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ــــي ..قراءة يف فينومينولوجيا الروح

الأوىل الواعية الكت�شاف احلرية بالفعل بعيدا عن
التنظريات التي جتعلها مقيدة يف الإرادة والرغبات،
�إىل تالزم احلرية مع الأخالق ،وارتباطهما الوثيق،
ال���ذي ال ي��ق��ب��ل االن��ف�����ص��ال ،م��ن ح��ي��ث �أن���ه “بقدر
م��ا ل�ل��أف���راد م��ن ح��ري��ة ،م�����س���ؤول��ون ع��ن �إف�����س��اده��ا
و�ضعفها” (نف�سه� ،ص ،105بت�صرف) ،ذلك �أن غري
الأح���رار من الب�شر ال ي�ستطيعون التو�صل ملا هو
خيرّ �أو�شرير من الأفعال والت�صرفات.
من هنا تغدو احلرية �شرطا �أ�سا�سيا للم�س�ؤولية
من جهة �أوىل ،وعامال ال غنى عنه يف قيام الدولة
م���ن اجل��ه��ة الأخ������رى ،ذل���ك �أن “احرتام الإرادة
ال��ف��ردي��ة ه��و وح��ده �أ���س��ا���س احل��ري��ة ال�سيا�سية� ،أي
�أنه ال �شيء ينبغي �أن يعمل بوا�سطة الدولة �أو من
�أجلها �إال �إذا �أقره كل فرد من �أفرادها ،فلن يكون
لدينا يف ه��ذه احل��ال��ة د�ستور” (نف�سه���� ،ص،)115
الأمر الذي يقودنا �إىل اعتبار الدولة ب�صفة عامة
وبو�صفها مفهوما يف املقام الأول “ لي�س لها وجود
عام �إال يف مواطنيها”(نف�سه� ،ص ،)116لذلك ف�إنه
يتج�سد وجودها يف الإرادة الفردية.

(نف�سه� ،ص ،)196مما يعني �أن بدون هذه املعرفة،
يخرج ه��ذا املو�ضوع �أو ذاك من جم��ال الإدراك �أو
الإيقان احل�سي ،من هنا ت�صبح ال��ذات مركزية يف
ت�شكيل الوعي وتكوينه“ ،فقوة هذا الإيقان تكمن
الآن يف الأنا» (نف�سه) ،تلك التي متتلك هذه الر�ؤية
الب�صرية وال�سمعية دون غريها ،غري � ّأن هذه الأنا
هي التي ال ت��زول يف حالة توافق منظر معني� ،أو
حالة حمددة ،لأنا ولأنا مغايرة.
ال ي�شري ه��ذا الإي��ق��ان �إىل الأن���ا ف��ق��ط ،ب��ل ميتد
�أي�����ض��ا �إىل الآن ك��ذل��ك ،ذل���ك � ّأن ه���ذا الآن يتقيد
بال ُهنا ،وهو ما يعني ب�أن احلقيقة التي بحوزتنا لن
تكون لها �أية داللة ،لأننا نكون قد “ن�سخنا احلالية
التي تكون لها باجلوهر”(�ص ،)198ف��الآن يف كل
��ف فعال عن كونه الآن من جهة �أنه
حلظة “قد ك ّ
�أ�شري �إليه” (����ص ،)199وه��و ما يعني � ّأن الآن قد
آنات متكرثة» (،)199
�أ�صبح الذي كان .فالآن هو «� ٌ
فالنهار عبارة عن �آنات متكاثرة� ،أي �ساعات ،ومثل
ه���ذا الآن��� ،س��اع��ة ،ي��ك��ون ك��ذل��ك دق���ائ���ق م��ت��ك�ثرة،
وه���ك���ذا�...إل���خ .ف��ال��زم��ان �أو الآن م��رت��ب��ط ل��درج��ة
وث��ي��ق��ة باحلقيقة ال��ت��ي ُي��ظ��ه��ره��ا ال��ك��ائ��ن الب�شري
ب�����ش��ك��ل م�����س��ت��م��ر ل��ذل��ك ف��ه��ي م��ت��غ�ّيةرّ ة ب��ا���س��ت��م��رار،
معتمدة على الوعي اجلديل يف تكونه وتكوينه.

خامتة

متظهرات الروح لدى هيجل

ول��ك��ن م����اذا ي��ح��دث ل���ل���روح ح�����س��ب ال��دي��ال��ك��ت��ي��ك
الهيجلي؟
ت��ق��ع ال�����روح ،ول��ك��ن ل��ي�����س ب��امل��ع��ن��ى امل��ي��ت��اف��ي��زي��ق��ي
التقليدي� ،أو مبعنى �آخ��ر :الوعي ال��ذات��ي �أو وعي
ال���روح ب��وج��وده��ا اخل��ا���ص ب��ه��ا ،يف تناق�ض ت��ام مع
امل�����ادة ،ف��ك��م��ا “� ّأن م��اه��ي��ة امل����ادة ه���ي ال��ث��ق��ل ،فمن
امل��م��ك��ن �أن ن���ؤك��د ب���� ّأن ج��وه��ر �أو م��اه��ي��ة ال���روح هي
احلرية”( ،)5ذلك �أ ّنه ال روح دومنا حرية .كما � ّأن
الروح تعترب قائمة بذاتها ،فهي تك ّون ذاتها بذاتها،
ف��ه��ي ب��ه��ذا امل��ع��ن��ى ال تعتمد ع��ل��ى غ�يره��ا ،ذل���ك �أن
مركز ثقلها لي�س ناجتا من عامل خارجي م�ساعد،
ب��ل منبثق منها ب�شكل �أ���س��ا���س��ي� ،إن��ه��ا ت��ك�� ّون وعيها
اخلا�ص واملنفرد بها دون غريها� ،أي دومنا احلاجة
لتعليمات و�إر�شادات الآخرين.
تتمظهر هذه الروح �أو تتجلى – ح�سب الفل�سفة
الهيجيلة – على م�سار التاريخ الكلي ،فهي يف هذا
ال�سياق ال ميكن اعتبارها نزوة �شخ�صية� ،أو «جمرد
ح��ادث��ة ع��اب��رة عر�ضية ومن���وا حم����دودا « (نف�سه،
���ص� ،)87إنها ذلك امل�سار الب�شري الطويل وامل ُع ّقد
م��ن ال��ت��ف��اع��ل ب�ين ال�����س��ي��اق��ات ال��ث��ق��اف��ي��ة م��ن جهة
وت�شكالت الوعي الذاتي من جهة �أخ��رى ،فلذلك
ال تظهر هذه التمظهرات �إال على امل��دى الطويل،
�أي ذل��ك التاريخ الطويل م��ن “ الت�ضحيات التي
قدمت على مذبح الأر����ض الوا�سع ط��وال الع�صور
التاريخية” (نف�سه� ،ص ،)89تقع هذه الت�ضحيات
�ضمن ذلك ال�س�ؤال الكبري حول �أهدافها ومبادئها،
الأمر الذي يعني ب�أننا �أمام م�سار تقع فيه املبادئ
يف حالة خفية ،غري وا�ضحة املعامل ،ذلك �أنه “ ال
وجود لها اال يف ر�ؤو�سنا” (نف�سه� ،ص ،)91مما يعني
ب�أنها حتتاج لعامل �آخر يخرجها من حالة اخلفاء
�أوما ي�سمى عند الفال�سفة القدماء من “الوجود
ب��ال��ق��وة �إىل ال��وج��ود بالفعل” ،وه��و م��ا يعني ب���أن
الإرادة ه��ي الكفيلة بالقيام بهذه ال��ت��ح��والت على
م�ستوى الوعي ،التي حتتاج �أي�ضا وبدرجة موازية
لالنفعاالت �أوالطموحات للقيام بها.

من املمكن يف هذا ال�سياق �أن ن��ورد مثال الدولة
ك��م��ف��ه��وم ح���ول ه���ذه ال��ن��ق��ط��ة� ،أي ح���ول « التحقق
التاريخي لغاية ما” (نف�سه��� ،ص ،)94فهي يف هذا
ال�سياق – وح�سب املنظور الهيجلي – تت�أ�س�س
ت�أ�سي�سا متينا ،وتكون قوية من الناحية الداخلية،
عندما تتحدد امل�صلحة اخل��ا���ص��ة للمواطنني مع
امل�صلحة ال��ع��ام��ة للدولة” (ن��ف�����س��ه) ،غ�ير �أن هذا
االلتقاء ال يحدث �إال بعد �صراع طويل ومرير ،بني
الكثري م��ن ال��ق��وى والأط����راف الفاعلة يف ال�سياق
التاريخي ،الأمر الذي يعني ب�أننا جدلية م�ستمرة،
ي��ق��وم م���ن خ�لال��ه��ا ال��ع��ق��ل م��ت��ج�����س��دا يف الإن�����س��ان
بتجريب الكثري من الأ�ساليب وال��ط��رق يف تنفيذ
وم��و���ض��ع��ة �أف���ك���اره ،وه��ي بطبيعة احل���ال ل��ن ت�صل
لهذه املرحلة من اخلطوة الأوىل ،بل حتتاج يف ذلك
للكثري من ال��وق��ت ،والعديد من التعديالت التي
�ست�ستمر لفرتات زمنية ،متفاوتة ،تعتمد على مدى
اقرتاب هذه اخلطوات �أو التنظيمات الب�شرية ،من
بلوغ ال��ه��دف ،وه��ذا ال��ه��دف (الت�أ�سي�س التاريخي
امل���ت�ي�ن ل��ل��دول��ة ) ت��واج��ه��ه ال��ك��ث�ير م���ن امل�����ص��اع��ب
والتحديات التي جتعله يطور من �أدوات��ه وو�سائل
تعامله مع الواقع اجلديد ،مما يعني ب�أن “الفكرة
ت�سري نحو ت��ع��ار���ض ال م��ت��ن��اه� ،أع��ن��ي نحو تعار�ض
بني الفكرة يف �صورتها الكلية احلرة – التي توجد
ف��ي��ه��ا ل��ذات��ه��ا – وال�����ص��ورة امل��ق��اب��ل��ة ل��ه��ا « (نف�سه،
���ص .)96هذا ال�صراع بني الأفكار واالجتاهات ،هو
الذي يك ّون الأحداث التاريخية ،ولي�س االن�سجام،
�أوال�����س��ع��ادة ،ذل��ك �أن “فرتات ال�سعادة يف التاريخ
هي �صفحات بي�ضاء فارغة لأنها فرتات ان�سجام”
(ن��ف�����س��ه) مبعنى �آخ���ر ف��ه��ي “فرتات يتعطل فيها
الت�ضاد م�ؤقتا “ (نف�سه) ،وهو ما ينطبق �إىل حد
كبري على الطبيعة املجردة اخلالية من الأه��داف
والغايات ،التي من املمكن اعتبارها م�سرحا كبريا
ووا�سعا وعلنيا �أي�ضا لتج�سيد هذا ال�صراع.
يقودنا هذا امل�سار من ال�صراع امل�ستمر للخطوات

ال ينتهي احل��دي��ث ع��ن ه��ي��ج��ل بطبيعة احل���ال،
وه��و ك��م��ا ات�����ض��ح م��ن خ�لال الفال�سفة امل��ذك��وري��ن
�سابقا م��ن جهة ،وم��ن خ�لال بع�ض الأع��م��ال التي
مت ال��ت��ط��رق �إل��ي��ه��ا هنا �أي�����ض��ا م��ن اجل��ه��ة الأخ���رى،
غري �أن ه��ذه الأهمية التي جتعل ه��ذا احلديث ال
ينتهي ،تتجلى يف الأهمية الراهنة التي يكت�سبها
هيجل لدى التفكري يف الواقع العربي ب�شكل عام،
ال�سيا�سي حتديدا ب�شكل خا�ص ،من حيث ارتباط
حرية الأف��راد �أواملواطنني يف الدولة و�أهمية ذلك
على امل�سار العمومي للدولة ،الأم��ر ال��ذي يجعلنا
نعترب احلرية الفردية امل�س�ؤولة �ضمانة �أو �صمام
�أمان للدولة ولي�س تهديدا لها ،كما يرتدد ذلك يف
الأدبيات الر�سمية املحافظة وغريها ،فهي (احلرية
الفردية امل�س�ؤولة) تعترب العامل الرئي�سي لإمكانية
امل�ساءلة واملحا�سبة.

(املراجع)
��� )1س��ن��ع��ود ه��ن��ا ب�����ش��ك��ل م�ستمر دو من���ا احل��ا ج��ة
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هيجل وقوة التفل�سف �أو الظل ال�شبحـ

ما الذي يجعل الفال�س ��فة المعا�ص ��رين لنا زمنيا ،والمتقدمين عنا بال �ش ��ك معرفيا وفل�س ��فيا؛ �أمثال الفيل�س ��وف ال�سلوفيني �سالفوي جيجك
(1949م -؟؟؟) في عمله “�أقل من الال�ش ��يء :هيجل والجدلية المادية» عام 2012م ،والفيل�س ��وف الكندي ت�ش ��ارلز تايلور (1931م -؟؟؟) في
عمل ��ه “هيج ��ل والمجتمع الحديث» عام 1979م ،وقبل ذل ��ك عمله “ هيجل” عام 1975م ،يعودان والكثير من الفال�س ��فة والمفكرين والباحثين
الآخرين ،ب�ش ��كل م�س ��تمر ،ومتجدد ،للفيل�سوف الألماني هيجل (1770م 1831-م)؟ �ألم تنجب الفل�سفة المثالية الألمانية بكل جبروتها وتعاليها
وا�ستق�ص ��اءاتها المختلفة ،وبكل تلك الأ�س ��ماء التي غيّرت �أنماط التفكير المعا�ص ��ر ،وختمتها با�سمها� ،ألم تنجب غير هيجل ،وهوما ينطبق �إلى
حد كبير على الفل�سفة الفرن�سية والإنجليزية �أي�ضا؟ وربما ال�س�ؤال قبل ذلك� :أين تكمن قوة هيجل؟ هذه القوة التي تنتظرنا �أمام كل رغبة فعلية
للتفل�س ��ف ،والت ��ي ترف�ض التراجع مع م ��رور الوقت وتعاقب الأزمنة .في هذه الورقة نتطرق بداية لل�س ��لطة الفل�س ��فية الواعية والالواعية �إن جاز
التعبير التي ي�ش ��كلها هيجل (1770م – 1831م) في الم�س ��ار الفل�س ��في العالمي المعا�ص ��ر ،والتي تعتبر بحق مدخال للحداثة �أو”خطاطة �أولية
للحداثة” كما �س ��نجد ذلك لدى فوكوالحقا ،كما �س ��نتطرق قدر الإمكان وبالأدوات المتوا�ضعة المتوفرة لدينا �إلى الن�ص الهيجلي الأكثر �إدها�شا
وات�ساعا وعمقا وتعقيدً ا في نف�س الوقت نعني بذلك فينومينولوجيا الروح ( )1ن�ص 1807م ،الذي جعل هيجل يقف بالمر�صاد �أمام كل من يحاول
التفل�سف �أوالتفكير.
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يبدو �أن��ه ال ميكن للتفل�سف املعا�صر �أن يتحقق
خارج البناء الفكري الهيجلي ب�شكل خا�ص والأملاين
ب�شكل عام ،الذي اعتربه الكثري من الفال�سفة ب�أن
اخلروج عنه �أمنية �صعبة التحقق والتنفيذ ،ذلك �أن
كل خروج عنه ،هو بحد ذاته تفل�سف داخل �سياقه
ب�شكل �ضمني غ�ير واع� ،أو كما ي��ق��ول الفيل�سوف
الفرن�سي مي�شيل ف���وك���و(1926م – 1984م) « �إن
ع�صرنا ه��ذا ك��ل��ه��� ،س��واء م��ن خ�لال املنطق �أو من
خ�لال االب�ستمولوجيا ،و���س��واء من خ�لال مارك�س
�أو م��ن خ�لال نيت�شه ،ع�صر ي��ح��اول �أن يفلت من
هيجل “ ( ،)2غ�ير �إن الإف�ل�ات م��ن ه��ذا “ الظل
ال�شبحي” ال���ذي ميثله هيجل وذل���ك كما ي�صفه
فوكو يف مو�ضع �آخر من نف�س هذا اخلطاب ،لي�س
�سهال ،ذلك �أن ال�س�ؤال املثري للحرج �أي�ضا �أمام كل
من يحاول التفل�سف جنده �أي�ضا لدى فوكو وذلك
ت��ردي��دا ل�����ص��دى �أ���س��ت��اذه ال��ق��دي��ر وال���ذي ال يخفى
ت�أثريه عليه ج .هيبوليت (1907م1986 -م) « هل ما
زال يف الإمكان قيام فل�سفة ،وهل ما زال يف �إمكانها
�أن توجد و �أال تكون هيجلية ؟” (نف�سه� ،ص.)54
رمبا ال�س�ؤال املبدئي :ملاذا هيجل دون غريه؟
�أق�����ول ذل����ك ب��ال��رغ��م م���ن وج����ود ف�لا���س��ف��ة �أمل����ان
وفرن�سيني و�إجن��ل��ي��ز يف نف�س ال��ف�ترة ال��زم��ن��ي��ة �أو
يف الفرتات الزمنية الالحقة له ،ال يقلون �أهمية
وت���أث�يرا ع��ن هيجل ،ويف نف�س ال��وق��ت ق��د تناولوا
موا�ضيع فل�سفية عالية امل�ستوى ،وال تقل �أهم ّية
عن املوا�ضيع الهيجلية.
غ�ير � ّأن ه���ذا ال��ق��ول ال ي��ق��ت�����ص��ر ع��ل��ى فيل�سوف
يعترب معا�ص ًرا زمنيا لنا مثل فوكو ،بل جند ذلك
أي�ضا يف مقدمة الطبعة الرو�سية 1873م «لر�أ�س
� ً
املال” للفيل�سوف الأمل��اين ك��ارل مارك�س (1818م
– 1883م) و�إن كان ب�شكل معاك�س متاما ملا �أورده
فوكو ،غري �أن��ه ي�أتي كت�أكيد لل�س�ؤال ال��ذي ي��ردده
ج .ه��ي��ب��ول��ي��ت ح���ول �إم��ك��ان��ي��ة التفل�سف ب��ع��ي��دا� ،أو
خ��ارج الديالكتيك الهيجلي .فمارك�س يف حديثه
ع���ن م��غ��اي��رة م��ن��ه��ج��ي��ت��ه ال��دي��ال��ي��ك��ت��ي��ة للمنهجية

الهيجلية ،والتي تعترب نقي�ضها املبا�شر ،ذل��ك �أن
“هيجل يعترب �أن عملية التفكري ،التي جعل منها
ذات���ا ق��ائ��م��ا بنف�سه �أط��ل��ق عليها ا���س��م “الفكرة”،
ه��ي خ��ال��ق ال��ع��امل ال��واق��ع��ي ،وه��ذا ال��ع��امل الواقعي
ال ميثل �سوى الظاهرة اخلارجية لتجلي الفكرة.
� ّأما عندي– والكالم ملارك�س  -فالأمر معكو�س� ،إذ
لي�س املثايل �سوى انعكا�س وترجمة للعامل امل��ادي
يف الدماغ الب�شري”( ،)3حيث �إنه ي�ؤكد يف حديثه
هذا ،تلك ال�سلطة الواعية �أوالالواعية التي مازال
ميثلها هيجل يف ه��ذا ال�����س��ي��اق ،ذل��ك � ّأن املنهج ّية
املارك�س ّية قد ا�شتقت من رحم اجلدلية الدياليكتية
الهيجل ّية ،ال��ت��ي ات��خ��ذت فيما بعد م�����س��ا ًرا مغاي ًرا
�إىل درج��ة �أن��ن��ا جن��د مارك�س ي�صرح بتلك املقولة
ال�����ش��ه�يرة ع���ن ال��دي��ال��ك��ت��ي��ك ب����أن���ه م���ع ه��ي��ج��ل ك��ان
“يقف على ر�أ���س��ه .فينبغي �أن يوقفه امل��رء على
قدميه” (ر�أ�����س امل����ال ،م ����س����� ،ص )38يف �إ����ش���ارة ال
حتتمل �صراع الت�أويالت كما هو العنوان املده�ش
ج��دا للفيل�سوف الفرن�سي ب��ول ري��ك��ور (1913م –
2005م) ح��ول املثالية الأملانية التي قلبها مارك�س
�يرا ب��ذل��ك الكثري م��ن اجل��دل
ر�أ���س��ا على ع��ق��ب ،م��ث ً
الذي ال يهد�أ والذي يعاود الظهور من فرتة زمنية
لأخرى.

هيجل وبذور احلداثة

ال ميكن دخ��ول احلداثة �أو التفكري فيها ب�شكل
�إيجابي ومنتج ،دومنا التفكري يف املعرفة بو�صفها
ُمنتجا ذاتيا ،مغايرة عن العلم الذي يعترب يف وجه
من وجوهه “ال�سطو على �أفكار الغري”( ،)4ذلك
� ّأن �سل�سلة ت�شكالت الوعي ينبغي �أن متر من خالل
“تفح�ص كل �شيء ب�أنف�سنا واتباع االعتقاد اخلا�ص
ّ
بنا وح�سب ،بل �أك�ثر من ذل��ك العزم على �أن ننتج
كل �شيء ب�أنف�سنا و�إال نعترب من احلق �إال ما �أتينا
ب�أنف�سنا” (نف�سه)ّ � .إن احلداثة يف هذا ال�سياق ال
ميكن االق�ت�راب منها ،دومن��ا وع��ي ذات��ي ،يتمظهر
يف “اتباع االعتقاد اخلا�ص ال��ذي يعترب بال ريب

�أبلغ من االن�صياع لل�سطوة” (نف�سه) ،هذا الوعي
بالذات و�أهميتها ،بل وحموريتها ،التي بدونها ال
ميكن و���ض��ع اخل��ط��وات الأوىل م��ن احل��داث��ة ،فهي
ب��ه��ذا امل��ع��ن��ى ت��ع��ت�بر ن��ق��ي�����ض اجل��م��ع��وي��ة امل��ف��رط��ة،
التي تعترب ب�شكل كلي �أح��د �أ�سباب غياب الذاتية
والفردانية ،هذه اجلمعوية التي ال تنمو �إال يف ظل
غياب �شبه كلي للفرد وللوعي ال�شخ�صي اخلا�ص.
غ�ير � ّأن ه��ذا ال��وع��ي ال��ذي ه��و امل��دخ��ل الأ�سا�سي
ل��ل��ح��داث��ة وب��ال��ت��ايل ل��ل��ذات��ي��ة ،ال ي��ح��دث �إال �ضمن
���ص�يرورة ط��وي��ل��ة وم��ع��ق��دة ،ول��ك�� ّن��ه��ا يف ال��ك��ث�ير من
الأح���ي���ان غ�ي�ر واع���ي���ة ب�����ش��ك��ل ك���ام���ل ،ب���ل تتخللها
الكثري من ال�شقوق والفراغات ،كما �أ ّن��ه ال يحدث
�����ض��ا ب�شكل م��ن��ف��رد ،و�أح�����ادي ،ب��ل ي��ح��ت��اج يف ه��ذه
�أي ً
ال�صريورة للآخر ،للمختلف واملغاير ،ملا لي�س هو،
وملا ال ينتمي �إليه ،ذلك �أ ّن��ه “ ثمة يف الوعي �شيء
ملغاير ما» (نف�سه� ،ص ،)186فهو بهذا املعنى ينق�سم
“وعي باملو�ضوع ،وهو
�إىل نوعني ،فهو من ناحية
ٌ
����ي بذاته” (ن��ف�����س��ه) ،غري
م���ن ن��اح��ي��ة �أخ�����رى وع ٌ
�أن��ه من املمكن �إىل حد كبري ح��دوث اختالف بني
ال��وع��ي وب�ين امل��و���ض��وع� ،أي �أن ي��ح��دث ع��دم ت��واف��ق
بني الطرفني ففي ه��ذه احلالة “ال بد للوعي �أن
يبدل معرفته حتى يجعلها على �شاكلة املو�ضوع”
ّ
(نف�سه) ،وه��و بذلك يقوم بعملية تبديل موازية
للمو�ضوع ذاته� ،أي � ّأن مو�ضوع املعرفة مل يعد كما
ك��ان �سابقا ،ذل��ك � ّأن ثمة “حركة دياليكتيكية “
ق��د ح��دث��ت ب�ين «ال���ذي يف ذاته” وب�ين “الوعي”.
هذه املعرفة لي�ست �أزلية� ،أو دائمة ،بل هي خا�ضعة
للكثري من الدياليكتيك ،ذلك �أنه ال ميكن لها �أن
تكون �إال معرفة “يف – احل��ال و معرفة بالذي –
يف – احل���ال� ،أي الكائن” (نف�سه����� ،ص ،)191هذا
أي�ضا واخلا�ضع للتحوالت.
املتغيرّ � ً
مبعنى من املعاين ف� ّإن هذه املعرفة �أو هذا الوعي،
ال وجود لها  /له ،دون معرفة الذات به ،فهو عر�ضي
يف اخل��ارج ،دومن��ا مالمح �أو ق�سمات� ،أو بال وجه،
ذل��ك ل ّأن «امل��و���ض��وع ك��ائ��ن لأين �أع���رف عنه �شيئا»

