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هيدغس في مشسوع الىجىدًت العسبيت 

عىد عبد السحمن بدوي 

جامعت البىٍسة - أحمدسليماوي.د

: الىجىدًت العسبيت-1

 نبض الغخمً بضوي عائض الىحىصًت في الهالم الهغبي وعانيها ٌهض 

،  وؤخض ؤهبر اإلاغوححن لها  مً زالٌ الىثحر مً هخاباجه التي ؤزغي بها  ألاٌو

اإلاىخبت الهغبُت ، و ًمىً بصعاج فلؿفخه الىحىصًت غمً الجزنت ؤلاوؿاهُت 

ت الغىُت واإلاخىىنت في   بىضفها الخُـ الىاقم الظي ٌشض ؤنماله الفىٍغ

مجاٌ الفلؿفت وألاصب، وهظلً بىضفها اإلاشغوم الحػاعي الظي وان ًغوم 

جإؾِؿه في الفىغ الهغبي اإلاهاضغ، مً زالٌ جبيُه للفلؿفت الىحىصًت، 

.  بدؿبانها هؼنت بوؿاهُت

   ووان نبض الغخمً بضوي  كض نغع مشغونه الفلؿفي الىحىصي، في 

، "مشيلت اإلاىث في الفلؿفت الىحىصًت: "بهؼ مالفاجه، وؤبغػها هخاب

وؤهم هظه ".هل ًمىً كُام ؤزالق وحىصًت؟"، وهخاب "الؼمان الىحىصي"و

، ألن فُه ؤهبر 1943الطاصع ؾىت " الؼمان الىحىصي"الىخب الثالزت هخاب 

وؤبغػ مداولت فلؿفُت وحىصًت في الفىغ الهغبي الحضًث، هما ؤن قهىع هظا 

 1.الىخاب، جؼامً مو بغوػ الىحىصًت الفغوؿُت، ونىض ؾاعجغ نلى وحه زاص

وؤغلب الكً ؤن بضوي لم ًىً ٌهغف ؾاعجغ ؤزىاء جإلُفه لىخاب الؼمان 

الىحىصي، ؤو لم ًىً ؾاعجغ كض اشتهغ بىحىصًخه بهض، وصلُلىا نلى طلً زلى 

ووفي هظا الؿُاق طهب ؾه خؿحن .كائمت اإلاغاحو  مً هخب ؾاعجغ الىحىصًت

ؤٌو مً ؤصزل في اللغت الهغبُت هظا » بلى ؤن  نبض الغخمً بضوي وان 

، وكض ؤصزله في اللغت -ؤي اإلاظهب الىحىصي-اإلاظهب الفلؿفي الجضًض 

 2.«الهغبُت في هفـ الىكذ الظي وان بىٌ ؾاعجغ ًضزله في اللغت الفغوؿُت
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ؤؾباب اهدشاع الىحىصًت في الثلافت الهغبُت، وجبني الىثحر مً وخىٌ 

اإلاثلفحن الهغب ألؾغوخاتها، 

فةهىا هجض مً ًداٌو جلضًم جفؿحر الهدشاع الفلؿفت الىحىصًت في 

 ، طلً )1976-1902(الفىغ الهغبي، خُث ٌهؼو الضهخىع حمُل ضلُبا 

اؾخدىاط الللم نلى هفىؽ الشبان وغلبت الخىجغ نلى ونيهم، وشهىعهم »بلى

ت الجضًضة ت اللضًمت واللُم الحػاٍع  3.«بالححرة والترصص بحن اللُم الحػاٍع

، جفؿحرا لخىامي قاهغة الىحىصًت "مدمض حابغ ألاهطاعي "هما ًلضم 

هفؿُت ، هاحمت نً -ؤػمت عوخُت» في الهالم الهغبي، بةعحانها بلى ما ؤؾماه 

سُت اإلاخىالُت التي  طلً الخىجغ وجلً اإلاهػالث اإلااحلت وؤلازفاكاث الخاٍع

لها )...( 1948نملتها هىبت   وحضث اإلاازغاث الىحىصًت الهبثُت والشىُت ؾٍغ

ؼ مً مهاهاة عوخُت مخىجغة )...(بلى الىفىؽ اإلادُؿت اللللت الحائغة   للخهٍى

. 4«شبيهت بالخجغبت الضًيُت في شىها والُلحن

هظا نً ألاؾباب الىفؿُت، غحر ؤن هىان ؤؾبابا ونىامل ؤزغي 

ني، بشيل مفطل  ،جدضر ننها اإلافىغ الهغبي اإلااعهس ي، ؾُب جحًز

قاهغة » ومؿخفُؼ، خُث ًغي ؤن وفىص  الىحىصًت بلى الىؾً الهغبي، ٌهض 

خي الهُاوي الظي ؾاص في الىؾً  مشغونت غمً ؤلاؾاع الاحخماعي والخاٍع

للض وفضث الفلؿفت الىحىصًت فخهاؾفذ مو الىاكو الفىغي . الهغبي

 5.«اإلاإؾاوي الهغبي،نبرث مً زالٌ طلً نىه بشيل مخمحز

داٌو هظلً  ني"ٍو ، ؤن ًمازل بحن ؤؾباب قهىع الىحىصًت في "جحًز

الفىغ الغغبي وؤؾباب بغوػها في الفىغ الهغبي، فمثلما هخجذ الىحىصًت في 

ؤوعبا في الهطغ الُائـ، ؤي بهض الحغب الهاإلاُت ألاولى، فىظلً الىحىصًت 

 6.في الفىغ الهغبي هي هدُجت ؤلازفاق الهغبي، فيشإث في الهطغ الُائـ

ين العسب،   كما ًرهب إلى أن دعاتها كاهىا من املثقفين البرجىاٍش

وملا كاهت الىجىدًت حعد حعبيرا عن إلاوسان البرجىاشي املتهاوي، في 

مجخمعاث زأسماليت مخطىزة،  فكرلك اسخطاعت الىجىدًت في الىطن 
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العسبي أن حسخىعب عبر ممثليها العسب إلاشكاليت واملحاليت التي حسىد 

على هحى اهخقائي سطحي غير - البرجىاشي الهجين–الىاقع الطبقي العسبي 

 7.مخمثل

ني بمىهجه اإلااعهس ي، ؤن ًلضم لىا جفؿحرا  وهىظا ًداٌو ؾُب جحًز

ت  الهدشاع الىحىصًت في الىؾً الهغبي، بىضفها حهبحرا نً ؤػمت البرحىاٍػ

سُت،مو بهماٌ  الهغبُت، هما ٌهؼو اهدشاعها  بلى ألاؾباب الاكخطاصًت والخاٍع

هلي للهىامل الظاجُت واإلاُىٌ الفغصًت التي ال شً في ؤنها واهذ هي ألاؾاؽ 

 .في الجزوم هدى الفلؿفت الىحىصًت

، بلى جإهُض وحىص "ػوي هجُب مدمىص"هما ًظهب  اإلافىغ الهغبي 

وشائج كغبى بحن الىحىصًت والفىغ الهغبي، وهظا هى الؿبب في عواج 

الىحىصًت واهدشاعها في الثلافت الهغبُت، ولهظا لم جدل وغهُخه اإلاىؿلُت 

في الفىغ الهغبي بمثل ما خكُذ به الىحىصًت، فُظهغ ؤهه خُىما  ؤعاص نغع 

اججاهه الىغعي الىؿلي في الثلافت الهغبُت، الخل نً هثب هُف واهذ 

جطاصف جلً الجزنت الخدلُلُت الهللُت غحر ؤهلها، فلض  وان الهغبي اإلاىلىم 

ب نىه، ًدـ هإهه ًدىفـ صزاها  بثلافت نغبُت ؤضُلت ًدـ هإنها حى غٍغ

ال هىاء ؾللا، ؤما بطا وان الحضًث في الىحىصًت ؤو في فلؿفت بغغؿىن مثال، 

 8.فهىا جغهف آلاطان لدؿمو

وهظا الؿبب ًبضو في عؤًىا، مغغُا ومالئما لخفؿحر اهدشاع الفلؿفت 

بت منها والبرغؿىهُتمثال-الىحىصًت في الفىغ الهغبي، ولظلً - وول فلؿفت كٍغ

يسجم مو  فالفلؿفت الىحىصًت وحض فيها الفىغ الهغبي ما ًخالءم وعوخه ٍو

نللُخه ؤو طهىِخه، وهظا ما ًجهلىا هلىٌ مبضئُا  بن الىحىصًت هي ؤكغب 

ب . الفلؿفاث بلى الغوح الهغبُت وهظا ما ججلى في مداولت بضوي جلٍغ

الىحىصًت مً الفىغ الهغبي نىضما عاح  ًبرػ هلاؽ الخالقي و ؤوحه الدشابه 

فةطا وان في الخطىف نىاضغ .بحن الىحىصًت الغغبُت والخطىف ؤلاؾالمي
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لجزنت بوؿاهُت فىظلً ًمىً ؤن وهثر فُه نلى هؼنت وحىصًت، ؤو نلى ألاكل 

.    نلى ؤضىٌ وحظوع للفلؿفت الىحىصًت

وهظا ما ؾعى بضوي بلى جإهُضه والهمل نلى بزباجه،  لىً صوهما 

بفغاؽ ؤو مبالغت، طلً ألهه نىضما ًخدضر نً هؼنت وحىصًت نىض بهؼ 

إلاهاث زاؾفت » ؤنالم الخطىف ؤلاؾالمي،  فهى ًغي ؤنها لم جىً ؾىي  

وبىاصع المهت، اهدشغث في زىاًا اججاهاتهم، وال جالف جُاعا واضحا، فهيهاث 

ض ؤن ٌؿخسغج مً الترار 9«ؤن جالف مظهبا غي في مىغو آزغ، ؤهه ًٍغ ، ٍو

نىاضغ لفلؿفت وحىصًت، نىاضغ ؾاطحت في خاحت بلى هثحر مً »الهغبي 

 . 10«الطلل والخهضًل والخىمُت

ولهظا فةن ؤهمُت البدث في الخطىف ؤلاؾالمي، ونلض الطلت بِىه 

وبحن الفلؿفت الىحىصًت جخجلى خؿب بضوي، في جلضًغ اإلاظاهب الطىفُت 

وبغفاء الخفؿحر الىحىصي الحضًث نليها، وؤن ًخسظ مً الخطىف هلؿت 

البضء في مظهبه الىحىصي الهغبي، الظي ًىص ؤن ًجهل مىه فلؿفخه 

الجضًضة في الحُاة والىحىص، وبالخالي ٌؿخؿُو ؤن ًجهل للمظهب الىحىصي 

سىا الغوحي   11.ؤضىال مً جاٍع

 :من مىنىز عبد السحمن بدوي هيدغس  -1

ًسبرها بضوي  ؤن فلؿفخه هي الفلؿفت الىحىصًت في الاججاه الظي 

ً الىحىصًت مً زالٌ هخابُه : بضؤه هُضغغ، وؤهه ؾاهم ؤًػا في جيٍى

، ولهظا ًغي ؤن 12"الؼمان الىحىصي"و" مشيلت اإلاىث في الفلؿفت الىحىصًت"

مؿاهمخه في الفلؿفت الىحىصًت هما ًلىٌ، جغجبـ مباشغة بىحىصًت 

بضو ؤن عائض الىحىصًت الهغبُت  ًىكغ بلى 13.هُضغغ، وحهض بهماال إلاظهبه ٍو

-فلؿفت هُضغغ بىضفها فلؿفت وحىصًت شإنها شإن فلؿفت هحرهغاعص 

. وفلؿفت ًاؾبرؾىبحرصًاًف و غحرهم- ماؾـ الىحىصًت

بل طهب الىحىصي الهغبي بلى خض انخباع ؤن فلؿفخه هي وخضها 

اإلاغجبؿت بىحىصًت هُضغغ ،ولهظا وحضهاه  في بهؼ ألاخُان ًللل مً شإن 
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لىٌ نىه لم انخبره ؤبضا فُلؿىفا وحىصًا كض ؤؾهم بإي »: وحىصًت ؾاعجغ، ٍو

ً اإلاظهب الىحىصي الىحىص "ؤما هخاب ؾاعجغ . 14«بؾهام ًظهغ في جيٍى

، فهى نلى خض ػنمه، بهُض ول البهض نً وحىصًت هُضغغ، بل هى " والهضم

ولهظا لم ٌشهغ عائض الىحىصًت الهغبُت هدى . زلُـ مً الخدلُالث الىفؿُت

ؾاعجغ بإي جلضًغ مً الىاخُت الفلؿفُت، و عاح ٌهضه مجغص ؤصًب وباخث 

. 15هفؿاوي

بت واإلاغجبؿت  ض بضوي جبُان ؤن وحىصًخه هي وخضها اللٍغ وهىظا ًٍغ

" ؤوعجُغا بي غاؾِذ" بىحىصًت هُضغغ، ؤما غحره هغائض الىحىصًت ؤلاؾباهُت 

(Ortega Y Gasset))1883-1955( غي ، فال نالكت له بىحىصًت هُضغغ، ٍو

ت والغزاء ؤما 16.ؤن مداولت  ملاعهخه بهُضغغ مداولت جضنى بلى السخٍغ

شخطُت زلُلت بالهىاًت، وبن » الىحىصي الغوس ي بحرصًاًف فهى في هكغه 

 17. «احؿمذ آعائه بالغحهُت اإلاهؿىلت بةغغاء الىاكو الحي اإلامىه

وجبضو هظه ألاخيام التي ٌؿىكها بضوي في خم بهؼ ؤنالم 

الىحىصًت حؼافُت وغحر مىطفت، وزطىضا جلً التي جخهلم بغائض الىحىصًت 

الفغوؿُت ؾاعجغ، فلض ًيىن مغصها بلى ججاهل ؾاعجغ اإلاؿلم له ولفلؿفخه 

الىحىصًت، طلً ألن مثل هظا اإلاىكف الؿلبي هغاه مسالفا، بل مىاكػا جماما 

، خُث "صعاؾاث في الفلؿفت الىحىصًت"إلاا ؤوعصه بضوي نً ؾاعجغ في هخابه 

لىٌ بهه  ػاص نلُه في »ؤبغػ فػله الىبحر في بًػاح فلؿفت هُضغغ، ٍو

مىاؾً نضًضة، واؾخسغج لىفؿه وحهاث هكغ حضًضة، بل جفىق نلى 

هُضحغ في الخدلُل الفُىىمُىىلىجي لبهؼ اإلاهاوي الىبري في الىحىصًت، 

ومً هىا واهذ له ؤضالخه، ووان له فػله في بهماٌ بىاء اإلاظهب 

 18.«الىحىصي

بضو ؤن عائض الىحىصًت الهغبُت ًؼنم ؤهه الىخُض  مً ًبن -ٍو

الظي فهم هُضغغ ،غحر ؤهىا لى نضها بلى فلؿفت هُضغغ - الفالؾفت الىحىصًحن

الهضف الظي وان ٌؿعى بلُه هُضغغ هى بكامت نلم ،فؿُدبحن لىا ؤن 
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،ؤي فلؿفت للىحىص نامت، وهظه الفلؿفت ٌؿميها  "Ontologie"الىحىص

، والفغق Existentielle""19نىغا نً اإلاىحىصًت" Existentiale"وحىصًت 

بُنهما ًىمً في ؤهالىحىصًت حهىىبالىحىص بىحه نام، ؤما اإلاىحىصًت فخىىغ ؤن 

ت في الىحىص، ومً هىا ال حهنى  جدلُل الىحىص الهُني ًمىً ؤن ًاصي بلى هكٍغ

 20.وحىصًت هُضغغ بالىحىص اإلافغص، بل بالىحىص نامت

الظي ًغفؼ عفػا باجا " ٌؿبرؽ"وهظا نلى الهىـ مما طهب بلُه 

ت نً الىحىص  الانتراف بإن جدلُل الىحىص الهُني ٌؿخؿُو ؤن ًاصي بلى هكٍغ

ض ؤن ًفهم الىحىص بطفت نامت، بال ؤهه 21.الهام  غحر ؤن هُضغغ وبن وان  ًٍغ

ًغي في هُىىهت اإلاىحىص البشغي ؾبُال مشغونا لفهم خلُلت الىحىص بىحه 

 22.نام

فىدً بطن ال وهثر  نىض هُضغغ نلى فلؿفت للمىحىص، بل نلى 

فلؿفت للىحىص،وكىام هظا الخمُحز بحن الىحىص واإلاىحىص عاحو بلى مىكفه مً 

لا التي قلذ لضًه، حهنى فلـ باإلاىحىص وؤهملذ الىحىص، طلً ؤن  اإلاُخافحًز

هىان فغكا ؤهؿىلىحُا بُنهما، فالىحىص لِـ هى اإلاىحىص ، فاألٌو  هى ما 

ًجهل الثاوي مىىشفا ومخجلُا في خحن ًكل هظا الىحىص مدخجبا صون ؤن 

لا نىذ باإلاىحىص، وهظا ما ؤصي بلى وؿُان الىحىص  23.ًىىشف، واإلاُخافحًز

ؤال حهىص : ) 1888-1974(Jean Wahl) ("وهىا ًدؿاءٌ حىن فاٌ

فلؿفت هُضغغ بظلً بلى فىغة اإلااهُت؟ وؤلم ًىً هحرهغاعص ؤهثر بزالضا 

لفلؿفخه خُىما اؾدبهض فىغة اإلااهُت هما اؾدبهض فىغة الىحىص الهام؟ 

ؤلِـ البدث نً الترهُباث الىحىصًت الهامت والبدث نً الىحىص الهام ال 

وال بض مً ؤلاشاعة، بلى ؤن الجزنت 24ًخمشُان مو جإهُض الىحىص الفغصي؟

ت، وهي الجزنت هفؿها التي  ؤلاوؿاهُت التي ؾؿو هجمها مو الىحىصًت الؿاعجٍغ

ًخبىاها الىحىصي الهغبي ،ضاعث نغغت للىثحر مً الاهخلاصاث الالطنت، 

بضو ؤن ؤولها طلً الظي ضضع نً الفُلؿىف  الظي صنا بلى ؤن " هُضغغ"ٍو
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ًيىن الىحىص ال ؤلاوؿان، مدىع الىكغ والخفىحر، مىبها بلى غغوعة الاهخمام 

. بالىحىص، صانُا بلى هلل الاهخمام مً ؤلاوؿان بلى الىحىص

وملخظ هلضه،ؤن الجزنت ؤلاوؿاهُت كامذ باألؾاؽ نلى 

لا،ألن ول جدضًض إلااهُت ؤلاوؿان ًفترع مؿبلا، بىعي مىه ؤو » اإلاُخافحًز

ال للمىحىص صون ؤن ًؿغح الؿااٌ بطضص خلُلت الىحىص،  بضون وعي، جإٍو

لا لا 25«. ًيىن نباعة نً مُخافٍؼ . جفىغ في وحىص اإلاىحىص»  طلً ألن اإلاُخافحًز

، وهظا ما ًفض ي بلى 26«ولىنها ال جفىغ في الازخالف بحن الىحىص واإلاىحىص

. وؿُان الىحىص 

ليس هى إلاوسان، بل الىجىد، - كما ًسي هيدغس-وملا كان املهم 

خيت التي  فال بد أن ال ًكىن السهان على إلاوسان، بل على ماهيخه الخاٍز

إلاوسان سيد لم ٌعد وهكرا . مصدز حصىلها من صميم حقيقت الىجىد

وإذا كاهت وجىدًت سازجس جصعم أنها 27.الىجىد بل هى زاعي الىجىد فقط

وجىدًت إوساهيت، فرلك ألنها اعخبرث وجىد إلاوسان سابقا ماهيخه، أما 

وجىدًت هيدغس، فهي مغاًسة جماما عن مثل هرا الطسح، وهيدغس هفسه 

سي أال وجه للشبه البخت بين عبازة الىجىد : ًسي أن سازجس أساء فهمه، ٍو

، أال 28"الىجىد والصمان"العبازة الىازدة في كخابه ٌسبق املاهيت، وجلك  

 ". ماهيت إلاوسان وجىده:"وهي 

وألامغ هىا ال ًخهلم بخهاعع بحن الىحىص واإلااهُت، فؿُان ؤن ًيىن 

الىحىص  ؾابلا نً اإلااهُت ؤو الهىـ، وما كام به ؾاعجغ هى نملُت كلب 

لُت،  لُت ًكل كػُت مُخافحًز لللػُت فلـ،وؤي كلب للػُت مُخافحًز

 29.فخكل مً خُث هي هظلً اؾخمغاعا في وؿُان خلُلت الىحىص

فهباعة هُضغغ الؿالف طهغها، ال حهني هما ػنم ؾاعجغ ؤن الىحىص 

ٌؿبم اإلااهُت بل حهني ؤن ؤلاوؿان ًبؿـ ماهُخه نلى هدى ًجهله بالػبــ 

 وبالخالي فةن اإلاشيلت التي 30.، ؤي غُاء الىحىص واهفخاخه"هىا"هى هظه الـ 

لم جىً هي مشيلت " الىحىص والؼمان"واهذ حشغل اهخمام هُضغغ في هخاب 
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ؤلاوؿان، بل واهذ مشيلت الىُىىهت  ؤو الىحىص مً خُث هى وحىص، هما ؤن 

هُضغغ لم يهخم باإلوؿان مً ؤحل ؤلاوؿان، بل مً ؤحل نالكخه بالىحىص 

 31.الهام

وحضًغ بالظهغ ؤن نبض الغخمً بضوي ، ًغي ؤن هُضغغ لم ٌؿخهمل 

 32.، وبن جػمنها مظهبه وول مظهب وحىصي"الىحىص ٌؿبم اإلااهُت": نباعة

وهظا ما ًلىصها بلى الدؿاٌئ خىٌ ما بطا ؤؾاء بضوي هى آلازغ  فهم نباعة 

ل ؾاعجغ لها، وهظا ما ًجهلىا هظهب الى ان وحىصًت  هُضغغ، وؤزظ بخإٍو

بل حؿحر . بضوي  لم جىً حؿحر  هما وان ًؼنم في الاججاه الظي عؾمه هُضغغ 

.  في اججاه آزغ وهى اججاه هحرهغاعص وؾاعجغ

لىً بالغغم مً الجضٌ الظي ؤزحر وال ًؼاٌ خىٌ هُضغغ،   وخىٌ ما 

ل مدىعها مً ؤلاوؿان بلى  ٌؿمى باإلاىهغج ؤو اإلاىهؿف في فلؿفخه وجدٍى

الخفىحر مثال فُما هخبه هُضغغ نً الاؾخالب " الىحىص،  بال ؤهىا  ال ًمىً 

ونً الؿلىؽ ونً الللم ونً الىحىص الؼائف والىحىص ألاضُل ونً الهؼم 

ت   ؤي ؤلاخالت 33"الخ بضون ؤلاخالت بلى بشيالُت الظاث ؟...واللغاع ونً الحٍغ

بلى ؤلاوؿان   بىضفه الىحىص الفغصي والهُني، وهظا ما ًدُذ لىا نغع 

كغاءة بضوي الىحىصًت لفلؿفت هُضغغ  في بهؼ اإلاؿائل الىحىصًت فُما 

:   ًلي

:   بين بدوي وهيدغس-3

ولىبضؤ بمؿإلت الؿلىؽ هما نغغها بضوي في فلؿفخه الىحىصًت ، 

خُث ًإحي الؿلىؽ في هكغه  نىضما جيخلل الظاث مً خاٌ الىحىص اإلااهىي 

ؤو اإلامىً بلى خاٌ الىحىص الهُني اإلاخدلم في الهالم، وهظا هى الىىم الثاوي 

ً  بلغت  Dasein""مً وحىص الظاث الظي ٌؿمُه بضوي باآلهُت ؤو الضاٍػ

لطض بضوي باآلهُت قهىع الىحىص صون اجػاح . هُضغغ، ؤي الىحىص هىان ٍو

.  34اإلااهُت



90 
 

ً"وإلاا وان مً الطهب جغحمت اإلاطؿلح ألاإلااوي  بلى اللغاث " صاٍػ

ألازغي، فلض اؾخهان بضوي بمطؿلح آلاهُت، الظي اؾخلاه مً اضؿالخاث 

فاث  نً آلاهُت ؤنها " الجغحاوي"الفالؾفت ؤلاؾالمُحن، فلض وعص في حهٍغ

 35.«جدلم الىحىص الهُني مً خُث مغجبخه الظاجُت» حهني

هض مطؿلح  ً"هظا َو مً ؤشهغ اإلاطؿلحاث غمىغا وبزاعة " الضاٍػ

للبـ، وهظا ما ػاص مً ضهىبت جغحمخه ، طلً ألهه ًمىً ؤن ًلخبـ  مهىاه 

ً"مثال باإلوؿان ؤو الظاث، فمهنى  ؤو آلاهُت ال جفُض مهنى ؤلاوؿان، " الضاٍػ

 وبهما حهني اللضعة نلى الىحىص وهي في وحىصها ؤو الحلُلت ؤلاوؿاهُت،

غي ؤن " هُضغغ"، وهىا ًدظو  بضوي خظو 36طاجه جدؿاءٌ نً وحىصها ٍو

آلاهُت هي هىم مً الفهم والخفؿحر للىحىص اإلامىً ؤو الىحىص اإلااهىي، 

 37.وآلاهُت مؿبىنت نلى هظا الخفؿحر للىحىص اإلامىً

وآلاهُت بىضفها فهما للىحىص جخمحز بالخىاهي، هي قاهغة ؤهؿىلىحُت ولِؿذ 

ؤهتروبىلىحُت، وبظا ًخضح ؤن آلاهُت ما هي بال فهم للىحىص مخىاه في حىهغه 

ومطضع للىخضة التي جغبـ بحن ؾااٌ الىحىص وجىاهي ؤلاوؿان الظي ًػو 

هظا الؿااٌ، ومً الخؿإ والخػلُل ؤن جغص الهالكت الىزُلت بحن آلاهُت 

وؤلاوؿان بلى الخىخُض بحن آلاهُت والفغص، طلً ؤن آلاهُت هي البىاء 

ألاهؿىلىجي لئلوؿان، وهي مً الىاخُت ألاهؿىلىحُت ؤؾبم وؤشض ؤضالت مً 

بن ما هى ؤشض ؤضالت  مً ؤلاوؿان هى جىاهي آلاهُت فُه، فاآلهُت في .ؤلاوؿان

 38.حىهغها هي جإعر ًدضر لئلوؿان

فا  فه حهٍغ هما ًظهب الىحىصي الهغبي بلى ؤن مطؿلح آلاهُت وعص حهٍغ

مؿابلا لخهٍغف هُضغغ، وطلً في اضؿالخاث الخطىف ؤلاؾالمي،خُث 

في " هماٌ الضًً نبض الغػاق الياش ي"الخهٍغف الطىفي لآلهُت، هما ًظهغه 

جدلم الىحىص الهُني مً خُث » اضؿالخاث الطىفُت، و طلً ؤنها حهني 

الخل بضوي، ؤن . واإلالطىص بالغجبت الظاجُت هى اإلااهُاث.  «عجبخه الظاجُت ٍو

هاهىا جفغكت ؤؾاؾُت نىض الطىفُت اإلاؿلمحن بحن آلاهُت والىحىص اإلاؿلم، 



91 
 

جػاهي جفغكت اإلاظهب الىحىصي نىض هُضغغ، بحن آلاهُت والىحىص اإلاؿلم 

 39.مً حهت، وبحن آلاهُت والىحىص اإلااهىي مً حهت ؤزغي 

فلض نبر الطىفُت نً الىحىص اإلااهىي بمطؿلح ألانُان الثابخت، 

ونغفىها  بإنها خلائم اإلامىىاث في نلم الحم حهالى، وهي لِؿذ مجغص 

مهلىالث في نلل هللا بل لها هُانها ووحىصها الثابذ، و هىا ًجغص بضوي 

مطؿلح ألانُان الثابخت مً مػمىهه الضًني لُجهله مغاصفا للىحىص اإلااهىي 

ب  بحن الطىفُت 40.هما هى نىض هُضغغ    و حضًغ بالظهغ ؤن مثل هظا الخلٍغ

وهُضغغ له ما ٌؿىغه الؾُما بطا نلمىا  ؤن نلما مً ؤنالم الخطىف 

الؿهغوعصي،  وان كض اهخم  بضعاؾخه  وجسطظ في فىغه ، " ؤلاؾالمي  وهى

، الظي   (Henri Corbin ( )1903-1979)اإلاؿدشغق الفغوس ي هجري وىعبان

، وهظا اإلاؿدشغق هفؿه، له اهخمام "خىمت ؤلاشغاق"حمو وخلم هخابه 

مً " هُضغغ"ؤًػا بالفلؿفت الىحىصًت ، فهى الظي جغحم بهؼ ؤنماٌ 

وغحره ،  وهظا ما ًضٌ " الؼمان والىحىص"ألاإلااهُت بلى الفغوؿُت مثل هخاب 

 41.نلى ؤهه اؾدشهغ وحىص ضلت وؾُضة بحن الخطىف والىحىصًت

هإحي آلان بلى الحضًث نً الهضم بىضفه اإلاىغىم الجىهغي 

وألاؾاس ي في ول فلؿفت وحىصًت، وبضوي في خضًثه نً الهضم ًخفم مو 

م ناؾفت الللم، خُث ًغي ؤن  هُضغغ الظي جىضل بلى الهضم نً ؾٍغ

الهضم ًىشف نً هفؿه في الللم ولىىه ال ًىشف نً هفؿه بىضفه »

والللم هىا ال ٌهني . 42«.مىحىصا،هما ؤهه ال ٌهؿى لىا بىضفه مىغىنا

الخىف، ألن الخىف هى صائما زىف مً ش يء مهحن، ؤما الللم فُخهلم 

باألشُاء ولها في مجمىنها، بهما هللم نلُه في الللم هى الهضم اإلاازل في 

ألاشُاء وألاخُاء، فُاصي بىا بلى الاهؼالق في ش يء غامؼ غحر مدضص هى 

 43. هفؿه الهضم

     وفي هظا الطضص ًطغح بضوي ؤهه نثر نىض الطىفُت نلى حهٍغف للللم 

الشُش ؤخمض "ٌشبه جمام الشبه حهٍغف هُضغغ له، وهظا الخهٍغف ؤوعصه 
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حامو ألاضىٌ في "في هخابه ،(1893-1812)"غُاء الضًً الىمصخاهلي

ىفي » ومً بهؼ ضفاث الللم هما ًظهغ، ؤهه " . ألاولُاء ًطفي الىكذ  ٍو

ال ًبلي شِئا وال ...ًىفي الغؾىم البلاًا وال ًغض ى بالهؿاًا والطفاًا...الىهذ 

غني نً ول نحن وؤزغ  44.«ًظع َو

الخل بضوي في هضا الىظ، عبؿا بحن الؼمان والللم مً حهت، وعبؿا     ٍو

حهني ؤن الللم هى " ًطفي الىكذ"بحن الللم والهضم مً حهت ؤزغي، فهباعة 

ما ٌشهغها بالحػىع بحن آهاث الؼمان، ؤي ؤن الللم هى ما ٌهبر نً آلان 

الحاغغ، والشهىع باآلن ال ًخم بال في خالت الللم الهائل، وهىا ًلغع بضوي 

 45.ؤن الؼمان الطىفي ٌغلب نلُه ؤن ًيىن ػماها وحىصًا

الللم "   ؤما اعجباؽ الللم بالهضم نىض الىمصخاهلي، فهى واضح في نباعجه 

، بمهنى ؤهه ًىفي ول ضفت وول حهحن، "ال ًبلي شِئا وال ًظع... ًىفي الىهذ

وبالخالي ٌشهغها بالهضم، وهظا نحن ما ؤشاع بلُه هُضغغ مً  ؤن الللم هى ما 

" اليامصخاهلي"ًىشف نً الهضم، وهىا ًغي بضوي ؤن الدشابه بحن 

 وبطا وان هُضغغ كض اهدشف 46.واضح ال ًدخاج بلى فطل بُان"  هُضغغ"و

الهضم في الىحىص بىاؾؿت الللم، فةن بضوي ًغي ؤن هظا الىشف طاحي، 

ض ًإحي بمجهىص ناؾفي هلىم به شِئا فشِئا، لظا فالىحىصي الهغبي ًٍغ

الىشف نً الهضم صفهت واخضة، ؤي ؤن ًجضه في الىحىص نىطغا ميىها 

ض ؤن ًيىن الهضم مىغىنُا، فىُف طلً؟ 47له ، بمهنى ؤهه ًٍغ

ًغي بضوي، ؤهه إلاا وان الىحىص ًخيىن مً طواث، ول منها كائم 

بىفؿه، مغلم نلُه في صازل طاجه، وال اجطاٌ بحن طاث وؤزغي، مما ٌهني 

 وإلاا وان الىحىص ؤًػا ميىها 48.ؤن جطىعها للىحىص نلى هدى الىم اإلاىفطل

مً وخضاث مىفطلت بُنها هىاث، ال ًمىً احخُاػها بال بالؿفغة ؤو الىزبت، 

 49.فهظه الهىاث هي الهضم هفؿه في وحىصه اإلاىغىعي

ائي، الهىاث بحن  لابل هظه الهىاث بحن الظعاث في الىحىص الفحًز ٍو

الظواث في الىحىص الظاحي، فالهضم باليؿبت بلى الىحىص الظاحي هى الهىاث 



93 
 

سلظ 50.اإلاىحىصة بحن بهػها وبهؼ، التي ال ًمىً جسؿيها بال بالؿفغة  ٍو

بضوي بلى ؤهه إلاا واهذ هظه الهىاث بحن الظواث هي ألاؾاؽ في الفغصًت، فةن 

 51.الهضم هى ألاضل في الفغصًت

وألاضل في الؿفغة ؤن الظاث في جدلُلها لئلميان ال بض ؤن جخطل 

بماهُتها ؤي بىحىصها اإلااهىي، وال بض ؤن جخطل هظلً بالغحر، وإلاا وان زمت 

هىة بُنها وبحن ول مً الىحىص اإلااهىي، وبُنها وبحن وحىص الغحر فال مجاٌ 

لالجطاٌ بال بالؿفغة، وال ًيبغي ؤن جفهم الؿفغة نىض بضوي بمهىاها اإلاؿلم 

.  52التي ٌؿخلؼم وؾؿا ججغي فُه، فهظا ًاصي بلى الاجطاٌ

ؤما نً هُفُت خضور الؿفغة، فةن هظا هما ًغي بضوي ؤمغ نؿحر 

فهمه ؤو بصعاهه بىاؾؿت الهلل، ألن الؿفغة هي الالمهلىٌ ألاهبر، 

والالمهلىٌ هى الخهبحر الفىغي نً الهضم الىحىصي ؤي الىحه الفىغي الظي 

 وفىغة الؿفغة هظه لم ًلل بها هُضغغ ،للض ؤزظها 53.ًكهغ نلُه الهضم

نىضما - بضوي نً هحرهغاعص، لىىه لم ًلطض بها ما وان ًلطضه  هحرهغاعص، 

بل ؤعاص اؾخهمالها - وقفها في نغع فىغجه خىٌ الاجطاٌ باإلاؿلم ؤي هللا

 54.للحضًث نً الاجطاٌ بالغحر ؤي الظواث ألازغي 

لخمـ  هما ًاهض الىحىصي الهغبي نلى اؾخهماٌ فىغة الؿفغة، ٍو

اء  لها ؤصلت مً الهلم الحضًث لخهػُضها، فغاح ٌهخبر ؤن هخائج الفحًز

اء  ض ما طهب بلُه بشإن الؿفغة والالمهلىٌ، طلً ألن الفحًز اإلاهاضغة جٍا

، ؤي ؤن 55اإلاهاضغة اهتهذ بلى بلغاء فىغة الاجطاٌ في جغهُب اإلااصة والػىء

الهلم في هكغه، اهخهى بلى اللىٌ بالالمهلىٌ واؾدبهاص الدؿلؿل الهلي 

ض بضوي جإهُضه مً الىاخُت الىحىصًت  في كىله بالؿفغة  اإلاخطل، وهظا ما ًٍغ

 . 56الىحىصًت

ت بحن آهاث الؼمان الثالزت ؤي  وفي مؿإلت جخهلم باألولُت ؤو ألاولٍى

اإلااض ي والحاغغ واإلاؿخلبل، وؤي منها ٌهض آلان ألاضُل ؤو الؼمان ألاضُل ، 

كض حهل الؼماهُت ألاضُلت الحلُلُت جتزمً ابخضاء مً " هُضغغ"هجض 
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، بمهنى ؤن اإلاؿخلبل هى آلان ألاضُل الظي ال بض ؤن جيىن له 57اإلاؿخلبل

غي  ت، غحر ؤن بضوي ًسالف هُضغغ ٍو ؤن اإلاؿخلبل لِـ آلان » ألاولٍى

.  ، وال ختى آلان اإلااض ي ؤو آلان الحاغغ58«الغئِس ي الحلُلي للؼماهُت

طلً ؤهه ًغفؼ فىغة جفػُل آن نلى آن آزغ مً آهاث الؼمان 

» الثالزت، ليىنها فىغة زاؾئت في هكغه، ولهظا فهى ًاهض بيل كىة 

نها للؼماهُت ألاضلُت  ، وبالخالي 59«وخضةآلاهاث الثالزت وخضة جامت في جيٍى

ًاهض وخضة الثالىر في الؼماهُت، فاإلااض ي والحاغغ واإلاؿخلبل، هي بمثابت 

وول جفػُل بحن آن نلى خؿاب آن آزغ ًفض ي بلى ػماهُت . الؼمان الىاخض

ػائفت، وهىا ٌشحر بضوي بلى الطىفُت التي حهللذ بالحاغغ،
 والجزنت 

سُت التي اوهىفذ نلى اإلااض ي، والىحىصًت التي عفهذ مً شإن  الخاٍع

.  60اإلاؿخلبل، ومثل هظه الؼماهُاث في هكغ بضوي لِؿذ ؤضلُت خلُلُت

سلظ بضوي في آزغ بدثه خىٌ الؼمان الىحىصي بلى هدُجخحن  ٍو

ؤن ال وحىص بال مو الؼمان وبالؼمان، وهظا ما ًضنىه بضوي : ؤؾاؾِخحن وهما 

سُت الىحىص، والثاهُت ؤن ول آن مً آهاث الؼمان مىُف بؿابو وحىصي  بخاٍع

بعاصي زاص، فهى ميىن مً وخضاث هُفُت ولِؿذ همُت، وبالخالي فالىحىص 

سُت  61.طو هُفُت جاٍع

لىً بطا واهذ الىحىصًت جفػل اإلاؿخلبل وجغفو مً مياهخه، فإًً 

ًطىف بضوي ػماهِخه ألاضلُت التي جىخض بحن آلاهاث الثالزت؟ فال هى مو 

سُت في  الطىفُت في حهللهم بالحاغغ، وال هى مو ؤصحاب الجزنت الخاٍع

جمؿىهم باإلااض ي، وال هى ختى مو الىحىصًت في جمجُضها للمؿخلبل، ومو 

. طلً ٌؿمي ػماهه بالؼمان الىحىصي

ظهب بضوي بلى ؤن ؤفلىؾحن، وان ؤٌو مً لفذ الىكغ بىغىح بلى  ٍو

الؼمان ألاضُل، وهظا نىضما عبـ الؼمان بالىفـ اليلُت التي جخطف 

بالحُاة والخغحر الضائم، زالفا للؼمان الؿبُعي الظي كاٌ به ؤعؾؿى، ؤي 

 وؾاع اللضٌـ ؤوغؿؿحن نلى 62.الؼمان غحر الحي العجباؾه بدغهت الجؿم
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زؿى ؤفلىؾحن، وطلً نىضما كام بغص الؼمان بلى الىفـ، وهى بظلً وان 

ًاطن باججاه حضًض في فهم الؼمان، فبضٌ ؤن ًيىن مىغىنُا ؾُيىن طاجُا 

كائما في الىفـ وخضها، وبضال مً ؤن ٌهنى باآلن الحاغغ ؾدخجه الهىاًت 

ً، وبساضت آلان اإلاؿخلبل .  63باآلهحن آلازٍغ

نً الؼمان ؤضضاء " هُضغغ"هما ًظهب بضوي بلى ؤن في بهؼ ؤفياع 

لبهؼ آعاء ألافالؾىهُحن اإلادضزحن، هما ؤن جإزغه وان حلُا باإلاؿُدُت نامت، 

 64.وبىحرهغاعصزاضت،وبن خاٌو ؤن ًىىغ هظا مضنُا ؤهه ًلخفي آزاع ؤعؾؿى

ض ؤن ًيىن وسخت مىغعة مً  هُضغغ، فلض  غحر ؤن بضوي ال ًٍغ

خاٌو ؤن ًخمحز نىه، لُسالفه بهؼ اإلاسالفت ، فالخل ؤن مظهب ؤؾخاطه في 

الىحىص مؿبىم بؿابو ؾخاجُيي، ٌشهغ باالؾدؿالم، ؤي ؤن الىحىص كض ؾلم 

بإنها فلؿفت مؿدؿلمت بلى خض " هُضغغ"هفؿه، ولهظا وضف فلؿفت 

ض ؤن ًيىن 65.بهُض   ؤي ؤهه ال ًىافله نلى الاؾدؿالم للؿلىؽ ، بل ًٍغ

ٌ -للىحىص الظاحي هىم مً الضًىامُىُت، طلً ؤهه بىؾو الظاث ؤن »-: هما ًلى

حهخطم بىفؿها وجاهض طاتها في ملابل الىاؽ، وبظا حؿخؿُو ؤن جفىغ 

 فةطا وان بضوي ًخفم مو هُضغغ 66.«لىفؿها وجفهل لىفؿها وحشخاق لىفؿها

ض ؤن ٌؿدؿلم  نلى ؤن الىحىص ؤؾُان، وله ؾلىؽ وبفىاء للظاجُت، فهى ال ًٍغ

ض جإهُض حاهب الخهالي بلى حاهب الؿلىؽ طلً  ألن الخهالي »مثله، بل ًٍغ

 67.«خاٌ ؤو باألخغي هؼنت وحىصًت لئلعاصة

وفي مؿإلت الىحىص للمىث ، فلض حهغع لها بضوي وحهلها مدىع 

حاهب طاحي ًخهلم بالظاجُت : فلؿفخه ولها، فحري ؤن للمىث حاهحن ازىحن

ت والخؿُئت، وحاهب مىغىعي وهى الىحىص اإلالض ي نلُه بالخىاهي  والحٍغ

والفىاء ؤي اإلاىث، وهىظا ًطبذ اإلاىث نىطغا ميىها للىحىص ؤو الحُاة 

 68. ولِـ مػاصا لها

بضو حلُا ؤن بضوي في بدثه مشيلت اإلاىث ًضًً بالىثحر بلى ؤفياع  ٍو

 هما ًسخلف نً 69،"الىحىص والؼمان"هُضغغ الىاعصة في هخابه ألاؾاس ي 
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ؾاعجغ الظي ًغي ؤن اإلاىث لِـ جغهُبا اهؿىلىحُا للىحىص، بل بهه ًلو زاعج 

هيهاث ؤن ًيىن بمياهُتي »-: هما ًلىٌ ؾاعجغ-الظاث ، ولهظا فاإلاىث 

 بن اإلاىث واكهت زالطت مثل اإلاُالص،بهه ًإحي بلُىا مً الخاعج )...(الخاضت 

دىلىا بلى الخاعج  وإلاا وان هى ما هى صائما وعاء طاجُتي ،فلِـ زم ميان )...(ٍو

بمهنى ؤن اإلاىث مثله مثل لحكت الىالصة، ال ًمىً جمثله .  70«له في طاجُتي

لم ًضزل مفهىم »بىضفه ججغبت شخطُت ٌهاهيها ضاخبها، ولهظا فؿاعجغ

اإلاىث هدلُلت ؤهؿىلىحُت في الىحىص هما فهل هاًضحغ مً كبله، فاإلاىث 

 ومً )...(هى مالشاة ؤو نضم زاعج نً الىحىص،ٌهضم ؤلامياهُاث ؤلاوؿاهُت

 ًإحي زاعج الخدلُل  Limiteهظه الىاخُت ًمىً ؤن ًىكغ بلُه نلى ؤهه خض 

 71. «ألاهؿىلىجي للىحىص

ولئن وان بضوي كض جإزغ بهُضغغ، بال ؤن هظا ألازحر حاء اهخمامه 

 في خحن ؤن 72باإلاىث نغغُا باليؿبت بلى اهخمامه ألاؾاس ي وهى الىحىص الهام

ض ؤن ًجهل مً اإلاىث مغهؼ الخفىحر في الىحىص وله، وهى  الىحىصي الهغبي ًٍغ

 طلً ألن الخفىحر في اإلاىث 73.هلؿت بضاًت الفىغ ؤلاوؿاوي وقهىع الحػاعة

ًاطن ؤًػا بمُالص خػاعة حضًضة، ألن عوح الحػاعة حؿدُلل في اللحكت »

 74.«التي جخجه فيها بىكغها بلى اإلاىث  اججاها ًىشف لها نً ؾغ الىحىص

فلِؿىف الحػاعة ،الظي وان الضافو اإلادغع " اشبىغلغ"وهىا ًخجلى جإزحر 

. الهخمام  بضوي بمشيلت اإلاىث

ومما ًاهض لىا نضم مؿاًغة بضوي لفلؿفت هُضغغ  خضًثه نما  

ؾماه  باإلاىؿم الىحىصي،  واإلاىؿم الىحىصي  في جطىعه هى مىؿم الخىجغ، 

ولهظا ًغفؼ بضوي مبضؤ نضم الخىاكؼ الظي ًلىم نلُه اإلاىؿم الهللي 

باليؿبت بلى الىحىص الظاحي، فباألخغي ؤن ًؿبم مثل هظا اإلاىؿم نلى 

ت في ول ما ًدىاوله، ومبضؤ  ائي،  طلً ألن الهلل ًيشض الهٍى الىحىص الفحًز

ت ؤو الظاجُت ال ًىؿبم بال نلى  الهلىم الخاعحت نً الؼمان ونلى عؤؾها  الهٍى

اغُاث ضا ضغفا فهي حؿدبهض الؼمان وال 75.الٍغ اغُاث بىضفها ججٍغ  والٍغ

جإبه به، ولهظا فةن مأٌ اإلاىؿم الهللي هى ؤلازفاق الشيُو في الاهؿباق نلى 
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الىحىص، ألن الىحىص ًلخض ي الؼمان نىطغا ميىها لجىهغه، وبطا اؾدبهض 

الؼمان مً اإلاىؿم، فال ًمىً ؤن ًىؿبم هظا اإلاىؿم نلى الىحىص 

 76.الحلُلي

داٌو بضوي بصعاج الؼمان في مىؿله الجضًض، وطلً مثال في  ٍو

جلؿُمه لؤلخيام مً الىاخُت الىحىصًت مً خُث الؼماهُت ولِـ مً خُث 

الجهت هما في اإلاىؿم الهللي، وهظه ألاخيام الىحىصًت مً خُث الؼماهُت 

 فال بض مً 77ؤخيام خػىع، ومض ي، واؾخلباٌ،: جىلؿم بلى زالزت ؤكؿام

ؾلغاؽ فان، :حهُحن الؼماهُت في ول خىم  وبال وان هاكطا، فال مهنى للىلىا

. 78خاغغا ؤو ماغُا ؤو مؿخلبال: ما لم هدبهه بلىلىا

وإلاا وان اإلاىؿم الىحىصي لِـ مىؿم الهلل بل مىؿم الىحىص، 

فال بض ؤن ٌؿحر نلى هدى صًالىخُيي، ؤي مً اإلاىغىم بلى هلُؼ اإلاىغىم، 

وهظا هى اإلاىؿم الىحىصي، ال طلً اإلاىؿم اللائم نلى ؤؾاؽ مبضؤ نضم 

اغُاث ال شإن له  الخىاكؼ، ؤي مىؿم ؤعؾؿى اإلاجغص واإلاثالي، فهى مثل الٍغ

 79.بدلُلت الىاكو

وال ٌهني هظا ؤن اإلاىؿم الىحىصي، هى هفؿه مىؿم الضًالىخًُ 

نىض هُغل ، طلً ألن بضوي وبخىحُه مً ؤبي الىحىصًت هحرهغاعص، ًإزظ نلى 

صًالُىخُىهُغل، ؤهه ميىن مً جطىعاث وخضوص مجغصة، وبالخالي غحر طاجُت 

ؤو شخطُت، فهظا الضًالىخًُ اإلاجغص ال ٌشاعن في ناؾفُت الىحىص الحي، 

ال » ، هما ؤهه 80وال في طاجُت اليائً اإلافغص، وال ًىؿبم نلى الحُاة الىحىصًت

ًلف نىض خض الخهاعع بحن اإلاىغىم وهلُؼ اإلاىغىم،بل ًمُل صائما بلى 

م مغهب اإلاىغىم   81.«عفو هظا الخهاعع نً ؾٍغ

فهُغل في هكغ بضوي، لم ًدخفل بؿابو الخهاعع اإلاؿخمغ، وطلً 

مغصه بلى هؼنخه الهللُت التي جىكغ بلى ألاشُاء هكغة ؾيىهُت، للىله باإلاغهب 

ض الاخخفاف بالؿابو الحغوي نلى  بحن اإلاىغىم وهلُػه،ؤما بضوي فهى ًٍغ
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الضوام، الن الهاؾفت وؤلاعاصة والفهل بىحه نام جمخاػ بالحغهت اإلاؿخمغة 

 82.واإلاضة الضائبت الؿُالن والخغحر الشامل لؤلغضاص

ً ًػمهما في  وبالخالي فةن ول مىحىص ًترصص بحن كؿبحن مخىافٍغ

صازل طاجه، وهظا الاؾخلؿاب في ؾُاكه وجؿىعه هى ما ٌؿمُه بضوي 

بالضًالىخًُ، وهى الطاصع نً الهاؾفت وؤلاعاصة، هما ٌؿمُه ؤًػا بالخىجغ، 

هني به  كُام الػضًً ؤو الىلُػحن مو بهػهما في وخضة حشملهما ال »َو

 83.«ًخسللها ؾيىن ؤو جىكف

وواضح مما ؾبم طهغه، جإزغ بضوي الىبحر بغائض الىحىصًت 

هحرهغاعص، الظي اهخلض الضًالىخًُ في ضىعجه الهللُت اإلاجغصة نىض هُغل، 

وناعغه بضًالىخًُ ًلىم نلى الهاؾفت والخىجغ، وال ٌجدلٌّ مخىاكػاجه، وال 

ًلغي الطغام بحن ألاغضاص في مغهب ؤنلى، ولِـ هىان عفو هما هى الحاٌ 

نىض هُغل، هما ؤن اإلاىحىص الفغصي ٌهِش صائما في جىجغ مغهب وهى ال ًسخاع 

  وبهظا ًدبحن ؤن ؤضىٌ مىؿم بضوي 84.ؤخض الىلُػحن، ولىىه ًسخاعهما مها

الىحىصي، مؿخىخاة في مهكمها مً حضٌ الهىاؾف نىض هحرهغاعص، وهظلً 

 وول ما  ؤغافه 85مً ملىالجه الهاؾفُت، والُإؽ والللم والحب وغحرها،

، وهى ما ؾمي نىضه بلىخت اإلالىالث . ،هى وغو اإلالىالث وجطيُفها في حضٌو

هخبر بضوي هفؿه الىحىصي الىخُض الظي وغو لىخت للملىالث، وهظا ما  َو

ٌ -لم ًفهله  86.هُضغغ وال غحره مً الفالؾفت الىحىصًحن- هما ًلى

وهىظاًخضح لىا ؤن وحىصًت نبض الغخمً بضوي في الىثحر مً 

مالمدها، جلترب مً وحىصًت  هحرهغاعص وؾاعجغ، بلضع ما جبخهض نً فلؿفت 

مىً اللىٌ بن نبض الغخمً بضوي  لم ًبضم الفلؿفت الىحىصًت » هُضغغ، ٍو

وإلاا واهذ هىان 87،«ببضانا، بل هى امخضاص لها في فىغها الهغبي اإلاهاضغ

فغوؿُت وؤإلااهُت وعوؾُت وبؾباهُت، فىدً ال هغي ماوها : وحىصًاث نضًضة 

ولهظا ال بض للصجغة . مً ؤن جيىن هىان ؤًػا وحىصًت نغبُت
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ل مىهُِه"التي عؾمها الىحىصًت ، ؤن )1905-1950(I.Mounier)("بًماهٍى

. جدؿو لُىبثم ننها غطً ؤو فغم حضًض  ًمثل وحىصًت بضوي الهغبُت
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موسوػة : وكذكل يف .215،ص 3،ط1973دارامثلافة،بريوت دراسات يف امفوسفة اموحودية،: بدوي - 2

 .، مادة سارتر566ص 1امفوسفة ج،
3
،بريوت 1، دار امطويؼة، طموت الإوسان يف اخلطاب امفوسفي املؼارص:  غبد امرزاق ادلواي -3

 50،ص1992


ىل بدوي يك يرتمج املكمة الأملاهية دازاين -  ابل هية،  وُذا Daseinاكن طَ حسني ُو اذلي آأصار اإ

ىل انوغات الأخرى ، 2، مكتبة اههنضة املرصية، طامزمان اموحودي: اهظر بدوي.  ابمرمغ من ظؼوبة ترمجهتا اإ

 . 05 حاص ية امعفحة 1955املاُرة 

 وياكد اميوم جيمع امكثري من امباحثني وادلارسني من امؼرب وغري امؼرب اهَ من امؼسري آأن جند نولكمة 

بلاء ػىل املعطوح بوغتَ الأظوية .   ملابال دكيلا يف آأية مغة آأخرىDaseinالأملاهية  ويفضل امكثريون الإ

. دون ترمجة

3
 .04امزمان اموحودي، ص : بدوي - 4

3
 .17ُـ، ص 1،1306 املطبؼة اخلريية، مرص ،طامتؼريفات،: اجلرخاين - 5


ابحلليلة " دازاين" ُو من ترمج لكمة )1903-1979( (Henri Corbin)اكن ُرني كورابن - 

ل La Réalité humaineالإوساهية  ،  ويه امرتمجة هفسِا اميت  آأخذ هبا سارتر يف كتابَ اموحود وامؼدم، اإ

 . 70املرحع امسابق، حاص ية  امعفحة: آأهظررجييسجوميفيَ.آأهنا ل ثؼرب متاما غن  املؼىن ابنوغة الأملاهية
3
6 - Heidegger : Etre et Temps, Op.cit ,P28. :، يلول ُيدغر  يف امعفحة ذاهتا  غن ادلازين  

"Cet étant que nous sommes toujours nous-mêmes et qui a entre autre la 

possibilité essentielle du questionner, nous le saisissons terminologiquement 

comme Dasein"                                                                                                                        
3
. 47، ص امزمان اموحودي: بدوي- 7

3
 وما 71، ص 1986،املاُرة 2 دار املؼارف، طامليتافزييلا غيد امفالسفة املؼارصين،:  حمود رحب - 8

 .يوهيا
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3
 وما 79،ص1982الإوساهية واموحودية يف امفكر امؼريب واكةل املطبوػات، امكويت :  بدوي  -9

يوهيا 

4
 80املعدر هفسَ، ص -  0

4
 .104املعدر هفسَ، ص - 1

4
 .113 مرحع سابق، ص ...ما امفوسفة؟ ما امليتافزييلا؟: ُيدغر - 2

4
.  وما يوهيا111املرحع هفسَ، ص : ُيدغر - 3

4
 .89،صالإوساهية واموحودية يف امفكر امؼريب: هلال غن بدوي -4

4
 .96املعدر هفسَ ص : بدوي- 5

4
 .97املعدر هفسَ ص : بدوي - 6


يرى ُيدغر، آأهَ من املمكن  آأن يوضع الإوسان يف حرضة امؼدم ، مكن بعورة اندرة ويف حلظات  - 

؟من امرتمجة ما امفوسفة؟ ما امليتافزييلا: ييظر كتابَ. مؼيية بواسطة حاةل ػاطفية آأساس ية اميت يه املوق

.   وما يوهيا110امؼربية، ص 

4
 .233، ص امزمان اموحودي: بدوي - 7

4
. 188املعدر هفسَ،ص - 8

4
 . وما يوهيا233املعدر هفسَ، ص - 9

5
 . وما يوهيا234املعدر هفسَ، ص - 0

5
 234املعدر هفسَ، ص - 1

5
.  وما يوهيا190املعدر هفسَ، ص- 2

5
 . 191املعدر هفسَ، ص- 3

5
.  وما يوهيا188املعدر هفسَ، ص - 4

5
. 194املعدر هفسَ، ص- 5

5
 .193املعدر هفسَ، ص - 6

5
7- Heidegger: Etre et Temps,op.cit, P 253 

: ويلول ُيدغر يف ُذٍ امعفحة ذاهتا  

"La temporalité originaire et authentique se temporalise a partir de l'avenir".  

5
.259امزمان اموحودي، ص :  بدوي- 8  

5
.260املعدر هفسَ،ص-9  


املائوون بفكرة احلارض امرسمدي آأو ال ن ادلامئ، يزنغون حنو حتليق امرسمدية وابمتايل حنو  -

امتحلق بوحداهية هللا، وُيا ثربز ىزػة ظوفية حتلق لأحصاهبا جتربة ظوفية نورسمدية مع اموحود احلارض، 
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امزمان : اهظر غبد امرمحن بدوي. واكن املتعوفة املسومون كد غيوا مبثل ُذٍ امتجربة ومسوُا ابل ن ادلامئ

. 256 ص اموحودي
6
. 260،ص امزمان اموحودي: بدوي -0  

6
.261املعدر هفسَ، ص  - 1  

6
. وما يوهيا74املعدر هفسَ، ص  - 2  

6
.99املعدر هفسَ، ص -3  

6
.92املعدر هفسَ، ص  - 4  

6
.200املعدر هفسَ، ص -5  

6
.204املعدر هفسَ، ص - 6  

6
. و ما يوهيا204املعدر هفسَ، ص - 7  

6
. وما يوهيا14ت، ص /، واكةل املطبوػات امكويت ودار اململ بريوت، داملوت وامؼبلرية: بدوي - 8  

69-Heidegger : Etre et Temps, Op.cit ,P191. 
7
 ، ص 1966،بريوت 1 ترمجة غبد امرمحن بدوي،مًضورات دار ال داب،طاموحود وامؼدم،: سارتر- 0

.  وما يوهيا861

7
ىل اموحود الأظيل، : فريدة غيوة -1 خان بول -دراسة حتويوية ملضلكة امتغري اموحوديمن اموحود امزائف اإ

. 118ت، ص /مطبوػات خامؼة مٌتوريلس يطيية،د-سارتر منوذخا
7
ص .1948،ترمجة اكمل يوسف حسني، ػامل املؼرفة،امكويت املوت يف امفكر امغريب:خاك صورون -2

262. 
7
3- Badawi:  Le problème de la mort dans la philosophie existentielle, institut 

Français  d’archéologie oriental, le Caire 1964 P07 
7
 .31،  ،صاملوت وامؼبلرية: بدوي - 4

7
 وما يوهيا 208امزمان اموحودي، ص: بدوي - 5

7
 .221املعدرهفسَ،ص  - 6

7
 . و ما يوهيا214املعدرهفسَ،ص  - 7

7
. 216املعدرهفسَ،ص  - 8

7
. 25املعدر هفسَ، ص - 9

8
 .30املعدر هفسَ،ص - 0

8
. 25املعدر هفسَ ص- 1

8
 .156املعدر هفسَ،ص - 2

8
 .املعدر هفسَ وامعفحة ذاهتا - 3

8
مام-4 مام غبد امفتاح اإ ،مكتبة مدبويل، 3مضن ادلراسات امِيجوية،جمدلثطور اجلدل بؼد ُيجل،:اإ

 .400، ص1997املاُرة
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8
5 - Voir : Søren Kierkegaard: Crainte et Tremblement, S.K Aubier, édition 

Montaigne PP 42,43.  
8
 .179، ص 1،جسرية حيايت: بدوي - 6

8
صاكمية،: محمود آأمني امؼامل- 7  .440، ص 1989 دار امثلافة اجلديدة، املاُرة مفاُمي وكضااي اإ


ىل املذاُب اموحودية"يف كتابَ   -  ما آأسامٍ ابمضجرة اموحودية، و "موهييَ "وضع  " املدخل اإ

ثضم  سلراط واملديس آأوغسطني، وامرواكيني، بوظفِم آأساثذة اموحودية، آأما خذورُا فتوتلي غيد 

ىل كريكوغارد، ويف املمة ثيبثق جالجة غعون امواحد ميثل هيتضَ  ذ يرثفع اجلذع اذلي يرمز اإ ابساكل اإ

وُيدغر وسارتر، وامثاين يؼج مبفكرين ديييني مثل صيس توفوبرداييف وغربايل مارس يل، وامغعن امثامث 

كريب من امثاين ميثل يسربس، وما بني الجيني ثتفرع احلركة امضخعاهية، ويف كاػدة امغعون امثالجة ثظِر 

ىل غايتان وآ خرين. امظواُرية آأو امفييومييوموحية ، ترمجة جلية من الأساثذة آ فاق امفكر املؼارص: ييظر اإ

 .102ص 1965،بريوت 1اجلامؼيني، مًضورات غويدات، ط

 


