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محمد سبيال

في إمكان تالقي الغرباء
قراءة في كتاب «هايدغر والفكر العربي»
On the Possible Meeting of Strangers

A Reading of Heidegger and Arab Thought
 :هايدغر والفكر العربي
الكتاب
العنوان األصلي Heidegger et la pensée arabe :
 :مشير باسيل عون
الكاتب
 :إيلي أنيس نجم
المترجم
 :بيروت  ،لبنان
مكان النشر
 :الطبعة األولى ،آب/أغسطس 2015
تاريخ النشر
 :المركز العربي لألبحاث و دراسة السياسات
الناشر
عدد الصفحات 190 :
عبر احتياطات منهجية سميكة ،يعالج
مشير باسل عون ،مؤلف كتاب هايدغر
والفكر العربي ،مسألة فكرية شائكة (بمعنى كثيرة
األشواك) بقدر نادر وعال من االقتدار يعود إلى
رسوخ قدميه في ثقافتين؛ فهو ابن الثقافة العربية
اإلسالمية المجيدة ،وهو في الوقت نفسه سليل
ال ـث ـقــافــة الـفـلـسـفـيــة ال ـغــرب ـيــة وخ ـل ـي ـل ـهــا .ول ـعــل هــذا
الـبـحــث الـشــائــق هــو زبــدة األب ـحــاث الـتــي أنجزها
هـ ــذا ال ـم ـف ـكــر ع ـب ــر ع ـق ــود ع ـ ــدة ،س ـ ــواء ف ــي بـحـثــه
الـمـتـمـيــز ف ــي ال ــدك ـت ــوراه ف ــي م ـف ـهــوم ال ـمــدي ـنــة فــي
* أستاذ الفلسفة الحديثة ،جامعة محمد الخامس بالرباط ،المغرب.

فلسفة هايدغر ،أو في الدراسات األخرى الدائرة
حول الفكر العربي والتي سبق له أن نشرها.
ووهجا وأناقة بفعل العناية
وازداد هذا العمل دقة
ً
الفائقة التي بذلها إيلي نجم ،المتمرس الحاذق
بالفلسفة ،في ترجمته المتميزة.
إن هــذا الـكـتــاب مـحــاولــة جــريـئــة فــي الـبـحــث عن
«إم ـك ــان ــات» ال ـت ـقــاء ث ــم ت ــاق وت ـب ــادل بـيــن فـلـسـفــة
فيلسوف ألماني حديث وفكر عربي مطبوع بقوة
بمس ّلمات فكر ديني عميق وعريق.

Professor of Modern Philosophy, Mohamed V University at Rabat, Morocco.

**
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ال ـش ــاه ــد ع ـل ــى هـ ــذه الـ ـجـ ــرأة ل ـي ــس ف ـق ــط ال ـت ـل ـقــي
الـبــارد والباهت ،بل ً
أيضا التلقي الــرافــض أحيانًا
لفكر فيلسوف أكــاديـمــي ألـمــانــي معتز بجرمانيته
وحاصر بل ِ
ِ
قاصر للغة الفلسفة
وبمستلحقاتها،
على اليونان والجرمان (لدرجة استهجان إمكان
التعبير عــن القضايا الفلسفية فــي لـغــات أوروبـيــة
ن ـع ـت ـب ــره ــا ن ـح ــن الـ ـعـ ــرب أح ـ ــد مـ ـص ــادرن ــا ال ـك ـب ــرى
لـلـفـلـسـفــة ،فـمــا بــالــك بــالـعــربـيــة) ،بــل ُت ـضــاف إلــى
ذلــك نزعته النقدية الــراديـكــالـيــة للعقل وتقويضه
األســس الفكرية العميقة والبعيدة لفكر العصور
الـحــديـثــة ول ـل ـحــداثــة ،وه ــي األقــان ـيــم ال ـتــي تـتـطـلــع
إليها جميع الثقافات التي تشعر بأنها في حاجة
إل ــى ال ـح ــداث ــة وال ـع ـقــل ح ـتــى ت ـت ـحــرر م ــن شــرطـهــا
التاريخي.
***
م ــن أج ــل ال ـب ـحــث ع ــن ب ـعــض إم ـك ــان ــات الـتــاقــي
والتبادلُ ،يجري عون مقارنة بين بنيتين ثقافيتين
مـخـتـلـفـتـيــن ،راص ـ ــدً ا م ــن خــال ـهــا الـخـصــوصـيــات
ومالمسا
ومتتبعا
والسمات المميزة لكل طــرف،
ً
ً
أيـ ًـضــا بـعــض الـتـقــاطـعــات الـتـيـمـيــة ،وال سـيـمــا في
ن ـقــد م ـكــانــة ال ـ ــذات وف ــي أه ـم ـيــة ال ـل ـغ ــة .ه ــذا مــن
دون أن يغفل الفروق األساسية بين فكر مطبوع
بـقــوة بــالـتـصــورات الدينية للعالم واإلنـســان وفكر
فلسفي تـســاؤلــي ونـقــدي مـحــوره مـســألــة الكينونة
(أو الكون بلغة نجم).
فــي األنـطــولــوجـيــا اإلســام ـيــة ،أو عـلــى وج ــه أدق
في التصور العربي اإلسالمي التقليدي لإلنسان،
ي ـكــون ه ــذا األخ ـيــر فــي األسـ ــاس كــائ ـ ًنــا مـخـلــو ًقــا،
ب ــل ال ـخ ـل ـي ـفــة ال ـم ـفـ ّـضــل ع ـلــى غ ـي ــره ل ـل ــه .ك ـمــا أنــه
كــائــن مـسـتـسـلــم كـلـ ًـيــا ل ـقــدره ال ــذي يـمـ ّثــل الـمـشـيـئــة
وتدبر
اإللهية التي ال راد لها ،ومدعو إلــى تأمل ّ
نـظــام الـمـخـلــوقــات الـمـسـ َّـخــرة لــه ولـنـظــام العناصر

والـ ـ ـك ـ ــواك ـ ــب والـ ـمـ ـخـ ـلـ ــوقـ ــات األخ ـ ـ ـ ـ ــرى ،وإل ـ ــى
االنصياع الكامل للقدرة العلوية.
هذا اإلنسان المسلم المنتقى كائن محظوظ ألن
ـوجـهــة إل ـيــه ،وعـلـيــه أن يـقــرأهــا.
الــرســالــة اإللـهـيــة مـ َّ
كما أن الدين الذي اختاره الله له وآثره به هو دين
أساسا
راســخ في اإلنـســان بالفطرة ،بمعنى أن له
ً
ـذورا ف ــي ال ـن ـفــس وال ـج ـس ــم ،وقـيـمـتــه ال ـفــرديــة
وجـ ـ ـ ً
والجماعية إنـمــا تتحقق باستيعابه الـنــداء اإللهي
وت ـط ـب ـي ـقــه ل ــه ت ـج ــاه ن ـف ـســه وت ـج ــاه غ ـي ــره (ال ـص ــدق ــة
واإلحسان).
السمات األساسية لإلنسان في اإلسالم هي كونه
في األساس مخلو ًقا متمي ًزا بأنه خليفة الله .وهو
كــائــن ضـعـيــف ألنــه مــن طـيــن ومــن حـمــأ مـسـنــون،
كما أنه في أحسن تقويم ،وشاهد ،بل خير شاهد
على الوجود ،وخاضع للمشيئة اإللهية.
ـض ال ـن ـظ ــر عــن
ّأم ـ ـ ــا ال ـف ـل ـس ـف ــة الـ ـه ــاي ــدغ ــري ــة (ب ـ ـغـ ـ ّ
م ــدى اك ـت ـمــال مـتـنـهــا وع ــن ال ـت ــأوي ــات الـمـخـتـلـفــة
لـهــا) ،فــاإلنـســان فـيـهــا كــائــن فــي عــاقــة مـتـمـيــزة مع
الكينونة ،ألنــه محطها ومـكــان حضورها ووعيها
بــذاتـهــا عـبــره ،وهــو كــائــن ملقى بــه فــي الــوجــود أو
في العالم (وربـمــا لم يستعمل هايدغر مصطلح
ال ـخ ـل ــق) ،ومـ ــن ثـ ــم ،فـ ــإن ق ـل ـقــه الـ ــوجـ ــودي ال ــذي
تـغـشــاه مـشــاعــر الـعــدم هــو الــوجــه اآلخ ــر لـلــوجــود،
في الوقت الــذي تفرض عليه مسؤولية االختيار
والقرار؛ فهو كائن عالمي وزمني وتاريخي.
هـنــاك ُبـعــد آخــر فــي الـتـصــور الـهــايــدغــري لإلنسان
البعد
يمثّله مجمل انتقاداته للفكر الغربي ،وهو ُ
ـاصــا يـعــرضــه لــرســالــة
ال ــذي يــولـيــه عــون اهـتـمــا ًمــا خـ ً
هايدغر حول النزعة اإلنسانية.
يــركــز هــايــدغــر نـقــده على الميتافيزيقا الغربية من
ح ـيــث إن ـه ــا ت ـت ـســم بـتـنــاسـيـهــا ال ـم ـســألــة األســاس ـيــة،
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وهي مسألة الكينونة ،وتركز على الكائن ،وهذا
هــو مــدلــول الـعــدمـيــة الـتــي تـخـتــرق الـفـكــر الـغــربــي
م ـن ــذ ع ـه ــد اإلغـ ــريـ ــق إلـ ــى اآلن .ك ـم ــا ي ــرك ــز ن ـقــده
على التصور العقالني لإلنسان المرتبط بفعالية
الفكر التمثلي ،وبالحداثة والعقالنية االحتسابية
سماها فيما بعد تقليد فرنكفورت العقالني َة
التي ّ
األداتـ ـيـ ــة؛ ف ـن ـس ـيــان ،أو ت ـنــاســي ال ـك ـي ـنــونــة ،مــرتـبــط
عضو ًيا بالتصور األنطوثيولوجي والفكر التمثلي
والعقالنية االحتسابية وفكر السيطرة الكلية (أو
الـكـلـيــانـيــة (أرن ـ ــدت)) ال ــذي جـســدتــه الـمـيـتــافـيــزيـقــا
الغربية .وهــذه النظرة إلى اإلنسان نظرة اختزالية
ل ـكــائــن ذي أب ـع ــاد وآف ـ ــاق الم ـت ـنــاه ـيــة رغ ــم تــدان ـيــه
وتناهيه.
***
رصده أبرز االستلهامات
لعل أهم رسائل الكتاب ْ
التي يمكن أن يفيد الفكر الهايدغري بها الفكر
العربي على مستويين اثنين على األقل:
 االنـ ـ ــزيـ ـ ــاح عـ ــن واح ـ ــدي ـ ــة الـ ـ ــرؤيـ ـ ــة ،وال ــوث ــوقـ ـي ــةالمالزمة لها ،واالنفتاح على التعدد ،واالختالف
والـ ـخ ــروج م ــن األس ـي ـجــة الـمـغـلـقــة وم ــن ال ـتــأويــل
األحــادي والنهائي المقفل للنصوص (ص )86
نـحــو بـســط ال ـطــاقــات الــدفـيـنــة الـكــامـنــة فــي الـفـكــر
ال ـعــربــي وال ـل ـغــة ال ـعــرب ـيــة ،واالن ـف ـت ــاح ع ـلــى تـعــدد
التجليات اإللهية (ص .)78
 تـحــريــر الـتـصــور الــاهــوتــي مــن الـنـظــرة الــدهــريــةال ـح ـش ــري ــة وال ـن ـف ـع ـي ــة وم ـ ــن ال ـع ــاق ــة االح ـت ـس ــاب ـي ــة
القائمة على مقوالت السببية والديمومة( ...ص
.)85
ل ـك ــن ل ــإف ـس ــال ال ـه ــاي ــدغ ــري أوجـ ـ ًـهـ ــا أخ ـ ــرى فــي
ال ـم ـج ــال ال ـس ـي ــاس ــي ال ـع ـم ــوم ــي ال ـ ــذي ت ـح ـتــل فـيــه
ال ـس ـي ــاس ــة م ــوق ـ ًـع ــا م ــرك ــز ًي ــا ،وذل ـ ــك ب ــإع ــادة الـنـظــر

فــي الـسـيــاســة ذات ـهــا مــن كــونـهــا م ـجــرد هـيـمـنــة إلــى
ـاعــا مـتـ َفـ ًقــا عـلـيــه جـمــاعـ ًـيــا «بــإقـبــال
اعـتـبــارهــا اضـطـ ً
حقيقة الكائنات في الوجود التاريخي للشعب»
(ص  )76ب ـ ً
ـدل م ــن قـصــر الـسـيــاســة عـلــى كــونـهــا
مجرد «إدارة» لقطاعات الحياة الجماعية.
إن اسـتـلـهــام الـ ُـبـعــد األنـطــولــوجــي يمكن أن يحرر
ـورا وم ـمــارســة ،ويـعـيــد إليها
الـسـيــاســة الـعــربـيــة ت ـصـ ً
سمة الحقيقة والصدق ،وذلك عن طريق:
 اسـتـبـعــاد الـتـصــور الـتـقـنــي لـلـسـيــاســة ال ــذي يـقــومع ـل ــى اخ ـ ـتـ ــزال ال ـك ــائ ـن ــات إل ـ ــى األب ـ ـعـ ــاد ال ـض ـي ـقــة
لـلـمـشــروع االس ـت ـث ـمــاري ،وت ـحــويــل الـسـيــاســة إلــى
مجرد إرادة هيمنة واستنفاع.
 إعـ ــادة االع ـت ـبــار إل ــى الـعـمــل الـجـمــاعــي والـبـعــداالجـ ـتـ ـمـ ــاعـ ــي ف ـ ــي الـ ـعـ ـمـ ــل الـ ـسـ ـيـ ــاسـ ــي ،ل ـت ـق ــوي ــة
المشاركة السياسية الواسعة في المسؤولية ،وهو
ما يحول دون التشظي الطائفي.
 استبعاد الـتـصــور التقني للديمقراطية وتحويلهذه األخيرة من مجرد آلية تقنية إلى أداة لجعل
ً
ومالكا
الشعب مـصــدر قــراره وقــدره وصانعهما،
ـررا القوانين
مــا يطلب منه أو مــا يدعى إلـيــه ،ومـقـ ً
الخاصة به.
 مـ ــواج ـ ـهـ ــة االسـ ـ ـتـ ـ ـبـ ـ ــداد الـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــي (ال ـ ـقـ ــومـ ــيحكرا
األيديولوجي والديني) الذي يجعل السلطة ً
على الحاكم أو الطبقة الحاكمة (ص )74-78
ويقصي الفئات التمثيلية األخرى.
***
ي ـم ـك ــن أن ن ـق ــف ه ـن ــا ل ـح ـظ ــة ع ـن ــد ع ــاق ــة ف ـك ــرة
الديمقراطية بفكر هايدغر ،ألن هذا األخير يعتبر
الديمقراطية جز ًءا من منظومة أفكار وقيم تنحدر
مــن عـصــر األنـ ــوار ،مـثـلـمــا أن ف ـكــرة الــديـمـقــراطـيــة
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ودولــة الـقــانــون هــي فــي الحقيقة تعبير عــن القدر
(أو الـمـصـيــر أو ال ـص ـيــرورة) الـحـتـمـيــة إلرادة قــوة
ت ـجــد اك ـت ـمــال ـهــا ف ــي ال ـت ـق ـن ـيــة ال ـح ــدي ـث ــة ،ال ـت ــي هــي
ب ــدوره ــا اك ـت ـمــال الـمـيـتــافـيــزيـقــا ال ــذاتـ ـي ــة( ،)١ب ــل إن
ه ــاي ــدغ ــر ع ـ ّـب ــر ص ــراح ــة ،خـ ــال ر ّده ع ـلــى س ــؤال
م ـج ـلــة ش ـب ـي ـغ ــل ع ــن ق ـي ــم ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة وح ـق ــوق
اإلن ـســان ،بــأن الـحــل األســاســي ال يـكـمــن هـنــا بل
في االنتباه إلى مخاطر التقنية ،وهو ما يعني أن
هايدغر ليس من رواد الديمقراطية.
أخ ـت ــم بـ ــاإلشـ ــادة ب ــدق ــة ال ـت ــرج ـم ــة ،وبــال ـت ـع ـب ـيــر فــي
ال ــوق ــت ن ـف ـســه ع ــن اخ ـت ــاف ــي م ــع ال ـم ـتــرجــم نـجــم
ف ــي ب ـعــض اخ ـت ـي ــارات ــه ال ـم ـص ـط ـل ـح ـيــة ،ومـ ــن بـيـنـهــا
اعتماد كلمة «كون» كمقابل لكلمة  ،Etreوذلك
العتباراته عدة ،أهمها أن كلمة كون استقرت في
ال ـتــداول الـعــربــي الـحــديــث كمقابل لكوسموس،
أي لـمـجـمــوع الـكــائـنــات وال ـمــوجــودات ،وهــو ما
يجعل المتلقي أو القارئ العربي في حيرة كبيرة
من أمره بسبب العتمات التي تلقيها الكلمة هذه
عـلــى مـجـمــل ال ـن ــص .وال ـم ـتــرجــم ف ــي ذل ــك عـلــى
اتـفــاق مــع عــدد مــن المترجمين الـعــرب لنصوص
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ه ــاي ــدغ ــر ،أذكـ ــر م ــن ب ـي ـن ـهــم إس ـمــاع ـيــل ال ـم ـصــدق
(المغربي) وموسى وهبة وغيرهما ،وفي تقديري
أن المصطلح العربي األنسب هو كينونة.
ّأما المصطلح الثاني الذي أجادل فيه نجم ،فهو
مصطلح االقتبال؛ فلعل المقابل العربي األنسب
لكلمة  Réceptionهو التلقي الذي فرض نفسه
كمقابل مقبول في التداول العربي المعاصر.
ه ـن ــاك مـصـطـلــح ث ــال ــث ال أواف ـ ــق ال ـم ـتــرجــم عـلــى
اخـتـيــاره هــو ال ـجــود كـمـقــابــل لـكـلـمــة ،Donation
ألن الـمـقــابــل الـعــربــي الـمـخـتــار ذو داللــة أخالقية
قــويــة ت ـقــارب ال ـك ــرم ،فــي حـيــن أن الـمـقـصــود هو
فعل العطاء مجر ًدا عن دالالته األخالقية.
لـكــن ،إن الـتـحـفـظــات هــاتــه ال تـجــادل فــي القيمة
والمكانة الرائعة للنص وللترجمة العربية م ًعا.
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