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  تأّمالت فلسفّية في الطبيعة اإلنسانّية

 1من خالل النظر إلى تداخل اآلخر في الذات

 نادر البزريد. 

 

 الغفلة والنسيان.  ،الذكر ،املوت ،اجلسد ،القصديّة ،الذات واآلخر ،الطبيعة اإلنسانّية املفردات املفتاحّية:

 

 مناهج البحث

العمد  هدذا والدقّدة، ويتطلّدم مثد   طافدةوالل البشريّة الكثري من التعقيدديف التطّرق إىل موضوع الطبيعة اإلنسانّية والطبائع 
ددة التاّمدد   يثّيا دد و  وضددع ر ددر ومعددايري معرفيّددة االعتبددار املقا ددد املبتغددا  عدد  مددع اذخددذ ّ ،وجوديّددة نكددن مددن خارددا مقاّر

 ذ  املباح.. ر مماثلة نطاق يف مساراتاالمن وراء 

واملسددبقات  ، سددتلزإ إثددار  هددذا املوضددوع  وضدديس معدداك اذالددك الددي نكددن االر كدداا عليةددا يف  ندداو  هددذ  املسددالة
دديف و  ،مسددالة اإلنسددانيف الفكريّددة الددي  واكددم قصددديّتةا. ّدداذخّي علددج خلفيّددة  راجددع ا ددو   ة يف الفكددر ن  نزعددة اذنس 

مسددالة الطبيعددة اإلنسددانّية ناتددة عددن  دداري  الفلسددفة يف املعضددلة اذوىل الددي  واجدد  التاّمدد  الفلسددفّ  فالفلسددفّ  املعا ددر. 
الدي  تضداريف يف مدا ّينةدا يف كثدري مدن اذحيدان إىل حدّد ، ورلوان  داوال د  املعرفيّدة، ورالاليب  الفكريّة ،عين  ّتعّدد مناهج 

دداذخّي عنددد الناددر إىل اإلنسددان، كددون  قددد  كددون و فكددر فلسددفّ .  مثدد  هددذا التوّجدد   االيسددّ  يف  فددّتس ريّ التندداق ، ّو
ندددايفر يف  مولوج ّ سدددتّرو الوجدددود، رو إ ،االّتاهدددات الفكريّدددة هندددا أات  ددداّع رنطولدددوجّ  ّاحددد. حدددو  مسدددالة الكينوندددة

رو املسدددال  يف بدددذيم  ،ناريّدددات القددديد مدددن لديددددات اجلماليّددداتلُسدددُب  والدددب  لصددديلةا، رو مندددت ة    شددد ون املعدددار 
االجتمدددداع البشددددرّي، اذخدددداق ورياضددددات االالت صددددا  علددددج مكددددارإ املناقددددم، رو لقيدددد  العددددد  يف السياالددددة وشدددد ون 

 وعنا رها النفسّية، والتارخيّية، والبيئّية.
                                                           

كانون الثاين   24يف قدت الندو  عُ  ".الطبيعة البشريّة"عنوان لت  ،للدراالات الدينّية والفلسفّية ،ُقّدمت يف ندو  نّامةا معةد املعر  احلكمّية ّيةورقة  ث 1 
2013. 
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ّشدك  و  ، دزا ،افلسدفي   الي نكن مدن خاردا الب د. حدو  الطبيعدة اإلنسدانّية ،يف وج  هذ  املمكنات الفكريّةو 
اةر ماهّية هدذا االّتدا  يف النادر إىل "السد ا " عيند    حو  اإلنسان والطبع البشرّي.   ّد أا   مسالة التساؤ  ،متواضع
 حو  هذ  املسالة، والنا   والكا م مبا نّت إىل جوهرها. نّر الس ا  عز الذات املتسدائلة، والدي ، ري املتكّلد  املتسائ   

ددارا يف منطوقةددا  ،جددوهر املناددور إليدد  فاعدد  فيةددا فةدد  النددايفر  إىل اإلنسددان، ولكددنّ  شددفافّية. تموضددع يف هددذا املقدداإ ّ ّو
 .غةواالتخدامةا العاق  الراّط للّ 

إىل قندددا  طر  ا هةندددا. د معددداك مب ثنددّدددان نددزا املسدددبقات املعرفيّددة واملنةجيّدددة والبنيويّددة الدددي لدددّ  ،مندددذ البدايددة ،حنتددا 
ولدو  ،جتمداع البشدريّ ما ّعد حقبات البدائة يف اال ر قاء الثقايفّ نّر عز ر وار اال ،عة اإلنسانّيةىل الطبيوإ ،لطبع البشريّ ا

احليدا  ىل اإلنسدان مدن منطلد  ر دوار التدوّح  الدي  رّكدز عليةدا علدوإ ال ننادر هندا إ ندانّ إيف رشكارا احلضاريّة القدنة. ري 
جتمددداع وآفددداق الثقافدددة يف اال ،العمدددران عليةدددا هندددا مدددن ضدددمن منطلقددداتست صددد  ىل اإلنسدددان يُ ولوجيدددا. النادددر  إّواذنثر 
 ومدع ييطةدا احليدويّ  ،ةدامدا ّين اجلماعدة يف رفدراد عتبدار  فاعد مدن رجد  اذخدذ ّعد  اال لتوضيس هداإّ . مث  هذا االبشريّ 

يف املعي ، ومن خا  البيئة الطبيعّية املاامة لتكّوهنا ولتكّون  عز مرور الزمن، وحصدو  حراكةدا يف ىدرل التداري . ويف 
تنداو  الفرديّدة ّعينةدا مدن خدا  يا ىل الفدرد إّ دليد  حدو  الدذات الدي بدّر ّدالنار إما نورد  هنا من الت  فإنّ  ،هذا السياق

املتفاعدد  مددع البيئددة  جتمدداع البشددريّ مددن شددروح  ت ددّدد يف اال ومددا رددذ  ،ورنسددقة التثدداق    اجلماعددةا ضددمن حيددابددفاعا 
غدة الدي وهبتةددا ، ندا   ّاللومدا ردا مدن آثددار يف  فعديات نواميسدةا. فدالفرد هندا حامد  ملوروثدد  اجليد ّ  ،العمرانيّدة والطبيعيّدة
ية والنشوء ا   الناريّدة والعمليّدة عدز مدا رعطدا  التمدع لد  مدن ممكندات، الدتعداديّ ان يف مسقط الررس. والفرد يكدو   إيّا  الرّت

 الت صا  علج املعار .، واالومسال  التعّلد ،وما وّفر  القوإ ل  من الب  املعش ر

ونشددا ات  ،مددن منطلد  كددون ملكابددا الذهنيّدة الددليمة   ،كدذل   ،ليةدداندا نناددر إفإنّ  ،نددتكّلد هندا عددن الددذاتوعنددما 
مثد  هدذ  الدذات يف حالدة مدن  نّ إ. ري اوحيوي د مكدتما   ، وجةااهدا العصد ّ فداعا   لدديةا، والددما  عندها متعافية   احلواسّ 

 ىل أابدا ومو عيدة ،دا،وكدذات ندايفر  إ ،ناربدا لدذابال ،ضدوعىل أابدا كمو النار إّدمبدا يسدمس ردا  الصّ ة النفسدّية والبدنيّدة
كوهنا ه  النايفر  واملناور إ  آن واحد.يف ليةا ّو

يف النادر    التفّكدر الفلسدف ّ بُ بدع اُلدندا نتّ ّانّ  ،اريض د ،د وجةة املب . الذي نسلك  يف هدذا السدياق نفيددحندّ لك  
ولوجيّدددةمدددن اال ىل الطبيعدددة اإلنسدددانّية ّددددال  إ رو العلدددوإ  ،رو النفسدددّية السددديكولوجّية ،ر كددداا علدددج منددداه  املباحددد. اذنثرّو
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 . ولسدددددنا ندددددوّد هندددددا ّدددددان نرّكدددددز علدددددج الفصددددد  الثندددددائ ّ neuroscience والع ص دددددبّية ،genetics البيولوجيّدددددة واجلينيّدددددة
dualism  التطبّدع حسددم ّد  التشدديد علدج وجدود بددايز كبدريرو  ،والثقافدة مدن جةدة رخددرل ،ّد  الطبيعدة مدن جةددة 

ثددداق  التغدددرّي عدددز ، والتمدددن جةدددة   اجلسددددولقدددوّ  ،املكدددّون للمقدددّدرات الكامندددة مللكدددات العقددد  ّبعددددها البيولدددوج ّ الفطدددر  
 .من جةة رخرل كتسايف للمعار  وآدايف السلوكممكنات اال احلا   يف 

لندددا احلكمددداء مدددن  اّتغددداء اذضدددرا  الدددي هدددّذ،جنتةدددد يف ا ،لكددد  ال نبقدددج يف مب ثندددا هدددذا علدددج مر بدددة العموميّدددات
شدتغا  ورن يكثدر اال ،علدج علدد آخدر معيّدن د ىل علد ما يف مكدان وامدان جنذايف إال ّّد هنا من رن يغلم االالساّق . و 

 هنددا رددا رفدد  فلسددف ّ  خددر. مباحثنددان السددب  اذركثددر مدد ،يف  ددناعة مددا دون رخددرل، ورن يسددل  املددرء مسددارات مددنة  مددا
ّفكددر إدمونددد  ،ا وفقددطلديددد   ،د ، ومددن دون حصددرهاّالواهنددا املتعدددّ  phenomenologyولوجيددا نومنميّددا  حنددو الف

 Gastonضاالددتون ّاشددار و ، Martin Heideggerمددار ن هايدددضر و ، Edmund Husserlهوالددر  
Bachelardپددوني -، رو مددوريك مريلددوMaurice Merleau-Pontyىل لفيددز . نطمددس مددن خددا  ألدد  إ
واإلشددار   ،يّددة اللغددةوكيددد علددج ر ّ ا التلوجيّددة. ولكددن وجددم ريض ددفنومنو ولددو عددز الرتكيددز علددج املسددال  ال ،التفّكددر الفلسددف ّ 

 فددّتس ممكندات جديددد  مددن خدا  مددا رددا مددن رلفداي  ضددي  عنا ددر تديديّدة للمعدداين املتفّكددر ،ددا،  يف ىل عمقةدا املعددريفّ إ
 ويتّد  و يفةا ولليلةا. ،إليةا نارومبا را كذل  من  وا   مع املفاهيد وكيفّيات التاّم  ّالاواهر الي يُ 

ّشد ون   نّر معنا عدز التدداو  الفكدريّ  ،اإلنسانّيةىل الطبيعة  النار إيف ،لوجّيةفنومنو مسل  املباح. ال نتةا اإّن 
يّدددةمدددن خدددا  االدددتخدامنا هندددا للّ  ذور  مدددن جدددو  ،ر التااليسدددّية مدددن الفكدددر العدددر ّ واالدددتلةاإ العديدددد مدددن العنا ددد ،غدددة العّر

   النقددديّ ومدن ّّ الشددروع يف العمدد ،ال  روّ  آن. نسددعج ّدذل  حنددو الددتمّكن مدن التموضددع الت ليلدد ّ يف اإلالدامّية واليونانيّددة 
يّددددة، واملتوا دددد  مددددع ة ومتجدددددّ ةددددات خاّ دددد وجّ يف    التااليسدددد ّ ىل التاّمددددإ و ددددوال   ،والتفكيكدددد ّ  د  للفكددددر املكتددددويف ّالعّر

 .، واملتفاع  يف نتاج  مع مدارس الفلسفة املعا ر ومصادر إراما   احلضاريّة والثقافّية املوروثة ،جذور 

 ،علددج دوائددر الددوع  ،ّتدائيّددةيف هددذ  املباحدد. اال ،ىل  ركيزنددانشددري إ ،يف مثدد  هددذ  السددب  الفكريّددةن إأ وخددو  حندد
مثد  هدذ  . وعندد إشدار نا إىل أابدا او عداء لة يف ياولة الدذاتالفاع unconsciousمن دون إضفا  عنا ر الاوع  

 ،أات اجلدذور الفرويديّدة psychoanalysis نتةاجندا لطرائد  الت ليد  النفسد ّ علج عددإ ا ،كذل   ،دنشدّ  ،احليثّيات
رو  ،Sigmund Freudمدرالدة الديغموند فرويدد مدا ورد يف  ري الدواء ؛Freudian/Lacanian رو الاكانيّدة



[4] 
 

 Noamاالت نعدددوإ شومسدددك  ج. وال نددددخ  يف الدددمدددن ّعدددد  Jacques Lacanمدرالدددة جددداك الكدددان يف 
Chomsky   مددع مدرالددة جددان پياجيددJean Piaget . ددطراع ّ عددز  فاعدد  ا ،يّ ّدداذخ ،نار نددا  تشددّك إّن  

والددي  ،الديددد  ّوجةتدد  الفرنسددّية  Continental Thought املعا ددر اذورو ّ  يّ مددع الفكددر القددارّ  ونقددديّ  جددد ّ 
ب دورت حدو   ،post-neo-Kantian احملدثدة-مدن رركاهندا مدن مددارس رملانيّدة الحقدة للكانطيّدة عددد ا االدتلةمت

ّك  مراكدز ثقد  يف الفكدر املعا در شداهيد الفلسدفّية الدي ر دب ت  ُ فدمجلة مدن امل. نتفاع  هنا مع فكر هوالر  وهايدضر
 ّاّعاد  اذممّية والعاملّية.

يّدة يف التفّكدر ّاإلنسدان. ر النقديّة والتااليسدّية مدن خدا  االدتخدامنا للّ العنا  نستمدّ  ،ويف مسالكنا هذ  غدة العّر
يّدة ممكنا ندا الفكريّدة مدن خدا  ّعد   ،اريض   ،ونستلةد  فاعلندا مدع خصدائي املدوروف الفكدرّي واحلكمدّ  املكتدويف ّالعّر

 قدد عدز لسدان العدريف، ومبدا وفّد  لد  مدن إثدراء  دارخي ّ  س فكدر فلسدف ّ ومبا ل  مدن يمدوالت معرفيّدة ووجوديّدة يف الدياق  فدتّ 
للفلسددفة عددز اللغددة    الت فيددزيّ . وهددذا التوّجددومعانيدد  الكددرم رلفدداي الددنّي القددرآينّ يف التبّ ددر والتدددّّر  عددز ار ددا  االددتلةام  

مبددا يددتائد مددع متطّلبددات  ،الددتخباريف البيددان والزهددان واإلّانددة واإلفصددار واإلخبددار واال مقددّدرات لغددة الضددادّ  ،اريض دد ،زايُدد
 .Analytic ّشّقي  القارّي والت ليل ّ  ،املعا ر ىم  الفكر الفلسف ّ 

 الذات

 لدد  الطبيعددة  ،مددن خارددا ،ض ددعو بُ عندددما نتندداو  يف مب ثنددا الطبيعددة اإلنسددانّية نّتخددذ مناورنددا إليةددا مددع مسددّلمات قبليّددة 
نددا ال نتبّ ددر هنددا نّ فإ  ،كمددا أكرنددا رعدداي،  ؛ روالثقددايفّ  جتمدداع ّ ة العقليّددة والتفاعدد  االنا ددر الصدد ّ ضددمن الددياق  ددوّفر ع

. ولدو ّشدك  ّددائ ّ  ،رحكاإ الثقافةرو ملعطيات  نعدإ فيةا  ،حلاالت مرضّية النفس ّ  ّالطبيعة اإلنسانّية يف ر ر الت لي 
للفددرد مددع  وحصددو  رالددبايف التثدداق  التفدداعل ّ  ،ة العقليّددةالصدد ّ لددّدد  ن،ىل اإلنسددان ضددمن ر ددر التددوّح . إأإال نناددر و 

هنمدددداك رو اال ،التناددددري التجريدددديّ . وال نسدددل  يف مسدددارنا درويف مب ثندددا هنددددااذ دددر الددددي مدددن خاردددا نّتخددددذ  اجلماعدددة،
ضد مددن ألدد  علدج قيمددة مباحثةددا ومناهجةددا، ر د علددج الدّكددوالددي ن   ّولوجيّدة،رو اذنثر  ،رو السدديكولوجّية ،ّالقضدايا البنيويّددة

ىل التفّكدددر خ  إكمدددد  ، مسدددارات  فّكرهدددا ّدددذابال للدددذات يفكمدددا يتبددددّ   ،ندددا حنددداو  هندددا  و دددي   فّت دددات الفكدددر رنّ إاّل 
 إلنسانّية.ّالطبيعة ا
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يّدددة ويموالبدددا الدالليّدددة الدددي  سدددتلةد الكثدددري مدددن فنومنو ومسدددارنا هندددا يتفاعددد  مدددع ال لوجيدددا مدددن ضدددمن اللغدددة العّر
مب ثندا هندا الت صدا  علدج معارفد . مدن اال ُوفّقندا لد وحسم مدا  ،املكتويف ّلسان العريف عنا رها من املوروف الفكريّ 

ددة التاّمليّددة جيّسددد حدداالت و ددفّية ولديددد  ،عددز  دداّمل  ّددذاي ة  ومددا يتماةددر فيةددا لتفّكددري ّالطبيعددة اإلنسددانّية عاّمدد ،للتجّر
آن واحددد. ويف كددّ  ألدد   فعيدد  ملعرفددة يف ليدد  وكنددايفر إ ،أابددا كموضددوع للناددريف ّكددر وهدد   تف ،ل منةددامعدداك مددا يتبدددّ 

عددر  ا  السددقرا ّية العتيقددة: "ز    ّددالع  القدددم عنددد احلكمدداء الددذي نُدب ةنددا إليدد الددتجاّة للمطلددم الكاالدديك ّ ري اال الددذات،
 نفس !".

  مبددا يتفددّتس مددن التدداّمات الددي  اةددر يف  يّددات مب ثنددا هنددا حددو  الطبيعددة البشددريّة هدد  مددن نتددا  الل دداي املدددقّ 
، ومدددا لدددذل  مدددن  نبيددد  علدددج اآلفددداق الدددي لملةدددا يف ارلاال ددد  عدددز اللغدددات داخليّدددة السددد ا  عينددد  حدددو  الطبدددع اإلنسددداينّ 

ىل أابددا ضددمن الددياق  ددريوربا ىل الددذات يف ناربددا إا ور ددنافةا ورحوارددا. نناددر هنددا إد  بقابددواملندداه  والتدداّمات ّتعدددّ 
.  ددرتاّط ز  وعلددج الددرضد مددن الك دد ،نسددي  هويّتةددا عددز مددرور الددزمن يف علددج  وا دد  جوحددراك جوهرهددا وماهّيتةددا الددي  بقدد

متماالدكة يف  دريور  وجودهدا كوحدد  ال  ، وّكدد شخصدّيتةا وأا ّيتةدا الشدب  الدذات مدع مكّونابدا يف الدزمن الّسديا   يد.
ع  مددن خددا  نارهددا املددو    د لدديك فقددطرددا هويّددة  توّكدد ا علددج رنّ ىل نفسددةدت  عيينابددا.  ناددر الددذات إإن  عدددّ و  ، نقسددد
ولددذابا فقددط دون ضريهددا مددن  ا أات حاملددة رويّددة هدد  ردداا عددز ناددر  اآلخددرين إليةددا علددج رهّنددىل أابددا، ّدد  ريض ددّددذابا إ

بقدد  وحراكدد  اجلدوهري. الدذات   نسديال  الصدريوريّ ا و،دا اذحددوا  عدز مدرور الددزمن وا وإن  بدّدلت رددا ومعةدالدذوات، حدّ  
ويف  بدّدالت  ،نفسدةا" يف  دريوربا هد ىل متغدرّيات أابدا عدز الدزمن مدن حيد. كوهندا "هد ، علج أا ّية أابدا يف ناربدا إ

 و غرّي كيفّيات ناربد إليةا. ، فاع  اآلخرين معةا

رنسدداقةا. و  عددز التاّمد  ّالطبيعددة اإلنسدانّية و ركيبابدداّدذابا عندددما  ناددر إىل مدا يصدددر عدن  بيعتةددا   تبّ ددرالدذات 
 الطبيعدددة اإلنسدددانّية عدددز لديدددديف  القددددماء الدددي وضدددعةايف اإلنسدددان  تعدددّدل التعريفدددات الكاالددديكّية و اةدددر هندددا معددداك 

كمدا   رو ،Logon ekhonعبدار : كدر  ررالدطو اليك يف اليونانيّدة ّ)ري مدا أ    والنطد مقددر  العقد الت صا  علدجاال
ري  ،"Logos" اإلنسددددان ممتلدددد  ملددددا ر ددددا  اإلضريدددد  ّددددانّ   ّ  القددددائلرالددددطاذ ائ ّ ر بدددداع املددددذهم املّشدددد در  علددددج ألدددد 

ّدد لدكدائن    علدج رنّد ىل  عريد  اإلنسدانو اليك )ولديك ررالدطو اليك ّنفسد ( إالنط (. وقدد رشدار مدن ر دج ّعدد ررالدط
 ." rational animal"احليوان النا   مبصطلس
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 عدن الذا يّدةوشدرعت ّدالتكّلد  ،Logosفد  طّدت املفةدوإ املدراد مدن وراء اللرخدرل خ ّعد ألد   عريفداتيفةرت 
ego،ipse والشخصدانّية ، persona،subjectum  ،واجلسدمانّية البدنيّدة le corps propre.   ويف مثد

 ego cogito ergo"رنا" املفّكدر  دللد René Descartesلديدد رنيد  ديكدارت هدذ  املسدارات  ددليات علدج 
sum ّد مدع مدار ن هايددضر ، رو يف العصدر احلددي. الدتكلMartin Heidegger حدو  الوجدود Sein  ّاحلضدوري 
 ،الدذات ّتجنّدم الدتكّلد عدن ايددضرهحرتاس مدن قبد  كدا)  ”Da-Sein“ للفد  اذملداينّ   بع دايف هذا العاك،  الدنيويّ 
 (.psukhēs, ego, anima, ipse, subjectum: رو اذنا ،رو النفك

ري  املعريّف لت ديددابا الفلسدفّية، يددّ  إىل  عقيددات بيعة اإلنسانّية، علج خلفّية التاما يزا من خا   اّملنا ّالط
الناددر إىل  علددجيف مقدددر  الددذات   كمددن تخطّددج املعةددود مددن التعريفددات والرالددوإ واحلدددود. الادداهر  اذّددرا هنددا مدلوليّددة 
 يف شدددددددك  معقلدددددددن ومنطقددددددد ّ  ، وألددددددد عاّمدددددددة   مدددددددن خدددددددا  ناربدددددددا إىل اإلنسدددددددان ،reflectivelyا نعكاالدددددددي  اأابدددددددا 

يف السدددع  لسدددز رضدددوار الطبدددع البشدددرّي. بدددّر  ،، وعدددز  وا ددد  مدددواون ومعدددريّف مدددع اآلخدددرين مدددن البشدددر(كامّ /لغدددويّ )
يف واذداء الفاعدد ، عددز مقدددر  الددذات علددج التاّمدد  ّددذابا  ممكنددات اإلنسددان مبجملةددا يف الددّرط والعقدد  والنطدد  والداللددة

. الدذات متعاليدة عدن مع اّآن   الذات إىل النايفر واملناور إلي  وّ لُ  (transcendental، شك  تاواّي ) رنسندنتا ّ 
 تخطّددج أابدددا،  يدد.  كددون هدد  املتام ددد   ،ومبطّنددة نعطافددات أهنيّددة ّيميّدددة، داخليّددةمدددن خددا  ا ،ولددو افرتاضددي ا ،أابددا

عنةدا، ويف تدذير فةمةدا  ا إىل مدا هدو خدار بد فعي  نار  منالذات  لتمك . و ضع مث  هذ  النزعة اذالك ّ  واملتامَّ 
ومغداير ردا. ويف مثد  هدذا احلدراك الدذهّ ، وعدز  شدّنجا   البا ندة، واملسدتند   ةا من خا   فاعلةدا مدع مدا هدو آخدررويّت

 يف  ميد أا ّية الذات وماهّيتةا. الفاع  إىل  شاّيات املنتخبات من خمزونات الذاكر  ومراكزها املت رّكة، ياةر اآلخر

 

 الجسد

ّدنّية جسدها، كعنصر  بيعّ  وحيوّي، علج رنّد  أاّي وخدارجّ /عيّ  يف آن. فةدو احلداّس ُ اةر الذات النايفر  إىل أابا 
ا ة دداخل مدن الفعلد ّ  نسد ايف  ردا ّاالوال ق ب د ،مع جسمةا  كون الذات هنا متطاّقة   .النايفر واملناور إلي و واحملسوس، 

إىل أابدا . ولنادر  الدذات السدّيا  عدز مدرور الدزمن تغدرّي امل يف احملديط املكداينّ  اجلسدماينّ الذات موجود  عز بوضعةا ف. في 
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  الدذات لدذابا مدن خدا   بّ رهدا مبدا هدو مغداير عدز خطّدا زُ   د تافيزيقيّدةنيّدة مغداير  ردا. وردذا دالالت مة عيرّعاد خارجيّ 
 فيةا. ولكن فاع  را

يف لديد هويّتةا مع مدا هدو آخدر عدز حاضدر   هنا متداخلة   كون  "رنا"دال .ما هو مكّون لذاي ليك مبجمل  مّ   
مدن خدا  لديدددها  واذنداينّ  ة نزوعةدا الفدرديّ ضرائزيّد الدذات ج هنداة مدع مدا هدو مغداير ردا.  تخطّدة وجدليّدة و بادليّد فاعليّد

كمددا قددا  ّددذل  مددوريك   ،le corps propreتجّسددمة كبدددن  كددون هنددا م الددذاتو ملعدداك اآلخددر املكّونددة لددذا ّيتةا. 
شدددك  فقددط لدديك لناددر اآلخدددر إىل ّدددنّيتةا يف ا ددار  العيدد ّ   اةدددر ةأاي يف هويّتةددا العاّمدد: "پددوني-مريلددو ، ّدد  ريض ددا ّو
 اداهر ّ ليد  جدون پدو  الدار ر)وهدذا مدا رراد رن يددّل  ع "ة لذاباإلي  يف ناربا الذا يّ  من خا  تّسدها كمناور جذريّ 

(le regard. 

ة ة والتبادليّدفرتاضديّ نادر  اآلخدر اال ايض دا معةدمد  رويسدوس، ل الدذات إىل أابدا كندايفر ومنادور، ك داسّ   نار إّن 
 ة يف حضددورها الوجددوديّ ة و فاعليّددوهدد  كددذل   بادليّدد ،ة ومتعاليددة يف ناربددا إىل أابدداالددذات تاوايّدد، ا  إأة إليةددا. والتفاعليّدد

  دداخ  اآلخدر يف  دميد الددذات   ك دننُ ا. ا وعيني دديط ،دا خارجي دا، واحملدا ووجودي دأهني دعلدج الددواإ مدع اآلخدر الفاعد  فيةددا 
 .املت رّكة رو مبا  را  علج رنّ  هويّتةا تةا،سةا ،ويّ ة لسّ ري من إمكانيّ  ؛  ّذابامن التامّ  هذ  عينةا الذات  

هايدددضر  كمددا رشددار إىل ألدد ) "الدددنيا يف" هددو علددج الددواإ يف العدداك، ري حيددويّ  مكدداينّ  اإلنسدان ككددائن امدداينّ و 
 ،اا وأهني ددمددن خددا  ييددا  كددذات متجّسددمة ومتجّسددد  ّدددني  واإلنسددان دنيددوّي  .(”In-der-Welt-sein“ عبددار ّ

لصد   ،تجزّئدةلوحد  ضدري م ه  تّليات متداخلةو  عديد   عّيناتالذات را يف أل  . و وه  متةافتة ومقبلة علج الفناء
 لتفعيات ممكنات يياها عند ممابا.كتما  ا 

املددداول والكسددداء، كّلةدددا لمددد  العنا دددر  ،املاكددد  واملشدددريف ،اللغدددة والثقافدددة ،ةة والطبيعيّدددالبيئدددة املعماريّددد ،اجلماعدددة
ج فرديّدددة . وردددذ  دالالت  تخطّدداحليددويّ و  املكدداينّ و  الدددزم ّ و  ة لتكددوين الدددذات اإلنسددانّية يف الددنن يياهدددا الدددنيويّ الناموالدديّ 

ة القصددديّ  الددذات هنددا حنددو نددزع ة. و و كويندد  ملكانتةددا الوجوديّدد ،يف  وكيددد  ددداخ  اآلخددر يف الددذات "رنا"لفددرد ورنانيّددة الدددا
intentionality اق دا يف لديددها لدذابا عدز الفرديّدة نغضي  واذكثدر ا يف اذ ر اذحّ   ،يف  لبةا ملا هو مغاير را

 ة.واذنانيّ 
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ّملندددا ّدددالطبع يف  ا ا ريض دددمددداثا   ،رو البددددن ،رو اجلسدددد ،الطبيعدددة اإلنسدددانّية يكدددون اجلسددددعنددددما نتطدددّرق ملوضدددوع 
خدا   مدا يُكتسدم ويُطدوّع عدز التثداق  مدن  ّ وحسدم كد ،يف ىاال د  احليويّدة والبيولوجيّدة والفيزيولوجيّدة والتطّبع البشدريّ 

الدي  توا د  ،دا حيدا  اجلماعدة عدز الدزمن  ،والعاقدات الدفيندة والدقيقدة ،جتمداع البشدريّ والتفاعد  ضدمن ر در اال النشوء
حدو   ا للصدراع الفكدريّ يصدبس موضدع   ،ة  دا ري  الثقدايفّ وكيفيّد ،من حيثّيات التفاع  مدع البيئدة الطبيعيّدة. اجلسدد اإلنسداينّ 

 وآفاقددد  التارخييّدددة البشدددريّ  جتمددداعأ علدددج مقدددّدرات ييدددا  ضدددمن الدددياق االالدددت واواال ،سددددممكندددات العقددد  يف  دددا ري اجل
 عدز ،مدع ألد  ، رو ّالتضدادّ ّينةمدا واحلضاريّة والثقافّية. قد نّر التفّكر ّعاقدة العقد  ّاجلسدد مدن خدا  الفصد  الثندائ ّ 

ة باةدر اجلسدد فيّدد . كياد ا كوحد  ضري منقسمة أات  عّينات متعدّ لّ  القو  ّارو حّ   ا، وكيد العاقة التفاعلّية ّينةم
ولديدد ممكندات تّليابدا ورحكامةدا ضدمن  ،و دروي  اذخداق ،يتداخ  مدع بدذيم املناقدم ع البشريّ جتما يف إ ار اال
املباحددد. العلميّدددة ،شدددتغا  ّالطدددمّ ، واالقتصددداد، واالر دددر الثقافدددة  اثقافي ددد والدينيّدددة. التعدددا   مدددع اجلسدددد يصدددبس حقدددا   ،ّو

يف رالدددد ولديددد معددداك احملّرمددات حددو   دددا ري السدديطر  علدددج  خيددو  ا،ودينيَّدد امي دددوعل اوفني دد اجتماعي دددوا اوالياالددي   اومعرفي دد
 ،والدةولة  عّرضد  لد أل هذا لص  علج خلفيّدة رهافدة اجلسدد البشدريّ  و روي   بيعت  احليويّة البيولوجّية. وك ّ  ،اجلسد

 .ولكون  متةافت يف الياق الكز والتكّة  والعجز والفناء ،و سّلط الذات واآلخرين علي  ،وللضرر ،وللمر 

احلدددّد الفا ددد  ّددد  الدددذات واآلخدددر يف املعايندددة اجلسدددمانّية ا ارجيّدددة يُدددز ا الفضددداء الفا ددد  ّددد  جسدددديّة الدددذات 
د عددن جسدد نفصددارا اجلسددماينّ علددج حدددود جسددمانّية الددذات وا هددذا ي اةددر وجسددديّة اآلخددر املقاّدد  رددا. البعددد الفضددائ ّ 

وهدددو ّدددذل  احلدددّد الدددذي يشدددّك  النةايدددات  ،عيددد ّ  اآلخدددر. حددددود اجلسدددد هددد  ّددددايات باةدددر  للعيدددان كوجدددود خدددارج ّ 
ا ق دوم د. الدذات خدرت يف ا دار  العيد ّ  كبدايات التجّل  والاةور العلد ّ   ،آن واحديف و  ،اجلسمانّية. وهو يتماةر كذل 

 ال .في  وعز ، و ستبطن  يف  اّملةا ّ  ومبمكنات احلراك في  ومن خالفضاء الفا   ّينةا ّو  اآلخر؛  ُقّصر  وبّر 

 ختزال  رو إاالت  عدز الفعد  ارداد  رو الدوع  املتوّجد  حندو مدا هدو خدار  عدن الدذات تعا ج مع  من ّايف ياولة ا
ةدا. كمدا يلإبة ّالنسد الدت واأ والسديطر  علدج مدا هدو خدارج ّ علدج ممكندات اال هدذا الفضداء عدز الدذات .  تسدّلطّقصديّة

ىل مددا هددو جنددذا،ا إرو ا   مددا يفصدد  الددذات عددن موضددوعات  عا فةددا مددع اآلخددرين،ا  تعامدد  مددع هددذا الفضدداء علددج رنّددرهّندد
د الدذات عن ّيمّية أابدا تد فرتاض ّ ومن خا  خروجةا اال ،آخر ومغاير را من الكائنات واذمكنة واذامنة واذفكار



[9] 
 

ا عدن مدا هدو مغداير فرتاضي  م  فاع  يف  كوينةا كذات منفصلة اما هو مغاير را فيةا كعاالتيطان  كوين أابا  نّر عز ا
 را.

، ومآرددا يف ممابددا لدديك ف سددم عنةددا  اس يياهددا لدديك  ددادر  ملبدددر يف  كددوين الددذات لدديك منةددا، والفاعدد  يف  فددتّ ا
-Sein-zum هايددددضر ّدددالقو مدددا و دددف  حندددو ممابدددا )ري  ،ويف الدددياق يياهدددا ،مبلكةدددا. هددد  مقذوفدددة مندددذ مولددددها

Tode ) . ّتدد  رو ّتصددو ر الددذات مندفعددة مبددا هددو مغدداير رددا عددز فضدداء وامددان لدديك مبلكةددا، واىل رفدد  ال قبدد  رددا ّتجّر
الدتذكار للماضد  القريدم فنائةدا. احلاضدر هندا الدّيا  ّد  االعنةا ّاملطل  من حي. يكون في  مصري  امآل ، كون  خارج  

retentionالت صدددا  ملسدددتقب  قدددادإ، وانتادددار االprotention  ،لدددوج ّ فنومنو وهدددذا هدددو احلدددا  مدددع الفةدددد ال 
نتاددار ستشددّ  يف الرتقّددم عددز املعددي  رو ا مددا يُ   يف حيثّيا دد  ال يتماةددر مندد  إاّل ، ولددو رنّددللددزمن)اروالددرّ (  الكاالدديك ّ 

 عّابددا، رو املسددّببات عددن رالددبا،ا،الددتقراء حصددو  املعلددوالت عددن ىل ااملسددتند إاملتوقّددع مددن اذحددداف ولددو عددز التخمدد  
 وقوعةا احلتمّ .ولكن من دون التيّقن ّ

 اآلخر

يف  د  يف ّدنيّدة وجودهدا احليدويّ للدنفك املتجّسد ومسدتلزمات احليدا  ،اللغدة والنطد   دااإ العاقة احلاضر  دوم دا مدع اآلخدر
ة عرضدّية مدن التفخديد هندا حداالت  ارئد شدّك  ة واذنانيّدينونتةا ما ّد  املولدد واملمدات. الفرديّدة كل ط ّبعموالُ  ،هذ  الدنيا

التسدامةا إىل الغفلدة والنسديان  اولدو عدز ،والي  تصدارع يف أابدا مدع اآلخدر الفاعد  فيةدا ،املنعزلة واملنغلقة "رنا"للد الذايّ 
خدر التكدويّ  إضفاردا لفعد  اآلة أابدا عدز و سدطي ّية ملاهيّد ر ا  وكيدات لذا ّية ضري متجدذّ ذه يفو  والسةو العار . اآلينّ 
 ّتصّنع علج ما هو مغاير را.و ، التعاء الطارئخا  اال من فيةا

وعدرق  ،جدنك البشر مدن كد ّ  ري اآلخرين من ،العي ّ  هو املغاير للذات وجلسمانّيتةا يف الوجود ا ارج ّ  واآلخر
ة رو الكائنددات يف البيئددة الطبيعيّدد ،ةالثقافددة والبيئددة العمرانيّددد رشددكارا يف ء ّتعدددّ مددن اذشدديا حددّ  رو ديددن، رو  ةة وملّددوقوميّدد
رّ  إشدارات  فيد  اة واذكثدر تريدد  . اآلخدر يف دالال د  االعاّمدوهيدو ّ  ا هدو عيد ّ لآلخر دالالت روالع ورّعدد ممّد ولكنّ  تةا.يّ ّو
  لنا ّت ديد  ور د  وو دف ، أل  الذي ال ق ب   هو "اآلخر"إّن  ري .ّبعد  املطل الرار اذ من يفو جاحملو  ،غمو الحنو 

ددة الوجوديّدد ددوالددذي هددو مغدداير ملددا نكددن رن  امسدد  التجّر  دوم دددا الفكددر إليدد  يشدددّ  ذل ة، كونددد  ينسدد م مددن الفكددر، ّو
 .ىل أا   املنس بةوجيذّ  إ
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يقينيّددة الددزوا    علددج وهددو مدددلّ  ،علينددا، هددو البتّددار للمعشددر وللوجددود الدددنيويّ  حدد ّ املددوت هنددا، ألدد  الددذي هددو 
ن عدز مدرور الدزمن. املدوت هدو اآلخدر الفاعد  يف ويف  دريور  املكدا ،ا د  يف الدزمن السديّ للدذات املتجّسد والفنداء ،والفساد
ددمنددذ رن رُ  ،الددذات دد  وبُ كاجدد  مسددّمج.   يدد  املصددري الدددنيويّ لوإ ،دتوج   الفاعدد    يقاتةددا إىل اآلخددر   عددن الددذات الغافلددةم 
ا هددو مغدداير رددا. فةدد  ّدد  ممدد ،طبّددع وجودهددا هملتدد ، وُعةدددت إليةددا كددون كينونتةددا واوارددا ليسددت منةدداالددي  ُ  اذمانددة  فيةددا 

، ويف مددع اآلخددرين اليددوم ّ  موجددود  واائلددة ّغريهددا ال ّددذابا. والددذات يف ضفلددة عددن كينونتةددا وفسددادها يف  ددراعةا املطلدد ّ 
 عدز التوريد. ي ال ضد  فيةدا ندافع ملدن لد  رجد  يف املمدات إاّل الد ةالدتةاكيّ علدج اذشدياء الزائلدة واال الت صدا  التبداد ّ اال

 للقادإ.

 اآلخر في الذات

املناقدم، لديددات ملمكندات املعرفدة، ولتا دي   ريض دا، وفيد  وجوديّة رّعاد رنطولوجّية ل الذات مع اآلخر و داخ   راّط 
نزياحدات القطعيّدة والقسدريّة مدع اآلخدر االعامدات لمدان والتثداق  مدع اجلماعدة، والتفاعد  مدع البيئدة. الغفلدة والنسديان 

يمّية ماهّيتةا ،عز ضياّ  املصطنع يف ّا نة الذات عندما  وّكد فرديّتةا ورنانّيتةا. عنددها، يصدبس اآلخدر مدا هدو ّدارا  ،ّو
آلخدر الفاعد  للعيان ويفاهر لل واّس يف رشكا  شيئّية،  تبدّدل فقدط للدذات يف احملديط ا دارجّ  ّددال  مدن ر دالة يفةدور ا

 الذات. ميد  كوين يف 

ر واحل فد  ذكالدمدن كر هو االتجماع الذات لذابا، ري تّل  اآلخر فيةا عز  دوهنا ملاهيّدة أابدا. ولصد  كدّ  الذ  
الغفلددة. احلضددور  ،عددن البصددري  يددنف  مددا  فددّتسو  ،اليقاددةحصددو  رالددبايف  مددن خددا  ،سدديانالن مددع ار ددداد الددذات عددن

 االعرتا  كسر للنكران. ،كش  رفع لل جملا ،سة للةجرالعود  معاك   ،الغيايفقدوإ من ارلا  عندها 

الدذهّ   ّد  علدج العتبدة ّد  الدداخ  وا دار ، تموضدع الفاع  يف  كوين ماهّيتةدا الذات يف  فّت ةا علج اآلخر 
ال يف الددداخ  وال يف ا ددار ،  ،in-between liminal احلدداّس واحملسددوس؛ ري املوضددع ّدد  "هددذا وأاك"والعيدّ ، 
 "رنا". فالدد(Gaston Bachelard كمدا قدا  ضاالدتون ّاشدار) entre-ouvert ةمدا يف آن واحدديورمّبدا يف كل

ر   ،Ich und Du) رو رندت   ، ُدزاك رندت   يف ناربدا إىل الدد"رنا"  دزا  رو ،(Martin Buberكمدا قدا  مدار ن ّدّو
ممتلئددة  اقدد  اةدر لنفسدةا علدج رهّند . الدد"رنا"، رو الددنيارو املوجددودات اتالكائند، اذشدياءالدذات مدن خدا  ناربدا لدذابا 

مدن حيد.  هد  "رندا" .microcosm/macrocosmوالعداك عيند  إنسدان كبدري  ،ا عاك  دغريكما لو كاهنّ   ّالعاك،
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يّددة العدداك مددن دون رن لّ وي كلددغلدد  اك معددّهدد  شددبيةة عندددها ( هددا ّدداآلخر، وهدد  فارضددة مددن دون اآلخددر املددال  ردداؤ امتا
مدن حيد.   Leibnizمدا قدا  ّد  اليبنيتدز  ،رو مدا شداّ  ،اكّية العدلكلّ  ،كذل   ،واك رخرل حاملةيكون ل  نافذ  علج ع

 . monad) موناد ا كون 

يف كيفيّددة باةددر اآلخددر فيةددا. الددذات التفاضددلّية  وّكددد هويّتةددا  ومغدداير رددا يف لديددد الددذات املمتلئددة مبددا هددو آخددر
عددز الددعيةا لصددون أابددا مددن خددا   ددون وألدد   الفاعلددة فيةددا، othernessمددا ّدد   عّينددات اآلخرويّددة   فاضدد  يف
الدذي  كدون لد  رفضدلّية علدج ضدري  ، د مدا هدو رفضد  ردا وفيةداالذات لددّ . ومزا لتفاضل  عندها را ما هو مغاير وحف 

وهددذا خيتلدد  عددن ناددر  إنانويدد   .  معّينددة قددد  تغددرّي ضددمن يفددرو روىل مددن الددوا  يف حفايفةددا عليدد   جعلدد و  ،يف  ددوهنا لدد 
 . face-à-faceولعاقدددة الوجدد  لوجدد  معددد  l’autre/autruiلآلخددر  Emmanuel Levinasليڤيندداس 
يف  وكيدددد الدددذات علدددج  را بيّدددة يف   فاضدددلّية   الدددذي يُدددز ا عاقدددات ّيميّدددة   ،ال يرالدددد هندددا معددداك املعدددي   راكددد  ليڤينددداس

وكوهنا يف كثدري مدن  ،القرىب لةالتعام  مع     يف  بائع ،علج البي  املثا  ،كما هو احلا   ري رولويّات حضنةا لآلخرين؛
ولكدن  ،عاقات الوج  لوج  مدع اآلخدرّية هذا ال يتضاريف مع التوكيد علج ر ّ  روىل ّاملعرو  من الواها.  عتز اذحيان

 مدددع اآلخدددرين côte-à-côteا إىل جندددم علدددج التموضدددع كدددذل  جنب ددد ،ويف كدددّ  الادددرو  ،امدددن دون  فضددديلةا دوم ددد
املعدددامات الويفيفيّدددة واملشددداريع املشدددرتكة الدددي  تطلّدددم رداء  مدددعحدددا  اذمدددر )كمدددا ملّدددس إىل ألددد  هايددددضر(. وهدددذا هدددو 

عددإ الكفداء  يف  عدن وملدا قدد يرت ّدم ،ة النداسملا يف أل  من مصل ة للدذات ولآلخدر ولعاّمد ،اذعما  علج ركم  وج 
 اذداء من ضرر علج اآلخرين.

عنةدا، ري إّن الغمدو  مدااإ حلاضدر   كدون نفسدةا ضريبدة   ددرك  لذات الواعية ملا هو فاع  فيةا ممّا هو مغاير را ا
إ دار الدوع  ردا ّد . الدذات منكشدفة ّدالقّو  علدج إمكانيّدة رن يعدر   ا خدار ومع ما يصدر عن أاب ،ةا مع اآلخر فاعل

عليةا السوء من  ميمةا، رو مدن فعد  اآلخدرين املوّجد  إليةدا. التوكيدد علدج ارويّدة الذا يّدة لديك ّالضدرور  فعد  رنانيّدة، رو 
وإن كانددت  فعدد  ألدد  عددز  ،الددذات عددز  ددوهنا ريض ددا ملددا هددو مغدداير رددا وفاعدد  فيةددا نللفرديّددة، ّدد  الددبي  لصددو  اتددذير  
 .ّ  مرا م اذشياء الي  سعج لصوهنا التمييز

 تقوقع و تموضع دفاعي ا تا  إمكانّية  طويعةدا، ورمّبدا الد قةا مدن قبد  اآلخدرين يف نضدارا املطلدّ  اليدومّ  الذات 
اآلخددرين رددا عددز احملبّددة ولددو مددع طويددع  تقبّدد   الددذات للطبيعددة واحليددا . املعدداا اجلمدداعّ ، ويف املسددار احليددوّي يف خضددّد 
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لو جددد قةددر لتوكيددد الددذات علددج هويّتةددا املنفصددلة. افيةمددا العشدد  واحلددّم تددذّمر، والتشددّتت رحيان ددا. و القليدد  مددن التنددافر وال
 "الوجدددددان"ّدددد   عددددز اشددددتقاق الو دددد   هنددددا يقدددداريف اآلخددددر. الو جددددد نصددددةار يف ّددددان يدددددفع الددددذات إىل  لددددم االيكدددداد 

. ورمدا  شدارك الفاي دحقدائقّ  ولديك ، عز الوجدان الوجدودّي، والوجدود الوجددايّن. والفصد  ّينةمدا ك دالت  "الوجود"و
 يف املصدر، ري االجتةاد يف العم  ريض ا. "اجلدّ "مع 

  المديونّية لآلخر

تد ، فةدو ريض دا مدن مقداإ مدا هدو  .كينونت  ممّا هو آخدر مغداير لذا د ُوهم  الكائن املوجود ّغري   ومما د  خدار  عدن إ دار تّر
االددتمّد  ّيتةا موجددود  كعنصددر حيددوّي  بيعدد ّ آخددر مغدداير لدد ، وفاعدد  يف  كويندد . والددذات مددن حيدد. تّسدددها هدد  يف ّدددن

دد  نددووّي خددا ّ  ، و فدداعات كيميائيّددة وأرّيّددة يف عنا ددر DNA ممكنا دد  الوجوديّددة مددن خددا  جينيّددات موروثددة، ّو
لد والتغدرّي علج ممكندات التداق منفت ة   بقج ملعاك احلتمّية البيولوجّية يف التكوين، و  را ة  ولكن من دون رن  كون  ،  حيا

احليدوّي البيئدّ  الواهدم لل يدا ،  والزمدان، واحملديط ا الوجود اجلسمايّن مااإ للمكدان. وهذكتسايفعن  ري  التثاق  واال 
والتثداق . و ددّ  هدذ  هملتةدا علدج   ملشاريف واملآكد  واملداول والكسداء واللغدةوا وارواءك ف  وملمكنابا من الراق، من الندَّ 

ا.  ُددزا مددديونّيتةا ملددا هددو آخددر ومغدداير رددالددذات يف  بّ رهددا ّالطبيعددة اإلنسددانّية كددّ  مددا هددو فاعدد  يف الددذات ومغدداير رددا. 
 ل  رج  مسّمج كما هو حا  املوت للكائن املائت. ن هو ماي  ةا. والدَّ ديّن  ا عن    ةا هذا مدانة لغفلتةن  ي  وه  يف د  

اللغة النا قدة فيندا يف املعدي  اليدومّ  السدّيا  عدز  برّ  خر. ّينمااآلنطوق  هذا ال يزا وجة ، ّ  وج  من وراء م
خدا   هندانسديان لا نا قة من خالنا. الغفلة واةا ريض  نا  تل  ىم  ممكنات نطقةا. ولكنّ . كما لو رنّ الغفلة والنسيان

هّندا  ت ددّو  إىل خا دم متواجد  مددع إمددن حيد.  ،يف ضفلتةدا ونسدياهناعدن ر ددالتةا   صددبس ّعيدد   . والدذات فد ر واحل  الدذ ك
ة، واذدوا يّددددددة، والشدددددديئّية، وعاقا دددددد  التبادليّدددددد ،رو متم ددددددور معدددددد  حددددددو  اذشددددددياء املتداولددددددة يف العمدددددد  اليددددددوم ّ  ،اآلخددددددر
اآلخدر مددن خددا   وكيددي لفرديّددة هددوّيي  لنفسدد  علدج حسددايف وجدد ياةدر وجةدد   يف االجتمدداع البشددريّ الدتةاكّية. واال

ومدددن  يف التعليدد  والتددداو  اذدائدددّ  حددو  اذشددياء ور ،ومشددداريع  ن العدداإّ شددتغا  يف قضدددايا الشدداواال يف العمدد  اجلمدداع ّ 
 رو  رفيةّية. اقتصاديّةرو  اجتماعّيةرو  را رّعاد ثقافّية كانتر، الواء خارا

لدج عو  ، زا املديونّية لآلخر، ّت ديدا   العينّية، رو ّغمو  رالدرار  مدن حيد. هدو ريض دا مطلد  ويجدويفعندما 
ددحنددو تدداوا أابددا ّشددك  التعددا  حنددو اآلخددر فيةددا. ويصددبس وجددداهنا و    نددزع الددد"رنا" ،الددرضد مددن يقينّيتدد  د للوجددود الفاعدد  ج 
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ان يف اآلخددر.  عدداك ولنكددران  ،علددج مددا هددو آخددر فيةدداوافعةددا اذخددرل للتمددّرد ك الددذات دفيةددا، والددذي فيدد  شددوق للددذّو
 ،ة يف ر ددالة وجودهددا اآلينّ ديّدن ددت  ن  كوينةددا. فةدد  مُ ي ددد   عددنالددرضد مددن وعيةددا يف اليقاددة مددن الغفلددة  علددج ،مددديونّيتةا لدد 

ددا اائلددة يف دنيويّتةددا. كمددا يتقدداريف الو   ددة، والددي هدد  حتم  ددوكينونتةددا املوهّو كددذل   تقدداريف الدددنيا د ّالوجدددان والوجددود،  ج 
تاّمدد  املت ددد مددا يدددزا  فقدددط هددو لدديك و ، "رنا"يّان. اآلخددر لدديك ىدددّرد قددرين رو قرينددة للدددديّن املنددده  مباهيّددة الدددد  د  ّاملديونيّددة، ّو

"رنت  كعاقددة مددع الددد" اآلخددر هددو الددّر مديونيّددة الددذات يف ، رو مددع هددذا رو ألدد  مددن املوجددودات رو اذشددياء. " رو الددد"رنت 
 .لكن فاع  فيةا ،ملا هو مغاير را الوجوديّ   ميد  كوينةا

 الِرْزق

ددا لوجد  مامدس ضمددو  واحتجدايف اآلخددر، وهدو ّدذ ل  يتعددّدل لديدد الشخصددّية. يف اإلنسدان الدذي يقاّدد  الدذات وجة 
املديونة يف وجودها ملا هو مغاير را إّ دا هد  ريض دا مراوقدة يف كينونتةدا الدنيويّدة، كدذات متجّسدد  يف ّددنّيتةا مدن  الذات

راق ،دا يف اجتةادندا يف هدذا العداك ردا عندد ّعضدنا فدائ  يتخطّدج مدا نُد د والطّيبات اليع  والند  قب  ما هو آخر مغاير را. 
وهددو مبثاّددة الفددارق ّدد  احليددا   ؛مددا ال نلكدد  آخددرونيف ماهّيتدد  حنتددا  إليدد  يف ييانددا، وهددو مددن حيدد. كوندد  فائض ددا يُاةددر 
 ملداولايُدرا ق.  ك النعداإ الراق ملدندانة قةا، وه  مُ ا  ر   )ملن( واملوت ّالنسبة إليةد كم روم . الذات املراوقة مديونة ملا

مددن د والددراق ع  واجلددوع والعددراء. الددند   ارع ا دداء والعطدد روإ الددذي يصددوجدد  آخددر عنددد احملدد اوالكسدداء، ردد ءوالغددذا واملشددريف
 يف قيمتةدا الوجوديّدة عنددما  تعدارك الدذات مدع الضدجر والغثيدان نزلقدة  رن  كدون مُ  ،يف هدذا املنادار ،ال نكدن الي اذشياء

الضدددي ، رو مدددا  مدددع ور ،(”nausée [ontologique]“: عبدددار ّالا متافيزيقي ددد Sartreمدددا و دددف  الدددار ر ري )
. كيددد  ر دددس neurosis صدددايفالعُ ّ املرضدددّية اإل ددداّة مراحددد  منةدددا يشدددا،ةا مدددن احلددداالت النفسدددّية، ورمّبدددا مدددا يطددداو 

دد ،دع  لتسددّلط الضددجر والغثيددان ومددا شدداّ  علددّ  ورنددا مددراوق ّددالند   يف حالددة  ،ومنددذ البدايددة ،ذخّي عندددما ركددون يف ألدد اّو
و عدددائ  اقدددد يتسدددّلط علدددّ  مدددا يشدددب  الضدددجر والغثيدددان يف  دددميد  ؟مبدددا هدددو فدددائ  عدددن ع دددو اي مديونيّدددة ملدددن )ملدددا( راقددد 

  سدددد ّالر اّدددة احلددداّد ، ولكنّدددرو حصدددو  روضددداع  تّ  ،شدددتداد ارمدددوإ، ويف حددداالت ايف ّعددد  الادددرو  الصدددعبة مبدددديونّيي
رو الغثيددان ومددا  الضددجررو  الضددي بات هتمدداإ مبددا هددو خددار  عددن ر ددر مسددبّ ىل االورعددود إ ،الددتجماع نفسدد  وأايود ارعددا

قداهر   قداريف  وجدانيّدةعنددما رواجد  حداالت      معاكسة مث  هذا الكسدو  يف نفسد شاّ  من املشاعر. وقد ال يوفّ 
 يف التداثري من لّكد الياس والكآّة واإلحبداح رو مدا شداكلةالعا  لج اذمرا  النفسّية. رحتا  عندها إىل اما يرتّ م ع
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نا نتناو  موضدوعنا هندا مدن منطلد  احلداالت النفسدّية الدي فإنّ  .،كما رشرنا يف ّداية هذا املب   ،مبزاج  ونفسّيي. ولكن
 ،عند  و تعدام مند ن  ر دّد ، روإن  اوردا اذك والضدي  ،والدي  سدتطيع ،psychosis صايف رو مر  نفس ّ ال يطارا عُ 
 ،ة النفسددّيةالصدد ّ  مددن حدداالت نددّر هنددا عددز ىل الددذاتالناددر إإّن . ري اولدديك ّالضددرور  قطعي دد ،اولددو مرحلي دد ،رو  تجدداوا 

 ومن ضمن مسّلمابا.

ددراذشددياء الددي  تلدد   شددك  عيدد ّ  ،ُ اة  ا، وهدد  الدددافع حنددو اجلددّد يف العمدد  ا ددريّي االددتجاّة  لتفعيدد  مددديونّيتن ،ّو
  علدج ألد  لَّدد   )كمدالآلخدر  "شدرو ةاملضدري الضديافة "رو مدا يقداريف ، (?the call of conscience)الضدمري 

(، كشدك  مدن رشدكا   فدّتس  hospitalité inconditionnelle:ّالقو  Jacques Derrida جاك دريدا
مبعد  وجودهدا،  علدج  بّ در الدذات االعرتا  مبديونّيتةا، ومبا ه  فيد  مداندة. وهندا ال يعدر  الكسدو الذات ملمكنات 

إرالارا إىل كينونتةا يف هذ  الدنيا. الند   واملخافدة مدن  الذي يااإ عدإ دنومتةا Angstالقل  ّ الشعور د لم  معةاع  ّو
ّينمددا  ،ُحددرإ منةدداقدد هددو الدبي  احمليددا ملددن هدو يتددا  رددا و  ُعدددإ. ومدا فددا  منةددا و   تةافددت . فةدد  ُوهبددت والدو فقدداهنا
 ّد والعم .ت لغري  وإن عز اجل  ق  ا  ه  رُ 

الوجوديّة ويف كينونتةا. وه  كذل  يف العيةا املتجدّدد للتّملد  واالالدتقرا  ّغدري كفايدة النفك فقري  يف ماهّيتةا 
ودّي  دزا هندا معداك التوا د  النفسدّ  الددف  مدع وجددانّيات ا فعلدّ  عيدّ . يف املنطلد  الوجدو  ل شياء الزائلة ومن دون ع  

رن ركددون "الددي ُعةدددت إلينددا؛ ري  /الوجددودقدد  يف ّدد  رمانددة الكوند وث  ب ددالددذنم وا طيئددة واملخافددة، ومددا يشدداكلةا مددن ك  
والنسديان مدن خدا  م الغفلدة ُجدكر يف رفدع حُ .  تجّلج فتوحات املطلم الكادر وراء اليقاة والذ  "ال ركون رن ّدال  من

 .و لم الغفران لصي  السعاد جتةاد يف اال

دددويغددددو التاّمددد  والفكدددر هندددا كتجّليّدددات لل    دددة، د والشدددكرم  ب دددد و لدددم الّر  واالت صدددا  السدددكينة يف خضدددّد الك 
فد  ال احل  كر و ولكدن يف الدذ   . ؤ ين الكدون الدذي لديك مبقددورنا رداومةاّة عدمّية املوت، واملآ  يف إضفا  رمانة الوع  ّدد  

دإن  "يف اذ د   جنسان ما ُعةد إلي ، حّ  ال يبق  ينسج اإل دمن  . وال  "سديانالن  "مدن  "انإفع د"، علدج وان "يان  س  هندا هدو ّ  س 
 .جدغائم عن الو  ال

 غةالل
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ددة منطوقددات ر كددز يف منةجّيا ددد  علددجة اإلنسددانّية اىل الطبيعددمب ثنددا هنددا يف الناددر إ  مامسدددة وعلددج ،لوجيددافنومنو ال مقاّر
ددةالندداّع مددن احل مسددتمّد  مددن عنا ددر فاعلددة يف املددوروف الفكددريّ   اّمليّددة الددتلةاماتا غددة ّالل ،عنددد اذقدددم  ،كمددة املكتّو

يّددة. وهنددا يددزا اللسددان الددذي  سددتمّد مندد  اذلفدداي علددج رنّ  لفلسددفّية عددن املفدداهيد ا يّددة  لدد   فعدديات معرفيّددة ال  قددّ  ر ّ  العّر
الدتخداإ اذلفداي ومدا غدة واعلدج يوريّدة اللهندا عندما نرّكدز فّية املّتبعة يف الب .. و ساه  الفلواملن الي لملةا معاين اللغة

 ايف ّيئدة املنشد كتسدبة  م ،رّوال   ،ىل كون اللغةنا يف املقاإ اذّو  نشري إفإنّ  تس ،ا،را من يموالت داللّية يف املعاين الي  تفّ 
ست صدد  عليةددا ّالعقدد  والددي يُ  ،للمعدداين العدداّر  لّلغددات كتسددايف املعددريفّ اال س معةددا رالددبايف وممكنددات الددي  تفددتّ والوراثددة 

ّدعداء ر د ايف  دناعة املنطد  ذحكداإ اللغدة. وال نقبد  هندا اوالف ي والتدّّر والفكر والعلد. املعاين والددالالت خضدع 
دوبُ    يف اذلفداي املنا قدة  ددقّ  ورنّ  د مدع اللفد  فقدط ال املعد ،علج ره  الن و مدن رهّند ردذ  مدن  ومدا ،ةا يف اذقدوا عوض 

 دمددا ّيددنة يف  ددطراع احلكمدداءائقّيتدد . وهنددا يددزا وجدد  مددن روجدد  االددتخرا  رالددبايف ورحكدداإ حقوا ،حلمدد  الفكددرممكنددات 
اللغددة مددن حيثيّددات علددج شددتغا  واال، مددن جةددة لسددفّية واحلكميّددةعددار  الفامللصددي     علددج الددبي فيدد جيتةدددون حددو  مددا

 جةة رخرل.

 ال يكددون لنددا مددن حورددا حددّ   ،غويّددة الددي وردت يف مب ثنددامددن  وضدديس ّعدد  املسددائ  الل ،ا تدداإقبدد   ،ندداال ّددّد ل
ومبدا نكدن إالدقا    ،عنددما نتدداو  هندا ّاذلفدايرو لغط ما يف  اوي  املددلوالت املدراد  مدن خاردا.  ،لتباس يف املقا دا

الشروع يف  اويلةا و فسريها وإّاندة معانيةدا ومدا ردا مدن يمدوالت، من ّّ و  ،من الدالالت وفيةا رو  وليد  عزها ،عليةا
ندااندا فإنّ  يّدة ومدن خدا  ا ،ارحيان د قرّت مدن رلفداي لداك  مددا ورد يف  ،شدتغا  ّقضدايا الفكدريف االعينةدا الدتخداإ اللغدة العّر

، وإن  شدتقاقات مدن لسدان العدريفا هذ  وملعاد ،املعاين يف ديّة  الكرم. املصطل ات من اذلفاي لم   عدّ  النّي القرآينّ 
يف مسددارات التفّكددر  ،ا علددج ّعدد  اذلفدداينست صدد  رحيان ددكر احلكدديد. ت الددذ  قددرتايف مددن ّعدد  كلمدداكددان رددا كددذل  ا

قدددد  علددج معددان   روجةةدداويف ّعددد   ،اوإن دلّلددت ريض دد ،القدددرآن الكددرممددع مددا ورد يف  ن رددا  قددداريف لفادد ّ يكددو  ،والتاّمدد 
ددة  كدون يف  يّددة إالددةامةاكيفّ التاّمد و  ،لفيدز علددج التفّكددر ّددالالت اذلفدداي ومثدد  هددذ  احلداالت فيةددا. يف مغزاهدا متقاّر

و اوي  معاين ّع  اذلفداي الدوارد  يف  ىل النار والتدقي  مبمكنات تديديّة يف  فسري فتيس آفاق جديد  للفكر  دفع إ
يّدة . وهذا ي  الكرم النّي القرآينّ  ريّدة مبدا ورد مدن  ددّّر علدج خلفيّدة  داثّر رعمداق جدذورها الفكندت  عدن االدتخداإ اللغدة العّر

مددا ورد  الكددرم ومددا تلّددج فيدد  مددن رلفدداي. القددرآينّ  و اّمدد  و فّكددر يف وضددع التدداويات والتفسددريات حددو  دالالت الددنيّ 
تفسدددري ا ورد مدددن المدددع املدددوروف واملتعدددار  عليددد  عندددد رهددد  العلدددد ممّددد ، ضددداريفرو  ،افيةددد عدددار  عنددددنا مدددن كلمدددات ال 
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ويكدون هندا  .لتفعيد  مددلوالت اذلفدايمدن آفداق  ّد  مدا يتفدّتسو  لفكدر عيند تنشيط ال يف كّ  أل  إثراءو والتاوي  حورا. 
غددة مددن ممكنددات لتفعيدد  الفكددر. وهددذا هددو تفاالددري والتدداويات ومددا لملدد  الللل كمددة وللفلسددفة ردوار يف التفاعدد  مددع ال
يف  كّوهندا ووجودهدا بيعة اإلنسانّية من التدلي  علي  عز باةر مديونّية الذات اإل ار الذي وّف  لنا يف مب ثنا حو  الط

 فاع  فيةا.لكن ير را و عز ما هو مغا

 


