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  :الممخص

 ؛عّجة، الشتغالو في مجاالت متعجدةإف مفيػـ الػعي َمخَّ عبخ مخاحل تصػرية 
لعقمية السحسمة بسادة الػعي ا إلى الحاكخة امػضػعيً  إذ انتقل مغ الحفظ بػصفو معاداًل 

تفخيغ جػىخي فاعل ومخكد و  إلى قجرة الكائغ عمى استقباؿ معمػماتي مشطع وصػاًل 
لمفكخ األساس يقػـ عغ شخيق الفيع أو اإلدراؾ أو الذعػر أو التعقل بفعل االحتكاؾ 

بحدب شبيعة التأويل البذخي _ بل ليذ بفعل االحتكاؾ و  الدمػكي مع البيئة _
ػعي ضاىخة إندانية فال يسكغ أف فحدب؛ ألنو جدء مغ الصبيعة البذخية، لحا فال

ػنيا الفخد إذ إنُّو تمظ الترػرات والسفاىيع التي يك ؛نترػر اإلنداف مغ دوف وعي
تحقق  ىحه أداة تفاعل ميسة مع البشاء االجتساعي كريغةماىيتو، و و  حػؿ نفدو

 . التػاصل بيغ عشاصخ السجتسع
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Abstract:   

The concept of consciousness has passed through evolutionary 

stages, not objectively jumping to the rationality of the relationship 

between those who know or cause behavioral friction with the 

environment - and according to the number of human explanations - 

but not because of little friction; part of human nature, alone.This is an 

important tool with social construction as a form of communication 

between the elements of society. 
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  :المقدمة

ا عمى التجييل _ أي جاىل ا قائسً إف بجايات اإلنداف األولى شكمت حزػرً 
استػى عػده كذف عغ إمكاناتو و  خح يشسػأبسعخفة األشياء وما حػلو _ حتى إذا ما 

بحدب ديكارت فإف عقمشتو، و و  سػجػدات بشذػء الػعيبسا يتػلج لجيو مغ إدراؾ لم
ما داـ العقل في تصػر فإف الػعي كحلظ، و الػعي مختبط كل االرتباط بالعقل، فسا داـ 

، فبػصفو وعاًء في ذىشية الكائغ بسا افإف الػعي كحلظ أيًز  امتبايشً و  اندبيً التعقل 
عغ نذاشات الػعي األخخى مثل  اعغ كػنو مائدً  أفكار، فزاًل و  يحسمو مغ ترػرات

الحاكخة، ويخى عمساء االجتساع بأف التحػالت في بشية السجتسع قج ال تتشاسب و  الحكاء
االنتقاؿ السعمػماتي ضسغ حجود  لسثاقفة أوية امع تصػر الػعي الفخدي؛ ألف عسم

مغ قجرة الػعي عمى استيعابيا، لحا  اكبخ حجسً أستقباؿ السعخفي لمسجتسع قج تكػف اال
ة ثقافية لمكائغ بذقييا الدمبي إدراكو بسا حػلو يفخز عغ تكػيغ شبكو  فإف وعي الفخد

غ مطاىخ العقل الذعػر بيا ما ىػ إال مطيخ مإليجابي، فإدراؾ األشياء لمعقل و او 
التفاعل معو في ضل وجػد السجخالت تراؿ الجائع مع عالسو الخارجي و الػاعي في اال

الباعثة في تكػيغ صػرة في ذىشية الفخد، فالرػرة  -مشافح الػعي  -الخارجية لمػعي 
الحىشية مغ أىع الػسائل التي يدتخجميا )الػعي( في تشطيع الخبخة وكيفية التعامل مع 
عالسو الخارجي؛ ألف الػعي ال يدتصيع اإلحاشة بالػجػد الحي نعير فيو عغ شخيق 

ما  اىػ كثيخً ؿ، و الخياو  ياس، إلى جانب الحجسالحػاس وحجىا؛ لحا يحتاج إلى الق
 .حي قج ال يدتشج إلى معصيات كافيةإلى التعسيع ال أيمجيخضى باالستقخاء الشاقز، و 
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  :في مفههم الهعي ..الهعي – أوًل 

بيغ  -خفجػة تػت -لتذكيظ، أي وجػد مدافة يحىب ديكارت في خمق مشيج ا 
لمػصػؿ إلى السػضػعات األخخى، ىي الدبيل الػحيج و  اآلخخ، وبيغ الحاتو  الحات

يشصمق مغ خمق  فإف الػعي الجيكارتي ،بعبارة أخخى قيغ، فيي تجعمشا نحيط بحواتشا، و الي
معخفي يتػصل بو إلى الكذف عغ قصعية الذيء بفعل الفكخ  انحدارفجػة قمق و 

عغ شخيق وجػد مدافة بيغ الحات واآلخخ، يكي بحخكية العقل نحػ السػضػع، و التذك
ة الغػص في معخفة الحقيقة الساىػية لألشياء يتػافق مع أي بسعشى إشالؽ حكع بػاسص

وقج استصاع  ،احكع خاضع لمتيقغ في معخفتيا، فالحات قادرة عمى معخفة ذاتيا تجديجً 
مغ خالؿ ىحا السفيـػ االنصالؽ مغ وعي الحات لحاتيا كمحطة يقيشية مغ دوف وساشات 

، التي قرج بيا أف الفكخ (ٔ)ػجػد"جيتػ "أنا أفكخ إذا أنا ممغ أحج، ليشفح إلى فكخة الكػ 
جػدىا مخىػف بمحطات فكخىا، و و  أف الجليل عمى وجػد األنا ىػ فكخىا،و  ىػ ماىية األنا،

ابع مغ قجرة األنا عمى اإلرادة ، فالفكخ نبجوف فكخ، وال فكخ يشذأ خارج اؿ)أنا(( فال )أنا
فإف الكػجيتػ  ،أخخى بعبارة ، و (ٕ)كالىسا مطيخات لعسمية التفكيخوإنارة الذكػؾ و 

اإلدراؾ الحقيقي الخاضع لفعل العقل السفكخ، يقـػ عمى يقيشية األنا الػاعية و الجيكارتي 
فيػ يؤكج عمى الفعالية الفكخية التي تثيخ الكائغ في إدراؾ ما حػلو لتأسيذ وجػده 

السختبط بالذظ الحي يعج مغ أحج مراديق العقل  الجتساعي، عغ شخيق إعساؿ التفكيخا
السقػلة مغ  جية نطخ ديكارت الحي سيجحس ىحهػاعي الحي يقػد لمتفكيخ، وبحدب و ال

مغ ثع مخحمة الذظ السؤدي لمػعي فيػ وجػد حقيقي غيخ قابل بعجه كل الفالسفة، و 
فتخخجو مغ دائخة اليقيغ التي ال تقمل مغ أىسية وجػده  ،التعخض لمسؤثخات الزارة

( السػجػدة دليل عمى تشذيط الػعي خيق اؿ )أنايشي، فحزػره الفعاؿ عغ شالػاعي اليق
( أنايخبط ديفيج ىيـػ وجػد اؿ )اعل مع وعي اآلخخيغ السحيط بو. و العقمي في التف

الػعي عشج ىيغل: لػجػدىا. و  اوعييا بحاتيا بعسميات اإلدراؾ الحدية التي تعج أساسً و 
ف اإلنداف ىػ إو  شقي يتصػر ويشسػ مغ أجل بمػغ مخحمة االكتساؿ بصخيقة ججلية،
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فإنيا ال  ،لحاتو ،أما األشياء األخخى  االسػجػد الػحيج الحي يعي ذاتو، بػصفو مػجػدً 
ألنَّو مجفػع إلى أف يجج  تػجج إال بكيفية واحجة، لحا يجب عميو أف يعي ىحه الحقيقة؛

يػ يدتصيع ذلظ يتعخؼ عمييا في ما يمقاه مباشخة، أو يعخض عميو مغ الخارج، فذاتو و 
ا عمى تغييخ تسثالتو عمى األشياء الخارجية، فاإلنداف يعسل دائسً يدقط ذاتو و حيشسا 

 ، فالػعي الييغمي(ٖ)األشياء الخارجية؛ ألنَّو يخيج أف يخى ذاتو تتحقق بذكل مػضػعي

وعي يتجاوز ذاتية الفخد التي ىي محػر وجػده إلى ما بعج الحات لالنتقاؿ إلى مخحمة 
حقيقي، فيػ يؤكج عمى أف الػعي متحقق بالػجػدية الػعي التي تؤكج مغ وجػده ال

لعمسي الحي يعدز مغ التفكيخ او  الػاعية ال الػجػدية الشطخية التي تشساز بخاصية التفاعل
)الػجػد  مكانيفي التحػؿ مغ الػجػد اإل فيي تعصي صػرة عغ قجرة اإلنداف ،وجػدىا

، بتجاوز ذاتو عغ شخيق العمسي()الػجػد الػاعي  د الفعمي( إلى الػجػ الشطخي الحاتي
العسل عمى اإلنتاج السفاىيسي السترل التفاعل معيا و و  العالع الخارجياالتراؿ ب

دتسخ في بالػاقع، فاإلنداف كائغ مػجػد بفعل اإلمكاف ال التكػيغ فيػ مخحمة انتقاؿ م
الػعي يخبط بخجدػف بيغ و  ا ما يشساز بو عغ بقية الكائشات.ىحالبحث عغ ذاتو الػاعية و 

واستباؽ في الػقت ذاتو  ،نحػ الساضي وتخاكع نحػ الحاضخ اوالحاكخة لكػنو امتجادً 
فعشجما  ،واستذخاؼ نحػ السدتقبل. إنَّو استسخار لمحات ولألشياء في صيخورتيا وديسػمتيا

نفكخ في أي لحطة نجج ىحا الفكخ ييتع بالحاضخ، ويتجاوز ىحا الحاضخ نحػ السدتقبل 
حخكة وصمة يتقجـ باستسخار دوف انقصاع في الدمغ، فالػعي صيخورة و الحي يجعل الفكخ 

وبالتالي فذخط وجػد الػعي عشج بخغدػف ىػ وجػد الحاكخة  ،ما سيكػف غ ما كاف و بي
يذيخ )وليع و ، (ٗ)السدتقبل في اآلف ذاتوو  الحاضخ عمى اواستقخاره فييا ليربح انفتاحً 

جخياف غيخ الفي ذىشية الفخد تتدع بالتفاعل و  ( إلى وجػد حالة مغ الػعي تحجثجيسذ
تيار الػعي(، ومفيـػ الػعي عشجه شامل يحتػي عمى التجارب السحجود، أشمق عمييا )

عقالني، وما ىػ  الذعػرية، فيػ يزع في رأيو "كل ما ىػ عقالني وغيخية و الحد
فالػعي بػصفو صفة  ،(٘)الحاكخة "الشدياف و و  مختبط بأعساؿ العقل ما ىػانفعالي، و 
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االستذخاؼ و  والذعػر بالحاضخ شات يذتسل عمى التجارب الدابقةإندانية يشساز مغ الكائ
قج يقتخب ت شعػرية أخخى تتعمق بالعاشفة واإلحداس، و حاالالسفاىيع و بالسدتقبل و 

الذعػر،  أو الػججاف كمسة مع تتخادؼ كمسة بأنَّوالمغػية :" الشاحية الػعي بالػججاف مغ
، يجرؾ اباششيً  اال عقميً و  اأو مجركً  اعقميً  ل ما يججه اإلنداف في وعاء ذاتو،فالػججاف ىػ ك

 بالقػى الباششية في اإلنداف". 

الغػص في ضمسات ىحه اإلنداف عمى  فيع ال شعػره و ة "يخى فخويج بأف قجر و 
يػ يؤكج ، ف(ٙ)"بل وضع أساس مشيج التحميل الشفديالشفذ التي كانت نقصة جيل ق

إدراكو؛ ألف األفعاؿ الرادرة باتجاه معخفة الذيء الحي يعج اإلنداف عمى فيع الذيء و 
الرادرة عغ  -لالوعي ال الػعي فال يػجج تيقغ في األفعاؿامرجرىا خاضعة لجوافع 

التي ربسا يذػبيا التفديخ الخاشئ وفق الفيع السشفمت عغ التحميل الرحيح  -الػعي
ة لمحكع بحدب فخويج، فيػ يحاوؿ أف يقمل مغ شأف السشطػمة السعخفية السشتجضسغ 

ووجػده  يخى ماركذ بأف الػعي يتحقق بتحقق كيشػنة الفخدو الػعي بتفزيل الالوعي. 
نو عبخ شبكة مغ التػاصل اقخ أمع  متفاعاًل  ااجتساعيً  ااالجتساعية بػصفو عشرخً 

وتجعمو في اتراؿ القة االجتساعية السترمة بإنتاجية الفخد التي تحجد شبيعة الع
مباشخ مع الػاقع، فالػعي خاصية إندانية تذتغل عمى ماىػية الفخد مغ حقيقي و 

وىحا ما يؤكج عمى واقعيتو، فإف ، ترخفاتواكاة التي يتحجد وفقيا سمػكيتو و مشطػر السح
الػجػد الػاعي لمفخد ال يقيع عمى أساس وعيو الفخدي السشعدؿ عغ إشار الػعي 

الفخدي جدء ال يتجدأ مغ الجساعة، الحي تذتخؾ بيشيع خرائز الجسعي؛ ألف الػعي 
قج ربط بختخانج راسل الػعي و  وصفات اجتساعية كفيمة بتكػيغ إيجيػلػجية خاصة.

أي الػعي  -إذ أكج عمى ضخورة عجـ فرمو  ؛بالسجركات الحدية أو الخبخات الحدية
ىحا يعشي و  ه وسصو،عغ مثيخات العالع الخارجي، فيػ عبارة عغ ردود أفعاؿ اتجا -
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ى تالـز مغ ثع فإف راسل أكج عمشساز بيا اإلنداف عغ الجسادات، و أف الػعي شاقة ي
ليذ مع حالة الشػـ أي أنَّو غيخ مدتسخ في الدمغ، وأكج الػعي مع حالة اليقطة، و 

 نطاـ غيخ مشدق. و  كحلظ عمى ضخورة االنتباه إلى عامل المغة؛ ألنيا في نطخه جياز

يسيد بيغ نػعيغ مغ المغة: لغة مخشجة تسكغ مغ فيع شبيعة العالع وىشا نججه 
الحيغ ا مغ الفالسفة الحي نتحجث عشو، ولغة مطممة وخجاعة لمتفكيخ، ومغ ثسة فإف كثيخً 

ف راسل يؤكج عمى أىسية العقل داخل إف ،بعبارة أخخى ، و (ٚ)اعتسجوا عمييا ضمػا وأضمػا
عغ الفخد  يشساز مغ الجسادات، فسا يرجر لحيالتكػيغ البذخي في اإلحداس بػجػده ا

مغ سمػؾ أيجيػلػجي اتجاه ما يحيط بو مغ مؤثخات خارجية يشقل الفخد مغ مدتػى 
 ،عبارة أخخى باإلنداني، و  عالقتيا بػجػدهالجامج السغيب عغ فيع األشياء و  اإلدراؾ

ة فعل شبيعية اتجاه مؤثخات  يتحػؿ اإلدراؾ مغ الػعي الخاص بالجسادات بػصفو َردَّ
اف وارتباشيا العالع الخارجي عمى مدتػى اإلدراؾ لسعخفة العالقات الجاخمية لإلند

ردة فعل مجركة  واالستبصاف بػصف يتحػؿ إلى وعي ،بعبارة أخخى بالعالع الخارجي، و 
عمى ىحا الشحػ تتحج سمػكية الفخد في واقعو قعو، و واو  العالقات بيغ اإلندافحجع 

ف في : دخػؿ ىحا اإلندابالحات عشج راسل يعشي أمخيغ ىسا االجتساعي، لحا فإف الػعي
ىحا ما يعخؼ بعسمية عالقة مع العالع الخارجي، واكتذافو لحاتو وألفكاره ولعػاشفو و 

فيسو عمى ربط ما ىػ ذاتي و  في وعي الػاقع قج تسيَّدت ُرؤية بػرديػو ، (ٛ)االستبصاف
إذ ال وجػد لحاتية مدتقمة في فيع الػاقع االجتساعي، كسا ىػ  ؛بسا ىػ مػضػعي

ا بيَّغ األمخ لجى االتجاه البشيػي الػضيفي، وال لمسػضػعية السدتقمة بحاتيا، بحدب م
، وقج أشار بػرديػ في كتابو "الخمد والدمصة" لالتجاىيغ (ٜ)االتجاه السادي التاريخي

ُىشاؾ مغ ُيدمِّع بػجػد واقع اجتساعي مدتقل عغ وعي األفخاد لدابقيغ بقػلو: "ا
ف لجى األفخاد عشووإراداتيع، ثعَّ ُىشاؾ َمْغ يُخد الػاقع االجتساعي إلى ال ، ػعي الحي تكػَّ
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، لحا فقج تبشى بييخ بػرديػ (ٓٔ)"لمسعخفة األولى لمعالع االجتساعيلو، و  افيتخح مػضػعً 
بسعشى أنَّو يػفق بيغ الفعل والبشية، أو  عمى السدتػى الدػسيػلػجي التكػيشيةالبشيػية 

يجسع بيغ دور الفاعل السجتسعي وبشية السجتسع. فكل واحج مغ ىحيغ العشرخيغ يؤثخ 
بيغ الفاعل والسجتسع، وبيحا يكػف  وتساثاًل  فإف ىشاؾ تفاعاًل  ،بعبارة أخخى في اآلخخ، و 

بػرديػ قج تأثخ بالبشيػية التي تعتبخ اإلنداف نتاج بشيات وقػاعج حتسية، وفي الػقت 
لمسجتسع، وبحلظ يتجاوز  اوبانيً  نفدو تأثخ بساكذ فيبخ الحي يعتبخ اإلنداف فاعاًل 

يابيتػس في كل ثشائية الفعل والبشية مع تحكيع اليػ ثشائية الحاتية والسػضػعية، و بػرد
فأصل الفاعميَّة الخارجية ليذ ، (ٔٔ)امػحجً  اجامعً و  اوسيصً  االثشائيات باعتباره عشرخً  ىحه
ال في األشياء، عشو. وىػ ال يقػـ ال في الػعي و  تػاِجو السجتسع كذيء خارج اذاتً 

وإنسا في العالقة التي تخبط حالتيغ مغ أحػاؿ السجتسع، أي بيغ التاريخ الحي يدكغ 
، (ٕٔ)والسػاقف التي ندسييا اليابيتػس األشياء في صػرة ذلظ الشطاـ لالستعجادات،

ف لمطاىخة  بحيث يدسح مفيػـ اليابيتػس باستيعاب السعصى السػضػعي السكػِّ
االجتساعية، ويدسح في الػقت نفدو بتجاوزه مغ خالؿ إعادة االعتبار إلى التجخبة 

سارسة العسمية لألفخاد السشخخشيغ في عالقات الحاتية لمفاعميغ، أي إلى السعخفة والس
اجتساعية محجدة. ويقػؿ بػرديػ لحل إشكالية السػضػعية والحاتية، فإفَّ اليابيتػس ىػ 

ويحىب ىػسخؿ إلى أف ، (ٖٔ)الستجخاؿ الخارج، وتخخيج الجاخل الريخورة السددوجة
ا ، إال أنَّو يتجو دائسً امشصقيً  ا، أو تفكيخً اأو تحكخً  الػعي دائسا قرجي، فقج يكػف تخياًل 

مى الحات مغ ىشا يكػف الػعي بالحات ىػ انفتاح عنحػ صػب الذيء السفكخ فيو، و 
ىكحا نتسكغ مغ القػؿ بأف اإلنداف ال يدتصيع أف يتسثل عغ شخيق قرجية معيشة، و 

، غيخ أف أىع ما (ٗٔ)دوف أف يدقط في محىب األنا وحجي نفدو في غياب العالع مغ
وجػد معخفي و  الطاىخاتي لمػعي ىػ القرجية، ذلظ كػف الػعي مبجأيسيد الترػر 



 الغراوي  الباحث/ حدام عيدان                                                  فمدفة الهعي وقراءة النص األدبي  

- 77 - 

)كالعقل في  ،امجخدً  اشياء، فالػعي ال يكػف خالًر تو نحػ األيطيخ عغ شخيق حخكي
نَّو ومزسػنو شيء ىحا يعشي أالفمدفات التقميجية(، وإنسا ىػ تػجو دائع إلى شيء ما، و 

مبشي عمى حخكية تفاعمية مبجأ  الطاىخاتي، فالػعي (٘ٔ)خخحجىسا اآلأـ قػِّ واحج، إذ يُ 
إثبات دوره الفاعل في معخفة الذيء و  وجػدىا اإلنداف في كيفية اترالو السعخفي

غخضو القرجي، فكل يكسغ مغ مقرجية في معخفة الذيء و لحاتو، أي بسعشى ما 
 -وعي ىػ وعي معخفي بربغة مقرػدة معيشة، فػعي الفخد يقف عمى السجركات 

، إذ يحػليا في ذىشيتو إلى مشذصات ثقافية في خانة  -سػاقف في الػاقع الو  الطػاىخ
االمتالؾ السعخفي التي تعسل عمى تذكل أيجيػلػجية خاصة قػاميا في أقرى درجاتيا 

ربط ىيجغخ  قجو  السقرجية اإلنتاجية، وىحا يسكغ أف نصمق عميو )قرجية الػعي(،
ق مغ ىػ السػجػد اإلنداني السذت ألف السقرػد بالػجػد ىشاوجػد الحات بالػعي؛ "

بعبارة أخخى فإف ىحا الػجػد الحي يجعل اإلنداف و  ،(ٙٔ)الػعي في قرجيتو السعخفية "
 الكذف عغ وجػده السعخفي، فيػ ما يذكل سؤاالً ا بالفعل عبخ الحخكة والبحث و مػجػدً 

بحاتو  عغ معشى وجػده في ىحا العالع، فسا يبحث عشو بدؤالو ىحا يخمق عالقة تكػيشو
تخخجو مغ اإلنداف العادي الستذابو مع السػجػدات إلى اإلنداف الحي يبحث عغ 

تشقمو مغ اإلنداف الالمعخفي إلى اإلنداف السعخفي،  ،وجػده الحقيقي، وبعبارة أخخى 
يستمكو مغ قجرة عمى محاورة  فاإلنداف ىػ الكائغ الػحيج الحي يصخح ىحا الدؤاؿ بسا

يجغخ بأف مدكغ الػجػد المغة ال بػصفيا أداة اتراؿ، بل عالسو الخارجي، لحا يخى ى
ىشا كانت مدكشا لمػجػد  مغارا ليا في اإلنداف، و إضيو  تدسية لمسػجػدات

يشصمق مػريذ ميخلػبػنتيي مغ فيشػميشػلػجيا اإلدراؾ الحدي ليرل ، و (ٚٔ)اإلنداني
لمخبخة البذخية الخبخة، ألجل الكذف عغ الصابع السفتػح و  إلى فيشػميشػلػجيا الػعي

يقرج باإلدراؾ الحدي تمظ العػدة إلى األشياء والخجػع إلى السعخفة و  برفة عامة،



 ;910نهفمبر  -الثاني والخمدهن  لعددا                                             مجمة بحهث الذرق األوسط

- 78 - 

يخى أف العالع ليذ جل الػصف وليذ مغ أجل التخكيب، و األولية عغ كل عمع مغ أ
السػضػع الحي يسثل أماـ الحات الػاعية، إف ىحه الحات ليدت ليا القجرة عمى  بسثابة
حقق فيو إدراكاتشا الحدية ط الصبيعي أو السجاؿ األولي الحي تتلكشو الػسو  تسمكو،
.إف الػعي اإلنداني حدب ميخلػبػنتي يجخل في عالقة مذاركة مع العالع لمعالع

الخارجي، فيو تتحقق اإلدراكات الحدية التي يسكغ َعّجىا شخط أساسي لقياـ الػعي 
 .  (ٛٔ) بيحا العالع

     :ههية الهجهدرؤية الهعي و  ..الذات -اثانيً 

في  اأساسيِّ  اواجيت العمساء صعػبات في تحجيج مفيػـ الحات بػصفيا محػرً 
إذ  ؛التحقق مغ فيسيا، فكل يشطخ إلييا مغ زاوية فمدفيةاندجاـ وتكامل الذخرية و 

بحدب رؤيتيا الخاصة، مع لتي أشمقتيا الشطخيات السعخفية و تعجدت السرصمحات ا
داخل الشطخية الػاحجة تبعا لمخؤية التي تجيد ليا البحث وجػد االختالؼ بيغ اآلراء 

 .بحػث تشاولت السفيػـو  ػد دراساتفييا مغ مشطػر مشيجي، عمى الخغع مغ وج

تعج الحات مغ أىع العشاصخ الخئيدة السكػنة لمذخرية تداعج عمى رسع رؤى 
 ابشاء الذخرية بػصفيا مرجرً الذسػلية مغ أجل اتداؽ و و  لػضػحججيجة تتدع با

عغ كيفية التفاعل مع الطخوؼ السحيصة، إذ تػلج االكتداب  التأثيخ، فزاًل و  لمتأثخ
 ،شار السشطػمة االجتساعيةإليا صفة التػاصل مع اآلخخيغ في  السعخفي الحي يسشح

الحات  -فالحات السحػر السخكدي القائع عمييا وجػد الذخز، فال شخرية بال ذات 
ساعية، فالحات صػرة الػاقع الستجدجة في أفعالو، لحا السجركة لمػاقع االجت -الػاعية 

ىحا ما يذيخ إلى يختمف بحكع التغيخ الحي يريبو، و فإف الحات في تعامميا مع الػاقع 
إلى عرخ ما  صػاًل الشقجي و  لسحاكاة قج تغيخ مع شبيعة التصػرأف الشطخ إلى مفيػـ ا

، فالحات محػر الكائغ بػصفو احخفيً  ابعج الحجاثة؛ ألف الفشاف ال يرػر واقعو ترػيخً 
 .في تذكيل واقعو امؤثخً  اوضيفيِّ  احزػرً و  اديشاميكيً  اعشرخً 
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تعج الحات صػرة مجخدة محسمة بالجخع الذعػرية فيسا يعتقجه الذخز اتجاه 
نفدو بػصفيا مخآة عاكدة، فيي تتحقق بسداعجة التصػر األيجيػلػجي ضسغ فمدفة 

إذ يخى بأف  ؛(ل، وىحا ما نججه عشج )ادلختػصل بالذخز إلى شػر التكام معيشة
شطيع يفدخ خبخات السثقف ىحا التفخديتو، و شخريتو و ا يحجد لمفخد الحات "تسثل تشطيسً 

الحات ىي حجخ الداوية في بشاء وتشطيع  يعصييا معشاىا، عمى أف ىحهالعزػي و 
 ،غ السثيخات التي يتعخض ليا الفخدا بيا متػسصً ىي تذغل مكانً الذخرية، و 

شاء عغ شخيق الترارع ، فيي تجخل في شػر الب(ٜٔ)االستجابات التي ترجر عشو"و 
رفات تتبايغ عغ الحوات إذ تعتسج عمى خمفيتيا الثقافية فتشتج ذات ب ؛البيئةبيغ الفخد و 
ىحا ما و  ىي ذات مخكبة عغ شخيق تفاعل سمػكيات األفخاد في السجتسع،األخخى، و 

 امكتدبً  ا،  بل يجعل مشو مفيػمً اثابتً  غيخ محجد بحجود تجعل مشو ىيكاًل  ايجعمو مفتػحً 
إحداس الفخد لسمكية الحاتية تتػلج عشو شعػر و مغ الخبخات، وىحا ما يػلج حالة مغ ا

كيشػنتو، فسعخفة الحات لحقيقة وجػدىا يشصػي عمى معخفة الحوات الغيخية و  بيػيتو
بحدب شبيعة العالقة بيغ الحات و  يخجع ذلظو  الستجدجة في ما يفخزه التعامل معيا،

فإف ثبات ىحه الحات  ،بحدب ما يحىب إليو بػؿ ريكػرو  السػضػع السعخوؼو  العارفة
ت غيخ معصاة ال في بجيية نفدية وال ؛ ألف  الحاافي شبيعة ىحه العالقة لع يعج مسكشً 

خفة بيحا تتحػؿ الحات إلى مػضػع لمسعفي حجس ذىشي وال في رؤية صػفية، و 
القة السعخفية، ه، لحلظ كاف ال بج مغ التػغل أكثخ ضسغ حجود ىحه العؤ يرعب احتػا

اآلنية عغ شخيق ججليا مع عشيا، أي تحجيج  ال خارجً ذكَّ ما يُ لإلحاشة بالحات و 
 قادرة عمى وتكػف  والالشعػر، بيغ الذعػر يػنغ تقع عشج كارؿ الحات، و (ٕٓ)الغيخية
 ىػ الحات، الشفذ داخل لمتفاعل أعمى مدتػى  أفكمِّيا، و  لمذخرية التػازف  إعصاء

 الذعػر مغ كلٍّ  تكامل عمى لمشفذ، ويداعج الػحجة بالحات ويحقِّق الػعي
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 أو فمدفية كيشػنة بالحات يقرج ال يػنغ إف : "القػؿ يسكغ ذلظ ، وعمى(ٕٔ)والالشعػر
 اكتذافو يػنغ أعاد ،انفدانيً  امفيػمً  عشجه الحات مفيـػ بل ،اصخفً  انطخيً  امفيػمً 
 الشطع حػليا تتجسع ،الذخرية في السخكد أو الػسط نقصة الحات في ، فػججاتجخيبيً 

قج ، و (ٕٕ)"والثبات والتػازف  بالػحجة الذخرية فتسج ،امعً  ىحه الشطع تجسع وىي ،األخخى 
قج جعل الػجػد مخحمة تالية ما و  الحات،غ ىايجغخ أف يخبط بيغ الػجػدية و حاوؿ مارت

فإف العتبة النبثاؽ  ،بعبارة أخخى ، و -مخحمة متأصمة متجاوزة الحات -بعج الحات 
د؛ ألنو قادر عمى مجاوزة الحات الػجػد ىي الحات بفعل اإلنداف الحي ىػ أساس الػجػ 

ىايجغخ قج حجد و  (،والتحػؿ مغ الحات الثابتة )الكائغ( إلى الحات الستحػلة )الفعمي
الػقػؼ خارج الحات( الحي يعشي بو )ػػػ عمى ىحا األصل ب امعشى الػجػد اعتسادً و  فكخة

وتججدىا وإلقاؤىا في حيد السسكغ األفزل  اقجرة الحات عمى تجاوز نفديا دائسً 
حالة وجػد عمى ىيئة و  والستحقق في الحات اإلندانية، وعجـ الثبات والدكػف والػقػؼ

في و  ،(ٖٕ)ات الستحققة في األشياء التي تػجج بفعل اإلندافواحجة الحي بو مػت الح
حيغ يحقق  إال وجػده يحقق أف يسكغ ال اإلنداف بأفتغ ىايجغخ"ىحا الرجد يقػؿ مار 

وجػد  تحقيق ، وجعل"ذاتي أحقق أف وعميّ  ،اأف أكػف مػجػدً ّي عم ذاتو" إف
   :ذاتو خالليا مغ تتحققة ثالث أدوات شخيق اآلنية عغ/اإلنداف
 يكذف فإنو داخمو، ويتسثميا أمامو التي األشياء اإلنداف يفيع فعشجما  :الفيع  -ٔ

 .األشياء تمظ داخل عغ وجػده
 .اآلخخ مغ مػقفو خالؿ مغ السادي ومػقعو بػجػده، يذعخ فاإلنداف :السػقف  -ٕ

 يتحػؿ التي األفكار، وتختيب السعشى صشع عمى القجرة بو والسقرػد  :الكالـ -ٖ
 .(ٕٗ) غيخه عغ مدتقاًل  الػجػد، كامل لمحياة مرجر إلى خالليا اإلنداف مغ



 الغراوي  الباحث/ حدام عيدان                                                  فمدفة الهعي وقراءة النص األدبي  

- 7; - 

 فإف إثبات وجػدية الفخد ناتج عغ وجػده الحاتي الفعمي في العالع الخارجي  
ة لالحتكاؾ مع السػجػد ىي داللة عمى قابمية الحات بالعسل خارج حجودىا السخسػمو 

تفكيخ العقمي، التي تشسي مغ الفاإلنداف بتفاعمو مع البيئة يكتدب الخبخة  ،في الػاقع
 .ي مدتسخ مغ الكائغ إلى الفعميعقم لحا فيػ في تحػؿ وتصػر

ميج بيغ مخحمتيغ مغ التفديخ مغ قبل  ىخبخت االجتساع جػرج وقج فخؽ عالع
 اآلخخيغ نحػ عغ  تػجيات الحات تشذأ لمػاقع التي الفخدية الخؤية مخحمة :األولى الحات،

 مشطػر مغ بالتفكيخ الفخد فييا التي يبجأ الشحشػنية الخؤية الثانيةو  نحػىيا، اتِّجاىيعو 
 الػاقع، الحات مع تكييف عمى فيػ يعسل نفدو، الفخد مشطػر مغ وليذ الجساعة،

 ّكاًل  يربحا حتى الحات بػتقة واآلخخ في األنا انريار بسثابة الشحشػنية فالخؤية
لع ييتع بخؤية الحات بػصفيا رؤية  ىحا ما يتفق مع رؤية غػلجماف؛ فيػو  ،(ٕ٘)اواحجً 

فخدية بل جساعية، فيي قابمة لالنريار في الحوات األخخى، فالخؤية الحاتية لمفخد ال 
يعبخ عغ ذاتو بل يتعجى بيا إلى رؤية الصبقة االجتساعية، فالطاىخة األدبية ضاىخة 

رؤيا العالع ىحا في الحقيقة ما شكل و  جسعية ال فخدية تترل بصبقة اجتساعية تػافقيا،
 السختبط بالػعي الفخدي عشج غػلجماف التي تشصمق مغ أساسيغ ؛ فاألوؿ الػعي الفعمي

وال يشفظ مغ ، الثاني الػعي السسكغ، فالفعل القػلي الخصابي خاضع لمتعبيخ عغ الحاتو 
سمصة الحات، فالطاىخة األدبية ال تشفظ مغ تأثيخ الحات في التعامل مع الحوات األخخى، 

قج أكج الجارسػف عمى "أّف الفعل القػلي و  حػر الخئيذ في  تكػيغ الذخرية،فيي الس
إف اختمفت القخائغ و  في مجسمو ذاتي  وليذ ثّسة مغ خصاب في مأمغ مغ سمصة الحات

 ،(ٕٙ) إف تفاوتت عمى قجر تحّقق االختيار في الخصاب"و  الجالة عمييا، فيي متحّققة
ػري القابع تحت تأثيخ الخغبات اإلندانية الالشعفالحات مداحة لمتخديغ الذعػري و 
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الحات، بأسمػب يػضح العالقة بيغ الشز و  السترادمة مع العالع الخارجي التي تخخج
السػجػدات لمتحقيق فيي متعجدة االشتغاؿ في تحقيق وجػدية الفخد عغ شخيق تييئة 

فخد ىػ يحىب روبخت ميختػف إلى أف الذعػر الحقيقي لمتحقق مغ وجػد الاإلبجاعي، و 
صفات يشساز بيا عغ الحوات األخخى ة مغ االعتخاؼ بحاتو وفق خرائز و خمق حال

ا فإف فيع الفخد لحاتو فيسً  ،حخكيتيا، وبعبارة أخخى تي تتػلج بفعل ديشاميكية الحات و ال
ىحا قخيب مغ عسل و  تفعيل الػعي لسعخفة ذاتو.إدراكيا، قائع عمى تشذيط و و  احقيقيً 

ار الجيل الحي كاف يغمق رفع عشو ستداف الفكخية و شاقات اإلنديكارت عشجما حخر 
ىيتو بإرسائو لمكػجيتػ الجيكارتي"أنا أوكل إليو تحقيق ماوجػده، وقج أعاد لإلنداف ذاتيتو و 

" فيحا االنقالب الفكخي أسذ لمحقيقة معاييخ ججيجة أساسيا تحقيق أفكخ إذا أنا مػجػد
رت ىي بذكل مباشخ عبارة ، فالحات عشج ديكا(ٕٚ)كيشػنة ججيجة مخكدىا اإلندافو  الػجػد

 التفكيخ في التفكيخ نفدو،و  أي ليا القجرة عمى التفكيخ في العالع الخارجيعغ وعي "
، فالحات بسفيـػ ريكػر تختبط  (ٕٛ)" ال حزػر إال لمػعيحات ال وجػد و داخل ىحه الو 

غيخ محدػس  اتجخيجيً  امتعقمشة بػصفيا سمػكً و  كذخط أساس بالػجػد، فيي ذات مفكخة
مغ تفديخ األحجاث مسا يحقق و  قخاءة الػاقعاعج الذخرية عمى تحميل السػاقف و تد

 ىحا ما يعدز مغ ثقافة الذخرية. وجػدىا األيجيػلػجي الستسيد و 
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 : الخاتمة

إف السكػنات األساسية التي تتذكل مشيا مادة الػعي ىي الترػرات السختبصة 
ومغ ثع تطيخ عمى شكل  ،نيا تخزع لمسشطػمة السعخفية العقميةإإذ  ؛بالعالع الخارجي

بحدب العسق السعخفي الفخدي يبحث و  تسثالت تجؿ عمى رؤى ذاتية تعبخ عغ الفخد،
فيو الػعي في معالجة السشتج، فالػعي تجخبة إندانية ال نياية ليا، فال يسكغ أف تدػر 

ثخىا تحجد مداحة الػعي السعخفي الػعي بحجود تحج مغ شاقتو االستيعابية التي عمى أ
إذ يعتسج عمى ؛بحدب شاقاتو االستقبالية االستيعابية لالشتغاؿ اإلنتاجيو  اإلبجاعي

يزع تخديغ األفعاؿ  ااستعجاديً  مجى شعػره بالسحيط بو، فالسشصقة الذعػرية تعج حقاًل 
اس حػ السعجة لمعالع الخارجي وفق ما يدتقبمو مغ إيعازات عقمية عغ شخيق مشافح ال

ما يتختب عمى ذلظ مغ تػجييات تشتج عغ وعي بادراؾ األشياء والتفاعل معيا، و 
 .دمػكية _ حخكة، فيع _ في السجتسعتؤشخ صػرة األفعاؿ ال

إذ يشتج  ؛فالػعي ىػ الحزػر الفعمي لمكائغ الستسثل في الذعػر بسا حػلو
السادي السحيط  مفاىيع يخسسيا الفخد عغ نفدو أو عغ عالسوو  عغ تكػيغ أفكار ورؤى 

 .خخ في العالع الخارجيىي ردة فعل مغ الحات باتجاه اآلو  بو،
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 الههامش
: ٜٛٙٔ، دار الكتاب العخبي، ٕخي، طتخ: محسػد دمحم الخزمقاؿ عغ السشيج، ريشية ديكارت، (ٔ)

ٔ٘ٗ. 
 ػعي بالػاقع، مػنيذ بخزخة، الجاريشطخ: تاريخ الػعي مقاربة فمدفية حػؿ ججلية ارتقاء ال (ٕ)

 .ٜٕٓٓ:ٕٕ، ٔخوف، بيخوت، لبشاف، طالعخبية لمعمـػ ناش
: ناجي الؤنمي، مخكد دراسات الػحجة الخوح، جػرج فخيجرير ىيغل، تخ: فيشػميشػلػجيا خيشط( ٖ)

 .  ٕٓٙ_ٕٚ٘:  ٕٙٓٓالعخبية، بيخوت، 
: بحث في السعصيات السباشخة  لمػعي، ىشخي بخجدػف، تخ: الحديغ الداوي، مخكد يشطخ (ٗ)

 . ما بعجىاو  ٘ٓٔ:  ٜٕٓٓ، بيخوت،  سات الػحجة العخبيةالجرا
ر البيزاء، أحالـ حادي ،السخكد الثقافي العخبي، الجا، القرة القريخةجساليات المغة في  (٘)

 . ٕٗٓٓ:ٖٖ،ٔالسغخب، ط
:د. جػرج ريكػ، تخ: د. مشحر عياش، مخاجعة: دراسات ىيخميشػشيقية، بػؿ صخاع التأويالت( ٙ)

 .ٕ٘ٓٓ:ٜٚٔ، ٔزيشاني، دار الكتاب الججيج الستحجة، ط
، دار السعخفة، دمذق ، ٔالفكخ، تذارلد فيخست، تخ: محسػد سيج رصاص، طو  الجماغيشطخ: (ٚ)

ٖٚ:ٜٔٛٚ. 
  . ٖٛ: الفكخ، تذارلد فيخستو  الجماغيشطخ :  (ٛ)
 .بييخ بػرديػ، د. جسيل حسجاوي عشج بحث في شبكة السعمػمات بعشػاف " السفاىيع الدػسيػلػجية  (ٜ)
 ،، دار تػبقاؿ ، السغخب ٖعالي ، ط، بييخ بػرديػ ، تخ: عبج الدالـ بغ عبج الالدمصةو  الخمد( ٓٔ)

ٙٗ:ٕٓٓٚ. 
رات خاصة قابمة لمتصبيق في مياديغ  (ٔٔ) يعّخؼ بػرديػ اليابيتػس بأنو : " تييُّؤ عاـ يػلِّج ترػُّ

أفَّ اليابيتػس "مجسػعة مغ االستعجادات السكتدبة، واإلدراؾ، مختمفة مغ الفكخ والعسل". ويعشي 
والتقػيع، والفعل الحي شبعيا السحيط االجتساعي في لحطة محجدة ومػقع خاص"، فزال عغ 
ذلظ فإفَّ اليابيتػس ىػ ندق االستعجادات السكتدبة في الػقت عيشو، ومشتج السسارسات، وأصل 

ؿ أي : " القػاعج السػلِّجة لمسسارسات" فاليابيتػس يتػسط بيغ اإلدراكات، وعسميات التقػيع واألعسا
العالقات السػضػعية والدمػكيات الفخدية، فيػ في الػقت نفدو ناتٌج عغ استبصاف الذخوط 

، بيار  العمـػ االجتساعية السعاصخةيشطخ:ذخط الالـز لمسسارسات الفخدية، السػضػعية، وىػ ال
،  ٖٙ_ ٜٕ:  ٕٜٜٔوت ، سخكد الثقافي العخبي، بيخ ، الٔط ، تخ: نخمة فخيفخ ،انرار
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: د. الدىخة عجع بػرديػ، ستيفاف شػفاليية، وكخستياف شػفيخي، تخ: ميشطخ: ولالستدادة يشطخ
الجدج والصبقة ورأس الساؿ . ٕٛٛ_  ٕٗٛ:  ٖٕٔٓالشذخ، دمذق، و  ابخاىيع، نايا لمصباعة

( ، ٘، ع )مجمة إضافات، حدشي إبخاىيع عبج العطيع الثقافي: قخاءة فيديػلػجية بييخبػرديػ
ٕٓٔٔ ،ٙٓ  _ٕٙ. 

 .ٕٔالدمصة ، بييخ بػرديػ: و  الخمد (ٕٔ) 
مجمة ، الدػسيػلػجيا والسجتسع لجى آالف تػريغ وبياربػرديػ، : عراـ العجوانييشطخ (ٖٔ) 

 .ٕٗ_ٔٗ:  ٕٓٔٓ، (ٕٔ، ع )اإلضافات
، تيديخ شيخ األرضادمػنج ىػسخؿ،  الفيشػميشػلػجيا،لى إيشطخ: تأمالت ديكارتية: مجخل  (ٗٔ) 

 .ما يميياو  ٜٛ٘ٔ:ٚ٘ذخ، بيخوت،الشدار بيخوت لمصباعة و 
: دراسة في فمدفة الجساؿ في الػعي الذعخي الجاىمي، ىالؿ الجياد، جساليات الذعخ العخبي (٘ٔ)

 . ٕٚٓٓ:٘٘، ٔمخكد دراسات الػحجة العخبية لمشذخ، بيخوت، لبشاف، ط
ة بيشيسا أنيا وحجمػضػعو في آف معا، و و  صشع ذاتو قرجية الػعي تعشي فعاليتو االيجابية في (ٙٔ)

تخقب حيػي مدتسخ غايتو، تحجيج الساىيات الخاصة تذكل نديج الػعي نفدو )فعل _ فاعل( و 
يتختب عمى ىحا أف قرجية الػعي التأليف والتحميل، و و  لػعي( عغ شخيق الخبط)التي تطيخ ا
قا مذتخكا لكل مغ البشية الحات اشتقاو  ز الشطاـ الثشائي، إذ أنيا تفخض تجاخالستحقق تجاو 

مغ ثع نفدو، و تكػف ليا بشية الفعل القرجي و  السػضػع، إذ تشفي ىحه الػاو التي تفرل بيشياو 
فاف ماىية أي ضاىخة تتحػؿ لتربح ماىية الػعي، فيػ حيغ يعي ماىية ما، فانو يعي انو 

مػجػد بسقجار ما ىػ وعي لػجػده أف الػعي وجػده، وليحا قاؿ سارتخ "يا، فيحقق بحلظ يعي
ماىيتيا و  وجػدىاو  فيكحا تؤسذ القرجية كػف الػعي مبجأ الحات السعخفية_ اإلنداف_"

: دراسة في فمدفة الجساؿ في الػعي الذعخي الجاىمي، ىالؿ جساليات الذعخ العخبي الػضيفية.
 .ٙ٘_٘٘الجياد : 

يشطخ نجاء الحقيقة ، مارتغ ىيجغخ ، تخ: عبج الغفار مكاوي، دار الثقافة ، القاىخة  (ٚٔ)
ٜٔٛ:ٜٔٚٚ. 

، معيج اإلنساء العخبي، ٔ: ضػاىخية اإلدراؾ، مػريذ مخلػبػنتي، تخ: فؤاد شاىيغ، طيشطخ (ٛٔ)
 .ما بعجىاو  ٜٜٛٔ:ٖٔٓبيخوت، 

 . ٕٖ: الفتاح دويجار واالتجاىات ، عبج حاتسيكػلػجية العالقة بيغ مفيـػ ال (ٜٔ)
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جامعة وىخاف، الغيخية في فمدفة بػؿ ريكػر، العخبي ميمػد، أشخوحة دكتػراه، يشطخ: الحات و  (ٕٓ)
 .ٖٓ:  ٕٔٔٓالجدائخ، 

 غشيع، دار الشيزة دمحم سيج محجداتيا، قياسيا، نطخياتيا،  :الذخرية يشطخ : سيكػلػجيا (ٕٔ)
 .ٚٚ٘:  ت . العخبية، القاىخة، د

 . ٘ٓٔغشيع :  دمحم سيج محجداتيا، قياسيا، نطخياتيا،  :الذخرية لػجياسيكػ  (ٕٕ)
 .ٓٔ: قخاءة نقجية في وجػدية سارتخ، عمي حشفي محسػد : يشطخ (ٖٕ)
 ،بيخوت لمجراسات لمشذخ،  العخبية السؤسدة بجوي، الخحسغ عبج.الفمدفة، د مػسػعة يشطخ: (ٕٗ)

 . ٘ٓٚ_ٔٓٚ:  ٜٗٛٔ، ٔط
يج، دار السعارؼ، مرخ، زا والشقجية، احسج الكالسيكية االتجاىات بيغ االجتساع عمعيشطخ: (ٕ٘)

ٜٔٛٗ :ٖٜٚ. 
تحجد  مخجعياتة التي و  ( في الحقيقة تختمف زاوية الخؤية لمحات بحدب الفمدفة الشقجية لمسشيجٕٙ)

 :ع الحات في إنتاج العسل األدبي وىيالتعامل م
: الحات عيشيا كآخخ، بػؿ ريكػر، تخ : جػرج زيشاتي، مخكد دراسات الػحجة العخبية يشطخ (ٕٚ)

 .  ٗٚ:  ٕ٘ٓٓ، ٔلمتػزيع، بيخوت، لبشاف، ط
 .ٔٗدفة بػؿ ريكػر، العخبي ميمػد: الغيخية في فمالحات و  (ٕٛ)
 

 

 

 

 

 

 

 


