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 الفصل الثّالث
  :القول يف الّنظرّية الفينومينولوجّية يف الوجود
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 )١ج*. (قصدّية الوعي

 . والّتعليق منهتعريب لطفي خرياللّه
واحلياة  . وده فيما سلف من فصل، هو تّيار يف الّزمن  إنّ الوعي الّذي كّنا قد أثبتنا وج

. الواعية حتصل يف الّزمن الباطّين الّذي هو خيتلف عن الّزمن الكوين، أي زمن الطّبيعة   
وتأسيس الوعي يف الّزمن، وأّي بنية للّزمن نفسه، وأّي شيء الوعي الباطّين للّزمن و أّي  

ه املسائل كانت قد شغلت أّيما شغل هوّسرل يف       شيء الّتارخيّية الّيت ختّص الوعي، فكلّ هذ   
أحباثه الفينومينولوجّية، وإنّ الفحص عنها من شأنه أنّ يعني غاية اإلعانة يف بيان الظّاهرة     

. "  هي واعية Erlebnisseكلّ املعاييش  : " الّيت كّنا قد كشفنا عنها آنفا ملّا قلنا    
 )١). (٢٢٩األفكار ( 

الّذي ُيعىن قبل كلّ شيء باحلدس، فال بّد أن نضرب صفحا عن   إالّ أّننا يف هذا املبحث 
وهنالك ) ٢. (ذلك الّتأسيس للّزمن الباطّين، وأن ننظر يف الوعي و قد متّ تأسيسه يف الّزمن 

سوف تترائى لنا خاصّية يف وجود الوعي، أال وهي خاّصّية القصدّية، أي خاصّية أن كلّ    
ولنا أن   . ا هو وعي بشيء ما، وذو صلة باملوضوع   ، وإّنما أيض)٣(وعي هو ليس فقط وعيا  

الّذي يشبه، يف بادئ الّرأي أن يكون، بنوع    " املعيش " نبدأ من مفهوم أكثر عموما مفهوم   
 )٤. (ما، غري الزم  ملعىن القصدّية

أريد باملعيش، بأوسع املعاين، كلّ ما يوجد يف تّيار الوعي، أي ليس فقط املعاييش    "  
، بل وأيضا كلّ ما يوجد من عنصر حقيقّي  يف       ...كّرات الفعلّية والقوّيةالقصدّية، والّتف

؛ وكلّ عنصر عنصرحقيقّي يدخل يف تأسيس الوحدة       ...ذلك الّتّيار ويف أجزائه املتعّينة  
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املتعّينة ملعيش ما قصدّي، فليس له يف نفسه صفة القصدّية، على معىن صفة كونه وعيا     
، باملعطيات ــ اإلحساسات كلّها، الّيت هلا تأثري أّيما    وذلك يتعلّق، مثال ). ٥(بشيء ما 

وقد زاد نّص آخر،    ) ٦٥األفكار ." (تأثري يف احلدس اإلدراكّي لشيء من األشياء
معطيات اللّون، والّصوت   " إّنها . باعتماده على أمثلة، بيانا ِلَما ينبغي أن ُيفهم باإلحساس 

الّيت إّنما   ... نا بعناصر األشياء مثل اللّون واخلشونة    الّيت ينبغي أالّ تلتبس علي    ... واملالصقة
وكذلك  األمر أيضا بالّنسبة لالنطباعات     . هي ُمَتَمثَّلَةٌ يف حياة الوعي ِلَمكَاِن تلك املعطيات 

احلّسّية انطباعات اللّذّة، واألمل، والّدغدغة  و غري ذلك، وأيضا اللّواحق احلّسّية لدائرة  
واعلم كذلك أنّ تلكم العناصر العارية من القصدّية هي      ) ١٧٢األفكار  ." ( امليوالت

ُتلْفَى يف كامل أصناف الوعي، وهي تكّون فيها  ِشقًّا خمصوصا يوسم بالشّق املاّدّي أو    
اهليوالينّ، الّذي هو موضوٌع لفّن فينومينولوجّي، أي فّن اهليوالنّية الّذي من شأنه أن يصف     

 .بنيتها
 اإلحساسات

 
إذا تعلّق األمر  ) وهي عناصر ُتْدَعى بالفنتسمات    ( ذن إحساسات ـــ  فهاهنا إ   

 ـــ قريبة فاضح القرب من تلك العناصر البسيطة الّيت كان قد رام العلم        )بالّتخّيل 
فلنجتزأ أّوال ّمما  . ولكن هناك فرق كبري بينها ). ٦(الّنفس اخلربّي أن يبين هبا احلياة الباطنّية 

الينبغي أن تلتبس علينا بلواحق األشياء مثل اللّون،    ... معطيات" : روينا هذا الكالم 
 ) " . ٧.( واخلشونة، وغري ذلك، الّيت هي ُمَتَمثَّلَةٌ يف حياة الوعي ِلَمكَاِن تلكم املعطيات        

وكما كان قد ذكر هوّسرل يف موضع آخر، فاملعطيات اهليوالنّية الّيت تناسبها لواحق كيفّية          
وليس إالّ لو كّنا قد جزمنا على        . لف كلّ االختالف عن تلك اللّواحق    يف األشياء، هي ختت  

ِضدٍّ من ذاك اجلزم، كّنا سنكون بإزاء رجوع بّين إىل الّتّصّور احلّساينّ للوعي، وبإزاء         
إبطال بّين  للقصدّية، أو على األقلّ، كّنا سنكون بإزاء رجوع إىل الّتفرقة بني املوضوع        
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فلعمري، إّنما املوضوع ليس هو جبملة   ). ٨(ي، أي الّصورة الذّهنّيةاحلقيقّي، وظلّه يف الوع
" وحنن إّنما خنطأ لو ظننا بأنّ خصائص ما جديدة تضاف إىل  ".  اإلحساسات " من 

، أو نظرة ما مغايرة ُيْنظَُر هبا إىل حمتويات احلياة تلك، هي من شأهنا أن جتعل      "اإلحساسات  
ناك فرق يف الطّبيعة بني األمحر مباهو إحساس ذايتّ         فه). ٩" (مواضيع خارجّية  " منها 

إنّ املعطيات ـ اإلحساسات  الّيت هلا وظيفة        . " ومعيش، واألمحر املوضوعّي واملتمثَّل  
 اللّون، واملالسة، والّشكل، فال بّد أن نفّرقها من  Abschattungenتشكّالت  

ها من كلّ الحق الحق موضوعّي       اللّون، واملالسة، والّشكل، مبجّردها، على معىن، أن نفّرق    
، هي بالذّات ليست مبجانسة ِلَما يتمثّل هبا، مع أّنها هي َسِميَّةٌ         "الّتشكّالت  " ف  . للّشيء

ولكن، احلياة الواعية ليس هلا من وجود إالّ مبا هي حياة     . إّنها تعين احلياة الواعية. له
ي ُيعطي بالّتشكّالت فال  ميكن      أّما املوضوع الّذ ). ١٠(واعية، وليس مبا هي شيء مكاينّ    

 ــ  وال ميكن أن يوجد مبا )وهو كذلك بالذّات ( أن يوجد إالّ مبا هو مكاينّ ـــ 
  )٧٦ ـــ ٧٥األفكار ." (هو حياة

وال بّد أيضا، حّتى نضاّد املعطيات اهليوالنّية  بإحساسات أهل احلّسية من اإلشارة بأنّ مبدأ            
ليس الّصفة احملض " اهليوىل " الّيت تدخل حتت مفهوم الوحدة اخلاّص بتلك احملتويات  

خارجّية صفة كوهنا متأّتية من احلواّس، و هي الّيت كان قد ارتضاها أهل اخلربانّية، وإّنما          
على ما يتعّدى معطيات احلواّس،   " اهليوىل " هي صفة باطنّية ّمما يسّوغ لنا أن نطلق عبارة  

 .كّن تّيار الوعي ال يأتلف فقط من شّق هيوالينّو ل) ١١.(ليشمل العاطفّية واإلرادة
 القصدّية

، فعال حمييا من شأنه أن خيلع على الظّواهر اهليوالنّية معىن      )١٢( وميكننا أن نتبّين هنالك      
فإّنما هذه الظّاهرات هي  تدلّ على شيء ما من العامل اخلارجّي، وهي ُتَمثِّلُُه           : الّتعايل 

وذلك الفعل هو عنصر، له، من وجه، ضرب وجودّي مياثل         . وتشتهيه وهتواه، وغري ذلك  
و يعرف    : ضرب وجود املعطيات اهليوالنّية، على معىن أّنه واع وُمَؤسٌَّس يف الّزمن الباطّين   
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ولكّنه، من وجه آخر، فهو الّذي  خيلع        . ذاته بذلك الّنحو الّضمّين الّذي خيّص املعاييش 
 .شيئا ما مغايرا له، وهو الّذي يتعاىل" يستقصد  " على تّيار الوعي املعىن، وهو الّذي 

) ١٣(وهذا املوضوع الّذي يقصده الوعي بطريق الّتعايل يف القصد، ليس هو جزء حقيقّيا      
فهذه املثالّية مل متّيز بني   . يف الوعي، وليس هو حمتوى له كما قد ُتْنِزلُُه مثالّية باركلّية 

 تنظر إىل مفارقة املوضوع باإلضافة للوعي بنحو        كيفّيات املوضوع ومعطيات اهليوىل، وهي    
فالقصدّية، لدى هوّسرل، إّنما هي فعل تعال حقيقّي واملثال نفسه لكلّ        . جمّرد ظاهرة ذاتّية 

ومن هنا، فنحن نصل إىل الفحص عن  القصدّية الّيت ننوي الّتفصيل فيها، ألنّ   . تعال تعال
مثلما كانت قد بانت أّنها تعّبر عن نفسها يف     حقيقة وجود املعاييش لتعّبر عن نفسها هاهنا     

إّنما هي القصدّية الّيت ختّص الوعي، على    ) ١٤. " (اّتصاف تلك املعاييش بكوهنا واعية     
الّتحقيق، وهي القصدّية الّيت، يف نفس الوقت، من شأهنا أن تسّوغ لنا أن نصف تّيار       

  ).١٦٨األفكار ) " ( ١٥. (يالوعي بأكمله  بنحو تّيار من الوعي وبنحو وحدة من الوع
قصد " وعبارة االستقصاد ينبغي أن تفهم هاهنا مبعىن أوسع ّمما خنلعه على عبارات مثل     

الّذي قد   ( بل هي تفصح عن هذا األمر". أن يقصد بأن يفعل كذا أو كذا " ، أو  "حسن 
فهو وعي بشيء  ، وهو أمر أنّ كلّ فعل من أفعال الوعي )ال يبدو يف األّول، ِبْدًعا البّتة 

كلّ إدراك فهو إدراك لشي ُمْدَرٍك، وكلّ رغبة فهي رغبة يف شيء مرغوب، وكلّ     : ما 
وعّما قريب فنحن  سوف        . نقول فيها شيئا، إىل غري ذلك    " حال ما  " حكم فهو حكم ب  

نربز الفائدة الفلسفّية لتلك اخلاّصية للوعي، وأّي قلب عميق هي  تأيت به ملقولة الوعي             
 ).١٦(نفسها 

حينما حال ما       : " ، ليزيد حتقيقا ملقولة القصدّية "األحباث املنطقّية " وقد قال هوّسرل يف   
من الوعي ُيْعطَى بنحو احلاضر، فإنّ العالقة عالقة قصدّية باملوضوع تتحقّق، وتتحقّق يف   

حاضرا حضورا   " ومن ثَمَّ، فإنّ املوضوع يكون   . ، وهذا ّمما أنّوه به )١٧(خاّص جوهره  
 ) ٣٧٣ ــ  II 372األحباث  ) " ( ١٨.(، ألنّ كال األمرين إّنما مها مبعىن  "دّيا قص



 5 

وهاهنا هناك مقولة ال تقبل الرّد وأوىل، رّبما بانت ال معقولة لتصّور طبيعاينّ للوجود، على              
ويف األصل، فهذه    . أّنه وجود عاطل هو من اخللف أن نطلق عليه مقولة أن يتعاىل تلك     

فالقصدّية لدى   ). ١٩(قصود هبا، على الّتحقيق، هو الطّبيعانّية الّنفسّية اإلشارة إّنما امل
هوّسرل ال ينبغي أن نأخذها على أّنها صفة من صفات الوعي، أي على أّنها خاّصّية غري      

وإّنما   . الزمة  لضرب وجود الوعي، أي  بأّنها جمّرد جهة من جهات حمتويات الوعي         
 )٢٠( .القصدّية  هي عني ضرب وجود الوعي

 
  :اتالّتعليق

 
تنقسم الفينومينولوجيا حبسب تاريخ تطّورها إىل قسمني كبريين؛ الفينومينولوجيا         ) ١

الوصفّية ، وفيها كان قد انصّب اهتمام هوّسرل على استنقاذ املوضوعّية، وال سّيما املعاين    
انّية منطقّية تذويبها    املنطقّية والّرياضّية من خيوط الذّاتّية املتغّيرة الّيت سعت تأويالت نفس 

والفينومينولوجيا املتعالية، وفيها خطى هوّسرل خطوة جديدة وخطرية، ملّا استخلص      . فيها
الوعي من العامل بإدخاله مبدأ جديد وعلى غاية من األمهّّية يف الفنومينولوجيا املتعالية وهو    

ه هوّسرل بالّتأسيسّية      وهو مع هذه األحباث  كان قد ظهر ماعّبر عن . مبدأ الرّد أو األبيخو
املتعالية، وهذه الّتأسيسّية قد انشعبت إىل شعبتني، تأسيسّية املوضوع مبختلف قيمه   

وتأسيسّية     .  األنطلوجّية مبا هو ُمَتَعلَُّق الوعي أو كما يسّميه هوّسرل مباهو معىن نّواميّ   
وتأسيس    " بقوله فمراد املصّنف إذن   . الوعي مبا هو سّيال زمّين مطلق الوجود واحلقيقية       

 .إىل آخر الكالم، فإّنما يشري به إىل الّتأسيسّية الذّاتّية أو الوعيّية.... " الوعي يف الّزمن 
يريد أّننا سوف لن نبحث يف تأسيس الوعي، وإّنما يف تأسيس املوضوع يف الوعي          ) ٢

 .الّذي هو نفسه إّنما يقتضي أن يكون الوعي مؤّسسا
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ت هذه املاّدة الّيت هي الوعي، هي ماّدة ختالطها أيضا الّصورة     أي ماّدة حمضة، وإن كان  ) ٣
أنظر هوّسرل،  . (لكونه كما بّينا هو هناك تأسيسّية للوعي تتمّيز عن تأسيسّية املوضوع      

 ).دروس يف فينومينولوجيا الوعي الباطّين للّزمن 
أنّ كلّ قصدّية  معناه أن املعيش يبدو من حاله أّنه معىن أعّم من معىن القصدّية، أي    ) ٤

فقد ينفّك إذن املعيش عن    . فهي معيش، وليس يلزم االنعكاس  بأنّ كلّ معيش فهو قصديّ     
 .القصدّية، فيلزم أّنه قد توجد معاييش غري قصدّية

يريد هوّسرل أنّ اّتصاف املعيش بكونه قصدّيا أي بكونه متعلّقا تعلّقا بالذّات مبوضوعه         ) ٥
نّية ومن جهة ما يدخل يف تكوينه يف حقيقته املتعّينة، وإّنما      ليس له من جهة حقيقته اهليوال 

 .صفته تلك فهي له من جهة زيادة معىن، وهذا املعىن هو نفس القصدّية
لقد كان هوّسرل قد انتقد انتقادا قوّيا اخلربانّية الّنفسّية الّيت اعتادت أن تبين العامل       ) ٦

فإذن وضع هوّسرل     .  املوجودة يف الذّاتّيةبأسره ابتداء من نفس حمتوايات االحساس اخلامّ  
حملتويات وعيّية زائدة عن القصدّية أليس هو ارتداد لنفس معىن اإلحساسات املنسوبة ألهل         

 اخلربانّية ؟
جاوب هوّسرل على الشّك املذكور بقوله أّننا يف نظرّيتنا إّنما منّيز واضح الّتمييز  بني       )  ٧

قّي للوعي، والالّحق املوضوعي الّذي هو صفة احملتوى احلّسي مبا هو حمتوى حقي  
فالعيب   . للموضوع، وإن كان هذا الالّحق مشروط يف ظهوره باحملتوه احلقيقّي املشابه له    

املالزم لنظرّية اإلحساسات اخلربانّية  إّنما يكمن خاّص الكمون يف كوهنا  قد جعلت     
 .احملتوى اإلحساسي هو عني الالّحق املوضوعّي

احلقيقي هو الوجود يف ذاته الّذي من شأنه أن يؤثّر يف الوعي فيولّد فيه           املوضوع ) ٨
صورة ذهنّية تكون وحدها يف متناول الوعي، أّما حقيقة املوضوع نفسه املولّدة لتلك      

 .الّصورة فتبقى ممتنعة امتناعا بالذّات عن أن تعرف
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نفس احملتويات احلّسّية، فإّنه  ملّا كانت اخلربانّية قد وضعت أنّ العامل هو عامل مبّين من  ) ٩
اعتاص عليها أمر أن العامل إّنما  هو يظهر لنا بنحو ماهو موضوعّي، أي بنحو ما هو غري     

. أنا، كما يقول سارتر؛ فاحملتويات مبجّردها ال ميكن أن تظهر إالّ بنحو الذّاتّية والباطنّية     
ض احملتوى، كمعىن احلكم، أو       فحينئذ اضطّر أهل اخلربانّية أن يضعوا معانيا زائدة على حم 

وهذا الكتاب حنن   . أنظر سارتر، الّتخّيل، الفصل الثّاين. ( قوانني الّتنازع، وغري ذلك
 .)بصدد اجناز ترمجة له سوف نصدرها عّما قريب

ولذا فإنّ أّي إدخال ملعان مكانّية     . أي أنّ ماهّية الوعي مبا هو وعي هو الوعي نفسه  ) ١٠
بيعّي، فإّنه  سيكون وقوعا يف اخللف والّشناعة حبكم نفس ما متّدنا به   مرّدها للموضوع الطّ

البداهة األيدوسّية، هذه البداهة الّيت تفيدنا بأنّ جوهر الوعي إّنما هو الوعي، وأنّ جوهر   
أنظر هوّسرل، أفكار مسّددة من أجل فينومينولوجيا    . ( الطّبيعة هو اإلمتداد

 . ) األّول، املقالة الثّانية، الفصل الثّاينوفينومينولوجيا متعالية، اجمللّد
أي أنّ تعريف احملتوى احلّسّي عند أهل اخلربانّية يقوم على اعتبار أصله اخلارجّي،     ) ١١

وتقييد معىن احلّس   . على معىن أّنه حّسّي لكونه متأّتيا من اخلارج الّذي هو اخلارج احلّسّي
على ما اليكون له حمتوى خارجّي مثل األمور  باألصل اخلارجّي قد منع إطالق معىن اهليوىل 

فإذن إطالق ذلك املعىن من معىن اخلارجّية من شأنه أن يسّوغ أن نطلق اهليوىل   . املعنوّية
 .على معان كالعاطفّية واإلرادة

 .هنالك، أي يف تياّر الوعي) ١٢
 .ليس هو جزء حقيقّيا، مبعىن ليس هو جزء ماّدّيا يف الوعي) ١٣
قيقة املعاييش هي تتحقّق يف معىن القصدّية مثلما كان قد بان فيما سلف     أي أنّ ح) ١٤

 .أّنها تتحقّق يف كوهنا واعية
وذلك إّنما هو مرتبة القصدّية األوىل الّيت قلنا عنها بأّنها تؤّسس الّزمن الباطين أو         ) ١٥

حقيقّيا أو   وفيما يلي هذه القصدّية تقوم قياما قصدّيا ، وليس  قياما  . الوعي اهليوالينّ
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. منطقّيا، قصدّية أخرى تضع وضعا أّولّيا وليس بتوّسط، الوعي أو الذّات يف صلة بالعامل   
 .وهو إّنما هذه القصدّية الّيت سوف يفّصل املؤلّف القول فيها

فمن عظيم خصال هذه املقولة، كم سيبّينه املصّنف فيما بعد، هي أّنه يشبه من          )  ١٦
افيا مشكلة من أعوص املشاكل الّيت حّيرت الفالسفة منذ    أمرها أّنها قد حلّت حلّت ش 

ديكارت، وهي مشكلة كيف ميكن للذّاتّية الّيت هي باطنّية حمضة أن تدرك العامل الّذي هو     
إّما أن نضع وجود عامل خارجّي، والفكر       : فاجلواب مل خيرج من حلّني اثنني     . خارجّية حمضة 

وإّما أن . وهو حلّ الّنظرّية املاّدّية. امل ُمْدَركًايصري عرضا له، وبذلك ميتنع أن يكون الع
وهو حلّ  . نثبت وجود الفكر وجودا مطلقا، وال يكون العامل نفسه إالّ فكرة يف الذّهن 

 .املثالّية الغالية أي مثالّية باركلّي
فاملوضوع  . معناه أنّ خاّص جوهر الوعي هو أن يكون متعلّقا تعلّقا قصدّيا مبوضوعه ) ١٧

 ليس ال الزما طبيعّيا له، و ال الزما منطقّيا، يف معىن لزوم اإلضافة مثال، ككون      للوعي
وإّنما املوضوع هو الزم للوعي لزوما قصدّيا، أو       . األبّوة تقتضي إقتضاء منطقّيا معىن البنّوة    

 .يف لغة أنطلوجّية قد اليرتضيها هوّسرل، املوضوع إّنما الزم للوعي لزوما وجودّيا
تعلّق الوعي تعلّقا قصدّيا باملوضوع، وحضور املوضوع نفسه للوعي حضورا      أي أنّ ) ١٨

 .قصدّيا إّنما مها حقيقة واحدة أو مها معىن واحد
الّتأويل الطّبيعاين يف الوجود هو الّتأويل الّذي يرّد كلّ حقيقتة الوجود إىل معىن  ) ١٩

 أهل الطّبيعانّية من أمثال   وهذا املعىن اضطّر. واحد وهو معىن اجلوهرّية والقيامّية بذاته
الطّبيعانّية الّنفسانّية أن يرّدوا إليه كلّ أحناء املوجودات، مبا فيها الوعي الّذي هو لو ُنِظَر  
إليه يف ذاته من غري إلباسه مقوالت مستجلبة من الّتأويل الطّبيعاين لبان بيانا قطعّيا و مطلق    

ظر، لال طّالع على نقد مستوف لتاريخ نشأة     أن .  ( الّصدق بأنّ جوهره إّنما هو الّتعايل   
الّتأويل اجملوهرّي للوجود يف امليتافيزيقا الغربّية، أهّم أعمال هايدغر، والسّيما مصّنف      

 .)الوجود والّزمن، وخباّصة الفصل الّشهري منه يف نقده لديكارت
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صوف، إذ  القصدّية ليست صفة يف الوعي، على اعتبار أنّ الّصفة إّنما تقوم باملو) ٢٠
ولكن سبق حتقّّق املوصوف قبل   . ينبغي  أن يكون املوصوف متحقّقا حّتى تتحقّق الّصفة به     

فلو كانت القصدّية إذن  . الّصفة يقتضي أن يكون ما يقّوم جوهر املوصوف هو غري الّصفة  
هي صفة للوعي، القتضى ذلك حبسب ما بّيّناه، أن يكون حتقّّق الوعي يف جوهره هو حتقّقّا  

غنيا عن معىن القصدّية، وهو حمال، ألّنا كّنا قد أظهرنا أنّ نفس جوهر الوعي إّنما هو       مست
 .أن يكون قصدّيا

 مصّنفات هوّسرل الواردة يف الّترمجة،++ 

 أفكار مسّددة من أجل فينومينولوجيا و فلسفة فينومينولوجّية خالصة،) أ
IDEENN ZU EINER  REINEN PHAENOMENOLOGIE UND PHAENOMENOLOGISCHEN  

PHILOSOPHIE. 
 . )لقد عّربنا فصوال من هذا الكتاب، منها ما نشر، ومنها ما مل ينشر بعد( األحباث املنطقّية، ) ب

LOGISCHE  UNTERSUCHUNGEN 
 دروس يف فينومينولوجيا الوعي الباطّين للّزمن،) ج

VORLESUNGEN ZUR PHANOMENOLOGIE DES  INNEREN  ZEITBEWUSSTEINS. 
 
* EMMANUEL LEVINAS, THEORIE DE L'INTUITION DANS LA PHENOMENOLOGI E 

 DE  HUSSERL. ( Chapitre III, La théorie phénoménologique de 
l'etre : Lintentionalité de la conscience(. 
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