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عقالوجوديةانجلزافيكةبتالتيالدراساتعلىيصب"لنآ"الاقيورصاحبهأن(؟ل!)الممتابهذافيعنايرومالأولعل

وهـيصدرتالدراساتءهأأنالنقيجةفكانت،اظقيقيه.مصادرهاالىتعمدولم،نحلصةحىقيفةدراسةالوجودير"تدرسطلمأحما

إنسانية.قيمتهاكفلسفةفيؤشك.التساؤلموضعلمسفةالكلهذهوضىهتأنوكان،تعسفيةأ"كامأ!

الوجهـنتبنأننستطيعلكيبم1اااا-)1!اا.إالتعاطفمنبرنوعدراسشانبدأأنلىأبدلاأنهاكتابيراتصوفيالمؤلفورذكر

علىنقبلأنلنابدلاإذ،جدأمهـ!ة"لنآ".الدكتوحىايذكرالتيالدراسةفيهذدف2أخعاوء!ا"ة"ا.?الفلسفةلهذهالحقيقي

بادىءيظقوقد.المباشراتالاتصامننوعا،وض!وعهذاوب!تبينضابركونوأن،7والمودذالألفةشالحبمنبرنوعبحعناموضوع

لعلالعكسواحصن،البحثقيدا،وضهوععلىالموافقةمنمسبقأحكمايمنحازابأنك!ءلإنا!2الةعااوهذابالحىهذاأنبدءذي

جديرأالموضوعهذاكانإذاماليسيكشفان،المشاركةالعاطفةب!ذها،وضوعالمتاصنفاذوفذااظبهذاأدإذتا!!ىحيحهو

وسيتبنن،المعرفةحقأعرقهاانيدأركنتإنوجدانيأمعطأتعاطفأنبدفل!*فباةأ-بأنمةل!آتماه،يكظبأقاوتببأن

بذلا،اظارجمنوجودهاعاتفيحكموا.والرقباءالمخبرينوراءها-بعثأدظنمبدلا.لاأبماطىط-يذابرديرةكانتادظإ

الحقةالدرايسةانيظناًنهاذغنيالعرىرقنالةفيالباءكن"ءظمرصببملمم!والأمرهذااءلو...اضعاحىافامنبضسىطإيهاالنفاذصىظ

مفتقر،الخارجمنبحث-بلأسف-ولكئه،بحثاًفيقطعه،المبحوثالموضوعحولكت!تلكتبضرهـ"قراءةمجردهي

العاطفية.المشاركةمنبسالكلالى

الىرجعأنهلنايتبين،كتابهضمنهاالتيالسذراتخلالفمنغأخرىم؟زة"إنآ"الدءتورعندالميزةهذهالىيضاف

تناولتعديدةال!ةبمنضروبالىا!ضاًعمدولنما،بهذاي!ةمتلمهو.ثم،أنة-"مالوجوديينلل!لإلىفةالأصليةاس!با

عدمه.منمتبينأجدواها.المحكالفلسفةهذهيدخلأنيرسثطبملكيتمختلفةنظروجهاتمنالوجودية

الضحةفيشلنجيوطرقولةوهو..علعكأقول..هالحريةموضوعهوالوجوديةدراسةاكلنآالايهتورجذبماولعل

".الحريةهيإنماو!ايتهاالذثلسفةبدايةإن":كتابهمنالأولى

فلسفةلأالمقالةهذءمداروجعل،بمقالةمنمكلاالوجوديينخصكبارقدانهمناسةثاميزةالسابقنينالميزتينالىأضفنافاذا

موضوعهمعالحقيقيوتعاطفهومخهصتهفالمولجصديةمدىلمتبية،تف!يرهفبالأصاسيةإ"قطةاتناولوإنما،با.كلهاالفيلسوف

.قيلسومطوكيزةكلكشفهالذقي

داخلاوالماعيةالو-ودويئيةرقبأنع!ثاكت!تالتيال!بموننمفيالشاخهوالوجيوديةكاتعريفيبدألاأنههذاالىنصف

بةمللبعدنذعرهسوفواضحبسيطتعريفإلىيلجأولكنهةاصطلاحيةتعقيداتفي

ضاًعريكونيكاد،الفلفةفياهدلتور."لن!؟إدكتورأ*شااعا،ه،،03.)!أ7+أه-03+أ))(أ"\\"الداخلمن"وجوديةهنانئناول"اذياالكتاب)0(

ء!م!"ءاا!ه(1ظعط+"8الا!!"لندنفي391ءعامالكتابطغوقد،الوجوديةللفلفةمحايدأ

)م(833ه1



:هبهذاكتابهالموافجعلىرفد

(كيركجوردلفلسفةوعرضللوجودية.4مقدفيهاوةددرس):قيمقدم-1

هيدجر(ملرتنقلسفةفيهاتناولأ):المزتمقاومة-2

الحرية(فيسارترلمفهومقيهاعرض):و-ريع،الإنسان-3

(ياسنرزآراءكارلفيهابين):والايمانوالتاريخالعقل-4

ماريولأجابريلفلسفة3اخص):الاخلاصالىالسرمن-5

المولفةنظرلوجهةعارضينالؤصولهذهمنفصلكلئتثاولولسولمحف

ئوضححرحمحر

انبيرديمن:ثالثأو..،اطساسيةفيلنامعطىهولماالمعنىئخلعالذينخضبالمعىفلسنثةليستاسجوديةا(نبدءبادكأذياننةررممكانالأهميةمنلعله

الثخصانيةالفلسفةصاحبمونييهضمهلقدو(1824-1766)!قدو،الظدسفةضمنيعدانءجهيرع-وردكانف؟ير،الثامةلهذهالتقليدي

ء""الفعلقيعةعلىلاكيداه،وذلك)2(الوجوديةضجرةالىا!،ارا؟بمى!*15اطذصكارلقدو،الدرايةألكخبضنكتبهفيهزوضعالذياليرمخثيي

ء*بالمذهبوالمقصود!ا،!افي.رظمذ!،ونانتكيمكنلاانالحقيقةياسبر+ز

(185)1813-هكجوزدكيربانالقائلةالنثلز.كةبوس!أخذانناقلت.تجريديذهنيبدعهاالجاهزغاياالقفوالأحكاممنءموع"

هذدتاث!!مناعالاهلماوذلك،الوجو،دصةمنهتتدفقالذيالأطياحنغاهوعتيا،فئغندضفلاو،فلسف!همعنا!ىار!ثرأو.%وديوزالىاو-ممد

2-دفلرزس،المثاليه!!لفدفةعلعثزيمبوردثارلقد.ءةالمعاصوالحركأأليكو!وجيةو4ـالفد!"قيجانبالىتيإلأدبرالت!بيرالىيرلمبكل:لمركأفار

ءا!اتاو،ال:سحدا-له.ا)كلشيءمكانهوجعلءخم!للفلسفةصبرحاًهيجليهتمونالوبرديينانهذافيا!سبباو،المسر-جمةوالة!ةوةواالرفي-

إكاأطالفل!تةنهـ،يةإنه!نفساءهيجاتانبرا!،انتظمقدالوجودفيضيءيقةاصواككالافي.ءفحسبالحكل!قةممط"ما"لا،الحقجقةهيإ،)ء!يف:ر

هيجق،مذهبعلىك!جوردكيزثرار..لمذهبهنجابداعهقكاملتقدالفلسفةايىةا.لحقيقةق01آخو.ممعنىالمفمور.فيوشانلابد،والاطار،العرض

""مسريراقبوهوأالحامسرحفيمقعدجالسا.ءلنفسهاظمهيبتصورفلقد.االتجريديةالحقالقالموافمةبالل!"عنهايربراتيمكنلأيماـء3-حاى4

دته،ءجوزوانهواحدمقعدالاهناكليسيدركانهالم!ءفيكط.ينقدهااقاريخ!بإوججدوكأ،اابرأنبردزبكش*ررتالو-وديةفنراًنف:طنعبماور

الدورحذايلشابأنمطالبالناس.بقيةمعالرحعلى-هيجك-هوبي!ما!وكماالمقفرجظرو-!ةعنبدلاظهـا،صثاقو-""منللتافلسفمحاوإ4

المونفصانحماية،أخربمعنى(2سأخأ-!!،هاولأ!)أر،!حفي(3ا"ا-5كإ،أفيالذكطانصذكزظرجهةومنلذتفلسفمحاولةانجااي(5.)11،ارزادا

يتهووالذينلئكلوقبلمنالداخلمنالجابنظرعندماعليهاالقبئطيمكناحباةيرقبالذيذكإلمتعالىلا،قسوةح!يهامابكل،زنفسهااطياةيعيثط

فكزكملافيلمصاً!-ر-ابيكونالانسانانوعلى،ذاتيةاذنفالحقيقة،خلاالا.تجريديةاهبطالىتفضىإقيمثا.كلناظطربعيدعن

امبخالإلثزالمدعمالثخصيالتفكيرمنالنمطوهذا،اماللالتزتصىةيالحقيقةانالىيردهاورهم،اص!الىالو-وديةهذهردفيا:ا-وناويختلف

الىجحيراللفظ-و،افيأ*!زالا!افىالوجوديبالتفك!!بهجورد،كيريرسبا،ميتءم!يرمعالفردءواجهة"افاته"اءثرفيبخدفاننا،اوخسطينالةد-.ى

،!الماهيةأ*ي3،اـى،3حوالوجوداـى*؟،ححنهأالاهيهبينالمدريرالنميين0000اليومالوبرديوناظءمااكياالمفاهـيمتا؟ث،والياص،!.القذقوا؟شع

يبوراز)الجياقي،االئيءبهيتكوفيالذيالفعلهووالوجودالثيءهيكينوؤةماأعرفلا)"انا:السم!سبضو،وقال،قسقراطالىدهايرورعف!

هرفالماهيةالقديى!توعاس(أسةلدرمفتاح:كتابهفيزافىألأاهعد."؟ء3الموتواجهولقد"والأملباكجاء"ادكلدمفي3و،العالم،ذاوراءمجدث

ىاتحمللاولكنها،غيرهصتءويميز،!ث!يءالمميزةالخصائصجموعةبع!"م...بهجاهروما.فيهر-ىبمال!لخاتمةانهعلبهيرحبوهو

تحددءاصفاتالات!ونانيمكنفالعنقاء..بالقعلالثيءوجودعلىكأ،نانقبل.!ق-عليهشنركزومابهسنأخذماو.هو-!كركبوردالىدهاير

ء:بالذكرجدهـينثا؟ثةنذكرانعليناهذانفعل

الو-ودبالفاظفالتحدثمومن،وجودهاعلتدللاالصفاتهذهولكن

ازتاطالىن!لانهووجوديانفكرلان)ءالحقيقياالعاالانسانيدخلؤ،رةمفهيأخذكيركجوردلننجدالذيا!،178-4لأ)5شلنج:ا.لا

فعد"فيهمتضمنونفنموقفانهعلىانسانيسوقف،اظاصفعلههواطعالانسانوجود"انذ!ثبخجولقد،الاختيار

ا+!،انت!:رانيوغ+أ3اةاأ"1خخلاقاًمبدأعندهيةلحرا،انتو

علىقادرأمجعلهاطلوهذا،لمشاكلهحلعنيبحثالوجوديوالثمخص

فأ،قراراتهااجلمنالمسئوليةويتقبلالقاسيةالحاليةاللحظة!درليكياانانناقا*"المعرفةفيالذات!مة!أقكأدءنجدالذي018(ا-4)724

حتىأوعلميةغيركانتوان-ةركيزوهذء،والآنهنانفسه:يتدلنمجبضدللحياقبهورةا)وجوديةلالهال؟46ـع،طعوليهفىبنداجوليانيرصف()1

ا)!ءم!،ءااولااحموؤل!يهلإمانويلوباانسبة.،الوجوديةتراث!للفكر

ولا4013ولهأ،،ول*ول"موةييهفيكتابالثجرة0لذرء،نجد)2(ؤ!فةالافكارتطرفاتضدالإنسانلفلسفةفعلرد)ءفهي156،0،11؟حأ

بة11صافيااولحأدأ*ئ!ا*ذأع!3.عديقخكمالآخر0.؟ظ.ناقدحكمهوالأولوالحم"الاسياء
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فه:،!3؟""ا؟أكأعالافافيالوجو؟لا8،4ـأء!انكوقيإلوجودببحث.إخلاقي!-نهااالأاإوحية*!ص

.شياصبرمعاطرفيينضماًلطفضبرفردعلىيكونيدانيرفهر،د-كأطابمدقي"ذاتفرحبرردحير-*لميئد.

وه"الا؟،شيةؤأليتأ1مالحي1دتقيمقازاكلـتمهيد-سممفكلةخاصلقدوحيت!قمابا!التدسمعمقابلتةفيالمرءانء.-ءكألئقدوكأء."*ةكأفيا*،!!،-،خمي

مثك!ة!!كلةحذداتركلتو!لو،ا+*إرم!أ؟ا8ع؟*3"اددم1؟ثكالةانالفرديةبينو!،لاهايةفلمس!،ـ.رديهفبقيتتالز!قي،نجاوناي!.%قتر

اكم،-لوائيىكحذاةبأ.تلماق:زتمو.لفثتد،أللغةصتنثاتاثفةفي.متبادقو-بمبلءاءكمأ4فيمحخمعخاسصز"-بذاز"اقلي!لى

هذافضيزهبدجرا!كلتوةجديروان،بدبرأعدثا"انئظن،جبمسدقلاقدسالذيحوواذ4ءيرءجوردجادييأسةساوالأثجاءاكمرتر

والا*هـجود!ثوراً"يىقعند.والعرمةال-بيهمليهعلىالعدميممبقاز"اذانهالا.،اجانزويباركن13وإرزدنؤسا،..يلزبمانءاىاً-ادريكنأامبنالال

.هناث"في!؟!35"ء+ليةلحوا.مما!،طببعتهبيتشجوددبي!توضالتنافيهـقعناهيالسياسية4الجاأنظني؟وبخإقيىلمتهو+ظعالاس!تشا!يالفردفىنةاعتبر

تئرا)فيالتجربئوبتي!كأوالو%ودىتتنفصثوهيا،للعدمشعليةتجربة،المسيحيالواطنجازبمنالفعار"رعةالمظا!مجالاوايىطرةإصنهفوذاى،لى

لء"ـاو؟با"لأ++7؟أىإفىهـفبا1،ع!كاإح)113"!غالقلقميالعدء،المجتمعقيبالعماأملزاسفرداانالىبهاؤفتورصارضة:االشءطا*تدء

؟الحو!-ولي-!القنقوحذابمأ+9"!إ11ليجمتتراحيان!جةالانجليزإنساذأانز!.ريقيمكن،"العامحاجمانهردفذ-ف*ح*ىكىويعيبوما

ألااخأت،ساء!،اشقدإتأخافازا:ئيةجزبازحماءا،تتعلقاطوهـتلأنالماديرةمع)الكلبيعبالعلىات+جمارفي5!ان*بئ؟حق:اا؟+احهـولاذفسهرت؟س

مومحوعالىتديرلاا!قلقالكلنو،ص،عيئاففداناخاف،القطارأصقىفالعام،*ا+،)ـ513ء،لىمياتاليم)"هاوغرف!ر!خياز،صا؟(يبيةلتجر

معين،مامكانفيليص!والقلقمبعي!118إأ،ء2تهديدالىيرتدانيمكناءـ-ةولالىزحيمةلا!ظرر:

عادونالعائجفطوجدناكونغاالى-خيرأكالىاوح!ذ!،مكانكلفيلكنهو

اوادزناءإوضخاؤ"ينا:،فعليهناط(دكيركجملفلسفةنالآنا!2ءلىقددشااذا؟.

زواضيمرواقذثضيءاالعرنن!-الذ!طال"أؤبانش!معشض!يعتروورأ"!3،1،1اءإا"إ"اب-هـأنافةضثا)(!ااءإ-بليطلق4فاذيرالو-وديةضيأفلىفةالأحمتار

بامكا-شةعلنمالديناأنءلىيدلهذاولك-نءثبءمءلىنستدثمفانازوأمنمعلبوعةصؤسفةجوديةالوذروقيانال!ثنغأبخ!الهـستآهحخأ!405

ماهوالعدم1ءبيخهاررادقله:عكليالتيهيلمعرفةلهذه..العدمالىالسقوطهـااذابص!دءونواص،باتومكزاًناسكابو.سوانها،ارباجمثلابكل

!فاقي"لربردناةحناقعاى7\اةااا*أكائن!وماكأثتءعاتايككائنجديوديةالو%اخمرز!ئيا*زساز،ااناز،اصعديومفيااصلحيقظء

هناث.ا.ممالأ+هع".3سفااس-ودباءلمحنادص،إ4اذاكروديدطاوعاملنفسههوانهو،ظروفه:-وءى،!!راثب"دا؟مآ!وقفهوان،موقف

كدهثةندركهاننا،الاطلاق"علىنستوعبلاأووجوديىانبشحموعبهوجوداما..الموقفهذايخا.دواكش،عوقفهيخدد!لاالنهايةفياز،حتىةموقفهفي3م

دط5التيائدهتة،تنانها.هيالعدملةمث"وقجممة.للعدمالتامةا،سكانية1ض-!نإءيخناو،الس!و-،لىقناةازمةلي-:بالرربقبلمنالحربعلمب!ت!بثذ

13الا!لإقعلي!ااراولذاً:ادؤالاًتو،للفلسفةوالأصليةالاصا-حمةا)خظرةخوتفان،"ازستلمانأونفاهض!ابات،ا.لهربهذ،برمتصنقروارز.دتا+

-كمااذنيو،ثقةأمشاةانالىدييؤو،العظمةعناصيماكتعببرصوال!والو-ودفييخؤارارفيجدلدطوشبداية3دذناحضنماحاكا؟-

لالتساءموفعجوديويضعانهالعدمفاكميةءلنفسيمعطى-ياصبرزء!رسونولوجيئافينواالمن!ييمعا!اص-ثادرفيا!صوديةااعشدت:ا!د

.لا8-اؤاموضعيعيومثارامكازياقيكلورعهذاو.تم!ا"فيا.)حت*وسروزدادمبتدعهاحو.-بجو،"!ا،،!3،+هولاهه(فىث!

"العدمكاثنملابرنمنفي"هوالذيالدىالىمماننكل)!انهدجريذكرو،فيذاز"!ال!فاعرانيمكنازيلااذ!جخا!صةو.3891عاملألمافيالمتوفيا

-صنعآ3ا+ع،ظأ*ع-عالوجودسبقعدماًهناكانهذامعتىلدسولكنلاولكني،عليهحكماصدارىتوأتولمحتقوصينبتالعا!اشحاناإنما،

ا،طموءاكلقلينزوجرديبانثسقياذياممصإعدماان..الأثيءمن4بءا!!قتيخ!لعليهاشكمازفياخر!لاصتخثلوةانتقلاءكلاو،حنااقف

..وجودبعلىاسبطرارعل!وان،قرارذلتيانشا+!ا+2أ-ا!ول،،أا.إا!محدقيا3ـحذا.يم-شمفبكطاذو

قدكصصت!عاعلط!وجو-دكأثمان"يعرمناالزامرنع.جزائقدشاًرلوجوفلكاحرالكوفيعاحط.ا.طواؤا..ءذاقيالىتد:-وع.الموان"جيرظ!وضوعافخيإكط

555-..العبموموءولوجيدا&بج،هدهالإحالهلعمليهالث"ورمن-لال،و!فاؤومان

ام!ساذة"هوالانهـانجودوو،كافاًافا،اًكونهوممطالابرسيطةحقيقة.اكمورظاهراتخلاقمنال!أ*هظ؟ءولأحء6.صلطمنهـخاذن

."توجدلااوتوجدانالذات

8ا+لمو)ءكااحد"ءوالمعرفةح!صيءأساتمالوجو*إصحهوفدجرننالمجبرأكاالحياالأو.ذالموتمقاومق

ولكن،بالانسانتحليلييبدأالأمجب،بىاشياءمحاطةذاتاًلي!الانسانانولدأح+.7)3ء"9ء3هيدجرانفلسفةمارذننقولانالضروريمنلعله

العبالذيوالمسرح،اهتماماقيةدارانهعثى،فيهاناالذيابالعاابدأ،بذاتييلباالتيالجديدةطلحاتللمص،وذلكالفلسفاتأعقدمنتعد(9188إمع

مركزهانخيثعاليهو4فياوجدالذياالعاان.ومصاطيدوريعليهالفلسفةهذ.صموبة"الت"الدكورادركونقد..فلسفتهعنللتعبيرايبهاا

باضراضتبمريراممي،.فطتبطيروحوليينتظمثيءكلان.ءذاتيهوالممكن،!يدجرفلسفةاررتانالامروسعننىماصاحا.لواننيء.مذاوذكر

الكاتبةالآلةعلىبالكتابةمثغولابيماكنتلحظةفمنذ..ممعرفتيفحسبوليسبمض!تتضجلكيالمؤلفبطريقةلابطريقتيفلسفتهفقاطبعضوصاعرض

فيءالمي.يكونااالمحطة!تب،قترالذممطراًلقحااوالسلمعلىالتياظفواتفان.صرحهفيضفتالتيالجوانب

وجدا.لهذافقدطيقايرتجولانتباميوجعاتقليلاحتاسترعندما،والآنكانولثن،لىهوءسيدمميعلىتلمذميدجرقدانفيش!لثمنهناكليس

لأخر!لحظةعنيثبدلومفمونه.*طدخيرانه،محدودةكهيةعالميليساز"بهايعنىالتيوالمشكلةبه..مكترثانهالااللهوجودينكرونالذينأصد
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ويستدءيالمضاعةحالتهيقلومالانسافيفيشيءاثهنا،ال!هايةفيانفس!النهصثح-فيهموجوددائماً.نكني

-مالفرديناد،بالذمميته!أشأفي،أ5ولءس!الفمير4از،اخرىامكانيةاالعاقي.انا.لمالعلفيجودينمو7ينأضراضخاصوجودأيضاًلأدركوافي

صصتفييافياليهنداء.وان،فردةكذاتنةسهمميترد.ثانرء،هـة41تمالولىصيءالاخرىالذواتوجودان...6خريق"مع"افيايضىاًيعني

الضهـيرو،متي-تمبالرلكنوداضليمنيرأ!بانه،ميء!بايريأتياذداءىهداواذن،ينألاخرمععلإقةداخلقيذلوجودادركاني..لذاقيكادراي

ينطلباوللىاإالمتعبرانه،الهم!وتانه،الانسانعنمنفصلمةملكةليسخاءاأاكا3أ.\\-ا)1-5ا0،)31-االاخرثن-مع-الوجوديعتيلمالعا-في-الوجود

جثنادإذياالوجود4خصب..جثةللخطمدر!ينيجعإخااله،ءياكسأو%ودإخيممازردعللنكن5ى8،ـدا+؟،1شأ*ول؟فيصثتركحسوهناك

كبلنعدر.اذخاا-راراً،نكونانخ!!لمولكنا،اسأ-رانتا،!رعصينحيث!اللاضضصجةالاستحكاميةمنجم!وةمةصو)"هذاءلىوالذاتية،آخرين

الوقثنفتفيليتصمنلحداهاتحقيقوأنةحاكأأ)،33مصاريعناالوجود)ءثتابهفيكلمته!بجزأحلقاثمومن!يخ!و!ؤتهاالآ-رثقار

ةبالعدممكافأو"وداانفيدفيصنو،ا-ر!زيات1.13رفضر،1.نفسههوفرديوجدلاوالاخرهوازسان"كل:(،والزمان

بفعلىعايهاعلوو،طظ"كلفييتطلبهنيالذيالمو)تاقاومانعاثطويجبير"!

وفعا!ني.الفريدةالسيكولوجةالظاهرةهوالقلقهذاان.ءالقلقالى.الآنولنعد

يث!وصالإدمغا،!،ح.ها!مبطابمحباثييطبعالقلقهذاان.هحياتنايكونماليتكثفالتي

-طابراًالو-وديةسفةلافل-د(15091عالدو)ش!33313إ-اهـترلعكافنكون،ديناميةنظرةلحياتناننظريجعلناالذيوهو،(ءامأظ"!بالمالية)

ءممشكلةهـيي:مسارفان،وثيمقاًارتباطاًبالو-ودمرتبطا،حياأجدثدتصطمرهو:لأاو:ا!ياءبتلاثة-قي"اءموهذا،بو-ودنامهمومين

باصوعييمستماز"قث!الأ-+أ-ا!ه،اةفيأ+5بةقفالمو--في-ا/،فندادماالمهمومالوحيدال!لائنهوالانسانانصث،ونجمكافياتهادالذات

...--.عكاطنشاطهجهاوان..المستقبلكأوالم!حةالمثارفيمنسلسلةاش"..لهدره

احثركداكماو(11جانسوديقولكماتنفصللأاليقهماعوجم!وء40موضولةكمجاوالستقبلالىمو-هة،يةالدية-ىبل،العلميةوالاف!!ادتةوالياسة

ئيسيةإساأ"كا!.هيا4)ذاازئافطالثىولأدن!ااماأشق!يزأسيفؤيادبمامنكذا،هوصراكانخا..هيخترلمولهمنحغامعلى:شت!لاطم:ثافي..المستقبلهذاكأين

..7-"!.-001ءانفسناعلىسابقين،انناهناقيهـيالوءيو-*!أ"،ها7!7!ى!18ملهون

-301*4ى3-أا"130لد!فاررج!امحلثمومن..ا!.خرينمعارتباطفيالعامباصالسثرولالهم:ألتا

.أ!3ا،دراإيردالأو،و،العا!هذاوراءثمدئها)عرفلاسارسان

كانولما..المس!قجلوواخاةسالماضي:الثلاز"الزمانبعناعرالذاالهم

س!.ترساشءخدتهذافيا،.فيازا/"..أ)1ء؟اد!خدا،ة)5!3،"حولةالظاهرووق

علهـندركهأننا.تساؤكخموشليقوهو،ع-ف،صلد،هناك"بساطء:صراننجدالحففالىينظرانقبلالأمامالىيتطلعالذفيالكالنهوالانسان

..سالأاوموحآولس!،من!علااوفعا،ليروهوانفسناعنمنفصهلانهطفلةفيالتارفييكئباذالانسان..المستقبلهواطمفيالاساسيالزمان

م.ص*اا!!ظفي!ااا)*أا"إلقوةباجودمولانسانانا،المستقبلعلىليسيطركلافالحا)يةا

يوحدلاوانه،يكونإنه3)،8.(المة!(حأ3تصوراتناثلوراءنه-ء

الانسانانعلىاخرممعى،اء؟ا،اخهلمهألرلمبال!علءوز"مناكثر

اولهشا5،5!؟+أممكنانهعنهنقولأنيمكخناو،نفسهمعمتصإبقاز"صثذاته

بم؟ثانءاسيهما-ا:ساءلية

.ح"34ىهناكوانهأ!ح!افيا+شا)داوعاربش

وحو،هوليساقالثيتد-انبدلااصىءالتتدات"ل؟لهته!الادارخاكلالتماءاع.الانسانهوالجهمط،العالمفيوالمجموعفييسقطالذيالانسانوان

3ءااًكاونفياًالص-خدلسبة*للصتسالكفالبا:ما.يوب!ينشل-كلاماً-ممكنيوجد،مالافامءـءذ!يسترانيه!شانهيعرفوهو،يكونهانلهاختيرما.هوولكنه

،هذاالوجود"هيالثازية.-."الصصفان"و-ود!الو-ود"دجوللولىالأوا؟!ا،4.،!ا1أس!ءي(الثراو)لحقيقيداالو-وم!-ازيةانلو،أ-رثلجبآحانثص!10

.،ادلهمنماكشفدونهذايعرفوهول"سبةبالةصفتوحةءحولور؟ا!أظشا

دوهكذا؟ن!رقيال!صاصهاميتطلم!كثر،)اهدالاإروىكوهاخاكقامنريرشيعلىأوئ!ةالرةا!!ز!وإوتاانء.ءمميالثري-ودولييرءثكفالذي!و.الموت

د..اً.100ءااز*هوعنهززكدهانيمكنا)ذيالوحيدالشيءفانالطفليولدفهندما،الحياة

المصدر)ا!راءزاوودا%لمنادا:..احاضرلكونانمج!لأ"3-اـأخا)!!ا

.."لحظةايةفيمجدثانيمكنلأنهعادةبه!تمموضوعاالموت.ليىر،صيموت

(46صنفمهه

عندمنفص.الأيكونانيم!نلاولكنه،الوجوديخصلاالعدمانهيللموتالحقيقيةالنظرة..ويرقعللمد-رديئالموتبانازفسنانقنعانلوصما

...*صس-.ء؟اسصجرةتقطعالتيالفاسهوالموتليت،اطياةفيمتفسنازهدوا-*-ءاغاني

وان،لهبظهولمد،ممزوقدا،إسكالصهلمبالوجودانمجدمومن

ء!يزلكنهوفحسبيوجدلافالوعي،الوعىهوالتحمايمطذاالوحيدالمصدر.عإ-باتنموإليالثرةانه

--.-و-.."..الذازيةابعاداقصىالىبىليذهبلنهبلفردأ،وبحعلنىيعزلنيوالموت

.ا!للصوروا!الم!يرحالوانه،دالهيالسيءعنلمسهم-.--

الىالعدم!يظهرالذيالكالنهوالانسان"داخلهالعدما!دراكفيحطوقد"ازر!طصوته؟وتمناوكل،آخردفىصوتلااناموقي!زص؟لماذا

نفسه،معيتطابقلاوالادراك(06ص!السابقدرالم!)"خلالهمنأالعااوتاوهذا،رنوالاضبالعالمدطي!!ماصعنانف!لانيضطرياوهو

ورى،!دد.ءبروهو"موكد،فحسبأحدةومرةاعوتانتي،يت!يررلا

.ةد،ال!ارتريينالتلامذةمنكبار،54*ول!؟لجازونيصتكر)1(لاوي!ي-وجوديحيطاز"،-ددأهذامتى""فليس11أما،لمطيحد.ث.اول

أحد!3ارالاء)414ههلأأة:علكتابهالفصلفيهذا"ألن)ءالايهتوراعتمدوجود-!كو-هـولا.كلاحياتناان%ىانهوريكروهووماهكيفادري

اس!"اءليط،4ءلأص!4اكا!ك!ح*4اهكلموتهير-ىالذيوالشخص،دا3لإا،أ-فها،3!.!دها-"ا*!ااالموت

-96الصفحةعلىالتتمة--اجلمهرةعنننئقاننا،المسنوليةلتحم!ومعدأالجعهرقعنغخلفاًن!سهيجد
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يك-أفي،الخا!ةبطريقتهنانوتاًملتحثناذا

بطريقتهالمستقبككلامنايدخلالنذ!غه!اتماملةالمس

لارتر،فبالنسبة،اظاصة!!!ص!صحح!!ص!!صص!ك!.انلتحاوفاذا،المتاملة

الذكي.هو.الكاننالانسانأالداحىلو-ودا؟ءنأ!فياثاءتكلي،.اماسات!لمم

هيدجر،عدألحالهو-السلوىالاماالرر

فهو،نفسهامامك-الىاقىلققداتعه-اجد يححر

ؤيوابهبالمستقبلي!لتتى-لمثيالمهفتعلىالمنثعورتتمة-صرتماودصبحالماةي

وبهةويتح!دامكانياته.!.مستقبلماضأنيبةاليه

لقد،انافلستذلكومع
ن!الا.االراوحهمى،ثملأفاتقبلصص!صص!"!ص!!وسأعبج،الأوا!كنت

يعت!دولاصيءباييقنعلاليساذنقالادراك،انني

.!لالنارلانهالآالةعذبتهالذكياليطل)يرفوريزاسبهانه،الكاملالتحقيقفيسي!ونهوما.ولدسمال!نوعليه.وما

الىيصلابداً.لالجبلااعلىالىحجرةالآطة(!دحرجارادةفيهذامتحدياًللانسان35!غح6يصليةأت،سعطىممتلثاًعاملاجامدأشيئاًليسالادراكاذن

فيمالتخلصحاوذمها،حرأيكونانءنينقطعلاوالازطدنا،الق!ةا!زات!كطيةم-عند.والانساناظ01-افى،،+اصاأولداللذاتوخلق

يته.صتهخطيطاو3لأا(عاءس!!أيعهربمشايعإشهوولأاعمء53فىىء*+5111!ء،اء،

ياكلكعكعته،ان-هـيدانه،اتعيلمجققان-مجاوحياتهفيوالانسانار*نساناذن،قدام"ءافكارسليرصا"ئمافالانسان،المص!تقبلفيللسلؤك

نايتوقوهو،االعاوبر-ودوجودهبينبعريروان،معايمتل!كاوانفيبلوه!لهي؟الحريةثمومن،الحريةهوالانسانآ-رممعتىاو،حر

قيفز،والوجودالماهيةفيهنلتقيالذكي!الوحيدهوأ!تهلان،الهاًيصلأيوجدترلساووبالنسبة،ماهيتىثسبقجودهوالانسانانأ.،الانسان

ل!دفأظ.4الحفوسنممكنئنهذاولاكان،المطدقةبا)زرورةالمطلتمةالحريةاىخاالانسانسارقىجعلوبهذا.قبلمنمحددةلنسانيهطبيعةا.الهاي

لأاط،كا""ا!ثبم!ءاوذاتهفيالثيءبينحدةوتوجدانيم!نلا،موجودأ!-كااالحريةانالتإءمئلمطلقة-هـيةمولوكانكماا،7ا*صهياالقيم

.ابدثتخطلذافافيءنقولانمعنىمنهناثول!ت،-إيهاأحاشنةسهءدلكنهو،ل!نساناحد

يركونانهيركأ،الكبرىار،":"بودلير)ءءن!تادهفيشساريةولقالوقد،احرارأنكونانألايمكنلالاتا،احرارأن!ونان"ي!ب"

ر(؟)هاهة،3)5اة0،1/1الىا!إ*ص!ةير!تائياا-غا)سء،م!كأمشم-*اًبا!ر،ا،شاالش!احجروفييته-رالانانيؤكفكيفلكنو،ينترراناتخاعتهفيالانساقان

مذا،اااـ4أاء،؟ا.،ءا5إ5115اأا.إاةادئةهذهازا!ذنموذخاصةيدير.لكنهفلس!*راًلوجودية"بالحريةعليناحكم7لقد)ءترصارصا!لةد؟الانتحاو

-هـفيههوالذكيإلمدىالىالحر.عيهفيكأكحانبالذإتلدةاتالكلىمالالتلم(يةالانجليزجمةازرمق34صى-حةااز

الم.وم!ركالوصب.ا:!.اـ3اأ1أهئجالأبداعهو؟،خلاثحريتهفيرالانسان

لعاللوميرإتميالذكط،الفر.يدكي.للنحلإلخالفللنفسالتحلإلوهذام!ىابمطيملكلا،ذاتهقيألشيءعالم،الصلدالعالمجهخارالعالمان،هناث

والمسثوليةالاثمنلقىثم.من،ضروفهضحيةألانسانبانيقولوءالملروفمتعل!،انساياًالمييزكانشاومن،الثرواظكريتيزبالانسانو،قيمةاو

شهخاً،فعلنالأننالا،جبناءاننا،نفسنناليسصيءعلىا.،النفسيةالعقدةعلىفدورةالوجودية)فيسارقىورول،انفسنان!خاختيارنافي.اننا.ءبه

الآلية0هذءمليرفضقى،وساربهذاعليناحكمتالظروفلأنولكن.بإة،اكطبال!-يماض.عافيامامناولاناوراءليص"(34صانسازية

جباناً.يكونالايمكنالجبان.فان،ذلكشابهوماالعقدةهذء،للنفسمارجوريتاعلقالقدو".عذرنمادولأنفسناتركنالقد.والاعتذار-يرلاخبر

بها"يهافي"عبةالمريةاحر)ءاصميةلحراهذه-لىلم!رالى3،أشهفى،ء3ههص!ينكر

التسمية.هذهء.لالذكي
فيافطايصأادركولكني،لمحريةء.الأنهالانسانفيعرانيلالجممن

معطى.هو،بجانبهمعطىانه،متييثتقلاجودهمووان،آخرينمعالعالموفي،وحيدأابزغاننأء77س".العدمللوجود)ءفيليأكرس!اران

ء.،ايىنظوررا6اول55ا،.!!31ـخ*راىشكرنهتجربةفيشيءكلتيكلوان.وجودي-اكون،البد"يوالفريدوعللمثرمواجهةفي،القئق

من-اكاشليسانه،يقرأالحديقةفيالمقعدعلىامايرجلاارىادزاماولااملثلالنا.جمطصومميمنعدمالىوتست!4،تنهدم.الرسومالتعريفات

.في..الىوينظررأصهقعيروفجأة،الزهورحوضمن-أمما!؟جهةلاو..اربردحيالهيميذسادياناسقيمنتتصمقيمةايامنثانأصتطيع

شيباً،ءاعتبراعدف!م،يتغيرلها،!اولاك،اءاأ!ي!ان،لاط"نفسيضدهيضفيانتطيع!كاعي

اةخرافالثخص3،لهبالنسبةموضوعازفيوادرك،ذأ.تاانهغلىولكنالفردفي:نقاطثلاثمننتناولها.سهـفءغامةاصفةأطرء"لناؤ:اولةد

اصبحلقد،2خرشخصفيهيسكنالذكطعالميفيمهدمعاملانه4ليكديدءا!كاظ"دتأالمشخصبالموقفكعلافة،الافرادبينكعلاقةغللحريةكركز

أنظر.كنتانمجدثماومذا،الآخرمناعتباريعنيشعلفد،عالمهعالميأ!ريةف،تمارسالذي

يماحبهوالخجل،الخجليتولاقيما.سرعان،احدهمبابورآفيثةبمنداخلقيفيالنمويرملولكنه،فيلنمووفقاًيتقدملاالانسانان

2خوشخصلحعاةةمعرضكوقيمن*!ظ)115،،؟اد،لأطاًلعر،؟حالة!ذا!تىمركزمناوكل،اخرىحريةوانت.معينةحريةازفي،فعالية

داث(تهومور،ضلافيآخرشخعاًلكونهعدوهـ(فالآخر:وحكمهمقومعناالحياقيأقطانه،-كرةامنيوجدانيمكنلاإو.تاو،مرجعوالعالم

.تمرنتاصثجبتفاذا،لمطيرسماالتيالصورةأجهاؤانوعل،تلاحقيماهذا.الثيءيفعلفادلمراننميؤاتمفى!!"يا،"اه،ولتفردنل.ان،جلنا
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منوخا.عثهناوجودناانلمجردبانهسيمون.تقول،واجبهمووهداعيءسءيروجهردأليكاونوجوديفان،عتيذهنهفيالتيللصورةوفقاً

،ة:لمث.مىإ،كاتاذالانه،معىنمنحهانوصبمبنستطيعقاننا،المعتى،حمر-قيهـإبتيانأخرهذلحاولفاذا+أا،يةا42.،ءااأ6""،ا*أ*عع!ح

لهستالو-ثديةبانتتهولثممتا.؟نعىعطائهلة.ممحاوانفسنانتعبفلماذاابديمشنابرولب؟وناعاصاو؟دفسيعناداقعلاذافلماصيءمجردالىدنييرو

وا،طب!ءاً-ير.الازساطلإقلهافيالفبة،أماطرسالةاكا4لليأسمذهباًملإحخما"في،داإثص-ىطيوجد.ـءندما.نعم؟يتوزفانيمكنالالكنو

وأيته!لقيلوزتاًاصساوأ-يريصهجمحوهو،حراله،بطبعهأيرصرالط-قييالؤعيفيالأ!لىهووهذا،ضدةشتركاًرأياًنكوقانفيكننا،ل!ثا

ماا+.،ا!أ*س!"أافي!،111،أالشءوب"وحكمة"الوجوديةتقولفيكتابهالها.ءابكارلمها!"ءمرهمعيتحديليتاروفالبرثمومن*!+اح-مأ65،أ*ذول)،أحع*3

رقي:"مء-اذبن-تر:ترالضازكأ-ا،ان)ءا.،افى؟ء،؟؟؟،.،ائ*إ"ا،15،*1،أ3،أ،متحديرنألناسقيعلانتستماخلكي:يدفرويقولولمذأيينجوازالبر

+خرءناناس!معيرض!لىانطمحعقيأنه،عليهاتفعيرلنيستطيمالانسانل!ت.وأطلمقثمومن،المغلقللمجتمعأساسهوهذاو،اهيةللكلعاماًسبباًاعطيم

،وألا-وةاقةالىطواءباذكارء.تالبعدكلهنبعيدوالوجوديون..المالمني"نلآخرواهو..الجحيم":هـقولىسار

نافردكط،تطيمفبالانسانيةهذء.الملاقا/ت-خملال،لهمبالنسبةلانهالىاصوالحبفيلأقي،اجبانهه0ذعم؟عاءمءنلنااماولكنا

.ريعتبرلالكن!م.ا،،أ.11ا،115أوللهوكأترقاً.لوجودهاساصاًيجدببراصنفا.!ءت،/موضوعالىاردهيرلا،ادبخراومثاركةرتباطلا

سقسطط.صسدو-يدالانسانان.0تكفبانها.مسبآ3معطاالعواطفهذهوركونوأن،داررأملكيوركونان!لىاولبهوا!ا،ىبربييىكونانقبوله

الوجودلي"زئزكدهماحوهذا.ط!ر.بي!ونانفحسبارادمااذهمصيرعلىهذلص،دفيولكن،ضديثانيةحرأيصبحانيستطيعلاانهحتىبيتسبطاًمر

(104ص!"تفاؤلباكأكيدهذار؟ة؟ني!وىايرتيئلحرشكتهفلذا،حريتهقاسرلإزىن،الخيبةالىثانية

دضالحريةيستخدم!اناما:طردتمانالاأماء4وليم،حرالانسانانفياظرية-لكنو،حريتهفيآخرلمئاركة!ودالمبهوالحبفانثمومن

مقدازالاء!يار-يحددوالذكي..حريتهاجلمنيستخدمهااناو،حريته.أ!اركأ!للا-ث!ءطبي!جما

الت!ساملاخلاقهيالوجوديةان".أ!موليةوتحملالموقفا!لادرتجسمهء،

ذات.كةموا،دثوالمرءذاتعنفيهاالهروبصثاـأالااة.ه+،1/،موقفداخل،اطامداخلا.لتزنانملاولقئعندملللحريهانناذكر

فيتستبلالحريةوهذء!المرعبةالحرية-جرينمارجوري!"-ء......ء

راءاا-ا.4.تحرلميةصال"زرلونالثررالريىو،لدارووليوجزم.،.موكلص،ممطمصررجلم!دانا

-،حرانهذاس*ىلروق.ل،ن،عزعمزثالةةو؟ستصادحربمنخوفهبكا!

شي!اكلوقيلاولايوجدشه؟الد-تقيحرفان،الأحوالبهذهء.دودق

والايمعاوربحواللأةالعقلءلفيالاستخدامان!ا،..وزفذاتلبف!توجديتيحرابئ،الفواغفي

اثالترقيريدالى(1883عام.د)ء113؟ا:.\لأ.هءزياصبر"؟دفمنواجياوالذياناولكيمتالموقفاشب!وانتي.اؤفيمومنلموقفلحظة

كانول.ت...ذ--شهصنيرصنء!رد،صائرفيه*ليدبان،ا)ءهـبياونتنيفيكازنشيءاوشخصمادون،4عااالعا،قلدبفيعلىاحملفانتي!ثم

.القيإث!اك!اانير:يرفها،،3بمة!ص.ءيدليانهالا،فلسق!.،نتائجيرفصبىدقينانلرضىلاوأدا(963صوالعدمالو-ودرا!ا)-هـقلليخففموقف

الىوعودقي-!ا،بالاضلاص!انفعا!حماهوفيياماواهمء.نواجمههاانيجبانعاكط.ان،حريتيعلىيقعتهديدكا!سأواومفازفاثم.من.ةاصحر-تي

:كتار"فيهذازسصبزيايذكر)واطياةالفكربينوربطهما،الفلسفةمنابمفيمهجورانتي،!قيحرعينات4حريتييسبقلاالاختيا!.ان،اختار

منبعةاررضوعاتفياءثوصوف.(جوردويرصنوماركسنيتثة)أهمية.عاتقيغلىمسثوليتيوأحملمعنىلحياققأعطيانوءلي،االعا

لاهوتر*-وععثاهبخللتارنظرته-للعفلءتفسير:هيولأازصبريافلسافةاخذت.ق!"ارومو-ودألو"!ار!فيترطرءظاطريةتليلهوذلك

.)1(للمسبحيةنظرته-أدتهوجودعنافكارءعليهذااطلقناانالطيميبمااعا!كتاب!دا!روعانع،قطاصلىوزميلتهتلميذته،وزوأرد!،ش.ون

8،.الغاياتبينللعلادةمناقشتهافيحساشاينبماراناحدولا.بستبمايم،اخلاقي

%-وعلأة،المسيحيةفيياسبرزلنظرةفهالؤعر!!هنانلخعىلن)1(فارغاعافيوحيدالازسانأن.الىياصة؟لىالأ-لإفيودتا:بها،اوسا:لاو

مجالها.هنالي!اطا!ةالىيحتاجخاصمعنىوجودهيملأانيستطيعلاول!خه،بلإد.بدءالو-ود.منذ.بعبثءاط

تث

-5جمرتلففدللدضعطىا!طنادتصدمر
......م.
فصصه.الى!وهدا

الع!ءلطال!لامعبدالدكتوربقم

م.

-ا7اا-ا.ع
يرولا:-دبدرلاركل،مه؟
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ازةإ-،نبحثعندمابهاننثغلالتاريخخارجنقطةوجودفضءعندماحقعلىفائه،5(1،133!ول؟؟ءغقباللاعقلانيةزياسبرزتهمانحاهـلناكناذا

محهـدلنابالنسبةانريخوليس،متفرجينمجردلاالاريخفي.مشلركون،وفيلالببالعماهتم..!لقدلتفهمهجهدأنجذلأننحاولأبهذافكون

فيالتاروالمستفبلنصنعانعليناحيث،مفتوحالتاريطدان،ماضبةاحداثفلسفةبخثولقد،إلفلسفةإلىاذقل،ومهايدلبرجفيالطببكليةوالتحق

بمعى،يبحثالذيال!ثخصعندالحياةالكليةالن!رةعنينفصلأنيمكنلاتجدردفيكأملولكن،للفكيربيدنموذجاكاعليبحهاوأ،الو-ود

الشضصيةالعقيدةفيقائعة-للفلسفة2خرنمطايث،!-التاريخفلسفةاناخر.اطقةللفلسفةالتوقال!العقليعبسفهو،الضلطريقعنالقديمةالفلسف!

ا؟العافيمرةلأولنعيشاننالالاو:امريننمبينالحد!فناعروفيفةمعرجمكنلنبحثوانا،اوطمأنينةف!انبهليسعحرفياننالنعلماننا

!ليةاصعبحبمسدللانسانلأن،لهامقبرخطرقيالروحيةالحياةانوالثاقطفيالحالهوكما،شاملةعرفةنجدللعلمفيوهناك..تدفئناويناتأوكاملة

فيال!دالفاعاطهوالمجموغةاليوم..ءا*،عول456!صا،هلىر7،دالفرلتفسيرالفرويديالنفسيللتحليلفيو،للمجتمعهاتفسيرفيالاركسية

كونبانا!،ع*!ولهأالسلوبوصكرنعبناننا..منظمةالحياقواق..هوليس!او،العلمهو!انبحثانالىئدفعناهذهالعلموعظمة

ل!رلكنو..الث!تهةعدموالعدميةضحايااصبحنالقدء.هذاد.صهذا!دينضويلاوانه،العلممنييتفلتصطثاهناكرلأنشعورانفسهفيليجدالائسالط

املالناان..لسيطرتنااخضناءهذلمتيفهمناكلاذألأننا،نامصيرهوهذالاكذثفاننى،يتجاوزانيديروهوبقنعهلاالعلمانومجد،نطاقهتحت

علىاياهاعقدرأالحربةعنيبحثالمعاصرالانساناق.ءخلافبلانحاربهان،يفقدمااويكتسبما،لحريتيمنفت!!هووما،سيجيءماهووجوديان

فياقانونقاعدةاكاوعك،الباطيةالذاتاأا!4ءدا8،!أتحرراكاتكونانيمكنهيلاو،اولىيزكشيءولكن،مععلىكثيءلاللذاتانها

ا!"الاشترمعونذكرهانكتبهاانعليناالحريةولكن4المنظمالمجتمعوخاالعافيبهاهتضمئواتن،الذاتيةعمعيدعلدائماًلاكامعرفةموضوع

لديرنجديدسلادالىحاجهفياننا.ءللعدميواجهالذيوالايمانأالغاووحدة.ي!يرتكوينفيحروانا،الاخر!الذوات

سيجعا!الذيهوبادتهيمافيوالاء.وحاجاتناعصرنامعمتلاثمةيعلريقهالانجيليدضلالأول..العقلوالوجودبينالعلاقةمقبفقترانالانونستطهع

قوةكناك3او.وصدهموفللظرمواجهةفيلبسواانهممقتنعينابناسالاول..اكتسبمايتعقلوالاخر،وألثجاعةوالأملالايمانفيالسجمال

معنى.وتعطيهالثريفمسعاعمشساغد!ا؟-نلينما.هما..ثكلالمضمونطذايطكيالأ-رو.ض!وؤاًالجاةيعماي

ص-ور.ءلىخاقىالانسازباقالايمانوالعقلالفكر.راءانننسىألامجب،فملا.مالذاثكلية!اتنثفل،.ا-رةلفعاليةانمظكرهماا.مما،لمينمنفص

.ـالأرضمذهءلىغايةب!لسطواق"ادقهكيرفمن،خريطةعلىهذأسجلورسلةفيرجزكليكت!ثفالرحالة

البثرومعالدمع،احريةتعاشكمالحظةكلالىالولوجععناهالتاريخان!ش!انلناما!نانلريالةءكرومن،ا!لرطة3لرءلمنتماالمخاعارة

امكانياتر!.فينفسهعنالانسانفيهيكشفالذيالمجالىانه،المضاًاطريةومعناه.2اهـةلمالمخحذهمن

نيونفسهفيدارزيكشف.الذيايضاًالمجال.حو،الثروللخيو"بالفءلى!أالىوا،ض!هرنوحررة..ا،قياواو-ودا-لىقو،يالفا-ةة.

له.اتجابتنا..العلمصتتلفةتوا.يي؟كنةالفلسفةجعلالذيهوو،يةالحرت،طرةالوجود

ءع"*.العلماصامتخجللافلسفةيخلقانهمنالوجوديقدمهصايستخدموالعقل

تا"ذافيإفيرقوا..ديرىلافدفيطاجشياسبرزعندل!يماناناممطمن،3ألحقيقةلكلمتقبلىذيم،4+ع،31انقاحبانهيمتازوالعقل

ا--،ةليطت؟ض.-ابينئ..ض.انهـدون،صلطةمادونفرديالفلسنييمانالا3!)خأإ!إاتفاحاقكما،سبقاتلديهوليست..منهتاقيمصدر

ي!-بإنيخبر-النيلسوف.تاكيدأ.يعطيكشتعليوقائم،بالكنيةالعامةالبصاءمنحسلسلةيتممعفاد،الوحدةارادةوهو،انقاحهفييدخلصايرموء

زظازىت"رخالاعاى"اط؟ةفيملكبرىالمثاكلىمعذإحااغبصرايمانههـالبحقادراًعليالباحثيكونلكي"ياسبرزصول.عالأخرىتلوالواحلىة

استقا!لى.فييعه"!انىابو05العقلم.ا،الواحدنفسهءوي!ح!نعليهيخب"الواحد"عن

شهـتارموتجثففيهذايدتلمماالقخدخي!انسانسنهناكوليس،!طاهاوكيللذمنوتموراتا!ا!ميسشدمبانهايؤاًالعقلجمتاز.

للذاتلىنظر.كةانهاكي،ناخ؟ولءاذأولبالوجودتبضيرالايمانان.اقعلهيهولكن،..احلىخاصةانهلايقنعتجربةحيثمشراتصالفيمو.

لا!!ا-اهذاو..الاتصالءنتبحث؟فلرةانه،العانموكذلك،الي*تتخطى..منهايتعلموعاخرىي!ثلرك

اليه.نسعىالذيالكمالذلكاو،المطلقذلداو،اللهجوهرءو!،،بالالبيعةكناثالعقلليسإاليةزرمتأكثرامكانيةانعقلانكير

ا،1،دا)1!ظم\د):!الأ41ظلا.\3دخابهفي)ةهـارلإلبةتاًشقي:يإود

الإخلاموإلسالسصمعنس.!ش!3أولداول4هـ.ع4

او)*اه"ظ!ه"1مارسلءدرسونعندناالاء(د؟يوناوابلثب!4ادما.!،والغاءيلغهاولملح.هـعيةالمرةعلابقى.قدسبرزيالناي!بينوهممدا

"اتالىدائمفهـو..نتالبهالىبهايععلالتيا!حمساصيةيمهالطرلهذه(9188ءالذاتميةبوتقةادخلهل

لىدادهاء"+ا!"،1?اصا3.ريأ4دا"6يقيةيزالميايوميات"فيبثلانجدءو،فيبمتهلاى*

الان2!ذاجداناستطغلا"اولمااكثربعمقكذاايثان"-مجب:يقوليئالوحيد"،!3.إ"ععكاالوجودييق%ديائيفمعياسبرز.يعتبر

."ادريلاانا؟المنمرمالثهرماكتبتهمعهذايتطابق"يه!ا،"ابعدفص،!ل"هيدجرانمنبالركم،ومعناه.الاريغبمشكلةعنيااللذيئ

بق)ءكأ؟ا.ا..ركاء،في.؟(!،80حاةلأ!4-"جودالرعر،اك!ابهفييقولوءخد(فىاالمشكلةةذهنجدانيمكنلأتنو.."والزمانالوجودداكتابهفي

يفهداندون!يمهايم!ت،حلقةتوجد،النسائيةونتيجتهنيالفكابرحصث.اثالتربتفهم.بالماضيااحماادتيجدلاانهحيثسارتر

".ريلطبلا%يلىبالنبةا!مران."مباشرةحقيختهع،!نفسهالتاخيصتأ!1ة!عرااصبنجلرجما؟تبدريغإاعنياسبرزماكتبهرريئكارنوك!ما

3؟؟،35ءالعهليةغيرمنلهالاقيمةالنتيجةانهو،أفلاطونكدموالحالكما.،و،عن!.!اعندء!سارأدوتلبية(لحراننجدؤه،-ءع"ولوتوي!بي
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منتبطشالتباربان،.نحتلفتينمقولتينرال!رالمثكلةليست.لكئ،اطياةمنت!نموالفلسفةوافلاطونمارسلوعند.النتيبةمذءالىادتالق

فيوارصلت.مرثضلنا:فمثلاارلأ!ر7بااخرىجهةوهنبالمثعاكلجهة.عندكيركجورد!بهدكماالحياةمذهعنالذاقيالكشفصفةفهناكثمرمن

وكانالع!حلىووصفشكوانميالىواستمع،فحصني.لقد،الطبيبطلبالمؤإفأنوكما،فلسفتهوبينالخاصةمارسلتجربةاربيناوقئوهناش

انها:علميةنظرةلهيالمرضظنظرتهان.سريريفيثهراًافكثانعلىبالمسرحيهتمأنه..الولفعنيكشفالرجلفكذك،الرجلعنيكشف

بنفراخرىمئكلةوالىالتالمطالمريضالىيذهبوهو،حلاتتطلبمشكئةوظالأولى!اقيسنولقيمنذ":"الوجؤد!وة"ىبهفيقي!لىو

ريتضذ،منفردأابقىفاقي،الطبيبوراءالبابينغلقعندماولكنءالطريقة!قىد"،،(التعبير"3:ةمنهبمالمظاقلافتباهيجذبالذيالمسرحتقمعبني

افىعلاخلاكقموقفوهذاشهراًمعهاعيشانفع!،%ظفاًلوناًالمرضرلىتا!.تحلصعاتاًحديثأبينهااعقدللتياظياليةالشخصياتابئدأئماًتفكر

.-يدةب!ل0اضىانام؟م!باًساكوقنجهل.مسئولكفردفيهفاتمرا،مالحقيقيهحياقبفيبقسوةافتقدهمالذينوالأخواثالاخوة

اذنفهنل؟الشهرهذاطيلةينتظروفيالذينهؤلاءاجلمنحياقطجوافيلذخدمةلاشقءيرفالقدكان،الأ.لىالعالميةللحربحياتهفيتاشولقد

نالافيهنشارأ،صعيدالىالأمرننقلانوعليمنا،التجربةدأخلحركة،المفقودلى!مكتبفي،للأحمرالصليبفيبالواجبقامولبهنهالعمعمكرية

وراءيرقعشهتأابع!الت!!ليو!ذا،التجربةفي!يممليةمنبدف!،نبحثهوكان،الحب.مكنونعلهذافاطلعه،المتريقلأصر.الأخباريوصلوكان

نفسها.التجوبةامماقانه،ايجربة"!)الا!".والمشكلةالسربينيفرقوجعله،النيابشغلةفيمجثهنواةمذا

يدرسالعلماناجد،وذا!جسميبينالعلاقةغلىالأمرطبقناواذا8*

فريذةءلاقةلميلكنو..أنا"جدلي"وليس"ا!لسم"أنهعلجسييمكن،اوله"احس!3"هناكعلقى"ئيءا"ه!"*حالمشكلةان.

المثاحكه*عتتحطىبينكلالهيخانوجيمنمابهمهلعلاقتينستخااانيمكىالقطالتمف"أا+تولفيانونأمل،خاعةلظر.فوفقاًينبعثموالاكا،نظركلهتوجهان

صتىاجزاكاالىالمشكلةفنجزئ،التحليلالىعادةنلجاونحن..حلاله

.ا!نفعالية.الفعاليةبينع(!4ل!*.3داخايهوتحتوندخلها،قبلىمننعرفهااشياءألى-تدفنربسهولةنتناولهااننستطع

الفيلسوفعلثم.منمذالمطيكشفاةا!+53ءاأ5ولالتجسيدانؤدا!ككاننج!دثمومن..شيوعةا!ثرال!م!عأعولءع5ضىلات،

بي.ا.كا،زمايخةلاسشك!تالىوينحدرالتار!نيالموقفعنينعزلالاالذيوان،اخر!!لةالىوظهب.،!عذاانحلتوأن!،هكذاتوقعت

نم-،.توجداللذان-يعهـالمصاروضمارةقوامهابطانةءلىفلسفتهتقومان.له2-
.."؟ا،!ع،-!اسعجاهزحلناسيجدالمشغلهسي!دناو

حوادثر،قضأن!اءلحيا!تؤخذان!ءقانهنجد،اطياةاضذناواذانفصنهاننستطيعلاماكلاثمنفهناك،سهلةمثكلةكللمسلكنو

هـويشعالتف--ةروظةفيءانفسهمعصدقاًراحهطدقاًالانسانليس.تقصانلهونجزئهاولأنحياتنامنجزءاكا،فيهامتضمنوناننا..انفسناعن

علشه؟2لي!معتىحياتناانبمتص-فماد.نحياتها"يرأعاشقدانهحينثذ9ا3،هـ*إلوالسرفيمجالإلآنااتا..بهذاشيئاًنحللاواننا،عليهانقضي

انفسنا.تخطىد؟نانفسنلاننا،قالأعملفيولكمنهالطحوهو..حهواشرالسرادرساناستطيعلاوانا،المشكلاتوراءيقوم!الذممي

بالنسبة،م-ت!ةميةعلائا،تفيبا،امعرفتهفما!ذاتهالمرءمعرفة.انوانالأئعبثاً،ليستلهمواجهتيئكئو.بةحياقيانتهاءحقحبتييص.سوف

،ا،لأ،االوضولحبي،2كأ:يزءضاثان؟الأخرونممفمئ.الاخرىلندواتالسران.اخصبذاتالىإنمواانياجد-والثجاعةبالأملالسراواجه

-ةكلانهو-يرظءند-ك!اءكأورءعىا.ن50،أء،+.،؟.،الحضوربينو8اح15ول.الفعليقطرعنفيهانننظرونمصطرنحنو،بتناتجرمنينغ

اءقاطك!ورول!ن،معب!لثتص!جمةبالفىلىودينوزمانمكانفيحيزأ.يفهقىانهوالمشكلةء.عيدالىالسرننقلولأن،بالتامللا

نستطييممذاومن،حفقةاوجد!ولوحتىشىص!.جدانفيا.؟ونانهو"

**هتاولأولاهـغأهولات!،الاانهناثمن،تفه،جديدأالموتمشكلةتفهمان

كي.الثئىنااالوف،هذاوا%لاجمىناادقدعنعبرث"ـوبش!رأعبينياةلأحياأ3.ك!لاعوئحدىليئام!سعر

الذاتية.لهوتداتا!واناطب،ندرصهمانقبماينا!ضلنثارثاننا،القلبنداء،الفردوسافاهي:شبكهابوالياس

هر.نيتسهلمثتقبلتبعدبهماراي!تطيعاناة،1خلاميعد،االفافروعلاالوترتايدالمخدوق.الابدالى6الالحاى

فعلبووافي،الناسوامامأدتهاماميكونانيجبا!خضرومذا.مهمامو:رح-لبكي

.مقدسنهوثموعن،حضورأصصبوبهيعتهبرمحبفكل،!ورقاالإخلاصءفاق7:الايهتورسليمحيدر

...موانامن:كرمعاطف

.الطغاة:مطرانخليل

الوجودان.الوجودمروموالا،الرئيسيالرشنقتربنحن.هل

أ*!?"عالرجوداقتمهـاءوهوالاال!اخليالمطلبهذاباتباع.يوج!.عصمممب:بشيرمينمالس

)*ء"،ولولء،نسافيا!الوجودبين.مميزان!ا.علينالكينتبعهو51ولأغول8بيروت-المكشوفردا

البدئيالمعطىيعنيعند.لانسلفيلوجود.يم88)0م!جودو فاث!.العاالو

ننطلئ..عهااليناتفكيركلةركيزوء.بتنالتجر3ء،!أ"عافىلا!دا
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ايفاً.متجسدينأخرينمعمعينموفىفمنمتيسدة.تكفالأعيثىافيلى

نعنسسناسلاسالثرياسنس..الوجودس.كشفالوجودبينالتمييزالامكانفيديسسو

برسوبيفيدائمةهوةهفاك"القيمنحوتوجيهلهو"الو-وداقتضاء،وان

هذهفيالأقا!علىولكن4حقوهذا،الهـوةات.يقأن.اسفطيع،و-ودي

!،-!31صالثاقيالجز.-الوجودسر)."هانعبرأنامللاالحياق

الحب،حلمةفيعليهالحصوسنيمكنالاشخاصررأء/كاقء11الو%ودان

)1.11-ا،اما-قىفيمنهباقترعندما،-ودليوبالنسبةيصبحالثافيرالشخصؤان

لى-أ؟ظ"-+4!انفا،الذاتيةتداخلالوجودأنءالمسثوليةوالحريةمركزعاعبرعندما

الي+.!ع!.سم.-.بزلاأمأامنالعلاقةهذءفىودالولناء?د105طصا-اـد.ء

لا!ا.4"-*!--سسيىمو.ن،.-رسع-ار-ار.-

!ا!يم-!إ،.%أ/ينةتحلاولحباوالأما!ويمانللالتفغالو-ودان.."الأأت)،و"أنااءال

:"*نم!أذ!!5-أ!--ااظهالىسيقودقي،المقدسذلك،الحبفيالاقيالشخص..ـانالعلميةللمعرفة

ش!2+طور-أدنم؟!ي.)01+/0

-ء.جخ.*+؟*:!-اش!لأ!؟!!لإفي!+!+7-!+ى"انالودفيلي51!!؟سنإ؟اكظااث-صاو،ا!!المقلاءىالاتمو!نس،وال"ي

-د1،حضورلكنهوموت.أليى.وتهان\لي،إدة،رجدارةلهلان،،ينيلالانه

!3!2!اس01++1،الاوليقاميتافيزالىنصلئمومن،ا!اإوداملالىالموت-و!قافيمو.ن

الا-رالثض!لىوجودبالحبيشاركلاز"ثجوبهدوامفيياملالمحبلأن

تدخلتمهما)ءلمجسبوبهيقواسسسنانكماانه.الموتتقهراثماركةانهذمفيسأملو

الئأطادثةلن:كواحددانمأواتاازتتظل،اما!اربسؤحماالأحواق

فيالمتضعنالخلود.عدتلغىانممكنلاعرضيهوعاالىكلتواليعدث

سا؟نسلأ.سرسالأوسسأيى(41)ءر"أنعلاقيتع،دنافي،حبنا

يص.سنانجسب،،اآفيويزايهد"كالاملهذاعنليتحدثمارسلوان

د!.+.-*!وورأ.زانترحصهمالذينا.لئكقلوسسفيص!ياولأن.الخلاقللإخلاصفعلا

ءبم؟.سو"،-لى!كيكا-ب!-!دس!!..ا!اودثيقاطاملنا

دء*--ثش!د"ع؟:بر.لآ7!3-(!،-دبرد!.إ:.*دايرءنولم،.خ!ابديكنااتت،طربعدالاخلاصألىادنوصلنالقد

؟-+-.!؟؟!بخ!؟7بمنمدا!ب!+-+.-غبر+يز!فينر!-!فيين!!قي./منطلقورلكأننا..اتير:اطربعداليهصلناو.ممااو،يةألبدامن-سددلالوصول

!!*-؟برد!لىر.+!كا

في1"حض!ءحح!ينفيت!شت.د-+س!7إ+!ا-مبمشحغ4!!!كاببزإفئواذا،إفيبحضورةعامرامفارغةسنجدهاكناادلدريلاو،كعبةالى

!-؟ت-"ممغىنم؟نر-ب-؟-كى!بر--د!.؟بخا-خهـ،-بر2-ئم!-كأ.خ؟،!1

ع-د!-أ-:.:!،.7خلا!ا-آ!-!!-إش--!نمة-؟-ص؟ء،بخعنوضلشاالذييقال!ارنمسىان!صبفلا،الحض!ورهداامامسنسجدكنا

أ-13ا3آ+لاإفىبر!كد!؟!!ش؟؟+محضف--د.كوو---!--!-+.اب.لآلم،سثولونرلاحرانناو،اشياءلااتذونناللةسىالاب!بههو.يقهطر +ء-+قي.خ-د.3،.مس+.؟ث!!،--+ير!-؟

،-2.بر+ط+!بم!*-ءظ؟لم!!-س"!يئ!هبند-"!لا،انفسنانتخطىان،ونام!كرارو،آ-رينمعولكنوحدنالسناواننا

.لأدء-"+بة-*4---.!ء--س-!ش!!كلولاج!4."قيكأ!!بدندريهلاماف!وهذاسطسنفقدءامادلهسنجداذاكناماو،ايديناثطقدرناواد

ء!فيلأدإ-3!أ-د-!ا3!ئملىت+"--ء-!دى-!لمكأ!بم؟بمش--("!4ءحبهفيقائمانينناحروالان!اتيحبنااننجدلكنناو

قي-7سص!؟----ن-.--!!+ص-قي!!!!بكح!!ع؟"

+د+!"--ءد-.كيم+سيم-!+بسخميم---ة،ش!خس:-شيز..-دق+قيفكأ!،!عجخ"؟*3-؟دد!؟.:

-07ى-------خ--س!+*+"

أ.لم.ؤ!بم!؟!حئن!د-"خ*-.قي+-؟بم+-فبرعس.طصإءأ!"-!اخالىينهذوان،موضوعهمعيعيثىان،!إلن)ءالايهتورالمؤلفحا.ثلقد

د+!بملاه!*؟!.في!رز؟-،-"!دخ+!كام!أ!علىاطلقانوكانءمؤلفاكمواصحابهاداخلنن،الدإخلمنجوديةةالو

-!ص-؟-!دكا!3--ء+ط-؟!ولحممءبخلم!!؟هذءالواعبينبطيرأدالاوفقمنكانلعلهلكنو،الفريدالا-مهداكتابه

لاد.لى-د-نم!++!-:.والتارءىوالذاسساحسضاريا!لاسسلنايعرضروان،أبو-وديةالفل!بفات

معارضقيتجدوغ!لكلاًلفكفيالتراثانشكفلا،الآخرعنجودكطوقيلسوفكللآختلاف

3منسكلفيهجدوالذممطالتارفيىالظرفو،بهمالمتعلقةالخاصةالنشاةو،منهم

احربسوكان،فلسفاكمبينتباين.جودعلىساسمدتعواملهذهكلانلافىك

وشرع-اهكالىأستبصارهو،لفلسفاحهميه؟لش"عر!بجافيالأنظار.ضبيهاركزنولنهثبالمول

هم.تفكيرلأسسسالرائق

هـ-!ووت-بر!هتولاوفلصانبوتحليلضهر

مجاهدالمنممعدمجاهدامانرة
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