
رر!ىلف!!شف!!ف!ا

ءدوضى-له!يىدل!للىد!صالا!صجض باعا

لمىدر!-الفمماعىالموح!

حىحى!هههههع!

اعنفوعوجهااليساريةاوالنزعاتالماركسيةازاءامرنسييئاالمف!ين!طاكا!!ول!!"8"ول!!!5!!احااكالادرظاهريةعنالكتابهذااف

هجوماالفرنسيا!ساريواجهولم.الشميوعيالمن!بصميمالىنقدهـظزو*؟!*4ثهكأههه!-!ا!اـ،س!ءفىالفرنسيالفيلسوف*ه!،!-محم

تاليفمن3تابازعماؤه9،خرجبوزخيعيرلو4ـضدهشضالذيال!جوممثلجاليمارومكعبةمطبعةصفحة3ءافيواص!رتهميرلوبوتنيموريى

عليهللردليغغروهنريكأباوجانجاروديوروجيهلارتربولجانالوحيدالمؤلفليسوهو.مناشرةالحربنهايةفبمم،91سنةبباريس

هواصدروهالسذيالمؤلفواسغ.اثارهاالت!المشاكلجملةفيكاهزيههـناهـميةيقللاركتأبات!بعهوانماتيميرلوبولفيلسوهنا

كوبوتأليمهفيايضاواشخركللماركسيةالمعارضالوقفكوارثباريسمياجامعيةاأطابعالهاخرجتحينما9(91سنةفيالادراك-

ميرلوبونتي.مصائب:عيارةغلافهعلىووضعواوليدوكوديزانت!وكافنجالحياةفيميرلوبونتيشارعوفد.السلوكبنانموضوعهكتابا

مقا!تعدةسارتر.نحريرهايرأساليالحدصثةالعصورمجلةونشرت.الانسانيةوكذلكواللامعنىالمعنىكأابيهطريقعن4والسياسيالادبية

ميرلوبونتي.كنابفيور!تارتيالنظريات!حلبالمذهبيةعشكلهاميمجدهااللفلسفةالىيعيدانوحاول.والوم

المشكلاتمنميرثوبونتيمورهـسيفنرباللذيلطاهرياوالمذهبالتوازنخلقالىدائماسعىانهكما.الفلسدهعلىتناء:الصغيربكنابه

القرنهداورة!لفيشاعتارتيالفلسفاتاحدىيمظضوف.علىمخاطراتعنرأئعاكناباالجموورالىدقدمالفرفعيافكراتياراتفي

.....3ءط!*وللأتى!ء*8هـكا*هةلأظ!!حنه!ا4الددالكت!ك
هداانوالواقع.الثانيهالعالميةالحرببعدبرراانشتعاداوادنشرتكتابهفيولعرض..-

لمانهكماالتكوينةلفييزال!-ذلكمنالرغم!على-الم!هبوفد.بفرنساوألاجتماعوالسياسهالفكرصميم!يخطيرةلمشاكلهذا

وعدماتقضمنمواقفهعنكثيرتخلوولانهائيةصورةفيبعديغملوهـدفدكاناذ)عاءأوخمسينثلائةعنا661سنةميرلوبونىمات

جديدةواثروحتقسيراتالىمحتاجمذ!بفهووللذلك.الوضوحالصراعمواضعاعلىوفيوانتآجهنئناطهاوجفيوهو(8.ا!انتنةفي

.باستمرار.الغربيالعالمفبمالروحي

الغا)بفبميمثلك6ا!درظاهريةعنكيرلوبونتيذوريىوكتابالمفرنسيالفكريم*لأتهميرلوبونتيعنقلنااذانغاليولا

هـنوكثيرورول+"ش!3وووسرلادموندفلسفةلاهوفلسفتهالاعمويعالجالمعاصرالغربيالروحاصالةعنصادقاتعبيراويعبرالفلسالي

اطلاعهمنالرغمعلىاكاهرياتفلسفةمراحلاخرتمثللاالشروحالجماهيربمصيروالعناية"لاهتمامدلاللكلفيهاجديةساللجةالمشاكل

ناالسهلوهـن؟الاحيانمنكثيرفياليهاورجوعهالمخطوطاتعلىالظليفصركةالىبالنسبةنوعهفيفريداحراموقفاويئخذوالانتسانية

ثوأف!كترحاالادراكظاهريةفيوردتالننيا!ر؟ءبضانتلاحفكلههذاكانوءا.بااذالهالمرحلةهذهعندوالقاسفاتا!دابوتطور

نهائية.لمي!ستوالناسلاتاينفسعلمونزعاتبا!تاريخالخاصةهوسرلوح!!ابالفلسعةالمنصلةالمشاكليعالجبالجامعةاستلذاظللولهيتأتى

تتركهاالتيالانطباعاتفيقوياوضوحاواضحالظاهرىالمهجولكنوغرين!ةجديدةلوضوعاتقيعرضكانولكنه.السوربونجدرادظبين

اعطاها(لتبمباكفسيراتلرحبانناكطا*تابقراءةنفوستافيوالجمهود5تدعيذميهايواجهكاناتيؤرانىديليجالكلجدرايئبين

هيحيثمنالفلسفةهذهكيالاساسيةالنؤاطمنلكئ!يرميرلوبونتيالموضوعاتاختيارحريةلهوكانت.ومحاضرالهارائه-معابعهعلىالمقبل

وزواياها.لاركانهااجلاءمحاضرات:قسمينالىؤفصمهايعرضهاالعيالمساشلتناولواسلوب

ور"،+!كدا!3غطى،ولهوسرلارشيفبزيادةقمتوقدالحبعنمحاضراتالىاشنمعناوقدادبيبموضوعتتعلقوهيالاثن!بن

وي!ملجاممتها!ننرافيخضعوهوبالمانياكولونيامددخةفي70!اة4ظاهرياسلوبوفيشيقةجديدةبطريقةبروستوعنداستندالعند

الارشيفوهظ.،ء؟أء!ثاه!ص!ة!بيملفالترا!ستاذجفيهو!الخيمومحماضرات،91ع6سنةقبلبباريسندرسكناعندما

منوصورهواعمالههوسرلبح!ياةتتعلقكثيرةاشياءعلىيحسويبحوثسايلقيلهفاستمعناوالاصءماعيةاًلفاسمفيةبالدرا-أتءخاصة

اربعمائةعنرول!مايضماشهكما(3891-1858)وداتهى-!ل!د.المذاتوعلاقةالفنمشاكلويناةشالظاهرياتفلسغةعنطريقة

لالذرك.يعدتنشرللموالنيبالاخزالا،نمنوبةمؤلفاتهمنمخطوظالظاهريوالمنهجالخارجيالعالمعلىالضميرواـنعكاساتبالوجوداـت

الظاهرياتمرهبصميملمحيالقادمةبالتحولاتيتنبأاناحديستطيع.وارماريخالفلسفكأفي

مجموجمةفيمخطوطاتهمنمخطوطبئشربعلسأتهأهتمينااحدقاموكلمابالمستمع!بنتمتلىءمحأضراتهفيهايلقيالنبمالعامةالقاعةوكانت

اللجديداللونبهذاعلماازددناكلهامؤلغاتهنشرتنويالتيلياناهوسرال!ودفرصةلهمةهـيأ!حميتماالوقتاخرالى0واففينالناسويظل

مفالومانه.بعضوتغيرتومعمالمهخطوطهلناواتضحتالفلسفةمنالذيالافدجمنميرلوبونتيموريساساتذةشهـدناوهناك.مقاعدعلى

الغلسفة.تاريخميالجدةكلجديدةليستالظاهريةوكلمةاليهيستمعونوهمفالجانا!ستاذمثليديهمعاىامتحان!لهادى

خاصةتكميليةافكارعنبلتعبيرالمحدثينالقلاسفةبعضاستخدمهاكقد.وعلمهلمذكائهوتقديرابهاعجابا-محاضر،نهحضورعلىويواظبون

هي!جلا!لمأليالفيلسو!هوصبااهمهمواـكنمخنلقةوبهطنبر.ذاهبهمواتجاهاتهاء*رهعلىيعلقونها!أنواالتيالخطورةمدىطىيدلوهذا

يكشفانفيهوارادالروحظاهريةاسممؤلفاتهاحرعلىاطلقالذي.وتفسبراتهلشروحهيعطونهاالجميع3أنالميالاهميةعنويكشف

مظهرهافياولهيةهيهيجلعندوالطاهرة.الذاتطبيعةءنيقفولمبوموارديوسيمونسارترعلىبالانشقاقيكنفلموهو

ولكنهاالمظهرهياثخالصالوجودعنهايكشفالتيوالماهية.الخارجيهـنكتابهفألف.المعاصرةالفرنسيةللشيوعيةمعارضتهاعلانحدعند

ايجابيةكليحوىالذيالمنظماننسقا!ظهراوحقيقةبوصقهالمظرولوقفممتازاتحليلاللجمهورمقدما5591سنةالديالكنيكمخاطرات
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.والكيفياتالصفاتمستوىفيالملاءمنضربايكونانهذاعلىمناث!رةيتجلىلاوللكنهضمينماظاهرةوالوجود.الوجودفي

نااكتشفناجانناالخطكيالطريقتينهاتينوضعاسننطعنافاذاالظهورهذاولكنذاتهفيالظهولىعلىالقدرةيملثفالوجود.النحو

فهو.الاشياءنحومتجهوهوالفكرعنيعصدرقأخراثرالاجساسالوجودبهايتحددالتىوالعملية.مياشرةاليهبالنسبةءوضوعاليس

الاحساسانمعناهوهـدا.المرئياتنحومصوبوهوالفكرعنينتجكمااللذاتوجودعلىينطبقوهذا.الديالكنيكهيظاهرةشكلعلى

بعيدلذلكوانهفيهاالخارجيالعالمنتمثلالنبمالاخيرةلئحظةاهووالشعوروالادراكألمحسوساتفيدالثقة.الما!فىحقيقةعاىينطبق

.اللازمالوضوحينقصهالهكماللوجودءنتيجةيتكونالذيالمصدرعنمشيئاشيئاتسنتوليوهيالروحلنشاطمتتالليةمظاهرتبدوبالنفس

لعريفهامعرعىفيالوضعيةتسوفهاالتبمالمحددةالكيفياتتصبحوبهذا.داتهاعلى

خاصةعناصرلاونسمعهالراالاالتبمالاشياءكلقنلاشياءللاحساسعندالظاهرياتكلمةاستخدامفيالأصيلالاختلافهووهذا

عنهاينشأالت!يخرةالمطالوضوعاتهيالاشياءوهذع.بالشعوزالظهودانعنفضلاتطوراينت!رلاالاخيرفهذا،هوسرلوعندهيجل

اذاانهوهيهامةحقيقةالىنشيرانيمكتأ!ذا.لعلمياالشعورالمحاضراتاحدىوهيالتالتة"لمحاضرةومن.مبالنرعندهالماهوي

الميدانمبمبأنظارنانتجولاندعليناحقاالاحساسنفهمانشئنافكرةعنجوتنجنمدينةفي7091سنةهوسرلالقاهاالتيالخصي

الموضوعية.علىالسابقيشعرولاامامه-سأهاللكطهذابالظاهرةيعنيانه:يقولالظاهريات

بعضهمشاءااذااما.العلميةالوضعيةظرةبالهيهتعلقفيماهذا-47ص).مياشرةحواسهتحتيقعميماثمةعدماوشكبادلى

ايقاظان!سئرى"لاحساسصمعنىيرلت!المعانيتداعيفرةاقحام.+ا،!3!ول-هـة!ه!!**!ه!س!!5اة!م!!

فرصةللارراكنهيحانيقتضيماثلةتت4ـبمنورةذاتقدبمةصورة(0591سنةبيملفالترباصدارهقام

انهذلكاتوارد.الىويؤدى؟لشيهيحمليحيتملائموضعفيالوبر!*كي

بالادراكالخاصةاهـهلمزمات.جميعنس!تكملائفيهالمركوبمنكاماذا-البحثهذاموضوح-الادراكظاهريةكت،بالىالانونعود

اليد-عنمتناولفيتكلناناممىحاجهفين!س!،4الذكرياتفسنجدالمقدمةاما.رئيسيةابوابوثلاثةوافيةمقدمةمنيتكونانهفشجد

.وقنلالامكانحدودا"امهالغتحالتيهيقهذه.المعظياتهيئةطريقتقعالمقممةوهذه.الظاهرياتنظروصهةمنالتفليديةالمزاعمفشناقش

المرئيمالشيء-خنئظمأنينبغبم،الذاكرةقبلمناضادهايةقصلانواسقاطالتداعيعنوثانيهاالاحساسعنايلهاقصولاربعةفي

التجاربعلىطريقهاءنالانسان-ثعر!لوحةيقدمبحيثالبصرامام.اللظاهريالمجالعنورابعهاوالحكمالانتباععنوتالثهاالذكريات

بينالتشابهطريقعنالذىياتاتهـعاءيمشضوهكذا.السابقةشاملةدرالةاولاهيذلكبعدأبالكففيالرئ!يسيةالتلاتةوالابواب

المهمة.هذهفينجاحهعواملكللفيفرللمرئياتالخارجيةالمشافدوثالثاالمدركاللعالموثانياالجذيدالتيارهذافيالجسملوضعية

توضيحهالىروديمأوجودمقدمايحسبالذكرياتستدعاءااناي.العالمفيوالوجودلذاتهالوجود

والزامالمعطيأتوتنسيقالمختلطةالمحسوساتعلىالمعانيفدضمثلللظاهريةتعريفاعطاءعنكتابهمستهلفييتورعلاوميرلوبول!ني

الايجاببم.بورهاتقومبانالوقائعانقال.المعاصرالفرنسيالروحبمالتطوشفييمتلهااصبحالتي

كابالادرعلافتهافيللذاكرةالحقيفميةالمشكلةدن،تكشفوهكذاترجعالظاهريةنظرفيالمشاكلوكل.الاهيات(سةدرهيالظاهرية

نفهمانالضروريمن.عموماالادراكيالشعوربمشكلهعلاقتهاوفي.الذاتاوالشعوروماهيةاكالادرماهيةتحديدمثلالماهياتنحديدالى

الىالمدركةالمواديحولانوبدونذاتهحدفيالشعوريسنطيعكيفمكانهاالىالماهياتارجاحالىونسعىفيلكتكتفيلاالظاهريةولكن

الزمن..عنصرعلى!تمدامناظرهكيانمنيغير/انالاسطورياللاشعورالاواللعالمالانساننفهمانالمسنحيلمندامماالوجودمنالاصيل

وذكرياتهالقديمةتجاربهالشعورامامتحضركيفنغهمانينبغبمكذلك.فيهايعيثطنالتيءررمحأةىفووتالمصطنعةافعيةالومنابتداء

اذايكشفهوانيذكرهانيمكنهافقشكلعلىلحظةكلفيالسالعهالذجم!الحيويمجالهاالىالاشياءماهيإتلردانبدلكلحاولانها

للمعرفة.كموضعاستخدأعهاراد.فيهتظهر

القديمة؟لتجاربهذهيتهجاهلانايضاالشعورامكانميولكن.والسمعوالابصادبالاحساسمثلاللذلكولنضرب

بجوالحالفيالمدرك-فىودانايضاامكانهفيانكمايغفلهاوانالواقعفيولكنهاالكلماتهذهتعنيهماتمامانعرفاننانظناننا

الادراكاحداثويجعلحاضرايصبحفالماضبم.حافزينومعنىلهذهجديدةتعريفاتالىالوصولاجلومن.عديدةمشاكلتثير

يحتولىللشعورخاضعهجالصورةعلىاماوينمثلممكنةوالتذكربد.لاالاصيلميدانهافيالكلماتهذهحقععهعلىنقفوكيماالكلمات

فالادراكلش.عامجواوافقنسكلعلى-اوويشملهااكاتهادركلعلىبمالالتقاءمنبدلاانهاعني.العمليةالتجاربالىالرجوعمنلنا

هووانما.مكملةذكرياتتصحبهاالتيانطئميراتمنبجملةاحساساهذهميهتن!3الذيالطبيعيالمجالفيوالسمعوالابصارالاحساس

بدونهيفلحلاداقطمعنىلهايظهرالعيالمعطياتمنم!موعةلوفرالمتكررةالمختلفةالواقففيعليهاالعثورالفروري*نأنهكماأهـمليأتا

الادراكرينكبيرمارقهناكموجزةوبعبارة.للذكرياتاستدعاءايالقديمةالاحساسفكرةانالىالنظرفنلفتونعود.نغسهاالحياةفي

التذكر.هورر!والادراكوالتذكرالفكزةانايللاحسالبىموضوحهوماونجيناحساسهومابينتحلط

موض!3تحديدفييشرععن!ماالاالكوينفيالشعوريبدأولاشعورنافيتفترضمهي.المحسوسمنالاحساستميزلاالفديمة

ينضجانالداخليةالتجربةعناصر"نعنصرلاييتهيأانيمكنولاماعلىنضفب!تجعلناانها.نفسهاالاثساءفيمتوفرانهنعرفمابالاشياء

الخارجية.بالتيجربةستعانااذاالاويكمللهذهموفقا،المرئياتهذءخصائصاخصمنهومابالمرئيا!احساسنا

بعضالظاهراتيظهرإن-معجزتههيوفذه-الشموروةتطيعبالانفصاللنايسمحلاحدالىحواسناالخارجبمالعاللميذمرالنظرية

الشيءوحدةاوالموضعوحدةتبنيالظاهراتوهذه.الانتباهبواسطة.ذاتهالخا!جيبالعالمالشعورالىالوصولمرصةلنايتركولاعنه

جديدمظهرالىالوحدةهذهنحيلانها.-جديدبعدفيالمدركالخاصةوالصفاتالكيفياتتقديرفيللخططريقتانوهناك

تواردااوللصسور"هـ(عياليسمالانتباه.بتحطيههاتقومانبعدمنصفةبابشيءالخاصةالصفةاعتبارهيالاولىوالطريقة.ياءبالاش

عوضوعاتهاعلىالمسيطرةإلفكرةعودةالانتباهليسكذلك.للمعاليالكيفاعتبارالفلسفةبلغةهذاومعنى.الشيءبهذااشعوراصفات

يكشفجديدلمؤضوحالعمليالتكوينهوالانتباهانما.ذاتهاالىالطريقةوهذه.موضوعاتهمنموضوحمانهالشعورعناصرمنعنصرا

الحين.ذلكحتىمحددغيرعر!الاإفققديكنلمماعلىويسيطرتأثيراالكيفاعذاروهواخرخاطئاتصوراتضمالخطفبمالاولى

يستع!دالوقتنفسوفياسيراالىالانتناهيدفع(لذيهووالوضو،الثانيةالطريقةاما.الدوامعلىمعثىدوالحقيقةفيالهمعصامتأ

الانتباهيجدوهكذا.حوزتهوفيسطو-"تحتلحظةكرفيوضعهوانهصأكاملالحديدامحددانومعنا.الشيءباناًلاعت!قادفى.للخط
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الانيمكنا"ظاهريامجالا"العاللملفكرةالماهويالاستخلاصعمليةحشىالمبالاةعدمفيحريتهويهجرالشعورحياةفيمغروسانفسه

.اصوببطريقةوحصرءتحديدهغيروضعهمنالفعليالوضوعتقالوا.فعليموض!معلىيستولي

ومتغتحينلادراكباتمامامؤمنين.برالفلسفةالعلممنكلكانلقد7علىلحظةكل-!لتالىيخ!التناولوهؤا،المرردوضعهالىالمحدد

علىي!عفالادراك.الاصيلالايمانهذا-بوأسطةطويلةءعصورخلالللتفكيرالحقيقبموالدور.الفكرذاتههوجديدتلمعنوحدةصودة

موضوعلاله.وهوويستهدفغايإتهالىيتجهانهمعناهوهذا.الأنتأءوالموضوعاتالاشياءازاءيةاللافيلحياتهأيشعورمواجهةهوالفلسفي

.الظاهراتكلاصليوجدذانها"حيتفيجقيقةنحو.كذلكينجهنظريةالىنصل!فهكذا.ؤهـاعفلهيكونالذيتادي!هاماموايقاظه

يمكنبهايوالتيالتجربةانفيالادراكموصوعيتلخصوبهذا.الاننباهعنحقيقية

اخرة-تجربةومعالسابقةاللحظةمتجريةلحظةكلفي.نسيقهاانونريد.الحكمعنالكلامالىالان!باهعنالكلاممنوننم!قل

الاشحاصالاخرين.منظورمعمنظوريتنسبلىالممكنمنانهكماالنا.ليةجعلتناحياتنالمحيالعامةالتجاربانمنجدالحكم.عريف(لىنصل

وتجوبهالمقفلةالذاتيةاخجويةاوتصبحالمتناقضاتجميعرفع!نبهذااًلتجاربدهذه.الحكموبين"لأحساسبءبئواضحةنفرفةنوق

.الفجواتمننجالياواحدانبسيجمااللكواتتداخلاشياءمعرفةالىينجهانه.ماموقفاتحاذهوالحكمانعلمتنا

الىبالنسبةوخامضمحددغيرهو*مايصيراخرىجهةعنفهوالاحساساما.حياتهلحظاتكلفيأ!شخصعلىبالفا)!ةتعود

-ش!حفقهكانتلوكمااكتمالااكرإلمعرفةوتبدووواضح!محدداالانيسعىاندونبهالعسهويلحقبالمظاهريتعلىذنكمنالعكىعلى

ول2مياتعلميكنولم.ذاله2،شيفيكانتلوكمااومقدمااتنيءفيالكلامالىبدورهيسوقناوهذا.حهيقتهامعر!ةا؟.علإهاللسيطرة

المدركة.للاشياءالنكوينيةالحركةفياو؟لتوسعالاتباعسوىالامرامتلاسهوفالادراك.الحكموبنألادراكبينألجوهريالاختلافعن

ج!لاتوكلالحسيةالمجالاتكلمييتبدللاماهوالشيءانوكماانمعنإعوهدا.حكماياصدار"لمح!سوهأتحقبل!يألداخليالمعنى

وموضعةتثبي!وسيلةالعلصاننصوريعدفكذلكالفرديةالادراكسيىليسوالحكمبالرموزملننصقةدلالةتقدمالحق!يقيالادراكظاهرة

لمولكنهاءالتي!صور-شبمالعلميةالمعر!ةوكانت.الظاهراتكل.عنهاالاخشياريالتعبير

ماهناكيكنوقم.فبليافنراضملاحظاتها-علىتقيمبانهاتشعرتكنالخارجيبالشكلالملنحمةاًلدلالةوهذهالمظهـريالتحولوهذا

.بصددهالعلميقررهماسوىالاشياءبشيءعنيقالومذلكمهذء.وراءهتكمنألنيوهيالخاطىءمالحكتحركالتيهي

فيتم!ركليقتلعانالبتريالفكراستطاءفشيناشيئاولكنذأحيةمنمعئىالابصاردكلمةيجعلاناللذانهماالنحولوهذاالدلالة

المنهجيةالاساليبلهيبقىوانالعلممجالمنالوجود-بئالمشاكلمنجديديبعثاناللذانوهمالتأثيراعقوررويداالكصفعنبعيداالحكم

العلماءلطموححدوداثمة.باناخيرا(لفزياءاعترفتلقد.وحث!ا.الصوري؟لمعنىبهذااوالعامالمعنىنجهذاوالحخم.اكألادرشصكلة

ودراسة.تنظيماعادةالىحاجةفيتصوراتهاكلوانالاهنداءحاولاذاالاالخاطىءاوالحقيعبمالادراكلنايشرحلاالخالص

العلميهالنظرةهعا!ضةالىمضطرةنفسهاالفلسفةوجدتولهذايتكونانبولا.الخاصةباشعالهااوللظاهرأتلمقاثيالتبالننظيم

عليها.واخذتوالعقليةمنهاالمثاليةالغلسفيةللنطرياتتصدتانهاكمايمكنححىصحهجةصورةعلىاوخاطئةصورةعلىوروا*اولاالادراك

الظاهراتمنتجاربهااستقصاءوعدممباثرةللحياةمواجهتهاعدمالفعلهوفيلكالادراكويصبح.!!كم،لأانثاءاديرلفيالشروح

عننحياهاالتيالحياةالىتعودانالفلسفةواسنطاعت.الخادجيةيربطالذيمماالمعنىذلكللمحةجمطالمعطياتمجموعةبمعاونةيخلقالذي

لحدودفهمناتجعلالتيهيالحياة!هذء.ضعيالوالعالمناحيةتملكهاادكيالمعانييكءثفلا!هو.مجموعةشكلعلىالمعظاتهذه

السماتاعادةالس!لمنتجعلآنهاكمامنيسراالوضعيالعالمي!ونلكيبوسعهماكلايضايعملهوبلوحسبالمعطياتهذه

الاجهزةيجعلالذيعوالجديدالاتجاهوهذا.الث!يءالىالحقيقية.معنىلها

الىاللذاتيةويعيدالخارجيالعالممواجهةفبمؤهـرانهاتزإولىالجضويةبالعتالمالحيويالاتصالهوبووريميرلويغولكمأوألاحساس

الخاصةالمستوياتوهذء.بالظاهراتوالتقاءهالاء،ريخملاصقهاالىويرجع.حيالنافياليفكمكانحاضراعالمامنهيجعلاللذي

وو!عالاخرينو!ح!"انفطتتيحافنيهياحيةابانجربة.والمدركالمد!كمنكلاتشملالت!الكثامةمنالضربهذاالاحساس

انطبوجوديالخاصالنظامبميلادنظفرانومعطياتبوصفهاالاشياءمنلحظةواهم.تفكيكهالىالمعرفةتسعىالذيأ!ه!الةاانسيجافهو

-المرتبطةالمشاكلويحلالأدراك.يسميقظوبذلك.والابأءث4والاخرامامناوتقح.صمحيححقي!قيعالمبزوغ!حظةهيالادراك!!ظا!

يوافعيته.

-حيبمحىمم....هـ...ء..ميي....ععه-عى-!ي-سسحى

التحقيقوجه!حولنالمطعبعيهالحداماعمانرالكامنهمعرفيعلي!نااكبرلفىئحطملم!عوبالاتليةأةالاذابدارمنفئمهورالثاخر كيجبالظأهريالوجودالىالوصولسساادا

.وهنانفسهامامالادراكلهيتكشفالذىألديالكت!كيلوععلىتن،
.....هـ!سسسمى

.(ولاينالانيرمبغياللالمسنيالموقففيالحعي!يالنغييرباننشنعرال.ق

؟دظاهرهتتجربةتصيحوبهذا.ذأتهاالمناتترةاة3شيءكلوكبل0254نيازياللهلعبلى7(قصص)ابأد.

القصدجم!.اتحللامننوعا25.1السمانلغادة"بيروتفيبحرلا"

للهدلعتمدالفلعفهلممكىلحللالصاعلالممبهيدمعسافانهتبدمنعدىتمابر.الواففغيرداونه0251السباعيلفاضهل"و"ينبوبمالظط5 الخاصةالنتائحالتق!علىجهوث!اوقفاناووحدهألنفسعامءلى002نحويلاديب"!عننباخفريبقىحتى.

الخاصبرجسونموقفبينالكبيرالفادقألىبروهنا.به.02ا!ئقانىلرجاءالفقراءلورة.

يجهدهلاوالذكينحياهالذياللعالموبينالمقفرالحزينالباطنبالشعورفىالظلامسلطئة"

شديداخنرفهناركذلك.-(لظاهريالنغىعلمفيالساذجالشعور.ءامصطغىلعوفيوعمانهسةظ

ظاهـداتهيسقطحينالشعورماهيةوبينالتفليديالاستبطانبيناً.مالر!سسهيلترجميةوالتمردكامو!

فالشعود.الاشياءبتكوينجديدمنيسمحلكيوينساهاالخاصة.؟001..-..
تذكرهاعلىالقدرةيملكلانهالاالظاهراتنسيانمنيتمكنلا!هناة..دريسعآدرنإكاموصس.

.الاشياءظهورمهدنفسهاهيلانهاالاالاشياءمالحفيوفو"ك-يهملها
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!ت!مسسم.!كهيصسىلا!ى.حيرمسهحفييسسم

ؤلى!ولأومرالنن

والدتكهي..والدتي..ارضيسوداءالأنك

الخالدالنيلرابوناالابيضالرجلضمرلونفي

*،*الارصنحومطرقةالأنك.

ا!حرهاهـوداءاختيياالضائعالمقبورالامستاريخخهـنباحثة

اعمافيفي...اعماقكفيالغضاليومحلمعن

الثورهصوت؟اعمياءانكظنوا

قلبينايجمعاختاهيامثليالأنك

فجرهجبهتناعلىويرشسمحاءطيبة

ثرهانغاما؟!بلهاءانكقالوا

،،،إ!..البلهافيالبلد

بالاءسدوىهديبركوسمعتالنابضالعذب!التاريخاللجلجنحفيسرقوا

الغامضالممقوتالمسخوتهاوىاللعينينالحلو

الفأسضربات...هدمتهالبسمةالوضاء

تاريخكأو..تاريخيعلىوعثرتغامضممقوتاسخا5واقاموا

عيونكومسحتسحنتهافظعما

جبينكورفعترسمهاقبحما

الثورهبصبحانتواذاص*

امرهيملكنتمعباخت!يا

قدرهيصنعشعبالعينينالسوداءاختييا

بلهاءلا..عمياءلاالجفنينللثقلة

حرهسودانبلالمراوهناباوحالالقدمينمنالغارقة

الحرهالسمودانالاذزبنحتى

اللهعبدمحمدنصارامجادكعنبحث!اسأمولن..زللتما

.االسياليةوالعلومالاقتصاد-كليةامجاديعن

!االفاهرةجامعةواحدبطن..يومايجمعناكناهذ

لسسمى-..حممجمسسيمرحهو

بالاخرالخاصةالإساسيةالتكوينيةالافكادايقاظضرورةتظهروفيلكالاثماءات(لنفسيةيتركالجشتالتبميدانالفيلسوفيمروعندما

كقطببالعالموالخاصهفرديكموضوحنفسهابالاناالخاصةوكذلكالاحساساتتلافيعننلالجغيروارتباطهاوحقيقتهاالمرئياتمعنىويصبج

واحدعوضوعسوىاذنيعرفلاالجديدالاسنخلاصوهذا.الالراكبهذاالخاصةوالببفية(لمكانيةالقيمتحديديمكنوانمااللصدفةبطريق

وفقاالنفكيربدأهاالنىالموضعة-وتنتهي.المأملةالاناهوحقيقييظهرانمانحوعلىوالعالمالوضوعاتوصفالىيقودناوهذا.التلافي

وذهوماوبانتقالالطبيعةصاحبالىالطبيعيبانتقالالنفسلعلمالعالمهذايكنلماذامانتساءلانالىيدفعناانهكماللشعور

بعلمالخاصةاًلموضعةهذهتركولن.ن4التكومصدرالىنكوينيكنلمبرمانعرفهالذيالوحيدهواحساسلاشاتحتمباثرةالحافر

الفردية.ا!رفةفينفسهتلفاءمنيفهمشيئااوضمنبباشيئاالنفسالقفكيريصرفانوبعد.عئهالكلانملنايتيصرالذيوحدهايضاهو

بنالمفكرالتأملماًلتعاللويحققتمامالتجربتهمالكاالفرديجعلوهذاالىيسعىالموضوعياللعالم"لىبالقياسالظاهراتباصالةالنفسي

التفكير.وموضوعفيالنحثواًلىالموضوعاتمنيمكنعابكلالظاهراتهذ.استكمال

تهءررماهووهذاالمتعاليةللغلسفةه!ادية1النظروجهةهيهذ..اللحظةهذ.نفسوفي.الظاهراتداخلالموضوعاتتكوبنكيفبة

فهي.اللشعورفيالوجودظهوردراسةمنالمتعاببةا!اهريةاليهيتحولالظاهريالمجالاناذالنفسيالتفكيرفيالكبيرالتغييريحث

وحيثدائماجديدمنالتفكيرابت!داءعمليةفيالفلسفةمركزتجعلالئيللعالموصفمسألةاسألةتصبجلاوهنا.متعالمجالالى

تفكيراا،تفكيريعدولا.ذاتهافيالعفكيرفيالفرديةالحياةتشرعمنيصيروانماكثيفكمعطىداخلهفيالشعوديحملهوالذينحياء

نفسهيعرفانينبفيكماالخاصنطاقهخادجالىنقسهحملاذاوالتوضيحالابانةعملياتتمضيوانبدلا.العاللمهذاتكويناللازم

وجودنا.لبنيانكتغييروبالتاليياللافكزحولكتفكيرالوضوعيعالم51بجانبنحياهالنيالعالمعنالمكشفالىتؤديحتى

ابرازعلىتعملمتعاقيفلسفةهياذنالظاهرياتفاسفة.الظاهريالمجالناحيةمنالتعاليالمجالىعنوت!ف

-53فصمفمحةع!ىالتتمة-للتحللكموضوعواللعالموالاخربالاناالخاميالنظامويزخذ
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الخارجي.العالمعنالضميرداخلمنذاتيةابئيةاقامةالى

افيهولحكملحالالركيعيهميدكماىالمحرالذويعنهجلمحرلظاهرلعاهولع!بيلاحكالىأ-!3لالصغم!المنشوهؤعلىتتمية- العصاتافيالحادجيالعالماراءالععلبهايموماليالحمل

لاالذيالساذجالتلقاليهوالوصفالطاهريةممحاللذلك.

الخارجي.العالمعنالعقليصدرهااقيالاحكام

فيالحقاملكالتيالاشياءمنشيئاليسالخارجيوالعالمفهمها.ولكنهايمكئحتىموقففيوتجسيمهاالطبيعيالوضعتآكيدات

ميهتنشأاللذيوالمجالالطبيعيالوسطهووأنماوتكوينهاتركينهاالاعتباراتلدىمستمروجودفيبوصفهالعالمالىتنظرذلكمع

بالعالممتعلقاعلماليسوالادراك.المتفتحةادراكاتيوكلاككاريكلحضورنحوعلىهناللكموجودفهو.التفكيرمرحلةقبلالفردية

تتفككالذيالاسأسهووانماالواقفمنموقفاأوايجابيامعلاوليساللفلسفةهذ.جهودوكل.استيعادهاومنهالهفوريمكنلادائم

عقدما.وبخودهالايجابيةالافعالهذءنفرضوالذيالاممالكلعندهبالعالمالساذجا+تصالاسترجاعمحاولهعلىتنصبالجديدة

يلتحمىصفياحكامناانتظارؤ!يبقىلامتيننسيج(لحقيقبممالعاللم.فلسفيافوامااعطاؤهيمكنحتىالخارجي

بالعالممرتنطمؤجودوالانسان.تخيلاتنايرفضحتىاوبالظاهراتفكونانفيتطمعاتياالفلسفةلهذهالطموحمجالهووهذا

الىنفسهالانسانيعودوعندما.نعسهيعوف!وديهالمنينالنسيجبهذاالذيوالعالموالزمانلللمكانحقيقيةصورةيعطيمضبوطادقيقاعلما

طريقعن(والعامالادراربواسطةالتقليدىالنفكير!ويقعنسواءلتجادبناالمباشرالوص!اجلمنصادقةهحاولةدبما.لمحيهنعيش

يتوصلولكنهالباطنيةللحقيقةمنبتعلىيعثرلا!انهاننقليديالعلمالذيالعلبمتفميرهااوالنفسيتاريخهاالىاثارةايوبدونهيكما

الخارجي.العالمعلىمتضخةذاتالى.يؤكدوهانالاجتماعوعلماءللمؤرخينيحلو

ممنحيث.الماهويالاستخلاصلعمليةالحقيقيالمعنىهووهذاانواثواقع.الحقيقيومعناهاالظاهريةوحدةنجدانفسناففبم

معنىلهشيئاانحيتمناصحبمعنىاوالعالمبهذاشعوراننيوفقانفكرانيجب.ظاهريمنهجاتباعيقتضيالظاهريةالىضولاثو

خليلااومحمداليسواسميهناكاوهنالستفاننياليبالنسبةينبغيكذلك.الظاهريةمعالينحققحتىالظاهريالاسلوبلمبادىء

سصىاخرشعورايمنالاحوالمنبحالشيءفياتميزلاماضطموضوعاتفيتلقائياانغرستث!لماالظاهرية"وضوعاتاستخلاص

العمالملهزاهبالثرةحاضرةادراكاتعنجميعاعبارةلانناذلك.شعوريفلسفةاجلهمنبقيتالذيالسببنفهمهناومن.نغسهاالحياة

هومالعالم.للحقائقنظامابوصفهنوعهفيوحيدالعاللمهذاانكما.طويلةلفزةرغبةمجرداواولىاشكالصورةعلىالظاهريات

الىتصللأالمفكرةالاناايوالكوجيولانفسناننمثلهالن!اثهيءالاداءهؤالعينوعيئولوجياوالظاهري(لمنهجمنايقتضبيهماوكل

يسمحالذيالشرطهووهذا.بالذاتموقففيوهوالاالشخصمافكل.التحلهيلماوالشفسيرمحاولهدونالفكرللعملياتالوصنى

.الذواتتداخلنحوالاولى؟لخطوةتصبحبانالمتعاليةللذاتيةاررراءاىادرلييرف!الخالصةالعلممجالاتفبمحتىالعالمءنكهادر

وبينوبينيالعالموبينبينيأميزانمتأعلةذاتابوصنياناوالستطيعمو!ردر!ر!ن.الخادجي!رطلم!جربتمنانج!اءاوالخاصةنظرفيمن

والعاللم.الوجودةالاشياءغرا!علىوجوداليىفوجودفي.الاشياءتمقدار!لممج!،تفكل.المعنىمنخاليةالعلميةالرموزتصبح

المترابطةالعملياتاوالاشياءمجموعةبوصفهوبينيبينهاميزالذياردناواذا.العالمفيحياتهييشعندماالفردتجربةعلىبناؤها

"لاامقباعتبارهنفسيداخليةفياكتشاكهالىالوصلسببيةعلافاتفيا!ضروريفمنبالضيطمعناهوتقد-سودقةبحزمالعلمميالتفكير

وبينمواقفي.بب4الموازنةعناكفلابعداوباعتبارهمذركاتيلكلالدائم.عنهثانياتيراتعدوالتييالعالمتتعلقالتيالتجربةهذهايقاظ

منالفكرةابتداءالذاتيالوجودمعنىيحددلاالحقميقيفا!وجيتونعطيهالنيىالوجوديالمعنىنفسللعلميكلنولنيكنلمانهذلك

الخارجيالعالموجود.منالتأكديحيلولاوجودهعنعليهايحضلالتييمكنهولاباتحديديهمزاللاالعلمذلكان!يوالسبب.المدركلللعالم

الخارجيانالغالملدلالةيسمحولاالعالمعنف!نياومكريتأكدالى.اررم!ير4هـحاورعنا!-لي

نولعأرمىعلىا!شعاعلى"العكسلصعمنحدذالدلكليتعردعخدلخارلاجينمفئمحللوألعالمت!حلالىالعودةعنتمامامختلفةالظاهربمهالمنهجلمحيالخطوةوهذ.

.وافضلالعالمداخلوحؤداكانتلوكمانفسهاذاتيلاكشئعافهالمثالعةمنهجاتياحفرورةفان.بالشعورالاهتمامفيالمثاليالمنهجاتياع

العلمبم.والتفسيرالعقليالتحليلمنكلاالتوفيبحتوصفي
كلح!!ينكايجينفالهالذيهواولهويألاسضكألأصعنتعبيرالىيتطلعالعالمعسنبتجربننايبدأالذيالعقكمالتحليل

بوصفهعنهتحر!عندما4،كا!هح!للهوسرلمساعداكانالذيويشفا!نجرقيهذهمنفصلا،عناساسياثرطاكانتلوكماالذات

الخارجي.اللعالمامامالاندهاشمنضربالوجودشرطاوجودءكانلوكماالخادجيللعالمالعامالتركيبعن

باعشبرهالشعوروحدةالىويعودالعالممنينسحبلاوالف!ءنارطلما!زاتتتمثلهالذيالمعامالتركيبوجودفلولا.نفسها!ايعا

يبعدنه05المتعالياتانبثاقيرىكيمافليلايتراجعبلللعالماساساالحالةهذهومن.مسشحيلانفسهالعالمهذاوجودكانالخارجي

اكثربوضوحتبدوحنر!بالعالمتربطناالننيالاحلاتخيوظقليلا.الاربططمنبدلاالذاقيواللبناءالتركيبالىا!عقليالتحليليلجأ

فييظهرءلانهالعالمبهداشعوراوحدهالفكريصبحوبهذا.امامهارلمياتفشراما.الخادجيللعالموالوصفانكشففيبتجربتنا

اواعتبارهتناقضبوصفهاللعالمادرايراجلومن.وتناقضاتهغرابتهالىالساذجالسردنطاقويتعدىالظاهريالوصفمجاليتخطىفانه

لنايعلمهالذكيوالدرس.معهلفاتعننكفانينبغبماشكالالاارحذمةانالظاعريةتعلنلذلك.بالتفسيرالمليءالتكوينيالاداء

الىكاملةالماهويالاستخلاصيبعمليةالقيامانهوالماهويالاستخلاصىاوالترباوباللبناءلهالثط!ولاالوصفيالسردمناكثرتتطلب

عديدةمراتفينفسهيسائلهوسرلكانولهذا.مستحيلالنهاية.اننكوين

يكونعندمااًما.!آ8"هفهول!ء،الاستخلاصهذاام!انعنالنف!يالمنهحاوالعلبمالمنهجبخلافاذنالظاهريالمنهح

.ولكنالاسنخلاصعمليةمنالت9علىالاشكاليختفيمطلقاعقلاالانسانيعنيوهذا.الذاتعلىتئعكسالتيالحقاتقاستقبالعلىيقتصر

ا!كارناانوبماالعاللمفيموجؤدونانناوبماكذلكلسنااننابماالتهـكيثاتعنالادزاكمستقلةبعمليةالاحتفاظينبغيانهاخرىبعبارة

الذهنفانبهللحاقىتس!عىالذيالزمنيالتيارمنمكانهاتحتلنفسهابابالمحمولاتاوالعمليةالافعالباباوالاحكامبابتحتتندرجالتى

ف!نا.كليحتوجمهانعلىقادرغيرالوصفعمليةتصبحانقبلالوصفعندالتوقفينبغي.عموما
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مستقرةتظلالماهياتهذهداعتماالامرحقيقةفيفقطمظهريةعزلةامرايعالجلافهو.جديدمندائمايبدأالذيهووالفيلسوف

.وللعزلةالشعورداخلالمحمولاتعلىسانجقةمرحلةفياللغةبواسطة.العلماءبواسطةاوالناسبواسطةعليهالتعر!تمقدبوصفهقط

وتعتمد.مصطنعةالشعوردائرةعلىالاقنالعنداللغةتخلقهاالتيمناحرذاتهاحدفيوليستالبدءمنجددةتجربةعنعبارةوالفلسفة

ناقبلالشعورداخلالماءفياللغويالاداءعلىنفسهاالماهياتالجديدالتعريفلهذاوفقاالاصيلفالفي.*بتداءلهذاالوصف

الكامنةالصمتمنطقةداخل.،مفيالحمليةالاضاماتمشكلةتظهرعلىالسابقةالساذج!ةالحياةعلىباعتمادهشعورايصبحللفلسفة

كلوكذلكبل،اللغةتعنيهماكلواضحالنايبدوالاصليبالشعور..والفدمفةذاتهفيونهائيادائمااولياموققاتعدالتيوهبمالفرمرحلة

الدلالأتلواةالواقعفيهوالاشياءذاتها.وهظاليهتشيرانيمكنماالماهويوالاستخلاصالمثاليةالفلسفاتعنكلونماابعدالمظاهرية

والتعبير.والفمنلالتحديدافعالكلحولهانلتفالتيالاوليةهيدجرلعبارةاطلامامعئىولاالوجودفلسفاتالىايضاينتمي

.احياهالذيالعالمفووافمافيهافرهاليسالخارجيوالعالمللح!--!"-؟!هكثلاسنعغ!3العالم-في-الوجور)+هـ!!هـ،فل!

عاللمانه.!أثربهواتصاليشكبلافيهيجريمالكلمتفتحانني.النقطةمنهذ.الاابتداء

العالمهذاوواقعية.امتلاكهولاابصننطيعطافاتهاستنفاديمكنلايتعلقفيمانكتشفهانيجبالذيالاخرالمعنىالىننتقلوهنا

لاالمصطئعةالكوجي!وواقعيةانكماعالمامنهتجعلالتيهيالمصطنعةكا!كاهع!"ه4صوريبا!رورةالاستخلاصهوبلاستخهلصالماهوي.فهذا

الثقةاستشعارعلىيعيننيالذيالشيءولكنهاذاتهاحدفيعيباتع!دادراكنانخضعاننستطيعلاانئاذلكومعنى.تعالياكونهءنمضلا

.بوجوديالكاملةوعنالعالمموضوععنالانفصالتماذاالاالفلسفيةلنظرشاللعالم

اللىبهادتق!مصورةمجردللشىوهوالخارجيالعالممهناكبهازنبدنامم!نتنراجعاندونيحددنااونالموضوعبوذاالاهظم

الىحاجةاجدولامباشرةكهادرءالمهووانماحوليمنالوجوداوالوجودهذاطبيعةالىوجودنامنالعبورمشهـوبمونصورةعلى

معانبمكلاليوتؤديبهااشعرالت!بماذاتيوهناك.وبينهبيننوساطةانهالقولويمكن.الىالماهيةالوجودمنالانتقالبدوناخرىبعبارة

ماهيةعنبالبحثنقوموكأهـما.مؤكدنحوعلىوجوديمعاترابطانعلشاوجبالفلسفيبحةخاداً؟رةفيطعاللماثراكناوضعشثااذا

مياثوجودمنوالصبالشعورعفهومننسىانلنايحقلاالشعورالخارجياًلعاللمابقاعمعاًلادراروموضوحالذاتبينفليلانبارو

نفسيامامذاتيحضورعلىجدبمنالعثوراحاولوانماالاشياءعالم(لتحولحدالىيصلانينبغيلاذلكانبيد.المرئياتمنكمجموعة.

كلمةهوحيثمنالشعورمعنىيتأكدوهنا.وحقيقيةشعوريةبطريقةحيمارةاجلمنالوجوداهمالحدالىأوطبمحتهاالىالمرئياتعن

بحثاليسإلخطرجيالعالمعنماهيةفالبحت.تصورهوحيثومن..وسيلةمجردوانماالهدفليستالماهيةانهناالواضحفمن.الماهية

للدراسةموضوعهيئةعلىنسننخلصهاعندماالخارجبمالعالمفكرةعنوالمحمهيديالعالماللعمليارتباطنافهوحقافهمهعلينايجبمااما

ار!رجيار!ألملوضعهـخاورةايقيرالماهيةهذهعنررحثهووانما.واذاالتصوريةتحديداتناكلاستقطابععالادراكيالتصورنحوله

للبحث.موضوعصؤرةعلىفانةلكاولياطريقعنالمرورالغروريمنازهسلففيماقلناقدكنا

معناعوانماموضوعيةاشياءبوصفهااليهاتنظرالظسفةانيعنيلأ

فينملكلاانناعملاحظةالعالمتسصحفيالحسيةالمذاهبانوهوابكيفيةبهذ.عليهالتعرفيمكنئحتىبالعالمطتصقوجودناان

فلسفاتتستصفيكذلكو.انفسنامنمعينةحالاتسوىالنهايةالمثاقيحقلالىمحتاجالوجودهذاواناللعالمداخلبنفسهيلقي

منالظكدالىتوصلكانتواذا.-الض،رجيالعالمالمت!عاليةالمثالية.عليهاوينتمرتكاقفه!ع!!المصطنعةواقعيتهعلىيتعر!حتى

شعوراوالافكارمندكرةهبوصةذلكتفعلفانهاالعاللمهذاحعيقة.المجالهذافياثوضعيةالفلسفاتاستلهامالبىبناحاجةولا

!لثديأيئاكالعالبم!كركما-لولةكالمدتحققكماؤكرلوفالعلسفاتلىادساليمةسسيطاتنا4عرلى.ا"لائمبالا-لوبالمثكلةمواجهمةعنالبعدكلبعيدةالفلسفاتمهذ.

.ر-لاةارابالا.هذه.عنهايلانحرافلنفسهاتسمحلانتيجةالىوصلتقدانها

وا.اللثعورباطنمنحقيقةالصادالىيحولالعالمعنالمفهوموهذاانفسناوبيقبيئناعلافةافامةالىنتوصلانيمكننالاانناهيالنتيجة

مرثبورأيصبحفانهالوضعه!اعلىالعالمتصورز،اذااخرىبعبارةالاشصلانامكاننافيليستبوجبانهالوضعيةالفلسفات.مباشرة

كلاستقلالبذلكالوجودةالاشياءوتفقدالشعوربداخليةكلياارتباطاالمنطقيةمدارساحدىوهيفيينامدرسةاخذناواذا.بالدلالات

البشربمر.بالفكرتمامامت!لقاوجودطويعيرالانسانياك!عورعن؟"لناشزفلاانهاوجدناكمثالا!اصرالمنطقيوالتحليلالوضعية

مفهومحولالمتعاليوالمثايىالحسيالتفسيريئناحيةمنهدامنوليسوفعقدةمتأخرةدلالةفالشعور.الشعورنمنلذالناحدفي

ارصوري!لا--للاصالتفسيراًما.والشعورالعابمبينالقلأ"مةالعلاقةنقومانوبعدشديدبنحفظالاعنهارنتعبمنسنعملأنالمنتحسن

العالمابرازمناولايستوثقالتفسيمدنهذينعكيءلىؤ،نهاولهويخلالمعناهوتحديدتكوينهعلى-ساعدتالتيالعديدةالدلالاتبنص

تفسيرفهو.ذواتناالىرجوعايقبلعليههومانجوعلىاًلخارجمي.اًلكلمةهذهمدلولفهم-فياستخدمناعالنياللغويالتطور

الخاليالشعورس!افىويينالفكربين(لمساواةمنضربايجادفييطمع.ىافيفعقيدلافهوسرل.اللحظةهذءمنيبدأالفلسىوالخلاف

الىالعالموادركه.اتحهفانا.امن0101..
..لمكرستحدمفيصعوبهبايةيحسولمالخارجيالعالمازاءشعورنافي

اللىتذهبكماشعوريةحالاتلغيرهناكوجودنه.لا1ليبدااذاؤلدى.انتظارولغيرواسطةبلافوراالذاتاوالشعورلكمةالفلسفة

بواسطةاحلاميمندراكلأ-ليالمييزاردتواذاالحسيةالمداهبذلكاـلشعو9-كلمةاـليهتشيرعا"لىمباثرةالوصولعلىالقدرةأـلانسان

والحقيقةالحلمعنالكلاماناذ.العاللمظاهرةافتقدفسوفمقاييسخاصقوجودءقوالذيمروالشعورذاتهتجربةيملكانه..الذاتكلمةاو

ماووضعحقيقيهووماخ!باليهومابينالتمييزبث!معانوالتسا؟لهذءمنابتداءالشعورمعنىباداءاللغويةالتصبيراتوتقوم.وكيانه

فبلالتمييزبهـذاقمتاننيألىيشيرالشكموضعحقيقيهوهيانني-الديكارتيةقملاتهفهـطهوسرليسميهاكما-الخرساعالتجربة

خيالي.هووعماحقيقيهوعماتجوبةاملكواننيالتحليلمرحلةفطنول!ذا.معناهاعنالخالصالتعبيرمجالالىبهاالوصوليلزم

ثلويةمكافاتالنقدجم!؟لفكراعطاءمحاولةدي.لكمنلااذنوالمشكلةالحيويةالل!نبمبةعلافاتكل!عاتقتادانينبغيهوسرلعندالماهيات

لاه!لبهماعمالقيماتكمبكنافيللعاعمليةكمافضلومعرنمنننالكاوالتمييزبوويكنهاحقيقي!ط!!ثلافالجانمعالاخ!فالىيرفعناانشانهمنوه!ا
البحر.قاءمنالسمكالساكلصادمثلما

انفسنانسألانالمستحسنمن..وليسالابدالىالحقيقةعنلمفكرتناالتعبيرفهذا.اثوصدعنالماهياتيفصلهوسرلبانيقولحينما

الغ!ذلكهوالعالماننقولاـنواـنماينبغيحقان!رهـعالماكناذا5عماالشحلإتتخلقهاا!طقلكه!المنفصلةالماهياتاـن.التوفيقينقصه

ودركهولكنها،منعزلاالماهياتوجودتجعلاناللغةوظيفةمنان.اللغوية
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طبيعي.وزمانطيبعميةلذاتدةاورسوىش!ه!ءهناكفليس.تذكرهالحقا"لقكانتأذاعما!لتسحا!أنلنايضفيلااخرىبعبارةاو

الذيالزمانيحدللتثسضتلصوىالاسمالمجهولةالحياةهذهوليستطبيعةذاالينابالنسبةألواضحالشيءكاناذامااوحقائقالواضحة

هذالمعرفةالتخميناردتاذااملكولا.اقريخيالحاضر4!ددعنالخداعتحدثئااذالانناذلك.ذاتهافيالحقيقةالىبالنسبةخادعة

الايختمهسو!والذيتاريبمعلىالسابقاصورةاالنافسالوجود.مرحلةوهذء.الخداعأسمهشي!ئانعلماصبحنااننايعنيهدا!ان

تمشخدمهوالذينفسهتلقاءمنيعملالذيالزمنهذانفسيفيانظرانبالوجودتنبىءارتيحقيقتهامننن!أكدادراكعملياتبعدالاتتملا

قدكنتوول.بالمرةقناعاوجههعلىتضعاندونالخاصةحياتييؤكدانالخطفيالوقوعمنالخو!اوالشكانبمعنى.الخادع

نطبتكوينهاقوملاالذيالزمانبواسطةافخمصيالوجودالىحملت.الحقيقةميدانعنالابتعادوعدمالخداعأكتشافامكان

وحننى،كادروءنعما.طبيعيةادضيةعلىاشكالاقخذأدراكاتيكلوالوضوحالحقيقةنطاقداخلتقدمماعلىبناءموجودوناننا

بانضياشعز،لادراكيالعضوقيبالت!ووطعلمايلدييكونلاعندماالادراكماهيةمننبحثانشئنااذا.الحقيقةتجربةهوالصحيح

والر؟يةالمشت!تا!حالمالشعورمنانواععدةيبنانحامللايجاداسعىالحقي!ظ4.الىسبيلولكنهحقيقياتخميشاليس*الادراكاننعلنفاننا

عنغريبةتظلواننيعليهاالسابقةمجألاتهاوبينوالله-!والسمعالموجوثةالاشياءلكلالمعادلالنفكيربوصفهانعركهالاالادراكوحقيقة

وهالو!بعضمناولاسيصبحالإيعيوا(وصوع.اللخاصةحياتينظلحيننعرفهااننا.لهاالضروريضوحالو،بوصفهاوالخ،رجفي

كاناذاوالصوتيةاللمسيةوصفاتهالوانهلهمستكونطبيعياعوضوعابه.نفكرانمنبدلاعالمناونعشاللعالمازاءالمناشرةلتجادبنامخلصين

حياتي.فييدخلانلهمقدرا

كألكمعهاوتتشابكالخاصةحياتيمركزالىار!مةوروذو!اا!تابىمقندموذج

حضارى.فلستعالمصورةعلىفيهاو-خلالطبيعةفيالتصرفاتتهب!الائسلاوعالمملاخر

والماءوار!واءالارضاجواءبينفقطاعيشولاطبيعيا3ءالمافقطاطكوحسبعنيخارجةالطبيعةتبدوولاالطبيعةالىبيالقياقد

وجرسوادواتوكنائىوثوارحوؤرىوعرارعطرقحولييوجدوا؟ماويسشن.الذايريةكركزفيرفبنهايمكنواؤ15تاريحبلاالاشياءفي

العملعلامةجوفهافي!ملالاشياءتلكمنوكل.وغليونملعقةبعدعينجيدا!كانا!اصةللحياةوالعمليةالنظريةالقرارات

الذيالانسانيةمنجوايحركمنهاكل.وتوديهبهتقومالنكطالانسانيعنووهـدامصى!أدفاتهبكلماضيالىتع!وانومس!قبليبماضي

الخطواتمعلىمعالمبعضسوىلميكنهناكاذاالتح!يدقليليكونقد.اعداداكانانهلحظةبعدعنهنقولمخصوصلمستقبلقابعنتهطريق

حديثا.اخليلبيتكليةبزيارةقمتاذاجدامحددايكونقداوالرمالالنظامهداا:حياتيفيالتأريختدخلانالقراراتهذ.يمكنكذلك

طبيعياعالما(مامهاتضعوالادراقيالحسيةالوظائفلاننعجبلمواذاالخمسسنواتيفقطالاندهم6انني.المصظنعةاًلواوويهصفةدائماله

انالافعالمننعجبانفيمكننااشعخصياالوجودعلىسابقةدامتماشديدبفطامانتهتالتمالطقوك،اقدادا!وصفهاالاولىواللعشرين

اليهاوتجدببالخارجتترسبحياته؟هاالانسطنصاخالنيالتل!أئيةعلىالسنواتهذهاستعيدكضتواذا.استقلاليالىالهايةديادى

فيهااشاركاقيفاأ!ينة.بلاشياءالخاصالاسمالمجهولالوجودتسمحلاالقصوىسعاد!اماننفسيفياحملهاوكماعشتهامانحو

كانواذا.علبهاتفومالتيالادواتفي(في!بةبالفبوضوحتوجداجملكانالعالمانذلك.العائليسطالوفيالحمايةبجوبتفسيرها

اجدهاالتيالمحطمةالادواتفوقغريبةاوعج!ولهبمدينةمتعلقاالامراننبممناتأكداناطلاقايمكننيولاللانتناهسلبااشدالاشياءوكانت

يمكنهاللحياةاوللوجودوسائلعدةنفاابخازهاالتيالمشاهددوقاواناخرسولاعشتهتدماذاتهديفهمهيمكتهماافضلماضيفهمتفد

ثمةان،.امامهحاضرولكنهغامضعالمالحضاريفالعالم.تظهراناتحليلفيابقنيمرتنطالانلهاعطيهالنيالتفسيران.اغراضه

والبقا؟المشاهدسكنموضوعيةروحاان.علميهالتعرفيمكنمجتمعافحوعلناكثروبصرةبتجربةامهمهانالجافزممنغدااماالنفسي

الحضورالحضاريالئيءفيالمسانني؟هقايحعثكيف.الاثريةحالسو!ايعلى.اخرنحوعلىايضاضيماسانشىءوبالتالياخر

فيالفليوننستعملفنحئ.الاسممجهولقناءتحتللاخرالتاليوينغيانالخفيمحتواهاوسأكتشفبدورهاالحاضرةنفسيراتياكسر

ادراكيغحققانويمكئللاسمدعأءوالجرسللاكلوالملعقةالدخينقيمةاقدرانالنهايةفيشئتاذاالاكثأفاتلهذءحسابااعمل

اخر.انسانفعلاوانساننفعلارراكبواسطةالحضاريالعالمامتلاكيويتغيرمنزلقةالمستقبلوعنالماضهعن!خذيان.الصدق

لااللحظةوهد.نهائيافيهانفسيافهمالتياللحظةحتىدائمالووتي

الديديالفنناحعبدالقاهرةالمستقبلبافقعحاطةدحظةستظلانهااذاليهاالوصوليمكن

والعقايهةالاداديةحياقيانخوطتلقد.لفهمها.تنمياتالىوستحتاج

انالزمن.المسودةطابعدائماوتعطيهاالكمالمنتمنعهااخرى!ةفي

الزمنيقثقليةباللحظاتالخاصالتعاليويقيم.دائماعوجوداللطبيعي

ديوأرخرثاصدرؤيمهـ،عندهـأم!وللخطريغرضهانفسهالوقتفيالهكماتاريخي

منيوجدفيماالتفكيريمكننيحيثتماماجديدامستظبللاامامي.نفتح

فيماابداانمكنلنلاننيللخطريعرضهاانهكماحاضريفيالكتافة

....اكيدةبصورةاحياهالذيالحاضرعلىاحصلانالمستقيلبوذايتعلق
أد!يا!مر!فانمف!ومايكونانحدالىابدايصد!احياهماانكماضرودية

ئا!بمهلالردروحدةالنها-بئفييكونولاحياتييصبحانالىتمامايصللاافهمهما

اعطيأنهاييولداللذيالكائنمصيرهو.فهذاذاتهامنفسيواحدة

مقيطلمبكانولما.للفهممعروضكشيءالابدوالىواحدةمرةنفسياللى

ب!وء-الاندلسدارمحاطاايضا!طارىفاننىتاديخيهركزفي!قىا!سالرمنو

لغدهد-العصريةالمكتعةهذافانمجهولةبهارضخلنيمنتبقىالاولىسنواقيكانتواًذا.به

لا.لانهبلالكامنللاستطلاعخطاوعنللذاكرةعرضيعجزعنينشالا

لمفمثلا.المطروقةغيرالاراضي-لمكفيا!رفةيستخقشيءيوجد

يصحماهنايى!وللذلكالرحميةالحياةفيمشراماشيءادرالثيكبن
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