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من أنا؟ الذات في اختبار الذات
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زيتية – المرحمة الثانية ،لجبران خميل جبران
لوحة المولودة عارية – ّ

"أنا" ،ربّما هً الكلمة األكثر شٌوعا ً والتً نمولها فً غالب األحٌان .كلمة نردّدها عندما نحمّك شٌئا ً
أو عندما ال نحمّك ،عندما نخبر عن ذاتنا ،عندما نتحدّث عن فرحنا أو عن حزننا ،عن ألمنا ،عن خبراتنا،
ّ
ونخطط ونحلُم ،نمولها عندما نمٌّز ذاتنا عن اآلخر وندخل فً حوار
كلمةٌ نردّدها فً ذهننا عندما نف ّكر
معه .ولكن من هً هذه الـ"أنا"؟ وهل ندركها بمدر ما نعتمد ذلن أو بمدر ما نودّ ذلن؟ "لمد أصبحت لذاتً
السؤال الكبٌر"ٌ ،مول المدٌّس أغسطٌنوس فً اعترافاته.



القديس يوسف،
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ّ
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"من أنا؟" :السؤال الكبٌر واإلشكالٌّة الكبرى .لمد تناولت الفلسفة – وما زالت تتناول – مسألة
خاص منذ دٌكارت والـتأ ّمالت الميتافيزيقيّة ،حٌث ٌختزل األنا بالفكر،
الـ"أنا" أو "الذات" ،وبشك ٍل
ّ
()1
صة فً التأ ّمل الثانً حٌث ٌمول" :ولكن ما أنا؟ أنا شًء ٌف ّكر"  ،وٌضع موضع الشنّ ك ّل ما ٌخرج
وبخا ّ
سس بفعل
ً وحتّى الجسد .فالذات عنده ثنائٌّة :جس ٌم
وفكر ،تتأ ّ
ٌ
ً والحس ّ
عن هذا الكوجٌتو :العالم الخارج ّ
التفكٌر فً ذاتها .أ ّما كانط فٌمٌّز بٌن "األنا التجرٌبٌّة" و"األنا المتعالٌة" .األولى هً موضوع المعرفة أ ّما
ي تجربة .إنّها فكرة" ،نومٌن" ،وهً التً تو ّحد مختلف حاالت األنا التجرٌبٌّة ،وهً
الثانٌة فال تمع تحت أ ّ
تصوراتنا .ولكن هل هذا التحدٌد للذات من خالل الكوجٌتو أو
التً تجعلنا ندرن هذه األنا وهً موضوع
ّ
حتّى من خالل "األنا المتعالٌة" عند كانط ٌعبّر فعالً عن ماهٌّة الذات؟
ٌبدو لنا ّ
مجردة من داخلٌّتها واختباراتها
أن هذه الذات كما تظهر هنا هً ذات خارج الذات ،ذات
ّ
الحمٌمٌّة الداخلٌّة .مع بداٌة المرن العشرٌن ،اهت ّمت الفٌنومٌنولوجٌا ،على طرٌمتها ،بهذه المسألة .عند
وتكون الموضوعات فً أفك الموضوعانٌّة ُمستثنٌةً منه ك ّل ما ال ٌمود
سس
هوسرل مثالً ،األنا لصدٌّة تؤ ّ
ّ
إلٌها .أ ّما الذات عند هٌدغر فهً "دازاٌن"  Daseinأي موجود ٌ-هنا ،وهذا الموجود كائن – من أجل –
الموت.
ً المعاصر جان-
تملب الفٌنومٌنولوجٌا المعاصرة مفاهٌم الذات هذه وبخا ّ
صة مع الفٌلسوف الفرنس ّ
سة للظواهر ولذاتها .عنده،
ً على أنّها ذات مؤ ِ ّ
س َ
لون مارٌون الذي ٌرفض جذرٌّا ً مفهوم الذات الكالسٌك ّ
سس ذاتها وال تنوجد من ذاتها ،بل هً لبل ك ّل شًء ذات متأ ِث ّ َرة .إنّها الذات التً تتلمّى
الذات ال تُؤ ِ ّ
الظواهر وتستمبلها ،إنّها ذات "شاهدة" على الظاهرة التً تكشف عن ذاتها من ذاتها ،وهً ذات تسمح لها
صة
ي هوٌّة خا ّ
ي هوٌّة شخصٌّة ،أ ّ
بالظهور من خالل ذاتها .فالـ"أنا أف ّكر" بكونها أنا متعالٌة ال تعطً أ ّ
بشخص ما ،بل تبمى وحدة فارغة ،كونٌّة ،على حساب هوٌّتها .فهذه األنا عندما تمول "أنا" ال ت ُ ِت ّم ما تموله
موضع الظاهرة أي تختزلها بالموضوعات .أضف إلى ذلن ّ
أن هذه األنا تبمى منغمسة فً ذاتها،
كما أنّها ت ُ ِ
إذ ّ
تصور للذات عٌنها ،تفكٌر فً الذات عٌنها .أ ّما األنا التجرٌبٌّة فمفارلتها الكبرى هً
تصور هو
أن ك ّل
ّ
ّ
ازدواجٌّة الذات بٌن أنا متعالٌة وأنا تجرٌبٌّة .عندما تحدَّد الذات بالـ"أنا أف ّكر" فهً تف ّكر فً موضوعات
هذا العالم وتف ّكر فً ذاتها كموضوع من موضوعات هذا العالم .هنا ،تصبح األنا موضوعاً ،ظاهرة ال
تتمٌّز عن الظواهر األخرى.
كٌف نفهم الذات إذن إن لم تكن "أنا متعالٌة" وال "أنا تجرٌبٌّة" وال حتّى "أنا لصدٌّة" وال "دازاٌن"؟
تفتح فٌنومٌنولوجٌا العطاء عند جان-لون مارٌون الباب أمام مفهوم للذات هو األلرب للذات والختبارنا
لذاتنا .توجد لاعدة أساسٌّة فً الفٌنومٌنولوجٌا المارٌونٌّة وهً ّ
أن ك ّل ما ٌأتٌنا هو ُمعطى .ولكن كٌف ٌفهم
ً الذي ٌضٌع فٌه العطاء على
جان-لون مارٌون هذا العطاء؟ ٌختلف مفهومه للعطاء عن المفهوم الكالسٌك ّ
حساب التبادل ومنطك التجارة كما ٌظهر ذلن مثالً فً كتاب مارسٌل موس محاولة حول العطاء .شكل
ً :إختزال ال ُمعطً
وسبب التبادل في المجتمعات القديمة .من هناٌ ،موم جان-لون مارٌون باختزال ثالث ّ
واختزال ال ُمعطى له واختزال ال ُمعطى عٌنهّ .أوالً ،عندما ٌغٌب المعطً تت ّم العطٌّة بامتٌاز ،كما فً حالة
()1

René DESCARTES, Méditations métaphysiques.

Objections et réponses suivies de quatre lettres,

chronologie, présentation et bibliographie de Jean-Marie BEYSSADE et de Michelle BEYSSADE, Paris,
GF-Flammarion, 1992, p. 81.
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ي شًء ممابل عطٌّتهٌ .مول جان-لون مارٌون فً هذا
المٌراث مثالً ،عندما ال ٌستطٌع المٌت أن ٌتلمّى أ ّ
اإلطار ّ
أن "غٌاب المعطً المباشر لٌس حاجزا ً أمام العطٌّة بل طرٌما ً بٌن العطٌّة والمعطً وال ُمنعَم
علٌه"( .)2هنا تُخت َزَ ُل العطٌّة بذاتها أي بالعطاء وتسمح برؤٌة ظاهرة العطٌّة التً تُظهر ذاتها على أنّها
تعطً ذاتها للمعطى له .ثانٌاً ،عندما ٌنوجد المعطى له ٌغٌب العطاء إذ ٌصبح مشروطاً ،فالمتلمًّ ٌرٌد أن
ٌعطً شٌئا ً ممابل ما تلمّاه .أ ّما عندما أعطً وأجهل لمن أعطً فالمتلمًّ ال ٌستطٌع أن ٌردّ العطٌّة وبالتالً
ي شًء ممابل هذه العطٌّة ،وال حتّى أن ٌعترف بالجمٌل ،وبذلن تت ّم العطٌّة بامتٌاز.
ال ٌستطٌع أن ٌعطً أ ّ
ثالثاً ،عندما ٌعطً المرء شٌئاً ،عندما ٌعطً موضوعا ً ذا لٌمة مادٌّةٌ ،حت ّل هذا الموضوع ك ّل المشهد
الظواهري بك ّل خصائصه األنطٌّة المرئٌّة .بالتالً ٌصبح هذا الموضوع أهالً لالمتالن وال ٌرى فٌه
شٌئ من بٌن األشٌاء ،موضوع من بٌن موضوعات هذا العالم ٌستطٌع امتالكه .فال تت ّم
المتلمًّ سوى
ٍ
واألبوة واالهتمام باآلخر ،أو عندما أبذل
العطٌّة فعالً ّإال عندما أعطً ما لٌس موضوعا ً كالحبّ وولتً
ّ
حٌاتً فً سبٌل لضٌّة ،إلخ .مع هذه العطاٌا ال أعطً أشٌا ًء بل أعطً ذاتً عٌنها ،هذه الذات غٌر المابلة
للتشًٌء وللموضعة.
ً ٌتحدّث جان-لون مارٌون عن "الظاهرة ال ُمشبَعَة" حٌث ال ٌلتمً
من خالل هذا االختزال الثالث ّ
المفهوم مع ال َحدس بل ٌفوق هذا األخٌر المفهوم .وٌتحدّث عن درجات مختلفة من "الظاهرة المشبعة"
منطلما ً من مموالت كانط لٌملبها .فالظاهرة المشبعة ال تخضع للمصدٌّة بحسب الكمٌّة وهذه الظاهرة هً
متولَّع وٌعطٌنً ذاته انطاللا ً من ذاته ،وهً غٌر لابلة ألن ٌتح ّملها
ال َحدَث الذي ٌنبثك من مصدر غٌر َ
)(4
المرء وهذه الظاهرة هً الصنم( ،)3وهً مطلمة بحسب العاللة وهذه الظاهرة هً الجسد وهً غٌر
لابلة للنظر إلٌها بحسب الـكٌفٌّة وهً األٌمونة( .)5أ ّما الدرجة الخامسة من الظواهر ال ُمشبعة التً تض ّم
الظواهر األربع األخرى فهً الوحً.
من هناٌ ،حدّد جان-لون مارٌون الذات التً تتلمّى وتستمبل هذه الظواهر .إنّها ما ٌس ّمٌه "ال ُمعطى
لذاته"  adonnéأي المعطى لذاته من خالل العطٌّة ذاتها وبهاّ .
إن هذه الذات التً ٌتحدّث عنها لم تَعُد
سسة للظواهر وال حتّى لذاتها ألنّها تستمبل ذاتها مع استمبالها لهذه الظواهر .إنّها الذات التً تختبر
مؤ ِ ّ
(Jean-Luc MARION, L’idole et la distance. Cinq études, Paris, Grasset, « Figures », 1977, p. 159. )2
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تحممو ،أو باألحرى
تجدر اإلشارة ىنا إلى ّ
أن جان-لوك ماريون يقصد في ىذا النوع من الظواىر مر ّئياً يبير نظرنا فال يستطيع ّ
يتحممو النظر .وفي ىذه الدرجة من
طى بال حدود ما
فيض من الضوء يتخ ّ
يقصد بو المر ّئياً ُيشِبع بمجده .في ىذه الظاىرة ٌ
ّ
ط من
أتمكن ق ّ
فن الرسم والموحة التي أنظر إلييا من دون أن أراىا أي من دون أن ّ
شب َعة يضع جان-لوك ماريون ّ
الم َ
الظاىرة ُ
الموضوعانية التي اعتاد
يحرر نظري من
االحتفاظ بيا والسيطرة عمييا بنظري .في الموحة فيض من المر
ئي الذي يبيرني ّ
ّ
ألنو ّ
ّ
مما يحتمل
عمىييا .عندما أنظر إلى الموحة ال أنظر إلى موضوع أستطيع أن ّ
أحده في زمان ومكان بل ىي تقول وتُظير أكثر ّ
نظريّ .إنيا تكشف الالمرئي.
ّ
()4
ليدل
ة
ميتافيزيقي
الت
تأم
كتابو
في
التمييز
بيذا
ىوسرل
قام
لقد
.corps,
Körper
الجسم
عن
،
chair,
يتميز الجسد Leib
ّ
ّ
ّ
ّ
يتم المقاء البينذاتي،
عمى ّ
أن الجسد ىو "الجسم الخاص" ،جسم اإلنسان الذي فيو دائماً أكثر ّ
مما ندركو فيو والذي ومن خاللو ّ
استمر ظواىرّيون
يدل عمى اإلنسان الحي .لقد
ّ
مما ّ
المقاء مع اآلخر .فالجسد ال ُيختزل بالجسم الذي ّ
يدل عمى الموضوعات أكثر ّ
ّ
يميزه عن
كل منيم مضيفاً عمى مفيوم الجسد شيئاً جديداً ّ
مثل ميرلو-بونتي وميشال ىنري وجان-لوك ماريون بيذا التمييزّ ،
اآلخرين.
( )5أمام األيقونة ،بحسب جان-لوك ماريون ،لست أنا من أنظر إلييا بل أشعر ّأنني أنا تحت نظرىا .فيي ليست موضوعاً بل فييا
فيض من المعنى والمجد.
ٌ
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ذاتها من خالل اختبارها للظواهر وتختبر ذاتها إذ تتٌح للظواهر بأن تكشف عن ذاتها من خالل ذاتها.
تستمبل هذه الذات ذاتها م ّما ٌظهر وذلن ألنّها تجٌب ع َّما ٌظهر .فانبثاق الظاهرة عنده هو مصدر األنا
التً تولد من هذا االنبثاق على أنّها معطاة لذاتها .الظاهرة المنبثمة نداء واألنا جواب عن هذا النداءٌ .مول
جان-لون مارٌون فً هذا اإلطارّ :
ٌمرر ذاتً لبل ذاتً – األنا لٌست [موجودة] ّإال
"إن النداء ولٌس األناّ ،
بمدر ما نادى بها النداء دائماً ،وبالتالً إنّها معطاة لذاتها كأنا (ٌ .)...نتج عن ذلن والدة المعطى لذاته،
الذاتٌّة المتوافمة كلٌّا ً مع العطاء – التً تستمبل ذاتها كلٌّا ً م ّما تستمبله[ ،إنّها] معطاة من ال ُمعطى"(.)6
إنطاللا ً من مفهوم جان-لون مارٌون هذا للعطاء وللمعطى لذاته ،نستطٌع اإلجابة عن سؤال " َمن
سة على تفكٌرها فً ذاتها وال على ذاتها عٌنها .إنّها
أنا؟" معتبرٌن األنا عطٌّة بالنسبة إلى ذاتها ،غٌر مؤ َّ
س َ
خاص فً
أنا تستمبل ذاتها وتنفتح الستمبال الظاهرة التً تعطاها كاآلخر والحبّ  .وتتجلّى هذه األنا بشك ٍل
ّ
فعل الحبّ إذ ٌنتمل جان-لون مارٌون فً كتابه الظاهرة اإلروسيّة .ستّة تأ ّمالت من الـ"أنا أف ّكر إذن أنا
موجود" إلى الـ"أنا أحبّ إذن أنا موجود" .أنا أحبّ ما ٌكشف لً عن ذاته وٌتجلّى لً من حٌث ال أدري
كظاهرة مشبعة خارج مبدأ العلّة الكافٌة ومبدأ الالتنالض ،أي خارج مبادىء المٌتافٌزٌما وخارج
األنطولوجٌا ولواعدها وحدودها ،وذلن ألنًّ أختبر ذاتً فً فٌض ال أستطٌع اإلحاطة به .أنا أتلمّى العطٌّة
وأتلمّى ذاتً مع هذه العطٌّة أمام وجه اآلخر وأمام ّ
الفن وأمام ك ّل ظاهرة ال تُختزل بالموضوعات ،أمام
ك ّل ظاهرة تلمسنً فً صمٌم ذاتً.
أضف إلى ذلن ّ
سدة ،هً جسد ٌختلف عن الجسم الذي ٌتمٌّز بجموده.
أن هذه األنا هً أنا متج ّ
فأجسام العالم ال تشعر الواحد باآلخر ،إنّها موضوعات الحواس .أ ّما جسدي أنا وبما هو جسد فٌتمٌّز عن
هذه األجسام بمابلٌّته على التأثّر وبتأثّره بذاته وبما ٌختلف عنه وٌخرج عنهٌ .تمٌّز جسدي باستمباله ذاته
من اآلخر ومن نداء اآلخر ،وٌتمٌّز باختباره لذاته كما فً األلم والفرح والتمتّع والحبّ .
"من أنا؟" أنا ذات لابلة للتأثّر ،تختبر ذاتها داخلٌّا ً وتعجز عن تحدٌد ذاتها بطرٌمة موضوعٌّة كما
تحدّد الموضوعات من خالل التفكٌر فٌها والنظر إلٌها .أنا ذات تعٌش داخل ذاتها ،تعٌش انبثاق الحٌاة
الالمرئٌّة فٌها فً ك ّل آن ،أنا ذات تختبر فً ذاتها فٌض ذاتها على ذاتها.

()6

Jean-Luc MARION, Étant donné. Essai d’une phénoménologie de la donation, troisième édition

corrigée, Paris, PUF, «Quadrige», 2005, p. 373.
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