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 : ةــــــــــــــــــــــمقدم
 "الفينومينولوجيا" من فهم عن ىذا العلم اجلديد ر يلعرض عرضا ما تيسّ ر شيئا، بل سأقرّ ألن 

التقليدي "ادليتافيزيقي" كوهنا اىتمت عرب تارسنها الطويل الذي حّوؿ الفلسفة ادلعاصرة من معناىا 
إىل ادلعٌت العلمي ومناقشة أكرب ادلباحث ادلعرفية: أصل الوجود، احلقيقة، النفس، العقل... ببحث

التحقق من أف معارفو حقيقة  :الدقيق الذي من شأنو أف يفيد اإلنساف يف أمر واحد ضروري جدا ىو
. إف الفينومينولوجيا هبذا صادقة وذلا معٌت. ىي نظرية للمعرفة إذا ما أردنا أف نضع ذلذا ادلسعى عنوانا

وند ىوسرؿ" إىل جعلها علما دقيقا ادلعٌت تعّد علما، أجل، وىي كذلك. فقد سعى مؤسسها "إدم
التجريبية، أي أف يكوف ذلا منهجا أو طريقا يتخذه الباحث يضاىي دّقة العلـو الطبيعية 

"يقّوـ"  ،، مث رنّرب، وينتهي بنتيجةقصدي يفًتض "ال يفًتض"عرب مراحل عملو، "الفينومينولوجي" 
ريف للكلمة ألهنا أكرب من أف ربصر يف ىذه التجربة. وىي يف شّقها الثاين ليست علما بادلعٌت احل

ادلنهج، فهي زيادة على ذلك فلسفة ببعدىا األوؿ الذي تتعدى موضوعاتو الظاىرات الطبيعية، 
للمعرفة اإلنسانية ، فهي العلم الكلي علم لذاهتا وأساسا لبقية العلـو عند ىوسرؿ فالفينومينولوجيا

 ب أف تنبثق منو كّل ىذه ، وىي ادلنبع الذي رنوىي أسبق من كل العلـو ولكافة العلـو ادلمكنة
ادلعارؼ اليت ال بد أف تستمد شرعية وجودىا من الفينومينولوجيا اليت ىي الفلسفة األوىل لكل 

 ادلعارؼ ادلمكنة.
شامل الذي العلم ال ؛الذي يبدو وحبس ب صفاتو تلك اجلديد إنو لشأف جليل لدى ىذا العلم

والذي يغذي نهي الدىشة الفلسفية اليت رافقت تطّور البشر. يآخر و  يغٍت اإلنساف عن كل علم
وال  أف يكوف لنا نصي ب من ىذه ادلعرفة،محاسنا اليـو حنن كباحثُت يف رلاؿ العلم والفلسفة آملُت 

 عقدة.الكثَتة وادل امن إحدى زواياى الفلسفة وف إاّل عرب صرب أغوار ىذهشّك أف ذلك لن يك
وقد أفٌت صاحبها "ىوسرؿ" حياتو )ما يقارب األربعُت  ،أدلانية النشأة ،يةفالفينومينولوجيا فلسفة غرب

كتمل اليت ىي عليو اليـو واليت ال تزاؿ إحدى ادلحىت صاغها بالشكل الغَت  ،البحثسنة( يف 
فبالرغم من الكّم ادلعترب من الكتابات اليت صدرت  .الفلسفات األكثر رواجا يف العامل الغريب خاصة
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، كثَتة ىي األعماؿ اليت كاف ىوسرؿ بصدد التحضَت لنشرىا واليت مل يسعفو احلظ يف أثناء حياتو
كانت قائمة يف اليت  إمتامها سواء بسب ب وفاتو إثر ادلرض الذي أصابو، أو بسب ب الظروؼ السياسية 

ا ىتلر أدلانيا يف الثالثينات من القرف ادلاضي، كونو كاف زلسوبا على األقلية اليهودية اليت أبدى ضّدى
 ا.َت عداءا كب

لن يكوف حبثنا ىذا ذو جدوى يف نظرنا لو أننا اقتصرنا على إحدى التيمات الفرعية من ىذه 
كأف نتناوؿ بالبحث ادلنهج الفينومينولوجي أو إحدى خطواتو اليت بالرغم   الفلسفة "الفينومينولوجيا"

ي عمد صاحبها إىل ربقيقو، وبالتايل الذ نعتقد أهنا ستُبقينا معزولُت عن ادلغزى الرئيس ،من أذنيتها
فينومينولوجيا أهنا فلسفة صعبة ومبهمة وحىت جند أنفسنا خاصة مع اتفاؽ أغل ب الباحثُت يف حقل ال

ائي ـ لنا ىذا العلم يف شكل تيمجند أنفسنا قد أجنزنا عمال يقدّ متناقضة يف بعض األحياف، أقوؿ 
ًتنا أف فقد اخ ،ينومينولوجيا يف أبعد رلاالهتا ادلمكنةالفوتبعا لغرضنا يف ربصيل جزئي، ولذلك فإننا 

 ،ٌت التاريخواليت تقابل معكفلسفة  عند هوسرلالفينومينولوجيا  فيالغائية  يكوف موضوعنا يعاجل
بأهنا فلسفة  االفًتاض الذي ندعمووردبا يكوف التحدي األساسي الذي يواجهنا يف ىذا البحث ىو 

فلسفة وعي بامتياز بعودهتا إىل األنا احملض أهنا  ُت، يف حوجو اخلصوص( )التاريخ الغريب على للتاريخ
ىذا من جهة، ومن جهة أخرى رغبتنا يف فهم ىذه التجربة الفينومينولوجية، . الذي يؤسس كل وجود

تارسننا العريب اإلسالمي )ليس ادلقصود داخل ىذا البحث وإدنا يف حبث  ودلا ال بتسليط ضوئها على
  علها تفيدنا يف فهم تركيبة العقل العريب وربيُت مفاىيمو.مستقبلي(، ل

 على أف الفينومينولوجيا ىي فلسفة لتاريخ العقل األوريب ومن أجل ربقيق ىذا الغرض والربىنة 
بوضع القارئ على األرضية اليت وذلك  ،قّسمنا حبثنا ىذا بالكيفية اليت رأيناىا مناسبةفإننا  ،بشكل ما

فاألمر يتعلق بأوروبا كوحدة جغرافية أوال، مث أبعادىا الزمانية وادلكانية.  ا من حيثأقمنا عليها تصورن
، وبشخص الفيلسوؼ إدموند ىوسرؿ وأما زمانيا فهو القرف العشرين ،بأدلانيا على وجو اخلصوص

ا ىي إدنرج عن ىذه اإلحداثيات الزمانية ادلكانية و خن نليس ىذا معناه أننا ل .وفلسفتو الفينومينولوجية
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ا ستجدنا نتنقل عرب حق ب ورلاالت سلتلفة ومتنوعة اقتضتها الضرورة فية الرئيسية للبحث، بينماخلل
 . للبحث ادلنهجية

 إليو الساحة ادلعرفية الذي آلت الثقايف والعلميادلشهد  قمنا بتصويريف الفصل األوؿ 
العلم  لى كّل أشكاؿ ادلعرفة، أي، باعتبار أف ىذه األخَتة قد عرفت سيطرة العلم الطبيعي عاألوروبية

الطبيعي بادلعٌت التجرييب، الذي القى كما نعلم ترحيبا كبَتا يف شىت اجملاالت، وحىت تلك ادلتعلقة 
ومن ىذا  سبيال لعلمها.واليت أدت إىل إقصاء كل معرفة مل تتخذ ادلنهج التجرييب  بالعلـو الروحية

ما عليهم أف فقد كاف لزا ،عتقاد ادلتزايد لدى فئة الفالسفةادلنطلق وشعورا باألزمة اليت خّلفها ىذا اال
ترويض الفلسفة بتقريبها من النموذج العلمي وبالتايل عّدىا فرعا من فروع يتخذوا أحد اخليارين: إما 

ث يف ادلبادئ األوىل للوجود باعتبارىا حب العلم هتتم دبوضوع زلدد، وىذا مناقض دلاىية الفلسفة
ذبد ذلا موقعا جديدا ومولدا ثانيا ضمن ىذا الوضع اجلديد الذي مل يعد يقبل إالّ  ، وإما أف(أرسطو)

 . حاولت الفينومينولوجيا فعلوما فعال دبا ىو متحقق على أرض الواقع. وىذا 
أف ذبد لنفسها منهجا كما لو   - باعتبارىا قبل كل شيء فلسفة -مل تكن الفينومينولوجيا 

بل بالعكس من ذلك كلو فقد نسانية األخرى، فذلك سيكوف هنايتها، كاف احلاؿ بالنسبة للفروع اإل
أصل ( بتقصي البحث يف ادلبادئ األوىلوحبكم الوظيفة ادلسندة للفلسفة ) اىتم ىوسرؿ بادئ األمر

وتبيُت مرتكزاتو ومدى صمودىا للنقد  على كل أدناط ادلعرفة، ىذا العلم الذي َعَلى )زاد( شأنو
لنا أف نتكلم عن الدور السليب للفينومينولوجيا الذي لعبتو يف نقد العلم ليس من وىنا شنكن الفلسفي. 

وىو األمر نفسو الذي حّفز توجهنا حنو رصد أىم نقطة بدئ  حيث نتائجو وإدنا من جهة منطلقاتو.
وانتباه ىوسرؿ العلم ادلعاصر، وكاف ديكارت ىو ما لفت انتباىنا شنكننا أف نّتخذىا مرجعا لتفكيك 

، باعتبار أف ادلعاصر ها العلميلإاعتمدناه يف ربليل الوضعية اليت آؿ الذي قبلنا، وىو اخليط اذلادي  من
لغة ادلنهج، وقبل ديكارت فقد بمن ربّدث  ديكارت )إذا استثنينا أفالطوف/سقراط، اجلدؿ( ىو أوؿ

اليت كاف ذلذا األخَت ضية الرياعدنا إىل غاليليو يف مسألة ذات أذنية بالغة واليت تتمثل يف لغة العلم 
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عنصر تسب ب يف فصل العلم فإهنا كانت أىم  كحامل للحقيقة، وبادلقابلالدور احلاسم يف اعتمادىا  
  وزليطو. عن الطبيعة والذي أثر بشكل سليب على العالقة القائمة بُت اإلنساف كذات عارفة

و التعالقي الذي ربط بو ىذا ركزنا يف ربليل الدور الذي لعبو ديكارت بالنسبة للعلم على الوج
دحض كل ديكارت أراد من خالذلا  فلقد كانت فكرة الكوجيتو اليتاألخَت الرياضيات بالفلسفة، 

كونو قد جّردىا إىل حد أهنا صارت ىذه الذات   بًتييضشّك يف صدؽ ادلعرفة أشبو إىل حد بعيد 
كما أف الرّد   الفهم جراء ىذا التجريد. اجملردة، واليت بدورىا امتنعت عن كباقي األفكار الرياضية  فكرة

وأشق على الفهم؛ إىل اهلل إىل الذاتية مل يقتصر على ىذا احلد بل تعداه إىل رىنها دبا ىو أكثر ذبريدا 
  باعتباره اخلالق وبالتايل ادلانح ألداة العقل والضامن األخَت لكل حقيقة.

الذايت للمعرفة إنو كانط ذا التوجو دفعنا ىذا اخليار يف التحليل إىل رصد اسم آخر كّرس ى
، استطاعنا أف نبُت من خاللو أف األداة الضرورية لكل معرفة –للعقل  ةو النقديتوبفضل نظر –الذي 
ف التحليل موجها حنو تبيُت العنصر احلاسم أوجو من العملية ادلعرفية تستدعي الفحص، وقد كاىناؾ 

ي يف جوىره باعتبار أف ادلعرفة ال تصدر من الذات موضوع-ذايتيف ىذه العملية الذي اعتربه كانط 
لوحدىا وإدنا عرب التقاء راىن للذات بادلوضوع، األمر الذي سيعطي ربديدا ثانيا دلعٌت ادلعرفة؛ فبعدما  

وىو موضوع ادلناظرات التقليدية بُت – كانت ادلشكلة يف ادلعرفة تدور حوؿ ذاتيتها أو موضوعيتها
هتتم أكثر جبنسها من حيث ىي ربليلية أو تأليفية، األمر الذي سيحيلنا بحت أص -ادلثاليُت وادلاديُت

باعتبار أف  األحكاـ التأليفية نأساسا دبدى صدؽ ادلعرفة الصادرة عإىل طرؽ مسائل جديدة تتعلق 
ىذا ما قادنا إىل الوقوع يف النزعة الشّكية  .الطبيعي أي العلم ،متثل األحكاـ التجريبيةىذه األخَتة 

وىو األمر الذي أدى  وؿ إمكاف التجربة، أي إمكاف احلصوؿ على معرفة حقيقية مطابقة للواقع.ح
التجربة يف إنتاج ادلعرفة، على بنا إىل خوص رلاؿ العلـو الطبيعية ومناقشة مدى متانة تصّورىا القائم 

  لعامل.كأساس لتجربة اوقد كاف ذلك من خالؿ ادلبحث الثاين الذي عنوانو ادلوقف الطبيعي  
تقدمي وصف نظري لكيفية حصوؿ ادلعرفة يف العلـو اليت  إىلوقد عمدنا يف ىذا ادلبحث 

كالعلـو الطبيعية   حقق فيها التجربةتتأطلقنا عليها اسم العلـو الطبيعية، وىي العلـو اليت شنكن أف 
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ن العامِل من إجراء ك  شنُ  الذي يتحقق فيها عنصر ادلوضوعية بادلعٌتبدورىا ادلادية وكذلك الروحية اليت 
خوض نتائجو، كوهنا علمية وصادقة. وىو واليت يبٍت عليها يف هناية األمر مراحل التجربة كادلالحظة...

على تعتمد يف أساسها حيث كما ىي يف ادلوقف الطبيعي من خالؿ ىذا التحليل  يف التجربة العلمية 
ة يف أف ظقدـ عليو ال يشك حلوىو إذ يُ  ،ىكذااعتبار ادلوضوع زلل التجربة معطى يف الطبيعة "العامل" 

  .ىذا ادلوضوع مغلوطا أو مشوشا
يستدعي التحليل باإلضافة إىل انعطاء ادلوضوع مسبقا يف التجربة الطبيعية، مثة أمر آخر 

وىو سؤاؿ وإف بدا يف  ،وادلناقشة، إنو سؤاؿ عن الكيفية اليت زندث هبا التعالق بُت الذات وادلوضوع
عد التقابل مع ادلوضوع واللذاف ذي أذنية تذكر باعتبار أف اإلنساف يقع ضمن بُ بطبيعي ليس ادلوقف ال

، فإف األمر يأخذ خطورة الفتة عند الفيلسوؼ الذي يعتربه أساس زنمالف بداخلهما صدقهما
، هاادلعرفة من عدم ز عليو اىتمامنا من جهة إمكانيةادلعرفة. وىو السؤاؿ الذي نركّ  نظرية اإلشكاؿ يف

والذي قادنا إىل الغوص بعيدا للبحث داخل علم النفس كونو علما للشعور وكوف ىذا األخَت رلاؿ 
من ىذه اخللفية وخدمة دلسار حبثنا  ه.التقاء الذات بادلوضوع، عن إجابة مقنعة عن كيفية التعالق ىذ

علة يف احلقل البسيكولوجي فقد اخًتنا دراسة ىذا ادلوضوع من زاوية ارتباطو بأىم األمساء البارزة والفا
وعرض إسهامهم يف حّل ىذه ادلشكلة ادلعرفية وادلتمثلة يف  ،برنتانو وماينونج أياـ ىوسرؿ، خاصة
 .من عدمها إمكاف ادلعرفة ادلفارقة

تنتج ضرورة عند نقد يف ادلبحث الثالث سنقـو بعرض ذبربة أخرى مغايرة متاما عن سابقاهتا 
وجود ادلوضوع من عدـ وجوده، وىي اليت ًتاض مسبق لمل بعيدا عن كل افادلوقف الطبيعي، ذبربة العا

، وقد حددنا ذلا عنواف: التجربة اخلالصة باعتبارىا إيقولوجيا ستضع الفرؽ بينها وبُت ادلوقف الطبيعي
الشك الديكاريت كما الديكاريت، األنا ادلفكرة اليت صمدت لوحدىا عند إجناز  Egoوحيا من اإليقو 

اليت تأسست على إقرارىا بادلعرفة احملايثة وحدىا كوهنا تعي  التجربة ، ىذهي الفينومينولوجياإليبوخ
واليت فضلنا دراستها بادلقارنة مع التجربة ذلك. عدا أحواؿ ذاهتا بكل يقينية، وتشك يف كل ما 



 مقػػػػدمػػػػة

 

vi 
 

وتضعنا تدررنيا ة اليت ال ذبعلنا حنلق يف عامل ميتافيزيقي كوهنا تتصف بادلوضوعية الطبيعي بسيكولوجيةال
  ، التجربة الفينومينولوجية.معامل التجربة اإليغولوجيةقبالة 

يقتصر مسعانا يف ىذه ادلرحلة من البحث على توضيح الفرؽ بُت ادلوقفُت الطبيعي 
اليت تدخل يف عملية اكتساب  وضوعيةث سنعرض ألىم ادلقومات ادليوالفينومينولوجي الفلسفي، حب

ىل ربديد األنا اخلاص للفينومينولوجيا وظاىرهتا اخلاصة، سنتطرؽ إىل مشكل اللغة اإلضافة إبادلعرفة. ف
وعالقة كل ىذا ببعد الزمن الذي يعد من مقومات )من ادلقوالت عند كانط(كل ومحولتها ادلعرفية 

وصف التجربة بوىو عبارة عن مقدمة سنشرع من خالذلا يف الفصل الثاين  األشياء يف ىذا العامل.
  . يقابل ادلوقف الطبيعيحىت اآلف بكونو  قف الفينومينولوجي، الذي أشرنا إليووادلو  مينولوجيةالفينو 

، وبغض النظر يف الفصل الثاين الذي خصصناه بأكملو لعرض خطوات ادلنهج الفينومينولوجي
عاـ الوخدمة دلقتضيات التصّور  ،الطبيعيةض الذي شنيز ادلنهج يف العلـو عن اجلان ب الًتاتيب احمل

اعتاد  ادلوضوع األقرب لفكر  بأهنا ستكوف  ااعتقادا من أوال للبحث، فقد اخًتنا التطرؽ لتيمة القصدية
أف يفكر يف انتظاـ معُت باعتبار أف القصدية ربيلنا إىل موضوع التجربة يف ادلوقف الطبيعي، وأهنا 

أهنا العنصر ادلقّوـ ذاتو كما  منبالرغم للظاىرة الفينومينولوجية  عيُتن بحث من جهة أهنا تَ ستخدـ ال
وقد فضلنا أف نستعرضها ضمن كرونولوجية تصاعدية بدأ من الكتابات األوىل  سنرى يف العرض.

ذلوسرؿ ادلتعلقة بفلسفة احلساب وحىت أزمة العلـو مرورا بأىم ادلراحل ادلؤسسة ذلذه التيمة، خاصة يف  
وىي خطوة من شأهنا  فينومينولوجي اكتمالو.عرؼ ادلنهج السيوتأمالت ديكارتية أين  1كتاب أفكار

أف ذبيبنا على أوؿ اإلشكاليات ادلعرفية اليت وقف حياذلا الفكر الطبيعي عاجزا، كما ىي أيضا 
ربديد موضوعو بعيدا عن ادلؤسس احلقيقي لعلم الفينومينولوجيا كوهنا متكن الفينومينولوجي من 

 .الصفة ادلميزة لألحباث الفينومينولوجية 1مرحلة أفكاراليت بقيت حىت  وادلنطقية التداخالت النفسية
تفًتض القصدية يف عملها الرّد الفينومينولوجي الذي زنمل يف بعده ادلفاىيمي معٌت اإليبوخي 
ذو األصل اليوناين القدمي )الشكاؾ( وتارة أخرى معٌت الشك الديكاريت، الذي وظّفو ىوسرؿ لبلوغ 

بادلوازاة مع ىذين ادلفهومُت الذين يعنياف على التويل تعليق احلكم  ربليلنا يسَتوساألنا احملضة، 
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حاولنا أف حيث  ،والشك ادلنهجي، والذي سيأخذ معاف متعددة حس ب مراحل تطور الفينومينولوجيا
نرصد أىم التحويرات اليت عرفها ادلفهـو متاشيا مع متطلبات البحث ومقصد الدرس الفينومينولوجي 

 ىذا ادلبحث أيضا على أف نتطرؽ إىل مفهـو الرد بالطريقة ذاهتا يف تيمة القصدية وقد التزمنا يف معا.
الت اليت طرأت على معناه والتطرؽ إىل سلتلف التحوّ  التصاعدي من حيث التدرج الكرونولوجي

وتداخالتو مع القصدية من جهة مهمتو يف ربديد الظاىرة الفينومينولوجية وأثره على العالقة ادلعرفية 
 فبينما تقتصر مهمة اإليبوخيا ىو سال ب يف بعض ادلواطن وموج ب يف مواقع أخرى. دب

تعليق كل حكم إزاء العامل وإزاء الذات يف سعي الفينومينولوجي للخروج من  على الفينومينولوجي
ىو موطن التجربة بلوغ الوعي اخلالص الذي  على د الشاملف الطبيعي، يعمل الرّ ادلوق

، ويف مرحلة متقدمة من ما أنو رّد معريف يقتصر عملو على نقد ادلعرفة الطبيعيةالفينومينولوجية، ك
د للوجود اخلالص الذي يعطي الظاىرة بعدىا اإليدوسي البحث الفينومينولوجي يأخذ الّرد معٌت احملدِ 

وىو يف األخَت احلاجز ادلانع لكل عالقة شنكن أف تنشأ بُت احلدس  ،ادلاىوي ال النفسي التجرييب
، ويف النهاية الّرد الًتنسندنتايل الذي ما إف حققناه شنكننا أف نتكلم عن لتجرييب واحلدس ادلاىويا

 .فلسفة خالصة، كما أننا نكوف قد أوجدنا ادلنهج ادلالئم للعلم اخلالص
عدىا اإلرنايب وادلؤسس إاّل مع فعل التقّوـ الذي جنده خبالؼ لن تأخذ الفينومينولوجيا بُ 

بقُت يستدعي الًتتي ب يف ادلرحلة األخَتة من البحث الفينومينولوجي كونو آخر ما يقع ادلبحثُت السا
اإلنتاج ألنو يقع يف احلقل الفينومينولوجي يف إنتاج ادلعرفة. وىو فعل زنمل صبغة حتمية عليو الدور 

لتقّوـ وقد اقتصرت مهمتنا على تبيُت كيف يتم ىذا ا اخلالص الذي اىتمت القصدية والّرد بتهيئتو.
فبالعودة إىل ادلوقف الطبيعي جند أف ادلعرفة تتقّوـ يف ادلوضوع، أي أف ادلوضوع زنمل حقيقتو وأين؟ 

أما يف الفينومينولوجيا   إاّل أف يكشف على السّر الكامن يف الظاىرة الطبيعية.يف ذاتو وما على العاملِ 
إىل األنا الًتنسندنتايل حيث تستمد كل فإف ادلعرفة تتقّوـ يف الذات عرب قصدية، وعرب رّد كل معرفة 

 .دوف أف تنكر وجود العامل الفعلي معرفة من ىذا األنا معناىا الوجودي من داخلو ويف رلاؿ وعيو
فالعامل ادلادي ىو الذي يشكل يف هناية األمر موضوع "ظاىرة" الفينومينولوجيا، وىو أيضا ما زندد 
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يفية إدراكو، وحىت ال يبقى الدرس الفينومينولوجي ذو بشكل من األشكاؿ طريقة التعامل معو، أي ك
بعد نظري فقط فإف وصف فعل التقّوـ يعطيو بعده ادلادي عرب وصف ىذا الفعل، وىو األمر الذي 

، والذي قادنا إىل ربديد معٍت عناصر كثَتة تدخل يف تشكل ىذا حاولنا إجنازه يف زلتوى ىذا ادلبحث
 .شات القصدية، الزمن الفينومينولوجي...إخلالفعل كاألنا احملض، تيار ادلعي

يف هناية ادلبحث الثالث من الفصل الثاين ارتأينا أف ننهيو بالتعرض إىل مسألة ال يقل شأهنا 
عن ادلباحث األساسية للفينومينولوجيا وىي مسألة البينذاتية اليت نعتربىا حبس ب تعبَت ىوسرؿ مبدأ 

داخل الفينومينولوجيا. وىي ادلنعطف احلاسم الذي شنيز  ادلبادئ إذا ما فهمنا بعدىا التأسيسي
الكوجيتو اذلوسريل عن نظَته الديكاريت الذي أسنده ىذا األخَت بعد اكتشافو إىل العناية اإلذلية  

فقد رّكز كضامن أخَت لصدؽ معارفو وىو األمر الذي ينتقده عليو ىوسرؿ بشدة. بينما عند ىوسرؿ 
 عرب مشاركة الغَتية يف ربديد معٌت ادلوضوعيةفية بذاهتا وذلك مكت على ضرورة أف تكوف الذات

  .العلمية
بعدا جديدا رنعل منها زلل التعارض والتباين وحىت  تأخذ فينومينولوجيا ىوسرؿ ادلتأخر

داخل ىذا البحث وحىت داخل فكر  ارئيسيا مفهوم التناقض حُت يتطرؽ إىل مبحث الغائية اليت تعترب
اعتبارىا منعطفا للفينومينولوجيا إىل ثَت من الباحثُت يف احلقل الفينومينولوجي وقد ذى ب الك ىوسرؿ.

زنيل إىل إمكانية احنراؼ الدرس الفينومينولوجي حنوه. على التاريخ الذي مل يكن ذلوسرؿ أي مؤشر 
أخرى وىو األمر الذي كاف فعال بدء من الثالثينات من القرف ادلاضي واليت رأينا أف نعاجلها من زاوية 

ائية عن على مبحث الغمغايرة دلا دأب الشرّاح تناوذلا، حبيث آثرنا فرضية استمرار الفينومينولوجيا 
 فرضية انعطافها.

ر الغائي للفينومينولوجيا، ورغبة منا يف ففي ادلبحث األوؿ من ىذا الفصل الذي عنوانو التصوّ 
الصاـر الذي مّيز رلمل الدرس  توضيح سب ب ربوؿ ىوسرؿ عن الفينومينولوجيا من بعدىا العلمي

؛ أسباب ىذا التحوؿفقد تطرقنا بشيء من التفصيل إىل شرح  ،منذ البحوث ادلنطقيةالفينومينولوجي 
لثقافة األوروبية. السياسية واالجتماعية اليت مّيزت اجلّو العاـ ل اىريا من نتائج التطوراتكونو ظ-1
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 le moiرتدادية داخل الذات يف شكلها الكلي "للعلم الفينومينولوجي دبا ىو حركة ا تأصيل -2
en grand اليت تتطلبها ادلرحلة ادلا بعد أنانة "solipsisme  ومرحلة البينذاتية

intersubjectivité  اليت تستدعي معرفة الغائية اليت ربرؾ العقالنية األوروبية، وقد فضلنا أف
أصل " األوؿ ىو نصّ  ؛ّصُت متزامنُتذو حلظتُت من خالؿ ن على شكل مترينىذه احملاولة تكوف 
على ىوسرؿ  من خالؿ وقوؼ الذي نعتقد أنو دبثابة إجناز لإليبوخي الفينومينولوجي ادلعريف "اذلندسة

حلظة النشأة واألصل للهندسة اليت تعترب اخللفية اليت تنبٍت عليها كل موضوعية علمية، وىي بذلك 
أما النص  .عيشادل هافاعلية إنسانية انطالقا من عادل اللحظة ادلؤسسة للمعٌت احلقيقي الذي أنتجتو

ادلسار ادلصحح الذي ينبغي  الذي رنسداين فهو "التأمل اخلامس" من التأمالت الديكارتية الث
الذات وحدىا باعتبار أهنا تعطي للعامل روحو من خالؿ  للموضوعية العلمية أف تأخذه انطالقا من

  كمتضايف معها.وللعامل  وعيها لذاهتا كوجود خالص 
فهو تعبَت عن  ؛الغائية يف البدء واألصل إعادة للبدء :الذي جاء عنوانووأما ادلبحث الثاين 

إىل أىم  ، حبيث سنعرض فيوالذي أفرزتو ربليالت ادلبحث األوؿ األخالقي نحى األنثروبولوجيادل
فلسفة  يعتربىا استمرارا للاللحظات اليت وقف عندىا ىوسرؿ عند زلاولتو التأصيل للفينومينولوجيا اليت
يهدؼ إىل إظهار ادلعٌت األوىل دبعناىا اإلغريقي. ىذه العودة اليت نراىا ربمل بعدين: أوذلا نقدي 

ادلنهج األصلي ادلتمثل يف منهج التربير احلقيقي للفلسفة دبا ىي العلم الكلي لو أهنا حافظت على 
تبٍت ىذا إعادة والثاين تأسيسي غرضو ضرورة العقلي الذي عرؼ كامل طاقتو مع سقراط/ أفالطوف، 

ومعها زرع الروح اإلنسانية عرب اعتماد  كأساس لبناء كل معرفةالذات  ادلنهج الذي يعتمد على 
ويف النهاية تصحيح للوضع الذي  ،التفكَت الفلسفي كسبيل وحيد زنمل غايتو النهائية وزنافظ عليها

  .آلت إليو ىذه الغائية مع ديكارت
لن يكوف لو  ،أف ىذا ادلطل ب الذي يبدو يف رلملو ذايت زنمل يف ماىيتو طابع النسبيةال شك 

 احلرّ  حدود توجو ىذا الفكرأي معٌت تتأسس عليو الفينومينولوجيا كوهنا علم صاـر إاّل عرب اعتماد 
صَتىا ورىنت بذلك م متنحو طابع الروح اإلنسانية اليت يزعم ىوسرؿ أهنا غّيبتها العلـو الطبيعية،و 
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دفعنا إىل البحث عن ادلؤشرات داخل مؤلفات ىوسرؿ الكفيلة بتوضيح الذي . وىو األمر وغايتها
كل ؤسسة لالبعد اإلنساين األصلي الذي يبدأ أوال من اسًتجاع األرضية احلياتية ذلذا اإلنساف كوهنا ادل

دبا ىي ذاتية  ، حبيث تكوف الفينومينولوجياالذي يالئمهاوالبحث عن ادلنهج ادلناس ب  ،علم
من شأهنا أف تكوف ادلعيار الوحيد إلظهار  ترنسندنتالية زلكومة باألبعاد اإليتيقية والتيولوجية اليت

وىو ادلبحث الذي اخًتنا لو عنواف: الفينومينولوجيا واألرض  العقالنية عرب سلسلة أحباث ال هنائية.
 ادلوعودة.

اإلقباؿ على فلسفة  منا يقها يتطل بيتضح من خالؿ اخلطة اليت وضعناىا للبحث أف ربق
، وىو األمر الذي جعل حبثنا يشمل تقريبا  لكل فكره ابة ربصيلىوسرؿ من زاوية منفرجة تكوف دبث

كوهنا متنح للباحث فهما مباشرا يستغٍت   ادلًتمجة منها إىل العربية والفرنسية. ادلتوفرة كل أعماؿ ىوسرؿ
وقد كاف تركيزنا يف كل فصل على رلموعة  ة ذاتية لصاحبها.فيو عن ادلراجع اليت غالبا ما ربمل خلفي

  منها تتخللها بعض ادلراجع والدراسات أيضا باللغتُت ادلذكورتُت لتسهيل الفهم.
خاصة فيما تعلق بفهم ىذه النصوص اليت تتطل ب القينا الكثَت من الصعوبات  دومع ذلك فق

ف سببا يف تضييع الوقت الذي مل يكن سلصصا إالّ تركيزا كبَتا وقراءات متكررة كانت يف أغل ب األحيا
لتو اللغة ادلًتمجة من األدلانية إىل الفرنسية أو العربية اليت زيادة على األثر السليب الذي شكّ  للتكوين.

تفتقد الوحدة يف نقل ادلصطلحات الفينومينولوجية خاصة يف العربية منها اليت ذبد تباينا كبَتا بُت قراء 
الفينومينولوجيا حبكم تكوين  ف بوتتص عن صعوبة الفكر التجريدي الذيناىيكم  ؿ.ومًتمجي ىوسر 

اخلها ىوسرؿ العلمي والطابع الذايت الًتنسندنتايل للتجربة الفينومينولوجية ادلمتنعة عن الفهم إاّل من د
       .فعال ا ذبربتها ووصفهانكنلو أم
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 أزمة العلوم والتجربة الخالصة.الفصل األول: 

 EDMUND Husserlليس من السهل احلديث عن فلسفة إدموند ىوسرؿ 
شيء إاّل لكوهنا الفينومينولوجية إاّل عرب توخي الكثَت من احليطة واحلذر، ال ل 1(<9?9 – ?;<9)

إحدى الفلسفات ادلعاصرة األكثر تعقيدا وإهباما، ويظهر ىذا التعقيد كلما حاولنا اإلدلاـ مبضموهنا 
اذلالمي ضمن نسق دأب تفكَتنا التعّلمي انتهاجو. ولكن، ورغم ىذه الصعوبة ادلنهجية وما ؽلكن أف 

فهم ىوسرؿ، إاّل أننا سندخل ىذه ينجّر عنها من سلاطر من شأهنا أف حتيدنا عن الطريق السليم ل
قبل كل  2ادلغامرة الغامضة وكلنا عزؽلة وإصرارا على فك بعض ألغازىا اليت تتطلب "مسؤولية شخصية"

 شيء يوكلها الباحث على عاتقو.

سوؼ طلتار من بُت ادلنافذ العديدة لفلسفة ىوسرؿ، أبسط الطرؽ ادلمكنة اليت من شأهنا أف 
ما إىل اجلزئيات  تبّلغنا ىدفنا من ىذه الدراسة، ولتكن@ التدرج من العموميات الواضحة إىل حدّ 

ادلعقدة نسبيا، والعميقة، عرب حتليل التيمات األساسية يف فينومينولوجيا ىوسرؿ حسب السياؽ الذي 
 ؼلدـ حبثا.

من ادلعروؼ أّف من بُت العموميات الضرورية لفهم الفينومينولوجيا أو أي سياؽ معريف آخر 
السائد أثناء تكّوف ىذا الفكر )الفينومينولوجي(، وادلنابع  ىي@ ضرورة اإلحاطة بادلناخ الثقايف

 فكار ادلعاصرة لو والسابقة عليو. األساسية اليت هنل منها ادلفكر، ومدى تأثره بالتيارات واأل

 ترييض الطبيعة وعائق التجربة. بحث األول:مال

 حلركة العلم باعتباره الشكل الوحيدتصعيدا  ،عرفت احلقبة اليت كاف يعيش فيها ىوسرؿ
. وبالفعل، العاملرار ادلعرفة الصحيحة ويفك بذلك أس ،الذي بإمكانو أف ػلقق عرب موضوعيتو للمعرفة

                                                           
 .9أنظر ادللحق رقم   1

ة، بَتوت، إدموند ىوسرؿ، أزمة العلـو األوروبية والفينومينولوجيا الًتنسندنتالية، تر@ إمساعيل مصدؽ، ادلنظمة العربية للًتمج  2
 . )سوؼ أكتفي عند اإلحالة إىل ىذا الكتاب فيما يأيت بػ@ األزمة(.99>، ص<800، 9لبناف، ط

  كوف حتليلنا ذلذا ادلناخ الثقايف من خالؿ التطّرؽ ألىم العناصر اليت نراىا قد ساعلت يف تشكيل فكر ىوسرؿ.ي  
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ها "فروع العلم الطبيعي وبداىة إصلازاهتا النظرية وصلاحاهتا ادلقنعة باستمرار عليرة اليت بدت فإف الصو 
فهي قبل كل شيء نتائج واضحة دلقدمات منطقية دتر عرب توظيف منهج  1ليست موضع شك"

 جترييب تًتابط حلقات مراحلو بكيفية سليمة شكال يقبلها كل عقل. 

ىذا بالفعل ما كاف يبدو لكل متأمل للعلم يف النصف الثاين من القرف التاسع عشر. ولكن، 
التساؤؿ عن الركائز وجب علينا  ،لت ىذه الصورة الالمعة للعلمولكي نفهم أكثر كيف تشكّ 

وما ىي ادلكونات الضرورية اليت  ،وكيف اكتسب كل ىذه ادلصداقية تدعموكانت األساسية اليت  
 ظلوذجا للمعرفة احلّقة اليت اعتقد اإلنساف أنو قد بلغها؟  جعلت منو

داخل  ارتدادية @ ضرورة العودة عرب حركةأوؿ ما يتبادر للذىن عند مساع مثل ىذه األسئلة ىو
، أو قل ىو رد فعل آيل يسلكو كل من يريد د الذي دأب النقاد والباحثُت تداولووىو التقلي - التاريخ

وليكن يف سياقنا ىذا تاريخ العلم األورويب بدءا من   - لوأو كيفية تشكّ التحقق من صحة أمر ما 
   . يف نشأة ىذا النمط ادلعريف اجلديدأقرب نقطة نراىا أساسية وحامسة 

 مع ديكارت احلديث العصريف  يةو اإلنسانتما بلغأف  ال أظن أف أحدا سيخالفنا الرأي إف قلنا
ؿ كربى تضاىي يف قيمتها كاف نقطة حتوّ  -يف ادلعرفة الذي أدخل مفهـو ادلنهج كشرط أساسي -

حتوؿ  "طرأوبذلك . داخل الفكرمن نقالت نوعية  ذلك عن وما اصلرّ  اكتشاؼ اإلنساف القدمي للنار
و بدءا "بعلـو جزئية يوسع من رلالوأخذ الوجو اجلديد للمعرفة  2"جوىري على فكرة الفلسفة الشاملة

@ يف اذلندسة اإلقليدية وبقية الرياضيات اليونانية، وبعد ذلك يف علم متميزة داخل ادلوروث القدمي
ية مباحثو عن كل ظلط دت استقاللوىي البدايات ادلؤسسة للعلم ادلعاصر الذي حدّ  .3الطبيعة اليوناين"

 .التحقق من صحة نتائجو موضوعيا كعلم ؽلكن اإمكانية دراسته معريف آخر،

                                                           
 .9:ادلصدر نفسو، ص األزمة،   1

    كاف اكتشاؼ النار بالنسبة لإلنساف القدمي فتحا عظيما وانتصارا على الطبيعة جعلتو يطرؽ أفاقا جديدة يف حياتو اليومية بدءا
 طهي الطعاـ ووصوال إىل صهر ادلعدف وصناعة األواين والسالح...إخل.ب

 .9>األزمة، ص  2

 .الصفحة نفسهاادلصدر نفسو،   3
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ادلفهـو اجلديد للعلم والذي يظهر اليت محلها معو  دلغايرةتوضيح الرؤية ا ،ىنا ذكرجدير بال
الفيزياء احلديثة مع  نشأةبشكل مباشر مع الالمتناىية للرياضيات ادلرتبطة األبعاد جليا من خالؿ 

فيما بعد بداىة ولعامل التجربة الذي سيصَت  للعلم صلبة، وأثره البالغ يف تأسيس األرضية الوغاليلي
  . موضوعية أولية تقـو عليها كل معرفة

والذي أسس عليو كل منطلقاتو  ،عن العامل أتى بو غاليليو ذياجلديد ال رالتصوّ  لكي نفهم
رلاالت استعماالتو يف  فيما بعد اتسعتو  ،اليت بدورىا كانت أصل معٌت الفيزياء احلديثة ،الرياضية

ل عليها العلم شكّ أي األسس النظرية اليت ت  -، وىي ذاهتا ىذه امناأي بقية الفروع األخرى للعلم حىت
طابع الصحة وادلصداقية لفروع العلم الطبيعي باعتباره يعتمد يف كليتو على نتائج  اليت تعطي -احلديث

  .ذات صبغة رياضية من حيث ىي اللغة الوحيدة ادلقبولة لديو

ومدى  1لهندسةلبادلعٌت األصلي  -ن دقيقةولك- مقتضبةكيفية غلدر بنا أوال أف ضليط ولو ب
 اإلجابة عنإّف  .2ومبعٌت آخر أف تكوف ىي "ادلدشنة" ،ة دلعٌت البدايةاألصلي تكوف ادلاضلةقابليتها ألف 

ثر جذرية وتعقيدا، فهو بكيفية أخرى سؤاؿ عن أصل إىل أسئلة أخرى أك بالضرورة ىذا السؤاؿ ػليلنا
ىل ىي قادرة فعال أف كيف نشأت، ومن وضعها، وما ىي التحوالت اليت طرأت عليها و   اذلندسة@

...؟ وىي يف احلقيقة أسئلة مشروعة دتس كل العامل الثقايف ةيحلقيقاتكوف أساسا صلبا للمعرفة 
حىت  -رلالنا البشري انطالقا من فاعلية بشرية، أي روحيا نشأ يف  لتقليد" بأكملو باعتباره استمرارا

  .3وإف كنا ال نكاد نعرؼ شيئا عن ادلصدر احملدد وعن احلياة الروحية ادلنجزة ىنا واقعيا"

"سلسلة مفتوحة ال شك أف وجود األشياء الثقافية على الوجو الذي نراىا عليو اليـو يعود إىل 
بصفتهم الذاتية ادلنجزة للعلم احلي  همن أجياؿ الباحثُت الذين يعملوف مع بعضهم ومن أجل بعضم

                                                           
وكما يعرب عنو ىوسرؿ -رمبا قد يبدو للوىلة األوىل أف التطّرؽ لتيمة اذلندسة أمر عرضي داخل البحث، لكن سيتضح فيما يأيت   1

، وما يليها، أف مشكل اذلندسة ػليلنا إىل "أعمق مشاكل ادلعٌت ?0:من كتاب األزمة من الصفحة  9يف الضميمة رقم  -نفسو
 مشاكل العلم وتاريخ العلم عموما، بل وأخَتا إىل مشاكل تاريخ شامل عموما،...  

 .99:ادلصدر نفسو، صة، األزم  2

 .انفسه ادلصدر نفسو، الصفحة  3



اخلالصة لتجربةوا العلـو أزمة@ األوؿ الفصل  
 

5 
 

وىذا الًتاكم ادلعريف الذي نتج عن طريق احملافظة على ادلكاسب اليت أثبتت صلاعتها يف  1بأكملو"
ستخدـ الستخالص نتائج أخرى أكثر ات ت  مرحلة تارؼلية، تصَت يف مرحلة متقدمة عبارة عن مقدم

مشروعا مث  هناية األمر، أي يكوف يف "البداية علم يف . ىذا ىو بالفعل ما يّكوف كلّ تقدما وعمقا
وىذه احلركية التصاعدية ىي اليت شّكلت العلم على الوجو  ،عرب عديد احملاوالت ،2تنفيذه بنجاح"

.الذي يبدو ع  ليو اليـو

 بأكملو أي أف صرح العلمدشنة، واليت وصفناىا بأهنا ىي ادل ،نعود إىل تيمتنا ادلتعلقة باذلندسة
، وىذه ادلشاركة تعٍت وجود 3القدؽلة على "مشاركة الواقعي يف ادلثايل" اذلندسة شكلت. تيقـو عليها

ما يقابلو من فكر، وقد حصل ىذا األمر ال شك عالقة بُت ما ىو معطى واقعيا عن طريق احلس و 
 وبصورة واعية أوؿ األمر من طرؼ الرياضيُت القدامى عندما حاولوا التعبَت بلغة رياضية على ما ى

، وقد معطى يف عامل العيش مث مّت توارثو حىت أصبح يبدو أف ما يف الفكرة ؽلاثل دتاما ما يف الواقع
 . طونية ليس فقط يف اذلندسة بل يف كامل الفكر الغريب عموماحصل ىذا التوجو بتأثَت من األفال

إمثاؿ الطبيعة أما يف "الًتييض الغاليلي للطبيعة فقد مّت حتت توجيو الرياضيات اجلديدة 
ساىم ىذا ، وقد دلعطيات أو التجليات احلسية للعاملادلضامُت الرياضية ىي ذاهتا ا، أي اعتبار 4ذاهتا"

 ،5األمر يف "اإلحلاؽ الفعلي للمثاليات الرياضية اليت مت مسبقا تركيبها نظريا يف عمومية غَت زلددة"
األمر الذي مسح  يء معُت يعترب أهنا يف تناسب معو،مبعٌت وضع ادلثاليات الرياضية يف عالقة مع ش

ية ادلباشرة أو ما يعرؼ باالستقراء؛ وىو وضع "سلطط بالقياـ بتنبؤات تتخطى دائرة التجربة احلدس
ومن ىنا أيضا أصبح باإلمكاف التعبَت عن  6لالطرادات التجريبية ادلنتظرة يف عامل العيش العملي"

 التناسب الدايل أو الصيغ.باسطة اللغة الرياضية أو كما يعرؼ الطبيعة بو 
                                                           

 .99:ادلصدر نفسو، صاألزمة،   1

 .ادلصدر نفسو، الصفحة نفسها  2

 .>>ادلصدر نفسو، ص  3

 .ادلصدر نفسو، الصفحة نفسها  4

 .;?ادلصدر نفسو، ص  5

 .ادلصدر نفسو، الصفحة نفسها  6
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دث خلطا شديدا أف ػلالزمانية -يد للهندسة الغاليلية والرياضيات ادلكانيةاستطاع ادلفهـو اجلد
زوف بُت ادلكاف واألشكاؿ ادلكانية وجعل علماء الطبيعة فيما بعد ال ؽليّ  ،بُت النظرية القبلية والتجربة

يعتربىا  لتجربة الواقعية ويعتربوهنا شيئا واحدا. وعلى ىذا ادلنواؿ يبٍت عامل الطبيعة كل معرفتو اليتل
تتطابق كل التطابق مع  ،اليت توصل إليها من خالؿ دراستو لظاىرة معينةيقينية على أساس أف النتائج 

ناسيا أو متناسيا أف ىذا اإلصلاز احلاسم الذي ىو بصدد إصلازه ليس ىو  ،ما ىو موجود يف الواقع
  .لطبيعةالشكل الرياضي أو الصيغ اليت مت وضعها عرب ترييض اىو احلقيقة وإظلا 

ىي  ، هبا العلماء عن الطبيعة والعامل الواقعي اجلسميواللغة الرياضية اليت يعرّب  ،إف الرياضيات
 -إاّل باألشكاؿ اجملردة للصورة ادلكانية هبا إال جتريديا، أي " ال تتعلق يف حقيقة األمر ال تتعلق 

تظهر ىذه  .1"زلضة ثاليةحدود م -الزمانية، وفوؽ ذلك ال تتعلق هبذه األشكاؿ إاّل كأشكاؿ 
 فكرة حتقيق ادلفاىيم الرياضية النظرية على أرض الواقع، فال ادلفارقة بشكل جلي يف مدى إمكاف

ىو ادلستوي...إخل وبقدر ما تطورت التقنية  وال ادلستوي على أرض الواقع ادلستقيم ىي ادلستقيم ادلثايل
عن الكماؿ، أي "القدرة مثال على جعل ادلستقيم أكثر استقامة  أصبح من الصعب احلديث

أف األشكاؿ الواقعية اليت  -ر أدوات القياس تطوّ وذلك بفضل  - دلا تبُّت  2وادلستوى أكثر استواء"
ل أهنا إف مل نق ،ةقصها الكثَت من حيث الدقّ ين يزعم أهنا دتثل ىي نفسها األشكاؿ الرياضية النظرية

 . عمليا غَت قابلة التحقق

تعلق األمر مبحاولة ترييض مقابل ىذا فإف الوضع يأخذ شكال آخر أكثر إحراجا عندما ييف 
أماـ   غلد نفسوالعاملٍ  ، فإف، فعلى العكس من جتريد األشكاؿ3الكيفيات احلسية النوعية لألجساـ

للتعبَت بلغة رياضية على  4أكثر تعقيدا ىي تلك اليت هتدؼ إىل "عزؿ جتريدي ضروري جدا"زلاولة 
                                                           

 .>=ادلصدر نفسو، صاألزمة،   1

 .0=ادلصدر نفسو، ص  2

د يتعلق األمر ىنا بتلك الكيفيات اليت تتصف هبا ادلوجودات يف العامل )باعتبارىا امتدادا( واليت تشكل صعوبة يف حتدي  3
 8<مقاديرىا بكيفية دقيقة مثل@ مقدار الربودة واحلرارة، اخلشونة والنعومة، الضياء والعتمة...إخل. أنظر األزمة، ادلصدر نفسو، ص

 وما يليها.

 .9<ادلصدر نفسو، ص  4
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أو   -ولن يكوف إال بصورة تقريبية-وحىت وإف حدث ذلك  بالكيفيات النوعية،ىذا اجلانب ادلتعلق 
فتحا على النقد إذا ما أردنا أف نزرع الشك من، فإنو يبقى دائما رلاال 1كما يعرب عنها ىوسرؿ ظلطية

يف الفكرة اليت مفادىا أف "كل ما يعلن عن ذاتو يف الكيفيات احلسية النوعية كواقعي غلب أف يكوف 
 تايل ؽلكن التعبَت عنها رياضيا.يسمح ذلا بأف حتدد موضوعيا وبال 2لو مؤشر رياضي"

ألنو ببساطة ال يهمنا إال من  ؛ل أكثر يف ىذا الشأفف نفصّ أل رلاال ىنا نح لنا السياؽؽلال 
ل بفعل ىذا الوضع الذي تشكّ  ،جهة إيضاح الوضع الذي انتهى إليو العلم يف القرف التاسع عشر

العلم الفيزياء وانعكس على اضيات و يف الري عن غَت قصد -رمبا  - حدثو غاليليستالتوجو الذي أ
"إحلاؽ طبيعة رلردة بطبيعة حسية  نتأمل نتائجيدفعنا ل والذي ،وبالنتيجة النهائية على ادلعٌت الطبيعي

مباشر على مسار ادلعرفة اليت سيكوف ذلا تأثَت  3والعائق احلقيقي أماـ الفهم الذايت وفهم العامل"
 اإلنسانية بشكل عاـ.

ويف  -ؽلكن  غاليلي بًتييضو للطبيعة أف ػلدد بشكل صريح موضوعات العامل اليت استطاع
"العامل  وبغي أف يعتمدىا العامل يف حبثو احلثيث عن ادلعرفة احلقيقية، وقد اعترب غاليليين -الوقت نفسو 

يجة فقد أقصى بكيفية اإلمكانية، وبالنتتيح ىذه ، ىو بالضبط ما ي4على ذاتو"اجلسمي ادلنغلق واقعيا 
 .5ياة شخصية"م ح الروحي، "عامل الذوات كأشخاص ذل ادلقابل، العاملضمنية العامل

حتمل فكرة ترييض الطبيعة يف مضموهنا افًتاضا مؤِسسا ومسبقا، ىو افًتاض أف العامل يف بعده 
الزماين لو يف ذاتو طابع رياضي عقلي، األمر الذي سّهل  -ادلادي أو اجلسمي ويف امتداده ادلكاين
 ،ة التجريدية عن طريق االستقراء؛ أىم خاصية للعلم الطبيعيلعلم الطبيعة بلوغ ىذه الروابط الرياضي

                                                           
، 8، اإلحالة رقم ادلصدر نفسواألزمة، فر على حدود صارمة ودقيقة. النمط يعرب عادة على ما ىو شليز لعناصره، لكنو ال يتو   1
 . ?>ص

 .><، صادلصدر نفسواألزمة،   2

. )من التقدمي الذي ?0، ص8098، نظرية عامل احلياة، ديواف ادلطبوعات اجلامعية -نادية بونفقة، فلسفة إدموند ىسرؿ   3
 وضعو للكتاب "ديًت لوماف" مدير أرشيف ىوسرؿ جبامعة كولونيا بأدلانيا.

 .?99األزمة، ص  4

 .، الصفحة نفسهاادلصدر نفسو  5
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العقالنية العليا من حيث إنو علم يستقرئ ما ىو رياضي وؼلضع لتوجيو "وبالتايل منحو طابع 
 .1الرياضيات اخلالصة"

ادلعرفة األكثر  ،ل عاـلطادلا كانت الرياضيات عرب تاريخ البشرية األوروبية واإلنسانية بشك
حىت صارت ظلوذجا لكل علم يريد لنفسو أف  ،ما حتملو من عقالنية وانسجاـ بتقديرا وإجالال بسب

الفالسفة العظاـ أمثاؿ أفالطوف وأرسطو وديكارت  ادلقنع بنموذجها يكوف علم حق، ولطادلا انبهر
 كّلها.   ـوإىل ترتيبها على رأس العل حىت بلغ احلد ببعضهم ...وكونت وكانط

من "ابتكر  - ووبعد غاليلي -أبو العقالنية احلديثة أنو  (0;>9 – >?;9)يعزى لديكارت
، فقد عزز ىذا األخَت ادلسار 2النسقي" الفكرة اجلديدة للفلسفة الشاملة ووضعها على طريق التحقق

وأقرب منو إىل العقالنية  نية أكثر جتديراقالبًتييض الطبيعة، وأصبحت الع وادلتعلق والذي بدأه غاليلي
أو الفلسفة كرياضيات شاملة. ولتوضيح ذلك فإننا سنعرض إىل وجو ادلقاربة اخلفي  ،الفيزيائية النزعة

الذي قاـ بو ديكارت من خالؿ الكوجيتو "األنا أفكر" الذي أراد أف يبلغ من خاللو الفكرة األوىل 
 ة ادلعرفة اليت يكوف "األنا" بصدد تكوينها.يف صحّ  شك اليت بواسطتها ينتهي كلّ  ةحالصحي

ىذا األخَت قد مارس يف جذرية مل  أف وديكارت يف كوف ويكمن وجو التشابو بُت عمل غاليلي
، وامتالؾ بلوغ أرض الذاتية استطاع من خاللو ،نظرية ادلعرفةمن قبل، نقدا على  الغريب يعهدىا الفكر

فكر" اليت تضاىي يف قيمتها التجريدات الرياضية باعتبارىا حقيقة أوىل ا ادلاألنوىل؛ بداىة "البداىة األ
 أنو بُّت كاف قصد ديكارت أف يمعرفة.  طبيق مبدأ الشك ادلتجدد دائما على كّل وأساسية ناجتة عن ت

وىي صحيحة صحة البداىات الرياضية أو أكثر  3توجد "دائرة من الوجود ال يناذلا الشك إطالقا"
  صحة قضية ما وإظلا يقر بالوعي بفعل الوعي ذاتو.بباعتبار أف الكوجيتو يف جذريتو التامة ال يقر 

                                                           
 .980ادلصدر نفسو، ص األزمة،   1

 .=99ادلصدر نفسو، ص   2

وللفلسفة الظاىرياتية، تر@ أبو يعرب ادلرزوقي، جداوؿ للنشر والتوزيع،  إدموند ىوسرؿ، أفكار شلهدة لعلم الظاىريات اخلالص  3
 .  ;<، ص8099، 9ط
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 )العلم ل ادلعرفةرض مشاركتو الفعلية يف تشكّ ىنا يربز على ادلشهد ادلعريف طرؼ آخر يف
، حقيقة فعل صمود حقيقة واحدة ديكارتمع  الشك اجلذري تطبيق مبدألقد أفرز ، (األورويب

 عصر يفعترب إصلازا ىاما ، وىي بقدر ما كانت ت  التفكَت اليت ؽلارسها األنا بعيدا عن كل موضوعية
بدورىا  وىية يحلقيقللمعرفة ا ديكارت باعتبار أهنا أسست نظرية للمعرفة ترتكز على الذات كضامن

 تخّلفلعقل، فقد بأداة عملها أي ا وملهمها ،وذلذا العاملاخلالق ذلذه الذات رعاية اهلل ب نةزلصّ 
داخل الفلسفة  قطب"ال "ثنائيةصراع  -من جديد - أيقظتمن جهة أهنا  انشطارا واضح ادلعامل

ظهور نظرية ادلعرفة ىو تاريخ التوترات الشديدة بُت الفلسفة ذات  تاريخ الفلسفة كلو منذ"باعتبار أف 
 .1النزعة ادلوضوعية والفلسفة الًتنسندنتالية"

زا بة تعزيمبثا الذي استحدثو من جهة أخرى، فقد كاف عمل ديكارت فيما ؼلص ادلنهج
وستكوف الضامنة  ،، حيث أهنا ستطفو لفًتة غَت قصَتة على ساحة البحث العلميللنزعة الذاتية

اليت تدركها الذات يف بداىة كضامن أخَت للحقيقة   2يسنده اهلل للحقيقة ما دامت قائمة على أساس
 ية ووضوح تاـ.أصل

يبدو أّف احللقات اليت شّكلت صورة العلم كما كانت تبدو يف النصف الثاين من القرف التاسع 
بعض الشيء ومقصيا لفعاليات  ازمنيا بعيدتوقفنا عند ديكارت يبدو مع، إاّل أف تجعشر قد بدأت ت

 بناء صرح العامل الثقايف الغريب.  أخرى ساعلت بشكل قوي يف

                                                           
   اخلالص السابق عن كل موضوع يتناولو دللء ساحة التفكَت، وإف كاف سيجد فيما بعد، مع ىوسرؿ ادلقصود ىنا فعل التفكَت

خاصة، نقدا ذلذه الفكرة باعتبار أف فعل التفكَت يستلـز ذات مفكرة مسبقا األمر الذي غلعل مهمة البدء والتجذير والتأصيل عند 
 ديكارت ناقصة.

 .998، صاألزمة، ادلصدر السابق  1

   ال ؼلفى على أحد القفزة النوعية اجلبارة اليت أحدثها مؤلف ديكارت "مقاؿ يف ادلنهج" إباف القرف السادس عشر والصرامة
 ادلنهجية "الشّكية" اليت نادى هبا، واليت  كانت مصدر إذلاـ لكل ادلناىج اليت حلقت من بعد. 

وىو مضموف الفكرة نفسها اليت قاؿ هبا "إسحاؽ نيوتن" من بعد؛ حُت شرح فكرة الكوف الذي يتوّلد ذاتيا، بالقوؿ بأف   2
ترجع إىل فعل مباشر هلل نفسو، فهو غلعل اهلل الضامن األخَت لنظريتو، دتاما كما فعل ديكارت. أنظر@ كريستوفر وانت اجلاذبية 

 .;9، ص8008، 9وأندرجي كليموفسكي، أ قدـ لك كانط، تر@ إماـ عبد الفتاح إماـ، اجمللس األعلى للثقافة، ط
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نذكر "إؽلانويل   ،ء الكبَتة اليت جاءت بعد ديكارت واليت كاف ذلا وزهنا فكريامن بُت األمسا
 جلّ  نزعة الذاتية، وقد اكتسبتىذا األخَت ػلسب على أنصار ال (،:0<9-:8=9كانط" )

"قدرة العقل بعامة بالنسبة إىل  سؤاؿ عن حد وىويوجهها سؤاؿ زلوري وا صبغة نقدية للعقل أعمالو
قدرة العقل الفعلية  عنوبصيغة أخرى  1؟مجيع ادلعارؼ اليت ؽلكن أف ينزع إليها مبعزؿ عن أية جتربة

 ؟تافيزيقاادلييف فهم وتفسَت وادلمكنة 

باإلضافة فوضرورة منهجية، ال شّك أف اختيارنا لكانط بعد ديكارت ػلمل مسة إسًتاتيجية 
ىذا  ديكارت؛ فهو قد بدأ من حيث انتهىإىل كوف كانط كاف استمرارا للنزعة الذاتية اليت قاؿ هبا 

 نوعو اخلاص،و ذري إّف كانط بسؤالو اجلبواسطتها حتصل ادلعرفة.  حُت تساءؿ عن األداة اليت ،األخَت
أي طاقتو  ،فهو بقدر ما يريد أف يصل إىل حدود العقليقف على حدين من اإلشكالية ادلعرفية؛ 

  .تمثل يف إمكانية التفكَت خارج رلاؿ التجربةنقدا غَت مباشر لزعم ديكارت ادليوجو النهائية، فهو 

ارت ودعاة ادليتافيزيقا وىو التساؤؿ احملوري الذي ينطلق منو يف نقده لديك –كانط   يتساءؿ
عن مدى صحة ادلقولة اليت ترى أنو بإمكاف العقل أف يصل إىل معارؼ صحيحة وىو  –بشكل عاـ 

 . 2"يفتقر إىل كّل مادة وكّل مساعدة من التجربة"

تصدـ "من خالؿ ادلوضوعات اليت فهي تنتج  ؛3فبحسب كانط "تبدأ كل معرفتنا من التجربة"
فتسبب من جهة، حدوث التصورات تلقائيا، وحتّرؾ نشاط الفهم عندنا إىل مقارنتها، وربطها  حواسنا

ىذا  4أو فصلها، وبالتايل إىل حتويل خاـ االنطباعات احلسية إىل معرفة بادلوضوعات تسمى التجربة."
دتدنا بو احلواس، ة معرفة خارج ما بأنو ال يوجد البتّ  -وعلى عكس ديكارت– القوؿ الكالـ ػليلنا إىل

                                                           
   ي كاف رمز عصر التنوير، فكاف مقالو عن التنوير من أوائل كتاباتو عن العقل تلتها كّرس كانط جّل أعمالو يف حتليل العقل الذ

مث  0?=9، نقد ملكة احلكم سنة <<=9، نقد العقل العملي 9<=9رلموعة من ادلؤلفات اخلالدة مثل@ نقد العقل اخلالص سنة 
 .  9?<9الدين يف حدود العقل سنة 

 .=8عمانوئيل كنط، نقد العقل احملض، تر@ موسى وىبة، مركز اإلظلاء القومي، لبناف، د.ت، د.ط، ص  1

 .، الصفحة نفسهاادلرجع نفسو  2

 .;:ادلرجع نفسو، ص   3

 .، الصفحة نفسهاادلرجع نفسو  4
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ينكر  هبذا ادلعٌت فإف كانط الفهم تأيت دائما بعد رصد احلواس دلوضوع ما وليس العكس.فعملية 
بقولو أف عملية التفكَت ال ؽلكن ذلا أف  مقولة ديكارت " أنا أفكر إذف أنا موجود"صرػلا إنكارا 

 .وليس سابقة أو مبعزؿ عنو عملية الفهم حولودث إالّ متزامنة مع موضوع التفكَت الذي تدور حت

أهنا إحدى حالتُت@ إما أف  ر فيها عالقة حامل مبحموؿيصنف كانط األحكاـ اليت تفكّ 
فيو، ونسمي احلكم ىنا "حتليليا". وإما أف ينتمي احملموؿ )ب( إىل احلامل )أ( بوصفو شيئا متضمنا 

ف )ب( خارجا عن )أ( خروجا تاما بالرغم من أنو مرتبط بو، ويف ىذه احلالة يكوف احلكم يكو 
فاألحكاـ التحليلية ىي تلك اليت يفّكر فيها االقًتاف بُت احلامل واحملموؿ من خالؿ  1"تأليفيا".

 وية. اذلا ىذا االقًتاف من دوف ر فيهاذلوية، أما التأليفية فيفكّ 

فإف "كّل  –وىو األمر الذي رسخ مبوجب حتليل كانط –التجريبية  فيما ؼلص األحكاـوأما 
وبالتايل فإف  ألف زلاولة البحث عن أحكاـ حتليلية ىو اخلروج من رلاؿ التجربة. 2أحكامها تأليفية"

 ىذه األحكاـ التأليفية؟أين تصدر ن و مالسؤاؿ ادلطروح ىنا ى

أقرب جواب يف الذىن ذلذا السؤاؿ ىو قولنا بأهنا تصدر عن العقل باعتبارىا أحكاما  لعلّ 
عرفة وىنا بيت القصيد الذي يفتح علينا شراعا من االستفهاـ يضع على زلك الصدؽ ادل، قبلية

 علم وأسس بناءه.، أو باألحرى يضعنا أماـ واقع الالعلمية التجريبية بأكملها

ما ألهنا تصدر عن ذات بوصفها عالِ  ،3تتصف ادلعرفة العلمية التجريبية كوهنا معرفة "مفارقة"
، للبعض تسميتها يف بعض اجملاالت "ظواىر" ادلعرفة أو ادلوضوع أو كما ػللو أو باحثا مبقابل مادة

أهنا تعتمد على  ختصصها باعتبارىي تّدعي امتالؾ احلقائق يف رلاالت و طبيعية كانت أو روحية 
باالنسجاـ والًتتيب ادلنطقي، وقد أثبت صلاعتو من خالؿ تتصّف خطواتو  ادلنهج التجرييب الذي

                                                           
 .?:ادلرجع نفسو، ص  ،عمانوئيل كنط، نقد العقل احملض  1

 .، الصفحة نفسهاادلرجع نفسو  2

يطلق ىوسرؿ على ادلعرفة احلضورية للفكر مفهـو "احملايثة، بينما يسمي ادلعرفة اليت يف العلـو ادلوضوعية، علـو الطبيعة علـو   3
إدموند ىوسرؿ، فكرة الفينومينولوجيا، تر@ فتحي  الروح وكذلك الرياضيات بأهنا "مفارقة"، أي أهنا خارجة عن الذات. أنظر@

  .99، ص =800، 9إنقزو، ادلنظمة العربية للًتمجة، بَتوت، لبناف، ط
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. ولكن،  يف مدى صالبة أليس ىناؾ رلاؿ ملّح إلعادة النظر النتائج اليت ال يزاؿ ػلققها يوما بعد يـو
وبالرغم من مظهره اللّماع كوف ىذا النوع من ادلعرفة   ؛خاصة من الزاوية اليت أحملنا إليهاىذا االدعاء 

ؼلفي بداخلو مصدرا للشك واالرتياب يف مسألة مدى مطابقة ىذه ادلعارؼ للواقع؟ أوليس ىناؾ 
أو  ع؟بُت الذات وادلوضو  دلتمثلة يف كيفية حصوؿ "التعالق"مساحة غَت مربرة يف العملية ادلعرفية وا

 بعبارة أدّؽ كيف لنا أف نكوف متيقنُت بأّف الفكرة اليت ضلملها عن شيء ما ىي الشيء ذاتو؟ 

معرفة كانت، وغلعلنا نعيد  دؽ أيإّف ىذا االستفهاـ األخَت لكفيل بأف يربك اعتقادنا يف ص
ة وامتالؾ مات العلم الذي نتوؽ من خاللو امتالؾ الطبيعوباخلصوص يف مقوّ  النظر يف كّل ما حولنا

، فكيف تجربتنا في العالمإعادة النظر يف ولئن كاف ىذا األمر شلكنا وال جـر أنو يكوف عرب  ذواتنا.
         لنا ذلك؟ يتسٌت
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  .كأساس لتجربة العالم  الموقف الطبيعي :المبحث الثاني

ديكن ليست بالسهلة كما أننا أماـ مهمة اـ الذي طرحناه آنفا، يتبُتن لنا انطالقا من االستفه
وادلتمثل  ،ي ضلن بصدد اإلجابة عليووبالعودة إىل استحضار السؤاؿ الذأف يتبادر للذىن أوؿ وىلة، 

" تطابق الفكرة اليت حيملها اإلنساف "العالِ دلطلق الذي ال يشوبو شك، يف مدى يف إمكانية التحقق ا
وأف معرفتنا  ،أي التأكد وبصفة قطعية أفن التجربة اليت ضلياىا أصلية ؟الذي حييط بو مع عال األشياء

 حقيقية.بالعال معرفة 

 ،ىذه اإلمكانية أو عزؿ جراء الذي يتطلب منا حبكم أننا أماـ مهمة تربيروقبل ىذا اإل
أو  لبناء معارفنا كأساسويف النهاية اعتمادىا   ،أو البحث عن بديل آخر والتحقق من صلاعتها

 ،عن الكيفية اليت تتم هبا ادلعرفة العلمية ،ر القائم حىت الساعةفحص التصون  وجب علينا ؛إقصاؤىا
 األخرى اليت ديكن أف نصفها بالعامة. وحىت ادلعارؼ

 من جهة أنو لدينا رفة الوحيدة ادلقبولةادلعوأعٍت ىنا ادلعرفة العلمية كوهنا  - تنشأ معرفتنا بالعال
اليت "تبدأ مع التجربة وتبقى  ادلعرفة الطبيعيةمى بما يس عن طريقأقوؿ،   -ديكن التحقق من صدقها 

عال األشياء الذي ديكن أف "يعرؼ يف إطار تكن كذلك فهي تعٌت بوىي وإف  1داخل حدودىا"
وإمنا تشمل أيضا "علـو  ،وىي ال تقتصر على علـو الطبيعة ادلادية فقط ،2تفكَت نظري سليم"

وكذلك علم وظائف األعضاء  psycho-physique النفسية -العضويةالكائنات احلية بطبيعتها 
التاريخ،  :بإدخاؿ كل العلـو ادلسماة علـو الروح...كما جيب علينا أف نزيد على ذلك وعلم النفس

 . 3علـو احلضارات )األنثروبولوجيا(، وعلـو االجتماع بكل أصنافها"

                                                           
1 Husserl Edmund, Idées directrices pour une phénoménologie, traduit par Paul 
Ricœur, Ed Gallimard, 1995, p13 

يف نسختو ادلًترتة إىل العربية كما جرى التقليد لعند ادلشتغلُت  1وبػػػػػ: أفكار Ideen1سنذكر ىذا ادلصدر فيما يأيت بػػػػػػ: 
 بادلفينومينولوجيا.

2 Ideen, Ibid, p15. 

3 Ibid, p16.   
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"ساكنة أو  أشياء؛كوهنا ىكذا،  أف موضوعاهتا موجودة  اعتبارىا تشًتؾ علـو الطبيعة كلنها يف
، وضلن ندركها غَتة يف مكاف ال هنائي، أو بوصفها أشياء زمانية حتدث يف زماف ال هنائي، أو متمتحركة

من ىذا  هاكلن   قتنطل -أي العلـو الطبيعية -وىي  .1ونصفها بأحكاـ بسيطة منبعها التجربة"حبواسنا، 
 كمبدأ تبٍت عليو معارفها.   االعتقاد

 منا يستدعيوالذي  ،اإلشارة إىل أمر كنا قد أحملنا إليو يف ادلبحث السابق ىنا، جدير بالتذكَت
شرح طريقة خاصة وضلن بصدد  ،، كونو حلقة أساسية لفهم ماىية العلـو الطبيعيةاآلف استحضاره

، قلنا أهنا عملها. ففي رلمل وصفنا لطبيعة ىذه أهنا خارجة عن الذات معرفة مفارقة، أي  العلـو
وىي بذلك حباجة إىل تربير مقنع عن كيفية حدوث ىذا الذي نسميو "تعالقا" نتجها، )الوعي( اليت ت

 العارفة وموضوع ادلعرفة.ذات بُت ال

ما تعطيو التجربة ادلباشرة، وذلك "أساس األحكاـ على  2تستند العلـو الطبيعية يف موقفها
، وىي بذلك 3حوؿ األشياء والعالقات اجلامعة بينها" ألفها، جزئية كانت أـ كليةوالقضايا اليت ت

إذف ىا ىو العال . 4"وواقع فعلي"التجربة موجود   زللن ساسي مفاده أف العالَ تنطلق من معطى أ
أف يكوف ىذا الوجود  ـ عليو، ال يشك حلظة يفوىو إذ يقدِ  ،معطى جاىزا أماـ وعي عال الطبيعة

ماثل أمامو ىو موضوع  ما ىو أفمغلوطا أو مشوىا، بل على العكس من ذلك فهو يثق وثوقا يقينا ب
مربرات مناسبة تكوف يف هناية فروضا يراىا منطقية ويبحث ذلا عن يفًتض حبثو ول يبقى لو إالن أف 

  األمر نتائج أحباثو بعد ادلالحظة والتجريب.

                                                           
 .36، ص2002، القاىرة، 1إدموند ىوسرؿ، الفلسفة علما دقيقا، تر: زلمود رجب، اجمللس األعلى للثقافة،ط  1

ل دراسة ديكن أف يطلق عليها كلمة عال، والعلـو ادلنحدرة من ىذا ادلوقف ادلوقف الطبيعي ىو ادلوقف النظري، وىو أفق ك  2
األصلي ىي كلها علـو العال، ومبا أف ىذا ادلوقف ىو الذي يسيطر على ادلعرفة فهو حيمل يف معناه: الوجود احلقيقي، الوجود 

 ,Ideen 1كذلك ىو وجود يف العال. أنظر: الواقعي، ومبا أف كل ما ىو واقعي خيتصر يف وحدة العال، فإف الوجود مبا ىو  
p14.  

 .10إدموند ىوسرؿ، فكرة الفينومينولوجيا، مصدر سابق، ص   3

 ادلصدر نفسو، الصفحة نفسها.  4
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عبارة عن "وعي دائم بعال فريد  موقف يكوف من العال؛الذي يتخذه اإلنساف يف ىذا ادلوقف 
، حيوانات، أشخاص آخروف، أشياء لوـ ، يف ىذا العال أيضا تقدن 1الزماف وادلكاف" يف بال هناية شلتد

ا العال ال حيوي فقط األشياء أو ىذ العال.ىنا، أي كموجودات يف ىذا وىو يعتربىم موجودوف 
زليط على وىو حيوي باإلضافة إىل ذلك 2 األحياء، إنو حيوي أيضا "أعماال فنية وقيم وشلتلكات"

دىا يف فعل الطبيعي توجد "األعداد ىنا كما صل مرتبطة بأفعاؿ ادلعرفة. كما أف يف ادلوقف أفكار
 .3احلساب"

نو، ىو نفسو الذي يكون  4،فإف ىذا العال الذي جيده اإلنساف يف ادلوقف الطبيعيمبقابل ىذا 
ففي ىذا ادلوقف يعي اإلنساف ذاتو باعتبارىا حقيقة  موضوع ىذه ادلعرفة،عرفة داخل يف فمنتج ادل

عن طريق جسده، وكلن ما يدركو ويعيو ىو بالنسبة لو "حقيقة، موجود فيزيائية داخلة يف ىذا العال 
  .5بفضل ىذا االنتماء" ،ىنا

 ؛العموميةنوعا من  ،وادلوقف الطبيعي م الطبيعييكتسي ىذا التحليل ادلبدئي لكيفية عمل العل
 طيلة مسَتتو احلافلة باالكتشافات النفعية،فبالرغم من النجاح ادلوضوعي الذي حققو العلم التجرييب 

صدؽ  يبقى حتليال فلسفيا معمقا ضروريا للكشف عن أي يف نتائجو اليت فاقت كل التوقعات،
 .جو اليت يعتمدىا يف إنتاج معارفومناى ،و التحديدمنطلقاتو، وأقصد ىنا بادلنطلقات على وج

سائلة الكيفية اليت حيدث هبا العلم الطبيعي، فلو افًتضنا أفن الطريقة تقودنا تأمالتنا ىنا إىل م  
يف وىي بالفعل  –"العلم الطبيعي"، أي خطوات ادلنهج التجرييب العملية اليت تتم هبا ادلعرفة العلمية 

عمليا حلصوؿ معرفة حقيقية، فإف األمر سيكوف أقل إقناعا عندما مة سلي –منأى عن كل شكن 
                                                           

1 Renaud BARBARAS, Introduction à  la phénoménologie de Husserl, les 
éditions de la transcendance, 2em éd, France, 2008, p76. 

2  Ibid, p77. 

3  Ibid, p77 

ادلكاين وىي ختضع لقوانُت طبيعية مضبوطة. أنظر: -نتج ىذا ادلوقف عند اكتشاؼ أف الطبيعة ىي وحدة للوجود الزماين  4
 .30إدموند ىوسرؿ، الفلسفة علما دقيقا، مصدر سابق، ص 

5 Renaud BARBARAS, Ibid, p77  
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يف ذات باعتبارىا عارفة؟ وما ىي  التجربةكيف تتم   :كقولناىذا السؤاؿ بأكثر جذرية،  نتناوؿ 
 من اخلاطئ والواقعي من الومهي... ز الصحيحادلربرات اليت جتعل الوعي قادرا على دتيي

وعلى وجو رؽ باب علم النفس باعتباره علما للشعور، يوجهنا ىذا السؤاؿ حتما إىل ط
 ،ىذا التوجو ليس اختيارا قفزة نوعية يف طريقو إىل العلمية، الذي عرؼالتحديد علم النفس التجرييب 

وبعيدا عن اإلشكاؿ التقليدي  –وإمنا ىو ضرورة دتليها علينا طبيعة الوعي البشري احلامل للمعرفة اليت 
ال يدعوا إىل اجلداؿ باعتبار أف ىذا تبقى نفسانية الوعي أمرا  –أو ذاتيتها  حوؿ موضوعية ادلعرفة

، أو حىت نكوف صادقُت أكثر ىو حدس احلكم ناتج عن حدس بسيط ال يشك إنساف يف صدقو
 .أويل نعتقد يف صحنتو ونتخذ إزاءه حكما بذلك

 ويف زلاولتنا اإلجابة على السؤاؿ ادلتعلق بطبيعة الوعي نانتجاىل يف سياؽ حبثديكننا أف ال 
نز بالذكر "فرا، وأخص بعض األمساء اليت ترتبط ارتباطا ضروريا مبجاؿ علم النفس التجرييب يف بداياتو

ىل أقصى مداه عندما دفع هبذا الفرع من العلـو اإلنسانية إ الذي 1(1917 – 1838تانو" )نبر 
سنتناوؿ حُت كانت ىي وحدىا مسموعة الصيت. بية بُت العلـو ادلوضوعية التجري أوجد لو مكانا

حبسب  ىنا لتوضيح كيف تتشكل ادلعرفة يف وعي اإلنساف؟ يف علم النفس إسهاـ برنتانو الكبَت
  2وبصيغة أخرى أكثر تبسيطا: كيف حيصل اإلدراؾ؟ ،ادلوقف الطبيعي دائما

                                                           
  لصائب للمتمرنف على الكتابة يف احلقل الفينومينولوجي أف يكوف حذرا قدر اإلمكاف عند إصدار األحكاـ، حىت تلك اليت من ا

 تبدو بديهية، وكم ذلذه الكلمة األخَتة أي "البداىة" من ثقل يف نظر الفينومينولوجي ألهنا ختفي يف طياهتا مصدرا للشك.   

  على وجو التحديد، ذلك ألف ىذا الفرع من ادلعرفة  نركز اىتمامنا ىنا على اخلطوات األوىل اليت خطاىا علم النفس التجرييب 
كاف يشق طريقو يف أواسط القرف التاسع عشر ضلو العلمية من جهة، كما كاف حلقة وصل ضرورية بُت الفلسفة والعلم الطبيعي 

 ألنو كاف يعاجل إحدى القضايا ادلستعصية على العلم اجملرد حبمولتو ادليتافيزيقية. 

قرب هنر السن ينتمي إىل عائلة مشهورة. فهو ابن أخ الشاعر الرومنسي الدير كليمونس  1838سنة  ولد فرانز برنتانو مبايرنربغ  1
ق وصار أستاذا للفلسفة يف جامعة فيينا. كاف لربنتانو تأثَت عمي 1864برنتانو، درس برنتانو الفلسفة كما درس الكهنوت عاـ 

و كذا على العديد من كبارات علم النفس ادلعاصر، و يعد ىسرؿ مؤسس  20على تطور الفكر الفلسفي خالؿ القرف 
 الفينومينولوجيا أحد أكرب تالميذتو وادلتأثرين مبذىبو.

فس التجرييب، فكما نعلم أف علم  النفس وحىت النصف الثاين لقد عاجل برنتانو ىذه ادلسألة يف مرحلة متقدمة من تطور علم الن  2
من القرف التاسع عشر كاف يدخل ضمن ادلباحث األساسية وادلوضوعات الرئيسية للفلسفة، ول تكن االجتاىات العلمية وادلناىج 
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حبسب "مبدأ اإلحالة ادلتبادلة بُت الشعور الداخلي وادلوضوعات  تتم ادلعرفةأف  نتانويرى بر 
لكل جتربة جانبا نفسيا يتمثل يف الفعل، وجانبا موضوعيا ف 2أو ما يعرؼ "بالقصدية" 1اخلارجية"

برنتانو لعملية منهما يتجو ضلو اآلخر ويكملو. ودلزيد من التوضيح فإف حتليل  ، وكلن 3يتمثل يف الشيء
ذات إنسانية يسلنم ىي  ولم بوجود عال طبيعي مادي أو معنوي، تقف مبقابيسليبدأ بالتاإلدراؾ 

عال والتعبَت األخرى بأهنا كياف عارؼ ديلك من ادلقومات ما يؤىلو ألف يكوف قادرا على فهم ذلك ال
 عليو. 

 أمهية - من بعده وىو أكرب تالمذة برنتانو -( 1920 - 1853" )استشعر "ماينونج
وذلك ما جعلو يستحدث نظرية عن األشياء والصلة اليت تربطها  ،التحليل الذي بدأه أستاذه مواصلة

ية ادلتبادلة بُت الشعور ، ويعد ىذا العمل مبثابة توسيع وشرح لنظرية برنتانو عن اإلحالة القصدبالشعور
وقد انتهى ماينونج ىو أيضا إىل نتيجة اعتقد أهنا حتل اإلشكاؿ الداخلي وادلوضوعات اخلارجية. 

يف اجلمع بُت علم النفس التقريري وادلنطق باعتباره  وادلتمثل ،هااألويل الذي حرنؾ أحباث النفسانيُت كلن 
 علما معياريا. 

                                                                                                                                                                                     

قدمات االجتاه العلمي التجريبية قد ظهرت فيو بوضوح كبَت، لذلك أصبح علم النفس يف ىذا الوقت جيمع يف جوانبو بُت م
التقريري اجلديد، وادلؤثرات الفلسفية ادلعيارية القددية، وترتب على ذلك أف موضوعات علم النفس اتسع مداىا لتشمل دراسة 
احلاالت الشعورية النفسية ذات الطابع التقريري، وكذلك احلاالت العقلية ذات الطابع ادلعياري، أي تداخل موضوعات علم النفس 

وعات علم ادلنطق، األمر الذي طرح إشكاال كبَتا يف مدى إمكانية اجلمع بُت العلمُت، نتجت على إثره فلسفات كثَتة. مع موض
أنظر: مساح زلمد رافع، الفينومينولوجيا عند ىوسرؿ "دراسة نقدية يف التجديد الفلسفي ادلعاصر"، دار الشؤوف الثقافية العامة، 

 . 47، ص1991، بغداد، 1ط

 ادلرجع نفسو، الصفحة نفسها.  1

فكرة القصد كانت سائدة عند فالسفة العصور الوسطى، وكانت تستعمل للتعبَت عن الفعل الذي يتجو بو العقل ضلو ادلوضوع   2
يدركو، وأما بالنسبة لربنتانو فقد كاف استعمالو ذلذا ادلفهـو نتيجة لتكوينو الذي بدأ بدراسة الالىوت والعمل بالكنيسة، مث حتوؿ ل

بعد ذلك إىل دراسة الفلسفة وعلم النفس وفقا لوجهة النظر األرسطية يف ثوهبا الديٍت عند توما اإلكويٍت. أنظر: ادلرجع نفسو، 
 الصفحة نفسها. 

تضع أفعاؿ ادلعرفة ادلؤسسة للتجريب الشيء الواقع بوصفو فردا، إهنا تضعو موجودا يف ادلكاف والزماف بصفتو شيئا ما يوجد يف    3
 .30، ص1كار ضموف حقيقي. أنظر: أفموضع زماين مشار إليو، ومبدة معينة مشار إليها ومب
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قوانُت ادلنطق باعتبار أنو "يبحث يف الصدؽ وحيدد قوانُت  إىل أفن  خلص ماينونج من أحباثو
توضح "ألهنا ىي اليت  ،جيب أف تكوف ىي ذاهتا ادلبادئ العامة اليت يقـو عليها علم النفس 1احلقيقة"

، 2االت النفسية"البديهية يف احل احلقائقبفرىا يف عملية اإلدراؾ حىت نشعر الشروط العامة الواجب تو 
اليت ما فتأت تشكل  مسألة ادلفارقة بفضلو النصر يف صلاز الذي كاف يعتقد أنو قد حققوهبذا اإل

فإنو قد أباف على قدرة السيكولوجيا أف تصَت علما  ،حجرة عثرة يف وجو العلم الطبيعي وعلم النفس
أىم قضية معرفية وادلتمثلة يف كيفية حصوؿ  كوف قد حلن ومن جهة أخرى ي -من جهة–جتريبيا 

 .  3ادلعرفة اليت ظلت لغزا حىت بالنسبة ألكثر الفالسفة جتديرا أمثاؿ ديكارت

ولن  الذي ضلن بصدد إجراءه يف باؿ علماء الطبيعة من قبل الفلسفي ل خيطر ىذا التحليل
؛ ألهنم وبكل بساطة وكما سبق وأف ذكرنا من قبل أف مسألة وجود العال يكوف ذا أمهية يف نظرىم

عليو، وعلى العكس من ذلك فقد عزنز  معطى ال يستحق الربىنة ،بالنسبة ذلم وموضوعاتو أمر بديهي
 ألوؿ مرنة علم النفس التجرييب من مصداقية ادلوقف الطبيعي ألنو طرؽ باب الذات ادلنتجة للمعرفة

األمر  ،العلم التقريري وادلنطقمبادئ السلسلة ادلعرفية خاصة عندما ربط بُت  يفوجد احللقة ادلفقودة أو 
 من معرفة إىل أخرى حبيث ال "يتلو بعضها بعضا رلرد تلو زلض على الذي برنر عملية انتقاؿ العالِ 

بعض،  ويصدر بعضها من شاكلة تراصف زلض، بل تتبادؿ العالقات ادلنطقية بعضها مع بعض،
 .4لتقوى على ضلو ذلك متانتها ادلنطقية" بعضها بعضاويوافق، ويثبت 

، فهو سؤاؿ يأيت يف الدرجة الثانية 5إف سؤاؿ إمكاف ادلعرفة يف العلـو الطبيعية "أمر بُتن بنفسو"
نلقى يكوف ذلك يف حاالت استثنائية عندما تصبح "ادلعرفة كسائر ما و ما قارناه مبادة ادلعرفة ذاهتا،  إذا

                                                           
 . 49، ص نفسو ، ادلصدر1أفكار   1

 .، الصفحة نفسهانفسو ادلصدر  2

كاف إصلاز نفسانيي القرف التاسع عشر أكثر أمهية يف نظري من اكتشاؼ كوجيتو ديكارت، ذلك أف ىذا األخَت قد عاجل    3
يثة"، بينما اىتم النفسانيوف والفالسفة ادلعاصروف لربنتانو وماينونغ بالبحث عن العالقة بُت الذات مسألة معرفية داخل الذات "زلا

 .  11وادلوضوع ادلفارؽ. حوؿ ىذين ادلفهومُت أنظر: ادلبحث األوؿ من ىذا العمل، ص

 .50إدموند ىوسرؿ، فكرة الفينومينولوجيا، مصدر سابق، ص   4

 .51، صادلصدر نفسو  5
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 ع ىيو ، وككل موض1أي تصبح موضوعا للبحث الطبيعي"على ضلو من األضلاء، يف العال، مشكال 
عارفة، ، وىي " معيش لكائنات عضوية دييزىا عن غَتىا من ادلوضوعات األخرىواقعة طبيعية، ذلا ما 
كذا ديكن و  ،مهائاحبسب ضروهبا وىيئات التوككل حدث نفسي ديكن وصفها  .وىي حدث نفسي

  .2"عالقاهتا التكوينيةفحصها حبسب 

ويف ىذه احلالة يكوف موضوع  ،بادلوضوع من جهة أخرى فإف ادلعرفة من حيث ماىيتها متنصلة
العلم الطبيعي البحث يف "التساوقات القبلية اليت بُت الدالالت وبُت صدؽ الدالالت والقوانُت 

، ومن ذلك ينشأ النحو، ويف طور أعلى ينشأ ادلنطق والذي ىو يف 3القبلية اليت تنتمي إىل ادلوضوع"
مكنة رتلة مركبة من ادليادين، فضال عن ذلك يظهر ادلنطق ادلعياري والعملي تلف حتديداتو ادل"سل

 .4بوصفو فقها بصناعة الفكر، والسيما الفكر العلمي"

فباإلضافة إىل أف  ؛والعلم الطبيعي من ادلفيد ىنا التنبيو إىل أمر بالغ األمهية يف ادلوقف الطبيعي
 جتعل واليت ومن ضمن اىتماماتو األوىل البحث عن القوانُت اليت حتكم الظواىر الطبيعية،  الطبيعةعالِ 

احلرص على  حريصا كلن يث جتده حب 5"تتجلى كل مرة كما لو كانت سرنامنو الرجل السعيد عندما "
اإلجراء كاؼ بالنسبة دتاسك منطلقاتو ومنطقيتها داخل حقل البحث الذي يشكلو. ولكن، ىل ىذا 

للفيلسوؼ حىت يطمئن هبذه البساطة دلعارفو؟ ىل ىذه الدرجة من التجدير للفكر ىي نقطة البداية 
 ؟ يسعى إىل بلوغها الفيلسوؼ اليت

إف رلرد طرح مثل ىذه األسئلة كفيل بأف يزرع الشكن يف الفكر العلمي، ويطونقو بسلسلة من 
حبيث جيعل كلمة "حقيقة " من الكلمات الصعبة النطق عندما  األسئلة الالمتناىية يف ىذا الشأف،

 ا احلكم. ذيتعلق األمر بإحلاقها مبوضوع مفارؽ عن الذات ادلصدرة ذل

                                                           
 .51، صادلصدر نفسو ،إدموند ىوسرؿ، فكرة الفينومينولوجيا  1

 .، الصفحة نفسهاادلصدر نفسو  2

 .52ادلصدر نفسو، ص  3

 .، الصفحة نفسهاادلصدر نفسو  4

 .51ادلصدر نفسو، ص   5



اخلالصة لتجربةوا العلـو أزمة: األوؿ الفصل  
 

20 
 

ال ديكن ألحد أف ينكر ما للطبيعانية التجريبية من فضل يف إزاحة األصناـ واخلرافات اليت 
عارضت األحكاـ ادلسبقة البدائية  أهناذلك برافقت اإلنساف حقبة طويلة من تارخيو ادلعريف، 

السلطة "وأرادت أف حتقق االعًتاؼ حبق العقل ادلستقل من حيث ىو  ،والضالمية من كل نوع
ل يف التوجو إىل على شعارىا ادلتمث الطبعانية وبالفعل فقد حافظت .1الوحيدة يف مسائل احلقيقة"

كما أهنا   2"حكاـ أجنبية عن الشيء ذاتود كل أاستبعاو  ايتالذ ا يف انعطائهاالحظهمو األشياء نفسها "
 ه الواقعة الفعلية.حصرت معٌت احلقيقة يف ما تقدمو التجربة ادلباشرة وتقرن 

مهما يكن من درجة اجلدنية اليت سعت وتسعى الطبعانية إىل حتقيقها يف مهمة التأصيل 
صى حدود ادلصداقية، فإنو بال شك سيبقى نقدا فلسفيا أقدر على بلوغ أرقى الضرورية لبلوغ أق

 ةالتجريبي ةكمن اخلطأ األساسي للطبيعانييومتطلباهتا. احلقيقية معرفةلمستويات التأصيل والتأسيس ل
 ؛3"إىل تأسيس كلن معرفة على التجربةضرورة العودة إىل األشياء ذاهتا مع احلاجة  بُتختلط " ايف كوهن

فبالنسبة ذلا تبقى التجربة ىي الفعل ادلعطي الوحيد لألشياء ذاهتا وىو أمر مفهـو يف إطار النزوع 
ؿ عن مفهـو تساءالطبيعاين إىل التعامل مع الظاىرة ادلادية، ولكن ذتة قوس ديكن فتحو عندما ن

 كل امتداد ذو أبعاد مادية  الشيء، فإذا أخذنا ادلفهـو من وجهة النظر الطبعانية فإنو يقصد بو
الواقع مبعناه العادي ليس مقصورا على الواقع عامة، وذلك الفعل ادلعطي األصلي ، بينما "وواقعية

  .4الذي نسميو جتربة ال يتعلق إالن بالواقع الطبيعي "

التجربة  ىذا بشكل عاـ ما تآخذ عليو الطبعانية يف حتديدىا دلعٌت الشيء الذي يبقى مادة
زىا الوحيد، وبالعودة إىل موضوع النفسانية الذي سبق وأف أثرناه باعتبار أف ىذا العلم الذي وحين 

اخلاص بدراسة الوعي اإلنساين "اإلدراؾ" كونو ديثل الشق جيمع يف ماىيتو بُت النزعة التجريبية، والعلم 
الت االبحث وأثارتو السج الغامض يف عملية حصوؿ ادلعرفة، واستحضارا ألىم سؤاؿ أثرناه يف

الفلسفية والعلمية وادلتمثل يف مدى إمكانية السيكولوجيا حتقيق اجلمع بُت ادلنطق والعلم التقريري 
                                                           

1  Edmund Husserl, Ideen1,p 62. 

2  Ibid. pp 62-63. 

3  Ibid, p 65. 

4  Ibid, p 65. 
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وبالتايل االعًتاؼ  ،الذي تسعى إىل إرساء قواعده، ومن ذتة إمكانية اعتماد السيكولوجيا علما للوعي
، فإننا سنحاوؿ الفصل يف ىذا األمر اآلف دتثيل العالللتجربة الطبيعية وادلوقف الطبيعي بقدرهتما على 

 .واحلجج ادلضادة ذلذه اإلمكانية من عدمها باستعراض أىم احلجج

النظري الوحيد للصناعة  األساسإىل اعتبار السيكولوجيا مبثابة " يعمد السيكولوجيوف
وىم يربروف اعتقادىم ىذا حبجاج معقوؿ جدا، فهم يعتربوف أف كل الوضعيات اليت ديكن  1"ادلنطقية

وادلعرفة والربىنة بوصفها  ،صناعة للتفكَت أـ للحكم أـ االستدالؿلها سواء باعتباره "للمنطق أف يتحمن 
ألدلة، فإننا سنعثر أبدا على وظائف تخذىا الفامهة يف حبثها عن احلقيقة أو يف تثمينها لوجهات ت

، ىذا الكالـ حييلنا إىل القوؿ بأف الفعل ادلنطقي ال ديكنو أف خيرج بأي حاؿ من األحواؿ 2نفسية"
األساس وىي بذلك " ،ما ىي أسبقالنفسية وبالتايل تبقى النفس أمشل وأعم من ادلنطق ك األرضيةعن 

 . 3النظري الضروري لصناعة ادلنطق "

ال يغنينا عن  –وىو بالفعل كذلك  –إفن ىذا التربير والتعليل الذي يبدو مقنعا إىل حد كبَت 
ل عاـ أمر فبالرغم من أف نفسانية ادلعرفة بشك ؛قضية صادقة دتاماىذه ال تكان  إذا البحث فيما
، إالن أف اخلاصية األساسية اليت نفسي ويف عموم باعتبار أف الوعي ادلنطق مبا يف ذلك فنن  مفصوؿ فيو

ىي  جتعل ادلنطق خيضع إىل مقومات أخرى غَت ادلقومات اليت ختضع ذلا السيكولوجيا و  امؽ بينهتفرن 
، فاألوىل تعاجل 4"وفيك السيكولوجيا تعاجل التفكَت كما ىو، وادلنطق يفحصو كما جيب أف"كوف 

 والثاين ،ألهنا ختضع غالبا إىل معوقات وشروط ذاتية سلتلفة وىي يف رلملها عرضية قوانُت الطبيعة
ليس على النحو الذي " ،اليت تدور حوؿ القوانُت الضرورية وليس العرضية ادلعياريةقوانُت التفكَت 

  .5ذي ينبغي أف نفكر عليو"نفكر عليو، وإمنا على النحو ال
                                                           

، 1كتاب األوؿ، تر: موسى وىبة، دار كلمة للنشر، طإدموند ىوسرؿ، مباحث منطقية "مقدمات يف ادلنطق احملض"، ال  1
 . 85، ص 2010بَتوت، لبناف، 

 .86ادلصدر نفسو، ص   2

 .، الصفحة نفسهاادلصدر نفسو  3

 .87ادلصدر نفسو، ص   4

 .، الصفحة نفسهاادلصدر نفسو  5
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–الذي أثرنا من خاللو أىم أوجو اإلشكاؿ  ،ىذا التحليل ادلبدئي قد أوشكنا على هنايةإذف و 
من شأهنا أف تغنينا عناء البحث، فإننا سنعترب ىذا القدر   -دوف أف نتوصنل إىل نتيجة قطعية وهنائية

وللتذكَت بصلب  –الشك الذي جيعلنا نبحث عن بديل ذلذه الفرضية اليت كافيا ألف يوقظ بداخلنا 
كانت التجربة الطبيعية قادرة دتاما على ملئ ذلك احلينز   ا إذاشل أردنا من خالذلا التأكد - اإلشكاؿ

، فاحلرج كل احلرج عند الطبيعيُت يكمن يف كيفية تبرير المفارقعملية ادلعرفية، الذي ديثل الشكن يف ال
الثغرة اليت توجد بُت الذات العارفة وموضوع ادلعرفة، وتربير اعتقادىم بأهنم فعال ينطلقوف من  سدن 

"يتأسس على احلدس  التجرييب ، أي أف علم الطبيعةلتجربة ويبقوف داخلها طواؿ نشاطهم ادلعريفا
مت عال الطبيعة ىو حكم أصلي  هف احلكم الذي يصدر من بأكيف لنا أف نض، ف1ادلعطي ادلباشر"

 .2غو بأحكاـ تطابق ما فيو من معطى مطابقة أمينة"ا"إقراره حبدس معط أصلي وص

إف احلكم يف ىذه احلالة ىو حكم نفسي، وكلن حكم نفسي "يتضمن يف ذاتو، على ضلو 
ففي النهاية نكتشف أف أساس ، 3ة على أهنا موجودة"صريح، أو غَت صريح، وضعا للطبيعة الفيزيائي

أف تعطي  اليقُت يف العلـو الطبيعية مبٍت على رلرد شعور، فكيف ديكن للتجربة بوصفها شعورا )وعيا(
تميز منطقو بأنو جترييب، أف )الوعي( الذي ي 4موضوعا أو أف تتصل بو؟ كيف تستطيع "لعبة الشعور"

 .5؟تنشأ عبارات صحيحة موضوعيا، صحيحة بالنسبة إىل األشياء ادلوجودة بذاهتا ولذاهتا

األمر األكيد ىو أننا ال نستطيع اإلجابة على ىذه األسئلة اآلف، بل سنكتفي بإثارهتا فقط، 
بالرغم من  –ذلذه األسئلة كاؼ ألف جيعلنا نتأكد من أفن منهج العلـو الطبيعية يبقى  رد اإلثارةرلو 

 إىل تاريخ اإلخفاقات ادلتتالية لنظرية ادلعرفة، وىو انضافتإحدى حلقات الفشل الذريع اليت -دلعانو 
قيقة ادلطلب اإلنساين، مطلب احل باب آخر يزعم بأنو حقق ىذا األمر نفسو الذي سيحيلنا إىل طرؽ

       اخلالصة.  
                                                           

 .60، مصدر سابق، ص1إدموند ىوسرؿ، أفكار  1

 .62ادلصدر نفسو، ص   2

 .37إدموند ىوسرؿ، الفلسفة علما دقيقا، مصدر سابق، ص   3

 .39ص ادلصدر نفسو،   4

 .، الصفحة نفسهاادلصدر نفسو  5
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 ولوجيا. التجربة الخالصة باعتبارها إيغ :المبحث الثالث

ادعاء العلـو الطبيعية يف  وقد انتهينا يف ادلبحث السابق إىل دحض –نا اآلف ربليلقودنا ي
ماذا  .لكل علم موضوعي 1دبثابة الغائيةىي  –ربقيق التجربة ادلالئمة للتأسيس لنظرية يف ادلعرفة عامة 

ىدـ صرح العلم الطبيعي الذي بعد أف  وىو سائر يف نقد جذري، سيبقى إذف يف نظر الفيلسوؼ
ا ينتظر من اذى العلمية؟ مقد بلغ بفضلو منتهاعتقد بعد جهد جهيد وطيلة مسَتة مئات السنُت أنو 

عامل الطبيعة أف يقوؿ عندما ؼلربه بأف ذبربة العامل بالكيفية اليت ؽلارسها ليست كافية حلمل احلقيقة، 
يتحّوؿ اجلهد اآلف بالنسبة للفيلسوؼ إىل إعطاء س 2؟وأّف ىذه التجربة ال تزاؿ تتصف بالسذاجة

الشق اإلغلايب من إىل االنتقاؿ  ة ادلعرفة؛طريقة ادلعتمدة يف نظريالبديل، فهو مطالب وقد بُّت نقده لل
 مرحلة التأسيس والبناء. إىل عملو، 

والذي أثبت عجزه عن  الطبيعي الذي حددنا طريقة عملو يف ادلبحث السابق، دبقابل ادلوقف
لكل علم  اليت تكوف دبثابة القاعدة األساسيةادلؤسسة لنظرية ادلعرفة و  احلامسة اإلجابة على األسئلة

 يوجد موقف آخر يتصف بكونو يقف دبقابل ىذا األخَت، وأنو نتج كرد فعل ضروري إصلازه؛ ةقيوطر 
عندما حاوؿ فك ألغاز نظرية ادلعرفة اليت أثارهتا األسئلة ادلتعلقة على وجو اخلصوص بالكيفية اليت من 

  3ؽلكن للتجربة بوصفها شعورا )وعيا( أف تعطي موضوعا أو أف تتصل بو؟""خالذلا 

                                                           
  أت عن ربليل ادلوقف الطبيعي ومنهج عملو دبثابة اإلخفاؽ؛ ألنو ويف هناية األمر مل يستطع العلم نعترب التساؤالت اليت نش

 ىي كيفية حدوث ادلعرفة يف الشعور.و الّ جابة بإقناع عن أىم ثغرة معرفية أالطبيعي اإل

سَتافقنا ىذا ادلصطلح منذ اآلف عرب زلطات البحث ادلتبقية، وسنشَت إليو يف كل مرة حبسب ضبولتو ادلفاىيمية، فادلراد بو يف   1
. أنظر7 أندريو الالند، موسوعة الالند الفلسفية، finalitéىذا االستعماؿ ىو7 التعريف ادلعجمي الذي يفيد دراسة ادلآؿ، ادلآلية 

 .2340، ص 2002، 2(، تر7 خليل أضبد خليل، منشورات عويدات، بَتوت، باريس، طR-Zلد الثالث ) اجمل

7 فهو ساذج ألف خاصة تلك ادلؤسسة منها للفينومينولوجيا –يف كل كتاباتو  –يصف ىوسرؿ العلم الطبيعي كونو ساذجا   2
"الطبيعة اليت يرغب يف حبثها، بالنسبة إليو، موجودة ببساطة ىناؾ..." أنظر على سبيل ادلثاؿ7 الفلسفة علما دقيقا، مصدر سابق، 

 .30، األزمة ص 43ص 

 .46فة علما دقيقا، ص الفلس  3
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يتضح اإلشكاؿ اآلف أنو يتعلق يف كليتو بالبحث يف العالقة القائمة بُت الشعور والوجود، 
البحث  ؛1وبلغة أقرب إىل الفهم، البحث يف الطريقة األمثل الستحالة ما ىو مفارؽ إىل ما ىو زلايث

بوصفو  أي"الوجود بوصفو متضامنا مع الشعور، بوصفو شيئا مقصودا وفقا لطريقة الشعور7 يف 
مدركا، أو متذكرا، أو متوقعا أو متمثال على ىيئة صورة ذىنية، أو متخيال، أو متعينا، أو متميزا، أو 

 . 2ما..."معتقدا فيو، أو مضنونا، أو مقوّ 

مل  ، مغايرةذبربة جديدة ناحلديث ع ،تتطلب منا بال شك ،ىذه األسئلة عناإلجابة إّف 
دبا ىي ذبربة  3الًتنسندنتالية" تجربة"ال، إهنا هبذا الشكل ادلتميز من قبل يسبق ألحد أف خاضها

ولكن ىل معٌت السبق ىنا  .4فينومينولوجيةذبربة  الذات )الوعي( السابق عن كل وجود موضوعي،
بأمّت ما  البدءأو  لقياس منطقي؟ بالتأكيد ال، إف السبقوضع مقدمة  رلرد ،ىو كما ؽلكن أف يفهم

البحث داخل  ربملو الكلمة من معٌت ىو "التخلي عن الفكرة الديكارتية العظيمة اليت ربث على
"الذاتية الًتنسندنتالية عن ادلربر الضروري لك  . 5ل العلـو

إّف اكتشاؼ ديكارت لألنا الًتنسندنتايل ؽلكن أف يفيد ال كما أراد لو ىذا األخَت أف يكوف 
  مقدمة صادقة تنبٍت عليها كل األحكاـ العقلية اليت من شأهنا أف تبّلغنا ساحة الوعي اخلالص، بل

الذي ؽلكن أف تبلغو ذبربة للوجود  اوال متناىي اجديد نحنا رلاالفينومينولوجي ؽل إيبوخي"كونو 

                                                           
 .22يف ىذا ادلوضوع7 راجع ادلبحث األوؿ من ىذا البحث، ص  1

 .30الفلسفة علما دقيقا، ص   2

  وهنا أوؿ ذبربة اىتمت بدراسة األنا دبا ىو ظليز يف ىذا الصدد بُت التجربة الًتنسندنتالية ذلوسرؿ وبُت ذبربة الكوجيتو الديكاريت ك
 مصدر لكل معرفة.

3 Edmund HUSSERL, Méditations cartésiennes (introduction à la 
phénoménologie), tr : Gabrielle PEIFFER et Emmanuel LVINAS, librairie 
philosophique J.Vrin, 1996, p56.  

بغض النظر عن كل ما ؽلكن أف تعنيو كلمة فينومينولوجيا، فإهنا تدؿ يف مقامنا ىذا على منهج وموقف للفكر7 موقف  الفكر   4
 .63ر سابق، ص الفلسفي خباصة، وادلنهج الفلسفي خباصة. أنظر7 فكرة الفينومينولوجيا، مصد

5  Méditations, ibid 

   .دبعٌت تعليق احلكم، وسنأيت على شرحو يف الفصل الثاين عند التطرؽ إىل خطوات ادلنهج الفينومينولوجي، كونو مفهوما زلوريا 
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سيكوف من مهامنا األوىل ربديد ىذا األنا اخلاص من نوعو عن كل  .1التجربة الًتنسندنتالية" ،جديدة
 أنا سابق، أنا عارفة ؽلكن ذلا أف تنتج علما حقيقيا. 

يفرض علينا التحليل ادلعمق وضلن بصدد التعريف هبذا احلقل اجلديد من التجربة، أف نلتـز  
ليل شروط التأسيس اليت من أعلها البدء باألوليات الضرورية، ىذا التح ػلًـتقدر اإلمكاف على أف 

 تعرية مفهـو التجربة دبعناىا الطبيعي من كل لبس ومغالطة. ؛أىم ىذه األوليات على اإلطالؽ ومن

 بنفسو، ال يشوبو ، وىو أمّر بُّت ؾكما ىو معلـو فإف العامل بالنسبة للطبيعيُت موجود ىنا
، أي من نقطة من ىذا احلدّ  م، وتبدأ التجربة عندىفيو لتفكَتغموض وال يستدعي حىت رلرد ا

كل ما ىو   . أما بالنسبة للفينومينولوجي؛ فإفظاىرة ما كوهنا مادة ادلعرفة وذات عارفةوجود افًتاض 
ر ، وتبقى التجربة األصيلة ىي تلك اليت تكوف زلايثة للفك2موجود ىي "ىيئات للفكر يتوىل إصلازىا"

إذف كيف لنا أف صلعل من  ، وىو أي ادلفارؽ ما غلعل ادلعرفة الطبيعية زلل شك.3وليس ادلفارقة
 ادلفارؽ زلايثا حىت نتجاوز ىذا احلاجز ادلعريف؟

يقودنا بالضرورة إىل احلديث عن الشعور دبا ىو األرضية اليت  ،ال ريب أف البحث يف احملايث
إىل التمييز يف مرحلة متقدمة بُت حقل الشعور اخلاص  اإلدراؾ، وىو ما سيقودنا أيضاغلري فيها فعل 
يهتم بالشعور من وجهة "كوف ىذا األخَت   ؛وحقل الشعور الذي يتصل بعلم النفس ،حبصوؿ ادلعرفة

، تالفينومينولوجياوالشعور بوصفو موجود ىنا )آنية( يف رلموع الطبيعة، أما علم النظر التجريبية، 
سيكوف يف مقدورنا أف و  ،4النظر الفينومينولوجية"بالشعور اخلالص، أي بالشعور من وجهة  فيهتم

نتحدث عن ذبربة خالصة إذا ما استطعنا أف نفّرؽ بُت ىذين اجملالُت، أي بُت رلاؿ الشعور 
  الشعور اخلالص.رلاؿ البسيكولوجي التجرييب و 

                                                           
1 Méditations, Idid, p 57. 

 .33الفكرة، ص   2

 .36ادلصدر نفسو، ص   3

  ينولوجيات ىذين ادلصطلحُت بالفينوم ظاىريات والظاىراتية، وقد استبدلناوردت يف كتاب الفلسفة علما دقيقا بػ7ال
 اف  على وحدة ادلصطلحات.  والفينومينولوجية حىت ضل

 .34الفلسفة علما دقيقا، مصدر سابق، ص   4
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النفس كوهنا أّف اعتبار من  ؛طبيعي ككل علم  ق ذبربة الشعور دبا ىي بسيكولوجياتنطل
ىو استبعاد كل  الفرع من العلـومعطى بُّت بنفسو، "فادلبدأ الذي يسري يف ىذا  ،للتجربة موضوع 

أي عدـ التحقق من وثوقية ادلنهج الذي من خاللو يتم ربليل ، 1ربليل مباشر وخالص للشعور"
من أجل  2االذباىات ادلمكنة للرؤية احملايثة والباطنة" يف سلتلفعطيات اليت تقدـ نفسها ووصف "ادل

بطريقة  دلكي ربدحبيث ال يكوف مضموهنا مفهوما. والواقع أف البسيكولوجيا  ؛تثبيت الوقائع النفسية
فة يف فئات مثل7 اإلدراؾ رات فّجة مصنّ بتصوّ  الفيزيائية، فإهنا "تكتفي-ذبريبية االطرادات النفسية

احلسي، واحلدس التخيلي، والتعبَت واحلساب، والغلط يف احلساب، وتقدير الكميات والتعّرؼ، 
، فإهنا حيث عددىا ، وىي أي تلك التصورات وإف كانت ىائلة من3ع، واحلف  والنسياف..إخل"والتوقّ 

واإلجابات اليت  ،طرحها كعلمتمن األسئلة اليت  ة ثانية زلبطة للبسيكولوجيا كوهنا ربدّ تبقى من جه
 ن أف ربصل عليها. كؽل

للشعور، وضمن االفًتاض الذي  اعلم عيو من كوهناتدّ عرب ىذه التأمالت يف البسيكولوجيا دبا 
وقائع وادلعايَت النفسية ذلا ىو أهنا "منهج لتحديد ال اصطالحي أقرب ربديد حددناه يف األعلى، فإف
ببساطة ألهنا  اخلالص، للشعور إىل مرتبة علمحبق  رقى، وال ؽلكن ذلا أف ت4الفيزيائية )السيكوفيزيائية("

مية بالغة إمكانية ألف تصبح مفهومة على ضلو أعمق، أو أف ػلكم عليها بطريقة عل"تفتقر إىل كل 
، بالرغم من أنّو ويف بعض ادلوضوعات اليت تكوف التحديدات التجريبية متعلقة بادلظاىر 5الصحة"

، كوهنا تستلـز الوصف والتمييز بدقة 6بلغ مرتبة "االنضباط العلمي"تأف احملسوسة الذاتية، فقد ػلصل 
ظواىر ادلوضوعية، دوف إقحاـ لتصورات أو توضيحات تنتقل إىل رلاالت خاصة بدقة مثلما توصف ال

 .بالشعور

                                                           
 .33ادلصدر نفسو، ص الفلسفة علما دقيقا،   1

 .، الصفحة نفسهاادلصدر نفسو  2

 .الصفحة نفسها ،ادلصدر نفسو  3

 .، الصفحة نفسهالوجيا. ادلصدر نفسوتعريف ىوسرؿ للبسيكو   4

 .36ادلصدر نفسو، ص  5

 .نفسها الصفحة ادلصدر نفسو،  6
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يستعصى على البسيكولوجيا دبا ىي ذبريبية  ؛إف البحث يف الشعور دبا ىو حبث يف احملايث
بادلعٌت التقليدي دلفهـو ادلنهج التجرييب، وسيكوف لزاما علينا دبقتضى ىذه اخلصوصية توجيو نظرنا ذباه 

ف ذلك ال ريب سيكو مكانية أخرى أكثر تأصيال من شأهنا أف ربقق غاية العلم الفينومينولوجي، و إ
 . "1للماىيةعرب إجراء ربليل زلايث؛ أو على حّد تعبَت ىوسرؿ نفسو "ربليل 

شبة مشكل أساسي غلدر بنا إثارتو اآلف، متعلق هبذا التحليل دلاىية التجربة، ولعل كلمة ربليل 
يكمن يف فادلشكل يف البسيكولوجيا  ،نقل عربىاربمل يف طياهتا ربليال للغة اليت ت   البسيكولوجيايف 

 وىو 2أحكاما ربليلية"تنتزع من دالالت األلفاظ "التسميات اليت تسمي النفسي وتشَت إليو، فهي 
يستبعدوف ىذه  3األمر الذي جعل علماء الطبيعة يف ىجومهم على من يصفوهنم بادلدرسيُت

ولكن، أين يكمن الفرؽ إذف بُت ربليل اللغة عند احملاوالت من رلاؿ العلمية ويتجاىلوهنا. 
 ؟ الفينومينولوجيو البسيكولوجي التقليدي 

إّف ربليل اللغة دبا ىو حبث يف ادلاىية، إظلا يكمن عند الفينومينولوجي يف استبعاد أف ينتزع من 
يكتفي "بالنظر بإمعاف يف الظواىر اليت تستثَتىا  فاظ أية أحكاـ على اإلطالؽ، فهوتصورات األل

 فيها توقف على ذبارب معقدة تلعب، حبيث وبالرغم من أّف اإلدراؾ ي4البحث" فاظ موضوعاألل
يف ىذه احلاالت األخَتة  حىت والثقافة، لكنهاكوهنا سبس التاريخ واجملتمع والفن   ؛اللغة دورا أساسيا"

أف التاريخ واجملتمع على سبيل ادلثاؿ ليسوا رلرد  باعتبار ،فهي تتوقف نفسها على ترتيب سابق للغة
، ولكي يكوف فهمنا صحيحا 5"األساسي الفعلية دلعيشنا أشياء تشكلهم اللغة بقدر ما ىم األرضية

وواضحا يف ربديد الصلة الضرورية وادلبدئية اليت ذبمع بُت الشيء والتعبَت عليو بأبسط الكلمات 
                                                           

  42، ص 2رد بصفتو "ماىية" ذلك الفرد. أنظر7 أفكار تفيد ادلاىية ما يوجد يف الوجود الذايت ألي ف. 

 .34الفلسفة علما دقيقا، ص   1

 .، الصفحة نفسهاادلصدر نفسو  2

وآخروف من تالمذة برنتانو حُت عمدوا إىل ، Lipps، ولبس Stumpfوصف ن عت بو نفسانيوف كبار من أمثاؿ7 شتومف   3
 .33حبث التجارب ادلعيشة القصدية حبثا شامال يقـو على الوصف والتحليل. ادلصدر نفسو، ص 

 .34ادلصدر نفسو، ص   4

5  Claude Romano, Au cœur de la raison « la phénoménologie », Folio essais, 
Gallimard, Paris, 2010, p40. 
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بسيطة الكلمات الحبيث نوظف " ،ربديد الطريقة ادلثلى ذلذا الغرض فإف علينا ،واضحةادلفهومة وال
اليت ىي عودة إىل "التجربة  ، وهبذا ادلعٌت فقط، تكوف "العودة إىل األشياء ذاهتا"1لألشياء ذاهتا"

 .2ضلياىا"

، ليس فقط كونو زلددا 4للبداىة كيدأ ضموفماره باعتب 3األناتبدأ التجربة الًتنسندنتالية من 
، كمالزمة تيار الوعي على 5بناء شامل وحقيقي لتجربة األنا"" تد عربه كونو ؽل  للهوية، وإظلا أيضا

، غلعلو يبدو لذاتو أنا ا، سلططا غامضحقيقياالبناء يكتسب األنا "سلططا سبيل ادلثاؿ. بفضل ىذا 
، أي باعتباره موضوع للتجربة، متاح لتجربة 6، موجود دبضموف شخصي حلاالت ادلعيش"حيقيقي

 داخلية شلكنة. 

، األنا 7ل حياة األنا، أنايار الوعي الذي يشكّ تتحدد إمكانية التجربة الداخلية، وعرب تيّ 
، الالذي "بإمكانو يف أي حلظة أف يوجو نظره التأملي ضلو ىذه احلياة، كوهنا إدراكا أو سبث اخلالص

 8وأف يالحظها يف أية حلظة بوضوح تاـ ويصف مضموهنا".إخل أحكاما وجودية، قيم، أفعاؿ إرادية...
ة حليايت اخلاصة طبعا يف الوصف البسيكولوجي ادلؤسس على ذبربة داخلي دوف أف يقع 8مضموهنا".

                                                           
1 Claude Romano, Au cœur de la raison « la phénoménologie », Ibid, p40.  

   .ىذه العبارة ىي دبثابة مبدأ ادلبادئ يف فلسفة ىوسرؿ الفينومينولوجية 

2 Claude Romano, Au cœur de la raison « la phénoménologie », Ibid, p40. 

ا دبعٌت الكوجيتو الديكاريت؛ ألف نقد ىوسرؿ لديكارت يبدأ من نقد الكوجيتو باعتباره أقصى حد للتجدير نستعمل مفهـو األن  3
 Méditationsادلعريف، بينما بالنسبة ذلوسرؿ ىو أوؿ نقطة يبدأ منها البحث الفينومينولوجي. راجع7 التأمل الثاين من 

Cartésiennes,  وما يليها. 63مصدر سابق ص 

 .53البداىة ىي اإلدراؾ الواضح والبُّت. أنظر7 فكرة الفينومينولوجيا، مصدر سابق، ص  4

5  Méditations, p58. 

6  Ibid, p 59. 

، أي التجربة دبا ىي égologieمن ادلفيد اإلشارة ىنا إىل أّف احلديث عن ذبربة األنا الفردي، التجربة باعتبارىا إيقولوجيا   7
خاصة بالشخص الذي يعيشها، باعتبار أف ىذه الوضعية ستفتح يف فكر ىوسرؿ نفسو استفهاما جديدا كوهنا تؤدي إىل "األنانة" 

Solipsismeمفهـو البُت ذاتية  ، واليت تستدعيIntersubjectivité  الذي سيوظفو ىوسرؿ للخروج من ىذا ادلأزؽ
 Paul RICOUER, A l’école de laتعبَت الشرّاح أمثاؿ بوؿ ريكور. أنظر7  ادلنهجي على حدّ 

phénoménologie, librairie philosophique, J.Vrin, Paris, 3° éd, 1993, pp 171-172.   

8  Méditations, p 63. 
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،  1للحقيقة البسيكولوجية" يستثٍت كل وضعيةأف " خالصا فإف عليو ىذا الوصفكوف ، وحىت يالواعية
من ادلوقف الطبيعي، وألهنا يف موقفها ادلتعايل "تضع الطبيعة بُت قوسُت  يستقيهاكوهنا حقيقة 
   .2دبقتضى ادلبدأ"

أف نتقدـ أكثر يف التحليل الذي من شأنو أف يضع  شك أف ىذه الوضعية تفرض عليناال 
احلّد الفاصل بُت ما ىو بسيكولوجي زلض وما ىو فينومينولوجي بادلعٌت اخلالص، وإف كاف صحيحا 

بأي  ، ال غلب علينا، لكن3"نومينولوجيا الوعي الًتنسندنتايلأّف "البسيكولوجي اخلالص موازيا سباما لفي
تكوف احلائل بيننا وبُت كل  ثل ىذه ادلقاربة اليت من شأهنا أفدبأف ننخدع  بأي حاؿ من األحواؿ

 فلسفة حقيقية. 

ادلالحظة "ادلنيعة للرد يف  ينحصر البحث الفينومينولوجي الًتنسندنتايل يف عموميتو
، الذي ينبغي علينا أف ال طللط بينو وبُت ادلنهج ادلعتمد يف البحث األنثروبولوجي؛  4الًتنسندنتايل"

، وبالرغم من أّف ىذا ادلنهج 5للحياة النفسية" التحديد ادلفاىيمي"كوف ىذا األخَت يعتمد على 
كل منهما،   ف اليت يوظفهاعناصر الوص خاصة يف ،بشكل كبَت مع البحث الفينومينولوجييتقاطع 

فاألوؿ يتعامل مع معطيات العامل كونو معطى،  ؛سباما تلفاجلوىري الذي يقوماف عليو سل إاّل أف ادلبدأ
ات وبنفس يعتمد نفس ادلعطي ، بينما الثاين وبالرغم من أنولإلنساف نفسيةال رعناصالمثلو مثل موجود 

 .6زلتوياهتا، إالّ أف يف ادلوقف الفينومينولوجي "العامل ليس وجودا وإظلا رلرد ظاىرة"

                                                           
1 Méditations, Ibid, p63. 

 .242أفكار، مصدر سابق، ص  2

3  Méditations, p 63.   

لح الرد الفينومينولوجي بالتفصيل يف الفصل الثاين، ونكتفي باإلشارة إىل أنّو ورد أوؿ مرة يف كتاب فكرة سنأيت على شرح مصط  4
بالرد الفينومينولوجي ومعناه7 وضع ادلعرفة موضع سؤاؿ، كما ؽلكن أف نصادفو بتسميات أخرى  2604فكرة الفينومينولوجيا سنة 

ما ىو مستعمل ىنا ربت تسمية الرد الًتنسندنتايل. ، وك50ىي اإليبوخي يف أماكن أخرى. أنظر الفكرة، ص 
Méditations, p63.  . 

5  Ibid, p64. 

6  Ibid, p64. 
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أف ضلدد معٌت الظاىرة اليت نصبوا إليها من خالؿ  ويف سياؽ متصل، يتعُّت علينا مرة أخرى
ومينولوجية( والظاىرة النفسية البحث الفينومينولوجي، وذبنبا للخلط بُت الظاىرة احملضة )الظاىرة الفين

  ، فإننا سنحدد ولو بصورة وجيزة معٌت كل منهما7دبعناىا الطبيعي

فلو نظرت مثال إىل اإلدراؾ من حيث ىو ظاىرة ما أحيا، فإين سأجده "حدث متعلق 
و معطى على ، وىو يوجد بكونو معيشا، أعيشو حاال وفعال؛ فمحتوى اإلحساس ى1بشخصي"

يف الزماف  وبو ومنخرط لشخصي، بوصفو ما ىو زلسوس عندي، وما أنا "واع بامنواؿ احملتوى 
، وهبذه الكيفية يكوف اإلدراؾ كما وقع تصوره ىو حدث نفسي، كذلك "وقع تصوره 2ادلوضوعي"

و، األنا الذي ىو يف العامل والذي ىو منساؽ معطى يف الزماف ادلوضوعي، منتسبا إىل األنا الذي يعيش
 . 3إىل دؽلومة زمانو"

إّف الظاىرة احملضة ىي تعليق لفعل عناصر الظاىرة بادلعٌت الطبيعي؛ فاألنا بوصفو "شخصا، 
د يف ولو كاف على ضلو غَت زلد –شيئا من العامل، وادلعيش بوصفو معيشا ذلذا الشخص، منساؽ 

ة بادلعٌت ؽلكن لو أف يقدـ لنا ذبربة أصلي ، كّل ذلك ىو دبثابة ادلفارؽ الذي ال4الزماف ادلوضوعي"
ىو وضع األنا والعامل ومعيش  ؛الفينومينولوجي، ويبقى السبيل الوحيد إىل بلوغ ساحة الظاىرة احملضة

، وعن رلرد "التأمل احلدسي فيما ىو معطى ، حينئذ فقط ػلصلموضع سؤالاألنا دبا ىو كذلك 
، وسيكوف باإلمكاف إذا ما تيّسر 5، ظاىرة ىذا التعقل"يأنا ضمن تعقل ادلعيش ادلقصود، ويفّ 

اصطناع تلك الظاىرات موضوعات للبحث، أف نتكلم عن ذبربة فينومينولوجية زلضة، ال عالقة ذلا 

                                                           
 .50الفكرة، مصدر سابق، ص   1

 .، الصفحة نفسهانفسوادلصدر   2

 .، الصفحة نفسهاادلصدر نفسو  3

 .52ادلصدر نفسو، ص   4

 .، الصفحة نفسهاادلصدر نفسو  5
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، وألننا قد وضعنا الظاىرات النفسية وكل 1يقـو على "ادلوضعة على ضلو مفارؽ"بعلم النفس الذي 
 يتبقى إالّ ما ىو كائن وصادؽ. ، فلنموضع سؤاؿ 2فعلية واقعية

الفينومينولوجيا، وحىت عندما نتحدث عن  3هبذه الكيفية فقط نكوف قد بلغنا أرض )شاطئ(
، أي تصبح ادلوضوعية الفينومينولوجية 4موضوعية"تلك ادلوضوعات اليت "تتعلق تعلقا قصديا بفعلية 

ضعها بصفتها إظلا ال أمن حيث ىي موجودة سباما،  العلـو الطبيعيةعية و موضبنفس درجة 
يف عامل زماين، وإظلا من حيث ىي معطيات مطلقة مأخوذة بنظر زلايث  ي"موجودات يف أنا

، ليس ما يفهم على سبيل ادلفارقة، وإظلا "ما ىو يف ذاتو وادلقصود ىنا باحملايث احملض .5زلض"
   .6نفسها وكما ىو معطى"

غلدر بنا اإلشارة إليو يف ىذا الصدد، وىو من األعلية دبكاف ليس فقط من  أخَتيبقى أمر 
يف ىذا العامل على اإلطالؽ، وال  شيءبدونو يستحيل حدوث ل للتجربة، بل ألف حيث أنو مكمّ 

سب يكت امل الزمن الذيعملية التفكَت نفسها اليت يعتقد ديكارت أهنا أوؿ حدوث يف العامل. إنو ع
وقد رأينا من خالؿ التحليل  -اآلخر معٌت خاص يف رلاؿ التجربة الفينومينولوجية، وكيف ال ىو 

تكتسي خصوصية شليزة ذلذه التجربة الفريدة  لة للتجربة الًتنسندنتاليةأف كل العناصر ادلشكّ  -السابق 
ن حتما لن يكوف الزمذج، و وال العامل ىو العامل ادلعروؼ السا ،من نوعها؛ فال األنا ىو األنا الطبيعي

   ن الفينومينولوجي.نفسو زمادلعروؼ لدى عامل الطبيعة ىو 

                                                           
 .52ص ،ادلصدر نفسوالفكرة،   1

 .، الصفحة نفسهاادلصدر نفسو  2

الفينومينولوجية وكأهنا بلوغ للشاطئ بالنسبة لناج من غرؽ يف البحر، ولكن حىت ىذا الشاطئ ال  يصف ىوسرؿ بلوغ الظاىرة  3
ؼللو من ادلخاطر باعتبار أنو ملئ "بالصخور، زبّيم عليو سحب مظلمة وتعصف بو رياح الشك"، كناية على عدـ الوضوح الذي 

 . 52و 52رة ص يكتنف الفينومينولوجيا، واحلذر ادلطلوب لباحثها. أنظر7 الفك

 .52، صادلصدر نفسو  4

   نستعمل ىذا التشبيو ىنا فقط لتقريب الفهم عن الكيفية اليت تصَت فيو الرؤية يف ىذا ادلقاـ من البحث الفينومينولوجي؛ حبيث
 تبدو الظاىرة الفينومينولوجية بنفس درجة الوضوح واليقُت لتلك اليت ينظر هبا عامل الطبيعة إىل موضوعات حبثو.

 .52ادلصدر نفسو، الفكرة،   5

 .الصفحة نفسهاادلصدر نفسو،   6
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داخل زمن يصفو عامل الطبيعة بأنو "الزمن  -كوهنا زلور العملية ادلعرفية  –تتم عملية اإلدراؾ 
ىذا يستقيم الذي غلمع بُت الشيء دبا ىو مدرؾ وعملية اإلدراؾ النفسية. ولكن ىل  1ادلوضوعي"

على سبيل ادلثاؿ  -توحي لنا  الساذجة الكالـ فعال إذا ما أمعنا التعقل يف األمر؟ أليست التجربة
إّف ىذا االعتقاد وإف مل  ، وكأف ادلدرؾ يتم إدراكو يف آف الفعل اإلدراكي.-إدراؾ األشياء البعيدة

يعد ينطبق على صبيع رلاالت التجربة كحاؿ الشمس والنجـو مثال؛ ألنو صار من األمور ادلعروفة، 
على رلاالت التجربة يف حقوؿ أخرى، وال يزاؿ يعتقد عامل الطبيعة أف إدراؾ األشياء يتم  فهو ينطبق

يف نفس زمن الفعل اإلدراكي، وىذا الرأي ىو بالنسبة للفينومينولوجي من أفدح األخطاء اليت يرتكبها 
 بُّت  ألف الزمن بالنسبة إليو معطىكذلك ، وىو بذلك من األخطاء ذات ادلبدأ  الطبيعي يف عملو

 .بنفسو

يستدعي التحقق عرب التحليل العقلي من مدى  الزمن يف التجربة الفينومينولوجية،سؤاؿ إّف 
ادلدرؾ، وقد اتضح من خالؿ ادلثاؿ السابق أف ىذا االعتقاد  ادلوضوعمع  صحة مطابقة فعل اإلدراؾ
 ،بل إنو فعال ىو كذلك ،وارد 2""ادلوضوع ادلدرؾ أسبق من فعل اإلدراؾ باطل، وأّف إمكانية أف يكوف

بل إف ما يربر اعتقاد الطبيعي يف مطابقة زمن اإلدراؾ  ،راؾويبقى موجودا أيضا حىت بعد ذىاب اإلد
 يكوف مساوقا ،لزمن ادلوضوع ادلدرؾ ىو كوف أف ادلوضوع اإلدراكي ىو "متعلق إلدراؾ شلكن متصل

 ، وعلى ىذا يظهر أف كّل طور من زمن ادلوضوع يناسبو طور آخر يف3ىل آخره"لو من أوؿ زمنو إ
 اإلدراؾ.

                                                           
، بَتوت، لبناف، 2منشورات اجلمل، ط إدموند ىوسرؿ، دروس يف فينومينولوجيا الوعي الباطٍت بالزمن، تر7 لطفي خَت اهلل،  1

 .245، ص2006

   لقد صار من ادلعروؼ اليـو أف األشياء البعيدة مثل الشمس والنجـو حُت نبصرىا لن تكوف يف ادلوقع الذي ىي عليو فعال يف
الزمن الذي مت  الوقت الذي ندركها فيو، ألف بعد ادلسافة الكبَت غلعل من وصوؿ ضوئها عند قطعو دلاليُت الكيلومًتات يصل ال يف

 فيو إصدار ذلك الضوء وإظلا بعد ذلك بدقائق رغم سرعة الضوء اليت يتحرؾ بعا. 

  .حىت الزمن ىو أمر بُت بنفسو يف ادلوقف الطبيعي، كونو من عناصر ىذا العامل 

 .245الزمن، ادلصدر نفسو، صدروس يف فينومينولوجيا الوعي الباطٍت ب  2

 ادلصدر نفسو، الصفحة نفسها.  3



اخلالصة لتجربةوا العلـو أزمة7 األوؿ الفصل  
 

33 
 

فعال ىو كذلك يبدو، فادلعطيات احلسية اليت تدخل يف نشأة ادلوضوع ادلفارؽ يف اإلدراؾ إظلا 
، وليس إاّل يف اآلف الذي يبدأ فيو األخذ، إظلا يبدأ اإلدراؾ، ىي "وحدات منشأة يف السيالف الزمٍت

، وهبذا ادلعٌت فإف فعل األخذ ىو ما "ينفخ الروح يف ادلعطى 1"أما قبل األخذ فال يوجد إدراؾ
، وبادلقابل يستدعي فعل األخذ سبقا للمعطى اإلحساسي ولو بزمن صغَت جدا حينما 2اإلحساسي"

 . 3يبدأ ىو يف الوجود

ليس لنا أف نعمق أكثر يف ربليل تيمة الزمن وعالقتها حبدوث ادلعرفة "اإلدراؾ"، وقد احملنا 
، أقوؿ حىت -عند التطرؽ لتيمات ذلا عالقة دبوضوع الزمن  –إليها إدلاحا خفيفا حىت ضلذر فيما يأيت 

من ادلوضوعي الفينومينولوجي، والز  نعترب ىذا التمييز اجلوىري بُت الزمن ادلوضوعي يف ادلوقف الطبيعي،
وضلن على وشك االنتهاء من تبياف نوع التجربة األصلية من خالؿ عزذلا وسبييزىا عن التجربة يف 
ادلوقف الطبيعي، وىو سبييز على مستوى الشكل، لن يكوف لو أي معٌت إذا ما عززناه بشرح مفصل 

نتطرؽ فيو إىل خطوات ىذه التجربة بكامل  حملتوى ىذه التجربة، اليت ارتأينا أف طلص ذلا فصال كامال
ستبق احلكم نهج الفينومينولوجي، أو حىت ال نتفاصيلها، كوهنا ذبربة ربمل منهجا متكامال يعرؼ بادل

     ".الفينومينولوجيالموقف ىو موقف للفكر، موقف فلسفي، "

   

                                                           
 .245الزمن، ادلصدر نفسو، صيا الوعي الباطٍت بدروس يف فينومينولوجإدموند ىوسرؿ،   1

 ادلصدر نفسو، الصفحة نفسها.  2

قاؿ بو كانط يف مسألة حدوث ادلعرفة، كوف ادلوضوعات تصدـ حواسنا فتسبب من جهة، حدوث وىو نفس الكالـ الذي   3
التصورات تلقائيا، وربّرؾ نشاط الفهم. إاّل أف كانط مل يقحم عنصر الزمن هبذه الدقة ادلتناىية، كما يفعل ىوسرؿ ىنا. راجع 

 .20ص التفصيل ادلقتضب الذي قمنا بو يف ادلبحث األوؿ من ىذا البحث،  
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  الفصل األول:نتائج 

ستدعي العمل الذي حنن بصدد إجنازه ادلرور بعدد من احملطات اليت رأيناىا حامسة يف لقد ا
 األزمةمبفهوم مركزي ىو مفهوم  كلها  ىذه احملطات ناتشّكل الصورة النهائية للعلم األورويب حبيث ربط

وحبكم ىذا التوجو  .وإمنا أيضا فكر ىوسرل بأكملو حبثنا ىذار ليس فقط رك يف حقيقة األمالذي حي
 علمي جعل ىوسرل يسعى إىل استحداث منهج الذي الرئيسي حتديد ادلشكلالذي كان اذلدف منو 

النصف  اناليت عرفت انتصارا باىرا إبّ  جديد وقبل ذلك إظهار العيوب ادلنهجية داخل العلوم الطبيعية
السرد التارخيي الذي من شأنو أن  أسلوب عتماد، فقد كان لزاما علينا االتاسع عشر الثاين من القرن

 . وقد وقفنا على مجلة من النتائج أمهها:يسهل علينا عملية الوصف

يعي بالرغم من إجنازاتو الباىرة اليت العلم الطبيظهر من خالل ىذه الردة التارخيية أّن  :أوال
باتت تستشرف  ىره أزمة حقيقية من وجهة النظر الفلسفية اليتفاقت كل التوقعات، يعاين يف جو 

الذي يكتنفو الغموض ليس من حيث نتائجو العملية ولكن يف  مستقبل ىذا النمط من ادلعرفة
 أساسو، أي يف منهجو.

اليت تشكلت تارخييا بطريقة غَت  األساسية تفكيك عناصره الطبيعي : يتطلب نقد العلمثانيا
وخاصة تلك احملطات الفاعلة اليت  معرفية عمرىا يساوي عمر البشرية األوروبية تباترسواعية، كوهنا 

، والًتكيز على بدأ من القرن السادس قبل ادليالد مث العصر احلديث كبَتة  طفرات فكريةشهدت 
 .العصر احلديث كونو احملطة اليت برز خالذلا مفهوم ادلنهج بطريقة واعية وقصدية مع ديكارت

ة العلم ترتبط ارتباطا وثيقا بالكيفية اليت نشأت هبا اذلندسة باعتبارىا أحد األشكال زلن :ثالثا
التارخيية؛ حبيث  سلسلة التطورات عرباألوىل للعلم العملي وأثرىا يف حتديد معٌت العامل ادلوضوعي 

، لغة الرياضيةنت من التعبَت عن األشياء ادلادية بالحّولت الصورة احلدسية للعامل إىل معٌت مثايل ومكّ 
واليت جتسدت مع فيزياء غاليلي خاصة بتجريد العامل الواقعي وحتويل األبعاد الزمانية وادلكانية إىل 

علوم مبا واجهتو من عقبات ال تطّورعلى عملية االستمرار يف  سلبارت أثّ  ،حتديدات مثالية
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مال ىذه العلوم، ومن جهة وصول إىل كلل لتحقيق ادلفاىيم الرياضية على أرض الواقع إبستيمولوجية
أخرى امتناع بعض كيفيات العامل الفيزيائي من التحقق كتلك ادلتعلقة بالكيفيات النوعية مثل: اللون، 

 .   احلرارة والربودة، اخلشونة والنعومة،...إخل.  

وادلتمثل يف العامل اجلسمي  الطبيعية أدى ىذا التحديد للعامل ادلوضوعي اخلاص بالعلوم: رابعا
إىل إقصاء العامل الروحي ومعو إقصاء من رلال العلمية العلوم ادلتعلقة هبذا  ،على ذاتو واقعيا دلنغلقا

متأثرين بصيغة التجريد  -األمر الذي جعل حىت الفالسفة . ها الفلسفةبيناإلنساين ومن  اجلانب
الرغبة   عن ىذه، وكان ديكارت أول من عرّب يبحثون عن مناىج تالئم ىذا التوجو -الرياضي

 باكتشافو للكوجيتو كونو يضاىي يف قيمتو التجريدات الرياضية.

األوروبية بثقافة جديدة أعطت نفسا جديدا تعززت الساحة الفكرية مع ديكارت : خامسا
؛ كوهنا قد أحيت من جديد الصراع التقليدي يف لكربىا وادلعرفية دلناقشة القضايا الوجوديةللفلسفة 

يف نقده للعقل حُت تسائل زعة الذاتية وادلوضوعية، واليت كّرسها من بعده كانط ة بُت الننظرية ادلعرف
ومدى مطابقتها للواقع، وىو األمر الذي فتح تساؤالت  عن السبيل إىل معرفة مفارقة عن الذات

 تتم هبا ادلعرفة العلمية.عديدة عن جناعة التجربة بالكيفية اليت 

بار ظواىرىا أو موضوعاهتا موجودة ومعطاة مسبقا يف تقف التجربة الطبيعية عند اعت: سادسا
أما بالنسبة  العامل وىي تبٍت كل نتائجها على ىذا ادلبدأ كونو حقيقة ال ديكن للشك أن يطاذلا.

ديكن أن خيضع للفلسفة، والفينومينولوجيا على وجو اخلصوص فإن األمر ال يتعدى أن يكون اعتقادا 
 ،خاصة حباث النفسانيُتتوجو جديد ألحّرك ا األمر ىو الذي الذي حييلو إىل سراب. وىذللنقد 

لكون عملية حدوث ادلعرفة يف الوعي نفسية وال ديكن تفسَتىا إاّل باعتماد علم للنفس كفيل 
ولكن عن  )أي كوهنا ذاتية أو موضوعية( ليس يف اجتاه اجلهة اليت تقف وراء عملية ادلعرفة ؛بشرحها

عن إمكان ادلعرفة بقدر ما يهمو تفسَت الظواىر الطبيعية حينما  لم ال يسألفالع يت تتم هبا.الكيفية ال
وىو األمر الذي  لو.تتحقق لديو إمكانية متاسك منطلقاتو ومنطقيتها داخل حقل البحث الذي يشكّ 



األول الفصل نتائج  
 

36 
 

كوهنا أسئلة جيعل العلم الطبيعي غَت قادر على اإلجابة عن األسئلة ادلتعلقة مبدى صدق ادلعرفة  
 و، وىي حباجة إىل علم أكثر مشولية، أي إىل الفلسفة.تتعدى قدرت

قة اليت حيدث هبا يحصول ادلعرفة يف العلوم الطبيعية يف الطر  كيفيةيكمن اإلشكال يف  :سابعا
كوهنا تعتمد على تلقائية ىذه العالقة األولية التعالق بُت العامل ادلادي ادلفارق والشعور أو الذات،  

كما أن  ،يضمن صحتها ية ليست مربرة بالشكل الكايف لكيىذه التلقائ واحلامسة يف بناء ادلعرفة.
علها ال تغادر ساحة السيكولوجيا  م األحكام التأليفية على أهنا أحكام صادرة عن شعور نفسي جيفه

، وبالتايل ال لبقية العلوم، أي ينطلق من فكرة أن العامل موجود علم طبيعي ينطلق من ادلبدأ ذاتو كوهنا
كونو ما حيدد قوانُت -وادلقصود ىنا ادلنطق -سيكولوجيا أن تكون علما معياريا ألن ادلعياري ديكن لل
تكون أما السيكولوجيا فهي علم تقريري تعاجل قوانُت التفكَت كما جيب أن  يبحث يف ،احلقيقة

 التفكَت كما ىو.

اعتربه ىوسرل علما نشأة الفينومينولوجيا جاءت كوهنا تقف مبقابل العلم الطبيعي الذي : ثامنا
حُت يثق يف وجود األشياء أو الظواىر اليت ىي  معرفيةصرحو على أكرب مغالطة ساذجا ألنو يبٍت 
، وعلى نقد أساس ىذا االعتقاد اخلاطئ ينشأ العلم نة من ذاهتابيّ و  مسبقا معطاة ،موضوعات العلم

  .ر أن الذاتية ىي اليت تشكل العاملالفينومينولوجي كونو ال يثق إالّ مبا مّت التحقق من صحتو، باعتبا

باختالف يف الدرجة، أي أن  ربة الفينومينولوجية ىو ذاتو حقل السيكولوجياجحقل الت :تاسعا
أن السيكولوجيا  الفرق ىو ألن كليهما يهتم بدراسة الشعور.الفينومينولوجيا ىي بسيكولوجيا زلضة 

يتم خالذلا حتديد الوقائع  ؛يف حقل دراستوتنطلق من ادلوقف الطبيعي الذي يعترب الشعور تيمة 
اخلالص ىو الناتج  وادلعايَت النفسية الفيزيائية )السيكوفيزيائية(. أما بالنسبة للفينومينولوجي فإن الشعور

وجيعلو قادرا على حتديد معٌت  ره من كل األحكام ادلسبقةعن اإليبوخي الفينومينولوجي الذي يطهّ 
  .اىيتها عرب احلدس اخلالصيف م األشياء كما ىي معطاة
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ال تعترب العامل وجودا  -عرب إجناز اإليبوخي-:تأخذ الفينومينولوجيا معناىا من كوهنا عاشرا
يتجلى معناىا الفينومينولوجي من خالل تعليق احلكم على الظاىرة الطبيعية  وإمنا رلرد ظاىرة

ظاىرة فينومينولوجية قوامها وفحصها لكي نتحصل على  وعناصرىا "األنا والعامل ومعيش األنا"
 .احلدس ادلباشر الناتج عن تعقل ىذا العزل

: يقع العلم الفينومينولوجي يف بعد مستحدث متاما عن كل علم سابق. فال األنا إحدى عشر
الفينومينولوجي ىو األنا الطبيعي، وال العامل ىو العامل ادلعروف الساذج، وحتما لن يكون الزمن 

 لطبيعة ىو نفسو زمن الفينومينولوجي.  ادلعروف لدى عامل ا
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 الفصل الثاني: الفينومينولوجيا فلسفة ومنهج

تبدأ مهمة التأسيس الفينومينولوجية من حيث ىي: حبث يف علم بالطريقة من شأهنا أف تقدـ 
ليل الذي انتهينا يف لنا ذبربة خالصة، تكوف دبثابة العلم احلقيقي الذي ال يشوبو شّك، ومواصلة للتح

جزئو األوؿ إىل التعريف يف عمومية فضفاضة بنوع ىذه التجربة اليت وصفناىا باإليغولوجية 
Egologique ّم علينا وضلن ؛ كوهنا تتم بصفة كلية داخل الذات ادلنتجة للمعرفة، األمر الذي حيت

مة ادلنهجية يف ربديد كيفياهتا بصدد التعريف العلمي هبذه التجربة، اليت تتطلب الدقة العالية والصرا
وشرح طريقة عملها، فإننا مطالبوف بال شك بشرح خطوات ادلنهج الفينومينولوجي والتعريف 

 دبقتضياتو.

 المبحث األول: القصدية ماهية الحياة اإليغولوجية 

نذّكر يف ىذا الصدد ببعض ادلعطيات األساسية اليت سنّتخذىا عناصر أولية نبٍت عليها تصورنا 
دبا ىي "حدس  يف ىذه التحليالت الالحقة. وسنوجو اىتمامنا بشكل خاص إىل عنصر "البداىة"

، كونو ادلعطي األويل لكل معرفة علمية كانت أو عامة، وىي اليت نبٍت دبقتضاىا يف هناية 1بال واسطة"
ألمر أحكامنا دبخلف مستوياهتا، دبا يف ذلك األحكاـ ادلتعلقة بقيمة العلـو وصحة نظرياهتا وصالبة ا

. ولكن، أال 2توجهاهتا ويف األخَت "الفكرة الغائية العامة من كل علم حقيقي" مناىجها، وقصد
وحيدد الداللة اليت تنتج عن فعل  يستدعي ىذا الفعل ىو نفسو فعال أخر سابقا عليو دينحو فاعليتو

 الوعي؟ 

 

                                                           
   إف عملية التأسيس للمعرفة الصحيحة تبدأ بال شك من أبسط األمور وأوضحها، وقد كانت البداىة األوىل عند ديكارت كما

 التفكَت، أما بالنسبة ذلوسرؿ فاألمر سيكوف أكثر نفاذا باعتبار أف فعل التفكَت يسبقو القصد يف الفعل نفسو.    نعلم ىي بداىة فعل

 .79فكرة الفينومينولوجيا، مصدر سابق، ص   1

2 Méditations, p 29 
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بواسطة أنواع  تتحدد ذبربة الذات يف العامل من خالؿ عملية اإلدراؾ النفسية اليت تعيشها
الذي  1وتشتمل التجربة الفينومينولوجية زيادة على حدس اخلاص، حدس العاـ ،احلدوس ادلختلفة

ديكن أف يأخذ شكل ماىيات أو مقوالت، كما ديكن بلوغو يف مضمونو ادلستقل عن اإلصلازات 
إاّل أّف الذاتية الفعلية من خالؿ كيفية للعطاء مناسبة لو. إّف شعار ىوسرؿ ىو "إىل األشياء ذاهتا"، 

 زلّلها الوعي البشري. 2األشياء ذاهتا "ال تعطى إالّ  يف إصلازات ذاتية"

إّف الفعل ، 3يتميز الوعي الفينومينولوجي عن الوعي البسيكولوجي كونو وعي قصدي
تذكرا أو زبيال، أو حبا أو كرىا، أو رغبة أو نزوعا، أو قرارا عمليا أو  وأكاف إدراكا أسواء "القصدي، 

وىو بذلك حيمل يف ذاتو  4تو دبوضوع ما هبذه الكيفية أو تلك"انطالقا من ذاديا أخالقيا، يتعلق تقو 
 االرتباط بادلوضوع.

وقد ضبلت أوؿ األمر طابعا  ،البحث الفينومينولوجي منذ البداية 5قصدية الشعور وّجهت
 6ظهر بوضوح يف األحباث ادلتعلقة بالرياضيات وربديدا يف مفهـو العدد ،بسيكولوجيا زلضا

                                                           
ف يعطى يف حدس خاص سواء ازبذ شكل ماىيات أو مقوالت يتسع مفهـو احلدس عند ىوسرؿ ليشمل العاـ الذي ديكن أ  1

والذي يعتربه يف كل احلاالت ذو صالحية موضوعية، عكس ما يقوؿ بو كانط على أف اخلاص وحده ىو الذي يعطى يف احلدس 
 احلدس سواء كاف موضوعا للحس الداخلي أو للحس اخلارجي، على أف الفهم ال حيدس بل فقط يوحد ويربط ادلتنوع ادلعطى يف

 . 41احلسي، وىو يقـو بعملية التوحيد والربط اعتمادا على ادلقوالت. األزمة: ص

 .41ادلصدر نفسو، ص  2

ابع كل منها حسب نوع الوعي بالنسبة ذلوسرؿ ليس وعاءا زلايدا إزاء ما ديكن أف ديأل بو، بل إنو يتكوف من أفعاؿ يتحدد ط  3
 .41ادلوضوع الذي  يتعلق بو، والذي ال ديكن أف يظهر للوعي إالّ يف كيفيات العطاء ادلناسبة لو. ادلصدر نفسو، ص

 ادلصدر نفسو، الصفحة نفسها.  4

أخذ ىوسرؿ فكرة القصدية كما أشرنا إليها يف الفصل السابق عن أستاذه برنتانو، الذي كاف يعتقد بأنو قد اكتشف عرب مفهـو   5
قصدية ماىية الذىٍت أو ماىية الوعي، فالقاسم ادلشًتؾ بُت ما ىو ذىٍت أو شعوري ىو القصدية، وخاصية أي شعور ىي شعور ال

بشيء ما، وكل ما ىو فعل ذىٍت إمنا ىو موجو ضلو موضوع ما. أنظر: عادؿ مصطفى،  فهم الفهم، مدخل إىل اذلرمنيوطيقا 
 .489، ص7009، القاىرة، 4رؤية للنشر والتوزيع، ط"نظرية التأويل من أفالطوف إىل جادامر"، 

ة الرياضات، اليت كاف حيكمها التصور البسيكولوجي اىتم ىوسرؿ يف أحباثو ادلتعلقة بالرياضيات )فلسفة العدد(، دبسالة نشأ  6
 أنظر: وادلنطقي للوعي، حيث أف ادلناطقة آنذاؾ ويف حبثهم عن موضوعية ادلعاين الرياضية كانوا يلجئوف إىل عزذلا عن كل وعي.

 Jaques DERRIDA, le problème de la genèse dans la philosophie de Husserl, 
PUF, Epiméthée, 1° éd, 1990, p55.     
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 دبا ىو مقّوـ ذلا – عن الوعي ثالية(ادلرياضية الصيغ ال) عزؿ ادلفاىيم الرياضية حيث أدى، (4889)
constituant مكانية الفعلية لكل اإل وامتناعر الرياضيات يف عموميتها تطوّ "فهم  إىل استحالة

نجز إال بفعل للوعي؛ فعل ىذه الصيغ الرياضية ادلثالية ال ديكن ذلا أف ت  أف كما . 1"عملية تأليفية
لنا عرب تكثيف ألحباث  يتيح، 2، زماين وقصدي"ةمقّوم إىل ذات ، حييلااعتربه ىوسرؿ "بسيكولوجي

 الفلسفة. و ألسس العلمية اليت تستند عليها الرياضيات بسيكولوجية ومنطقية من إجياد ا

علم  ىوسرؿ الراسخ يف إمكانية بلوغ ر ىي اعتقادكانت الفكرة اليت تقف وراء ىذا التصوّ 
. ولكن، 4اليت تكوف بدورىا مصدرا للبداىة اخلالصةو  3،، تتحقق فيو ادلوضوعية التجريبيةبسيكولوجي

كن أف تتحقق ىذه ادلوضوعية الرياضية يف وعي قصدي ىو يف اآلف نفسو مصدرا ولكن، ىل دي
ىة وحياٌة للنفس؟ وىل ديكن أف يعطى التأسيس اخلالص للموضوعية الرياضية يف بداىة قصدية للبدا

خالصة؟ زيادة على إمكانية أف تكوف ىذه القصدية زمانية، وىي اليت يتشكل عليها على السواء 
 . 5؟Synthèseوالتأليف  l’aprioriالقبلي 

وصف ال، و 6قصيدي"التحليل الاخلالص حبسب ىوسرؿ بواسطة " ينكشف ىذا األساس
، 7ظهر "التداخالت النفسية للماىيات وادلفاىيم الرياضية"دقيق للتفاصيل، اليت من شأهنا أف ت  ال

"السبيل التكويٍت الذي يؤدي إىل ادلوضوعية  –حركة ارتدادية يف  –حبيث يتبع ىذا التحليل 
 9" مفاىيم "الكثرة والوحدة والعددىذه التحاليل أوؿ األمر بالبحث يف، وقد اىتم عرب 8الرياضية"
 ،قيقيةعرب أصوذلم احل هاز الرمزي الذي يشَت إليهم، بلز على بلوغهم ليس عن طريق اجلحبيث ركّ 

                                                           
1Jaques DERRIDA, le problème de la genèse dans la philosophie de Husserl, Ibid, p55.  

2 Ibid, p55.  

3 Ibid, p56.  

4 Ibid, p65.  

5  Ibid, p65.  

6  Ibid, p65.  

7 Ibid, p57.   

8 Ibid, p57.  

9 Ibid, p 58.  
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األساسي  ، حبيث يكوف العدد1األصوؿ اليت ليست حباجة إىل افًتاض سابق خارج مفهـو العدد
nombre cardinal  ما داـ ىذا األخَت يفًتض الكثرة، فإف  ،، لكنعدّ ىو ادلؤسس لكل

 ذبريد أّف شبة "فعل خلص يف هناية األمر إىل اعتبارف ،ىوسرؿ قد فّضل البدء بدراسة مفهـو الكثرة
 totalité3تعميمال،وأف القواعد اليت يستند عليها ىذا الفعل ىي 2ي ىو الذي يؤسسو"بسيكولوج

 . احملددة ألشياءل pluralitéكثرة الو 

مفهـو  -5خائب بالرغم من اعتبارىا ذبربة رياضي – 4ًتة من البحثأنتجت ىذه الف
القصدية باعتبارىا عالقة "اإلحالة بُت القطبُت ادلتقابلُت للحدس والعدد من حيث ىو عالمة أو 

يات ادلتعلقة بتكوينو وخاصة داؿ، أكسبها يف نطاؽ السياؽ الرياضي واتصاذلا دبفهـو العدد والعمل
التجريد والتعميم، صفتُت أساسيتُت: بنية ثنائية وحركة دبا ىي توجو ضلو، ومها ما سيطبع ماىيتها على 

، 7يف ىذه األحباث تتصف كوهنا قصدية ذات "طبيعة نفسية زلدودة" ، بالرغم من بقائها6الدواـ"
، لذلك 8وتصطبغ بالسمة التجريبية اجلامدة كوف أف ىوسرؿ قد انطلق من فكرة "النشأة التجريبية"

                                                           
(، )رياضي أدلاين شلن شاركوا يف تأسيس النظرية Weierstrass (4841-4871وىو زلتوى الفكرة اليت قاؿ هبا فيسًتاس   1

، كما مسلمات خارج مفهـو العددليس حباجة إىل وأيّده عليها ىوسرؿ، والقاضية بأف علم احلساب اخلالص احلديثة للدالالت(، 
عارض جوف ستيوارت مل بشأف حصر مفهـو العدد يف الظواىر الفيزيائية فقط، فاألفعاؿ واحلاالت النفسية ىي األخرى ديكن 

 Jaques DERRIDA, le problème de la genèse de Husserl, Ibid, p58 . أنظر: عّدىا يقوؿ ىوسرؿ

2 Ibid, p58.  

ع وال التأليف البعدي، وإمنا ىو يعطى منذ الوىلة األوىل يف يجمتالتعميم الذي يتكلم عليو ىوسرؿ ليس ىو الًتكيب وال ال  3
 Ibid, p58تشكلو يؤسس إمكانية التجريد. الذي دبجرد و  اإلدراؾ القصدي، إنو تأليف قبلي،

(، أي من مفهـو العدد إىل فلسفة األرسبيتيقا إىل مستوى 4874، 4889مل يرؽ مفهـو القصدية يف األحباث الرياضية )  4
منشورات . أنظر: رللة حوليات الفينومينولوجيا والتأويلية، التوضيح الفينومينولوجي ادلنشود الذي جيعلها بنية الوعي ومبدأ البداىة

عند  ، اجمللد األوؿ، يوسف بن اضبد، القصدية ومشكل تأسيس الفينومينولوجيا1-4العدد العليا ودار سحر للنشر،  دار ادلعلمُت
      .17ص ،ىوسرؿ

فشلو يف ربديد ٍت هبا ىذا األخَت إثر وصف أطلقو دريدا على مؤلف ىوسرؿ: فلسفة احلساب، الذي كاف دبثابة خيبة أمل م   5
 Jaques DERRIDA, Ibid, p55     منشأ العدد، والتأسيس لعلم الرياضيات والفلسفة. أنظر: 

 .ويلية، ادلرجع نفسوحوليات الفينومينولوجيا والتأ  6

 .470مساح زلمد رافع، الفينومينولوجيا عند ىوسرؿ، مرجع سابق، ص   7

8Jaques DERRIDA, Ibid, p57    
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بُت جزيئات العامل  "االرتباط اجلمعي الذي يقـو بعملية الربطأصبح تفسَته أيضا ذبريبيا دلفهـو 
 .1داخلية" ةاخلارجي وذبميعها يف وحدة شعوري

أف تكوف األساس لكل بإمكانية  2مل تستطع القصدية حبمولتها النفسية أف تقنع حىت صاحبها
مبادئ عقلية ثابتة وذات طبيعة  توصل إىلي يكإىل دراسة "ادلنطق ل ىوسرؿ ؿفتحوّ لكل معرفة يقينية، 

 –الصواب واخلطأ دبسألة يتعلق خاصة يف ما  اليت زبلفها السيكولوجيا 4الثغرات الكبَتةدللئ ، 3كلية"
اليت  إف الوظائف الذىنية عل من مهمة التأسيس أمرا مستحيال.ذبواليت  –علم  قصد كلّ وىو م –

عامة وضمن شروط معينة ة صور بو  -يقوؿ ىوسرؿ: "جيب أف تأخذ  ينشئهاجيب على ادلنطق أف 
أف تتخذ صورة وأف تنتظم وسبتزج على ىذا النحو بالضبط وليس على أي ضلو  –وعلى ضلو دقيق 

. فالبداىة ىنا اليت 5األحكاـ الصادرة عنها مسة البداىة وادلعرفة بادلعٌت األخص"، كي تكتسب آخر
  عقلي وليس نفسي.  ترتكز على مبدأ اليقينية جيب أفتتطلبها ادلعرفة 

                                                           
 .مساح زلمد رافع، ادلرجع نفسو  1

جلزء األوؿ من ادلباحث ا زلاضراتحُت بدأ بإلقاء ، 4871اقتناع ىوسرؿ بالتوجو النفساين للقصدية منذ عاـ  ظهر عدـ  2
يوسف سليم سالمة، الفينومينولوجيا "ادلنطق عند إدموف ىسرؿ"، أنظر: النفسانية.  انصبت على نقد، اليت يف جامعة ىالو دلنطقيةا

   .11، ص 7009التنوير للنشر والتوزيع، بَتوت، لبناف، 

 .، الصفحة نفسهاادلرجع نفسو  3

مواطن الضعف ليشرح فيو وقد خص ىوسرؿ الفصل الثالث من الكتاب األوؿ للمباحث ادلنطقية  "مقدمات يف ادلنطق احملض"   4
النفسانيُت التقليديُت وادلناطقة ادلناطقة  ظرة فلسفية بُتعن منا وىو عبارة الضعف اليت تكتنف مسألة اخللفية النفسية للمنطق،

يتوسط رأي الطرفُت ودييل مع بعض التحفظات جهة امتناع أف يكوف ادلنطق رأيو الذي أيت ادلعاصرين لو. وىدفو من ىذا النقد 
تكوف قاعدة مؤسسة خلطأ من أف عجز النظرية النفسية للمنطق باعتباره معيارا للصواب واىو إظهار  ،ادلعياري ذو جذور نفسانية

، باعتبار أف السيكولوجيا "مل تزؿ تفتقر إىل قوانُت صحيحة ومن شبة دقيقة" تنظمها، وإف القضايا اليت تضفي ىي لنظرية ادلعرفة
امضا ، وما يؤسس على قواعد غامضة ال ديكن لو إاّل أف يكوف غعليها اسم قوانُت مل تبلغ بعد ىذه الصفة ألهنا ال تزاؿ غامضة

إدموند ىوسرؿ،  أنظر:  .ة، فإف ذلك يصدؽ على اإلمالءات ادلنطقية"تفتقر إىل الدقّ  السيكولوجيةوحسب، "فإذا كانت القوانُت 
 وما يليها. 81مباحث منطقية "مقدمات يف ادلنطق احملض"، مصدر سابق، ص 

 .74ادلصدر نفسو، ص   5
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ضلو قصدية ، 1ؿ نظر ىوسرؿ عن القصدية النفسيةألف حيوّ  ما مثل ىذا كاؼيبدو أف حك 
حيث أصبح الوعي تعيُت إصبايل لكل أنواع األفعاؿ النفسية، أو ث ادلنطقية، يف البحو  2داللية

ب ضلوعندما ضلب فإننا  ؛ ففي اإلدراؾ شيء مدرؾ، ويف التخيل صلد شيئا متخيال،ادلعيشات القصدية
فكل  ...إخلاما ىو مرغوب يء ما مكروه، ويف الرغبة فإف شيئاشيئا ما، ويف الكراىية فإف ىناؾ ش

الذي ديثل خربة الوعي ادلعاشة، واليت تؤدي دورا  3لنفسية زلكومة هبذا الوجود القصديالظواىر ا
ة، ىي وبذلك أصبحت اخلربة القصدية احليّ  حيويا ومستمرا يف ربط الذات بادلوضوع داخل الشعور.

، ىذه اخلربة 4"الطريق الذي يؤدي إىل حّل مشكالت ادلعرفة وتأسيسها على مبادئ يقينية مطلقة"
دلا لبعض ىذه األفعاؿ ؛ 5اليت مل تعد ربمل مصطلح الظاىرة النفسية وإمنا "ادلعيش القصدي"

"، أو "ملء" réalisation"القصدية" من تالـز مع أفعاؿ أخرى مثل "ربقيق" 
remplissements"6. 

                                                           
وعي دبا ىو رلموع  -4دييز بُت ثالثة مفاىيم للوعي: عد عن احلقل البسيكولوجي، وإمنا أراد أف ال يعٍت ىذا أف ىوسرؿ ابت  1

وعي دبا ىو إدراؾ  -7ادلكونات الفينومينولوجية الواقعية لألنا التجرييب، أي كنسيج للمعيشات النفسية داخل سيالف ادلعيش، 
 تعيُت إصبايل لكل أنواع األفعاؿ النفسية، أو ادلعيشات القصدية.وعي دبا ىو  -1داخلي للمعيشات النفسية اخلالصة، وأخَتا 

 Edmund Husserl, Recherches إضافة إىل تعاريف أخرى يصفها بأهنا ليست ذات صلة بادلعٌت العلمي.
logiques, tome2, 2°partie,  tr : Hubert ELIE, PUF, Paris, France, 1962, p145 

، ال يوجد يف الشيء، بل يف فعل ادلعيش، فهو وما ىو ذو داللة يف كل فعل مفرد الدالالت؛ن كلمة "أفعاؿ" معيشات يفهم م  2
شياء، وبادلثل فإف ماىية احلدس ادلالئ توجد يف بعض ، دبا ىو توجو ضلو األيسكن فيما جيعل من ىذا األخَت معيشا مقصودا

 األفعاؿ: 
 
    .Ibid, p142فكرةادل

يف التحليل الذي أصلزه ىوسرؿ حوؿ الوعي باعتباره معيش قصدي، أخذت القصدية ألوؿ مرة معناىا ادلدرسي، الذي استعاره   3
لى الكيفية عن برنتانو، يف أحباثو ادلتعلقة بتمييز الظواىر النفسية عن الظواىر الفيزيائية، واليت تشتمل يف ذاهتا على شيء ما، ع

  Ibid, p168اخلاصة هبا. 

 .470رافع، الفينومينولوجيا عند ىوسرؿ، ادلرجع نفسو، ص مساح زلمد   4

اليت  خبصوص مفهـو الظاىرة النفسية،  برنتانومع أستاذه  7وضع ىوسرؿ حدا للعالقة اليت كانت تربطو حىت البحوث ادلنطقية   5
 ,Edmund Husserl, Recherches logiques ادلعيش القصدي. ـو هفدبضها دلوضوع النفسي، وعوّ كاف دييز هبا ا

tome2, Ibid, p180. 

6 Ibid, p181  
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كونو: فعل ذو مضموف فينومينولوجي، وىو   1فينومينولوجيال الفعل القصدي يف التحليلدييز 
ية ادلعيشات اجلزئية اليت كلّ أي يف   ؛"يفهم ضمن أجزائو الكلية، بغض النظر عن كوهنا فعلية أو ذبريدية

تتطلب مهمة وصف أجزائو اللجوء إىل التحليل  ، حبيث2ىذا الفعل" réellement فعال فتكوّ 
 3اذلدؼ من ىذا التحليل ىو "تفكيك معيشات التجربة الداخلية" البسيكولوجي الوصفي اخلالص.

ة، يلتجربة، كما تعطى فعليا بغض النظر عن عالقاهتا التكوينمنسك هبذه ادلعيشات نفسها يف ا لكي
، فإف األفعاؿ القصدية وبعيدا أيضا عن كل ما ديكن أف يفهم خارجا عنها. تتضمن  4وعلى العمـو

 وأوجو ديكن سبييزىا. أجزاء

مهمة اإلحاطة خبصائصها ادلاىوية أمرا يف عي بشيء ما" يف عمومية ذبعل من عبارة "و تفهم  
حكم  وكلّ  ،سبثيل يعود إىل شيء شلثل"بأف كل  :صعوبة، ذلك ألننا نكتفي بالقوؿ وعن قناعةغاية ال

إىل األخالؽ وبداىاهتم إىل ادلنطق، إىل نظرية ادلعرفة أو أو أننا نرد يرد إىل شيء يصدر احلكم بشأنو، 
فالقصدية الفينومينولوجية ال ، 5ادلتعددة، ونصف ىذه البداىات على أهنا نابعة من ماىية القصدية"

 .ؿ ادلنطق احملض إىل فينومينولوجياالذي حيوّ  ديكن بلوغها ببساطة عرب توظيف الرد الفينومينولوجي
يا أنطولوجية زلضة، أخالقية لقضايا منطقية وبادلثل لقضا"إىل أي مدى ديكن  نتساءؿذبدنا وعليو 

، فاالنطالؽ من بداىات 6قبلية أف تعرب عن اجملاؿ الفينومينولوجي احملض"زلضة، أو ألي قضية أخرى 
ديكنها أف توصلنا إىل ادلوقف بداىات منطقية، بداىات مستعارة من نظرية الداللة يقوؿ ىوسرؿ: 

                                                           
قيقي، ألنو وكما أعلن يف  الفقرة احلضموف ادل، كاف ىوسرؿ يستعمل مفهـو الفعل القصدي ذو 7إىل حّد البحوث ادلنطقية   1

بأف معٌت الفعل القصدي يف  "ادلعنونة بػ: "التمييز بُت ادلضموف الوصفي وادلضموف القصدي 7من البحوث   السادسة عشر
باعتبار أف نقطة انطالؽ ىذه البحوث كانت طبيعية أي من  ،ة، لو مضموف حقيقي للمعيشاتوحىت ىذه الفقر  4البحوث 

  ,Ibid, p 202 Edmund Husserl, Recherches logiquesادلوقف البسيكولوجي. 

2 Ibid, p202.  

3 Ibid, p202.  

مل تتخلص القصدية يف البحوث ادلنطقية من الغموض الذي كاف حيـو حوذلا يف ادلرحلة الرياضية، وديكن اعتبار التمييز العاـ   4
ىو كوهنا ذات أجزاء وأوجو سلتلفة ديكن سبييزىا عن  ؛ىذه ادلعيشات القصديةبو وضعو ىوسرؿ وادلتمثل يف أف ما تتصف  الذي

 Ibid, p 203بعضها البعض. 

5 Husserl Edmund, Idées directrices pour une phénoménologie, Ibid, p 301. 

6 Ibid 
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لتخلص من كل أفكار مسبقة، ل ا الشجاعةادلالئم الذي، وبفضل التمرين ادلكثف، وبعد أف تكوف لن
؛ فإنو ةالتقليدي إخالص للمعطيات ادلاىوية الواضحة، مع إمهاؿ كل النظرياتويف األخَت االلتزاـ ب

يعتمدوف نفس ادلوقف، ويكوف باإلمكاف  ومتشاهبة عند كل من متينةعلى نتائج  حصلتن"سرعاف ما 
 .1قصدي الذي خيتفي داخل ادلنطوؽ اللفظي"بإخراج الالمرئي ال ،التحكم عند الوصف ساعتها

مكونات ادلعيش القصدي ومتضايفات ىذا  بُت الفينومينولوجية القصديةداخل  التمييزديكننا 
حلديث عن أجزاء وحلظات ىذا ادلعيش  ادلتضايفات، من ىنا ديكننا إذف اأو مكونات ىذه  2ادلعيش

نتساءؿ عن العناصر أو اللحظات اخلاصة اليت تشكلو فعليا،  ؛أي شيء آخر لىكما لو أننا نتكلم ع
كذكرى أو حكم أو   ،ال واقعيا حبكم ماىيتو شيئايف حُت ديكن ذلذا ادلعيش القصدي أف يكوف 

ن ىذا الشيء كونو معيش قصدي. فكل إرادة..إخل وضلن مطالبوف بالبحث عما ديكن أف نعرب بو ع
، فالوعي الذي مل يتعد وعي الداللة يف (Noème)3نواما قصدي أو ىو "موضوع معيش ذىٍت 

يف مدار ادلاىيات وادلثاليات الصورية؛ يقصد الفينومينولوجيا اإليدوسية للمنطق قد بقي وعيا يتحرؾ 
الواقعي قصدا دوف أف يدركو فعال، بسبب أنو مل يقتدر على التموضع الذايت: فهو قصد زلض  الشيء

بال نواما، ومعيش قصدي  (Noèses)لكن بال قصدية أساسية وبال مقصود فعلي، أو ىو نويزيس 
  .4موضوعي" (Corrélat)بال مضاؼ 

                                                           
1 Husserl Edmund, Idées directrices pour une phénoménologie, Ibid, p 303. 

2 Ibid 

، نويس ونومي للداللة باألوؿ )نويس(على فعل التفكَت، ونومي للداللة Noèse, Noèmeاستعار ىوسرؿ الزوج ادلفاىيمي   3
 أنظر:على ادلتضايف ادلوضوعي الذي يقع عليو ىذا الفعل. 

 Jean Pierre Zarader, Le Vocabulaire des philosophes, IV. Philosophie 
contemporaine (XXe siècle), ellipses, p113.  

 .14ص ادلقاؿ نفسو،حوليات الفينومينولوجيا والتأويلية، ادلرجع نفسو،   4
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وىو  امتالء الشيء ادلقصود،  Noétique1 ظاتو النومائيةادلعيش القصدي بفضل حلحيمل 
...إخل، أي كما يعطى لنا داخل ىذا ادلعيش يف الرغبة ـ لنا معناه احملايث يف اإلدراؾ، يف احلكم،يقدّ 

والقصد الفينومينولوجي ىو: أف األوؿ  و فينومينولوجيا. فالفرؽ بُت القصد البسيكولوجيعندما نسائل
باعتباره ينطلق من ادلوقف الطبيعي، فشيؤه ينتهي دبجرد أف نظفي على ىذا الشيء حكم الوىم أو 

فإف الشيء حيتفظ بكل معناه ادلاىوي حبيث أف  ك يف حقيقتو، بينما يف ادلوقف الفينومينولوجي، نشكّ 
 .2مينولوجي"الفينو  كل ما ىو"ومهي وكاذب يسقط بفعل الردّ 

أنواع كل رلاؿ موضوعيتها إىل   تساعبفعل ا (4741) 4يف أفكار اكتسبت القصدية
ىدؼ القصدية أوؿ  لفزيادة عن رلاؿ اإلدراؾ الذي كاف يشكّ ، 3بعدا ترنسندنتاليا ادلعيشات ادلمكنة

عد صلد ب   -لذكرى كل أنواع ادلعيشات القصدية. ففي اب" تعٌت مع مقتضيات ادلنطق، أصبحتاألمر 
 يف كلو  4ادلتخيل كقصد"إلبداعي، ، ويف ادلتخيل اادلنتظر كقصدادلتذّكر كقصد، ويف االنتظار،  - الردّ 

خاص بنوع ىذه  ادلعيشات، كما حيافظ  Noématique ىذه ادلعيشات يسكن معٌت نومائي
 ة أردنا أف نستعيدحاضرة كل مرّ  دىاصل ادلعيش نفسو يف نوعو اخلاص بو بنفس النواة اليت ديكن أف

فالوصف . 5حافظنا على دقة الوصف األمُت ذاهتا واستعملنا األلفاظ ذاهتا""إذا ما  الشيء ذاتو فيها
ضع جملرد الصدفة وإمنا تلتـز لقوانُت ماىوية زباليت ال  ذبميع كل التمييزاتالقصدي األمُت يستدعي "

                                                           
، إىل بُت الوعي واحلقيقة من مرحلة التمايزىوسرؿ نتقل ييف عملية تركيب ادلعيش، حبيث  Noèmeأدخل مفهـو النواما   1

احملتوى الذي يكوف موضوعا يطلق على  -أي مفهـو النواما-، وىو تضمن الوعي للحقيقةف بينهما ويف مرحلة متقدمة إىل التضاي
  Ideen 1, p303. لفعل اإلدراؾ القصدي ادلرتبط بالشعور

2 Ibid, p307. 

( ووصوال إىل تأمالت 4741) 4إليو األحباث الفينومينولوجية بدء من مؤلف أفكار ت  يظهر جليا البعد الًتنسندنتايل الذي ضل    3
هتيمن على فكر  نطقية اليت كانتادا عن كل التفسَتات النفسية وادلابتع (، حبيث عرفت القصدية يف ىذه ادلرحلة4777) ةديكارتي

دبوقفها ادلاىوي اخلالص والوضع بُت قوسُت لكل ما ىو ترنسندنتايل، وببقائها يف ز الفينومينولوجيا ، وما ميّ ىوسرؿ أوؿ األمر
الًتنسندنتايل، على ىذا األساس أطلق عليها اسم اجملاؿ حها لألسئلة ادلعقدة ادلتعلقة بميداهنا اخلاص بالوعي احملض وطر 

     .Ibid, p298الفينومينولوجيا الًتنسندنتالية. 

4 Ibid, p315.  

5 Ibid 
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، فعملية اإلدراؾ بواسطة الفعل القصدي تستلـز ربويل ادلعيش ادلقصود 1تها عرب مفاىيم صارمة"ثبّ وت
سم بالثبات واليقُت داخل الشعور ادلتعايل بعالقات أولية وضرورية ديكن إىل ماىيات خالصة تتّ 

 .إخضاعها للتحليل ادلاىوي

ي ا ىي وعي، ىة دبأنا مفكر  كل  فىي أ ؛ببداىة أساسية الًتنسندنتايل التحليل القصدي و  وج  ي  
اليت ودبا أهنا كذلك فإف كل مرحلة من مراحل اإلدراؾ ، 2الذي تقصدهدبعٌت من ادلعاين داللة للشيء 

ويف ىذه احلالة تكوف الداللة  مقصود يف اإلدراؾ،دبا ىو  نجزىا األنا ىي دبثابة وجو للشيء ذاتوي
يتعُت  حبيثالشيء، بو من قبل  الذي سبلئ القصدية نفسها يسبقها ادلعٌت ، أي أفّ 3قصدال سابقة عن

أف يتجنب  -ف الساذجوبغية االبتعاد عن الوص-وىو بصدد إجراء ربليلو  الفينومينولوجيعلى 
وربديد أجزائو، ألنو يف ىذه احلالة تكوف "القصدية اليت تشكل الوعي مالحظة الشيء مباشرة 

، وبعبارة أخرى فإنو لن يكوف 4"ي الغَت حدسي وكذا ادلالحظة ادلاضلة للمعٌت رلهولةاحلدسي أو الوع
التأليفية واليت سبكننا من وعي الشيء يف ذاتو،  د بوضوح أفعاؿ التفكَت وال وحدهتابوسعنا ربدي

 .5عنا" زلجوبة اخلفية مةتبقى العمليات ادلقوّ "وبالتايل 

ىو  من دراسة القصدية باعتبارىا إحدى التيمات األساسية للفينومينولوجيا إف اذلدؼ الرئيس
ربديد ادلوضوعية الفينومينولوجية اليت ال يستقيم بدوهنا أي حبث، وقد بلغت ذروهتا يف التأمالت 

جعلت تنشط داخل احلقل الًتنسندنتايل الذي بلغتو بعد قطع أشواط كثَتة  الديكارتية حُت أصبحت
بصدد  وىوالفينومينولوجي يكوف  )الشيء( يسكن ساحة الوعي بعدما كاف مفارقا لو. من ادلوضوع

لوعي، فهو يالحظ يف يف اضاتيكشف عنو كم وكل ما ديكن أف  Entité ي كيافألدراسة ال
الذي  يصدر عنها، أي باألنا ادلفكرة باألنا اليت أف يلحقو ليس فقط ىذا الكياف يف ذاتو، وال ويصف

هولة للفكر، بأف يكشف ر يلج احلياة اجملنظره ادلتفكّ "ا ذلا كفكرة، بل بالعكس فإف يكوف ىو نتاج
                                                           

1Ideen 1, Ibid, p316. 

2 Méditations, p 86. 

3 Ibid 

4 Ibid, p87. 

5 Ibid 
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وراء  اط الدفينة ذليكل األنا، اليت تقفاألمناط ادلختلفة للوعي وكذلك األمنوحيدد التأليفية ادلراحل 
   .1"أو من أجلو لألنا عٌت شلا ىو حدسي وما ىو غَت ذلكعملية وضع ادل

تفكَت  ال ، أي أهنا تصَت2ية"تشكل ماىية احلياة اإليغولوج"عندما ربمل القصدية معٌت أعم 
"لكيفية ينتمي Doxa 3كّلو والتمثل بأمشل معانيو، كما أهنا ربيل إىل ادلفكر فيو دبا ىو اعتقاد

ىو فعل  ،كل ما ىو ثابت وحقيقةف ، 4..."لليقُت: اليقُت مطلقا، االدعاء، الرجحاف، الشك،
باعتباره أحد أساليب الفعل اإلدراكي أكثر  5اإلدراؾ القصدي ذاتو، "والذي يعترب يقينا أصليا ثابتا"

 درؾ نفسو.من كونو صفة نابعة من ادلوضوع ادل

يتوجو دائما حيث بكيفية أصلية حُت تتم  ،ذبربتويرتبط فعل اإلدراؾ دبا ىو قصد يف فضاء 
يف ىذا احلاضر  ؛بصفتو مركزه، ىذا احلاضر الذي ىو "رلاؿ لو امتداد على أساس احلاضر الفعلي

لى إثرىا الزماف دبا ىو ماضي ، وىي اليت يتشكل ع6ادلمتد ىناؾ دائما نقطة سبثل ذروتو الفعلية"
جانبُت، ولو أنو متنوع البنية،  فق ذوألذي لو اومستقبل. إف القصدية دبا ىي إدراؾ يف "اآلف الواقف 

شلا تغمرمها ىالة شلا يهم بادلضي و ، حبيث 7"مها سلسلة االحتفاظات والتطلعات قصديُتربت عنوانُت 
. إف ما و  بالقدـو وما يهم باشرة وىو ينزلق...م للوعيهم بادلضي يبقى حاضرا ي"شلا يهم بالقدـو

يكتسب اإلدراؾ القصدي الذي بفضلو تتّم  . بفضل االحتفاظ والتطلع8يكوف حاضرا مع اآلف"
                                                           

1 Méditations, p 86. 

 .410، مصدر سابق، صاألزمة  2

كوهنا أحيانا  للمعرفة، إاّل أنو حيددىا نومينولوجي و للبحث الفيبالرغم من األمهية اليت يوليها ىوسرؿ للقصدية دبا ىي مؤسسة   3
أنظر  ؛ فهي اعتقاد ظٍت تًتاوح حقيقتو بُت اليقُت واالحتماؿ والشك.عندما ال يظهر ادلوضوع ادلقصود بكيفية أصلية، بفراغ امتالء

 .714، 410ص  األزمة، ص

مشكل فينومينولوجي ن اليقُت، األمر الذي جعل منها ربمل ىذه الدرجات ادلتباينة م القصدية خاصيتها ادلؤسسة عندما تفقد  4
أمرا مستحيال. رللة حوليات الفينومينولوجيا والتأويلية، يوسف بن اضبد، القصدية ومشكل  طة هباادلنو  معو وظيفة التأسيس باتت

 .     17ا عند ىوسرؿ، مرجع سابق، صتأسيس الفينومينولوجي

 .471مساح زلمد رافع، الفينومينولوجيا عند ىوسرؿ، مرجع سابق، ص  5

 .717األزمة، ص  6

 .711ادلصدر نفسو، ص  7

 .717ادلصدر نفسو، ص   8
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ن داخل الذات معٌت "التزمُت الذي دينح يف نسق البناء لكل معٌت خاص للكائ عملية التأليف والتقّوـ
حيث يكوف فيها  2والذي دينح للقصدية خاصيتها األساسية ادلتمثلة يف الًتقب 1شكلو الزماين"

الشعور بكل أفعالو اإلدراكية على أىبة االستعداد باستمرار لكي يقتنص ادلوضوعات اليت تظهر يف 
  سم بالطابع ادلاىوي.ليحيلها إىل مدركات ذاتية تتّ  القصديةرلاؿ ىذا الشعور ويف آفاقو 

الدرس الفينومينولوجي باعتبارىا تيمة ال ال ديكننا القبض على معٌت القصدية دبعزؿ عن رلمل 
ننا من فحص معناىا، وال إدراؾ غايتها، إف تأخذ كباقي التيمات معٌت النسق ادلنغلق الذي ديكّ 

القصدية دبا ىي التوجو إىل الشيء ذاتو، فعل يستدعي انتباه الوعي وإبقاءه على أىبة االستعداد 
ولن يكوف للقصدية معٌت إاّل دبا ولوجي كل شرعيتو، الوصفي الفينومينلتحليل ادلستمر لكي دينح ل

 الفينومينولوجي وادلاىوي وادلتعايل دبختلف تصنيفاتو،" يضفيو عليها "اإليبوخي الفينومينولوجي والردّ 
     واليت ستكوف ىي تيمتنا التالية. 

                                                           
 .711ادلصدر نفسو، ص ، األزمة  1

الًتقب أو االنتظار: وىو الزمن احلاضر ادلقبل الذي تتم فيو عملية التكوين األصلي للمعٌت والذي فيو ينبثق معٌت وجود ادلقبل   2
 ها.نفس ر نفسو، الصفحةدبا ىو كذلك. أنظر: األزمة، ادلصد
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  ودنظرية الّرداإليبوخي الفينومينولوجي و  :المبحث الثاني
ترتيب خطوات ادلنهج يستدعي التحليل الالحق توضيح فكرة أساسية فيما خيص 

ديليها ضرورة مث االنتقال إىل نظرية الرّد القصدية  تيمةفليس غرضنا من البدء ب 1،ومينولوجيالفين
كل االعتبارات اليت ديكن أن التصّور التقليدي للمنهج كما ىو احلال يف العلوم الطبيعية، بل إن  

ينشط نّتخذىا وضلن بصدد التعريف هبذا العلم اجلديد ىو أننا نقف على الطريقة اليت بفضلها 
ترنسندنتالية مل يسبق ألحد أن وطأىا كوهنا "فلسفة  "أنا مفكرة"على أرض التحليل الفينومينولوجي 

واقعة ضمن بعد مستحدث إزاء كّل معرفة طبيعية، يستجيب لو منهج مستحدث سبام االستحداث 
 .2سلالف لنظَته الطبيعي"

 -يستحدث  وأخرى منهجية جعلتلو لعراقيل معرفية و عرف فكر ىوسرل انبثاقا رافق عملية عز 
ادلعرفة الطبيعية تارة ومعها  4نقديساعده على  3مفهوما جديدا -ىل ذلك دعت الضرورة إة يف كل مرّ 

ة صلد مفهوم ويؤسس للفينومينولوجيا تارة أخرى. ومن ضمن ىذه ادلفاىيم ادلركزي نقد نظرية ادلعرفة،
 . 1بادلعٌت ادلقابل للشك الديكاريت الشامل، 16ة يف مؤلفو أفكارمرّ الذي وظّفو ىوسرل أول  5الردّ 

                                                           
ل عندما نتحدث عن الفينومينولوجيا كنسق ثابت، أو  مقصودة عند ىوسر  –وىي يف اعتقادي على األقل  -صلد صعوبة   1

، فيمكن أن نبدأ بالقصدية تارة كما أّن ىذه از مراحل اشتغاذلكمنهج صارم، وذلك من خالل التداخل وعدم الًتتيب الذي دييّ 
 .Ideen1, Ibid, p85األخَتة تستدعي عمل الرّد تارة أخرى. أنظر على ىامش: 

 .95إدموند ىوسرل، فكرة الفينومينولوجيا، مصدر سابق، ص   2

، وربديدا عند 8151نتج مفهوم الرد الفينومينولوجي عند ىوسرل أول مرّة عندما كان بصدد إعداد كتابو حبوث منطقية سنة   3
ة وكيفيات العطاء، وضرورة العودة إىل الذات الًتنسندنتالية ادلطلقة. األزمة، تطرقو دلسالة التعالق القبلي الشامل بُت موضوع التجرب

 .168، ص88مصدر سابق، اإلحالة رقم 

أخذ مفهوم الرّد معٌت النقد يف فكرة الفينومينولوجيا، وما ديكن أن نالحظو ىو أن كل ادلفاىيم الفينومينولوجية تطورت بادلوازاة   4
 . 66البعض؛ سباشيا مع التحديد الذي محلو معٌت األنا. الفكرة، ص مع بعضها 

ومينولوجيا بعزلو عما ديكن أن يقًتن معو يف الفهم، وذلك ستكون زلاولتنا يف إماطة اللثام عن ىذا ادلفهوم احملوري داخل الفين  5
دبقابلتو دبفهوم الشك الديكاريت الذي يعترب أحدث أشكال نقد ادلعرفة. صلده أيضا بتسمية اإليبوخي، وقد استعاره ىوسرل من 

ازباذ أية وضعية وحيرر الشّكاك اليونانيُت والذي يعٍت عندىم: ادلوقف الذي بواسطتو يعلق الشخص حكمو، حبيث يتوقف عن 
  .Jean Pierre Zarader, Le Vocabulaire des philosophes, Ibid, p121نظره. 

يعترب اإليبوخي الًتنسندنتايل على حّد تعبَت ىوسرل: رلرد تعّمق متمعن يف اإليبوخي الديكاريت لكتاب تأمالت ميتافيزيقية"   6
مباشرة إىل األنا إاّل أنو الذي بلغو عن طريق "تطهَت نقدي من أحكام ديكارت ادلسبقة وأخطائو" وىو يعتربه بالرغم من أنو يقود و 

 .149من أي مضمون". أنظر: األزمة، مصدر سابق، ص  "فارغ
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على  بقيوي  نسبة لديكارت ما يوضع موضع شك ىو عامل األشياء الذي حييط باألنا، بال
"فإّن ما نضعو  2الفينومينولوجي لردّ لالعامل اخلارجي. أما بالنسبة وحقيقة وجوده مقابل  صالحية

جود، حاضر من مو  بأن العامل الطبيعي 3ادلوقف الطبيعي"فًتاض العام الذي يقف وراء االخارجا ىو 
، وبادلقابل فإن ما يبقى ىو "زلايثة الوعي لذاتو يبقى ىنا كحقيقة بالنسبة للوعيأن  أجلنا وال يفتأ

 .4عندما يوضع العامل اخلارجي بُت قوسُت"
ضع وجوده و ، وال لعامل على الطريقة السفسطائيةل نفي "ىو ليس معٌت الوضع بُت قوسُت 
حول من كل حكم  نعاإليبوخي الفينومينولوجي الذي دي ةارسشلزلل شك كما يفعل الشّكاك، ولكن 

، ويسمح يف الوقت نفسو لألنا والعامل أن يكونا ظاىرة فينومينولوجية 5الزماين للعامل"-الوجود ادلكاين
  .6ن ذايت لنفس الوعي"ن موضوعي ومكوّ زلضة، أي "كمكوّ 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                     
1 Edmund Husserl, Ideen1, Ibid, p102.  

ث. فهو الرد ديكننا أن ضلتفظ هبذه التسمية )الرد الفينومينولوجي( حلُت أن يأخذ أبعاد أخرى تستدعيها مراحل متقدمة من البح  2
، ومفهوم ذو ثالثة أبعاد )اإلبوخا الفلسفية، الرّد ادلاىوي اإليدوسي، واإلبوخا 8591ادلعريف يف فكرة الفينومينولوجيا 

، وعّم معناه كامل الفينومينولوجيا اذلوسرلية كونو أصبحت 8586 8الفينومينولوجية بالذات أو اإلبوخا ادلتعالية( يف أفكار 
لة ربمل معٌت فينومينولوجيا الرد الفينومينولوجي. أنظر: يوسف بن امحد، الظاىرة وادلنهج "فينومينولوجيا الفينومينولوجيا مج

 .  869، ص 1991ىوسرل"، مركز النشر اجلامعي، تونس، 

3 Ideen1, Ibid. 

4 Alessandro TREVINI BELLINI, Suspension du capital- monde par la 
production de la jouissance », Marx entre Aristote et la phénoménologie, 
Université de Paris Ouest, 2011, p 394.       
5 Ideen1, Ibid, p102. 

6 Alessandro TREVINI BELLINI, Ibid, p 395. 
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 ديكارت، كون 2عند ىوسرل عن معٌت الشك الديكاريت الفينومينولوجي 1يتمّيز اإليبوخي
هي عندىا كّل شك؛ عند األنا ادلفكرة اليت تتأسس عليها كّل تة البدء اليت ينيشك ليتوصل إىل نقط

كل الق  خخالقها و ره اإللو األنا باعتبا تضمن صالحية ىذه معرفة، مدعومة بالعناية اإلذلية اليت وحدىا
جيمع بُت ما ىو ميتافيزيقي وما "ارتياب، وىو يف ىذه احلالة و واإللو يف منأى عن كل خطأ  ،شيء

أي عندما يعّلق احلكم عن العامل من  ،وجيارسة اإليبوخي الفينومينولبينما عند شل. 3ىو تيولوجي"
جهة وجوده على ىذه الكيفية أو تلك، عندما يتوقف عن اإلديان بصالحية وجود ىذا العامل، فإن 

 األمر الذي جيعل مهمة 4ة للوعي"ي"الفينومينولوجيا تعمل داخل اإليبوخي ذاتو، كعلم للماىية احلقيق
    .5فقط" Egologiqueالبحث عند ىوسرل تقتصر على ما ىو "إيغولوجي 

هتدف عملية الوضع بُت قوسُت إىل ربديد اجملال الذي ينشط ضمنو البحث الفينومينولوجي، 
، حاضرا، فإنو ىنا أمامي ماثال بالرغم من بقائو لعاملاُت قوسُت يشمل افًتاض وجود ودبا أن الوضع ب

أطرح جانبا كل يقُت اكتسبتو عرب ىذه العلوم الطبيعية مهما كانت قيمتها ادلعرفية ومهما  "أن  بوسعي
، بأن أخرجها من دائرة وعي، وأمتنع عن االعتقاد يف حقيقتها، وأن ال كانت شدة اصلذايب ضلوىا

  .6معقولة أجعلها أساسا دلعرفيت"أتبٌت أية قضية ربمل بداىة 

                                                           
 أو اإليبوخي ذلما نفس الداللة، وىي الوضع بُت قوسُت، أو تعليق احلكم. أنظر:  الرّد الفينومينولوجي  1
  Philosophie III, René Schérer, Husserl la phénoménologie et ses 

développements, p  
 

ومي اإليبوخي والرّد دبختلف معانيو داخل الفينومينولوجيا، فبالرغم من أن جيدر بنا توخي شيئا من احلذر عند استعمال مفه  2
ذلما نفس الوظيفة إاّل أّن اإليبوخي أمشل من الرد كونو يعٌت "بتعليق مجيع الفلسفات والنظريات والرؤى وادلفاىيم السالفة" على 

دبا ىي ما يظهر إىل الظهور احملض الذي يظهر للوعي". يوسف الفينومينولوجيا، بينما الرّد الفينومينولوجي فهو "رّد عامة الظاىرة 
 .89بن امحد، ادلرجع نفسو، ص 

3 Françoise Dastur, La phénoménologie en questions. Langage, altérité, 
temporalité, finitude, Vrin, Paris, 2004, p63. 
4 Ibid, p63. 

5 Ibid, p63. 

6 Ideen, p103. 
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 ،positivisme أيضا بادلعٌت الذي حددناه عن ذلك الذي تدعيو الوضعيةإليبوخي ايتمّيز 
بعزل وتعليق ما لو  1ة التجريبيةقية ذباه األحكام ادلسبوادلتمثل على وجو اخلصوص يف النزعة الشكّ 

حقائق آنية، وال ىو  فليس اذلدف من الرّد ىو الوصول إىل .ة وليس ما يتعلق بادلاىيةعالقة بالتجرب
 يف مشوليتو كما يعطى للتجربة يف ادلوقف الطبيعي ملبادلنهج، وإمنا أخذ العاالتأسيس لعلم خاص 

يف  ر من كّل نظرية أو علم يقدّم لنا العامل على أساس من احلقيقة، وهبذا ادلعٌت يصبح العاملوالتحرّ 
  لنفي.، ال باإلثبات وال با2"بدون قيمة" نظرنا

فتعليق احلكم ىو يستلزم الرّد الفينومينولوجي االنطالق من األرضية الطبيعية إلصلاز مهامو، 
. 3بشكل من األشكال إصلاز دلهمة الرّد ولكن ليس بادلعٌت اإلجيايب الذي جيعلنا نستفيد من خدماتو

خلالص الذي يستدعي ىو أيضا أنا فإذا كان الوعي الذي نريد أن نبلغو بواسطة الرّد ىو الوعي ا
 الذي "جيعل مٍت من ادلوقف الطبيعي ورة إىل االنطالقفإننا مدعوون بالضر ومعيش خالص، ، خالصة
 ي، أمارس أفكارا وأفعاالضمن العامل الطبيعحقيقي، شيء طبيعي ككل األشياء األخرى  إنسان

ة عن ذات إنسانية فهي بداىات داخل للوعي، بادلعٌت الضيق والواسع، وىذه األفعال دبا أهنا صادر 
ولكن، كيف ذلذا الوعي أن يبلغ األرض اليت ينشط عليها وىي بالضرورة . 4ىذه احلقيقة الطبيعية"

 وما ىي ادلميزات اليت ذبعل منو وعيا فينومينولوجيا قادرا على بلوغ ادلاىية؟غَت أرض ادلوقف الطبيعي، 
 .5عندما نضع العامل كّلو دبا فيو ذواتنا بُت قوسُت؟نا ويف النهاية ماذا يتبقى ل

يطلق عليو اسم  6وجودا خاصاعند ىوسرل الفينومينولوجي  يكتسب الوعي بعد إعمال الردّ 
لة عمل الرّد الذي زلصّ  وىو ،résidu phénoménologique "الباقي الفينومينولوجي"

                                                           
1 Ideen, Ibid, p82. 

2 Ibid, p104. 

3 Ibid, p105. 

4 Ibid, p107. 

5 Ibid, p106. 

يف حبثو عن اجملال اخلاص بالفينومينولوجيا، والذي يستدعي ضرورة اخلروج من العامل الطبيعي بتعليق احلكم والوضع بُت قوسُت   6
وإن بكيفية غَت مكتملة الوضوح إىل اإلشارة إىل أّن الباقي الفينومينولوجي  8ىو طبيعي، خيلص ىوسرل يف مرحلة أفكار لكل ما

résidu phénoménologique  الذي ينتج من ىذه العملية ىو ما ديكن أن نسميو "قطاع الوجود األصلي" الذي ديكن
 .Ideen1, p108أن يصَت حقل عمل الفينومينولوجيا. أنظر: 
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عملية االنتقال من ادلوقف بشكل من األشكال كذلك العامل الطبيعي، وىو  و  األنا مورس على
 ينتقل من احلالة، ذبعل الوعي ىو اآلخر بكيفية واعية ىي تتمّ الطبيعي إىل ادلوقف الفينومينولوجي، و 

آلخر إيبوخي من نوع خاص والذي يتطلب ىو ا ،دبا ىو وعي ترنسندنتايل ةاخلالص ة إىل احلالةالطبيعي
يف ىذه احلالة اليت سبّكن الوعي من االستغناء عن كل ما  .1"اإليبوخي الًتنسندنتايل" ىوسرل سميوي

، "فالوجود احملايث يف ىذه احلالة ال ريب ىو وجود  2صفة الشرعية كونو مفكر فيو ديكن أن دينحو
 تستند عليو أشياء العامل، دبعٌت الوعي احلاضر وليس الوعي ادلصمم منطقيا. 3خالص"

في الذي ين 5معٌت ادلوناد 4"نظام للوجود مغلق على نفسو"يتخذ الوعي اخلالص دبا ىو 
ث يصبح تقّوم دون أن ينفي القصدية، حبي  -الوعي واألشياء – القة السببية اخلارجية بُت عادليالع

حبيث جيد الوعي  .6، بل القصديréelتخذ صفة الواقعي ون أن يدالعامل داخل الوعي 
عٌت وهبذه الكيفية يأخذ العامل واألشياء م 7الفينومينولوجي مثل موناد اليبنتز إمكان اخلروج يف الداخل

، قصدية ،دبا ىي "ومبدئيا فقطوإمنا  ،يف ذاهتا لعامل أو األشياءعٌت احلقيقة ليس دبا ىي ماىية لم
، فليس ىو 9"ادلتفرج غَت ادلهتم. إن الوعي يف ىذه احلالة "يرسي يف ذاتو 8"معروفة، شلثلة بكيفية واعية

ىو بفعل الرّد نقدا موجها للموضوع وال لذاتو، وليس ىو كذلك نقدا موجها للتجربة أو دلعرفة 
، ال هم على أنو "إيبوخي رييبجيب أن يف العامل ادلوضوعي، كما أنو الوجود احلقائق يف ذاهتا ادلتعلقة ب

                                                           
ينتج عن اإليبوخي الفينومينولوجي موقف ماىوي خالص، جيعل الوعي يطرح كل اإلشكاليات الًتنسندنتالية ادلعقدة دون أن   1

   Ideen1, pp 108, 298يربح ميدانو، ذلذا السبب تسمى الفينومينولوجيا الًتنسندنتالية. أنظر: 

ىو مكتف حبالو، فحىت يف حالة اهنيار العامل يقول  ال يكون الوعي يف ترنسندنتاليتو اخلالصة حباجة إىل شيء يربر وجوده، ألنو  2
 Ibid, p162ىوسرل: أكون وعي قصدي، لكن أقصد الدمار. 

3 Ibid 

4 Ibid, p 163. 

5 Méditations, p 117. 

6 Ideen1, p164. 

يستعَت ىوسرل مفهوم ادلوناد عن اليبنتز الذي لو داللة الشيء ادلنغلق على ذاتو، أو ادلكتفي بذاتو، والذي ليس لو "أبواب وال   7
 قّوم الوجود اخلارجي من داخلو فقط. أنظر:نوافذ" وىو رلاز على أن الوعي دبا ىو باقي فينومينولوجي ديكن أن ي

Françoise Dastur, La phénoménologie en questions, Ibid, p 66. 

8 Ideen, p 165. 

 .696األزمة، ص  9
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فكل ىذا ىو عبارة عن مواقف  2"وضعية تعليق إشكايلال جيب أن يبقى يف " ويف ادلقابل ،1"أدري
ومينولوجي فادلوقف احلقيقي الذي يتطلبو رلال البحث الفينجيب على الفينومينولوجي أن ديتنع عنها، 

بشكلو السليب، فإنو سرعان ما ينكشف ادلوقف الفينومينولوجي حاضرا  وتعليق   وإن كان منع  ىو: 
    .ومفهوما لدى صاحبو

يتضح اآلن أنو دبقابل ادلوقف النظري الطبيعي الذي ال يتحقق إاّل دبالزمة العامل كموجود قائم 
خارج رلال ضع كل ما ىو فيزيائي ذي يال لوجيبذاتو، ىناك موقف آخر ينتج عن اإليبوخي الفينومينو 

فعوض أن نعيش يف السذاجة اليت ذبعل من التجربة ، 3"رلال الوعي اخلالصإّن ما يتبقى ىو " الوعي.
عمل الرّد الفينومينولوجي الذي ديكننا أن ن  التجربة اإلمربيقية تسمو على ما لو طبيعة ترنسندنتالية 

 .للعامل constituant؛ حبيث يصبح الوعي ىو ادلقّوم الوعي واحلقيقة العالقة القائمة بُت عكسي
خلي تز استعدادنا على الحيفّ "إن فهمنا للتالزم القائم بُت العامل وادلوقف الطبيعي يقول ىوسرل ىو ما 

ية التجربة اخلارج –االعتقاد الذي جيعل من العامل  ؛4عن ىذا االعتقاد الذي يدعم ادلوقف الطبيعي"
  ىي اليت ربدد معٌت الوجود ادلوضوعي. –

الوعي عن كل ما ىو معطى يف ادلوقف الطبيعي، فإن خبالف ما ديكن أن يفهم من عزل 
قد ربح الوجود  فهو ،، مل "خيسر شيئا بل بالعكسالوعي الفينومينولوجي دبا ىو مقّوم لذاتو والعامل

 يقّوموتشف أنو خيفي بداخلو ترنسندنتالية العامل، اخلالص يف مشوليتو، الذي إذا ما أدركناه جيدا، سنك
من داخل ادلوقف   -إذا ما شئنا أن نفصل فيها بعض الشيء -. تتّم ىذه العملية 5"بداخلو

إدراكنا وذبربتنا، ومن خالل ما يعطى لنا يف ىذا العامل من وحدات  عربالطبيعي، الذي نعيش فيو 
  احلقيقي. واحلاضر أو6ة"ألشياء "تكتسي طابع اآلني

                                                           
 .696، صادلصدر نفسواألزمة،   1

 .، الصفحة نفسهاادلصدر نفسو  2

3 Ideen, Ibid 

4 Ibid 

5 Ibid, p166. 

6 Ibid 
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على  أفعال للتفكَت 1عرب إصلازيصدق القول نفسو على العلوم الطبيعية اليت تكتسب حقائقها 
بدورىا تكون أساسا  يف التجربة، وىيعطى أخذ احلقائق كما ت  ، واليت دبوجبها ت  طريقة منطق التجريب

قوسُت الفينومينولوجي ديّكننا من التصدي لكل ىذه اإلصلازات حلائق أخرى ترنسندنتالية. فالوضع بُت 
تكون األحباث الالحقة لفعل اإليبوخي  ، ومن مثّ أطروحاتوأساسها وذبعلنا ال ننخرط يف  الفكرية من

"منسك عبارة عن أفعال للفكر مّتجهة ليس ضلو تلك األطروحات كوهنا حقائق تقّدمها التجربة، وإمنا 
  .2ىي وجود خالص"هبا يف ذاهتا دبا 

وقف ليس من السهل احلديث عن وعي خالص بادلعٌت الذي يقصده ىوسرل انطالقا من ادل
الكالم عن أي شيء دبعزل عن الطبيعة اليت ننجز من خالذلا ليس شلكنا أيضا  وبادلثلالطبيعي، 

ا أن "نفكر يف اللون ذبريداتنا، فكل ما ديكن أن نعطيو طابع التجريد ىو ذو أساس طبيعي، فليس لن
يالزم وعينا  ، فالطبيعة )العامل ادلوضوعي ادلكاين الزماين(3مثال بعيدا عن امتداده الطبيعي يف األشياء"

باستمرار وىو الذي يشكل رلال حبثنا يف العلوم الطبيعية، ومع ذلك "فليس ىناك ما دينعنا أن نوقف 
واقعيتها رغم أّن ىذا االعتقاد دائم احلدوث طوال الوقت يف أي اعتقاد يف  –التعبَت  إن صحّ  –

 .4عملياتنا الذىنية"
بسيكولوجية ذبربة  -وقبل كّل شيء  -من حيث ىي  5الفينومينولوجية ادلركبةتتشّكل التجربة 

، واليت تتخذ من الثاين نفسيأحدمها فيزيائي زلض و  ؛بسيكولوجية ذبمع بُت بعدين متباينُت

                                                           
ديثل فعل "اإلصلاز" عند ىوسرل االنتقال إىل الفينومينولوجيا الًتنسندنتالية، فاحلضور ىنا ىو دبعٌت األفق حلياتنا ادلنغمسة يف   1

الطبيعي ىو رلرد إجراء، يكون باستطاعيت أن أعّلقو ويف الوقت نفسو أن أقّومو. أنظر  ادلوقف الطبيعي، فحُت أعلم أّن ادلوقف
 Ideen1, p166،  6اإلحالة رقم 

2 Ibid. 

3 Ibid, p168. 

ادلًتمجة ضمن  8581عادل مصطفى، فهم الفهم، مدخل إىل اذلرمنيوطيقا، من زلاضرة ىوسرل االفتتاحية يف فرايبورج   4
 .811، 818ص  الكتاب، مرجع سابق، ص

5 Edmund HUSSERL, Notes sur Heidegger, de l’article pour l’Encyclopaedia 
Britanica, 1er version, traduit par Jean Luc Fidel, les éditions de minuit, Paris, 
1993, p79. 
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، فكل ادلفاىيم اليت ذلا طابع نفسي تنتج بالطبع من 1واللحمة الفيزيائية مبحثا ذلا"العالقات النفسية "
عة تصدر من خالل التجربة النفسية، وبادلثل كل ادلفاىيم ذات الصبغة الطبيعية، ادلنتمية لعلوم الطبي

إن ربّويل النظر من شعور غَت مفّكر لشيء طبيعي إىل الشعور يف ذاتو للشيء نفسو .التجربة الطبيعية
، وىو بصيغة أكثر وضوحا "ربريرا 2فعل اإلدراك نفسوىو انسحاب للوعي من إدراك غَت مفّكر إىل 

 3"للعامل خفاء، من قيد العطاء ادلسبق لنظر الفيلسوف من القيد الداخلي األقوى واألمشل واألكثر
 "فوق العامل الذي أصبح بالنسبة لو جيد نفسووهبذه الكيفية، وبعد إصلاز اإليبوخي الفينومينولوجي 

انية تعطيل حُت إصلازه إمك  -أي الرّد الفينومينولوجي –وىو دينح  .4ظاىرة دبعٌت فريد سباما"
الصالحية اليت ينجزىا الشخص ادلد رِك، فبالرغم من أن الوعي لن يكون باستطاعتو أن يغَّت "بكيفية 
اعتباطية اليقُت إىل شك، أو إىل نفي، وال اإلعجاب إىل استقباح، احلب إىل كراىية، الرغبة إىل 

، أي أن جيعل خارج اإلصلاز كّل ىذه 5امتناع، لكن ديّكنو بكل بساطة أن ديتنع عن أي صالحية"
 األىداف. 

ظهور  ت رلردوىي ليس، 6معٌت الظاىرةلوجيا داخل الفينومينو يأخذ الوعي أو الكائن النفسي 
الشيء  فرق بُت ظهور 7شيء وإمنا ىي الكائن ذاتو، فليس ىناك يف الظاىرة الفينومينولوجيةالظهور 

زبضع ذلذا التحديد ديكن وبصفة عامة فإن الظاىرة الفينومينولوجية اليت  .الذي ىو عليو ائنوالك

                                                           
1 Edmund HUSSERL, Notes sur Heidegger, Ibid, 79. 

2 Ibid, p98. 

 .148األزمة، مصدر سابق، ص  3

 .141ادلصدر نفسو، ص  4

5 Edmund Husserl, La crise des sciences européennes et la phénoménologie 
transcendantale, traduit de l’allemand par Gérard Cranel, Gallimard, Paris, France, 
2004, p266.  
6 Philosophie III, René Schérer, Ibid, p291  

 

ادلعٌت يظهر االختالف جليا بُت الظاىرة بادلعٌت الطبيعي دبا ىي "الشيء الذي يظهر كواقعة بالنسبة لألنا النفسي"، و   7
يوسف بن امحد، الظاىرة الفينومينولوجي دبا ىي الشيء الذي يظهر كماىية، ظهورا أصليا وبديهيا بالنسبة لألنا احملض. أنظر: 

 .814وادلنهج "فينومينولوجيا ىوسرل"، مرجع سابق، ص
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الذي  1األرضية العامة للحياة البشرية يف العامل"هنا "عامل ادلعيش وحده من حيث ىو حصرىا يف أ
عطى لنا أول األمر يف  الذي نعيش فيو حدسيا، لكن كما يحييط بنا بكيفية عينية ويف نسبيتو، العامل
اليت يتعُت  2امل ىي على وجو التحديد "فرز تيمة األحباث"التجربة البسيطة. فمهمة اإليبوخي الش

فالذات الطبيعية ال ديكن ذلا أن ربدد بوضوح ادلعٌت احلقيقي للظاىرة على الفينومينولوجي تناوذلا. 
، وىي 3"مينولوجيالفينو الفينومينولوجية، ألهنا وبكل بساطة "ال تزال ذبهل فكرة وإمكانية وجود الرّد 

باكتفائها بالنشاط داخل أطروحة ادلوقف الطبيعي الذي يتصف بالسطحية كونو خال من كل تأمل 
تنسجم مع طبيعة البحث  ًتض ذات من أي شكلفلسفي، تكون غَت مؤىلة سباما ألن تف

  .4وحده وبعد إجرائو فقط"الفينومينولوجي الذي ال يستقيم إالّ "بفضل الرّد 
الذي انشغل دبهمة إظهار  5الرّد ادلعريفمعٌت حيمل مفهوم الرّد يف فلسفة ىوسرل أول األمر 

ال تليب مطلب ىوسرل يف  واليت ،بصورتو الطبيعةالعوائق اإلبستيمولوجية اليت تقف يف وجو العلم 
ديكن أن يصَت  إصلازهالكشف عن ادلعيش يف إطالقيتو، "فكل معيش عقلي وكل معيش بعامة حُت 

شرحو دلا جيب أن تكون عليو ادلعرفة يقول ىوسرل يف  6موضوعا لرؤية وأخذ خالصتُت"
رفة يف ادلوقف الذي ديّكن من إظهار ادلع  تستدعي موقفا آخر مغايرا سباما؛الفينومينولوجية اليت

تتأسس  8. فمهمة الرّد ىنا ىي البحث عن "دائرة انعطاء مطلق"7"ماىيتها وىيئتها ومستها احملايثة"
عطاء تبحث وتضيء ماىيتها وترفعها إىل رتبة االن ذلا،نقدا دبا ىي علم للمعرفة و  عليها الفينومينولوجيا

الكشف عن عناصرىا ىذا النقد اجلذري على ادلعرفة و د اتضح جليا من خالل إجراء بالنفس، وق
                                                           

 .146األزمة، ص  1

 .141ادلصدر نفسو، ص  األزمة، 2

 .891، صادلرجع نفسويوسف بن امحد،   3

 .، الصفحة نفسهاادلرجع نفسو  4

كنقد للمعرفة وىو ما اصطلح على تسميتو بالرد ادلعريف، ألن مهمتو اقتصرت على   8591بدا الرّد يف فكرة الفينومينولوجيا سنة   5
 .861يا. أنظر: ادلرجع نفسو، صعلى التأسيس للفينومينولوج

عطي ىوسرل لكلمة اإلصلاز ىنا قدرهتا الناقلة من ادلوقف الطبيعي إىل الفلسفي واليت بقيت ربملو حىت يف آخر كتاباتو. ي  6
 .66الفكرة، ص 

 .، الصفحة نفسهاادلصدر نفسو  7

 .61ادلصدر نفسو، ص  8
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وكالمها خيتلف فهي تتشكل من الذات بوصفها عارفة، وموضوع ادلعرفة  العالقة القائمة بينها؛و 
انية الربط بُت ادلعرفة اليت ىي ىو إمكجوىريا عن اآلخر، ولعل أكرب إشكال يطرح يف ىذه العالقة 

 ، وموضوع ادلعرفة الغَت معطى وادلستعلِ immanenteمعطاة وزلايثة "واقعة 
transcendant"1 إمكان بلوغ ادلوضوع "أو باألحرى  ،صبح إمكان ادلعرفة مشكالمن ىنا ي، و

 .2تو"يف ذا وىو مع ذلك ما ىو عليو ،بالنسبة للمعرفة
تعيُت للوجود احملايث باعتباره ظاىرة  - وقبل كل شيء -مة الرّد ىاىنا يف كونو تنحصر مه

ويف  3"، وليس كلحظة ذبريبيةEidosمثالية ال نفسية، كماىية وأيدوس "، فهو يعطى بطريقة خالصة
 كان نوعو، مع ادلنهج السيكولوجي.  ويف ىذا اإلصلاز يكون فعال يف منأى عن كل سباثل مهما

كان تأسيسيا وعزال عن كل ما ديكن أن يربط   "الفينومينولوجيا فكرة"فالغرض احلقيقي للرد يف مؤلف 
ة للرد ىي "طرد كل ما ىو الوظيفة األساسيو  كعلم النفس بشكلو الطبيعي.الفينومينولوجيا بعلم آخر  

مستعل عموما من حيث ىو موجود يفًتض التسليم بوجوده من غَت أن يكون معطى عطاء شخصيا 
، وىذه ادلهمة وال شك تستلزم: أن يهمل يف 4وبديهيا للتفكَت دبا ىو العيان احملض للشيء عينو"

إاّل على حيتفظ بادلقابل ال لة، على أن ارف السابقة وكل العلوم احملصّ حث الفينومينولوجي كل ادلعبال
 ، والبداىة احملضة.5الوجود الذي "حيضى باحلضور الشخصي وادلطلق"

مفعوذلا ادلعريف تفرض احلركة التصاعدية للتجدير ادلعريف يف الفلسفة الفينومينولوجية، وبعد نفاذ 
الرفع من درجة الرّد حىت يواكب مقاصد البحث الفينومينولوجي الذي صار يهتم ف الفكرة؛ يف مؤل

هت اليت وجّ  فكرهتا الغائيةوتعليق  6دبراجعة "تاريخ الفلسفات الفردية اليت ظهرت يف تاريخ الفلسفة"
سندنتايل، فهو من حيث ادلبدأ لو نفس معٌت الرّد الًتن 8يف أفكارويف ىذا ادلعٌت أخذ الرّد مسارىا. 

إالّ أّن الفرق  ،الغرض للرّد الفينومينولوجي كوهنما يعمالن ألجل بناء الفينومينولوجيا دبا ىي علم صارم
                                                           

 .865يوسف بن امحد، الظاىرة وادلنهج، ص  1

 .91الفكرة، ص  2

 .898، ص1999، نادية بونفقة، فلسفة إدموند ىوسرل "نظرية الرّد الفينومينولوجي"، ديوان ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر  3

 .811يوسف بن امحد، ادلرجع نفسو، ص  4

 .، الصفحة نفسهاادلرجع نفسو  5

 .811ادلرجع نفسو، ص  6
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حبيث أن "الرّد الفلسفي ىو اللحظة األوىل والبدائية اليت تعقبها، يف ادلقام  بينهما يكمن يف الدرجة
 الذي بفضلو ضلّصل العلم الذي يدرس ادلاىيات.  1أو اإليدوسي"الثاين، حلظة الرّد ادلاىوي 
شف نوعا من كني ،الذي يقصد عزل كّل معرفة بالعامل يف مستواه ادلعريفحُت إصلاز الرّد 

بالرغم من بقاء  2الرّد حييل العامل بأكملو إىل عدم ادلغالطة أو إن شئنا أن نسميها إحراجا، كون
ال شك أّن ىذا التساؤل مشروع وحيمل   ،3داخل العامل يل إىل ىذا العدمالتجربة اليت ضلياىا واليت رب  

نقول بأن الرّد هبذا ادلعٌت قد فقد كّل قدرة على التأسيس وأنو كثَتا من صدق ادلقدمات اليت ذبعلنا 
ترف معريف، ولكن، وىذا عل منو رلرد الذي جي 4يمولوجي"بادلقابل وقع يف متاىة "الدور اإلبست

بالضبط ما أراده ىوسرل من خالل ىذا اإلجراء، أي نقل الّرد يف مؤلف "الفلسفة األوىل" من مهمتو 
عد أكثر تستدعي شيئا من التجريد جيعل من البحث الفينومينولوجي يبت ،النقدية إىل درجة أرفع

فاذلدف األساس يف  فأكثر عن ساحة ادلوقف الطبيعي اليت كانت أول األمر منطلقا ال بديل عنو.
اليت  األنا العارفةمل معٌت اليت رب ةاألنا الثاني 5ىذه البحوث ىو "االلتفات ضلو حياة األنا ادلعيش"

األنا األوىل ىي اإلنسان ببعديو النفسي  ؛6األنا ادلوضوعجيب على الفينومينولوجي أن ديّيزىا عن 
والفيزيائي والذي تقع عليو التجربة دبا ىو جزء من ىذا العامل، وىو نفسو األنا اإلنسان أو احلقيقة 

، فاألنا هبذه 7وانيتو ادلتخفية"ج ينجز ىذا التأمل الذي بفضلو يكشف عنذي"النفسية ال -الفيزيائية
ذو طبيعة يصدق  واقعة حُت يكون موضوعا 8ديلك ماىية" faitغرار كل موجود "واقعة  الصفة على

                                                           
 .811ص يوسف بن امحد، ادلرجع نفسو،  1

2 Edmund Husserl, Philosophie première 2 « Théorie de la réduction 
phénoménologique », traduit par : ARION .l. Kelkel, puf, Paris, France, 1972, 
p97.  

، 1995وجيا وسؤال ادلنهج "أطروحة دكتوراه يف الفلسفة"، جامعة السانية، وىران، اجلزائر، بودومة عبد القادر، الفينومينول  3
 . 849ص

4 Philosophie première 2, Ibid, p98. 

5 Ibid  
6 Ibid, p100. 

7 Ibid. 101. 

 .816يوسف بن امحد، الظاىرة وادلنهج، ص  8
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اليت تتصف  اخلالصة ، أي حُت بلوغ جوانيتويدوسيألادلاىوي ا إصلاز الردّ  ، وماىية بعداجلوازعليها 
 .1بالضرورة

يستدعي الرّد اإليدوسي ضرورة عمل احلدس األيدوسي باعتباره من جنسو، فهو يشتغل 
للحدس التجرييب وشليزا "أساسا يف إطار الفينومينولوجيا الوصفية أو اإليدوسية اليت ذبعل منو فاصال 

ىنا دبثابة احلاجز ادلانع لكل  فعمل الردّ  2ومنطقة الوقائع من احلدس اإليدوسي ومنطقة ادلاىيات"
عالقة ديكن أن تنشأ بُت احلدس التجرييب واحلدس ادلاىوي. فادلاىية يف معناىا الضيق تقصد "ما ىو 

لى مستوى الفكرة احملايثة عطى عي ما يولعل أكثر ىذه األشياء محيمية ى 3محيمي يف كل كائن مفرد"
ينجزىا الوعي اخلالص. فاحلدس  4ال تتيسر إاّل "عرب رؤية"احملايثة للوعي، وىي يف حالتها تلك 

نظره ضلو  ، حبيث أن ىذا األخَت "يصّوباإليدوسي ينطلق من الوعي بشيء ما يعطى عطاء شخصيا
ذلك الشيء دبا ىو واقعة قصد إدراك ادلاىية ورؤية بادلعٌت القوي، ليس رلرد سبثل وليس ذبريدا عقليا 

 .5لفردي، وإمنا ىو أساسا حدس معط أصلي"أو تعميما ل
ومعو الرّد األيدوسي إمكانية بلوغ الوعي ادلتعايل الذي ىو منتهى احلدس ادلاىوي يعطي 

لرّد عرب اال ديكن أن يكون إاّل فبلوغ األنا اخلالص يف وحدتو اخلالصة البحث الفينومينولوجي، 
 ، كما أننا نكون قد أوجدنالسفة خالصةديكننا أن نتكلم عن ف الذي ما إن حققناه ،6الًتنسندنتايل

عند ىذا احلّد عن معرفة،  ولكن ىل يعٌت ىذا أنو دبقدورنا أن نتحدث ادلنهج ادلالئم للعلم اخلالص.
عامل الطبيعي كوجود حاضر، وىو اآلن بالنسبة لنا ليس وضلن يف احلقيقة مل نقم إاّل بإبطال صالحية ال

عكس ما كنا نؤمن بو يف السابق من خالل ادلوقف الطبيعي، وهبذا  7"ظاىرة تّدعي الوجودإاّل رلرد "
ادلعٌت يصبح واضحا أيضا أننا حباجة إىل معرفة جديدة يستدعيها ادلوقف اجلديد، ادلوقف 

                                                           
 .816ص يوسف بن امحد، الظاىرة وادلنهج،  1

 .814ادلرجع نفسو، ص  2

3 Ideen, Ibid, p19. 

4 Ibid, p20. 

 .814يوسف بن امحد، الظاىرة وادلنهج، ادلرجع نفسو، ص  5

6 Méditations, § 8, p16. 

7 Ibid 
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من شأنو أن يوضح لنا أكثر معٌت  –معريف أنفسنا أمام سؤال  ، ومن ىنا صلدالفينومينولوجي
عن كيف تتقّوم ادلعرفة يف احلقل الفينومينولوجي؟ وىذا ما سنعرفو من خالل  – الفينومينولوجيا

   .ادلعرفة يف الذات الفينومينولوجية تقّومالذي يقصد  التحليل الالحق
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 تقّوم العالمالذات و  تقّوم :المبحث الثالث
 ، أي منهج الرد  1ىا ضلن وقد أدركنا "ادلفتاح احلقيقي لولوج العامل الفينومينولوجي"

ضمن بعد مستحدث سباـ "وعلما تقع  الذي ديي ز الفينومينولوجيا باعتبارىا فلسفة الفينومينولوجي
عرب ىذه اآللية اجلديدة اليت تقصي "صبلة العمل الفكري الذي اضطلعت بو العلـو  .2االستحداث"

وجيعل بلوغ ادلوضوع أمرا  الذي حيقق فعل ادلعرفةوالذي سيجعل منها حبق العلم الكلي ، 3الطبيعية"
يقع  ىل بلوغ ادلوضوع كاؼ لفعل التأسيس الذي. ولكن 4"وىو مع ذلك ما ىو عليو يف ذاتو" شلكنا

إنتاج معرفة  ؛عداه لفعل اإلنتاجتا ىي "علم" أـ أف  األمر جيب أف يعلى عاتق الفينومينولوجيا دب
حىت ساعة ادعاء قائما منهجها العلم الطبيعي الذي ال يزاؿ تضاىي يف صح تها ومتانة 

وىل فعل ادلعرفة شلا ىو عليو العلم الطبيعي؟  يقينية عثورىا على بديل أكثر ؛الناشئةالفينومينولوجيا 
ا حباجة إىل فعل أكثر إجيابية يتمثل ربديدا يف امتبلؾ ينتهي  بإصابة ادلوضوع يف ذاتو فقط، أـ أّن 

 ؟"مضموف معريف" نافع
 وىو إذىذه األسئلة قد طرحها ىوسرؿ ضمن مشروعو الفينومينولوجي منذ البداية، بالفعل إف   

ضح لو أف  ات   –وبعد إجراءه للنقد اجلذري للمعرفة  –يركز على مسألة بلوغ ادلوضوع يف ذاتو، فؤلنو 
بو طالب العلم، أي التحقق وقبل كل  شيء من أف  ىذا اإلشكاؿ ىو أو ؿ ما جيب أف يبتدئ

يقع بو  حىت وإف مل ادلوضوع الذي ىو بصدد دراستو "موضوع دلعرفة شلكنة، ومعلـو من حيث ادلبدأ
فصدؽ النتيجة يستلـز صدؽ ادلقدمة كما ىو معلـو يف ادلنطق ، 5"ولن يقع بالفعل العلم أبدا
فإف كل معرفة جيب أف زبضع للفحص حبيث جيعلها ال تقف عند التسليم  وألجل ذلك الصوري.

 ، يكوف من أىم صفاهتا الوضوح والبداىة.6إمنا يضعها لنفسو معرفة أوىل"و بشيء "معطى مسبقا 

                                                           
 .229يوسف بن اضبد، الظاىرة وادلنهج، ادلرجع نفسو، ص   1
 .57إدموند ىوسرؿ، فكرة الفينومينولوجيا، مصدر سابق، ص   2
 ادلصدر نفسو، الصفحة نفسها.  3
 .، الصفحة نفسهاادلصدر نفسو  4
 .، الصفحة نفسهاادلصدر نفسو  5
 .64ادلصدر نفسو، ص   6
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ادلوقف الطبيعي إىل من تغيَت إجراء إف  وضوح ادلوضوع الذي تدعي الفينومينولوجيا رؤيتو عرب 
الذي يعترب "أوؿ حركة داخل ادلوقف اخلايل  الفينومينولوجي اإليبوخي بواسطةفينومينولوجي الوقف ادل

ىو تغيَت يف نوع العبلقة اليت تربطنا بالعامل، "إذ أف ىذه العبلقة مل تعد رلرد  ،1من كل فرضية مسبقة"
حالة معيشة وساذجة كما ىو األمر يف إطار التأمل الطبيعي، بل إّنا تفقد سباما عفويتها وسذاجتها 

فالوضع  ،2"الطبيعية لتتحوؿ، بنظر التأمل ادلتعايل، من منزلة احلالة النفسية إىل منزلة ادلبحث ادلتعايل
 إصلاز سليب للموقف الفينومينولوجي - إف شئنا -بُت قوسُت لفرضية وجود العامل من عدمو ىي 

 و.تألنو مل يفدنا حىت اآلف عن معٌت ىذا العامل وقيم ،ادلتمثل يف اإليبوخي الذي يعلق ادلوقف الطبيعي
مع حلظة التقو ـ ادلتعايل الذي يرد أما معٌت "اإليبوخي ادلوجب فإنو ال يتجلى على حقيقتو الكاملة إال  

وىو األمر الذي سيكوف مبحثنا فيما يأيت من ربليل  3ىذا ادلوقف ويتجاوزه ليعطيو معناه األصلي"
داخل  ل ادلعرفةشك  ت يةكيفعن  : وبعبارة أكثر وضوحا ـ العامل بادلعٌت الفينومينولوجي.حوؿ كيفية تقو  

 .العلم اجلديد
أف مني ز من خبللو بُت  نتطرؽ إىل نوع من التحليل من شأننامن الضروري بادئ األمر أف 

 فاألوىل، 4زلايثة للوعي وأخرى مفارقة لومعرفة تنقسم إىل  -أي ادلعرفة  –نوعُت من ادلعرفة؛ فهي 
احلاالت النفسية من إحساس أو  5باألفكارمباشرة مثل تلك ادلتعلقة ق بالوعي بطريقة ىي ما تعل  

يف صدؽ ىذه  ، ويف ىذه احلالة لن يكوف ىناؾ رلاؿ للشك  باجلوع مثبل أو السعادة أو احلزف...إخل
تلك ادلعرفة  ما عداىا فإف. أما أي أّنا حضورية بالنسبة للفكر ادلعرفة ألّنا صادرة من الذات عينها

إذا نظرنا إىل  روح، ولكن كذلك العلـو الرياضيةعلـو الطبيعة، علـو ال علـو ادلوضوعية؛ال"اليت يف 

                                                           
1 Edmund Husserl, La crise de l’humanité européenne et la philosophie, 
Introduction, commentaire et traduction par : Natalie Depraz, Collection diriger 
par Laurence Hansen-love, Edition numérique, Pierre Hidalgo, La Gaya Scienza, 
Mars 2012, p 35.  

 يوسف بن اضبد، ادلرجع نفسو، الصفحة نفسها.  2
 .119ادلرجع نفسو، ص  3
 .33فكرة الفينومينولوجيا، ادلصدر نفسو، ص  4
 .، الصفحة نفسهاادلصدر نفسو  5
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يف صدقها ألف  شبة عائق ادلفارقة الذي جيعلنا نتساءؿ: كيف  فإّنا مدعاة للشك   ،1"األمر عن قرب
فالفرؽ إذا ما شئنا أف ضلدده كما يقوؿ ىوسرؿ: رج عن نطاؽ ما ليس يف الوعي؟ زبذلذه ادلعرفة أف 

ن أف مني ز أيضا داخل احملايثة ذاهتا ك، كما دي2ادلفارؽ فهو خارج عٍت"يكمن يف أف  "احملايث يف ، وأما 
، فالنوع األوؿ 3نوعاف من احملايثة، "زلايثة فعلية، وزلايثة دبعٌت االنعطاء بالنفس الذي يتقو ـ بالبداىة"

 شك  من ذاتو، أما الثاين فليس لنا أف نتخذه أساسا دلعارفنا ألنو يبقى زلل ال مشكل فيو وىو واضح 
النوعاف من  ىذافُت الفرؽ اجلوىري الذي يفصل يتب يتصف بطابع ادلفارقة الغَت مربرة. دلا   دائما
البحث عن علم فينومينولوجي كما يتبُت ادلطلب األساسي الذي سعى إليو ىوسرؿ من وراء ،  ادلعرفة

وضوعية العلمية عرب استحداث منهج قادر على أف يبلغ ادل من شأنو أف يردـ ىذه اذلو ة ادلعرفية،
  متجاوزا حاجز ادلفارقة ىذا.

أكرب مغالطة عرفها  البلمعةيعرض ىوسرؿ أطروحة ادلوقف الطبيعي الذي خيفي خلف واجهتو 
 ، ففي ىذاأنو توصل إىل العلم الصحيح 4واليت جعلتو يعتقد منذ عصر النهضةاإلنساف األورويب، 

 فهو يبدأ داخل التجربة، 5ووجهات النظر اخلاصة"م "ال زلل على وجو العمـو لآلراء، واحلدوس العل
يف ذاتو، أي يعتقد يف أف حقيقة الشيء  هبذا ادلوقف تكوف صبلحية الوجودو ، 6حدودىا ويبقى يف

إف  ادلوقف الذي يتبناه ىوسرؿ عرب الفينومينولوجيا وربديدا  تصدر من ادلوضوع ال من الذات العارفة.
، وعرب رد  كل معرفة إىل يقضي بأف ادلعرفة تتقو ـ يف الذات عرب قصديةعرب منهج الرد  الفينومينولوجي، 

 7ًتنسندنتايل حيث تستمد كل معرفة من ىذا األنا معناىا الوجودي من داخلو ويف رلاؿ وعيواألنا ال
دوف أف تنكر وجود العامل الفعلي، فهي ال "تتخلى عن أنطولوجيا العامل الفعلي، ألنو إذا ما عل ق 

                                                           
 .33، صادلصدر نفسو ،فكرة الفينومينولوجيا  1
 .34ادلصدر نفسو، ص  2
 ، الصفحة نفسها.ادلصدر نفسو  3
يَعترب ىوسرؿ عصر النهضة دبثابة "إعادة بناء" للفكر الغريب، ألّنا الفًتة اليت حصل فيها االنقبلب على أسلوب التفكَت القدمي،   4

 وقد مس ىذا االنقبلب كل أشكاؿ ادلعرفة، وحىت الفلسفة.  
 .25إدموند ىوسرؿ، الفلسفة علما دقيقا، مصدر سابق، ص  5
 ادلبحث الثاين من الفصل األوؿ من ىذا البحث.دلزيد من التفاصيل عد إىل   6

7 Méditations Cartésiennes, p128.  
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كما توجد فعليا على   أيفهو ال يقصد نفيها بل فهمها كما ىي،  االنطولوجياالفينومينولوجي تلك 
 . 1ىيأهتا األصلية"

بتعليق  يبدأ التحليل الفينومينولوجي الذي يهدؼ إىل تقومي العامل انطبلقا من ادلوقف الطبيعي
وزتنا إال  ما دعوناه "متبقي حينها لن يتبقى حبحىت الذات اليت تكوف بصدد ىذا الفعل،  ،كل شيء

 3، وىو ذلك السيبلف من ادلعيش الذي ديكن أف ضلدده بتمييزه عن كل "فكرة قارة"2فينومينولوجي"
ىو رؤية تتغَت مع كل فكرة وتتجدد مع كل فكرة و يتجلى عرب كل فكرة تأيت وتنقضي عرب الزمن، فهو 

حيتفظ هبويتو الثابتة عرب كل التغَتات "وبادلقابل فإف األنا اخلالص ىو عنصر أساسي، فهو  جديدة.
، لذلك ال ديكننا أف نعتربه بأي حاؿ من األحواؿ كجزء أو اليت يشهدىا ادلعيش واحملتملة الواقعية

 . 4حلظة واقعية للمعيشات"
نطلق على األشياء أحكاما بالوجود بقولنا إننا يف ادلوقف الطبيعي الذي ذبري فيو أفكارنا فإننا 

أما يف "ادلوقف الفينومينولوجي فإننا نًتؾ ىذا نتخيل...إخل نرى كذا أو كذا، نتذكر أو نسمع أشياء، 
، ويف ىذه احلالة نكوف بصدد تغيَت 5"عدـ وجود العاملبشأف وجود أو  ق الرد  الشاملادليداف حُت نطب  

بكوّنا "فحص للكوجيتو ادلردود ترنسندنتالية واليت تتحدد ينومينولوجية فالطبيعية بأخرى  تغيَت التجربة
اليت يتخذىا عادة األنا الطبيعي واليت  6ترنسندنتاليا ووصف لو دبعزؿ عن وضعية الوجود الطبيعي"

"تفصل دبقتضاىا بُت عند الوصف البسيكولوجي، حالة من الوعي جديدة سباما  ائية يف األناندث  ربُ 
ا ضمن أشيائو ومع اآلخرين على الطبيعي الذي ىو وعي نفسي يدرؾ العامل كما ىو معطى وحي  األنا 

ضلو طبيعي ساذج دوف التساؤؿ عن ماىية ىذا العامل وأصلو ومعناه، وبُت األنا الفينومينولوجي الذي 

                                                           
زلمد زلسن الزارعي، إدموند ىوسرؿ "الفينومينولوجيا وادلسالة ادلثالية"، دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، بَتوت، لبناف،   1
 . 164، ص2212، 1ط

2 Ideen 1, p189. 
3 Ibid 
4 Ibid 
5 Méditations, p29. 
6 Ibid 



 الفصل الثاين: الفينومينولوجيا فلسفة ومنهج
 

68 
 

نتقاؿ إىل . إف اال1ىو وعي فلسفي قطع كل عبلقة اعتقاد بالعامل ليقف إزاءه موقف ادلشاىد احملايد"
حالة ربيلنا إىل الوضع البدائي للوعي الذي  ؛2ىذا ادلوقف التأملي يولد بالطبع "حالة قصدية جديدة"

ال ديكن لئليبوخي دبا  يصَت بإمكانو أف يعي، يرى ببداىة، ليس حاالت أخرى وإمنا ىذه احلالة ذاهتا.
ا أف نبقى داخل ىذا ادلوقف ىو تعليق للحكم إزاء العامل أف دينحنا معرفة، كما أنو ال ديكنن

الفينومينولوجي يف حالة السلب اليت تضع على زلك الصدؽ كل ادلنهج الفينومينولوجي أيضا، ومن 
بأف أخرج الوعي من منطقة الطبيعة وأبقاه يف "منطقة  ،تساءؿ وقد نرى الرد  قد أصلز مهمتوىنا ن

اليت من شأّنا أف تنتج  4ادلنهجية عن األداة ،3الوعي احملض دبا ىو منطقة الوجود وبديهية ادلعرفة"
 معرفة يقينية تليب ادلطلب الفينومينولوجي باعتباره "علما دقيقا".

، ألف يف ىذا الطور من ع الفعل الفينومينولوجي بكل تركيز ويقظةيستدعي فهم فعل التقو ـ تتب  
يبوخي دبا ىو رد  للوعي وما التشكل  النظري ذلذا العلم اجلديد يصعب التمييز بُت ما ىو عمل اإل

ىو تقو ـ للمعرفة عند البدء يف "الوصف احملض دلاىية الوعي دبا ىو ادلتبقي، باالعتماد على احلدس 
. فالوعي احملض الذي نتج عن طرح العامل الطبيعي وتعليق كل عبلقة بو ىو احلقل 5اإليدوسي وحده"

دبا ىو "تيار ادلعيشات احملايثة اليت تشكل حياتو  احلقل ادلتميز عن العامل واجملاؿ احملدد للفينومينولوجيا
وبادلقابل يبقى الوعي دبا ىو تيار ذلذه ادلعيشات ادلستقاة من العامل الطبيعي ودبا ىي  6ادلتعالية"

مع العامل الطبيعي بطريقة  entrelacéمتشابك  أحداث واقعية تنتمي للعامل، "فالوعي الفردي

                                                           
 ,229يوسف بن اضبد، الظاىرة وادلنهج، مرجع سابق، ص  1

2 Méditations, Ibid, p29. 
 ,232ادلرجع نفسو، صيوسف بن اضبد،   3
دبعٌت التعليق ليفصل هبا الوعي عن العامل  32خاصة يف الفقرة  1يستعمل ىوسرؿ اإليبوخي الفينومينولوجي يف مؤلفو أفكار  4

من  34الطبيعي وحيصل على ماىية الوعي، دبا ىو وعي زلض، مث دبعٌت اإليبوخي الفينومينولوجية الوصفية واإليدوسية يف الفقرة 
فينومينولوجيا، وىي يف رلملها ردود تشتغل داخل منطقة الوعي قصد تطهَت سطحو، كما أف نفس ادلؤلف كونو موضوع حبث ال

، عملها السليب ىذا ال يلغي القدرة ادلتعالية للوعي على تقومي العامل وإعطائو ادلعٌت من جديد. أنظر: يوسف بن اضبد ادلرجع نفسو
 .الصفحة نفسها

 .233ادلرجع نفسو، ص  5
 .238ادلرجع نفسو، ص  6
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فماداـ  أو حيواف، كما ىو من جهة أخرى وعي هبذا العامل. فهو من جهة وعي إلنساف 1مزدوجة"
ع الطبيعة بنفس ادلعٌت الذي ال ديكننا فيو من غَت ادلمكن التفكَت يف ادلعيشات بعيدا عن التشابك م

فإنو لن يكوف دبقدورنا احلديث عن رلاؿ للوعي كقطاع  2أف نفكر يف األلواف دبعزؿ عن االمتداد
بدأ فادل 3ادلعيشات دبا ىي ماىيات خالصة" حقلينطبق بالضرورة على "زلض، لكن ىذا األمر ال 

ك حدود تفصلو عن القطاعات سلتلف سباما ألف ىذا احلقل منغلق على نفسو بالرغم من أنو ال ديل
  .4ه يتشارؾ معو بالضرورة يف ادلاىية، "بينما ىو الوجود اخلالص يف كليتو"األخرى، ألف ما حيد  

فعل التقو ـ الفينومينولوجي  جبملة مكونات - إصبايلولو بشكل  - أحطنانكوف قد ردبا 
صلد بُت  والذي كاف ىدفنا منذ بداية ىذا التحليل، فبالعودة إىل تلخيص زلتوى ما توصلنا إليو، فإننا

 أيدينا مكونات أو مفاىيم فينومينولوجية مثل: األنا احملض أو الوعي اخلالص، حقل ادلعيشات،
إىل عنصر الزمانية الذي قصدنا أف ال نتطرؽ إليو إال  بعد توضيح ادلعٌت الفينومينولوجي باإلضافة 

 للمكونات السالفة الذكر.
، فليس ألحد أف يزعم أف  6"لدى ىوسرؿ يف معناه ادلوسع "التطابق مع ادلعيش 5حيمل الوعي

ال يتحقق  7كبل  مت صبل"أف  الوعي هبذا ادلعٌت متعاؿ عن الواقع ألف "الوعي والعامل ادلادي يشكبلف  
الفينومينولوجي جيب أف يأخذ بادئ ل ادلعٌت أحدمها إال  باآلخر، ولذلك فإف عملية التقو ـ أو تشك  

األمر منحى طبيعي نستطيع من خبللو وضع ادلقاربة البلزمة اليت من شأّنا أف تبل غنا الوعي احملض 

                                                           
1 Ideen1, p125. 
2 Ibid, 168. 
3 Ibid 
4 Ibid 

جيد مفهـو الوعي تداخبل كبَتا يف معناه خاصة من جهة علم النفس الذي يعر فو كونو "حدس واضح نسبيا يكو نو العقل عن   5
ذا احلدس وموضوعو، أحوالو وأفعالو"، وىو التعريف األقرب إىل ما ضلن بصدده، إال  أنو يشكل نوعا من االزدواجية كونو مصدر ى

بينما عند ىوسرؿ فإنو يعٍت حالة العيش ذاهتا اليت تشكل الوعي. حوؿ ىذا ادلفهـو أنظر: أندريو الالند، موسوعة الالند 
، 212، ص ص2221، 2، تر: خليل أضبد خليل، منشورات عويدات، بَتوت، باريس، طA-Gالفلسفية، اجمللد األوؿ 

211 ،212. 
6 Ideen1, p125. 
7 Ibid, p126. 
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الشك أف حياة  ل والعلم الفينومينولوجيُت.ومن مث  حقل ادلعيشات اخلالصة اليت ينشط فيها التحلي
األنا ىي عبارة عن إدراؾ دائم لعامل األشياء دبا فيها أجسامنا، وىي ال تنقطع عن كوّنا حاضرة 

ا ندركها عرب حواسنا، فكيف للوعي إذف أف ينفصل عن ىذا الوجود حىت يصَت يف الوقت عينو: نأمام
بالفعل فكيف لنا أف نطمئن ذلذا الوعي دبا ىو معيش أف ، وإف حصل ىذا 1"وعيا يف ذاتو، ولذاتو"

 يأتينا من خارج، وما الفرؽ بينو وبُت ادلعيش النفسي أو التجرييب؟
يتدخل التحليل الفينومينولوجي بعد إجراء الرد  لوصف ماىية معيش الوعي احملض الذي ينشأ 

مح للفينومينولوجي من رصد حقل العامل الطبيعي، األمر الذي يسُت الوعي و عند تعليق كل عبلقة ب
احملايثة اليت  flux des vécus، وىو "تيار ادلعيشات ومنغلق على ذاتوعن العامل منفصل سباما 

عي موجود يف العامل الطبيعي،  وسبنع يف ادلقابل من اإلحالة لكل موضوع واق 2تشكل حياتو ادلتعالية"
أف موضوعاتو و كما أنو يتحدد بكونو أنا من نوع خاص ال حييل إىل األنا النفسي وال األنا الطبيعي، 

ر ة، فالتفك  يدة، ألف ادلاىيات ىي دائما بنظر ىوسرؿ ظاىرات عينة موضوعات رلر  ليست "البت  
réflexion  األيدوسية من خبلؿ احلدس األصلي، حبيث أف  ىو الذي يدرؾ ماىية العيش وقوانينو

ادلعيش يظل دائما معطى يف عبلقة مباشرة وزلايثة، حاضرا حضورا شخصيا وعينيا، موجودا وجودا 
 .3مطلقا وضروريا"

ؿ يتطلب فهم ىذه النقلة الفينومينولوجية إجراء سبرين من شأنو أف يوضح لنا الكيفية اليت تتحو  
 زلضة اليت ترصدىا احلواس من العامل اخلارجي إىل معيشات فينومينولوجية 4عربىا ادلدركات ادلادية

  قابلة ألف تصَت موضوعا أو ظاىرة فينومينولوجية.
وادلسو حاليا باعتباره موجودا  الذي ىو أماـ ناظري أراه 1ا الكتابليكن على سبيل ادلثاؿ ىذ

أصفو من حيث طولو وشكلو  موضوعيا؛مادي ديكن أف أحدد صفاتو ، ىو شيء 2يف ادلكاف والزماف

                                                           
1 Ideen1, Ibid, p127. 

 .238يوسف بن اضبد ادلرجع نفسو، ص  2
 .239ادلرجع نفسو، ص  3
يكتسب العامل ادلادي بالنسبة ذلوسرؿ مكانة أساسية، فهو يعتربه كقاعدة يرتكز عليها العامل الطبيعي، ألف كل كائن واقعي إال    4

     .Ideen1, §39, p125ويرتبط هبذا الوجود ادلادي بالضرورة. أنظر: 
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للكتاب الذي يكو ف ادلعيش احلسي العيٍت ذلذا الكتاب  ومسكو...إخل فاإلدراؾ البصري واللمسي
، وىو معيش نفسي قبل كل شيء. لكن الكتاب دبا ىو أو معيش الوعي بالذات يسمى التفكَت

فيو، وال ىو معيش اإلدراؾ بل شيء مادي زلدود يف ادلكاف والزماف ليس ىو التفكَت، بل ادلفكر 
)معيش  ؿ الشيء ادلدرؾ بكل ما حيمل من صفات مادية إىل فكرفكيف إذف ديكن أف يتحو  ادلدرؾ. 
 ؟للوعي(

، لكن الشيء ادلادي نفسو مثل ىذا زلايثا ادلدرؾ معيشا وادلفكر فيو فكرامن ادلمكن أف يصَت 
سباما لنمط وجود ادلعيش، ىناؾ  ىو ديلك وجودا من منط آخر مغاير ، وإمناالكتاب ذاتو ليس دبعيش

الوعي يقتصر على  فما داـ ،إذف فرؽ جذري وأساسي بُت معيش الوعي وبُت الشيء ادلادي ادلكاين
حوؿ ىذا الشيء ادلادي يتولكي  ،األشياءمعرفة أحوالو الداخلية فقط فإنو لن يكوف بوسعو أف يعي 

أف يت خذه موضوعا و  "يدير )يوجو( فكره ضلو الشيءلى الفينومينولوجي أف إىل معيش للوعي فإف ع
أوؿ األمر اإليبوخي الفينومينولوجي لكي يفصل الشيء عن الوعي مث يف مرحلة  انية  نجزيُ و  3قصديا"

بقي فقط على ادلعيش ادلتعايل باعتبار أنو ماىية يُ عليو أف "يطه ر حقل الوعي من ادلعيش النفسي ل
  .4زلضة"

ال شك إذف أف ىوسرؿ قد أدرؾ جيدا قيمة ىذه النقلة النوعية للوعي، كونو دييز سبييزا بي نا بُت 
  )ادلفارؽ( نوعُت من ادلعرفة، إحدامها زبص األشياء ادلادية اليت تعرؼ عن طريق اإلدراؾ الًتنسندنتايل

                                                                                                                                                                                     
موضوع التقو ـ جيب أف يكوف ىو ذلك ادلوضوع  من ادلفيد عند احلديث عن التقو ـ الفينومينولوجي أف نأخذ بعُت االعتبار أف  1

القصدي، كوف القصدية كما رأينا يف مبحث سابق قد شك لت فكرة أساسية يف الفينومينولوجيا. حوؿ القصدية وعبلقتها بفعل 
وىي أي القصدية تأخذ مكانة أساسية أكرب كوّنا فعل التقو ـ ذاتو. وحوؿ ىذه ادلكانة   Méditations, p47أنظر:  التقو ـ

 Dagfinn Follesdal, Le rôle de l’actionاليت تكتسبها القصدية يف الفينومينولوجيا راجع على سبيل     ادلثاؿ: 
dans la constitution du monde chez Husserl et Heidegger 

http://id.erudit.org/iderudit/027226ar, p268. 
ادلقصود ىنا زمن اإلدراؾ الذي ال يستقيم من دونو أي وعي. "فاألشياء تعرؼ خبصائصها ادلميزة ذلا داخل ادلعيش، لكن   2

 Emanuel Levinas, Autrement qu’être ou au-delà deاخلصائص يف ادلعيش داخل الزمانية". أنظر: 
l’essence, éd : Martinus, Nijhoff ; 1978, p55.    

3 Ideen1, § 38, 121. 
 .239يوسف بن اضبد ادلرجع نفسو، ص  4
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 فعليا بكيفية زلايثة 1كوف الشيء ادلادي ال ديكن لو بأي حاؿ من األحواؿ أف يعطى عرب اإلدراؾ
ذلذه الكلمة  دبا 2سلتلفة" esquisses"يظهر دائما على ىيئة متنوعة ووفق ارتسامات  وىو

، كأف نكوف بصدد النظر معرفة مفارقة للوعيوكوّنا  3داؿ على الظهور العيٍت )ارتسامات( من معٌت
، أوجوإىل الكتاب كونو شيئا ماديا، فإننا ال ندرؾ منو إال  وجها أو وجهُت، وعلى أكثر تقدير  بل ة 

ادلعيش من حيث ىو معيش نظري  ذابينما ادلعرفة الثانية اليت نسميها معيش الوعي ومهما كاف نوع ى
يف أ ناء فعل التأمل،  ؿ اإلدراؾ احملايثمثبل أو "عاطفي أو قيمي، فالوعي يعي بو دائما من خبل

للشيء  شليزة تعترب خاصيةينعطي بواسطة االرتسامات اليت وىو ال  4"ويكوف ىذا التأمل مباشرا ويقينيا
ومن ىذا التمييز بُت منطي اإلدراؾ )الًتنسندنتايل واحملايث( يظهر الفرؽ األساسي بُت  ادلادي فقط.

ا بو، وكل منهموكبلمها يستدعي كيفية للظهور خاصة  5"شيء ىودبا  وجود كونو معيش والوجود"ال
ديكن إدراكو باحملايثة، بادلقابل  essence régionalحبسب ماىيتو. فادلعيش دباىيتو القطاعية 

  .6وحبسب ماىية الشيء ادلادي ادلكاين فهو ديتنع عن اإلدراؾ احملايث
وحوؿ  7يرد ادلعطى الواقعي إىل رلرد قصد"يعمل التحليل الفينومينولوجي عرب "اإليبوخي الذي 

وعي بشيء ما، إدراؾ أو تذكر أو زبيل ...إخل  دبا ىو يف كل احلاالت وحوؿ ىذا الشيء القصدي
 ينجزه  8ة" وفعلػػػػػػػػػػػػػػػػػ"قصدي ترتسم

 

                                                           
1 Ideen1, § 42, p135. 

 .239صن اضبد ادلرجع نفسو، يوسف ب   2
3 Le vocabulaire des philosophes IV. Philosophie contemporaine XX° siècle, 
Ellipses édition, 2002, p 100. 

 .242ادلرجع نفسو، صيوسف بن اضبد،   4
5 Ideen1, §42,  p135. 
6 Ibid 
7 Méditations, §20,  p47. 

يل فإنو يكوف بصدد القياـ بفعل ىذه اإلصلازات )اإلدراؾ، عرب كل نشاط ينجزه الوعي يف اإلدراؾ مثبل أو التذكر أو التخ  8
التخيل، التذكر...إخل(، حيث تأخذ القصدية كل معناىا الفينومينولوجي بغض النظر عن كوّنا ذات وجود واقعي أـ ال. حوؿ 

   .268، مرجع سابق، ص,Dagfinn Follesdalموقف ىوسرؿ من التقو ـ دبا ىو قصدية. أنظر: 
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 "العامل"عن وجود أو عدـ وجود الشيء  1ث داخل احلقل الفينومينولوجيتحد  من ال ناديكن الوعي
األنا اليت علقنا  ،وقبل ىذا قيمة معطاة مسبقا.كونو معطى طبيعي ذو   ،قنا كل حكم بشأنوالذي عل  

حكم وجودىا أيضا واليت نستعيدىا عندما ننظر على وجو التحديد إىل احلياة الواعية ذلذا العامل 
غَت  .أي أملك ما ىو خاص يب 2"أضمن ذايت كوّنا ذات خالصة عرب سيبلف أفكاريحينها فقط "

أنو جيب عدـ اخللط بُت ادلوضوع الذي يعي بو تفكَتنا يف منط من األمناط ادلختلفة للوعي وبُت 
معيش الوعي عينو الذي ىو وعي بذلك ادلوضوع "فالوعي من جهة ما ىو الفعل الذي يتمثل ذلك 

وىذا ما جعل معيشات الوعي زبتلف عن ادلوضوعات  3الشيء اخليايل مثبل، ليس ىو نفسو خياليا"
لعطاءين  رلاؿإف التقو ـ دبا ىو فعل للوعي " الواقعية كوّنا ماىيات زلضة وموضوعات قصدية.

متبلزمُت: ادلعٌت والوجود. إف  أي فعل إلدراؾ ادلوضوع ىو فعل دينح ذلك ادلوضوع وجوده ومعناه. 
ما داـ ادلوضوع ال يوجد خارج داللة كلمة )موجود(، فقد فما داـ الوجود يتضمن معٌت ادلوضوع، و 

صار االستنتاج حاصبل يف ال إمكاف ادلوضوع خارج فعل الوعي ومن شبة فإف وجود العامل ديتنع إدراكو 
 .4خارج فعل التقو ـ ذاتو"

دبختلف عناصره الواقعية ما ىو قصدي فقط، بل أف ادلعيش ال تقتصر معيشات األنا على 
 فباإلضافة إىل ادلعيشات اليت زبضع لنظر التفك ر واليت يعيها ؛ااألنا ويتعداىحياة  رلمل يعم  والقصدية 

   5"خلفية السطح"من ادلعيش أو  وجو آخروعيا حاليا ويدركها إدراكا حدسيا راىنا، صلد ىنالك  األنا
يستطيع الوعي أف  وىو موجود يف الوعي على منط ال مفك ر فيو ،كما يسميها ىوسرؿ   5السطح"

 fluxدبا ىو تيار ادلعيش الوعي حقل يتكوف و لو إىل موضوع لو دبجرد أف يقصده قصدا صرحيا. حي
                                                           

اإلشارة ىنا ولو على سبيل ادلقابلة بُت التوجو الذي جيعل من القصدية تتخذ مكانة الصدارة من جهة أّنا توازي يف  جيدر بنا  1
يف ربليلو )ادلرجع نفسو(، ومن جهة  انية ربط كل الفينومينولوجيا  Dagfinn Follesdalقيمتها فعل التقو ـ كما ركز عليو 

 اإليبوخي والرد  الفينومينولوجيُت. حوؿ ىذا التوجو الثاين أنظر:  الًتنسندنتالية دبا ىي حقل التقو ـ إىل
Dan Zahav, Réduction et constitution dans la phénoménologie du dernier 
Husserl, http://id.erudit.org/iderudit/027231ar, p365. 
2 Paul RICOUER, A l’école de la phénoménologie, Ibid, p167. 

 .242صيوسف بن اضبد ادلرجع نفسو،   3
 .167زلمد زلسن الزارعي، إدموند ىوسرؿ "الفينومينولوجيا وادلسالة ادلثالية"، ادلرجع نفسو، ص  4

5 Ideen1, § 35, p112. 
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de vécu  ،من"بصفة متحركة ومتغَتة ( سطح الوعيplan de la conscience )– بادلعٌت
ذي ربو ؿ إىل موضوع الوعي الراىن، وإىل خلف ادلتشكل أساسا من ادلعيش القصدي ال -الدقيق

الذي تظل يف إطاره صبيع ادلعيشات األخرى حاضرة ضمنيا، لكن   (arrière planالسطح )
الراىن مثلما تطو ؽ  ؽ منطقة ادلعيشطو   تصبح بعد معيشات قصدية، فتظل تُ ملكمعيشات شلكنة 
الذي و  2إف التحو ؿ الذي جيريو األنا عرب فعل التفك ر ادلرىوف بفعل "التوجو ضلو" .1الظبلؿ بؤرة النور"

لو إىل االنتقاؿ من وعي ادلعيش القصدي إىل معيش آخر ليحو   األنا يف حرية ىو بدوره إىل خيضع
وىو  ىو ما جيعل من القصدية ربدد بشكل قاطع معٌت تقو ـ الشيء يف األناموضوع للنظر الفكري 

تعالق  ا موقفا فوؽندلوضوعية؛ فبالرغم من أف  اإليبوخي ىو الذي "يهيئ لاألمر الذي نراه أقرب إىل ا
ادلوضوع  –ادلوضوع ادلنتمي للعامل، وبالنتيجة موقفا متجها ضلو التعالق الًتنسندنتايل الذات  –الذات 

، يقودنا إىل أف نعرؼ يف سبع ن ذايت أف العامل الذي ىو من أجلنا، الذي ىو يف كيفية وجوده ويف 
يف منطية قبلية لئلصلازات ديكن إظهارىا  يستمد معٌت وجوده كلية من حياتنا القصديةوجوده عادلنا، 

 .3يف تفكَت أسطوري"أو اختبلقيا أقوؿ ديكن إظهارىا ال تركيبها حجاجيا  –
حيمل األنا احملض يف ىذه ادلرحلة من التحليل الفينومينولوجي معٌت "التفك ر" باعتبار أف  األنا 

فإنو  كل مرة أي يف كل وحدة زمنية  يوازي تيار ادلعيش، وما داـ الوعي ال يعي إال شيئا واحدا يف
بإمكانو أف "يسحب االنتباه من معيش معُت كاف قد ركز عليو إدراكو احملايث ليسل طو من جديد 

أو  horizon du vécu"5يف "أفق ادلعيش اليت تقع  4على واحد من ادلعيشات األخرى"
بكيفية واضحة ذلا أفقا أو . إف ادلعيشات اليت تظهر  non regardéesادلعيشات الغَت منظورة 

بُت والفرؽ  خلف سطح تتباين درجات وضوحها وعتمتها بقدر ما تلقى من انتباه من طرؼ األنا.
                                                           

 .242يوسف بن اضبد، ادلرجع نفسو، ص  1
2 Ideen1, § 35, p114. 

 .282إدموند ىوسرؿ، أزمة العلـو األوروبية والفينومينولوجيا الًتنسندنتالية، مصدر سابق، ص   3
  أف نتخذ ىذه الكلمة للتعبَت عن ادلدة اليت يكوف فيها الوعي متصبل دبعيش معُت  قبل أف حيو ؿ  -تقريبا للفهم– صليز ألنفسنا

 نظره إىل معيش آخر "موضوع آخر".
 .242صيوسف بن اضبد،   4

5 Ideen1, § 83, p280. 
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ىو فرؽ بُت الوعي الراىن والوعي ادلمكن، بُت االنتباه وعدـ ا ادلعيش وأفقو أو خلف سطحو ىذ
ة الفرؽ بُت سطح الوعي الراىن ، بُت الوضوح والغموض. "غَت أنو ال جيب أف ننسى أف عبلقاالنتباه

ة عبلقة التكامل بينهما؛ وذلك ألف أفق ادلعيشات ىو وأفق ادلعيشات غَت ادلدركة راىنا، ال تنفي البت  
لف السطح لكي تدخل سطح عبارة عن سلزوف من ادلمكنات ادلعيشية القابلة دوما ألف زبرج من خ

 .1يقصدىا نظر التفك ر قصدا فعليا وواضحا" الوعي دلا  
أىم ادلكونات الفينومينولوجية اليت من  –وقد تناولنا من خبللو  –إف  العرض الذي قدمناه 

يف األنا اخلالص، األنا الفينومينولوجية  "ادلعرفة" شأّنا أف توض ح لنا الكيفية اليت يقع هبا فعل التقو ـ
موقف  ،اليت حاوؿ ىوسرؿ أف حيد ىا عن كل أنا طبيعية كوف أف الفينومينولوجيا تقع يف بعد آخر

جيب تبينهما حىت تتجلى الرؤية  ة اليتبعض العناصر ادلهم  بقى ت مغاير سباما عن ادلوقف الطبيعي.
إذف الديناميكية اليت  تعوزىابارة عن شتات، تنقضها الوحدة. الفينومينولوجية اليت ىي إىل ىذا احلد  ع

، إنو عنصر الزماف؛ "الزماف الفينومينولوجي الذي متدفقا اىيتو حي ادب سيبلفذبعل من ادلعيش دبا ىو 
والنفس جيب سبييزه عن الزماف ادلوضوعي أو الطبيعي الذي تستخدمو علـو الرياضيات والطبيعة 

، و كباقي الزمن الطبيعي يتألف من أبعاد  بلث )اآلف والقبل والبعد(تفهو يف تركيب 2والتاريخ والكوف"
"نشأة ىي كوف النشأة الزمنية ادلوضوعية يف الفينومينولوجياولكن يف إجرائيتو فهو خيتلف  

إف ادلعيش دبا ىو تيار يتضمن يف ماىيتو وبنيتو  عربىا نشأة ادلوضوعات ذاهتا. دتتحد 3فينومينولوجية"
فإف الزمن الفينومينولوجي ىو flux اىرة الزماف، ودبا أف كل  وعي إال  ويظهر عرب ىذا السيبلفظ

ط عليو "الوجود الزماين لؤلنا احملض، جييء "ينشأ" من ادلستقبل مث يصبح حاضرا فعبل حُت يسل  
نظر تأملو من ىذا  ؿ الوعيالوعي انتباىو وقصديتو خبلؿ اللحظة  الراىنة، مث ينتهي وديضي حُت حيو  

، كما أف ادلعيش بفضل خاصية 4ادلعيش إىل ذلك ادلعيش اآلخر الذي يصبح بدوره حاضرا وراىنا"
- ماداـ الوعي يف حالة يقظة  -سبيزه اليت و  ادلستقبلادلتجهة إىل  الصَتورة الدائمة واحلركة البلمتناىية

                                                           
 .243يوسف بن اضبد، ادلرجع نفسو، ص  1
 .، الصفحة نفسهاادلرجع نفسو  2
 .31إدموند ىوسرؿ، دروس يف فينومينولوجيا الوعي الباطٍت بالزمن، مصدر سابق، ص   3
 .244يوسف بن اضبد، ادلرجع نفسو، ص  4
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ستباؽ أو اإلطبلؿ إىل احلاضر الراىن على أفعاؿ ىي من ماىيتو كاالستحضار بواسطة "اال كونو قادر
الذي ديكن استحضاره   الذي ديكن إدراؾ حضوره باحلدس ادلباشر أو الوعي الراىن، باذباه ادلاضي

 .1"كذلك بواسطة التذكر أو االحتفاظ
، إذا ما فهمناه على أرضية ادلوقف الفينومينولوجي ـ آخر حيمل يف داخلو معٌت التقو ـو فهمشبة 

 ويف ادلوقف الطبيعي -إنو التأليف الذي يتطلب عنصر الزمن الذي بدوره يعطيو الوحدة اليت عادة 
سند ادلعطي القبلي للعامل كوننا وىو الذي ي ،لنا رلبوؿ على العمل على أساسوعق يكوف - خاصة

كمن فخ داخل ادلوضوعية، ي نغمسُتا "نكوف مم  ػمندفعوف دائما ضلو الرغبة يف ربصيل الواحد، ل
والذي يفقد سحره عند إصلاز الرد  ادلاىوي الذي  2الواقع الذي يقد ـ لنا وبطريقة جد  مبكرة الواحد"

حالة الظهور ادلشتت تلك حُت ينزع عنها صفة ادلوضوعية يف إىل  –ادلدركة خاصة  -يعيد لؤلشياء 
    .  3ذاهتا بإعادهتا إىل الوعي

عند تناولنا  عجالة األساسية اليت كن ا قد أحملنا إليها يفنستحضر مر ة أخرى إحدى التيمات 
 –يف اعتقادنا على األقل  -وإف كاف  Solipsisme" أنانةالتجربة اخلالصة كوّنا ذبربة " مبحث

يف فعل التقو ـ باعتبار أسبقية تقو ـ الذات أوال دبا ىي حاملة  4للفلسفة أّنا خطوة ضرورية جدا
ىو إجراء مقصود عمد وقبل ىذا وذلك  .ل ق احلكم بشأنوالذي عُ  العاملوجود مث مستعيدة للمعرفة 

 ذاتيةضرورية من أجل توضيح مشكلة البين 5إليو ىوسرؿ "كخطوة منهجية"
، اليت أنتجها فعل الرد  الذي ُمورس intersubjectivité transcendantaleالًتنسندنتالية

ُت بطريقة يتب"الانطبلقا من أرضيتها  6التحليل اإليغولوجي"سبك ن ...على الذات لتصَت"أنا ترنسندنتالية
 . 7"ذاتية والفلسفة الفينومينولوجية بشكل عاـالبين بطريقة مبلئمة مشاكل

                                                           
 .244يوسف بن اضبد، ادلرجع نفسو، ص  1

2 Paul RICOEUR, A l’école de la phénoménologie, Ibid, p175. 
3 Ibid 
4 Paul RICOEUR, A l’école de la phénoménologie, Ibid, p172. 
5 Ibid 
6 Méditations, deuxième méditation, § 13, p26. 
7 Paul RICOEUR, A l’école de la phénoménologie, Ibid. 
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عند دحض األنانة  ذاتية يف مرحلة متقدمة من البحث الفينومينولوجيتنشأ مشكلة البين
solipsisme تيار حاالت الوعي اخلالصةوربديدا بعد إجراء الرد  الًتنسندنتايل الذي يربط الذات ب 

سبثل األنا لذاتو عرب تيار معيشو  ، ومن ىنا ديكن أف نتحدث عن1احلد ية واحملتملة مةوبوحداتو ادلقو  
وحدهتا ولكن ماذا عن سبثل الذوات األخرى، ىل أننا ندرؾ األشياء ىي ىي يف ل األشياء، وسبث  

وسبا لها؟، ىل ضلمل الفكرة نفسها عن الشيء نفسو؟ أـ أف اآلخر مغاير دباىيتو، وتبقى ىذه الغَتية 
طرحها ىي أسئلة كثَتة وزلرجة  ؟داخل ذبربة العامل ولكل أنا تصنع الفرؽ حىت يف سبثل األشياء
، وقد كوّنا أسئلة تفرض نفسها بإحلاح  2نقاد الفينومينولوجيا هبا ىوسرؿ على نفسو قبل أف يواجهو

 ،ليس فقط كوف الرد  حييل كل شيء إىل معٌت للوجود 3بعد إصلاز الرد   ومنطقية نتجت بصورة آلية
، ومن ىنا ال يكوف تول د ادلعٌت إال  من ىذا دبا ىي أنا ولكن حييل كل معٌت إىل احلياة القصدية للذات

  .األنا
 Aيف كتابو  4مفارقات  بلث على األقل حبسب بوؿ ريكورتطرح مشكلة البينذاتية 

l’école de la phénoménologie  أوذلا: وانطبلقا من وضع األنانة اليت تفرزىا
ىي أنا، دبقابل الذوات األخرى ادلوضوع، كما أف  Sujetننظر إىل أف الذات فإننا مينولوجيا الفينو 

، مات الوجوديةسبلك نفس ادلقو   على أنٍت موضوع أقابل ذاهتا باعتبارىا ىذه الذوات بدورىا تنظر إيل  
أما ادلفارقة الثانية فتكمن يف اعتبار أف العامل ليس رلرد  ن يف عامل ذبربتها تلك.م  تضَ وأنٍت مُ 

                                                           
1 Méditations, cinquième méditation, § 42, p75.  

لقد أفرد ىوسرؿ التأمل اخلامس كامبل من مؤلفو "تأمبلت ديكارتية" لبحث مسألة الغَتية، وذلك دلا ذلا من أمهية يف تأسيس   2
إلذلية  الفينومينولوجيا )رىاف الفينومينولوجيا بأكملو يرتبط هبذه التيمة(، فبخبلؼ ديكارت الذي أسند "الكوجيتو" إىل العناية ا

رقة اليت ينتجها األنا احملض عن العامل إىل امتحاف الغَتية )الذوات األخرى(. أنظر: اكضامن أخَت، فإف ىوسرؿ قد أسند ادلعرفة ادلف
 .   197بوؿ ريكور، ادلرجع نفسو، ص

3  Paul RICOEUR, Ibid, p197. 
اىتماما خاصا لفكرة البُت ذاتية ال يقل عن ( A l’école de la phénoménologieيُظهر بوؿ ريكور يف مؤلفو )  4

ذلك الذي يوليو ىوسرؿ للتأمل اخلامس داخل كتابو التأمبلت الديكارتية، ففي حُت أنو يعاجل مباحث التأمبلت األربعة األوىل 
صيل أنظر: الصفحات من . دلزيد من التفاVىذا التأمل األخَت رد جزءا كبَتا من كتابو دلعاجلة رلتمعة ومتتالية وباختصار، صلده يُف

 Paul RICOEUR, A l’école de la phénoménologie من كتاب: 225إىل  197
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، فليس شبة 1وحدي وإمنا ىو ملك جلميع الذوات يل أنا" tableau privé"لوحة"رمسا خاصا "
" فقط وإمنا دبقابلها يوجد كذلك ظاىرة العامل كما phénomène monde"الظاىرة العامل 

رقة الثانية أساس ما نطلق عليو عادة مفهـو "موضوعية تتبدى لكل ذات، وىو ما جيعل من ىذه ادلفا
جديد: األشياء  من منط شياءأ. أما ادلفارقة الثالثة، فهي كوف ذبربة اآلخر ىي اليت "تقو ـ 2العامل"

 ربيل بوضوح إىل تقو ـ فع اؿ لذوات آخرين.واليت  3ية من كل نوع"فن ات، أعماؿالثقافية، كتب، معد  
ل صبلة ىذه حُ رة أخرى ليَ م  الًتنسندنتايل يرتكز التحليل الفينومينولوجي على منهج الرد  

إىل تيمة تقو ـ اآلخر يف ذايت باعتباره "مفارؽ من نوع  ربيل يف زلتواىااإلحراجات الثبلث كوّنا 
أصلز أف والذي يستدعي  5وىو الشرط الوحيد الذي لو إمكانية إ بات وجود عامل موضوعي 4خاص"

، الذي جيعلٍت ال 6"الوجود اخلالص إزاءه ردا خاصا داخل رلاؿ ادلفارقة الشاملة، إنو "الرد  إىل دائرة
اعتمدىا ىوسرؿ للخروج من ىذا  تلك ىي اإلسًتاتيجية اليت أقيم اعتبارا إال  دلا ىو خاص بذايت.

ليس األمر يتطلب "نشأة بادلعٌت ادلعريف ادلؤسس للفينومينولوجيا بعامة. ف –إف شئنا أف نقوؿ  –ادلأزؽ 
قبل ذبربة اآلخر، وإمنا  اليت ذبعلٍت أعيش ذبربة أناي اخلاصة chronologique"7 الكرونولوجي

؛ ألنو جيب أوال إعطاء معٌت أنايمن  empreintéيستلـز تسلسل يف ادلعٌت "معٌت اآلخر مستعار 
  .8لآلخرمعٌت لذايت، دلا ىو خاص يب، لكي أسبكن من إعطاء معٌت 

ل لتيمة ردبا ينقص يف ربليلنا ادلقتضب ىذا والذي مل يكن اذلدؼ الرئيس منو عرض مفص  
زت اليت حف   الغاية الفينومينولوجيةباعتبار  بأكملو التقو ـ اليت تعترب مقصد التحليل الفينومينولوجي

                                                           
1 Paul RICOEUR, A l’école de la phénoménologie, Ibid, p199. 
2 Ibid  
3 Ibid, p200. 
4 Ibid 

لقد كاف ىوسرؿ يف غاية الذكاء عندما ربط مسألة ربقق موضوعية العامل دبا لو جاز لنا وصفو بػػػػػ"الذاتية ادلشًتكة" اليت ترى   5
 Méditations, cinquièmeالشيء نفسو، فوحده اآلخر يقوؿ ىوسرؿ: ىو "شرط إمكانية ادلوضوعية". أنظر: 

méditation, § 44, p76  
6 Ibid 
7 Paul RICOEUR, Ibid, p200. 
8 Ibid 
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ىذا  ربقيق عدنا عنبُ من ولكن وبالرغم ، ابأف تصَت الفلسفة علما دقيق صاحب نظرية القصدية والرد  
اليت صادفت الدرس  ةجململ العقبات اإلبستيمولوجي نعتقد أننا أحملنا إدلاح مبتدئادلقصد، فإننا 

التي تُعنى  التيمة األساسيةوالذي سيقودنا إىل ربليل دبا خيدـ مسار حبثنا  يالفينومينولوج الفلسفي
اليت وال شك  الهوسرلية لمعنى الغائيةبكشف التصّور الغائي للفينومينولوجيا بحسب الرؤية 

. عنمغاير سباما دلا ألفناه  منحىستأخذ   ادلفهـو



الثاين الفصل نتائج  
 

80 
 

 :الفصل الثانينتائج 

حبثنا يف ربديد البعد  سياق خبالف الفصل األول الذي أردناه أن يكون تقدديا منهجيا خيدم
اليت  احليثيات ادلعرفية من جهة اإلحاطة دبجمل ادلكاين، وربديد منبع اإلشكالية الفلسفية-الزماين
عرض للفلسفة ات الفكرية يف القرن التاسع عشر، فإن ىذا الفصل ىو دبثابة لت زلور النقاشمث  

من خالل ذبربة  بديال للعلم الطبيعيالفينومينولوجية دبا ىي العلم اجلديد الذي يفًتض أن يكون 
، واستكماال لنتائج حبثنا السابقة اليت كانت موجهة وجهة النظر الفلسفية عند ىوسرلمن  مغايرة سباما
 ت ىذا الفصل فيمكن رصد النتائج التالية:خلطوا

تتوقف ادلعرفة يف الفينومينولوجيا على مبدأ عام أساسي يعتربه ىوسرل شعار  :أوال
وىو يف حقيقة األمر نفس شعار العلوم الطبيعية إال  أنو  وىو "إىل األشياء ذاهتا" ،الفينومينولوجيا

اليت ربدد طبيعة ىي ربكمو قصدية الشعور خيتلف عنو من جهة أن التوجو الفينومينولوجي الذي 
 . حبيث تتشكل يف آنيتها وليس بكيفية مسبقة كتلك اليت يف العلوم الطبيعية ارتباط الذات بادلوضوع

ادلرحلة الرياضية من سنة  أوذلا تعددة؛مراحل معرب مفهوم القصدية عند ىوسرل  شك لت  : ثانيا
ذه الفًتة الطابع النفسي والرياضي )حبكم وقد طغى على فكر ىوسرل يف ى 1881إىل  1888

لذلك أصبح تفسريه  ،عاجزة عن تأسيس العلم الفينومينولوجيتكوينو(، األمر الذي أبقى القصدية 
أيضا ذبريبيا دلفهوم االرتباط اجلمعي الذي يقوم بعملية الربط بني جزيئات العامل اخلارجي وذبميعها 

)ابتداء من البحوث ادلنطقية  انية عرفت القصدية كوهنا منطقيةيف مرحلة ثمث يف وحدة شعورية داخلية. 
ولكن مل زبلو من الشق النفسي أيضا ألن ىوسرل يف ىذه ادلرحلة كان يعترب أن النفسي  (1811

من ذباوز وعي الداللة و أو أن ادلنطقي يتأسس على النفسي، األمر الذي مل ديكنو ، أمشل من ادلنطقي
( 1811) 1أما يف مرحلة أفكار جيا.و ليؤسس عليها الفينومينو لقصدية حىت إجياد الصيغة ادلالئمة ل

زيس والنواما يمفهومي النو  التأسيس عربفقد أخذت القصدية بعدا جديدا فتح للفينومينولوجيا آفاق 
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عوضا ادلفهومني التقليديني للذات وادلوضوع وأمكن من سبييز عناصر ادلعيش القصدي وتوسيع  اللذين
  ما ىو ليس واقعيا. وىو األمر الذي أكس  الفينومينولوجيا بعدىا الًتنسندنتا.ي. رلاالتو إىل

بالرغم من الفتح العظيم الذي منحتو القصدية يف ربديد ادلوضوعية عرب رصدىا لعناصر  :ثالثا
ادلعيش والًتكيز عليها يف مجيع حلظات الوصف الفينومينولوجي إال  أهنا مل تفي دبطل  التأسيس 

جيعلها تًتاوح واالعتقاد و ئي كوهنا بقيت رلاال واسعا ال حيمل احلقيقة ادلوضوعية وإمنا رلرد الظن النها
تركيز دفع هبوسرل إىل : اليقني مطلقا، االدعاء، الرجحان، الشك، األمر الذي ليقنيلبني درجات 

 أحباثو على مفهوم آخر ىو الرد الفينومينولوجي.

وجيا إال  عند فهم احلركة التمفصلية اليت تتم بني عناصر ال ديكن فهم الفينومينول: رابعا
األخرى جيعلك تبقى داخل ادلوقف  تلوى خطواتو الواحدة منهج تتعاق  منهجها؛ فاحلديث عن
فإن العامل يظهر من  ةالفينومينولوجي  التجربة، بينما يفالعامل وجودسبقية عترب أالطبيعي الساذج الذي ي  
والذي أخذ ىو أيضا تسميات ، يف اللحظة ذاهتا االمتناع عن كل حكم خالل القصد الذي يرافقو

متباينة رافقت تطور الفينومينولوجيا. وقد كان ىذا التباين نتيجة ضرورية لتجاوز العقبات 
، 1818ادلعريف يف فكرة الفينومينولوجيا اإلبستيمولوجية اليت اعًتضت التجربة. فنجد أول األمر الرد 

أبعاد )اإليبوخا الفلسفية، الرد  ادلاىوي اإليدوسي، واإليبوخا الفينومينولوجية بالذات ومفهوم ذو ثالثة 
، وعم  معناه كامل الفينومينولوجيا اذلوسرلية كونو أصبحت (1811) 1بوخا ادلتعالية( يف أفكارأو اإلي

 .الفينومينولوجيا مجلة ربمل معٌت فينومينولوجيا الرد الفينومينولوجي

ج الرد  أصبحت الفينومينولوجيا فلسفة آفاق باعتبار أن التجربة مع منه: خامسا
الفينومينولوجية تبدأ وتبقى داخل اإليبوخي الفينومينولوجي الذي جيعلها تتخذ موقفا آخر غري ادلوقف 
الطبيعي، أي ادلوقف الًتنسندنتا.ي الذي جيعل الذات تعي أحواذلا بدرجة أكرب كوهنا تكتفي بالتجربة 

 ية.اإليغولوج
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تكتمل التجربة الفينومينولوجية اإليغولوجية يف اللحظة اليت تعمل فيها القصدية والرد  : سادسا
كل األحكام ويهيئو   ر الرد  ساحة ىذا الوعي منحبيث يركز الوعي انتباىو على الشيء يف حني يطه  

  قاصدا وخاليا من كل امتالء مسبق.ا خالصا ألن يكون وعي

مينولوجية ال ديكن فهمها من اخلارج، كوهنا ذبربة ذاتية تستدعي : التجربة الفينو سابعا
ادلمارسة، فالوضع الذي يؤول إليو الوعي بعد إجناز الرد  حييل إىل سلسلة من ادلواقف ادلتداخلة 

لكي ينكشف ادلوقف الفينومينولوجي حاضرا ومفهوما والغامضة اليت ال ديكن شرحها إال  من داخلها، 
 لدى صاحبو.

تنحصر مهمة اإليبوخي الفينومينولوجي يف النقلة النوعية من عامل حيمل حقيقتو يف  : ثامنا
انعطاء  دبا ىوحالة شعورية جديدة مقابلة ذلذا الوجود، كونو حيرر الوعي من سلطة الوجود ذاتو إىل 

اليت ادلناسبة  سبلك الذات حرية منحها الصالحية ،مسبق ال سبيل لتجاىلو إىل رلرد رلال للممكنات
تنتج عن طريق احلدس ادلناس ، أي احلدس ادلاىوي الذي تتطابق خصائصو مع متطلبات الوعي 

 .  اخلالص ادلنبثق عن الرد الًتنسندنتا.ي

أي عند الشق  ،فينومينولوجيا الر د تقف عند حد  الكشف عن ادلوضوعية العلمية :تاسعا
تقتصر على تغيري ادلوقف من طبيعي يتصف  فهي، والعلم الفينومينولوجي السليب من نظرية ادلعرفة

يو عالقة الوعي بالعامل عالقة الذات بادلوضوع إىل ذات يتشكل بالسذاجة إىل فينومينولوجي تتعدى ف
 .عرب التقو م داخلها ادلوضوع

رلال التقو م الفينومينولوجي يتم انطالقا من وصف حلظات ادلعيش داخل األنا : عاشرا
قي فينومينولوجي أنتجو الر د، لكن باالتصال دائما مع العامل الطبيعي، األمر كونو متب  الًتنسندنتا.ي

الذي جيعل من مهمة االنفصال عن العامل الطبيعي أمرا نسبيا وبالتا.ي عدم ربقق البعد الًتنسندنتا.ي 
 .جيالفينومينولو  األنا الًتنسندنتا.يعيشات األنا النفسي بصفة دائمة دبمعيشات الرتباط  بصفة كلية
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 -مادية كانت أو معنوية-إال  أن وصف معيشات ىذا الوعي من كوهنا ماىيات لألشياء ادلوضوعية 
  ديك ن من ذباوز إحراج ربويل ادلادي إىل فكر.

إال  عرب نسيج من  التقو م بأكثر جالء امتناع الفينومينولوجيافعل تضح عرب ي :إحدى عشر
كوهنا تشكل كال  انطالقا من   ،وادلمتنعة عن الًتتي  العمليات الذىنية الشعورية ادلكملة لبعضها

اعتبار اآلفاق ادلشاركة بكيفية حيددىا األنا حبرية سبنحو إمكانية فعل  إىل بالر د قصدية الوعي وتطهريه
 التقو م اإلرادي.

الذي رىن الفلسفة  Solipsisme م فينومينولوجيا الر د دبشكل الواحديةااصطد: أثنى عشر
ق كل شيء دبا يف ذلك الذات ادلنجزة ذلذا وجية بأكملها باعتبار أن الر د الًتنسندنتا.ي يعل  الفينومينول

هبوسرل إىل  وىو األمر الذي دفعالر د وحىت هلل الذي يعترب الضامن األخري للمعرفة عند ديكارت. 
اصطبغت هبا  تعويض ىذا الضامن بالغريية اليت من شأهنا أن زبرج الفلسفة من الصبغة ادلونادية اليت

إشكال تعاجلو الفلسفة ألن تفك لغز ربديد ادلوضوعية العلمية، كوهنا أكرب منذ البداية وتعطيها ادلربر 
                      الفينومينولوجية.
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 الفصل الثالث: التصّور الغائي للفينومينولوجيا

بتوجيو نظر نا احلديث عليو يف الفصوؿ وادلباحث السابقة فعكس ما ألردبا  نشرع اآلف،
فكر ىوسرؿ  ااما  م يهدد هإىل تيمة جديدة ومن نوع خاص سبقصدية وعرب إصلاز رد ة بكيفية تفك رنا 

 ،دبوجب تكوينو الهلمي وذوقونفسو؛ ىوسرؿ ادلفكر الغريب بطبهو عن االىتمامات السياسية 
عالقة بادلباحث اإلنسانية، ىا ىو يقتحم  عن كل ما لو 1الهلمية وصرامتو بوظيفتو وحىت بانشغاالتو

وإمكانية ادلهرفة  نسندنتايلاألنا الًت  اليت ذبهل مركز اىتماموالوعي ليس بصيغتو ادلفردة نطاؽ ادلر ة  ىذه
بضرورة  اضلطاطو،إمكاف اجملتمع األورويب، دبصَته و اإلنساف و بوعي  ،إظلا وعي بصيغة اجلمع، والهلم
اإلنساف األورويب وىي وحدىا  وربديد فلسفتو يف التاريخ كوهنا وحدىا ادلسئولة عن ىذا انبهاثوإعادة 

 توجيدو إىل طريق التجديد.القادرة على 

فقد كانت الفًتة اليت ، 2هوسرؿ إىل االلتفات إىل موضوع التاريخ الصدفة ىي ما دفعليست 
تهج باألحداث األليمة اليت  بتاريخ الوعي األورويبربط فيدا اىتمامو الفلسفي بالتاريخ وربديدا 

ىوسرؿ الهجوز أف  3نية. لقد اكتشفللهقالخل فتدا الوضهية السياسية ألدلانيا والنزعة النازية ادلهادية 
ل وأف ىذا األخَت ؽلكن أف ؽلرض وأف التاريخ ذاتو ىو زلبهامة الهقل لو تاريخ ػليل إىل كل تاريخ 

عرب زلاضراتو ادلهروفة دبحاضرات فيينا يف خاصة  جليا ىذا التوجو . لقد تبُت  4خلطر بالنسبة للهقلا
مث يف "الفلسفة داخل أزمة البشرية األوروبية"، واليت محلت عنواف  1935من سنة  السابع ماي

عرض فيدا أحباثو ادلتهلقة أساسا  ؛الدائرة الفلسفية لرباغ يف شدر نوفمرب من نفس السنة زلاضرات
                                                           

1Paul RICOEUR, A l’école de la phénoménologie, p20.  
يهد ىوسرؿ يف أوؿ عدده من أعداء التوجو التارؼلي ويظدر ذلك جليا يف مقالو "الفلسفة علما صارما" الذي نشره سنة   2

 Françoise DASTUR, Séminaire de DEA, Université de Paris XII-Val :. أنظر1911
de Marne,1999      

ما  -حبسب فتحي إنقزو  - رفاجئة اليت تستدعي التربيطلقة يف فلسفتو وال بالنقلة ادل م يكن التفات ىوسرؿ للتاريخ باجلدة ادل  3
فتحي انقز و، ىوسرؿ واستئناؼ  شًتط يف التفلسف بهامة منذ ىيغل على األقل. أنظر:ر شلا ي  داـ التلفت إىل تاريخ الفلسفة أم

 .  72، ص2000فيزيقا، دار اجلنوب للنشر، تونس، ادليتا

4 Paul RICOEUR, A l’école de la phénoménologie, p22.   
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الفينومينولوجيا ن مندا ربت عنواف "أزمة الهلـو األوروبية و ، واليت نشر جزأيحوؿ "الفدم اإلنساين"
إف الهنواف الذي وضهو  ببلغراد. philosiphiaيف رللة فيلوزوفيا  1936سنة الًتنسندنتالية"

وىو وعي باألزمة اليت حلقت  ، حبق عن ادلنطلق الذي أراده ذلذه األحباثىوسرؿ ذلذا ادلؤلف ليهرب  
قالنيتو ادلفرطة اليت جهلت الهقل يسقط مريضا، ومن أجل اسًتجاع شرؼ عباإلنساف األورويب جراء 

اف من ال ن يرشده كي يتبُت مهٌت ىذا اإلنسىذا الهقل وجب االعًتاؼ بأنو مريض، وىو حباجة دل
قا وكأنو يقوؿ أف "الواو" ربمل ل صمتا مشو  مث إف الشطر الثاين من عنواف ىذا الكتاب ليحم. 1مهناه

يف الفصوؿ  اليت عرضناىاردبا بالكيفية  –يف جوفدا احلل ، أي أف  الفينومينولوجيا الًتنسندنتالية 
قادرة على اسًتجاع مهٌت اإلنساف األورويب الذي فقد غايتو عرب التاريخ. وىي الغاية نفسدا  -السابقة

رصد ادلهٍت الذي أراده ىوسرؿ للتاريخ دبا ىو أزمة وللفينومينولوجيا دبا لاليت تدفهنا خالؿ ىذا البحث 
 ىي حل .

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Paul RICOEUR, A l’école de la phénoménologie, p22.   
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 من الصرامة العلمية إلى التأمل الفلسفي. االفينومينولوجي :بحث األولمال

 ،من التصور الهلمي للفينومينولوجيا إىل الرؤية التارؼليةيفرض التحو ؿ الذي طرأ على فكر ىوسرؿ 
الفلسفية اليت جهلتو ػليد عن ىدفو الذي سط ره يف بداية حياتو الهلمية م الدوافع اإلحاطة بأى

، الفلسفة اليت تتميز جذريا عن كل علم إىل علم دقيقدؼ ربويل الفلسفة ، ىوالفلسفية ، علم صاـر
وض يف ىذا الطريق نود أوال أف ضلدد بدقة مهٌت "الغائية" . وقبل أف طل1آخر ببهدىا ادلستحدث كليا

إّن اإلظهارات العينية على أساس حيث يقوؿ: " كما جاء على لساف ىوسرؿ نفسو يف زلاضرة فيينا
غلب أف سبنح ىي ذاهتا لكلمة "الغائية" الداللة الوحيدة ادلقبولة لدينا، يف  التاريخ المعطى مسبقا
ػلدد سياقا  التهريف اجلديد ، وىو هذا2"تقليدية ليس ذلا بالنسبة لنا أي اعتبارحُت أف  كل دالالهتا ال

، إهنا خلفية جديدا دلهٌت الغائية مرتبط بال شك خبلفية موضوعية يريد من خالذلا مهاجلة ىذه ادلسألة
  .3غائيةال مع ذاهتا خ نفسو الذي ػلمل الداللةالتاريخ، أو التاري

ليس غريبا على فكر ىوسرؿ الذي تهو د على الصرامة ادلندجية والتحليل الدقيق والوصف ادلركز أف 
ؿ الذي طرأ على فكره ذا التحو  ولكي نفدم جيدا سبب ى؛ ـ من خاللو أفكارهنفسو رلاال يقد  يديئ ل

، (التارؼلي)من الفينومينولوجي الهلمي إىل الفينومينولوجي  الفلسفي من ب هده الهلمي إىل البهد التأملي
وىو ما نراه ػلمل  اليت مد دت ذلذا التحو ؿ ادلدمة وجب علينا أف  نضع بهض اإلشارات الفكرية

نقل أن نا سنفًتض فرضيتُت نراعلا ػلمالف إمكانية تربير سلتلفُت ومًتابطُت يف نفس الوقت، أو ل   وجدُت
 اذلوسريل على التاريخ. /االستمرارىذا ادلنهطف

أوذلما، ىو االعتقاد التلقائي الذي يذىب إليو الرأي الهاـ بأف توجو ىوسرؿ ضلو التاريخ تربره 
ورويب عامة يف بداية القرف الوضهية السياسية واالجتماعية اليت آؿ إليدا اجملتمع األدلاين خاصة واأل

                                                           
 .57إدموند ىوسرؿ، فكرة الفينومينولوجيا، مصدر سابق، ص  1

 .561، صالسابق األزمة، ادلصدر  2

3 Edmund Husserl, La crise des sciences européennes et la phénoménologie 
transcendantale, p347.   
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فتدا الوضهية السياسية القائمة يف  خل  ؛ اليت1واليت يصفدا ىوسرؿ نفسو بوضهية األزمةالهشرين، 
وىو أمر صحيح  نفسو ىو الذي أدى هوسرؿ إىل أف يفكر تارؼليا. 2أدلانيا، أو قل "تراجيدية التاريخ"

 لكن يبقى ثانويا إذا ما قارناه بافًتاض آخر.

بأف التوجو التارؼلي عند ىوسرؿ  م يكن اختيارا، بل أنو ضرورة  :ؿالقو  أما االفًتاض الثاين، فدو
 ا، ىذا القوؿ ػليلنا إىل ربط ىذا ادلنحى التارؼلي دبسألة ذل3ادلتأخر الفينومينولوجي البحثمسار ؽلليدا 

دلوضوعية ادلؤسس الضروري واألخَت  باعتبارىا 4"مبحث البينذاتية" صلة مباشرة زمانيا وتيمائيا مع
عند انتقاده  5الها م، وىي قبل كل شيء ادلنطلق الذي بٌت عليو ىوسرؿ رلمل البحث الفينومينولوجي

وىو االفًتاض الذي ندعمو وسنحاوؿ  للموقف الطبيهي الذي يتخذ من الها م مهطى بُت  بذاتو.
)أصل  مع نص آخر توأمتوو  ةربقيقو من خالؿ الهودة إىل التأمل اخلامس من التأمالت الديكارتي

                                                           
يبدأ ىوسرؿ زلاضرات فيينا بالتفريق بُت نوعُت من الطب، األوؿ دبفدومو الطب القائم على الهلـو الطبيهية اليت تنشأ عن   1

لذي ينتج عن طريق التجربة والتقليد الساذجُت، مث استثمار مهارؼ بديدية لهلـو نظرية زلضة، والثاين يسميو الهالج الطبيهي ا
يقد ـ تهريفا دلهٌت احلياة الروحية ادلختلفة عن احلياة الفيزيولوجية دبا ىي حياة تهمل من أجل غايات وتنجز تشكيالت روحية، ودبا 

أف يبُت  أف للحياة الروحية لألمم ىي حياة مبدعة للثقافة بادلهٌت األوسع يف إطار وحدة تارؼلية ما، ويقصد من وراء ىذا ادلدخل 
حاالت تهًتضدا بُت الصحة وادلرض، كما أف ادلساعلات اليت يقدمدا ذوي ادلشاريع اإلصالحية ربمل خاصية التشخيص الطيب 

 . 518، 517الساذج. أنظر:  إدموند ىوسرؿ، أزمة الهلـو األوروبية والفينومينولوجيا الًتنسندنتالية، مصدر سابق، ص ص

2 Paul RICOEUR, A l’école de la phénoménologie, p22. 

يهتقد جاؾ دريدا أف  اجلداؿ القائم حوؿ توجو ىوسرؿ ضلو التاريخ والذي أخذ يف الكثَت من األحياف شكل التحليل النفسي   3
ادلفاجئ، والذي برز بشكل واضح يف تأويل بوؿ ريكور خاصة، فإف دريدا يرى أف ىذا حبثا عن األسباب احلقيقية ذلذا االنهطاؼ 

 أنظر: التحليل يغطي االرتباط الوثيق بُت فلسفة ىوسرؿ التارؼلية والفلسفة السابقة عندا.
Jaques Derrida, Le problème de la genèse dans la philosophie de Husserl, 1er éd, 
PUF, Paris, 1990, p249.   

، أي متزامنا مع مؤلف 1930بدأ اىتماـ ىوسرؿ بالتاريخ كتيمة داخل الدرس الفينومينولوجي حبسب بوؿ ريكور يف سنة   4
ليت عرض فيدا ىوسرؿ دلسألة البينذاتية حبيث خص دا باىتماـ كبَت يف التأمل اخلامس الذي يهادؿ يف حجمو التأمالت الديكارتية ا

أو يفوؽ التأمالت األربهة رلتمهة، دبا ذلا من بهد تأسيسي للفينومينولوجيا باعتبار أهنا )أي البينذاتية وكما ذكرنا من قبل( تهادؿ 
 Paul RICOEUR, A l’école de laرت. حوؿ ىذه اإلشكاليات أنظر: فكرة الضامن األخَت للحقيقة عند ديكا

phénoménologie :وما بهدىا.  197، 20، ادلرجع نفسو، الصفحات 

5 Méditations, § 42, p74. 
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احلاضرة اخلاصة...المتالؾ  ية"الوضهية الفلسفنراه من األعلية دبا يكوف يف فدم والذي  اذلندسة(،
تكو ف  كيفيةحوؿ   –عرب التمرين الذي ردبا قصده ىوسرؿ  - 1"مهٌت الفلسفة ومندجدا وبدايتدا

 -كما سنرى من خالؿ التحليل الالحقو -شكاؿ وىو بشكل من األ .ووحدتو ادلهٌت بُت الذوات
نولوجي للموضوعية الفينومينولوجية باعتبارىا التأسيس الفهلي وادلمكن لكل علم وصف فينومي

   فينومينولوجي. 

اخلامس الذي نركز عليو اىتمامنا  فإذا كاف النص   ف يف بهدعلا الشكلي مسة التأمالت؛اػلمل النص  
وزلاكاة يف التأمالت الديكارتية ػلمل ىذه السمة بشكل واضح من خالؿ التسمية قبل كل شيء 

ذاتية اليت من خالذلا زبرج ىره مسألة البينيف جو وىو يهاجل  ،من جدة الهرض للطريقة الديكارتية
فكرة وقف يف وجو ىوسرؿ منذ كتابة الذات من واحديتدا اليت تهترب مشكال إبستيمولوجيا 

الذي ػلمل  الدافع الذي جهل ىوسرؿ يقدـ على كتابة النص   فإف، 19052الفينومينولوجيا سنة 
نو أف يهاجل ظاىريا مشكل النشأة، نشأة اذلندسة أىو أيضا تأمل من ش 3"أصل اذلندسة"عنواف 

، 4اخلالصة"الزمانية -باألشكاؿ اليت ذلا وجود رياضي يف ادلكانيةباعتبارىا ذبمع "كل الهلـو اليت هتتم 
اليت تتخذ من  الطبيهية كل الهلـو الطبيهية وحىت الروحيةمشكل نشأة  وهذا ادلهٌت الهاـ فإنو يهاجل 

 بادلهٌت الشامل.  لطبيهيةموضوعية الهلـو انشأة ، أو قل مسألة داعالقتدا بادلادة مبحثا لدرس الروح يف

يددؼ اشتغالنا يف ىذا التقاطع الضمٍت بُت النص ُت إىل توضيح فكرة أساسية نراىا ربمل جوىر 
بشكل عاـ، وىي يف الوقت نفسو نقد للموقف الطبيهي وتأسيس  أزمة الهلـو األوروبية وأزمة ادلهٌت

                                                           
1Edmund Husserl, La crise des sciences, Ibid, p404. 

2 Arte-filosofia – Françoise DASTUR, Autour de la phénoménologie, Cannes, 
2007, p9, www.artefilosofia.com 

أو تذييل للفقرة التاسهة من كتاب األزمة اليت ربمل عنواف  Appendiceتهد ىذا الفقرة )أصل اذلندسة( دبثابة إضافة   3
إىل  403، وىي ضمن كتاب األزمة، ادلصدر نفسو، من الصفحة 1939يلي للطبيهة"، وقد نشرت أوؿ مرة سنة "الًتييض الغال

 .نفسو، كما صلدىا منفردة ضمن كتاب جاؾ دريدا بالهنواف 427الصفحة 

 . 410، مصدر سابق، صاألزمة  4
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ة عن طريق تبيُت أكرب خطأ مندجي حبيث أف ىدـ أساس الهلـو الطبيهي دلوقف جديد فينومينولوجي،
يقـو عليو صرحدا يبدأ من فدم الطريقة اليت تتناوؿ ها ىذه الهلـو موضوعاهتا، فإف كاف أساسدا 

يسقط ادعاء وحيندا  ،صلب ؽلك ن من بناء التجربة فيمكن اإلبقاء عليدا على الطريقة اليت تهمل ها
بل إذا أمكن ذلوسرؿ أف غلد منحا آخر أكثر متانة يف بأف ىذه الهلـو ساذجة. وبادلقاالفينومينولوجيا 

       فقط ؽلكن احلديث على علم فينومينولوجي دقيق. ربديد ادلوضوع الفينومينولوجي، فساعتدا 

يأخذ التحليل الفينومينولوجي مبحثو يف "أصل اذلندسة" عرب قصدية ضلو التاريخ ادلؤسس 
؛ 2"عن البدايات األصليةوىو طرح "ارتدادي  ،ادلدشنة لكل علم موضوعيباعتبارىا  1للدندسة

فاذلندسة، ورفها لكل حكم عندا ؽلنحدا صفة اليقُت ادلطلق كوهنا علم رياضي، ىي يف حقيقتدا وقبل  
ما يف زمن  نتج عن فاعلية بشرية ،ككل الها م الثقايف الذي ينشط اإلنساف داخلو  3كل شيء "تقليد"

توسيهو دبكاسب جديدة  أي اذلندسة باعتبارىا "مكسبا عاما إلصلازات روحية ت  ما عرب التاريخ، وىي 
الذي  ، ال زبرج عن كوهنا إصلاز يف ذات ادلبتكر األوؿ4بفضل مواصلة الهمل يف أفهاؿ روحية جديدة"

لوعي حبضوره كما أف ادلهٌت احلاضر من حيث ىو بداىة واليت تهٍت "إدراؾ كائن مع ا  ،صاغدا
ال تهدو أف تكوف مهٌت حاضر أصليا مع كامل مضمونو يوجد أيضا بهد ذلك  5األصلي ىو ذاتو ىنا"

، بالرغم من أف الوعي هذا الوجود اذلندسي الذي ؼلرج عن كونو فقط للذات ادلنشأة الروحي اجملاؿيف 
باعتبار أهنا تستقى  6صي داخل الدائرة الشخصية للوعي"وجودا نفسيا أي "ليس وجودا دلا ىو شخ

اليت ال ؽلكن التهبَت عندا إال   7مدلوالهتا من الها م اخلارجي، وىي بذلك تتم عرب "ادلوضوعية ادلثالية"

                                                           
اعتبارا من الهصر احلديث وربديدا مع غاليلي كوف الفيزياء احلديثة كل دا تأسست على أرضيتدا تأخذ اذلندسة ىنا شأنا عظيما   1

 .410، صكل ما لو امتداد يف ادلكانية الزمانية. أنظر: األزمة، ادلصدر نفسومهو  )مهٌت ادلستوى ربديدا( و 

 .411ادلصدر نفسو، ص  2

 .، الصفحة نفسداادلصدر نفسو  3

 .412ادلصدر نفسو، ص  4

 .، الصفحة نفسداادلصدر نفسو  5

 .، الصفحة نفسداادلصدر نفسو  6

 .، الصفحة نفسداادلصدر نفسو  7



للفينومينولوجيا لغائيا رالتصو  : الثالث الفصل  
 

88 
 

ة توجد إال  مرة واحدة، حىت وإف عربنا عندا عد   مرة واحدة "إف نظرية فيتاغوراس واذلندسة كلدا ال
ولكن ومن خالؿ تدقيق النظر يف ادلهٌت . 1ات ومدما كانت اللغة اليت ت بواسطتدا التهبَت عندا"مر  

الذي ربملو ىذه ادلوضوعات ادلثالية، يتضح بأف ىناؾ فرؽ شاسع بُت األشياء كما ىي موجودة يف 
لها م اخلارجي عن الذات ومهناىا ادلوضوعي ادلثايل الذي تكتسبو عن طريق اللغة باعتبارىا حامال ا

. وهذا ؽلكن التمييز بوضوح أف "مثاليات الكلمات والقضايا البشرية بُت الذوات للمهرفة مشًتكا
يات اليت يتم ىي ادلثال –إذا نظرنا إليدا كوهنا تشكيالت لغوية زلضة –والنظريات اذلندسية ليست 

اذلندسية فتدا حقائق ادلوضوعات والهالقات التهبَت عندا يف اذلندسة واليت تتوفر على صالحية بص
 .2ادلثالية وغَتىا"

تبدأ مشكلة ادلهرفة اذلندسية عند ىذا احلد الذي ذبهل فيو اللغة عرب التجسيد اللغوي من 
ع داخلي زلض تشكيلة موضوعية تكوف مثال مفدوما ىندسيا أو عالقة "التشكيلة الذاتية اليت ذلا طاب

واليت تصَت مهلومة 3"بالنسبة لكل شخص وصاحلة اآلف ويف ادلستقبل ىندسية حاضرة ومفدومة بالفهل
تكتسي بهدا  مهلومة فيما بهد دبجرد التلفظ بتلك األلفاظ اليت ربيلنا إىل ىذه ادلوضوعات ادلثالية اليت

وبالهودة إىل أصل ىذا التشابك الوثيق بُت البشر دبا ىم ذوات  موضوعيا حقيقيا يف الها م اخلارجي.
، وىو اعتقاد راسخ عند الذات ادلنتجة للمهٌت 4داخل الها م فإف ىناؾ "دائما يقُت بوحدة عالقتدما"

إىل ذوات آخرين عرب الشفوية مندا وادلدونة  ا عرب اللغةدائمللمهٌت األوؿ عرب بداىة، مث تنتقل 
واليت تشًتط  6يتبنوهنا عرب عملية إعادة التنشيط باعتبارىا قضايا مشًتكة مؤكدة 5"التجربة ادلشًتكة"

وتوارثدا يف شكل مهٌت، وىو  أوؿ مر ة البداىاتالهناية يف ضلت الكلمات اليت يتم ها التهبَت عن ىذه 

                                                           
 .414ادلصدر نفسو، صاألزمة،   1

 .415ادلصدر نفسو، ص  2

 .، الصفحة نفسداادلصدر نفسو  3

 .، الصفحة نفسداادلصدر نفسو  4

 .417ادلصدر نفسو، ص  5

 .420وىي عملية تنشيط أو استحضار بداىة ما عن طريق إعادة إصلاز فهل الوعي ادلؤسس ذلا. ادلصدر نفسو، ص  6
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أمر يشًتط بدوره أف تتصل ادلهرفة داخل الهلم الواحد يف سلسلة بدوف انقطاع باعتبار أف ىذه الهلـو 
ى سابقة عندا، وىي بذلك ستكوف حباجة تبٍت دائما مهاف مثالية جديدة على أخر )الهلـو الطبيهية( 

وبالتايل تكوف قادرة على  يف كل مر ة إىل إعادة تنشيط كل السلسلة حىت ربافظ على مهناىا األصلي
وىو األمر الذي زاد من حجم  .ادلنطقي إنتاج مهٌت آخر يرتبط بادلهٌت األصلي بواسطة االستنباط

من ىذه األخطار يف كا للفاعليات ادلنطقية. تسة كلي  خطار اليت خلفتدا "احلياة الهلمية ادلكر  األ
وبطريقة غَت  ، واليت ذلا الدور الكبَت يف تأسيس ادلفاىيم األساسية للهلـو الوضهية،1ربويالت ادلهٌت"

يف  ال زالت ترافقداواليت   2مباشرة "تأسيس كل ادلفاىيم اليت من خالذلا يتم تفكَت كل أشياء الها م"
 .تطورىا ادلستمر

 عدد من ادلالبسات احلد  ادلقتضب من التحليل الذي كاف القصد من ورائو تهرية نكتفي عند ىذا
أف  كل  ىواذلندسة أىم عنصر أ غفَل يف تطور هودة إىل تلخيصدا صلد أف وبال، اليت سبس نشأة اذلندسة

ىذا الصرح الشامخ من اإلصلازات يهود يف أصلو إىل تقليد أوؿ ألناس "مبدعُت" نشأ عن حاجة 
انطالقا من حياهتم اليومية "عادلدم ادلهيش" الذي كاف ػليط  عملية عرب حدس أويل وبداىة خالصة

ز على الشك يف مصداقيتدا. اليت ت ها تداوؿ ىذا التقليد أو اإلصلاز ىو ما ػلف  . ولكن الكيفية هم
ت عن طريق اللغة ىي ما جهلت األصل الذي نتج أوؿ األمر عن طريق "حياة فهملية اإلمثاؿ اليت سب  

 اليت كانت سببا يف نشأهتالغت كل تلك اخللفية الطبيهية أ يتحوؿ إىل رلرد فكرة أو مهٌت 3فاعلة"
 . وعزلت الها م ادلوضوعي عن الها م الطبيهي

                                                           
 .427ادلصدر نفسو، صاألزمة،   1

2 Edmund HUSSERL, Notes sur Heidegger, de l’article pour l’Encyclopaedia 
Britanica, 1er version, p89. 

3 Paul RICOEUR, A l’école de la phénoménologie, p170. 
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عند ىذا اإلحراج الذي كشفت عنو "التأمالت  يبدأ التحليل الفينومينولوجي يف التأمل اخلامس
، وىو ادلساحة الغَت فقرة أصل اذلندسةللت الطابع األساسي اليت شك   1النقدية"التارؼلية  االرتدادية

. واليت حرص ىوسرؿ كل احلرص على اذلندسية مربرة عن الكيفية اليت تتم ها عملية ربديد ادلوضوعية
اىتماما خاصا، ليس انطالقا من وصف خارجي وإظلا داخليا عرب تتبع ادلراحل احلامسة يف ف يهطيدا أ

ل ادلهرفة داخل الذات "األنا" ادلفكرة، مث يف مرحلة متقدمة انتقاذلا إىل الذوات ادلشاركة يف تشك  
  .ادلوضوعية تكوين

يف شقو الكبَت بالهودة إىل ديكارت من خالؿ فكرة الكوجيتو اليت يهتربىا  2يرتبط نص التأمالت
حبيث ربط صدؽ  ع ديكارت الوفاء دلهناىا احلقيقي؛ة اليت  م يستطيلحبق نقطة البدء األص ىوسرؿ

دبا ىو  بهد إصلاز الشك ادلندجي اجلذري على كل مهرفة يف الها م مهارؼ الذات الهارفة لذاهتا
. بالنسبة ذلوسرؿ رلموع البشر ىم من 3وبالتايل عاد من دوف جدوى من حيث انطلق ،ميتافيزيقي

، وىم أيضا من يضمندا، ومن ىنا تربز اإلشكالية حوؿ الكيفية اليت يتم ها تقو ـ 4قيقةيؤسسوف احل
ن الذات وعرب ك  الكيفية اليت سب . يتهلق األمر إذف بالبحث عن5أنا آخر انطالقا من أناي اخلاص؟

                                                           
  أي تسلسل كرونولوجي، فكما ىو مهلـو أف التأمالت نشرت سنة التأمل اخلامس  هذا التقدمي لنص أصل اذلندسة على ال نهٍت

ضمن التذييالت اليت كتبدا ىوسرؿ تابهة لكتاب األزمة ونشرت يف  تأما فقرة أصل اذلندسة فكان ،يف نسختدا الفرنسية 1930
 اجمللد السادس من ىوسرليانا. وما ىذا الًتتيب إال  خدمة لسياؽ البحث الذي ضلن بصدد إصلازه.   

1 Paul RICOEUR, Ibid, p169. 

 عث الًتنسندنتايل للفينومينولوجيا داخل تاريخ الفلسفة. أنظر: ىدؼ التأمالت الديكارتية ىو وضع البا  2
Paul RICOEUR, A l’école de la phénoménologie, p161.  

3
 Françoise DASTUR – Autour de la phénoménologie, Ibid, p10. 

ذايت على أساس أنو إحلاد، بل ىو رلرد إعلاؿ ذلذه الثنائية اليت ؿ الضماف اإلذلي بالبينال غلب أف نفدم من مهٌت استبداؿ ىوسر   4
قاؿ ها ديكارت بسبب أهنا خروج عن الذات اليت من ادلفروض أف تكوف وحدىا ادلؤسسة لكل علم، وىي نفس الفكرة اليت 

 .163تأسيس الفلسفة األوىل. أنظر ادلرجع نفسو، صانطلق مندا ديكارت نفسو ل

5 Françoise DASTUR – Autour de la phénoménologie, Ibid, p10. 
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، من تقو ـ الذوات األخرى داخلدا ومشاركتدا يف 1إصلازىا للرد  الًتنسندنتايل الذي ػليلدا إىل أنا زلض
 . 2إصلاز موضوعية الها م

فبهد إصلاز الرد الًتنسندنتايل ، Solipsisme يةالواحديصطدـ البحث الفينومينولوجي جبدار 
تصبح ، واليت 3الذي "يربط األنا اخلالص حباالت الوعي اخلالصة وبالوحدات ادلتقو مة حدثيا وإمكانا"

مة لألشياء اليت تقـو "بربط ، وعرب أفهالو ادلقو  مالزمة لألنا باعتبارىا األنا ذاتو)أي تلك احلاالت( 
لكن ماذا عن تقو ـ  .4ية ذبهل التجربة تبدو وكأهنا لشيء بلحمو وعظمو"سلتلف مكونات الوعي بكيف

ة يف أرجاء الذوات األخرى، ىل تتقو ـ كما ىو احلاؿ بالنسبة لكل األشياء األخرى ادلوجودة متناثر 
عن الكيفية اليت سبكنٍت  يتهلق األمر إذف بالبحث  أنا آخر. اأـ أف  ذلا وجودا خاصا باعتبارى ،الها م

مكتف  5باعتباره "موظلاد"حااليت الوجودية داخليا من ذباوز ىذا اجملاؿ الشخصي ادلغلق كأنا أعي 
 .بذاتو ال يدخل إليو شيء وال ؼلرج منو

ىي اليت ف ىذا اخلارج عن الذات ة، ألعلى الغَتييف ذاهتا مفتوحة  يهترب ىوسرؿ ىذه اإليغولوجية
فبمجرد أف تقصد الذات ىذا اآلخر حىت تكوف يف وعي  ؛6موجودة ومتقو مة يف القصدية ذات أخرى

آخر موجود يف الطبيهة، بل ذات أخرى  شيئأي  ؽلكن أف يكوف وعي تاـ بأف ىذا الذي تقصده ال
ىذه الذات األخرى مات الوجودية اليت لديدا، "يف ذبربة اآلخر تتجلى لدي بوضوح ذلا نفس ادلقو  

عرب ىذه  .كوف القصدية اليت ىي يف ماىيتدا وطريقة عملدا انفتاح على اخلارج   7"بلحمدا وعظمدا

                                                           
1 Edmund HUSSERL, Méditations, Ibid, §42, p74. 
2 Ibid, §44, p77. 

3 Ibid, p75. 

4 Dagfinn Follesdal, Le rôle de l’action dans la constitution du monde chez Husserl 
et Heidegger, Ibid, p271. 

5
 Méditations, §33, p57. 

6 Françoise DASTUR – Autour de la phénoménologie, Ibid. 
7 Ibid 
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يتقو ـ أنا أخر يف  عربهقو ـ مهٌت وجودي جديد يقتحم أناي يف عزلتو ادلونادية، القصدية اخلاصة يت
 .1ذايت، ليس كونو أنا بالذات ولكن كانهكاس يف أناي، يف مونادي اخلاص

زة لن يأخذ مهٌت انهكاس اآلخر يف الذات ادلتأملة بقصدية إال  داخل كامل مهناه للر د   وال منج 
ما التجربة، أي قبل كل شيء أفق دلوقف الًتنسندنتايل الذي ؽلك ن من "ربديد ما ىو ملكا يل داخل ا

من كل ما ىو غريب عٍت، الذي ينتمي إىل الظاىرة ، وذلك بتجريد أفق التجربة 2"عٍت غريبليس 
ر هذه التجربة بهزؿ كل ما ىو كما غلب االحتياط حُت ادلرو ،  ادلفارقة ادلهطاة مباشرة عرب ذبربة مطابقة

هذه  عرب التجريد. وعزذلا بطرحدا غريب والذي من شأنو أف يتدخل يف إعطاء ادلهٌت ذلذه األشياء
مث يف مرحلة أخرى   ي،احلكائن لل ادلميز طابعالإىل احليواف أو اإلنساف  يهطيالكيفية يتم ذبريد كل ما 

، ومهدا كل ما ؽلكن أف اتو ذل أنواة ين دباىيتدمخر كل ربديدات الها م الظاىري اليت ربيل إىل اآل
غلب أيضا . 3اليت وضهت زلل سؤاؿ ػليل إىل روحية ثقافية ؽلكن أف تهطي مهٌت خاص ذلذه الغَتية

عدـ إغفاؿ وعزؿ عرب التجريد طابع االنتماء ادلشًتؾ لذلك اجلو  اخلاص بكل واحد، وادلميز لكل 
والذي ؽلنحدا طابع الوجود لكل واحد،  monde phénoménal شيء يف الها م الظاىري

  وادلمكن لكل واحد.

. لتجربتو عن ظاىرة الها م مالزمة وترنسندنتاليةؽلكن الكشف بهد ىذا التجريد عن طبقة متسقة 
واصلة ادل -رغم التجريد الذي يقصي من ظاىرة الها م كل ما ليس ملكا خاصا باألنا  -ؽلكننا أيضا 

عند  .4االنتماءباألخذ بهُت االعتبار فقط ىذه الطبقة من ستمرة داخل التجربة احلدسية بكيفية م
بلوغ ىذه الطبقة نكوف قد وصلنا إىل احلد  األخَت الذي ؽلكن للر د أف يوصلنا إليو، وىو األمر الذي 

صة هذا النطاؽ "نطاؽ االنتماء ا ؽلكن التحكم بالتجربة اخلااإلدلاـ بالكيفية اليت من خالذلػلتم علينا 

                                                           
1 Méditations, §44, p78. 
2 Ibid, p79. 

3 Ibid 

4 Ibid, p80. 
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sphère d’appartenance"1 بأنا  اخلاصة باألنا حىت نتمكن من تقو ـ فكرة التجربة اخلاصة
 آخر، وبدوف ىذه الفكرة اليت سبكنٍت أف أعيش ىذه التجربة لن يكوف باإلمكاف ذبربة عا م موضوعي. 

م الكيفية اليت ؽلكن التوصل عن طريقدا إىل الفدم اجليد ذلذه ادلراحل من ادلدم جدا التذكَت بأف فد
ىو التمييز قبل كل شيء بُت ظلطُت  ،ادلتقدمة من تقو ـ اآلخر يف الذات داخل البحث الفينومينولوجي

، وبالتايل إىل ةنوعُت من ادلهرفة: مهرفة مفارقة واألخرى زلايثإىل من التفكَت؛ ػليلنا كل واحد مندما 
والفينومينولوجي الذي ينتج  ،وقفُت، ادلوقف الطبيهي الذي غلب التخلص من أرضيتو عرب إصلاز الر دم

ن يف نتيجة التجريد اليت قمنا ها ذباه الها م ادلوضوعي، صلد وبالهودة إىل التمه   .2عن ىذه الهملية
 nature الطبيهة اخلاصة يبيف الوعي على شكل سلطط ؽلكن أف نطلق عليو اسم  résiduمتبقى 

qui m’appartient3 بيهة اليت سبثل ، أي الطيهة دبفدومدا الهاـبواليت زبتلف سباما عن الط
ما ىو نفسي وكل اليت تهترب نتيجة ذبريد كل الطبيهة ىذه  موضوع الهلـو الطبيهية كما نصطلح عليدا.

، لكن نتيجة ذبريد ىذه الهلـو ىي طبقة 4زلموالت الها م ادلوضوعي اليت تنحدر من حياة الشخصية
، بينما يف  ت عزذلا عن طريق التجريدكتلك اليت  داخل الها م ادلوضوعي، أي ىي أيضا طبقة موضوعية

بينذاتيا  ةؼلتفي كل مهٌت ادلوضوعية ادلالزمة للها م وادلتقو ماحلاؿ اليت ننشدىا يف ادلوقف الًتنسندنتايل 
اخلالصة والبسيطة، ، ومن ذلك نسمي ىذا الذي ىو خاص يب بالطبيهة 5للتجربة لكل فرد ةوادلتاح

، من بُت ىذه األجساـ ادلردودة إىل طبيهة ما ىو الوجود ادلوضوعي ذلك طابعبواليت ال تكتسب 
وبهد ما أعيو دبقابل ىذا الذي ىو خاص يب وادلتمثل يف اجلسم،  .6خاص يب، أجد جسمي الهضوي

                                                           
1 Méditations, Ibid, p80. 

2François Rousseau, L’idée de la phénoménologie (vers une sortie de l’attitude 
naturelle, Mémoire de maitre ès arts, Université Laval, Québec, 2011, p69.  
3 Méditations, p80. 

4 Ibid 

5 Ibid 

6 Ibid 
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فية سبيزه عن كل شيء آخر ؽلكنٍت أف أعي داخل ىذا اخلاص ما ىو غريب عن طريق أعيو بدرجة كا
 .1ادلماثلة

ردبا لن يكوف من اليسَت علينا اإلدلاـ بكل ىذه ادلهاين الكثَتة وادلهقدة اليت طرحدا ىوسرؿ عرب 
ذبربتو ىذه، اليت تستدعي يف اعتقادنا السَت على خطاىا من أجل تَػَقف  ادلهٌت الهميق واخلفي الذي 

ؽلكننا يف ، . ولكنت ادلناسبة والبسيطةووصفو بالكلما تقصده التجربة الفينومينولوجية الًتنسندنتالية
 النصُت السالفُتالنداية من توضيح الغرض الذي قصدنا إليو من خالؿ ىذه ادلقارنة الغَت مهلنة بُت 

 الذكر، وذلك برصد أىم نقاط التقاطع بيندما واليت نراىا زبدـ بشكل من األشكاؿ سياؽ حبثنا.
ؿ ربليالتنا وادلتمثل على وجو اخلصوص يف تربير ربو   فبالهودة إىل اذلدؼ الرئيس الذي انطلقت منو

ىوسرؿ إىل التاريخ بالرغم من أف  كل ادلؤشرات ادلتهلقة بنمط تفكَته تدؿ على أنو ال يدتم بالتاريخ  
صلد بادلقابل أنو بالفهل  م  نو علمي بامتياز ومناؼ سباما دلثل ىذه التوجدات اإلنسانية.يكوف تكو 

لذي مي ز جل حياتو الهلمية إذا ما فدمنا أف ىذا ادلنحى التارؼلي ليس إال  ؼلرج عن ىذا التوجو ا
  .استمرارا للفينومينولوجيا بطابهدا الهلمي

قد حددت لنفسدا منذ البداية ىدفا  ،إف الفينومينولوجيا كوهنا علما دقيقا وقبل كل  شيء فلسفة
، ىذا اإلمكاف الذي أخذ بهده الهلمي احملض عرب 2يتمثل أساسا يف البحث عن إمكاف ادلهرفة

بتحديد اجملاؿ ، ركز على وجو اخلصوص وما تزامن مهدا 1مؤلفات ىوسرؿ األوىل خاصة أفكار
عرب ، مث إف اإلشكاؿ احلقيقي الذي واجدو ىوسرؿ واخلطوات اليت من خالذلا يتحقق ىذا الهلم

لألشياء ومندا أصل ادلهرفة  األصل األولبحثي يتمثل على وجو اخلصوص يف البحث على مساره ال
، ىذه األسئلة ذات الطابع الشمويل لن يكوف احلقيقية، أصل اخلطأ، أصل األزمة، أصل الوجود...إخل

صارات احلامل للوجود حبقائقو وأخطائو وبانتذلا جواب إال  داخل تيمة شاملة أال  وىي التاريخ دبا ىو 
 اإلنساف واهنزاماتو. 

                                                           
1 Méditations, § 62, p128. 

 .31فكرة الفينومينولوجيا، مصدر سابق، صإدموند ىوسرؿ،   2
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يقفاف على حد  السواء عند فكرة  التارؼليةالنقلة إف  النصُت الذين اعتمدنا عليدما يف توضيح فكرة 
أساسية ىي فكرة األصل؛ فنص أصل اذلندسة كاف دبثابة الرد ة التارؼلية لنشأة أكرب مغالطة مهرفية وقع 

ادلفاىيم الكربى اليت بقيت مضمرة كتلك ادلتهلقة بتمثل فيدا اإلنساف، طبها عرب التاريخ الذي أنتج 
 ،أشكاذلا دبختلف للغةبااحملموؿ  مهاين شك لدا التاريخ عرب التقليد ادلتوارث بواسطةاألشياء الواقهية 

ادلكانية  -ألهنا احملددة للزمانية لهلـو الطبيهية كل دا اخللفية ل قاعدةالواليت جسدهتا اذلندسة كوهنا 
حبيث  ، واليت ال ؼلرج عندا أي علم طبيهي عند ربديد موضوعيتووللفيزياء احلديثة خاصة بشكل عاـ

وبالتايل فإف ىذا االعتقاد التارؼلي منح للطبيهة وحدىا  .خذ من الها م ادلادي مهطى بُت  بذاتويت  
،  فقطاللدم ما تهلق بالتفسَت  من كل مشاركة فهلية ربديد ادلوضوعية وأقصى الذات الهارفة شرؼ

   داخلدا.بكوف الطبيهة ربمل حقيقتدا 

لتحقيق ىدؼ تأسيس الفكرة الديكارتية ادلتمثلة يف الذي راىن عليو ىوسرؿ  التأمالت نص  أما 
مث تأسيس موضوعية الها م انطالقا من البينذاتية،  1أساس مطلق وىو الذاتالهلم الشامل انطالقا من 

خاصة الر د  ،إظدار لتارؼلية ذبسدىا مراحل البحث الفينومينولوجي عرب خطوات الوصفأيضا فدو 
، الًتنسندنتايل الذي يلقي بالفينومينولوجي يف أعماؽ/أصل الذات بهزذلا عن كل الها م الطبيهي

الية رؽ إشكطَ  فإف ىوسرؿ ػليلنا إىل داخل الذات ة التارؼليةوهذه الرد   .ومنحدا سلطة امتالؾ ادلهرفة
بكثَت يف نظره من مسألة ربديد ادلوضوعية اليت أخذت مهو فصال من فصوؿ الصراع أعمق أخرى 
يفية لكن ليس بالك ،وقد انتصر للذات على حساب ادلوضوع 2ي بُت النزعة الذاتية وادلوضوعيةالتقليد

بالكيفية ولكن  ،بقُت من حسيُت ومثاليُتاليت يقصي ها ادلوضوع كما كاف مهدودا يف زلاوالت السا
ادلهرفة على حساب الذات ب مقابل االىتماـ عللتطادلا أ  يهطي للذات إنسانيتدا اليت  اليت من خالذلا

الذات اإلنسانية اليت نسيت غايتدا من كل فهل تقـو بو عرب التاريخ. إنو مشكل  ة؛فادلنتجة ذلذه ادلهر 

                                                           
1 Méditations, § 64, p130. 
  

 .120، 119األزمة، ص ص   2
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. ىذا التساؤؿ األخَت سيكوف اخليط اذلادي الذي ينساف التارؼلادلهٌت الذي نشأ أوؿ مرة مع اإل
       سيقودنا يف ادلبحث ادلوايل للبحث عن مهٌت اإلنساف التارؼلي وغايتو.
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  بدءللإعادة األصل و الغائية في البدء  :المبحث الثاني

عطاه ىوسرل انتهينا يف ادلبحث السابق إىل فكرة أساسية: وىي أن التعريف األول الذي أ
ادلسألة   إىل أنبنا عطى مسباا د  أفت  فكرة الغائية كوهنا اإلظهارات العينية على أساس التاريخ ادلل

 ادلعرفة، ولكن وحت ي ا ادلعرفة مبا ىياألصل األول الذي نشأت منو  بالبحث عنكّلها متعلاة 
كونو وحىت سنوات الثالثينات  لفناىا منذ البحوث ادلنطاية كما أ  وعيلرتبط باتاليت مل تع  و ، فلسفة

إعادة بناء الفلسفة ي اكتسب الروح عن ما درر ىوسرل "وع ، ولكن1وعي ال شخصي وال جسماين""
، وبعبارة أخرى البحث عن اإلمكانية اليت جتعل من 2الفينومينولوجية انطالدا من ال زاين اإلنساين"

 الكانطي بادلعٌت، 3الفلسفة الفينومينولوجية تتأسس داخل األنثروبولوجيا""فلسفة تنطلق من 
 تاب األزمة حُت أعاد تصنيفالذي اىتم بو ىوسرل يف مؤلفاتو األخَتة خاصة يف ك 4األخالدي
وهبذا ادلعٌت اجل ي  داخل الفينومينولوجيا مل يع  اإلنسان ػلمل .5على اعتبار كونو كائن ثاايف اإلنسان

مهمة ال هنائية تتمثل على اسم احلاياة اإلنسانية أو الطبيعية ولكن صار متالزما مع مشروع غائي، 
كرة الفلسفة، أي مشروع علم شامل بالنسبة ذلوسرل ، ألن فوجو اخلصوص يف كونو إنسان متفلسف

 .، خاصة بالعال البشري األورويب6التاريخ غايةىو 

ىذا التوجو األخَت بالنسبة ذلوسرل يعٍت الكثَت بالنسبة لنا كباحثُت يف فلسفتو الفينومينولوجية. 
إىل ادلهمة التارؼلية حت ي ا و  ،أوال اإلنسان األورويب الثاايف فالاول: بأنو د  حّول انتباىو إىل تاريخ

                                                           
1 Françoise DASTUR, Séminaire de DEA, Phénoménologie et Histoire, p4. 

2Edmund HUSSERL, Notes sur Heidegger, de l’article pour l’Encyclopaedia 
Britanica, in Phénoménologie et Anthropologie, p57.  
3 Ibid, 58. 

 – Ethnologieعن  ادلفكرين األدلان "االثنولوجيا"  أو كما ىو شائع االستعمال  -يرتبط مفهوم األنثروبولوجيا / اإلناسة   4
إناسة ذريعية؛ معرفة اإلنسان  -2إناسة نظرية أو علم نفس جترييب؛ معرفة اإلنسان وملكاتو بعامة.  -1عن  كانط بثالثة حت ي ات 

لتواق إىل ما يتعُت عليو تولي  إناسة أخالدية وىي معرفة اإلنسان ا -3ادلتطلع إىل ما ؽلّكنو ضمان ادلهارة البشرية وإطرادىا. 
 .74، مرجع سابق، ص A-Gاحلكمة يف احلياة. أنظر: أن ريو الالن ، موسوعة الالن  الفلسفية، اجملل  األول 

5 Françoise DASTUR, Ibid, p4.  
6 Ibid 
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 تاودنا بالترورة إىل ،ادلميز ذلذا اإلنسانكوهنا الوجو الوحي   ؛شامال فلسفة علماادلتمثلة يف جعل ال
، والكشف عن ىذه الغائية ذا التاريخ وأصل ىذه الثاافة للبحث عن اجلذور احلاياة دلعناىاأصل ى

اليت دفع  هبوسرل إىل النبش داخل الًتاث الغريب يف مهمة نعتربىا إصالحية إذا ما انطلانا من 
 . فكرة اليت تأسس  عليها ىذه الرّدة أالّ وىي أزمة العلوم األوروبيةال

واليت  يت أنتجها العال األورويبلألزمة عن  ىوسرل معٌت مرتبط بال رجة األوىل بالعلوم ال
؛ أي "الكيفية اليت ، ال تعٍت ىذه األزمة أّن علميتها احلّاةطلتصرىا يف مصطلح العاالنية األوروبية

، 1"د  أصبح  موضع سؤال مةهبا ادلنهجية الكفيلة بإصلاز ىذه ادله توأنشأ اتههبا مهمح دت 
األسئلة اليت تبحث عن معٌت  ة.با ر ما ىي د  أعرض  وأعلل  األسئلة احلامسة بالنسبة لبشرية حاّ 

ه األسئلة تاصيها العلوم الوضعية ْتكم "تاي ىا مبا تسميو ىذ 2،ري كلو أو ال معناهالوجود البش
ولكن، مل يكن األمر كذلك إاّل منذ زمن ليس ببعي ؛  .3موضوعية وما ػل د منهج علميتها بأكملو"

ب ىوسرل سرعان ما ي رك أن ما طرأ من حتول على العلم من معناه ْتستاريخ العلم ادلتأمل يف ف
بكل األسئلة ادلعاولة عموما يف "بكيفية علمية صارمة ل وادلتمثل يف الفلسفة اليت كان  هتتم الشام

ىذه  تد  فا  4ال متناه منظم عاليا" ا ويف تا م للبحثيب اىية دطعوح ة نساية يف منهجية 
، وأن مهمة إصالحها تست عي العودة امليف تفسَت ظواىر الع تواضلصر  اال يناميكية الروحية يف معناى

إىل "منبعي ادلعٌت اللذين انبثا  عنهما البشرية األوروبية يف الا مي: الفلسفة اليونانية وال يانة 
 . 5التوحي ية اليهودية ادلسيحية الصورة النهائية للتأثَت الغائي اليت يصالن فيها إىل توا زن"

وحىت كل زلب  مة اليت ألااىا على عاتاو وعلى عاتق كل فيلسوفح د ىوسرل ادله
 وادلتمثلة يف إصالح الفلسفة الًتنسن نتالية ادت اء بالنموذج اليوناين الا مي، ال لشيء سوى ،للفلسفة
إلنسان ْترية لذاتو وحلياتو بأكملها ن يتع االشكل الفلسفي للوجود الذي يتمثل يف أ" من أجل

                                                           
 .471األزمة، مص ر سابق، ص  1

 .، الصفحالة نفسهاادلص ر نفسو  2

 .473ادلص ر نفسو، ص  3

 .، الصفحة نفسهاادلص ر نفسو  4

 .478ادلص ر نفسو، ص  5
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نو بص د إصلاز مهمة . ومن ىنا يتتح مطلب الفيلسوف أكثر يف أ1العال احملض"انطالدا من دواع  
؛ تاتتي ْتكم ماىيتها أن تكون فلسفة 2تارؼلية تتمثل يف "االرتااء بالفلسفة إىل شرف فلسفة أوىل"

ْتيث يكون ب ؤىا  ،واألوىل بُت كل الفلسفات، كوهنا فلسفة أوىل من حيث الايمة والشرف فري ة
  النظري من ذاهتا.

ذه الفلسفة توصلنا إىل ىأن يف ادلنابع التارؼلية اليت من شأهنا التأمل ىذه ادلهمة تست عي 
يظهر من  اليت من خالذلا ؽلكن تصحيح الوضع الذي آل  إليو الفلسفة وعربىا كل العلوم.و األوىل 

أمساء أكرب البادئُت والرواد اايف ألوروبا امسان أو ثالثة ىم: " ثخالل ىذه الرّدة التارؼلية عرب التاريخ ال
وساراط اللذان ارتبط امسيهما مع اكتشاف العلم  أفالطون ؛3"وديكارتللفلسفة...أفالطون/ساراط 

يف الفلسفة األوىل وديكارت بفتل تأمالتو ، احلاياي الذي باي لارون ع ي ة ػلمل اسم الفلسفة
الدا من انط يف تاريخ الفلسفة مبثابة "الب ء اجل ي  من خالل احملاولة اجلذرية لب ء الفلسفة اليت تع ّ 
 .4الذات"

غل ر بنا عي البحث عن سبب اضلراف ىذه العاالنية األوروبية ادلتمثلة يف الفلسفة، من دوا
نشأة ىذا النمط الثاايف ادلميز ذلذه احلتارة اليت تعترب نفسها دواعي احل يث دبل كل شيء عن 

ل يف التاريخ الكلي وىي بذلك مبثابة "ناطة حتوّ  .أخرى جغرافيةات تارؼلية و سلصوصة هبا العتبار 
يف الفلسفة ىيأت اجلو لظهور  6جتماعية وادتصاديةسياسية وا ماوماتمبا اجتمع ذلا من  ،5شرية"للب

                                                           
 .479ادلص ر نفسو، األزمة،   1

2Edmund Husserl, Philosophie première, 1ER partie, Histoire critique des idées, 
Tr : Arion L. Kelkel, PUF, Paris, 1970, p3.  
3 Ibid, p9. 

4 Ibid, p10. 

 .563األزمة، ص  5

من الظروف اليت ىيأت اجلّو ادلناسب لظهور الفلسفة كنمط فكري ج ي  يف الارن السادس دبل ادليالد عن  اليونان، ىو ذلك   6
(، والذي أفرز "هنتة فكرية عظيمة Tyrannieاالستارار النسيب الذي عرفتو بسبب تطور نظام احلكم فيها )حكم الطغاة 

أذترت الفلسفة والعلم واألدب". أنظر: أمَتة حلمي مطر، الفلسفة اليونانية تارؼلها ومشكالهتا، دار دباء للطباعة والنشر والتوزيع، 
 ما بع ىا. و  35، ص1998، الااىرة، 2ط
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ز فعل االرت اد الذي دص ه ىوسرل إىل توضيح "احلوافز الوادعية يف يرتك. دبل ادليالد يف الارن السادس
كشكل ج ي   النبثاق ادلودف النظري ادلتمثل يف الفلسفة 1السياق العيٍت للح وث التارؼلي"

للتفكَت، وىو يرى ضمن ىذه احلوافر بل وأج رىا تلك "ال ىشة" اليت مّيزت ع دا من أفراد اجملتمع 
يٍت أول األمر بانصرافهم من "مشاى ة العامل )معرفة العامل من رلرد ادلشاى ة الشاملة(، غَت األث

، épistémè"2والعلم  doxaادلهتمة دتاما إىل نظر العلم احلق، بتوسط التعارض بُت الرأي 
 اجيات احلياتية الترورية.       بع  إشباع احلانصراف مبثابة تكسَت دلسار احلياة اجل ية، أو نوع من اللعب 

أسسوا كّل  ظهرت النزعة العاالنية يف مواجهة مغالطات السفسطائيُت الذينمع ساراط 
األمر الذي جعل الفلسفة تفا  معناىا  .3على النسبية باعتمادىم الفرد ماياس كل شيء فلسفتهم

فساراط ىو أول من اعًتف عرب ادلسائل اليت  ْتيث مل يع  ىناك نظرية صحيحة وال علم يف ذاتو.
د اأر كل اليت هت د اإلنسانية، كما كان أيتا أول من وذلا بواسطة اجل ل مع السفسطائيُت بادلشا اتن

للحياة السعي ة كوهنا حياة من معايَت مبا ح ده  4للمجتمع األثيٍت )األخالق( إصالح احلياة العملية
نفسو عرب تربير عالي جذري وبالعودة ػلكمها العال، أي احلياة اليت يكون فيها اإلنسان دائما يعي 

 .  5دائما إىل نا  أى افو يف احلياة وعربىا إىل نا  السبل اليت ػلِت هبا

مثل ىذا التربير وىذا النا  ىو بالنسبة لساراط مبثابة العودة ادلنهجية ألصل الشرعية وأصل 
اليت  شرية ْتيث تكسبها ىذه الب اىة الكاملةأن حتكم كل احلياة الب التعال، أي إىل الب اىة اليت غلب

كتسب بو ، فعرب الوضوح الذي ت  6قا رة على أن تصَت بشرية فاضلة ْتال تنتج عرب ادلعرفة احلاياية
                                                           

 .539األزمة، ص  1

 .، الصفحة نفسهاادلص ر نفسو  2

ت السياسية واالجتماعية واالدتصادية من التروري اإلشارة إىل أّن الفلسفة مل تظهر يف بع ىا النظري إاّل انطالدا من التحوال  3
اليت كان يعيشها اجملتمع األثيٍت خاصة بع  انتصار ال ؽلاراطية على أظلاط احلكم األرستاراطي واشت اد الصراع بُت األحزاب 

ديمتو، بل وأكثر السياسية، فانتشر فّن اخلطابة وازدىر على يّ  )ادلعلمُت للحكمة( ادلعروفُت بالسفسطائيُت الذين استعادوا للفرد 
 وما يليها.     115ادلرجع نفسو، صأمَتة حلمي مطر، أداموا كل شيء على نسبيتو. 

4 Edmund Husserl, Philosophie première, 1ER partie, p11. 

5 Ibid, p12. 

6Ibid  
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فبالرغم من أن  .تظهر ماىية األشياء ذاهتا وتتحاق بالب اىة ديمة أو ال ديمة ىذه األشياء ،ادلعرفة
ة يف التاريخ فكرة ادلنهج الشامل بت ع ألول مرّ أ لعلم فلسفي فهو من ساراط مل يكن ياص  التنظَت

د  فهم أن ، فهو 1وادلعرفة احلاياة Doxa للعال الذي يسمح لإلنسان بالتمييز بُت ادلعرفة الظنية
 نبع أصليم باعتبارىا يف الب اىة الاطعية نجز  وتوضيح ي  وعي للذات  ىو كونو ادلعٌت األساسي للمنهج

وعامة كمعطى  ، ومبعٌت آخر كان أول من كشف عن وجود ماىية خالصة يف ذاهتا2كل حاياة هنائيةل
. ود  محل  زلاورات ساراط عرب منهج تولي  تعطى يف ب اىة دطعية خالصة خالص لألشياء يف ذاهتا

الاتايا األخالدية خاصة ىذه الصبغة  حول السفسطائيُترف بو يف مناظراتو مع األفكار الذي ع  
وأما بالنسبة . 3للعال وادلشًتكة اجلذرية اليت تاص  بلوغ ادلاىية عرب احل س باعتماد األفكار العامة

ذلوسرل فإن ىذه الّردة ىي مبثابة أصل مب أ ادلبادئ الفينومينولوجي، أي العودة إىل األشياء ذاهتا، 
                                                                                                       ما ؽلكن اعتباره أول ظهور للفينومينولوجيا تارؼليا.وىي 

 صلح بوالذي كان ي   justificationنال مب أ التربير فالطون فا  كان لو الفتل يف أما أ
"ادلعرفة والبحث عن األسس النظرية ليسوا إاّل ظلط خاص ؛ فبالنسبة إليوإىل العلماألخالق  ساراط

 ن ادلبادئ األوىلللبحث ع، وىنا أيتا غلب االنطالق عرب جذرية للتفكَت تامة 4للحياة العملية"
فإذا كان الغرض بالنسبة لساراط من مواجهة السفسطائيُت ىو إصالح احلياة العملية  اخلالصة.
( اليت شوىوىا مبغاالهتم يف اعتبار الذاتية ماياس كل شيء، فإن ادلواجهة كان  أدل حّ ة )األخالق

احلاياية للعلم كان  ألن احلياة النظرية  5مع أفالطون عن ما أصبح األمر متعلاا بالعلم أي الفلسفة
سفسطائيون اخلوض يف ف الل  حتمل بع ا عاليا آخر دتاما ليس شلاثال حلياة العاالنية العامة اليت أ  

وىنا أيتا مل تكن العاالنية سوى رلرد طموح ساذج مل يكن ذلا أن تعلم بالتبط ال  نااشاهتا.
 اإلمكانية وال ادلشروعية اخلاصة بغاياهتا وال بالسبل اليت تؤدي إليها.

                                                           
 .53األزمة، ص  1

2 Philosophie première, 1, Ibid, p14. 

3 Ibid, p15. 

4 Ibid 

5 Ibid 
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تست عي العاالنية اليت طمح إليها أفالطون على وجو اخلصوص طرياة ْتث ومهمة علمية 
، والوعي اجلذري، بكل العالي من جتاوز مستوى السذاجة عن طريق التربير يث دتكنهاْتخالصة 

وىو األمر الذي . 1خالصة ب اىةمبادئو عرب على أن ينهل ىذا التربير  ،مراحل ىذا التربير ولكل حالة
خذ اجلّ  مألاب األب الروحي لكل علم حاياي، لا  استحق ىذا اللاب ألنو أخذ  بجعلو يكتس

وملزم لكل كائن عادل، بل بالعكس من  حجج السفسطائيُت الاائلة بع م وجود علم دائم يف ذاتو
النافية لوجود كل نافذ يه ف إىل إبطال مزاعمهم ذلك فا  أختع منطلااهتم تلك إىل نا  جذري 

البحث  لساراطية،ادلتمثل يف طرياة التولي  ا علم حاياي ثاب  ويف الود  نفسو عرب التحليل اإلغلايب
            .2إمكانية ىذا العلمشروط و عن 

منهجها  للعلم الكلي يستلهم ىوسرل من الفلسفة األوىل من حيث ىي منبع الفكرة الغائية
فأفالطون ، فلسفة شلكنةالذي يعتم  منذ اجل ل األفالطوين على البحث عن األسس والشروط لكل 

وغَتىا من الكليات اليت غلب أن ة وادلطلق والثاب  واألزيل كرس جه ه للبحث عن ادلاىي"د  
فيما ىو  ،، فما ىو حاياي بالنسبة إليو ىو ما كان يف عامل ادلثل3عليها ادلعرفة احلاياية" تؤسس

ال عن طريق "االرتااء باجل ل الصاع  إلدراك والذي ؽلكن أن يبلغو الع ،مفارق عن عامل احملسوسات
ادلاىيات الكلية وادلثل الكاملة واحلاائق الثابتة لكل اجلزئيات ادلتغَتة، واليت يعود إىل إدراكها باجل ل 

كون معرفتنا بأصوذلا ىي اليت دتثل احلاياة الياينية اليت يؤسس عليها العلم ، حيث تاذلابط
إن العلم الصحيح الذي كان يصبوا إليو أفالطون متأثرا دبل كل شيء مبعلمو ساراط ال  .4الصحيح"

باعتباره أن ادلعرفة احلاياية الياينية الاائمة على  ،5ؼلرج يف جزئو األكرب عن كونو ذو ديمة أخالدية
يصل بادلرء إىل دمة  الذي ودة يف عامل ادلثل اليت تنتج عرب اجل ل"إدراك ادلاىية العالية الصحيحة ادلوج

                                                           
1Ibid, p16.  
2 Ibid 

 .27مساح زلم  رافع، الفينومينولوجيا عن  ىوسرل، مرجع سابق، ص  3

 .حة نفسها، الصفادلرجع نفسو  4

5 Philosophie première, 1er, p19. 
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 .1العامل ادلعاول، ويبلغ بالعال وح ه ماىية كّل شيء، وال يكف عن سعيو حىت ي رك ماىية اخلَت"
لسفة ودلسار الفكر، فوجو أفالطون الفينومينولوجي يظهر فيما خطّو من معامل جوىرية دلسار الف

عن  ىوسرل مبا "مثلتو فلسفتو كلحظة ىيكلية يف تاريخ الفكر  أوصلتو إىل صفة ادلفكر األساسي
ره الالحق إىل س لتاريخ الفلسفة ب ايتو العاالنية ووجو تطوّ عامة؛ أي مبا أح ثتو من منعطف أسّ 

 .2حتايق مطلب تلك الب اية ذاهتا"

لشرعية التأسيسية زلاولة المتالك اليس  الرّدة التارؼلية ذلوسرل إىل حّ  ساراط وأفالطون إاّل 
باعتبار أن الفلسفة د  محل  منذ  ؛الذي حصل منذ تلك اللحظة النزياحلللفينومينولوجيا، وإظهارا 

األوىل بالفلسفة ؛ فلسفة ؽلكن تسميتها ىل فلسفتُتأو إ إىل علمُت هاتاسيم بذرةالوىلة األوىل 
، وىي علم بكلية ادلبادئ اخلالصة لكل عالي تتميز الفلسفة األوىل بكوهنا ذلا منهج .3واألخرى ثانية

ؽلكن أن تطرح  ادلعرفية، أي احلاائق اليت وبكلية احلاائق ادلسباة اليت ختفيها األنظمة ،ادلعارف ادلمكنة
ْتسب  ىي أيتا ، واليت تعملأما يف ادلستوى الثاين فنج  كلية العلوم التفسَتية .4مبادئها انطالدا من
وإىل األنظمة  حتيل إىل الفلسفة األوىلفهي يف كل مراحل اشتغاذلا  ولكن، خاص هبا منهج عالي

ْتيث تستلهم من الفلسفة األوىل العاالنية الالزمة اليت جتعلها تتحاق  ،بعامة ادلسباة للمنهج العالي
  .5يف كل مراحل اشتغاذلا بأهنا دتتثل دلب أ التربير ادلسبق، أي يف كل حلظة دلب أ الب اىة الاطعية اخلالصة

  .5اخلالصة
يف كوهنما د  أسسا لعلم  من خالل فكرة العودة إىل األصل يكمن إب اع ساراط/أفالطون

بادلعٌت الذي يفهم منو علم بادلبادئ األوىل اليت حتكم العال، أي بالعودة إىل ما ىو مشًتك  6نطقادل
يعود بوجو . فإذا ْتثا عن كثب عن ال وافع الرئيسية اليت جعل  ىوسرل ل ى كل عال معريف بالب اىة

                                                           
 .27، صمساح زلم  رافع، ادلرجع نفسو  1

 .47رل "الفينومينولوجيا وادلسالة ادلثالية"، مرجع سابق، صزلم  زلسن الزارعي، إدمون  ىوس  2

3 Philosophie première, 1er, p18. 

4 Ibid 

5 Ibid 

 .20بودومة عب  الاادر، الفينومينولوجيا وسؤال ادلنهج، ادلرجع نفسو، ص  6
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يهتم بو دلا ؽلكن أن  ليستفي  منو تارؼليا، وإظلاو ال "أفالطون وساراط لوج نا أنتراث وص إىل اخلص
. ليس ىذا وحسب بل أن الغائية التارؼلية 1ؽلنحو لو من إمكان يف حت ي  خيوط علمو الصارم"

ن لتحمل بع ا واح ا ووحي ا أال وىو البع  العلمي، إن ىذه الغاية وإن كان  ماص  للفلسفة مل تك
ساراط يف أول األمر وبع ه أفالطون مث فيما ضلن بص ده اآلن غاية ذلوسرل، فإن األمر ال غلب أن 

 يأخذ ىذه األحادية حىت ؽلكن أن يفهم يف مشوليتو ووح ة مااص ه. 

همات من دبيل "التأسيس، التحايق، التربير بصفة هنائية، كل ادل بالعودة إىل أفالطون صل  أن
غلب أن تنجز بواسطة العال النظري  ادلهام،فعل من أفعال العال اإلنساين مهما كان  ىذه 

حىت ي ، فلكي يردى اجلنس البشر 2واألحكام احلملية ويف هناية األمر غلب أن تتم عن طريق الفلسفة"
  يف وحّ ادلتجّذر و وادلالصحيح يف كليتو يصَت يف مستوى اإلنسانية احلّاة فهو مطالب بتطوير العلم 

حتايق هت ف إىل فالغاية النهائية منذ ساراط وإىل غاية ىوسرل وعرب الفلسفة كان  دائما  .3مبادئو
يتأسس عليها كل الوجود اإلنساين. اليت العاالنية  ادلتمثلة يفاليونانية مث األوروبية و  روح اإلنسانية

إىل ادلودف النظري  4)ادلودف الطبيعي( حلياة اليوميةافالافزة النوعية اليت أح ثها أفالطون من سذاجة 
دة إظهاره تارؼليا وجتسي ه عرب النظري عن طريق الفلسفة، ىي دتاما ما أراده ىوسرل أن يتحاق بإعا

ان، ولكن الشروط تب ل  مبا تراكم من معارف مل تتغَت بتغَت األزم ىي . فالغاية ىيلفينومينولوجياا
 من أى اف جزئية.ومت حتاياو 

تن فع تأمالت ىوسرل مرة أخرى عرب تاريخ البشرية األوروبية لتوضيح الغائية يف الصَتورة 
،  احل يثة منها، ْتيث ي نّصب نفسو "خادما للبشرية الفلسفية5احل يثةالتارؼلية للفلسفة حت ي ا إىل 

                                                           
 .22ادلرجع نفسو، صبودومة عب  الاادر، الفينومينولوجيا وسؤال ادلنهج،   1

2 Philosophie première, 1er, p19. 

3 Ibid 

غلب أن ال يفهم مصطلح ادلودف الطبيعي فاط بصلتو بالعلوم الطبيعية، وإظلا ىو ذلك النمط من احلياة الذي ؽليز أسلوب   4
فيها دائما بكيفية مباشرة، يف االجتاه نفسو، أي دون أن يعود على ذاتو. أنظر: األزمة، على احلياة الساذجة حيث يسَت الوعي 

 .   533اذلامش ص

 .133ادلص ر نفسو، ص  5
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. إن اإلرادة اليت يتح ث عنها ىوسرل ىي 1يف محل اجتاه اإلرادة الذي يتخللها" كوريث ومشارك
بع   2"العباري ادل شن" إرادة ديكارت أب العاالنية احل يثة الذي يعتربه ىوسرل ناطة الب ء الثانية

، لكن مع ضرورة إيتاح الشاملة دلا كان يف فكره من تأصيل لفكرة الفلسفة ن()أفالطو  اليونان
دلعٌت التأسيس يف جذريتو، وىو مبعٌت آخر نا   عنو بسبب ناص   3وحتسُت ىذا الفكر الذي مل يرضى

 النهائي الذي أراده ديكارت دون أن يبلغو.

يف  ىذا األخَت واليت وج  فيها إرادة -و ديكارت إن الفكرة األساسية اليت شّ ت ىوسرل ضل
، هت ف إىل إصالح الفلسفة وعربىا مبا ىي علم كلي يايٍت شامل –حتايق فكرة الفلسفة األوىل 
فادلعرفة الفلسفية حسب ديكارت . 4الفلسفةىو  شامل فروع لعلم واح إصالح كّل العلوم مبا ىي 

مؤسسة بكيفية مطلاة؛ غلب أن ترتكز على أساس معرفة مباشرة ودطعية تستبع  يف ب اىتها  معرفة"
، األمر الذي جعلو يبت ئ بنوع من اإليبوخي الشكي اجلذري الذي يتع 5صوره"تؽلكن  ي شكّ أ

ودته  للفكر  مرلموع ادتناعاتو إىل ذلك احلُت موضع سؤال وؽلنع مسباا استعماذلا يف إص ار أي حك
، ود  7اختاذ أي مودف إزاء صالحيتها أو ع م صالحيتها وع م 6سبيال للتخلص من أوىام احلواس

ليس غرض ىوسرل من ىذه الرّدة ىو دتثل لكن  ل ّتذرية غَت مسباة.بالفع ود  دتيز ىذا اإليبوخي
أمالت تتخذ من الت 8فهو بالرغم من كون تأمالتو فلسفة ديكارت ظلوذجا لو، بل بالعكس من ذلك

                                                           
 .134ادلص ر نفسو، ص  1

 .137ادلص ر نفسو، صاألزمة،   2

 .134ادلص ر نفسو. ص  3

4 Méditations Cartésiennes, p2. 

 .140األزمة، ص  5

، 1988، 4رينيو ديكارت، تأمالت ميتافيزياية يف الفلسفة األوىل، تر: كمال احلاج، منشورات عوي ات، بَتوت، لبنان، ط  6
 . 10ص

 .141األزمة، ص  7

 Méditationsادلاصود ىنا كتاب التأمالت ال يكارتية اليت حاكى فيها ىوسرل تأمالت ديكارت شكال. أنظر:   8
Cartésiennes, p1. 
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ادليتافيزياية ال يكارتية ظلوذجا ذلا من حيث الشكل أوال وادلوضوع "الذاتية" ثانيا، إاّل أنو يكاد يطرح 
 .1جانيا كل متمون ىذه التأمالت

لو ىوسرل على ىوسرل من تأمالت ديكارت حاياتان: "علا مسعى الشك الذي يتأوّ  يستعي 
، فلو 2" ويفهمو على أنو ذاتية ترنسن نتالية"Ego-cogito cogitatumب "أنو إيبوخيو، ومركّ 

فلو انطلانا من الفكرة األساسية اليت يفهم هبا ىوسرل التفلسف على أنو دبل كل شيء مهمة ذات 
ظلوذج الفلسفة ال يكارتية ىو دتاما ما أراد بلوغو فإن  4ي رّدة على الذاتتست ع 3مسؤولية شخصية

فالشك الذي مارسو ىذا  .5ىوسرل، ولكن يف جذرية أبع  من تلك اليت تودف عن ىا ديكارت
 وبلوغ ذاتية extériorité objectiveو إهناء كل موضوعية برانية األخَت كان اذل ف منو ى

اإللو، ْتيث أوكل  –، ولكن عجزه عن حتايق ذلك تسبب يف نشوء ثنائية الذات خارجب ون  مطلاة
وىو األمر الذي أفا  تأمالت ديكارت  6إىل التمان اإلذلي للعامل ادلوضوعي احملسوس معرفة الذات

 ها.ٌت التأسيس لألصل الذي انطلا  منها أْتاثو كلّ مع

بالرغم من ىذا التباين الواضح يف مستوى اجلذرية اليت أرادىا كل من ديكارت وىوسرل، فإن 
يايٍت وأول، وىي بالتايل مص ر االتفاق على أن الذات ىي مص ر كل علم ىو األمر الثاب  ل يهما 

هاء الشك دفعة واح ة، أما بالنسبة ة ادلفاردة مباشرة بع  انتم ادلعرف. بالنسبة ل يكارت تاوّ التفلسف
ذلوسرل فإن وضع ادلعرفة ال يأخذ شكلو النهائي باعتباره علم زلاق إاّل بع  عملية التاّوم اليت تنجلي 

م اياة مبا ىي تاوّ تتوسط اإليبوخي واحل ت عي الوجود 7"ظاىرة فينومينولوجية" كونو  من مودف الشيء
مث إن ديكارت يهمل الذوات األخرى من العملية ادلعرفية وىو يتح ث عنها . م الشيء يف الذاتتاوّ 

                                                           
1 Ibid 

 .86زلم  زلسن الزارعي، إدمون  ىوسرل "الفينومينولوجيا وادلسالة ادلثالية"، ادلرجع نفسو، ص  2

 .60األزمة، ص  3

4 Méditations Cartésiennes, p2. 

5 Paul RICOEUR, A l’école de la phénoménologie, p75. 

6Méditations, p3.   

7 Ibid, p16. 
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أهنا دتلك نفس ادلاومات الوجودية، وىو كذلك بالنسبة إىل ىوسرل، ولكن على من منطلق ذاتو، أي 
ّومها أيتا يف ود 1إىل التعليق أيتاىذا األخَت مل يتخذىا معطى ب يهي مسباا، بل أنو أختعها ىي 

 ذاتو وجعلها شريكة يف تربير موضوعية العامل بنفس درجة ادلسؤولية اليت أوالىا لذاتو. 

من ذلك ؽلكن استنتاج أن الذات اليت يتح ث عنها ىوسرل دتلك إمكانيتها يف حريتها اليت 
خاضعة  على عكس ديكارت الذي غلعلها 2جتعلها تارر مىت وكيف ؽلكن ذلا أن تعرف الوجود

ال تتعلق باص  الذات  ادلعٌت الذي غلعل ظاىرة العامل كوجودللوجود مبا ىو سللوق ياامسها حياهتا ب
أسباية جتعلها زل دة  طبيعةوىو األمر الذي يعطي دلعرفة ال، 3با ر ما ىو موجود ىنا لذاتو

اليت يصف هبا ىوسرل ىذا اإلدبال على العامل  ، وبالتايل تكسبها طابع السذاجةللموضوعية العلمية
وىي فكرة "ناشئة عن اإلمثال حتل افًتاضيا  .فاط تفسَته على الفيلسوف مبا ىو فرض سابق يتعُت

  .4زلل الطبيعة اليت ضل سها بالفعل"

ألن الغرض من  ،لسوفُتليس لنا أن نبحث أكثر ال يف نااط التوافق وال االختالف بُت الفي
نا ذلذا الشكل من ح سبب تناولنوضّ وحىت تناول ىذه التمييزات ىو شيء آخر دتاما غَت ادلاارنة. 

فإننا  ُت مفهوم الكوجيتو ال يكاريت ونظَته اذلوسريل،بذي يب و أنو أخذ وجو التعارض التحليل ال
لذي يتلخص يف البحث عن إظهارات إىل مطلبنا الذي انطلانا منو يف ب اية ىذا ادلبحث وا سنرت ّ 

أخرى عينية للفينومينولوجيا عرب تاريخ أوروبا الروحية بع  تلك ادل شنة للغائية الفلسفية عن  اإلغريق، 
نااء يف التجربة كوهنا د  ود  كشف  ذلا عن وجو آخر رمبا أكثر تأصيال وب ءا من األول مبا بلغتو من 

 يل الذي أحلاو بع  التعللكوجيتو ال يكاريت  5الصة والصامتة"ت عن ىذا الب ء "يف التجربة اخلعربّ 
أن استعادة ىوسرل ل يكارت ىي نتاج لوح ة يف ادلنطلق واذل ف جتمع كما  عليو ىوسرل طبعا.

                                                           
1 Ibid 

2 Ibid 

 .330، ص64األزمة، فارة   3

 .، الصفحة نفسهاادلص ر نفسو  4

كما يسميها ىوسرل، ألهنا مل   (Solipsismeأج ىا يف جتربة األنانة جت  الفينومينولوجيا كامل حتااها يف التجربة الصامتة )  5
  Méditations, p33باللغة وبع ىا ال اليل الذي ال يعرب عن ىذه التجربة بإخالص تام. أنظر:  تلتاي بع 
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بينهما. "فمع ديكارت تظهر راىنية فينومينولوجية وذلك من خالل مودفو من تع د حاائق العصر 
، ويف مشولية للفكر 1اة ونتائج غَت ياينية"غَت منسّ  جمن مناى والوضع الذي داد إليو ذلك التع د

ادلسؤولية إزاء الوجود "الفلسفي الذي ت فعو  الذي ػلمل حىت ال ناول ال ىشة الفلسفية، ولكن اذلمّ 
(، و ال يتحاق، إذا ما حتاق، Télosية )احلاياي لإلنسانية الذي ال يعترب وجودا إاّل بالنظر إىل الغا

  .2"بفتلنا ضلن بشرط أن نكون فالسفة ْتق –إالّ بفتل الفلسفة 

ومن ىنا يكون سلطط تصورنا دلا سيأيت من ىذا البحث متعلاا بالكيفية اليت غلب أن يكون  
 فلسفة مبا ىي مسؤولية.  عليها ىذا ادلاص ، أي ماص  الفيلسوف الذي يه ف إىل حتايق فكرة ال

    

            

      

                                                           
 .88زلم  زلسن الزارعي، إدمون  ىوسرل "الفينومينولوجيا وادلسالة ادلثالية"، مرجع سابق ، ص  1

 .60األزمة، ص  2



صل الثالث: التصور الغائي للفينومينولوجيا الهوسرليةالف  
 

109 
 

 الفينومينولوجيا واألرض الموعودة :المبحث الثالث

 قدديا حلم سقراط وأفالطوف ؛إىل استعادة احللم اإلغريقياذلوسرلية هتدؼ الفينومينولوجيا 
إنشاء نظر متأمل "نهم من الذي ديك    قحقي  العلم الكلي اليقيٍتإىل ن سعواالذي 1حديثاوديكارت 

للعامل متحرر من قيود األسطورة والتقليد عموما، معرفة شاملة بالعامل واإلنساف متحررة إطالقا من 
عرؼ آخر األمر يف العامل ذاتو إىل العقل والغائية الذين يسكنانو، وإىل مبدئو تاألحكاـ ادلسبقة، ت

ثيولوجية وإف محلت يف إيتيقية إذف الغاية القصوى للفينومينولوجيا ىي بال شك  .2"لواألعلى: اإل
يتم  أف ار ىوسرؿ علىر إص منخاصة اإلحلاد الذي ديكن أف يفهم و  الواحدية أغلب أطوارىا طابع

 ذاتية. ينىذا العلم يف مجيع أطواره على أساس العقل وحده، الذاتية أوؿ األمر مث الب

ادلهمة اليت كر س ذلا ىوسرؿ كل  حياتو ضمن الغائية ادلشًتكة بُت كل  الفالسفة قدديهم فهم ت  
اليت تستلـز أف تأخذ ىذه ادلهمة كرسالة  3بأف قحمل الفلسفة معٌت "ادلعرفة الشاملة" ؛وحاضرىم

ؤولية إزاء الوجود احلقيقي لإلنسانية الذي ال يعترب "شخصية داخلية تنطوي يف اآلف عينو على ادلس
بفضلنا حنن   –، وال يتحق ، إذا ما قحق ، إال  بفضل الفلسفة télosىل الغاية إوجودا إال  بالنظر 

قصد من ىذا الكالـ أف يولكن، ىل ديكننا أف نفًتض بأف ىوسرؿ . 4كبشر أف نكوف فالسفة جبد"
لفلسفة ديكن أف تكوف منط عيش كل فرد من أفراد اجملتمع "البشرية األوروبية"، أـ أف ىذا رلرد ا

خصوصا وأف الفينومينولوجيا تتأسس داخل الذات  يوظفها لكي يتكلم عن الذات يف اجلمععارة است
 )ذات الفيلسوؼ( وتبقى تالـز ىذه الذات إىل آخر مراحل تقو مها؟

                                                           
يف كتاب األزمة على أف الغرض من التمع نات التارخيية اليت يقـو هبا ىو فهم الغائية يف الصَتورة التارخيية للفلسفة، يركز ىوسرؿ   1

وىو يؤكد على احلديثة منها باعتبار أنو حيمل ىذه الغائية يف نفسو ويساىم بإرادتو الشخصية يف قحقيقها. أنظر: األزمة، الفقرة 
 .  511، ص51

 .64ادلصدر نفسو، ص  2

 .15، ص7ادلصدر نفسو، فقرة   3

 .، الصفحة نفسهاادلصدر نفسو  4
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بقدر ما ىو غَت  ،أف يصَت كل فرد من أفراد اجملتمع فيلسوفا تيسرمن ادلبالتأكيد لن يكوف 
فقط، ولكن  )العلماء والفالسفة( فاحلديث وال شك موجو إىل النخبةفرد عادلا،  ممكن أف يصَت كل  

ديكنهم أف يفهموا حب  "اذلدؼ  ك الذينئولأعلى  يقتصروحىت داخل ىذه النخبة يبقى األمر نسبيا و 
بتدعوا ىذا ؤالء الناس الذين امبا ىو داؿ على اإلرادة األصلية ذل 1فظ الفلسفة"الذي يشَت إليو ل

الشكل الثقايف الفريد أوؿ مر ة "واستمروا يريدونو عرب كل الفالسفة والفلسفات اليت توجد تارخييا يف 
ىوسرؿ الفينومينولوجيا ىي كوهنا قراء ؼ هبا ت العامة اليت يعر  من بُت التعريفاف. 2تواصل فيما بينها"
أف البدء األوؿ كاف مع اإلغري  وقحديدا مع أفالطوف ويقصدوف من وراء ذلك  3""علم البدء اجلديد
، لكن ىذا ا وفكرة العلم الشامل  عن ىدؼ ىوسرؿ دلعٌت للفينومينولوجيا الذي كاف يعرب  والعلم الصاـر

كما  ىوسرؿ وليس 4ختلىؿ خاصة يف السنوات األخَتة عندما منذ أحباثو األوىل عرؼ بعض التحو  
ألف ىدؼ الفينومينولوجيا ال ديكن بلوغو من طرؼ  ؛ديكن أف يفهم أنو فقد األمل من بلوغ ىدفو

، ولكن أوجد معٌت جديد دلفهـو "التأمل الفلسفي" الذي مل يعد يعٍت 5فيلسوؼ واحد يف زمن معُت

                                                           
 .46ادلصدر نفسو، صاألزمة،   1

 .45ادلصدر نفسو، ص  2

3 Françoise Dastur, La phénoménologie en questions, Ibid, p62. 

من كتاب األزمة أف حلم "الفلسفة بأف تصَت علما صارما قد  71التابع للفقرة  82يفهم من عبارة ىوسرؿ يف التذييل رقم   4
جيا قد وصلت إىل نقطة االحنباس اليت ال ديكنها جتاوزىا، أي أف ادلشروع اذلوسريل بأكملو قد فقد انتهى" ىو أف الفينومينولو 

فاعليتو، ولكن ادلقصود ىو أف ىوسرؿ مل يعد يرى للفينومينولوجيا من قيمة إال  بالرجوع إىل التاريخ )تاريخ فكرة الفلسفة( لكي 
ينحرؼ ىذا ادلعٌت. وىو ما ديكن أف نفهمو بادلعٌت الذي يعيد لإلنساف يبُت اذلدؼ األساسي للفلسفة والتذكَت بو لكي ال 

 Edmundإنسانيتو مبا ىي حبث عن اخلَت األمسى من خالؿ الفضيلة السقراطية وادلثل األفالطونية. أنظر:          
Husserl, La crise des sciences européenne, Appendice XXVIII au §73, p563.   

إف ىدؼ الفلسفة بالنسبة ذلوسرؿ قائم يف الالهناية، لكن رغم ذلك ممكن التحقي  ليس من قبل الفرد ومن قبل مجاعة حبث   5
 .584ال متناه لألجياؿ وأحباثها النسقية. أنظر األزمة، صمؤقتة، لكن بالتأكيد يف مسلسل 
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بادلعٌت الراسخ لسؤاؿ االرتداد على تأمل الذات لذاهتا عرب تفكَت رلمل حياة ىذه الذات، بل التأمل 
   .1الغائية امعٌت الذات، أي على ماىيته

ىوسرؿ بعدا عميقا، إذ يعترب أف  عند Question en retour2يأخذ سؤاؿ االرتداد 
واليت جعلتها تفقد كل نظاـ القيم اخلاصة باإلنساف احل  حالة األزمة اليت متس البشرية األوروبية 

، ىذا السؤاؿ االرتدادي 3مل الثقافة األوروبيةبسبب طغياف الروح ادلثالية ذات النمط الرياضي على رل
 طلو يدقبل أف ت   األورويب )اليوناين( الكيفية اليت كاف يعيش هبا ىذا اإلنساف لنا من شأنو أف يوضح

ىي مهمة "جتديد اإلنساف،  أوكلها لنفسواليت التغيَت والتشويو باعتبار أف ىوسرؿ يعتقد أف ادلهمة 
حيمل يف تارخيو "الفكرة الغائية للمعرفة واحلقيقة كما ىي يف ، 4اإلنساف كونو فرد وعضو يف رلتمع"

  .5الوجود الطبيعي"

إف الوجود الطبيعي الذي يقصده ىوسرؿ ىو عامل العيش ادلوجود بالنسبة لإلنسانية دائما قبل 
كونو إذا ما أردنا أف منيزه على العامل الطبيعي   ،، والذي حيافظ على وجوده حىت بعد العلم6العلم

بادلعٌت ادلوضوعي ىو ذلك "البعد الثالث ادلدعو سلفا البتالع تيمة العلم ادلوضوعي مثل مجيع 

                                                           
1 Crise, Ibid, p566. 

يف كتاب أصل اذلندسة الذي ترمجو عن  Question en retourاألدلانية بػػػ:  Ruckfrageيًتجم جاؾ دريدا كلمة   2
د على ، وىي يف كلتا احلالُت تعٌت سؤاؿ االرتداQuestionnement à reboursىوسرؿ، بينما يًتمجها بوؿ ريكور بػػػػ: 

 الذات. أنظر:  
Paul RICOEUR, A l’école de la phénoménologie, Ibid, p286.  

3 Ibid, p287. 

   فيما خيص سبب األزمة واليت قد وضحناىا يف الفصوؿ السابقة حُت تعرضنا إىل الكيفية اليت مت  هبا ترييض الطبيعة بدأ مع
 اليت مل يعد من ادلفيد التذكَت هبا بالقدر الذي يدفعنا إىل تبيُت السبيل الذي يقًتحو ىوسرؿ يف مواجهة ىذه األزمة.غاليلي و 

4 Edmund Husserl, Sur le renouveau « Cinq article », Tr : Laurent Joumier, J.vrin, 
apris, 2005, 3° article, p41. 

ىنا الوجود الطبيعي ادلعٌت الذي نطلقو على ادلوضوعية الطبيعية، وإمنا الوجود الطبيعي قبل العلمي، باعتبار أف كل  ال حيمل  5
 .865، ص11ممارسة تتم يف ىذا الوجود. األزمة، فقرة 

 .861دلصدر نفسو، صا  6
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وىو بذلك العامل األصلي الذي تنبٍت داخلو كل أنواع . 1التيمات األخرى اليت على السطح بأسرىا"
أي اليت ذلا عالقة بادلمارسات اليومية "وترتبط بظروؼ أو  ،ادلعرفة بدأ بتلك اليت قحمل مسة الظرفية
طى كل الوضعيات ، ووصوال إىل ادلعرفة العلمية اليت "تتخ2مناسبات، أي بوضعيات ذاتية نسبية"

  .3النسبية اليت ظهرت فيها"

أو ما يظهر من خالؿ ىذا التمييز الذي قد مو ىوسرؿ معنيُت للعامل: عامل موضوعي مثايل 
وقد طفت صورتو ىذه حبيث  ،ديكن أف نطل  عليو اسم العامل الرياضي اخلاص بادلوضوعية العلمية

الرغم من أف كل ما حيدث من على  5عامل معيش منسي، وآخر 4عامل احلقيقيأصبح يبدو كأنو ال
ورمبا أيضا كانت "العلمية اليت يتطلبها عامل العيش ىذا  ،تتم على أرضيتو قبل علمية أمور علمية أو

ادلنطقية، -ة ادلوضوعيةمن حيث ىو كذلك ويف مشوليتو علمية من نوع خاص، ليس من نوع العلمي
لكن ال جيب أف يفهم  .6"ـ األساس األخَت، بل أعلى منها ألهنا تقد  ولكن ليست أقل منها قيمة

زودنا عتقد أهنا ىي من يقدـ لنا من انطباعات حسية واليت ي  عامل العيش ىنا على أساس ما ي  
من أف "األمر األوؿ فعليا ىو احلدس الذي ينتمي  يات احلدسية اخلالصة لعامل العيش، فبالرغمادلعطب

معٌت اجملرد ليس ما ديكن أف يفهم منو  إال  أف7للحياة قبل العلمية يف العامل والذي ىو رلرد ذايت نسيب"

                                                           
 .861، صادلصدر نفسواألزمة،   1

 .868ادلصدر نفسو، على ىامش  الصفحة   2

 .، الصفحة نفسهاادلصدر نفسو  3

4 Paul RICOEUR, Ibid, p288. 

5 Ibid 

 .861األزمة، ص  6

 .، الصفحة نفسهاادلصدر نفسو  7
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بل ىي "رلاؿ إلثبات سليم، وبالنتيجة  (أو الريبيُت عند السفسطائيُت) Doxa1منو معٌت الرأي 
  .2دلعارؼ محلية مثبتة حقا وحلقائ  مؤكدة"

كامل طاقتو ادلاحنة للعلم اخللفية األصل   يستعيد عامل العيش بفضل سؤاؿ االرتداد إىل
لكن كيف ديكن أف دينح عامل العيش ىذه  .الضرورية اليت يقـو عليها كونو األرضية األساسية

من  .3علمي؟-ا ىو قبلفيمكوف ىناؾ علمية خالصة كيف ديكن أف ت  ،وبصيغة أخرىالصالحية؟ 
ية تستند على تلقائية عامل العيش من حيث إهنا "تستمد منو ما ىو ضروري ادلؤكد أف العلـو ادلوضوع

 -بلغة ادلنط - 5كمقدمة  عامل العيش رضية، أي أف العلـو تعتمد أ4يف كل حاؿ لتحقي  أىدافها"
ومع ذلك  ،استخالص النتائجلقضاياىا )فرضياهتا( اليت يتم فيها خطوات ادلنهج اخلاص هبا من أجل 

  .6، أي مع ىذا الذايت النسيبالعامل تعارض مع ىذافإف معٌت ادلوضوعية يتحدد بال

يظهر من خالؿ ىذه ادلفارقة األولية أف  العامل احلقيقي واألوؿ ىو عامل العيش، حبيث يسب  
ٌت العلمي بادلعالبعد  أف حيملباألجدر  شئنا ، وىو إفيعيةيف ماىيتو العامل ادلوضوعي يف العلـو الطب

الذي يتالـز مع مفهـو احلقيقة، وىو أيضا وفعال أكثر علمية إذا ما تعرفنا على الكيفية اليت تتم هبا 
فباعتماد منهج احلدس ادلباشر الذي دييز احلياة قبل العلمية سرعاف ما ندرؾ عرب معرفة ىذا العامل. 

على الذات أننا "ذوات للعامل، أي إف حياتنا اليقظة اليت ىي يف كل مر ة حيايت، فعل االرتداد 
، وىي تيار متواصل للعيش جيري 7لوعي العامل" وبالنتيجة حياة كل "أنا" جتري دوما يف الصورة األعم

                                                           
 يوف من حجج عندما كاف جيادذلم. أنظر: وىو السبب الذي جعل أفالطوف حيمل زلمل اجلد ما كاف يقدمو السفسطائ  1

Edmund Husserl, Philosophie première, 1ER partie, p16. 

 .861األزمة، ص  2

3 Paul RICOEUR, Ibid, p292. 

 .864األزمة، ص  4

 .867ادلصدر نفسو، ص  5

 .، الصفحة نفسهاادلصدر نفسو  6

 .617، ص82األزمة، ضميمة للفقرة   7
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جات ذلذا التيار. "ليس كل معيش يف معيشات جزئية متعددة كوهنا حلظات غَت مستقلة وكوهنا مو 
 .1رلرد موجة من التيار، أي جزء من كل، أي من كلية احلياة، بل يف كل واحد يعاش شيء ما"

منهجا جديدا مغايرا متاما دلا العلمي بال شك -تقتضي مسألة العلمية داخل عامل العيش قبل
فهذه األخَتة وكما ىو معروؼ تستند على مبدأ التحق  الذي يبحث ؛ ىو قائم يف العلـو الطبيعية

 ، بينما يف الفلسفة2 منطلقات ألحباثوعلى إثبات الفرضيات ادلسبقة اليت يتخذىا العاملِ 
كل ادلعارؼ إىل التربير العقلي الذي ال فهي علم األساس األخَت حبيث ختضع   )الفينومينولوجيا(

 منهج :خصوصية مطلبها يسمىيالئم  إىل منهج حباجة ، وىي بذلك3يستند إىل أي معطى مسب 
 الرد  الفينومينولوجي.

يتطلب الوصوؿ إىل تيمة العلم الفينومينولوجي إجناز إيبوخي شامل إزاء العلـو الوضعية، حبيث 
هبا يف حياتنا قبل العلمية وغَت زماين لألشياء كما جنر  -إىل متييز "عامل مكايننتوصل عرب ىذا اإلجناز 
ها، بل أيضا تلك اليت نعرؼ أنو ديكن جتربتها، إننا تجترب تاليت مت األشياء العلمية، ليس فقط تلك

ٌت فإننا نضع جانيا كل ، وهبذا ادلع4نتوفر على أف  للعامل من حيث ىو أف  للتجربة ادلمكنة لألشياء"
 أنو إذا  تبُت  ياىتماـ بادلوضوعية ادلثالية للعلم، مركزين اىتمامنا فقط على مستوى آخر ساب ، "ىنا س

كاف من ادلمكن تأسيس علم على ىذا النحو، فمن البديهي أف يكوف ىذا العلم ىو علم عامل 
الذي بالرغم من أنو يتصف بالذاتية النسبية إال  أف  "األمر ال يتعل  ىنا بذاتية أنشأىا شيء  5"العيش

                                                           
 .617، ص82األزمة، ضميمة للفقرة   1

2 Françoise Dastur, La phénoménologie en questions, Ibid, p62. 

3 Ibid 

 .881األزمة، ص  4

 .861ياة، مرجع ساب ، صنظرية عامل احل -نادية بونفقة، فلسفة إدموند ىسرؿ   5
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خارجي يف ذاتو، كما ىو احلاؿ بالنسبة إىل الصفات الثانوية بل يتعل  األمر حسب ىوسرؿ بذاتية 
  .1ترنسندنتالية وبالتايل مؤسسة"

نسبية فإنو ديكن أف -بارا من ىذا احلد الذي جيعل من نقطة البداية الفينومينولوجية ذاتيةاعت
العلم األورويب تركز جيعل من البداية الفينومينولوجية يف عملية جتديد يتحدد ادلوقف اإلتيقي الذي 

اتو من يضع الذي يفًتض أف يكوف ىو ذ ، أي معٌت اإلنسافو العلـو الطبيعيةتعلى ادلعٌت الذي غي ب
أي حبيث حيق  انطالقا من إعادة بعثو للفلسفة مبعناىا األصلي  ،شروط ىذا العلم وحيدد غاياتو منو

األوؿ الكماؿ "غايتها األصلية اليت جتعل منو إنسانا سعيدا حيق  عربىا  ،مبا ىي العلم الشامل
(Entéléchieالذي أتى إىل ذاتو، وجتلى لذاتو، وأصبح بضرورة ماىوية م ) وجها بكيفية واعية

النكشاؼ العقل الشامل للصَتورة البشرية. بناء على ذلك ستكوف الفلسفة أو العلم احلركة التارخيية 
  .2البشرية مبا ىي كذلك" الذي يسكن

ة عرب التفكَت الفلسفي بيػ ن  م   معرفة علمية صارمةيتلخص الوجو اإلتيقي للفينومينولوجيا مبا ىي 
حده ديك ن اإلنساف من اخلروج من حالة عدـ فهم الذات واليت من جتلياهتا أزمة الثقافة الذي و 
إف  ىذا الوجو  .3، باعتبار أف  "كل غائية علمية تدخل هبذا ادلعٌت ضمن الغائية اإليتيقية"األوروبية

واختاذ وضعية ادلتفرج الغَت مهتم لكي نفهم أف  4عرب "تغيَت يف زاوية النظر" اإلنساين ال ينكشف إال  
سبب األزمة ادلًتتبة عن أزمة  داخل العلم الوضعي ىي يف حقيقتها فقداف ىذا األخَت لداللتو 

ال  ، ساعتها5إال  الوقائع"م إال  بالوقائع بشرا ال يعرفوف تهال ياإلنسانية حبيث أنتج ىذا العلم الذي "
احلروب واألزمات ويغض البصر عن  بالبشر احملن كتلك اليت تصيبو أثناء جيد العلم ما يقولو حُت تلم  

 كل ما ىو ذايت. 
                                                           

 .866ادلرجع نفسو، ص  1

 .17األزمة، ص  2

3Edmund Husserl, Sur le renouveau « Cinq articles », p14.  
 .61، ص8األزمة، فقرة  4

 .66ادلصدر نفسو، ص  5
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متنح الفينومينولوجيا للبشرية الطابع اإلتيقي عندما يصَت اإلنساف "حرا يف إمكانياتو لتشكيل 
حبيث متكنو من الكشف عن ادلعٌت الغائي، معٌت لإلنساف الذي ، 1احمليط بكيفية عقلية"ذاتو وعادلو 

عترب تتضح مقاصده عرب الكشف على ما ىو ممتنع عن الفهم بالنسبة للعلـو الوضعية اليت "ال ت  
ولكن وحىت معٌت احلرية جيب أف يكوف مفهوما داخل  ،2ا إال  ما يقبل ادلالحظة ادلوضوعية"يحقيق

الفينومينولوجيا بالشكل الصحيح حبيث ال يًتؾ رلاال لتجاذب األقطاب )بُت الذاتية وادلوضوعية( 
 الكشف عن القدر األنسب ذلذه احلرية واستعماذلا يف حدود ادلعقولية ادلطلوبة متاما.و 

متاما ال  3مستحدث عدبعلما ذو ينولوجيا كوهنا قبل كل شيء تفهم احلرية اليت متنحها الفينوم
دـ  على العامل فهو يػ ق   ؛إجنازه وال مبنهج يؤطر عملية علم ساب  عليو بأدىن مسبقا د الفينومينولوجيقي  ي  

من شأنو أف   -جناز اإليبوخي كل رصيده ادلعريف عرب إ  تخلى عنأو باألحرى ي – دوف أي ساب  علم
"يتبٌت الفالسفة الفلسفة كمشروع معطى ذلم  كاف  حيث تفلسف الساب  )احلديث(يكر س منط ال

يعيشوف يف سذاجة فرضية انعطاء  وىم هبذا اإلقباؿ4مسبقا من التدشُت اليوناين وحياولوف قحقيقو"
ويف كلتا احلالتُت  ،ادلستقلة عن الذات من جهة أخرىبادلوضوعية العامل من ذاتو من جهة ويسلموف 

إف احلرية اليت يطلبها ىوسرؿ  .5اإلمكانية العملية للفلسفة اليت قحدد "عن طري  الفعل"يفقدوف 
كونو دينح للذات السلطة الكاملة يف معرفة العامل تتجاوز كل  احلدود األنطولوجية وحىت ادليتافيزيقية  

همة تستدعي الكثَت من احليطة مبالبحث عن سند يضمنها، وىو هبذا الفعل يكل فها وف احلاجة إىل د
   .إمكانات العقل دينحها شرؼ إظهار أقصىو  واحلذر

                                                           
 .61ادلصدر نفسو، صاألزمة،   1

 .نفسها ، الصفحةادلصدر نفسو  2

  .17فكرة الفينومينولوجيا، مصر ساب ، ص  3

 .46األزمة، ص  4

 .48ادلصدر نفسو، ص  5
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 1اختيار منط حياة يوجهو التأمل الفلسفي إمكانية أيضا يف الفينومينولوجيا عرب تتجلى احلرية
 ،الذي يكوف دائما ادلالذ األخَت للخروج من األزمات اليت تصيب اإلنساف من الفينة إىل األخرى

 2مدفوعا بالشعور بادلسؤولية جتاه اإلنسانية لتجديد يف عصره نفسو وىو احلاؿ الذي وجد فيو ىوسرؿ
، مبا يف ذلك إعادة ضبط الثوابت الثقافة األوروبية بعد الدمار الشامل الذي أصاب رلمل احلياة

الالمشروطة اليت توازي يف  3"أنا أريد وليس من حقي" يف شكلها األخالقية ادلبنية عرب الوعي احلر  
 ية.قيمتها تلك الصادرة عن السلطة اإلذل

إمكانية فهم ادلعٌت احلقيقي والكامل للفلسفة عرب منهجها األساسي للر د تتيح الفينومينولوجيا 
اليت متنع من السقوط يف كل أشكاؿ الدغمائية اليت عرفتها األنساؽ ادلعرفية  4و"كلية آفاؽ الهنائيتها"

ن يف أف تضع ذاهتا وبالنتيجة البشرية احلق ة على ن الفلسفة من قحقي  وظيفتها اليت تكمالسابقة، ومتك  
لتخطي  6وتكريس مبدأ النقد يف انعكاسية دائمة ومتجددة يف "درجة متعن ذايت أرقى" 5الطري 

 نية الفلسفية بإطالؽ. اليت تأخذ ببساطة على أهنا العقال )الوضعية( سذاجة النزعة العقالنية

و التزامها من بُت اآلفاؽ احلر ة اليت تتيحها الفينومينولوجيا عرب منهجها الذايت الًتنسندنتايل ى
الحية بإمكانو أف يلغي كل مفارقة من شأهنا أف تقدح يف صالذي  7بالبقاء على أرض اإليبوخي
، حبيث يشمل ىذا اإلجراء أكرب التابوىات ادلعرفية اليت مل جيرأ العلمية ادلنهج وبالتايل بقيمة ادلعرفة

. إنو اهلل الذي يشملو ىو أيضا بالشكل ادلوضوعي قبل ىوسرؿ اوذلاتنعلى أحدا من السابقُت 

                                                           
1 Emmanuel Housset, Husserl et l’idée de Dieu, Editions CERF, paris, 2010, p21. 

2 Edmund Husserl, Sur le renouveau « Cinq articles », p23.   
3 Ibid, p79. 

 .162األزمة، ص  4

 .، الصفحة نفسهاادلصدر نفسو  5

 .، الصفحة نفسهاادلصدر نفسو  6

7 Françoise Dastur, La phénoménologie en questions, Ibid, p63. 
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باعتباره ذو بعد متعاؿ ال يسمح رلاؿ الفينومُت بادلعٌت الذي يفهمو  1اإليبوخي الفينومينولوجي
"إىل األشياء ذاهتا" أف يدخل يف العلم الفينومينولوجي  اس ادلبدأ الفينومينولوجي األوؿعلى أسىوسرؿ 

لوجية. أو االستناد إليو يف عملية تربير ادلعرفة العقلية اليت تتقو ـ عرب احلدس ادلباشر للظاىرة الفينومينو 
 ديكارت من قبلو والذي جيب عليوجيدا اإلحراج ادلعريف الذي وقع فيو  قد وعى يعٍت ىذا أف ىوسرؿ

من  اليت 2الرتداد على الذاتفهـو االسرمدية دل قاعدةال؛ اإلحراج الذي جعل ديكارت ال يفي بجتاوزه
 طابع الشمولية واليقُتحىت تكتسي  مهاشأهنا أف تأسس ادلعرفة العلمية وتربرىا إىل آخر مرحل تقو  

 .3لعقلل متع ن ذايت وكشف باعتبار أف الفلسفة اجلديدة ىي ادلطل 

أو أهنا تدعو  اإلحلاد ىي شكل مند اهلل أو أف فلسفتو ال يعٌت ىذا أف ىوسرؿ ينفي وجو 
بل بالعكس من ذلك، فبالرغم من أننا ال جند للفينومينولوجيا تقاطعات مع ما ىو تيولوجي ألف  إليو،

الذي و كونو "مشروع خاص بفلسفة كوهنا علما دقيقا بإال   ىويتوادلشروع اذلوسريل ال حيمل كامل 
ح ىذا البعد يفر ؽ من خاللو بُت ما ىو عقلي وما ىو إدياين. فهو يوض   4إحلاد ميتودولوجي"يستدعي 

إىل أحد تالمذتو القدماء  5511سنة اليت كتبها  البعد ويؤكد عليو يف مناسبات عديدة كالرسالة

                                                           
"إحلاد منهجي"  -وإف جاز تسميتو-سرؿ على أساس أنو إحلاد، فكل ما ىنالك ال جيب أف يفهم تعلي  الذات اإلذلية عند ىو   1

من  ضروري للمنهج الفينومينولوجي الذي ديك ن الذات من جتاوز كل أشكاؿ ادلفارقة واالكتفاء فقط مبا يسمح بو الوعي احلر  
 معرفة. أنظر: 

Françoise Dastur, La phénoménologie en questions, Ibid, p67. 

ة و ولو مر  ذاتأف يقـو بردة على  احق ايعتقد ىوسرؿ كما ديكارت أف الشرط األوؿ واألساسي لكل من أراد أف يكوف فيلسوف  2
األمر الذي جعل نقد ىوسرؿ ادلوجو لديكارت يًتكز قحديدا حوؿ عدـ الوفاء هبذه القاعدة اجلوىرية عندما أسند معرفة يف حياتو، 

 أنظر: . بشأنو المبررقحقي  العلم اليقيٍت  الذات إىل الضماف اإلذلي الذي يعترب من ادلتعاليات اليت ال ديكن
Edmund HUSSERL, Méditations cartésiennes, p2. 

3 Crise, §73, p298. 

4 Emmanuel Housset, Husserl et l’idée de Dieu, p12. 

  حوؿ موضوع الدين بشكل مباشر يف كتابات ىوسرؿ حبكم أف الفينومينولوجيا  نعتقد أنو من ادلنطقي جدا أف ال جند كالما
ذاتية وتبقى بذلك تبتعد قدر اإلمكاف لتحقي  غايتها يف أف تصَت علما ذاتيا، إنسانيا، صارما. لكن وحبكم حساسية ادلوضوع فإنو 

وىو -داوة للدين أمرا ضروريا خاصة إذا ما علمنا من البديهي أيضا أف يكوف تربير ىذا االبتعاد بالشكل الذي جيعلو ينفي كل ع
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القصوى من حياة يفصح لو من خالذلا عن وجهة نظره يف الغاية "Edith Stein"إديت ستاين 
ليس حلياة اإلنساف معٌت إال  كوهنا طري  حنو اهلل. وقد جتدين أحاوؿ أف أبلغ ىذه اإلنساف بقولو: "

دوف براىينو وطرقو، وبصيغة أخرى أردت أف أجد اهلل بدوف الغاية خارج ما ىو تيولوجي )الىويت(؛ ب
اهلل. كاف لزاما علي  أف أقصي اهلل من فكري العلمي حىت أمنح ذلؤالء الذين ال ديكنهم أف يسلكوا 

عن ىكذا إجراء والذي أنا نفسي بصدد  . فأنا واع باخلطر الذي ينجر  طري  اإلدياف عرب الكنسية
 .1بأنٍت وطيد الصلة مع اهلل ومسيحي من أعماؽ قليب"اخلوض فيو لو مل أكن أشعر 

ؿ بل يتعداه إىل أف يكوف داعية هلل من خال بسيط ليس رلرد مؤمن يظهر ىنا أف ىوسرؿ
يقدـ ذلم من علم طري  النجباء الذين ال يقبلوف مبا  .واخلالص األبدي اهلل دلعرفةالعلم؛ الطري  الثاين 

الفالسفة كما رمستهم الفطرة أوؿ مرة يف أرض اإلغري .  على وجو اخلصوص طري ، وىو جاىز
فالغاية اليت رمسها ىذا اإلنساف األوؿ ىي عبارة عن جتربة خاصة بو عمد من خالذلا إىل "بلوغ علم 

اليت من  3وتعويضها "بالتجربة األصل"موض العبارة ، حيرره من سيطرة األسطورة وغ2شامل بالعامل"
، يف ىذه التجربة يتم عزؿ 4"خالذلا يعرؼ اهلل كفكرة صمدت "للر د الفينومينولوجي أو الًتنسندنتايل

و الرياضيات، األخالؽ، العلـو فقط العلـو العامة مثل ادلنط  أ من رلاؿ احلكم الفينومينولوجي ليس
ـو اليت تعٌت من بُت ىذه العل"اإلنسانية والطبيعية، ولكن أيضا اهلل، الذات ادلتفلسفة والعامل احمليط. 

واستح   5ما قاـو ىذا العزؿ" للفينومينولوجيا إال   صاحلة بالظواىر أو األشياء لن تكوف حب  تيمات

                                                                                                                                                                                     

أنو ال ديكن أف خيلو مشروع فكري يالمس ساحة الدين من انتقادات تسعى إىل التكفَت، وىو  -احلاؿ بالنسبة لديكارت أيضا
  ولكم يف ذلك مثاؿ زلمد أركوف وحسن حنفي. ،األمر الذي مل خيلو حىت يف الساحة الفكرية العربية واإلسالمية

1 Jozef Sivak, Husserl comme théologien, p253.  
 .124، ص71األزمة، فقرة   2

، الدار البيضاء، ادلغرب، 5إنقزو فتحي، ىوسرؿ ومعاصروه "من فينومينولوجيا اللغة إىل تأويلية الفهم"، ادلركز الثقايف العريب، ط  3
 .44، ص8664

4 Jozef Sivak, Husserl  comme théologien, Ibid, p254.   
5 Ibid 
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تنجز "اليت ختل  العامل بفضل اإلرادة الشاملة واخلالصة اليت  1شرؼ الوجود بفضل "فعل الذات"
 .2للغائية الالهنائية"داخل التطور ادلثايل 

اليت قحمل فكرة "الكائن يف ذاتو" مبا ىي كماؿ إف الفينومينولوجيا ىي ادلعٌت اجلديد للفلسفة 
دلوضوعي يف العلـو أوؿ حيث يدؿ لفظ "يف ذاتو على ما ىو موضوعي، على األقل مثلما يقابل ا

يتجلى يف  و رلرد ذايت من حيث إنو ما يشَت فقط إىل ادلوضوعي أو ما ينبغي أفالدقيقة، ما ى
ادلوضوعي، وادلهمة ادلطروحة ىي أف نتعرؼ عرب الظواىر على ادلوضوعي وأف حندده يف مفاىيم 

ريب تها أف تتلك ىي األرض اليت يبحث عنها ىوسرؿ واليت ينشد من طين .3وحقائ  موضوعية"
  ي البشرية األوروبية.وقحاحلقيقة 

                                                           
1 Ibid, p258. 

2 Ibid. 

 .127األزمة، ص  3
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 :خاتمـــــــــــــة
)الفلسفة األوىل  فرايبورغنا ىذا الذي لوال قوؿ ىوسرؿ يف زلاضرات تم بو حبثما عسانا أف خن

لكاف قد أصابنا اإلحباط  .للدرس الفلسفي يعترب مشاركا يف بدء الفلسفة المستمع( بأف حىت 1ج
وقد وجدنا  .من شّدة ما عانيناه من صعوبة يف تشكيل الصورة النهائية اليت جاءت هبا ىذه احملاولة

ادلطاؼ نقف حياؿ ىذا العلم الغامض وقفة ادلتفرج ادلهتم على ادلتفرج الغَت مهتم أنفسنا يف هناية 
 أي أف نعيشها فعال. ،نفهمها إاّل من الداخلاليت ال ديكن أف و الذي تتطلبو التجربة الفينومينولوجية، 

د وصف ختومها أو حدو وىو األمر الذي جيعل كّل كالـ عن الفينومينولوجيا اذلوسرلية ال يتعدى 
، أو باألحرى حدود ذواتنا باعتبار أف الفينومينولوجيا ليست إاّل حركة ارتداد على يعةىا ادلنأصوار 

 الذات تتطلب إرادة وحرية مسؤولة.
رلاال للدرس الفلسفي النظري التأملي الذي حيتمل  ومع ذلك تبقى الفينومينولوجيا أيضا

 أو منهجا علميا ديكن تطبيقو على مبث  معريف احملاولة واخلطأ؛ كونو ليس نسقا معرفيا واضح ادلعامل
 آخر من جتربة الوجود مل يعهدىا من قبل. عدلباح  إىل ب  حييل ا للفكر شامل ، وإدنا موقفزلدد

ملكاتو  لوعي أف يوظفة إذا وفقط إذا أمكن لوىي بقدر ما كانت ممتنعة عن اإلدراؾ فهي ممكن
من قبل  يسب  ذلا وأف كانت ملهبذا ادلعٌت ىي علم للذات فالفينومينولوجيا  يف كامل طاقتها.العقلية 
 رفية، أي مقابلة للوجود ادلوضوعي،إاّل من جهة كوهنا طرؼ يف العملية ادلعللدرس الفلسفي موضوعا 
 الوجود دلعٌتادلاحنة  معٌت جديد كّل اجلّدة باعتبار أهنا أصبثت حتمل مع الفينومينولوجيا وىي اآلف

دلنهج الذي خيتزؿ مهمة الذات فهـو ااوز للمعٌت التقليدي دلوىي بذلك جتَ  فقط.وليس ادلشاركة فيو 
 .يف تفسَت العامل

منهجية متعددة؛  أشكاال يف بعدىا التارخيي   الفلسفة الشاملةتأخذ الفينومينولوجيا من منطل
 ىذه اإلرث الثقايف األورويب زلل سؤاؿ، حبي  يلتـز عربشامل يضع فهي قبل كل شيء نقد معريف 

فاقو يف مهمة أولية تّتصف بالسلبية ادلسائلة بتعرية مقومات العلم الوضعي والكشف عن ومواطن إخ
ذلذا النقد عندما دتلك الذات طاقتها ادلقّومة وتكتسب  تأيت كثمرةسبعملية البناء اليت إذا ما قارناىا 
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غولوجية هتتم بالتجربة الصامتة وىو األمر الذي جعلها تكوف أوؿ األمر ذاتية إي حرّيتها الالمشروطة.
ي بذلك استذكار ى. و قدراتوعلى عرؼ تمكوناتو وتالوجودية لكي تكشف عن  الوعي ادلتأملة ألحواؿ

اليت أذلمت فكر  ادلنقوشة على جدار معبد دلفي "اعرؼ نفسك بنفسك" القددية للثكمة اإلغريقية
 . سقراط

حب  عن الذات وارتداد على الوعي  :أهناتتثدد الفينومينولوجيا وعرب كامل مراحل تطورىا 
 وأ جعل ىوسرؿ يلجأ يف العديد من ادلرّات إىل إجهاض أحباثول داخلها، حبي  التارخيي الذي تشكّ 

يسَت يف طري  مسدود كتلك اليت عرفتها ادلراحل األوىل من التأسيس  وا يتبُت لو أنعزذلا لػمّ 
، وإف  خترج عن الطابع النفسي مبا ىي حب  طبيعي اليت مل تستطع أفالفينومينولوجي عرب القصدية 

وترغم الذات  حتدد ارتباط الذات بالعامل يف آنيتوكانت قد أسهمت يف قطع أشواط معتربة كوهنا 
 على البقاء يف يقظتها الدائمة وادلستمرة.

 تقطع الفينومينولوجيا مع منهج الّرد ولو بشكل متدرّج صلتها بالسذاجة اليت كانت سائدة يف
متبقي  ،" وتعويضو مبجاؿ فارغ ،عزذلا لكل ما ىو معطى جاىز للوعيالعلـو الطبيعية من خالؿ 

مو التجربة احلدسية قابل لالمتالء مبا تقدّ  "résidu phénoménologiqueفينومينولوجي
ي  ، حباألصالةالبساطة و ب جتربتو ّتصفت مبا ىو عامل ما قبل العلميادلستمدة من عامل العيش ادلباشرة 

 ،تتقّوـ ادلعرفة الفينومينولوجية داخل الذات مبا ىي أنا ترنسندنتايل منقطع الصلة مع كل ما ىو مفارؽ
 اخلالصة.ومكتف بوصف حلظات معيشو 

 ،علم كليانطالقا من الفكرة اجلوىرية اليت تقـو عليها فينومينولوجيا ىوسرؿ وادلتمثلة يف كوهنا 
دلعٌت األوؿ الذي نشأ عند اإلغري ، وىي أيضا حتمل يف  كوهنا فلسفة بافهي بال شك حتيل إىل

قيود األسطورة  حترير اإلنساف منسعيها بفكرة حبي  ارتبط  ؛اليت رافقت نشأهتا ماىيتها معٌت الغائية
 واالىتماـ ليس حبصر الفكر ضمن منهج تفكَته، ؽطر حتدد و  لوواخلرافة اليت كانت تطغى على عق
افظة على األسس وإدنا باحملرؤية جزئية ضيقة  ضمنسفات التقليدية جزئي مثل ما جّسدتو كل الفل
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منح العقل كامل حرّيتو يف الكشف عن ة األوىل وادلتمثلة على وجو اخلصوص يف احلقيقية للفلسف
  احلقيقة.

ادلتعددة إف دعوة ىوسرؿ إىل فلسفة شاملة ىي دعوة للّم شتات العقل الذي فّرقتو الفلسفات 
 ،على نتائجها وال استشرافا دلستقبلها ا دتارس نقدكوهنا مل ،ة احلقيقيةمن الفلسفة اليت نسيت الغاي
وعيا يقظا  لقدرات العقل الفينومينولوجي الذي ديلك كّل ادلقّومات اليت جتعل منو وىي بذلك حجر  

دي ها الفر ادلًتسبة يف شكل متجددا خيًتؽ طبقات الوعيونقدا  ،عرب قصديتو ادلالزمة للثظات معيشو
 ء ذاهتا.الذي يتطلب لغة بسيطة لألشياوكشفا للوجود من خالؿ الوصف األمُت  واجلماعي

يظهر مسعى ىوسرؿ األخَت وادلتمثل يف اىتمامو بالبعد التارخيي "الغائي" للفلسفة عند الكثَت 
 لوجيللعلم الفينومينو  دناه استمراراأنو انعطاؼ على التاريخ، وقد وجهبذا الفكر على من ادلهتمُت 

بدأت كوهنا   ؛اعتبارا من النظرة الشمولية اليت نظرنا من خالذلا إىل التطور الضروري للفينومينولوجيا
يف اليت تنكشف عرب التأمل اجلذري جململ حياة الشعور  ذاتية تتشكل داخل الذات يف عزلتها ادلونادية

تبار أهنا تأسيس لعلم دقي  ال واليت مل يكن ذلا إاّل أف جتهض ادلشروع اذلوسريل بأكملو باعآنيتو 
كما أف  ادعاء للذاتية النسبية والشكية.يرضى إاّل مبا ىو مبٍت على موضوعية علمية تتخطى كل 

دتثل اآلخر يف األنا أو معرفة اآلخر انطالقا من أناي الذي وحده  تأسيسها على البينذاتية حييلها إىل
ولكن وحىت ىذا احلد فإف يف وحدتو بُت الذوات.  ، أو معرفة الشيءقادر على حتديد موضوعية العامل

 ها مبعزؿ عن التاريخ تأخذ طابعاليت جتعل إاّل عن العقالنية بصيغتها ادلفردة الفينومينولوجيا ال تعرّب 
د تاريخ العقالنية إف الغائية اليت أرادىا ىوسرؿ للفينومينولوجيا ىي تلك الغائية اليت توحّ اآلنية والزواؿ. 

 arrière plan وصورة خلفية السطح ،وعي احلي تارةالسطح صورة  بأف تعطيو ،بأكملواألوروبية 
ا على النموذج التقليدي وإدنا بادلعٌت ادلعروؼ وال منهج ارب علم، ألف الفينومينولوجيا ال تعتتارة أخرى
 لذيحبثا عن العلم األصلي اتسعى عرب حركتها الالهنائية إىل كشف ماىية الوجود  فعلىي فلسفة 
 ادلعٌت احلقيقي لإلنساف كونو إنساف عاقل. وحده يعطي
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ومن ذلك فإف اإلظهارات العينية للعلم الفينومينولوجي على أساس التاريخ ادلعطى مسبقا اليت 
شغلت فكر ىوسرؿ يف آخر حياتو تزامنا مع اكتماؿ ادلنهج الفينومينولوجي ىي احللقة األخَتة من 

اليت تعطي لإلنساف معناه ووحدتو حبي  تكوف قادرة  ،فلسفة األوىلالذي يكّمل فكرة الىذا العلم 
  .تُتأف خترجو من احملن واألزمات كتلك اليت عرفتها األمة األوروبية بُت احلربُت العادلي على

هبذا ادلعٌت ىي حركة دائمة ومتجددة للفكر احلّر هتدؼ إىل إحياء الصراع إف الفينومينولوجيا 
ين ليس الذ"زلبيها" بُت حلكمة" مبختلف مشارهبم العلمية واألخالقية والدينية و األبدي بُت "معلمي ا

        إظهار احلقيقة ساطعة يف ضوء النهار.  ذلم من وراء سعيهم ىذا إالّ 
      
  
  
 
 
    
 



 ــــحـــــــــــــــقمــــــــــلـــــــــــــــ
 

128 
 

 Edmund Husserl 1  هوسرل حياة إدموند
مورافيا النمساوية آنذاك واليت ىي  بروسنيتزبـــ: 8181أبريل سنة  81ىوسرل يف إدموند ولد 

والفيزياء مث  الرياضياتالفلك و  علم درسشيكوسلوفاكيا من عائلة يهودية بورجزاوية. اآلن تابعة لت
اعتنق الديانة املسيحية  8111يف سنة  ..8111 -8181من  اليبزج وبرلينيف جامعيت  الفلسفة

ز يف أول األمر اىتمامو العلمي بدراسة فلسفة الرياضيات حيث صدر لو سنة رك  . الربوتستانتية
ال البحوث املنطقية اليت ظهر معها ألول مرة مفهوم الفينومينولوجيا لنعت اجمل 8118و 8111

دراساتو. بدأ تأثري فكر ىوسرل يظهر يف مطلع القرن العشرين باسم احلركة الفينومينولوجية يف 
يف  حصل على الدكتوراهاجلامعات األملانية واألوروبية بالتفاف عدد من الطلبة واملهتمني هبذا الفكر. 

. تابع دراسات مكثفة للفلسفة يف جامعة فينا حيث 8111-8111الرياضيات خالل دورة شتاء 
، الذي سيلعب دورا مهما يف 8181-8111( فرانز برانتانوكان حريصا على حضور دروس )

 تكوينو وتوجيهو الفلسفي .

بح أكثر عني  ىوسرل يف جامعة فرايبورغ، وابتدءا من سنوات العشرينات أص 8181يف سنة 
تعاون ىوسرل مع ىذه النخبة من الطلبة مسح باستمرار البحث  الفالسفة شهرة يف أملانيا كل ها.

إىل اللغة األملانية  الفينومينولوجي حبيث كانوا يسهرون على نقل مؤلفاتو املخطوطة بالستينوغراف
ألول، مث ليخلفو معاونو ا 8181من أىم تالمذتو مارتن ىيدغر الذي أصبح سنة  وإعدادىا للنشر.
وكان من بسن  8111عند إحالتو على التقاعد. قدم آخر دروسو سنة  8111باقًتاح منو سنة 

تالمذتو آنذاك: ىربرت ماركيوز، إميانويل لفيناس. اىتم ىوسرل يف العشر سنوات األخرية من حياتو 
نازية تظهر اشتدت عزلة ىوسرل بسبب أصولو اليهودية اليت كانت ال 8111. بعد سنة بالبحث

 سنة.  81على عمر  8111ريل سنة أب 18تويف ىوسرل أثناء العمل يف ضد ىا عداء كبريا. 

                                                           
 .Françoise DASTUR – Autour de la phénoménologieمن   1
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 Herman فاتو ببضعة أشهر قام شاب فرنسيسكاين بلجيكي يدعى ىرمان ليو فونو بعد 
Leo Van Breda  صفحة من خمطوط  18111بريدا بنقل كل خمطوطات ىوسرل )حوايل

 حيث أسس أرشيف ىوسرل.  Louvinوفان إىل جامعة ل الستينوغراف(

بدأت أعمالو تطبع وتنشر من  8181مل ينشر ىوسرل الكثري يف حياتو، لكن ابتداء من سنة 
اليت ال تزال  حتت اسم ىوسرليانا UNESCOطرف أرشيف لوفان بدعم من منظمة اليونسكو 

إال  ثلث ما ترك. وىو األمر جملدا ومل تبلغ ( 11تنشر حىت الساعة، وىي تقدر اآلن حبوايل أربعني )
 .ال يعرف اكتمالوالذي جعل فكر ىوسرل 

 أهم أعماله :  من

  8118فلسفة احلساب  1

 . 8118-8111حبوث منطقية  1

 . 8188الفلسفة كعلم صارم 1

 .  8111أزمة العلوم األوربية والفينومينولوجيا املتعالية  1
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و مبثابة حتّول الدرس إىل التاريخ عرب مفهوم الغائية ىإّن التفات ىوسرل األخري :ملخص
ابعد الفينومينولوجي من بعده البسيكولوجي الذايت إىل األنثروبولوجي الشمويل والذي تطلبتو املرحلة امل

واليت ال ميكن أن نفهمها إاّل من الداخل، أي أن بينذاتية باعتبار أن الفينومينولوجيا جتربة للذات يف العامل، 
نعيشها فعال. وىو األمر الذي جيعل كّل كالم عن الفينومينولوجيا اهلوسرلية ال يتعدى وصف ختومها أو 

أن الفينومينولوجيا ليست إاّل حركة ارتداد على  حدود أصوراىا املنيعة، أو باألحرى حدود ذواتنا باعتبار
الذات املفردة أوال مث الذات التارخيية أي اجملتمع وىي تتطلب إرادة وحرية مسؤولة وكشف للطاقة الكامنة 

 بداخلها، أي عن العقالنية األوروبية يف أكمل صّورىا.

 ، أزمة.غائية : فينومينولوجيا، بسيكولوجيا، أنثروبولوجيا،كلمات مفتاحية
Résumé : L’intérêt du dernier Husserl pour l’histoire a travers le concept de 

téléologie, révèle un tournant de la phénoménologie psychologique vers une 
phénoménologie anthropologique qui l’a déterminé le cours des recherches poste 
intersubjectivité, puisque la phénoménologie est une expérience du moi au monde qui 
ne serai possible que de l’intérieur, c'est-à-dire la vivre vraiment. Ce qui fait que toute 
discussion à ce niveau ne sera qu’une description de ses alentours gardés, ou bien plus 
précisément les alentours de notre propre moi puisque la phénoménologie n’est qu’un 
mouvement en retour sur le moi personnel en premier lieu, puis sur le moi en grand 
qui est la société et qui doit être mené avec volonté et responsabilité pour dégager  
toute sa force intérieur qui est la rationalité européenne. 

Mots clé : Phénoménologie, Psychologie, Anthropologie, Téléologie, Crise.    

Abstract : The last Husserl’s revision history through the concept of téléologie 
rises a turning point of the psychologic phenomenology to the anthropology 
phenomenology which was determined by the reserch follows of the post 
intersubjectivite since the phenomenology is an experience of the self me to the world 
which will be possible from inside that means to live it really. That why any discussion 
is just a description of his guarded surrounding, or more precisely the surroundings of 
the ower self since the phenomenology is a back action on the self which is the socity 
and should be deals whith willpower and responsability for on inside power 
disengagement which is the rationality europeenne.  

Key words : Phenomenology, Psychology, Anthropology, Teleology, Crisis. 
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