عن أنظومة العقل ّ
(الكوان) انطال ًقا من الكينونة ِ
«نظم النظمة احلرة حلقيقة الكينونة ِ
(الكوان) عينها»( .((3فاإلنسان املعارص
ينبغي له أن يبحث يف اليوم احلارض عن قول رزين يالئم حقيقة الكينونة ِ
(الكوان) يف اعتالهنا احلر لإلنسان.
(31) «All das bleibt nur ein veränderter Kulturbetrieb und wird nie, was es sein soll, solange die Götter geflohen sind.
Es wird nie Bild und Tempel durch Preisausschreiben, wenn der Gott tot ist. Es werden keine Priester, wenn die Blitze
der Götter nicht schlagen, und sie schlagen nicht, wenn nicht die heimatliche Erde und ihr ganzes Volk als dieses in
den Gewitterraum zu stehen kommt. Es wird aber nie in diesem Gewitterraum einrücken, solange es nicht als Ganzes
in seinem geschichtlichen Dasein als solchem die innerste Not des Todes der Götter zur wesentlichen Erfahrung und zu
einem langen Ausdauern bringt», in: Heidegger, Hölderlins Hymnen, p. 100.
(32) «Jetzt aber ist not die große Umkehrung […] in der nicht das Seiende vom Menschen her, sondern das Menschsein
aus dem Seyn gegründet wird», in: Heidegger, Beiträge zur Philosophie, p. 184.

( ((3يرد هذا النص في سياق حديث هايدغر عن المقاربة الجديدة للكينونة ِ
(الكوان) انطال ًقا من حركة التأتي العفوي الذي ُيتيح
لإلنسان أن يختبر انكشاف الكينونة من غير أن يأسرها هو في إدراكاته العقلية المحضة .ومن المفيد هنا ذكر النص األلماني في جميع
عناصره:

«Somit vermögen die ‘Beiträge’, obzwar sie schon und nur vom Wesen des Seyns, d. i. vom ‘Er-eignis’, sagen, noch
nicht die freie Fuge der Wahrheit des Seyns aus diesem selbst zu fügen», in: Heidegger, Beiträge zur Philosophie, p. 4.
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التأله أن إله النهايات القصوى يكتسب صف َته
وعندئذ يأيت زمن التأله املالئم إلله اآلهلة( .((3و ّمما يدل عليه هذا ُ
اإلهلية احلقيقية التي ختالف ما انعقدت عليه األنظومة الالهوتية املسيحية من تصو ٍر هلل يف هيئة العلة األوىل
والكائن األسمى.

ويتضح ّمما سبق أن اعتالن اإلله اإلهلي ينبغي أن جيري اإلعداد له إعدا ًدا الئقًا بمكانته الفريدة؛ ذلك أن
خصائص هذا اإلله ال تُكتسب ّمما اعتاده العقل امليتافيزيائي الالهويت ،بل من مرسى التأله الناشط يف
زمن التهيئة املالئم العتالن األلوهة .وحده مثل هذا التأله ( )Götterungيضع األلوهة ()Gottschaft
يف مقامها الصحيح( ،((3بيد أن هذا التأله له مدلول خاص يف عرف هايدغر ،فهو ،من ٍ
وجه ،يعني حترير
اإلشارات املنبئة عن اإلله اإلهلي من أثقال التصورات امليتافيزيائية الالهوتية ،وهو ،من وجه آخر ،يعني
سلوك األلوهة يف حقل االختبار األصيل الذي فيه تتجىل حقيقة الكينونة يف هيئة جديدة ِ
(الكوان) مل
اختبارا كيل اجلدة ما تنطوي عليه هذه
يألفها الناس إىل اليوم .فإذا استطاع اإلنسان الدازاين أن خيترب
ً
الكينونة املقبلة إليه من قوام مذهل يف غناه ومربك يف بساطته ،تس ّنى له أن يدخل يف نطاق الكشف
اجلديد الذي يبسطه اهلل يف ألوهته الفذة .و ّمما ال شك فيه أن ألوهة اإلله اإلهلي عادت ال حتمل فيها
معاين الالمتناهي والالحمدود والالمرشوط ،عىل نحو ما تصورته فيها مقوالت األنظومة األفالطونية
عىل سبيل املثال.

وأما أفصح األقوال التي ساقها هايدغر يف صورة اإلله اإلهلي ،فهي أنه جعل اعتالنَه ممك ًنا يف دائرة
ّ
اإلرأيغنيس ،أي يف حركة التأيت العفوي للكينونة يف حلها وترحاهلا ،ويف حضورها وغياهبا ،ويف انبساطها
وانقباضها« :يف انبساط ذات حقيقة الكينونة ِ
اإلله
(الكوان) ،يف اإلرأيغنيس وبام هو إرأيغنيس ،يتوارى ُ
األخري»( .((3هذا التواري هو التعبري األفصح عن الغيبة اإلهلية التي ال تعني االنعدام املطلق هلل .فاهلل ،ولئن
يعرج عىل الوجود وعىل الناس وعىل التاريخ .غري أن الناس ال يفقهون مثل هذا املعراج.
احتجب ،ال يني ّ
ولذلك ما انفك هايدغر حيث اإلنسان عىل التحيل بصفات «الباحث» و«الراعي» و«الساهر» .فاإلنسان
الدازاين هو ،بحسب كتابات هايدغر األخرية« ،الساهر عىل سكينة مرور اإلله األخري»( .((3وقبل أن يسهر
عىل هذه السكينة ،ينبغي له أن يرعى الكينونة عي َنها رعاية االضطالع النبيه بالرسائل واإلشارات واإلحياءات
التي حتملها إليه ،وال سيام يف انحجاهبا عنه .و ّمما تفرتضه هذه الرعاية أن اإلنسان ما عاد يتصف بصفة
احليوان العاقل ،بل بصفة املقتبل العتالنات الكينونة وانحجاباهتا؛ إنه مستودع أرسار الكينونة ،ال املستبنط
لقواعد الكون والطبيعة والتاريخ واملهيمن املطلق عليها .وبام أن مقاربة ذات اإلنسان ال جتوز ّإل ِ
«فسار ًيا»
( ،)hermeneutischأي انطال ًقا من مرشوع الكينونة املقبلة إليه ،فإن اإلنسان ال يبلغ عمق حقيقته ّإل عىل
قدر ما يرشع كيانَه أمام الكينونة املغرقة يف اختالفها وفرادهتا وغربتها وغرابتها .لذلك ،ال يكون اإلنسان
( ((3انظر.Heidegger, Beiträge zur Philosophie p. 4:

( ((3انظر:

Martin Heidegger, Besinnung, Gesamtausgabe; Bd. 66 (Frankfurt am Main: V. Klostermann, 1997), p. 98.

(36) «In der Wesung der Wahrheit des Seyns, im Ereignis und als Ereignis, verbirgt sich der letzte Gott», in: Heidegger,
Beiträge zur Philosophie, p. 24.
(37) «Wächter der Stille des Vorbeigangs des letzten Gottes», in: Heidegger, Beiträge zur Philosophie, p. 23.
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إنسانًا ّإل عىل قدر ما يالزم الكينونة ويالقي اإلله األخري ،فهو حارس الكينونة وراعيها ،والساهر عىل معراج
اإلله األخري.

وال عجب ،من ثم ،أن يأيت هذا اإلله األخري يف هيئة املنبئ عن استهالل جديد لأللوهة .فاآلهلة التي اخترب
الناس حضورها يف غضون التاريخ ال تُعد وال ُتىص .ولكنها ،عىل كثرهتا وتنوع إحياءاهتا ،ال متلك يف
ذاهتا أن هتيئ جميء اإلله األخري ،إذ إن هذا اإلله ليس هو هناية التاريخ ،بل البداية األقرب إىل األصول
األوىل( .((3وما من سبيل إليه ّإل باإلصغاء إىل إيامءات الكينونة املقبلة إلينا من انحجاهبا األقىص .وعليه،
فإن مقاربة هايدغر ملثل هذا اإلله األخري ،إله النهايات القصوى ،ليست رض ًبا من رضوب علم الالهوت،
بل هي أشبه بإسخاتولوجيا الكينونة( ((3تروم ّ
التفكر يف مصائر الكينونة ويف تدابريها املحتومة لإلنسان.
غري أن مثل هذا ّ
التفكر ال جيوز ّإل استنا ًدا إىل حركة اإلرأيغنيس التي تصون الكينونة من التملك والترصف
واالستبداد .وهذا كله من خصائص األنظومة األنطوتيولوجية التي ال يني هايدغر يناهضها ويفتضح
ّ
التواءاهتا .ومع أنه ّ
التفكر الفلسفي ،فإنه ال يلبث أن يتناول
حيذر اجلميع من إقحام اسم اهلل يف معرتك
اسم اهلل يف مقاربة الفكر األنطولوجي اجلديد الذي يتجاوز امليتافيزياء ،وهو الفكر الذي ُيعرض عمدً ا عن
تصور الكينونة يف ثبات حضورها ودوام قابليتها لالستدعاء واالستقدام واالستجالب .ولذلك حيمل
الفكر اجلديد املبني عىل حركة اإلرأيغنيس مسؤولي َة حترير اهلل من مقوالت العلة األوىل واملطلق
هايدغر
َ
كبريا ما تبنيه عقول الناس من مثُل عليا ختضع يف مصدرها
واخلالق والديان ،وهي مقوالت تشبه ً
شبها ً
ِ
األول ملنطق املوجودات والكائنات .واحلال أن فكر الكينونة اجلديد (الكوان) يقتيض من اإلنسان أن
يبحث يف اهلل ّ
إظهارا أللوهة اهلل(.((4
عم هو أشد
ً

وكام أنه ال جيوز للمرء أن خيلط بني اهلل والكينونة ،كذلك ال جيوز له أن خيلط بني اهلل واإلرأيغنيس؛ ذلك أن
«اإلله األخري ليس هو اإلرأيغنيس بعينه»( ،((4فاإلرأيغنيس هو التعبري عن حركة بلوغ الكينونة إىل قوامها
احلق من خالل انغالهلا يف الكائنات وامتناعها عن الكائناتّ .أما العالقة الناشطة بني اهلل والكينونة،
متساميا عىل
فينبغي أن يتصورها الفكر اجلديد بمعزل عن مقوالت التسامي امليتافيزيائية؛ فاهلل ليس
ً
تعب
الكينونة ،وال الكينونة متسامية عىل اهلل .وال يمكن ملقولة التسامي ،يف سياق فكر الكينونة اجلديد ،أن ّ
عن حقيقة العالقة التي يعاينها هايدغر ناشطة بني اهلل والكينونة .ولذلك كانت مقولة الفسحة البينية أو
البينية هي املقولة التي تالئم ما تنشئه حركة اإلرأيغنيس من ارتباط بني اهلل والكينونة .وهذه البينية هي
التي تُتيح التالقي املثمر بني اآلهلة والناس املائتني واألرض والسامء .وبحسب ما تقتضيه هذه الفسحة
البينية ،يمكن املرء أن يفهم ما يعنيه هايدغر حني يفاجئ اجلميع بقولته« :إن اإلله األقىص حيتاج إىل
الكينونة ِ
(الكوان)»( .((4بيد أن هذه احلاجة ليست حاجة الرشط املنشئ للوجود ،بل هي حاجة االرتباط
العفوي غري املقرتن برضورات العلة واملعلول .فاإلله األخري يرغب يف مالقاة اإلنسان يف نطاق االختبار
األصيل الذي ينشط يف معرتك املرتبع احليوي حيث اآلهلة والناس املائتون واألرض والسامء موضع َسنِي
من مواضع انبساط الكينونة يف هباء حريتها وعفوية إقباهلا وعظمة حتفظها .و ّمما ال شك فيه أن املالقاة ال
( ((3انظر :المصدر نفسه ،ص .416

( ((3انظرHeidegger, Holzwege, p. 327.:

( ((4انظر.Heidegger, Beiträge zur Philosophie, p. 438:

( ((4المصدر نفسه ،ص .409

(42) «Der äußerste Gott bedarf des Seyns», in: Heidegger, Beiträge zur Philosophie, p. 408.
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تتخذ عىل اإلطالق شكل املكوث والتلبث والديمومة القابلة للقبض واالستنفاد؛ فاهلل ال يالقي اإلنسان
التامعا ويف احلياة اهتزازً ا.
أثرا ويف الوجود
ً
ّإل يف هيئة الزيارة اللامحة ترتك يف الكيان ً

ومع ذلك ،فإن زيارة اإلله األخري أو معراجه املباغت ال يمكن أن حيدث ّإل يف نطاق اختبار املحدودية
املطلقة للكينونة وللكائنات .فإله النهايات القصوى ال يملك يف ذاته أي رضب من رضوب التعايل
َ
اإلنسان الدازاين ويومئ إليه ّإل يف داخل احلدود التي ما انفكت مرتسمة
والتسامي والتفوق ،وهو ال يأيت
يف آفاق الوجود اإلنساين« :هنا تنكشف حمدودية الكينونة األشد التصا ًقا هبا ،تنكشف يف تلوحية اإلله
األخري»( .((4فاملحدودية ثالثية األبعاد يف فكر هايدغر؛ فهي ً
أول حمدودية الكينونة التي ال قدرة هلا عىل
جتاوز مداها إىل ما يتسامى عليها .فالكينونة ،يف حمدوديتها ،هي ،عىل وجه املفارقة ،كل يشء ممكن يف
حيز يف الكون ال تستغرقه الكينونة .فليس ما هو أعىل من الكينونة أو أدنى منها .إهنا
الوجود .وما من ّ
ثانيا حمدودية اإلنسان الدازاين املنفتح عىل مدى الكينونة األرحب .فاإلنسان ال
الكل يف الكل .وهي ً
فوقيا ال خيضع حلكم الكينونة واستغراقها له .وهي ثالثًا حمدودية اإلرأيغنيس
جيوز فيه أن يتصور له عاملًا ً
يف حركة إقبال الكائنات إىل كينونتها وإقبال الكينونة إىل ذاهتا وتالقي الناس املائتني واآلهلة واألرض
األبعاد
والسامء .فاحلركة حمدودة بحدود اختبار اإلقبال التارخيي عىل األصالة الذاتية .وقد تُذكر هذه
ُ
الثالثة بالعمل التوحيدي الذي أنجزه أرسطو حني أعرض عن قسمة الوجود األفالطوين إىل عاملني فوقي
وحتتي واكتفى بوحدة العامل القديم ،من غري أن يتغاىض عن موقع فريد يف صميم هذا العامل نسبه إىل
الكائن األول أو املحرك األول.

استقبال الكينونة في غربتها تمهيد لعبور اإلله األخير
يتضح من هذا كله أن اإلله األخري ،أو اإلله اإلهلي أو إله النهايات القصوى ،ال يشبه يف أي وجه
من الوجوه إل َه األديان التوحيدية .إنه اإلله الذي ينتمي يف وجه من الوجوه إىل حمدودية الكينونة
وحمدودية اإلنسان وحمدودية اإلرأيغنيس .ولذلك ال تتجىل هوية هذا اإلله األخري ّإل عىل قدر
ما يتأمل املرء يف هوية اإلرأيغنيس الذي ُيفصح عن حركة اإلقبال إىل األصالة ،إقبال الكينونة
والكائنات واإلنسان إىل عمق التحقق الذايت املنشود .بيد أن هذا اإلقبال ال ُيفيض يف خامتته إىل
يعرج عليه وهو يف حالة
يعرج عىل اإلنسان من غري إنذار أو استئذان؛ ّ
اعتالن اهلل .فاإلله اهلايدغري ّ
اإلقبال املستمرة إىل انبساطات الكينونة املتقلبة .وليس هلذا اإلله من استقرار يف التاريخ ألنه إله
املعراج والعبور والتلويح .وليس فيه أي شكل من أشكال الديمومة والثبات والتأبد .وهذه كلها
الع ْلوية امليتافيزيائية.
من خصائص األلوهة ُ
الفكر اجلديد عىل صون حرية اهلل يف اعتالناته العابرة .فاهلل هو صاحب
ويف مجيع األحوال ،حيث هايدغر
َ
املبادرة يف االعتالن .وال يمكن أن يعتلن ّإل إذا هتيأت له أسباب االنكشاف السليم حلقيقة الكينونة .وكام

(43) «Hier enthüllt sich die innerste Endlichkeit des Seyns: im Wink des letzten Gottes», in: Heidegger, Beiträge zur
Philosophie, p. 410.
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أن اإلنسان ينبغي له أن يرعى انكشاف الكينونة وانحجاهبا من غري أن حيرصها يف قوالب اإلمساك العقيل،
كذلك ينبغي له أن يصون إقباالت اهلل إليه يف حرية معراجه .ومع أن هايدغر ُيجم عمدً ا عن القول
إرصارا
احلاسم يف شأن تعدد اآلهلة يف املرتبع األصيل ويف شأن وحدة اإلله يف إطالالته العابرة ،فإنه يرص
ً
ً
عظيم عىل إعتاق اإلله األخري من مجيع أصناف الوصف التي ما انفكت األنظومات الدينية تعتمدها يف
مقاربتها امليتافيزيائية هلل« :وحدانية اهلل وحدانية مطلقة تقع يف خارج دائرة التعيني احلسايب الذي تشري إليه
عناوين التوحيد واحللولية واإلحلاد .فاملذهب التوحيدي وكل املذاهب املشتقة من اإلهليات ما قامت ّإل
انطال ًقا من الالهوت الدفاعي اليهودي -املسيحي ،وهو الالهوت الذي يعتمد عىل امليتافيزياء كفرضية
فكرية لهّ .إل أن موت هذا اإلله أسقط مجيع املذاهب املشتقة من اإلهلياتّ .أما تعدد اآلهلة ،فإنه ال خيضع
للعدد ،بل للغنى الذايت اللصيق باألعامق واألغوار املستقرة يف موضع احلدث اآلين الذي فيه تلتمع
وتنحجب تلوحية اإلله األخري»( .((4ال ريب يف أن مثل هذا القول ُينبئ عن حتول عظيم ينبغي للفكر
اجلديد أن خيتربه إذا ما رام التاميش مع املقتضيات املعرفية التي تستتليها اختبارات عبور اإلله األخري.
فاألنظومات الدينية اعتادت أن تتناول اهلل استنا ًدا إىل مقوالت امليتافيزياء اإلغريقية ،ويف مقدمتها مقولة
احلضور الدائم الثابت املطرد والبنية السببية للكائنات والقصد الغائي األخروي للوجود .واحلال أن فكر
الكينونة ِ
(الكوان) اجلديد حيتم عىل اإلنسان أن يبتكر لغة فذة تعينه عىل االستعداد استعدا ًدا يليق بكرامة
اإلله األخري الذي يعرس عىل الناس مالقاته ما داموا يعجزون عن اختبار بساطة الكينونة ِ
(الكوان) يف
رحابة تفتحاهتا ومغازي تشنجاهتا .فاألجدر هبم أن يدركوا أن معاينة اإلله األخري يف معراجه ال تستقيم
أعدوا أنفسهم الختبار جديد لكينونة الكائنات واألشياء واملوجودات« :إننا ،انطال ًقا من
فيهم ّإل إذا ّ
بالعرس والتمهل أن نعرف هذا األمر
موقف نقفه من الكائن قد عينته لنا ‹امليتافيزياء› ،ال نستطيع ّإل ُ
املختلف ،وهو أن اهلل ال يعود فيظهر ال يف ‹املعيش› الشخيص وال يف ‹املعيش› اجلامعي ،بل يف غور جلة
الكينونة ِ
(الكوان) عينها .إن مجيع رضوب ‹العبادة› و‹الكنائس› املألوفة حتى اآلن وما شاكل ذلك عىل
وجه اإلطالق ال يمكنه أن هييئ هتيئ ًة جوهري ًة لتشابك اهلل واإلنسان يف وسط الكينونة ِ
(الكوان)»(.((4
ومعنى ذلك أن ما ألفه الناس من رضوب التدين ال يستطيع أن يساعدهم عىل اإلتيان باختبار جديد لإلله
األخري .فاإلنسان ينبغي له أو ً
ال أن خيترب ختيل الكينونة عن ذاهتا وعن الكائنات .ومن ثم ،يمكنه أن ينظر
ً
متواضعا يليق بعظمة رس الكينونة عينها .وحينئذ يتهيأ له أن
مسلكا
نظرا جديدً ا إىل كينونته وقد سلكت
ً
ً
خيترب مالقاة اهلل يف معرتك اختبار الكينونة املتجدد.
(44) «Der letzte Gott hat seine einzigste Einzigkeit und steht außerhalb jener verrechnenden Bestimmung, was die Titel
‘Mono-theismus’, ‘Pan-theismus’ und ‘A-theismus’ meinen. ‘Monotheismus’ und alle Arten des ‘Theismus’ gibt es erst
seit der jüdisch-christlichen ‘Apologetik’, die die ‘Metaphysik’ zur denkerischen Voraussetzung hat. Mit dem Tod dieses
Gottes fallen alle Theismen dahin. Die Vielheit der Götter ist keiner Zahl unterstellt, sondern dem inneren Reichtum der
Gründe und Abgründe in der Augenblicksstätte des Aufleuchtens und der Verbergung des Winkes des letzten Gottes», in:
Heidegger, Beiträge zur Philosophie, p. 411.
(45) «Herkünftig aus einer durch die ‘Metaphysik’ bestimmten Stellung zum Seienden werden wir nur schwer und
langsam das Andere wissen können, daß weder im ‘persönlichen’ noch im ‘massenweisen’ ‘Erlebnis’ der Gott noch
erscheint, sondern einzig in dem abgründigen ‘Raum’ des Seyns selbst. Alle bisherigen ‘Kulte’ und ‘Kirchen’ und solches
überhaupt kann nicht die wesentliche Bereitung des Zusammenstoßes des Gottes und des Menschen in der Mitte des
Seyns werden», in: Heidegger, Beiträge zur Philosophie, p. 416.
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اإليمان الحقيقي إعراض عن الرجاء الوثوقي
خالصة القول أن هذا اإلله األخري ال حيتاج إىل األديان وال إىل األنظومات الالهوتية وال إىل العبادات

والطقوس حتى يتجىل يف معراجه الطارئ عىل التاريخ؛ فاألديان التي تؤله ما تظن فيه أسمى الكائنات،
ً
ً
جسيم ألهنا إنام تؤله كائ ًنا من الكائنات وتضعه فوق الكائنات وفوق الكينونة .واحلال
خطأ
إنام ختطئ

أن اإلله األخري ليس فيه يشء من خصائص التأليه التي ألِفتها األنظومات الدينية .وليس هو من خارج

الكينونة ألن اإلنسان ال يستطيع أن يواجهه مواجه َة االصطدام اإلجيايب (ّ )Zusammenstoßإل يف صميم
الكينونة وقد استعادت حري َتها وانبسطت يف مدى أصالتها احلقة .بيد أن عبور اإلله األخري ومالقاته يف

صميم الكينونة حادث من احلوادث التي ال يقوى اإلنسان عىل انتظارها ألهنا تأيت إليه من خارج تاريخ
األديان ومن خارج تاريخ امليتافيزياء ومن خارج تاريخ التدبري اإلنساين املحض .وليس لإلنسان أن

يعتصم بإيامن الرجاء املرتقب العتالن هذا اإلله األخري(((4؛ فاليقني يف هذا الشأن يكاد يشبه اليقني العقيل
الذي تفرتضه األنظومة امليتافيزيائية ،يف حني أن معراج اإلله األخري هو االختبار األقىص للبرشية مجعاء.

وكام أن اإلنسان املتفوق قد تَصوره نيتشه يف صورة اآليت البعيد ،كذلك اإلنسان القادر عىل اختبار معراج
اإلله األخري يتصوره هايدغر يف صورة اآليت من آفاق الاليقني التارخيي .ومن معاين هذا الاليقني التارخيي

تبي للناس أن مثل هذا اإلنسان املنفتح عىل رس الكينونة والراعي هلا والقابل
أنْ ما من إشارة واضحة ّ
ملعراج اإلله األخري والصائن له قد أزف زم ُنه وأضحى يف حالة اإلمكان التارخيي القريب .ولذلك ،كان

اإلله األخري هو آخر ما س ُتفرج عنه متخضات الكينونة يف حركة إقباهلا إىل أصالة حقيقتها« :اإلله األخري
انكشاف العرس من احليز الزمني حلقيقة الكينونة ِ
(الكوان)»( .((4وليس يف مقدور
هو يف األبعد ّمما ينكشف
َ ُ
ّ
الفكر أن يلتقط إشارات مثل هذا االنكشاف العسري ّإل إذا اعرتف بعجزه وعوزه املدقع إىل ت ٍ
َبرص هو
أشبه باالستذكار أو الذكر ( )Andenkenالذي يستحرض عمق ذاته أمام عظمة رس الكينونة ويرضب يف
حجا إىل األصول القصوى.
األرض ًّ

( ((4انظرHeidegger, Besinnung, p. 245.:
ولذلك ُيصر هايدغر على تحرير مجيء اإلله األخير من جميع أصناف المبادرات والنشاط التي ُيخيل لإلنسان أن االضطالع بها هو
َ
السؤال عن اإلله هل هو حي أو هل ما زال مي ًتا ،وتعجز عن ذلك
تدين الناس
ضرب من ضروب اإلعداد لمثل هذا المجيء« :ال َيحسم ُ
المرء هل الله هو الله إنما هو أمر ينبثق من التكوكب
يعرف
فألن
الطبيعة.
التطلعات الالهوتية التي تنشط في الفلسفة وعلم
بمقدار أكبر
ُ
ُ
ِ
ِ
الذي يكتنف الكينونة (الكوان) ويحدث في داخل هذه الكينونة (الكوان)»:

«Ob Gott lebt oder tot bleibt, entscheidet sich nicht durch die Reilgiosität der Menschen und noch weniger durch
theologische Aspirationen der Philosophie und der Naturwissenschaft. Ob Gott Gott ist, ereignet sich aus der
Konstellation des Seyns und innerhalb ihrer», in: Martin Heidegger, Bremer und Freiburger Vorträge, Gesamtausgabe.
III. Abteilung, Unveröffentlichte Abhandlungen, Vorträge, Gedachtes/ Martin Heidegger; Bd. 79 (Frankfurt am Main:
Klostermann, 1994), p. 77.
(47) «Am fernsten im kaum enthüllten Zeit-Raum der Wahrheit des Seyns ist der letzte Gott», in: Heidegger, Besinnung,
p. 256.
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بيد أن الذكر يف الفكر اجلديد ال ُيفيض ،بحسب هايدغر ،إىل اإليامن الديني؛ ذلك أن الفكر واإليامن حالتان
خمتلفتان ال تتواطآن عىل ضبط التصور امليتافيزيائي هلل .وكام أنه ال جيوز الربط السببي بني اهلل والكينونة ،عىل

نحو ما ذهب إليه املذهب التومائي يف املسيحية ،كذلك ال جيوز التقريب بني الفكر واإليامن ألن «الفلسفة

حرصا برعاية الكينونة ،فيام اإليامن جيعل
محاقة بالنسبة إىل اإليامن املسيحي األصيل»( .((4فالفكر ُيعنى
ً
اإلنسان يتجاوز حمدودي َته إىل ما خيالف منطق اإلقرار بوحدانية الكينونة وحرية انبساطها يف الوجود .فإذا

كان الفكر ال يطلب اليقينيات يف إدراكه ملعنى الوجود ،بل ُيرس باالنفتاح املتورع عىل األغوار السحيقة
التي تستوطنها الكينونة يف أصالة حقيقتها القصوى ،كان مثل هذا االنفتاح أشبه بموقف التقوى الفكرية

التي تستتليها املساءلة الورعة الصابرة الوادعة .وعىل غرار فعل الوثوق الباطني الذي يفرتضه اإليامن
ً
راسخا بإمكانات جليلة تنطوي عليها الكينونة حني تتجىل
الديني ،ينربي الفكر التقي املسائل يثق وثو ًقا

ببهاء غناها وتنشل ذاهتا من قعر النسيان والتخيل .فالقعر السحيق الذي تنحجب فيه الكينونة يربك
اإلنسان أيام إرباك حتى َل ُيصاب باليأس واإلحباط .وحده الفكر الواثق يرتقب اعتالن الكينونة يف أصالة
حقيقتها يف حني أن زمن العقالنية احلسابة والتقنية املهيمنة والعوملة السائدة يوشك أن يعدم فيه كل رضب

من رضوب الرجاء املنعش .فاإلنسان يدرك أن الكينونة غريبة عن كل الكائنات .وأمام هول هذه الغربة
أو الغرابة ،ال بد لإلنسان من أن حيتمل إرباكات الكينونة ومساءالهتا .فإذا بالذين يضطلعون هبذه املساءلة
ويعرضون كياهنم ألهوال هذه الغربة هم «املؤمنون األقحاح»(« :((4إن الذين يسألون عىل هذا املنوال هم

املؤمنون األصليون احلقيقيون الذين ينظرون يف عمق األمور نظر َة الرصانة إىل احلقيقة ال إىل ما هو حقيقي
فحسب ،الذين ينربون ليقرروا هل تنبسط احلقيقة أمامنا يف جوهرها وهل هذا االنبساط جلوهر احلقيقة

حيملنا نحن بعيننا ويقودنا ،نحن معرش العارفني واملؤمنني والفاعلني والصانعني ،وبموجز العبارة نحن

أصحاب التاريخ»( .((5فإذا كان السؤال هو تقوى الفكر ،فإن مثل هذه الوثوقية التقية هي التي تضع
اإلنسان يف حرضة الكينونة تومئ إليه فريعاها ويسرتشدها ويسلك يف سبيلها .وعندئذ يسقط التعارض

ً
إمساكا بحقائق الكينونة
احلساب الذي يتصور املعرفة
القاتل بني اإليامن واملعرفة ،يسقط بسقوط العقل ّ
ً
قاهرا لطاقات الكون بأمجعه.
وضبطا حلركة الوجود بأرسه
القصوى
ً
واستثامرا ً
جراء هذا التعرض الصادق الغرتابات الكينونة ،يكتسب اإلنسان قدرة فائقة عىل االعتصام بالسكينة
ّ
والرتقب اهلادئ .فالفكر املتأمل املتبرص املستذكر ( )Andenkenال يملك ّإل أن ينتظر يف خفر عظيم

(48) «Philosophie ist dem ursprünglich christlichen Glauben eine Torheit», in: Martin Heidegger, Einführung in die
Metaphysik, Gesamtausgabe. II. Abteilung, Vorlesungen 1923-1944/ Martin Heidegger; Bd. 40 (Frankfurt am Main:
Klostermann, 1983), p. 9.
( ((4انظرHeidegger, Beiträge zur Philosophie, p. 12.:

(50) «Die Fragenden dieser Art sind die ursprünglich und eigentlich Glaubenden, d. h. diejenigen, die es mit der Wahrheit
selbst, nicht nur mit dem Wahren von Grund aus ernst nehmen, die zur Entscheidung stellen, ob das Wesen der Wahrheit
west und ob diese Wesung selbst uns, die Wissenden, Glaubenden, Handelnden, Schaffenden, kurz die Geschichtlichen
trägt und führt», in: Heidegger, Beiträge zur Philosophie, p. 369.
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مرور اإلله األخري .واالنتظار هنا ليس فيه أي لون من ألوان «الرجاء األجوف»( ((5الذي يعتمد عىل
َ

استحقاق الفوز األخري بالرؤية الطوباوية .وما دام للكينونة تاريخ خاص ال يرسمه اإلنسان وال هييمن
عليه ،فإن إطاللة اإلله األخري ال تقرتن بام يتوق إليه اإلنسان من رغبة يف املطلق خالصية واكتامل يف

الذات خالص وارتقاء يف التاريخ خملص .فعبور اإلله األخري ال تُعوزه انتظارات الناس وال خيضع لتدابري
اإلعداد البرشية( .((5وقد يكون من األسباب التي تربر بطالن مثل هذا الرجاء أن اإلله األخري هو أفقر

طوعيا
اآلهلة كافة ،يتنازل عن كل اآلمال التي يعلقها عليه أهل األرض وينحجب عن مداركهم انحجا ًبا
ً

ألنه ال يستطيع االنضواء يف خميلتهم اجلياشة( .((5وبام أنه اإلله األخري ،إله النهايات القصوى ،فهو يستنفد
ما ينطوي عليه الكالم البرشي من طاقات قصوى .وإذا ما تكلم ،فإن كالمه ال يتلقاه ّإل اإلنسان العازم
عىل رعاية حقيقة الكينونة ِ
(الكوان) يف رس انحجاهبا .إنه الكالم املتجرد العابر من العبارة إىل اإلشارة(،((5
يشري من غري أن يفصح عن مدلول إشارته ،ويومئ من غري أن ُيعلن رصيح مقاصده .وبام أن األمر عىل

هذا النحو ،فإن اإلنسان ال يستطيع أن ُيطل عىل آفاق الكينونة يف حمدوديتها اجلوهرية ّإل «بمقتىض ما
اإلله األخري يف
يستعد له من استشعار ( )Ahnungطويل لإلله األخري»( .((5وال عجب ،من ثم ،أن جيمع ُ

مجع الصامتني الورعني الذين عاهدهم هذا اإلله عىل صون حقيقة الكينونة وجعلهم
حمفل الشعب الواحد َ

يف موضع اإلصغاء اخلفر إلشاراته .وها هو هايدغر نفسه ،من بعد أن انعطف عىل فكره وركن إىل الكينونة
تومئ إليه وترشده ،ينتدب خلدمة اهلل الوحيدة ،خدمة «اإلله الذي مل يعتلن بعد ،بل سبق ُفأ ِ
علن عنه»(،((5
ُ
َ
سؤال الكينونة عن تدابريها املربكةّ .أما
عنيت به
خيدمه عىل قدر ما يرعى السؤال األوحد يف الوجود كلهُ ،
الرعاية ،فهي الوجه اجلديد للحكمة القديمة حيث احلكيم ُيعرض عمدً ا عن املعرفة فال جيرؤ عىل اإلشارة

ّإل إىل مصدر اإلشارة عينه ،أي إىل املنفسح الذي منه تنبثق اإلشارات احلقة(.((5

(51) Heidegger, Besinnung, p. 42.

( ((5انظر:

Martin Heidegger, Die Geschichte des Seyns, Gesamtausgabe. III. Abteilung, Unveröffentlichte Abhandlungen, Vorträge,
Gedachtes/ Martin Heidegger; Bd. 69 (Frankfurt am Main: V. Klostermann, 1998), p. 97.

( ((5بما أن اإلله األخير هو أفقر الفقراء ،فإن اإلنسان ال يمكنه أن يعثر عليه في أوساط الكائنات المنتخبة ألغراض المنفعة« :يمكنكم

آثار اإلله فيها»:
أن تتفرسوا في جميع جوانب الكائن من غير أن تظهر ُ

«Alles Seiende mögt ihr durchstreifen, nirgends zeigt sich die Spur des Gottes. » Heidegger, Die Geschichte des Seyns, p. 59.

( ((5انظر :المصدر نفسه ،ص .408
( ((5المصدر نفسه ،ص .410

(56) «[...] inständig im Wagnis des Seyns, gehörig dem einmaligen Dienst des noch nicht erschienenen aber verkündeten
Gottes», in: Heidegger, Besinnung, p. 12.

( ((5انظر:

Martin Heidegger, Feldweg-Gespräche (1944/45), Gesamtausgabe. III. Abteilung, Unveröffentlichte Abhandlungen,
Vorträge-Gedachtes/ Martin Heidegger; Bd. 77 (Frankfurt am Main: V. Klostermann, 1995), p. 85.
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دراسات وأبحاث:
الغيبة اإللهية في فكر مارتن هايدغر

الغيبة اإللهية في استنهاضاتها الفلسفية والالهوتية
ال ريب يف أن مقاربة هايدغر لإلله األخري تعارض معارضة رصحية ما أتت به األنظومات الدينية ،التوحيدية
ٍ
تعريف هلل .فاإلله األخري ليس هو إله الوحي عىل اإلطالق؛ اإلله األخري «هو
منها وغري التوحيدية ،من
وخصوصا اإلله املسيحي»( .((5و ّمما ال شك
كليا يف مقابل مجيع اآلهلة التي ُوجدت،
ً
اإلله املختلف اختال ًفا ً
أيضا أن هايدغر أراد أن يفوز بتصور جديد للكينونة ،فأطلق عليها يف كتاباته املتأخرة اسم ِ
فيه ً
الكوان،
وبتصور جديد هلل ،فأطلق عليه عبارة اإلله األخري أو اإلله اإلهلي أو إله النهايات القصوى ،وبتصور جديد

لإلنسان (الدازاين) ،فأطلق عليه صفة الراعي للكينونة والساهر عىل عبور اإلله األخري ،وبتصور جديد
للعالقة الناشطة بني هذه املكونات كلها ،فوصفها وص ًفا حيو ًيا مستعي ًنا بحركة اإلرأيغنِيس ،وبتصور
جديد لالئتالف الذي يضم الناس املائتني واآلهلة واألرض والسامء ،فدعاه باملرتبع األصيل (.)Geviert
ٍ
كيفيات جديدة يف التفكري
هذا كله ُيفصح عن رغبة شديدة يف القطيعة .والقطيعة تستتيل يف إثر النحت
وطلبا للقربى من الكينونة .وتستتيل ً
إعراضا عن التفكري
ً
أيضا
استذكارا لألصول القصية
الذي يضحي
ً
ً
ً
وإقبال عىل التفكر املستذكر املصغي املرادف لرعاية غياب
العقيل املرادف لرتصد حضور الكينونة الثابت
الكينونة وامتناعها عن اإلدراك.

وملا كان األمر عىل هذه احلال ،كان ال بد من تصو ٍر هلل ُيعتقه ّمما ألِفته األذهان منذ الزمن اإلغريقي(((5؛

كثريا من خصائصها وصفاهتا ،ولو أنه ال يتامهى هو والكينونة .فهو حيتاج
فاإلله األخري يشارك الكينونة ً
عبوره الفريد ،إذ ما من جمال وجود آخر غري الكينونة ُيتيح له مثل هذا العبور.
إىل الكينونة حتى يعرب
َ

والكينونة حتتاج إىل مثل هذا العبور حتى تستقيم يف اإلنسان اختباراتُه القصوى يف حقل االئتالف الرباعي
الذي يقرن الناس املائتني واآلهلة واألرض والسامء بعضهم ببعض .ولذلك يمكن القول بأن اإلله األخري

هو نداء األصالة املنبعث من رضورات اإلقبال اهلني إىل حقيقة الكينونة القصوى .وما دام مجيع املذاهب
احلساب،
الفلسفية واألنظومات الدينية والبناءات األيديولوجية أخفق يف إنقاذ األرض من هيمنة العقل ّ

يعرج عىل
فإن اخلالص ال يمكن أن يأيت ّإل بواسطة هذا النداء الذي يطلقه اإلله األخري حني يقرر أن ّ
ِ
شبيغل
الناس يف أحلك األزمنة وأتعسها عىل اإلطالق .ولذلك أرسل هايدغر قول َته الشهرية يف جملة ِدر
إله ما زال يف إمكانه أن خيلصنا»(.((6
األملانية« :وحدَ ه ٌ

(58) «Der Letzte Gott, der ganz Andere gegen die Gewesenen, zumal gegen den christlichen», in: Heidegger, Beiträge
zur Philosophie, p. 403.

نفسه من مقولة الله الموروثة من الزمن األفالطوني حتى يستقيم به السبيل إلى اختبار فريد
( ((5يستحسن هايدغر للفكر أن يجرد َ
لإلله األخير .انظر:

Martin Heidegger, Identität und Differenz (Pfullingen: G. Neske, 1986), p. 64.

(60) «Nur noch ein Gott kann noch uns retten», in: Martin Heidegger, Ecrits politiques, 1933-1966, présentation, trad. et
notes par François Fédier, bibliothèque de philosophie (Paris: Gallimard, 1995), p. 260.
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صوره هايدغر يف صورة العبور اخلاليص الذي يرتقبه الناس عىل غري
ّ  وقد، فإن اإلله األخري،ومن ثم

موضوعا لبناء الهويت حديث تستنجد به األنظومات الدينية ويف ظنها أهنا
 ال جيوز أن ينقلب،رجاء ظافر
ً
 االستثامر الوحيد املمكن لإلله األخري هو القول بأن مقوالت األنظومات.به تتجاوز ُثغَ ر عامراهتا النظرية

 ولذلك ينبغي أن يستبدهلا الناس.((6(وامتناعه عن اإلدراك
حقيقيا حرم َة اهلل
الدينية ال تصون صونًا
َ
ً
 فإذا أرادت األديان أن تستفيد.املدركون لعجز اإلنسان عن اإلمساك بالكينونة وباهلل عىل حد السواء

 كان عليها أن تُعيد بنيان عامرهتا الالهوتية عىل أساس اإلصغاء الوديع،من تصور هايدغر لإلله األخري

 وهو إصغاء قد ُيفيض باإلنسان إىل ضفاف.لإلشارات املنبعثة من انحجاب الكينونة ومن الغيبة اإلهلية
 وهذا ما ال تقوى عليه األنظومات الالهوتية املستندة إىل كالم الوحي اإلهلي،مل يأ َلفْها التعقل الالهويت
َ
اإلنسان الطاق َة عىل جتاوز
 فاإلله األخري ال يصلح لعامرة الهوتية جديدة ألنه ال يزود، ومن ثم.املبارش
 وهو ال يصلح لروحية خالصية خترج باإلنسان من حقل الكينونة.انعطابيته البنيوية ومائتيته احلتمية

َ
اإلنسان برضورة رعاية رس الكينونة وصون االئتالف
 فائدته الوحيدة أنه بندائه املقبل قد يذكّ ر.األرحب

.الرباعي واالضطالع الويف الوادع بحراسة الكون من كل أذية

.وتصوره للغيبة اإللهية
(( اجتهد بعض البحوث في استثمار طاقات النقد والتجديد التي ينطوي عليها نقدُ هايدغر لألنطوتيولوجيا6(
ُ
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