
      
 

167 
 

. عالماإلاملعيم م مساتماالثعاتم فم منظسمافمظ فمظاظوفعاظوشللال  

ل،بظوتتكشيمت:اابعحلت

لوع ملتم متملعنل

في مااملعالماإلاملعيمئلى مظألتااببحماالفمظ فمظاظوفم مذماظوشلللهد جؿسم 

 وذلَ لألهمُت الٌبيرة التي اظوشللبمظألت الػالم اإلاػِش غىد 1*اإلاساخل ألاخيرة

ًخػمنها، قهرا الػالم ألاُو هى الري طاهم في بىاء الػالم اإلاىغىعي اإلاسجبـ 

اغُت، لًٌ هرا الػالم الثاوي اث الػلمُت والطُاؾاث والهىاهين الٍس  )بالىظٍس

ند وس ي هره البداًاث والبداهاث ألاولى التي ازجبؿذ بالػالم  (ااملعالماإلاظطظعف

وهرا ماحظبب في خدور ما ٌػسف بأشمت الػالم . (ااملعالماإلاملعي )نبل الػلمي

، وهره ألاخيرة لً ًدظنى الخسوج منها ئال اذا مأص تماالثعاتاإلاػِش وبالىدُجت

، هرا الػالم ألاُو الري ًمثل  ازجبـ هرا الػالم اإلاىغىعي بػاإلاه اإلاػِش ألاُو

ألازغُت السةِظُت للثهاقت، ومً هرا اإلاىؿلو طٍُىن بدثىا هرا مىٌبا غلى 

امعم ملنىمااملعالم،اظوشللدزاطت مظألت غالم اإلاػِش وجددًد قٌسة الثهاقت غىد 

 اإلاملعيم مذماظوشل؟م  عاظمااتصظسمااهظوشلفماللثعات؟

                                                             
تتسم فينومينولوجياىوسرل بثالث مراحل تاريخية تحدد مراحل التفكير التي مرت بيا 1

 ، بحيث كل مرحمة تتعمق بدراسة مواضيع ومسائل معينة،الفينومنولوجياالترنسندنتالية
مرحمة - 2. 1901- 1891مرحمة رياضية منطقية -1: وىذه المراحل الثالث ىي

 والمرحمة األخيرة ىي مرحمة فينومينولوجيا عالم 1930-1913مثالية ترنسندنتالية 
.  1935الحياة 
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 الري جسجبـ به خُاجىا البظُؿت 1*ااملعالمألا لماافظ ي ٌػخبر غالم الػِش هى

ًاهذ جخميز بؿابػها الخاص في مهابل جلَ  نبل الػلمُت، هره الخُاة الُىمُت التي 

ًاهذ آهراى خازج  ًاهذ خُاة ؤلاوظان الُىمُت التي  الخُاة الكلظكُت، خُث 

ًىضح لىا الكسم بين هرًً الىمؿين مً اظوشللالاهخمام الكلظكي، ولهرا هجد

الثهاقت، خُث أن لٍل همـ ؾبُػخه الخاضت، وؾاًخه، لٍل زهاقت وظُكتها 

 أجهما مخٍاملخان اظوشللوأهمُتها باليظبت للىحىد البشسي، يما ًساهما 

ل واخدة حظدىد ئلى أخسي، قػلى السؾم مً أن الخُاة  ومخداخلخان قُما بُنهما، ًو

الُىمُت جٍىن قيها اإلاػسقت وظبُت وأطلىبها البظُـ ئال أجها جخميز بجىهس خاص 

حظخكُد مىه الخُاة الكلظكُت، ألهه مثلما وػلم أن حمُؼ الطىز الثهاقُت لم 

اتها الكلظكُت غلى  جىؿلو مً الػدم، بل اغخمدث في غملُت حشٍلها لٍامل هظٍس

 للمااهمذوتم، والدلُل غلى هرا مثال همىذج بذااعثمالخفعةماافظ فتماابمفطت

بىضكه شٌال زهاقُا، هرا ألاخير لم ًخىضل ئلى بلىؽ شٍله ألاخير الري وضل ئلى 

نمت الخؿىز هٌرا دقػت واخدة وبالطدقت وئهما ند طاغدجه في ذلَ جلَ 

. البداًاث و البداهاث الخاضت بالػالم اإلادُـ، الػالم الػُني للىحىد البشسي 

 أهه ال ًجب ئهٍاز نُمت ووحىد هره البداهاث اظوشللووقو هرا ألاطاض ًالخظ

اث الػلمُت و الػلىم الدنُهت  مإرامجس لمعم. " التي مثلذ ألازغُت لظهىز الىظٍس

ألا شمبذقت،مأالمًؤديمإنكعسمبذااعثماالهلمازهمااثعئمتم لىمإ عدةمااتركفبمإلىم

                                                             
 أو ما يمكن وصفو بما ىو جممة الصياغات ، العالم اليومي والعالم العمميإن* 1

 اال أن ، تشكيمتان تنتجان عن مختمف انجازات الوعي القصدي،النظرية والعممية
 ولكن ،الثاني من درجة أعمى من األول كما تنتمي انجازاتو الى مقام أعمى أيضا

ماتكشف عنو فينومينولوجياىوسرل ىو أن الثاني يقوم عمى األول أو ىو صورة 
فينومينولوجيا األزمة وغياب :  أزمة العقل النظري،قواسمي مراد): أنظر. ساذجة لو

 (.161ص،  مجلة أوراق فلسفية،الحس التاريخي
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ل قهم للىحىد أنمجلثذمكلمحفعجمعمالاوتمع فتمومذاع؟م ئن ًل اطدشػاز ًو

 1(". عالمثثع فالري هى أوال وآخسا  )البشسي اإلاششرى وللػالم اإلادُـ البشسي 

ًمًٌ أن هؿلو حظمُاث مخخلكت للػالم الري جىجص قُه الراث أغمالها الثهاقُت، 

 ُ ااملعالمااطبفعفم،م عالمااتجشبتماافظ فت،م عالماإلابفط،م عالمالخفعةمثال ههى

 وقػلذ اظوشلل، لًٌ اإلاطؿلح الري جداولخه يخب  عالماإلاملعي،قبلماامللمي

، م عال،م حفعة: " هره الٍلمت جخٍىن مً مكسدجينم عالمااملعياطخػماله هى

لِع هى الري اظوشللزؾم أن. بمػنى خُاة الىعي مً خُث هي خُاة نطدًت

 له اهدشازا واطػا ومازض اظوشللهدذ هرا اإلاطؿلح، قهد غسف بػد اطخػماُ 

مىر الٌخاب ألاُو مً يخاب ألاقٍاز وحه . جأزيرا يبيرا في الكلظكت وخازحها

لًٌ ًبدو أهه في مسخلخه اإلاخأخسة بدأ ٌظخػمل .  اهخمامه إلاظألت الػالماظوشلل

مطؿلح غالم الػِش بظبب اهخمامه بىهد الػلىم الخدًثت والنزغت اإلاىغىغُت 

ًان غلى . اإلاسجبؿت بها  أن ًميز اإلاكهىم الكُىىمُىىلىجي للػالم غً اظوشلللرلَ 

اث الػلمُت لهرا بدأ . اإلاكهىم الػلمي للػالم، أي الػالم يما جخمثله الطُـ والىظٍس

ٌظخػمل مطؿلح غالم الػِش للداللت غلى الػالم مً خُث هى أقو مسجبـ 

 هى الػالم الري ججسي قُه خُاجىا الُىمُت، الػالم  عالمااملعي. باهجاشاث الراث

يما هى مػؿى في خُاجىا الُىمُت نبل الػلم وخازحه، والػالم الري جبدو لىا قُه 

،  معسوعجمعمججشيم لىمأسطفتم عالمااملعيئن ًل . ألاشُاء بٌُكُت ذاجُت وظبُت

غلى بداهاث غالم الػِش وجهىم اظوشللوختى اإلامازطت الػلمُت حػخمد خظب

                                                             
اسماعيل : تر،  أزمة العموم األوروبية و الفينومينولوجياالترنسندنتالية،ادموند ىوسرل1

. 586 ص،2008 سنة ،1 ط، لبنان، المنظمة العربية لمترجمة،المصدق
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جخهّىم ألاشُاء ًلها في غاإلاىا اإلادُـ بطكتها أشُاء "  هٌرا 1."غلى أزغِخه

.  الثهاقت م قهره الراث حػخبر غالم الكٌس 2."للراث

ئهما هي . ماإلاظقفمااطبفعف، لِظذ مجسد خاضُت خُت ؾير جأملُت جميزماعلخفعة"

 التي هي مطدز حمُؼ ظعاشاجفعأًػا ولِظذ أنل مً ذلَ، الراجُت اإلاخشزلت 

بىضكها مىجصة في ههد الىظسة اظوشللئن الخُاة هي ما ٌشدد غلُه. اإلاىغىغُاث

قهى ًسي أن هرا اإلاىجص ًخمثل في . اإلاىغىغُت الظاذحت للكلظكت الظابهت بأيملها

لت ألامد بين اإلاثالُت والىانػُت،  ل اإلاجادلت ؤلابظخمىلىحُا الؿٍى الٌشل غً ٍش

ًا يما أهىا  " 3."وفي  حػل الخىاطو الداخلي بين الراجُت واإلاىغىغُت مىغىغا مدز

ماتها ئهىا  في هرا الػالم، غالم الخُاة، ذواث قاغلت لها ججسباتهاوجكٌيراتها وجهٍى

ت باطخؿاغتها وغؼ الؿاًاث وجدػير الىطاةل لبلىؾها ئهىا أهىاث ًخهىم . ذواث أهٍى

الػالم بسمخه، بما قُه مً مػاوي الٌُىىهت والهُمت، في أقػالها الراجُت الخاضت 

ًل هره أقػاُ لىا جخؿير وجدبدُ باطخمساز قُما ًبهى الػالم الري هدُا . واإلاخىىغت

خه زؾم ًل الخبدالث وخالُ . قُه هى ذاجه هكع الػالم غُىه ئهه ًدخكظ بهٍى

ئهه داةما ًبهى لىا الػالم اإلاػؿى لىا مً . مخخلل الخؿيراث، وبػػها مً ضىػىا

ًان " ، هرا ٌػني أهه عالمقبلف غً غالم الخُاة بأهه م يثظلماظوشلل4."نبل

 5."ااملللختى نبل ظهىز : مىحىدا داةما للىاض

                                                             
. 644 ،643 ص ص  المصدر نفسو،1
التنوير لمنشر والطباعة و ، الفينومينولوجيا والمسألة المثالية، محمد محسن الزراعي2

.  195ص، 2010 سنة،1 ط، لبنان،التوزيع
: تر، الخطوط األساسية لتأويمية فمسفية:  الحقيقة والمنيج،ىانز جورج غادامير3

. 347ص، 2007سنة ، 1 ط، افرنجي،دار أويا لمطباعة والنشر والتوزيع،حسن ناظم
 ، لبنان، دار التنوير لمطباعة والنشر،  الفمسفة الظاىريةإلى مدخل ،انطوان خوري4
. 125 ص،1984 سنة ،1ط
. 132 ص ،المرجع نفسو5
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 مػؿى مً نبل يػالم شمٍاوي، يػالم ألاشُاء الصمٍاهُت، وذلَ م عالمالخفعةان " 

ئن لىا في غالم . بطكت هره ألاشُاء مىغىغاث قػلُت وممٌىت للخجسبت الهبلػلمُت

حجعسةمهره ألاشُاء هي . الخُاة أقها غاإلاُا يأقو ئمٍاهُت ججسبت ألاشُاء

ئال أن هره ًلها مػؿاة . بششم بنىمبششيتمثثعافتلٌنها أًػا .  حفظانعثم منبعجعث

 1."لىا ذاجُا ووظبُا

اهه غالم الػُان الخس ي أو . هى غالم خس ي، أو غالم الخىاض عالمالخفعةمئن" 

قكي . والػُان هى غُان الػُني مً خُث خػىزه الكسداوي. غالم الظهىز الخس ي

 ُ  جلػب الػىدة الى غُان اظوشللًل ازباجاث خُاة الاهخماماث الؿبُػُت ًهى

ذلَ ألن ًل ما ًدبدي يص يء غُني في غالم الخُاة له . الخجسبت الخظُت دوزا بازشا

ًالخُىان، مثال،  بؿبُػت الخاُ حظمُخه ختى ولى لم ًًٌ هى مجسد حظم مادي، 

ت  ًاهذ له ضكاث هكظُت أو أي ضكاث وغٍُى أو أي مىغىع زهافي، أي ختى ولى 

ت وجطبذ اظوشللًداُو أن ًبين 2."أخسي   أهه نبل أن جدشٍل هره اإلاػسقت الىظٍس

ًاهذ نبلهااإلاػسقت الُىمُت البظُؿت اإلاخطلت  غلى هرا الشٍل الػلمي الدنُو 

ًان هرا الػالم اإلاػِشاإلادُـ لخلَ اإلامازطاث الثهاقُت التي  بالػالم اإلاػِش،قهد 

اإلاسآة الػايظت للخجسبت الخُاجُت  (الػالم اإلاػِش )ًان ًهىم بها الىاض، اهه ًمثل 

. الُىمُت

ئال أن للػمل مػاوي غدًدة . عالم ملف" غالم الخُاة بأهه اظوشللو أًػا ًطل 

قهىاى الػمل يما . ولإلوظان في بُئخه الخُاجُت أهداء مخخلكت مً اليشاؽ الػملي

الهظم . وهى ًىهظم، بدوزه ئلى نظمين (بشاكمعس) اإلاشاس بمػنى ،اظوشللًهُى 

ألاُو هى اإلامازطت الػملُت يما ٌػسقها ؤلاوظان مىر أن وحد بهرا اإلاػنى ًل ما 

م خُاجىا واؾىاء مػمىجها  ؤلاوظاوي هى مً  ههىم به في خُاجىا الُىمُت بؿُت جدٍو

                                                             
. 133 ص ،المرجع نفسو1
. 127 ص ، المرجع السابق، الفمسفة الظاىريةإلى مدخل ،أنطوان خوري2
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خُا ؾسأ غلى . باب اإلامازطت الػملُت أما الهظم الثاوي قهى هىع  آخس وحدًد جاٍز

ت في مسخلت مخأخسة مً مساخل وحىدها  ٌظمي هرا اإلاساض اظوشلل. الخُاة البشٍس

ت ت لها مىاهجها الخاضت. الؿازب اإلامازطت الىظٍس اجها قً . هره اإلامازطت الىظٍس

اث ٌمً في مؿلهت هره الخفعةمااثبلمللمفتاهه مػنى مثالي ؾٍسب غً . الىظٍس  ٍو

 1."الخهاةو وحػلها جهاةُت وشاملت

ئن اإلاػسقت الػلمُت غلى السؾم مً دنتها ومىغىغُتها حظدىد ئلى مػؿُاث غالم " 

ومؼ ، هره اإلاػؿُاث جخميز بأجها ذاجُت ووظبُت. أي غالم الخجسبت الُىمُت، الػِش

 ال ًهىدها اظوشللئن جدلُل . قاجها هي أطاض ًل مػسقت مىغىغُت ودنُهت، ذلَ

 هى الهُام اظوشللبخاجا الى الدشٌَُ في نُمت اإلاػازف الػلمُت، ولًٌ ماًسقػه

بكطل اإلاػسقت الػلمُت غً اإلاػازف الُىمُت وغً الخجسبت الظابهت غلى 

ئلى جبُِىه هى أن ًل ما ًيخمي ئلى اإلاسخلت الػلمُت وما اظوشللما ٌظعى 2."الػلم

وضل الى دزحت مخؿىزة مً الػلم الخدًث، و ًل جلَ الىجاخاث والاهخطازاث 

ًاهذ نبلها  التي خههتها هره الػلىم، لم جخأطع هٌرا مً غدمىضدقتوئهما 

و ًهطد بها الػالم اإلادُـ أي اظوشلمبعلخفعةمقبلماامللمفتممسخلت وضكها 

،ئذن قهبل أن ًٍىن ألاشكعلماالثعافتالػالم الُىمي الري جمازض قُه مخخلل 

الػلم هىاى أوال الُىمي الري ًمثل البدء لٍل ما طُظهس مظخهبال قهى غلى 

الػمىم، ًمثل الخهل الىخُد لإلوظان باغخبازه الٍاةً الىخُد الري ٌظخؿُؼ أن 

ًيخج لىا زهاقت، خُث ًمًٌ هرا الػالم الؿبُعي الُىمي ألي شخظ مً جؿبُو 

اهخماماجه و مُىالجه الثهاقُت التي طدخؿىز وجيخهل هره الطىز وألاشٍاُ 

وهرا . الثهاقُت مً مظخىي بظُـ وبداةِظاذحالى مظخىي غالي وبدزحت أزقى

                                                             
. 131ص  المرجع نفسو، 1

 كتاب ، نظرة فينومينولوجية،  الفمسفة في عصر العمم والتقني،اسماعيل المصدق
 ،1ط،  لبنان، الشبكة العربية لألبحاث والنشر،نظريات وتطبيقات: التواصل: جماعي
.171 ،170  ص ص ،2010سنة  2 
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 خُث ًؿسح قُه ماهُت ألاص ت في يخابه اظوشللاإلاىغىع لهد غالجه أًػا 

االثعاتماابذائفتمالثهاقت والٌُكُت التي وشأث غليها أُو مسة، أي خدًثه غً 

ًاهذ في قبلماامللمفت والتي نبل أن جخدُى الى ااملعالماإلابفطماافظ يم التي 

 .االثعاتماامللمفتمالخثفثفت

وازجباؾها بالػالم اإلاػِش،هره ( لظممااش ح) غً اظوشللوفي طُام آخس  جددر  

الخفعةماإلاعدًتم، ولِظذ الخفعةمااش حفتماإلنمعنالػلىم تهخم بدزاطت 

ظاظوفت ل اهخمامها غلى االيًز  مثلما يسطذ هظسها غلىم الؿبُػت الخدًثت ًو

دزاطت الجاهب الجظمي لإلوظاهمؿُبت في ذلَ نُمت وحىهسالراث الكاغلت 

ًامل اهخمامها اظوشللواإلابدغت، ألهه وفي هظس  أن ًل هره الػلىم السوخُت جىحه 

الىظسي الى الىاض يأشخاص والى خُاتهم الشخطُت والى اهجاشاتهم الشخطُت 

ُ اظوشللوأًػا ئلى حشٌُالتهم الثهاقُت وفي حػٍسل " أجها : للخُاة الشخطُت ًهى

حػني الخُاة يأها و يىدً بٌُكُت حماغُت، وفي أقو حماعي، وذلَ في حماغاث 

مً أشٍاُ مخخلكت، بظُؿت أو مسيبت مً دزحاث، مثل الػاةلت، وألامت وما قىم 

أٌػاإلاىا اإلاػِص ي ااملعالماإلابفط هي هرا اظوشللوالخُاة التي ًهطدها1."ألامت

هراؤلاوظان الري ًملَ مألانعمآلاخشوألانعماازاثمالخُاحي، الري جخىاحد قُه 

ظاظوفتم،مالخفعةمااش حفتأي: خُاجين كلمتمالخفعةم" ئذ هجد أن الخفعةمااليًز

ىلىجي،ئجها حػني خُاة حػمل مً أحل ؾاًاث وجىجص  لِع لها هىا مػنى قيًز

خُت : حشٌُالث زوخُت ئجها خُاة مبدغت للثهاقت باإلاػنى ألاوطؼ في ئؾاز وخدة جاٍز

 2."ما ًل ذلَ هى جُمت غلىم مخىىغت للسوح

                                                             
اسماعيل :  تر، أزمة العموم األوروبية والفينومينولوجياالترنسندنتالية، ادموند ىوسرل1

. 518 ص ، المصدر السابق،المصدق
 . 518 ص ،المصدر نفسو2



      
 

174 
 

جخجلى داخل الراث ؤلاوظاهُتباغخبازها أجها هي مً جملَ اظوشلل خظب االثعات

ل الهدزاث واإلالٍاث الرهىُت في الابخٍازوؤلابداع  الهسازوؤلازادة والابداع والسؾبت ًو

 هي اظوشللوغلُه لهد جهسز بأن مكهىم الثهاقت لدي. لدشٌُل الطىز الثهاقُت

ًل ما ًيخمي الى الراث اإلاكٌسة التي ججػل الػهل هى اإلاىؿلو ألاطاس ي لٍل ش يء، 

اامللظمموغلى خد حػبير الكالطكت ألاإلااهُين ًهطدون بالثهاقت هي ًل جلَ 

دبين ذلَ . هكظه ًسي بأن الثهاقت جظهس في الراجُت السوخُتاظوشلل،وااش حفت ٍو

االلملتم لمعمصعس عم:  الري ندمه في مهالهاظوشللبىغىح يبير في هظ 

، وغً وهعاتوالتي ًهابلها بمكسدة م عافتماالثعاتمغًاظوشللًخػمً مىنل

ان ؤلاوظان ضاخب الخجسبت اإلاخػددة :" قهى ًهُى ؤلانمعنماإلالثفماهُت 

ؤلاوظان اإلاثهل لِع لدًه ججسبت  بالػالم  قدظب، : ألابػاد، أو يما ههُى أًػا

ججشبتمأ مثثعاتمدًنفت،م ومعافت،م أخالقفت،مبل لدًه أًػا 

ومؼ ذلَ، قاهىا ال وظخخدم هرا اللكظاإلاؿسوم .  الخ وفعوفت،  ملفظجكمفكفت،

ل)موهعات ؾاإلاا  لدًىا اللكظاإلاهابل له، وهىل(بفلذ نغل)الظمثثعات: بٌثرة

 1."(إًمبفلذ نغ

الري وشأث مااملعالمألا لمباغخبازهاظوشلل حػخبر اذن ماهُت الػالم اإلاػِش غىد 

غالم الىحىد  عالمالخفظانعثم، عالمحفعةماابشش، عإلاعألشفعء، اهه ماالثعاتقُه

ًاهذ في هرا الػالم اإلادُـ، غالم . بأيمله قٌما أشسها ئلى ضىزة الثهاقت يُل 

االثعاتماإلاتطظسةم جمُيزا بُنها وبين اظوشللالخُاة البظُؿت، خُث ندم لىا

في هرا الطدد ًهُى . هره ألاخيرة التي طىىضح مظاهسها الخهااامللمفت،

 التي جىدشس باطخمساز في بتظطفحماامظ فتمااعجفبتمالللملت لىبدأ :"اظوشلل

اابششيتمقبلمغلىم خاضت حدًدة لىهازجها مؼ أشٍاُ زهاقُت أخسي مخىقسة لدي 

الخ ...مأولظبماامكه، ومؼصسا تمألاسض، ومؼ ااصمعئعماافذ يت، ومؼ اامللمفت

                                                             

 ، المجمس األعمى لمثقافة،محمود رجب:  تر، الفمسفة عمما دقيقا، ادموند ىوسرل
.87 ص،2002 ،1 ط،القاىرة 1 



      
 

175 
 

هره ًلها أضىاف مً اإلاىخجاث الثهاقُت مؼ اإلاىاهج التي حظخػملها مً أحل 

وقُما غدا ذلَ قاجها جخىقس غلى وحىد غابس في الػالم . ئهخاحها بىجاح أيُد

اإلادُـ، أما اإلاٌدظباث الػلمُت قاجها جخىقس بػد بلىؽ اإلاىهج الري ًمًٌ مً 

اجها ال جىهض ي وال جصوُ ان . اهخاحها بىجاح أًي، غلى يُكُت للىحىد مؿاًسة جماما

 1."جٌساز اهخاحها ال ًيص ئ اإلاثُل

يُل ل( عالمااملعي )هىا هىغُت وشٍل الثهاقت في الػالم اإلادُـاظوشللًىضح 

هازن بُنها وبين شٍل الثهاقت الػلمُت، خُث أن  ًاهذ الثهاقت نبل الػلمُت ٍو

ااصمعئعماافذ يت،مألاغماُ واإلاىخجاث الثهاقُت في الػالم اإلاػِش الُىمي، مثال 

قهي حػخبر قػال الثهاقت وزؾم . الخ...االؤ س،مصسا تمألاساض يمأولظبماامكه

اث الػلمُت، في  بظاؾت أطالُبها ؾير أجها طاهمذ في جأطِع الػلىم والىظٍس

اإلاهابل ال ًمٌنها أن جبلـ اإلاظخىي الػلمي ولهرا قاجها جبهى مػسقت ظىُت ووظبُت 

مًٌ أن ًخؿسم ئليها الشَ، ألجها ماشالذ أشٍاُ زهاقُت جٍىن مىاهجها حد  ٍو

بظُؿت وغػذ ألحل جدهُو ؾاًاث والخاحاث الُىمُت لإلوظان، وغلُه قاجها 

جهخطس مهمتها قهـ في جدهُو أهداف غملُت، خُث ًيخهي وحىد هره الثهاقت 

بمجسد ما جيخهي خاحت ؤلاوظان ومىكػخه، في اإلاهابل هسي أن هرا ألامس ال ًددر 

االلملتبظصلهعمشكالمثثعافعمداخل الثهاقت اإلاخؿىزة الػلمُت وهرا واضح في

،ئجها جخىقس بػد بلىؽ اإلاىهج اإلاىاطب لها الري ًمًٌ مً ئهخاحها بىجاح بع تفعص

 اظوشللمؿلهػلى ؾاًاث وأهداف جخطل بالػلمُت والهُمت الػالُت خظبخػبير

لِع هىاى في " اذ اظوشللوغلُه ًإيد لىا .والتي حظعى الى بلىؽ الخهُهت الشاملت

خُهبل ثثعاتماألاكعسم آخس ًمًٌ اغخبازه مشكلمثثع فأيمااللملتمألاقو الخاٍز

ػسف مهام ال مخىاهُت، ٌػسف جلَ الػىالم مً اإلاىغىغاث اإلاثالُت  برلَ اإلاػنى َو

التي جدمل، خظب مػىاها، في ًلُتها، وفي حمُؼ قسدًاتهاويرلَ مىاهج ئهخاحها 
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 ال ًىحد شٌال زهاقُا بامخُاشبمػصلػً الكلظكت، اظوشلل قكي جطىز 1."الالجهاةُت

. قهي أطمى وأزقى الىماذج الثهاقُت غلى ؤلاؾالم، وهرا ما طىىضخه الخها

التي لم جسجهي بػد ئلى مظخىي الػلم، قهي ماشالذ االثعاتمغيرماامللمفتاجهره

ًان ؤلاوظان خالُ  جبدث غً طبل جدهُو خاحُاتها الُىمُت والػملُت، مػىاه 

ت أو  هره اإلاسخلت ال حهخم بابداع واهجاش ألاغماُ الثهاقُت مً أحل الهٍى

 هي أطلىب خُاة وهي جسار ولٍل مجخمؼ زهاقت جميزه غً ؾيره، اعالثعاتالثهاقت،

خها، لًٌ ألامم  قمً خالُ زهاقت أمت هخمًٌ مً مػسقت يُىىهت هره ألامت وجاٍز

ًاهذ جىجص الطىز الثهاقُت مً أحل جلبُت مخؿلباتها، قمثال لىال الؿلب  البداةُت 

ًاهذ جظهس جدذ  ًاهذ هىاى أشٍاُ وزمىش زهاقُت، ٌػني أن الثهاقت  والخاحت إلاا 

 بأن الػهل غىد هره اإلاسخلت البداةُت اظوشللئغاقت غلى ذلَ ًسي . الؿلب

ٍىن جكٌيره مىؿلو وغُو، مػىاه طِخػؿل جكٌيره غً ؤلابداع  ًطبذ غاحصا ٍو

واضح أن ًل هره . " والاهجاش، وبالخالي قان أقام الخكٌير لدًه جبدأ في الخهلظ

ئجها ". وظبُت-ذاجُت" اإلاػازف اإلاىخمُت للخُاة الؿبُػُت نبل الػلمُت وؾير الػلمُت 

االثعاتمان "  وهٌرا2."جخػلو بالػالم اإلادُـ البشسي يما جإوله الرواث اإلاػىُت

، التي لم ًالمظها الػلم بػد هي مهمت ؤلاوظان واهجاشه في مجاُ غيرماامللمفت

الخىاهي، خُث لم ًىٌشل بػد ألاقو اإلاكخىح دون جهاًت الري ٌػِش قُه، 

قؿاًاجه، وقػله، وخُاجه الػملُت، وخىاقصه الشخطُت والجماغُت، والىؾىُت، 

الوحىد هىا - وألاطؿىزٍت، ًل ذلَ ًجسي في غالم مدُـ مخىاه ًمًٌ ؤلاخاؾت به

إلاٌدظباث مثالُت جمثل ال جهاةُتها ذاتها خهل الػمل، وذلَ ، إلاهام ال مخىاهُت

بالػبـ بدُث ًٍىن الػاملىن قُه غلى وعي بأهه ًىحد يدهل ال مخىاه مً 
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لم جبهي غلى هره الثهاقت اظوشلللًٌ ألاحُاُ التي أجذ قُما بػد يما بين1."اإلاهام

،  قمً االثعاتماامللمفتالػملُت الظاذحت، بل حؿيرث وازجهذ الى مظخىي 

خطاةظ الثهاقت الخؿير قهي مخؿيرة اذ جخدُى مً خالت الى خالت، وبمػنى آخس 

ت الهمجُت الى الثهاقت اإلاخدػسة غلى خد حػبير  اظيسمجيخهل مً الثهاقت البربٍس

 قهد الخظعسةماافظنعنفت مؼ االثعاتماإلاتبظشة مً هرا، وهسي هره  ظسغعن

 مظخىي غالي ًهس الػالم ًله بأطلىبها الخػازي االثعاتمالجذًذةأخرث هره 

مؼ ظهىز : " اظوشللخُث ًهُى .  فالدمألا تماافظنعنفتالػلمي الري ظهس قهـ مؼ 

الكلظكت الُىهاهُت وحشٍلها الدنُو ألاُو مً خالُ الامخثاُ اإلاخىاضل للمػنى 

ت جدُى مظخمس قهد جمٌىذ الكلظكت الػلمُت . 2"الجدًد خدر مً هره الصاٍو

 بعالثعاتمألا لى أن حؿير وجيخهل  بثشيتهعمااملثلفتبكػل الشاملت غىد الُىهان 

وهٌرا قان الثهاقت الػلمُت في " الُىمُت ؾير الػلمُت ئلى زهاقت غلمُت وخهُهُت، 

ت  ظل أقٍاز الالجهاةُت حػد زىزة في الثهاقت بأطسها، زىزة في ًل شٍل البشٍس

 هي الثهاقت الكلظكُت، اظوشلل ئن الثهاقت الخهُهُت غىد3."يمبدغت للثهاقت

وبالخالي ومؼ جؿىز الشٍل الثهافي الكلظكي، ومؼ جؿىز مىاهجه الىهدًت، جؿىزث 

ت،ئذ أضبدذ هره الثهاقت غلى أقػل همىذج، وذلَ بظبب ظهىز  مػهما البشٍس

ذلَ اإلاىنل الىظسي الكلظكي الهاةم غلى الىهد، الري ال ًهبل بأي قٌسة 

ػػها جدذ الشَ والظإاُ،ئذن ًجب غلى ؤلاوظان أن  جهلُدًت طاذحت ئال ٍو

و الخهُهت، هرا ٌػني أهه  ٌظير خُاجه وقو مػاًير غلمُت ًطل مً خاللها ئلى ؾٍس

ًيبغي غلى ؤلاوظان أن ًإطع زهاقت خهُهُت غلمُت بدُث ًيخهد ًل زهاقت ال 

 أن هره الراث اإلاىجصة ملخدمت بػاإلاها اظوشللًسي .جصاُ بداةُت في أطلىب خُاتها
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اإلادُـ، مػىاه ألاها الراث مخػمىت في الػالم اإلادُـ ومخمظٌت به وجخددد 

جخػين مً خالُ جهّىم مخبادُ  عافتمااشخصم" ماهُتها ووحىدها قُه، بدُث 

ان الػالم اإلادُـ ًخميز غً الػالم الؿبُعي، ألهه ال . بُنها وبين غالم مدُـ

ًىكطل غً الراث، قهى خاضل لجملت وػِش ججازبها قال ًىحد أبدا بطكخه غاإلاا 

في ذاجه، ال ًىكطل غنها ألجها ال جدهو وغيها براتها ئال مً خالله وقُه، ولرلَ 

 أن مكاهُم ألاها والػالم اإلادُـ مكاهُم جسجبـ بػػها ببػؼ اظوشللًإيد

 1."ازجباؾا ال ًىكطل

مبعاملعالموفي غالنتها* ااتزا ث قٌسة اظوشللولِع هرا قهـ أًػا ؾسح 

مألااكعسم، ألهه ًبدث غً الػالم الري جخىاضل قُه ألاهىاث وجدبادُاإلابفط

د جدهُو قٌسة الخىاضل اإلاػسفي الثهافي ما بين الرواث، وهرا  االثعاعث ،ئهه ًٍس

 جلخهي قُه الرواث م شتركأواظعءمحظعسيمهى بمثابت ااملعالماإلابفطم" ٌػني أن

جٍىن قُه جلَ الرواث أغػاء وشؿت ماظعءماهه. لُخىاضل بػػها ببػؼ

ولرلَ قان . وقاغلت، قهي حظدىد ئلُه إلخدار شٍل مً الخكاهم والخىاحد مػا

اهه غػى في . الشخظ ًخهّىم بمهخض ى ذلَ الػالم بطكخه ذاجا احخماغُت

و " 2."مجمىغت أو في زهاقت أو في خػازة ال ًمٌىه الا أن ٌظخهي نُمه منها

بين أغػاةه ال ًدطل أقهُا، بل بخأزير  (اجكانا )أًػاااملعالماإلابفطمًهخض ي

ماث مىغىغُت لألشُاء وألاقٍاز . قٌسي مخبادُ بُنهم قرلَ ًله ًكشرع جهٍى

اهه غالم ًهخض ي مىغىغُت لألشُاء مً دزحت . والهُم واإلاػازف مً نبل أغػاةه

 ،ً غلُا ال حظخخلظ مً ججسبت ألاها قدظب، بل جخهىم جراوجُا في ججسبت آلاخٍس

ماث قسدًت، راجفتماوتمع فتأولهما : قهى غالم ذو وحهين  بما ًخػمً مً جهٍى
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ثثع فمبينم-لمجظاصلماكشيل، بما ٌششرؾه مً ظطظ فتماوتمع فتوزاهيهما 

 1."ااز اث

مالخفعةم ٌػبر قُه غً قٌسجه في الدغىة الى جدهُو قٌسةاهظوشلل وهجد هظ

ل جؿىزثاظوشللأي الخُاة الجماغُت، قكي مثل هره الخُاة ًهُى اإلاشتركت

وبالخالي جيشأ الػالناث الاحخماغُت الخبادلُت،و ًخدهو . االثعاتمالجمع فت

الخىاضل والخىاز الثهافي بين الرواث، قدُاة ألاها الراث جخىاضل وحششرى مؼ 

جسي في " خُاة ألاها آلاخس، وغلُه ئن  الىحىد البشسي الكسدي ًيشأ غً الخىاطل ٍو

غالناث مسجبؿت بالخىاطل، ولرلَ ال ٌػسف خُاة مىجصة مىػصلت، ًل مشسوع 

ػها، واهجاشاتها  وغمل لألها الكسدي ًػم في أقهه ذواث مخىاحدة أخسي مؼ مشاَز

، والتي جيخمي للىحىد الخفعةماإلاترابطتمجمعولفع"   ذلَ أن2."الكػلُت واإلامٌىت

البشسي في الػالم اإلادُـ، خُث جظهس في هره الخُاة، حىاهب ئوظاهُت حششرى 

ل الرواث  قيها ًل الىاض، مما ًخىقس غلى الشرابـ والخماطَ، اذ ٌششرى ألاقساد ًو

قُما بُنهم، ان هرا الػالم اإلادُـ، أي غالم الػِش الري حششرى قُه حمُؼ 

، *هدً غاةلخىا، هدً نبُلخىا، هدً ألاإلااهُىن  )ألاهىاث الكسدًت بجماغت الىدً

 3."التي ًخػلو بها ألامس (هدً ألاإلاان– هدً شػبىا 

 خُى مػنى اظوشلل    اذن هره أهم الخدلُالث الكُىىمُىىلىحُت التي ندمها 

الػالم اإلادُـ، باغخبازه غاإلاىا الػِص ي، الػالم ألاُو الري ججسي قُه اهجاشاجىا 

الثهاقُت، لًٌ ضالخُت غالم الػِش لم جبهى غلى غهدها خاضت مؼ جؿىز الػلىم 

اةُت، اذن أضبذ هىاى ما ٌػسف  اغُت والكيًز بسص تمالخدًثت وابخٍاز الهىاهين الٍس

                                                             
. 195ص،  المرجع السابق،الفينومينولوجياو المسألة المثالية،محمد محسن الزراعي1
 المصدر ، أزمة العموم األوروبية و الفينومينولوجياالترنسندنتالية،ادموند ىوسرل2

 .589 ص ،السابق
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التي خطلذ بظبب طُؿسة النزغت اإلاىغىغُت وقهمها الػُو  عالمااملعيم

للػلم، هرا ألاخير الري نام بانطاء ًل ألاطئلت التي جخػلو باإلوظان، وهرا ما 

امعم ملنىمااثظلمبظوظدمأص تمًدقػىا الى الدظاُؤ غً خهُهت أشمت غالم الػِش، 

ااملعالماإلاملعي؟م عمطبفملتااتبلفالالفمظ فمظاظوفعاهظوشلفمألص تم عالم

 ااملعي؟

حػني أن هرا الػالم أضبذ ميظُا اظوشلل خظب مأص تم عالمااملعيئن مػنى

ومؿُبا غلى السؾم مً ألاهمُت ألاهؿىلىحُت التي ًخػمنها، والظبب الٍامً وزاء 

الخدًث وهصغخه اإلاىغىغُت مااملللمااظطعفمهرا اليظُان وهرا التهمِش، هى

اإلاسجبؿت به، هره ألاخيرة التي اغخهدث أجها الظلؿت والهىة الىخُدة في الىحىد 

التي حػخبر أجها الىخُدة التي خههذ الىجاخاث وأجها وضلذ الى الدنت والػلمُت، 

ما حػلها جيس ى ألازغُت ألاولى التي اهبثهذ منها، أي ئهمالهاوئنطائها للػالم 

ت غلمُت،  اإلادُـ الُىمي، الري ًمثل البداًاث وألاضُى ألاولى لٍل شٍل أو هظٍس

اغُت  قٌما ًهاُ أجها أهٌسث الكػل، وهرا بالراث ما قػلخه الػلىم الٍس

ًان ناةما  ل الػلم الخدًث، لهد وظِذ قػل غالم الػِش، الري  اةُت ًو والكيًز

ماإلامهجمٌظخػملاظوشللهرا ًله حػل. مظبها نبل الػالم الػلمي

دلل أشمت غالم الػِش، وذلَ مً خالُ الػىدة الى ما االفمظ فمظاظوف  لُػالج ٍو

: " نبل خدور ألاشمت مً أحل الىهد والكدظ، وهرا ؾبها لػبازجه ألاطاطُت

 ."ااملظدةمالىمألاشفعءمراتهع

 ألطاطها الري اغخمدث غلُه في وشأتها ند جىلد غىه م للمااطبفملتئن وظُان

لػالم اإلاثالُاث * مدسمًغعافلفهما حسي مؼ " أشمت زهاقُت غمُهت، و ند الخظىا 

اض ي مدل الػالم الىانعي الىخُد، اإلاػؿى وانػُا في  الري هى جسيُب هظسي ٍز

غالم غِشىا الُىمي، هرا الدض طسغان -ؤلادزاى، غالم الخجسبت الكػلُت واإلامٌىت
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اةُى الهسون الالخهت ًلها  عالم أن أشمت اظوشلل ًسي 1"ماجىاززه الخلل، قيًز

وجطىزه لػلم الؿبُػت، خُث * غعافلف، لهد ججلذ بىغىح مؼ ااملعي

  بأن مطدز جدطُل اإلاػسقت ًٍىن مً خالُ ججازبىا الُىمُت اظوشللًبين

اإلاػسقت ذاتها مشسوع واهجاش، لٌنها مشسوع واهجاش ٌػلى أو " البظُؿت، ألن 

ؼ الػملُت للخُاة وبرلَ  باألخسي ٌظخؿُؼ أن ٌػلى بٌُكُت خاضت قىم ًل اإلاشاَز

قان الخُاة ....... بالػبـ ًخدمها، وبالىدُجت ًخدم ئزادة الخُاة وندزة الخُاة

جٍىن داةما ؾىُت طلكا باإلاػازف واضح أن ًل هره اإلاػازف اإلاىخمُت للخُاة 

الؿبُػُت نبل الػلمُت وؾير الػلمُت ذاجُت وظبُت، اجها جخػلو بالػالم اإلادُـ 

، قهى ٌػشرف بمدي أهمُت هرا اظوشللهلمذ هىا هىع مً اإلاكازنت غىد 2."البشسي 

ت غلمُت، وفي اإلاهابل  الػالم الُىمي باغخبازه ًمثل البداًاث و البداهاجلٍل هظٍس

ٌػشرف بالهطىز والػػل لهره اإلاػسقت التي جطدز مً غالم الخُاة الُىمُت 

هس بمدي أهمُت هره اظوشلللًٌ . بدغىي أجها مػسقت وظبُت  ٌػىد مً حدًد ٍو

اإلاػسقت غلى السؾم أجها وظبُت والجهاةُت وأجها ال جخمخؼ بالدنت الػلمُت لٌنها ندمذ 

ئن : "  ًهُى هىااظوشللاذ هجد . الٌثير وغادث باإلاىكػت غلى الػالم الػلمي

د أن ٌػؿي للػالم الُىمي للخُاة، الػالم الري ججسي قُه ًل  الكُلظىف ال ًٍس

                                                             
 المصدر ،أزمة العموم األوروبية والفينومينولوجياالترنسندنتالية، ادموند ىوسرل1

. 104 ص،السابق
خمسة وبكيفية غير  (سمبيا في الغالب )يعني الفعل في العادة نسب شيئا ما : دس*
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ممازطت خُاجُت ؾبُػُت، والري ًٍىن مىحىدا أمام غُيُه في وغػُاث مػُىت 

 1."يُهين داخلي ال ٌظأُ غىه، ضالخُت بطكخه الػالم الخهُهي

أن ًل غلم ًخػمً بالػسوزة ئخالت مدكصة الى غالم الخجسبت : " اظوشللًهُى 

اإلاػِشت، خُث ًىٌشل أضل مػىاه بىاطؿت طلظلت مشرايبت مً بداهاث أيثر أو 

دة، أي ججسبت بمػنى جهاتي وأضلي دا، جكشرع ًلها بداهت أولى ؾير مجسَّ . أنل ججٍس

ئن زد الػلم اإلاىغىعي وجىغُذ مػىاه ًبرش الخػىز ألاطاس ي للػالم ألاضلي، وهى 

بهرا قان . هرا ألاخير ًٍىن مػؿى بشٍل طابو لٍل مػسقت غلمُت. غالم الخُاة

برز مػىاه اإلاىؿهي في وإلاا 2."ومً خالُ غالنخه بػالم الخُاة، ًل غلم ًخأطع ٍو

ت غلمُت جأطظذ مً مغعافلفوػىد الى  وفي مىنكه اإلاػازع والثىزي لٍل هظٍس

مىؿلو اإلاػسقت الُىمُت، هره ألاخيرة  التي ًساها غدًمت مً ًل الطالخُت و 

اإلاؿلهُت، قهي ال أطاض لها مً الصخت والخهُهتوبالخالي ال ًمًٌ أخرها يمىهج 

لػلم الؿبُػت،  لرلَ زاح ًبدث غً مىهج غلمي دنُو ناةم غلى النزغت 

ت اإلاىبثهت مً  اإلاىغىغُت، هره النزغت التي ال جهس بجىهس جلَ الخطىزاث الكٌٍس

الراجُت بدغىي أجها وظبُت جخخلل مً قسد ئلى آخس، وجخؿير ًلما جخؿير الظسوف، 

و اجخاذ النزغت الػلمُت  غٌع اإلاػسقت اإلاؿلهت التي ال ًمًٌ جدطُلها ئال غً ؾٍس

 ند خهو ما خاُو مً أحله، أي غعافلفوبالكػل ًٍىن . اإلاىغىغُت الدنُهت

ًاهذ بىادز حشٌُل ألاشمت، أي أشمت غالم  جأطِع غلم ضازم بالؿبُػت، وهىا 

. الػِش

 ويؿيره مً الػلماء الرًً ًيخمىن الى اإلاجاالث غعافلفئذا قهد غازع بشدة 

اغُاث، الػلىم الؿبُػُت،ًل اإلاػازف  اء، الٌُمُاء، الٍس ًالكيًز الػلمُت الدنُهت

                                                             
 .627ص ، المصدر نفسو1
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الُىمُت، التي جكخهس ئلى ًل غلمُت ومىغىغُت، قهي جبهى مجسد مػسقت بظُؿت 

ل غعافلفؾير مخُهً مً هخاةجها، قهي مػسقت شٌُت أي خادغت غلى خد حػبير   ًو

ًاهذ دغىجه جطسح بخجاوش هره اإلاػسقت  غاِلم مخخظ في الػلىم الدنُهت، ولهرا 

الُىمُت ووظُاهه، وبالخالي الخمًٌ مً جدهُو الػلم الدنُو البػُد جهاةُا غً أي 

وبىاء غلى ذلَ قلِع غالم اإلاػِش ." مػسقت ذاجُت وظبُت مإطظت غلى الُىمي

الخهُهي حدًسا، وقها إلدغاءاث النزغت اإلاىغىغُت، بالدزاطت غلمُا بما أهه ذاحي 

ؿىي ؾّي اليظُان، ألامس الري ٌػني  ووظبي وبهرا ًهرف قُما وزاء ظهس الػلم ٍو

اغُت الري ًإخر  اء الٍس ئلى أن النزغت اإلاىغىغُت جػكي ميزة ؤلاؾالم غلى الكيًز

غلى أهه ضىزة الػلم اإلامًٌ الىخُدة وبالخالي غسوزة ئطهاؾه غلى ًل الػلىم 

 اظوشلل لًٌ 1."ألاخسي بما هى مهُاض الػلىم الدنُهت وضكت الػلمُت الخهُهُت

 خُى جطىزه لػلم الؿبُػت، وندم بساهين وحجج في غعافلفاهخهد بشدة مىنل 

، بدُث نام هرا ألاخير بيظُان الػالم اإلاػِش، غعافلفجدلُلُه الىهدي اججاه 

:لالػالم الري جخىاحد قُه خُاجىا ومخخلل اإلاظاةل اإلاسجبؿت بدُاجىا

ًلها مظاةل أضبدذ مؿُبت في ظل الىجاخاث . ...ااغعًت،ااتعسيخ،كعلخشيت

ألاص تمؤلانمعنفتموبالخالي حشٍل .  19ااثشنموالخؿىزاث الهاةلت التي خطدها 

 ند نام بيظُان غعافلفوخدوثها غىدما جم وظُان الػالم اإلاػِش الُىمي،اذن  

الخىاقص والبداًاث ألاضلُت التي وغػها هرا الػالم الُىمي، التي جمثل السييزة 

اغُاث الخظابُت والهىدطُت  مثال وخالُ اغعافلف. لٍل جلَ ألاقٍاز الػلمُت والٍس

. جطىزه وقٌسجه خُى الهىدطت لم حهخم بالكٌسة ألاضلُت ليشأة غلم الهىدطت

هٌرا ًخددد مػنى أشمت الػالم اإلاػِش، الري جم تهمِشه ووظُاهه بظبب طلؿت 

الػلىم الخدًثت وهصغتها اإلاىغىغُت، بدُث هخج ؾُاب يلي لإلوظان الري هى 

أطاض الىحىد وخهُهخه، قدزاطت ؤلاوظان بىاطؿت مىاهج الػلىم الخدًثت، هى 

                                                             
 ،فينومينولوجيا األزمة وغياب الحس التاريخي:  أزمة العقل النظري،مراد قواسمي1
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ولهرا اطدثمس مجهىده الكٌسي في اغادة الاغخباز لػالم اإلاػِش . ئغالن غً مىجه

وئغؿاةه خهه ألاوقس الري ٌظخدهه، قهى ًمثل ألازغُت السةِظُت باليظبت للراث 

واهجاشاتها الثهاقُت، قهى اإلادُـ ألاُو الري حشٍلذ قُه الطىز الثهاقُت أُو 

مسة، هره ألاشٍاُ الثهاقُت التي أضبدذ أيثر جؿىزا وغلمُت وخاضت مؼ ذلَ 

 .الري ظهس مؼ الُىهان الهدًمتااشكلمااللمليماالثع فم

:الهىامش  

خُت جددد مساخل الخكٌير التي - 1 جدظمكُىىمُىىلىحُاهىطُس بثالر مساخل جاٍز

مسث بها الكُىىمىىلىحُاالشروظىدهخالُت، بدُث ًل مسخلت جخػلو بدزاطت مىاغُؼ 

اغُت مىؿهُت -1: ومظاةل مػُىت، وهره اإلاساخل الثالر هي - 1891مسخلت ٍز

 واإلاسخلت ألاخيرة هي مسخلت 1930-1913مسخلت مثالُت جسوظىدهخالُت - 2، 1901

.  1935قُىىمُىىلىحُا غالم الخُاة 

ان الػالم الُىمي والػالم الػلمي، أو ما ًمًٌ وضكه بما هى حملت الطُاؾاث - 2

ت والػلمُت، حشٌُلخان جيخجان غً مخخلل اهجاشاث الىعي الهطدي، الا  الىظٍس

أن الثاوي مً دزحت أغلى مً ألاُو يما جيخمي اهجاشاجه ئلى مهام أغلى أًػا، ولًٌ 

ماجٌشل غىه قُىىمُىىلىحُاهىطُس هى أن الثاوي ًهىم غلى ألاُو أو هى ضىزة 

قُىىمُىىلىحُا ألاشمت : نىاطمي مساد، أشمت الػهل الىظسي ): أهظس. طاذحت له

خي، مجلت أوزام قلظكُت، ص .( 161وؾُاب الخع الخاٍز

، أشمت الػلىم ألاوزوبُت و الكُىىمُىىلىحُاالشروظىدهخالُت، جس- 3 : ادمىهدهىطُس

. 586، ص2008، طىت 1اطماغُل اإلاطدم، اإلاىظمت الػسبُت للشرحمت، لبىان، ؽ

. 644، 643اإلاطدزهكظه،ص ص - 4

س لليشس - 5 مدمد مدظً الصزاعي،الكُىىمُىىلىحُا واإلاظألت اإلاثالُت، الخىٍى

.  195، ص2010، طىت1والؿباغت و الخىشَؼ، لبىان، ؽ

لُت قلظكُت، : هاهص حىزج ؾادامير، الخهُهت واإلاىهج-6 الخؿىؽ ألاطاطُت لخأٍو

ا للؿباغت واليشس والخىشَؼ، اقسهجي، ؽ: جس ، 2007، طىت 1خظً هاظم، داز أٍو

. 347ص
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س للؿباغت واليشس، - 7 ت، داز الخىٍى اهؿىان خىزي، مدخل الى الكلظكت الظاهٍس

. 125، ص 1984،  طىت 1لبىان، ؽ

. 132اإلاسحؼ هكظه، ص - 8

. 133اإلاسحؼ هكظه، ص - 9

ت، اإلاسحؼ الظابو، ص، - 10 . 127أهؿىان خىزي،  مدخل ئلى الكلظكت الظاهٍس

ت، اإلاسحؼ الظابو، ص- 11 . 131أهؿىان خىزي، مدخل ئلى الكلظكت الظاهٍس

اطماغُل اإلاطدم، الكلظكت في غطس الػلم والخهىُت، هظسة قُىىمُىىلىحُت، - 12

اث وجؿبُهاث، الشبٌت الػسبُت لألبدار واليشس، : يخاب حماعي، الخىاضل هظٍس

.171، 170: ،  ص ص2010، طىت 1لبىان، ؽ  

، أشمت الػلىم ألاوزوبُت والكُىىمُىىلىحُاالشروظىدهخالُت، جس- 13 : ادمىهدهىطُس

. 518اطماغُل اإلاطدم، اإلاطدز الظابو، ص

 . 518اإلاطدز هكظه، ص - 14

، الكلظكت غلما دنُها، جس- 15 مدمىد زحب، اإلاجلع ألاغلى : ادمىهد هىطُس

.87، ص2002، 1للثهاقت، الهاهسة، ؽ  

، أشمت الػلىم ألاوزوبُت و الكُىىمُىىلىحُاالشروظىدهخالُت، -16 ادمىهد هىطُس

. 528اإلاطدز الظابو، ص 

. 530ص اإلاطدز هكظه،- 17

. 592اإلاطدز هكظه، ص -18

. 530اإلاطدز هكظه،  ص -19

. 131صاإلاطدز هكظه،- 20

. 531اإلاطدز هكظه، ص - 21

مدمد مدظً الصزاعي، الكُىىمُىىلىحُا واإلاظألت اإلاثالُت، اإلاسحؼ الظابو، - 22

. 194ص

. 195، 194اإلاسحؼ هكظه، ص ص - 23

. 195اإلاسحؼ هكظه، ص-24
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 .589اإلاطدز الظابو، ص 
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. 104، صاإلاطدز هكظه- 27

خلظت وبٌُكُت ؾير  (طلبُا في الؿالب )ٌػني الكػل في الػادة وظب شِئا ما : دس*

ًسي هىطُس أهه ابخداء مً ؾالُلُه بدأ غالم اإلاثالُاث . مبرزة ئلى شخظ ما

اغُت اةُت، الري لِع في ألاضل طىي جسيُب هظسي مىؿهي، ًىغؼ أو - الٍس الكيًز

يخاب : أهظس ).ًدض مدل الػالم اإلاػؿى قػلُا في الخجسبت الخدطُت الُىمُت

(. 104ألاشمت، 

. 592، 591اإلاطدز هكظه، ص ص-28

 .627اإلاطدز هكظه، ص -29

30- ُ ت غالم الخُاة، دًىان اإلاؿبىغاث : هادًت بىهكهت، قلظكت ادمىهد هىطس هظٍس

. 202، ص2012الجامػُت،دؽ،الجصاةس،طىت 

قُىىمُىىلىحُا ألاشمت وؾُاب الخع : مساد نىاطمي، أشمت الػهل الىظسي -31

خي، مجلت أوزام قلظكُت، حامػت وهسان، الػدد،  . 144صالخاٍز

 


