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 " وو رييورر"حوار الذات وآلاخزفي ثأويلية 

ر*واضح  عبد الحميد  .رد

:رمقدمة

 في معاس الفلعفت بيل مباخثها 
ً
 مهما

ً
ت مدىسا للذ شيلذ معإلت الغيًر

وغلى اخخالف جىحهاث " الاهعُىلىحُا"، و"الابِعدُمىلىحُا" "الاهؿىلىحُا"

لت الخؿاب مؼ آلاخش  ً، مما حػلها جىظش في ؾٍش فالظفتها مً اللذامى واإلاػاضٍش

بما ٌشيله مً اخخالف مؼ الزاث، وبما ؤن الىاكؼ ؤضبذ ًفشع الخػامل مؼ هزا 

آلاخش اإلاخخلف وان لضاما غلى هزه الزاث ؤن ال جبلى خبِعت راتها، بل وحب غلحها 

الاهفخاح غلى الػالم ومػشفخه، والخػامل مؼ ول ما مً شإهه ؤن ًشبـ بين هزا 

يىس "وفي هزا ؤلاؾاس ٌػخبر . وران وفي حمُؼ مجاالث الحُاة مً بين " بٌى ٍس

ىالزًً ؤولىا اهخماما هبيرا في دساظاتهم الفلعفُت إلاعإلت  الفالظفت اإلاػاضٍش

لُت، هما  ت، خُث ؾشح فىشة الحىاس مؼ الغير ورلً مً خالٌ فلعفخه الخإٍو الغيًر

الزاث "اهخمبمعإلت الزاث وآلاخش بشيل خاص والتي جظهش هػىىان ألخذ مالفاجه 

يىس "هُف ؤظغ : وبهزا ًمىىىا ؤن هؿشح الدعائالث الخالُت". غُجها هأخش " بٌى ٍس

لحىاس الزاث و آلاخش سغم وحىد هزا الاخخالف؟ وما هي ججلُاث مفهىمي الزاث 

. وآلاخش في فلعفخه؟ وفُمخخمثل معاولُت الفلعفت ودوسها في الخإظِغ لزلً؟

يىس "   للذ حػشف  غلى مفهىم الزاث مً خالٌ حػشغه لذساظت " بٌى ٍس

ًخإمل جلً الزاث الحبِعت داخل سجً الػذو الزي وضفه داخل "ؤلاوعان وهى 

صهضاهت السجً ؤثىاء الحشب الػاإلاُت الثاهُت خُث بذؤ ًلشؤ لآلخش ومً ثم ًخػشف 

ال جىحذ " غلى لغخه، فهى ًىمي ؤلابذاع مً خالٌ الحىاس اإلاخبادٌ خُث ًلٌى 

لت للخشوج مً الزاث بال بالخغّشب في الغير   .i"ؾٍش

يىس "       هزه الزاث التي حػشع لها  بعااله، وهي هفعها وهإنها آلاخش في ول " ٍس

اتها اإلاخػذدة ، فىدً وعإٌ غً الزاث باللذس الزي نهم فُه باإلحابت غً "معخٍى

ظااٌ مً؟ ولِغ غً العااٌ مارا؟ ؤو إلاارا؟ غلى هزا الىدى فةن ملىالث اللٌى 

واللاثل، ثم اللذسة غلى الفػل والفاغل، ثم العشد والشاوي، وؤخيرا معاولُت 

. ii" جخػؼ ولها لالظخلطاء الفُىىمُىىلىجي،ألافػاٌ والزاث الحاملت للمعاولُت
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بنها فلعفت ظدخميز ببدثها غً اإلاػشفت والطذاكت، اهؿالكا مً حشُِذها لشئٍت 

. iii"فالطذاكت هي التي ججػلىا ؾبُػُين مؼ الغير"مخميزةغً ألاها وغالكتها بالغير، 

يىس "وهىا ًؿشح  لت مخميزة حذا ،بر ظُاظغ لفىشة ألاها " ٍس ت بؿٍش فىشة الغيًر

.  وآلاخش مً خالٌ بدثه غً خلُلت ألاها ؤو الزاث

بذو ؤن هزه اإلاعإلت وان لها ؤن جؿشح مً خالٌ مداولت جىظُؼ داثشة  ٍو

اإلاػشفت والخإثير والخإثش بمخخلف الػلىم وحػذد الخىحهاث، بر ؾشخذ الفلعفت 

سهاها ؤسادث مً خالله ؤوشاء غالكت مخياملت مؼ بين الزاث هباخثت غً اإلاػشفت 

وآلاخش همشاسن لها في رلً، والزي ًخمثل في غامل الخؿاب همدشن ؤظاس ي 

إلاثل هزه اإلاعاثل، خُث ًخماش ى  والخؿىس الفىشي الىاظؼ واإلادشػب غلى 

مخخلف الػلىم ألاخشي، بر ًخطف بالخىحه ألاهثر بوعاهُت، خامال لللػاًا 

.  ألاخالكُت التي حػضص مً كُمت ؤلاوعان، وفم كُم الحىاس اإلاخفخذ

يىس "للذ جميز  باالهفخاح غلى مثلث الفىش الخإملي الفشوس ي، " بٌى ٍس

والخدلُل ألاإلااوي و البراغماحي الاهجلىظاهعىوي، وبرا وان له مً ميزة ؤظاظُت 

هما ًلاٌ فهي ؤهه فُلعىف الحىاس بال مىاصع، للذ بىا خىاسه غلى اخترام آلاخش بر 

يا في حػٍشف الحلُلت وضىػها وبن لم ٌشترن في وحهت هظشه، فمىكف " حػله شٍش

يىس هى غذم هذم مىدعباث الطشح الفلعفي الزي اظخغشكذ بشادجه ؤالف  ٍس

العىين،بل الاظخماع بلى الحػاساث ألاخشي وفخذ الباب ؤمامها لخىشف ما هى 

ت   فال بذ مً وعي حذًذ .iv"مخبإ ؤو مؿمىس غىذها، لػل فُه بغىاء حذًذ للبشٍش

، مخفخذ غلى مخخلف الخؿاباث، مً احل فهم شامل إلاخخلف آلاساء والخىحهاث

الخإمل في الزاث اإلاخيلمت بهشمُىىؾُلا "بهه الشهان الزي ًلخض ي بثباث لحظت 

عخؿُؼ
ُ
يىس "، للذ وان الخفاغل في فلعفت v"ؤلاوعان اإلا واضحا مؼ مخخلف " ٍس

ً، بهه  ت في اللشن الػشٍش الفلعفاث ألاخشي التي واهذ جمثل ؤهم الخُاساث الفىٍش

لها . الخإمل في الحُاة وجإٍو

يىس " وهزا ما حػل  ت هغيره مً اإلافاهُم " بٌى ٍس ًخجه بلى مفهىم الغيًر

التي ًداٌو ضُاغتها في ملابل مفهىم الزاث، ومً ثم الػىدة بلى اليىحُخى 

والزي حػل مً الزاث الحلُلت اإلاثلى في هزا " ؤها ؤفىش برن ؤها مىحىد"الذًياسحي

شه دًياسث بىحىد ش يء واخذ غير كابل للشً، وهي راجه التي 
ّ
الىحىد، ورلً ما ؤك
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سغم الىلذ . جلىم بػملُت الخفىير، باغخباسه الفػل الزي ًبلى مخػمىا في الزاث

لهزه الزاث ومداولت جدؿُم مثل هزه اإلافاهُم اإلاخػللت بالخمشهض،  الىُدشٍى

ؼ للُم حذًذة، ًجعذها ؤلاوعان ألاظمى"و ، ومً ثم بثباث الزاث vi" هدشَش

يىس "وبغادة الحُاة مً حذًذ، بال ؤنها جبلى كاثمت مؼ  وغلحها ؤن جخػامل مؼ " ٍس

يىس "آلاخش دون بلغاءه بل اظخدػاسه وؤلاهطاث بلُه هما ًلٌى  خُث هجذه " ٍس

بشيل مىغلم " ألاها ؤفىش"ٌػترع غلى هزا اليىحُخى وهى اغتراع غلى وحىد 

بػُذا غً وحىد آلاخش، وهى بزلً ال ًشفؼ الىحىد وبهما سفػه وان لهزا 

الشيل الىحىدي الزي ال ٌػترف بىحىد راث فاغلت حشترن مؼ آلاخش في هزا 

.  الػالم

فاألمش برن ًفض ي بلى وحىد غالكت مخياملت بين الزاث وآلاخش، فهي 

جداٌو جدلُم راتها اظدىادا باآلخش هما ًداٌو هزا آلاخش بلخماط الػىن والخذمت 

مً هزه الزاث، ومً ثم ًدعنى لها الاهفخاح غلى الػالم وبػث الحىاس مؼ ول ما 

 .هى مخخلف غً هزه الزاث

ل ؤو  يىسٍت لِعذ جلً الفلعفت التي جخطف بالخإٍو بن الفلعفت الٍش

الهشمُىىؾُلا فدعب، وبهما هي فلعفت مخفخدت غلى حمُؼ فشوع اإلاػشفت 

يىس  فىا مً الفىىن ؤو غلما مً الػلىم ؤو مزهبا " الػلمُت، خُث لم ًترن بٌى ٍس

فلعفُا ؤو حيعا ؤدبُا بال وغلذ مػه بساداث في اإلاػشفت والىلذ وسجال مثمشا مؼ 

ً، وجذٌ غلى رلً كشاءاجه الىىغُت واإلاخخلفت  ؤهذاده مً الفالظفت اإلاػاضٍش

ت والعُمُىلىحُا والفلعفت الخدلُلُت  واهفخاخه غلى الخدلُل الىفس ي والبيٍُى

ا كطذ ظبر ؤغىاس  ت خُث غلذ مؼ ممثلحها خىاسا فىٍش وغيرها مً ألاشياٌ الفىٍش

ش مىهجه الفلعفي غلى ظبُل الخمدُظ وؤلاغافت  الخجشبت ؤلاوعاهُت ؤو جؿٍى

ت مً خالٌ الخىىع اإلاػشفي الزي ؤساده . vii"وؤلاثشاء  بٌى "مما ًجػلها فلعفت خىاٍس

يىس  فةلى حاهب فاثذة الفلعفت في الىشف غً "ؤن ًيىن ظبُال لها في رلً، " ٍس

– وسبما واهذ هزه هي كُمتها الشثِعُت – بمياهُاث غير مػشوفت فةن لها كُمت 

بن خُاة الشحل اإلالىد بالغشاثض ...معخمذة مً غظمت اإلاىغىغاث التي جخإمل فحها

خُاة خبِعت داخل داثشة مً الاهخماماث الخاضت الشخطُت وكذ حشمل ألاظشة 

وألاضذكاء، لىً الػالم الخاسجي ال ًلخفذ بلُه مً خُث ًمىً ؤن ٌعاغذ ؤو 
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ت، وفي مثل هزه الحُاة ش يء مدمىد  ٍض ٌػُم ما ًذخل في هؿاق الشغباث الغٍش

ت  . viii"ومدذود لى كىسن بما غلُه الحُاة الفلعفُت مً هذوء وخٍش

يىس "  للذ غبر  ٌ " ٍس هىذ ؤظدىذ : " غً فلعفخه هزه خُث هجذه ًلى

ٌ "بثللي بلى اإلاىهج الخإملي الزي ؤحى به  " ًاظبرص: "والثىاجي الىحىدي" هىظش

، وسبما ؤؾللذ آلان غلى هزا الىىع مً الىضف ألاٌو الظاهشاجُت "ماسظُل"و

الىحىدًت، بشغم ؤهني لم ؤحشئ في خُجها غلى حعمُتها بالظاهشاجُت، ألهني لم اسغب 

ٌ "ؤن جدخمي مداولتي بششغُت  ، الزًىىذ ؤجشحمه بلى الفشوعُت، بشغم "هىظش

رلً واهذ ظاهشاجُت، بمػنى ؤنها خاولذ ؤن حعخخلظ مً الخجشبت اإلاػِشت، 

ت للهذف واإلاششوع والذافؼ وؤلاسادة  .  ix"اإلاػاوي والبنى الجىهٍش

يىس "ففلعفت  يىس " ٍس هي فلعفت مبيُت غلى ؤظغ ومشجىضاث ؤسادها لها ٍس

هفلعفت ماظعت، مخػمىت ليل مجاالث الحُاة ؤلاوعاهُت بما جدمله مً كُم 

يىس هى  ت والذًمىكشاؾُت، والػذالت وألاخالق، واإلاىفز الزي وحذه ٍس الحٍش

ت ومشاحػت  ذ الفُلعىف غّذة مفهىمُت وكىة فىٍش الاسجداٌ هدى كاساث مػشفُت جٍض

هلذًت غلى راجه وؤدواجه، مً هىا وان اؾالغه اإلاخبدش والىلذي غلى اإلاىاهج التي 

ماط"ظُمُىلىحُا : مثل.x"ؤجاخذ له الاغتراف مً مجاسيها  التي خاولذ بدث " غٍش

معإلت اإلاػنى وما ًيخج مً داللت بػُذا غً الزاث اإلابذغت، وهزا ما حػل ملاسبت 

يىس " ل " ٍس العُمُىؾُلُت جخجاوص الخفعير الذاخلي لخخجه هدى الفهم والخإٍو

.  الخاسجي، وسبـ الزاث بالىظ

يىس "، خُث ًشي "فشوٍذ"بغافت بلى الخدلُل الىفس ي غىذ  بـإن " ٍس

ضة)الخؿاب الفشوٍذي ًضاوج بين لغخين لغت الؿاكت  ل (هبذ، غٍش ، ولغت الخإٍو

ل ألاخالم) ، خُث ًخيىن الطشاع الهشمُىىؾُلي بين الىعي والالوعي داخل (جإٍو

يىس "الزاجدعب  ، مما ًجػلىا في مشخلت بدث غً الزاث الىاغُت في ظل وحىد "ٍس

ت . الالوعي يىس "وهى الزي وضفه " لُفي ظتراوط"وبيٍُى واهتي بذون راث "بإهه "  ٍس

ت الزاث ومداولت الخفخذ غلى آلاخش، بل سفػه "مخػالُت ، مً خالٌ سفػه إلاشهٍض

للفىش الغشبي الزي وضف راجه باإلاشحػُت ألاظاظُت في ول ش يء وبخالت آلاخش هدى 

 . الهامش
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لُت  يىس "  بن جإٍو فُىىمُىىلىحُا بامخُاص، لىجها بصاخت هلذًت "هي " بٌى ٍس

ٌ "للمخػالُاث اإلاجشدة اإلااظعت إلازهب  لُت فُىىمُىىلىحُت "هىظش ، فهي جإٍو

فلِعذ الػالكت اوػياط مباشش . باإلاػنى الزي جشبـ فُه لغت الشمض بفهم الزاث

للزاث في مشآة راتها ؤو الخماهي اإلاؿلم مؼ مثلها وغاإلاها الزاجىي اإلاغلم، وبهما سئٍت 

ػخبر ...جخىظـ ألاشُاء والػالماث ؤو آلاثاس والشغباث ؤو الشمىص والخخُالث يىس "َو " ٍس

ؤن ؤهمُت اللغت التي جاظغ خلُلت الزاث ال جىمً فلـ في اليعم اإلاغلم 

. xi"للػالماث وبهما جلطذ شِئا وجفخذ غاإلاا 

يىس "للذ سفؼ  جلعُم الفلعفت، وفخذ ألابىاب ولها ؤمام مخخلف " ٍس

ت مخداوسا مؼ هباس الفالظفت، للذ رهب بفلعفخه بلى ألامام  الخُاساث الفىٍش

لُت الىحىدًت، ففلعفت  يىس "وبخفىيره غلى ؤظغ الفُىىمُىىلىحُا وهزا الخإٍو " ٍس

مغامشا غلى " هي فلعفت مخفخدت غلى مخخلف الػلىم ؤلاوعاهُت، فهى فُلعىفا 

خذود الفلعفت ومفػال الاوػؿاف غير اإلاباشش للهشمُىىؾُلا غلى الاهؿىلىحُا 

بنها فلعفت ججػل مً ول مً يهمه البدث ؤن ًلخدم . xii"اإلاباششة لهُذغش 

خ وألادب  مخخلف الاججاهاث اإلاػشفُت والفُىىمُىىلىحُاوالهشمُىىؾُلا والخاٍس

وغيرها، للذ ظعى حاهذا بلى جإمل وجمػً ول مىاحي الثلافت ؤلاوعاهُت، لزلً 

هجذ فلعفخه للذ سواحا هبيرا في الغشب الفلعفي ثم ماخشا في الػالم الػشبي 

بػذ ظهىس ألاغماٌ اإلاترحمت لفلعفخه بلى اللغت الػشبُت، فهي فلعفت حػبر غً 

، الاهفخاح الفىشي غلى اإلاعخلبل، وحعدىىش الخمشهض غلى ما هى مىغلم ومخجزس

يىس "وبهزا ًيىن " الث اإلاخلابلت التي ما اهفً " ٍس كذ امخدً راجه في مشآة الخإٍو

خجاوصها بطىاغت  ت وألاشياٌ اإلافهىمُت، ٍو ٌعخلي مً مىابػها ألاؾش الفىٍش

يىس "فياهذ بمثابت اإلاػين الزي بنى مً خالله .xiii"مفاهُمه الخاضت  لُخه " ٍس جإٍو

.  الفلعفُت الظُما فلعفت الزاث

يىس "للذ خاٌو  ججعذ الفلعفت مً "ؤن ًلذم مثاال مهماغً " بٌى ٍس

يىس "خالٌ خُاة الفُلعىف هفعه، فدُاة  خي إلاششوغه الفلعفي " ٍس اوػياط جاٍس

غبر مشاخله ومدؿاجه اإلاخخلفت، رلً ؤهه ٌػخبر هفعه فُلعىفا معاوال وبهزا فهى 

شاهذ فلعفي غلى الػطش، بر ًجب اظدىؿاكه ومػشفت ألاظغ الحجاحُت 

لشهادجه وبىائها الاهؿىلىجي والابعدُمىلىجي ومعىغاث اللغت الفلعفُت التي ًلشؤ 
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ىخب وفلها  لُت التي كذمذ جلً . xiv"بها ٍو وهزا ما هّشظه مً خالٌ فلعفخه الخإٍو

ل، وغالكتها بالزاث ؤلاوعاهُت اإلاخدبػت ليل  العُاكاث اإلاخخلفت لػملُت الخإٍو

.   خؿىاث الفىش الغشبي اإلاػاضش

ل الزي ميز هزه الفلعفت ظُػمل غلى جىغُذ الفىش مً  بن ؾابؼ الخإٍو

يىس  ل هى غمل الفىش الزي ًخيىن مً فً اإلاػنى : " حذًذ خُث ًلٌى ٍس بن الخإٍو

ت في اإلاػنى  اث اإلاػاوي اإلاىػٍى لىم غلى وشش معخٍى اإلاخخبئ في اإلاػنى الظاهش، ٍو

ل . الحشفي واوي بر ؤكٌى هزا، فاوي اخخفظ باإلاشحؼ اإلابذجي في الخفعير، ؤي لخإٍو

ل مخطىسًٍ مخػاللين ل، . اإلاػاوي اإلادخجبت، وهىزا ًطبذ الشمض والخإٍو بر ثمت جإٍو

ل . هىا خُث ًىحذ مػنى مخػذد .  xv"رلً ألن حػذدًت اإلاػنى جطبذ بادًت في الخإٍو

وألن هىان وحىبالليشاؽ الفلعفي في بًػاح اإلاػاوي إلاخخلف اإلاشىالث 

اإلاػشفُت ال ظُما ما ًخػلم بجاهب الػلىم، ألهه كبل اهدشاف الػلىم لصحت ؤو 

بؿالن كػُت ما مثال فال بذ مً مػشفت مػىاها وال ًخإحى رلً مً دون وشاؽ 

فلعفي، فدتى البدث غً اإلاعخلبل ومػؿُاجه مشهىن بىعي فلعفي، ما دام 

بملىت "الػلل هى ألاداة ألاظاظُت في هزا اإلاجاٌ، وهزا ما دفؼ البػؼ بدعمُتها 

وما غلى الفلعفت آلان بال ؤن جشاحؼ . " ، بنها بدم ملىت ًدخاحها الجمُؼ" الػلىم

فاتها الخللُذًت، ومىاهجها وؤظالُب سئٍتها برا شاءث ؤن  ؾبُػتها ومفهىمها، وحػٍش

" لُبىتز"هما وضفها " خىمت خالذة " هما ظماها واهـ ؤو " خىمت غاإلاُت " جطبذ 

وغيرهم، وهىا ال ًلخطش ألامش غلى حغُير الىضف والدعمُت وبهما " ًاظبرص"و

ًخػذاه بلى اإلاهام الجذًذة التي جلضمها الُىم ؤهثر مً ؤي ًىم مض ى بإن جيىن 

غلى ألاكل في اإلاجاالث اإلاخخطت باللُم والغاًاث – غاإلاُت وبوعاهُت، وؤن جخدٌى 

بلى – ألاخالكُت، واإلاثل وألاخالم، وألاهذاف اإلاعخلبلُت التي ًمىً ؤلاحماع غلحها 

غُب الىعي  خىمت مىاغلت جدعلح بإظلحت الىلذ واإلالاسهت ليل ما ٌػؿل الػلل َو

شىه ؤلاوعاهُت  تها ليي حعخؿُؼ الذفاع .... َو هما غلحها ؤخيرا ؤن جدافظ غلى خٍش

ت بن الفلعفت حػمل غلى الذوام في داثشة اإلامىً الزي ًبذو ؤخُاها غلى . غً الحٍش

ضىسة اإلاعخدُل، وفلعفت اإلاعخلبل الػاإلاُت وؤلاوعاهُت هي اخؿش جدذ ًىاحهه 

 الزي جبدث غىه xvi"اإلاشخغلين بها واإلاىخمين بلحها، بنها مً كبُل الخؿاب اإلامىً 

 
ً
. الفلعفت دوما



138 
 

 :ررر   خاثمة

يىس "حػلخىا فلعفت  للذ   هىظش بلى الحُاة بػين اإلاخإمل اإلاخفدظ " بٌى ٍس

اإلاعدششف غلى ما ًمىً ؤن ٌعدىذ بلى هزه الفلعفت مً مهمت بالغت في ؤلاثشاء 

ش اللزًىإسادهما لها  يىس "والخىٍى ، بدُث جخذم هزا الىحىد بيل ما ًدمله "بٌى ٍس

لها مً معاثل مخػذدة، جخظ الزاث ؤلاوعاهُت في وحىدها وفي غالكتها بهزا 

شه وباظخمشاس فهى ًطف رلً في غالكت ميسجمت بين الزاث . الىحىد، وهزا جىٍى

ومششوغها، في شيل ظشدي ٌػىغ لىا مً خالله جلً الطىسة اإلاخميزة التي ؤسادها 

يىس " ت "لهزه الزاث، وفي حػللها باآلخش، " ٍس ًّ شها، في ؤ
َ
فالزاث ال جىفطل غً آخ

يىس "وهىا ًىضح لىا . xvii"مشخلت واهذ اإلابذؤ ألاخالقي الزي ًجب ؤن جيىن غلُه " ٍس

تها وبهياسها لآلخش وبكطاثه داثما، والزي هى مً  هزه الزاث، وؤن جخخلى غً مشهٍض

مبادت الفلعفت باغخباسها الفىش الزي ظُظل داثما مفخىخا غلى الىحىد، وظااٌ 

له، مما ًؿشح فلعفت  اإلاعخلبل ًجػلىا هفهم الىاكؼ ومً ثم جدلُله وجفعيره وجإٍو

بدثُت خٌى ؤلاوعان وغاإلاه الزي ًىحذ فُه ختى ًدعً له مىاكشت اإلاشىالث 

اإلاػشفُت، ومىه الاظترشاد خٌى ما ًخباه الغذ، بىعي مخفخذ ومخفاغل مؼ آلاخش 

 .الزي ظِشاسهىا غذا هما شاسهىا في اإلااض ي والحاغش وبإي شيل مً ألاشياٌ

  رجامعة مستغانم

:رالهوامش
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