نظرية الوجود بين الوجودية وأصالة الوجود
دراسة مقارنة بني هايدغر ومال صدرا
محيد رضا آية اللهي

[*]
[[[

مــع الفلســفة الوجود ّيــة تحـ ّول االهتــام مــن نظر ّيــة املعرفــة والبحــث الفلســفي املعــريفّ ،إىل
االهتــام بحـ ّ
ـاق الوجــود؛ أي االهتــام بالوجــود ذاتــه .وقــد أدّى هــذا التحـ ّول إىل دخول الفلســفة
ـف وتــرك بصـ ٍ
الغرب ّيــة يف مســار مختلـ ٍ
ـات عظيمــة األثــر عــى هــذه الفلســفة .كــا إن الفلســفة
اإلســامية طــرأ عليهــا أمـ ٌر مشــابهٌ مــع التحـ ّول الــذي أحدثتــه مدرســة الحكمــة املتعاليــة؛ حيــث
ـا ماهو ًّيــا يحــر اهتاممــه
تح ـ ّول مركــز االهتــام إىل الوجــود بعــد مــا كان الهـ ّ
ـفي هـ ًّ
ـم الفلسـ ّ
ـوي للوجــود .وتكمــن أهم ّيــة هــذا التح ـ ّول يف األثــر الــذي تركــه عــى مســائل
بالتفســر املاهـ ّ
ربــا يحســب الناظــر أنّ
الفلســفة كلّهــا .ويبــدو يف النظــرة األول ّيــة أنّ املســارين متشــابهني ،بــل ّ
مثــة مســا ًرا واحــدً ا اع ُتمــد يف الفلســفتني ،ينبغــي أن يــؤدّي إىل نتائــج مشــركة بينهــا .ويف هــذه
املقالــة بحـ ُ
ـهب عــن مفهــوم الوجــود عنــد املدرســتني بغايــة املقارنــة بينهــا ،الكتشــاف
ـث مسـ ٌ
نقــاط االلتقــاء ونقــاط االفــراق بينهــا يجــري ذلــك عــى صعيــد املفهــوم ،وكذلك عىل مســتوى
خلفيــات التحـ ّول ،فضـاً عــن النتائــج التــي أفــى إليهــا هــذا التحـ ّول.
املحرر
مث ّة وجوه تشابه كثرية واتحاد مشهود يف عد ٍد من املسائل والعناوين التي يتع ّرض لها الفالسفة
يل بأ ّن هذه األبحاث ما هي سوى
يف دراساتهم وأبحاثهم الفلسفيّة ،ما يدعونا إىل اإلحساس األو ّ
ٍ
واحد؛ ولكن عىل الرغم من هذا الفهم األ ّويل فإ ّن الواقع يختلف
آراء وأجوبة مختلفة عن سؤا ٍل
عم يبدو عليه أل ّول وهل ٍة ،ويكشف التأ ّمل والتدقيق عن مع ًنى آخر لهذا التشابه .وهذا االختالف
ّ
*ـ مفكر من إيران وأستاذ الفلسفات املقارنة يف جامعة ّ
العلمة الطباطبايئ ،طهران.
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ٍ
صعوبات ج ّم ًة ملن يرغب يف املقارنة بني مدرستني فلسفيّتني
بني سطح املسائل وقعرها يثري
ٍ
حا عن
يف ما يرتبط مبفهوم
واحد .ويف ما يأيت نكتفي ببعض املالحظات املوجزة ونطوي كش ً
التفصيل والخوض يف غامر بيان تعقيدات مثل هذه املقارنة.
ريا من املفاهيم املطروحة عىل بساط البحث
الخلفية التاريخ ّية لتشكّل املفهوم الواحد :إ ّن كث ً
فلسفي ،تحمل عىل عاتقها أعباء وتبعات ظروف تاريخ ّية وثقافية أ ّدت إىل ظهورها،
نظام
يف ٍ
ٍّ
األمر الذي ال ميكن تجاهله بسهولة .وتقبع إىل جانب املفهوم مجموعة من العنارص واملفاهيم
املؤث ّرة يف بيانه وتوضيحه .ولهذه الخصوصية أث ٌر مه ٌّم يف املقارنة بني املفاهيم الفلسفية التي
تنتمي إىل مدرستني مختلفتني .ومفهوم الوجود واح ٌد من هذه املفاهيم التي طُرِحت يف الغرب
ري
يف سياق
تاريخي يجعل النظر إليه وحده من دون الظروف التي أحاطت بوالدته وتشكّله أم ًرا غ َ
ٍّ
خاصة مشحونة بعدد من النظريات اإلنسانوية ومسكونة
علمي ،وذلك أنّه ُولِد يف بيئة معرف ّي ٍة
ّ
ٍّ
بهواجس ثنائية الذات ـ واملوضوع ( .)subject- objectوأما يف بيئة الفلسفة اإلسالمية فقد عولج
ظل النظرة املاهوية وتحت تأثري نظريات وحدة الوجود .وبالتايل ال ب ّد من لحاظ
هذا املفهوم يف ّ
هاتني البيئتني الفكريّتني عند إرادة املقارنة بني مفهوم الوجود يف الوجودية وهذا املفهوم عينه
يف إطار نظرية أصالة الوجود.
املؤشات والشواخص الثقافية يف مجتمع من املجتمعات
األرضية الثقافية للمفهوم الواحد :إ ّن
ّ
تؤ ّدي دو ًرا ها ًّما يف إضفاء املعنى عىل املفاهيم التي تتداول فيها .وعىل ح ّد تعبري فيتغنشتاين:
إ ّن صور الحياة هي التي تعطي ملفهوم من مفاهيمها معناه املح ّدد .واختالف «األلعاب اللغوية»
يفيض إىل اختالف يف قواعد إضفاء املعنى .وبالتايل فإ ّن اختالف الظروف الثقافية تؤ ّدي إىل
ريا ما ت ُستخدم عبارة فلسف ّية يف بيئتني ثقاف ّيتني
اختالف معنى املفهوم الواحد ودالالته .وكث ً
الظاهري
كل واحد ٍة منهام عىل هذه العبارة مع ًنى مختلفًا ،يجعلنا نكتشف أ ّن هذا التشابه
تضفي ّ
َ
ما هو إال من باب االشرتاك اللفظي (أي االشرتاك يف االسم واالختالف يف املعنى) .وعىل ضوء
ٍ
ألحد أن ي ّدعي أنّه يفهم معنى اإلنسان يف الثقافة الغربية ،من دون أن يلحظ
يصح
هذه اإلشارة ال
ّ
ريا من املفكّرين الغرب ّيني مل تکن لديهم
مفهوم
ّ
التجسد والخطيئة األوىل .وال ننكر أ ّن عد ًدا كب ً
ٌ
ولكن املعنى الذي يقصدونه من مفهوم «إنسان» مستخد ٌم يف البيئة الثقافية املسيح ّية
ميول دين ّي ٌة
ّ
التجسد والخطيئة األوىل مفاهي َم مركزيّة فيها ،وهذا يختلف عن املعنى الذي ّ
يدل عليه
التي ميثل
ّ
مفهوم «إنسان» يف البيئة اإلسالمية التي تنطلق من مبدإ أ ّن اإلنسان خليف ُة الله .فام مل ت ُعرف البيئة
واألرضية الثقافية واالجتامعية ال ميكن التع ّرف إىل املفاهيم املستخدمة يف ذلك املجتمع.
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الفلسفي الواحد يف الفلسفات
الفلسفي يف املفهوم الواحد :قد يُحلّل املفهوم
غايات البحث
ّ
ّ
املختلفة من أجل غايات تختلف من فلسفة إىل أخرى ،وترتك هذه الغاية أثرها عىل املعنى الذي
يكتسبه هذا املفهوم يف مسرية استعامله ومعالجته .فاملفهوم الذي يُحلّل يف فلسف ٍة يف سياق
التع ّرف إىل أفضل الوسائل لتسلّط اإلنسان عىل الطبيعة واستخدام التقانة ،يصعب أن يتّحد يف
مداليله مع املفهوم الذي يُعالج يف فلسفة أخرى بهدف رشح العالقة بني اإلنسان والعامل لتأمني
الفلسفي هي التي تسهم يف تبيني املفهوم وإضفاء املعنى عليه.
ات ّحاد شاملٍ معه .فغاية التحليل
ّ
وبعبارة عا ّمة إ ّن هواجس الفيلسوف تؤث ّر يف تشكّل املفاهيم التي يتعاطاها ،وهي التي تصوغ
الفلسفي .واختالف املجتمعات يف هذه الهواجس ينتقل إىل اختالف املفاهيم
رؤيته وات ّجاهه
ّ
يف معانيها ودالالتها حتّى لو اتحدت قبل االشتغال الفلسفي عليها.

ما تق ّدم أعاله هو بعض املالحظات التي ينبغي أن ال يغفل عنها من يريد املقارنة بني
مم له صلة
املفاهيم الفلسفية التي تنتمي إىل مدرستني مختلفتني .وهذه املالحظات وغريها ّ
مبجال التفسري والهرمينوطيقا تزيد صعوبة املقارنة الفلسفية؛ بل تجعل بعض الفالسفة والباحثني
يف الفلسفة يشكّكون يف إمكان املقارنة بني املدارس الفلسف ّية .ولسنا نبتغي يف هذه الدراسة
استعراض اآلراء املطروحة يف هذا املجال وال النظر يف حججها وأدلّتها الختيار الصحيح منها
وطرح الفاسد ،وإنّ ا نكتفي باالنطالق من مصادرة مفادها أ ّن هذه املالحظات ،عىل الرغم من
وجاهتها وتأثريها ،إال أ ّن مالحظتها وااللتفات إليها يساعدان يف عقد مقارنة ناجحة بني مدرستني
فلسف ّيتني .وإنّنا ن ّدعي أ ّن املالحظات املذكورة آنفًا إذا كانت توجب استحالة التفاهم ،فإنّها من
دون ٍّ
شك سوف تقف س ًّدا دون فهم األفكار من خارج البيئة الثقافية التي طُرِحت فيها ،والحال
أ ّن املصادرة األولية هي إمكان الحوار بني البرش وقدرتهم عىل نقل األفكار من بيئة إىل بيئة ثانية.
وننطلق يف دراستنا هذه من إمكان املقارنة بني الفلسفات عىل الرغم من املالحظات الجا ّدة
رضوري لإلنسانية .هذا وإ ّن االنطالق يف املقارنة من
املذكورة ،بل نرى أ ّن تبادل األفكار أم ٌر
ٌّ
إل إىل نتائج سطحية وساذجة .ومن هنا،
النظرة السطحية التي تحكم بات ّحاد املفاهيم لن يوصل ّ
ال ب ّد من االلتفات ،خالل املقارنة إىل الظروف الثقافية واألرضية الفكريّة التي ُولِد فيها املفهوم،
الفلسفي.
ج ِعل تحت مجهر البحث والنظر
كام إىل الغايات التي من أجلها ُ
ّ
منهج مقارنة الوجود بني الوجودية والصدرائية

كل من الوجودية
وبنا ًء عىل ما تق ّدم ينبغي قبل الرشوع يف املقارنة بني مفهوم الوجود يف ٍّ
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واإلسالمي ،لتُكتشف
والصدرائية ،مالحظة ظروف تشكّل هذا املفهوم يف فضاءي الفكر الغريب
ّ
عىل ضوء ذلك وجوه التشابه واالختالف .وال يخفى عىل القارئ الخبري عدم ات ًساع صدر هذه
واإلسالمي؛ وألجل هذا سوف نكتفي بالح ّد
املقالة لبيان محوريّة الوجود يف السياقني الغريب
ّ
األدىن الذي يحقّق لنا غرضنا يف املقارنة .ومن هنا سوف نبدأ بالحديث عن الخلفية التي أ ّدت
الوجودي ث ّم بعد ذلك نعمد إىل بيان املقصود من هذا
إىل أن يكتسب الوجود أهميّته يف الفكر
ّ
املفهوم ،ورشح عنارصه األصيلة .ومن ثم نفعل اليشء نفسه يف املدرسة الصدرائية ،لننتقل بعد
ذلك إىل املقارنة.
والتحول األساس يف مسار الفلسفة الغربية احلديثة
االهتامم بالوجود،
ّ
انطلق ديكارت الذي يع ّد أبا الفلسفة األوروبية الحديثة ،من الكوجيتو املعروف وبنى فلسفته
املبني عىل الكوجيتو إىل ثنائية تقيض بالتامیز بني الذات
عليه .وقد انتهى التحليل الفلسفي
ّ
واملوضوع ( ،)subject- objectوكأ ّن الذات صارت محور الوجود .وما يكتسب أهميّته هنا هو
اإلنسان بوصفه فاعل املعرفة ،والعامل ليس سوى ما يبدو لـ»األنا» الديكارتية العارفة.
و«األنا» الديكارتية هي «األنا» املفكّرة فحسب ،وبتعبري ديكارت «أنا أفكر إذًا أنا موجود» .ومن
هنا يع ّد ديكارت فاتح عهد الذاتيّة الحديثة يف الفلسفة الغربية .ومن هنا أيضً ا استطاع ديكارت
تحويل البحث الفلسفي إىل املعرفة .وتح ّول العامل إىل موضوع يقع يف مقابل الذات الديكارتية.
حة
ومل يعد العامل عند ديكارت سوى انعكاس لتجلّيات الذهن
ّ
البرشي ،والضامن الوحيد لص ّ
هذا االنعكاس هو الرهان عىل صدق الله.
«الذهن بالنسة إىل ديكارت هو مرآة الطبيعة .فهو يعرض صور األشياء املوجودة يف الخارج
مستقل عن
ٌّ
الواقعي للعامل
عىل ذاته مقرون ًة بالزمان واملكان .وعىل الرغم من هذا فإ ّن املكان
ّ
تجلّيه ،ووجو ُده املد َر ُك .كام أ ّن كل مخلوق متعل ٌّق ومتوق ٌِّف يف وجوده عىل وجود الله»[[[.
وقد ترك هذا الفهم الديكاريت أثره عىل الفالسفة الذين أتوا بعد ديكارت وصار «العامل
بالنسبة إىل الفالسفة الالحقني مجموعة من األشياء املواجهة لإلنسان؛ أي مجموعة من األمور
الواقع ّية»[[[ .واإلنسان بهذا اللحاظ يجلس يف مواجهة العامل ويسعى إىل فهمه وحسب .وللذات
مهمت ع ّدة ،هي :معرفة الذات أو النفس ،ومعرفة العامل أو الجسم ،ومعرفة الله.
الديكارتية
ّ
[[[ـ أحمدي 1381 ،هـ.ش ،.ب ،ص 283

[1]- Wright, 1996, p. 254
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يف .ومن هنا ،فإ ّن الذات الديكارتية هي
ومن هذه الزاوية يكون اله ّم األساس للذات هو ه ٌّم معر ٌّ
ٌ
مشغول باملعرفة.
اإلنسان من حيث إنّه
وقد اشتغل الفالسفة الالحقون باملسائل التي أثارها ديكارت .ويشرتك يف هذا األمر الفالسفة
العقليّون من أمثال مالربانش واسبينوزا وليبنتز ،مع الفالسفة التجريبيّني من أمثال باركيل وجون
لوك وهيوم .فهؤالء جمي ًعا كانت األسئلة الديكارتية والقضايا التي طرحها شغلهم األثري.
وقد أفىض تالقي النزعة التجريبيّة بالنزعة العقالنيّة عند كانط إىل بلوغ البحث يف نظريّة
وتجل هذا األمر يف كتاب «نقد العقل املحض» الذي حاول كانط من خالله وضع
ّ
ج ُه
املعرفة أو َ
أطر منظّم ٍة للمعرفة اإلنسان ّية وتبيني حدودها ورشوطها ،وقد بدا عند كانط أن ليس لإلنسان يف
هذه الحياة مه ّمة أخرى غري املعرفة .وهكذا اختُزِلت الفلسفة يف نظرية املعرفة ،ومل يعد للفلسفة
من ه ٍّم سوى اكتشاف كيفية التع ّرف إىل العامل واألشياء ،وما بقي من املجاالت مل تعد تسمح
العلوم للفلسفة بالخوض فيها .وميكن القول إ ّن كانط أوصل الذات ّية إىل أبعد مدياتها ،ومل يعد
البرشي.
الله هو الضامن األساس للمعرفة ،وتح ّول العامل إىل صورة من صور الذهن
ّ

«...ال مجال للحديث عن املكان واألشياء املمتدة وغريها إال مع االلتفات إىل نظرة اإلنسان.
الخارجي تحتها ...ال يبقى للمكان
حينا الظروف الداخلية للذات التي ُيكن شهود العامل
وإذا ن ّ
ّ
بغض النظر عن فاعل املعرفة.
ّ
الخارجي ميكنه أن
يشء آخر يتمثّل فيه .ال مكا َن يف العامل
يتجل ّ
ّ
وإ ّن إدراك وجود املكان ال ميكن تحقّقه إال من وجهة نظر اإلنسان .وهكذا ويف ضوء هذه الرؤية
أىت هايدغر ليتب ّنى أ ّن العامل ومكانه ما هو إال متث ٌّل وتص ّور .وعىل يد كانط وثورته الكوبرنيكية
يف عامل الفلسفة بدأت تغلب النظرة الصورية إىل العامل؛ املرشوع الذي وصل إىل ذروته عىل
الفكري لكانط هو أن يوضح أ ّن املعرفة اإلنسانية
يد العلم الحديث»[[[ وقد كان حاصل الجهد
ّ
ليست «هي معرفة اليشء يف ذاته» أو «النومن»؛ بل عىل املعرفة اإلنسانيّة أن تبقى يف إطار
البرشي بعي ًدا عن التو ّرط يف املغالطات.
التجريبي أو «الفنومن» يك يبقى الذهن
الظواهر والعامل
ّ
ّ
وقد وصلت الفلسفة الغربية بعد كانط مع ظهور فالسفة من أمثال :فيخته ،وشلينج ،وهيجل
إىل وادي املثاليّة ،وقد كان هذا مبع ًنى من املعاين نتيجة منطقية لإلعالء من شأن الذاتية يف
املرحلة الحديثة من تاريخ الفلسفة .ووصلت املثالية إىل أقىص مداها عىل يد هيجل حيث
ككل وللتاريخ.
املفهومي للعامل ّ
لكل يشء وقادرة عىل التفسري
تصبح املعرفة البرشيّة شاملة ّ
ّ
[1]- wright, 1996, P. 254
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«يتح ّدث هيجل عن استيفاء املوجودات حظّها من الوجود عندما تأيت إىل الذهن وتأخذ
مكانها بني األفكار ...ويُسمي وجو ًدا املوجودات تأخذ شكل األفكار»[[[ .إذًا بالنسبة إىل هيجل
ال أهمية لألشياء واملوجودات إال عندما تتح ّول إىل أفكار يف ذهن اإلنسان .والفارق األساس
يبق يف
بني هيجل وكانط أ ّن األول ألقى جان ًبا «النومن» التي أعلن كانط العجز عن معرفتها ،ومل َ
امليدان سوى التص ّورات واألفكار.
ومن أه ّم مثار هذه الت ّيارات النظرة الكل ّية إىل اإلنسان .فاألنا الديكارتية هي األنا اإلنسان ّية
بشكلٍ عا ٍّم وليس األنا الجزئيّة بهواجسها الوجودية ،فاإلنسان هو الذي يواجه العامل ويريد أن
ويعي
يتع ّرف إليه .وعند كانط أيضً ا اإلنسان مبا هو إنسا ٌن يجب عليه أن يتع ّرف إىل ظروف معرفته
ّ
كل هو التاريخ والدولة ،وظيفتُها معرفة
حدودها .واألنا الهيجل ّية استحالت إىل عض ٍو وجز ٍء من ّ
األفكار.
ظهور االعتقاد بالوجود يف مقابل الت ّيارات الكل ّية والذاتية
يف مقابل ما تق ّدم الحديث عنه من ت ّيارات فكرية وفلسف ّية ظهر يف الساحة الفكريّة الغربية
فيلسوف هو كريكيجارد .وقد أودت به حياته الشخصية وطريقة تربيته وتأ ّمالته الدينية إىل االعتقاد
الفلسفي (ومن ذلك فلسفة هيجل) كان يسعى إىل تفسري الوجود والعامل بطريقة
بأ ّن الرتاث
ّ
الفلسفي إىل تجاهل الفرد ونح ِو وجوده.
انتزاع ّية وعا ّمة شاملة ،وقد أ ّدى هذا النزوع
ّ
ويرى كريكيجارد أ ّن مبدأ الديالكتيك الهيجيل عاج ٌز عن تعيني معنى الوجود .ومن هنا ،كان
يك
انتزاعي يك ميكن جعله يف قالب السري الديالكتي ّ
هيجل مضط ًّرا إىل تحويل الوجود إىل أم ٍر
ٍّ
والتاريخي .وقد اعرتض عىل فلسفة هيجل بسبب كل ّيان ّياتها وما فيها من دعوى الواقع ّية الخارجية،
ّ
البرشي.
ومل يوافق هيجل عىل قبول أ ّن اليشء يحمل نقيضه وع ّد ذلك مخالفًا ملبادئ العقل
ّ
وهو يؤكّد تق ّدم أو أولويّة الوجود عىل املاهيّة ،ويبدو أنّه أ ّول من أعطى الوجود (إكزيستنس
=  )existenceمع ًنى وجوديًّا (اكزيستنسيالست ًّيا=  .)existentialistوميكن تصنيفه يف خانة
ين.
الالعقالن ّيني حيث إنّه يرى استحالة معرفة الله والوجود بواسطة التفكري العقال ّ
وتجدر اإلشارة يف هذا اإلطار إىل هامان ( )1788-j. g. Hamann 1730الذي أث ّر يف
كريكيجارد ،والذي يرى أ ّن الوجود ال ميكن تأويله بالفكر ،ويقول يف مقابل تيار محوريّة الذات:

[[[ـ أحمدي 1381 ،هـ.ش ،.ب ،ص .213
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أقل إذًا أنا موجود أكرث»[[[ .ويرى كريكيجارد أ ّن بني الوجود الذايت الذي نس ّميه وجو ًدا
«أنّا أفكر ّ
بيش ٍء من التسامح ،وبني الوجود الذايت الذي ينطبق عىل الحياة الشخصية املقرونة مبخاطرة
اإلحساس باملسؤولية األبدية واإلرادة[[[.
ويبدو لنا أ ّن كريكيجارد أخذ عىل عاقته عد ًدا من املهام ،هي :إعطاء الجزئية والفردية اإلنسانية
تستحق ،وامله ّمة الثانية هي االنتصار عىل نظرية املعرفة التي تنطلق من مصادرة
أهم ّيتها التي
ّ
ريا وبهدف تحقيق هاتني امله ّمتني ابتكر مفهومني مفتاح ّيني
التاميز بني الذات -واملوضوع ،وأخ ً
هام :القلق[[[ والحرية أو االختيار .فعىل ضوء مفهوم القلق ينتفي التقابل بني الذات واملوضوع،
وجودي .فالذات القلِقة ال تواجه سوى ذاتها .ووجود الذات يظهر
وذلك أل ّن القلق ليس له متعل ٌَّق
ٌّ
يف حالة القلق الذي يصيبنا ويدعونا إىل العمل ،والحرية أو االختيار هو املفهوم املقابل للت ّيارات
شكل من أشكال الجرب الذي نشاهده يف فلسفة هيجل وماركس؛ وذلك
ً
الجامعية التي تتض ّمن
أل ّن الذات باختيارها وإرادتها تحول دون اضمحالل وجودها يف اإلرادة الجمعية ،وباالختيار
والحرية تحقّق الذات ذاتيّتها .بل إنّه يعرتض عىل التعبري عن هذه الفكرة بالقول إ ّن اإلنسان
موجود قلِ ٌق/هلو ٌع أو مختا ٌر؛ ألنّه يرى أ ّن يف هذا التعبري نقضً ا للغرض من حيث إنّه يستبطن نظر ًة
كل ّية شمول ّية إىل اإلنسان.

«جعل كريكيجارد من الفرد املقولة األساس يف فلسفته ،وقد أكّد هو ومن تبعه من الفالسفة
الوجوديني أ ّن اإلنسان عندما يعمد إىل االختيار يكون قد جعل الوجود نصب عينيه ،وأخذ عىل
عاتقه مسؤول ّية غري قابلة لالنتقال .وال شك يف أ ّن هؤالء الفالسفة لفتوا نظرنا إىل أم ٍر عىل درجة
ٍ
شخص عليه أن يتّخذ القرار املناسب لوجوده وأن يتح ّمل مسؤولية
كل
عالية من األهميّة ،وهو أ ّن ّ
هذا القرار»[[[.
ويبي العامل
يفس
ويعادي كريكيجارد التفكري
املفهومي أيضً ا ،وهو التفكري الذي يحاول أن ّ
ّ
ّ
يل.
ً
كلّه من الجامد إىل النبات والحيوان
وصول إىل اإلنسان والله بواسطة املفاهيم والتفسري العق ّ
«ويرى كريكيجارد أ ّن جمع املفاهيم االنتزاعية عىل أساس املبادئ العقل ّية ...بهدف بناء نظام
وهمي ومثري للسخرية...
فكري لتفسري العامل واإلنسان ،ومبدأ هذين األمرين وأساسهام ،جه ٌد
ّ
ٌّ
[[[ـ وال ،1380 ،ص .163-161
[2]- cooper, 1995, P. 3.
[[[ـ يستخدم بعض املرتجمني العرب كلمة هلع للتعبري عن هذا املفهوم ،وهو مفهوم ليس بعيدً ا عن املعنى الذي يستخدمه الكاتب
ً
جحتها عىل الكلمة األوىل( .املرتجم).
باللغة الفارسية؛ ولكن مل ّا كانت كلمة «قلق» أكرث استخدا ًما
وتداول يف ترجامت كريكيجارد ر ّ
[[[ـ مك كواري1377 ،هـ.ش ،.ص .100
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فليس اإلنسان هو الذي يضع الحقيقة وال ميكنه أن يكون كذلك .فالحقيقة هي التي تحيط
باإلنسان وهو محا ٌ
كل فلسفة تتض ّمن شيئًا من املثال ّية يف
ط بها»[[[ .بل إ ّن كريكيجارد يرى أ ّن ّ
ثناياها؛ وذلك ألنّها تشتغل عىل املفاهيم املاهويّة .وهو يعتقد عدم إمكان إثبات وجود الله
دليل عىل عدم اإلميان
ين ،ومحاولة إثبات وجوده عن طريق العقل ٌ
بواسطة العقل والتفكري العال ّ
يل.
به .فاإلنسان املؤمن بوجود الله ال يحتاج إىل إثبات وجوده بواسطة العقل والدليل العق ّ
وقد ربط كريكيجارد بني نظريته عن القلق ،نظريّة يف وحدة اإلنسان الفرد وعزلته عزلة كاملة
واملأساوي لإلنسان .وهو يرى
يف مواجهة اإلله ،وبني نظريّته حول ما يس ّميه املصري الرتاجيدي
ّ
تركيب يجمع بني الزمان والخلود[[[.
أ ّن اللحظة هي
ٌ

وعىل الرغم من أ ّن هورسل حاول بظواهريّته الوصول إىل ماه ّيات األشياء ،وال ميكن وضعه
يف خانة الوجوديّني والفلسفة الوجودية ،عىل الرغم من ذلك ،فإ ّن نظريّاته وأفكاره ميكن ع ّدها
محاولة للخروج من دائرة نظريّة املعرفة الغرب ّية وثنائ ّية الذات واملوضوع ،األمر الذي يصلح
الوجودي ،فهورسل ال يرى وجود ثنائ ّية وتع ّد ًدا بني الوعي ومتعلّق الوعي،
قال ًبا ينسجم مع الفكر
ّ
«وعي بـ» أو «عل ٌم بـ» .ففي فلسفة هايدغر نجد
بل إ ّن الوعي دامئًا مربوط بيشء أي هو دامئًا
ٌ
اليشء نفسه وهو حيثية االلتفات واالنتباه وذلك أ ّن يف كل فعلِ معرف ٍة أم ًرا آخر وهو الغرض
والغاية وهدف املعرفة ...ولكن مع فارقٍ بينهام وهو أ ّن هايدغر يق ّدم أم ًرا آخر ال نجده يف فلسفة
هورسل ،وهو أ ّن املعرفة انكشاف ورفع للحجاب»[[[.
وهنا ترتك املعرفة املفاهيمية محلّها لتجربة اإلنسان الح ّية لألشياء .فاملعرفة الواقع ّية ممكنة
عن طريق وصف أنواع التجارب اإلنسان ّية .وقد استطاع هايدغر بطرحه مفهوم «عيش العامل»،
استطاع اخرتاق الفالق الكبري بني اإلنسان والعامل وهو الفالق الناجم عن ثنائ ّية الذات واملوضوع
الديكارتية .فلم يعد اإلنسان موجو ًدا يف مقابل العامل؛ بل هو إنسان يعيش العامل وهو عىل الدوام
ٌ
مشغول بتجربته .وقد م ّهد هذا األمر السبيل لهايدغر ليطرح مفهوم «الوجود يف العامل» الحقًا.

الخاص عن
وميكن كذلك أن يُقال إ ّن برغسون بدوره م ّد يد العون للوجودية بطرحه تص ّوره
ّ
الزمان.
جه .وهو بدوره غادر التفسري
ويبدو لنا أ ّن هايدغر هو حاصل هذا املسار
الفلسفي الغر ّ
يب ونتا ُ
ّ
[[[ـ مستعان1374 ،هـ.ش ،.ص .71
[[[ـ بوخنسيك1383 ،هـ.ش ،.ص .126
[[[ـ وال1380 ،هـ.ش ،.ص .595
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املفهومي للعامل وأعلن الفراق مع أدوات كانط وهيجل .وقد حاول هايدغر بحث وتحليل العالقة بني
ّ
االوجود واإلنسان الذي يستخدم مصطلح «دازاين» ( )Daseinالذي يعادل إىل ح ٍّد ّما معنى الوجود

خاصة بني الوجود واملوجودات.
الخاص باإلنسان ،وهو ينتهي من هذا التحليل إىل عالقة ونسبة
ّ
ّ
علم مفهوميًّا ميكن تحصيل املعرفة به
ومن هنا ،فإ ّن معرفة الوجود أو فلنقُل علم الوجود مل يعد ً

يل .فعندما يوصف اإلنسان بـ«دازاين» أو عىل ح ّد تعبري هايدغر نفسه أيضً ا
عن طريق العلم الحصو ّ
بـ»الوجود ـ يف ـ العامل» ،فإ ّن القضية تتجاوز قضية املوضوع ( )subjectأو فاعل املعرفة[[[.

ويرى هايدغر أ ّن اليشء الوحيد الذي مل ينل حظّه من التفكري فيه هو الوجود وهو اليشء

الذي ليس له إال الحضور والظهور[[[ .وبناء عىل هذا التقويم يرى أ ّن تاريخ الفلسفة هو تاريخ

الغفلة عن الوجود .وقد اهت ّم بأفكار الفالسفة السابقني للميتافيزيقا اليونانية من جهة أنّهم كانوا
متح ّررين من قيد التشييء ( )Self-objectificationوالنظرة املا بعد طبيع ّية .وخالصة القول يف
هذا املجال أ ّن هايدغر يرى أ ّن الوجود حتّى يف حالة ظهوره وحضوره وانفتاحه يكون يف خفا ٍء

أيضً ا ،وهذا ما يدعوه إىل وصف الوجود بأنّه لغ ٌز .وألجل هذا أيضً ا يحكم باستحالة القبض عىل
ٍ
تعريف ٍ
ثابت ومستق ٍّر له.
وإذا كانت الفرتة الحديثة من تاريخ الفلسفة التي افتتحها ديكارت تقو ُم عىل ثنائية الذات-

املوضوع ،فإ ّن هذه الثنائية صارت عند هايدغر أث ًرا بعد عني .فلم يعد اإلنسان معه مج ّرد فاعلٍ

سابق عىل املعرفة وواج ٌد للمعرفة ،وصارت حياته
وظيفته املعرفة؛ بل صار اإلنسان يرى نفسه أنّه
ٌ
وعمل ،وهو يحقّق ذاته بأعامله .ومن جهة أخرى مل يعد العامل مج ّرد موضوع
ً
حراكًا مستم ًّرا

ومتعلّقٍ للمعرفة ،بل صار وصفه األساس هو االنفتاح والحضور والظهور .فليس مث ّة إنسان واحد
وعا ٌ
مل واحد ،بل إنسان يف العامل .ومن هنا كان أه ّم سمة من السامت الوجودية لإلنسان هي
«الوجود –يف -العامل» .وسائر املوجودات غري اإلنسان موجودة أ ّما اإلنسان فله وحده االنوجاد؛

وذلك ألنّه يعي وجوده ويشعر باملسؤولية عن هذا االنوجاد وهذه الكينونة...

«إ ّن امليتافيزيقا ال تطرح السؤال بصدد حقيقة الوجود نفسه؛ لهذا السبب فهي ال تتساءل أب ًدا

عن الكيفية التي من خاللها تنتمي ماهية اإلنسان إىل حقيقة الوجود ،فهذا السؤال ليس فقط مل
تطرحه امليتافيزيقا بعد ،وإمنا ليس يف متناولها كميتافيزيقا .إن الوجود ينتظر دامئًا من اإلنسان أن
[1]- Heidegger, 1962, PP. 20- 33.
[2]- Heidegger, 1987, P. 98.
AL-ISTIGHRAB

خر يــف 2 0 1 6

االستغراب

الوجود بين الوجودية وأصالة الوجود

223

يتذكّره باعتباره ما هو جدير بأن يفكر فيه .بالنظر إىل هذا التحديد املاهوي لإلنسان ،سواء ح ّددنا
عقالنية الحيوان أو عقل الكائن الحي كـ»ملكة مبادئ» أو كـ»ملكة مقوالت» أو بأي كيفية أخرى،

فإن ماهية العقل تتأسس دامئًا ويف كل جوانبها عىل ما ييل :بالنسبة لكل إدراك للموجود وفهم له

يف كينونته ،يكون الوجود نفسه قد أيضء مسبقا وحصل يف حقيقته»[[[.

أفق للفهم ،ويكتسب
وإ ّن من أه ّم خصائص الدازاين بنيته الزمانيّة .والزمان بحسب هذه الرؤية ٌ

معناه من القلق الوجودي املستم ّر .وبهذا القلق ينال الدازاين متام ّيته يف الساحات الزمانية الثالثة

حا كالم أرسطو عن الزمان
أي املايض والحال واملستقبل .وبناء عىل هذا التص ّور مل يعد صحي ً
ٌ
متعارف بني عا ّمة الناس ،أي
الذي هو مجموعة من اآلنات ،وال الحكم عىل الزمان كام هو

الحكم بأنّه موضوع ميكن نيله والقبض عليه أو ميكن أن يفوتنا ونخرسه[[[ .وعىل ضوء هذا،
ميكن القول إ ّن اإلنسان بقراراته التي يتّخذها يجعل األشياء زمان ّية.

منشغل متوقّ ًعا إلمكانية اإلبصار ،مينح الدازاين الوقت لنفسه ،وقد جعل عمل يومه
ً
«متبصا
ّ ً
ٍ
ٍ
مم يقع،
«عندئذ ،يطلع النهار» .إ ّن
منطلقًا لفهم نفسه ،بالقول
«عندئذ» التي تشغله تستم ّد توقيتها ّ

ٍ
عندئذ،
وظيفي داخل العامل املحيط قريب م ّنا ،مع مجيء النور :مع طلوع الشمس،
ّب
ضمن مرك ٍ
ٍّ
حني تطلع ،يحني الوقت يك....فالدازاين إذًا يوقّت الوقت الذي ينبغي أن يأخذه لنفسه ،انطالقًا
ٌ
مرتوك للعامل ،يعرض له بوصفه شيئًا له معه ،بالنسبة إىل مستطاع
من األمر الذي ،يف أفق أنّه

املتبص رابطة وظيف ّية مخصوصة .إ ّن االنشغال يستعمل «الكينونة ـ تحت ـ
كينونته ـ يف ـ العامل
ّ
يفس
اليد» التي للشمس ،وهي تجود ضيا ًء ودف ًءا .وشأن الشمس أن تضبط مواقيت الزمان الذي ّ
يف االنشغال .وانطالقًا من هذا التوقيت ينشأ مقياس الزمان «األكرث طبيعيّة» النهار»[[[.

ٌ
محال؛ وذلك ألنّه
والوجود من حيث إنّه وجو ٌد ال ميكن إثباته بالربهان ،واالستنتاج حوله

سعي الستخراجه من أم ٍر آخر .والخيار الوحيد املتاح هو اإلشارة إليه .وهو ميكنه فقط إظهار
ٌ
نفسه .وهذا ما يجعل تحليل الدازاين يف الحقيقة نو ًعا من الظاهرات ّية[[[.

[1]- Heidegger, 1993, P. 401.
[2]- Mulhall, 1996, P. 182.
[3]- Heidegger, 1962, P. 465.
وحرصا م ّنا عىل دقّة املصطلحات والعبارات استفدنا يف هذا املورد ويف موارد أخرى استفدنا من الرتجمة العربية ألعامل هايدغر ،حيث
ً
وسعنا ذلك واستطعنا العثور عىل املعادل يف الرتجامت العربية .انظر يف ما يرتبط بهذا املورد :مارتن هايدغر ،الكينونة والزمان ،ترجمة:
فتحي املسكيني ،دار الكتاب الجديد املتّحدة ،بريوت ،2012 ،ص .704
[[[ـ ورنو وال 1372 ،هـ.ش ،.ص .220
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ويعتقد هايدغر بأ ّن يف مقدور اإلنسان إدراك الوجود املطلق بواسطة إدراك العدم املطلق وليس
النسبي .والعدم املطلق يكون حيث ال يشء سوى الظلمة املحضة؛ أي حيث ال يشء.
العدم
ّ
وعىل ح ّد تعبريه هو نفسه حفرة العدم أو برئ العدم .وعندما يقف اإلنسان أمام هذا البرئ تستويل عليه
املفهومي
الوحشة والته ّيب ث ّم تنتابه الحرية من الوجود وإذ ذاك يتذ ّوقه .وهناك يُلقى جان ًبا القالب
ّ
وتتحقّق تجربتي أنا للوجود .وهنا تتح ّول لغة هايدغر إىل لغة شعريّة .وبهذا النمط من الفكر مل يعد
حا يف فكر هايدغر؛ بل املطروح هو وجود األنا والذات ،واملقصود تلك األنا
يل مطرو ً
اإلنسان الك ّ
شكل من أشكال التعميق للفلسفة؛ وذلك أ ّن الفلسفة التي كانت
ٌ
املشغولة باختيار إمكان ّياتها .وهذا
ٍ
بحث عن الوجود.
بحثًا عن املوجود تح ّولت مع هايدغر إىل
الوجودي يف الفكر الصدرائي
التفكري
ّ
الفلسفي؛ ولكن يف فضا ٍء
مل صدرا بنظريّته يف أصالة الوجود انقالبًا يف الفكر
لقد أحدث ّ
ّ
ٍ
مل صدرا بصورة جميلة
عم عرضناه يف ما تق ّدم عند هايدغر .وقد متثّل ّ
وفكري
يف
مختلف ّ
ٍّ
ثقا ّ
ما وصل إليه من آثار اليونانيني القدماء وال س ّيام أفالطون وأرسطو ،واستطاع أيضً ا هضم ما ق ّدمه
الفارايب وابن سينا وشيخ اإلرشاق السهروردي وغريهم من تفسري أو من إبداع ،واستوعب أيضً ا
أساسا جدي ًدا عىل قواعد
ما أدركه العارفون العظام بوحي من أذواقهم وقوة عرفانهم ،ثم ش ّيد
ً
وأصول متينة البناء ال يتطرق إليها الخلل ،وأخرج مسائل الفلسفة بشكلٍ
ريايض بواسطة الربهان
ٍّ
واالستدالل ،بحيث ت ُستنبط وت ُستخرج إحداها من األخرى ،وبهذا أخرج الفلسفة من التبعرث
والتشتت يف طرق االستدالل[[[.
مل صدرا عىل الرغم من ج ّدتها وحداثتها ،فإنّها حاصل جهود مثانية قرون من
"وإ ّن فلسفة ّ
ٍ
واحد سه ٌم يف دفع الفلسفة إىل األمام"[[[ .وفلسفة صدر
لكل
البحث الفلسفي لباحثني عظام كان ِّ

املتألّهني ت ُع ّد كام فلسفة هايدغر تح ّو ًل يف النظرة وزاوية الرؤية .واملقصود من هذا الوصف هو
واملاهوي الذي كان سائ ًدا بني الفالسفة السابقني،
املفهومي
أنّه كام هايدغر أعرض عن النظر
ّ
ّ
محل تلك النظرة السابقة.
ّ
واعتمد النظرة الوجودية الحضوريّة
مل صدرا ت ُعالج وفق قوالب مفهوميّة ،وبنظرة مقوليّة موروثة
كانت املسائل الفلسفيّة حتى عهد ّ

من أرسطو وغريه من فالسفة اليونان .وحتّى عندما كان يُبحث عن الوجود كانت هذه النظرة هي
[[[ -مطهري 1373 ،هـ.ش ،.ص .30
[[[ -املصدر نفسه ،ص .31-30
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مل صدرا
الحاكمة ما أ ّدى يف كثريٍ من الحاالت إىل إقصاء الوجود إىل حاشية الفلسفة .ث ّم أىت ّ
الفلسفي ،وسعى بإظهاره الحقيقة الوجوديّة للعامل ،إىل معالجة
فجعل الوجود محور البحث
ّ
عم كان الحال عليه
سائر القضايا الفلسف ّية بنظرة وجوديّة يف فضاء مختلف إىل درج ٍة كبري ٍة ّ
الفلسفي
ين تل ّون البحث
قبله .وبهذا االختالف
األسايس وبربكة املعرفة العميقة بالرتاث العرفا ّ
ّ
ّ
ٍ
بلونٍ
مختلف ،واستطاع خرق أكرث من حصار كحصار نظرية املعرفة الغربية وغريها .وذلك أل ّن
متعي ومبهم؛ بل ال واقع ّية له .وال ميكن النظر إىل املاه ّيات
املاه ّية من وجهة نظره "أم ٌر غري
ّ
والواقعي ،وهو
ين
بعي ًدا عن الوجود ...ومن جهة أخرى الوجود هو
ّ
املتعي واملتشخّص والنورا ّ
ّ

ويعي حدودها ،ومي ّيزها عن سائر املاه ّيات[[[.
أيضً ا الذي يخرِج املاهية من العدم
ّ

وقد استطاعت نظريّة أصالة الوجود إدخال تح ّو ٍل كب ٍ
ري عىل القالب األرسطي للفلسفة
اإلسالم ّية التقليديّة ،وذلك أنّها ح ّولت موضوع ما بعد الطبيعة من "املوجود" إىل "الوجود" ،وقد
اإللهي (الوجود) وشهوده يف جميع األشياء .أضف
أضافت إىل الفلسفة عمقًا يسمح برؤية األمر
ّ
مل صدرا بنظريّته هذه استطاع وصل حلقات السطوح املختلفة للوجود إحداها
إىل هذا أ ّن ّ
باألخرى .األمر الذي أفىض إىل تبيني مختلف لنظريّة وحدة الوجود املتعالية التي ت ُع ّد أوج ما
وصل إليه العرفان يف الدائرة اإلسالمية[[[.
(عيني)
خارجي
فاملحور األساس لـ"ما بعد الطبيعة" هو الوجود[[[ .والوجود ،بحسبه ،واق ٌع
ّ
ٌّ
أصيل ،أ ّما املاهية فهي ح ّد الوجود ،أي ينتزعها الذهن.
ٌ
ومنشأ كل قدرة وفعل ّية ،وألجل هذا هو
والوجود أوضح األشياء بخالف املاهية؛ وألجل هذا ال ميكن تعريفه أل ّن التعريف ينبغي أن يكون
أوضح من املع َّرف وال يشء أعرف من الوجود وال أظهر منه .وبعبارة أخرى :التعريف الح ّدي هو
تعريف بالجنس والفصل ،وال جنس للوجود وال فصل له .وأما تعريفه برشح اسمه فهو خيا ٌر غري
الظن بأ ّن شيئًا له من الوضوح ما ليس للوجود حتّى يُستعان به يف تعريفه[[[.
صائب ،أل ّن من الخطإ
ّ
محل للبحث
ًّ
نعم إ ّن صدر املتألّهني هو أ ّول من طرح مسألة أصالة الوجود برصاحة ،وجعلها
مل صدرا من األصالة
الفلسفي ،وحشد لها األدلّة والرباهني العقلية التي تثبتها .ويقصد ّ
والنقاش
ّ
الذهني،
يت ملفهوم الوجود
الخارجي
عندما تنسب إىل الوجود أنّه الواقع
العيني هو املصداق الذا ّ
ّ
ّ
ّ
[[[-
[[[-
[[[-
[[[-

قايض 1380 ،هـ.ش ،.ص .223
نرص 1382 ،هـ.ش ،.ص .182-181
صدر املتألهني1981 ،م ،.ج  ،1ص .23
املصدر نفسه ،ص 25؛ وصدر املتألّهني 1363 ،هـ.ش ،.ص .7
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انتزاعي ينتزع من حدود الوجود ،ويحمل عليها الوجود بالعرض .ويك ّرر يف
وأما املاهية فهي أم ٌر
ٌّ
كتاب له الحديث عن هذا املوضوع ويرسد براهينه املثبتة له ،ومن ذلك عرضه مثانية
أكرث من
ٍ
األقل يف كتابه "األسفار"[[[.
ّ
أدلّة إلثبات هذه النظرية يف كتاب "املشاعر" وثالثة أدلّة عىل
ومن األفكار املرتبطة ببحث الوجود التي تخدم غرضنا يف هذه املقالة ،نظريّته التي طرحها
عب عنه بعبارة" :الوحدة
عن التشكيك يف الوجود (تفاوت املراتب يف الش ّدة والضعف) ،وهو ما ّ
يف الكرثة والكرثة يف الوحدة" .ويحاول يف هذه النظرية توضيح سلسلة املوجودات مبراتبها
كافّةً .فهو يرى أ ّن مفهوم الوجود من املفاهيم املشكّكة وليس من املفاهيم املتواطئة مثل مفهوم
الجسم .ويعني هذا أ ّن األشياء ال تتّصف باملوجودية بالتساوي ،بل من األشياء ما هو متق ّد ٌم يف
الرتبة أو الش ّدة عىل غريه .فال يُقاس صدق الوجود عىل الله عىل صدقه عىل سائر املوجودات؛
اإللهي ال ح ّد له وال مقدار ،بخالف سائر املوجودات ذات الوجود املحدود.
حيث إ ّن الوجود
ّ
مل صدرا وغريه من أتباع مدرسة الحكمة املتعالية بني ما يس ّمونه "التشكيك العا ّمي" وهو
ومييّز ّ
الخاص" وهو عندما يكون ما به االختالف هو عني
ما أرشنا إليه ،وبني ما يطلقون عليه "التشكيك
ّ ّ
الفلسفي يرى صدرا أ ّن من أه ّم صفات الوجود "الوحدة
ما به االشرتاك[[[ .وبناء عىل هذا املوقف
ّ
يف عني الكرثة والكرثة يف عني الوحدة" ،فالحقيقة املشرتكة بني جميع املوجودات هي الوجود،
وسبب االختالف املشهود بينها هو تفاوت مراتبها ومستويات صدق الوجود عليها ،وينتج عن هذا
أ ّن املاهيّات ليست أم ًرا عبثيًّا وإمنا لها منشأٌ
واقعي هو تفاوت املراتب والدرجات املشار إليه.
ٌّ
والوجود ليس واح ًدا محضً ا عند صدرا ،وهذه هي نقطة االختالف بينه وبني بعض العرفاء
الذين تب ّنوا نظرية وحدة الوجود املطلقة ،ولكن يف الوقت عينه هذه الوجودات الكثرية ال يُباين
ٌ
معروف يف املدرسة املشائ ّية .بل املوجودات هي مراتب لحقيقة واحدة
أحدها اآلخر كام هو
مشرتكة .وهذه الحقيقة املشرتكة هي منشأ االختالف والتاميز أيضً ا .ومن هنا ،أطلق عبارته األثرية
"ما به االشرتاك" هو عني "ما به االمتياز" .واملشرتك هو الوجود ونقطة االختالف هو ش ّدة هذا
الوجود وضفعه؛ وال ميكن تص ّور الش ّدة والضعف إال مع الحديث عن مراتب لحقيقة واحدة[[[.

مل صدرا هي أ ّن أصالة
والنقطة األساس التي ال ب ّد من االلتفات إليها عند الحديث عن ّ
ُفس بطريقة مفهوميّة ومقولية أو ماهويّة؛ بل يحتاج التعاطي
الوجود والتشكيك فيه ،ال ينبغي أن ت ّ
[[[ -صدر املتألّهني1981 ،م ،.ص 38؛ و 1363هـ.ش ،.ص .10
[[[ -صدر املتألّهني 1981 ،م ،.ص 35؛ و1363هـ.ش ،.ص .8
[[[ -صدر املتألهني1981 ،م ،.ص .71
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ٍ
واملفهومي .بل
املاهوي
أدوات من خارج إطار العقل
حا ،يحتاج إىل
معهاً ،
ّ
حا وتوضي ً
فهم ورش ً
ّ
ال ب ّد من التعامل مع هذه القواعد واملبادئ الصدرائية بطريقة حضورية شهوديّة ث ّم بعد الحضور
والشهود يأيت دور املفاهيم واملقوالت املفاهيمية للتوضيح والرشح .نعم ،إ ّن مال صدرا أنجز
يف الفلسفة اإلسالم ّية ما أنجزه هايدغر يف الفلسفة الغربية ،وذلك أنّه ح ّول مسار الفلسفة إىل غري
الوجهة التي كانت تسري فيها ،فالفلسفة اإلسالمية قبل صدرا كانت فلسفة مسكونة بالبحث عن
املاهوي ،وأما منه فصاع ًدا فقد صار الحاكم هو الوجود .فهذه جهة
املاه ّيات ومحكومة للعقل
ّ
ٍ
فكري
خاصة ،وفضاء
واحد منهام فعل ما فعل يف بيئة ثقافية
كل
ولكن ّ
االشرتاك بني الفيلسوفني،
ّ
ّ
ٍّ
ٍ
املستقل
ّ
مختلف .ومن أبرز النتائج التي ترتت ّب عىل نظرية أصالة الوجود االنتهاء إىل أ ّن الوجود
والغني هو وجود الله تعاىل ،وأما سائر املوجودات فهي فقرية ومحتاجة[[[.
ّ

"وللوجود كرثة يف نفسه؛ ولكن فيه جه ُة وحد ٍة ترجع إليها هذه الكرثة ،فتكون حقيقة الوجود
كثرية يف عني أنها واحدة ،وواحدة يف عني أنها كثرية .وبتعبري آخر حقيقة مشكّكة ذات مراتب
مختلفة يعود ما به االمتياز يف كل مرتبة إىل ما به االشرتاك ...والحق أنها حقيقة واحدة يف
عني أنّها كثرية ألنّا ننتزع من جميع مراتبها ومصاديقها مفهوم الوجود العام الواحد البديهي ومن
املمتنع انتزاع مفهوم واحد من مصاديق كثرية مبا هي كثرية غري راجعة إىل وحدة ما ...وهي
حقيقة مشككة ذات مراتب مختلفة تشبه مراتب النور التي تختلف ش ّدة وضعفًا ولك ّنها تشرتك
ٍ
واحد هو النورية ....ث ّم إ ّن بني مراتب الوجود إطالقًا وتقيي ًدا بقياس بعضها إىل بعض
يف يشء
ملكان ما فيها من االختالف بالشدة والضعف ...وذلك أنّا إذا فرضنا مرتبتني من الوجود ضعيفة
وشديدة و ِقسنا إحداهام إىل األخرى فمن شأن املرتبة الضعيفة أنها ال تشتمل عىل بعض ما
للمرتبة الشديدة من الكامل؛ لكن ليس يشء من الكامل الذي يف املرتبة الضعيفة إال واملرتبة
الشديدة واجدة له .فاملرتبة الضعيفة كاملؤلفة من وجدان وفقدان فذاتها مقيدة بعدم بعض ما
يف املرتبة الشديدة من الكامل وإن شئت فقل محدودة وأما املرتبة الشديدة فذاتها مطلقة غري
محدودة بالنسبة إىل املرتبة الضعيفة.[[["...
وكأ ّن البحث عن الوجود يضط ّر الفيلسوف إىل ذكر العدم وااللتفات إليه بالبحث؛ ألنّه نقيضه
ذهني.
وحيث ال وجود مث ّة عد ٌم ،والعدم ال حقيقة له يف فلسفة صدرا وغريه وما هو إال اعتبا ٌر
ٌّ
جا متّحد
ويرى صدرا أ ّن من األمور املعلومة بالبداهة أ ّن العدم يف نفسه ليس إال أم ًرا بسيطًا ساذ ً

[[[ -صدر املتألهني1981 ،م ،.ص .47
[[[ -الطباطبايئ1370 ،هـ.ش ،.ص  24و .26
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ٌ
وجودي،
تحصل أو تحق ٌّق ،إال من جهة إضافته إىل أم ٍر
اختالف وال متايز وال
املعنى ليس فيه
ّ
ٍّ

ولكن عندما يتص ّور العقل أشياء متاميزة يف ذواتها أو عوارضها كالعلّة واملعلول ويضيف

مفهوم العدم إليها يولد مفهوم هو عدم العلّة ويقابله مفهوم آخر يتم ّيز عنه هو عدم املعلول[[[.
يصح تقسيمه يف ذاته إىل أقسام ،وإنّ ا يحصل التاميز
فالعدم واح ٌد ال متايز وال اختالف فيه وال
ّ
وجودي أو مفرتض الوجود ،فيقال عد ُم
واالختالف والتقسيم فيه عندما يُضاف العدم إىل يشء
ّ
هذا وعد ُم ذاك .ومن هنا ال ميكن تعريفه ،وال مصداق له حتّى يُستعان مبصاديقه لتعريفه[[[.

مل صدرا هي )1" :مراتب الوجود ليست ثابت ًة وال مع ّينة؛ بل هي
وخالصة القول يف نظرية ّ

تسري نحو األعىل بناء عىل الحركة الجوهرية؛  )2والوجود هو املبدأ األول والوحيد ،وهو عىل

ات ّحاده ذو مراتب تختلف ش ّدة وضعفًا؛  )3وهذه الحركة الصعودية هي حركة تشمل العامل كلّه،
وتختم باإلنسان الكامل الذي تجلّت فيه الصفات اإلله ّية بأعىل درجات تجلّيها؛  )4املرحلة
كل كامالت املرحلة األدىن؛  )5اليشء كلّام كان حظّه
األعىل من مراتب الوجود تشتمل عىل ّ

من الوجود أكرب؛ كان أكرث واقع ّية وانضاممية وجزئ ّية وإيجابًا .ونظرية التشكيك هذه تقيض بأ ّن

توسع دائم ،ومتثّل هذه النقطة مركز الثقل يف فلسفة الحكمة املتعالية"[[[.
الوجود يف حالة ّ
الوجو ُد مقارنًا :الصدرائية والوجودية

بعد العرض املتق ّدم البيئة الفكريّة التي طُرِحت فيها النقاشات الفلسفية املرتبطة بالوجود

آن لنا أن نبسط القول يف نقاط االشرتاك واالختالف بني املدرستني .ونحن نعي صعوبة تقديم

تعريف جامعٍ للمدرسة الوجوديّة ،ولكن عىل الرغم من ذلك ميكن ذكر مجموعة من العنارص
املشرتكة التي تسمح لنا باملقارنة مع الصدرائية عىل أساسها.
البنيوي
التحول
)1
ّ
ّ
الفلسفي أ ّدى إىل تغيري املسار
أرشنا مرا ًرا إىل أ ّن التح ّول الذي أحدثته املدرستان يف الفكر
ّ

الفلسفي املوروث يف أبحاث
الفلسفي املعهود قبلهام .فقد وقف هايدغر يف مواجهة التقليد
ّ
ّ
ما بعد الطبيعة ونظرية املعرفة ،وعمد إىل نقد املبادئ والقواعد األساس ّية التي ينطلق منها
البحث الفلسفي يف هذين امليدانني .وقد فعل صدر املتألّهني األمر عينه؛ حيث ح ّول الفلسفة

[[[ -صدر املتألّهني1981 ،م ،.ج  ،1ص .348
[[[ -املصدر نفسه ،ص .350
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من االبتناء عىل أصالة املاهية إىل البناء عىل أصالة الوجود« .فالوجودية ر ّدة فعل عىل الفلسفة
مل
الرسم ّية األوروبية التي كانت تتب ّنى أصالة املاهية بد ًءا من أفالطون وانتها ًء بهيجل .وقد سبق ّ
صدرا الوجودية الحديثة بسنوات عندما تب ّنى نظرية أصالة الوجود وح ّول وجهة الفلسفة املدرسية

املاهوية يف ات ّجاه آخر»[[[.

 )2جتاوز العقل املقويل األرسطي
ٍ
املفهومي والنظرة
واحد من الفيلسوفني املبحوث عنهام ،ألقى جان ًبا وتجاوز العقل
كل
ُّ
ّ
يئ
املقول ّية املاهوية إىل األشياء .وغادر أحدهام العقل الكانطي (هايدغر) واآلخر العقل املشا ّ

كل منهام يبدأ بتجربة حيّة
(مل صدرا) ،واستبدالهام بـ»تجربة الوجود» .وإدراك الوجود عند ٍّ
ّ

حضوريّة وشهوديّة ،وال تتوقّف عىل توسيط املفاهيم« .وعىل الرغم من عدم دقّة وصف التح ّول
مل صدرا بأنّه تجربة دينيّة ،غري أنّه من الدقيق وصفه بأنّه تجربة وجوديّة.
الفكري الذي أصاب ّ
ّ
ومن هذه الجهة يستدعي إىل أذهاننا الفالسفة الوجوديّني (ومنهم هايدغر) حيث إ ّن هؤالء جمي ًعا

وسطوا التجربة الوجوديّة الح ّية التي كشفت
يل يف بحثهم عن الوجود؛ بل ّ
مل ّ
يوسطوا التأمل العق ّ

كل ،أي ال يبحثون عن
لهم الوجود ...فالوجوديّون ال يفكّرون نظريًّا يف باب الوجود عىل نح ٍو ّ ٍّ
ذات الوجود مبا هو مفهو ٌم»[[[ .ومهام يكن من أم ِر االختالف بني الفيلسوفني ،فإنّهام يشرتكان يف
املفهومي ويريان أنّه أضعف من التجربة الحضورية الوجوديّة.
يل
موقفهام من االستدالل العق ّ
ّ

والقوالبي« .وأكرث الفالسفة الوجوديّني
يئ
الوجوديّون ومنهم هايدغر يعارضون العقل
النظامي البنا ّ
ّ
ّ
الخاص ال ميكن
ين
ّ
الحديثني يعتقدون بأ ّن الواقع املس ّمى بالوجود ( )existenceوهو الوجود اإلنسا ّ

وصفه وتحليله بالطريقة الفلسفية النظريّة؛ وألجل هذا عمد عد ٌد منهم إىل معالجة قضاياه بواسطة

والقصة والرواية»[[[ .وأ ّما ملّ صدرا فال يعارض هذا العقل وال يرفضه .ولهذا نرى أنّه
املرسحية
ّ

جنب ،عىل الرغم من أ ّن املسائل العقلية التي يطرحها ذات لونٍ
يطرح امليتافيزيقا والعقل جنبًا إىل
ٍ

متم ّيزٍ ،وعىل الرغم من أ ّن العقالن ّية التي يشتغل عليها وبها هي عقالن ّية شهودية وغري ماهويّة .ومن
ّ
العقل ودو َره بشكلٍ كاملٍ .بل يعرتف
َ
ويستدل به« :وال ينفي
هنا نجد أ ّن مال صدرا يستند إىل العقل
حي الفالسفة الوجوديّون
له بدو ٍر يف معرفة الحقيقة يك ّمله اليقني
ّ
الشهودي»[[[ .وبكلمة موجزة ين ّ

[[[-
[[[-
[[[-
[[[-

س ّيد1380 ،هـ.ش ،.ص .148
سيد 1380 ،هـ.ش ،.ص 148
املصدر نفسه ،ص .156
املصدر نفسه.
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مل صدرا فإنّه يسلّم له بدو ٍر مه ٍّم حتّى لو مل يراهن عليه وحده.
العقل جانبًا وأ ّما ّ

موقف
موقف ،ولكن يختلف
ومن الصحيح أ ّن هايدغر وصدرا كالهام لهام من العقل
ُ
ٌ
أحدهام عن اآلخر يف تفاصيل ع ّدة .فصدرا يُقبل عىل الشهود للتع ّرف إىل الوجود ،غري أنّه
ط من الشهود ال يقيل العقل عن دوره وال يتناىف معه بل يك ّمله ويجرب ما به من ٍ
من ٌ
نقص .وعليه
محل
ًّ
يل
ال ميكن تصنيف موقفه من العقل يف دائرة الخصام واملعاندة ،ويرتك للعقل االستدال ّ
ولكن ما يتب ّناه هايدغر من مواقف من العقل يكشف عن
الفلسفي.
مقبول يف فكره وسلوكه
ً
ّ
ّ
يل .ويستخدم الوجوديّون عبارات
رفضه للعقل
ّ
املاهوي وترسيته هذا الرفض إىل العقل االستدال ّ
شتّى تكشف عن رفضهم القوالب املعرفيّة املوروثة يف الفلسفة الغربيّة ،يف أبحاثهم حول
املصريي»« ،املوت»« ،العبث»،
اإلنسان ومن هذه العبارات« :القلق»« ،االضطراب»« ،االختيار
ّ
«االغرتاب» ،وت ُستخدم هذه الكلامت والعبارات لوصف حاالت اإلنسان الوجوديّة .وأه ّم ما
يب فرتة طويلة
يحاول الوجوديّون الفرار منه هو ثنائية الذات -واملوضوع التي حكمت العقل الغر ّ
من الزمان .يقول بوخنسيك يف وصفه لرؤية الوجوديّني« :إ ّن جميع الوجوديّني يرفضون التمييز
بني الذهن والعيان /ما هو يف الذهن وما هو خارجه ،ويرون أ ّن هذا التمييز ال طائل من ورائه وال
جدوى من املعرفة الفلسف ّية املستندة إىل هذا التمييز .ويرون أ ّن املعرفة الحقيقة ال تولد من
الحي أو التجربة ،هو
ولكن هذا االختبار
العقل أو الفهم؛ بل تولد من التجربة الحيّة املعيشة.
ّ
ّ
أي يشء نتيجة القلق الذي يكتشف اإلنسان من خالله أنّه محكو ٌم عليه بالفناء ،وأنّه محكو ٌم
قبل ّ
عليه باملوت أو اإللقاء»[[[.
وأ ّما مال صدرا فإنّه يستفيد يف دراسته ألفكار الفالسفة املتق ّدمني من مقوالت الفلسفة
الوجودي ونظرته إىل
يبي مكامن النقص والخلل فيها ،يطرح تص ّوره
ّ
ومفاهيمها؛ ولك ّنه بعد أن ّ
الفلسفة .وهذا الذي أعطى املفاهيم الفلسفية التي يستخدمها يف مناقشاته الفلسفية مع ًنى آخر
غري الذي كان لها يف الفلسفة املوروثة.
 )3تعريف الوجود
الوجود يشء ال يقبل التعريف بحسب الفلسفة الوجوديّة؛ أل ّن التعريف يتوقّف عىل استخدام

يل وبواسطة
املفاهيم ،بينام ال ينتمي الوجود إىل عامل املفاهيم ،وال ميكن معرفته بالعلم الحصو ّ

املفهومي .وما يُعرف بهذه الطريقة ويع ّرف هو املوجود وليس الوجود .وعليه ال ب ّد من
التعريف
ّ
[[[ -بوخنسيك 1383 ،هـ.ش ،.ص 128
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نيله ال معرفته وتعريفه« .ومن هنا يبدأ الوجوديّون عاد ًة من اختبار أو تجربة «وجوديّة» يصعب
تتجل عند
ّ
تحديدها بدقّة وهي تختلف من أحدهم إىل اآلخر يف تفاصيلها وكيفية عيشها .فهي
ويعب عنها هايدغر بـ«السري الوئيد نحو املوت»،
ياسربز بوعي اإلنسان بـ«هشاشة الوجود»،
ّ
ويصفها سارتر بـ«الشعور بالغثيان» .وال يخفي الوجوديّون أ ّن فلسفتهم تبدأ من هذه التجارب.
ولهذا غلب عىل الفلسفات الوجوديّة طابع التجربة الشخصيّة ،ومل يسلم من هذه السمة حتّى
ويرصح هذا األخري بأنّنا نعيش يف غفلة تا ّم ٍة عن الوجود ،وليس يف وسعنا سوى
هايدغر»[[[.
ّ
االقرتاب منه.
مل صدرا من جهته بعدم إمكان تعريف الوجود .فالوجود عنده من أش ّد الواقعيّات
ويعتقد ّ
بداهةً ،كام هو من أوضح املفاهيم أيضً ا« .الوجود مفهومه من أعرف األشياء» .وهو أعرق املفاهيم
أقل الواقع ّيات
أصالة؛ إذ بواسطته نفهم غريه من املفاهيم ،أضف إىل ذلك أ ّن واقع الوجود هو ّ
حاج ًة إىل الوسائط يف ميدان التجربة ،ويعني بالتجربة هنا تجربة معرفتنا بالعامل الخارجي.
فاملعرفة بالوجود وإدراكه أم ٌر مبارش ال يحتاج إىل الوسائط؛ بل ال ميكن أن يحصل بالتحليل
املادي
املادي الخارجي ليمكن توسيط هذا
الذهني .والوجود املحض ال يتحقق بصورة اليشء
ّ
ّ
ّ
الخارجي يف إدراك الوجود ،وال يتب ّدل إىل مفهوم متنا ٍه يف الذهن ليوضع عىل مرشح ِة التعريف
ّ
ذهني.
مفهومي أو إدراك
الشهودي املبارش إىل تص ّور
املنطقي .نعم ميكن أن يُب َّدل هذا اإلدراك
ّ
ٍّ
ّ
ّ
الذهني ،وبحسب
املعرفة العميقة بحقيقة الوجود وواقعه تختلف عن املعرفة مبفهوم الوجود
ّ
تعبري املدرسة الوجودية الحديثة «معرفة ذات الوجود» من أشكل الشاكالت؛ أل ّن هذه املعرفة
خاص ال يتوفّر عند جميع الناس .غري أ ّن هذه املعرفة ممكنة ومتاحة ألهل
تتوقّف عىل استعدا ٍد
ٍّ
رس العميق[[[.
التأ ّمل ومثل هؤالء ميكنهم اكتشاف هذا ال ّ
مييّز كال التيّارين الفلسفيني بني الوجود واملوجود .وبعبارة أخرى :كال التيّارين يفصل مفهوم
املفهومي.
الوجود عن حقيقة الوجود ،ويعتقدان أ ّن حقيقة الوجود ال ت ُنال من طريق البحث
ّ
مل صدرا يح ّدثنا عن مفهوم الوجود ويرى أنّه
ولكن مث ّة اختالف يقارن هذا االتفاق؛ وذلك أ ّن ّ
بديهي ،ويستفيد لتوضيح هذه الرؤية من األبحاث املنطقية والعقالن ّية .وهو يرى أ ّن الوجود أرفع
ّ
من جميع املقوالت املنطقية كالجنس والنوع والفصل ،وألجل هذا ميتنع تعريفه ،وما ال تعريف

[[[ -بوخنسيك1383 ،هـ.ش ،.ص .127
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منطقي له ال ميكن إقامة الربهان عليه .وليس للوجود علّة وال ما ّدة وال مكان؛ بل هو علّة جميع
ّ

الصدرايئ لتعذّر تعريف
ّ
لكل يشء[[[ .وهذا التحليل
يئ ّ
العلل ،وصورة ّ
كل صورة وهو الواقع النها ّ
منطقي.
الوجود هو تحليل
ّ

ظواهري .والظواهرية عند هايدغر ليست
وأ ّما تحليل الوجوديّني لهذه املسألة فهو تحليل
ّ

علم بني سائر العلوم ،وليست مق ّدمة علميّة مت ّهد لبناء
علم قامئًا بذاته ،وليست ً
فلسفةً ،أي ً

منهج
التعاليم الفلسف ّية املرغوب فيها (األخالق واملنطق ،وما شابههام)؛ بل الظواهريّة عنده
ٌ
للتفلسف .وعليه ،يتّضح أ ّن هايدغر يختلف عن هورسل الذي كان يبتغي استقالل الظواهريّة
الفلسفي عليها ،فهايدغر مييل إىل إثبات أ ّن الظواهريّة هي نهج
وجعلها مستقلّ ًة عن التسلّط
ّ

علم .وعليه ،فهو يرسم الخطوط األصل ّية للمسائل
وجذري أكرث من تص ّور الفلسفة
رصيح
ً
ّ
يل) للظواهريّة.
أي تعريف
البنيويّة من دون إدخال ّ
جزمي (هورس ّ
ّ
 )4االختالف بني الوجود واإلگزيستانس
املوضوع األساس األثري بالدرس عند «اإلگزیستانسياليّني» ( )existentialistsهو «اإلكزيستانس»

( .)existenceوال ب ّد من االعرتاف بصعوبة تحديد املعنى املقصود من هذا املصطلح عندهم.

ين وكيف ّيته .ولذلك قلّام يستخد ُم هايدغر
ولكن يُستفاد منهم أ ّن البحث هنا عن نح ِو الوجود اإلنسا ّ
هذه كلمة «إنسان» للتعبري عن املعنى الذي ّ
يعب عنه مبصطلحات
تدل عليه هذه الكلمة؛ وإنّ ا ّ

أي حال
ع ّدة منها «دازاين» ،أو «املوجود هناك»« ،إگزيستانس»« ،األنا»« ،املوجود نفسه» ،عىل ّ
ّ
واألدق أن ال نقول عنده بل هو
هذا اإلنسان بتسمياته املتع ّددة هو وحده الذي عنده إگزيستانس.

الخاص.
إگزيستانس ذاته .وإذا كان مث ّة ماه ّية لإلنسان فهي ماه ّية وجوده ونتيجة وجوده
ّ
ُ

وعليه ،فإ ّن الوجوديّة الغربيّة تدور حول اإلنسان ،وهو محورها الذي تدور رحاها حوله .وتعريف

الوجودي
دليل عىل هذا امل ّدعى .والتربير
الخاص باإلنسانٌ ،
الوجوديّة بأنّها االعتقاد بأصالة الوجود
ّ
ّ
الخاص باإلنسان فلسفيًّا هو أ ّن التساؤل عن الوجود طُرِح أل ّول م ّرة مع اإلنسان« .أل ّن
لهذا االهتامم
ّ
اإلنسان هو الكائن الوحيد الذي يتساءل عن الوجود عىل نحو العموم ،ومن أجل هذا فإ ّن وجوده

ومنسوب إليه أو العكس .وهذا الوجود
وجودي) ،وله صلة بالكينونة والوجو ُد
إگزيستانسیيل (أي
ّ
ٌ
الخاص باإلنسان هو وحده دون سائر الحيوانات عنده استعداد السؤال .والقدرة عىل السؤال يف
ّ
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خاص يف العامل»[[[.
مسبق لرشوط إمكان اإلدراك لوجود اإلنسان الذي هو وجو ٌد
تحليل
ٌ
الواقع
ٌ
ٌّ
بينام يرى صدرا أ ّن األصالة التي يؤمن بها هي من نصيب مطلق الوجود وهي حقيقة الوجود

ي الزائل .وهذا
وليس مفهومه ،وهذه الحقيقة متت ّد من الوجود
اإللهي املحض إىل الوجود املا ّد ّ
ّ
إل يف الذهن
الوجود املحض يظهر ذاته بخلق مراتب الوجود .وبنا ًء عليه ،فإ ّن املاه ّية ال تظهر ّ

محل يف عامل الخارج .ويراها الذهن طبيعة ثانية تب ًعا الرتباطها بالوجود يف عامل
ّ
وليس لها

الذهن ،وأ ّما الطبيعة األساس فهي الوجود ال املاه ّية .وكلّام اكتمل الوجود ض ُعفت املاه ّية ،ومن
متعي
قطعي،
محض،
هنا ليس لله ماه ّية .فهو وجود
وواقعي؛ واملاه ّية مبهمة ومظلمة ،سلب ّية،
ٌ
ٌّ
ٌّ
ٌّ
غري متعيّنة ،وغري واقعيّة .ومن هنا ،مل تكن املاهيّات شيئًا يف ح ّد ذاتها ،ووجودها املفرتض
واقعي تلحق به ،وهذا الوجود بدوره متوقّف ومرتب ٌ
ط بالوجود املطلق
يتوقّف عىل االرتباط بوجو ٍد
ٍّ

أي الله تعاىل[[[.

يتبي أ ّن مراد الوجوديّني من مصطلح ( )Existenceهو وجود اإلنسان
وبنا ًء عىل ما تق ّدم ّ

مل صدرا فإ ّن حقيقة الوجود تتّسع لجميع املراتب عىل
وكيفيّة وجوده يف العامل .وأ ّما عند ّ
املعنوي ملفهوم
الرغم من أ ّن املراتب الدنيا متعلّقة مبا عالها من املراتب ،لكن نظريّة االشرتاك
ّ
شامل لجميع املراتب .وهذا بخالف الوجوديّني الذي ال يستخدمون مصطلح
ً
الوجود تجعله

( )Existenceعند الحديث عن الله أو وصفه ،بل يخرجونه من دائرة هذا املصطلح .فه ّمهم
األساس هو دراسة وضع ّية اإلنسان وال مجال عندهم للحديث عن واقعٍ مطلقٍ  .ومن هنا ال نجد

إل مع اإلنسان فسائر األشياء كائنة فحسب ،والكائن املوجود
أ ّن هايدغر يستخدم مفهوم الوجود ّ
مل صدرا فالحديث عن مطلق الوجود .واألصيل هو الوجود
الوحيد هو اإلنسان .وأ ّما يف فلسفة ّ
الخارجي ال
كل .ففي عامل الواقع
املطلق ،مبعنى أ ّن حقيقة الوجود متق ّدمة عىل املاه ّية بشكل ّ ّ
ّ
يشء سوى الوجود ،وما املاهيّات سوى ح ٍّد للوجود يف الذهن.

فالحقيقة هي الوجود الذي ال يقبل التعريف ،وكنهه يف غاية الخفاء عىل الرغم من أ ّن مفهومه

من أعرف األشياء وأوضح األمور .وبحسب هايدغر نحن ال نعرف الوجود بادئ ذي بدء ،ولكن

صنف ليس له نسبة إىل
رسعان ما نكتشف أ ّن بني املوجودات التي نتع ّرف إليها صنفان متاميزان.
ٌ
ذاته ،وليس له بالقياس إىل نفسه حالة أو وضع أو رؤية مح ّددة ،وال ميكن أن يكون لهذا الصنف

[[[ -نوايل 1374 ،هـ.ش ،.ص .335
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مثل هذه النسبة ،ومن أمثلة هذا الصنف ومصاديقه الحجر والشجر ،بل املوجوادت األخرى كلّها
سوى اإلنسان .وهذا الصنف من املوجودات كائنات فحسب .والصنف اآلخر هو املوجود الذي
له نظرة إىل ذاته وصلة بأقرانه ونظرائه ،بل له نسبة وصلة بسائر املوجودات ،وله منهم وبالنسبة
مم هو عليه[[[ .ومن
إليهم وضع أو حالة أو رؤية ...فاإلنسان موجود ولكن ينبغي أن يكون أكرث ّ
هنا ،يرى هايدغر أ ّن مدخل نيل حقيقة الوجود يُبحث عنه يف املوجودات ،ويختار اإلنسان لهذه
إل عند من يتساءل عن وجوده ويخضعه للفحص والتحليل.
امله ّمة؛ فال معنى للوجود ّ
تقدم الوجود عىل املاه ّية
ّ )5
مهمت املباحث يف املقارنة بني من نحن
تفتح لنا املطالب املتق ّدمة الباب عىل مبحث من ّ
بصدد املقارنة بينهم :فالوجود متق ّدم عىل املاه ّية يف املدرستني وهو ما تؤكّده املدرستان.
الخاص مق ّدم عىل ماه ّيته ،بينام يحكم
ين
ّ
ويكمن الفرق يف أ ّن الوجوديّني يرون أ ّن الوجود اإلنسا ّ
مل صدرا بأن ال يشء يف
مل صدرا بتق ّدم حقيقة الوجود عىل املاهيّة .وهذا يقتضيه اعتقاد ّ
ّ
إل
الخارج سوى الوجود وبطن الخارج ممتلئة بالوجود عىل الرغم من تع ّدد مراتبه .وما املاه ّية ّ
الذهني ،حيث يفكّك الذهن بني وجود وماه ّية .وهذا هو الفرق ،فاملاه ّية
نتيجة من نتائج التحليل
ّ
مل صدرا وأ ّما عند الوجوديّة فإ ّن الوجود هو الذي يصنع
ذهني عند ّ
مج ّرد تحليل وافرتاض
ّ
الخاص متق ّدم عىل ماهيّته.
املاهيّة« .إ ّن هذه الوضعيّات الهشّ ة وغري الثابتة ناشئة من أ ّن وجوده
ّ
خاصة؛ بل بنا ًء عىل القيم التي يختارها ،يدفع نحو العمل
أي إ ّن اإلنسان ليس متع ّي ًنا يف حدود
ّ
وتحقّق وجود ذاته ،األمر أو األمور التي تصنع ماه ّيته»[[[.
يتبي مدى االهتامم الذي أ ْولَتْه املدرستان بقضيّة املاهيّة وحدود املقصود منها.
وهنا أيضً ا ّ
وعىل الرغم من اشرتاكهام يف وضع املاه ّية يف الرتبة الثانية بالقياس إىل الوجود ،فإنّهم يختلفون

محل للامه ّية
ّ
يف املاه ّية .عند الوجوديّني هي ماه ّية األفراد والجزئ ّيات ،وليس يف فلسفتهم
خاص ماهيّته ،وال تكون منحرصة بالرضورة به وحده .أ ّما
ين
الكلّيّة .عندهم ّ
ّ
لكل وجود إنسا ّ
املاهيّة الصدرائيّة فهي كلّيّة ،ألنّها تنتزع من األفراد جمي ًعا وتنطبق عليهم جمي ًعا أيضً ا ،دون
أن يعطيها هذا االنطباق حظًّا من الواقع ّية املستقلّة .وإذا أردنا أن نطلق عليها وصفًا فهو شبه
الواقع ّية[[[.
[[[ -بيمل 1381 ،هـ.ش ،.ص  52و.53
[[[ -نوايل 1374 ،هـ.ش ،.ص  46و.47
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 )6إدراك حقيقة الوجود
وتشرتك املدرستان يف املوقف من صعوبة إدراك الوجود وصعوبة اإلحاطة به ،وقد تق ّدمت
مل صدرا يرى انحصار معرفة الوجود بأهل التأ ّمل .وأحد األسباب التي تسهم يف
اإلشارة إىل أ ّن ّ
تعقيد املعرفة بالوجود هي سيادة النظراملفهوميّة واملعرفيّة عىل الفهم واإلدراك .ويدخل هايدغر
إىل ميدان البحث عن مواجهة الوجود وملسه ،وهنا يطرح مفاهيم (حفرة العدم /برئ العدم)،
واالضطراب وما سوى ذلك ...وهو يرى أ ّن التجربة الحقيق ّية للوجود عند اإلنسان تتحقّق عندما
يجد اإلنسان نفسه يف مواقع من هذا القبيل .ومن هنا ميكن أن نقول ولو بيشء من التسامح يف
يعب عنه بـ»السلوك لنيل حقيقة الوجود وإدراكها» .وال نجد
التعبري ...أيضً ا عند هايدغر يشء ّ
مم ّ
مل صدرا أكرث من التوقّف عند هذه القض ّية والحكم بصعوبة نيل الوجود وإدراكه .وال يقرتح
عند ّ
طريقة مح ّددة الكتشاف كنهه واالعرتاف بخفائه وغموضه .ومث ّة من يرى أ ّن املعرفة بالوجود يف
مل
فلسفة هايدغر تعتمد عىل األمور السلبيّة مثل :العدم ،االضطراب ،املوت ،وما شابه« .وأ ّما ّ
وتجل
ّ
اإللهي
رس الفعل
صدرا فإنّه يقرتح طريقًا أخر غري ذلك كلّه ...فهو يرى أ ّن الوجود هو ّ
ّ
الوجود املحض وعالمة وأثر من آثاره؛ ذلك األمر الذي يؤ ّدي إىل مغادرة املخلوقات محيط
العدم وتحلّيها بحلية التحقّق والوجود»[[[ .هذا ولكن ميكن التعليق عىل هذه الفكرة بأنّها أقرب
ما تكون إىل العرفان وأكرث انسجا ًما مع مسرية أهل الذوق وسريهم وسلوكهم.
«ويف الغرب يُستفاد من الظواهريّة ملعرفة الوجود .الظواهريّة نظريّة يف املعرفة ،ومعرفة
مح ّددة للمعرفة .وال تقرتح الصدرائ ّية نظريّ ًة معرف ّي ًة ملعرفة الوجود بطريقة إيجاب ّية .وعليه ،ميكن
القول إ ّن إدراك الوجود يف الفلسفة اإلسالميّة بعي ٌد عن شائبة النظرة املعرفيّة املفهوميّة .وهذا
حض والرصافة»[[[.
يعطيه ح ًّدا أعىل من التم ّ
 )7التاميز بني الوجود واملوجود
مل صدرا من جه ٍة بني الوجود واملوجود ،ومن جهة أخرى يحكم باالت ّحاد بينهام.
مي ّيز ّ
وتوضيح هذا أ ّن الصورة الوصفية للوجود التي هي عبارة عن ما هو موجود تختلف عن الصورة
الفعلية للوجود التي هي تعبري آخر عن التوفّر عىل الوجود .وإذا أردنا متابعة هذا البحث
يف قالب التقليد األرسطي ينبغي القول إ ّن ما هو مركز االهتامم عند أرسطو هو املوجود،

[[[ -املصدر نفسه ،ص .156
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مل صدرا وبنا ًء
واملوجود يف هذا التقليد هو املاهية التي لها تحقّق يف عامل الخارج .وأ ّما ّ
أسس بنيا َن ما بعد
عىل نظريّة أصالة الوجود وبعد الخروج من القول بأصالة املاهية ،فقد ّ
الطبيعة عىل أن تكون الغاية واملطلوب األساس يف هذا العلم تحليل الوجود يف ذاته .وذلك

كام ك ّررنا غري م ّرة أل ّن املاهية ما هي إال ح ّد الوجود فحسب .وهي يف الواقع تكتسب اعتبارها

من الوجود وتب ًعا له .ومن هنا ،تح ّولت فكرة أصالة الوجود إىل ركنٍ مه ٍّم يف امليتافيزيقا
الصدرائية ،وهي فكرة شيّد صدرا بنيانها عىل أساس الكشف والشهود ،وحاول إقامة الرباهني
املنطقية عليها لجعلها منطلقًا ومق ّدمة إلثبات مسائل أخرى يف تعاليمه الفلسفية .وهذه الفكرة

هي التي ح ّولت موضوع ما بعد الطبيعة من أن يكون املوجود ( )ensإىل أن يكون الوجود
خ
( )esseوقد أ ّدى هذا التح ّول إىل تغيري القالب األرسطي للفلسفة اإلسالمية املوروثة ،وض ّ
كل يش ٍء فيها مبا هو حضور أو شهو ٌد
فيها شهو ًدا جدي ًدا ألعمق نظم للواقع بحيث صار يُرى ّ

اإللهي يف األشياء[[[.
للوجود نفسه ،أو لألمر
ّ

كل يش ٍء خصوصية وجوده التي يثبت
مل صدرا يف أسفاره األربعة« :مل ّا كانت حقيقة ّ
يقول ّ

له ،فالوجود أوىل من ذلك اليشء بأن يكون ذا حقيقة .كام أ ّن البياض هو أوىل بكونه أبيض...

فالوجود بذاته موجود وسائر األشياء غري الوجود ليست بذواتها موجودة؛ بل بالوجود العارض

لها ،وبالحقيقة أ ّن الوجود هو املوجود بذاته»[[[.

مل صدرا يف مبدإ التمييز بني الوجود (الكينونة) واملوجود (الكائن)
ويتّفق هايدغر مع ّ
ويجعل محور امليتافيزيقا السؤال عن الوجود .وهو بتكراره سؤال ليبنتز األثري« :مل كان وجود
بدل من الاليشء؟» ،وهو
(يشء ّما) ومل يكن باألحرى العدم؟» ،أو« :ملاذا يوجد هناك يشء ً

بتكراره هذا السؤال يجعل موضوع الفلسفة األ ّول واألساس فهم حقيقة الوجود .وهو يرى أ ّن
الفلسفي الغريب الذي ابتدأ بأفالطون وأرسطو واستم ّر بعدهام مئات السنني،
النظر يف التقليد
ّ

الفلسفي هو املوجود وأما الوجود نفسه فقد
يكشف عن أ ّن مركز االهتامم يف هذا املوروث
ّ
وربا يصدق الحكم عىل الفلسفة الغربية بأنّها نسيت الوجود ،وتركته يف
مغفول عنه.
ً
ظل
ّ
ّ
املساحة املظلمة وقد بقي ما يقرب من ألفي سنة عىل هذا الحال .والوجود يتوقّع من اإلنسان
أن يتذكّره ملا فيه من مصلحة له بالدرجة األوىل[[[.

[[[ -نرص 1382 ،هـ.ش ،.ص .181
[[[ -ملّ صدرا ،األسفار األربعة ،ج  ،2ص .12
[[[ -ورنو ووال 1372 ،هـ.ش ،.ص .218
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ويصف هايدغر الرؤية الغربية التقليدية التي كانت حاكمة عىل امليتافيزيقا بأنها نظرة موجودية

منيس .وقد
نيس
( )onticوهي نظرة أ ّدت إىل خل ّو كلمة الوجود من املعنى وتحويل معناها إىل ٍ
ٍّ

جعل هذا الخلل الفالسفة ينظرون إىل املوجودات بدل أن يتأ ّملوا وجودها .وهذه النظرة املوجوديّة
أغرقت الفلسفة والعلوم التابعة لها أو املبنيّة عليها يف التفاصيل التي تعيق عن فهم الوجود نفسه،
وتعلّق معرفته عىل معرفة خصوص ّيات املوجودات .ويرى هايدغر أ ّن هذه الرؤية تتض ّمن ع ّد الوجود

رشطًا متق ّد ًما عىل التجربة املعرفية ،ويتعاملون معه عىل أنّه يشء معروف يُنطلق منه يف املسار
يف ،عىل أمل أن يثبت املعنى املفرتض مسبقًا يف نهاية املطاف .وهم يعلنون أ ّن
العلمي واملعر ّ
ّ

حة الحكم
فهمنا للوجود متوق ٌّف عىل دركنا للموجودات .ويف النتيجة ال يقدر هؤالء عىل إثبات ص ّ

يتعي عرب املوجودات .وصحيح أ ّن الوجود
بأ ّن معنى الوجود هو ما يُخلص إليه من املعنى الذي ّ
مختلف عن املوجودات وال ميكن بيانه وتفسريه بصفات
ريا هو وجود املوجودات ،ولك ّنه أم ٌر
ٌ
أخ ً
املوجودات وخصائصها ومشخّصاتها[[[ .ويطرح هايدغر يف مقابل النظرة املوجوديّة ( )onticنظرة
وجوديّة أساسيّة يأمل من ورائها كشف الحجاب عن الوجود.
 )8مفهوم االختيار
يرى فالسفة الوجود ( )existenceأ ّن اإلنسان يقع دامئًا بني مجموعة من اإلمكانات.

والعامل قبل التفات اإلنسان إليه ،هو يف معرض إمكانٍ
الخاص
خاص .وبناء عليه ،اإلمكان
ّ
ٍّ
هو خصوصيّات األشياء وحوادث العامل .واإلنسان عىل الدوام يصنع إمكاناته ويحقّقها وفق
اختياراته وقيمه وذلك بحريّته .وهذه األحوال املتب ّدلة تربط بني اإلنسان وبني الرهبة والقلق ،هذه
الرهبة التي تجعل اإلنسان يلتفت إىل عدم ثبات حاالته وعدم استقرارها[[[ .وأ ّما ملّ صدرا فإنّه

محل للبحث عن
ربر خصوص ّيات األشياء وحوادث العامل مبا يس ّميه «اإلمكان الفقري» .وهنا ال ّ
ي ّ

الخاص.
الحريّة واإلمكان
ّ

وطريقة تقريب الوجود يف فلسفة هايدغر؛ بل يف الفلسفة أو الفلسفات الوجوديّة
مل صدرا فيت ّم ذلك عن
تت ّم من خالل الحديث عن ملس االختيار عند اإلنسان ،أ ّما عند ّ
طريق املعقوالت الفلسفية الثانية .واالختيار والحريّة من املفاهيم املفتاحية واملحوريّة يف
ين.
الفلسفات الوجوديّة ومن دونهام ال ميكن فهم الوجود اإلنسا ّ

[[[ -أحمدي 1381 ،هـ.ش ،.ص .223
[[[ -نوايل 1374 ،هـ.ش ،.ص .40
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«وهذا املضمون بار ٌز يف فلسفة كريكيجارد إىل درجة كبرية ،فهو ال يكاد مييّز بني االنوجاد
رص عىل الربط
وبني االختيار
ّ
ويعب عن املفهومني بطريقة تشعر بالرتادف بينهام ...وسارتر م ٌّ
قريب من الح ّد الذي يراه كريكيجارد .فال يقبل أ ّن اإلنسان يوجد أ ّو ًل
بني املفهومني إىل ح ٍّد
ٍ
ث ّم يكون مختا ًرا؛ بل معنى اإلنسان عنده أن يكون مختا ًرا من قبل»[[[.
واألمر نفسه نراه عند هايدغر تقري ًبا .فاإلنسان يح ّدد إمكاناته باختياره ،وباختياره بني
اإلمكانات املتع ّددة يحقّق وجوده؛ وألجل هذا فاإلنسان من دون حريّة واختيار ال ينوجد
ين ال ميكن فهمه إال بتجربة االختيار« .وألجل هذا يربط
بل يكون .وعليه فإ ّن الوجود اإلنسا ّ
غض
هايدغر بني االنوجاد وبني الحريّة (االختيار) .ويرى عدم إمكان درس املفهوم األ ّول مع ّ
الوجودي للحريّة :أي الحريّة
النظر عن الثاين ...وعندما يتح ّدث عن الحريّة يقصد املعنى
ّ
التي بها يبحث اإلنسان عن وجوده»[[[.
مل صدرا مسألة الوجود بطريقة مختلفة ال تستند
الوجودي يعالج ّ
ويف مقابل هذا الكالم
ّ
تعب الوجودية؛ بل هو يرى أ ّن اإلنسان يدرك
إىل مفهوم الحريّة وتجربة اختيار الوجود كام ّ
أمري»
«نفس
الوجود بواسطة املعقوالت الثانية الفلسفية .ومعنى ذلك أ ّن الوجود عنده يشء
ٍّ
ُ
يدركه اإلنسان بالتجربة ث ّم يح ّوله إىل مفهوم قابل للتعميم عىل سائر املوجودات.
 )9العدم
العدم عند الوجوديّني هو من أجل الوصول إىل الوجود .فالعدم عندهم يستوعب الوجود
كلّه .ولفهم الوجود عىل حقيقته ال ب ّد من الذهاب إىل ح ّد العدم .فالوجود يأيت من بطن
العدم ،ومن أجل هذا فإ ّن العدم والوجود متداخالن .مثال يطرح هايدغر يف كتابه «الكينونة
والزمان» الغفلة التا ّمة عن الوجود .فهو يرى أ ّن اإلنسان يغفل عن وجوده؛ ألنّه ينظر دامئًا إىل
املوجود .وللوصول إىل حقيقة الوجود ال ب ّد من الخروج من النظرة املوجودانية والتعايل
عنها ،للوصول إىل معرفة حقيقة الوجود .وهذا التعايل يتحقّق عىل أساس الرهبة والحرية.
فالحالة األوىل التي يشعر بها اإلنسان هي الرهبة ،ففي مثل هذه الحالة يخرج اإلنسان من
الفلسفي .وهاتان الحالتان
الغفلة عن وجوده ،وبعد ذلك يقع يف الحرية وبعدها يبدأ التفكري
ّ

بينهام تشاب ٌه والفرق بينهام هو يف أ ّن العدم هو سبب الرهبة ،والوجود هو أساس الحرية ...وبناء
[[[ -مك كواري 1377 ،هـ.ش ،.ص .179
[[[ -أحمدي 1381 ،هـ.ش .أ ،ص .547
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عليه ،الهيبة وحدها هي التي تجعل اإلنسان يخرج من إسار املوجودات ...وعندما ينكشف
لنا فقر املوجودات نستيقظ ونغرق يف الحرية ،وبسبب هذه الحرية وحدها؛ أي انكشاف العدم
ينطلق لساننا بالسؤال «ملاذا»[[[.
أي ح ٍّ
ظ من الوجود ،من حيث إنّه عد ٌم .ولك ّنه يتساءل
ويف املقابل ال يرى ّ
مل صدرا للعدم ّ
البرشي قاد ًرا عىل التساؤل حول العدم وإطالق بعض األحكام
عن األسباب التي تجعل الذهن
ّ
عليه وصياغة املفاهيم منه .ويجيب أ ّن الذهن قاد ٌر عىل صياغة املفاهيم والتص ّورات ،فهو
مل صدرا
قادر عىل تص ّور عدم نفسه ،كام عىل تص ّور العدم املطلق .وبعبارة أخرى :العدم عند ّ
برشي ،ال واقع له وال ثبوت .والوجود عنده يكتشف من طريق الوجود ،والعدم أيضً ا
هو اخرتا ٌع
ّ
يكتشف بواسطة الوجود.
وقد طُرحت يف الفلسفة ثالثة أجوبة عن السؤال عن العدم ووجوده ،هي :العدم ال وجود
الكل املطلق ال وجود له ،العدم موجو ٌد مطلقًا .وقد اختار بارمنيدس
ّ
له مطلقًا ،العدم
االحتامل األ ّول .وتب ّني دميقريطس االحتامل الثاين وس ّمى الخأل بالعدم الذي ميكن أن يكون
يعب عنه بالغريية .فهو يرى أ ّن ّ
تعي؛ وذلك
نفي ّ ٌ
كل ٍ
موجو ًدا .وأفالطون يقبل العدم الذي ّ
ين .وعليه فإ ّن
أل ّن ّ
تعي املعنى أو املثال يتوقّف عىل قو ِل إنّه ليس املعنى أو املثال الفال ّ

الالوجود موجو ٌد بخالف رأي بارمنيدس .والالوجود النسبي واحد من املقوالت األساسية
بأقل من الحاجة إىل
للفكر ،وليست الحاجة إليه لحركة الفكر ونشاط الذهن وواقع ّية الواقعّ ،
النسبي ويرى أنّه الوجود بالق ّوة .وهذا هو االحتامل الثالث
الوجود .وأرسطو يقبل الال وجود
ّ
من االحتامالت التي ذكرناها أعاله .وأما هيغل فإنّه يرى أ ّن تص ّور الوجود ينتهي إىل تص ّور
العدم .وتص ّور الوجود وتصور العدم وهام من رشائط حصول الصريورة وليسا موجودان.
رصح بأنّه عندما نتح ّدث عن العدم فإنّنا يف
وقد سعى هايدغر إلعطاء العدم واقعيّة .وهو ي ّ
الواقع نتح ّدث عن الوجود؛ وذلك أل ّن الوجود يستعيص عىل التص ّور والتعريف .وبالتايل فام
ريا من الصفات اإليجابية؛ ولك ّنه يرى
نراه يف العدم هو الوجود .ويعطي هايدغر للعدم كث ً
أنّنا عندما نريد تعريفه فإنّنا ال نقول شيئًا أو نلغي وجوده[[[.
ويرى هايدغر «أ ّن الوجود يخرج من بطن العدم ،والوجود والعدم عنده يشء واحد.
[[[ -پرونی ،1379 ،ص .35-32
[[[ -وال 1380 ،هـ.ش ،.ص .167
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واإلنسان ال يقدر عىل الغوص يف داخل طبيعته الذاتية ،وال يتمكّن من طرح أسئلة
أي حال فإ ّن قضية
ميتافيزيقية ،إال إذا كانت عنده القدرة عىل مواجهة العدم»[[[ .وعىل ّ
العدم من القضايا القدمية املطروحة عىل مائدة البحث الفلسفي .وقد اختلفت اآلراء يف
رص بارمنيدس
ما يرتبط باملسائل التي تدور حول العدم .ومضافًا إىل ما أرشنا إليه آنفًا ،ي ّ
أ ّن اإلنسان ال ميكن أن يعرف ما ال وجود له .وغورغياس يرصح بأنّه لو كان العدم غري
موجود فإ ّن الوجود أيضً ا لن يكون موجو ًدا .ويتح ّدث أفالطون عن ما يبدو شيئًا ولك ّنه ليس
بيشء .وأرسطو يحمل أحكا ًما شتّى عىل العدم ويصفه بأوصاف ع ّدة ،وبالتايل يرى رضورة
الحديث عنه .وهايدغر يرى الرتابط بني تساؤل اإلنسان عن وجود األشياء بدل أن تكون
معدومة؟ وبني رضورة الحديث عن العدم .إذا قلنا إ ّن العد َم موجو ٌد فكيف ميكن أن يكون
اليشء املوجود معدو ًما؟ وإذا قلنا إ ّن العدم ال وجود له ،فكيف ميكن الحديث عنه؟ «ومن
هنا ،يقول هايدغر إ ّن اليشء الذي ينعدم هو من األول مل يكن .وهذه هي الطريقة الوحيدة
حا فالوجود نفسه لن يُن َبس
التي تسمح لنا بالحديث عن العدم ...وإذا مل يكن العدم مطرو ً
ببنت شفة عنه .عدم الوجود يف مرتبة الوجود ومقامه .ووجود اإلنسان مرتبط بالكينونة ألنّه
أخرج نفسه من دائرة العدم»[[[.

ويرى هايدغر أ ّن العدم من أقدم املسائل الفلسفية ،ويعتقد أ ّن بارمنيدس يف محاورة «ما
امليتافيزيقا؟» يشري إىل هذا األمر حني يق ّرر أنّنا ال نفهم معنى اليشء الذي ال وجود له .كام
يرى أ ّن العدم أوسع بكثري من نفي الوجود ،ويقول« :أنا أ ّدعي أ ّن العدم مق ّد ٌم عىل النفي
والال»[[[« .الدازاين هو املوجود الذي يجد طريقه إىل العدم»[[[.
مل صدرا ال تعريه مثل هذا
ويف مقابل هذه األهمية التي ت ُعطى للعدم نجد أ ّن فلسفة ّ
رص هايدغر عىل البحث
االهتامم .بل إ ّن مال صدرا يبتعد عن البحث عن العدم مبقدار ما ي ّ
فيه ،ويكتفي بنفي الوجود عنه ،وال مينحه سوى مقام نفي الوجود وسلبه .وهو يعالج قضية
العدم يف الفصل الخامس من املرحلة الثانية من السفر األول ويقول إ ّن العدم مفهو ٌم ليس
التحصل والوجود ،ويق ّرر أ ّن اليشء الذي هو يف نفس األمر والواقع عد ٌم ال
نصيب من
له
ّ
ٌ
[[[ -سيد 1380 ،هـ.ش ،.ص .152
[[[ -أحمدي 1381 ،ب .هـ.ش ،.ص .138
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أصل ،وليس يف نفس األمر يش ٌء هو
ً
تحصل له
وجود له« :فالعدم ليس إال عد ٌم واح ٌد ال
ّ
عد ٌم»[[[.
وباملقارنة بني املدرستني نجد أ ّن الفرق بني املدرستني يف ما يرتبط ببحث العدم ميكن
تلخيصه بالنقاط اآلتية:
خاص .وأما
نسبي وليس عد ًما محضً ا ،بل هو عد ُم يشء
مل صدرا عد ٌم
أ -العدم عند ّ
ٍّ
ٌّ
ومحض.
مطلق
العدم املطلق فال ميكن اإلخبار عنه .وأما هايدغر فإ ّن العدم عنده
ٌ
ٌ
الهايدغري
وفرعي؛ بينام العدم
ثانوي
مل صدرا بالنسبة إىل الوجود
ب -العدم عند ّ
ّ
ٌّ
ٌّ
أسايس يكاد يضاهي الوجود يف أهميّته .ولعلّه ميكن القول إ ّن العدم والوجود متضايفان
ٌ
عند الوجوديّني ،ومتناقضان عند مدرسة الشريازي.
مل صدرا هو مجرد عملٍ
منطقي ينتج عن النفي .وأما عند هايدغر
ذهني
ج -العدم عند ّ
ّ
ّ
فهو مبعنى واقعية النفي وليس مج ّرد عملٍ
ذهني .واالختالف بني األشخاص ،والنفور،
ٍّ
الذهني أو التكذيب.
واألمل الناجم عن الرفض ،صو ٌر من العدم أش ّد من مج ّرد النفي
ّ
واملفهومي ،بينام يف فلسفة
النظري
مل صدرا يُدرك بواسطة العقل
هـ -العدم عند ّ
ّ
ّ
هايدغر يُدرك عن طريق التجربة اإلنسان ّية له.
 )9مراتب الوجود
من أه ّم األفكار التي يطرحها صدر الدين الشريازي نظريّته يف مراتب الوجود والتشكيك
يف صدق مفهوم الوجود عىل هذه املراتب .وهذه الفكرة ليست مطروحة يف الفلسفات
فمل صدرا كام
الوجودية الحديثة .والعنرص اآلخر يف هذا املجال هو الحركة الجوهريةّ .
معروف يف فلسفته يرى أ ّن الوجود مفهوم واح ٌد بسي ٌ
ٌ
ط؛ ولك ّنه يف الوقت نفسه يصدق
هو
يعب عنه بالتشكيك .واملقصود أ ّن الوجود هو منشأ الوحدة
عىل مصاديقه بالتفاوت وهو ما ّ
واالشرتاك بني األشياء املوجودة يف العامل ،وهو يف الوقت عينه منشأ االختالف والتغاير.
وال يعني هذا الكالم سوى أ ّن الوجود أم ٌر يقبل الش ّدة والضعف .وبعبارة أخرى :أعىل مرتبة
اإللهي وسائر املراتب هي ما دونه من املراتب ذات
من مراتب الوجود وأش ّدها هي الوجود
ّ
الوجود الضعيف إىل أن يصل األمر إىل أضعف املراتب املالصقة للعدم وهي مرتبة املاهية.

[[[ -صدر املتألهني1981 ،م ،.ص .350
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أي موجود
وأما هايدغر فإنّه يرى أ ّن وجود الوجود ليس هو الله وليس أساس العامل ،وليس هو ّ
آخر ،وبهذا املعنى يُس ّمى «ليس»[[[.
 )10معنى األصالة واإلمكان
مم يلفت النظر ويستدعي املقارنة بني املدرستني الفلسف ّيتني اشرتاكهام يف مفهومي األصالة
ّ
واإلمكان .ولكن هذا االشرتاك مقصو ٌر عىل االشرتاك اللفظي فحسب .فاإلمكان يف فلسفة
هايدغر ال يعني سوى االختيار املتاح للدازاين ،وبني االختيار والزمان تراب ٌ
وثيق .أ ّما اإلمكان
ط ٌ
الفقري ،وحاجة موجودات
يف مدرسة الحكمة املتعالية فهو يرتبط إىل درجة كبرية باإلمكان
ّ
العامل إىل واجب الوجود.
والكالم نفسه يُقال عن األصالة فهذا املفهوم مرتب ٌ
ط يف فلسفة هايدغر بالدازاين وخياراته.
فالدازاين األصيل له صلة بتاريخه وماضيه ،ويفهم ما ميليه عليه الرتاث وهو بصري به ،ما يسمح
مل صدرا فاألصالة حكم أو صفة من
له بات ّخاذ عالقات جديدة بهذا الرتاث .وأما يف فلسفة ّ
صفات الوجود يف مقابل االعتباريّة التي هي صفة من صفات املاهية وحك ٌم من أحكامها .وتعني
األصالة عنده ترت ّب األثر والتحقّق يف منت الواقع.
 )11اهلل واإلهل ّيات
ال تالزم يف الوجوديّة بني الفلسفة مبا هي عل ٌم للوجود وبني اإللهيّات .وأما الصدرائيّة فهي
اإللهي« .الوجود مبا هو واق ٌع وليس مبا
تنطلق من أ ّن الفلسفة هي بالدرجة األوىل معرفة الوجود
ّ
هو مفهو ٌم هو ذات الواقع أو الحقيقة النهائ ّية .وهذا الواقع النهايئ والحقيقة املطلقة هو «الله»،
وذاته ال يعلمها سواه؛ ألنّه يف ذاته مطلق وغري مرشوط ومتعا ٍل»[[[.
كل يشء إىل الله تس ّد باب التساؤل حول الوجود.
بينام يرى هايدغر أ ّن اإللهيات بنسبتها ّ
مل صدرا فريى أ ّن الله هو
اإللهي يجعل الوجود لغ ًزا ال أمل بحلّه .وأما ّ
وعنده أ ّن الفكر
ّ
مبدأ العامل وغايته .وكل ما يف العامل يسري نحوه .وجهة هذه الحركة الوجودية واحد ٌة وتختم
تتجل فيه الصفات اإللهية[[[.
ّ
باإلنسان الكامل الذي
[[[ -ورنو ووال 1372 ،هـ.ش ،.ص .234-233
[[[ -العطاس 1375 ،هـ.ش ،.ص .22
[[[ -وحيد الرحامن 1380 ،هـ.ش ،.ص .123
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 )13الزمان
والزمان أيضً ا من املوضوعات التي طُرحت يف املدرستني مع مست ًوى عا ٍل من االختالف.
قبل إىل أ ّن هايدغر يرى أ ّن الزمان هو الوجود والوجود هو الزمان .وألجل هذا
وقد أرشنا من ُ
مهم من تفلسفه.
أعطى الزمان والزمانية قسطًا ًّ
خص الزمان بالبحث يف كتبه وآثاره ،وذكر له أحكا ًما وكانت له منه
مل صدرا
ومن جهته ّ
ّ
مواقف ،أه ّمها ثالثة ،هي:

 1الزمان مقدار الحركة الوضع ّية للفلك األقىص من جهة التق ّدم والتأخّر .وقد عرض هذاالرأي يف رشح الهداية األثريية ورشح حكمة اإلرشاق وهو الرأي املعروف الذي تتب ّناه الفلسفة
املشائية.
 2الزمان مقدار الحركة الجوهرية للفلك من جهة التق ّدم والتأخّر .وهذا الرأي عرضه يف أكرثمن موضع من كتبه مثل :تعليقة عىل اإللهيات ،والشواهد الربوبية ،ورسالة الحدوث.
ملل صدرا
الطبيعي املتج ّدد بنفسه .وما ميكن ع ّده الرأي األساس ّ
 3الزمان مقدار الوجودّ
هو هذا الرأي ،وقد عرضه يف األسفار عىل وجه الخصوص[[[ .ويف سياق توضيحه إلشكالية
الربط بني الواجب والزمان يقول...« :فالزمان بهويّته االتصالية التي هي أفق التجدد والتقيض
وعرش الحوادث والتغاير شأن واح ٌد من شؤون العلّة األوىل ومرتبة ضعيفة من مراتب نزول
وأخس املعلومات رتبةً»[[[.
الوجود ،فيكون أضعف املمكنات وجو ًدا
ّ

وعىل الرغم من وجود بعض التشابه يف بحث الزمان بني املدرستني غري أ ّن هذا التشابه
السطحي يخفي تحته اختالفًا أه ّمه أن هايدغر يربط الزمان بالدازاين وال يع ّمم هذا الربط إىل
ّ
مل صدرا ،واألمر الثاين هو أ ّن فهم حقيقة الزمان تختلف بني املدرستني.
سائر الكائنات بخالف ّ
املصادر واملراجع:
1.1أحمدي ،بابك ( 1381أ هـ.ش ).هایدگر وپرسش بنیادین ،طهران :نرش مركز.
2.2أحمدي ،بابك ( 1381ب هـ.ش ).هایدگر وتاريخ هستی ،طهران :نرش مركز.
[[[ -مصلح 1378 ،هـ.ش ،.ص .468
[[[ -صدر املتألهني 1981 ،م ،.ص .382-381
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3.3بوخنسيك اينوسنتيوس 1383( ،هـ.ش ).فلسفه معارص اروپایی ،الرتجمة الفارسية :رشف
الدين خراساين ،طهران :انتشارات علمي وفرهنگی.

4.4بيمل ،والرت ،بررىس روشنگرانه انديشه های هايدگر ،الرتجمة الفارسية :بيژن عبد
الكرميی ،طهران :انتشارات رسوش.

5.5پروتی ،جیمز ( 1379هـ.ش ).پرسش از خدا در تفکر مارتین هایدگر ،الرتجمة الفارسية:
محمد رضا جوزی ،طهران :نرش ساقی.

6.6حاجي سبزواري (1416هـ.ق ).رشح منظومه ،تصحيح وتعليق آية الله حسن زاده آملی،
قم :نرش ناب.

7.7دارتیگ ،آندره ( 1373هـ.ش ).پدیدار شناسی چیست؟ ،الرتجمة الفارسية :محمود
نوالی ،طهران :سمت (سازمان مطالعه وتدوين كتب علوم انساىن دانشكاه ها).

8.8سارتر ،جان بول ،هستی ونيستی ،الرتجمة الفارسية :عنايت الله شكيبا پور ،طهران:
شهريار.

9.9سبزواري ،مال هادي (1366هـ.ش ).رشح غرر الفرائد يا منظومه حكمت ،قسمت امور
عامه وجوهر وعرض ،به اهتامم مهدي محقق وتوشيهيكو ايزوتسو ،طهران :مؤسسه

انتشارات وچاپ دانشگاه طهران.

1010سيد ،عطيه ( 1380هـ.ش« ).صدرا واكزيستانسياليزم» ،در مجموعه مقاالت هاميش
جهاىن حكيم مال صدرا ،اول خرداد 1378هـ.ش( ،.جلد  ،)4طهران :بنياد حكمت

اسالمى صدرا.

1111صدر الدين شريازي ،محمد إبراهيم ( 1366هـ.ش ).كتاب املشاعر ،به همت بديع
امللك مريزا عامد الدولة ،طهران :كتابخانه طهوری.

1212صدر الدين شريازي ،محمد إبراهيم ( 1366هـ.ش ).الشواهد الربوبية :الرتجمة الفارسية
جواد مصلح ،طهران :انتشارات رسوش.
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1313صدر الدين شريازي ،محمد إبراهيم ( 1981م ).األسفار األربعة ،ج  ،1بريوت :دار إحياء
الرتاث العريب.

1414طباطبايئ ،سيد محمد حسني ( 1370هـ.ش ).نهاية الحكمة ،الرتجمة الفارسية :مهدي
تديّن ،طهران :مركز نرش دانشگاهی.

1515طباطبايئ ،سيد محمد حسني (ال تا) اصول فلسفه وروش رياليسم ،مقدمه وپاورقی
مرتىض مطهري ،قم :دفرت انتشارات اسالمی.

1616العطاس ،سيد محمد نقيب ( 1375هـ.ش ).مراتب ودرجات وجود ،الرتجمة الفارسية:
سيد جالل الدين مجتبوي ،طهران :انتشارات مؤسسه مطالعات اسالمى دانشگاه طهران.

1717قايض ،نبي بخش ( 1380هـ.ش« ،).فلسفه وجود مال صدرا وفلسفه وجود هايدكر» ،در
مجموعه مقاالت هاميش جهاىن حكيم مال صدرا ،اول خرداد 1378هـ.ش( ،.جلد ،)4

طهران :بنياد حكمت اسالمى صدرا.

1818كريكيگارد ،سورن ( 1380هـ.ش ).ترس ولرز ،الرتجمة الفارسية :عبد الكريم رشيديان،
طهران :نرش مركز.

1919كوروز ،موريس ( 1379هـ.ش ).فلسفه هايدگر ،الرتجمة الفارسية :محمود نوايل ،طهران:
انتشارات حكمت.

2020مستعان ،مهتاب ( 1374هـ.ش ).كی یرکیگور متفکر عارف پیشه ،طهران :نرش روايت.
2121مصلح ،عيل أصغر ( 1378هـ.ش« ).مسئله زمان از نظر مال صدرا وقيرصی» ،در مجموعه
مقاالت هاميش جهاىن حكيم مال صدرا ،اول خرداد 1378هـ.ش( ،.جلد  ،)4طهران:

بنياد حكمت اسالمى صدرا.

2222مطهري ،مرتىض ( 1373هـ.ش ).رشح مبسوط منظومه ،طهران :انتشارات حكمت.
2323مطهري ،مرتىض ( 1373هـ.ش ).مجموعه آثار ،جلد ششم ،اصول فلسفه وروش
رئاليسم ،انتشارات صدرا ،طهران ،چاپ دوم.

2424مطهری ،مرتضی ( 1370هـ.ش ).درسهای الهیات شفا ،طهران :حکمت.
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2525مک کواری ،جان ( 1377هـ.ش ).فلسفه وجودی ،الرتجمه الفارسیة :محمد سعيد
حنايئ كاشاين ،طهران :انتشارات هرمس.

2626مک کواری ،جان ( 1376هـ.ش ).مارتني هایدگر ،طهران :انتشارات گروس.
2727نرص ،سید حسین ( 1382هـ.ش ).صدر املتألهین وحکمت متعالیه او ،الرتجمة الفارسية:
حسني نوايل ،محمود ،طهران :دفرت پژوهش ونرش سهروردی.

2828نوايل ،محمود ( 1374هـ .ش ).فلسفه هاى اگزیستانس واگزیستانسیالیسم تطبیقی،
تربیز :انتشارات دانشگاه تربیز.

2929نوالي ،محمود ( 1380هـ.ش« ).مقدمات وجود شناىس ىر مال صدرا وهايدگر" ،در
مجموعة مقاالت هاميش جهاىن حكيم مال صدرا ،اول خرداد 1378هـ.ش( ،.جلد ،)4

طهران :بنياد حكمت اسالمى صدرا.

3030وال ،ژان ( 1345هـ.ش ).اندیشه هستی ،الرتجمة الفارسية :باقر پرهام ،طهران :انتشارات
طهوري.

3131وال ،ژان ( 1380هـ.ش ).بحث در ما بعد الطبیعه ،الرتجمة الفارسية ،يحيى مهدوي
وهمكاران ،طهران :انتشارات خوارزمي.

3232وحيد الرحامن ،أ .ن .م 1378( .هـ.ش« ،).پژوهش تطبیقی درباره متایز ماهیت -وجود
در فلسفه مال صدرا واگزیستانسیالیسم جدید غرب" ،در مجموعه مقاالت هاميش جهاىن
حكيم مال صدرا ،اول خرداد 1378هـ.ش( ،.جلد  ،)3طهران :بنياد حكمت اسالمى

صدرا.

3333ورنو ،روژه ووال ،ژان ( 1372هـ.ش ،).پدیدار شناسی وفلسفه های هست بودن ،الرتجمة
الفارسية :يحيى مهدوي ،طهران :رشكت سهامى انتشارات خوارزمى.

3434هایدگر ،مارتین ( 1379هـ.ش" ،).نیچه در مقام تفکر میتافیزیک" ،الرتجمة الفارسية:
أصغر تفنکسازی ،در نیست انگاری اروپایی ،آبادان :نرش پرسش.
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