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 ةالجسد في الفلسفة الوجودي  
 (1)وجيه قانصو

 

 وجيه قانصو، اجلسد يف الفلسفة الوجودية، أفالطون، فلسفة اجلسد، سارتر. الكلمات المفتاحية:
 ،ومنوت مبوته ، ونواجه اآلخرين من خالله،، الذي نولد فيه ونعيشواجلليي  اجلسد هو هذا املعطى التكويني 

ذ حبي قد يف تشخيص حقيقة اإلنسان والعامل. و  وموقعه ،ودوره ،وظيفته يف تشخيصد ونرتدي ومع ذلك حنار 
نكباب ذوا االا حبي أكثر مي ، حول الوجود البشريي  أحباث   وإجراء ،اطفهال النفس وعو تأمي  ،يف البداية ،الفالسفة

فهذا ة. ومادي  ،وآلة   ،ه قفص  ى إىل معاملة اجلسم كأني دي . ما أة الوضع البشريي على واقع اجلسم وعلى حمدوديي 
لكي يبلغ لسلسة من القواعد واملعايري ه إخضاعضرورة  إىلو  ،الفساد اجلسم مقري  ه إىل أني نبي قد فيثاغوروس 

 إذا انفصلت عن إالي ال تكتمل ة احلياة اإلنسانيي  حينها ترى أني الفلسفة كانت .  نسان الفضيلة واملعرفةإلا
 جتذيرها احملسوس.

تافيزيقا التمييز ما بني النفس واجلسم، ، إرساء م  ميًا، وديكارت حديثًاة أفالطون قداستطاعت ثنائيي   
ها مع ادتي وا ،جوهر احلياةو  ،النفس جوهر الفكرف. نيمتناقض  ، بل و ينني ومتمايز  ين خمتلف  جوهر  بصفتهما 

د د شدي وق. (2)"ةً يي مادي  أشدي  اجلسم عنصر  و  ،خالد   إهلي   عنصر  ألن النفس حبسب أفالطون "اجلسم عارض، 
 :بقولهاخلادعة،  بتعاد عن احلواسي ضرورة االعلى رت ديكا

. ةوخاطئ أو سأعتربها باطلةً  ،ةشياء اجلسميي صور األ  من فكري كلي ي وسأحمي حتي حواسي  سأصرف كلي 
ا أكثر لدى ومألوفً  ،ا أكثرمعروفً  ،اا فشيئً شيئً  ،أو أغدو ، داخلياًل ومتأمي  ،ا فقط على ذايتحمافظً  ،سأحاول

 (3)ر.يفكي  فأنا شيء   ،ذايت
النفس  اتوصف   إىل رتبة النفس املتمتيعة وحدها بالقدرة على التفكري. ،برأي ديكارتتنتمي، احلقيقة ف

 ،نويظالي  ،دون األخرى بوضوح  ر إحدامها ن ميكن تصوي االلت ،متدادمها الفكر واالن تاواجلسم األساسيي 
، يف معضلة ومأزق تفسري التأثري املتبادل بينهماديكارت ع وهو ما أوق ان أحدمها عن اآلخر.خارجيي  ،اجوهري  

 لتلك العالقة. ارتباطهما الدقيق، وذهابه إىل التفسري امليكانيكيي  وسري 

انبعاثهما من القول ب، بالنفس واجلسمبني  أن يهدم جدار الفصل اجلوهريي  ،ة  ل مري ألوي  ،بينوزااساستطاع   
تت  وتارةً  ،تت صفة الفكر ا إليه تارةً منظورً ، يكون واحد   فرد  واجلسم واحد. فالنفس  وجوهر   واحدة   حقيقة  

                                                 
 أستاذ الفلسفة واهلندسة يف اجلامعة اللبنانيية. (1)
 .فيدونأفالطون،   (2)
 .67)بريوت: منشورات عويدات(، الصفحة  ال احلاج، ترمجة كمةالت ميتافيزيقي  تأم  رينه ديكارت،   (3)
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من  ال هنائي   ت عدد  تهذا اجلوهر ى ، ويتبدي هلل أو الطبيعةفقط: ا واحد   جوهر  ففي العامل صفة املدى. 
ن ان متمايز اتعبري بل مها وهرين خمتلفني، من النفس واجلسم ج فال يعود كل  هي طرق وجوده.  ،الصفات

كون تواحدة ،  حلقيقة   انخمتلف انبل مها توصيفعلى اآلخر، أحدمها ر ال يؤثي هما، بين يقوم تواز  ، و واحد جلوهر  
بذلك أدخل اسبينوزا انفعاالت اجلسم ورغباته . اومن وجهة نظر الفكر نفسً  ،اوجهة نظر املدى جسمً من 

ما تدرك   بقدرف إىل ذاهتا إالي "النفس ال تتعري ينوزا: يقول اسب ،ف النفس إىل ذاهتا لتعري وسبياًل  رًاوشهواته مؤشي 
 ذاهتا.ة اإلنسان ا آخر سوى ماهيي ليست شيئً بذلك، والرغبات الشهوة لتكون . (4)أفكار انفعاالت اجلسم"

نطالق من اجلسم ، االامن اآلن فصاعدً  ،فةالفلسعلى " ر موضوع اجلسم مع نيتشه، الذي رأى أني تطوي   
اإلميان باجلسم ف .اأكثر وضوحً  تيح إجراء مالحظات  يو  ،أغىن بكثري  بالنسبة إىل نيتشه،  ،. فاجلسم(5)"احليي 
احلياة و ، سوى وجود اجلسم، حي   كائن    وأليي  ،لإلنسان ة وجود  ليس ثي ، إذ ميان بالروحا من اإلرسوخً  أشدي 

ما بني النفس  ة  بيي إقامة ترتي  ر الفكر يقوم يف اجلسم، ومل يعد ما يوجبالذي يفكي و هي بالتأكيد حياة اجلسم، 
ة جيب أن تأخذ احلساسيي  معرفة  ة وأيي  .قيمة   ةأو أيي  ،معىًن  أيي  يعد هلا ة النفس واجلسم ملثنائيي  واجلسم، ألني 

... ه جسمكيف جسمك يسكن إني  ار  جبي  د  يقبع سيي ، يقول نيتشه، "خلف أفكارك وعواطفكإذ ا هلا، منطلقً 
 وما الروح إالي  ،اارً جبي  ادً جلسم سيي مع نيتشه أصبح ا . (6)للروح" ر  تطوي  سم يف كلي ق األمر فقط باجلا يتعلي رمبي 

ة النفس ثنائيي  خيدم مفهوم احلياة، من دون أن حيلي   كليي امعىًن  ،يف التحليل النيتشويي  ،اجلسم ظلي  بيد أني أداته. 
 اختبارات النفس يف اجلسد وعربه.واجلسد، أو يعاجل 

 
 ةة والفلسفالوجودي  

هو اجلديد يف هذه الفلسفة نفسها، اليت مل تكتف بإعادة  ةاجلديد يف مفهوم اجلسد داخل الفلسفة الوجوديي 
يف  ة ليست حبثًاالفلسفة احلقي  ، حيث رأت أني تهاومهمي الفلسفة  تعريف موضوعملفاهيم، بل أعادت يف االنظر 

هي  ،رال العقل املفكي  ،ةأو الذات الوجوديي  ،ملوجودةفالذات ا ودم. بل يف املعاين اليت من حلم   ،دةاملعاين اجملري 
ة اليت أستطيع إدراكها يف العامل. فهو ساسيي نسان هو احلقيقة األاإل"اسربز: ييقول  العامل يف إجياد الفلسفة.

 أونامونو:ويقول . (7)"ا واقًعامكنً  شيء   يصبح كلي  ،وبه وحده ،متالء واحلياة. يف اإلنسانصف باحلضور وااليتي 
                                                 

 ، القسم الثالث.علم األخالقسبينوزا،   (4)

 فحاتصال ،للدراسات والنشر( ةامعيي ج )بريوت: املؤسيسة اجلأسامة احلا وتقيق  ، ترمجةنيتشه والفلسفةجيل دولوز،   (5)
 .60إىل  53

 املصدر نفسه.  (6)
 .147إىل  132 فحاتصال، ة للدراسات والنشر(سة العربيي املؤسي )بريوت:  ةالوجودي  الرمحن بدوي، عبد   (7)
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وعظم. اإلنسان املفرد الذي يولد وميوت  ف من حلم  لي املؤ  املوجود احليي  موضوع الفلسفة هو اإلنسان العيني "
أي  ؛(8)"هأجزائ ف بكلي سوعاطفته وروحه وبدنه. فاإلنسان يتفل بل بإرادته ،بعقله فحسبف ال ويتفلس
، إىل تليل يي تليل الوجود الكلي نتقال من ب االتطلي ، األمر الذي ف عرب جتربة اختباره مع جسدهيتفلس

الوجود يف جوهره وأصله هو وجودي يقول هيدغر: "ا. بوصفه فردً  املوجود الفرديي الذي هو  الوجود العيني 
أو الوجود  ،ةحوال اليت فيها ينكشف الوجود لنفسه يف اآلنيي ات املفردة. علينا أن نبحث يف األالذ ،أنا

 .(9)"ق العيني املتحقي 
 هيف جتاربأن حيياه  يه.تفكري فالد وليس جمري  ،الوجودحييا اإلنسان ة هو أن للوجوديي  لرئيسيي افالعصب   

والنظر إىل  ،ياة من خارجهاد النظر إىل احلوما يعانيه يف صراعه مع الوجود يف العامل، خبالف جمري  ،ةاحليي 
 .لفعااألفكار و األ كلي   ر عنهصدالذي تاألصل و الذات املفردة مركز البحث،  وهو ما جيعلموضوعه.  الوجود
بل هو  ،واحدةً  ةً مري  ة، فهو ليس ذلك الشيء الذي نكتشفهواحدً  ق دفعةً تحقي يال املوجود وجود  بيد أني 

 ، هو ما يصري، هو شروع  غري مكتمل   – ادائمً  – ة. فاملوجود هو وجود  يي الشيء الذي خنلقه بواسطة احلري 
 ،ق ما تنطوي عليهحق  قل من املمكن إىل الواقع فت  تى نفسها بأن تنالذات تعلو عل . هذا يعن أني واستقبال  

ختيار االفاملخاطرة تولد ضرورة التصميم.  ومن ،واإلخفاقللنجاح  ضة  ا معري ويف هذا التحقيق ختاطر ألهني 
 ن، ما جيعلأخرى موضوعة أمام اإلنسا ات  مكانيي إل نبذ  ه يف الوقت نفسه  أني ، إالي إلمكان الفعل ضروري  

وهلذا من أوجه املمكنات العديدة.  ،وجهنيو أ ،املرء جيازف باختيار وجه   ألني  نطوي على خماطرة  ختيار ياال
ا آخر غري ليس شيئً  هق نفسه. إني  بقدر ما حيقي واإلنسان ال يوجد إالي  ، يف الفعلإالي  ة  واقعيي  حقيقة   ليس ث ي 

 جمموع أفعاله.

يقول  ؛ا على إراديتفً مل يكن متوق ي  وهو وجود   يف العامل، ق الوجود ال يكون إالي تقي  واحلال أني   
 التسليم ا يف شباكه فال أملك إالي حمصورً  ،فيه وها أنذا، فيه يف هذا العامل فسقطت   "لقد رميهيدغر: 

حيث اهتا. ق فيه إمكانيي لتحقي ت نفسها الذا ه اجملال الوحيد الذي تفتح فيهألني ، إجياب   سقوط  وهو . (10)"به
إىل نفسها ترجع الذات   أني ، إالي الذين يأخذون انتباهها ،يف األشياء واألحياء مغموسةً نفسها الذات د جت
 .تها عن موضوعات العاملحفظ استقالليي جتاهد عربه يف  ،بني اإلنسان والعامل ر  فيقوم توت ي  ،ه إىل أصوهلاتتنبي و 

                                                 
 املصدر نفسه.  (8)
 املصدر نفسه.  (9)

 املصدر نفسه. (10)
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بل   ،وحدها معطاة   مفردة   ة ذات  ليس ثي فة يف العامل، هنالك الوجود مع اآلخرين، إىل جانب اآلنيي  
الهلا، حني د وجود الذات واستقيهدي وتوجد معه. هذا الغري  ،تفرتض بطبعها الغري الذي تساكنه ذات   كلي 
 ازائفً  ا، وتلبس وجودً السقوط فضي هبا إىلما ي   ،الناسأو يف  ،تذوب يف الغريويدفعها إىل أن  ،يهاويل عليست

وقد  مثل املوت. ،ة اليت تواجهها إذا ما أبصرهتاة احلقيقيي ا من األحوال الوجوديي رارً ، فوجودها احلقي دها فق  ي  
ه  إذا اعرتف له اآلخرون بأني ا إالي ه ليس شيئً لوجود الذات. وأني  وجود الغري شرط   ون على أني مجع الوجوديي أ

 عن نفسي. لديي  للمعرفة اليت ه ضروري  كما أني   ،لوجودي شيء. فالغري ضروري  
 

 ة والجسدالوجودي  
 موطن األحاسيس واملشاعره ة، حبكم أني ته يف الفلسلفة الوجوديي وحموريي  من هنا تظهر وظيفة اجلسم

والتواصل مع  ،مواجهة العامللتحقيق وجودها عرب  ف الذات إىل ذاهتا، وواسطة  لتعري  ختبارات، وسبيل  واال
 دائم   ا بالنفس، بل هو بقاء  ا ملحقً له، ليس شيئً جيعن نكون يف العامل بواسطة هذا اجلسم، ما حن الغري.

  .ها للعامل كلي ة وعيي باعتباره وعيً والشرط الدائم إلمكانيي  ،لوجودي
حبسب وجتعله،  عرب اجلسمجتري  وهي جتربة  العامل، يف جتربة حضوره ا كانت جتربة اإلنسان األوىل هي وملي 
بونيت، مريلو هذا جيعل من اجلسم، حبسب ا من خالله. عي  فرد التعبري عن ذاته واقالما يستطيع  كلي   سارتر،

 بالوجود  وهو الذي جيعلها تبدأ حتي  ،ااألشياء بإعطائها مكانً  سقط على اخلارج معاين  ي  ه ألني  ،ارً ى معب ي مدً 
ة المتالك ه "وسيلتنا العامي ا، إني مً  جسمي يرسم وحييي عال هبذا املعىن فإني تت أيدينا وأبصارنا.  كأشياء  

 ،ر  ومتأث ي  ر  للنفس مؤث ي  ة  خارجيي  يف العامل، هو "بطانة   اجلسم هو أثر   ، واملؤمتن على الرؤية واللمس، إني (11)عامل"
يف  ويتقاطعان. فجسمي  إحساس   ا يشتبكان يف كلي مإهني  بني اجلسم والعامل. ة حد  وال يعود ثي  ،(12)"ومرئيي  راء  

"اجلسم  ، يقول سارتر:همه على اجلسم كلي ميكن أن نعمي  ،نقوله عن احلواسي  وما .امكان، واألشياء مجيعً  كلي 
 .(13)الذي تشري إليه األشياء" يي هو مركز اإلشارة الكلي 

                                                 
، (2010راسات والنشر، دامعيية للسة اجلؤسي ، ترمجة نبيل أبو صعب )بريوت: املفلسفة الجسد، ميشيال مارزانو (11)

 .50إىل  45فحات صال
 صدر نفسه.امل (12)
 .الكينونة والعدمسارتر،  ، أيًضا،راجع؛ 75، الصفحة (املنشورات العربيية) ل جرب، ترمجة مجيةالوجودي  بول فولكييه،  (13)
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وجود اجلسم هو وجوده يف العامل فقط، وحنن يف العامل بواسطة هذا اجلسم،  أني  ،ر سارتريقري لذلك 
ا ة وعيي باعتباره وعيً جودي والشرط الدائم إلمكانيي و ل دائم   هو بقاء   بل ،بالنفسا ا ملحقً فاجلسم ليس شيئً 

 .(14)والباقي هو العدم والصمت املطبق" ،"أنا اجلسم يقول سارتر:ه. للعامل كلي 
ر بني ة، على حدود التوتي ت يف الوجوديي هذه الوحدة ظلي   أني ندفاع بتوحيد األنا واجلسم، إالي رغم اال

، هو من جهة   ،فاجلسد. ت يدي، وأنا جسمي ولست جسمي أيًضاا لسالداخل واخلارج، فأنا يف يدي وأن
 ،و جسمه اخلاصي ، هبونيتحبسب مريلو  ،الفرداملكان الذي تظهر فيه رغباتنا وأحاسيسنا وانفعاالتنا، ما جيعل 

أنا يف  ،أنا لست أمام جسميبونيت: "مريلو يقول بواسطة اجلسم.  النفس ال تستخدمه، بل هي موجودة  و 
ق منتلكه للتحقي  ، أي شيء  وأداة   وسيلة  يف الوقت نفسه، واجلسد . (15)"األحرى أنا جسميب ،جسمي

حنن ، إذ ا بوجودنا الطبيعيي ا قياسً ا مستمر  رً نعيش توت ي حبسب مارسيل،  ،ما جيعلنا ،نوجاد يف العاملواال
وبني  ،اجلسم حننكون بني   ة  حدوديي  يف منطقة   نظلي و  ،عنه مبتعدونإىل جسمنا ويف الوقت نفسه  مشدودون

  تنا للجسم.ملكيي 
ال أستطيع  لدرجة أيني  إيلي  منتمًياجسمي يبدو  فإني  ،خبالف األجسام األخرى يف العاملو  ،لذلك

 ى.األشياء األخر  ا هي عليه مع كلي مي  عالقتنا مع جسمنا هي أقوى بكثري   نشعر أني و ، نسحاب منهاال
 انا نعيش جسمنا بوصفه موضوعً بالذات وبني جسمنا، ومع ذلك فإني ا بيننا نا خنترب تطابقً عندما نركض فإني ف

 شياء األخرى اليت نستطيع استخدامها والسيطرة عليها.ال خيتلف عن األ ،اطبيعي  
ك ال تالحظه، والوجود فيه رغم أني  ،الختبار العامل د بني استعماله كأداة  هذا جيعل جتربة اجلسد ترتدي 

د بني اختبار العامل عن طريق اجلسد من أي الرتدي  ؛حتكاك مع البيئة احمليطةاال عربوبني اختبار اجلسد نفسه 
وحلظة  ،يف فعل احتكاكه بالعامل، وبني اختبار اجلسد نفسه به له، كأن متشي يف األسواق مثاًل دون أن تنت

بونيت، ريلو م هناك حبسبوالشعور بالوجود داخله، كأن ختترب أحاسيس جسدك وأنت داخل املاء.  ،نتباه لهاال
الكتساب  د وسيط  يف ذاته، أو جمري  ا كاختبار  إمي  ،ة يف التعامل مع اجلسدحول القدرة اليوميي  غريب   شيء  "

هي يف  ، فنحن نقيم مع جسمنا عالقةً ومزدوجةً  مضاعفةً  هذا جيعل جتربة اجلسم جتربةً  .(16)"عن اخلارج معرفة  
ل احلياة ا تعاين أمل احلرق بالنار، وجسمنا يبجي نح متعة املداعبة كما أهني ، وبشرتنا متة  وتكوينيي  ة  يي و  د  الوقت ذاته أ  

                                                 
 املصدر نفسه. (14)
(15)  

M. Merleau-ponty, Phenomenologie de la perception (Paris: Gallimard, 1945), p. 161. 
(16)  

G. Myerson, Existentialism, 101 Key Ideas (Teach Yourself, 2000), p. 16.  
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 نستطيع خارجي   وموضوع   ،امني  من جسمنا هو جزء   جزء   تنا، وكلي ه يعلن موتنا القادم وهنائيي لكني  ،واحتماالهتا
 له.نتأمي  أن

 سمي. فأنا أحيا لكني ، ومع ذلك أميز بني نفسي وبني جد  حوا  وجسمي شيء  يبدو يل أيني من هنا، 
ن ا، ولكني يل جسمً  أشعر أني ن كما أني .  ةمن ظواهر احلياة الطبيعيي   كنت ظاهرةً فحسب، وإالي  لست حياةً 

ن لست بدين، وإن كان األمر سينتهي هبذا أثبت أني . ن أستطيع أن أقتل هذا اجلسمأشعر يف الوقت نفسه أني 
  عنه غابرييل مارسلنوجاد عربه، يعربي هذا الوجود باجلسد واال ي.: أنا وجسمإىل فناء كليهما مًعا عيف الواق

 بالقول: 
ن جسمي بالقدر الذي ، إني حاس    موجود  يني حيث إذا كنت جسمي فذلك من ... إ: أنا جسمي؟معىن قويلما 
 شيء   ن أيي ن لكي أكو أني  إالي  ،آخر شيء   ن لست جسمي أكثر من أن أكون أيي إني و  ...اًل به انتباهي أوي ق يتعلي 
 .(17)أن أستخدم جسمي ،اًل أوي  ،عليي  فإني  ،آخر
 ضروري   وشرط   ،لوجودي ضروري   ا هو تركيب  ا إىل النفس، وإمني ا مضافً اجلسم ليس شيئً  هبذا فإني 

 مارسيل: غابريل يقول عي املتعايل حنو املستقبل. لتطلي 
مع ذلك  نولكني  ،ا جسميوال على أهني  ،وجود ا عالقةال ميكنن أن أصف العالقة بني جسمي وبين ال على أهني 

، وأستطيع أن أنظر ا عني يوجد بكامله خارجً  ق بشيء  فاملشكلة تتعلي . واحد   ن وهو شيء  ستطيع أن أعترب أني ال أ
ا، وعلى هذا أكون فيه أنا نفسي منخرطً  على العكس هو أمر   ، بينما السري خارجي   كمشاهد    ةً موضوعيي  إليه نظرةً 

 .ا عني أن يوجد خارجً  ،تهحبكم ماهيي  ،لك األمر ال ميكنهذ فإني 
مع اجلسم تصبح الوجود لذاته عالقة  فإني ، مستمر   ق  ة تقي عمليي ة، ، أو اآلنيي املوجودوجود ا كان وملي 

احلضور حبسب سارتر، هو  ،اجلسمف .أجتاوزه وأعدمه ا كشيء  دائمً  اموجودً ما جيعل اجلسم . عالقة جتاوز  
 ،هناأخرى هاوره سواء حنو ظهور أشياء جتاوزه أو عب يتمي  ، وهو حضور  ة حيال الذاتيي شياء احلسي املباشر لأل

 ونقطة هو يف الوقت نفسه وجهة نظر  " ، حبسب سارتر،اجلسممن األشياء كأدوات.  جديد   أو حنو تركيب  
ن أفلت منه إني فأنا جسمي طاملا كنت نفسي، وأنا لست جسمي إذا مل أكن نفسي، أي . (18)"ابتداء  

هذا  ا. بيد أني اها دائمً بإعدامي ملا أنا عليه. فهو يبدو العقبة يف طريقي من نفسي واليت جيب أن أختطي 
من شروط  ضروري   شرط   ، إًذا،للوجود لذاته، فاجلسم التناهي ضروري   ا يف العامل، ألني دائمً  ي يتمي التخطي 

                                                 
(، 1992، 165 د، العدسلسلة عامل املعرفة)الكويت:  ، ترمجة عزت قرينالفلسفة المعاصرة في أوروبا، بوشنسكي (17)

  .301إىل  299فحات صال
 .70إىل  45فحات صال، (دار املعارف )مصر:فة سارترالغير في فلسفؤاد كامل،  (18)
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ا حنو ا من األدوات واآلالت اليت نتجاوزها دائمً مً  بيننا وبينه عال ، بيد أني اجلسم هو ما حنياه مباشرةً فالفعل. 
 ا.فطبيعة اجلسم بالنسبة إلينا هو ما نتجاوزه دائمً اتنا. إمكانيي 

تقيق الذات ال يقتصر على جتاوز اجلسم، بل يصبح اجلسم معقد  وقد ذهب البعض إىل القول بأني 
ات احلديثة لفعل ذلك. فاجلسم قد يصبح نته التقنيي أن مكي  تقيق الذات من خالل تغيري اجلسم وتعديله، بعد

تطيم يكون يف  ت الذاتحن ما دفع البعض إىل القول بأني وهو بين وبني العامل،  ل إىل حجاب  ، ويتحوي ثقياًل 
ا ا جاهزً ي  ا فن ي غرضً بذلك يصبح اجلسم لتشويه وإعادة التشكيل. ة، لل والغرييي للتبدي  امكانً وجعله اجلسم، 

 ا يتيح هلا إحماء الفرق بني الوجود والظهور، تلتمس جسمً إىل أن  (19)لفنانة الفرنسية أورالندفع اما ، اًل دي مع
، فرد   ته اجلديدة. ال خيضع لقرارات الطبيعة وال للمصادفة. فلكلي على عرض هويي  قادر   إنتاج جسم  وإىل 

 ة اليت خيتارها. فالفرد ميتلك احلقي ويي وبأن يفرض على العامل اهل ،يف تعديل جسمه احلقي ب أورالن، سحب
ويعيد تركيبه لغرض  ، جسدهك حتي ، بأن يفكي ستسالم للقدراال موبعد ،بعدم قبول ما هو عليه ،ةواإلمكانيي 

 .جديدة   ة  صناعة هويي 
لتحام ا، عندما أرادت اال أهني ا يستطيعه اجلسد، إالي ة أن تكشف للذات عمي استطاعت الفلسفة الوجوديي 

، بل يف دائًما قها يكون يف جتاوزهأفق تقي  أني  هلا تبنيي له، و  ادها به مفارقةً فعل اتي نفس دت يف به، وج
أنا يف "بول فالريي: يقول بوجوده وحياته.  سجينته ومرهونةً ت ورغم ذلك ظلي  ،هتك سرته وحجابهتطيمه و 

 .(20)"ا أنا وليس أنا. فجسمي تناقض  اليد وأنا لست فيها. إهني  ههذ

                                                 
 .105إىل  101فحات صالصدر سابق، م، فلسفة الجسد (19)

 املصدر نفسه. (20)


