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 األساطري.األسئلة الدينية، الطيب بو عزة، الوعي، الكلمات المفتاحية: 
، أي ميتلك، باإلضافة إىل العضوية احلية اليت يشرتك هبا "اواعي   احي   اكائن  "عادة ما حيدد اإلنسان بكونه 

 ستعملها يف إدراك ذاته وإدراك الوجود.مع غريه من الكائنات املتسمة باحلياة، قدرة إدراكية ي
وبصرف النظر عن اإلشكاالت اليت تطرح حول هذا التحديد الذي تزعم الفلسفة القدمية أنه بلغ 
مرتبة التعريف املنطقي )مبدلوله املاهوي اجلامع بني اجلنس القريب والفصل(، فإن اإلنسان يبدو وفق 

ال يقنع بعيش وجوده، بل يتخطى ذلك إىل حماولة فهمه  منظورنا البشري احملدود الكائن الوحيد الذي
وتفسريه، مثلما يتساءل حول ذاته ووعيه وشعوره. وهو البعد الذي جيعل هذا الكائن يتدين ويعتقد ليسد 

لطبيعة  اهذه احلاجة الفطرية إىل فهم الوجود. وتعد أسئلة إبراهيم اليت فصلتها سورة األنعام منوذج  
 الذي يستشعره الوعي البشري يف حلظة من حلظات تطور تفكريه الديين والفلسفي.االستفهام الوجودي 

وبناء على ما لدينا من وثائق عن منتجات التفكري اإلنساين )أساطري، أشعار، فلسفات...(، 
ال التساؤل عن أداة إدراكه )الوعي(. لكن  يتضح أن البداية كانت متجهة إىل التساؤل عن الوجود ابتداء  

ورة الفكر وتطوره ارتد الساال إىل أداة اإلدراك ذااها، وقد نت  عن هذا االرتداد استفهامات مع صري 
إشكالية عدة متحورت حول ماهية الوعي والدعوة إىل التفكري فيه لتحديد داللته وضبط مبادئه، مث 

ميكن أن نعده تعيني حدود اشتغاله. فالساال عن أدوات التفكري هو ساال من مقام ابستمولوجي  االحق  
مل يظهر يف البدء، بل انبجس خالل مراحل متطورة من  االحق   ايف سلم تطور التفكري اإلنساين مقام  

 صريورة هذا التفكري وتطوره.
وهذه امللحوظة دفعت بعض مارخي نظرية املعرفة إىل تأسيس رؤية قيمية تفضيلية، فريون أن هذا 

ية تطور الفكر اإلنساين. وبصرف النظر عن مد  صحة النوع من األسئلة يعكس حلظة أرقى يف تارخي
هذه الرؤية اليت تفاضل بني منطي ساال الوجود وساال االبستمولوجيا، فإن األمر الذي منيل إىل االقتناع 

 به أن الوعي اإلنساين بدأ بوعي الوجود قبل وعي الوعي:
على رغم حضور فكرة الوعي  سنجد  فلو نظرنا يف أقدم منتجات الوعي البشري كاألسطورة مثال  

فان الساال املركزي الذي انشغلت به  -فكرة نار املعرفة يف أسطورة برومثيوس مثال   –كهبة لإلنسان 
إال من جهة استحضارها ضمن  احاضر   ا. أما أسئلة املعرفة فلم تكن هاجس  "ما الوجود؟"األسطورة هو 

 مسألة الوجود ككل.
فالفكر  لوجود أسبق من ساال أداة إدراكه:ي، إذ كان ساال اوكذلك الشأن يف منط الفكر الفلسف

الفلسفي اهلندي يكشف لنا منذ بداية متظهره عن انشغال مأخوذ بالساال امليتافيزيقي، إذ بالرجوع إىل 
سنجد متون األرانياكا واألوبانيشاد تركز على أسئلة أساسية تتعلق بالعامل وظواهره  "املرحلة الفيدية"



املبدأ "وهو اصطالح دال على  Rita "ريتا"صد البحث عن العلل املاورائية اليت مسيت وتغرياته بق
 ."األساسي للوجود

أما الفكر الديين والفلسفي الصيين فنجد يف أقدم متظهراته ما يكشف عن أن االنشغال األساسي 
كانت يف األساس متمحورة حول أسئلة    Yin-Yangاملبكر هو الوجود، فمدرسة ين يانغ 

 كومسوجونية أي أسئلة أصل الوجود وصريورة نشأته.
يف الفكر الفلسفي اإلغريقي حيث كان مبتدأ هذا الساال هو عن أصل الوجود  اوكذلك الشأن أيض  

وماهيته. وهو الساال الذي جند فالسفة ملطية وإيونيا، مثل طاليس وأنكسيمنس وأنكسيمندر 
 وأمبادوقليس... يركزون عليه.

ثامن عشر يعيبه مقاربة الوجود وإغفال مقاربة أداة إدراكه هو ما جند كانط يف القرن الهذا القفز إىل 
على الفكر الفلسفي، بل جيعله أحد أسباب إخفاق هذا الفكر؛ ألنه انصرف إىل تشغيل أداة اإلدراك 
دومنا حتديد هلا وإدراك حلدود اشتغاهلا. فأوغل يف حبث األسئلة امليتافيزيقية، دومنا تعيني لقدرة الوعي على 

 حبث هذا النمط من أمناط الساال األنطولوجي الكلي.
يف  امن هذا اإلطالق جيب التنبيه إليه؛ الن حبث مفهوم الوعي كان موجود   ااحلق أن مثة احرتاز  و 

حلظات تارخيية سابقة على اللحظة الكانطية، بل حىت النص الكانطي فيه احرتاز من هذا اإلطالق الذي 
العقل/ أمر مل يسبق ذهب إليه العديد من القراءات الفلسفية ملتنه. فهو مل يقل إن حبث مفهوم الوعي/ 

إليه بل مييز بني العقل كقدرة منطقية، والعقل كقدرة متعالية/ ترنسندنتالية، حيث يعرتف بكون 
ث من قبل، منذ الفلسفة اليونانية، لكن القدرة الثانية اليت يتميز هبا  االستعمال الصوري للعقل قد حبح

 العقل، ويشتغل هبا، هي ليست حمددة بعد.
االستدراك على كانط ميكن أن أقول: إن مبحث الوعي/ العقل إن كانت  لكن على رغم هذا

الفلسفة قد سبق أن تناولته، من حيث هو قدرة منطقية، فإن املشروع الفلسفي الكانطي كان حبق أكثر 
على ساال العقل، وحبث معماره املفاهيمي )أي كقدرة متعالية/ ترنسندنتالية(.  ااملشاريع الفلسفية تركيز  

من مبحث  ابد من لفت االنتباه هنا إىل أن مبحث العقل/الوعي قبل اللحظة الكانطية كان جزء  وال 
النفس. ومن هنا تتجلى جدة املشروع الكانطي وإسهامه يف هذا املبحث. كما أن الساال الذي انشغل 

دئ. به الفكر الفلسفي قبل كانط كان هو ساال مبادئ العقل املنطقي ال حدود اشتغال تلك املبا
فاملنطق يف بنائه املعريف يتأسس على حتديد مبادئ الفكر، تلك املبادئ اليت بناء عليها سيتم تشغيل 
األقيسة املنطقية ومعايراها باحلكم عليها باخلطأ إن ناقضت مبدأ من مبادئ الفكر األساسية، أو احلكم 

 ناء القياسي.من شروط الب اعليها بالصواب إن سلكت وفق هذه املبادئ ومل خترق شرط  
 فما هي هذه املبادئ؟



إذا أردنا اختزاهلا يف ما استقر يف الدرس املنطقي الصوري األرسطي نقول: إهنا ثالثة، وهي: الذاتية، 
 وعدم التناقض، والثالث املرفوع.

ومعلوم أن هذه املبادئ الثالثة ظلت الركيزة الرئيسة لتحديد الوعي، ومل يتم يف سياق تاريخ الفلسفة 
مراجعة نقدية فعلية هلذه املبادئ، على حنو يتجاوزها إىل تسطري مبادئ مغايرة، بل كانت معظم أي 

احملاوالت مشاريع اختزال ال مشاريع نقد. حيث اختزلت هذه املبادئ الثالثة يف مبدأ واحد هو الذاتية، 
 ااألول. وهذا ما جنده واضح  ألهنما متضمنان يف املبدأ  ازائد   اوالنظر إىل املبدأين اآلخرين بوصفهما حشو  

للمبدأين اآلخرين، مث يضيف  يف املشروع الفلسفي الاليبنيزي الذي سيجعل مبدأ اهلوية/ الذاتية خمتزال  
إليه مبدأ السبب الكايف ليضع اإلطار املفاهيمي الذي يقارب من خالهلا الوجود وفق رؤية مونادولوجية 

 ليس هذا مقام التفصيل فيها.
يف مبادئ العقل إن كان قد شغل التفكري الفلسفي فإن تعيني حدود اشتغال العقل مل لكن التفكري 

بقوة، فهذا التعيني هو تعبري عن حس نقدي ابستمولوجي مل يتم حتويله إىل هاجس  احاضر   ايكن هاجس  
حاضر إال مع الفلسفة الكانطية، ومشروعها النقدي الشهري. وهو املشروع الذي خلص إىل أن الساال 
امليتافيزيقي غري قابل للحسم بقدرات العقل النظري، فالوعي يف معماره املفاهيمي يقوم على ربط 
معطيات احلس باملقوالت. وهذه املقوالت تظل فارغة جوفاء من دون امتالء مبعطيات احلساسية. وما 

أن متتلئ مبعطيات دام الوجود امليتافيزيقي وجود ما ورائي جياوز نطاق احلس، فال ميكن ملقوالت العقل 
يف حقل امليتافيزيقا(  امتكنه من اجناز العملية الفكرية. ومن مث فاألسئلة الدينية الكرب  )املدرجة فلسفي  

 هي من سنخ حقل جياوز إمكانات الوعي البشري، وإن كان يف هذا الوعي نزوع حنوها.
 


