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عرف ان شكر و  
.الشكر أوال هلل سبحانو وتعالى الذي أعانني على إنجاز ىذا البحث  

" على توجيياتو ونصائحو  قواس      ميراد         م" الدكتور  أتقدم بالشكر الخالص إلىكما  
يدخر جيدا في    ، ولمإرشادي خالل فترة انجاز الرسالةيمل من    والذي لم ،القيمة

 الجامعة. بوأشكره أيضا على ماقدمو لي طيلة فترة تكويني   .مساعدتي وتشجيعي

 باإلسم  إلى األساتذة والدكاترة المكونين للجنة المناقشة  الجزيل  كما أتوجو بالشكر
إلمدادي النصائح المفيدة والقيمة في مساري العلمي    يقراءة بحث  الذين تكبدوا عناء

 "حمومرئيسا، والدكتور   "بن جدية محمد"الدكتور  . وتصويب أخطائو  األكاديمي
كأعضاء   الق ادر""بودومة عبد  والدكتور   "سواريت بن عمر"و الدكتور   لخضر"

 مناقشة.

كما ال يفوتني أن أوجو شكري إلى جميع أساتذتي فضليم علي كبير أخص منيم:  
  ".العربي ميلودالدكتور "  ،""براىيم أحمدالدكتور    ،عمارة الناصر"الدكتور "

 على تعاونيا الكبير في ترجمة النص األجنبي."مليكة" وأقدم شكري الخاص إلى األخت  

على فضليا الكبير الذي تقوم بو على   "زىرة"وأتقدم بالشكر الموفور إلى األخت  
 المستوى اإلداري.

    



 اإلهداء

إلى    
اللذان سانداني ودعماني ماديا ومعنويا  الوالدين الكريمين  

 بكل ما أوتيا من قوة. ف ألف شكر لهما.

 إلى
الذي أيقظ بداخلي حسا فينومينولوجيا ولو    إدموند هوسرل""

غيَّر من نظرتي للحياة وكيفية التعامل مع األزمات   ،بنسبة ق ليلة
بقصدية مع المواقف واألشخاص ووجهني إلى التعالي عن األفكار  
السلبية المسبقة عن طريق فعل التثاقف الف لسفي اإلنساني الطامح  
لصناعة اإلنسان األخالقي وتجديد األفكار مع االحتف اظ بالسيرورة  

 . والعبرةالتاريخانية من أجل االستف ادة  
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عصر التطور، حيث حققت العموم الطبيعية، وأيضا العموم  التاسع عشريعتبر القرن   

 النزعةدى إلى ظيور نزعات ريبية عديدة )التاريخية نجاحات عممية واسعة، األمر الذي أ

بداية أزمة العموم  القرن العشرين(، في حين شيد الموضوعية، والمذهب التاريخي النسبي

اإلنسانية، ىذه األخيرة التي كانت تحاول أن تحاكي مناىج العموم الطبيعية ليتبين عجزىا 

عن تحقيق ما بمغتو العموم الصحيحة من نجاحات. من ىنا بدأ الوعي بيذا التخمف النسبي 

ألزمة، يا حول ااتمن بين ىذه التيارات التي ركزت اىتمام ."األزمة"الذي أصبح يعرف بـ 

. فيو يرى أن الفينومينولوجيا كانت نتيجة وعي بأزمة هوسرل" فينومينولوجيا إدموندنذكر "

ليوسرل ال يرتبط األمر بأزمة لمعمم ولمفمسفة  بالنسبةحقيقية أصبحت تيدد الثقافة األوروبية. 

فقط، بل امتدت إلى أزمة تمس البشرية عامة، كان يعني بأزمة العموم ىي تمك التي شممت 

يرى ىوسرل أنو يجب عمى كل فيمسوف أن  أزمة األخالق، وىذه األخيرة ىي أشد خطرا.

 .يةأي فينومينولوجيا من أجل الحياة البشر يكون موظف لإلنسانية، 

من خالل تشخيص وضعية كل العموم والفمسفة  "األزمة الثقافية"موضوع  ىوسرل تناول

، و خاصة دراستو الفينومينولوجية المعمقة  حول الذات اإلنسانية، ىذه ومعرفة أصل األزمة

األخيرة التي تم إقصاءىا من مجال الدراسة العممية. وضمن ىذا السياق أصبحت البشرية 

 ال إنسانية وغير أخالقية،  إنيا ثقافة مزيفة وغير أصمية. تعيش داخل ثقافة

عن التفكير في كيفية التمكن من تجديد الثقافة المزيفة من  الؤؤ مسىكذا وجد ىوسرل نفسو 

 الشروط الضرورية التي تمكن من تشكيل الثقافة الجديدة، وكان كتابوخالل البحث عن 
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( بمثابة المشروع  Sur le renouveau, cinq articles) "التجديد الثقافي"

لمثقافة، تركز ىذه الحمقة المكونة من خمس مقاالت عمى موضوع  الفينومينولوجي التجديدي

إن الغاية التي يسعى  ي.أخالق اإلنسان األوروبوبالتحديد تجديد   (Erneuerung)التجديد 

لن تتحقق إال من خالل  ةالثقافة الحقيقية"، وىذه األخير "ىوسرل لتحقيقيا ىي تشكيل 

فينومينولوجيا ىوسرل تعتبر عمما يمكن القول بأن   .الفينومينولوجيا بما هي عمم صارم

، و اكتشافو لمذاتية جديدا بحق، وترجع جدتو إلى ميمتو التجديدية لمثقافة واألخالق

 الترنسندنتالية بفضل منيج الرد الفينومينولوجي الجديد.
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 وعميو وجب طرح اإلشكال اآلتي: 

كيف تمكنت فينومينولوجيا هوسرل من تجديد الثقافة؟ ما طبيعة التأسيس الفينومينولوجي 

 لمثقافة؟

 وألجل اإلجابة عن اإلشكالية المطروحة يستمزم أوال اإلجابة عن التساؤالت الفرعية:

مينولوجيا رياضية منطقية إلى فينو كيف نفسر تحول ىوسرل من فينومينولوجيا  -

 الثقافة؟

 لماذا يعود ىوسرل إلى التاريخ بعد أن قام بتعميقو ووضعو بين قوسين؟ -

 نولوجيا الثقافة؟يما أىمية عالم العيش بالنسبة لفينوم -

ىل تمثل عموم األخالق وفكرة الحياة المشتركة إمكانية فعمية لتجاوز كل ثقافة مزيفة  -

 ؟واألصمية وبالتالي التمكن من تأسيس الثقافة الحقيقية

وألجل تحميل اإلشكالية المطروحة تم تصميم مخطط عمل يشمل أربعة فصول  -

وخاتمة، بحيث يتضمن كل فصل ثالث مباحث مع تمييد وخالصة لكل فصل، حيث 

 تم تحصيل مايمي:

، واليدف من ىذا الفصل األول والمعنون بـ "التأسيس الفينومينولوجي ألزمة العموم األوروبية"

الفصل ىو العمل بالبدايات قبل أن نذىب مباشرة إلى الصورة النيائية كما أشار ىوسرل إلى 
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ذلك، بمعنى أنو ال يمكن أن ندرك ميمة التجديد الثقافي إذا لم نقم أوال بإدراك األزمة 

 ديدوتحالثقافية. حيث قسمنا ىذا الفصل إلى ثالث مباحث أوليا: أزمة العموم الوضعية 

وكيفية تشخيص ىوسرل لوضعية ىذه العموم ونقدىا، وتأكيده بأن ذلك النقد ال يتعمق معناىا، 

البتة بعمميتيا، بل لفقدانيا كل داللة متصمة بالحياة اإلنسانية وذلك ما نعنيو بأزمة واقعة في 

طرقنا إلى العموم. والمبحث الثاني كان بعنوان "أزمة العموم اإلنسانية" وتحديد أصل حدوثيا وت

أزمة عموم اإلنسان لكونيا تمثل أساس الثقافة والحياة البشرية، والتي اعتبرىا ىوسرل أزمة 

عميقة امتدت إلى جميع مجاالت الحياة يستمزم البحث عن الحل لمخروج منيا. أما المبحث 

 وقراءة تحميل ىوسرل ليذه األزمة التي يقول عنيا أن األخير كان بعنوان "أزمة الفمسفة"

 .األمر األشد خطورة ىو حينما نعيش أزمة في الفمسفة

، وىذا الفصل الثاني، وىو الموسوم بـ "التاريخ وعالم العيش في منظور الفينومينولوجيا"

إلبراز موقف ىوسرل من التاريخ وعالم العيش، وىو اآلخر قسمناه إلى ثالث مباحث األول 

نرمي إليو من خالل ىذا المبحث ىو توضيح رؤية بعنوان "النقد الفينومينولوجي لمتاريخ" ما 

ىوسرل النقدية لمنزعة التاريخية باعتبارىا نزعة ريبية، وبالتحديد نقده لفمسفة التاريخ لدلتاي 

والمذىب التاريخي لييغل، أما في المبحث الثاني الموسوم بـ"العودة الفينومينولوجية لمتاريخ" 

التأمل  ىوسرل ، إن التاريخ الذي يعنيوالتاريخ عن لليوسر  حيث بينا فيو رؤية أخرى مختمفة

القيام  بوبل كان يقصد  ،الفينومينولوجي التاريخي وليس تتبع تاريخ نشأة العموم وتأريخيا

االفتراضات المسبقة وتحديد االنجازات  لمكشف عنبالتحميل الفينومينولوجي التاريخي 
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س الفينومينولوجي لعالم العيش"، الذي بينا . أما المبحث الثالث كان بعنوان "التأسيالمنسية

فيو أىمية ذلك العالم بالنسبة ليوسرل، نجد اىتمام ىوسرل بعالم العيش في معظم مؤلفاتو 

وبكثرة في كتاب "األزمة"، حيث يعتبره األرضية األولى لنشوء الثقافات لذلك نجده يدعو إلى 

 ضرورة الرجوع إليو باعتباره يمثل األصل األول.

فيما يتعمق بالفصل الثالث الموسوم بـ "فينومينولوجيا الثقافة وقصدية التجديد" من  أما

وكيفية التنظير الفينومينولوجي ليا  حيث ىو ييتم بطرح موضوع الثقافة في فمسفة ىوسرل

ومن ثم يتجو نحو كيفية تجديد الثقافة. ولذلك تطرقنا في المبحث األول المعنون بـ"فمسفة 

ومينولوجيا ىوسرل" الذي بينا فيو موقف الفيمسوف الفينومينولوجي من الثقافة الثقافة في فين

وتحديد رؤيتو ليا، التي يعني بيا كل العموم والفمسفة وحديثو عن اإلنسان المثقف. والمبحث 

تبيان المقصد الفمسفي الثاني "العودة إلى اإلغريق وسبيل الخالص الثقافي" تطرقنا فيو إلى 

في تأسيسو لفكرة  كان بمثابة التأسيس األول الذي استمد منو ىوسرلاإلغريقي الذي 

، سنقف خالل ىذا المبحث عمى إبراز تمك العودة الفينومينولوجيا بما ىي الفمسفة األولى

اليوسرلية  إلى التقاليد اإلغريقية، حيث يصرح بأفضمية العقل اليوناني، وكيف يعد ىوسرل 

المبحث الثالث الموسوم بـ"الفينومينولوجيا ومحركات ىذا األخير كخالص ثقافي. وفي 

" الذي تطرقنا فيو إلى الفينومينولوجيا بوصفيا العمم الصارم، ىذا األخير الخالص الثقافي

يمكن أن يضمن التي تنطوي تحتيا كل العموم، العمم الذي  القاعدة األساسيةالذي يمثل 
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باعتباره  عيشتي نسيت مايسمى بعالم الالخروج من األزمة ومن ىيمنة النزعة الوضعية ال

  .بأفق انجازات الذات يرتبطعالما 

الفصل األخير الموسوم بـ"التجديد الثقافي في فينومينولوجيا ىوسرل" ، حيث تناولنا فيو 

الميمة التجديدية الفينومينولوجية لموضوع الثقافة من خالل نقد كل ثقافة مزيفة وتحقيق 

، حيث يتساءل ىوسرل عن  "كيفية التمكن من تجديد الثقافة" األول الثقافة األصمية. المبحث

السبل والشروط الممكنة لتجديد الثقافة، ويرى تحقق فكرة الجماعة )الحياة المشتركة( الشرط 

المؤدي لثقافة حقيقية، واإلمكانية الثانية ىي تحقق فكرة األخالق والتي يؤكد ىوسرل كثيرا 

صمية ىي التي تالمس القيمة العالية لخأخالق. أما المبحث الثاني عمييا، ذلك ألن الثقافة األ

"األنماط الصورية لمثقافة في تطور البشرية" تم من خاللو ابراز مستويات الثقافة خالل تطور 

البشرية التي حددىا ىوسرل، المستوى األول ىو الثقافة الدينية، والمستوى الثاني ىو الثقافة 

ونبين فيو أىمية اإلنسان  ألخير "اإلنسان كموضوع ثقافي وأخالقي"العممية. أما المبحث ا

   نح لممعنى.وما موضوع لمثقافة والخير ، الذي يعتبرهبالنسبة ليوسرل

ومن ىنا جاء اىتمامنا بدراسة موضوع التجديد الثقافي في فينومينولوجيا ىوسرل 

الفينومينولوجيا فمسفة لمحياة، ولإلنسان، وكذلك ألنيا فمسفة ترمي إلى لدوافع منيا: ىو أن 

كما أن الدافع الذي جعمنا نيتم غايات إنسانية، وىي دعوة لتحقيق مجتمع ثقافي فمسفي. 

بمثل ىذه الدراسة ىو ألنيا اىتمت بمسألة عالم العيش باعتباره العالم الثقافي الذي يشكل 

 األصل األول لكل شيء.
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التي عالجت موضوع الثقافة في فينومينولوجيا ىوسرل نجد أما فيما يتعمق بالدراسات السابقة 

" الموسوم بـ "فمسفة إدموند ىوسرل: نظرية عالم الحياة" ىذا "نادية بونفقةكتاب لمدكتورة 

المؤلف الذي نظر لمسألة الثقافة وكل األسئمة المرتبطة بيا كعالم الحياة كونو يمثل العالم 

األرضية األصمية لنشوء الثقافات، وأشارت الدكتورة أيضا إلى مسألة لمحيط الذي يعتبر ا

اىتمت بموضوع  "،مراد قواسميلمدكتور " . وىناك أيضا رسالةوغيرىا األخالق لدى ىوسرل

عنوان الرسالة "تأصيل التأويل: قراءة في تصور  "التاريخ"،من موضوعات الثقافة وىو 

ىذا العمل تركز عمى دراسة الموقف الفمسفي اليوسرلي  التاريخ في فينومينولوجيا ىوسرل"

 لمتاريخ، حول معناه وغائيتو. 

لكن يجب اإلقرار بأن البحث حول فمسفة إدموند ىوسرل ليس باألمير اليين، إنيا  

، نظرا لصعوبتيا المتمثمة في بضع سنوات يمكن تحصيميما تتطمب جيدا وتركيزا كبيرين ال

إن -. لكن عمى الرغم من ىذه الصعوبات يمكن القولفي التجريد ولصعوبة مصطمحاتيا

قد تمكنا من تحصيل كم معرفي حول فينومينولوجيا ىوسرل وأىم المواضيع  -صح التعبير

  نتمنى تطويرىا محاولة متواضعة و يبقى ىذا البحث الذي قمنا بو مجرد التي تطرقت إلييا.

  .الحقا

      

 



 

 

 

 

 

 

 الفصل األول

 التأسيس الفينومينولوجي ألزمة العلوم األوروبية



 

 

 المبحث األول:

:أزمة العلوم الوضعية  
 

"كيف يمكن أن نتكلم  
هكذا ببساطة وبكل جدية عن  
أزمة للعلوم بكيفية عامة، أي عن  

لوضعية أيضا، بما فيها  أزمة للعلوم ا
الخالصة والعلوم   الرياضيات

الطبيعية الدقيقة التي ال يمكن أن  
كنماذج    نكف عن اإلعجاب بها

 ".؟للعلمية الصارمة والناجحة جدا
24نومينولوجيا الترنسندنتالية، صإدموند هوسرل، أزمة العلوم األوروبية والفي  



 

 

 المبحث الثاني:

:أزمة العلوم اإلنسانية  
 

"لقد عرفت علوم الطبيعة التي   
استق لت بكيفية أكيدة في أجزاء  
أساسية. لقد عرفت علوم الطبيعة التي  
استق لت بكيفية صارمة نجاحات مقنعة  
سرعان ما تصاعدت في وتيرة سريعة  

محاوالت محاكاة هذا المنهج    )...( لكن
فعليا في ميادين أخرى، في  
الميتافيزيق ا واألخالق وغيرهما. لم تعرف  

 النجاح".
.574إدموند هوسرل، أزمة العلوم األوروبية والفينومينولوجيا الترنسندنتالية، ص  



 

 المبحث الثالث:

 أزمة الف لسفة.

 

"إن أزمة العلوم، وبالنتيجة أزمة  
كل الثق افة الحديثة المستندة إلى  

استق اللية العق ل العلمي، هي في  
 العمق أزمة الف لسفة وحدها".

.415إدموند هوسرل، األزمة، ص  
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 2تمييد

 ظير في مؤلفو الضخـيبعمؿ ميـ جدا والذي  *في أواخر حياتو ىوسرللقد اىتـ  

الذي صدر بصفة كاممة سنة  ،أزمة العموم األوروبية والفينومينولوجيا الترنسندنتالية""

أسباب حدوث ىذه "األزمة" التي مست حياة البشرية و حيث جمع فيو مظاىر  4554

خفاق الفمسفةاألوروبية، بؿ يراىا أزمة ثقافية شاممة)  .(إخفاق العموم بصورة عامة وا 

 ولذلؾ قاـ بتشخيص وضعية العمـو وتحميؿ معناىا.

( المنيج الفينومينولوجيثـ يقدـ الحؿ المبلئـ لمخروج منيا وفقا لمنيجو الجديد المسمى بػ)

". المنيج الذي اعتبره ىوسرؿ كبديؿ عف المناىج بعمم البدء الجديدلذي يطمؽ عميو "ا

 الوضعية والتجريبية التي تسببت في أزمة العمـو الوضعية والعمـو اإلنسانية وحتى الفمسفة.

الفينومينولوجيا بالنسبة ليوسرؿ ىي الفمسفة الممكنة لتجاوز ىذا المأزؽ الفكري   

ف مف خبلؿ ىذا الكتاب العبلقة المتينة مابيف الفينومينولوجيا الثقافي. حيث يتبي

 ميرلوبونتيالترنسندنتالية والمشكبلت التي أصابت العمـ الراىف. كما يمكننا أف "نؤكد مع 

                                                           
وأحد المطالب التي ضمنيا لمبحث إف طرح ىوسرؿ مشكؿ أزمة العمـو والثقافة والوعي يعد محورا ثابتا  *

الفينومينولوجي، رغـ ما يبدو أحيانا مف خبلؿ تصريحات بعض الميتميف بيذا المشكؿ، تصريحات تفيد بأف تشخيص 
ىوسرؿ لوضعية األزمة حصؿ في فترة متأخرة مف تفكيره أو ىي تعود مثبل حسب تأكيد أحد الباحثيف "إلى تكوينو 

". العممي في مجالي الرياضيات  والمنطؽ، وبحكـ تتبعو لحركة العمـو في عصره، عمى معرفة دقيقة بوضعية ىذه العمـو
إف ىوسرؿ يفسر أزمة العمـ والثقافة بصفتو فيمسوفا أوال، ولذلؾ فيو يشخص واقع العمـ خارج دائرة اختصاص العمماء 

عمـ. إنو ال يرد الفمسفة إلى العمـ، بؿ أو شارحي العمـ أو حتى ناقديو. إنو يطرح أساس العمـ، أي األساس الفمسفي لم
يؤسس العمـ عمى معطيات فمسفية، فذلؾ بعض ما يميزه عف االتجاه الوضعي.  نقبل عف2)محمد محسف الزراعي، 

 (.32"إدموند ىوسرؿ "الفينومينولوجيا والمسألة المثالية"، ص
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أف الفينومينولوجيا نشأت مف أزمة معينة، وبأف ىذه األزمة ىي ببل شؾ أزمتنا نحف 

ألزمة ي الواقع إلى إيجاد حؿ في آف واحد أيضا.إف المجيود الفمسفي ليوسرؿ موجو ف

 .1التي الزلنا نتخبط فييا"أزمة العموم و أزمة عموم اإلنسان، الفمسفة

)الوضعية منيا  سنحاوؿ أف نقؼ عند ىذا الفصؿ عمى معنى أزمة العمـو األوروبية

، التي نتجت بسبب ىيمنة العمـو الوضعية عمى الخطاب العقبلني واإلنسانية والفمسفة(

 الغربي، ومف ىنا كانت األزمة الطريؽ إلى الفينومينولوجيا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، 3103، سنة5المطبوعات الجامعية، الجزائر، طدموند ىوسرؿ2 نظرية عالـ الحياة، ديواف إنادية بونفقة، فمسفة  1

 .01ص
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 .المبحث األول: أزمة العموم الوضعية

 ماىيةألف  ،أزمة الثقافة مف قولنايعني األمر نفسو  بأزمة العمـو األوروبيةعند القوؿ   

فيي المجاؿ الممكف لمحياة الجماعية  ،أشكاؿ الثقافة إحدىفي حد ذاتيا " ىي العمـو

وفي ذلؾ أيضا  عمـو األخبلؽكما أف العمـو بصفة عامة ىي نفسيا  ،وعمميتو الترابطية

فيما االثنيف العمـو بصفة عامة واألخبلؽ يندرجاف تحت معيار أخبلقي وتحت األمر 

العمـو ال تعني فقط أنيا  أف وىو توضيحو، إلى ىوسرؿ دائما سعىي وىذا ما .1المطمؽ"

أبعاد أكثر أىمية  إلىتتجاوز ىذا  إنيابؿ  ،بستيمولوجيةجممة مف المعارؼ والنظريات اإل

تحوي في مضامينيا أبعاد ، فيي عة مف المعارؼ والنظريات العمميةمف أنيا مجرد مجمو 

ف تكوف غاية العمـو غاية أيجب يوسرؿ إنو لبالنسبة  .وروحية بالدرجة األولى إنسانية

يثبت عكس  نراه في العصر الحديث والمجتمع. ولكف ما اإلنسافخدمة  إلىترمي  إنسانية

  .ذلؾ

المعنى اإلنساني طمست قد   "العموم الوضعية الحديثة"نجد ىذه العمـو وخاصة  حيث

والموضوعية ونسيت كؿ  العمميةبات ييميا فقط تحقيؽ  إذيدؿ عمى قيمة روحية  وكؿ ما

الشؾ أف و " .، األمر الذي نتج عنو ما يسمى بأزمة العمـ الحديثأخبلقي إنساني ىو ما

فينومينولوجية عمى ىذا القرار المعمؽ أوؿ مف دؿ مف وجية نظر فمسفية و  ىو ىوسرؿ

أزمة  إلىالتي آلت  أزمة العموموكاف يقصد بذلؾ  ،بمفيومو الكريزيس أو األزمة لنعت
                                                           

1
Edmund.Husserl. sur le renouveau: cinq article,Tr : Laurent Joumier,J.Vrin, Paris,2005,p 

64. 
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كمركز ثقؿ  (األنا المفكرة) الذاتتأسيس دائرة  إعادةالمبلذ في  ىوسرؿيجد  )...(القيم

 .1ترجح الكفة لصالحيا في مواجية موضوعية كاسحة وقاصمة"

مسألة نشأة الفينومينولوجيا اىتمت بالدرجة األولى بمسألة التأسيس الذي يرتبط ب إف فكرة

 فمعظـ دراسات ىوسرؿ تحدثت عف ىذه المسألة، المؤسس(لكوجيتو )ا الذات اإلنسانية

 .ورد االعتبار ليا ةبحيث يرى ىوسرؿ أنو يجب عمى الفمسفة أف تيتـ بيذه األنا المفكر 

األنا  تلذلؾ حاوؿ إعادة اكتشاؼ ىذه الذات التي تمثؿ أصؿ كؿ المعارؼ بعد أف كان

تي تتميز بإرجاعيا مقصية مف مجاؿ المعرفة مف طرؼ العموـ الوضعية، ىذه األخيرة ال

 تيتـ بالمعرفة الموضوعية. إنيا، ع عمميةاألشياء إلى مجرد وقائ

أعمالو وخاصة في  معظـفي  المذىب الطبيعيينتقد بشدة العمـو القائمة عمى كما نجده 

. حيث يشير إلى عيوب ىذا المذىب والنتائج السمبية التي "الفمسفة عمما دقيقاكتابو "

                                                           

أنظر المبحث الثاني مف الفصؿ الثالث.     
منشورات االختبلؼ، لبناف،  ،الثقاؼ في األزمنة العجاؼ2 فمسفة الثقافة في الغرب وعند العرب ،محمد شوقي الزيف 1
 .501 ص ،3100، سنة 0ط
.أفكار أساسية مف أجؿ فينومينولوجيا والتأمبلت الديكارتية(خاصة الكتابيف )    
   نسبة إلى مجاؿ الموغوس التي نشر فييا  مقال الموغوسيطمؽ الباحثوف في فمسفة ىوسرؿ عمى ىذا الكتاب اسـ

عمى أىمية ىذا المقاؿ في تفكير ىوسرؿ، يتجمى  )العدد األوؿ(. وىناؾ ما يشبو اإلجماع بيف الباحثيف4544. 4541
ذلؾ في تمؾ األوصاؼ التي تطمؽ عميو، فمف قائؿ بأنو أشبو شيء ببياف الحركة الفينومينولوجية كميا. ومف قائؿ بأنو 

صخرة التي يقـو عمييا كؿ تفكير ىوسرؿ، إلى أنو يحتؿ مف الناحية الزمنية في تطور فكر ىوسرؿ مكانا فريدا. بمثابة ال
(. وىذه الفترة تعتبر فترة انتقاؿ في تفكير ىوسرؿ2 انتقاؿ مف األبحاث 0100-0101) -قمنا كما -فقد نشره

، وىو 0102، 4األفكاروجيا الوصفية، إلى ، وىو الكتاب الذي وضع فيو أسس الفينومينول0111.0110المنطقية=
الكتاب الذي قدـ فيو الفينومينولوجيا بوصفيا فمسفة ترنسندنتالية. مف ىنا يكتسب ىذا المقاؿ أىمية خاصة مف حيث أنو 

بيف مرحمتيف مف مراحؿ تفكير ىوسرؿ. ففيو تركيز وبمورة ألفكار كاف قد عرضيا  -إف صح التعبير-"ىمزة وصؿ"
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يجب أوال أف ندرؾ  ،وقبؿ التطرؽ إلى معنى أزمة العمـو الوضعيةأدى إلييا. وعميو 

 طبيعة المذىب الطبيعي الذي يتحدث عنو ىوسرؿ والنقد الفينومينولوجي الذي وجيو إليو.

 :النقد الفينومينولوجي لممذىب الطبيعي -4

يرى ىوسرؿ بأف الفمسفة خبلؿ العصر الحديث قد "خضعت في مجمميا إلى نزعات ريبية 

، فقد اعتبرت ىذه األخيرة الطبيعيةونسبية مف أىميا وأشدىا تأثيرا عمى العصر آنذاؾ 

وتعتبر الطبيعية "بمثابة  .1"نفسيا وريثا لمعمـ الطبيعي ولمفمسفة القائمة عمى تخوميا

الفينومينولوجية، ولذلؾ فقد حدد ىوسرؿ لمفمسفة خطة متكاممة  المضاد المقمؽ لمفمسفة

 .2لمتخمص مف ذلؾ الضد2 فيو يعرض الطبيعية، وينقدىا ويتجاوزىا"

                                                                                                                                                                                

"األبحاث المنطقية" وفيو أيضا "بذور" أفكار عديدة نمت وتطورت بعد ذلؾ في المراحؿ التالية مف تفمسفو  بالتفصيؿ في
 (.5وخاصة مرحمة الفينومينولوجيا الترنسندنتالية. أنظر2 )الفمسفة عمما دقيقا، مف مقدمة الكتاب، ص

  رىا بصورة مطمقة بؿ يثبت حافزىا ومقصدىا، يتضمف النقد اليوسرلي لمطبيعة استثمارا لبعض منجزاتيا. إنو ال ينك
والمبلحظ أف ذلؾ النقد تبمور تدريجيا داخؿ أعماؿ ىوسرؿ بحيث تزامف مع بمورة برنامج ولذلؾ فيو نقد ايجابي. 

2 الفمسفة باعتبارىا عمما صارما أظيرت 0100الفينومينولوجيا ذاتو فمعؿ المقالة التي نشرىا ىوسرؿ في مجمة لوغوس
بصورة  تمييدية)أنظر خاصة القسـ األوؿ "الطبيعة الفمسفية". وقد تجذر ذلؾ النقد في الجزء األوؿ مف كتاب  ذلؾ النقد

أفكار، إذ تزامف مع بمورة فكرة الرد الفينومينولوجي الترنسندنتالي. فنقد الطبيعة قد سمح إلى حد كبير بتحديد مبلمح 
ؿ التعميؽ الفينومينولوجي الذي ييدؼ إلى الكشؼ عف الموقؼ أطروحة الموقؼ الطبيعي2 األطروحة التي ستمثؿ مجا

الفينومينولوجي الترنسندنتالي الذي ىو الموقؼ الحقيقي. ثـ إف ذلؾ النقد ظير أخيرا  باعتباره مؤسسا الىتماـ فمسفي 
ة المثالية، نظري مقابؿ اىتماـ عممي ساذج في كتاب األزمة. أنظر2)محمد محسف الزراعي، الفينومينولوجيا والمسأل

 (.001ص
 ،3101، سنة0التنوير لمطباعة والنشر والتوزيع، لبناف، ط محمد محسف الزراعي، الفينومينولوجيا والمسألة المثالية، 1

  .003ص
.000، 001المرجع نفسو، ص، ص2   2  



 الفصل األول                             التأسيس الفينومينولوجي ألزمة العلوم األوروبية
 

20 
 

يعتبر المذىب الطبيعي "ظاىرة ترتبت عمى اكتشاؼ الطبيعة، أي الطبيعة منظورا إلييا 

. وبالتحقيؽ وطةلقوانين طبيعية مضبالمكاني تخضع -عمى أنيا وحدة لموجود الزماني

سس ثروة وافرة مف التدريجي ليذه الفكرة في مجاؿ العمـو الطبيعية الدائمة التجدد والتي تؤ 

 ال يرى شيئا سوى الطبيعة إف العالـ الذي يقوؿ بالمذىب الطبيعي )...(المعرفة الدقيقة

وما يميز المذىب الطبيعي في جميع صوره "المتطرفة  1." والطبيعة الفيزيائية أوال

والمتسقة، ابتداء مف المذىب المادي في صورتو الشعبية إلى أحدث صور المذىب 

مف ناحية)...( ومف  تطبيع الشعورالحسي ومذىب الطاقة الحية، خاصيتاف2 -الواحدي

ويرى ىوسرؿ  .2مطمقة"وبالتالي سائر المثؿ العميا والمعايير ال تطبيع األفكارناحية أخرى 

 يفند نفسو بنفسو دوف أف يدرؾ ذلؾ.بأف ىذا المذىب 

مثالي وموضوعي  -إذ ما نظر إليو بدقة -المذىب الطبيعي ىوب الفيمسوؼ "الذي يأخذإف 

، وكؿ ما في أسموب سموكو. فيو مشبع برغبة عارمة في أف يجعؿ مف كؿ ماىو حقيقة

أي إنساف أف ال يستطيع الطريقة التي  .3"ىو جميؿ وخير بحؽ، معروفا بطريقة عممية

يرفضيا وما عميو إال القبوؿ. ويعتقد ىذا الفيمسوؼ أنو قد وصؿ مف خبلؿ العمـ الطبيعي 

بالمذىب ". فالفيمسوؼ القائؿ ومف خبلؿ فمسفة مؤسسة عمى ىذا العمـ نفسو إلى ىدفو

الطبيعي يعمـ ويعظ، ويدعو إلى مراعاة األخبلؽ، ويصمح. بيد أنو ينكر ما تفترضو ضمنا 

                                                           

.21ص ،3113، سنة0تر2 محمود رجب، المجمس األعمى لمثقافة، القاىرة، ط دموند ىوسرؿ، الفمسفة عمما دقيقا،إ   1  
.20المصدر نفسو، ص  2  
.23المصدر نفسو، ص  3  
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مر أنو ال يعظ مثؿ كؿ موعظة، وكؿ مطمب إذا ما أريد أف يكوف لو معنى وكؿ ما في األ

و العقؿ سواء أكاف ىذا العقؿ ى -قدماء الشكاؾ)...( إف الموقؼ الوحيد ىو إنكار العقؿ

المتصؿ بمجاؿ القيـ( والعممي. فمما ال شؾ فيو أنو يطرح، جانبا العقؿ القيمي)النظري أو 

مثؿ ىذا الرأي. ومف ىنا لـ تكف الحالة في حالتو ظاىرة بؿ تظؿ خافية عميو نتيجة 

  .1"لصبغو العقؿ بصبغة طبيعية

يرى ىوسرؿ أف المذىب الطبيعي الذي كاف "يرغب في إنشاء فمسفة تبنى عمى العمـ 

ؽ وبوصفيا عمما دقيقا، يبدو معيبا تماما، فإف اليدؼ مف منيجو يبدو ىو نفسو اآلف الدقي

، ال سيما وأف ىناؾ اتجاىا شائعا بيف مف ال يأخذوف بالمذىب الطبيعي أيضا، معيبا كذلؾ

إف خطأ المذىب الطبيعي  .2"ينظر إلى العمـ الوضعي عمى أنو ىو وحده العمـ الدقيؽ

"لذلؾ، فكؿ  الفمسفة التي تنطمؽ مف خبلؿ العمـ التجريبي يقتصر في تفكيره في تمؾ

، وىي المثاؿ العممي (47)قظاىرة يمكف أف تخضع لدراسة عممية صارمة. والثورة العممية

 . 3لمطبيعية، قد كشفت أف الطبيعة وحدة خاضعة لقوانيف مضبوطة"

المادية المبتذلة، المذىب الحسي، "حيث إف ما تجتمع عميو أشكاؿ الطبيعية كميا2 

واألمبيرية أو الوضعية ىو المبدأ التالي2"كؿ ما يوجد يتأتى2 إما مف نظاـ فيزيائي بحيث 

ما مف نظاـ نفسي أو ىو ظاىرة يشكؿ  جزءا مف مجموع الطبيعة الفيزيائية المتجانس، وا 

                                                           

.23،22ص، ص2  المصدر السابؽ، دموند ىوسرؿ، الفمسفة عمما دقيقا،إ  1  
.22المصدر نفسو، ص  2  
.000ص المرجع السابؽ، محمد محسف الزراعي، الفينومينولوجيا والمسألة المثالية،  3  
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الطبيعي  ويمكف تمخيص فمسفة المذىب .1"مف درجة ثانية في أفضؿ الحاالت عارضة

 حسب ىوسرؿ في المستويات التالية2

" إختزاؿ الوعي ومعطياتو القصدية المحايثة كميا إلى مجرد وقائع طبيعية، فالطبيعية -4 

إف األفكار والنماذج المثالية، والمثاالت المطمقة كميا تختزؿ أيضا في  -2تطبع الوعي، 

ينجـ عف ذلؾ أف األفكار والماىيات التي ال يمكف نسبتيا  -3ظواىر فيزيائية طبيعية، 

 .2إلى الطبيعة تعد كميا مجرد خياالت وبالتالي فيي خاطئة"

كما أشرنا سابقا في اليامش أف ىوسرؿ خبلؿ نقده لمنزعة الطبيعية، فيو يثبت في الوقت 

عمميا، وقناعتيا نفسو بعض اإليجابيات التي حققتيا، حيث أنيا وجيت "الفمسفة توجييا 

ئية عنده، ولذلؾ فمف دبأف كؿ شيء يمكف إخضاعو لمعمـ يمقى حظوة خاصة وموافقة مب

المنتظر أف يمتقي الفيمسوؼ الفينومينولوجي بالطبيعية وما حذا حذوىا مف تجريبية 

)...( ولذلؾ فالطبيعية مثمت، مف وجية نظر ووضعية في طريقة نحو األشياء ذاتيا

فيا بالنسبة إلى الفيمسوؼ الفينومينولوجي الناشئ. وتيديميا لممعبودات منيجية مكسبا فمس

 .عوائؽ عممية وفمسفيةباعتبارىا  .3ولممعتقدات واألحكاـ المسبقة"

ي2 إف نموذج الفمسفة ىو العقؿ لذلؾ فالفينومينولوجيا "تضعنا حياؿ فرض أساس 

الطبيعة، ألف التفمسؼ طبقا لنموذج الطبيعة ال يقود إال إلى تغريب العقؿ أي تغييبو عف ال
                                                           

.003المرجع السابؽ، ص ،"الفينومينولوجيا والمسألة المثالية" إدموند ىوسرؿ محمد محسف الزراعي،   1  
.002، 003، ص ص2 المرجع نفسو    2  
  3 .002المرجع نفسو، ص 
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داللتو اإلنسانية. فالطبيعية ال تتأسس عمى مبدأ تطبيع العقؿ أو "تطبيع الوعي" فحسب، 

وعميو فيي  .1مضادة لكؿ بحث في أساس مطمؽ لممعرفة والتفكير" بؿ تنبني عمى ريبية

 "أزمة الوعي".لمعقؿ، وىي تمثؿ سببا حقيقيا في ظيور  تعتبر نزعة مضادة

 معنى أزمة العمم الوضعي: -2

كاف ىوسرؿ ممما بعمـو عصره مف2 الرياضيات والفيزياء والمنطؽ، كما كانت  لقد  

، وليذا كاف عمى دراية دقيقة بوضعية ىذه العمـو  لو القدرة عمى تتبع تطورات ىذه العمـو

بحيث سبؽ لو وأف طرح في مناسبات عديدة جممة مف األسئمة المتمركزة حوؿ األساس 

 .الذي تقـو عميو ىذه العمـو الوضعية، باعتبار أف ىذه األخيرة لـ تقـ عمى أسس متينة

 .باإلضافة إلى استعماليا مفاىيـ غير واضحة بما يكفي وتنطمؽ مف مبادئ غير شفافة

ىوسرؿ أنيا ال تنقص  عنيا التي اتسمت بيا ىذه العمـو يقوؿلكف ىذه العيوب والنقائص  

ه يعبر عف ىذا التصور في ونجد أبدا مف قيمتيا وال يعني بالضرورة أف نشؾ في عمميتيا.

". ذلؾ أف النجاحات النظرية والتطبيقية التي حققتيا ىذه العمـو ىي دليؿ األزمةكتابو "

 طرأت عمييا.عمى عمميتيا وصرامتيا رغـ التحوالت التي 

بؿ ىو نفسو يعترؼ بمدى صبلحية  ،أىمية ىذه العمـوو ىنا ال ينكر قيمة  ىوسرؿف إ  

التاريخ العالمي ميما مر عمييا  ليا وصرامة ىذه العمـو التي حققت نجاحات باىرة يشيد
                                                           

  عرؼ في مراحؿ التاريخ عند 2 مذىب فمسفي يزعـ أنو ال سبيؿ إلى إدراؾ الحقائؽ وال إلى معرفة يقينية وقد ريبية
  (.10ى. )جورج طرابيشي، معجـ الفبلسفة، صشكاؾ اليوناف قديما، وعند ىيـو حديثا بدرجة أدن

.33محمد محسف الزراعي، إدموند ىوسرؿ "الفينومينولوجيا والمسألة المثالية"، المرجع السابؽ، ص   1  



 الفصل األول                             التأسيس الفينومينولوجي ألزمة العلوم األوروبية
 

24 
 

الشؾ وضع العمـو الوضعية تحت النقد و  فيو ال يقصد مف وراء فكرة زمف،الكثير مف ال

 .وأف نظرياتيا ونتائجيا خاطئة ال قيمة لياأنيا عموما 

 حوؿ موقفوونمحظ ذلؾ في  بؿ العكس مف ذلؾ ،فاألمر ال يعني أبدا المساس بعمميتيا 

الفيزياء كانت دائما وستبقى عمما دقيقا سواء أكانت ممثمة مف قبؿ  إف" الفيزياء2

أو أي كاف في  (Einstein )أينشتاين أو(Blanck  )بالنك أو (Newton)نيوتن

ف كاف صحيحا أنو الالمستقبؿ أبدا أف ننتظر بموغ ينبغي ىنا  . وىي ستبقى كذلؾ حتى وا 

 .1"شكؿ أخير مطمقا ألسموب بناء النظرية بأكمميا وال أف نطمح إليو

بحيث يقوؿ  عمى مختمؼ العمـو ه الصبلحية والصرامة تصدؽ أيضاىوسرؿ أف ىذ يبيف

يصح أيضا بالنسبة لمجموعة أخرى كبرى مف العمـو التي األمر نفسو " في ىذا الصدد2

، أعني بالنسبة لمعمـو الروحية العينية)...( إف صرامة اعتدنا أف نعتبرىا عموما وضعية

عممية كؿ ىذه الفروع وبداىة انجازاتيا النظرية ونجاحاتيا المقنعة باستمرار ليست موضع 

 ومف ىنا فإنو .2"السيكولوجياال بصدد شؾ. ربما لف نكوف عمى ىذه الدرجة مف اليقيف إ

2 طبيعية كانت أـ " ال يمكف أف يكوف لمشؾ مجاؿ في الصبلحية العممية ليذه العمـو

" الذي يتميز بقصوره الناتج عف التوجو الوضعي الذي عمم النفسإنسانية )روحية( ماعدا "

                                                           
تر2 إسماعيؿ  2 مدخؿ إلى الفمسفة الفينومينولوجيةالترنسندنتالية الفينومينولوجياو  أزمة العمـو األوروبية  ،دموند ىوسرؿإ 1

 .03ص ، 3110، سنة 0المصدؽ، المنظمة العربية لمترجمة، لبناف، ط
.02المصدر نفسو، ص  2  
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ف ىذه العمـو ال يمكف أف نشؾ في . 1اتخذه منذ تأسيسو" عمميتيا وصرامتيا ولكف حتى وا 

يعني أف ننكر بأف ، يرى ىوسرؿ أف ىذا الرغـ ما تتضمنو مف المشكبلت والمفارقات

ىذا األمر الذي يستوجب وضع ىذه العمـو تحت ىناؾ أزمة، والتي ىي أزمة عميقة جدا، 

ربما تنشأ لدينا بالفعؿ مف ساس بعمميتيا، بحيث يقوؿ ىوسرؿ2 "النقد والمساءلة دوف الم

خرى لمنظر أي انطبلقا مف الشكاوي العامة مف أزمة ثقافتنا ومف الدور الذي يعزى زاوية أ

، حوافز إلخضاع عممية كؿ العموـ إلى نقد جذري وضروري جدا دوف أف  فييا لمعمـو

نتخمى، بسبب ذلؾ عف المعنى األوؿ لعمميتيا الذي ال يمكف الطعف فيو مف زاوية 

 .2مشروعية انجازاتيا المنيجية"

، كاف   بأي  ولكفىوسرؿ يؤكد عمى اإلقرار واإلصرار بوجود أزمة واقعة في العمـو

 ؟.معنى يتحدث ىوسرل عن أزمة لمعموم

ينبغي أوال أف نبتعد عف تصور العمـ كشكؿ  ،ألجؿ إدراؾ مقصد ىوسرؿ مف أزمة العمـو

قائـ بذاتو مستقبل عف غيره مف مياديف الحياة اإلنسانية، ألف ىذا التصور ال يتطابؽ مع 

ليس بإمكانيا البتة أف تنظر إلى العمـ بما " الفينومينولوجياو  المنظور الفينومينولوجي لمعمـ

                                                           
مجمة أوراؽ فمسفية، القاىرة، العدد  مراد قواسمي، أزمة العقؿ النظري2 فينومينولوجيا األزمة وغياب الحس التاريخي،  1

  .031ص  ،3113السابع، ديسمبر 
.02إدموند ىوسرؿ، أزمة العمـو األوروبية والفينومينولوجيا الترنسندنتالية، المصدر السابؽ، ص   2  
   حيط ىو إنجاز روحي بشري يفترض تاريخيا كما يفترض بالنسبة لكؿ متعمـ، اإلنطبلؽ مف عالـ العيش، الم العمم

إف تصور العمـ الذي يبدأ منو ىوسرؿ ىو تصور أفبلطوف وديكارت والنزعة العقمية في القرف السابع عشر الحسي. 
عامة لمعمـ. وىذا التصور الذي يتوجو نحو األسس األولى والمعايير البلمشروطة، يختمؼ مف حيث األساس عف 

 الحديث لمعمـ عموما.التصور الحديث لمعمـ التجريبي، بؿ ويختمؼ عف التصور 
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األزمة التي يتحدث عنيا ىوسرؿ تتعمؽ . إف 1ىو تجؿ لمعقؿ في انفصالو عف الحياة"

، ونجد ىوسرؿ يطرح في كتابو بداللة العمـو الوضعية الحديثة بالنسبة لمحياة البشرية

ىؿ يمكف أف ا الموضوع) أزمة العموـ( فيقوؿ2"األزمة( أسئمة كثيرة تتعمؽ بخصوص ىذ)

يتردد كثيرا في نتحدث جديا عف أزمة لعمومنا ىكذا بإطبلؽ؟ أال يتسـ ىذا الحديث الذي 

زمة عمـ ما ال تعني سوى أف عمميتو الحقة، أي الكيفية التي أيامنا ىذه بالمغاالة؟ إف أ

حدد بيا ميمتو وأنشأ بيا المنيجية الكفيمة بإنجاز ىذه الميمة، أصبحت بأكمميا موضع 

  فالمشكمة حسب ىوسرؿ تقع في المنيج المستخدـ داخؿ العمـو الوضعية. .2سؤاؿ"

فقد يصدؽ ذلؾ عمى الفمسفة التي تعرؼ في وقتنا الحاضر مشكبلت ومفارقات وتعيش 

أيضا تحت تيديد النزعات الريبية والنسبية والبلعقبلنية والصوفية، ويكوف ذلؾ صحيحا 

كيؼ يمكف أف نتكمـ ىكذا ببساطة وبكؿ جدية عف أزمة لمعمـو لكف بالنسبة لمسيكولوجيا."

 الرياضيات الخالصة والعمومبما فييا  ،لمعمـو الوضعية أيضاأي عف أزمة  ،بكيفية عامة

بيا كنماذج لمعممية الصارمة  اإلعجابالتي ال يمكف أف نكؼ عف  الطبيعية الدقيقة

 .3"؟ والناجحة جدا

يتعمؽ البتة بعمميتيا، بؿ لفقدانيا كؿ  إف ىوسرؿ يؤكد بأف ىذا النقد الموجو لمعموـ ال 

. بحيث يقوؿ في ىذا  اإلنسانية وذلؾ ماداللة متصمة بالحياة  نعنيو بأزمة واقعة في العمـو

                                                           

.021، المرجع السابؽ، صأزمة العقؿ النظري2 فينومينولوجيا األزمة وغياب الحس التاريخي 1 مراد قواسمي،  
  

.00إدموند ىوسرؿ، أزمة العمـو األوروبية والفينومينولوجيا الترنسندنتالية، المصدر السابؽ، ص   2  
 .03ص المصدر نفسو، 3
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نقبلب الذي حصؿ مع نياية القرف الماضي في التقييـ العاـ سوؼ ننطمؽ مف اال" الصدد2

. إنو ال يتعمؽ بعمميتيا، بؿ بالداللة التي كانت تتخذىا، بالداللة التي كاف العمـ  لمعمـو

خذىا بالنسبة لموجود البشري. إف رؤية اإلنساف الحديث عموما يتخذىا والتي يمكف أف يت

لمعالـ تحددت كميا في النصؼ الثاني مف القرف التاسع عشر مف قبؿ العمـو الوضعية 

، ىذا ما أدى إلى اإلعراض في المباالة  وحدىا، وانبيرت باالزدىار الناجـ عف ىذه العمـو

 .1عف األسئمة الحاسمة بالنسبة لكؿ بشرية حقة"

 االختزاؿ) فكرة العمـ إلى عمـ الوقائعلفكرة السائدة في ىذا العصر ترد ث كانت احي 

إف عموما ال تيتـ إال بالوقائع تصنع بشرا ال يعرفوف إال يقوؿ ىوسرؿ2 " إذالوضعي( 

يقولو لنا في المحنة التي تمـ بحياتنا.   )...( كثيرا ما نسمع بأف العمـ ليس لو ما الوقائع

تمؾ األسئمة بالذات التي تعتبر ىي األسئمة الممحة بالنسبة لئلنساف  إنو يقصي مبدئيا

المعرض في أزمنتنا المشؤومة لتحوالت مصيرية2 األسئمة المتعمقة بمعنى ىذا الوجود 

  .2"معناه البشري بأكممو أو ال

لقد أقصى العمـ كؿ المعاني المرتبطة بالوجود اإلنساني، ورغـ التقدـ والتطور الذي  

سس ، فاألالذي نبحث عنو معنى الحقيقيلمتزاؿ تفتقد  ىذه العمـو إال أنيا ما عرفتو

والمبادئ التي تقوـ عمييا ال تزاؿ غامضة وتحتاج إلى إصبلح عميؽ ولف يكوف ذلؾ إال 

 ات.بالرجوع إلى الذ
                                                           

.00ص  أزمة العمـو األوروبية والفينومينولوجيا الترنسندنتالية، المصدر السابؽ، ،إدموند ىوسرؿ  1  
. 00المصدر نفسو، ص   2  
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ماذا يمكن أن يقول لنا العمم عن العقل والالعقل، عنا نحن البشر "يقوؿ ىوسرؿ2  

الحرية؟ إن العمم الذي يدرس األجسام المحضة ليس لو طبعا ما يقول، كذوات ليذه 

خبلؿ  تطورىا وتقدميا فالعمـو الوضعية  .1فيو يغض النظر عن كل ماىو ذاتي"

أي لطرحيا  ،كنتيجة طبيعية لوضعيتيا اإلنسانيةأف تجيب عف أسئمة "ال يمكنيا الممحوظ 

 .2جانبا كؿ سؤاؿ عف المعنى وكؿ الميتافيزيقا"

لؤلسئمة الحاسمة  تتمثؿ أزمة العمـو في منظور فينومينولوجيا ىوسرؿ، في إقصائيا 

لقد وجد اإلنساف المعاصر في ىذه لموجود اإلنساني والتخمي عنيا، "واألساسية بالنسبة 

العمـو كؿ شيء إال نفسو واستفساراتيا. إف ىذه األسئمة تخص في نياية المطاؼ اإلنساف 

حرة فيما يتعمؽ بموقفو مف العالـ اإلنساني و البلإنساني، باعتباره ذا باعتباره ذا قرارات 

 .3إمكانيات حرة لبناء نفسو والعالـ الذي يحيط بو بناء عقميا"

قصاء  بيذه مف طرؼ العمـو الوضعية، ولذلؾ وجدنا الذات اإلنسانية الطريقة تـ استبعاد وا 

يتصؿ حسب ىوسرؿ الذي ال فالعمـ الروحي.ىوسرؿ ينتقدىا بشدة بسبب إىماليا البعد 

  الذي نبحث عنو. "العمم الحقيقي"يمكف اعتباره  بيذه الذاتية اإلنسانية ال

 

                                                           

.05ص أزمة العمـو األوروبية والفينومينولوجيا الترنسندنتالية، المصدر السابؽ،  ،إدموند ىوسرؿ 1  
المركز الثقافي  ،تر2 موسى وىبة "الكتاب األوؿ"، مباحث منطقية2 مقدمات في المنطؽ المحض ،دموند ىوسرؿإ 2

 .01ص)مف مقدمة الكتاب(،  ،3101سنة ،0ط ،الدار البيضاء ،العربي
. 71دموند ىوسرؿ2 نظرية عالـ الحياة، المرجع السابؽ، صإنادية بونفقة، فمسفة   3  
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 .المبحث الثاني: أزمة العموم اإلنسانية

إف األزمة التي طالت العمـو الوضعية لـ تبقى عند ىذا الحد فقط، بؿ امتدت  

 .1أزمة اإلنسانية عامة" إذفأزمة العمـ ىي " ذلؾ أف اإلنسانيةالعموم حتى إلى 

 اإلخبارية اإلنسانيةالدراسات "كاف قد اتضح تماما أف  الربع الثاني مف القرف العشريفمنذ 

واستقاـ عودىا.  ،وقطعت منو شوطا كبيرا ،العمـ( بالمعنى الدقيؽقد شقت لنفسيا طريؽ )

 ،وىذا النضج البلفت جعميا في منزلة تؤىميا لممقارنة الصريحة مع العمـو الطبيعية

وبمغ الوعي بيذا التخمؼ  ،ليتضح عجزىا عف تحقيؽ ما أحرزتو العموـ الطبيعية مف تقدـ

 ،اإلنسانيةأزمة العمـو  باسـيعرؼ  النسبي حدا جعؿ الفكر األوروبي آنذاؾ يسوده ما

قد تصؿ لحد يجعميا أزمة العمـو األوروبية إجماال كما نص عنواف كتاب والتي 

تطبيقيا لنفس  إلى يرجع ىوسرؿ سبب حدوث األزمة في العمـو اإلنسانية .2"ليوسرؿ

تطبيؽ المنيج  فإف، باإلضافة إلى ىذا األمر الذي سمب اإلنساف إنسانيتو المناىج العممية

، لكف محاوالت محاكاة ىذا المنيج ةالعممي لـ يعرؼ النجاح إال داخؿ العموـ الوضعي
                                                           

   والموضوعية عمى حد سواء.، الذي يعد حسب ىوسرؿ أخصب حقؿ لنمو النزعة الطبيعية عمم النفسخاصة   
1
Emmanuel Lévinas, En Découvrant L’Existence avec Husserl et Heidegger, librarie 

philosophieque j.vrin, Paris. 1967. P44.  
 ،د.ط ،القاىرة ،مؤسسة ىنداوي لمتعميـ والثقافة ،مكانية حمياا  تقنينيا و  2نسانيةمشكمة العمـو اإل ،يمنى طريؼ الخولي 2

 .01ص ،د.س
  2 كؿ ما يعتمد عمى المبلحظة أو التجربة المباشرة ويقابؿ النظري أو االستنباطي. أنظر2)جورج المنيج التجريبي

  (.20طرابيشي، معجـ الفبلسفة، ص

  عمـو الطبيعة التي استقمت بكيفية صارمة نجاحات مقنعة سرعاف ما تصاعدت في وتيرة سريعة. إف  لقد عرفت
تقدميا الدائـ في تعاوف وانسجاـ، منيجيا القابؿ لمتعمـ نجاحاتيا التقنية2 كؿ ذلؾ جعميا بسرعة وبكيفية مفيومة نموذجا 

  (.015لممنيج العممي عموما. أنظر2)األزمة، ص



 الفصل األول                             التأسيس الفينومينولوجي ألزمة العلوم األوروبية
 

32 
 

بؿ إف ىذا . 1فعميا في مياديف أخرى، في الميتافيزيقا واألخبلؽ وغيرىما، لـ تعرؼ النجاح"

"أصبح تفسير أية ظاىرة ما يعرؼ بأزمة في عمـو اإلنساف، حيث  األمر أدى إلى حدوث

 ."2نيج التجريبي بعيدا عف الوعي اإلنساني والشعور القصديبالم

تكونت فروع "وعمى أي حاؿ فقد  "،المنيج داخل العموم اإلنسانيةفالمسألة ىي مسألة " 

التاريخي في منيجية خاصة أدت، بسبب  -تاريخية، عمـو عينية تيتـ بالعالـ االجتماعي

عتقاد بأف األمر يتعمؽ ىنا وىناؾ الوصفية، إلى اال تشابييا مع منيجية عمـو الطبيعة

 .3بدرجة أولية تميد لدرجة التفسير الدقيؽ"

ىذا السبب الحقيقي حسب ىوسرؿ ىو الذي أدى إلى تفاقـ األزمة في العموـ   

، الشيء الذي جعميا اإلنسانية حيث أف تطور ىذه األخيرة المرتبط بتطور المناىج العممية

أدى ترقي البحوث السيكولوجية " فقد الرؤية الخاصة بيا، تفسر كؿ شيء وفؽ

نزعة تريدنا أف نرى كؿ شيء  إلىتحوؿ كؿ عمـ منيا  إلىواالجتماعية والتاريخية 

عمـ النفس  إلىيردوف كؿ شيء  فالسيكولوجيون مقوالتيا. إلىبمنظارىا ونرد كؿ شيء 

يفسروف كؿ شيء تفسيرا اجتماعيا حتى التذوؽ  واالجتماعيون ،حتى قوانيف المنطؽ
                                                           

. 015، أزمة العمـو األوروبية والفينومينولوجيا الترنسندنتالية، المصدر السابؽ، صإدموند ىوسرؿ   1  
   أي كونو موجيا نحو موضوع. والقصدية تعني " قصدية الوعيفمسفة ىوسرؿ تنطمؽ مف مفيـو رئيسي ىو مفيـو ،"

موضوع المعرفة ال يوجد خارج وعي تأكيد المبدأ المثالي الذاتي الذي يقر بأف "ليس ىناؾ موضوع بدوف ذات" وأف 
الذات المركز عميو، وىي بذلؾ تتضمف)أي القصدية( الشعور الفعاؿ الذي يصنع موضوعو في اإلدراؾ، كما أف كؿ 

  (.25فكر يتعمؽ بشيء ما بما أنو يقصد شيئا. أنظر2)نبيية قارة، الفمسفة والتأويؿ، ص
دراسة نقدية في التجديد الفمسفي المعاصر"، دار الشؤوف الثقافية محمد رافع، الفينومينولوجيا عند ىوسرؿ " سماح  2

  .000، ص0110، سنة0العامة، بغداد، ط
.015، أزمة العمـو األوروبية والفينومينولوجيا الترنسندنتالية، المصدر السابؽ، صإدموند ىوسرؿ  3  
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يروف منطؽ التاريخ مييمنا عمى كؿ األشياء بما فييا صانع التاريخ  والتاريخيون ،الفني

 .1"اإلنساف -نفسو

، طالما بقيت لـ تبمغ تيمتيا، الماىية الخاصة لمنفسيإف السيكولوجيا حسب ىوسرؿ " 

وليذا  .2األسر المنيجي لمثؿ عمـ الطبيعة"تحت نفوذ الموقؼ الموضوعي النزعة وفي 

يعود ىوسرؿ مرة أخرى لينتقد مناىج عمـو الطبيعة، ىذه األخيرة التي كانت سببا في 

بحيث يقوؿ  . العمـو اإلنسانية التي ظيرت في والمعضبلت تمؾ المفارقات حدوث

ة إلى نقد ىوسرؿ2 "وىكذا فرضت مف جديد القياـ بتأمبلت منيجية نقدية امتدت بالضرور 

 .3"منيج عمماء الطبيعة الذي عرؼ نجاحا كبيرا بيدؼ فيـ انجازاتيـ

الموجية لمناىج عمـو الطبيعة تمكف مف  يبيف أنو عف طريؽ ىذه التأمبلت النقديةكما 

اكتشاؼ مكانة الذات اإلنسانية داخؿ ىذه العموـ، ىذه الذات التي أصبحت مغيبة تماما 

 .رغـ القيمة الكبرى التي تتميز بيا

                                                           
"نظرية التأويؿ مف أفبلطوف إلى غادامير" رؤية لمنشر والتوزيع،  رمنيوطيقايالي إلىمدخؿ  فيـ الفيـ2 ،عادؿ مصطفى 1

 .002ص ،3111، سنة 0القاىرة، ط
  التي كانت تحاوؿ أف تحاكي في أسموب طرح أسئمتيا وتحديد ميدانيا ومناىج عمميا عمـو الطبيعة  السيكولوجيا

الحديثة، دوف أف تعير اىتماما لبلختبلؼ الجذري الذي يوجد بيف ميداف عمـو الطبيعة وميداف السيكولوجيا، وىذا ماأدى 
ص  ،األزمةاىية الحقة لمنفس. أنظر2)الم إلى نشأة سيكولوجيا تجريبية وضعية النزعة غير قادرة عمى إدراؾ

  (.20،23ص
.505إدموند ىوسرؿ، أزمة العمـو األوروبية والفينومينولوجيا الترنسندنتالية، المصدر السابؽ،  ص  2  
.015المصدر نفسو، ص  3  
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ىكذا توصمت دفعة واحدة إلى أسئمة تتعمؽ بالجانب الذاتي2 إف " ىوسرؿ2ىنا يقوؿ  

الذاتية العارفة في عمـ الطبيعة بما ىي كذلؾ التي تشتغؿ في عمؿ البحث، في المبلحظة 

والتجريب، في تكويف المفاىيـ واألحكاـ الدقيقة، في تعميؿ الحقائؽ، لكف دوف أف تدرس 

قاـ  السبب لذلؾ .1ؿ مرة مشكبل مثيرا لمقمؽ"ألو  أبحثىي ذاتيا في تيمة عمـو الطبيعة، 

ىوسرؿ بنقد العمـو التي شيدت ازدىارا واسعا ونجاحات كبيرة، الشيء الذي جعميا تتناسى 

 ،أىميتو بالنسبة لموجود، حريتو، معناه)وتقصي كؿ تمؾ األسئمة المتعمقة باإلنساف

 (.تاريخو، مسؤوليتو

 اإلنسانيةالعمـو  la pratiqueلـ يكف يقتصر فقط عمى تجديد نشاط " ىوسرؿف ىدؼ إ 

نما ذلؾ أف العمـو اإلنسانية ىي التي كانت في  ،كاف يتمثؿ أساسا في تأسيس معناىا وا 

لقد ركزت العمـو الوضعية  .2تجديد مف منيجيا بسبب تعقيد موضوعيا" إلىأمس الحاجة 

والقوانيف الحسابية والطابع التقني، وليذا يعمف  النزعة الموضوعيةعمى فقط  اىتماميا

ىوسرؿ بوقوع أزمة في الفكر والثقافة مست البشرية األوروبية وأصبحت تمثؿ خطرا عمى 
                                                           

.015ىوسرؿ، أزمة العمـو األوروبية والفينومينولوجيا الترنسندنتالية، المصدر السابؽ، ص إدموند  1  
 .70صالسابؽ،  المرجع ،نظرية عالـ الحياةىوسرؿ2  فمسفة ادموند ،نادية بونفقة 2

  (النزعة الموضوعيةObjektivismus:)  يستعمؿ ىوسرؿ ىذا المفيـو خاصة لئلشارة إلى الكيفية التي تفيـ بيا
العمـو الحديثة ذاتيا. إف النزعة الموضوعية بمغت أوج سيطرتيا في العصر الحديث وأصبحت توجو العمـو والفمسفة 

  ستقبل عف كؿ انجاز والثقافة بأكمميا. تنسب النزعة الموضوعية لمموضوعات والتركيبات العممية وجودا قائما بذاتو م
. إنيا تنسى أف عالـ العيش ىو األرضية  لموعي. النزعة الموضوعية تقـو عمى نسياف عالـ العيش كونو أساسا لمعمـو
التي تستند إلييا كؿ الصيغ والنظريات العممية. كما تنسى أف ىذه الصيغ والنظريات العممية ىي ذاتيا سوى انجازات 

يا مف قيمة وصبلحية إال بالنسبة لعالـ العيش. يعتبر ىوسرؿ أف النزعة الموضوعية لموعي في عالـ العيش وليس ل
مسؤولة عف إقصاء األسئمة الحاسمة بالنسبة لموجود البشري وبالتالي عف أزمة التوجو والمعنى التي تطبع البشرية 

  (. 705، صاألزمةاألوروبية في عصره. أنظر2) 
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كيانيا، فيذه العمـو التي تكرس اىتماماتيا فقط عمى األمور التي تتصؼ بالعممية والدقة 

مما نتج عف ذلؾ نسياف  .ذاتيوالموضوعية، األمر الذي جعميا تقصي دراسة كؿ ما ىو 

وىذا  ومعناه، عالـ العيشكؿ اإلشكاليات المتصمة بالذات اإلنسانية، وبالتالي أيضا نسياف 

  .ىو السبب الحقيقي في بروز األزمة اإلنسانية

أف الوضع سيتفاقـ أكثر وخاصة حينما امتدت األزمة إلى العمـو اإلنسانية  ىوسرؿ يرى   

ومشكمتيا أعمؽ خصوصا بعد أف اعتنقت المنيج التجريبي الجامد، "أزمتيا أشد  حيث أف

الذي حوؿ اإلنساف مف ذاتيتو الحية المتميزة إلى وضعية مادية يتشابو فييا مع الظواىر 

التبايف . ىذا 1"رغـ االختبلؼ الجوىري القائـ بيف اإلنساف والطبيعة الطبيعية األخرى

المادي  العمميالمنيج  تطبيؽكيؼ يمكف لمعمماء يدفعنا إلى التساؤؿ عف  الموجود بينيما

مف أكبر  ىوسرؿإف ىذا االتجاه يعتبر مف وجية نظر " .؟الذات اإلنسانيةفي دراسة 

 .2األخطاء التي وقعت فييا العمـو اإلنسانية في عصره"

فمف الواضح أف إقصاء األسئمة المتعمقة بالوجود اإلنساني مف مجاؿ العمـ، يجعؿ عمـو  

الطبيعة الحديثة عاجزة عف تقديـ معنى حقيقي لئلنساف ولوجوده، فعندما يصبح اإلنساف 

"سمتو الرمزية وحقيقتو العممية إلى موضوع المعرفة العممية، ذلؾ يعني أنو سيفتقد

أف  ، بمعنى3والتكوينية ونشاطو الخيالي ليتحوؿ إلى كائف رقمي بميبلد العمـو اإلحصائية"

                                                           

1 001عند ىوسرؿ، المرجع السابؽ، ص الفينومينولوجيا  سماح رافع محمد، 
  

.001المرجع نفسو، ص   2  
.355شوقي الزيف، الثقاؼ في األزمنة العجاؼ2 فمسفة الثقافة في الغرب وعند العرب، المرجع السابؽ، ص محمد  3  
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وذلؾ بنفي الطابع اإلرادي والحر الذي يميزه  و العقمية أو الروحية.نساف ماىيتسمب اإل"

  .1أدى إلى وضع مستمب" )...(باعتباره موجودا فكريا ومبدعا

 :منزعة الموضوعيةلنقد ىوسرل  -4

في  ىوسرؿ أف البشرية األوروبية أصبحت تواجو أزمة في المعنى والتوجو يرى 

المرتبطة  وذلؾ بسبب سيطرة النزعة الموضوعية الثقافة األوروبية في العصور الحديثة

المظير الرئيس ألزمة العمـو األوروبية. " بالعمـو الحديثة، حيث تشكؿ ىذه النزعة حسبو

العمـ لعالـ مف البناءات المثالية ولمسمسؿ مف القوانيف الصورية  إنتاجوتعني في نظره 

ث يتـ اعتبار ىذه البناءات وىذه القوانيف ذات وجود موضوعي يبح العيشلعالم بديبل 

 .2مستقؿ عف الذات"

                                                           

.027محسف الزراعي، إدموند ىوسرؿ "الفينومينولوجيا والمسألة المثالية"، المرجع السابؽ، ص محمد  1  
   وأيضا محاربتو  ،في كتاب) الفمسفة عمما صارما(  مقاؿ الموغوس لممذىب الطبيعي وتفنيده لو في ة ىوسرؿمحارب

وعمى الرغـ مف اختبلؼ الجيتيف واختبلؼ المرحمتيف، لكف يشتركاف في   .لمنزعة الموضوعية في أزمة العمـو األوروبية
 الذاتية، أي الفينومينولوجيا.2 تأسيس العمـ عمى نحو سميـ في نفس اليدؼ وىو

  ف يكوف ىناؾ أبدا أي تحسف طالما أف النزعة الموضوعية، التي تجد مصدرىا في الموقؼ الطبيعي وفي العالـ ل
المحيط، لـ تفضح في سذاجتيا". أنظر2) التواصؿ نظريات وتطبيقات، الكتاب الثالث، مجموعة مف المؤلفيف، بإشراؼ 

  (.012محمد عابد الجابري، ص

أردالف جماؿ، نقد النزعة الموضوعية )أو في مسألة التقنية( بيف ىوسرؿ وىيدغر، مؤلؼ جماعي2التواصؿ    2
، سنة 0وتطبيقات"، الكتاب الثالث، بإشراؼ محمد عابد الجابري، الشركة العربية لؤلبحاث والنشر، لبناف، ط نظريات"

  .012ص 3101
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االبتعاد تدريجيا عف عمى العمـو اإلنسانية، يعني " المنيج الموضوعي إف تطبيؽ  

مع مجيء  ، حيث أنو 1األسس األولى، بحيث يدخؿ العالـ، بما ىو "أفؽ"، طي النسياف"

عيد جديد يصير فيو العالـ تراكما مف الموضوعات بمثابة إعبلف عف "العمـو الحديثة ىو 

القطاعية التي تمتثؿ فقط لئللزامات المينية، أي تراكما لموضوعات قابمة لمتقسيـ 

 .2فقط" والتخصيص وفؽ ما تمميو االعتبارات التقنية

وقد  فارغ مف كؿ مضموف"بمنيج موضوعي  الوجود الروحيال يمكف دراسة  لذلؾ فإنو 

أدى ذلؾ عمى ما يقوؿ ىوسرؿ إلى فقد عالـ الحياة في العمـو اإلنسانية وأصبحت أزمة 

العمـو اإلنسانية في جوىرىا أزمة لمشعور األوروبي نفسو بفقده التجربة الحية التي ىي 

ىي التي فتحت اآلفاؽ أماـ النزعة  الرياضياتويبيف بأف  .3مصدر العمـ ومادتو"

ذلؾ، بحيث "وحده العصر الحديث إذا  الموضوعية وسيطرتيا، فيي تمثؿ دورا كبيرا في

ىو الذي اكتشؼ في الرياضيات صورا خالصة، فبل اإلغريؽ وال رياضيو العصور 

ا ويقوؿ ىوسرؿ في ىذ .4مفيـو العدد مف محتوياتو المادية" االوسطى استطاعوا أف يفرغو 

بدايات العصر الحديث فقط، ابتدأ الغزو واالكتشاؼ الحقيقي لآلفاؽ "الصدد2 في 

الرياضية البلمتناىية. ىكذا نشأت بدايات لمجبر، ولرياضيات المقادير المتصمة ولميندسة 
                                                           

.015، المرجع السابؽ، ص في مسألة التقنية( بيف ىوسرؿ وىيدغر أردالف جماؿ، نقد النزعة الموضوعية )أو   1  
  ازدىار العمـو الوضعية، ومعناه بسبب عوامؿ ومؤثرات كػ)  فالوجود اإلنساني في نظر ىوسرؿ فقد ماىيتو الحقيقية

  الحداثة، التقنية، الحروب(. إفرازاتالنزعة الموضوعية، 
.015المرجع نفسو، ص  2

  

.301ص ،0111، سنة 0حسف حنفي، في الفكر الغربي المعاصر، المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع، ط  3  
 . 015، صأردالف جماؿ، نقد النزعة الموضوعية )أو في مسألة التقنية( بيف ىوسرؿ وىيدغر، المرجع السابؽ 4
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الموضوعية كاف بفضؿ الرياضيات كما يقوؿ  سمطة النزعةنشأة  إف فكرة .1التحميمية"

ىوسرؿ في كتاب األزمة2 "ىاىنا تتقدـ لنا الرياضيات كمرشد، فيما يتعمؽ باألشكاؿ 

 من جيةالزمانية. كانت الرياضيات قد فتحت الطريؽ، وذلؾ بكيفية مزدوجة، -المكانية

مانية مثاليات الز -وفرت الرياضيات بفضؿ إمثاليا لمعالـ الجسمي في أشكالو المكانية

، فإف الرياضيات التي ظيرت بارتباط مع فف القياس ثـ ومن جية أخرى ،موضوعية

أصبحت توجيو أبرزت بنزوليا مف عالـ المثاليات إلى العالـ الحدسي التجريبي مف 

واقعية  الواقعي)...( عمى معرفة-بصدد أشياء العالـ الحدسي -أنو يمكف الحصوؿ -جديد

 .2د تماما. أي معرفة تتعمؽ اقترابيا بمثالياتيا الخاصة"موضوعيا مف نوع جدي

بصفتيا ممثؿ حقيقي لسمطة النزعة الموضوعية، فيي  التقنية أفىوسرؿ كما يرى  

يتبيف أف ىناؾ عبلقة وطيدة مابيف   أزمة اإلنسانية.ساىمت أيضا بشكؿ كبير في حدوث 

موضوعات مثالية( ال يمكف أف "ذلؾ أف تحويؿ الطبيعة إلى ) .التقنية والنزعة الموضوعية

يسميو ىوسرؿ بالصياغة التقنية أف مافيو التقنية. والحاؿ تسيطر يتـ إال في حقؿ 

(Technisierung أو عمى المنيج )( لـ تعد عممية حكرا عمى )الرياضيات الشمولية

الطرائؽ المستخدمة في  الجبري وحدىما، بؿ أصبحت مفعوالتيا تمتد بعيدا لتشمؿ كؿ
                                                           

.75إدموند ىوسرؿ، أزمة العمـو األوروبية والفينومينولوجيا الترنسندنتالية، المصدر السابؽ، ص  1  
  ت ألوؿ مرة مف صورة المكاف والزماف العامة غير المحددة المنتمية لعالـ العيش مع األشكاؿ القد جعمت الرياضي

بالمعنى الحؽ، أي كمية ال متناىية مف الموضوعات الحدسية التي يمكف تخيميا فييا عالما موضوعيا  -التجريبية
المثالية التي يمكف تحديدىا تحديدا مضبوطا بكيفية منيجية وعامة تماما بالنسبة لكؿ شخص.أنظر2) األزمة، ص ص2 

11،01.)  

 2 .01، 11ص ص2 المصدر نفسو، 
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نما أيضا ألف  عمـو الطبيعة. ال فقط ألف ىذه الطرائؽ أصبحت تنحو منحى )ميكانيكا( وا 

 .1ماىية المنيج مافتئت تربط بيف تحقؽ ىذا األخير وبيف الميؿ نحو الصياغة التقنية"

ؤكد "وليس غريبا أف ي المنيج في العمـو الحديثة ينسجـ انسجاما تاما مع التقنية. إف 

فبقدر ما يتـ االعتماد عمى التقنية، يزداد  :نسيان )عالم العيش(ىوسرؿ في ىذا السياؽ 

االبتعاد عف )عالـ العيش( وعف المعيش)...( وىكذا، فإف اتساع دائرة التقنية سيتخذ دوما 

حيث حؿ العالـ  ،2وتعويضيا بقوانيف العمـ الكونية" ،)التجربة(ستباقات شكؿ تصحيح ال

 التقني محؿ عالـ الحياة.

 2عمم النفس التجريبي() النقد الفينومينولوجي لممذىب النفسي -2

الذي يعد حسب ىوسرؿ أخصب حقؿ لنمو النزعة الطبيعية إف عمـ النفس  ،سمفاكما قمنا  

، حيث تـ تطبيؽ المنيج التجريبي عمى الظاىرة النفسية. وكاف والموضوعية عمى حد سواء

يقوؿ ىوسرؿ عف ىذا النوع مف عمـ النفس2 إف  التجريبي". عمم النفس بػ"ىناؾ ما يسمى 

"عمـ النفس العممي الوحيد، وميما كاف مف ازدرائو "لعمـ النفس التأممي" فإني أرى لزاـ 

ليمثؿ غمطة كبرى  -ىو)...( عمـ النفس بالمعنى الكامؿعمي أف أعمف أف رأيو القائؿ بأنو 
                                                           

1
 . 010، صيدغر، المرجع السابؽأردالف جماؿ، نقد النزعة الموضوعية )أو في مسألة التقنية( بيف ىوسرؿ وى 

الثاني. )التأسيس الفينومينولوجي لعالـ العيش(. أنظر2 المبحث الثالث مف الفصؿ    
   ال يستعمؿ ىوسرؿ مفيـو "التجربة" بالمعنى التجريبي وال بالمعنى الوضعي. التجربة عنده أساسا ىي "المعيش" الذي

توضع )التجربة( في تعارض مع )العالـ الموضوعي( الذي ىو بالتحديد ليذا، فغالبا ما  عممي".-"قبؿ يتمتع بوجود 
عالـ التقنية والعمـ، األوؿ مباشر ووليد اإلدراكات الذاتية، أما الثاني فيو غير مباشر ألنو نتاج لبناءات نظرية 

  (.011التواصؿ2 نظريات وتطبيقات، الكتاب الثالث، بإشراؼ محمد عابد الجابري، صمثالية.أنظر2 )
 

2
 .011المرجع نفسو، ص  
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تنطوي عمى نتائج خطيرة. فالمبدأ األساسي الذي يسري في ىذا الفرع مف عمـ النفس ىو 

استبعاد كؿ تحميؿ مباشر وخالص لمشعور)أي استبعاد التحقيؽ المنيجي "لتحميؿ" 

نة لمرؤية المحايثة و"وصؼ" المعطيات التي تقدـ نفسيا في مختمؼ االتجاىات الممك

 .1والباطنة("

صحيح أف عمـ النفس التجريبي ىو منيج دقيؽ يمكننا مف تحديد الوقائع النفسية  

يستكشؼ  الفيزيائية، وىذا أمر ميـ وذو قيمة "لكنيا تفتقر بدوف عمـ منيجي لمشعور

في أف تصبح مفيومة عمى نحو أعمؽ، أو أف  إمكانيةإلى كؿ  -النفس بطريقة محايثة

 .2يحكـ عمييا بطريقة عممية بالغة الصحة"

ولذلؾ يرى ىوسرؿ عمـ النفس المضبوط الحديث، الذي يعتقد بأنو منيجو كامؿ وعممي   

دقيؽ، ليس في الحقيقة عمميا ليذا السبب، "وذلؾ كمما أراد البحث عف معنى العنصر 

النفسي المتضمف في القوانيف النفسية الفيزيائية)السيكوفيزيقية(، أي كمما أراد الوصوؿ إلى 

بالعممية في جميع تمؾ الحاالت التي  -مف ناحية أخرى-ال يتصؼفيـ حقيقي، كما أنو 

 .3تؤدي فييا )...( إلى نتائج وىمية فحسب"

                                                           

.02،00ص ص2 المصدر السابؽ، إدموند ىوسرؿ، الفمسفة عمما دقيقا،  1  
 تقوى أية  إف المنيج التجريبي ال غنى عنو بوجو خاص، غير أف ىذا المنيج يفترض تحميؿ الشعور ذاتو، وىو ما ال

  (.07تجربة عمى تحقيقو. أنظر2 )الفمسفة عمما دقيقا، ص
.05، 00ص ص2 نفسو،المصدر   2  
.07 المصدر نفسو،  3  
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والكثير مف عمماء النفس ممف أبرزوا عيوب ىذا الفرع مف عمـ النفس، ويذكر منيـ  

مف أضرابيما أدركوا ىذا العيب)...(  وآخريف Lipps ولبس  Stumpf شتومفىوسرؿ "

عصر جديد  والذي كاف يمثؿ فاتحة نتانوابر واستطاعوا تقدير ذلؾ الدافع الذي حرؾ 

أخذوا يبذلوف قصارى جيدىـ لمواصمة محاوالتو التي -بحؽ. وتمشيا منيـ مع ىذا الدافع

بدأىا في بحث التجارب المعيشة القصدية بحث شامبل يقـو عمى أساس الوصؼ 

  .1التحميؿ"و 

مف أكبر المساىميف في مجاؿ عمـ النفس، وكاف لو تأثيرا قويا عمى  نتانوابر يعد  

، الذي يعني بو ذلؾ "الطابع الموجو بشكؿ القصديةمفيـو  منو ، حيث استعافىوسرؿ

أساسي لمشعور. فإذا كاف نمط وجود الشعور يختمؼ عف نمط وجود الموضوعات 

 .2"الصيغة األساسية التي تميز النفسي عف الفيزيائيالفيزيائية، فإف القصدية ىي 

                                                           
 (برانتانو فرانتز Brentano. Franzعاـ )وتوفي في 0020(2 فيمسوؼ ألماني، ولد في مارينبرغ )ألمانيا ،

 0010كمؼ برانتانو بإلقاء محاضرات في عدد مف الجامعات، وفي عاـ 0077. في عاـ 0101زيوريخ)سويسرا( عاـ 
، ومنيـ ىوسرؿ. أنظر2 فيينا، حيث اكتسب شيرة واسعة ونجح في جذب عدد مف التبلمذةعيف أستاذا في جامعة 

   (.071)جورج طرابيشي، معجـ الفبلسفة، ص
.07ص إدموند ىوسرؿ، الفمسفة عمما دقيقا، المصدر السابؽ،  1  
   رغـ أف ىوسرؿ يعترؼ صراحة بتأثره ببرانتانو ويثمف توجيو القصدي والوصفي فقد كشؼ عدـ كفاية تحاليمو

النفسانية بسبب تأسيسو قصدية لوعي عمى موضوعات طبيعية. إف برانتانو ظؿ طريؽ الفينومينولوجيا وبقي عند حدود 
استنادا إلى مفيـو القصدية ذاتو، فقد "ال يكفي، حسب "طبيعية تقميدية"، بالرغـ مف مقصده الجدي إلصبلح النفسانية 

ىوسرؿ، أف يقاؿ إف كؿ وعي ىو "وعي بػ"، ثـ بعد ذلؾ التمييز بيف ضروب مف الوعي مختمفة، وىو ما قد يقارب 
سألة طريقة برانتانو في الترتيب. )وىي طريقة ال يمكنني أف أتبناىا(. أنظر2 )محمد محسف الزراعي، الفينومينولوجيا والم

  (.051المثالية، ص
.00ص المرجع السابؽ، ،2 نظرية عالـ الحياةنادية بونفقة، فمسفة ادموند ىوسرؿ  2  
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فالشعور عند ىوسرؿ ليس مجرد مجموعة مف التصورات واإلدراكات وما غير ذلؾ، بؿ 

 إنو ىو الذي يمنح لمموضوعات التي يدركيا المعنى الحقيقي.

أنيـ نتانو وآخريف مف أضرابو "إما عمى الكف قد نظر المتعصبوف لممنيج التجريبي إلى بر 

إذا كانوا يمتازوف بالنشاط في ميداف  -غير جديريف بالتقدير الكامؿ، أو أنيـ ال يقدروف

  .1وقد ىوجموا دائما بوصفيـ مدرسييف"إال مف وجية النظر التجريبية ىذه.  -التجريب

اتخاذه وجية نظر النزعة الطبيعية "إف إخفاؽ عمـ النفس حسب ىوسرؿ كاف بسبب 

اة العمـو الطبيعية وفي النظر إلى الطريقة التجريبية عمى أنيا وبسبب حماستو في محاك

وكذلؾ قد "فاتو أف يدرؾ إلى أي حد ال يكوف العنصر النفسي  .2ىي المسألة الرئيسية"

مجرد مظير لطبيعة ما، بؿ تكوف لو "ماىية" خاصة بو يجب دراستيا بدقة وبطريقة 

 .3تماما، قبؿ دراسة أي عنصر نفسي فيزيائي)سيكوفيزيقي(" مطابقة )كافية(

ىوسرؿ مصدر الخمط الذي وقع فيو عمـ النفس التجريبي في القرف الثامف  يبرز 

طبيعي مصبوب في قالب )نموذج( المنيج  -عشر ىو"الصورة الخادعة لمنيج عممي

ـو التجريبية كميا)...( اعتقاد أكيد مؤداه أف المنيج في العم ة. فثمالكيميائي -الفيزيائي

ذا  واحد، وىو بالتالي في عمـ النفس نفس المنيج المتبع في عمـ الطبيعة الفيزيائي. وا 

كانت الميتافيزيقا قد عانت ردحا مف الزماف مف جراء محاكاة زائفة، سواء أكانت محاكاة 
                                                           

.01، 07ص ص2  المصدر السابؽ، إدموند ىوسرؿ، الفمسفة عمما دقيقا،  1  
.50المصدر نفسو، ص  2  
.50ص  المصدر نفسو،  3  
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ـ فإف نفس المسمؾ يتكرر اآلف في عم -لمنيج عمـ اليندسة أو لمنيج عمـ الفيزياء

ذلؾ أف أصحاب عمـ النفس التجريبي المضبوط كانوا عمماء فسيولوجيا وعمماء . 1النفس"

 .فيزياء

إنما ىو ذلؾ المنيج الذي "يتبع طبيعة منيج الحقيقي في منظور فمسفة ىوسرؿ الإف  

دراكاتنا السابقة. فعمـ إاألشياء التي يجب بحثيا ال ذلؾ الذي يتبع أفكارنا المسبقة أو 

يقوـ بابتعاث أشياء موضوعية مضبوطة مف حالة الذاتية الغامضة لؤلشياء في الطبيعة 

مظيرىا المحسوس الساذج إلى مرتبة التحديد الصحيح موضوعيا. وىذا ىو ما يحققو 

ىذا األخير الذي ىو ذاتو المنيج التجريبي الذي يقـو عميو العمـ . 2المنيج الموضوعي"

 ليا.، والذي حقؽ نجاحات ال حصر الطبيعي

لقد رفض ىوسرؿ تطبيؽ تمؾ المناىج العممية التجريبية بكؿ أشكاليا عمى العمـو  

اإلنسانية وخاصة "عمـ النفس". ذلؾ أف الظاىرة النفسية ال يمكف ليا أف تخضع لمثؿ ىذه 

المناىج، مثؿ تمؾ العمـو الطبيعية، حيث أف ىناؾ "اختبلفات جوىرية بيف مناىج العمـ 

 .3ـ النفس"الطبيعي ومناىج عم

                                                           

.55، 50ص ص2  ،إدموند ىوسرؿ، الفمسفة عمما دقيقا، المصدر نفسو  1  
.55ص ،المصدر نفسو 2  

   المصدر ) أنظر2 ف اتباع نموذج العمـ الطبيعي يعني بصورة محتمة تقريبا2 تشيئ الشعور)أي جعؿ الشعور شيئا(.إ
  (.55صنفسو، 

.57المصدر نفسو، ص   3  



 الفصل األول                             التأسيس الفينومينولوجي ألزمة العلوم األوروبية
 

44 
 

"وسوؼ نرى عمى الفور أف  .إف الوجود الفيزيولوجي ىو وحده الذي يقبؿ التجريب 

العبلقات التي تقـو في مجاؿ النفسي تختمؼ كمية عف تمؾ العبلقات التي تقوـ في مجاؿ 

الفيزيائي، ذلؾ أف النفسي ينقسـ )بتعبير مجازي، ال ميتافيزيقي( إلى مونادات )ذرات 

 .1أحادات( ال نوافذ ليا وال تتواصؿ إال عف طريؽ االستشعار"-روحية

بأف الخطأ الذي وقع فيو عمـ النفس الحديث، والذي منعو مف أف يصير  ىوسرؿويوضح 

ىذا المنيج  ىو أنو لـ يتعرؼ عمى عمـ نفس بالمعنى الحقيقي، "والعممي الكامؿ،

الفينومينولوجي ولـ يطوره. فقد رضي، بسبب األفكار المسبقة التاريخية باالمتناع عف 

في كؿ تحميؿ موضح لمتصورات. ويرتبط بيذا استخداـ الميوؿ إلى ىذا المنيج المتضمنة 

وىي البدايات التي . 2أف الغالبية العظمى مف عمماء النفس لـ تفيـ بدايات الفينومينولوجيا"

كانت موجودة مف قبؿ. في الحقيقة إنيـ كانوا ينظروف دوما إلى البحث الماىوي المنفذ 

 ة المدرسية.مف وجية نظر حدسية عمى أنو مجرد ميتافيزيقا عمى الطريق

النفسي الذي  الطبيعي ىوسرؿ إلى المذىبالنقد الذي وجيو وبعد كؿ  ،ىكذا 

يجعؿ مف التجربة المنيج الذي يمكننا مف بموغ الدقة والعممية، يضع ىوسرؿ في المقابؿ 

المنيج الفينومينولوجي المنيج المبلئـ والمؤدي إلى "إقامة نظرية عممية في العقؿ، 

                                                           
 الفيزيائي، ذلؾ ألف النفسي  إف التجربة ال تستطيع أف تخبرنا ما "ىو" الوجود النفسي بنفس المعنى الذي يصدؽ عمى

  (.71ص المصدر نفسو، ال يجرب عمى أنو شيء يظير، بؿ إنو "تجربة معيشة" ترى في التأمؿ االنعكاسي. أنظر2)
  1  .50صالمصدر نفسو،  

.72،73ص ص2  المصدر نفسو، 2  
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حيث بيف ذلؾ النقد عدـ قدرة النزعة الطبيعية  .1عمـ نفس كاؼ" وبالمثاؿ إلى إقامة

لرياسة فمسفة العصر أي )الفمسفة العممية الصارمة(. "ولذلؾ سيوجو ىوسرؿ تحاليمو لبمورة 

تمؾ الفمسفة في شكؿ عمـ جديد لـ تتيسر لسابقيو أو مف عاصره سبؿ تأسيسو. إنو عمـ 

 .2بالوعي مطير تماما مف كؿ نزعة طبيعية"

 ىيرمينوطيقا غادامير والعموم اإلنسانية:-3

ألف ىذا األخير قد تحدث  ىيرمينوطيقا غادامير،ؽ أيضا إلى يجب أف نتطر  

انتقادات الذعة لممناىج الحديثة  وجو ، بحيثمسألة المنيج والعمـو اإلنسانية حوؿ أيضا

تأتي لتتوج " رمينوطيقايإف الي .عمى الظاىرة اإلنسانيةتمؾ المناىج إلى تطبيؽ  تسعىالتي 

في االستعاضة عف المناىج العممية في العمـو اإلنسانية  اليوسرليفينومينولوجي الجيد ال

بمقاربة معرفية أعمؽ وأشمؿ وىي تنطمؽ مف فيـ الذات واإلطاحة باألوىاـ المحيطة 

 .3بيا"

يرفض المناىج التجريبية الحديثة كمناىج لمعمـو  أيضا مثمو مثؿ ىوسرؿ غادامير

الذات التي أقصيت وىمشت وبالتالي أصبح  ىذه الكشؼ عف يريد ، فيو أيضااإلنسانية

                                                           

.76ص  إدموند ىوسرؿ، الفمسفة عمما دقيقا، المصدر السابؽ،  1  
.001ص المرجع السابؽ، ،"الفينومينولوجيا والمسألة المثاليةإدموند ىوسرؿ "محمد محسف الزراعي،   2  
  عمـو الحديثة والنزعة الموضوعية المنيج الفينومينولوجي لدراسة الظواىر اإلنسانية ونقد البغادامير  استعافلقد

  المرتبطة بيا.
 ،0ط الغربية والتأويؿ العربي اإلسبلمي، دار الفارابي، لبناف،عمارة الناصر، المغة والتأويؿ2 مقاربات في اليرمينوطيقا 3

  .05ص ،3111سنة
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 .، ذلؾ االغتراب الذي أدى إلى فقداف المعنىاإلنساف يعيش في حالة اغتراب في الوعي

 .ومف ىنا كانت محاولة غادامير تسعى إلى تخميص الوعي اإلنساني مف حاالت اغترابو

، اليرمينوطيقا ليست منيجا لمحصوؿ عمى الحقيقة"اليرمينوطيقا  ويشدد غادامير عمى أف

ليست منيجية لمعمـو اإلنسانية، ولكنيا محاولة مف أجؿ فيـ ما في الحقيقة، وما في نظره 

تنا في العالـ، ففيـ العالـ وتأويمو مف خبلؿ المغة التي تحممو يستند إلى يربطيا بكمية تجرب

 .1ذات واعية بوجودىا الساكف في ىذا العالـ نفسو"

ىذا ، دلتاي إف غادامير يرفض فكرة الييرمينوطيقا كمنيج لمعمـو اإلنسانية ولذلؾ ينتقد 

أف الييرمينوطيقا ىي المنيج البديؿ لممنيج التجريبي، وىو المبلئـ  الذي يرى األخير

"ليس . بالنسبة لغادامير في دراسة الظاىرة اإلنسانية لتحقيؽ الموضوعية والصرامة

ضروريا وضع منيج لمفيـ العممي، الذي ييمنا ىو المعرفة والحقيقة، فالظاىرة التأويمية 

  .2مسألة منيج" -مطمقا–ليست 

تطوراتو ونجاحاتو الكبيرة ال يمكف لو أف حسب غادامير وبالرغـ مف  العممي المنيجإف  

يقدـ المعنى الحقيقي لمعمـو اإلنسانية. ذلؾ ألف ىذه األخيرة "ال يمكنيا أف تنسجـ مع 

                                                           
  "ألف الكثير مف يعتقد بأف غادامير الحقيقة والمنيجوىذا األمر ىو ما يحاوؿ غادامير توضيحو في كتابو الرئيسي ،"

خصوصا عندما نجد واو العطؼ، التي ال تعني اإلتصاؿ بقدر ما تعني  يشترط توفر المنيج ألجؿ بموغ الحقيقة
 يسعى إلى فصؿ تمؾ العبلقة بيف الحقيقة والمنيج غادامير، في حيف اإلنفصاؿ

.  

.33اإلسبلمي، المرجع السابؽ، ص رمينوطيقا الغربية والتأويؿ العربييعمارة الناصر، المغة والتأويؿ2 مقاربات في الي  
 
1
  

  .33صالمرجع نفسو،   2 
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في العمـو اإلنسانية ال يتحقؽ معناىا مف خبلؿ المناىج  فالحقيقة .1التطور الحديث لمعمـ"

ىا. إف الظاىرة اإلنسانية حسب غادامير ىي التي بؿ عف طريؽ تجاوز  العممية الحديثة

 تؤدي إلى المعنى والحقيقة.

العمـو الروحية "تدرؾ ذاتيا بوضوح شديد مف خبلؿ قياسيا بالعمـو الطبيعية التي  إف

ألف العمـو الطبيعية ال يمكنيا إدراؾ حقيقة الوعي  .2يضمحؿ فييا األثر المثالي"

قواعد منيجية مضبوطة التي  تتأسس عمى، ىذه الحقيقة التي يرفض غادامير أف اإلنساني

، ألف الظواىر اإلنسانية ال يمكف أف تدرس عمميا، إنيا تخضع توجد في العمـو الطبيعية

 لمرؤية المعيارية.

ىو داللتيا بالنسبة لموجود اإلنساني  ،إذف ،عند ىوسرؿ العموـأزمة ب قوؿالمف  ف القصدإ 

ىذا األخير الذي أقصي بسبب العمـو الحديثة المتطورة، التي بمغت بفضؿ مناىجيا 

، األمر الذي جعميا تطبؽ ىذه المناىج عمى اإلنساف وكأف الظاىرة متقدمة العممية مرحمة

الفبلسفة، فمسألة ىوسرؿ وغيره مف  يرفضو، وذلؾ ما الطبيعية مع الظاىرة اإلنسانية سياف

تيميش الذات ىي مسألة يجب التصدي إلييا كما فعؿ ىوسرؿ، حيث جاء 

خاص  إنسانيتحاوؿ البحث عف بعد " فيي، بالفينومينولوجيا كخبلص ليذه المشكبلت

                                                           
تر2 حسف ناظـ، عمي حاكـ صالح، أويا،  ،فمسفيةىانز جورج غادامار، الحقيقة والمنيج2 الخطوط األساسية لتأويمية  1

  .55ص، 0، ط3111سنة 
.01المرجع نفسو، ص   2  
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عمـو الواقع ذات "عندما انتقد  ىوسرؿ أفلكف يجب أف نؤكد ىنا و  .1"اإلنسافبعموـ 

نما ،يرفضيا تماماالطبيعة الجزئية التجريبية لـ  عمـو  إلىحاوؿ أف يوسع نطاقيا بردىا  وا 

ىذا العمـ  ،الحقيقة الكمية الشاممة إدراؾ إلىالماىية ليؤسس عمما جديدا يتوصؿ فيو 

ألنو سوؼ يقدـ العبلج الحاسـ  ىوسرؿالماىوي الجديد أصبح ضروريا مف وجية نظر 

 .2فييا" اإلنسانيةألزمة العمـو في عصره ويحافظ عمى الداللة 

يحاوؿ "نيج المبلئـ في العمـو اإلنسانية، ولذلؾ إف ىوسرؿ يرى في الفينومينولوجيا الم

. 3"تنشيط معقولية إنسانية تحدد اإلنساف غاية ال مجرد وسيمة ،خبلفا لممعقولية التقنية

تيتـ بتوضيح األخطاء التي وقعت فييا العمـو الطبيعية التجريبية  فينومينولوجيا ىوسرؿف

فتمؾ العمـو لـ تحدد ". والنزعة الموضوعية، وبالتالي تحاوؿ رد االعتبار لمذات اإلنسانية

في حيف أف  .4"وسائمو ولـ تيتـ بغاياتو لقد اىتمت باختياراتو و البراكسيس اإلنساني.

فينومينولوجيا ىوسرؿ جعمت مف "الوجود اإلنساني ومعناه وغاياتو" مف بيف اىتماماتيا 

 األساسية.

  

 

                                                           
مكانية حميا،مشكمة العمـو االنسانية ،يمنى طريؼ الخولي 1  .00ص ،المرجع السابؽ 2 تقنينيا وا 
 .030ص  ،المرجع السابؽ ،الفينومينولوجيا عند ىوسرؿ ،سماح محمد رافع 2
.021، المرجع السابؽ، ص"الفينومينولوجيا والمسألة المثاليةإدموند ىوسرؿ "محمد محسف الزراعي،   3  
  4 . 021، صالمرجع نفسو 
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 المبحث الثالث: أزمة الفمسفة.

معنى  إلى اآلف سنتطرؽ، الوضعية منيا واإلنسانية معنى أزمة العمـو إدراؾبعد  

 "أزمة العموم األوروبيةفي كتابو  ىوسرؿ حسب التحميبلت التي قاـ بيا الفمسفة أزمة

مبينا فيو الفينومينولوجيا  ىاومظاىر  ياعند تجميات والتوقؼ والفينومينولوجيا الترنسندنتالية"

كفمسفة ممكنة لتجاوز ىذه األزمة، فاألمر سيزداد خطورة عندما تكوف الفمسفة واقعة في 



 الفصل األول                             التأسيس الفينومينولوجي ألزمة العلوم األوروبية
 

50 
 

 ففيم تتمثل أزمة الفمسفة؟معنى القول ب ماأزمة عميقة، وبالتالي يطرح التساؤؿ التالي2 

  مظاىرىا؟

 

 

 

 

 

 

 

 

بؿ  ،العمـو الوضعية وحدىا ال تتشكؿ في أزمة األوروبيةاألزمة ىوسرؿ بأف يقوؿ   

تطورا ممحوظا يتمثؿ في  الجزئية بحيث شيدت العمـو ،أزمة الفمسفةتتمثؿ أيضا في 

حبلال تحقيؽ نجاحات كبيرة النظرية والعممية، لكف في المقابؿ عرفت الفمسفة تراجعا وان
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وبالنتيجة أزمة كؿ الثقافة الحديثة  ،أزمة العمـو إفومف ىذا األساس" .داخميا)تمزقيا(

 .1"وحدىا أزمة الفمسفة ىي في العمؽ ،العقؿ العمميلى استقبللية إالمستندة 

يرى أف ىذا التطور العممي الذي ال ييتـ بالوضعية السمبية التي تعيشيا الفمسفة لذلؾ إنو  

فأزمة  ،العمـويحدث لمفمسفة سيحدث لكؿ  نفسو معني بيا، بمعنى أف ما)أي العمـ( ىو 

ألمر كانت ىذه األزمة أوؿ ا ،أزمة كؿ العمـو الحديثة كفروع لمفمسفة الشاممةالفمسفة ىي "

نيا أزمة تمس البشرية األوروبية ذاتيا في إ ،أكثر فأكثر جميةفي حالة كموف ثـ أصبحت 

 .2في وجودىا بأسره" ،بأسره حياتيا الثقافيةمعنى 

لئلنساف الذي تسعى العمـو الجزئية لخدمتو، وىذا "أف الفمسفة ىي المعنى الشامؿ وبما   

. إف 3ألف الرياضيات ىي التي أصبحت أـ العمـو بدال مف الفمسفة، في العمـو الحديثة"

تصور الرياضيات عمما كميا "يجعؿ مف العمـ يتخذ شكبل آخر مف التطور ويوجو حياة 

 . 4تماما عف مجرى طرح أسئمة المعنى اإلنساني"اإلنساف نحو مجرى آخر مختمؼ 

                                                           

. 500ص ،المصدر السابؽ ،الترنسندنتالية الفينومينولوجياو أزمة العمـو األوروبية  ،د ىوسرؿدمونإ  1  
 .52ص لمصدر نفسو،ا 2
.027وغياب الحس التاريخي، المرجع السابؽ، ص  2 فينومينولوجيا األزمةمراد قواسمي، أزمة العقؿ النظري  3  
.027المرجع نفسو، ص   4  
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لقد دقت في عصرنا الساعة الحاسمة لممحاولة الجريئة الجسورة " بحيث يقوؿ ىوسرؿ2

، ىذا الفيـ الضيؽ 1"لئلنساف الحديث مف أجؿ جعؿ العمـ القوة الحياتية الحاسمة لوجوده

 إنساني.لمعمـ الحديث قد أدى إلى إقصاء كؿ ما ىو ذاتي وما ىو 

ف يتبيف في مسار جيؿ بشري أيجب "قائبل2  ""األزمةفي كتاب  وىنا يتساءؿ ىوسرؿ 

 ماىيتو الخاصة ىؿ تخمى فعميا عف ،واحد ىؿ انقمبت دعائـ حياة األوروبي بكيفية نيائية

وىذا ما ينطوي أف االتجاه العاـ نحو القوى البلعقبلنية ليس سوى عرض لعياء عميؽ.  أـ

بفضؿ  ،فمسفية أي ،أمؿ الزاؿ ممكنا في تأسيس جديد لثقافة مستقمة حقافي ذاتو عمى 

إف المفيـو الوضعي لمعمـ، ىذا األخير الذي أقصى مف مجالو   ."2تجذير التمعف الذاتي

 الذات،) أسئمة المعنى، بحيث يبرر إقصاءه لكؿ كؿ تمؾ األسئمة المتعمقة باإلنسانية

 . ىذابدعوى أنو يحتـر المقاييس العممية والموضوعيةالقيم، الحرية(  .التاريخ، الدين

النزعة ، و"بحيث أدى ذلؾ النتشار نزعة وضعية في الفمسفة األمر أدى إلى أزمة الفمسفة،

  .3الوضعية تطيح برأس الفمسفة إف جاز التعبير"

ويرى ىوسرؿ أف جعؿ الفمسفة مقترنة بمنيجية العمـ الحديث ىو نوع مف المفارقة، 

تضعنا حياؿ فرض " فينومينولوجياالو  وليس إقصاءه فالفمسفة مف غاياتيا االىتماـ باإلنساف

                                                           

  .  500ص ،المصدر السابؽ ،الترنسندنتالية الفينومينولوجياو أزمة العمـو األوروبية  ،د ىوسرؿدمونإ 
1
  

  :إف أساس أزمة العمـو ىي أزمة الفيـ الذاتي لئلنساف، ال يمكف تجاوز ىذه األزمة إال بتعميؽ ىذا  التمعن الذاتي
  (.500الفيـ الذاتي لئلنساف. أنظر2)األزمة، ص

 .500ص المصدر نفسو، 2
.01المصدر نفسو، ص  3  
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ف نموذج الفمسفة ىو العقؿ ال الطبيعة ألف التفمسؼ طبقا لنموذج الطبيعة ال إأساسي2 

نسانية. فالطبيعة ال تتأسس عمى مبدأ لى تغريب العقؿ أي تغييبو عف داللتو اإلإال إيقود 

بؿ تنبني عمى ريبية مضادة لكؿ بحث في أساس  ،أو تطبيع الوعي فحسب تطبيع العقؿ

وىي سبب أساسي ألزمة الوعي  ،ولذلؾ فيي نزعة مضادة لمعقؿ ،مطمؽ لممعرفة والتفكير

 .1نسانية والوعي الفمسفي والعممي"بأشكالو المتعددة2 وعي اإل

الجذري  ينطمؽ ىوسرؿ، في البحث عف الحؿ ليذه األزمة، مف خبلؿ التحوؿ 

، حيث أف" البشرية األوروبية لحؽ فكرة الفمسفة الشاممة مع بداية العصر الحديثالذي 

أجرت عمى ذاتيا تحوال ثوريا خبلؿ عصر النيضة. لقد ثارت عمى كيفية الوجود 

، مف أجؿ إحياء الفكرة األصمية 2الوسطوية القائمة إلى ذلؾ الحيف، ونزعت عنيا كؿ قيمة"

بشرية لمفمسفة "كانت تريد أف تعيد تشكيؿ ذاتيا بحرية، وكاف المثؿ المثير إلعجابيا ىو 

لسؤاؿ لكف ا."أعجبت بالنمط الحياتي الذي يسود اإلنسانية القديمة لقد ."3العصر القديم

لدى ىذه  ىو الشيء الرائع الذي عثرت عميو أوروباالذي يفرض نفسو ىنا ىو2 ما

اإلنسانية القديمة؟ أو بعبارة أخرى2 ما الذي وجدتو أساسيا وجوىريا وجديرا باالقتداء في 

 .4ىذه اإلنسانية القديمة؟"

                                                           
 .32ص ،المرجع السابؽ "،والمسألة المثاليةالفينومينولوجيا ،  إدموند ىوسرؿ"محمد محسف الزراعي 1

.07، صالمصدر السابؽ ،الترنسندنتالية الفينومينولوجياالعمـو األوروبية و أزمة  ،دموند ىوسرؿإ  2  
أي بشرية العصر اليوناني الكبلسيكي.    
.07المصدر نفسو، ص  3  
.71 المرجع السابؽ، نادية بونفقة، فمسفة إدموند ىوسرؿ2 نظرية عالـ الحياة،  4  
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ويجيب ىوسرؿ عف ىذه األسئمة قائبل2 "اعتبرت أف األساسي لديو ليس سوى  

و بأكمميا الشكؿ "الفمسفي" لموجود الذي يتمثؿ في أف يضع اإلنساف بحرية لذاتو ولحيات

 .1، مف الفمسفة"العقل المحضقواعد انطبلقا مف 

والفمسفة النظرية في منظور ىوسرؿ تقع في المرتبة األولى، بحيث ترتكز عمى   

ا، تأسيس التأمؿ العقمي لمعالـ المتحرر مف رباط التقاليد والعادات، واألحكاـ المسبقة أيض

لى مبدئو األعمى2 "تتعرؼ آخر األمر في العالـ ذاتو إلى العقؿ  والغائية المذيف يسكنانو وا 

 .2اإللو"

وكؿ مف يرغب في التحرر عميو بالمجوء إلى الفمسفة، ولذا يعتقد ىوسرؿ بأف الفمسفة  

. عف بوصفيا" نظرية ال تجعؿ الباحث وحده حرا، بؿ كذلؾ كؿ مف لو تكويف فمسفي

لعصر القديـ حسب المثؿ الموجو االستقبللية النظرية تترتب االستقبللية العممية. إنساف ا

)...(، أنو ال يكفي رؿ ذاتو بتبصر عمى أساس العقؿ الحلمنيضة ىو اإلنساف الذي يشك

أف يعيد اإلنساف تشكيؿ ذاتو ىو فقط أخبلقيا، بؿ ينبغي أف يعيد تشكيؿ كؿ المحيط 

                                                           

. 07، صالمصدر السابؽ ،الفينومينولوجياالترنسندنتاليةالعمـو األوروبية و أزمة  ،دموند ىوسرؿإ  1
  

.01، صنفسوالمصدر    2  
  الكانطي الذي يدفع قدما الستعماؿ "العقؿ الحر"، "تجرأ  يبدو واضحا جدا ىنا بأف ىوسرؿ متأثر بالموقؼ العقبلني

عمى استعماؿ عقمؾ"، ذلؾ ىو شعار التنوير الكانطي الذي ال يمكف إنكاره، وىذا رغـ أف ىوسرؿ يقر صراحة بأنو 
يستميـ ىذا الشعار مف العصر اليوناني الكبلسيكي، ولكف مع ذلؾ فيناؾ سبٌؽ واضح وجمي لكانط في التحريض عمى 

ستعماؿ العقؿ بيذه الجرأة والشجاعة النظرية والعممية. أنظر2) مراد قوسمي، أزمة العقؿ النظري2 فينومينولوجيا األزمة ا
  ( .070وغياب الحس التاريخي، ص
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بداىات بمعنى أف يوجيو انطبلقا مف ". 1البشري، الوجود السياسي واالجتماعي لمبشرية"

نما يجب أف يعيد تأسيسيا  فمسفة كمية، فمسفة ال يكتسبيا اإلنساف بواسطة تقميد أعمى وا 

ال لف يكوف ىنالؾ أي معنى لمحرية التي يريد اإلنساف  مف خبلؿ بحث ونقد خاصييف، وا 

 . 2تحقيقيا"

ىوسرؿ أف فكرة الفمسفة التي سادت اإلنسانية القديمة ليست ىي المفيـو نفسو  يشير 

المعارؼ التي ذي كاف يسود خبلؿ القروف الوسطى الذي يتركز فقط عمى مجموعة مف ال

وبقيت ىذه الفمسفة كما تصورىا القدماء محافظة عمى  بقيت سجينة المدارس والمعاىد،

، لكف ومع ذلؾ رغـ ذلؾ التحوؿ الذي طرأ عمييامف الناحية الشكمية  فكرتيا األصمية

العمـ ، العمـ الشامؿ الكميى لمعصر الحديث بمعنى "احتفظت صوريا في القروف األول

التي تأسست ىي ليست سوى فروع تابعة لمفمسفة  تعد كؿ العمـو ذلؾول  .3"بكمية الكائف

ترمي إلى اإلحاطة بكيفية عممية  ديكارت ، وىذه الفمسفة الجديدة التي أصبحت معالواحدة

 صارمة بكؿ األسئمة المعقولة في وحدة نسؽ نظري، وعف طريؽ منيجية بداىية قطعية

  .4تقدـ لمبحث ال متناه، لكف منظـ عقميا" وفي"

                                                           

.01ص  أزمة العمـو األوروبية والفينومينولوجيا الترنسندنتالية، المصدر السابؽ، ،إدموند ىوسرؿ  1  
.11الحياة، المرجع السابؽ، ص موند ىوسرؿ2 نظرية عالـنادية بونفقة، فمسفة إد  

 
2  
3 .01الترنسندنتالية، المصدر السابؽ، ص دموند ىوسرؿ، أزمة العمـو األوروبية والفينومينولوجياإ 

  

  قطعي(apodiktisch)لوصؼ البداىة التي تمغي مبدئيا، ومسبقا كؿ إمكانية لمشؾ  2 يستعمؿ ىوسرؿ ىذا النعت
  (.00أي كؿ إمكانية ألف يصبح ما تـ تبينو ببداىة موضع شؾ. أنظر2)األزمة، ص

.00المصدر نفسو، ص  4  
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صرح واحد يتطور باستمرار مف جيؿ إلى جيؿ ويتألؼ "أف تحقيؽ  ديكارت كاف يعتقدبيذا 

نظريا، مف شأنو أف يجيب عف كؿ المشاكؿ المطروحة أو مف حقائؽ نيائية ومترابطة 

 .1المتصورة، سواء تمؾ المتصمة باألشياء الواقعية وبالعقؿ، أي مشاكؿ الزمنية والخمود"

ىذا ىو اليدؼ الذي كاف يسعى إليو ديكارت، ولكف كما تبيف ىو ىدؼ يخفي  ىكذا،

لفمسفة، وىذا بالفعؿ ماحدث ضمنيا بحدوث فشؿ لمعمـو وتأزميا، في حالة ابتعادىا عف ا

عف كؿ تمؾ األسئمة التي تدرج  تخمى"خاصة مع سيطرة المفيـو الوضعي لمعمـ الذي 

تحت المفاىيـ الضيقة تارة والواسعة تارة لمميتافيزيقا، وضمنيا كؿ األسئمة التي تنعت في 

يعيا ىذه األسئمة جمحيث يرى ىوسرؿ بأف   .2غموض بأنيا "األسئمة العميا واألخيرة"

ىنا يعتبر العقؿ عنوانا لؤلفكار ، وىافي كؿ صوره الخاصة متصمة بمشاكؿ العقؿ

)ال مشروطة(. عندما يصبح و"المثؿ )المطمقة(،)األبدية(، )فوؽ الزمنية(التي ليا صبلحية

اإلنساف مشكبل )ميتافيزيقيا(، مشكبل فمسفيا نوعيا، فإنو يكوف موضع سؤاؿ ككائف عاقؿ، 

سؤاؿ، فإف األمر يكوف متعمقا )بالمعنى(، بالعقؿ في التاريخ،  تاريخو موضعوعندما يكوف 

مشكؿ اإللو يتضمف، كما ىو واضح، مشكؿ العقؿ)المطمؽ( كمنبع غائي لكؿ العقؿ في 

العالـ، )لمعنى( العالـ، وسؤاؿ الخمود ىو أيضا بالطبع سؤاؿ يتعمؽ بالعقؿ، وكذلؾ سؤاؿ 

                                                           

. 10السابؽ، ص رجعنادية بونفقة، فمسفة إدموند ىوسرؿ2 نظرية عالـ الحياة، الم  1  
.00الترنسندنتالية، المصدر السابؽ، ص األوروبية والفينومينولوجيادموند ىوسرؿ، أزمة العمـو إ   2  
   ،)ىذه المشاكؿ ىي، بكيفية صريحة، تيمة الفروع التي تيتـ بالمعرفة )أي المعرفة الحقيقية والحقة، المعرفة العقمية

قا، الفعؿ عمى أساس العقؿ العممي(. بالتقويـ الحقيقي، والحؽ)القيـ الحقة كقيـ لمعقؿ(، بالفعؿ األخبلقي)الفعؿ الخير ح
  (.00، صاألزمة)2أنظر
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ه األسئمة الميتافيزيقية يقوؿ ىوسرؿ أنيا تتخطى العالـ كؿ ىذ ،أففي الواقع  . 1الحرية"

، أسئمة تحتوي فكرة العقؿ في معناىاباعتباره عالـ الوقائع المحضة، إنيا تتجاوزه باعتبارىا 

ولذلؾ فيي في مرتبة أعمى مف األسئمة المتعمقة بالوقائع. مع ذلؾ فإف المذىب الوضعي 

شأف الفمسفة متناسيا أف وحدة الفمسفة، كما فيميا ال يعترؼ بيذا ويصّر عمى التقميؿ مف "

القدماء، مستمدة مف الوحدة المتماسكة لكؿ وجود، وىي الوحدة التي تؤدي إلى تصور 

، وىو ترتيب مستمد، كما نرى، مف ترتيب ذي معنى لموجود وبالتالي لمشاكؿ الوجود

 .2طبيعة األشياء ال مف أىواء الفيمسوؼ وميولو"

مشاريع عممية متطورة، بما  البشرية الجديدة، ىذه األخيرة التي شيدت ىوسرؿ أف يوضح

ي اعتقدت بأنيا اكتشفت المنيج الشامؿ الحقيقي"الذي يجب فييا تمؾ العمـو الوضعية، والت

أف تبنى بواسطتو ىذه الفمسفة النسقية التي تبمغ ذروتيا في الميتافيزيقا، وذلؾ جديا كونو 

البشرية الجديدة التي كانت تفتخر  هىذ . (Philosophia perennis)"3فمسفة دائمة

في قياـ  ، األمر الذي يعني أنيا فقدت الثقةبازدىارىا العممي لـ تبقى ثابتة عمى موقفيا

"المثاؿ عوض أف يتحقؽ في الواقع عرؼ انحبلال  غير أف ىذا فمسفة شاممة تناسب مثميا،

أو تفككا داخميا، األمر الذي أوقع كؿ العمـو المعاصرة في أزمة ذات طبيعة خاصة)...( 

باعتبارىا عموما تأسست أصبل كفروع لمفمسفة، إف ما حدث في الواقع ىو أف ىذه العموـ 
                                                           

.01، 00ص ص2  أزمة العمـو األوروبية والفينومينولوجيا الترنسندنتالية، المصدر السابؽ، ،إدموند ىوسرؿ  1  
.13ص السابؽ، رجعنادية بونفقة، فمسفة إدموند ىوسرؿ2 نظرية عالـ الحياة، الم  2  
نشاط فمسفي خالد ومتجدد تجددا ذاتيا. أي فكرة    
.01الترنسندنتالية، المصدر السابؽ، ص دموند ىوسرؿ، أزمة العمـو األوروبية والفينومينولوجياإ   3  
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د لدييا أزمة حادة انعكست مف صارت فروعا لفمسفة كمية وىمية ال حقيقية، األمر الذي ولّ 

انييار اإليماف في الفمسفة أصاب حتى إف  .1جديد عمى معنى الفمسفة في حد ذاتو"

جعؿ يالذي ىو التعارض القائـ بيف تطور العمـو وتأـز الوضع الفمسفي  أف الفبلسفة حيث

"إذ يدعي البعض بأف الفمسفة، مع ىذا  ،بالفمسفةيفقدوف تماما الثقة  أنفسيـ الفبلسفة

التطور العممي، صارت مف دوف موضوع ومف ثمة مف البلـز عمييا التكيؼ مع المفيـو 

)...( إلى جانب اّدعاءات أخرى السائد لمعمـ وعميو ينبغي االستغناء عف ميمتيا التقميدية

ىذا دعوة لبقاء  حاجات اإلنساف كميا وفي ترى بأف العمـو الوضعية ال يمكنيا تمبية

  .2الفمسفة". المفيومة بما ىي مجرد نمط مف الحياة الروحية غير قابؿ لبلتصاؼ بالعممية"

ذ يرى أنو يجب إ ،الموقفيف السابقيف عف كؿ مف يختمؼ ىوسرؿفي حيف كاف موقؼ  

"مع عدـ  .التي توجو حياة اإلنساف النظرية والعممية ،بالفكرة األصمية لمفمسفة التمسؾ

أنو ال  ىوسرؿ فحسب. 3القبوؿ بالخوض في أي نقاش يتعمؽ برفض عمميتيا وصرامتيا"

 ذا تحققت الفكرة األصمية لمفمسفة.إال إتجاوز ىذه  يمكف

                                                           

. 12نادية بونفقة، فمسفة إدموند ىوسرؿ2 نظرية عالـ الحياة، المرجع السابؽ، ص  1  
   وبالتالي في الفمسفة يجب أف نوضح كيؼ انتيى بعد ذلؾ إلى كيفية ، مفارقة النجاح الكبير في مجموعة مف العمـو

إلى فشؿ ذريع باعتبار أف خمفا غير مفيوـ بقي ينيؾ، مثؿ سرطاف خفي، ثقة الفمسفة بذاتيا.  -كما يزعـ–كميا 
  (.017، صاألزمةأنظر)

    فمسفة أولى". "ىي  أي ميمتيا األصمية بما 
.027ص المرجع السابؽ، وغياب الحس التاريخي، 2 فينومينولوجيا األزمةمراد قواسمي، أزمة العقؿ النظري  2  

.021المرجع نفسو، ص   3  
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عادة الصمة بالغاية البدئية لمعمـ إ2 اليـوميمة الفمسفة  يطرح"النظر في حقيقة األزمة  إف 

ومف أجؿ ذلؾ البد مف إصبلح  ،ومحاولة تحقيؽ ىذه الغاية ،الناشئة في الفمسفة اليونانية

ار العقؿ كي تصير واعية بمصيرىا وقادرة مف ثـ عمى متابعة مس األوروبية نسانيةاإل

 . 1"، وتمؾ ىي الغاية مف الفمسفة المسماة مثالية مجاوزةباتجاه الحقيقة ببل كمؿ

حياء إبإعادة  الوضع المتأـز تجاوزيربط مصير الفمسفة المتمثؿ في  ىوسرؿىكذا نجد 

"إف الريب بصدد  بشرية العصر القديـ. عندغايتيا األصمية التي وجدت عمييا أوؿ مرة 

إمكانية الميتافيزيقا، وانييار االعتقاد في فمسفة شاممة تقود اإلنساف الجديد يعني في الوقت 

نفسو انييار االعتقاد في )العقؿ( كما فيمو القدماء، عندما وضعوا اإلبستمي في مقابؿ 

ألشياء، ذلؾ أف العقؿ ىو الذي يجب أف يقدـ في المقاـ األخير معنى لكؿ ا. "2الدوكسا

القيـ واألىداؼ، "أي ىو ما يمنحيا ارتباطا معياريا بما يدؿ عميو منذ بدايات الفمسفة لفظ 

 .3ومعالقو، أي لفظ الكائف" -الحقيقة في ذاتيا–الحقيقة 

الذي يمنح معنى لمعالـ، وأيضا  )مطمؽ(وبالتالي سيحدث انييار االعتقاد في عقؿ  

، وحتى حريتيا ،سيؤدي ذلؾ إلى انييار االعتقاد في معنى التاريخ، وفي معنى اإلنسانية

حيث تتمثؿ ىذه األخيرة في إمكانية اإلنساف عمى أف يعطي معنى عقميا لوجوده 

 . الشخصي واالجتماعي
                                                           

 .00، المصدر السابؽ، ص مباحث منطقية2 مقدمات في المنطؽ المحض ،دموند ىوسرؿإ 1
(.52، صاألزمة2)نقبل عفأي العمـ في مقابؿ الرأي.    
.52السابؽ، ص ىوسرؿ، أزمة العمـو األوروبية والفينومينولوجيا الترنسندنتالية، المصدردموند إ  2  
.52ص المصدر نفسو،  3  
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االعتقاد ال يعني سوى فقداف  حيث يؤكد ىوسرؿ ىذا الفكرة قائبل2 "إف فقداف اإلنساف ليذا

ذاتو(، في وجوده الحقيقي المميز لو الذي ال يممكو دائما سمفا، وال يممكو  )فيو ىو االعتقاد

سمفا بمجرد مايممؾ بداىة )أنا موجود(، بؿ ال يممكو إال في صورة كفاح مف أجؿ حقيقتو، 

كفاح ديثة باعتبارىا وىذا واضح في تاريخ الفمسفة الح .1مف أجؿ أف يجعؿ ذاتو حقيقية"

، ىذا المعنى الذي وبالنتيجة مف أجؿ معنى بشرية حقيقية مف أجؿ معنى اإلنساف،

 بواسطتو يتمكف اإلنساف مف تخطي المحف والمآسي وبالنتيجة شعوره بالراحة والرضا.

كما تتمثؿ حقيقة األزمة أيضا، مف حيث فقداف الفمسفة لموحدة والتماسؾ الداخمي، ألف  

مما أثَّر سمبا عمى وحدة موضوع الفمسفة وعمى "الفمسفية تعدد الحقائؽ العممية والرؤى 

خبلؿ القرف التاسع عشر ومطمع القرف  الفمسفي وحدة الحقيقة بشكؿ عاـ. فالنشاط

مف أىميا وأشدىا تأثيرا  عمى  إلى نزعات ريبية ونسبية قد خضع في مجممو العشريف

2 الطبيعة. وىي نزعات حمت محؿ األنساؽ الكبرى)...( ولذلؾ فالجيد العصر آنذاؾ

الفينومينولوجي سيرتكز عمى التعجيؿ بتوحيد الحقيقة الفمسفية والكشؼ عف صبلحيتيا 

  .2النظرية والعممية"

كانت األزمة أيضا مف حيث انفصاؿ العمـو عف بعضيا البعض وانفصاليا كذلؾ  

الفصؿ القسري بيف الفمسفة والعمـ. فصؿ أوؿ مف جية األنساؽ النظرية "عف الفمسفة، ألف 

بيف ماىو عممي معرفي وبيف ماىو  كانط التي تتعالى بالفمسفة عمى العمـ. فمنذ أف ميز
                                                           

.50إدموند ىوسرؿ، أزمة العمـو األوروبية والفينومنيولوجيا الترنسندنتالية، المصدر السابؽ، ص   1  
  2 .025السابؽ، ص المرجع ،"المثالية الفينومينولوجيا والمسألةإدموند ىوسرؿ " محمد محسف الزراعي، 
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الفمسفة في تأمؿ أفكار ميتافيزيقية. فاألنساؽ تثبت غالبا انحصر دور  ،فمسفي ميتافيزيقي

. وفصؿ مف جية النزعة إذلؾ الدور وتأكد جدارتو وأحقيتو مميزة  ياه عف حقؿ العمـو

ثبات النمط البلمشروع لكؿ تأمؿ نظري خالص إلى إالعممية أو الوضعية التي تنتيي 

لى مجرد إولكؿ األفكار والماىيات المتولدة عنو. فالفمسفة تختزؿ في أفضؿ الحاالت 

في حيف يعتبر ىوسرؿ أف فكرة الفمسفة ال تتوقؼ عند حدود   .1"نشاط ناظـ لنتائج العمـ

ما أف ذلؾ الموقؼ ليس فكرة نسؽ مغمؽ مف األفكار المطمقة، إنيا تقدـ موقفا نظريا، عم

توجو نظري خالص أو مجرد نزعة عقمية. فنموذج الفمسفة التي طورىا ىوسرؿ ىو "مجرد 

 ."2العمـ بالمعنى الصاـر لمكممة

األزمة التي تعيشيا أوروبا حاليا ىي أزمة مصير، حيث أنَّيا تجتاز أزمة  إف يقوؿ ىوسرؿ

وجود وىي ما تشكؿ خطرا مميتا، وعمى ىذا األساس يقوؿ ىوسرؿ2 "ليس ألزمة الوجود 

األوروبي سوى مخرجيف2 أفوؿ أوروبا في اغترابيا عف المعنى العقمي لحياتيا والسقوط في 

عاث أوروبا انطبلقا مف روح الفمسفة بفضؿ بطولية لمعقؿ عداء الروح وفي البربرية، أو انب

يذه األزمة التي تشكؿ خطرا لمعناه أف الحؿ الوحيد  ،3تتخطى النزعة الطبيعية نيائيا"

 عمى الوجود البشري األوروبي يتمثؿ في تحقيؽ الفكرة التي تعمؿ عمى تشكيؿ أوروبا، إنيا

 فكرة الفمسفة العممية الصارمة.
                                                           

 .025 ،2020 صص إدموند ىوسرؿ "الفينومينولوجيا والمسألة المثالية"، المرجع السابؽ،   محمد محسف الزراعي، 1
أنظر المبحث الثاني مف الفصؿ الثاني.      

.020، صالمرجع نفسو   2  
.550الترنسندنتالية، المصدر السابؽ، صدموند ىوسرؿ، أزمة العمـو األوروبية والفينومينولوجيا إ  3  
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 خالصة:

عامة، لقد طالت األزمة كما يقوؿ ىوسرؿ اإلنسانية األوروبية، بؿ واإلنسانية  

حيث عرفت ىذه البشرية أزمة في العمـو الوضعية وفي العمـو اإلنسانية، ولـ تبقى عند 

تعقيدا، ألف األمر ىذا الحد فقط بؿ امتدت حتى إلى الفمسفة، وىنا ستكوف المسألة أكثر 

 ،أزمة العمـو إف"حيث يقوؿ ىوسرؿ  لفمسفة واقعة في أزمة.سيكوف خطيرا عندما تصبح ا

 ىي في العمؽ ،العقؿ العمميلى استقبللية إوبالنتيجة أزمة كؿ الثقافة الحديثة المستندة 

ىذا الوعي بالمأزؽ الفكري الثقافي بدأ ىوسرؿ سعيو  بدافعو  .1"وحدىا أزمة الفمسفة

الفمسفي، بحيث قاـ بنقد العمـو الوضعية التي قامت بإقصاء الذات اإلنسانية مف دائرتيا 

إف ىوسرؿ يؤكد بأف ىذا النقد الموجو العممية بدعوى أنيا تسعى إلى تحقيؽ الموضوعية. 

 ؿ داللة متصمة بالحياة اإلنسانية.لمعمـو ال يتعمؽ البتة بعمميتيا، بؿ لفقدانيا ك

، فإف ىذه األخيرة تحاوؿ محاكاة باألزمة الواقعة في العمـو اإلنسانيةوفيما يتعمؽ  

مناىج العمـو الطبيعية، عمى الرغـ مف اختبلؼ الظاىرة النفسية مع الظاىرة الطبيعية. 

التجريبي، ألنو ىو ولذلؾ يضع ىوسرؿ المنيج الفينومينولوجي كمنيج بديؿ عف المنيج 

 المبلئـ لمعمـو اإلنسانية.

فيي تعني انتشار نزعة وضعية داخميا،  حيث أف  أزمة الفمسفة معنى أما عف 

المفيـو الوضعي لمعمـ، العمـ الحديث الذي أقصى مف مجالو كؿ تمؾ األسئمة المتعمقة 
                                                           

. 500ص ،المصدر السابؽ ،الترنسندنتالية الفينومينولوجياو أزمة العمـو األوروبية  ،ىوسرؿ إدموند  1  
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القيـ،  ،تاريخ، الديفال الغاية، باإلنسانية، بحيث يبرر إقصاءه لكؿ ألسئمة المعنى) الذات،

  الحرية( بدعوى أنو يحتـر المقاييس العممية والموضوعية.

لكف ىذه النزعة الموضوعية التي تييمف عمى ىذه الثقافة تؤوؿ العمـ تأويبل ضيؽ يقصي 

األسئمة المتعمقة بالوجود اإلنساني، وىي تثبت ىذا اإلقصاء بأف العمـ ال يمكف أف يقـو إال 

ودقيقة، بمعنى يجب أف يبتعد عف كؿ نزعة ذاتية نسبية. ولنفي ىذا عمى أسس موضوعية 

التصور، يبيف ىوسرؿ أف العمـ الوضعي الحديث يتأسس، بالرغـ مف دقتو وموضوعيتو، 

مف أجؿ و  عمى التجربة اليومية التي تعطى بكيفية ذاتية نسبية، في أفؽ عالـ العيش. 

عادة ربط العمـو الخروج مف األزمة اإلنسانية األوروبية، يجب  العودة إلى عالـ العيش وا 

 الحديثة بأساسيا المنسي.



 

 

 

 

 

 الفصل الثاني:

:التاريخ وعالم العيش في منظور الفينومينولوجيا  
 



 

 المبحث األول:

:النقد الفينومينولوجي للتاريخ  

 

من اليسير على المرء أن يدرك أن  "
المذهب التاريخي، إذا ماتحقق على  

نحو متسق، يؤدي إلى نزعة ذاتية  
شكية متطرفة. عندئذ تفقد أفكار:  

تفقد مثل   -الحقيقة والنظرية، والعلم
 سائر األفكار".

.97ص  إدموند هوسرل، الف لسفة علما دقيق ا،   



 

 المبحث الثاني:

:العودة الفينومينولوجية للتاريخ  

ليس هناك شك  " 
أننا نحتاج إلى التاريخ  
أيضا، ال على نحو ما  

 يحتاج إليه المؤرخ".
. 301إدموند هوسرل، الف لسفة علما دقيق ا، ص  



 

 المبحث الثالث:

:التأسيس الفينومينولوجي لعالم العيش  

"نعيش دائما في عالم العيش ونحن  
على وعي بذلك)...(، نعيش غاياتنا في  

كل حال ونحن واعين به كونه أفق ا، 
سواء تعلق األمر بغايات عابرة ومتغيرة  

أو بهدف يوجهنا على الدوام)...( 
بمعنى عالم العيش الموجود تلق ائيا على  

 الدوام".
. 444إدموند هوسرل، األزمة، ص    
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  تمهيد:

إف  ،في غاية التعقيد الحديث عف موضوع التاريخ في فينومينولوجيا ىوسرؿ يعتبر 

محمد كما يقوؿ الباحث صح التعبير، ذلؾ ألنو )التاريخ( يطرح مشكال في الفينومينولوجيا 

"ال تمغي الفينومينولوجيا الترنسندنتالية المتجمية  .أو بمعناه ، يرتبط بإمكانومحسن الزراعي

 "تأمالت ديكارتية""، في المنطق الصوري والمنطق الترنسندنتاليفي " "األفكار"،في كتاب 

نما تدمج بصورة خاصة القمؽ المنطقي الذي كاف يوجو   "األبحاث المنطقية".أي شيء، وا 

التاريخ )...( لقد انفتح الفكر والحاؿ أف ىذا القمؽ المنطقي يقصي شيئا مف معنى 

اليوسرلي، أوال، عمى النزعة النفسانية، بحيث سيبقى ىذا الفتح مسممة لكؿ الفمسفة 

 .1الترنسندنتالية الالحقة، وبيذا تـ التنكر في البداية لفمسفة التاريخ"

يتبيف مف خالؿ كؿ مؤلفات ىوسرؿ مساريف مختمفيف، مسار فينومينولوجي يدعو لمعودة إلى 

ومسار آخر يأمر الفينومينولوجي باالنفتاح عمى الوعي التاريخي، أي  *الوعي اإلنساني

"فموقع التقاليد الفمسفية مف تفكير ىوسرؿ تراوح في الغالب بيف  ضرورة العودة إلى التاريخ.

                                                           
   نظر فنومنولوجية ومف وجية نظر نعني بإمكاف التاريخ ىنا وجاىة الحديث عف فكر تاريخي موضوعي مف وجية
فات الوعي كميا. فمف منظور تمؾ الفمسفات ال معنى لألحداث خارج الكوجيطو، ألف البداية الحقيقية ىي تمؾ التي سفم

ريخ. ولذلؾ يتحدث دريدا عف صعوبات الرؤية التاريخية داخؿ فينومينولوجيا ىوسرؿ، االكوجيطو  نفسو ال مف التتنطؽ مف 
. نقال إنو ينتيي إلى فرضية مفادىا أف ىوسرؿ ال يمكنو أف يقبؿ بتاريخ موضوعي أمبيري أي تاريخ يوجو الوعي مف خارجو

 (. 33نولوجيا والمسألة المثالية"، صعف3 )محمد محسف الزراعي، إدموند ىوسرؿ "الفينومي

مراد قواسمي، ريكور في مدرسة الفينومينولوجيا3 إرىاصات العقالنية والتاريخ، مؤلؼ جماعي3 )بوؿ ريكور والفمسفة(،  1
  .111، 112، ص ص3 1111، سنة1إشراؼ3 نابي بوعمي، منشورات اإلختالؼ، الجزائر، ط

  الفينومينولوجيا ومحركات الخالص الثقافي(. 3أنظر المبحث الثاني، الفصؿ الثالث( 
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ألنو يميي عف العودة إلى الذات، ورغبة في تممؾ  **توجو )راديكالي( يعمؽ التراث الفمسفي

 .1دواعي الفالسفة بإحياء مقاصدىـ لتوضيح برنامج الفينومينولوجيا وتعييف ميمتيا التاريخية"

في الفكر اليوسرلي، موقؼ ينتقد فيو النزعة  وعميو سنكوف ىنا أماـ موقفيف متضاديف

 ريخ.التاريخية نقدا شديدا، وموقؼ آخر يمجد فيو التا

كما سوؼ نتطرؽ إلى مسألة عالـ العيش عند ىوسرؿ، ذلؾ ألف ىذا األخير يمثؿ 

أيضا الطريؽ إلى الفينومينولوجيا. ولذلؾ يؤكد ىوسرؿ عمى ضرورة العودة إلى عالـ العيش 

باعتباره أصؿ كؿ عمـ. ىذا األخير)العمـ( الذي قاـ بنسياف أساسو األصمي، األمر الذي أدى 

 لحدوث األزمة.

 

  

 

                                                           
   3يضع ىوسرؿ كؿ العمـو بما فييا عمـ التاريخ بيف قوسيف، كما أنو يخضع النظرة التاريخية إلى نقد جذري. نقال عف

 .(33)المرجع نفسو، ص
  1 .33، 33، ص ص3 المرجع نفسو 
  1في مقالو المذكور3 فيو يقيـ تضادا يكاد يكوف نيائيا بيف أعماؿ ىوسرؿ األولى وخاصة أفكار  ريكور أنظر مثال 

(. فالتضاد حاصؿ عنده 1231-1231( وأعمالو األخيرة3 محاضراتو حوؿ األزمة) 1231( والتأمالت)1211والمنطؽ )
ال إؿ الثانية. اف أي فمسفة لمتاريخ ليست ممكنة بيف فمسفة كوجيطو بمورتيا األعماؿ األولى, ورؤية تاريخية بمورتيا األعما

نقال عف3)محمد محسف الزراعي، إدموند ىوسرؿ . بإفراغ فمسفة ىوسرؿ مف الكوجيطو وفتح الوعي عمى التاريخي
 (.33"الفينومينولوجيا والمسألة المثالية، ص
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 .المبحث األول: النقد الفينومينولوجي لمتاريخ

لقد وجو ىوسرؿ نقدا الذعا لمنزعة التاريخية باعتبارىا نزعة ريبية، ويتضح ذلؾ النقد  

حيث إف أعمالو األولى "سواء المنطقية منيا أو حتى  .(1111الموغوس)في مقاؿ 

الترنسدنتالية ال تحتوي عمى أي امتياز لمتاريخ ومكانتو ضمف منظومة العمـ، وىو، أي 

، الذي يمغي التاريخ مف تصنيؼ العمـو عمى أفالطونىوسرؿ، في ىذا أقرب إلى موقؼ 

"  .1العمـو

مف اليسير "بية والنسبية، ولذلؾ يرى ىوسرؿ بأف المذىب التاريخي يؤدي إلى الري

عمى المرء أف يدرؾ أف المذىب التاريخي، إذا ماتحقؽ عمى نحو متسؽ، يؤدي إلى نزعة 

 . 2تفقد مثؿ سائر األفكار" -ذاتية شكية متطرفة. عندئذ تفقد أفكار3 الحقيقة والنظرية، والعمـ

ال يستطيع أف  أو ببساطة العمـ التجريبي لإلنساف حسب ىوسرؿ إف عمـ التاريخ

لف يكوف القرار العممي الذي يتخذ بشأف الصحة نفسيا وبشأف " .يحقؽ الصحة العممية

ولذلؾ ال يمكف  .3"لف يكوف أبدا مف اختصاص العمـ التجريبي -مبادئيا المعيارية المثالية

فمثال إف عالـ الرياضة ال يمكنو أف يجعؿ مف عمـ  االعتماد عميو واتخاذه كأساس لمصحة
                                                           

جامعة وىراف، سنة  دكتوراه،الأطروحة  ىوسرؿ"،، تأصيؿ التأويؿ "قراءة في تصور التاريخ في فينومينولوجيا مراد قواسمي  1
 .11ص ،1111، 1112

.92ص المصدر السابؽ، ،دقيقاإدموند ىوسرؿ، الفمسفة عمما   2  
  تارخي وما ىو اجتماعي إمبريقيا ولذا يمـز تعميقو، والتوجو نحو عمـو  فاإلعتقاد الطبيعي يميد طريؽ لمضياع في ما ىو

تأصيؿ التأويؿ "قراءة في تصور التاريخ في فينومينولوجيا  الساذج ليا. أنظر3 )مراد قواسمي،روح مختمفة تماما عف الفيـ 
 .(12، صالمرجع السابؽ ىوسرؿ"،

.11الفمسفة عمما دقيقا، المصدر السابؽ، ص ،إدموند ىوسرؿ  3  
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كما يتمقى منو اإلرشادات  هلف يتجو ىو أيضا نحو تاريخ األساس في نظريتو، فيو "ال

والتعميمات عف حقيقة النظريات الرياضية، فمف يخطر ببالو أف يقيـ عالقة تربط التطور 

 .1")أي حقيقتيا(ألحكاـ الرياضية بمسألة الحقيقة، متثاالت واالتاريخي لإل

كيؼ ؿ إمكانية عمـ التاريخ، وىي كالتالي3 "يطرح ىوسرؿ العديد مف األسئمة حو  

يتعيف عمى المؤرخ أف يتخذ قرارا بشأف حقيقة األنساؽ الفمسفية المعطاة، وخاصة بشأف إمكاف 

قياـ عمـ فمسفي صحيح في ذاتو؟ وما الذي يجب عميو أف يضيفو مف أقواؿ يمكف أف تزعزع 

 .2"يماف الفيمسوؼ بفكرتو، أي فكرة3 قياـ فمسفة حقة؟إمف 

تقدـ وتثمر إال نتائج تاريخية. فالرغبة سواء في إثبات "التاريخية أف  ال يمكف لألسباب

حسب ىوسرؿ ال  .3"حالةنما ىي ضرب مف اإلإاألفكار أو في تفنيدىا عمى أساس الوقائع 

يمكف لممؤرخ أف "يضع أحكاـ قيمة والذي اليريد أف يفيـ التطورات المحضة فحسب إال أف 

تبريرىا وتأسيسيا. إف معيار ما ىو رياضي  -بوصفو مؤرخا -وال يستطيع يفترضيا مقدما

يكمف في عمـ الرياضة، ومعيار ما ىو منطقي يكمف في عمـ المنطؽ، ومعيار ما ىو 

 .4أخالقي يكمف في عمـ األخالؽ إلخ"

                                                           
 .11ص الفمسفة عمما دقيقا، المصدر السابؽ، ،إدموند ىوسرؿ  1
.11المصدر نفسو، ص  2  
.11المصدر نفسو، ص  3  
.13المصدر نفسو، ص  4  



االفصل الثاني                                       التاريخ وعالم العيش في منظور الفينومينولوجي  
 

70 
 

فالمؤرخ يسعى إلى أف يكوف عمميا لكي يتمكف مف تقويـ كؿ العمـو مف خالؿ رؤيتو 

ذا لـ وألجؿ ذلؾ "فعميو أف يتممس أسباب التأسيس ومناىجو في ىذه المباحث. و  التاريخية، ا 

عمـو متطورة عمى نحو دقيؽ، فيمارس عندئذ التقويـ عمى تكف ىناؾ مف ىذه الزاوية، 

لنقؿ3 بوصفو رجال ذا نزعة أخالقية، أو رجال ذا إيماف ديني، ولكف  -مسئوليتو ىو الخاصة

 . 1"اإلطالؽ ليس بوصفو مؤرخا عمميا عمى

وبناءا عمى كؿ تمؾ العيوب التي يتميز بيا عمـ التاريخ، ينظر ىوسرؿ إلى المذىب  
التاريخي عمى أنو غمطة معرفية )ابستمولوجية( حيث نجده يقوؿ3 "يجب، بسبب نتائجو 

فإنني  -المذىب الطبيعي مف قبؿالمحالة أف يرفض بنفس الطريقة العنيفة التي رفض بيا 
بأوسع معاني  أؤكد بشكؿ صريح أنني معترؼ تماما بالقيمة اليائمة لمتاريخ زلت أود أفال

 . 2بالنسبة إلى الفيمسوؼ"-الكممة

 نقد هوسرل لممذهب التاريخي الهيغمي: -1

في مذىبو   هيغلكما رأينا مع ىوسرؿ وكيفية نقده لمتاريخ، سوؼ نتطرؽ اآلف إلى نقد 
"ىو الفيمسوؼ التاريخي عف أصالة، إذ قدـ فمسفة باعتبارىا النتيجة  ىيغؿ، ألف التاريخي

ية الحتمية والنيائية لتطور الفكر الفمسفي السابؽ عميو، وذىب إلى أف فكرة الفمسفة الكم
تتحقؽ إال في التاريخ. أي عبر تجميات جزئية في مذاىب مختمفة. وفي حيف ينظر ىيغؿ ال

                                                           

.13ص إدموند ىوسرؿ، الفمسفة عمما دقيقا، المصدر السابؽ،  1  
3 )العودة الفينومينولوجية إلى التاريخ(.أنظر المبحث الثاني مف ىذا الفصؿ    
.13المصدر نفسو، ص  2  
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تاريخي ومعبرة عف روح عصرىا. نظر ىوسرؿ إلى فمسفتو  إلى فمسفتو عمى أنيا نتيجة تطور
 .1("تأمالت ديكارتيةعمى أنيا )

أف المعرفة أو الفمسفة ال تكوف  ؿغىيفحسب  ،فيمسوفا تاريخيا بامتياز هيغل يعد

 عمى حد قولو ذلؾ أف الفمسفة بالتاريخ،ذا ارتبطت ارتباطا وثيقا إال إ حقيقية وصحيحة

ألف  ،يتبع فيو الالحؽ السابؽ ،فالفكر الفمسفي ىو فكر تاريخي مستمر ،تاريخية صيرورة

 .ىوسرؿ مف طرؼ ىيجؿ وفي ىذه النقطة اتيـ ،الفمسفات السابقة ىي تعبير عف عصرىا

 لى النسبية في المعرفة.إؿ تؤدي غىذا األخير يرى أف ىذه المنيجية التي يضعيا ىي

د فعؿ سمبية عمى العمـ والتطور يرى ىوسرؿ بأف فمسفة ىيغؿ قد أدت إلى "ردو 
ف بإدعائيا أنيا ىي الصحيحة وىي آخر فمسفة. وأف منيجيا ىو المنيج الوحيد  العممي، وا 

 .2الصحيح سدت الطريؽ أماـ أي محاولة لجعؿ الفمسفة عمما صارما"

وعميو فإف ىوسرؿ قاـ عف قصد باستبعاد ىيغؿ مف فمسفتو، يقوؿ ىوسرؿ إف "مذىب ىيغؿ 
وىو يقصد بذلؾ أنو ليس مؤسسا عمى أساس منيجي واضح بالمعنى الفمسفي، غير عممي 

أي عمى منيج فمسفي عمى شاكمة المنيج الديكارتي أو المنيج الفينومينولوجي ذاتو. الحقيقة 
. كما وىذه ىي المفارقة الكبرى أف لييغؿ منيجا فمسفيا ويسمى بنفس اإلسـ3 الفينومينولوجيا

 .3ساسا مف المبادئ الواضحة. وىذا ىو منيجو الجدلي"أف لديو منيجا بمعنى أ

                                                           
)الحوار المتمدف، العدد  الفمسفي وتاريخ الفمسفة،أشرؼ حسف منصور، موقؼ ىيغؿ وىوسرؿ مف العالقة بيف المذىب   1

 11.33، سا3 1111أوت  11تاريخhttp://www.ahewar.org/m.asp?i=1583     3  ،  الموقع31123
 .المرجع نفسو  2
   ومحركات الخالص الثقافي(.الثالث3 )الفينومينولوجيا أنظر المبحث الثاني مف الفصؿ 
 المرجع نفسو.  3
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ة نسبية، ذلؾ ألنيا "تحتوي عمى قدر كبير فينتقد ىوسرؿ فمسفة ىيغؿ العتبارىا فمس 

أف يقوؿ كما  .1مف التاريخية وتعترؼ بدور كبير وىاـ لمتاريخ في تشكيؿ الحقيقة الفمسفية"

يفتقد إلى نقد لمعقؿ. إف فينومينولوجيا ىيغؿ ذاتيا مف بيف أىدافيا العديدة تتجاوز  مذىبو

، وممارسة فمسفية جديدة تتجنب نقد العقؿ ىذا وتبحث في اإلبستومولوجيا إشكاليات نقد العقؿ

 بطريؽ آخر غير طريؽ نقد العقؿ.

، وىو عة طبيعيةيؤدي إلى رد فعؿ ذي نز  ي التاريخي في رأي ىوسرؿييغمالمذىب الإف 

يقصد بذلؾ أنو مف فرط مثالية ىيغؿ المطمقة والمتطرفة فإنيا تثير رد فعؿ عكسي وشديد 

المذىب ىوسرؿ انتقد  .2أيضا نحو النزعة الطبيعية، وىو يقصد بيا النزعات المادية"

 ،متحرر جذريا مف كؿ المسبقات الفمسفة كعمـ صاـرالتاريخي بشدة ذلؾ أنو ال يحقؽ لنا 

نسانية لى الذات اإلإ العودةيجب  إنو ىوسرؿيقوؿ  .الفكرة األصمية لمفمسفةفمكي نحقؽ ىذه 

 .دراكا مباشرا لمموضوعاتإىذه األخيرة التي تعطينا  ،الخالصة

ذا تـ إال إيستخمص أنو ال يمكف تحقيؽ الفمسفة الترنسندنتالية بكيفية جدية وعميو  

أي عمى الكيفيات األصمية لعطاء  ،الحدس والبداىةلى إاالعتماد عمى الوصؼ المستند 

                                                           
 ، المرجع السابؽ.أشرؼ حسف منصور، موقؼ ىيغؿ وىوسرؿ مف العالقة بيف المذىب الفمسفي وتاريخ الفمسفة  1
    لقد نشأت التاريخانية، بما ىي فمسفة رؤية العالـ، عف التصورات الطبيعية نتيجة لظيور العمـ الطبيعي)...( بعدما تـ

الطبيعة بالنسبة لمعمـ  -"اكتشاؼ التاريخ" وتأسيس عمـو الروح، وبموجب أف لكؿ مف ىذيف العمميف موضوعو الخاص
تأصيؿ التأويؿ "قراءة في )مراد قواسمي، فاف الحقائؽ العممية كميا. أنظر3فإنيما يزي -الطبيعي والروح بالنسبة لعمـو الروح

  (.31صتصور التاريخ في فينومينولوجيا ىوسرؿ، 

 ، المرجع السابؽ. موقؼ ىيغؿ وىوسرؿ مف العالقة بيف المذىب الفمسفي وتاريخ الفمسفة، أشرؼ حسف منصور  2
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نياية نزعة نسبية عف " ىوسرؿ مفالفينومينولوجية يع تحميالتىذه ال فمف خالؿ .1األشياء"

غير قادرة عمى ضماف حقيقتيا الخاصة، أي نزعة شكية فيصبح، بذلؾ، االنتقاؿ إلى الموقؼ 

و ىشاشة النزعة التكوينية اإلمبريقية التي الفينومينولوجي ضروريا بواسطة عدـ القدرة، ىذه، أ

-science desاألحداث) -لػ -تفتقد، باسـ وضعية ال تفيـ نفسيا بأنيا تنغمؽ في عمـ

faits2و عمما لمروح"( والوقائع سواء كاف عمما طبيعيا أ. 

 :دلتايفمسفة التاريخ عند نقد هوسرل  -2

 في محاوالتو المستمرة إليجاد منيج مالئـ لمعمـو اإلنسانية دلتايجيود  تسعى 

 الترابطوبالنتيجة ألجؿ تجاوز قصور المدرسة التاريخية، ىذه األخيرة التي تفتقر فكريا إلى 

بيف التجربة التاريخية  يربطبناء أساس معرفي جديد  ولذلؾ وكؿ لنفسو مسؤوليةالمنطقي، 

نقد وىذا فحوى قصده مف وراء استكماؿ كتاب كانط )" .ةواإلرث المثالي لممدرسة التاريخي

( ذلؾ أف المدرسة التاريخية وأماـ الزحؼ اليائؿ نقد العقؿ التاريخي( بػ )العقؿ المحض

 .  3والمظفر لمعمـو الطبيعية قد انيموا كثيرا بمسألة التدليؿ عمى عممية المعرفة التاريخية"

يمكف القوؿ إف صح التعبير أف دلتاي غارؽ في المدرسة التاريخية، ألنو وبالرغـ مف  

" فإنو مع ذلؾ يعطي األفضمية جون استيوارت ميلتأثره بالنزعة التجريبية وبالتحديد "تجريبية 
                                                           

 .31ص ،المصدر السابؽ ،الترنسندنتالية أزمة العمـو األوروبية والفينومنولوجيا ،دموند ىوسرؿإ 1
 .12ص المرجع السابؽ، ،فينومينولوجيا ىوسرؿ""قراءة في تصور التاريخ في  تأصيؿ التأويؿ مراد قواسمي،  2
  3 )أزمة العمـو اإلنسانية(.أنظر الفصؿ األوؿ المبحث الثاني 
قسـ الفمسفة والعمـو اإلنسانية،  مؤمنوف بال  سمير جواؽ، دلتاي وصياغة التأويمية كأساس منيجي لمعمـو اإلنسانية،  3

  .13، ص1111سنة حدود لمدراسات واألبحاث، المممكة المغربية، الرباط، 
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مجاؿ العمـو اإلنسانية عمى تاريخية الوجود "ي ف( يؤكد دلتايلممدرسة التاريخية. حيث نجده )

ني، أي أف وجوده يتألؼ مف ماض وحاضر ومستقبؿ. مف ىنا سارع دلتاي إلى إقامة اإلنسا

 .1فمسفة اإلنساف ككائف تاريخي"

أنو فقط بفضؿ التاريخ نستطيع أف نحقؽ فيما لمذات اإلنسانية، ذلؾ أف مسألة  دلتايفحسب 

فمسفة "رؤية أف  "بماالخاص.  فيـ الوعي اإلنساني تتمثؿ في استئناؼ الوعي بتاريخية وجوده

العالـ" في نظر ىوسرؿ، نزعة تاريخانية، فيي فمسفة الالعقؿ، ورغـ اعتراضات دلتاي 

الحادة. يستمر ىوسرؿ في التفكير بأنو، دلتاي، ككؿ تاريخاني ال يتجنب النزعة النسبوية وال 

   .2حتى الشكية منيا. إذ أنو يقـو بمزج المعايير النظرية بالحدثية التاريخية"

إذ يكوف التاريخ قابال لمفيـ والتأويؿ لسبب التاريخ في نظر دلتاي رؤية لمعالـ " يعتبر 

الشرط األوؿ "أف  يرى حيث .3لالنفتاح عمى الحياة اإلنسانية"واحد ىو أف يكوف التاريخ قابال 

إلمكانية عمـ التاريخ ىو أنني )دلتاي ىو الذي يتحدث( أنا نفسي كائف تاريخي، وأف 

التاريخ ىو الشخص نفسو الذي يصنعو، بحيث يرجع  األمر في ىذا  الشخص الذي يدرس

كمو إلى مسألة التجانس ما بيف الذات والموضوع، أو باألحرى، التجربة كما يخوضيا، ويعيد 

 .4ذاؾ خوضيا، وىذه ىي التجربة التاريخية عند دلتاي"

                                                           
 .11، المرجع السابؽ، صسمير جواؽ، دلتاي وصياغة التأويمية كأساس منيجي لمعمـو اإلنسانية  1
 .31ص تأصيؿ التأويؿ "قراءة في تصور التاريخ في فينومينولوجيا ىوسرؿ"، المرجع السابؽ، مراد قواسمي،  2
 .31المرجع نفسو، ص  3
 .33ص المرجع نفسو،  4
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التمييز "يمكف الألنو لكف ىوسرؿ ينتقد موقؼ دلتاي حوؿ التاريخ بصفتو فمسفة رؤية العالـ، 

(، تذوب كؿ ضروب l’historiqueمابيف القيمة والوجود في إطار تصعيد اعتبار التاريخي )

الواقعية والمثالية، وليذا فإنو ال بد مف إعادة توجيو ىذه الفمسفة )رؤية العالـ( نحو المعالـ 

الحكمة والعمـ الفمسفية الصارمة، إذ تـ تحديد نطاقاتيا، مف قبؿ، بصورة متعارضة مع 

المطمقيف، وىو ما يرجع في فمسفتو إلى عدـ استيعاب األساس النظري الفمسفي، اإلغريقي 

 . 1بتحديد أكثر دقة"

، ىذه نظرا لما عرفو العصر الحديث مف أزمات وآالـ، بسبب النزعات الريبية والنسبية

الحقيقي الذي يمثؿ األخيرة التي حطمت كؿ القيـ العميا، فإنو يحتاج إلى العمـ الفمسفي 

ف عصرنا يريد أف يعتقد في "الحقائؽ الواقعية" فقط. واآلف، فإف إالخالص لتمؾ األزمة. "

الحقيقية الواقعية األقوى إنما ىي العمـ، ومف ثـ فإف ما يحتاج إليو عصرنا أكثر إنما ىو عمـ 

ىذا العمـ  لكف يؤكد ىوسرؿ بأننا ال نستطيع أف نحقؽ ذلؾ اليدؼ، أي تحقيؽ  .2"فمسفي

إذا كنا بالنزعة الجذرية المتعمقة بماىية العمـ الفمسفي الحقيقي ال نقبؿ شيئا "الفمسفي، إال 

ف ننبير نحف أنفسنا بأية أسماء أمعطى مقدما، وال ندع شيئا تقميديا يمر عمى أنو بداية، وال 

لممشكالت ذاتيا ميما تكف عظيمة، فإننا باألحرى نحاوؿ الوصوؿ إلى البدايات مستسمميف 

 .3"ولممقتضيات التي تنشأ عنيا

                                                           
 .31، 31تأصيؿ التأويؿ "قراءة في تصور التاريخ في فينومينولوجيا ىوسرؿ"، المرجع السابؽ، ص ص3  مراد قواسمي،  1
 .113إدموند ىوسرؿ، الفمسفة عمما دقيقا، المصدر السابؽ، ص  2
 .113ص المصدر نفسو،  3 
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 إلى التاريخ. ةالفينومينولوجي ةالعودالمبحث الثاني: 

لقد رأينا في المبحث السابؽ كيؼ كاف ىوسرؿ ينظر إلى عمـ التاريخ، اآلف سوؼ  

نقدـ رؤية أخرى ليوسرؿ حوؿ التاريخ، والتي نقوؿ عنيا إف صح التعبير ىي رؤية تحوي 

نوع مف المفارقة، ألف في البداية قاـ ىوسرؿ بتعميؽ التاريخ وفيما بعد نالحظ مدى اىتمامو 

ىذا االنتقاؿ  حوؿ ىذا األمر يدعو إلى الغرابة والتساؤؿ .مشكؿ التاريخفي مرحمتو المتأخرة ب

 الموجود في فكر ىوسرؿ، أي عف تحوؿ ىوسرؿ مف مرحمة ال تاريخية إلى مرحمة تاريخية.

"وىؿ يعني ذلؾ التحوؿ وقوع ىوسرؿ نفسو في نزعة ريبية تاريخية كانت عنده موضع نقد 

 .1؟"1211منذ سنة 

الىتماـ بالتاريخ بالرغـ أنو انتقده، وذلؾ بسبب األوضاع األليمة التي "مر يعود ىوسرؿ إلى ا

بيا العصر الحديث واألحداث التي عايشيا ىو نفسو تدفع إلى القبوؿ بأىمية المنعطؼ الذي 

إذ يمثؿ ظيور التاريخ في المرحمة األخيرة مف أجراه في االشتغاؿ عمى نصوصو الفمسفية، 

كبرى، فاألزمة فعال تشكؿ تيديدا لمصير أوروبا قاطبة وال بد ليا  فكره إشكالية ذات أىمية

 .2مف خالص"

يقترح العودة إلى التاريخ وأننا بحاجة إليو، لكف ىذا ال يعني أف التاريخ بالمعنى كما  

أننا نحتاج ليس ىناؾ شؾ الموضوعي الذي كاف مع ىيغؿ ودلتاي، وفي ىذا الصدد يقوؿ3 "

                                                           
 .31ص إدموند ىوسرؿ "الفينومينولوجيا والمسألة المثالية"، المرجع السابؽ، محسف الزراعي، محمد  1
 .312ص  المرجع السابؽ، ،تأصيؿ التأويؿ "قراءة في تصور التاريخ في فينومينولوجيا التاريخ"مراد قواسمي،   2
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ألف التاريخ بيذا المعنى سيؤدي بنا  .1"عمى نحو ما يحتاج إليو المؤرخإلى التاريخ أيضا، ال 

في تمؾ التعقيدات التي تنشأ في داخميا الفمسفات الكبرى، ولكف مف أجؿ أف إلى الضياع "

تدع الفمسفات ذاتيا وبحسب مضمونيا الروحي تعمؿ عمميا فينا بوصفيا إلياما لنا. فالواقع 

إذا ما عرفنا كيؼ نتأمميا وننفذ إلى  -تضفى عمينا حياة فمسفيةأف ىذه الفمسفات التاريخية 

 .2"روح كمماتيا ونظريتيا

في  يمجده يستبعد التاريخ مف البحث الفينومينولوجي أصبح ىوسرؿ بعد أف كاف  

فقد كاد اىتماـ كتاب األزمة كمو " ويظير ذلؾ بالتحديد في كتابو )األزمة(. مراحمو األخيرة

وأولويتيا الضرورية مف  ،تمؾ الظاىرة3 تحديد داللتيا فيي معنى غائيينحصر في تحديد 

، وتحديدىا مف حيث المنيج الذي يتـ مباشرتيا بو ،حيث ىي مدخؿ لمفمسفة الترنسندنتالية

ظيار وحدة فكرية إبؿ ىو منيج نقدي يقوـ عمى  ،فيو ليس منيجا تاريخيا كما ىو مألوؼ

د أخيرا ميمتيا مف حيث أنيا مطمب لتخمي أزمة خمؼ تعدد الفمسفات وتناقضيا ثـ يحد

 .3اإلنسانية الراىنة"

قصاءه نيائيا كما إالتاريخ وليس مشكؿ قاـ بتأجيؿ النقاش حوؿ ىكذا نفيـ بأف ىوسرؿ 

"فقد تـ تأجيؿ البحث في التاريخ وفي اإلنساف وفي  .فمسفة ىوسرؿاعتبر الكثير مف دارسي 

                                                           
 .113إدموند ىوسرؿ، الفمسفة عمما دقيقا، المصدر السابؽ، ص  1
 .113، صالمصدر نفسو  2
   الفمسفي المذىبي وليس التاريخ الموضوعي.نقصد ىنا بالتاريخ الذي يمجده ىوسرؿ ىو التاريخ 
 .33ص المرجع السابؽ، محمد محسف الزراعي، إدموند ىوسرؿ "الفينومينولوجيا والمسألة المثالية"،  3
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حتى أصبحنا نتوىـ بأف فمسفة ىوسرؿ ال تناقش، بؿ اهلل بموجب ىذه الضرورة المنيجية 

 .1ترفض إمكانية النقاش في مثؿ ىذه الموضوعات ذات العالقة الوطيدة بالتاريخ"

الفينومينولوجيا ليست منيجا تاريخيا كما اعتبرىا البعض بؿ ىي تحميؿ  

وتفسيرنا  ،فينومينولوجي تاريخي قصد معرفة الحوافز األصمية والتكوينات األولى ألي عمـ

يثة قامت بنسياف بيذا التساؤؿ التاريخي ىو أف البشرية األوروبية الحد ىوسرؿلسبب قياـ 

 ىوسرؿ يعمؿ. وىنا األوروبية البداىات األولى والذي نتج عنو األزمة الثقافيةىذه االنجازات و 

عمى وضع كؿ العمـو عمى التحميؿ الفينومينولوجي التاريخي لمعرفة ىذه االنجازات والحوافز 

. ،األصمية السابقة عمى العمـ  ىذه األخيرة ىي التي ساىمت في تشكيؿ ىذه العمـو

التأمؿ الفينومينولوجي التاريخي وليس تتبع  يعني ىوسرؿ مفيـو التاريخ عندإف  

القياـ بالتحميؿ الفينومينولوجي التاريخي  بوبؿ كاف يقصد  ،خياتاريخ نشأة العمـو وتأري

العموـ  بإرجاعيدعو ه نجد. لذلؾ االفتراضات المسبقة وتحديد االنجازات المنسية لمكشؼ عف

 تمكف البشرية الحديثة مف تخطي أزمتيا.  نتيجةوبال إلى أصوليا المنسية، الوضعية الحديثة

فقد استطاع  معنى مغايرا عف ذلؾ المعنى المعتاد ،ىوسرؿ لقد اتخذ معنى التاريخ في نظر

بفضؿ منيجو الفينومينولوجي الغور في الجذور األولى. وعميو فمفيوـ التاريخ عند ىوسرؿ 

                                                           
 .11ص ،1111، 1وىراف، العدد  مراد قواسمي، التاريخ في منظور الفينومنولوجيا، مجمة سمسمة األنوار،  1
  وفي تعريؼ آخر فيو معرفة األحواؿ المختمفة  ،لى مجموع األحداث المدونة في وثائؽإ ،يشير لفظ التاريخ عند أرسطو

 ،معجـ المصطمحات والشواىد الفمسفية)أنظر3 .والمتتالية التي كاف عمييا في الماضي موضوع مف موضوعات المعرفة
 .(13ص ،جالؿ الديف سعيد
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. يجب "إحداث تمييز بيف التاريخ كما يعرفو  ىو التأمؿ الفينومينولوجي التاريخي لمعمـو

فالنوع األوؿ ىو التاريخ الموضوعي كما رأينا  .1لي"المؤرخ والتاريخ كما يفيمو الفيمسوؼ المثا

أما الثاني فمذىبي ُيقِوـ  ،براز ترابطياا  رواية أحداث ماضية و ذلؾ مع دلتاي حيث يعمؿ عمى 

بيف الشكميف المذكوريف  فاالختالؼشكالية فمسفية خاصة. إالمحظات الماضية مف منظور 

 .2"فمسفي مذىبي وتاريخ تاريخ تاريخاني بيفمف التاريخ ىو كاالختالؼ 

الكشؼ عف الغايات والمقاصد الخفية التي  ىو إذف ىوسرؿالتاريخ عند  معنى إف  

 منيايقصد  لى تاريخ الفمسفة الإالعودة  خالؿ مفف .لييا كؿ الفمسفات الماضيةإكانت ترمي 

أي تحديد مراحؿ نشأتيا بؿ اليدؼ مف ىذه  ،د سيرورة تشكميا وتتبع تطورىا التاريخييحدت

 فإذا".التي تحوييا فمسفتو غاياتالمعرفة المقاصد الحقيقية لكؿ فيمسوؼ وتحديد ىو العودة 

قالو  لى ماإباإلنصات ويتحدد ىدفو  ،يدرس تكوف اآلثار الفمسفية وبنياتيا األوؿ كاف

 ،أيما أرادوا قولو مقاصد الفالسفة األبديةنفسو بدراسة يقّيد  *التاريخ الثانيفإف  ،الفالسفة

 .3"ذف يصؿ أقواليـ بما قالو في فمسفتو الخاصةإفيو 

                                                           
 .31محمد محسف الزراعي، إدموند ىوسرؿ "الفينومينولوجيا والمسألة المثالية"، المرجع السابؽ، ص  1
 .31ص  المرجع نفسو، 2
  .أي التاريخ التاريخاني 
* .أي التاريخ  الفمسفي المذىبي 

 .31،39المرجع نفسو، ص ص3   3
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جالء مبادئ الفمسفات والكشؼ عف ميمتيا في بمورة تكوف إلى "إ ييدؼ ألف ىذا التاريخ 

شكالية الفمسفة ومسارىا أكثر مف تحدده بفيـ بنيات فمسفة ما مف خالؿ مبادئيا الخاصة إ

 .1وعالقتيا بزمنيا"

مؤرخ  بعمؿ مشابو لعمؿ يقـو" إف ىوسرؿ مثال عند تحميمو لعمـ الطبيعة الحديث  

بؿ بتحميؿ يريد النفاذ  ،ف األمر ال يتعمؽ بتتبع األحداث والوقائع المتعمقة بيذا العمـإ. العمـو

 .2"بانبثاؽ ىذا العمـلى اإلنجازات الخالقة والحوافز األولية والبداىات األصمية التي سمحت إ

وليس مف  لطالما كاف يؤكد ىوسرؿ عمى الحدس المباشر مف خالؿ العودة إلى األشياء ذاتيا

غير أف الفمسفة إنما ىي في ماىيتيا عمـ البدايات الحقيقية، أو عمـ " الفمسفات.

ىو جذريا  -مف وجية لمنظر–والعمـ الذي ييتـ بما ىو جذري، ال بد أف يكوف  (...)األصوؿ

 .3"نفسو في طريقة بحثو

إف الفمسفة بقدر ما "إف العودة لألصوؿ تمكننا مف معرفة المقاصد والغايات لكؿ الفمسفات.  

ترجع إلى أصوليا النيائية، فإنيا تتعمؽ عمى التحقيؽ بماىيتيا وىي أف عمميا العممي إنما 

يجب عمى  ، فإف أكبر خطوةاألساس يتحرؾ داخؿ مناطؽ الحدس المباشر. وعمى ىذا

عصرنا الحاضر أف يقـو بيا ىي أف يتعرؼ أنو عف طريؽ الحدس الفمسفي، بالمعنى 

الصحيح، أي بمعنى اإلدراؾ الظاىرياتي لمماىيات، ينفتح ميداف ال حد لو لمعمؿ، ويقوـ عمـ 

                                                           
 .39 محمد محسف الزراعي، إدموند ىوسرؿ "الفينومينولوجيا والمسألة المثالية"، المرجع السابؽ، ص 1

 .112إسماعيؿ المصدؽ، الفمسفة في عصر العمـ والتقنية3 نظرة فينومينولوجية، المرجع السابؽ، ص  2
 .113، 113ص ص3  المصدر السابؽ، إدموند ىوسرؿ، الفمسفة عمما دقيقا،  3
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يكتسب بغير استعانة بكؿ المناىج الرمزية كثرة مف أدؽ المعارؼ وأكثرىا حسما، لكؿ فمسفة 

 . 1"مقبمة

منيج ال مف القياـ بيذه التأمالت حوؿ معنى التاريخ فقط عف طريؽ  ىوسرؿلقد تمكف  

ف إ .التكوينية الفينومينولوجياإلى الستاتيكية  الفينومينولوجيا"مف وتحولو  الفينومينولوجي

لى القصدية الحية التي إاعتماد المنيج الفينومينولوجي التكويني يجب أف يمكف مف النفاذ 

تمؾ القصدية التي تكمف في  تأو عموما أي شكؿ ثقافي كيفما كان ،منيا عمـ ماانبثؽ 

 .2حتى واف بقيت مختفية عف أنظارىـ" ،والتي كانت تحرؾ مؤسسيو ،أساس ىذا العمـ

لـ ييتـ ىوسرؿ بموضوع التاريخ ليجعؿ منو عمما موضوعيا، يقـو فيو بجمع الوثائؽ  

لى غياىب إعف طريؽ النفاذ  االرتداد يسعى عبر سؤاؿ" التاريخية والحوادث االجتماعية، بؿ

 .3البداىات األصمية األولى ليذا العمـ أو ذاؾ"اإلنجازات األولية و 

ساىموا "الذيف  باألشخاص يقصد مف ورائو االىتماـ الفينومينولوجي التاريخي ال أمؿف التإ

بؿ يتساءؿ عف  ،التي تـ فييا ذلؾ ،البالظروؼ الزمانية والمكانية و ،في نشأة العمـ وتطوره

                                                           
 .113ص الفمسفة عمما دقيقا، المصدر السابؽ، ،إدموند ىوسرؿ  1
  .191ص ص3  ، المرجع السابؽ،الفمسفة في عصر العمـ والتقنية3 نظرة فينومينولوجية ،سماعيؿ المصدؽإ 2

ذ ليس إ ،بما ىو منيج فينومينولوجي يتبناه ىوسرؿ ألجؿ الكشؼ عف البدايات األولى المعيشة لكؿ عمـ االرتدادسؤاؿ   

. لييا في آخر أبحاثوإلصيغ النظرية التي ينتيي يعني قبؿ انجاز القضايا وا ،حميمة -نما برؤية قبؿا  األمر مرتبطا بتأريخ و 
 .(111ص العقؿ النظري3 فينومينولوجيا األزمة وغياب الحس التاريخي، أزمة مراد قواسمي،)أنظر3

 .111صالمرجع نفسو،  3
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التاريخ الذي يقصده  .1"الشروط الكامنة في الوعي البشري مف حيث ىو وعي قصدي

تمؾ البدايات األولى واألصوؿ لكؿ عمى  يحويىو التاريخ المترسب المتحجب والذي  ىوسرؿ

 .شكؿ مف األشكاؿ الثقافية

نما كانت ىناؾ ا  و  ،لـ ينجز ويتكوف بمفرده ودفعة واحدة عمـ أو شكؿ ثقافي جاىز إف كؿ 

صورة ثقافية إال وتندرج  كؿف ،تأسيسوبداىات وانجازات سابقة عميو يرجع ليا الفضؿ في 

لى ضرورة إ ىوسرؿ ىذه األخيرة التي يدعو ،ترسبات إف صح التعبير تحتيا طبقات أو نقوؿ

 ،يجعميا مدينة في تشكميا ما ،ة تاريخيةاألشكاؿ الثقافييتضمف كؿ مف ىذه ". عنيا الكشؼ

أو ذاؾ رغـ إمكانية  ،ألفعاؿ محددة وانجازات محددة تبقى حاضرة في ىذا الشكؿ الثقافي

تكشفو الميمة  ،وىذا وفقا ألف كؿ شكؿ ثقافي أو مؤسسة ثقافية تاريخا مترسبا نسيانيا

نما ا  و  ،أو تسمسال ليا ،وليذا ليس تاريخ األشكاؿ الثقافية تساوقا لألحداث والوقائع ،التكوينية

 .2التي تدخؿ في تشكيؿ ىذا الشكؿ الثقافي أو ذاؾ" ،ىو تاريخ الدوافع األصمية والحوافز

 

 

 

                                                           
 .191ص ، المرجع السابؽ،الفمسفة في عصر العمـ والتقنية3 نظرة فينومينولوجية ،سماعيؿ المصدؽإ  1

   فالماضي ال يتالشى  ،أو باألحرى ما يسميو باإلمساؾ ،حولو بما يسمى بحضور الزماف الماضي االصطالحىذا ما تـ
 . (113ص ،أزمة العقؿ النظري3 فينومينولوجيا األزمة وغياب الحس التاريخي ،قواسمي . نقال عف3)مرادوال يندثر

 .111ص ،المرجع نفسو 2



االفصل الثاني                                       التاريخ وعالم العيش في منظور الفينومينولوجي  
 

84 
 

 عمم الهندسة والبحث عن أصل العموم:-1

، حينما بدأ الهندسة عمم، أي في حديثو عف ذلؾنموذجا يبيف  ىوسرؿ لقد قدـ لنا  

، تـ اكتشاؼ ىذه البداىات األولى يبحث عف أصؿ ىذا العمـ، ومف خالؿ التأمؿ التاريخي قد

ففي الوقت الذي قامت البشرية األوروبية الحديثة بنسيانيا وتيميشيا قاـ ىوسرؿ باستئنافيا 

 مف جديد ورد االعتبار ليا.

شكؿ  كؿف لمغائية التاريخية التي تتضمنيا،االنجازات الماضية أىمية كبيرة نظرا  ىذه تمثؿو 

ىو  ىوسرؿحسب  ذلؾونسياف  ،ال ولو حوافز ماضية يرتكز عمييا دائماإثقافي في الحاضر 

قصاء الذي تـ بحؽ البداىات ب واإليولذلؾ يرفض ىذا التغي ،بمثابة الطعف في الظير

النسياف والذي  ذلؾ يعكسياوقد رأينا النتائج السمبية التي  ،عمـواالنجازات السابقة عمى ال

 مخص في األزمة.تُ 

أف )...(  يفرض عمينا االىتماـ". ىذا األصؿ المنسي استعادةىو  ىوسرؿيريده  ما  

ال ينبغي أف نوجو  غاليميه.نقدـ في البداية عمى تأمالت لـ تكف بالتأكيد تخطر عمى باؿ 

ونحو كيفية الوجود التي كاف يحمميا معناىا في  التقميدية الجاىزة اليندسةنظرنا فقط نحو 

الحكمة اليندسية  في ذىنو ىو كما في ذىف كؿ المتأخريف الذيف توارثوا  ،وغاليميذىف 

طار اليندسة الخالصة أو يستعمموف اليندسة في تطبيقات إسواء أكانوا يشتغموف في  ،القديمة

أف نسأؿ ارتداديا عف المعنى األصمي  ،بؿ وقبؿ كؿ شيء ،أيضاعممية. ينبغي فوؽ ذلؾ 
                                                           

  تكممنا حوؿ ىذا الموضوع في المبحث الثالث مف ىذا الفصؿ "التأسيس الفينومينولوجي لعالـ العيش". لقد 
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وفي الوقت نفسو  ،التي تـ توارثيا والتي استمرت صالحيتيا في ىذا المعنى بالذات لميندسة

 أمؿالتيتبيف مف خالؿ  .1"" ىندسةلػوبقيت في كؿ أشكاليا الجديدة ىي " ا، استمر بناؤىا

بأف ىناؾ مجموعة مف  و،اليندسة الحديث مع غاليميعمـ  عمى ىوسرؿبو  قاـ التاريخي الذي

ساىمت االفتراضات والحوافز األصمية سابقة عمى ذلؾ العمـ قبؿ أف تكتمؿ صورتو النيائية 

 و.في تأسيس

وىذا ىو السبب الحقيقي  ،بأسبقية وجودىا يصرحولـ  ،لـ يذكرىا أبدا هغاليميلكف  

عمـ أي  ،فيذه الصورة الثقافية الجاىزة. أشرنا سابقاكما  ىوسرؿلظيور األزمة حسب 

لكف ىذا األخير تشكؿ عمى معطيات ماضية  ،اليندسة الحديث قد اكتمؿ شكمو في الحاضر

فالوعي الثقافي لو زمنية  ،باإلمساؾ ىوسرؿعميو  يطمؽ ما ذلؾو  ،لى المستقبؿإويتطمع 

 .الحاضر والمستقبؿ ،الماضي روفة،وأبعاده الثالثة المع

يقصد بذلؾ االىتماـ بشخصية ال ىوسرؿ في حديثو عف غاليميو ننتبو إلى أفيجب أف 

ييـ ىنا ليس ىو تعقب الوقائع فما و، بؿ إنو ييتـ بالمقاصد الثقافية التاريخية "يغاليم

 .2ف ما ييـ في األساس ىو رصد المعنى التاريخي العميؽ"إ ،مالحقة اآلثار الشخصيةوال

  

                                                           
 .312إدموند ىوسرؿ، أزمة العمـو األوروبية والفينومينولوجيا الترنسندنتالية، المصدر السابؽ، ص  1
 ،113 3ص ص ، المرجع السابؽ،وىيدجر نقد النزعة الموضوعية) أو في مسألة التقنية( بيف ىوسرؿ ،أردالف جماؿ 2

111.  
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يصبح نقطة وىمية تفصؿ  ،جرد عف معيوشية التجربة اذا" الحاضر فبأ ىوسرؿ يرى 

ف إذ يصبح لمحاضر قواـ خاص نعيشو في ما نسميو وعي الزمف. إالماضي عف المستقبؿ. 

أو  ،بؿ ىو تيار زمني ،متالحقة لمحظاتمجرد تراكـ  ،في ىذا الضوء ،زمف التجربة ليس

  .1"الوجو الزمني لتيارية الوعي

المعيوش يتقـو كوحدة شعورية تنساب في بعديف الزمف "حيث أف الحاضر وداخؿ ىذا 

طالؿ(. أو اتجاىيف مختمفيف3 بعد يتجو نحو الماضي في عودة قصيرة األمد نسمييا )اإل

كما أف  ،دوف أف يصبح مف صمب ماضويتو لى الماضيإيعود  )الحفظ( بذلؾ فإف

3 الحفظ اف البعدافىذ."2دوف أف يصبح مف صمب مستقبميتو" يمتد في المستقبؿ( طالؿاإل)

والتشبيو -يؤلفاف وحدة الحاضر الحي الجاري. فكأف الشعور في تجربة الحاضر ،طالؿواإل

لى إطالؿ( واألخرى تنظر لى األماـ) اإلإحداىما تنظر إعينا سائؽ يقود سيارة منسابة3  -لنا

 .3"وذلؾ كمو في آف واحد وعمى نحو مباشر وعفوي ،الوراء كما في مرآة خمفية) الحفظ(

يصؼ ىوسرؿ رؤيتو التاريخية "بأنيا تأمؿ استردادي لمتاريخ، فيو تاريخ مؤوؿ انطالقا مف 

الحاضر ويضيء مجددا الزمف الحاضر نفسو ويعقمنو. ويتحدد مقصد االسترداد التاريخي 

                                                           
 .11، ص 1111اتية، دار التنوير لمطباعة والنشر، لبناف، د.ط، سنة الفمسفة الظاىري إلىمدخؿ  ،نطواف خوريأ   1
 .11صالمرجع نفسو،  2
 .11ص المرجع نفسو، 3
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بدوره اإلعدادي لمثاليتو الفينومينولوجية، إذ ىو يساعدنا في إعداد نفساني حسب ىوسرؿ، 

 . 1الحوافز األصمية والجوىرية التي مف شأنيا أف توقظ اىتمامنا وتحرؾ إرادتنا"فيو يستحضر 

ولكف ذلؾ االسترداد كما يقوؿ ىوسرؿ يظير أيضا بأف تاريخ الفمسفة ال يتمقى "معقوليتو مف 

لحظتو الخاصة )كماض(، بؿ ىو يتمقاىا مف معنى قصدي أو غائي، أي مف زمنو األخير، 

ذلؾ الزمف الذي سوؼ تصبح فيو  .2وجي نفسو )الحاضر("وىو الزمف الفينومينول

عند الفينومينولوجيا فمسفة أولى، الزمف الذي تحقؽ مف خاللو الفمسفة المطمقة كما ظيرت 

الفمسفة اإلغريقية وبخاصة منذ سقراط وأفالطوف. ومع تمؾ الفمسفة )السقراطية واألفالطونية( 

 تبينت وحدة غائية عميا لتاريخ الفمسفة.

نولوجيا الماىوية ىي "الصورة الوحيدة التي يتحقؽ بيا العمـ يىوسرؿ أف الفينوم يبيف 

الفمسفي أو الفمسفة األولى. وىو ىنا يعود مرة أخرى إلى الفكرة أو النظرة القديمة لمفمسفة، 

ألنو ينظر إلى الفمسفة األولى ىي أنيا فمسفة ماىيات ومبادئ أولى وأسس وأصوؿ. وىو 

. ولكف الجديد الذي أتى بو ىوسرؿ ىو أف السبيؿ إلى ىذه الفمسفة 3القديـ"نفس التصور 

 األولى ىو الفينومينولوجيا وبالتحديد الفينومينولوجيا الماىوية.

يممع " مف خالؿ التأمؿ الفينومينولوجي التاريخي الذي قاـ بو ىوسرؿ حوؿ الفمسفة الحديثة، 

ؿ العميقة ألصؿ معنى اليندسة وألصؿ معنى بفضؿ كشؼ المشاك ،ىنا ألوؿ مرة مع غاليميو
                                                           

 .31محمد محسف الزراعي، إدموند ىوسرؿ "الفينومينولوجيا والمسألة المثالية"، المرجع السابؽ، ص  1
 .31المرجع نفسو، ص  2
 موقؼ ىيغؿ وىوسرؿ مف العالقة بيف المذىب الفمسفي وتاريخ الفمسفة، المرجع السابؽ.أشرؼ حسف منصور،   3
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تمعنات ذاتية حوؿ وضعيتنا الفمسفية  إجراءأقصد محاولة  ،فيزيائو الجديدة الذي يتأسس عميو

تاريخية بمعنى غير  ،ف أبحاثنا ىي بالذاتإالحاضرة الخاصة في شكؿ تأمالت تاريخية. 

 .1أي في اتجاه تيمائي يفتح مشاكؿ عميقة غريبة تماما عف عمـ التاريخ المعتاد" ،معتاد

إف كؿ العمـو وبما فييا اليندسة ال يجب أف ننظر في جاىزيتيا فقط، بؿ يجب أف  

 ،ف صح التعبيرإ ،الجاىزة" فاليندسة .نعود إلى بداىاتيا األولى التي ساىمت في تشكيميا

التي ينطمؽ منيا السؤاؿ االرتدادي ىي تقميد. يتحرؾ وجودنا البشري في عدد ال يحصى مف 

أشكالو حاضرا ىنا انطالقا مف التقميد. ىذه  العالـ الثقافي بأكممو يكوف في كؿ .التقاليد

نشأ في  ،ننا نعرؼ دائما سمفا أف التقميد ىو بالضبط تقميدإ ،األشكاؿ لـ تنشأ سببيا فقط

أف  ،تبعا لذلؾ وجد في الماضي بشر وبشريات )...(مجالنا البشري انطالقا مف فاعمية بشرية

المبتكريف األوائؿ مف بينيـ صاغوا الجديد انطالقا مف مواد أولية خاـ ومصوغة سمفا 

 .2روحيا"

عف يرى ىوسرؿ بأف اليندسة نشأت عف اكتساب أوؿ، أي انطالقا مف التقميد، نشأت  

ننا نفيـ كيفية وجودىا الثابتة3 ال يتعمؽ األمر فقط بحركة لمتقدـ مف إفاعميات خالقة أولى "

بؿ بتأليؼ متواصؿ تستمر فيو صالحية كؿ المكاسب وتشكؿ فيو ىذه  ،لى مكاسبإمكاسب 

                                                           
 .311ص والفينويمنولوجيا الترنسندنتالية، المصدر السابؽ، أزمة العمـو األوروبية ،دموند ىوسرؿإ 1
 .311صالمصدر نفسو،  2
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 ،ذا جاز التعبيرإ ،بحيث يكوف المكسب الكمي في كؿ حاضر مقدمة كمية ،المكاسب كمية

 .1ديدة"لمكاسب الدرجة الج

المعنى الحقيقي لمتاريخ في منظور فينومينولوجيا ىوسرؿ ىو التاريخ الذي يرجع إلى 

أو تاريخا لمعمـو الجزئية في أسموب  ،تاريخا لمفمسفة" البداىات األصمية ويتساءؿ عنيا. إف

يمكف مبدئيا أف يجعؿ أي شيء مف تيمتو مفيوما فعميا. ذلؾ أف ال ،تاريخ الوقائع المعتاد

رجاع تشكيالت المعنى إليس سوى  ،أو تاريخا حقا لمعموـ الخاصة ،تاريخا حقا لمفمسفة

عبر السمسمة المدونة لإلحاالت االرتدادية  -التاريخية المعطاة في الحاضر وبالنتيجة بداىاتيا

تعتبر ىذه البداىات  .2"األصمية التي تقـو أساسا ليا لى البعد المنغمؽ لمبداىاتإ -التاريخية

ف التاريخ ليس مف أوؿ "إ صمية المصدر الشامؿ لكؿ مشكالت الفيـ التي تخطر بالباؿ.األ

 . 3األمر سوى الحركة الحية لتصاحب وتداخؿ التكويف األصمي لممعنى وترسب المعنى"

لى البدايات األولى التي انبثقت عنيا أوؿ إيرتبط نشوء كؿ العمـو والمعارؼ النظرية بالعودة 

الرجوع إلى لى ضرورة إكاف يدعو  لطالما لذلؾ ،بالتقميد ذلؾ ىوسرؿيسمي أو كما  ،مرة

ثقافية عظيمة والحاجة  ممارسات نو في السابؽ كاف ثمة بشر ليـ انجازات وأي إ ،التقميد

ثـ وبعد ىذه التأسيسات  ذلؾ اإلبداع الثقافي،لى إدفعتيـ التي اليومية ومتطمبات الحياة ىي 

وبالنتيجة فإنو مف الضروري  ،ـ النظرية ومناىجيا المتطورةاألصمية نشأت ىذه العمو 

                                                           
 .311ص ،المصدر السابؽ ،الترنسندنتالية الفينومنولوجياأزمة العمـو األوروبية و  ،ىوسرؿ إدموند 1

. 331ص المصدر نفسو،  2
  

 .333 ،331 3ص ص ،المصدر نفسو 3
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حقيقي عالف عف ميالد إ ىو غفالياا  ألف نسيانيا و  ،األصوؿ والبدايات اإلفصاح عف تمؾ

 .لألزمة

، سنجد ىذا األخير يتجاوز " فمسفة التاريخ" ميشال هنريلكف لو نعرج إلى فينومينولوجيا 

يرى ىذيف الفيمسوفيف قد سقطا في الواحدية  لفينومينولوجيا ىوسرؿ وىيدغر. إنو

األنطولوجية، حيث أف ىيدغر اىتـ بدراسة الوجود، أي إنيا فمسفة اىتمت بالفينوماف 

)الظاىرة( وكيؼ تتجمى لنا، وأما ىوسرؿ كاف اىتمامو بالوعي، فيي فمسفة متعالية، ترتكز 

 .عمى فيـ الخارج

 

 

                                                           
  ( 2002، 1122ميشال هنري:)  فيمسوؼ فرنسي الىوتي، كانت لو ثقافة موسيقية مف خالؿ أمو، درس الفمسفة في

، واتجو إلى 1211عمؽ في المرحمة الثانوية مف بعد التحرير النازي مف فرنسا عاد إلى االنشغاالت الفمسفية، تقاعد 
فميشاؿ ىنري متعدد األصوات  ،اركسفي م ،الدراسات الالىوتية، مف أىـ مؤلفاتو3 في الفينومينولوجيا ) في أربعة أجزاء(

أما  ،بعنواف ماىية التجمي 1213تحصؿ عمى الدكتوراه األولى  ،فيو ذو نزعة فينومينولوجيا تجريبية ،داخؿ الفينومينولوجيا
 الدكتوراه الثانية بعنواف الفمسفة وفينومينولوجيا الجسد عند ماف فيبرو.( 

  
    يعتبر أف المنيج الفينومينولوجي ىو منيج شامؿ يستخدـ الرد في كؿ المواضيع، وفي ىذا  ميشال هنريوبيذا فإف

) متأثرا بالمسيح(، فيو يعد فيمسوؼ الحياة الذي تجاوز اإلنجيلالشأف يقوؿ3 "أنا الحؽ والحقيقة والحياة"، مف خالؿ كتاب 
ديف، وعميو فإف فينومينولوجية ىنري ترتكز عمى فيـ الفمسفة والعمـو الوضعية انتقاال إلى المسيح مع فكرة الالىوت وال

الداخؿ، فيي محايثة، تيتـ بفينومينولوجيتيف، أي أف الظيور ىو عينيا الظاىراتية مف خالؿ العودة الى أقواؿ المسيح, 
وثانيا3 ) التجمي  تعتمد عمى مبدأيف ىما أوال3 مبدأ الظيور) بقدر الظيور, بقدر الوجود( ميشال هنريوبالتالي ففينومينولوجية

أسس ىذه الفينومينولوجية عمى ىذيف المبدأيف المذاف صاغاه الى التحدث عف ميشال هنري  بمعنى أف ،ىو ىوية الوجود(
الحياة, وعف الميالد مف خالؿ أف كؿ شخص موجود في ىذه الحياة لو ميزتو الخاصة, وعميو فميشاؿ ىنري حاوؿ التأسيس 

ألقاىا  التي  محاضرةجزء مف ال مد بفيـ الداخؿ وتقؼ أماـ التدمير الييدغري لمميتافيزيقا. أنظر3 )لفينومينولوجيا تجريبية تعت
شعبة الفمسفة 3  ،لطمبة الدكتوراه السنة األولى -مستغانـ –" بجامعة عبد الحميد بف باديس بودومة عبد القادرالدكتور3 " 

مكاناتيا العممية3 ميشاؿ ىنري" يـو تخصص3 الفمسفة العممية والممارسات الثقافية بعنواف3  " الفينومينولوجيا التجريبية وا 
 . (1113ماي  11الخميس 
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 التأسيس الفينومينولوجي لعالم العيش.المبحث الثالث: 

في المراحؿ  عالم العيش لى مسألةإ عند ىوسرؿ لقد تطرؽ البحث الفينومينولوجي 

كاف العمؿ و  "،1231فينومينولوجيا عالـ الحياة مرحمة "مف تفكيره أي في  األخيرة

، وكانت دراسة ىوسرؿ واإلنسانيةالفينومينولوجي ييتـ خالؿ ىذه المرحمة بالمواضيع الحياتية 

ليذا الموضوع، ألف األزمة كما أشرنا سابقا طالت جميع مجاالت الحياة، حيث تـ نسياف 

 .عالـ الحياة

أي توجيو بحثو  ،الثقافةبصفة عامة نقوؿ كاف العمؿ في مرحمة معينة وىو طرح موضوع  

أي ، العالـ الثقافي ىوسرؿ الذي يقصد بو ،*"شعالـ العي"لى إالفينومينولوجي ىذه المرة 

                                                           
  بحيث كؿ  فينومينولوجيا ىوسرؿ،ىوسرؿ بثالث مراحؿ تاريخية تحدد مراحؿ التفكير التي مرت بيا  تتسـ فينومينولوجيا

ثانيا3  ،1211 -1121مرحمة رياضية منطقية أوال3 3 ىي ،معينة فينومينولوجية مرحمة تتعمؽ بدراسة مواضيع ومسائؿ
  . 1231والمرحمة األخيرة ىي مرحمة فينومينولوجيا عالـ الحياة  1231-1213مرحمة مثالية ترنسندنتالية 

*  األزمة"، في الواقع يتعمؽ األمر بثالث أزمات تؤلؼ موضوع الكتاب ىي3 أوال3 أزمة الذاتية أو لغز الذاتية وما موضوع"
تتضمنو ىذه مف فيـ لمذات ولمعالـ، ثانيا3 أزمة الفمسفة والعمـو كتجميات لمشروع العقمنة المتطور مف خالؿ إنجازات ذاتية. 
مكانياتيا، معناىا الناجح أو الفاشؿ، ثالثا3 أزمة الثقافة باعتبارىا عالـ اإلنساف العيني الذي تبرىف فيو الذاتية  أزمة حدودىا وا 

  (.191أو تفشؿ. أنظر3 )نادية بونفقة، فمسفة إدموند ىوسرؿ3 نظرية عالـ الحياة، ص العقالنية عف نفسيا
*  (عالم العيشLebenswelt  3) 3تتركب ىذه الكممة مف شقيفWelt  وعالـ Lebenعيش بمعنى حياة الوعي حياة ،

مف حيث ىي حياة قصدية. رغـ أف ىوسرؿ ليس ىو الذي نحت ىذا المصطمح، فقد عرؼ بعد استعماؿ ىوسرؿ لو انتشارا 
و ىوسرؿ اىتمامو لمسألة العالـ.  األفكارواسعا ومارس تأثيرا كبيرا في الفمسفة وخارجيا. منذ الكتاب األوؿ مف كتاب  وجَّ

متو المتأخرة بدأ يستعمؿ مصطمح عالـ العيش بسبب اىتمامو بنقد العمـو الحديثة والنزعة الموضوعية لكف يبدو أنو في مرح
المرتبطة بيا. لذلؾ كاف عمى ىوسرؿ أف يميز المفيـو الفينومينولوجي لمعالـ عف المفيـو العممي لمعالـ. أي العالـ كما 

عالـ العيش لمداللة عمى العالـ مف حيث ىو أفؽ مرتبط  تتمثمو الصيغ والنظريات العممية. ليذا بدأ يستعمؿ مصطمح
بإنجازات الذات. عالـ العيش ىو العالـ الذي تجري فيو حياتنا اليومية، العالـ كما ىو معطى في حياتنا اليومية قبؿ العمـ 

ة عالـ العيش. أنظر3 وخارجو، والعالـ الذي تبدو لنا فيو األشياء بكيفية ذاتية نسبية. إف كؿ ممارساتنا تجري عمى أرضي
 (.133، صاألزمة)
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العالـ األصمي الذي يعتبره األرضية األولى لألشخاص وإلنجازاتيـ ولكؿ الممارسات الثقافية 

 .نسانيةالمختمفة التي تنجزىا الذات اإل

. وكاف اىتماـ ىوسرؿ الذي ترتبط بو حياتنا البسيطة قبؿ العممية اليوميالعالـ األوؿ نو إ 

بإشكالية عالـ العيش في فترة متأخرة رغـ أف ىذا المصطمح ظير ألوؿ مرة في كتاب 

ذلؾ أف ميمة الفينومينولوجيا ىي الكشؼ عف معنى ىذا العالـ  ،1213سنة  "1"األفكار

والتساؤؿ عف حقيقتو. يرى ىوسرؿ أنو ال يمكف أف نبمغ فكرة الفمسفة كعمـ صاـر إال إذا 

صنا مف ذلؾ التصور الضيؽ لمعمـ، حيث سبؽ وأف تحدثنا عف ىذه المسألة وىذا ىو تخم

األمر الذي جعؿ ىوسرؿ يضع العمـو الحديثة والنزعة الموضوعية المرتبطة بيا موضع 

 بتحميؿ فينومينولوجي تكويني.سؤاؿ ونقد جذرييف، وذلؾ عف طريؽ القياـ 

بأزمة عنو، األمر الذي أدى إلى ما يسمى  إف العمـ الحديث قاـ بنسياف األصؿ الذي نشأ

نكار بداىات الفيـ ىذه إأال يؤدي  ،تأممنا األمر بدقة إذا: "، حيث يقوؿ ىوسرؿعالـ العيش

. ولكف قبؿ الولوج 1"لى أف تفقد كؿ حياتنا االجتماعية سندىا؟إعادة التركيب إالقائمة عمى 

                                                                                                                                                                                     
  

 أي العالـ كما تعبر عنو الصيغ والنظريات العممية( ىما تشكيمتاف ناتجتاف عف إنجازات  العممي العالم اليومي والعالم(
مختمفة لموعي القصدي. لكف العالـ العممي ىو تشكيمة مف درجة عميا كما أف إنجازاتو تنتمي إلى درجة عميا. وىذا يعني أف 

ت التي تبني العالـ العممي تفترض إنجازات التجربة العالـ العممي يتأسس عمى العالـ اليومي ويفترضو، كما أف اإلنجازا
 (.131ص األزمة،3)نقال عفعمى أساسيا. اليومية وتقـو 

 .111الترنسندنتالية، المصدر السابؽ، ص  دموند ىوسرؿ، أزمة العمـو األوروبية والفينومينولوجياإ  1
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فما  ى مفيومو، وداللتو عند ىوسرؿ،إلى مسألة نسياف عالـ العيش، ينبغي أوال التطرؽ إل

 معنى عالم العيش في فينومينولوجيا هوسرل؟

ىو"األفؽ الذاتي النسبي لكؿ إمكانيات تجربتنا. إف عالـ  يرى ىوسرؿ أف عالـ العيش 

العيش ىو عالـ تجربتنا اليومية، العالـ الذي نعيش فيو قبؿ كؿ موقؼ عممي أو نظري والذي 

. بمعنى ىو عالـ معطى مسبقا، عالـ العيش 1تعطى فيو األشياء في وضعيات ذاتية ونسبية"

بة قبؿ العممية. فييا يتأسس معنى العالـ وصالحية إنو انجاز لحياة التجر  ،ذاتية تشكيمةىو 

كما أننا في ىذا "، وىو يمثؿ أرضية لحياة البشرية، أي ىو العالـ الذي نتواجد فيو، 2"وجوده

 ننا ذوات أنويةإوتفكيراتيا وتقويماتيا  ذوات فاعمة ليا تجرباتيا ،عالـ الحياة ،العالـ

 .3"البموغيع الغايات وتحضير الوسائؿ وض باستطاعتيا

. يقوؿ ىوسرؿ3 4كاف موجودا دائما لمناس3 حتى قبؿ ظيور العمـ"" إنو عالـ قبمي بحيث

"نعيش دائما في عالـ العيش ونحف عمى وعي بذلؾ)...(، نعيش غاياتنا في كؿ حاؿ ونحف 

واعيف بو كونو أفقا، سواء تعمؽ األمر بغايات عابرة ومتغيرة أو بيدؼ يوجينا عمى 

. أي ىو عالـ عفوي وبسيط، فيو 5معنى عالـ العيش الموجود تمقائيا عمى الدواـ"الدواـ)...( ب

                                                           

.31بؽ، صالترنسندنتالية، المصدر السادموند ىوسرؿ، أزمة العمـو األوروبية  والفينومينولوجيا إ   1  
  ( تشكيمةGebilde .يستعمؿ ىوسرؿ ىذا المفظ لمداللة عمى كؿ ما يتـ بناؤه، تشكيمو، بفضؿ إنجازات الوعي القصدي )

  (.112، صاألزمةأنظر)
.131، صالمصدر نفسو  2  
 .111ص اتية، المرجع السابؽ، الفمسفة الظاىري إلىمدخؿ  ،نطواف خوريأ 3 
 .131ص  ،المرجع نفسو 4
.331دموند ىوسرؿ، أزمة العمـو األوروبية والفينومينولوجيا الترنسندنتالية، المصدر السابؽ، صإ  5  
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مصدر خبرة الذات. لقد برزت عدة خصائص لعالـ العيش عندما قاـ ىوسرؿ بتشخيص 

 األزمة وىي3

3 ىو "عالـ الحواس، إنو عالـ العياف الحسي أو عالـ (عالم حسي)عالم العيش  -أوال

العودة إلى عياف التجربة الحسية دورا بارزا، ذلؾ ألف كؿ مايتبدى الظيور الحسي)...( تمعب 

كشيء عيني في عالـ الحياة لو بطبيعة الحاؿ جسميتو، حتى ولو لـ يكف مجرد جسـ مادي 

كالحيواف، مثال، أو أي موضوع ثقافي، أي حتى ولو كانت لو صفات نفسية أو أي صفات 

بارزة في عممية إدراؾ العالـ، فالموضوعات . إذف لمتجربة الحسية أىمية 1وعيوية أخرى"

 واألشياء ال تتبدى في اإلدراؾ إال مف خالؿ النظر والممس والسمع...إلخ.

 -عالـ العيش–في ىذا العالـ  وذلؾ بقدر ما أننا نتوجو" :(عالم عفوي)عالم العيش  -ثانيا

ذا العالـ، إلى الموضوعات المختمفة بدوف عنونتيا مسبقا، إف الموضوعات تتسـ في ى

بانسيابية حية ىي الوجو اآلخر ال لتبدييا مفيومة بذاتيا مف فرط مألوفيتيا فقط، بؿ لمباشرية 

. أي ىو عالـ طبيعي يتميز بعفوية وبساطة، حيث نعيش فيو "يقظيف 2الوعي العائش أيضا"

نظرية  دائما حاضرا سمفا، موجودا بالنسبة إلينا مسبقا، ىو"أرضية" لكؿ ممارستنا سواء كانت

 . 3أو غير نظرية"

                                                           

.119أنطواف خوري، مدخؿ إلى الفمسفة الظاىراتية، المرجع السابؽ، ص  1  
.111المرجع نفسو، ص   2  
.111، صوالفينومينولوجيا الترنسندنتالية، المصدر السابؽدموند ىوسرؿ، أزمة العمـو األوروبية إ   3  
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( التي Subjektiv"إنو عالـ مف الظاىرات الذاتية)3 (عالم ذاتي ونسبي)عالم العيش  -ثالثا

تتكشؼ أمامنا عندما نعمؿ عمى الرجوع إلى مضاميف الحياة الواعية في ىذا العالـ. ليست 

بدنفسية، أو ىي، لكونيا ظاىرات ذاتية، سيال مف المعطيات الحسية أو مجرد وقائع 

ـ األشكاؿ  باألحرى، ىذه الظاىرات النفسية، تيار عقمي وعيوي وظيفتو تكمف في كونو متقوَّ

 .2تتقّوـ األشياء كميا في عالمنا المحيط بصفتيا أشياء لمذات""بحيث  1المعنوية كافة"

إال ويبيف ىوسرؿ بأف ىذا العالـ الذاتي ىو عالـ نسبي أيضا بحيث ال يستقيـ معنى الحياة  

ـ، في إحدى  "بقدر كونو معنى بالنسبة لنا، أو حتى معنى بالنسبة لي، كؿ معنى ال يتقوَّ

ـ(  -طبقاتو السفمى، بيذه النسبية، أو بيذا االنتساب لمذات ـ) الذات التي يتـ فييا التقوَّ المتقوَّ

 . 3يفقد معنويتو وقيمتو"

كما ىو معروؼ أف الناس في عالميـ المحيط يقوموف  :(عالم عممي)عالم العيش  -رابعا

، ىذا ىو معنى العمؿ كما ىو متداوؿ عميو. إال أف مختمفة بأعماؿ ويمارسوف نشاطات

لمعمؿ دالالت متعددة، "ولإلنساف في بيئتو الحياتية أنحاء مختمفة مف النشاط العممي، فيناؾ 

ينقسـ بدوره إلى قسميف3 القسـ األوؿ ( وىو praxisالعمؿ كما يقوؿ ىوسرؿ، بمعنى المراس)

 .4ىو الممارسة العممية كما يعرفيا اإلنساف منذ أف وجد"

                                                           

. 112أنطواف خوري، مدخؿ إلى الفمسفة الظاىراتية، المرجع السابؽ، ص  1  
 .121ص ،المرجع السابؽ "،الفينومينولوجيا والمسألة المثاليةإدموند ىوسرؿ " ،محمد محسف الزراعي 2
. 131أنطواف خوري، مدخؿ إلى الفمسفة الظاىراتية، المرجع السابؽ، ص  3  
.131المرجع نفسو، ص  4  
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بمعنى كؿ ما ننجزه في حياتنا اليومية ألجؿ إعطاء معنى لموجود الحياتي، أما القسـ الثاني 

ىو نمط آخر وجديد تاريخيا ظير مؤخرا في الحياة البشرية، حيث سمى ىوسرؿ ىذا المراس 

الممارسة النظرية"، ىذه األخيرة ليا "مناىجيا الخاصة، إنيا فف النظريات، فف البحث بػ "

والتوصؿ إلى حقائؽ بمعنى معيف وجديد ليذه لكممة. إنو معنى مثالي غريب عف الحياة 

. إف عالـ العيش يقوؿ 1القبمعممية ويكمف في مطمقة ىذه الحقائؽ وجعميا نيائية وشاممة"

 .2مف قبؿ وموجود عمى الدواـ "كأساس لكؿ ممارسة ممكنة" ىوسرؿ عالـ معطى لنا

يرى ىوسرؿ أف ىذا العالـ كاف موجودا لمناس قبؿ أف  :(عالم قبمي)عالم العيش  -خامسا

 يظير العمـ، وىنا نممس بعض المالحظات التي قدميا ىوسرؿ منيا3

حتى أف مجيوالتو إف عالـ العيش "معطى لنا مف قبؿ في نمطية أو في نماذجية مألوفة،  -1

إف ىي غير آفاؽ غير مكتممة لمألوفاتو بالذات، أي أف مجيوالتو ىي بدورىا آفاؽ ذات 

 . أي إف ىذا المجيوؿ مف شأنو أف ينقمنا مف غير المألوؼ إلى المألوؼ. 3نماذجية مألوفة"

صفة إف عالـ العيش "معطى لنا مف قبؿ كعالـ زمكاني، كعالـ األشياء الزمكانية، وذلؾ ب -2

ىذه األشياء موضوعات فعمية وممكنة لمتجربة القبمعممية. إف لنا في عالـ العيش أفقا عالميا 

                                                           

.131أنطواف خوري، مدخؿ إلى الفمسفة الظاىراتية، المرجع السابؽ، ص  1  
.131المرجع نفسو، ص   2  
.131المرجع نفسو، ص  3  
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كأفؽ إمكانية تجربة األشياء. ىذه األشياء ىي حجارة وحيوانات ونباتات. لكنيا أيضا بشر 

 .1وبنى بشرية ثقافية"

حيزا ىاما في فينومينولوجيا "البداىة3 يأخذ مصطمح "إن عالم العيش عالم بديهي -سادسا

إف عالـ العيش ىو "نبع (. )تأمالت ديكارتيةىوسرؿ، حيث تناولو بالتفصيؿ في كتابو 

البداىات األصمية األولى. إف المعطى عمى نحو بدييي دائما معطى ىو ذاتو)...( إف كؿ 

ي عالـ ، "فكؿ ما يبدو أكيدا ف2إثبات أو تحقيؽ ممكف إنما يعود بنا إلى بداىات أولى"

التجربة والفكر مجموعا مف المعطيات التي تتميز ببداىة المطمقة عف طريؽ نفي كؿ ما 

، حيث أف العمـ الحديث انبثؽ عف ىذه 3يمكف أف يؤدي إلى إمكانية مف إمكانيات الشؾ"

 البداىات األصمية.

ىذه ىي التحميالت التي قدَّميا ىوسرؿ حوؿ إشكالية عالـ العيش في كتاب  ،إذف 

"األزمة"، وأعطى لو أىمية بارزة ضمف فينومينولوجيتو، ويؤكد بأنو ىو اإلمكاف لتحقيؽ 

الفمسفة الفينومينولوجية الترنسندنتالية، وذلؾ مف خالؿ التساؤؿ االرتدادي عف عالـ العيش 

                                                           

.133أنطواف خوري، مدخؿ إلى الفمسفة الظاىراتية، المرجع السابؽ، ص  1  
  ( بداهةEvidenz)عند ىوسرؿ عمى الكيفية التي ندرؾ بيا كائنا مف أي نوع كاف "ىو ذاتو". إف  3 يدؿ مفيـو البداىة

أو يعطي بيا ذاتو  -موضوع، وعالقة، وعمومية، وقاعدة، وقيمة-البداىة ىي كيفية الوعي المتميزة التي يتبدى بيا شيء ما
رؿ ال يقصر البداىة عمى الفمسفة بحيث يكوف ىو ذاتو "حاضرا ىنا"، أي معطى بكيفية حدسية، وبكيفية أصمية، لكف ىوس

، بؿ إف البداىة تمعب دورا حاسما حتى في الحياة اليومية السابقة عمى العمـ. إف وعينا يتعمؽ قبؿ كؿ عمـ  والعمـ فقط
 (.131وفمسفة بالبداىة، وىذا التعمؽ بالبداىة يعطي لوعينا طابعا ديناميا يسميو ىوسرؿ القصدية. أنظر3 )األزمة، ص

.131أنطواف خوري، مدخؿ إلى الفمسفة الظاىراتية، المرجع السابؽ، ص  2  
3
 Edmund Husserl , Méditations cartsiennes, le conférences de paris, traduit par Peiffer( G) et 

Levinas (E).J.Vrin, Paris,1996,p20.  
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ت ىوسرؿ كميا تركزت عمى رد االعتبار لعالـ العيش، وخاصة المعطى مسبقا. إف محاوال

مف طرؼ العمـو الحديثة والنزعة الموضوعية المرتبطة بيا، األمر الذي  بعدما تـ نسيانو

. ومف ىنا قاـ ىوسرؿ بتحميؿ فينومينولوجي تكويني بأزمة عالـ العيشأدى إلى  ما يسمى 

 ألجؿ الكشؼ عف ىذا األصؿ المنسي.

رجاعيا إلى أصميا، حيث "يتابع نشأة  عمـ الطبيعة قاـ ىوسرؿ بمساءلة كؿ العمـو الحديثة وا 

، ويبيف في تحميؿ دقيؽ كيؼ أف عمـ الطبيعة الحديث بصيغو ونظرياتو الموضوعية الحديث

الدقيقة َمديف بوجوده إلنجازات ذاتية لموعي القصدي. ىذه اإلنجازات تستند إلى معطيات 

 .1مية السابقة لمعمـ و إلى الفنوف العممية المنتمية لعالـ العيش"التجربة اليو 

وقياـ ىوسرؿ بيذا التحميؿ التاريخي لمعمـ ال يعني بأف ميتـ بتتبع تاريخ نشأتو، بؿ   

مف أجؿ البحث عف الدوافع األولى والبداىات األصمية التي تفرع عنيا ىذا العمـ. ومف ىنا 

  ومينولوجيا الستاتيكية إلى الفينومينولوجيا التكوينية.الفينتـ مع ىوسرؿ االنتقاؿ مف 

                                                           
  ونسياف االنجازات الخالقة التي أدت إلى نشأة الفيزياء الحديثة  إف نسياف عالـ العيش كأساس لمعنى كؿ معرفة عممية

الفيزيائية، أي الطبيعة كما تعبر عنيا وتتمثميا الصيغ -بأف الطبيعة الرياضية االعتقاد يؤدي إلى وفكرتيا المؤسسة
نيجي. وىكذا يعتقد أف والنظريات الفيزيائية، ىي الطبيعة الحقيقية، أي الطبيعة كما ىي في ذاتيا قبؿ كؿ تدخؿ عممي م

الرياضية ليست ىي الطبيعة الحقيقية، -الطبيعة ىي في ذاتيا رياضية. عمى خالؼ ذلؾ يرى ىوسرؿ أف الطبيعة الفيزيائية
بؿ ىي مجرد تركيب نظري منيجي يستمد معناه مف بداىات عالـ العيش ومف إنجازات خالقة لموعي. لكف ىوسرؿ ال يريد 

لصيغ والنظريات العممية موضع سؤاؿ أو شؾ، بؿ ىو فقط يريد أف يعود بيا إلى منابعيا بيذا الحكـ أف يضع صحة ا
   (.111األصمية. أنظر)األزمة، ص

.12مف مقدمة الكتاب، ص ،إدموند ىوسرؿ، أزمة العمـو األوروبية والفينومينولوجيا الترنسندنتالية، المصدر السابؽ  1  
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أزمة العمـو قد وجدت عندما تـ نسياف ىذه األصوؿ والبدايات األولى التي "أف  ىوسرؿ يشير

ىو مف خط شيادة  غاليميو. ويعتبر بأف 1والتي ساعدتيا في التشكؿ" ،نشأت عمييا ألوؿ مرة

ميالد األزمة، حيث يقوؿ3 "لكف مما لو أىمية بالغة أف نالحظ ما جرى مع غاليميو مف 

لعالـ المثاليات الذي ىو تركيب نظري رياضي محؿ العالـ الواقعي الوحيد، المعطى  *دس

ف عالـ عيشنا اليومي. ىذا الدس سرعا -واقعيا في اإلدراؾ، عالـ التجربة الفعمية والممكنة

 .2ماتوارثو الخمؼ، فيزيائيو القروف الالحقة كميا"

وضع العالـ العممي محؿ العالـ اليومي، ىذا األخير في نظر  غاليميهىكذا تـ مع   

ىوسرؿ ىو مصدر المعرفة، إال أف ىذا اليومي يتصؼ "بنوع مف التقريبية، معرفة ذاتية 

، قائمة عمى الدقة  غاليميوونسبية، بينما يريد  تأسيس المعرفة الطبيعية عمى نحو صاـر

 .3والموضوعية التي ال تعترؼ بأية نسبية لمتصورات الذاتية"

                                                           
1
Geneviève Gendreau-B, la crise des sciences chez Edmund Husserl et Michel Freitag, 

Mémoire présenté comme Exgence  partielle de la maitrise en Sociologie, Décembre 2009, 

Université du Québec A Montréal, p79. 
  أقدـ عمى دراسة اليندسة والفمؾ في فمورنسا،  1131في بيزا )توسكانا( ومات عاـ  1113، ولد عاـعالـ ايطالي :غاليميه

  (.331والطبيعيات. أنظر3) جورج طرابيشي، معجـ الفالسفة، ص
 * :يرى ىوسرؿ  -الفعؿ في العادة نسب شيئا ما )سمبيا في الغالب( خمسة وبكيفية غير مبررة إلى شخص ما يعني دس

ي ليس في األصؿ سوى تركيب نظري منطقي، ُيوضع أو الفيزيائية، الذ-أنو ابتداًء مف غاليميو بدأ عالـ المثاليات الرياضية
ُيدس محؿ العالـ المعطى فعميا في التجربة الحدسية اليومية. إف عالـ المثاليات يعتبر ىو العالـ الحقيقي، أما عالـ التجربة 

 (.113اليومية فيعتبر مجرد تعبير تقريبي عنو يشوىو بيذه الدرجة أو تمؾ. نقال عف3)األزمة، ص
.113نفسو، ص المصدر  

 
2  
.131، صالمرجع السابؽ 3 فينومينولوجيا األزمة وغياب الحس التاريخي،مراد قواسمي، أزمة العقؿ النظري  3  
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إف المعرفة اليومية مرتبطة بعالـ العيش، الذي نتواجد فيو قبؿ أف تتشكؿ المعرفة العممية،  

تند الى معطيات عالـ تسوىذه األخيرة رغـ ماتتصؼ بو مف الدقة والموضوعية، إال أنيا "

فإنيا  ،ومع ذلؾ ،أي عالـ التجربة اليومية. ىذه المعطيات تتميز بأنيا ذاتية ونسبية ،العيش

في أفؽ كؿ شكؿ ثقافي كمعطى جاىز ينجز ف .1"دقيقة و ىي أساس كؿ معرفة موضوعية

العثور  "ففيو يتـ .باعتباره مصدر كؿ التجارب والخبرات التي أنجزتيا الذاتالعالـ اليومي 

عمى الدافع األصمي لمبحث العممي عف الحقيقة الموضوعية بحثا يعاني اليـو أزمة آخذة في 

 .2التفاقـ جراء اتخاذ المنيج بمثابة الكائف الحؽ"

الفيزيائية ىو -لكف ىوسرؿ ال يقصد مف وراء ىذا التحميؿ النقدي لمعمـو الرياضية 

العممية، بؿ ىو يرفض ذلؾ اإلنكار الذي تـ في التشكيؾ في صالحية وأىمية ىذه المعارؼ 

ىو القياـ بفصؿ المعرفة العممية عف  ىوسرؿيرفضو  ماحؽ العالـ اليومي، وبالتالي "

 .3المعارؼ اليومية وعف التجربة السابقة عمى العمـ"

ىو الشيء الذي يؤاخذ فيو ىوسرؿ غاليميو حيث يقوؿ3 "لقد كاف تقصيرا وبيال مف  ذلؾ 

نو لـ يتساءؿ ارتداديا عف اإلنجاز األصمي المانح لممعنى الذي يشتغؿ بوصفو غاليميو أ

عمى العالـ الحدسي  -إمثاال عمى األرضية األصمية لكؿ الحياة النظرية والعممية

                                                           
  .191صالفمسفة في عصر العمـ والتقنية3 نظرة فينومينولوجية، المرجع السابؽ،  ،إسماعيؿ المصدؽ 1

)مقدمة  19المحض"، )الكتاب األوؿ(، المصدر السابؽ، صإدموند ىوسرؿ، مباحث منطقية "مقدمات في المنطؽ   2
  الكتاب(.

.191المرجع السابؽ، ص إسماعيؿ المصدؽ، الفمسفة في عصر العمـ والتقنية3 نظرة فينومينولوجية،   3 
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منشئا التشكيالت المثالية  -المباشر)وىنا خاصة عمى عالـ األجساـ الحدسي التجريبي(

 .1اليندسية"

معرفة غير عممية وىي غير موضوعية، لكف عالمنا العيشي األصمي  المعرفة اليومية ىيإف 

الذي نحيا فيو قبؿ العمـ وخارجو ىو أسبؽ مف العالـ العممي، "ال يمكف أف تنشأ المعارؼ 

ف البحث عف جذور المعرفة  العممية إال إذا قامت عمى أساس في عالـ تجربتنا اليومي. وا 

بتاتا التنقيص مف قيمتيا. ما ال يجب أف ننساه حسب العممية في التجربة اليومية ال يعني 

نما تتأسس عمى 2ىوسرؿ، ىو أف الموضوعات العممية ليست معطاة مف تمقاء ذاتيا" ، وا 

اإلنجازات والحوافز األصمية انطالقا مف عالـ الممارسات اليومية. "في نسياف عالـ الحياة 

عمـ الطبيعة، بؿ أزمة كؿ العموـ اليومية كأفؽ لكؿ ممارستنا تكمف، بحسب ىوسرؿ أزمة 

 .3الحديثة، وحتى الفمسفة"

ف تتميز بنوع مف التقريبية، والذاتية النسبية، تبقى ليا  وىذه  المعرفة اليومية حتى وا 

أىميتيا األنطولوجية، فيي األساس الذي تتشكؿ عميو المعرفة العممية، وصحيح أف المعارؼ 

                                                           

.111إدموند ىوسرؿ، أزمة العمـو األوروبية والفينومينولوجيا الترنسندنتالية، المصدر السابؽ، ص  1  
   .191ص  الفمسفة في عصر العمـ والتقنية3 نظرة فينومينولوجية،  المرجع السابؽ، ،إسماعيؿ المصدؽ  2
.191المرجع نفسو، ص  3  
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معارؼ غير صارمة وغير موضوعية. فيي تبقى  التي تنشأ في عالـ التجربة اليومية ىي

 .فقط معارؼ تقريبية

لكف ىذا ال ينقص مف قيمتيا. ذلؾ أف المعرفة اليومية ساىمت في تحقيؽ الحاجيات العممية 

، "إال أف كفاية المعرفة ىذه، التي تعتبر مف الزاوية العممية ومقبولة، تعتبر المرتبطة بيا

يزياء أو الكيمياء عمى سبيؿ المثاؿ، فيذا المتخصص ال سطحية بالنسبة لممتخصص في الف

يقبؿ بأي مما قيؿ أعاله، ال بالمعرفة اليومية وال بإمكاناتيا وىو حاؿ غاليميو الذي ييدؼ إلى 

تحصيؿ نوع المعرفة العممية، في تصوره عمى أساس تجاوز المعرفة اليومية الذاتية 

 .1والنسبية"

دس الطبيعة التي تمت أمثمتيا محؿ الطبيعة الحدسية قبؿ  ابتدأ مباشرة مع غاليميو"ىكذا 

، في حيف يرى ىوسرؿ أف العمـ يقـو عمى أفعاؿ أولى لمتأسيس، ولذلؾ يجب أف 2العممية"

نسأؿ عف اإلنجازات والدوافع األصمية التي ساىمت في إنشاء فكرة الصياغة الرياضية 

حيث  ،لى عالـ التجربة المعيشةإفزة حالة محإذلؾ أف كؿ عمـ يتضمف بالضرورة "لمطبيعة، 

                                                           
   في حياتنا اليومية ىي معارؼ تقريبية، ذلؾ أنو نجد تصورات متباينة بيف تصورنا وتصور  نكتسبياإف المعارؼ التي

 نسبية".-ذاتية"أف كؿ المعارؼ التي تنتمي لمحياة الطبيعية قبؿ العممية وغير العممية ىي  إذأشخاص آخريف لنفس الشيء، 

 فيي ترتبط بالعالـ اليومي البشري كما تؤولو الذوات.

.131، أزمة العقؿ النظري3 فينومينولوجيا األزمة وغياب الحس التاريخي، المرجع السابؽ، صمراد قواسمي  1  
.111إدموند ىوسرؿ، أزمة العمـو األوروبية والفينومينولوجيا الترنسندنتالية، المصدر السابؽ، ص  2  
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ألنو عندما يتـ ،1"ينكشؼ أصؿ معناه بواسطة سمسمة متراكبة مف بداىات أكثر أو أقؿ تجريدا

رد العمـ الموضوعي والكشؼ عف معناه يظير العالـ األصمي، ىذا األخير الذي يمثؿ 

 ،عناه المنطقي فيبيذا فإف كؿ عمـ يتأسس ويبرر ماألرضية الرئيسية لكؿ معرفة عممية. "

لـ يكمؼ نفسو حتى السؤاؿ عف ىذه  يولكف غاليم  . 2ومف خالؿ عالقتو بعالـ الحياة"

 لـ ييتـ اليندسة فكرة مثال وخالؿ تصوره حوؿاالفتراضات المسبقة التي تأسس عمييا العمـ، 

بالسؤاؿ عف األفعاؿ األولى لمتأسيس، بؿ اكتفى فقط بجاىزيتيا. بحيث يقوؿ ىوسرؿ3 "ال 

ينبغي أف نوجو نظرنا فقط نحو اليندسة التقميدية الجاىزة ونحو كيفية الوجود التي كاف 

، في ذىنو ىو كما في ذىف كؿ المتأخريف الذيف توارثوا ويحمميا معناىا في ذىف غاليمي

القديمة، سواء أكانوا يشتغموف في إطار اليندسة الخالصة أو يستعمموف  الحكمة اليندسية

اليندسة في تطبيقات عممية. ينبغي فوؽ ذلؾ أيضا، بؿ وقبؿ كؿ شيء، أف نسأؿ ارتداديا 

 . 3عف المعنى األصمي لميندسة"

كاف ىوسرؿ دائما ينتقد غاليمو، ىذا األخير الذي لـ يفكر إطالقا في  عمى ذلؾ األساس

وافز األولية التي نشأت عمييا اليندسة، فيو لـ يسأؿ إطالقا عف أصوليا األولى في عالـ الح

                                                           

. 111ص، المرجع السابؽ، دموند ىوسرؿ3 نظرية عالـ الحياةإفمسفة  ،نادية بونفقة  1  
 .111المرجع نفسو، ص 2
 " ثـ عرؼ اىتماما كبيرا مف الباحثيف 1232وقد نشر ألوؿ مرة سنة  "،أصؿ اليندسةلقد كتب ىوسرؿ نص تحت عنواف ،

إلى المغة الفرنسية وقدـ تعميقا مطوال عمييا. وىي ال تيتـ بمشكؿ أصؿ اليندسة فقط، بؿ تضـ  بعد أف ترجميا جاؾ دريدا
بمشكؿ التاريخ. أنظر3)  تأمالت ميمة حوؿ معنى التاريخ تساعد عمى التعرؼ إلى مدى اىتماـ ىوسرؿ في مرحمتو المتأخرة

 (.31األزمة، ص
.312، صالمصدر نفسو  3  
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اليندسي لميندسة  -أنو لـ يتناوؿ األساس الحسي قبؿالعيش التي انبثقت عنيا، بمعنى "

نمانفسيا  في حيف أف ىذا الشكؿ العممي  ،تبناىا بما ىي صرح نظري حقيقي صحيح وا 

 منسية حاضرة بكيفية ،ىو وليد أفعاؿ وحوافز تأسيسية بما ،الثنائي يحمؿ تاريخيتو الخاصة

 .1"زنتاج العممي الجاىكمونية في اإل

نسياف ىذه األفعاؿ األولى التأسيسية و البداىات األصمية في  وولكف رغـ أنو تـ مع غاليمي 

عالـ العيش التي ىي موجودة بكيفية خفية ، فإف مع ىوسرؿ ومف خالؿ أسئمتو االرتدادية 

 سيتـ تعرية ىذه الترسبات و التدشينات.

تاريخيا أي ليس استطالعا -إف السؤاؿ عف أصؿ اليندسة"ليس سؤاال فيمولوجيا  

األوائؿ الذيف صاغوا بالفعؿ قضايا وبراىيف ونظريات ىندسية، أو لمقضايا المحددة لميندسييف 

التي اكتشفوىا وما شابو ذلؾ. إننا نيتـ بدؿ ذلؾ بأف نسأؿ ارتداديا عف المعنى األكثر أصمية 

، وبقيت منذ ذاؾ حاضرة كونيا  آلالؼ السنيف، وال  تقميداالذي فيو نشأت اليندسة ذات يـو

زالت حاضرة بالنسبة لنا في عمؿ مستمر حي، نسأؿ عف ذلؾ المعنى الذي دخمت فيو ألوؿ 

 .2مرة إلى التاريخ"

اليندسة وكؿ العمـو الطبيعية الحديثة لـ توجد مف تمقاء ذاتيا، بؿ إنيا وليدة تأسيسات ف

ىؿ ىي : ابمة مع السؤاؿأولى."إف صح القوؿ فإف اليندسة وبكؿ جاىزيتيا انبثقت وبالمق

                                                           
 .131ص، المرجع السابؽ ،أزمة العقؿ النظري3 فينومينولوجيا األزمة وغياب الحس التاريخي ،مراد قواسمي 1
.311، 311إدموند ىوسرؿ، أزمة العمـو األوروبية والفينومينولوجيا الترنسندنتالية، المصدر السابؽ، ص ص3   2  
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. وىذا في وسط عدد غير متناىي مف التقاليد حيث ينعكس وجودنا اإلنساني. وىي اليدتق

وبصفتيا كمصدر لمتقاليد والتي ىي سبب في وجود العالـ الثقافي بكاممو وبجميع صوره 

وباعتبار أف مثؿ ىذه الصور لـ تنتج عف طريؽ أسباب واضحة، وكمنا نعرؼ وبصفة دائما 

عمى أف التقاليد ىي بكؿ دقة تقاليد نتجت انطالقا مف نشاط إنساني، إذا  ىي عبارة عف 

 .1تكويف روحي"

يرى ىوسرؿ أف اليندسة ىي تقميد تأسست انطالقا مف البداىات واالنجازات األصمية   

في عالـ الحياة. "فإف اليندسة إذا نشأت انطالقا مف أوؿ مكتسب لمنشاطات األولية 

، ونفيـ أيضا أف كيفية وجودىا دائمة، فاألمر ليس فقط عبارة عف حركة منبثقة اإلبداعية

وبدوف انقطاع مف مكتسب إلى مكتسب، ولكف عف تركيب مستمر حيث تكوف كؿ 

 .2المكتسبات دائمة وباقية عمى قيمتيا"

التحميؿ التاريخي الفينومينولوجي الذي قاـ بو ىوسرؿ حوؿ العمـ قد أثبت  كيفية مف خالؿ

عكس ما جاء بو غاليميو، لقد بيف ىوسرؿ أف اليندسة ليست معطى جاىز، بؿ ىي تستند 

إلى بداىات أصمية في عالـ العيش. "إف اليندسة الجاىزة، إف صح التعبير، التي ينطمؽ 

 .3يتحرؾ وجودنا البشري في عدد ال يحصى مف التقاليد". تقميد منيا السؤاؿ االرتدادي ىي

                                                           
1
E.Husserl : L’origine de la géométrie, tr : Derrida, 1 édition, Coll Essais philosophiques, 

P.U.F , Paris,1962. p175. 176. 
2
 Ibid. p177.  

.311إدموند ىوسرؿ، أزمة العمـو األوروبية والفينومينولوجيا الترنسندنتالية، المصدر السابؽ، ص  3  
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ىوسرؿ أىمية وقيمة عالـ العيش، ىذا األخير الذي أقصي تماما مف  يتبيف مع 

طرؼ غاليمي، حيث لـ يكمؼ نفسو عناء السؤاؿ عف اليندسة الجاىزة التي نشأت عف 

نجازات ىذا العالـ، ألنو كاف ميتما فقط بالنجاحات النظري ة والتطبيقية التي حققتيا بداىات وا 

 اليندسة لدرجة أنو سعى جاىدا لتطبيؽ منيجيا مف أجؿ تحقيؽ معرفة موضوعية بالطبيعة.

إف اليندسة "تنشأ عف حوافز عالـ المعيش، اليومي، نظرا لكونيا تيتـ باألجساـ الطبيعية  

المرتبطة بيا كػ3  ذات األشكاؿ المختمفة وليذا طبيعي جدا أف ييتـ اإلنساف بالمنافع العممية

. ومف ىنا 1البناء، مسح األراضي، قياس الطرؽ والمسافات وغيرىا مف النشاطات اليومية"

التي تتعمؽ باالمتداد المكاني لألجساـ  بدأ اإلنساف يوجو اىتمامو نحو الفنوف التطبيقية

 الطبيعية، وبسبب الحاجيات اليومية العممية أصبح وجود اليندسة ضروري.

رغـ مف ىذه الفنوف التطبيقية والمعرفة المرتبطة بيا ال يمكف تحديد األشكاؿ ولكف بال 

 "األمثمةالمكانية بدقة، بؿ تبقى أشكاؿ فضفاضة غير دقيقة، ولذلؾ يجب االعتماد عمى 

(Idéation) إلى التحديد التاـ والكمي لألشكاؿ المكانية بحيث  الوصوؿ عمى بما ىي القدرة

يتـ قطع المسمسؿ الالنيائي إلمكانيات، معرفة الشيء، تدقيؽ األشكاؿ ومف ثمة يمكف 

لميندسة الذي وقع غاليميو ىذا ىو التصور السائد . 2موضعة، أو عقمنة، األشكاؿ الحدود"

 ضحية لو.

                                                           

.131ص 3 فينومينولوجيا األزمة وغياب الحس التاريخي، المرجع السابؽ،مراد قواسمي، أزمة العقؿ النظري  1  
.131، صالمرجع نفسو   2  
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تي حققتيا اليندسة جعمتو ينسى األساس األصمي فانبياره بالنجاحات النظرية والتطبيقية ال 

الذي انبثقت عنو أوؿ مرة فيوسرؿ يجعؿ مف "المعيش األساس األوؿ لكؿ تفكير فمسفي 

ىماليا في  ولذلؾ فإف ما ظؿ يعيبو عمى العمـو الحديثة ىو تشييدىا )موضوعات مثالية( وا 

معقوليتيا. لقد تناست ىذه  المقابؿ عالـ العيش الذي يبقى، كيفما كاف الحاؿ أساس ومبدأ

العمـو عالـ اإلدراكات المباشرة، عالـ ما قبؿ العمـ، وىذا بالضبط ىو الوجو السمبي لإلفراط 

 .1في مسالؾ النزعة الموضوعية"

 -صحيح أف موضوعات التجربة اليومية ذات طابع تقريبي، وتبقى معارؼ ذاتية  

وال إقصاء الدوكسا، وعمى اإلجماؿ، يبدو نسبية، لكف ىذا ال يعني "نفي الموقؼ الطبيعي 

جميا أنو كمما ازدادت ىذه العمـو الحديثة إغراقا في النزعة الموضوعية، ازدادت بعدا عف 

عالـ العيش إلى حد أف السمة األساسية ألزمة العمـو األوروبية ستقترف عند ىوسرؿ بنسياف 

يزداد العالـ العممي بعدا عف  المظاىر النسبية والذاتية التي تمتمئ بيا الحياة، بحيث

 .2اإلنساف"

                                                           

.111ؽ، صبأردالف جماؿ، نقد النزعة الموضوعية )أو في مسألة التقنية( بيف ىوسرؿ وىيدغر، المرجع السا   1  
.111المرجع نفسو، ص   2  
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ليصبح في النياية مجرد صيغ ونظريات مستقمة تماما عف الحياة. "إف الشيء الذي يظير  

لنا أف عالـ العمـ ىو عالـ بال حياة ىو استبعاد العمـ لكؿ المحموالت التطبيقية، القيمية 

 .1النسبة إلينا"والثقافية التي بواسطتيا تكتسب الموضوعات معنى وقيمة ب

ولذلؾ يرى ىوسرؿ أنو مف الضروري العودة إلى عالـ العيش، فميما بمغ العمـ مرحمة   

متقدمة ومتطورة، فإنو يعود إلى بداىات حسية موجودة في عالمنا اليومي.  إف العمـو الحديثة 

اإلنجازات ليست قائمة بذاتيا، "بؿ إنيا تحيؿ إلى عالـ الحياة. )...( إف كؿ بداىة متعمقة ب

المنطقية، وتتأسس فييا النظرية الموضوعية)سواء الرياضية والطبيعية( حسب  -الموضوعية

 .  2الصورة والمضموف، تممؾ أخيرا مصادر تأسيسيا المخفية في الحياة الفاعمة"

سينتج ما يسمى باالغتراب عف العالـ الحقيقي إذا ما تـ نسياف البدايات واألصوؿ  

 يعني ىنا "اإلغراؽ في الموقؼ الطبيعي، ألف ذلؾ مف شأنو أف يردنا مرة األولى. لكف ىذا ال

ذا كانت ىناؾ ضرورات تفرض االنطالؽ مف عالـ العيش،  أخرى إلى النزعة الطبيعية. وا 

التي يحرص أشد  الذاتية الترنسندنتالية()فألف اليدؼ يظؿ عند ىوسرؿ ىو بموغ ىذه 

 . 3الحرص عمى إفراغيا مف مضامينيا السيكولوجية"

                                                           

.133ص المرجع السابؽ، نادية بونفقة، فمسفة إدموند ىوسرؿ3 نظرية عالـ الحياة،  1  
.11، ص 1111، ديسمبر3الجزائر، العدد  نادية بونفقة، تأمالت حوؿ عالـ الحياة، مجمة التدويف،  2  
 دراؾ اإلنجازات الترنسندنتالية التي بفضميا  إف اإلنساف في الموقؼ الطبيعي يكوف عاجزا عف رؤية األبعاد الترنسندنتالية وا 

  (. 111يمتمؾ عالما، ويمنحو صالحيتو كموجود. أنظر3)األزمة، ص
.113ؽ، صبأردالف جماؿ، نقد النزعة الموضوعية )أو في مسألة التقنية( بيف ىوسرؿ وىيدغر، المرجع السا  3  
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ىوسرؿ أنو ال بأس مف نسياف ىذه األصوؿ، لكي تتمكف العمـو مف التطور،  يقوؿ

لكف الشيء الخطير حسب ىوسرؿ ىو عندما يتـ نسياف ىذا النسياف نفسو. إنو ال يمكف أف 

عف عالـ العيش المعطى  ؿ التساؤؿ االرتدادينبمغ الفينومينولوجيا الترنسندنتالية إال مف خال

 مسبقا. 

يجب أف يكوف "الرجوع األصيؿ إلى سذاجة العيش الطريؽ الوحيد الممكف لمتغمب عمى 

السذاجة الفمسفية الكامنة في )عممية( الفمسفة ذات النزوع الموضوعي التقميدي، لكف مف 

الؿ الذاتية الترنسندنتالية محؿ خالؿ تأمؿ يعمو فوؽ سطح ىذه األرض، فال سبيؿ إلى إح

النزعة الموضوعية مف دوف المرور مف عالـ العيش، الذي يبقى في نظر ىوسرؿ األصؿ 

 .1األوؿ والمبدأ الذي ال محيد عنو"

صحيح أف عالـ العيش والعالـ الموضوعي العممي متعارضاف غير أنيما مترابطاف. "إف  

معرفة العالـ الموضوعي العممي "تتأسس" في بداىة عالـ العيش، ىذا األخير معطى مسبقا 

يؤكد ىوسرؿ بأف العالـ المحيط ىو األسبؽ أنطولوجيا  .2كأرضية لمف يمارس العمؿ العممي"

لثقافي لمبشرية. "إف عالـ الروح يمكف بدوره أف يمثؿ األساس الذي تفيـ عمى باعتباره العالـ ا

ضوئو الحقيقة الواقعية، وذلؾ بالنظر إلى أنو يمثؿ عالما ثقافيا ومحيطا يكوف بمثابة ضرورة 

                                                           
 ىو منيج فينومينولوجي يتخذه ىوسرؿ بغية الكشؼ عف األصوؿ والحوافز األولى المعيشة لكؿ عمـ، وىذا  ل االرتدادسؤا

ال يعني القياـ بعمؿ مشابو لما يقـو بو المؤرخ، ىذا األخير الذي ييتـ بالبحث عف األصؿ والبدايات، في حيف أف المنيج 
 حممية، يعني قبؿ الصيغ والنظريات العممية.  االرتدادي الفينومينولوجي عند ىوسرؿ يرتبط بػرؤية قبؿ 

.113ؽ، صبأردالف جماؿ، نقد النزعة الموضوعية )أو في مسألة التقنية( بيف ىوسرؿ وىيدغر، المرجع السا   1  
.111إدموند ىوسرؿ، أزمة العمـو األوروبية والفينومينولوجيا الترنسندنتالية، المصدر السابؽ، ص  2  
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أو شرط إلمكاف ظيور الحقائؽ كميا3 الطبيعة والنفسية، وحياة اآلخريف، واالجتماعية 

. 1لدينية في رؤى ألشخاص. إنو عالـ كمي تعطى فيو الحقائؽ جميعيا"والسياسية والقيمية وا

 .بؿ إنو يؤكد كثيرا في فمسفتو التي تبيف األولوية األنطولوجية لعالـ الروح عف العالـ الطبيعي

حدثت بسبب اإلقصاء الكمي لعالـ التجربة اليومية.  بيذا أصبحت "عظمة  إف األزمة  

والمستقمة مفيومة في بداىة حدسية مستبقة وفي مقابؿ ذلؾ عالـ العيش وداللتو الشاممة 

ميما كاف -المنطقي-يظير اآلف مشكؿ العالـ الموضوعي العممي، وبالتالي العمـ الموضوعي

كمشكؿ مف أىمية ثانوية  -إلحاحو عمينا دائما مف جديد كبيرا وقائما عمى سبب وجيو

، فإف ذلؾ وخاصة. حتى ولو كاف اإلنجاز الخاص لعمومنا الموضو  عية الحديثة غير مفيـو

ال يمكف أف يزعزع مف واقع أنيا تتوفر بالنسبة لعالـ العيش عمى صالحية ناشئة عف 

 .2فاعميات خاصة، وأنيا تنتمي ىي ذاتيا إلى عينيتو"

إف ميمة الفينومينولوجيا ال تتحدد إال بالكشؼ عف "أصؿ العالـ" وتوضيحو، وبالضبط   

يتقـو بو ذلؾ العالـ بصفتو وجودا فعميا لكؿ واحد، وليس توضيح "توضيح المعنى الذي 

المعنى ىنا إال إظيار األصؿ الترنسندنتالي لمعالـ. وليست الفينومينولوجيا تبعا لذلؾ. سوى 

 ."1مبحث يعنى بعمـ األصوؿ

                                                           

. 121محمد محسف الزراعي، إدموند ىوسرؿ "الفينومينولوجيا والمسألة المثالية"، المرجع السابؽ، ص   1  
.111السابؽ، صإدموند ىوسرؿ، أزمة العمـو األوروبية والفينومينولوجيا الترنسندنتالية، المصدر    2  

 أي كمػػا يوجػػد فعميػػا عمػػى ىيئتػػو فعػػؿ عطائػػو3 يسػػتخدـ لفػػظ "األصػػؿ" لمداللػػة عمػػى ضػػرورة فيػػـ الوجػػود مػػف خػػالؿ األصللل (
  (.111)محمد محسف الزراعي، إدموند ىوسرؿ3 الفينومينولوجيا والمسألة المثالية، ص. أنظر3األصمية
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يمكف  ألنو ال ،االعتبار مف جديد لعالـ العيش لذلؾ تأسست فينومينولوجيا ىوسرؿ ألجؿ رد 

إمكانية صالحية عالـ  مف خالؿ التفكير فيفقط األزمة الثقافية  أف تخرج مف ىذه نسانيةلإل

نجازاتيا األولى التي صالحي تكمفبحيث . العيش تو في ارتباط العموـ الحديثة بتأسيساتيا وا 

وبيذا فقط ستصبح الفينومينولوجيا أخير فمسفة ترنسندنتالية، ولذلؾ  توجد في عالـ العيش.

 ىوسرؿ جاىدا إلى إنشاء أنطولوجيا لمعالـ.يسعى 

تتخذ مسألة العالـ مكانة متميزة في فينومينولوجيا ىوسرؿ، والتحميالت التي قاـ بيا  

دليؿ واضح عمى ذلؾ. إف عالـ العيش ىو العالـ الروحي الثقافي الذي األزمة" "في كتابو 

فيما بينيا، غير أنيا "تجعؿ تشترؾ فيو جميع الذوات، بالرغـ مف أف ىذه الذوات تتغاير 

العالـ المحيط، سياقا تبادليا وتواصميا ووسطا مف التفاىـ واإلجماع، الخ. وسواء تعمؽ األمر 

بذوات روحية مفردة ذات وجود مشترؾ أو بييئات جمعية متفاعمة فإف الوجود الروحي مداره 

فكرة ويظير ذلؾ في " إف العالقة مابيف عالـ العيش والتواصؿ وثيقة جدا .2عمى التواصؿ"

ألنو لطالما كاف ىوسرؿ يرمي إلى تجسيد حياة اجتماعية مشتركة مبنية عمى  التذاوت"،

التواصؿ، حيث تتواصؿ األنا الذات مع األنا اآلخر في عالـ العيش وبالتالي يمثؿ ىذا 

قاـ  عندما  ىابرماسعند  أيضا وىذه الفكرة نجدىا .3"ؿاألخير)عالـ لمجميع(، عالـ التواص

                                                                                                                                                                                     

.111ص المرجع السابؽ، ،"الفينومينولوجيا والمسألة المثالية"محمد محسف الزراعي، إدموند ىوسرؿ   1  
ص  ،1المركز الثقافي العربي، القاىرة، ط فينومينولوجيا المغة إلى تأويمية الفيـ،ىوسرؿ ومعاصروه3 مف ، فتحي إنقزو 2

23. 
.29المرجع نفسو، ص   3  
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ىذه الفكرة عف ىوسرؿ،  هابرماسبطرح فكرة التواصؿ في ارتباطيا بعالـ العيش، حيث تبنى 

". إنو يعني نظرية الفعل التواصمي" في كتابو "عالم العيشوكاف أوؿ استعماؿ لو لمصطمح "

بو)عالـ العيش( "السياؽ الذي تستند إليو سيرورة التفاىـ وتتزود مف موارده وعطاءاتو، فيو 

األفؽ والدخيرة التي تحفؿ بالبداىات الثقافية التي ينيؿ منيا الذيف يشاركوف في التواصؿ، ىو 

ذلؾ الفضاء العاـ الذي يمتقي فيو المشاركوف في التواصؿ بغرض مناقشة قضاياىـ وىو 

يشكؿ مف جية أخرى خزاف ووعاء مقوالتيـ األساسية، الذي يتطمع إليو المشاركوف في 

  .1النقاش"

ىنا نشأت فمسفة التواصؿ عند ىابرماس، حيث يرى ىذا األخير أف عالـ العيش ىو ومف 

الذي يمنح الفعؿ التواصمي األساس األولي الطبيعي، الذي تتـ مف خاللو عممية التواصؿ 

إنو يؤكد كثيرا عمى تجسيد  بواسطة المغة العادية التي يتكمـ بيا األفراد داخؿ العالـ اليومي.

شددت عمى  نتذكر إنني ينبغي أفالمبني عمى التفاىـ والتبادؿ حيث يقوؿ3 "الفعؿ التواصمي 

الشاب ولكف أيضا  وماركسالشاب،  ىيجؿكؿ لحظة مف المحظات حيث عمى التوالي 

 (لـر )أنفسيـ حؿ آخ وجدوا ليوسرؿ في مناقشتو دريدا"، و الوجود والزماففي كتاب " ىيدغر

                                                                                                                                                                                     

  3هابرماس (Habermas.jurgen)  يعد مع ماركيوز وىوركيايمر 1212فيمسوؼ وعالـ اجتماع ألماني ولد سنة ،
وعمـ االجتماع في جامعتي ىايدلبرغ وفرانكفورت، عارض وأدورنو ، مف أبرز ممثمي مدرسة فرانكفورت، درس الفمسفة 

الوضعية بقوة، ورأى أف ميمة الفمسفة المحافظة عمى إمكانية خطاب عقالني، مف أىـ مؤلفاتو3 البنية السموكية لمحياة 
جورج (. أنظر3 )1211(، نظرية الفعؿ التواصمي)1211(، التقنية والعمـ)1213(، النظرية والممارسة)1211العامة)

 (.111طرابيشي، معجـ الفالسفة، ص 
رسالة دكتوراه العمـو في الفمسفة، إشراؼ3 فريدة غيوة، جامعة قسنطينة،  فوزية شراد، فمسفة المغة عند يورغف ىابرماس،  1

  .111ص ، 1111سنة 
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، كاف يمكف أف يكوف الحؿ في إدخاؿ حدس وماركسلييغؿ يختاروه. مف جية، بالنسبة 

في  )...(الكمية األخالقية، ال في األفؽ الذاتي المرجع لمذوات العارفة والعاممة، بؿ شرحو

 .1إطار طائفة تواصمية تنصاع لضرورات التعاوف

حاوؿ ىابرماس الخروج مف فمسفة الذات ألجؿ الوصوؿ إلى فمسفة التذاوت )العقؿ  ىكذا، 

بالنسبة مي(. ويقوؿ أيضا في ىذا الصدد3 "وكاف يمكف أف يكوف، مف جية أخرى، التواص

، في أف تنسب اآلفاؽ التي خمؽ عبرىا معنى فيـ العالـ، ال إلى الوجود لييدغر ودريدا

الذي يضفي ذاتو بشكؿ بطولي، أو لحدث، تاريخي يعيد البنى بدوف معرفة  اإلنساني

ذاتيا عبر الوسيط الممموس  إنتاجيت بالتواصؿ وتعيد العامميف، بؿ إلى عوالـ معاشة، بن

 .2"لفاعمية موجية نحو التفاىـ

ويجعؿ ىابرماس مف األخالؽ العنصر األساسي في الفعؿ التواصمي، وخاصة بعد  

فرازاتيا، التي أثَّرت  التقنية"تمؾ األزمات التي عرفتيا البشرية في العصور الحديثة بسبب " وا 

سمبا عمى المعنى اإلنساني وعالمو المعيشي، األمر الذي أدى إلى انعداـ التواصؿ رغـ أننا 

في عصر تكنولوجيات اإلتصاؿ، ولذلؾ ييدؼ ىابرماس إلى تجسيد عممية التواصؿ، التي 

لية ينبغي أف تقـو عمى األخالؽ. ويضع أيضا شروط ومعايير في التواصؿ ىي3 المعقو 

                                                           
، ص 1221د.ط، سنة  يورغف ىابرماس، القوؿ الفمسفي لمحداثة، تر3 فاطمة الجيوشي، منشورات وزارة الثقافة، دمشؽ،  1

313.  
.313ص المرجع نفسو،  2  



االفصل الثاني                                       التاريخ وعالم العيش في منظور الفينومينولوجي  
 

115 
 

والحقيقة والدقة والصدؽ. إف معقولية التواصؿ ترمي إلى الحوار والتفاىـ، في حيف إف 

 المعقولية األداتية تحاوؿ أف تقصي عالـ العيش لتحؿ محمو العاـ التقني.

أف عالـ العيش عند ىابرماس يعود في جذوره إلى الفينومينولوجيا التي تأسست  ىمى الرغـ 

نتقد ىوسرؿ، ألف ىذا األخير في نظره "لـ يحقؽ البينذاتية التي مع ىوسرؿ، لكف ىابرماس ي

تعتمد عمى المغة بقدر ما ظؿ مرتبطا بفمسفة الوعي، ليذا فإنو يؤكد أف فكرة العالـ المعيش 

مف وجية نظر النظرية التواصمية خرجت مف فمسفة الوعي، ولـ تبقى عمى نفس المستوى 

جيا، وبالتالي يظير العالـ المعيش كسياؽ يشكؿ آفاؽ التحميمي الترنسندنتالي لمفينومينولو 

 .1إجراءات التفاىـ البينذاتي"

تجاوز ترنسندنتالية ىوسرؿ لمعالـ المعيش "وذلؾ بإنزاؿ ادعاءات إلى ىابرماس  يسعى

الصالحية مف السماء الترنسندنتالي إلى أرض الواقع المعيش، وذلؾ اعتمادا عمى المغة 

. المغة التي يتواصؿ مف خالليا األفراد فيما بينيـ 2التداوؿ اليومي"العادية، التي ىي لغة 

 داخؿ معيشيـ اليومي.

وعميو فإنو حسب ىوسرؿ ألجؿ تحقيؽ الذاتية الترنسندنتالية وبالتالي التخمص مف  

 النزعة الموضوعية، يجب العودة إلى عالـ العيش باعتباره يمثؿ األصؿ األوؿ لكؿ العموـ.

 

                                                           

.111ص  المرجع السابؽ، فوزية شراد، فمسفة المغة عند يورغف ىابرماس،   1  
.111المرجع نفسو، ص   2  
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 خالصة:

 تونولوجيينوع مف المفارقة، ذلؾ ألننا نجد في فينوم هوسرليطرح مشكؿ التاريخ عند  
موقفيف متضاديف حوؿ التاريخ، الموقؼ األوؿ الذي نجد فيو ىوسرؿ ينتقد عمـ التاريخ 
ويضعو بيف قوسيف، ألف المذىب التاريخي يؤدي إلى الريبية والنسبية، كما يعتبره غمطة 

خ حسب ىوسرؿ أو ببساطة العمـ التجريبي لإلنساف ال يستطيع أف معرفية. إف عمـ التاري
يحقؽ الصحة العممية. ولذلؾ ال يمكف اإلعتماد عميو كأساس لمحقيقة. ولقد ركز في نقده 

 . دلتايولفمسفة التاريخ عند  هيغلعمى المذىب التاريخي عند 

لتاريخ، ىي رؤية تختمؼ وأما الموقؼ الثاني الذي يقدـ ىوسرؿ فيو أيضا رؤية مغايرة حوؿ ا
عف الموقؼ األوؿ. لقد قاـ بتأجيؿ النقاش عف التاريخ ليعود إليو مف جديد، ولكف ال يقصد 
التاريخ بالمعنى المعتاد بؿ التاريخ الذي يعني التأمؿ الفينومينولوجي التاريخي مف أجؿ 

صد وغايات الكشؼ عف اإلفتراضات المسبقة واألصوؿ األولى التي تحوي في مضامينيا مقا
 كؿ فمسفة. 

إف  ،نممس نوع مف االرتباط ما بيف التاريخ وعالـ العيش يمكف القوؿ أننا مف ىنا 
ألف كالىما اىتما بمشكمة األصؿ. ذلؾ ألف عالـ العيش كما يقوؿ ىوسرؿ  صح التعبير،

. وألجؿ تجاوز األزمة الثقافية األوروبية التي عرفيا  يعتبر األساس األصمي لكؿ العمـو
بأىمية عالـ العيش باعتباره العالـ الثقافي وىو أساس كؿ  االعتراؼلعصر الحديث يجب ا

 .  العمـو

  

  



 

 

 

 

 

 الفصل الثالث:

 فينومينولوجيا الثق افة، قصدية التجديد.
 

 



 

 المبحث األول:

:ف لسفة الثق افة في فينومينولوجيا هوسرل  

 

"إن ماهية العلوم في حد ذاتها إحدى  
أشكال الثق افة، فهي المجال الممكن للحياة  
الجماعية وعمليته الترابطية، كما أن العلوم  

وفي   بصفة عامة هي نفسها علوم األخالق
ذلك أيضا فهما االثنين العلوم بصفة عامة  

يندرجان تحت معيار أخالقي وتحت  واألخالق  
 .األمر المطلق"

Edmund.Husserl,  sur le renouveau: cinq article, p64.  



 المبحث الثاني:

:العودة إلى اإلغريق وسبيل الخالص الثق افي  

هذه    ثق ل"ق ام أف الطون بتحويل كل    
نحو العلوم وهكذا أصبح   الحركة اإلصالحية

هو مصلح نظرية العلوم وفي نفس الوقت  
 فهو السقراطية، وبدون بذل من الدوافع

أول من ق اد اإلنسانية نحو طريق النمو نحو  
الذاتية، أي بمعنى تطوره إلى  االستق اللية  

إنسانية عق النية، وذلك عن طريق العلوم  
التي تم إصالحها عن طريق روح جديدة  

 لمفهوم جذري وبديهي للمنهجية".

 
Edmund Husserl,Philosophie première1, P11.  



 

 المبحث الثالث:

 الفينومينولوجيا ومحركات الخالص الثق افي.

 

ي  أسمى ما فإن    "
الثق افة اإلنسانية  

 من اهتمامات
يتطلب إنشاء  
ف لسفة علمية  

 صارمة".
.92إدموند هوسرل، الف لسفة علما دقيق ا، ص  
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 تمهيد:

نقاذ إيسعى ىوسرؿ مف خالؿ فكرة الفينومينولوجيا باعتبارىا فمسفة أولى عمى  

البشرية مف أزمة المعنى، األزمة التي ارتبطت بسيطرة العمـو الحديثة ذات النزعة 

 الموضوعية. وبالنتيجة التمكف مف تشكيؿ بشرية مف جديد. بدافع األزمة الثقافية الحياتية

يحوؿ ىوسرؿ بحثو الفينومينولوجي حوؿ ميمة التجديد الثقافي، وألجؿ تحقيؽ ىذه الغاية، أي 

اصالح الوضعية األليمة التي مست اإلنسانية األوروبية يقوؿ ىوسرؿ يجب أف ترتبط العمـو 

الحديثة بأصميا المنسي، الذي اغتربت عنو، بمعنى أف البشرية األوروبية ابتعدت عف 

يوناني. إف الشكؿ الفمسفي الذي ظير مع البشرية ي لحياتيا، يقصد ىنا بالعقؿ الالمعنى العقم

الثقافة اإلغريقية ألف ىوسرؿ ىو السبيؿ الذي يخمصنا مف أزمتنا الثقافية، حسب اإلغريقية

لماذا وعميو يطرح التساؤؿ اآلتي:  .وكؿ مايتعمؽ بو نسانياإل الوجودتأكيدا عمى كانت أكثر 

 افة الفمسفية اليونانية كخالص لألزمة اإلنسانية؟يرى هوسرل الثق
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 المبحث األول: فمسفة الثقافة في فينومينولوجيا هوسرل.

حظي ىذا  حيث ،يعتبر البحث في مسألة الثقافة ليس شيئا جديدا في الدراسة العممية 
مفهوم وكاف اإلنشغاؿ الكبير دائـ التساؤؿ حوؿ واألبحاث الكثير مف الدراسات بالموضوع  

ولعؿ ىناؾ الكثير مف الباحثيف والمفكريف أرجعوا ىذا المفيـو الزئبقي إلى أنو ، الثقافة
أصؿ كينونتو وأصؿ تواجده في  يمثؿ ألنو  ،اليستطيع أف يتحرر منو يتعايش مع اإلنساف و

بشرية ما ال يكوف معرفة ىوية إف . فيي مفيـو أساسي في تأسيس شخصية األفراد ،العالـ
الفرد يتمثؿ إف   ،فال مجتمع بدوف ثقافة وال ثقافة مف دوف مجتمع ،ثقافتو  ذلؾ إال بمعرفة

، الفمسفة، نالحظ أف إننا ،ثقافة المجتمع الذي نشأ ويعيش فيو ، الفف، الديف ،المغة العمـو
ألف  نمط ثقافي لبشرية ما ، حيث كؿ صورة تعبر عفالثقافية الصور وغيرىا مفاألخالؽ...

نما  لكؿ إنسانية ثقافتيا التي تتميز بيا وتنفرد بيا عف غيرىا. معناه ال نجد ثقافة واحدة وا 
 ىناؾ أنماط مختمفة مف الثقافة.

نظريتو فيمسوؼ وكؿ ناقد لو اختمفت الدراسات واألبحاث حوؿ معنى الثقافة، حيث نجد لكؿ 

شكاليتنا المطروحة سوؼ نركز كف نحف ىنا وتبعا الومذىبو الفكري حوؿ ذلؾ الموضوع. ول

وموقفو الفمسفي الذي طرحو حوؿ  إدموند هوسرل""الفيمسوؼ الفينومينولوجي  اىتمامنا عمى

مسألة الثقافة. وقبؿ عرض تحميؿ ىوسرؿ في ذلؾ، سنحاوؿ عرض بعض التعريفات العامة 

 الدارسيف لمفيـو الثقافة.التي وضعيا 
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 الثقافة في المعاجم والموسوعات:تحديد مصطمح -1

الالتينية بمعنى  كمتوراومف  ،مف ثقؼ بمعنى حذؽ وفطف :kultur, Culture: الثقافة"

واف كانت الحضارة ىي الثقافة في  ،ويستخدميا البعض بمعنى الحضارة الفالحة والتيذيب

بيف  ماركسمرحمتيا المتقدمة حيث الحضارة مف الحضر والتحضر. وتفيد التمديف. ويميز 

عمى خالؼ النظريات المثالية التي  ،ويجعؿ األولى أساس الثانية ،الثقافتيف المادية والروحية

تنكر األساس المادي لمثقافة وتعتبرىا النتاج الروحي لمصفوة ويطمؽ عمى الثقافة المادية اسـ 

 .1" المدنية

 ،بالمعنى األضيؽ واألقرب مف المعنى المادي -أ :Culture.Bildung:رياضة ،" ثقافة

الرياضة ) بدرجة مالئمة ،ممكات العقؿ أو الجسد ،بعض الممكات ،أو نتيجة تطورتطور)

وكاف قد طور بيذا التعمـ  ،ميزة شخص متعمـ أوال: -ب .دربة رياضية( ،ارتياض ،البدنية

المعرفة ىي الشرط يترتب عمييا توليد ىذه الميزة.) تربية ثانيا:- ،وحكمو ،حسو النقدي ،ذوقو

ننا نفكر بميزة العقؿ خصوصا عندما تمفظ إ ،لكنيا ليست شرطيا الكافي ،الضروري لمثقافة

 2".(رنفكر بنوعية الحكـ والشعو  ،كممة ثقافة

                                                           
 .033ص ،0222سنة  ،3ط ،القاىرة ،مكتبة مدبولي ،المعجـ الشامؿ لمصطمحات الفمسفة ،عبد المنعـ الحفنى1
 .042ص ،0222سنة ،0ط ،بيروت ،منشورات عويدات ،المجمد األوؿ ،الفمسفية الموسوعة الالند، 2
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نما تعني ا  الطبيعة الثانية وىي ال تعني فقط الزراعة و الثقافة، حيث يعتبرىا " شيشرونيعرؼ 

لذاتو أما الثقافة الرفيعة فيي اآلداب والعمـو وبعد ذلؾ العبادة ومراعاة  نسانتربية اإل أيضا 

 .1اآللية"

، تأمالت النظرية في المعرفة ونظرية التقدـ إحدىفي والتر بينجامين  وفيما يرى  

 ،ماذا كاف معناه في مختمؼ العصور"مفيوـ الثقافة ل النشأة األولى عند نقؼأف  أنو ينبغي

قد مر بمراحؿ  الثقافة مفيـولى أف إيجب أف نشير . ىنا 2وأية حاجة كاف يمبي عندما وضع"

 في كممة، في جذورىا المباشرة الثقافةكانت "لغاية تطوره.  منذ ظيور المصطمحتاريخية 

تتضمف معنى الّنمو  ،االعتناء والرعاية ،التي تدؿ عمى عممية التيذيب الالتينية كمتورا

التصور المجازي الغالب ىو أف " حيث كاف ،بالزراعةالثقافة كانت ترتبط . ىنا  3التطوير"و 

ينبغي قمع الرذائؿ مثمما نقمع األعشاب الضارة وغرس  ،تيذيب النفس مثؿ فالحة األرض

 . 4الفضائؿ مثمما نغرس الشجيرات"

 فمثمما اإلنسانية،أي إف داللة الثقافة عند الالتنييف كانت تعني بتربية وتكويف الذات 

، والعمؿ عمى إصالحيا، فإف األمر نفسو بالنسبة لمنفس البشرية، يقـو المزارع بفالحة األرض

كؿ ما فيو استنارة لمذىف وتيذيب لمذوؽ إف معنى الثقافة ىو " عمييا أف تقوـ بتربية ذاتيا.
                                                           

 .009ص ،0227سنة ،القاىرة ،دار قباء الحديثة ،المعجـ الفمسفي ،مراد وىبة 1
 .50ص، 0228سنة، 2ط ،لبناف ،دار الفارابي ،تر: خميؿ أحمد خميؿ ،التنوع الثقافي والعولمة ،أرماف ماتالر 2
مركز دراسات الوحدة  ،تر: سعيد الغانمي ،معجـ مصطمحات الثقافة والمجتمع ، مفاتيح اصطالحية جديدة، طوني بينيت 3

 . 007ص، 0222سنة، 2ط ،لبناف ،العربية
 . 35ص، المرجع السابؽ ،الثقاؼ في األزمنة العجاؼ: فمسفة الثقافة في الغرب وعند العرب ،محمد شوقي الزيف 4
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والمعتقدات والفف  وتنمية لممكة النقد والحكـ لدى الفرد أو في المجتمع وتشتمؿ عمى المعارؼ

وليا طرؽ ونماذج عممية وفكرية  ،واألخالؽ وجميع القدرات التي يسيـ بيا الفرد في مجتمعو

لييا ما أضاؼ في الحاضر إولكؿ جيؿ ثقافتو التي استمدىا مف الماضي وأضاؼ  ،وروحية

ني فقط مف خالؿ ىذا التعريؼ، يفيـ مف الثقافة أنيا ال تع .1وىي عنواف المجتمعات البشرية"

أف كؿ شخص يكوف عمى قدر عاؿ مف المعارؼ والفكر، نقوؿ عنو إنساف مثقؼ، بمعنى أف 

الثقافة ليست ىي تحصيؿ المعرفة وتراكميا، بؿ ىي تعني التربية وتشكيؿ الذات وفؽ معايير 

 أخالقية وتربوية، إنيا تعني تنمية وتطوير الذات. 

، ولو الصناعة"فالسمة الغالبة عندىـ ، بالصناعةارتبط مفيـو الثقافة  اإلغريقيينأما عند 

السمة الغالبة ىي الحذاقة بثقؼ الشيء أي الظفر بو "فإف  العربنعرج بذلؾ المفيوـ عند 

أصؿ كممة الثقافة  ىنا مأخوذ  .2حرفيا وعمميا" ،وأكثر ما ترتبط ىذه المقولة بالحرب ،واقتنائو

 مف كممة ثقؼ.

 (معناها الالتيني، اإلغريقي، العربيت المختمفة حوؿ الثقافة )لكف، وكاستنتاج لتمؾ الدالال 

 ،لـ يكف ليا وجود كاسـ ولكف كرسـ. الثقافة في المساف الغربي ىي حديثة العيديتبيف بأنيا "

نسانية ذاتيا. ثـ وجدت تنظيرا مكثفا وصارما بنمو العمـو ظيرت بظيور العموـ اإل

لـ تكف  ،ابتداء مف القرف التاسع عشر. أما قبؿ ذلؾاألنثروبولوجية والتاريخية وتطورىا 

                                                           
 . 58ص ،2983سنة ،د.ط ،القاىرة ،ف المطابع األميريةؤو الييئة العامة لش ،المعجـ الفمسفي ،ابراىيـ مذكور 1
 .35ص المرجع نفسو، 2
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. في األوؿ كاف 1الثقافة سوى مجموعة مف المعارؼ في غاياتيا العممية وليست النظرية"

يرتبط ظيور الثقافة باعتبارىا الممارسة العممية لمفكر، أي أنيا كانت تقتصر عمى ماىو 

لعمـو اإلنسانية، ىذه األخيرة التي عممي )األعماؿ اليدوية والرياضية(، لكف ومع ظيور ا

ظيرت في فترة متأخرة، وأيضا مع ظيور الفمسفة القائمة عمى الممارسة النظرية، ىنا وجدت 

 .داخؿ األنثروبولوجيا الثقافة تنظيرا مكثفا وخاصة

لو نبحث في حدود العالقة القائمة بيف الفمسفة والثقافة، يتبيف لنا بأف الفمسفة لـ تتطرؽ إلى 

 الفن، ،العمم كالتاريخ، :الصور الثقافية بدراسةاكتفت  مبحثا مستقال لمثقافة، بؿ وضع

لكف ىذا  .الفمسفة داخؿكانت مغيبة أشكاؿ لمثقافة، ىذه األخيرة كميا تعتبر  األخالق ،المغة

فيي  ،الفمسفة هي امتداد لمثقافة" بؿ إف .عالقة بيف الفمسفة والثقافة ال يعني أنو ال توجد

لى جانب العمـ والفف والديف: تعودنا عمى فيـ الثقافة إبالتالي صناعة كغيرىا مف الصنائع 

كمجموعة مف األعماؿ التي يعبر عنيا المكتسب الروحي لمحضارة. ليذا السبب ندرؾ 

الفمسفة كمجموعة مف األعماؿ األدبية التي أنتجتيا خالؿ تطورىا. لكف ىذه الوجية في 

ية و تراجعية. ليست األعماؿ سوى نتائج ميتة. ال تكوف الثقافة شيئا حيا النظر ىي تاريخ

سوى عندما تشكؿ ليس مجموعة مف األعماؿ الميتة. ولكف الجيد لفكر حي قصد استيعاب 

                                                           
 .35ص ، المرجع السابؽ،ثقافة في الغرب وعند العربفمسفة المحمد شوقي الزيف، الثقاؼ في األزمنة العجاؼ،  1
  ،تتميز الفمسفة بأنيا تدخؿ نقدي، فيي تربطيا ضروب مف العالقات مع أنماط التعابير الثقافية األخرى مثؿ: األسطورة   

  (.04ة. أنظر:)سميـ دولة، ما الفمسفة، صالديف، الفف، التاريخ، اإليديولوجيا، العمـ، التقني
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ثار الماضية وجعميا وسائؿ لتطور جديد. إذا كانت الفمسفة ىي شكؿ حي مف أشكاؿ اآل

 .1نساف"سيمة في التربية وفي تطوير اإلتزاؿ و  ينبغي أف نبرز كيؼ ال ،الثقافة

إف غاية الفمسفة ىي غاية مف أجؿ تحقيؽ معنى الحياة اإلنسانية، والغاية نفسيا عند الثقافة  

لى المجاؿ النظري في إ الفمسفةتنتمي " فيي أيضا ترمي إلى صناعة اإلنساف األخالقي.

أو  )التأمؿ(أو ذىنية  )السؤاؿ( البحث في البحث عف عمؿ الوجود باستعماؿ وظائؼ تقنية

 ،)رسـفي تجسيد فكرة لى المجاؿ العمميإلثقافة ا وتنتمي، تأويؿ( ،تفسير ،)تحميؿ فكرية

 .2"الخ ...اقتصاد( ،)عمـ أو اختراع وسيمة( أخالؽ ،ديف ،أسطورةأو ابتكار رمز) نحت(

أي سنرى كيؼ يقترب  ،مركب مف النظري والعمميوعندما نوفؽ بينيما سنحصؿ عمى 

وكيؼ يدبر " النظريات واإلشكاليات،بشأنو مجموعة مف  يؤسسكيؼ  ،العممي مفالنظري 

الخ. و ىذا شأف العديد مف  ،شكاليات في منيج أو نسؽىذه المجموعة مف التساؤالت واإل

فمسفة  ،فمسفة العمم ،المباحث التي عممت الفمسفة عمى دراستيا وىي عديدة ومتنوعة: مثال

 ،فمسفة المغة، فمسفة الطبيعة ،فمسفة التربية ،فمسفة األخالق، السياسة فمسفة، الدين

 . 3الخ" ..فمسفة التاريخ.

الفمسفة والثقافة يجب االعتراؼ بأف إشكالية العالقة بيف  عمى الرغـ مف كؿ ىذا،لكف  

فيي كما قيؿ عنيا ىي عالقة مغيبة ضمف   ،والدراسة لمبحثمازالت تستمـز الخضوع 
                                                           

 .37ص ،المرجع السابؽ، فمسفة الثقافة في الغرب وعند العربالثقاؼ في األزمنة العجاؼ:  ،شوقي الزيفمحمد  1
.42المرجع نفسو، ص  2  
 .42ص المرجع نفسو، 3
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مجاالت الفكر فيذا الموضوع ال يزاؿ عمى بساط البحث ففمسفة الثقافة ىو ذلؾ المركب 

 .ألنو لـ يحظى قديما بالدراسة والبحث مف طرؼ الفالسفة أو المفكريف ،ظير حديثا فقط

الثقافة ال يزاؿ حينما قاؿ بأف ميداف فمسفة ( 1445-1784)كاسيرر رنستآ"كما اعترؼ 

  جديرا بالمساءلة.

إف الثقافة والفمسفة متداخالف ويرتبطاف ببعضيما، عمى الرغـ مف أف العالقة ال تزاؿ   

قابع ال ينفؾ عف التحوؿ قافي ثمة تفكير فمسفي تستمـز الدراسة الدقيقة، إف داخؿ كؿ "إبداع ث

االرتقاء بتحوؿ اإلبداع الثقافي نفسو. فال تنفؾ فروع الثقافة عف تفكير فمسفي محايث و 

الذي  الففومتوار في شكؿ مقوالت أو مفاىيـ تنظـ مساحة تمؾ الفروع كما ىو الشأف مع 

 قيـ الجدؿالذي يشتمؿ عمى  والديف ،قيـ الرمز والتصوير والجماؿينطوي في حقمو عمى 

 …والتحميؿ والتركيب البرىنة المنطقيةالذي يتضمف عمى قيـ  والعمـ ،أويؿوالقياس والفيـ والت

ييتماف بدراسة مسألة الوجود ككؿ ، كالىما الفمسفة والثقافة نجد ترابطا وثيقا بيف .1الخ"

كما ىناؾ أيضا  ،صورة ثقافية تكمف خمفيا نظرية فمسفيةإف أي نساني. وخاصة الوجود اإل

 .ا ثقافيافمسفة تستدعي دائما تجسيد

 

  

                                                           
 .30ص ، المرجع السابؽ،فمسفة الثقافة في الغرب وعند العربمحمد شوقي الزيف، الثقاؼ في األزمنة العجاؼ،  1
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 فمسفة الثقافة وفكرة البيمدونغ عند هوسرل: -2

ف كاف اىتماما   لقد حظيت مسألة الثقافة باىتماـ فينومينولوجي لدى ىوسرؿ، حتى وا 

بأف ىناؾ تحوال فكريا داخؿ فمسفة ىوسرؿ، مف فينومنيولوجيا  -كما أشرنا سمفا-متأخرا، 

، و نجد تحميؿ ىوسرؿ لمسألة والعمـو اإلنسانية الرياضيات والمنطؽ إلى فينومينولوجيا الحياة

، ىذا المؤلؼ "أزمة العموـ األوروبية والفينومينولوجيا الترنسندنتالية"الثقافة بكثرة في الكتابيف: 

التجديد "الذي يحمؿ فيو مظاىر وعمؿ حدوث األزمة الثقافية، وفي الكتاب الثاني بعنواف: 

والذي يعرض فيو مفيـو الثقافة وكيفية التمكف مف تجديد ثقافة ما. معناه، يمكف  "الثقافي

  . بأف ىناؾ فمسفة في الثقافة عند فينومينولوجيا ىوسرؿ -إف صح التعبير -القوؿ

،يعرؼ ىوسرؿ الثقافة  في حد ذاتيا "ىي  العمـو ألف ماىية ، بأنيا الفمسفة والعمـو
ؿ الممكف لمحياة الجماعية وعمميتو الترابطية، كما أف العمـو إحدى أشكاؿ الثقافة، فيي المجا

وفي ذلؾ أيضا فيما االثنيف العمـو بصفة عامة  بصفة عامة ىي نفسيا عمـو األخالؽ
ويعتبر أف الثقافة ىي . 1واألخالؽ يندرجاف تحت معيار أخالقي وتحت األمر المطمؽ"

 نشاء فمسفة عمميةإأسمى ما في الثقافة اإلنسانية مف اىتمامات يتطمب "األخالؽ. ويقوؿ أف 
 . 2"دقيقة

، عمـ ييتـ بالنسبة ليوسرؿ ال تكوف ىناؾ ثقافة حقيقية إال إذا كاف ىناؾ  الفمسفة كعمـ صاـر
لى الرؤى إاألشياء ذاتيا دوف افتراض مسبؽ. فميس الفيمسوؼ معنيا باإلنصات  "بوصؼ

ف األنساؽ الفمسفية السائدة أو تمؾ التي مضت ودافع بحثو ال يتأتى مف واألفكار المستمدة م
                                                           

1
 Edmund.Husserl,  sur le renouveau: cinq article,Tr : Laurent Joumier, J.Vrin, Paris,2005,p 

64 
 .09ص ،المصدر السابؽ ،الفمسفة عمما دقيقا، دموند ىوسرؿإ 2
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مف أجؿ فكرة الفمسفة كعمم صارم بػلقد أتى ىوسرؿ  .1الفمسفات بؿ مف األشياء والمشكالت"
ىذه الفمسفة التي  ،ذفإالعقؿ الحر.  انطالقا مف وتوجييياتأسيس الحياة الحقيقية لإلنساف 

فيي تعيد النظر في وضعية  ،نسانيةإتحقيقيا ألنيا تتضمف في صميميا غاية  ىوسرؿحاوؿ 
 باعتبارىاأف الفمسفة و و حسب ،الثقافة األوروبية وبالتالي العمؿ عمى تشكيؿ الثقافة الجديدة

بد ال. يقوؿ ىوسرؿ "العمـ الصاـر ىي ذلؾ الشكؿ الثقافي الحقيقي الذي طالما كنا نبحث عنو
بالغة األىمية ونقطة إشعاع لمشخصيات اليامة في مسفة قوة ثقافية الفأف تصبح ىذه 

ف أىـ مايحتاجو العصر  .2العصر"  .3"عمم فمسفينما ىو "إوا 

كونو ، البيمدونغ" إلى مصطمح الفمسفة عمما صارمايشير ىوسرؿ في كتابو "  
اإلنساف ، ويتحدث أيضا عف اإلنساف المثقؼ في مقابؿ يتداخؿ مع مفيـو الثقافة مصطمح

نساف أو كما نقوؿ أيضا: اإل ،نساف صاحب التجربة المتعددة األبعاداإلالجاىؿ، حيث إف "
 ،دينية ،Bildungبؿ لديو أيضا تجربة أو ثقافة  ،المثقؼ ليست لديو تجربة بالعالـ فحسب

فإننا ال نستخدـ ىذا  ،الخ. ومع ذلؾ...وتكنيكية، وعممية ،وسياسية ،وأخالقية ،وجمالية

                                                           
 .232ص  ،المرجع السابؽ ،الفينومينولوجيا والمسألة المثالية ،محمد محسف الزراعي 1
 .92ص  الفمسفة عمما دقيقا، المصدر السابؽ، ،إدموند ىوسرؿ 2
 .223، 220 ،222ص المصدر نفسو، 3

  ىي أكثر مف كونيا كممة. إنيا مصطمح ومفيوـ وذاكرة وتاريخ ومؤسسة، تستقطب في ماديتيا الحرفية  البيمدونغ
المفيـو  -. ترتبط ىذه الكممةوالتعميمكالتربية والثقافة مجموعة مف الذخائر النظرية والعممية، وتتقاطع مع معارؼ عديدة 

. يمكف تقديـ مجموعة مف البيمدونغ هي الثقافة. الكممة التي تتـ بيا ترجمة وهو ألمانيا القرن الثامن عشربإقميـ وزماف، 
محمد ر:). أنظالمترادفات لفكرة البيمدونغ قصد تحديد الفكرة قبؿ تعريؼ الكممة: تكويف، تشكيؿ، تثقيؼ، تربية، تنمية، تطوير

 (.0، صنظرية البيمدونغ وتأسيس فكرة الثقافة: فمسفة التكويف الذاتي ،شوقي الزيف
  

  



فينومينولوجيا الثقافة، قصدية التجديد                                         لثالفصل الثا  
 

129 
 

وىو جيالة  ،ظ)االكميشيو( المطروؽ بكثرة: لفظ ثقافة طالما أف لدينا المفظ المقابؿ لوالمف
Unbildung- 1ال عمى تمؾ الصورة ذات القيمة الرفيعة نسبيا مف الممكة التي وصفناىا"إ. 

التشكيل الفكري "ىي  ،فكرة الثقافةفي تطور  مرحمة أساسية تمثؿالتي  ،البيمدونغف إ 

 ال لى اكتساب معرفة موضوعية وإ. ال يختزؿ التشكيؿ الفكري والجمالي لإلنسانواألخالقي 

استبطاف الروح الفمسفية فيي تتوقؼ عمى  ،ميما كانت عممية ،تجميع المعارؼإلى 

تدؿ كممة البيمدونغ عمى فف تثقيؼ وتكويف الذات، فالثقافة ىي ذلؾ الفف الذي   .2"وتطويرىا

ممتمكاتو، إذف، ال تعتبر الثقافة ىي ذلؾ الكـ اليائؿ يعنى بتشكيؿ اإلنساف وتنمية وتيذيب 

مف المعارؼ واألفكار، حيث "جرت العادة أف تكوف الثقافة ىي حوصمة المعارؼ والمعمومات 

اف مف محيطو المباشر )العائمة، المدرسة( أو يقتنييا مف التراث بحكـ التي يكتسبيا اإلنس

االنتماء التاريخي والجغرافي وأف يكوف البيمدونغ ىي التثقيؼ والتكويف عبر قنوات التربية 

والحس السميـ حيث تتدخؿ اعتبارات أخرى غير المعرفة مثؿ: الذوؽ والحكـ واالستبطاف 

   . 3لجمالية في تكويف اإلنساف"وغيرىا مف التقنيات الفنية وا

 

 

 
                                                           

 .87ص  ،المصدر السابؽ ،الفمسفة عمما دقيقا ،دموند ىوسرؿإ 1 
مؤسسة مؤمنوف بال حدود لمدراسات  ،نظرية البيمدونغ وتأسيس فكرة الثقافة: فمسفة التكويف الذاتي ،محمد شوقي الزيف 2

 .4ص ، واألبحاث
.6المرجع نفسو، ص  3  
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تممؾ  وحدىا مف عتبارىا انسانية بالذات اإل داخؿتتجمى  بالنسبة ليوسرؿ ماىية الثقافة إف
لى الذات المفكرة التي إ. وعميو ىي كؿ ما ينتمي والقدرة عمى اإلبداع الثقافيرادة واإلالوعي 

يقصدوف بالثقافة  يفوعمى حد تعبير الفالسفة األلماني ،تجعؿ العقؿ ىو المنطمؽ لكؿ شيئ
.ىي كؿ تمؾ العمـو الروحية  

، نجد لو اىتماـ كبير جدا بالعالـ الثقافي، الذي ىو كذلؾ وفي حديثو عف الثقافة 

عالـ حياة  يمثؿ انو ألوؿ مرة، الـ األوؿ الذي نشأت فيو الثقافةعتباره العاب عالـ العيش

يعتبر ىوسرؿ العالـ قبؿ العممي، عالـ الوجود بأكممو.  ،عالـ الحيوانات ،عالـ األشياء ،البشر

وقبؿ الفمسفة، حيث كاف النمط الثقافي عند ىذه المرحمة قبؿ العممية بدائي وعممي، غير أف 

ذلؾ ال ينقص مف قيمة ىذا النمط، بؿ يعتبر الميد األوؿ لنشوء الثقافات. إف الثقافة اليومية 

في ىذا ممية ىي األرضية التي نشأت وتطورت عمييا الثقافة العممية، أي الثقافة الفمسفية. الع

ستمرار في عموـ االصدد يقوؿ ىوسرؿ:" لنبدأ بتوضيح النوعية العجيبة لمفمسفة التي تنتشر ب

ومع الصنائع  ،خاصة جديدة لنقارنيا مع أشكاؿ ثقافية أخرى متوفرة لدى البشرية قبؿ العممية

ومع أسموب السكف...الخ ىذه كميا أصناؼ مف المنتجات  ،ومع زراعة األرض ،دويةالي

نتاجيا بنجاح أكيد. وفيما عدا ذلؾ فإنيا تتوفر إالثقافية مع المناىج التي تستعمميا مف أجؿ 

أما المكتسبات العممية فإنيا تتوفر بعد بموغ المنيج الذي  ،عمى وجود عابر في العالـ المحيط

                                                           

أنظر: المبحث الثالث مف الفصؿ الثاني "التأسيس الفينومينولوجي لعالـ العيش".    
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ف إنيا ال تنقضي وال تزوؿ إعمى كيفية لموجود مغايرة تماما.  ،تاجيا بنجاح أكيدنإيمكف مف 

 . 1نتاجيا ال ينشئ المثيؿ"إتكرار 

الثقافة في العالـ المحيط) عالـ العيش( كيؼ كانت  صورةيوضح ىوسرؿ ىنا نوعية و 

والمنتجات  حيث أف األعماؿ ،الثقافة العممية صورةالثقافة قبؿ العممية ويقارف بينيا وبيف 

أسموب  ،زراعة األراضي ،الفؤوس ،مثال الصنائع اليدوية ،الثقافية في عالـ المعيش اليومي

ال أنيا ساىمت في تأسيس العمـو إالسكف...الخ فيي تعتبر فعال ثقافة ورغـ بساطة أساليبيا 

ثقافية  ألنيا مازالت أشكاؿ،المستوى العممي بموغفي المقابؿ ال يمكنيا  ،والنظريات العممية

وعميو  ،تكوف مناىجيا جد بسيطة وضعت ألجؿ تحقيؽ غايات والحاجات اليومية لإلنساف

حيث ينتيي وجود ىذه الثقافة بمجرد ما  ،فإنيا تقتصر ميمتيا فقط في تحقيؽ أىداؼ عممية

 .نساف ومنفعتوتنتيي حاجة اإل

وىذا واضح في  ،ميةفي المقابؿ نرى أف ىذا األمر ال يحدث داخؿ الثقافة المتطورة العم 

" ليس ىناؾ في األفؽ التاريخي قبؿ يقوؿ ىوسرؿ  وعميو بامتيازالفمسفة بوصفيا شكال ثقافيا 

فكار بذلؾ المعنى ويعرؼ مياـ آخر يمكف اعتباره ثقافة لأل شكل ثقافيأي  الفمسفة

 يحاوؿ ىوسرؿ تشكيؿ ثقافة جديدة مستقمة، أي فمسفية. .2"ةالمتناىي

 

                                                           
 .508ص  ،المصدر السابؽ ،أزمة العمـو األوروبية والفينومينولوجيا الترنسندنتالية ،دموند ىوسرؿإ 1
 .532ص ، المصدر نفسو 2
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 العودة إلى اإلغريق وسبيل الخالص الثقافي.: ثانيالمبحث ال

مف خالؿ  لقد انطمؽ ىوسرؿ في تأسيسو لفكرة الفينومينولوجيا بما ىي الفمسفة األولى 

بأفضمية العقؿ اليوناني في تمؾ النصوص الكبرى  صرحالتقاليد الفكرية اإلغريقية، حيث ي

ىذه النصوص التي يركز فييا عمى التدشيف اليوناني لمعمـ والفمسفة وعمى دوره  التي كتبيا

فما هي ، ولذلؾ فإنو مف الضروري العودة إلى اإلغريؽ، في ميالد روح البشرية األوروبية

مالمح الثقافة اليونانية وفيما تكمن قيمتها؟ ولماذا كانت عودة هوسرل إلى اإلغريق؟ 

   كإمكانية لتحقيق الثقافة الحقيقية األصمية؟وكيف أعدها هوسرل 

 :مفهوم أوروبا والصورة الروحية لها -1

أوروبا ويتناوؿ موضوع " عف المعنى األخير لمتاريخ الفكري األوروبي ىوسرؿ يبحث

وحدىا وذلؾ بصفتيا مرتبطة ارتباطا صميميا تماما مع بزوغ  أو ". إف أوروبا الروحية"

، في الروح اليونانية القديمةانبثاؽ الفمسفة  إف ميالد أوروبا  .1"وفروعيا، أي مختمؼ العمـو

. وفي ككياف ثقافي تاريخي كاف مع اإلغريؽ الذيف وضعوا األرضية الرئيسية لمثقافة األوروبية

ال  .2"بماذا تتميز أوروبا كونها شكال روحيا؟"ىذا الصدد يطرح ىوسرؿ السؤاؿ التالي: 

 يقصد ىنا مف دراسة موضوع أوروبا الروحية ىو دراسة الجانب الجغرافي ألوروبا.

                                                           
  .خاصة الكتابيف: الفمسفة األولى بجزئيو، وكتاب: أزمة العمـو األوروبية والفينومينولوجيا الترنسندنتالية 
.503، 500إدموند ىوسرؿ، أزمة العمـو األوروبية والفينومينولوجيا الترنسندنتالية، المصدر السابؽ، ص ص:  1  
.503المصدر نفسو، ص  2  
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أي تحديد موقع أوروبا في الخريطة، بؿ ىو أف ندرؾ الحياة الثقافية ألوروبا وذلؾ يتأسس 

مف خالؿ التطرؽ أوال إلى فكرة البشرية األوروبية التي تأسست عمييا وكذلؾ معرفة معناىا 

 الغائي.

 ماىذا؟ -الشكؿ الروحي ألوروبا": سؤاال آخر وحوؿ الموضوع نفسو قائال ىوسرؿ يضيؼ  

)أوروبا  في تاريخ أوروبا الفكرة الفمسفية الكامنةظيار إيكمف الجواب عمى ىذا السؤاؿ في 

التي تتحدد مف منظور  الغائية الكامنة فييا إظيار ،الروحية( أو وىو ما يعني نفس الشيء

البشرية عموما. كانبثاؽ و بداية لتطور حقبة جديدة لإلنسانية. حقبة اإلنسانية التي ال تريد 

ابتداء مف اآلف إال في تشكيؿ حر لوجودىا ولحياتيا التاريخية عمى  -وال تستطيع أف تعيش

األصمية لمفمسفة، التي ىذه ىي الفكرة  .1"عمى أساس مياـ ال متناىية ،أفكار العقؿ أساس

وىي الفكرة التي حممتيا الثقافة األوروبية مف  ،أّوؿ معبر عنياىو  أفالطوفيرى ىوسرؿ أف "

  ."2دوف أف تتمكف مف تحقيقيا

"إف  يقوؿ ىوسرؿ: يقترف ميالد أوروبا ككياف ثقافي تاريخي مع والدة الفمسفة في اليوناف.

أوروبا الروحية ليا مكاف ميالد. ال أقصد ىنا بالمكاف الجغرافي)...( بؿ مكانا روحيا لمميالد 

. إنيا األمة اليونانية القديمة في القرنيف السابع والسادس قبؿ الميالد، فييا نشأ عند في أمة

                                                           
 .503ص إدموند ىوسرؿ، أزمة العمـو األوروبية والفينومينولوجيا الترنسندنتالية، المصدر السابؽ،  1
لث: )أزمة الفمسفة(.سبؽ وأف أشرنا إلى ىذه النقطة )أسباب حدوث األزمة(. أنظر الفصؿ األوؿ المبحث الثا    
التواصؿ: نظريات وتطبيقات،  إسماعيؿ المصدؽ، الفمسفة في عصر العمـ والتقنية: نظرة فينومينولوجية، مؤلؼ جماعي: 2

  .282،282ص ص: المرجع السابؽ، 
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ف األفراد موقؼ جديد مف نوعو ازاء العالـ المحيط. ونتيجة لذلؾ انبثؽ نوع جديد م

ىذه  .1"فمسفة نمى بسرعة إلى أف أصبح شكال ثقافيا مغمقا سماه اليوناف التشكيالت الروحية

والذي يمكنيـ مف "إنشاء نظر متأمؿ  األخيرة التي تعني العمـ الشامؿ، أي العمـ بكمية الكائف

لمعالـ متحرر مف قيود األسطورة والتقميد عموما، معرفة شاممة بالعالـ واإلنساف متحررة 

إطالقا مف األحكاـ المسبقة، تتعرؼ آخر األمر في العالـ ذاتو إلى العقؿ والغائية المذيف 

لى مبدئو األعمى: اإللو"  .2يسكنانو، وا 

حسب ىوسرؿ ىي عموـ أوروبية، لكف ىذا األمر ال يعني بأنيا  إف العمـو الحديثة  

نشأت في رقعة جغرافية ىي أوروبا، بؿ نشأت في الثقافة األوروبية حيث تعود جذورىا إلى 

أعماؽ التاريخ األوروبي. إف أوروبا كما يرى ىوسرؿ تتمتع بتاريخ ثقافي مزدىر وىي حضارة 

ثيف في أوروبا ليس أمرا عرضيا، ألنيما يعوداف في . إف نشأة العمـ والفمسفة الحديمتميزة

 .نشأتيما إلى التاريخ الثقافي األوروبي

"فالعمـ األوروبي ولد مف  الميالد الروحي لفكرة العمـ والفمسفة قد تـ ألوؿ مرة عند اإلغريؽ.

وحيف كاف ىوسرؿ يبحث عف الغائية األخيرة  .3األفكار التي أنتجيا العقؿ أي روح الفمسفة"

  .4"ألوروبا وتاريخيا "أكد بوجود استمرارية ألوروبا منذ عيد اليوناف القدماء

                                                           

.506إدموند ىوسرؿ، أزمة العمـو األوروبية والفينومينولوجيا الترنسندنتالية، المصدر السابؽ، ص  1  
.47، 46المصدر نفسو، ص ص:  2  
.229، 228 ، ص ص:2993سنة  ،2ط ،لبناف ،دار المنتخب العربي ،رحالت داخؿ الفمسفة الغربية ،جورج زيناتي  3  
.202المرجع نفسو، ص  4  
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الصورة الروحية "وبالتالي فإف  ،ومع ميالد فكرة العمـ والفمسفة ولدت أوروبا روحيا 

ألوروبا ىي العقالنية التي تبحث عف" مجمؿ الحقيقة" ىذه الحقيقة التي تظؿ ميمة 

تقتضي الفمسفة حسب ىوسرؿ القياـ بتشكيؿ كؿ مجاالت الحياة وتوجيييا وفؽ  .1المتناىية"

 معايير العقؿ الحر.

   :ودورهما الفينومينولوجي في تأسيس العمم األصمي)الحقيقي( وسقراط أفالطون -2

في نظر ألف الثقافة الحقيقية عمى ضرورة العودة إلى اإلغريؽ، ذلؾ  ىوسرؿإف تأكيد    

كانوا يعيشوف حياة مؤسسة  ييفألف اليونان ،التي ظيرت مع الفمسفة اليونانيةىي  ىوسرؿ

ولكف ىذه اإلنسانية األوروبية اغتربت عف  .عمى معايير الحقيقة وتبعا لقواعد العقؿ النظري

األزمة الثقافية  حدوثإلى أدى  وذلؾ ما النموذج المثالي لمثقافة، يمثؿ الفكر اليوناني الذي

 .*األوروبية

تتخذ " . إنياإلى نموذج "بشرية العصر القديـ")األمة اليونانية( عممية التأسيستعود أوروبا في 

وليذا  ،نساف القديـ مثال أعمى ليا ىو كونو استطاع أف يبني نفسو بنفسو بناء عقميا حرااإل

: مف الضروري أال نكتفي بتأسيس أنفسنا تأسيسا أخالقيا المحدثة األفالطونيةجاء شعار 

                                                           
 .264 ،263ص:  ص المرجع السابؽ، ،رحالت داخؿ الفمسفة الغربية ،جورج زيناتي 1
   كاف تمقي ىوسرؿ ألفالطوف وسقراط تمقيا لمفكريف إغريقييف أصمييف لـ تكف تعاليميما تصمح لحياة اإلغريؽ النظرية

نما كانت أيضا إلصالح كؿ حياة وكؿ تفكير طبقا  والعممية بعد أف حرفيا نموذج السفسطة بتعاليمو الفاسدة فحسب، وا 
 )محمد محسف الزراعي، إدموند ىوسرؿ  أنظر:كؿ فيمسوؼ حقيقي.  لنظاـ العقالنية. فذلؾ اإلصالح ىو بمعنى ما واجب

  (.52"الفينومينولوجيا والمسألة المثالية، ص
أنظر الفصؿ األوؿ. *   



فينومينولوجيا الثقافة، قصدية التجديد                                         لثالفصل الثا  
 

137 
 

عادة تأسيس المحيط اإلنساني برمتو وكذا الوجود اإلنساني إنما يجب عمينا كذلؾ ا  جديدا و 

أي انطالقا مف بداىات أو استبصارات فمسفة  ،جتماعي انطالقا مف العقؿ الحرالسياسي واال

 .1كمية"

لى إالذي أخرجوه مف المتخفي " عف العقؿ حقيقيايرى ىوسرؿ بأف اإلغريؽ قدموا مفيوما  

مكانية الميتافيزيقا إوبالخصوص  ،الذي فتح ممكنات عديدة وكثيرة ،الوضوح عف طريؽ الفيـ

كحقيقة معتبرا ىذا الطريؽ ىو أعظـ موصؿ لإلنسانية التي مف خالليا تتجمى عظمة 

يريد ىوسرؿ تشكيؿ البشرية األوروبية."يمكف  العقؿ اليونانيألسس وتبعا  .2غريؽ"اإل

ألفالطوف أف يكوف ىو مؤسس مذىب العقؿ االجتماعي، وإلنسانية عقالنية بصفة حقيقية 

مؤسس األخالقيات " أي تشكيؿ حياة اجتماعية حقيقية، ويعتبر أفالطوف. 3وعامة"

. وىذا كاف بالنسبة االجتماعية وبصفتيا األخالقية الحقيقية، األخالقية بكؿ معنى الكممة

                                                           
 .72ص ،المرجع السابؽ ،دموند ىوسرؿ: نظرية عالـ الحياةإفمسفة  ،نادية بونفقة 1
 ، مستغانـ،0223الحوار الثقافي، عدد خريؼ وشتاء ، مجمة دموند ىوسرؿإالمنيج الظواىري عند  ،مصطفى تيمويف 2

 . 80ص
3
  Edmund Husserl, philosophie première 1, tr : Arion L.Kelkel, 2 eme édition, P.U.F , coll : 

Epimétheé, Paris, 1990,  p p : 21 ,22.  
  قد تتضمف مقاربة فينومينولوجيا ىوسرؿ عمى ضوء دور منتظر ألفالطوف في تكوينيا مفارقة، إذ كيؼ نثبت ذلؾ الدور

في حيف أف ىوسرؿ قمما ذكره في نصوصو، فالنص الوحيد الذي خصصو ىوسرؿ ألفالطوف ىو ذلؾ الذي نجده  أو نفيمو
جزئيا األوؿ المعنوف: "مف فكرة الفمسفة حسب أفالطوف إلى في دروس الفمسفة األولى، وتحديدا ضمف القسـ األوؿ مف 

بدايات تحقيقيا في العصر الحديث مع ديكارت". غير أف ذلؾ النص قد قدمو أفالطوف تقديما مقتضبا، فاكتفى باإلشارة إلى 
و صمتا أفكاره العامة مف غير أف ينسبيا إلى أي نص مف نصوصو، مقابؿ ذلؾ تكاد النصوص األخرى تصمت عف آرائ

 (. 45تاما. نقال عف: )محمد محسف الزراعي، إدموند ىوسرؿ "الفينومينولوجيا والمسألة المثالية"، ص



فينومينولوجيا الثقافة، قصدية التجديد                                         لثالفصل الثا  
 

138 
 

ألفالطوف تماما كما جاء في بحثنا السابؽ، صفة خاصة في الواقع مف فكرتو األولى 

 . 1لمفمسفة"

" بأفضمية الفيمسوفيف اليونانييف: الجزء الثاني، الفمسفة األولىلقد صرح ىوسرؿ في كتاب "  

تاريخ إف " يقوؿ:ده نج " ودورىما في توجيو تأممو االستردادي لمتاريخ."سقراط" و"أفالطون

ضد  سقراطية وأفالطونيةالفمسفة مف وجية نظر فكرة الفمسفة والتي ولدت مف ردود فعؿ 

العمة الكامنة التي توجو وتعيف كؿ ، الفكرة الغائيةوالتي وبصفتيا  السوفسطائيينتعاليـ 

 .2التطور الالحؽ لمعمـ"

تمثؿ فمسفة أفالطوف لحظة ىيكمية في تاريخ الفكر عامة، إف "وجو أفالطوف الفينومينولوجي  

يظير فيما خطو مف معالـ جوىرية لمسار الفمسفة ولمسار الفكر، أوصمتو إلى صفة المفكر 

ىوسرؿ بدأ "عصرا جديدا أو عصر  يقوؿومع ىذا الفيمسوؼ كما  .3األساسي عند ىوسرؿ"

الذي أصبحت فيو الفمسفة فكرة عقمية مؤسسة لمحياة النظرية ولمحياة  العصر .4الفمسفة"

وانطالقا مف الجدؿ األفالطوني، كانت "اإلنسانية الحقيقية  تـ تأسيسأفالطوف مع  العممية،

                                                           
1
Edmund Husserl, philosophie première 1,Ibid, p p :21,22.  

2
Edmund Husserl, philosophie première 2, tr : Arion L.kelkel, 2eme édition, P.U.F, coll : 

Epimétheé, Paris, 1990. P03.     . 

.47محمد محسف الزراعي، إدموند ىوسرؿ "الفينومينولوجيا والمسألة المثالية"، المرجع السابؽ، ص  3  
  4     .48المرجع نفسو، ص 



فينومينولوجيا الثقافة، قصدية التجديد                                         لثالفصل الثا  
 

139 
 

الحقيقي، وىذا ال يكوف ممكنا األعمى و  بداية لعيد جديد وظيرت فكرة بأف لمفمسفة ىذا المعنى

  .1بحوث تمييدية عمى مبادئ وشروط تمكف مف إنشاء ىذه الفمسفة"إال إذا تـ عمى أساس 

"تحديدا سوى ألجؿ إبانة فعالية التصورات ىي عودة  إف عودة ىوسرؿ إلى أفالطوف 

التي يراىا فينومينولوجية، الحياة الحقة فمسفيا، ومف ىنا يبدو تبرير عودتو إلى اإلغريؽ 

العمـ بإبداع فكرة  ألفالطونمنطقيا جدا وفينومينولوجيا جدا، مف حيث إف الفكر الغربي يديف 

 .2الحؽ واألصيؿ"

تدشيف الفمسفة األولى و إصالح الحياة األخالقية حيث في  سقراطىذا باإلضافة إلى دور  

نيجية المعرفة السقراطية ىي عبارة عف منيجية توضيحية مطمقة، فيي يرى ىوسرؿ بأف "م

تعكس بصفتيا كمعيار لمجماؿ والخير بصفة افتراضية فقط، فالجماؿ والخير يظيراف في 

ر. وىذا العمـ الوحيد الحقيقي وقد تولد عنيا أيضا عمـ حقيقي لمجماؿ والخي وضوح كامؿ

األصمي والذي نجـ أصال مف بدييية كاممة، وقد تعممنا أف سقراط قادر عمى جعؿ اإلنساف 

لو السعادة الحقيقية وأعمى فاضؿ حقا أو ما يشابو ذلؾ، فيو الوحيد الذي لو القدرة أف يجمب 

)ح فيو أيضا  سقراطسب درجة ممكنة مف الراحة الممكنة، فالعمـ األصمي ىو الشرط الالـز

  .3كافي( لمحياة العقالنية أو األخالقية"

                                                           
1
 Edmund Husserl,Philosophie première 1, ibid,p p :17.18.  

.076، ص تأصيؿ التأويؿ "قراءة في تصور التاريخ في فينومينولوجيا ىوسرؿ، المرجع السابؽ مراد قواسمي،  2  
3
 Edmund Husserl,Philosophie première1, ibid, p12.  
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سياماتو الواسعة في األخالؽ أثر بميغ في الحياة النظرية إوبفضؿ  لسقراطكاف  

والفضيمة  ،يرى بأف الفضيمة تصدر مف المعرفة والعقؿ وقدرة اإلدراؾو إنو والحياة العممية، 

"ومما يتميز بو ىذا اإلصالح لمحياة األخالقية إلى السعادة، الذي يوصمناحسبو ىي الطريؽ 

التي تـ اقتراحيا مف طرؼ سقراط، حيث يؤوؿ الحياة السعيدة الحقيقية عمى أنيا حياة تغمب 

األخالقية حياة التتمثؿ في التوجو نحو تحقيؽ  السقراطية فالغاية .1عمييا العقؿ الخالص"

  .الحر نابعة مف العقؿ الفمسفيال اإلنسانية

ومف ىنا كاف سقراط مؤسسا فعميا إلنسانية حقيقية حيث وضع مبادئ وشروط تمكف مف  

تحقيؽ إنسانية أصمية، بعد محاوالتو المستمرة في  محاربة السوفسطائيوف الذيف حطموا  كؿ 

ما ىو موضوعي بشكوكيـ ووضعوا مكانو البحث الذاتي وجعموا مف ىذا األخير األساس 

 وجميع العموـ. ةإلقامة القواعد األخالقي

 أفالطون"قاـ حيث  حيث أسس مذىبا فمسفيا سقراطليتمـ فمسفة  أفالطونوجاء   

نحو العمـو وىكذا أصبح ىو مصمح نظرية العمـو  حركة اإلصالحيةىذه ال ثقؿبتحويؿ كؿ 

أوؿ مف قاد اإلنسانية نحو طريؽ  فيو السقراطية، دوافعوفي نفس الوقت وبدوف بذؿ مف ال

االستقاللية الذاتية، أي بمعنى تطوره إلى إنسانية عقالنية، وذلؾ عف طريؽ العمـو النمو نحو 

 .2التي تـ إصالحيا عف طريؽ روح جديدة لمفيـو جذري وبدييي لممنيجية"

                                                           
1
  Edmund Husserl,Philosophie première1, ibid,p11.  

2
  Ibid,p11. 
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حيث"يمكف  (العمـ األصمي والحقيقي)في تأسيس  بارزاألفالطوف كما يرى ىوسرؿ دورا 
فقط استطاعت األفكار الخالصة: تمؾ الخاصة بالمعرفة األصمية  أفالطوفالتأكيد أنو مع 

وتمؾ الخاصة بالفمسفة األصمية أف تنشئ  -تنيرىـ كميـ-النظرية والعمـ األصمي الحقيقي و
 .1"داخؿ وعي اإلنسانية

يرى ىوسرؿ بأف الفمسفة "ال يمكف أف تفيـ إال عمى ضوء معاودة بدئيا مثمما وقع بدؤىا في  
 كما ."2أفالطونمو يقصد بذلؾ التذكير ببداية وجيت برنامج الفمسفة وذلؾ منذ األصؿ، فمع

تكمف المباحث األكثر أىمية وألنيـ ىـ األساس في "ىو أوؿ مف اعترؼ بأف ىنا يعتبر  أنو
، وأيضا أفالطوف ىو أوؿ مف اكتشؼ البحث الفمسفي وبأنو يجب معالجتيـ بيذه الطريقة

يعني المنيج الذي يسمح بتحقيؽ وبصفة فعمية فكرة المذىب  مشكؿ الفمسفة وعمـ المنيج،
 .3"الغائي األعمى "لمفمسفة" والذي ال ينفصؿ عف ماىية المعرفة الحقيقية

لكف ومف جية أخرى نجد ىوسرؿ يقر ببعض النقص في الفمسفة السقراطية وفي   

نظرا لغياب النموذج األعمى والحقيقي الذي يحقؽ العمـ األصمي " أفالطونالمقابؿ يجعؿ مف 

يمكف أف تكوف جميع األفكار ناقصة  سقراطالمقاصد النظرية والعممية والتي نعرفيا لدى 

لى نضج بصفة منظمة عمى شكؿ نظرية عممية لممنيج  وبحاجة لمصيغة العممية المحضة وا 

ة. وىذا ال يمنع أنو مف الممكف أف نعترؼ كما الجدير لمتحوالت والمساىمات األصمية لمحيا

مصدر لألفكار األساسية لمنقد العقمي حيث النضج  سقراطيفعمو البعض بوجود وبالفعؿ لدى 

                                                           
1
  Edmund Husserl,Philosophie première 1, ibid, p p : 16.17. 

  
  أفالطوف خاصة. نقال  كاف ىوسرؿ واحدا مف الفالسفة المعاصريف الذيف تأثروا بالفمسفة اليونانية عامة وبمثالية
  (.06)سماح رافع محمد، الفينومينولوجيا عند ىوسرؿ، ص:عف
.233محمد محسف الزراعي، إدموند ىوسرؿ "الفينومينولوجيا والمسألة المثالية، المرجع السابؽ، ص  2  

3
  Edmund Husserl,Philosophie première 1, ibid, p p : 16.17. 
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يعطي إلى أفالطوف استحقاؽ  النظري والتقني واالستمرار المثمر إلى أبعد حد، وىذا ما

  .1دائـ"

التي وكؿ نفسو إلييا التي تمثمت في  كانت بداية ىوسرؿ الفعمية لتحقيؽ الميمةىكذا  

ضرورة تشكيؿ اإلنسانية الحقيقية، وتحقيؽ ىذا اليدؼ حسب ىوسرؿ ال يكوف إال مف خالؿ 

ىذا العمـ األصمي الذي تأسس مع أفالطوف ولذلؾ يرى ىوسرؿ أنو "ومف أجؿ أف يتمكف ىذا 

يجب أوال تطوير العمـ  النوع اإلنساني أف يرتقي إلى مستوى اإلنسانية الحقيقية واألصمية،

األصمي بكاممو مع ترسيخو وتوحيده في مبادئو وتكوف ىي موضع المعرفة لكؿ عقالنية، 

حيث تستطيع مف (les archontes) وفييا وىـ في حد ذاتيـ مف سيوجيوف اإلنسانية

خالليـ البديييات أف تنظـ بصفة عقالنية حياة المجتمع. ىذا النوع مف التصور يبرز مسبقا 

رة ثقافة ما لنمط جديد: أي بمعنى تمؾ الخاصة بثقافة والتي تتواجد فييا فقط بيف أشكاؿ فك

وأكثر حدة نحو  أخرى مف الثقافات تمؾ المتعمقة بالعمـ الذي يميؿ مع الوعي بالذات دائما

 .2""ياألصم"العمم غاية 

مف يرى ىوسرؿ أف العمـ األصمي الذي تأسس مع أفالطوف ىو الشرط الذي يمكف  
تطور اإلنسانية وبصفتو تطور حضاري ال يتـ فقط كتطور تشكيؿ الثقافة الحقيقية، ألف "

لمفرد ولكف أيضا كتطور ثقافي لػ ) اإلنساف بصفة طبيعية(. فأعمى شرط في إمكانية تطوره 
 .3"ثقافة حقيقية وأصمية هو إبداع لعمم أصميالثقافي وفي ترفعو إلى 

                                                           
1
 Edmund Husserl,Philosophie premère1,  ibid, p15. 

2
 Ibid,p 19. 

3
  Ibid, p20.  
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الوسيمة الضرورية وىي الوحيدة التي " تنطمؽ مف العمـ األصميتعتبر الثقافة الحقيقية التي 
تسمح لإلنساف بالوصوؿ وفي أحسف ظروؼ ممكنة إلى جميع األنواع األخرى مف الثقافات 

ىو حقيقي وأصمي يجب أف تكوف لو  وبصفتيا في حد ذاتيا صورة مف ىذه الثقافات، فكؿ ما
ممكنا بيذه الصفة إال إذا نتج بكؿ حرية مف يكوف في حد ذاتو  إمكانية البرىنة كما ىو وال

 .1بداىة مصداقية اليدؼ"

لقد كاف لمعمـ اليوناني وبخاصة الفكر األفالطوني تأثير بالغ في تطوير فكرة الفمسفة  
، حيث "تقود ىذه األفكار، إذف، إلى فمسفة صارمة تكوف بمثابة وظيفة األولى عند ىوسرؿ

ممارسة فعمييف مستمريف ومتنامييف، بحيث تحدد ىذه حياة اجتماعية مدعوة إلى إصالح و 
أعجب ىوسرؿ، إذف، بالبشرية  .2"األفكار الطابع الماىوي لمتاريخ ومصير الثقافة األوروبية

 اإلغريقية إلى درجة االنبيار ومحاولتو المتمثمة في تحقيؽ بشرية مماثمة ليا. 

 :وسبيل الخالص الثقافي الثقافة اإلغريقية -3

الثقافة األوروبية بسبب اغترابيا عف الثقافة اليونانية أزمة عميقة طالت جميع عرفت  
لكي نتمكف مف إدراؾ األزمة الراىنة كونيا حاال سيئا كاف "ويرى ىوسرؿ أنو ، مجاالت الحياة

كاف يجب بياف  ،بصفتيا الغائية التاريخية ألىداؼ العقؿ الالمتناىية أوروبا يجب بمورة مفيوـ
 .3أي عف روح الفمسفة" ،العالـ األوروبي تَولَّد عف أفكار العقؿكيؼ أف 

لكف العمـ األوروبي وبعد أف كاف امتدادا لمعمـ اليوناني ابتعد عف ىذا المسار بالرغـ  
ىذه  ،ىـ الذيف فتحوا لعبة الممكنات لمعقؿ األوروبي الحقا ىوسرؿ غريؽ حسباإل"مف أف 

لكف ىذا العقؿ األوروبي عندما لـ يفيـ  ،وعف حريتو ،األخيرة التي عبرت فعال عف ىويتو
                                                           

1
 Edmund Husserl,Philosophie première 1, ibid, p20. 

، 086ص ص:  المرجع السابؽ، ،تأصيؿ التأويؿ "قراءة في تصور التاريخ في فينومينولوجيا ىوسرؿ"مراد قواسمي،   2
087. 

 .558ص  ،المصدر السابؽ ،الترنسندنتالية الفينومينولوجياأزمة العمـو األوروبية و  ،دموند ىوسرؿإ 3
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فالعمـ الفمسفي  ،1"ممكنات ىذا العقؿ وقع في أزمة فدخؿ مرحمة االعتراؼ بقدرات ىذا العقؿ
الثقافة اإلغريقية ألف اليوناني في رأي ىوسرؿ ىو السبيؿ الذي يخمصنا مف أزمتنا الثقافية،

ليس ألزمة الوجود األوروبي سوى مخرجيف: " إذف .نسانياإل المعنىتأكيدا عمى  كانت أكثر
 أفوؿ أوروبا في اغترابيا عف المعنى العقمي لحياتيا والسقوط في عداء الروح وفي البربرية

أو انبعاث أوروبا انطالقا مف روح الفمسفة بفضؿ بطولية لمعقؿ تتخطى النزعة الطبيعية 
 . 2نيائيا"

، ىذه األخيرة التي لـ الثقافة الحقيقيةعف الموطف الذي نشأت فيو  ىوسرؿ كشؼ
 .بيذا الشكؿ الثقافيكثيرا  ىوسرؿ وليذا أعجب اليونانية الفمسفةنجدىا فقط إال مع 

قد  سقراط"وبما أف  .بالفكرة األصمية لمفمسفة ولذلؾ لطالما كاف يدعو إلى التمسؾ  

أسس الحياة العقمية عمى العمـ المعمؿ مف خالؿ البداىة، فإف ىذا العمـ مع أفالطوف بإمكانو 

 سقراط،أف يحؿ محؿ الفمسفة، إنو العمـ المعمؿ بإطالؽ، بحيث يمثؿ الحياة العقمية لمفرد عند 

 l’homme enاإلنسان بالمعنى األعظم" )يمثؿ حياة الجمع، ليصبح "أفالطون وعند 

grand) فأصبحت الفمسفة إذا األساس العقمي ومبدأ أو شرط إمكانية تكويف محؿ الفرد ،

ف كاف  جماعة أصمية عقالنية بصفة حقيقية، ولحياتو بصفة عقالنية حقيقية، فحتى وا 

أفالطوف قد تصور كؿ ىذا باعتباره محدودا بفكرة المجتمع السياسي ومشروط بالزمف، 
                                                           

  .80ص  ،المرجع السابؽ ،دموند ىوسرؿإالمنيج الظواىري عند  ،تيمويف مصطفى  1
  ( بربريةBarbarism يستعمؿ ىذا االصطالح في المغة الدارجة لوصؼ طبيعة الشخص الفظ غير المتمدف في :)

مظاىر السموؾ المنافي لألدب. وكاف يطمؽ عمى مف الينتموف الى الشعب الروماني أو الييميني، البربرية: ىي إحدى 
المجتمع البدائي أو أي ثقافة، كما يقصد بيا التناىي في القسوة، ويقوؿ كوردنجايمد: إف اختراع الكتابة ىو النقطة الفاصمة 

  .بيف المرحمة البربرية والمرحمة المدنية
 .558ص ، المصدر السابؽ ،الترنسندنتالية الفينومينولوجياأزمة العمـو األوروبية و  ،دموند ىوسرؿإ 2
بؽ وأف تحدثنا عف ىذه الفكرة.س    
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والتي  اسية لإلنسانية التي تـ تأسيسيا كجماعة وحيدةالتوسيع العالمي ليذه األفكار األس

شقت  ، فيي مف ىناالجديدةيمكف تصور انفتاح فكرة اإلنسانية، وفكرة الثقافة اإلنسانية 

 .1"طريقيا وبدقة أكثر فيي فكرة إنسانية وثقافة منبثقة مف العقؿ الفمسفي

ال عف إستتمكف البشرية األوروبية مف تجاوز أزمتيا لكف سيحصؿ ىذا فقط  نتيجةوبال 

ه ومحاولة تحقيؽ ىذ ،إعادة الصمة بالغاية البدئية لمعمـ الناشئة في الفمسفة اليونانيةطريؽ"

 .2الغاية"

لتأكيد " العالـ األوروبي وبخاصة األفالطونيةمثال يحتذى بو في  الفمسفة اإلغريقية لقد ظمت 

 .3"استقالؿ األفكار والماىيات والموضوعات المثالية ولمتخفيؼ مف حدة االتجاه التجريبي

يعني أف األفالطونية ىي السبيؿ الذي يؤدي إلى تحقيؽ اإلنسانية العقالنية، ىذه األخيرة 

الثقافة اليونانية، في نظر ىوسرؿ ال تقتصر فقط في مجاؿ  .بموغيا إلىىوسرؿ  يسعىالتي 

ف الفمسفة اليونانية ليست ا  و . ؿ تبدو في جميع مجاالت المعرفة والعمـو األخرىالفمسفة، ب

 .4نسانية عالمية"إنما ىي ا  و  ،قميمية محدودة بزمانيا ومكانياإ

 

                                                           
1
  Edmund Husserl, Philosophie première1,ibid, p22.  

 .28ص ،المصدر السابؽ ،مباحث منطقية ،دموند ىوسرؿإ 2
.060ص المرجع السابؽ، حسف حنفي، في الفكر الغربي المعاصر،  3  
نذكر مف بينيا: الرياضيات، اليندسة اإلقميدية، عمـ الطبيعة، المنطؽ.    
 .05ص ،المرجع السابؽ ،الفينومينولوجيا عند ىوسرؿ ،سماح رافع محمد 4
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 محركات الخالص الثقافي.و  الفينومينولوجيا: لثالمبحث الثا

عادة تأسيسيا في الفمسفة مف جديد بإعادة النظر ىوسرؿقاـ  تمؾ األزمة خاصة بعد  وا 

يطمؽ عميو بػ: الثقافية التي عرفتيا البشرية األوروبية، لقد أتى لنا بعمـ جديد 

، ىذا الوضع المتأـزلمتخمص مف  الفمسفة التي تمثؿ اإلمكانية يعتبرهحيث  "الفينومينولوجيا"

التي كانت سببا  ات المزيفةإنو يحرص مف خالؿ فكرة الفينومينولوجيا القضاء عمى كؿ الثقاف

في كؿ المآسي والشرور التي عرفيا العصر الحديث، مف ىنا بدأ ىوسرؿ يؤسس لفمسفة 

. تعيدجديدة   إصالح جميع العمـو

، أي تحقيؽ فكرة  مطمحيتمثؿ   الفمسفة اليوسرلية في تأسيس العمـ الفمسفي الصاـر

معنى الفينومينولوجيا لدى فما الفينومينولوجيا كونيا الثقافة الجديدة والبديمة لمثقافة المزيفة. 

 ثقافيا؟وكيف يمكن لها أن تكون خالصا  ؟هوسرل

 .الماهية واألصل :الفينومينولوجيا -1

  ، وفي تعريؼ تعد الفينومينولوجيا اليوسرلية محاولة لبناء العمـ الشامؿ الصاـر

موقؼ "ىي أوال وقبؿ كؿ شيء منيجا وموقفا فكريا: و  " يقوؿ:ىوسرؿ لمفظ "الفينومينولوجيا

  .1"أيضا خاص بشكؿ فمسفيمنيج ىو و  شكؿ خاصفمسفي ب ىو فكر

                                                           

الثقافة الموضوعية. يقصد ىوسرؿ بالثقافة المزيفة مثال الثقافة الطبيعية، الثقافة الريبية.    
، 0229ة ، سن2ط ،دار الحوار لمنشر والتوزيع، سورية ،ر: أحمد الصادقيىوسرؿ، فكرة الفينومينولوجيا، ت إدموند  1
  .56ص
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ألف مثؿ ذلؾ المنيج إف الفينومينولوجيا ال تنشئ منيجا مف خارج خبرتيا الفمسفية،  

مع مجاالتيا و إشكالياتيا النظرية، فما يميز الفمسفة اليوسرلية ىو وحدة المنيج  يتطابؽ ال

قامت ىذه األخيرة التي  لممناىج الوضعية،نقديا  الفينومينولوجيا منيجاف ،والمذىب داخميا

وليست كوعي مانح  ،وجعمت منيا مجرد واقعة مجاليا العمميالذات اإلنسانية مف بإقصاء 

 .لممعنى

فالسفة قبؿ أف  ىا تعود إلىلكف لو نبحث في أصوؿ مصطمح "الفينومينولوجيا" سنجد

  .هيغلو كانط ،لمبرت نذكر منيـ:يظير ذلؾ المصطمح عند ىوسرؿ و 

 الترنسندنتالية:فمسفة كانط الموجهة لفكرة  -أ

ذلؾ أف الفينومينولوجيا مثميا مثؿ  كانط،استمد ىوسرؿ فكرة الترنسندنتالي مف  لقد 

الفمسفة الكانطية تحاوؿ حؿ المسائؿ الترنسندنتالية. "إذا رجعنا إلى كانط، فإنو يجب بالتأكيد 

ري أف ننعت نسقو كنسؽ "ترنسندنتالي فمسفي"، رغـ أنو بعيد جدا عف إنجاز تأسيس جذ

"  .1بالفعؿ لمفمسفة، لكمية جميع العمـو

                                                           
   المعاصر لكانط، ىو أوؿ مف تحدث عف نظاـ أسماه فينومينولوجيا في  جوهان هانوتشر لمبرتإف الفيمسوؼ األلماني

. ولـ تكف كممة الظاىرة عنده، تشير إلى أكثر مف المظاىر الخداعة في التجربة 2764كتابو "األورجانوف الجديد" 
ة نفسيا تثريبا، ميز كانط بيف اإلنسانية، ولذا فإف الفينومينولوجيا ال تعدو أف تكوف عند لمبرت فينومينولوجيا الوىـ وفي الفتر 

األشياء كما تبدو لنا أو الظاىرة، واألشياء في ذاتيا. وقرر اننا ال نعرؼ إال مايبدو لنا. أنظر: )يوسؼ سميـ سالمة، 
  (.9الفينومينولوجيا المنطؽ عند إدموند ىوسرؿ، ص

.272المصدر السابؽ، صإدموند ىوسرؿ، أزمة العمـو األوروبية والفينومينولوجيا الترنسندنتالية،   1  
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إنو مف المؤسسيف الكبار ألصوؿ الفمسفة وىو أوؿ مف اىتـ بالعالقة القائمة بيف شروط  

. كما يجب "أف نعترؼ بأف فمسفة وشروط نقد المعرفة التفكير في المسائؿ الكمية لمفمسفة

إنيا فمسفة تعود، عمى عكس النزعة كانط كانت في الطريؽ إلى الفمسفة الترنسندنتالية)...( 

الموضوعية قبؿ العممية وكذلؾ العممية، إلى الذاتية العارفة كمحؿ أصمي لكؿ تكوينات 

المعنى)...( وبالفعؿ فإف النسؽ الكانطي يمثؿ)...( المحاولة األولى التي تـ انجازىا بجدية 

، بالمعنى الحؽ الوحيد عممية عالية لفمسفة ترنسندنتالية شمولية بالفعؿ مفيومة كعمـ ص اـر

 .1لمعممية الصارمة"

قد ظير في بداية تفكيره الفمسفي "مف  ،إذف ،إف التوجو الترنسندنتالي عند ىوسرؿ  

)...( وىو توجو سيتدعـ بصورة خاصة في المراحؿ األخيرة مف حياة بكانط خالؿ ارتباطو 

ىوسرؿ، إذ يظير لديو جيد مركز لتقديـ فيـ فينومينولوجي لكانط استنادا إلى وضع فكري 

محدد وذلؾ مف خالؿ صمتو بأعالـ ذكر بيـ في مواضيع عديدة مف أعمالو وخاصة في 

نواف )أزمة العمـو األوروبية والفينومينولوجيا التي تعرؼ اليـو بع "فيينا وبراغ"نص محاضرات 

حيث نجده يصرح بالفالسفة الذيف كاف ليـ تأثيرا عميقا عمى تمؾ الفمسفة   .2الترنسندنتالية("

، وكانط بعد أف أيقضو ىيوـ."وعبارة ىوسرؿ التي تثبت  ومف بينيـ: ديكارت، وىيـو

يـ ىنا ضمف ىذا السياؽ: فاإللياـ ىنا الفينومينولوجيا مميما سريا لمفمسفة الحديثة كميا تف

                                                           

أي المسائؿ الترنسندنتالية.    
.270، 272ص ص:  المصدر نفسو،  1  
.68المرجع السابؽ، ص"، الفينومينولوجيا والمسألة المثاليةإدموند ىوسرؿ " محمد محسف الزراعي،  2 
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يتعمؽ في جزء كبير منو بحدوس كانط الكبرى التي ستظؿ مجيولة إف لـ ندرؾ إدراكا تاما 

 . 1خصائص حقؿ الفينومينولوجيا المميزة"

" بأف كانط "يتحدد لدى محمد محسن الزراعيوفيما يرى الباحث التونسي "

ولكف البعد الترنسندنتالي أو ما يسميو البعض )الثورة ، فينومينولوجيا ىوسرؿ مف زوايا عديدة

الترنسندنتالية( قد يكوف األىـ لمتعرؼ عمى وجو كانط الفينومينولوجي، والتعرؼ مف ثمة عمى 

 .2فكرة فينومينولوجيا منحدرة مف كانط"

بالنسبة إلى ىوسرؿ كما رأينا ىي مكانة عظيمة، لكف ال يعني مف  كانطإف مكانة  

ينومينولوجيا ىوسرؿ تقـو عمى إعادة بعث الكانطية وتسعى إلى مواصمة قراءة ذلؾ بأف ف

لكانط "كتمؾ التي يقترحيا ممثموا الكانطية المحدثة. أف نفيـ كانط فينومينولوجيا يعني أف 

ندرؾ معنى قصده الفمسفي التاـ، فذلؾ يعني أف نفيـ معنى تفكيره الترنسندنتالي ضمف 

عظمة  وتبقى .3، وأف نعتبره بادئا لمفكر الترنسندنتالي ال متمما لو"راديكالية فينومينولوجية

                                                           

.68ص المرجع نفسو،  1  
   :يطرح مشكؿ العالقة بيف ىوسرؿ وكانط في أربعة مداخؿ، يمكف حصرىا فيما يمي 
 عالقة تضاد بالنظر إلى ديكارتية ىوسرؿ. -أ

 عالقة تكرار، إذ يكرر ىوسرؿ كانط إنو كانطي محدث ويجيؿ أنو كذلؾ. -ب
 كانطي أكثر مف كانط نفسو.عالقة تأويمية، إذ يظير ىوسرؿ قارئا ثاقب النظر لمقصد كانط الحقيقي، فيو  -ج
عالقة يطغى عمييا االتفاؽ حينا واالختالؼ أحيانا. نقال عف:)محمد محسف الزراعي، إدموند ىوسرؿ "الفينومينولوجيا -د

 (. 69والمسألة المثالية"، ص
.69المرجع نفسو، ص  2  
.72ص الفينومينولوجيا والمسألة المثالية، المرجع السابؽ، ،محمد محسف الزراعي  3  
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"أي بنزعتو الراديكالية إلخضاع محاصيؿ العقؿ كميا لنقد  ،كانط مرتبطة عند ىوسرؿ بنقديتو

 .1أساسي تأولو ىوسرؿ بشكؿ إيجابي فرأى فيو نقدا جذريا لممعرفة"

( "بدأ يربط 1498الفينومينولوجيا )"فكرة مع الدروس الخمسة التي قدميا ىوسرؿ حوؿ  

إشكالية الفينومينولوجيا بإشكالية كانط فالفينومينولوجيا قد أضحت مشروع نظرية نقدية 

 .2لمعقؿ"

 )نقد العقلتبيف النقد لديو منذ كتابو  إذالمؤسس الحقيقي لمفمسفة النقدية،  كانطيعتبر  

وليس نظاما لمعمـ نفسو، إال  مبحث في المنيج"حيث يعرفو )أي النقد(  (1871المحض، 

، ىي أنو أنو يبيف مع ذلؾ معالمو بأكمميا)...( ذلؾ أف العقؿ النظري يمتاز بميزة فريدة

يستطيع وينبغي عميو أف يقيس قدرتو الخاصة، وذلؾ بمختمؼ الطرؽ المتبعة النتقاء 

  .3موضوعات التفكير"

إمكاف، إف "الفمسفة الترنسندنتالية ىي ومف دوف ذلؾ النقد تبقى الفمسفة الترنسندنتالية مجرد 

يشير كانط و  .4فكرة عمـ، يقـو نقد العقؿ المحض برسـ مخططو الكامؿ معماريا، أي بمبادئ"

، بؿ "يتيح إمكانا فمسفيا ترنسندنتاليا كميا ال يقتصر فقط عمى إظيار حدود العقؿ النقد أف

، فالفمسفة األساسية كميايجعمنا قادريف عمى اإلجابة مف داخؿ العقؿ عف المسائؿ 

                                                           

.72ص المرجع نفسو،  1  
.72، صالمرجع نفسو  2  
.36ص تر: موسى وىبة، مركز اإلنتماء القومي، بيروت، د.ط، د.س، إيمانويؿ كانط، نقد العقؿ المحض،  3  
.55ص  ،المرجع نفسو  4  
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الترنسندنتالية، تمتاز عف سائر المعارؼ النظرية، في أنو ال يوجد سؤاؿ يخص موضوعا 

 .1معطى لمعقؿ المحض إال ولو في العقؿ البشري نفسو"

نموذجا لمفمسفة العممية الصارمة، ولكف  قدـ كانط إذف مف خالؿ نقد العقؿ المحض 

و تحت النقد كما يرى ىوسرؿ، ويجب النظر في ذلؾ بالرغـ مف ذلؾ يبقى أسموب عمميت

النقص الكامف في جذرية فمسفتو، حيث يقوؿ ىوسرؿ في ىذا الصدد: "إف النقد الذي 

ارتدادي تاريخ الفمسفة السابؽ بأكممو، وذلؾ بالنظر إلى  إشعاعفي سنمارسو عميو سيوضح 

المعنى العاـ لمعممية الذي رامت كؿ الفمسفات السابقة تحقيقو بصفتو المعنى الوحيد الذي 

كاف قائما)...( بذلؾ سيبرز مفيـو أعمؽ ىو المفيوـ األكثر أىمية )لمنزعة الموضوعية( 

 .2بيف النزعة الموضوعية والترنسندنتالية"وبذلؾ سيبرز المعنى الجذري الحؽ لمتعارض 

ويرى ىوسرؿ أف حتى كانط نفسو كاف متأكدا مف أف فمسفتو ال تقـو عمى أسس عممية 

الترنسندتالية بسبب عدـ تعمقيا في "البنية الذاتية  الفمسفةصحيحة، إنيا لـ تصؿ بعد إلى 

أبدا السؤاؿ: كيؼ يكوف العالـ  ، ومف ىنا لـ تطرحلوعينا بالعالـ قبؿ المعرفة العممية وفييا

 .3الذي يظير لنا ببساطة سواء كبشر أو كعمماء قابال ألف يعرؼ قبميا"

                                                           

.70ص إدموند ىوسرؿ "الفينومينولوجيا والمسألة المثالية"، المرجع السابؽ، محمد محسف الزراعي،  1  
.273، صأزمة العمـو األوروبية والفينومينولوجيا الترنسندنتالية، المصدر السابؽىوسرؿ،  إدموند  2  
)أزمة الفمسفة(. أنظر المبحث الثالث مف الفصؿ األوؿ.    
.275ص أزمة العمـو األوروبية والفينومينولوجيا الترنسندنتالية، المصدر السابؽ، ،إدموند ىوسرؿ  3  
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والغريب في األمر أف كانط لـ يكف يتصور أف فمسفتو تقـو عمى تمؾ االفتراضات المسبقة، 

الترنسندنتالي  االستنباطعف ىذه االفتراضات وفي  أغفؿفالخطأ الذي وقع فيو ىو أنو 

بمحاولة تأسيس مباشر ينزؿ إلى المنابع "قاـ كانط  لمطبعة األولى مف )نقد العقؿ الخالص(،

 . 1األصمية، لكنو سيوقؼ حاال ىذه المحاولة قبؿ أف يصؿ إلى مشاكؿ التأسيس الحقيقية"

مف خالؿ تمؾ التأمالت التي قاـ بيا ىوسرؿ حوؿ فمسفة كانط اتضح أف األسئمة  

الكانطية المرتبطة بنقد العقؿ تتأسس عمى أرضية مف اإلفتراضات المسبقة، ىذه األخيرة التي 

ساعدت في تحديد معنى أسئمتو، ولذلؾ يجب التصريح أف األسئمة الكانطية تفترض "مسبقا 

وجود عالـ العيش المحيط اليومي الذي نوجد فيو بكيفية واعية نحف جميعا وكذلؾ أنا 

 .2حاؿ، كما توجد فيو العموـ، بصفتيا وقائع ثقافية في ىذا العالـ"المتفمسؼ في كؿ 

 

 

 
                                                           

  (غفلAnonym:)  يعني ىوسرؿ بذلؾ أف الذاتية الترنسندنتالية التي تبني العالـ تبقى في العادة منغمقة بالنسبة لمف
يعيش في العالـ ومف يتوفر العالـ عمى صالحية بالنسبة لو. إف اإلنساف في الموقؼ الطبيعي يكوف عاجزا عف رؤية األبعاد 

دراؾ اإلنجازات الترنسندنتالية التي بفضميا يمتمؾ عالما ويمنحو صالحيتو كموجود، رغـ أف ىذه اإلنجازات  الترنسندنتالية وا 
تبقى غفال. فإنيا يمكف أف تدخؿ إلى مجاؿ النظر بفضؿ إنجاز اإليبوخي فتنفتح أمامي تجربة أنني أعيش كأنا ترنسندنتاليا. 

بقى غفال. نقال عف:)إدموند ىوسرؿ، لكف حتى مع انفتاح البعد الترنسندنتالي بفضؿ اإليبوخي تظؿ ىناؾ بقية غير تيمائية ت
 (.285األزمة، ص

.276المصدر نفسو، ص  1  
.277المصدر نفسو، ص  2  
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 :تكون فكرة الفينومينولوجيا عند هيغل-ب

فينومنولوجيا نجد أيضا مصطمح الفينومينولوجيا عند ىيغؿ وبالتحديد في كتابو "

، وأضفى عمى كممة الظاىرة "معنى أدؽ عندما عمـ المطمؽ يعني بياحيث ، الروح"

استخدميا في كتابو )فينومينولوجيا الروح(. والكتاب بجممتو مدخؿ لمذىبو الفمسفي، درس فيو 

 .1أشكاؿ تطور الوعي مف أبسطيا وأدناىا إلى أعقدىا وأرفعيا"

رى ىيغؿ أنماط تطور الوعي برؤية تاريخية وأنيا تمثؿ مراحؿ تطور الروح في التاريخ، ي 

"ثمة شاغؿ  بأنيا تتجو نحو ما يسميو ىو بالمعرفة المطمقة.كما أنو ينظر إلى مراحؿ الوعي 

فمسفي بعينو ما انفؾ يشغشب فكر ىيغؿ منذ أوؿ سنوات تدريسو بإيينا، أال وىو ضرورة 

وضع نسؽ جممي في الفمسفة، ووجوب أف تتقدـ ذلؾ النسؽ فاتحة محكمة. أما رسـ ذلؾ 

يقا ثـ فمسفة الطبيعة وفمسفة إلى وضع مصنؼ يتضمف المنطؽ والميتافيز النسؽ فيرجع 

 .2الروح"

                                                           
   إف مقالة ىيغؿ في فينومينولوجيا الروح نجمت عف عـز فمسفي بعينو، أال وىو وجوب وضع نسؽ جممي في الفمسفة

يرتفع بالعنصر الفمسفي إلى مصاؼ العممية. وىذا ىو المطموب العممي الذي ما انفؾ ىيغؿ يتعقب تحقيقو منذ أف نزؿ 
: "لقد كنت خالؿ تكويني العممي الذي 2822ريف الثاني نوفمبر تش 0بإيينا، فيو يؤكد لصاحبو شمنغ في رسالة كتبيا في 

)ىيغؿ، فنومينولوجيا الروح، تر: ناجمي العونمي، :دفوعا بالضرورة نحو العمـ". أنظرابتدأ بحاجات اإلنساف األكثر أوالنية، م
 (.24، 23، ص ص: 0226، سنة 2المنظمة العربية لمترجمة، لبناف، ط

يوسؼ سميـ سالمة، الفينومينولوجيا المنطؽ عند إدموند ىوسرؿ، دار التنوير لمطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، د.ط،   1
 .9، ص0227سنة 

 .02، ص 0226، سنة 2ىيغؿ، فنومينولوجيا الروح، تر: ناجمي العونمي، المنظمة العربية لمترجمة، لبناف، ط  2
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يعتبر ىيغؿ أوؿ مف جعؿ مف الفمسفة عمما يرتقي إلى مراتب العممية، حيث يؤكد  

يقوؿ ىيغؿ: "لقد عرضت في عمى أولوية الذات كونيا تمثؿ األساس لنسقو الفمسفي. 

( الوعي عمى حركتو الرابية مف التقابؿ األوؿ 2827فينومينولوجيا الروح )بامبرغ وفورتسبورغ 

الحاؿ بينو وبيف الموضوع حد العمـ المطمؽ. ىذه الثنية تمر عبر جميع أشكاؿ –الذي في 

 . 1عالقة الوعي بالموضوع، وتنتيي إلى مفيـو العمـ بما ىو نتاجيا"

كف القوؿ أف فينومينولوجيا ىيغؿ تمتقي بفينومينولوجيا ىوسرؿ في نقطة واحدة وىو يم 

أي تجمياتيا كالىما تعامال مع الظاىرة أو المظير. إف ىيغؿ مثال يدرس مظاىر الروح، أف 

وىو  عالـعف تطور كياف ما في ال ىو تعبير المظيرب ، ويعني ىيغؿكما تظير أماـ ذاتيا

  مثمما نجد ذلؾ عند ىوسرؿ.التي يظير بيا موضوع أماـ الوعي  فيةكيوليس ىو ال العمـ،

ىناؾ عالقة وطيدة بيف فينومينولوجيا الروح وعمـ المنطؽ "ثمة تكايف جوىري يقرف 

الفينومينولوجي عند ىيغؿ بالعنصر المنطقي، وىو ما يجعؿ مف عمـ فينومينولوجيا الروح 

 .2ف دوف تقديـ ذاؾ عمى ىذا"طرفا أو حمقة عضوية ال قياـ لعمـ المنطؽ م

يقوؿ ىيغؿ بأف ىناؾ فرؽ موجود بيف الفينومينولوجي والمنطقي، ولكف رغـ ذلؾ 

يرتبطاف ببعضيما. "فإذا كاف المنطقي في حاجة إلى التبرير بؿ االستنباط الفينومينولوجي 

لمفيـو العمـ، فإف الفينومينولوجي بدوره ينطوي في حد ذاتو عمى تفعيالت لممنطقي محايثة 

                                                           
 .70ص فينومينولوجيا الروح، المرجع السابؽ، ،ىيغؿ  1
 .70ص ،المرجع نفسو  2
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إف معنى مصطمح الفينومينولوجيا عند ىيغؿ ىو عمـ تجربة الوعي  .1"لصيرورة الوعي نفسيا

 باعتبار ىذا األخير يدرؾ ويميز الحقؿ الذي يكوف الموضوع فيو ظاىرا ومتميزا عف الذات.

 الفينومينولوجيا والخالص الثقافي: -2

العموـ  جميعلممعرفة اإلنسانية ول شامؿالعمـ ال ىي حسب ىوسرؿ الفينومينولوجيا 

وىي المنبع الذي يجب أف تنبثؽ منو  ،أسبؽ مف شتى المعارؼ والعمـو األخرى"، فييالممكنة

 باعتبارىا الفينومينولوجياالتي البد أف تستمد شرعية وجودىا مف  ،كؿ ىذه المعارؼ والعمـو

إنيا "تعمؿ عمى تبياف طبيعة حضور األشياء في الوعي وكيؼ  .العمـولكؿ  2"األولى الفمسفة

 .3تحضر فيو"

جزء مف الطبيعة  الفينومينولوجيا تكمف في أنيا تظير لنا أف الوعي اإلنساني ليس إف ميزة 

الفيزيائية. يقوؿ ىوسرؿ: "نحف متأكديف مف حقؿ المعرفة الخالصة، نستطيع اآلف أف نقوـ 

أليس من المسمم به أن تكون بدراسة وتأسيس عمـ لمظواىر الخالصة، أي الفينومينولوجيا. 

عال مف البيف ف الفينومينولوجيا هي األساس أو القاعدة من أجل حل المشاكل التي تحركنا؟

أنني ال أستطيع اإلبانة عف ماىية المعرفة إال عندما أنظر إلييا ىي نفسيا، وعندما تكوف 

                                                           
 .75ص فينومينولوجيا الروح، المرجع السابؽ، ،ىيغؿ  1
.90سماح رافع محمد، الفينومينولوجيا عند ىوسرؿ، المرجع السابؽ، ص  2  
.29ص المصدر السابؽ، إدموند ىوسرؿ، فكرة الفينومينولوجيا،  3  
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معطاة لي كما ىي في ىذه الرؤية. ينبغي عمي أف أدرسيا بكيفية محايثة وبصورة حدسية 

 .1"الوعي الخالصخالصة داخؿ 

وىذا يعني أف  )الشعور المحض(. عمـ الوعي الخالص" ىي الفينومينولوجيا الخالصة

بوصفو  ،والتأمؿ الخالص يستبعد ،الفينومينولوجيا الخالصة تعتمد عمى التأمؿ الخالص وحده

دخاؿ أي موضوعات غريبة إ يحظركؿ نوع مف الخبرة الخارجية. ومف ثـ فيو  ،تأمال خالصا

ويتجو فقط  . إف التأمؿ الخالص يقصي كؿ ما ىو متعمؽ بالموقؼ الطبيعي2عف الوعي"

 ما ىو معطى لمتأمؿ الخالص.نحو 

ىي "بحث أو اختبار اعتقادنا  يرى ىوسرؿ أف الغاية مف ىذا التأمؿ الفينومينولوجي ليست

في وقائع غريبة عف الوعي. غير أف بإمكاننا القياـ بتحييد ذلؾ الوعي بالواقع الذي يجعمنا 

بقائو نرى الطبيعة موجودة ومعطاة لنا. إف غايتنا الوحيدة ىي بموغ ميداف ا لوعي الخالص وا 

 .3خالصا"

                                                           

.88، 87ص ص:  فكرة الفينومينولوجيا، المصدر السابؽ، ،إدموند ىوسرؿ  1  
 .227ص ،المرجع السابؽ ،رمنيوطيقايلى اليإفيـ الفيـ: مدخؿ  ،عادؿ مصطفى 2
   الرد الفينومينولوجي ىو المنيج الكفيؿ بتنقية المجاؿ الفينومينولوجي لموعي تنقية تامة مف كؿ تطفؿ مف جانب الوقائع

الموضوعية وابقائو خالص منيا. تأمؿ ما يمي: الطبيعة )العالـ الموضوعي المكاني الزماني( معطاة لنا بصفة دائمة، فيي 
)عادؿ مصطفى، فيـ الفيـ، ومجاؿ أغراضنا العممية. نقال عف:ي العمـو الطبيعية في الموقؼ الطبيعي تشكؿ مجاؿ بحثنا ف

  (.229ص
.229المرجع نفسو، ص  3  
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 ومف خالؿ تحقيؽ ىذه الغاية سوؼ نتمكف مف إبعاد كؿ مفيـو يرتبط بالخبرة الموضوعية. 

وبعد أف يتـ استبعاد كؿ الوقائع الموضوعية يقوؿ ىوسرؿ أنو "ما يزاؿ لدينا، وبدوف أدنى 

شؾ كؿ ظواىر الخبرة. ويصدؽ ىذا أيضا عمى العالـ الموضوعي برمتو. لقد امتنعنا عف 

الحكـ عمى وجود العالـ الموضوعي، كما لو أننا قد )وضعناه بيف قوسيف(. فالذي يبقى لنا 

العالـ. تمؾ الظواىر التي تدرؾ بالتأمؿ كما ىي في ذاتيا عمى نحو  ىو جميع ظواىر

نما مف مكونات الوعي  مطمؽ. ذلؾ أف كؿ مكونات الوعي ىذه تظؿ في صميميا كما ىي. وا 

 .1ىذه يتـ تشييد العالـ"

موضوعا لمبحث الفينومينولوجي: األشياء في "يصبح كؿ شيء  مف خالؿ ىذه الطريقة

وكؿ  ،التكوينات الشعرية والتشكيمية ،األشكاؿ االجتماعية ،الجماعات ،األشخاص، الطبيعة

بوصفيا حقائؽ  ال ،صنؼ مف األعماؿ الثقافية. ستخضع جميعا لمبحث الفينومينولوجي

لى الوعي الذي يشيد )مف إبؿ بالنظر  ،موضوعية كما تعامؿ في العمـو الموضوعية المقابمة

  .2ىذه الحقائؽ الموضوعية لمذات الواعية" خالؿ توسط عدد مذىؿ مف بنيات الوعي(

لى إأي يجب أف نعود  ر،أسس مف خالؿ الوعي الخالص المباشفالعمـ الحقيقي يجب أف يت

يجب أف تقـو عمى الوعي الخالص كوعي حسبو الفمسفة  ،ىوسرؿ األشياء ذاتيا كما قاؿ

 .ني عمى حدس الماىياتترنسندنتالي مب

                                                           

.202المرجع السابؽ، ص : مدخؿ إلى الييرمينوطيقا،عادؿ مصطفى، فيـ الفيـ  1  
 .275ص المرجع نفسو، 2
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الظاىرة الخالصة بالمعنى  مف الخمط بيف ينبو ىوسرؿ إلى ضرورة الحذر 

الفينومينولوجي والظاىرة السيكولوجية التي ىي موضوع السيكولوجيا كعمـ لمطبيعة. "عندما 

أتجو بنظري كإنساف يفكر بشكؿ طبيعي نحو اإلدراؾ الذي أحياه اآلف، فإنني أقبض عميو 

في عالقتو بأناي)...( إف وأمسؾ بو عمى الفور، وبشكؿ حتمي تقريبا)ىاىنا بالفعؿ حدث( 

اإلدراؾ، وفعؿ التفكير بوجو عاـ مقبوضا عميو كمعطى في الزمف الموضوعي، ينتمي إلى 

األنا الذي يحياه، األنا الذي يوجد في العالـ ويبقى في زمنو)زمف ال يمكف قياسو بوسائؿ 

 .1يا"مقياس الوقت( إف ىذا ىو الظاىرة في معنى عمـ الطبيعة الذي نسميو السيكولوج

نو يعطي أىمية كبيرة إ ،فكرة الذات اإلنسانية ا عمىشديد اتركيز  عند ىوسرؿ نممح 

 )رونيه، ىنا يتطمب األمر أف نستدعي الفيمسوؼ الممقب بأبو الفمسفة الحديثة الخالصلألنا 

باعتباره نموذج أصيؿ الكتشاؼ الكوجيتو، ولذلؾ نجد تأثير ديكارت واضح عمى ديكارت( 

وفيو يعترؼ ىوسرؿ بأفضمية ديكارت في تاريخ  خالؿ كتاب )تأمالت ديكارتية(ىوسرؿ مف 

إنني أشعر بالسعادة لتمكني مف الحديث عف الفينومينولوجيا ، بحيث يقوؿ: "الفمسفة

في ىذه الدار الموقرة المتميزة بيف كؿ الدور التي يزدىر فييا العمـ الفرنسي. ترنسندنتالية ال

                                                           

.84 المصدر السابؽ، نولوجيا،يإدموند ىوسرؿ، فكرة الفينوم  1  
    بدعوة مف "معيد  2909قاـ ىوسرؿ بتأليؼ ىذا الكتاب الذي ىو عبارة عف مجموعة مف المحاضرات ألقاىا في سنة

الدراسات الجرمانية" والجمعية الفرنسية لمفمسفة في مدرج ديكارت بجامعة السوربوف، حيث عمؿ إيمانويؿ ليفيناس عمى 
  ترجمتو إلى الفرنسية بمساعدة ج.بيفر.
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ف لدي أسبابا خاصة ت فسر شعوري ىذا، تتمثؿ في كوف الدفعات الجديدة التي تمقتيا وا 

 .1"الفينومينولوجيا إنما يرجع الفضؿ فييا إلى رونيو ديكارت، مفكر فرنسا األكبر

فديكارت يفتتح " بشكؿ كبير في إصالح حقيقي لمفمسفة، ديكارتساىمت محاوالت 

وجيتيا تغييرا كميا، وانتقمت بنقمة  بتأمالتو نمطا جديدا في التفمسؼ، إذ بمجيئو غيرت الفمسفة

جذرية، مف الموضوعية الساذجة إلى الذاتية المتعالية، تمؾ الذاتية التي يبدو أنيا في سير 

حثيث نحو التشكؿ في صورة نيائية، عمى الرغـ مف كوف المحاوالت المتجددة باستمرار، 

 .2" والتي كانت تسعى إلى تحقيؽ ىذا اليدؼ، كانت دائما ناقصة

"، لكف ىذا األمر "ديكارتية جديدةحتى أننا نجده )ىوسرؿ( يطمؽ عمى الفينومينولوجيا اسـ  

اليعني أف الفكر الفمسفي اليوسرلي مجرد نسخة جديدة مطابقة لمفكر الفمسفي الديكارتي 

كؿ المضموف المذىبي  -تقريبا-عمى الرغـ مف كونيا وجدت نفسيا مضطرة إلى استبعاد "

 .3"كارتية، ومضطرة إلى تبديؿ بعض القضايا الديكارتية تبديال جذرياالمعروؼ عف الدي

وبالرغـ مف ىذا االرتباط القائـ بيف الفيمسوفيف، إال أنيما مختمفاف فكالىما ولو فمسفتو 

الخاصة ومنيجو المستقؿ، بحيث نجد ديكارت يجعؿ مف الشؾ منطمقو األساسي، في حيف 

 فمسفتو.ىوسرؿ يضع مف اإليبوخي األساس في 

                                                           
1
 Edmund Husserl, Méditations Cartésiennes, ibid, p17. 

2
 ibid, p21.  

3
 Ibid. P17. 
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في منيجو الكوجيتو، بحيث يرى بأف ديكارت لـ يعطي  هوسرل ديكارتينتقد   

لمكوجيتو حقو، ولـ يستطع أف يتعرؼ عمى جوىره وقيمتو، ولذلؾ عمؿ ىوسرؿ في كتابو 

مف خالؿ القياـ بتعديالت جديدة  )تأمالت ديكارتية( عمى إعادة استكشاؼ ذلؾ الكوجيتو

وجيا يضع التفكير قبالة بداىة إلو ضامف أو مجرد أنا بشري جعمتو الينكشؼ مدخال تيول"

يكوف مبدأ لنزعة نفسية. فتمؾ تعديالت صار بمقتضاىا الكوجيتو الديكارتي نواة فعمية لذاتية 

 .1ترنسندنتالية"

حقا البد، في البداية، لكؿ مف " معنى.ال الذي يمنحناىو  حسب ىوسرؿاألنا الخالص إف 

أف يعود إلى ذاتو ولو مرة واحدة أثناء حياتو، وأف يحاوؿ في داخؿ  يريد أف يصبح فيمسوفا

ذاتو قمب كؿ المعارؼ التي سمـ بيا حتى ذلؾ الحيف، ثـ بعد ذلؾ يحاوؿ إعادة بنائيا مف 

 .2"جديد

الذات اإلنسانية كما يرى ىوسرؿ ىي التي تقرر وىي مف تممؾ اإلرادة، فمف خالليا ينطمؽ  

ىي عمى نحو ما عمؿ شخصي بالنسبة  -الحكمة–إف الفمسفة "الفيمسوؼ في التفكير، 

لمفيمسوؼ فالفمسفة ينبغي أف تنشأ بوصفيا فمسفتو، وأف تكوف حكمتو ىو، ومعرفتو الخاصة، 
                                                           

.84ص ، المرجع السابؽ،محمد محسف الزراعي، إدموند ىوسرؿ "الفينومينولوجيا والمسألة المثالية  1  
 

 
   أدبي استعممو إف تأمالت ديكارت إذا ليست مجرد عمؿ خاص بالفيمسوؼ ديكارت وحده، وال ىي باألحرى مجرد أسموب

ترسـ النموذج األصيؿ لنوع التأمالت الضروري  -ىي عمى العكس مف ذلؾ–لعرض رؤاه الفمسفية. بؿ إف ىذه التأمالت 
 .(Ibid. p19 )أنظر لكؿ فيمسوؼ يبدأ عممو، والتي ىي وحدىا الكفيمة بتوليد فمسفة ما.

2
. Edmund Husserl, Méditations Cartésiennes, ibid, p19. 
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التي عمى الرغـ مف أنيا تنزع نحو ما ىو كوني، فإنيا يجب أف تظؿ نتيجة لتحصيمو 

كؿ مرحمة مف مراحميا، باعتماد عمى  الشخصي، وأف يكوف بمقدوره تبريرىا، مف وليا وخالؿ

 . 1"حدوسو المطمقة

السبيؿ لتحقيؽ معنى اإلنسانية ىذه األخيرة التي افتقدت في يمثؿ الوعي الترنسندنتالي 

إف الوعي "ىو في آف معا مرتبط كمية بموضوع  .الثقافة الغربية خالؿ العصر الحديث

الموضوع أو ذاؾ ألجؿ انجاز انعطافا تجربتو وعمى الرغـ مف كونو حر في أف يتصؿ بيذا 

نحو الذات نفسيا وألجؿ التركيز عمى مقاصد القصدية، ومنيا ينبثؽ الموضوع باعتباره مالكا 

 . 2"لممعنى

تحتو كؿ الحقائؽ الفرعية يسعى ىوسرؿ إذف إلى تأسيس عمـ صاـر ينطوي  

مواد العمـ، أو مف  لف تكوف الفينومينولوجيا في نظر ىوسرؿ مادة مفوالمعارؼ الجزئية، 

نما ىي العمـ عينو، والفمسفة عينيا، إنيا العمـ الصاـر المؤسس مف قبؿ رؤية  مواد الفمسفة، وا 

عف العمـ الصاـر في  نبثقةىذه العمـو الجزئية المحيث تتمثؿ غاية . 3جديدة لمفيـو المنيج"

حال جذريا ليذه "يقترح  . لذلؾتحقيؽ القيـ العميا وبالتالي إرساء معنى اإلنسانية في العالـ

                                                           
1
 Edmund Husserl, Méditations Cartésiennes, ibid, p19.  

، دار كنوز لمنشر والتوزيع 0224، فيفري 0بودومة عبد القادر، الدالالت الفينومينولوجية لممنيج، مجمة الموغوس، العدد  2
 . 00، تممساف، صواإلنتاج

.06المرجع نفسو، ص  3  
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يمكف أف تصبح العمـو عموما بحؽ إال في الوحدة المنظمة لمفمسفة  فال ،األزمة

 .1صارما"عمما  باعتبارىا الفينومينولوجية

، العمـ تأسيس إف  لكؿ العمـويمثؿ القاعدة األساسية ، الذي أي الفينومينولوجيا الصاـر

يسمى بعالـ النزعة الوضعية التي نسيت ما منةيضمف الخروج مف األزمة ومف ىي"يمكف أف 

قاـ ىوسرؿ  .2عالما مرتبطا بأفؽ انجازات الذات وممارستيا الحياتية واليومية" باعتبارهالحياة 

،  بتأسيس جديد لمفمسفة والمتمثؿ أساسا في بناء عمـ جديد  يطمؽ عميو بالعمـ الكمي الصاـر

الذي تعبر عنو الفينومينولوجيا كعمـ كونو يمثؿ الحؿ لتمؾ األزمة التي عرفتيا العمـو والثقافة. 

ف أقاإف" ـ الفمسفة، تقـو في بعد جديد إزاء كؿ معرفة طبيعية، وىذا البعد الجديد حتى وا 

ىو بعد جديد لمغاية، يتعارض مع المنيج الطبيعي، لبعد القديـ )...(عالقات جوىرية مع ا

عف نقد المعرفة، وبالتالي لف يفيـ أي شيء عف نقد  فمف ينكر ىذا لف يفيـ أي شيء

عف ماذا تبتغيو الفمسفة وما تستحقو وما تمنحو إزاء كؿ  شيءالمعرفة، وبالتالي لف يفيـ أي 

 .3معرفة وعمـ طبيعي لف يفيـ خاصيتيا وتبريرىا الخاصييف بيا"

بعد نقد ىوسرؿ لمعمـو القائمة عمى المنيج الطبيعي، يضع بالمقابؿ و ىكذا  

. الفينومينولوجيا كمنيج يصمح الفمسفة لتصبح العمـ الشامؿ الذي تنطوي تحتو بقية ا لعمـو

التي ليا مف  أف الفمسفة التي ليا األحقية لرياسة العصر ىي: الفمسفة العممية بالنسبة إليوف
                                                           

. 67كماؿ بومنير، نقد الخطاب الوضعي) ىوسرؿ، ىيدجر، وفالسفة مدرسة فرانكفورت(، المرجع السابؽ، ص  1  
 .67صالمرجع نفسو،  2
.62إدموند ىوسرؿ، فكرة الفينومينولوجيا، المصدر السابؽ، ص  3  
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 ميالتواليقيف التاـ ما يجعميا أساسا مطمقا لذاتيا ولبقية العمـو كميا. ولذلؾ سيوجو ىوسرؿ تح"

عمـ  نوإلبمورة تمؾ الفمسفة في شكؿ عمـ جديد لـ تتيسر لسابقيو أو مف عاصره سبؿ تأسيسو. 

ىو ذلؾ الذي يشغؿ مبحث الفينومينولوجيا  ،بالوعي مطير تماما مف كؿ نزعة طبيعية

 .1ذاتيا"

يرى ىوسرؿ أنو مف أجؿ تشكيؿ الثقافة اإلنسانية يجب أف يتأسس العمـ الصاـر  

أسمى ما في الثقافة اإلنسانية مف اىتمامات يتطمب إنشاء فمسفة عممية حيث يقوؿ:  إف "

توجو اىتماميا  التي بيذه الفمسفة العممية التي يتكمـ عنيا ىي تمؾ حيث يقصد .2صارمة"

 انتماؤىاىو أف يكوف  صارمافميس القصد بأف الفمسفة عمما  والفروع المختمفة، مجاالتلكؿ ال

فإف قضايا الفمسفة  ،ىو عممي رياضي أو فيزيائي ولذلؾ ماانتماء عممي يختص بدراسة "

 ،العممية ليست قضايا  طبيعية أو منطقية) أي قضايا عممية بالمعنى الضيؽ لمكممة( فحسب

  .3نما ىي قضايا دينية وأخالقية تطرح مع المتفمسؼ الفينومينولوجي"ا  و 

جديدة مف شأنيا أف ال العممية الصارمة، ىذه الفمسفة فمسفةلمىوسرؿ  إف تحقيؽ 

ف تحقيؽ ىذا المشروع يعني أنو إ. صارماوىو أف تكوف عمما  ،تحقؽ أخيرا حمـ كؿ فمسفة"

وأف يجعؿ  ،لى أصولوإعوض أف يرتبط الفكر الفمسفي بتقاليد فمسفية متنوعة عميو أف يعود 

                                                           
 .247ص  ،المرجع السابؽ "،المسألة المثاليةالفينومينولوجيا و " ، إدموند ىوسرؿمحمد محسف الزراعي 1
  2 .09ص  ،المصدر السابؽ ،الفمسفة عمما دقيقا ،دموند ىوسرؿإ 
 .233ص  ، المرجع السابؽ،"محمد محسف الزراعي، إدموند ىوسرؿ "الفينومينولوجيا والمسألة المثالية 3
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في مف نما الواقع نفسو. يجب أال ينبعث الدافع الفمسا  نقطة انطالقو ليس آراء الفالسفة و 

 .1الفمسفات ولكف مف األشياء ومف المشاكؿ"

مف أجؿ تأسيس الحياة العممية الحقيقية لإلنساف  فكرة الفمسفة كعمـ صاـرجاءت  

في  تحويألنيا  ،وتوجيو حياتو تبعا لقواعد العقؿ الحر.الفمسفة التي حاوؿ ىوسرؿ تحقيقيا

فيي تعيد النظر في وضعية الثقافة األوروبية وبالتالي العمؿ عمى  ،نسانيةإصميميا غاية 

  )الثقافة اإلنسانية، الثقافة الحقيقية(. تشكيؿ الثقافة الجديدة

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .45ص ،المرجع السابؽ ،دموند ىوسرؿ: نظرية عالـ الحياةإفمسفة  ،نادية بونفقة 1
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 خالصة:

يتحدد معنى الثقافة في الفمسفة اليوسرلية باعتبارىا كؿ العمـو والفمسفة، والثقافة اإلنسانية 

ويعتبر ىوسرؿ الفمسفة أرقى  عمـو األخالؽ شرطيا األساسي.الحقيقية تمؾ التي تجعؿ مف 

، لذلؾ نجده يؤكد الصور الثقافية، حيث أعجب كثيرا بالشكؿ الفمسفي الذي كاف عند اإلغريؽ

الفمسفة  لقد ظمتعمى ضرورة العودة لمتقاليد اليونانية كونيا تتجو نحو الغاية اإلنسانية. 

لتأكيد استقالؿ األفكار " األوروبي وبخاصة األفالطونيةالعالـ مثال يحتذى بو في  اإلغريقية

. والماىيات والموضوعات المثالية ولمتخفيؼ مف   جديدة تعيد إصالح جميع العمـو

الفمسفة شرط إمكانية تكويف جماعة أصمية عقالنية بصفة حقيقية، ولحياة  تعتبر، إذف،

ف كاف أفالطوف قد تصور كؿ ىذا با عتباره محدودا بفكرة المجتمع إنسانية أصمية، فحتى وا 

السياسي ومشروط بالزمف، التوسيع العالمي ليذه األفكار األساسية لإلنسانية التي تـ تأسيسيا 

كجماعة وحيدة والتي يمكف تصور انفتاح فكرة اإلنسانية، وفكرة الثقافة اإلنسانية الجديدة، 

 منبثقة مف العقؿ الفمسفي.  فيي مف ىنا شقت طريقيا وبدقة أكثر فيي فكرة إنسانية وثقافة

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الرابع:

 إمكانية التجديد الثق افي عند هوسرل

 



 

 

 

 المبحث األول:

 كيفية التمكن من تجديد الثق افة:
أي مدى يمكن تحويل إلى  

صورة  إلىصورة ثقافة مزيفة 
والتي لها هدف  ،ثقافة حقيقية

وتحت  اإلرادةفعال تحت تأثير 
لها مواصفات اإلرادة  إرادةتأثير 

إنسانية المشتركة ولها صفة "
 إالوالتي ليست  ،"اإلنسان

" موجهة في حد ذاتها إنسانية"
 ؟ اإلنسانية وبصفة نهائية إلى
واإلمكانيات التي  ،ماهي المناهجو 

يجب أخذها بعين االعتبار من 
 ؟أجل ذلك

 

 Edmund Husserl, sur le renouveau, p64. 



 

 المبحث الثاني:

 األنماط الصورية للثق افة في تطور البشرية.

.النمط األول: الثق افة الدينية   
"في كل ثق افة جد متطورة أو في   

اإلنسانية الفعالة، تحت عدة صور ثق افية  
والتي تتابع صورتها الخاصة بها، نجد صورة  

بالنسبة   الدين يدل "الدين".ثق افية بارزة  
مجرد توسيع عالم  للوعي اإلنساني ليس  

اإلمبراطورية العائلي الفعال لألشياء، للحيوانات  
والبشر إلى قوى كونية والتي تسيطر من جهة  
إلى جهة على كل العالم، وليس فقط مجرد  
صور للحياة تعليمات، الديانات... الخ. المنظمة  
والتي تهدف إلى التوصل لعالقة عملية صحيحة  

 خ".إلى هذه القوى، وكسبها للذات ال

E. Husserl, Sur le renouveau, p80. 



 النمط الثاني:

 الثق افة العلمية.
"األساس العق لي النظري،   

جماعة  المبدأ والشرط إلمكانية تشكيل  
ولحياته   عق النية بصفة حقيقية أصلية

بصفة عق النية حقيقية، حتى وان كان  
أف الطون قد تصور كل هذا كحد  
لفكرة المجتمع السياسي، ومشروط  
بالزمن االنتشار العالمي لألفكار  
األساسية لإلنسانية التي تم تأسيسها  
كجماعة موحدة، والتي يمكن تصورها  
أيضا واسعة بقدر مانريد وسهلة  

إنسانية  التحقيق. فكرة إنسانية وثق افة  
جديدة فهي من هنا شقت طريقها  
وبدقة أكثر فهي فكرة إنسانية وثق افة  

 .منبثقة عن العق ل الف لسفي"

E. Husserl, philosophie première, p22. 



 

 المبحث الثالث:

 اإلنسان كموضوع للثق افة.
 أفقوفي كل مجيوداتو   اإلنسان " 

غير محدودة أمام   حياة غير متناىية في
ذاتو تعود إلى طبيعة المكان والزمان، 
والتي ىي السبب الغير المحدود والتي تعد  
ذات المتناىية مفتوحة من رجال أقرب، 
والذي يعيش معيم في المجتمع، فيو يعيش  
في وحدة غير متناىية مفتوحة من الحياة  

. إن اإلنسان ىو ذات المتناىية،  االجتماعية"
ائي مفتوح على العالم ككل. ىو أفق ال ني

وىو وحده ىو "شخص وليس فقط ىو  
موضوع خاص بالنشاطات، ولكنو يظير في  

حد ذاتو كموضوع لألفق مفتوح للحياة  
 والفعالية". 

E. Husserl, sur le 
renouveau, pp ; 117,118. 
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 تمييد:

إف الثقافة الحقيقية في منظور فينومينولوجيا ىوسرؿ ىي تمؾ التي تؤدي إلى تشكيؿ 
الذي يرسـ  التجديد"لمسناه مع  ىوسرؿ في كتابو " ، وفعال ذلؾ ماإنسانية أصمية وحقيقية

فيو الطرؽ والممكنات المؤدية إلى المعنى األصمي لمثقافة اإلنسانية، والتفات ىوسرؿ ىذه 
لـ يكف بالصدفة، بؿ الظروؼ التي مر بيا عصره آنذاؾ  الذي المرة إلى التجديد الثقافي

كانت تعج بأوضاع سياسية أليمة أثرت عمى جميع مجاالت الحياة )االجتماعية، األخالقية، 
لثقافية( بمعنى أصبحت البشرية تعاني مف أزمة في الثقافة، األمر الذي دفع بيوسرؿ إلى ا

 ضرورة التفكير في ميمة التجديد الثقافي.

و قبؿ شروع ىوسرؿ في عممية التجديد الثقافي يتساءؿ عف الممكنات والشروط التي  
نساف كانف ثقافي يجعؿ أيضا مف اإلالتي نرغب فييا، و  ثقافة جديدةيجب تحقيقيا ألجؿ 
، حيث أف معنى اإلنسانية ال يتحقؽ إال إذا كاف ىذا اإلنساف الثقافي بامتياز المانح لممعنى

موجودا. كما يصور ىوسرؿ لنا في كتابو "التجديد" األنماط والمستويات الصورية لمثقافة في 
قافي؟ ىل تمكن ىوسرل من التجديد الثتطور البشرية. وعمى ضوء ىذا الطرح نتساءؿ: 

 ؟حقيقياوماطبيعة الثقافة التي يسعى إلى ت

                                                           

    ىذا الكتاب(Sur le renouveau, cinq articles ) الذي يحمؿ فيو ىوسرؿ مسألة الثقافة واألخالؽ، حيث يبيف
تقدـ منيجا واسعا في األخالقية  (kaizo)المواضيع الخمس التي كتبت في مجمة  .شروط وممكنات التجديد الثقافيفيو 

اليوسرلية، وبالتالي تعد مدخال لوجية أساسية ولكف غير معروفة فمسفيا. مف ناحية ال تمثؿ نظرية مغمقة ومنحصرة، 
(. مسألة األخالقية Doctrinalأوال مف وجية نظر عقاندية )بالعكس مف وجيات أخرى، نقطة مفصمية في تفكير ىوسرؿ. 

ال تدرس مفصولة، بؿ تجمع عدة إشكاليات فمسفية )تاريخية، منطقية، أنثروبولوجية...( خارجية. األخالقية، أسرع بكثير 
جية نظر مف المنطؽ، تدفعنا إلى النظر في البحث الفمسفي تحت عدة عوامؿ مثؿ البحث عف التفكير المنطقي. مف و 

زمنية أيضا، المواضيع الخمس في التجديد تسيؿ العالقة بيف الوىمة األولى لمبحث الفمسفي كقاعدة تسمط الضوء عمى عدة 
نماذج لمتفكير المنطقي. والوىمة الثانية تنوب عمييا، وبالتالي تقـو بعممية تجديد تاريخ اإلنسانية األوروبية. ىذه المواضيع 

 E.Husserl. Sur le renouveau, cinq articles)أولى اإلىتمامات. أنظر: المواضيع، المحصورة تجد، في ىذه 

p07). 
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 كيفية التمكن من تجديد الثقافة.المبحث األول: 

 شروط و إمكانيات تشكيل الثقافة الحقيقية:-1

يضع ىوسرؿ بعض الشروط والممكنات التي تمكف مف تأسيس الثقافة الحقيقية   
"يحدث ىذا في شكؿ ممارسة مف نوع جديد ىي األصمية، ولذلؾ قاـ بنقد كؿ ثقافة مزيفة. 

الثقافية التي نشأت  لكؿ التشكيالت واألنساؽ ،ممارسة النقد الشامؿ لكؿ الحياة وكؿ أىدافيا
 ،والقيـ التي توجييا صراحة أو ضمنا وبذلؾ نقد اإلنسانية ذاتيا ،سابقا في حياة اإلنسانية

نحو  ،ضؿ العقؿ العممي الشامؿفب ،لى أف ترتقي بالبشريةإ ممارسة ترمي ،لذلؾ ،نتيجة ،نياإ
مستعدة لممسؤولية  لى بشرية جديدةإمعايير الحقيقة في كؿ أشكاليا وأف تحوليا مف األساس 

  .1عمى بداىات نظرية مطمقة"الذاتية المطمقة التي تتأسس 

كيفية التمكن من تجديد يطرح ىوسرؿ عمى نفسو في كتابو "التجديد" السؤاؿ التالي:  
كيف تكون المعرفة العممية وىو:  كانططرحو يذكرنا بالطرح الذي  ىذا السؤاؿو  ما؟ ثقافة

استيدؼ " فقد .بالبحث عف الشروط التي تجعؿ المعرفة ممكنة أيضا كانطحيث اىتـ ؟ ممكنة
( البحث الجاد عف الشروط الضرورية الواجب توافرىا في نقد العقل الخالصمف كتابو ) كانط

الحقيقية لمعقؿ البشري  اإلمكانياتمع تحديد  ،نظرية أو عممية ،صحيحة إنسانيةكؿ معرفة 
يرى ىوسرؿ بأنو لو تمكنا مف تأسيس الثقافة األصمية، ىذا يعني بأننا تمكننا مف  .2عامة"

شروط التمكف مف ثقافة عامة "حقيقية" أصمية" والتمكف بناء الحياة اإلنسانية الحقيقية، إف "
 .3"مف حياة مشتركة عامة حقيقية

                                                           
 .536ص  ،المصدر السابؽ ،الفينومينولوجيا الترنسندنتاليةأزمة العمـو األوروبية و  ،دموند ىوسرؿإ 1
 .909ص  ،المرجع السابؽ ،الفينومينولوجيا عند ىوسرؿ ،سماح رافع محمد 2

3
 E.Husserl. Sur le renouveau: cinq articles. Ibid, P63   .  
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يعني االنتقاؿ مف  الذيمف ىنا يتضح معنى التجديد الثقافي في فينومينولوجيا ىوسرؿ، 
الثقافة المزيفة غير األصمية والتي ال قيمة ليا والتي يجب التخمص منيا إلى الثقافة األصمية 

ولكي يتضح معنى التجديد الثقافي أكثر يطرح ىوسرؿ مجموعة مف  .ذات قيمة عالية
 األسنمة:

 اإلنسانيةلكي تأخذ صورة الرابطة  ،أي حد يمكن أن تصل ماىية الحياة المشتركة إلى" -1
والتي قيل عنيا  إنسانية،وخاصة أنيا ارتقت من أدنى صورة لحياة فعال غير  ،"الحقيقية"

نسانية إ" رابطة إلىال قيمة ليا  إنسانيةأنيا من مستوى رابطة "حيوانية" أو رابطة 
أن يكون بصفة يمكن ال ، "اإلنسانيةيمكن استنتاج أن وجود الرابطة " حيث ،حقيقية"

 .1"بصيرورةر ال عن طريق التطو إينجم مطمقة ولكن ال

والتي ليا  ،صورة ثقافة حقيقية إلىمدى يمكن تحويل صورة ثقافة مزيفة  أي إلى" -2
المشتركة وليا صفة  اإلرادةليا مواصفات  إرادةوتحت تأثير  اإلرادةىدف فعال تحت تأثير 

نسانية وبصفة اإل  إلى" موجية في حد ذاتيا إنسانية" إالوالتي ليست  ،"إنسانية اإلنسان"
 3؟"مكانيات التي يجب أخذىا بعين االعتبار من أجل ذلكواإل ،"ماىي المناىجو .2"نيائية

ىي ثقافة  ،إنسانيةمتدنية وغير التي كانت ساندة في المجتمع األوروبي  الثقافة إف 
بالثقافة غير  االنتقاؿأي  ،تجديدىاالتفكير في و  نقدىا إلى ىوسرؿ وىذا ما دفع ،أخالقيةغير 

تحقيقيا ىي تأسيس  ىوسرؿ كاف يريدفالغاية التي  ،الحقيقية الثقافة األصمية إلىالحقيقية 
 إذايؤكد أنو ال يمكف أف يتحقؽ ىذا التجديد الثقافي إال و لكن .المشتركة اإلنسانيةالثقافة 
 من تحقيق والشروط التي تمكنناالمناىج  ماىي ،وعميو مناسبة لذلؾ ومناىج شروطتوافرت 

                                                           
1
 E.Husserl. Sur le renouveau: cinq articles.ibid, P63    .46  

2
 Ibid. p64. 

3
 Ibid p64. 
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 تشكيلاألشياء التي نحتاجيا ألجل  ىذه ، إذن،ماىيف ىذه الثقافة ذات القيمة العالية ؟
 الثقافة الحقيقية؟

 

 مكانية لتجديد الثقافة:كإفكرة الجماعة والترابط  -أ

فكرة الترابط تحقيؽ الثقافة األصمية الحقيقية ىو توفر لاجو نحت أوؿ ما أف إلى ىوسرؿ شيري
ويمثؿ ا أساسي اشرط ه ىوسرؿالذي يعتبر ، المجتمعأو نقوؿ  فكرة الجماعةأي  االشتراؾو 

ونممح  ،ذلؾ أف الجماعة ىي التي تصنع الثقافة .الحقيقية اإلنسانيةالثقافة  حقيؽلت اإلمكانية
عمى فكرة التواصؿ  يؤكدفيو دوما  ،جميع أعمالوفي متجمية بوضوح تقريبا ىذه الحقيقة 

 .الحياة المشتركة ضمفوتأكيده عمى العيش 

الجماعة ليست مجرد جمع مف األشخاص المنفرديف " :وفي تعريفو لمصطمح الجماعة يقوؿ
وعمميات منفردة:  ،وأف الحياة الجماعية والعممية الترابطية ليست مجرد جمع لمحياة المنفردة

مع أنيا حياة  ،وحدة الحياةتمر  ولكف العكس فمف خالؿ كؿ حي منفرد وبكؿ حياة منفردة
وفوؽ ذلؾ فالعوالـ الذاتية المحيطة لألشخاص المنفرديف يمر عالـ  ،نشأت في حياة منفردة

  .1"بناء عمييـ إنشانوتـ  محيط جماعي

ىو أدؽ تعبير عف فكرة الترابط والجماعة، حيث "يتحدد المعنى  التذاوتإف مصطمح 
العاـ لمفظ التذاوت بوحدة ممكنة لذوات يصؿ بينيا انشغاؿ واحد: ىو التفمسؼ. فالمفظ يعني 

يجمع ذوات متفمسفة، ذوات تتعدد أمبيريا لكنيا تتضايؼ أو عمى األقؿ  بدءا حقال نظريا
ؿ التذوات بتقابمو مع الوجود الفردي لألنا، فيو يدؿ عنده تمتقي ترنسندنتاليا. ولذلؾ يحد ىوسر 

. ال يعني ىذا المصطمح بمعناه 2"تجمع ترنسندنتالي"عمى خاصية "لمنحف الترنسندنتالي"، أي 
                                                           

1
 E.Husserl. Sur le renouveau: cinq articles, ibid, p67. 

.245المثالية"، المرجع السابؽ، ص"الفينومينولوجيا والمسألة حمد محسف الزراعي، إدموند ىوسرؿ م  2  
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"مجرد وحدة تواصمية أو مجرد اتفاؽ ممكف بيف أعضاء تجمع ما. إنو يحيمنا الفينومينولوجي 
اء تبادلي"، يراد بو تجمع ذوات تتقـو ضمف بعضيا أو إلى "حقؿ انتم إلى تجربة مشتركة

دراؾ واحدة" وبصفتيا جماعة "الجماعة يرى ىوسرؿ بأف  .1البعض وتحقؽ تجارب تفكير وا 
ذاتي بمعنى  أيضا وعي ،غير أنيا وبصفتيا جماعة مف الممكف أف يكوف ليا ليا وعي
رادة ،كما يمكف أف يكوف ليا تقييـ ذاتي ،(الفارض لنفسو) الراسخ  ،ليا اتجاه حوؿ نفسيا وا 
رادة  .2"ليا صورة ذاتية) شكؿ ذاتي( وا 

إف اإلنجازات التي تقـو بيا الجماعة تنتج مف خالؿ الممارسات واألنشطة التي  
غير أف ىذا يرتبط باإلمكانية التي ىي مثؿ  ،وىـ الذيف أسسوىا" شخاص المنفرديفينجزىا األ

ونفس الشيء  ،شخص متخمؽ ذاتو بتقدير ورغبة تمكنو أف يصبح إلىالشخص المنفرد يعود 
المنفرديف والذيف كانت ليـ وجية نحو حسف الخمؽ  واألشخاص ،ينطبؽ عمى الجماعة

متخمقيف مسبقا وليـ انعكاسات أخالقية عمى ذاتيـ وعمى الجماعة) والذيف تـ تعينيـ بالنسبة 
 ـ يشكموف وبصفة ضرورية. أىـ االفتراضاتأنفسيـ عمى أنيـ العالـ المحيط( وعميو فيإلى 

 .3السابقة"

كما اعتدنا عمى  عني مجرد مجموعة مف األفراديال إف مفيوـ الجماعة عند ىوسرؿ إذف  
 الثقافية تعني الحياة إنيا ، يعني أكثر مف ذلؾ عنده مفيوـ الجماعة إفبؿ  ،تعريفيا

 اإلىتمامات س بحيث يشتركوف نفيف ومترابطيف يكوف داخميا األفراد متماسك ،المشتركة
 األعماؿ المشتركة.مف  الثقافية وغيرىا اإلنجازات ،اإلستعدادات

                                                           
  اجتماع، اتخاذ شيء ما لشكؿ وطابع جماعي: إف تجارب كؿ ذات تتداخؿ وتتفاعؿ مع تجارب الذوات المتعايشة معيا

 (.253التي توجد في عالقة ما معيا. نقال عف: )كتاب األزمة، ص
.245مثالية"، صالفينومينولوجيا والمسألة ال" حمد محسف الزراعي، إدموند ىوسرؿم  1  

2
 E.Husserl. Sur le renouveau: cinq articles,ibid,  p67. 

3
 Ibid, p67. 
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يجب أف يتحقؽ  ،(الجماعية المشتركة)الحياة وحدة  عمى ضرورة تحقيؽ فكرة  أيضا يؤكد  
بيف األشخاص وأف يعيشوا وفؽ حياة واحدة عمى الرغـ مف وجود  الفكري التواصؿ والتفاىـ

صنافا يوجد عالـ محيط جماعي مشترؾ يضـ أ. اختالفات ومستويات مختمفة بيف األفراد
وعمى ىؤالء األفراد أف يتبادلوا فيما بينيـ أعماليـ وانجازاتيـ  ،وأنماطا مختمفة مف األفراد

 في نظراألشخاص المنفرديف ويمثؿ ىؤالء  ،كةبحيث تتحقؽ حياة عامة مشتر  ،الثقافية
األشياء فيـ مف يمثموف األرضية التي تتأسس عمييا جميع  ،أىمية كبيرة لمجماعة ىوسرؿ

أىـ اإلفتراضات ) يمثموففيـ  ىوسرؿ يقوؿأو نقوؿ بصيغة أخرى كما  والموضوعات الثقافية،
 .(السابقة

ف كانت ىناؾ حياة  الترنسندنتاليتحقيؽ فكرة التجمع ضرورة  إلى ىوسرؿ يدعو  حتى وا 
دراكية تساوقاتو اإل ،لكؿ منا ادراكاتو واستحضاراتو" صحيح أف. منفردة لكؿ شخص منا

لى إأسنمة أو  إلى ،رتياباتإ إلى ،مجردة إمكانيات إلىتخفيض اليقيف ) وتخفيضاتو اليقينية
حياة اآلخريف. وىكذا فإف أوىاـ(. لكف العيش بعضنا مع بعض يتيح لكؿ منا أف يشترؾ في 

 الجماعةتمثؿ  .1بؿ أيضا كجماعة" ،العالـ عموما ليس موجودا فقط بالنسبة لمناس كأفراد
 قوةالمجتمع ىو الذي يممؾ ال بمعنى أف ،القاعدة المطمقة بالنسبة لألفراد حسب ىوسرؿ

 ،وىو مف يضبطيا واألفعاؿ األخالقية ياتويفرضيا عمى األفراد وىو مف يحدد السموك
ينتج ومنو  وال أخالقية إنسانيةمف تفادي أي تصرفات غير  اإلنساني المجتمع يتمكفوبالتالي 

 لنا ما يسمى بالثقافة الحقيقية.

إف تأكيد ىوسرؿ الشديد عمى فكرة الجماعة بما ىي القاعدة المطمقة، ألف ترؾ كؿ   
إنساف منفرد يعيش كما يرغب وكما يريد ىو، أي مف دوف التفكير في اآلخريف والتواصؿ 

                                                           
 .950ص  ،المرجع السابؽ ،لى الفمسفة الظاىراتيةإمدخؿ  ،أنطواف خوري 1
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معيـ، قد يؤدي ذلؾ إلى مآسي خطيرة، وبالتالي تجد البشرية نفسيا في دوامة مف الفوضى 
 العبارة الكانتية) ىذا أمر مطمؽ ،منفرد ويعيش تحت قاعدة مطمقة إنسافكؿ "والبربرية. إف 

 ،وباختصار فالنظريات الكانتية ،والتي ال تعني أننا نتحمؿ الصيغة الكانتية واألساس الكانتي
والتي ليست حياة يخضع فييا لمعيش بأي  ،المنفرد يعيش حياة اإلنسافتعني فقط القوؿ أف 

قد  ،شخص ما يخضع لمعيش بسذاجة وبدوف تفكير ،صفة وذات قيمة(. وعالوة عمى ذلؾ
 .1الخطينة" إلىيصؿ 

انسياقاتو وارتياباتو التي يمكف  المنفرد رغـ اإلنساف بأىميةىوسرؿ يعترؼ  ومف جية أخرى  
وبالتالي يمتمؾ كؿ  ،كؿ شخص منفرد يمتاز بالوعي إفأي  ،الخطينة إلىأف تؤدي بو أحيانا 

االعتراؼ بأف "يجب يقوؿ ىوسرؿ أنو  ،واتخاذ القرارات اإلرادة ،الرغبة ،القدرات الفكرية
اإلنساف المفرد يجب وفي حياتو كميا وبصفة ضرورية اعتباره كعضو لو وظيفتو داخؿ وحدة 

وبعد ذلؾ ففكرة العقؿ يجب أف تكوف ىي أيضا ليس فقط  :المجتمع وفي حياتو االجتماعية
ولكف بالعكس فكرة اجتماعية والتي مف خالليا يمكف الحكـ مف وجية نظر  ،فكرة بسيطة

بأف الصور تاريخية تقميدية  تعيش داخؿ روابط اجتماعية معيارية وذلؾ مادامت اإلنسانية
ننا نعرؼ أف  لمحياة االجتماعية ه الصورة العادية لتطوره ىي التي تسمي وباعتبار  أفالطونوا 

 .2بػ دولة) اإلنساف بصفة طبيعية(" االجتماعيالكانف 

ذات  إلىوىذا ينتسب  ،يتضرر مف الخطينة األصمية إنساف،وبصفتو  ،نساف"اإل إف وحسبو
باتخاذ  ،وأيضا ،بالتفكير الذاتي المعني ىو ،بحد ذاتو اإلنسافوبما أف  ،)جوىره(اإلنساف

 .3""يذاتو المعني "بالوع الموقؼ العممي والتقييمي اتجاه

                                                           
1
E.Husserl, Sur le renouveau,ibid, p64.  

2
 E.Husserl ,Philosophie première1, ibid, p21. 

3
 E.Husserl, Sur le renouveau, cinq articles, ibid, p64.  
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 وبما أنو وبصفتو" إف األنا الذات حسب ىوسرؿ ىي المانحة لممعنى، فالوعي اإلنساني 
فيجب عميو في كؿ األحواؿ أف يقرر وبصفة عممية  يعيش تحت قواعد ذات قيمة مطمقة:

وعميو أف  ،أي ميؿ سمبي إلىكما ىو ممـز بعدـ االنقياد  ،األحسف وحسب معرفتو ووعيو إلى
ومف المعروؼ  "رالخي"حرية الرغبة ثـ اتخاذ القرار فيما بعد وبكؿ حرية لما يفيده  تكوف لو

ف كاف عمى خطأ(. أنو ال يمكف لو ) إنو سيعترؼ أف الشيء المفيد )الحسف( أف  إالحتى وا 
كما يرى ىوسرؿ ىو حر في بناء حياتو كما  المنفرد نسافاإل ذاوى  .1صالح" إنسان"يكوف 
 ،الكمية(وحسب ىذه الشمولية )، "شاممة عمى حياتو بأكمميارؤية لو  حيث تكوف ،يريد

)...( وحتما سيرى أنو سيعيش تحت ىذه القاعدة  ،الحياة العامةىو خياره  ويكوف ،سيختار
المطمؽ )الذي يفرض( عميو أف يقـو بأي  األمروباختصار يمكف لو االعتراؼ بالعيش تحت 

. ومف ىذا تظير الصورة الجديدة إرادتوأقره ضمف  إذا إالاختيار لحياة ما وال يكوف صالحا 
 اإلنسافتمؾ التي يكوف فييا  ،ذات الدرجة العالية والمطموبة بدوف أي شروط ،لإلنساف
عمى أنو نموذج  غب فييا.صورة معينة لمحياة وير  ع لألمر المطمؽ والذي يفرض بنفسوخاض

 .2لإلنساف األخالقي والصورة الالزمة لإلنساف الحقيقي"

ألنو   لكف يعود ىوسرؿ مف جديد لمتأكيد عمى فكرة دمج األنا الذات في النحف الترنسندنتالي 
األفضؿ عمى العموـ. حيننذ نجـ عف ذلؾ  اإلمكانية" ىواإلنساف المنفرد  اليمكف اعتبار

حساس بالمسؤولية في حد ذاتيا. قد تعكس ميولو صراع يومي وتطبيؽ دانـ لقرار جديد واإل
حيث يقوـ  ،وتظير تحفزاتو لمتفكير في الطريقة التي تضمف لو مواجيات ،رادتو الحسنةإ

حكـ عمى الظروؼ ؽ في البكبح قوتو أو الزيادة في قوتو ضدىا. كما يخطئ أيضا وبعم
 .3"مكانياتوفي استغالؿ اإل ،المسببة(الجازمة )

                                                           
1
 E. Husserl. sur le renouveau, cinq articles, ibid, p64  .  

2
 Ibid, p64. 

3
 Ibid, pp : 64, 65  .  
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المنفرد الذي يفكر بعيدا عف محيطو االجتماعي ومنعزال عف اآلخريف، حتما  اإلنسافإف 
االختيار "وفي  سيؤدي ذلؾ األمر إلى أزمة عميقة عمى جميع المستويات الحياتية، مثال

سموا  األقؿالقيمة  ،بدؿ ما ىو ضروري وبدؿ القيمة السامية ،باختيار ما يضره ،حيث يقـو
ولكنو يعيش ، نانيةحتى ولو لـ يكف منقادا بدوافع األ ،أو يحكـ ظمما عمى أناس آخريف

 )...(ليو.إبالحب الحقيقي لمناس. فيو مخطئ اتجاىيـ ويحس في ذاتو بأنيـ مسينيف 
وتعمـ  ،فاعمية مالحظة اآلخريف إلى إذف وىنا يرتبط -منفرد إنساففاإلنساف ال يعيش بصفتو 

  .1الخ " االىتماـ بأف يكوف لو أشرؼ وأسمى النماذج... ،مف صراعيـ

وضرورة  األنا اآلخر وبيف األنا الذات والتبادؿ بيف االنسجاـ إلى يدعو ىوسرؿمف ىنا كاف  
ألف ىذه األخيرة  ،ركز عمى العيش وفؽ مبدأ الحياة الجماعية لقد ،وضع عالقات اجتماعية

بحيث يكوف األفراد  صحيحة،وفؽ طرؽ تضع قواعد ومبادئ أخالقية لمعيش  ىوسرؿحسب 
األشياء خالؿ ىذه الحياة الجماعية في ترابط وتواصؿ فيما بينيـ ويشتركوف مع بعضيـ 

داخؿ جماعة  فردضرورة انتماء كؿ  إلى ىوسرؿومف ىنا كانت دعوة  والموضوعات الثقافية،
وخاصة وأف حياتو تندرج ضمف حياة مشتركة وليا استنتاجاتيا والتي تحدد فورا " إنسانية

 .2التصرفات األخالقية"

 يتضمنيا ىذا المبدأ. األىمية التي وحرص ىوسرؿ عمى مبدأ العيش المشترؾ كاف لتمؾ 
ىذا  ضمف تيدؼ إلى غايات ومقاصد إنسانية، االجتماعي والترابط الثقافي فكرة التواصؿف

األوروبية مف  البشرية كنتتم ،وىذه الحياة العامة التي تربط بيف الذوات المشترؾالتواصؿ 
الثقافي  الفكري نعداـ التبادؿالظيرت نتيجة  التي ىذه األخيرة األزمة الثقافية،التخمص مف 

  .ونتيجة النعداـ التواصؿ اإلنساني بيف األفراد

                                                           
1
E.Husserl, Sur le renouveau, cinq articles, ibid, p p :64,65. 

2
Ibid, p65. 
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بشرية جديدة  أسيسمف جديد وت األوروبيةبشرية التشكيؿ  عمى عمؿ ىوسرؿولذلؾ  
واإلنشغاالت  ،مع كؿ الغايات واإلىتمامات"تحقيؽ فكرة الجماعة.مف خالؿ  إال ذلؾوال يكوف 
ومع المؤسسات والمنظمات داخميا يفعؿ الناس كونيـ أفرادا  ،مع التشكيالت الغانية ،والجيود

وذلؾ  ،وفي األمـ ،في العانالت وفي القبانؿ ،في أشكاؿ اجتماعية شتى مف درجات مختمفة
 ،بذلؾ يجب أف يكتسب األشخاص .في ترابط روحي داخمي وفي وحدة شكؿ روحي

 .1بينيـ" يوحدواتحادات األشخاص وكؿ انجازاتيـ الثقافية طابعا مشتركا 

 اإلنسافوجد  إذا إاليتحقؽ  المثالية ال نموذج الحياة حقيؽأف ت بالنسبة ليوسرؿو   
بؿ ىو  فحسبيفكر انطالقا مف ذاتو  الذي ال اإلنسافيقصد ىنا ذلؾ  ،الحقيقي بمعنى الكممة

 والذي يعتبر الحقيقي اإلنسافمعنى ىذا ىو  ،اإلنسانية الجماعةذلؾ الذي يفكر انطالقا مف 
 اإلنسانيةالحياة "ف إيقوؿ ىوسرؿ  .ة الثقافية الحقيقيةمكانية المناسبة لتحقيؽ معنى الحيااإل

 ،صالحا في حد ذاتي) أنا( فقط إنساناال ترتبط بأف أكوف  ،اوالتي أرغب في تحقيقي الحقيقية
 إمكانياتي، إلى ،وىذا بالنظر ،ولكف كؿ الجماعة أي أف تكوف جماعة مف الناس الصالحيف

 ،فعال) حقيقي( إنسافحيث أنا ممـز بإدراج ذلؾ في دانرتي العممية لإلرادة واليدؼ. أكوف 
جماعة فعال )حقيقي( وىذا يقتضي الرغبة أف أكوف عضوا في " إنسافرغب أف أكوف معناه أ

ىي عبارة عف جماعة  إليياأو أود أف تكوف الجماعة التي أنتمي  فعمية" ،حقيقية"إنسانية 
 . 2حقيقية عمى قدر المستطاع"

يكوف بحيث أف ظيور وتطور الثقافة ال ،بيف الجماعة والثقافة القانمة العالقة طبيعةيبيف كما 
 مع الثقافة الجماعية عبر التاريخ "تطورت ففي داخؿ المجتمع ،الحياة الجماعية مف خالؿ إال

بثقافتيا عمى اختالؼ  ،ىينات تحولت عبر التاريخ أو أنشنت مف جديد ،مختمؼ ىيناتيا
 ،قيمة لياكاممة وأخرى العف مزيج بيف قيمة صحيح وسيئ. ىي عبارة  ،مقبولة"أنماطيا: "

                                                           

 .523ص  ،المصدر السابؽ ،الفينومينولوجيا الترنسندنتاليةو   أزمة العمـو األوروبية ،دموند ىوسرؿإ1 
2
E.Husserl, Sur le renouveau, cinq articles, ibid,P65. 
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منذ ذلؾ الوقت شكؿ  ،والتي ربما قد كانت ميمة فييا سالفا أو موافقة لمعنى القيمة العالية
 .1"مة عانقا في بموغ القيمة العاليةآثار انعداـ القي

ذلؾ كما يقوؿ ىوسرؿ أف التطور الثقافي يجري داخؿ الحياة الجماعية المشتركة، فيذه  
صورة التي تمفت االنتباه لمحياة ولمتطور الذي ىو في ذاتو فكرة نيانية األخيرة تعتبر "ال

في الوعي الجماعي، الفكرة النيانية التي تؤدب  ، فكرة نيانية تأسست بكؿ موضوعيةوحدوية
بصفة إرادية لمتطور، بنفس الصفة التي يمكف لإلنساف المنفرد أف يحمميا في ذاتو. ومف ىذا 
المنطمؽ فإف كؿ الغايات المنفردة، فكرة نيانية، ىي الفكرة التي تحكـ بكؿ وعي جميع 

ويقوؿ ىوسرؿ أنو لكي نتمكف مف   .2"الغايات المنفردة وجميع النشاطات النيانية الممكنة
إنسانية، والتي يمكف ليا أف "تعيش حياتيا في صور ثقافية والتي مف خالليا تعطي  تحقيؽ

، ليس فقط بمعناىا الغير (entéléchieلنفسيا الشكؿ الوحدوي، ىي عبارة عف الكماؿ )
  .3"المناسب الذي خصصنا واحدا منو لكؿ كانف عضوي

ايجابي بالنسبة دور عمى أىمية التاريخ لما لو مف  يضا ىوسرؿ يؤكدمف جية أخرى نجد أ
عمى الثقافات عبر  االنفتاحسيتمكف اإلنساف مف  وفمف خالل ،والغاية التي يشمميا لمثقافة

في عممية  قاعدة أساسيةويعتبر التاريخ  ،جميع أماكف العالـ وعبر كؿ األزمنة التاريخية
شكؿ "كؿ  وبالتالي تأسيس وحدة ثقافية مشتركة. ،والتبادؿ فيما بينيا الجمع بيف الثقافات

أو في وحدة خاصة لمزمف التاريخي  ،شامؿ خييروحي يوجد حسب ماىيتو في مكاف تار 
كما ىو  ،تتبعنا الروابط التاريخية منطمقيف إذالو تاريخا. وىكذا  إف ،حسب التزامف والتعاقب

 إلىفإف التسمسؿ التاريخي سيقودنا دانما بعيدا عف أمتنا  ،مف أنفسنا ومف أمتنا ،ضروري
مف خالؿ ىذه العممية و   .4"أخرى إلى ومف أزمنة ،أخرى إلىومف أمـ  ،األمـ المجاورة لنا

                                                           
1
Ibid, p66. 

2
 E. Husserl,Sur le renouveau, cinq articles, ibid, p81. 

3
 Ibid, p81. 

.524إدموند ىوسرؿ، أزمة العمـو األوروبية والفينومينولوجيا الترنسندنتالية، المصدر السابؽ، ص  4  
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بروابط روحية وتضـ أنماطا  إالترتبط  ال ،لمناس والشعوب حياة واحدة"نسانية اإل تظير
لكف ينساب بعضيا في البعض بكيفية متصمة. ىذه الحياة ىي مثؿ  ،بشرية وثقافية متعددة

بحر يكوف فيو الناس والشعوب بمثابة األمواج التي تتشكؿ بكيفية عابرة وتتغير ثـ تندثر مف 
 .1بعضيا أغنى وأعقد تجعدا وبعضيا اآلخر أكثر بدانية" ،جديد

تعتبر مجاؿ وميداف األخالؽ  بأىمية كبيرة حسب ىوسرؿ، فييتمتاز الجماعة     
تيا مجاؿ لمقيـ المنشأة بصفتيا وحدة لمجماعة الثقافية غير أف وبصف لمجماعة قيمة" ،والثقافة
ولكف نشأت جراء عمؿ األشخاص المنفرديف وبجميع  ،تندرج ضمف القيـ المنفردة والتي ال

 وبما أف و.العم مف مثيؿ لو عمى نحو ال ،قيميـ االنفرادية والتي تعطي ليذه قيمة عالية
فإف حياتنا والتي ىي مرتبطة بو والتي  ،المحيط بنا سيصبح ذو قيمة عالية اإلنسانيعالمنا 

ولكف الحياة الجماعية  ،أفضؿ( وأجمؿ وذات قيمة عالية) حياة ترتكز عميو ستصبح مسبقا
 .2"مشتركةتتولد" أعماؿ ثقافية اجتماعية " حيث شخصية وتحفيزات ،تتـ بأفعاؿ اجتماعية

مف خالؿ ماسبؽ تتضح طبيعة العالقة الموجودة بيف الثقافة وفكرة الجماعة، حيث أف وجود 
ولكف يقوؿ ىوسرؿ بأف ىذا  مجتمع فكري ثقافي، يعني بأف ىناؾ ثقافة حقيقية وأصمية.

إلى فكرة الجماعة موضوع عموـ  باإلضافةالشرط لوحده ال يكفي، بؿ يجب أف يتوفر 
 المعنى األصمي والحقيقي لمثقافة. األخيرة التي تمثؿ أيضا اإلمكاف لتحقيؽ، ىذه األخالؽ

 .تجديد الثقافةل كإمكانيةعموم األخالق  -ب

خاصة بعد  األخالقيقوؿ ىوسرؿ أنو مف أجؿ تجديد الثقافة، يجب أوال القياـ بتجديد  
انتشار كؿ أنواع الفساد وانعداـ كؿ الصفات اإلنسانية، التي ظيرت بسبب ماخمفتو الحروب 

                                                           
 .524ص  المصدر نفسو، 1

2
E.Husserl. Sur le renouveau, cinq articles, ibid,  p67. 
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كانت  في تمؾ الفترة، حيث فقد اإلنساف كؿ داللة لمحياة. فبدؿ أف تكوف الثقافة اإلنسانية
في ىناؾ الثقافات المزيفة. مف ىنا كاف لزاما عمى ىوسرؿ أف يقـو بإعادة النظر مف جديد 

 .الثقافة، وبالنتيجة تجديد أخالؽ اإلنساف األوروبي

في  محؿ الثقافة اإلنسانية األخالقية، التي أصبحت تمثؿ القوة الثقافة الماديةلقد حمت 
بحيث تـ  ،لإلنساف الروحية الحياةنسياف  لقد تـ ،البشرية األوروبية عندالعصور الحديثة 

فقد تـ  قيمتو، مصيره، تاريخو، حريتو، قيمو...إلخ(. ،المرتبطة بو )معناهكؿ المسانؿ  إقصاء
و  ،وحمت األداة والتقنية محؿ الذات اإلنسانية وموضعتو تشيينو نقدا  ىوسرؿوليذا السبب وجَّ
عادةو  كؿ الثقافات المزيفة إلىالذعا  الثقافة اإلنسانية  أسيسوبالتالي ت ،النظر فييا مف جديد ا 

كيف كان موقف ىوسرل من موضوع األخالق؟ وعميو يطرح التساؤؿ التالي:  الحقيقية.
 ؟لتجديد الثقافةوشرط ىام  إمكانيةلماذا اعتبر عموم األخالق و 

فيي المجاؿ الممكف  ،أشكاؿ الثقافة إحدىفي حد ذاتيا "ىي  العمـو ماىية يبيف ىوسرؿ أف 
وفي  عمـو األخالؽكما أف العمـو بصفة عامة ىي نفسيا  ،لمحياة الجماعية وعمميتو الترابطية

ذلؾ أيضا فيما االثنيف العمـو بصفة عامة واألخالؽ يندرجاف تحت معيار أخالقي وتحت 
 .1األمر المطمؽ"

ال يجب أف نقوؿ عف أي عمـ مف العمـو أنو عمـ حقيقي إال إذا أدركنا بأنو فعال كذلؾ، وذلؾ 
مقاصد إنسانية، ىذا ىو العمـ الحقيقي في منظور  عندما يكوف متضمنا في داخمو

 إلىيتمثالف بالنسبة  ،إف موضوع وىدؼ األخالؽ كنظرية عقمية كمية". فينومينولوجيا ىوسرؿ

                                                           
  الروحية -المطالب المعنوية وبيفالدنيوية  -ىي التي يوازف أفرادىا بيف المطالب المادية :الثقافة اإلنسانية الحقيقية. 

ويعيشوف حياة أخالقية واجتماعية سوية، ىي الثقافة التي يؤمف أفرادىا دوف ضجيج ودوف افتعاؿ بالتوازف بيف مطالب الفرد 
 (.20، 99ومطالب المجتمع. فال تكوف ثقافة فردية أنانية. أنظر: )مصطفى النشار، في فمسفة الثقافة، ص ص: 

  
1
 E.Husserl, sur le renouveau: cinq article, ibid,  p 64. 
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في  ،نشغاؿ الكمي الذي يطبع الحياة في العالـفي ذلؾ البحث النظري المتعمؽ باال ىوسرؿ
كما  .(.).الحياة المتضمف لكؿ شيءلى سعادة ضمف انشغاؿ إالكشؼ عف طموحيا الكمي 

" وجودي ػعمى حياتي" ب السرور إدخاؿ"بػيعني البحث األخالقي أيضا أف السؤاؿ المتعمؽ 
  .1الحقيقي" ىو سؤاؿ الحياة الذي يمس سعادتي كميا وشقاني كمو"

األزمة يرى ىوسرؿ أنو بسبب تمؾ النزعات الشكية والريبية، أصبح العصر يعاني مف  
، حيث نجده يقوؿ: "إف عصرنا ىو بحسب رسالتو عصر عظيـ، واف كاف األخالقية الثقافية

يعاني إال مف النزعة الشكية التي حطمت وحممت المثؿ العميا القديمة غير الواضحة. وىو  ال
نتيجة لذلؾ يعاني مف نقص تطور الفمسفة وقوتيا، التي لـ تتقدـ  بعد بما فيو الكفاية، 

القدر الذي يتيح ليا أف تقير نزعة السمب القانمة عمى المذىب الشكي )والتي وليست عممية ب
 .2تسمى باسـ الوضعية( عف طريؽ نزعة وضعية حقة"

لذلؾ يسعى إلى القضاء عمى كؿ نزعة ريبية التي قامت بإقصاء كؿ القيـ األخالقية وكؿ    
 في نظر ىذه األخيرة تتميز. المعاني اإلنسانية، حيث ركز بشدة عمى موضوع األخالؽ

في تأسيس  تجسدةغايات وأىداؼ سامية م إلىترمي ، إنيا بوظيفة أساسية في الحياة ىوسرؿ
كما أنيا تضع وتحدد قواعد أخالقية  ،مصدر سعادة البشر )األخالؽ( فيي عقالنية، إنسانية

الفمسفة كعمـ ليوسرؿ أف أكد في مقاؿ الموغوس:  لقد سبؽ". لضبط السموؾ والفعؿ اإلنساني
يتعيف عمى الفمسفة أف تكتفي فقط بتمبية الحاجات النظرية  بأنو ال ،1111 لعاـ صاـر

 بؿ عمييا أف تتيح أيضا في منظور أخالقي ديني حياة مضبوطة بمعايير عقمية ،العالية جدا

                                                           
 .330ص، المرجع السابؽ، عالـ الحياةدموند ىوسرؿ: نظرية إفمسفة  ،نادية بونفقة 1
.903، 902إدموند ىوسرؿ، الفمسفة عمما دقيقا، المصدر السابؽ، ص ص:   2  
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الفمسفة األوروبية إلى أنيا لـ تحقؽ  إلىخالصة. طبقا ليذا يخمص تأنيبو الرنيسي الموجو 
 .1"نفسيا طبقا لمعناىا األصمي

حياة مف دوف معنى و ال قيمة تعيش  تصبح  لما يغيب فييا العنصر األخالقيإف البشرية  
في المجاالت  كبرى وتطورات كثيرة تحصد نجاحاتحتى واف كانت ىذه اإلنسانية  ،ليا

لكنيا غير  ،السياسي...الخ ،اإلقتصادي ،التكنولوجي األخرى سواء عمى الصعيد العممي
نسانيامتطورة أخالقيا  وىذا ما حدث مع  ،باإلنسانية الحقيقية وصفيايمكف ال ، ولذلؾوا 

 ،البشرية األوروبية خالؿ العصور الحديثة ىذه األخيرة التي حققت نجاحات عممية
، األمر الذي أدى القيميعمى المستوى األخالقي و  فشمتلكنيا  ،الخ اقتصادية... ،تكنولوجية

ذا يرتكز عمى إ والسؤاؿ" .أو نقوؿ األزمة اإلنسانية ،األزمة األخالقيةب يعرؼ ما حدوثى إل
لى مستوى رابطة ذاتية وبعد ذلؾ إالطريقة التي تصؿ بيا مف مستوى رابطة حياة بسيطة 

ويصبح يقظا  األخالقي المفرد يتأمر الضميرمتخمقة بذاتيا: وبما أف ىذا األمر استمـز أف 
الرابط األخالقي كاف يجب أف  المنفرديف: وذلؾ ألف فكرة األشخاصلدى ومعيف لإلرادة 

 .2"األشخاص المنفرديف عمى شكؿ قصدي تكوف لدى

مكافيعتبر الوعي األخالقي المنفرد ىو  كؿ  ىوسرؿ ولذلؾ يدعو ،الحقيقية لقياـ الثقافة وا 
كما قاؿ حسب صيغتو: عمى كؿ واحد منا أف أو  ،منفرد عميو أف يكوف فردا متخمقا إنساف

ذا إجب أف نفحص ىذه اإلمكانية ي. (القوة األخالقية)الحـز األخالقيأي  يتجيز أخالقيا
وبالتالي عمى كؿ حي منفرد أف تكوف قصديتو  ،في داخؿ كؿ ذاتية منفردة موجودةكانت ما

وظيفة أخالقية في  ،مدى تكوف لمعمـو وخاصة عمـو األخالؽ"في أي  .قصدية أخالقية
 ؟3"الحياة الجماعية وفي الحياة الفردية

                                                           
 .320ص  السابؽ،: نظرية عالـ الحياة، المرجع دموند ىوسرؿإفمسفة  ،نادية بونفقة 1

2
 E.Husserl, Sur le renouveau, cinq articles, ibid, p46 

3
 Ibid, p70.  
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لقد قاـ ىوسرؿ بطرح جممة مف األسنمة فيما يخص موضوع األخالؽ، وخاصة فيما  
، يخص الوظانؼ والمياـ التي يمكف ليا أف تؤدييا، وعف األىداؼ التي تحققيا لنا في حياتنا

مراتب اإلنسانية. إنو يؤكد أنو مف خالؿ عمـو األخالؽ استطاعت البشرية االرتقاء إلى أعمى 
وفي أي مدى  تكون عموم األخالق  ،ىل يمكن لعموم األخالق أن تصبح من المتطمبات"

تطويرىا وذلك حتى تستطيع  إلى ،والتي يجب أن تصل داخل الجماعة ،وسيمة ضرورية
أي مدى  إلىوالنتيجة  ،مستويات من القيم ذات األمارة إلىقي ذاتيا أن ترتىي في حد 
ويجب وبصفة ضرورية أن تتطور الفمسفة بالدرجة األولى  ،عموما عالمية ،تكون العموم

المجتمع  ،شخصي -في المجتمع وذلك حتى تستطيع أن تكتسب صورة مجتمع متخمق
يسمك طريق  أنمن خالقية ويتمكن الذي يعطي لنفسو وبكل وعي شكال مطابق لمفكرة األ

  . 1"؟يأعمى تطور واع

 ،جمعاء مف بموغ أعمى المراتب والمستويات ذات القيمة المطمقة اإلنسانيةتتمكف  بذلؾ
 أخالؽ بأف ىناؾ تواصؿ بيف ندرؾعميو و  .االجتماعيةاألخالؽ تحقيؽ فكرة  ذلؾوسينتج عف 

متخمؽ يشترط  نسانيإلكي نتمكف مف تحقيؽ مجتمع  ،الجماعةأخالؽ  الشخص المنفرد و
  متخمقا. إنساناأف يكوف  شخص منفرد كؿ عمى

 بيذا يذكرنا المفيـو األخالقي ،الحؽ األخير "الحؽ األخالقي ىو فقط أف ىوسرؿ يرى 
مرة تمو األخرى. سقراط الذي فّضؿ  ىوسرؿ إليوالذي طالما لجأ  ليوسرؿ مف بعيد بسقراط

والذي سبؽ أف أعمف أف االستعداد لمموت ىو اليدؼ  ،يخوف قوانيف مدينتو الموت عمى أف
 .2"سقراط حسب ،لى الموتإالحقيقي لمحياة الفمسفية. الفيمسوؼ الحقيقي ىو الذي يحف 

                                                           
1
E.Husserl, Sur le renouveau, cinq articles, ibid,  p70. 
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ليدؼ مشترؾ بيف ىوسرؿ وسقراط وكالىما حاوال تأسيس بشرية أخالقية إنسانية، ومثمما قاـ ا
بتجديد أخالؽ المجتمع اليوناني وحارب كؿ أنواع الفساد الذي ينافي القواعد  سقراط

األخالقية، أيضا نجد ىوسرؿ يعيد النظر مف جديد في موضوع األخالؽ ويسعى بالتالي إلى 
تجديد أخالؽ اإلنساف األوروبي، ولذلؾ يمكننا القوؿ بأف ىوسرؿ قد أخذ الكثير مف سقراط 

فسقراط إذا قاـ بنقد كؿ التعاليـ الفاسدة  وخاصة تمؾ التي  وخاصة في مجاؿ األخالؽ،
األغاليط والقيـ الالأخالقية التي نشرىا السفسطانيوف، األمر الذي دفع بسقراط إلى التفكير 

 في ميمة اإلصالح الشامؿ لمحياة األخالقية. 

الفمسفة لييا ىي إيشير ىوسرؿ بأف منشأ األخالؽ ىو الفمسفة، والفمسفة التي يحيؿ 
 الموضوعية) صةلالفمسفة ىي مجاؿ لمقيـ الخا تكوف". الترنسندنتالية، الفمسفة اإلنسانية

بداع في ويعتبر اإل ،نساف المبدعلمقيـ المطمقة المثالية يرفع مف قيمة اإل إنتاج. وكؿ (المثالية
ف ىذا طبقة حياة ليا قيمة كاممة مطمقة. وكما ىو معموـ أف كؿ مصمحة م ،حد ذاتو ولذاتو

نفس الشيء ينطبؽ عمى المجتمع في حد ذاتو والذي بصفتو ، ىو مصمحة مشتركة ،النوع
في  ،ومف ىنا تعيش مسبقا ،مف تفعيؿ أي شيء لو قيمة كاممة مطمقة ،فعاؿ بطريقة تمكنو

 .1نسانية العالية"عمى الشكؿ الذي يستمزمو ىدؼ اإل، طبقة

ىي الخالص مف األزمة، ومف ثمة ىي الطريؽ إلى  ، إذف،إف الفينومينولوجيا الترنسندنتالية 
ومف ثـ فإف ما يحتاج إليو عصرنا أكثر إنما ىو عمـ "الثقافة الفمسفية اإلنسانية الحقيقية. 

لقد تحدث ىوسرؿ أيضا عف المسؤولية األخالقية االجتماعية، ويركز عمى فكرة . 2فمسفي"
"عمى الرغـ مف أف كؿ يع األشخاص.األخالؽ االجتماعية، وأف األخالؽ ىي واحدة بيف جم

ف مسؤوليتي إفإف ىذه المسؤولية ال تقتصر عمى الفرد الواحد.  ،مسؤوؿ عف حياتو إنساف
وبيذا يشمؿ  إلي،أف وجوده ىو أيضا وجود بالنسبة  إلىنظرا  ،الذاتية تتضمف أيضا اآلخر

                                                           
1
E.Husserl, Sur le renouveau, cinq articles, ibid, p p : 73, 74. 
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عالـ التواصؿ الممكف.  انو ،اإلنسانية برمتيا ،السؤاؿ الكمي المتعمؽ بالمسؤولية الذاتية
بواسطة التجربة المباشرة وغير المباشرة )التعاطؼ( الخاص بالوجود. نتيجة ليذا فإنو ال 
يمكف أف توجد أخالؽ فردية خالصة، بؿ األخالؽ الفردية، األخالؽ االجتماعية واألخالؽ 

 . يتوإف األخالؽ حسب ىوسرؿ تمثؿ العالـ في كم .1"اإلنسانية الكمية ىي أخالؽ واحدة

إف تأكيد ىوسرؿ عمى ضرورة تحقيؽ فكرة األخالؽ االجتماعية، ألف ىذه األخيرة ىي 
 ففيما .مؤسسة انطالقا مف معايير العقؿ الخالص اإلمكاف الذي يوصمنا إلى إنسانية حقيقية

فالمقصود ىنا ولكي يمكف التحدث  ،االجتماعية فكرة األخالؽ" أوال وقبؿ كؿ شيء يتعمؽ
منحت لحياتيا كميا صورة  إنسانيةالعموـ المعيارية لإلنسانية المشتركة بصفتيا  وبالتحديد عف

ف لـ يكف في ا  أوؿ اكتشاؼ حتى و  إلىوالتي توصمت  ،حسب المعايير النظرية العقالنية
وذلؾ ألف النتيجة الطبيعية  أفالطونجميورية المستوى الجيد وبالرغـ مف أنو صاـر داخؿ 

لمفكرة الدولة التي تـ تخطيطيا والموجودة ليست فقط أي دولة متحضرة حرة ولكف لكؿ 
والتي قامت ببناء الثقافة كمعيار مطمؽ  ،والتي تبقى داخؿ وحدة العالقات المشتركة اإلنسانية

ظـ عمى شكؿ والتي تنت ،حقيقية وأصمية إنسانيةوالذي يستمـز ىؿ يجب أف تكوف  لمعقؿ
مسيرة عف طريؽ العقؿ الذاتي وبالعقؿ والمنطؽ عمى شكؿ موضوعي لمفمسفة  إنسانية

  .2الشاممة األصمية"

ىكذا، ومف أجؿ تأسيس إنسانية أصمية يقوؿ ىوسرؿ، يجب أوال القياـ بالتجديد الثقافي، أي 
التفككات مف خالؿ تجديد أخالؽ وثقافة اإلنساف األوروبي التي عانت الكثير بسبب 

 الموجودة بيف أفراد الجماعة وبسبب انحالؿ وفساد األخالؽ.

 

                                                           

.339ص المرجع السابؽ، دموند ىوسرؿ،إنادية بونفقة، فمسفة   1  
2
E.Husserl, Sur le renouveau, cinq articles, ibid, p 106. 
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 .: األنماط الصورية لمثقافة في تطور البشريةنيالثابحث الم

غاية مرحمة اكتماليا وتطورىا أنماطا مف  إلىلقد عرفت البشرية منذ بداية تشكميا     
ىوسرؿ فيناؾ مستويات لمثقافة وىذا ما بينو  ،بحيث نجد لكؿ ثقافة خصوصياتيا ة،الثقاف

فيو يرى بأف ىناؾ مستوييف لمثقافة وىما : مستوى  ،حينما وضع أصناؼ ومستويات لمثقافة
خصانص ومميزات كؿ مف  ىوسرؿيعرض و . الثقافة العمميةومستوى  الثقافة الدينية

 ويقارف بينيما. الثقافتيف

 النمط األول: الثقافة الدينية.1-

"في كؿ في منظور فينومينولوجيا ىوسرؿ صورة مف الصور الثقافية، حيث  الدينيعتبر 
صورتيا  تحت عدة صور ثقافية والتي تتابع ،ثقافة جد متطورة أو في اإلنسانية الفعالة

ليس مجرد اإلنساني  بالنسبة لموعي الديف يدؿ "الدين". نجد صورة ثقافية بارزة ،الخاصة بيا
قوى كونية والتي  إلىلمحيوانات والبشر  ،العانمي الفعاؿ لألشياء اإلمبراطوريةتوسيع عالـ 

 ،وليس فقط مجرد صور لمحياة تعميمات ،جية عمى كؿ العالـ إلىتسيطر مف جية 
 ،ىذه القوى إلىالتوصؿ لعالقة عممية صحيحة  إلىالخ. المنظمة والتي تيدؼ  ..الديانات.

 . 1"وكسبيا لمذات الخ

                                                           
  :في المغة العادة، والحاؿ، والسيرة والسياسة والرأي والحكـ، والطاعة والجزاء. ويطمؽ الديف عند فالسفتنا عمى  الدين

وضع إليي يسوؽ ذوي العقوؿ إلى الخير. ولمفظ الديف في الفمسفة الحديثة عدة معاف: ىو جممة اإلدراكات واالعتقادات 
تيا إياه، وطاعتيا ألوامره. والديف أيضا ىو اإليماف بالقيـ المطمقة والعمؿ واألفعاؿ الحاصمة لمنفس مف جراء حبيا هلل وعباد

بيا، كاإليماف بالعمـ أو اإليماف بالتقدـ، أو اإليماف بالجماؿ، أو اإليماف باإلنسانية. وأيضا ىو مؤسسة اجتماعية تضـ أفرادا 
. أنظر:)جميؿ صميبا، المعجـ الفمسفي، الشعانر قبوليـ بعض األحكاـ المشتركة، وقياميـ ببعض-يتحموف بالصفات اآلتية: 

  (.57ص
1
 E.Husserl, Sur le renouveau: cinq articles, ibid, P80.  
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ال يقتصر معنى الديف في تمؾ التعاليـ والطقوس الممارسة، والديانات، بؿ يعني أكثر مف 
 لمثقافة األسطوريةيدؿ الديف)بالمعنى النوعي( المستوى األعمى  ،حسنا وباألحرى"ىذا. 

األلوىية بثوابت المعايير المطمقة:  إلىوالتي تكوف فييا ىذه الكاننات المتعالية مطمقيف 
 .1وكشفيا لمبشر وفي طاعة والتي يجد فييا الناس سالمتيـ" ،لتي تـ نقميا"معايير" ا

يشير ىوسرؿ إلى أنو مف خالؿ الديف وتطوره سنحصؿ عمى إنسانية مثالية حقيقية، فتطور 
الديف يكوف "شكؿ أعمى ويتميز أنو يصبح قوة إرادة منظمة اجتماعيا، والتي تعني الحصوؿ 

مجاؿ مف مجاالت الحياة عمى حدى، ولكف في كؿ الحياة عمى االنضباط ليس فقط في أي 
الجماعية وفي كؿ نشاطاتيا، وبحيث أنيا ترمي إلى إيصاؿ كؿ شيء تحت معايير إليية 

 .2مطمقة وتحت صرامة إليية مطمقة"

إف الديف ومف خالؿ المعايير التي وضعيا، تمكف األفراد مف ضبط تصرفاتيـ والعيش وفؽ  
"ىذه الصورة مف الثقافة الدينية والتي تصبح مف خالليا ية الدينية. تمؾ القواعد األخالق

بمعنى تمت تشكميا مف خالؿ معايير  ،مجموع الثقافة وبجميع صورىا الثقافية ثقافة دينية
الثقافة  في أشكاؿ ثقافية األكثر قدما واألسمى تطورا: ففي السابؽ إلىوالتي تنتمي  ،دينية

والتي ىي  (la civitas dei)فيما يخص فكرة عممية عمى كانت تعيشالبابمية القديمة 
وفي جميع النشاطات وجميع  عمى صورة دولة رسمية)حسب الترتيب( والتي يكوف القصد فييا

                                                           
  إف األساطير تنبعث مف حاجة دينية عميقة وتوؽ أخالقي وانضباطات وتحديات تظير في صبغة اجتماعية ومتطمبات

األساطير دورا ضروريا إذ أنيا تعبر عف المعتقدات أنيا تشريع حقيقي لمديانة عممية. وفي الحضارات القديمة البدانية تمعب 
يرى ىذا األخير أف األسطورة ركف أساسي مف أركاف الحضارة اإلنسانية،  البدانية ولمحكمة العممية كما يقوؿ مالينوفيسكي.

الطقوس، وتنطوي عمى قوانيف عممية لحماية تنظـ المعتقدات وتعززىا وتصوف المبادئ األخالقية وتقوميا، وتضمف فعالية 
 (.99اإلنساف. أنظر:)األسطورة توثيؽ حضاري، جمعية التجديد الثقافية االجتماعية، ص

1
E.Husserl, Sur le renouveau: cinq articles, ibid, P80. 

2
 Ibid, p80. 
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الوحي والمشتقة ابتداء مف  ،عالقات فردية واجتماعية بمعاييرىا المطمقة إقامةاألوامر ىو 
 .1جعميـ مقدسيف"وطبقا لما تشكموا منو فعال وأيضا لما اإلليي 

تشكؿ الثقافة البابمية القديمة نمطا مف أنماط الثقافة الدينية، حيث يصؼ لنا ىوسرؿ ىذه  
الثقافة بما ىي فكرة عممية، بمعنى أف النمط الحياتي الذي كاف يسود أفراد الحضارة البابمية 

حيث يمثؿ الديف  القديمة كاف يرتكز عمى تحقيؽ النشاطات العممية وتمبية الحاجيات اليومية،
)الوحي اإلليي( عندىـ المنطمؽ أو المصدر الذي يشتقوف منو التعميمات والقواعد لتسيير 

 حياتيـ.

عنواف لمجاؿ الثقافة  ،فالديف ىو أيضا حقا" ،ىو موضوع ثقافي ىوسرؿمعنى الديف عند إف  
وبصفتو مذىب لمصور ومواضيع  ،كنانسية ومعرفتو بصفتو أنو ىينة ،باعتباره بالخصوص

 ،بصفتو إقامة نظامية تقدمية لالىوت ،الخ. وفي نفس الوقتلمديانة...وبصفتو ىينة  ،ثقافية
جانب التأويؿ الديني لمعالـ وتأسيس  إلى ،وبصفتو ثوابت لمعقيدة وتمديد لفكرة مذىب االعتقاد

أجؿ تشكيؿ حياة جماعية وحياة ومعايير دينية دانما جديدة مف  ،دانما جديدة لتعميمات التديف
  .2في جميع صورىا" تتطورشخصية 

، ألنو نجد في الديف تعميمات وممارسات، معايير والصور لمثقافة ئ ومكوفالديف ىو منش
لكف معيار منشئ  ،ليس مجرد مجاؿ ثقافي خالص ضبطبال"األخالقية...إلخ كما أف الديف 

أف الحياة العادية  ،بعيف االعتبار وبصفة ممموسة ،لكؿ ثقافة والحياة عموما ويمكف األخذ
الفف...الكؿ يستمد درجة  ،األخالؽ ،القانوف ،والحياة الدينية تتطابؽ. السمطة والحكومة

 ،وصورة القيمة التي موجودة في استمرار تطور ىذا النوع مف الثقافة ،وفحوى قيمتو مف الديف
غني عمى الدواـ. كما نستطيع أف نقوؿ أيضا تيينتيا بنظاـ معياري جد  ،والتي تـ تزويدىا

 ،مذىب كمي لجميع الصالحيات المطمقة ،عمى صورة الىوت كينواتي ،أف الديف يحتوي ىنا
                                                           

1
Ibid, p80. 

2
E.Husserl, Sur le renouveau: cinq articles, ibid, pp : 80, 81. 
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وتشمؿ رؤية  .في التقييـ وفي نظاـ الحياة العممي ،في المعرفة ،في جميع العالقات ،وىذا
 .1لمعالـ الكمي ونظاـ كمي لمسالـ"

عبارة عف عقيدة حية، ىذه األخيرة التي ترمي إلى بناء اإلنسانية يرى ىوسرؿ الديف ىو 
الثقافية، ولكف يجب االلتفات إلى أف الديف بما ىو عقيدة وىينة مقدسة ال يعني أف األفراد 

اليشعر " حيث سيشعروف بأنيـ خاضعيف لإلستبداد والظمـ، ألف الديف ىو الحرية نفسيا
ف أو مقيديف. إف األحداث العالمية التي يقوؿ بيا الديف األفراد في ىذه األنظمة أنيـ يخضعو 

كحقيقة ىي حقيقة حتما، إف الشيء الذي ينطؽ بو الديف عمى أنو جيد )حسف( فيو جيد 
حتما، والذي تفرضو لمنشاط العممي ىو واجب حتما. وىو بالضبط واجب إليي والذي 9

 . 2"ترعرع في العقيدة الدينية

كؿ ثقافة وميما كانت، يجب أف نضع أيضا وباألخذ بعيف يبيف أف  في كؿ  كما
االعتبار "المتغيرات الثابتة، ىدفا لمتطور، وىنا إذ يسير نحو القيـ، ونالحظ ترفع تدريجي 

الفن لمقيـ، وبموغ أعمى صورة قيـ مثال: يشبو تماما عند الحديث أو عندما نتحدث عف تطور 

                                                           

      الحاؿ البارزة ىنا ىي حاؿ الديف الذي ال أريد أف أدخؿ ضمنو "الديانات التعددية". اآللية الجمع، والقوى األسطورية
مف كؿ نوع، ىي موضوعات تنتمي لمعالـ المحيط ليا واقعية مثؿ واقعية الحيواف أو اإلنساف. صيغة المفرد أساسية في 

ف زاوية البشر تجربة صالحية وجوده وصالحية قيمتو كونو رباطا داخميا مطمؽ. وىنا يحدث مفيـو اإللو. لكف ينتمي إليو م
طالقية المثالية الفمسفية. في المسمسؿ العاـ لإلمثاؿ الذي انطمؽ مف الفمسفة  الدمج الذي يفرض ذاتو بيف ىذه اإلطالقية وا 

حامؿ الموغوس المطمؽ. وبالمناسبة فإنني أرى الجانب  يتـ إضفاء الطابع المنطقي، إف جاز التعبير، عمى اإللو، إنو يصبح
أنظر:)إدموند . المنطقي في أف الديف يرتكز ثيولوجيا عمى بداىة اإليماف كونيا نوعا خاصا وأعمؽ لتعميؿ الوجود الحقيقي

 (.544ىوسرؿ، األزمة، ص

 
1
E.Husserl, Sur le renouveau: cinq articles, ibid, P81. 

2
 Ibid, p81.  
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ر أف ىنا األمر يختمؼ ولو نظرة أو وجية غي ،(phidias)حتى بموغو مستوى  اإلغريقي
 .1")الكينوت(مختمفة، وفي ىذه الصورة األكثر وعيا داخؿ أحد األعضاء االجتماعية 

الثقافة غير  أو باألحرى"، الموقف العممييطمؽ ىوسرؿ عمى الثقافة الدينية تسمية "
نجازه في مجاؿ  التي لـ يالمسيا العمـ بعد، ىي ميمة اإلنساف"ىذه األخيرة ، العممية وا 

التناىي، حيث لـ ينكشؼ بعد األفؽ المفتوح دوف نياية الذي يعيش فيو، فغايتو وفعمو وحياتو 
العممية، وحوافزه الشخصية والجماعية، والوطنية، واألسطورية، كؿ ذلؾ يجري في عالـ 

النيانيتيا محيط متناه يمكف اإلحاطة بو. ال وجود ىنا لمياـ متناىية، لمكتسبات مثالية تمثؿ 
ذاتيا حقؿ العمؿ، وذلؾ بالضبط بحيث يكوف العامموف فيو عمى وعي بأنو يوجد كحقؿ 

دينيا، ال يرقى إلى النمط -إف ىذا النمط مف الثقافة يبقى نمطا أسطوريا .2المتناه مف المياـ"
ب، الثقافي العممي، ألنو متناىي وغير مطمؽ، فيو نسبي ويتغير كمما تغيرت الدوافع واألسبا

كما أنو مف غير المنطقي أف يبقى اإلنساف متمسكا دانما بسذاجة الثقافة العممية)الثقافة 
 .الدينية(، وخاصة بعد ظيور الثقافة العممية-األسطورية

يشير ىوسرؿ إلى ذلؾ التحوؿ الذي حدث في الثقافة، بمعنى تحويؿ الثقافة العممية إلى  
، الموقف النظريإلى  العممي الموقفالثقافة العممية، أو نقوؿ بصيغة ىوسرؿ تغيير 

                                                           
1
 Ibid, p82. 

ذلؾ في كتاب األزمة، حيث يعبر ىوسرؿ عف فكرة الثقافة الدينية بالموقؼ العممي.    
.530نولوجيا الترنسندنتالية، المصدر السابؽ، صيإدموند ىوسرؿ، أزمة العمـو األوروبية والفينوم  2  
 :ألفعاليـ ومغامراتيـ معاف رمزية، قصة خيالية ذات أصؿ شعبي تمثؿ فييا قوى الطبيعة بأشخاص يكوف  -9األسطورة

كاألساطير اليونانية التي تفسر حدوث ظواىر الكوف والطبيعة بتأثير آلية متعددة أو ىي حديث خرافي يفسر معطيات 
إف األساطير تتضمف وصفا ألفعاؿ اآللية، أو لمحوادث الخارقة وىي تختمؼ باختالؼ األمـ، فمكؿ أمة  -2الواقع الفعمي. 

  (.79، ص 9نظر: )جميؿ صميبا، المعجـ الفمسفي، جأساطيرىا. أ
  تحميؿ ىوسرؿ حوؿ ىذه الفكرة في ىذا عرض  تحدث عنو ىوسرؿ. وقد تطرقنا إلى : ىو نمط ثقافي آخرالثقافة العممية

  المبحث.
  اإلرادة في اتجاىات لإلرادة أو اىتمامات مرسومة معو مسبقا، في ي راسخ لحياة بالمعنى العاـ ىو أسموب اعتياد الموقف

نجازات ثقافية يحدد بالنتيجة أسموبيا كمو. في ىذا األسموب الدانـ كشكؿ عادي تجري الحياة المحددة في كؿ  غايات أخيرة وا 
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يقوؿ معبرا عف ىذه الفكرة: و ذلؾ التجديد. والفمسفة اليونانية ىي اإلمكانية التي ساىمت في 
لمتواصؿ لممعنى الجديد خالؿ اإلمثاؿ افة اليونانية وتشكميا الدقيؽ مف مع ظيور الفمس"

حدث مف ىذه الزاوية تحوؿ مستمر سيجرؼ أخيرا إلى مجاؿ نفوذه كؿ أفكار  لالنيانية
إذف تعد الثقافة العممية كما يقوؿ ىوسرؿ . 1"التناىي ومعيا الثقافة الروحية بأكمميا وبشريتيا

كمبدعة لمثقافة. إنيا تعد أيضا ثورة في رية ثورة في كؿ شكؿ البشثورة في الثقافة بأسرىا "
التاريخية التي تصبح تاريخا النتياء صيرورة البشرية المتناىية في صيرورتيا بشرية ليا مياـ 

 . 2"المتناىية

لكف يعود ىوسرؿ مف جديد ويؤكد بأنو رغـ ذلؾ التحوؿ والتجديد الذي حدث في الثقافة، إال  
 اجينا اعتراض يفرض ذاتو، ىو أف الفمسفة اليونانية وثقافتيـ وعمميـ أنو ىنا يو 

حكماء ليس شينا "خاصا بيـ لـ يأت إلى الوجود إال معيـ. إنيـ أنفسيـ يحكوف عف 
وغيرىـ، وقد تعمموا منيـ بالفعؿ الكثير. لدينا اليـو عدد كبير مف  المصريين والبابميين

وغيرىما تضعيا في مستوى الفمسفة اليونانية الفمسفة اليندية والصينية الدراسات حوؿ 
نفسو، وتفيميا مجرد صياغات تاريخية مختمفة في إطار فكرة واحدة نفسيا لمثقافة. طبعا 
ليس ىناؾ غياب لعناصر  مشتركة. إال أنو ال يحؽ لنا أف نترؾ العموميات المورفولوجية 

 .3"عمينا عف رؤية االختالفات المبدنية األكثر أساسيةالمحضة تخفى األعماؽ القصدية وت

                                                                                                                                                                                     

مغمقة، مثؿ: األمة،  عةأو أي جما)  اإلنسانيةوضعية. تتغير المضاميف الثقافية العينية داخؿ تاريخية مغمقة نسبيا. تعيش 
ة دانما في موقؼ ما. إف حياتيا ليا دانما أسموب عادي وتاريخية مستمرة أو يوالقبيمة... وغير ذلؾ( في وضعيتيا التاريخ

 (.532. أنظر: )األزمة، صتطور مستمر داخؿ ىذا األسموب

.539، 530ص ص:  تالية، المصدر السابؽ،أزمة العمـو األوروبية والفينومينولوجيا الترنسندن ،إدموند ىوسرؿ  1  
.539ص المصدر نفسو،  2  
.539ص المصدر نفسو،  3  
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ف كانت الثقافة الدينية ىي المؤسس األوؿ لمثقافات وفي   يرى ىوسرؿ أف حتى وا 
نشوء العمـو والمعارؼ، غير أف ذلؾ اليعني أنيا تطابؽ في ذلؾ الثقافة العممية، ألف ىناؾ 

قبؿ " بينيما ويوضح االختالفات بينيما.ف وىو نفسو وضع المقارنة فروقات كثيرة بيف الثقافتي
كؿ شيء ىناؾ مسبقا اختالؼ أساسي في الموقؼ وفي االتجاه العاـ لالىتماـ بيف فالسفة 

ي حتى في أكؿ مف الجانبيف. قد نالحظ ىنا وىناؾ اىتماما يشمؿ العالـ يقود في الجانبيف، 
عف العالـ يتجمى عموما في لى معارؼ شاممة إالفمسفات اليندية والصينية والمشابية ليا، 

لى قياـ جماعات إشكؿ اىتماـ لمحياة لو طابع المينة ويؤدي انطالقا مف حوافز مفيومة، 
نجد إال عند اليوناف اىتماما  . لكننا الخرآلمينية تنتشر فييا النتانج العامة وتكتمؿ مف جيؿ 

 .1المحض" حياتيا شموليا )كوسمولوجيا( في شكؿ جديد أساس ىو الموقؼ )النظري(

يقوؿ ىوسرؿ أنو عمى الرغـ ما يمتاز بو الموقؼ النظري مف مزايا وباعتباره عمـ نظري  
بموقؼ "، إال أنو يرتبط بموقؼ سابؽ و،خالص، و مؤسس عمى العقؿ الحر، وبالرغـ مف جدت
ة الوجود يعند االعتبار الشامؿ لتاريخ .كاف مف قبؿ عاديا، إنو يتحدد كونو تغيرا في الموقؼ

البشري في كؿ أشكالو الجماعية ومراحمو التاريخية يتبيف أف ىناؾ موقفا معينا ىو األوؿ في 
ذاتو ألسباب ماىوية، أو أف أسموبا عاديا معينا لموجود البشري )إذا تكممنا بعمومية صورية( 

  .2"ة أولى يبقى داخميا األسموب العادي الواقعي لموجود الخالؽ لمثقافةييرسـ تاريخ

صؿ األوؿ لنشوء الثقافات المتطورة ىو الموقؼ الطبيعي األصمي، أي يقصد ىوسرؿ إف األ 
الراقية والدنيا، والتي ": بو الحياة الطبيعية األصمية والصورة الطبيعية األصمية األولى لمثقافات

تتطور دوف عوانؽ أو التي تظؿ جامدة. وعميو فإف كؿ المواقؼ األخرى تتعمؽ بيذا الموقؼ 
 سامية قيمةتبقى ليا  الثقافة الطبيعية األولىأف  بمعنى. 3"وتعتبر تغيرا في الموقؼالطبيعي 

                                                           
 .532، 539ص ص:  أزمة العمـو األوروبية والفينومينولوجيا الترنسندنتالية، المصدر السابؽ، ،إدموند ىوسرؿ  1
.533، 532ص ص:  المصدر نفسو ،  2  
 .533المصدر نفسو، ص  3
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األكثر تطورا. ألنو  الثقافاتظيور  عمى الرغـ مف ،وليا أىمية فعالة في الحياة اإلنسانية
، أي عند البشرية البدانية اإلنسافاألشكاؿ الثقافية البسيطة التي تظير في حياة  ىذهحتى 
فإنيا كانت تعبر عف  (أسموب السكف...إلخزراعة األرض، الصنانع اليدوية، العممية )قبؿ 

الثقافة عمى ضرورة التعمؽ ب يؤكد ىوسرؿ إننا نجد ىكذا .ثقافة شعب ما وعف أسموب حياة
وعدـ نسياف األصوؿ  األصمية الطبيعية التي تتميز ببساطتيا وبأسموب طبيعي وعادي

يعد ىذا  ،أف التمسؾ باألصوؿ وبالحاالت الطبيعية األولى ىوسرؿفحسب  ،الطبيعية األولى
دراؾأمرا ضروريا مف أجؿ فيـ   .واألشياء عمى حقيقتيا الموضوعات وا 

)بكيفية شمولية:  األوروبية -الثقافة اليونانيةحسب ىوسرؿ إنو ال يمكف لنا إدراؾ حقيقة   
" التي تعطاىا القيمة نفسيا، مف الفمسفات الشرقيةعف "في اختالفيا المبدني لمفمسفة( "
الشامؿ الذي أبدع قبؿ العمـ األوروبي تمؾ -اآلف أف نقترب مف الموقؼ العمميالضروري 

أسطورية وممارسة -أسطوريا. إف انتماء حوافز دينية-الفمسفات، وأف نكشفو كونو موقفا دينيا
لفمسفة اليونانية، وبالنتيجة قبؿ انبثاؽ وتأثير ا-أسطورية لكؿ بشرية في الحياة الطبيعية-دينية

. في واقعة معروفة، لكف أيضا ضرورة يمكف ماىويا معرفتيا ببداىة-قبؿ النظرة العممية لمعالـ
الديني يصبح العالـ كونو كميا تيمانيا، وبالضبط تيمانيا مف زاوية عممية، -الموقؼ األسطوري

ية بالنسبة لمبشرية التي يتعمؽ بيا تقميديا صالح-العالـ يعني ىنا بالطبع العالـ الذي لو عينيا
 .1"األمر )األمة مثال(، أي العالـ مؤوال تأويال أسطوريا

أنو قبؿ ظيور الفمسفة عند اليوناف كانت ىناؾ انجازات وممارسات ثقافية عند  بمعنى 
التاريخ ف ،الحضارات الشرقية القديمة ولكنيا كانت أقؿ درجة مف الفكر الفمسفي لدى اليوناف

                                                           
 :يطمؽ عمى الصورة األولى لألشياء وعمى المجتمعات اإلنسانية المتأخرة مقابؿ المتحضرة. بدانيوف: شعوب ما قبؿ  بدائي

التاريخ، أو أقدـ الشعوب المعروفة تاريخيا، ويطمؽ بوجو خاص عمى الشعوب الحالية التي تعيش في حضارات متخمفة. 
  (.39ص أنظر:)زكي نجيب محمود، الموسوعة الفمسفية المختصرة،

.537إدموند ىوسرؿ، أزمة العمـو األوروبية والفينومينولوجيا الترنسندنتالية، المصدر السابؽ، ص   1  
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في العديد مف  ىوسرؿ لقد اعترؼ أنجزوىا،التي  الثقافية اإلبداعاتو  شياءليـ بتمؾ األيشيد 
لكنيا كانت  ،المناسبات بوجود وأىمية األشكاؿ الثقافية السابقة عمى البشرية اليونانية القديمة

 خاصةوب ،أقؿ مستوى مف تمؾ االنجازات الثقافية التي ظيرت عند األمة اليونانية القديمة
  الشكالف الثقافياف العمـ والفمسفة.

ىوسرؿ فيما يتعمؽ بوصؼ ىذا النوع مف الثقافة )أي الثقافة  أيضا يضيؼ 
إف العالـ كمو يعتبر محكوما مف  القوى األسطورية، وحيث إف مصير "األسطورية( قانال:

، فإنو اإلنساف يتوقؼ مباشرة أو بشكؿ غير مباشر عمى الكيفية التي تييمف بيا ىذه القوى
أسطوريا إلى العالـ يكوف لو بالنتيجة ىو ذاتو -شموليا-مف الممكف أف تثير الممارسة نظرا

األسطوري كينة ينتموف -اىتماـ عممي. مف المفيـو أف يحفز إلى ىذا الموقؼ الديني
ىي  الثقافة الشرقية. 1"األسطورية وتقاليدىا-لكينوت يسير بكيفية موحدة االىتمامات الدينية

، وقبؿ نشوء لمتمثمة في الموقؼ العممي ىذه الثقافة التي كانت ساندة منذ قروف قديمةتمؾ ا
 أسطوري -بطابع دينيىذا النمط الثقافي أنو نمط يتصؼ  ىوسرؿ حيث يرى العمـ وتطوره.

لقد كانت تعيش  اإذ ،تظير فكرتي العمـ والفمسفةوقبؿ ما ،فالبشرية في حياتيا األصمية األولى
 البشرية حياتيا وفؽ تفسيرات وتأويالت أسطورية.

بحيث كانت ىنا األسطورة تمثؿ شكال  وعممية، الثقافة خالؿ ىذه المرحمة كانت جد بدانية إف
تميز ىذه الثقافة ولكف رغـ القيمة المتدنية التي  البداني اإلنسافثقافيا يعبر عف أسموب حياة 

أنو رغـ  ىوسرؿ يرى لكفاألكثر تطورا  نيا تعتبر ميد لكؿ الثقافاتأ إالاألسطورية البسيطة 

                                                           

.537 ص إدموند ىوسرؿ، األزمة، المصدر السابؽ،  1  
  عندما قاؿ أف األسطورة تمثؿ قوة أساسية في تطور الحضارة اإلنسانية،  أرنست كاسيرروذلؾ مايؤكده الفيمسوؼ األلماني

عبر اإلنساف مف خالؿ رموزىا عف اىتماماتو وتطمعاتو، وقد وجد أنيا تكوف مع المغة والفف والديف صورا حضارية تبدعيا 
  (.20ية، صطاقة اإلنساف الرمزية. أنظر:)األسطورة توثيؽ حضاري، جمعية التجديد الثقافية االجتماع
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توجد داخميا غايات  ،ضمنيا أنياو  إال ،تتصؼ بو ىذه الثقافة العممية كونيا معرفة أسطوريةما
 في حياتو. اإلنسافاستفاد مف خالليا  عممية ومنافع ،ىادفة

معرفة مسكوكة لغويا بكيفية راسخة في إطار ىذا الكينوت تنشأ وتنتشر "يقوؿ ىوسرؿ أنو  
تتعمؽ بالقوى األسطورية )مفكرة كونيا أشخاصا بالمعنى الواسع(. تتخذ ىذه المعرفة، كما لو 
كاف ذلؾ مف تمقاء ذاتيا، شكؿ تأمؿ صوفي يغير، بظيوره كونو تأويال مقنعا بسذاجة، صورة 

نو مف الطبيعي ىنا أف يتجو النظر دانما أ يضا إلى بقية العالـ الذي األسطورة ذاتيا. وا 
لى ما ينتمي إليو مف كاننات بشرية وتحت بشرية) ىي  تسيطر عميو القوى األسطورية، وا 
أيضا، إضافة إلى ذلؾ، ليست ليا في وجودىا ماىية خاصة راسخة، ولذلؾ تكوف منفتحة 

والتي لتسرب عناصر أسطورية(، إلى الكيفيات التي تقود بيا ىذه القوى األحداث في العالـ 
  .1"تأتمؼ بيا في ذاتيا في نظاـ قوة أعمى موحد

والتي بيا تتدخؿ في الوظانؼ الفردية " إف األسطورة تقـو عمى معايير عممية لحماية اإلنساف
يشير ىوسرؿ إلى أف و  2"وفي القانميف بيا وذلؾ مف خالؿ الخمؽ واإلنشاء وتعييف المصير

خدمة اإلنساف في غاياتو البشرية حتى يمكف أف " إلى ترمي الدينية-سطوريةىذه المعرفة األ
يحقؽ لحياتو في العالـ أكبر قدر ممكف مف السعادة وأف يحمييا مف المرض، مف كؿ قدر، 

العممية -تظير في ىذه الكيفية األسطورية اآلفمف الحاجة والموت. واضح أنو يمكف أحيانا 
ميا فيما بعد االستفادة منيا عملمنظر إلى العالـ ومعرفتو أيضا بعض المعارؼ التي يمكف 

 . 3"ميةالواقعي العالـ بمعنى المعرفة التجريبية العم والتي تتعمؽ بالعالـ

                                                           

.537ص أزمة العمـو األوروبية والفينومينولوجيا الترنسندندنتالية، المصدر السابؽ، ،إدموند ىوسرؿ  1  
.537المصدر نفسو، ص  2  

.537ص المصدر نفسو، 3  
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وفي وصؼ ىوسرؿ ، ويمثؿ أوؿ مصدر لكؿ المعارؼ اإلنسانية. إف األسطورة عمـ قديـ
كحياة لنتوقؼ عند حياتنا خارج العمـ التي ننعتيا ببساطة "لمحياة قبؿ العممية يقوؿ أيضا:

ولو أنيا المحددة مف حيث  ،يومية مف أجؿ أف نستخمص انطالقا منيا في بداىة عامة
أي عف  ،(كؿ عمـ وعمى كؿ فمسفة السابقة عمى) مفيوما عف الحياة قبؿ العممية ،المضموف

وال  ،وجود في عالميـ المحيط ألشخاص يمتينوف الفمسفة بشر في مكاف ما وزماف ما ال
 .1"وجود لتقاليد فمسفية منحدرة مف ىؤالء تؤثر عمييـ بطريؽ مباشر أو غير مباشر

تعيش حياة  لحد اآلف ماتزاؿبشريات مف نوع القبانؿ البدانية التي  تعيش خالؿ ىذه الحياة 
ىي ثقافة القبانؿ المتدنية والتي لـ ترقى بعد إلى مستوى اإلنسانية  ،عمى نفسيا طويةمن

الناس يعيشوف بالطبع ألسباب تتعمؽ بالتناسؿ دانما في جماعات، وفي حيث أف "، والتحضر
العانمة، وفي القبيمة، وفي األمة، وىذه بدورىا تنقسـ في ذاتيا بكيفية أغنى أو أفقر إلى 

 .2"في العالـ جماعات خاصة. تتحدد الحياة الطبيعية كحياة ساذجة مباشرة

غير متطورة في والشعوب التي تنتمي لثقافات " يقوؿ ىوسرؿ أنو يجب أف نصؼ القبانؿ
الماضي قبؿ تدشيف الفمسفة اليونانية وقبؿ التحوؿ الروحي الذي عرفتو البشرية التاريخية مع 

يعطي ماننعتو  ،اليومية غير العممية ،نحف العمماء ،بما فيو حياتنا ،كؿ ذلؾ ،ىذا التدشيف
تختمؼ عف  ةالبدانيالدينية إف ثقافة اإلنساف  .3باختصار كحياة غير عممية وقبؿ عممية"

                                                           

.يتفؽ المؤرخوف بأف األسطورة تعود إلى أزماف سحيقة لمتاريخ اإلنساني قبؿ معرفة الكتابة بزمف طويؿ    
. 587المصدر نفسو، ص   1  
 :يستعمؿ ىوسرؿ ىذه الكممة عادة لوصؼ أسموب الحياة الساذجة في الموقؼ الطبيعي حيث  مباشرة، في االتجاه نفسو

يسير الوعي دانما بكيفية مباشرة، في االتجاه نفسو، أف دوف أف يعود عمى ذاتو، ويجعؿ مف كيفيات عطاء الموضوعات 
  (.533د ىوسرؿ، األزمة، ص تيمة لو. نقال عف: )إدمون

.533المصدر نفسو، ص  2  
 .587ص المصدر نفسو،  3
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، واإلنساف الذي يعيش في مجتمعات بدانية، ىذه األخيرة التي ال الفيمسوؼثقافة اإلنساف 
 تزاؿ في حياة قبؿ عممية، ىو إنساف ذو ثقافة بدانية وسابقة عف كؿ عمـ.

وعمميات جماعية اشتراؾ بصفة عامة نشاطات جماعية "الثقافة ليست ىذا يرى ىوسرؿ بأف 
والتي تتجمع في وحدات ألشكاؿ ثقافية تتابع تطورىـ  ،والتي تمتحـ بصفة نموذجية عامة

يدفع جميع ىذه األشكاؿ ويطبع ليـ قاعدة وقانوف وىذا المعيار في  الوحدويولكف المعيار 
معيار ، حد ذاتو ىو يعيش موجود داخؿ ىذا الوعي الجماعي وىي في حد ذاتيا تعتبر ثقافة

 .1"الدين"صورتو التاريخية والتي نسمييا  موضوعي والتي يتابع

جزء مف الثقافة األصمية  إنيا، تتميز بقيمة البدائية-الثقافة الدينية أفىوسرؿ  يعتبر
األولى، ىذه األخيرة التي استطاعت أف تعبر عف ابداعات وانجازات الناس األولى، كما 

"ميما فكرنا حياتنا اليومية عبرت عف أفكارىـ وانعكاس تعميـ القوى اإلليية ليـ. ويقوؿ أنو 
اتيا العانمة( في شكؿ لكف أيضا في التحديد ،الواقعية )الواقعية في تحديداتيا المألوفة لدينا

وىي دانما بصفتيا كذلؾ حياة في أىداؼ معطاة مسبقا  ،فإنيا تبقى حياة بشرية ،معدؿ
ويمكف مف خالؿ ىذه الثقافة الدينية معرفة المستوى  .2بكيفية فردية أو عبر األجياؿ"

ة العقاندي واألخالقي والثقافي لإلنسانية، واكتشاؼ البدايات واألصوؿ األولى لنشوء الثقاف

                                                           

.ىذا النمط األوؿ يستحؽ اسـ خاص )الثقافة( ىنا ىي ثقافة مكونة بصفة طبيعية ولكف بصفة نسبية  1   
    ال يغرب عف ذىني أف الالىوتييف والمؤرخيف، وغيرىـ ييمموف الديانات البدانية باعتبارىا قميمة  إيفتر بريتشارد:يقوؿ

عف نزعة اإلثنية المركزية التي وضعيا األوروبييف كمعيار لمحضارة والثقافة،  ناشئاألىمية، وىذا الحكـ بقمة األىمية 
شية واليمجية، فإلى عيد قريب كاف اإلنساف الغربي المتأثر بنزعة البدانية ىي في دركة الوح واستنادا إليو قدروا أف الثقافات

مركزية الثقافة يتصور درجات الحضارة والثقافة تقاس بالنسبة إلى حضارتو وثقافتو ىو ونظر إلى الشعوب البدانية نظرة 
االعتراؼ بما لمديانات استغراب واحتقار، واعتبرىا جاىمة ومحكومة بغرانزىا. ىناؾ مف القوى التي كانت تصر عمى رفض 

اليندية والصينية مف أىمية في فيـ المغة والديف بشكؿ عاـ، ىذا االستخفاؼ بالديانات البدانية وبالممارسات الشعبية 
المرتبطة بالديف، جعمت الباحثيف فييا يقعوف في مغالطات وفي أمور منافية لمحس السميـ، رغـ أنيـ كانوا عمماء ذوي ثقافة 

 واسعة. 
  .588ص  ،المصدر السابؽ ،أزمة العمـو األوروبية والفينومينولوجيا الترنسندنتالية ،دموند ىوسرؿإ 2
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يعد الديف، إذف، وكؿ مايرتبط بو مف طقوس ومعايير مف مكونات الثقافة عند كؿ  اإلنسانية.
 بشرية.
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 الثقافة العممية.النمط الثاني: -2

حيث أف الفمسفة ىي ب ،"الثقافة العممية الفمسفية"ىي  الثقافة الحقيقيةأف  ىوسرؿيرى  
نشأ مع  الذي ذلؾ وى ىوسرؿ يقصده الذي عمـ الفمسفيوال ،اإلنسانية األصميةتعبير عف 

طالما ل. و والتأمؿ النظري عمى معايير العقؿ الحر اليونانية تأسست فالثقافة الفمسفية .اليوناف
 .نشأت ضمف الثقافة اليونانية فكرة الفمسفة والعمـأف  عمى كاف يؤكد

-تمكنت اإلنسانية مف تطوير ثقافاتيا، أي ارتقانيا مف الثقافة الدينية مع الفمسفة اليونانية
آف األواف لمقياـ بالتحميؿ الثقافي " ىوسرؿ: يقوؿ األسطورية )العممية( إلى الثقافة العممية.

وداخؿ خطوط كبيرة  ،التي انغمست في األمة اليونانية وبوصؼ جوىر حركة التحررالمتمـ 
وانطالقا مف ىنا ىو  الفمسفة. والمقصود، صورة ثقافة جديدة والتي تقـو بيا عمى شكؿ انجاز

والقياـ بالبرىنة أف ىذه األخيرة التممؾ فقط  ،ىو خاص بجوىر الثقافة األوروبيةتحديد كؿ ما
بصفة  خاصيات شكمية )مورفولوجيا( ككؿ واحدة مف الثقافات األخرى  ،بديييوبما أنو أمر 

بؿ ليا وفوؽ كؿ شيء جميع الخاصيات الشكمية  اإلنسانيةوحداوية) تمثؿ وحدة( مف 
  .1"وىو الشكؿ الذي يميزىا وحدىا ،لممحتوى الثقافي

الثقافة اإلنسانية  ا كانت تسعى إلى تحقيؽالجوىر الذي يميز البشرية اليونانية ىو أنيإف 
يمكف  ،أو بصفة أدؽ ،وباإلضافة" عامة، وليس أف تتفرد فقط بالثقافة األوروبية )اليونانية(.

التي تسير حياتيا بنفسيا حيث تكوف ليذه الحياة في حد ذاتيا صورة خاصة  اإلنسانيةتحديد 
 اإلنسانيةالصورة التي تستطيع ىذه  ،عمـ القيـ والتي يمكف تقييميا بأنيا عالية وذلؾ بمنظور

ذلؾ  إنسانية،المستوى األعمى المطموب منيا وذلؾ بصفتيا  إلىمف خالليا أف ترقى 

                                                           
1
 E.Husserl, Sur le renouveau: cinq articles, ibid, p92.  
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والذي يخصيا في حد ذاتيا وأيضا العالـ المحيط بيا وذلؾ  المستوى الخاص بإنسانية ثقافية
  ، وبالتحديد العقؿ العممي.1"مف العقؿ الخالص الذاتيانطالقا 

 جاءت مف أجؿىي األوحد التي  أنيايونانية باعتبارىا الثقافة ال مكانة عمى ىوسرؿ يؤكد
تمكنت مف تغيير ومف أجؿ تشكيؿ إنسانية أخالقية، وباإلضافة عمى ذلؾ،  ،عامةاإلنسانية 

وتجديد تمؾ الثقافة الساذجة)أي الثقافة العممية(، ىذه األخيرة التي لـ ترتقي إلى المستوى 
لنبدأ بتوضيح ع ظيور الفمسفة تطورت الثقافة، يقوؿ ىوسرؿ في ىذا الصدد: "العممي، لكف م

النوعية العجيبة لمفمسفة التي تنتشر باستمرار في عمـو خاصة جديدة. لنقارنيا مع أشكاؿ 
ثقافية أخرى متوفرة لدى البشرية قبؿ العممية، ومع الصنانع اليدوية، ومع زراعة األرض، 

 ومع أسموب السكف...إلخ.

ىذه كميا أصناؼ مف المنتجات الثقافية مع المناىج التي تستعمميا مف أجؿ انتاجيا بنجاح  
أكيد. وفيما عدا ذلؾ فإنيا تتوفر عمى وجود عابر في العالـ المحيط. أما المكتسبات العممية 
فإنيا تتوفر، بعد بموغ المنيج الذي يمكف مف إنتاجيا بنجاح أكيد، عمى كيفية لموجود مغايرة 

 .2ماما، وعمى زمانية مغايرة تماما إنيا ال تنقضي وال تزوؿ"ت

وىناؾ اختالؼ بيف الموقؼ  ،الوعي الفمسفيالوعي األسطوري إلى مف لقد تطورت البشرية 
حيث "ليس ىناؾ في األفؽ التاريخ قبؿ الفمسفة أي شكؿ  ،األسطوري وبيف الموقؼ النظري

                                                           
1
Ibid, p92. 

.582نولوجيا الترنسندنتالية، المصدر السابؽ، صيإدموند ىوسرؿ، أزمة العمـو األوروبية والفينوم  2  
  

  العممي، بكيفية حادة الموقؼ النظري، الذي ىو العممي بالمعنى -يتميز عف ىذا الموقؼ الشمولي، لكف األسطوري
الذي تكممنا عنو لحد اآلف، موقؼ الدىشة، الذي يرى فيو الرجالف العظيماف في فترة األوج األولى لمفمسفة اليونانية، 

شغؼ بنظر ومعرفة لمعالـ يعرضاف عف كؿ االىتمامات العممية، وال يبمغاف أفالطوف وأرسطو، أصؿ الفمسفة. تممؾ اإلنساف 
وينشداف، في الدانرة المغمقة لألنشطة المعرفية ولألوقات المخصصة ليا، إال النظر الخالص. وبعبارة أخرى: إف اإلنساف 

ت حياتو انطالقا مف ذلؾ أصبح متفرجا غير مشارؾ، مشاىدا لمعالـ مف فوؽ، إنو أصبح فيمسوفا، أو باألحرى اكتسب
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ؾ المعنى ويعرؼ مياـ ال متناىية، يعرؼ تمؾ ثقافي آخر يمكف اعتباره ثقافة لألفكار بذل
العوالـ مف الموضوعات المثالية التي تحمؿ، حسب معناىا، في كميتيا وفي جميع فردياتيا 

إف الفمسفة تتميز بمستوى عاؿ وليست كباقي األشكاؿ  .1وكذلؾ مناىج إنتاجيا، الالنيانية"
الثقافية القديمة التي كاف اىتماميا يقتصر فقط عمى تحقيؽ الحاجة العممية واألغراض 

العممي الذي ىو   تغير األمر، "إف الموقؼ النظري اليومية، لكف مع ظيور العمـ النظري
ـ عمى إيبوخي إرادي إزاء كؿ الممارسة تماما، رغـ أنو يتخذ ىو أيضا طابع المينة. إنو يقو 

الطبيعية، بما فييا تمؾ التي تنتمي لمدرجة العميا، أي التي تضع نفسيا في إطار حياتيا 
  .2"المينية الخاصة، في خدمة الحياة الطبيعية

الثقافة اليونانية أرقى الثقافات ىو أف البشرية اليونانية تتميز  أيضا الشيء الذي جعؿ
"ال نجد إال لدييـ شكال جماعيا موازيا جديدا تماما يسري فيو  ألسباب  حيث بطابع جماعي،

داخمية، أثر ذلؾ االىتماـ، ىو جماعة الفالسفة، والعمماء)عمماء الرياضيات، الفمؾ وغيرىـ(. 
إنيـ رجاؿ ال يشتغموف عمى انفراد، بؿ مع بعضيـ ولبعضيـ، في جماعة مترابطة بفضؿ 

اص، ينشدوف ويبمغوف النظر والشيء غير النظر، ومع توسع العمؿ المشترؾ بيف األشخ
المساىميف فيو وتوالي أجياؿ الباحثيف تتبنى اإلرادة أخيرا تنميتو وتطويره كونو ميمة رة دان

 .3المتناىية ومشتركة لمجميع. يوجد األصؿ التاريخي لمموقؼ النظري لدى اليوناف"

لتحديد الصورة وبا ،بامتيازشكال ثقافيا  ىوسرؿيعتبرىا  اإلشارةالفمسفة كما سبؽ  إف   
لقد ترؾ التراث الفمسفي اليوناني تأثيرا عميقا عمى الفمسفة  ،اليونانية-الثقافية الفمسفية

                                                                                                                                                                                     

استعدادا لتقبؿ الحوافز الممكنة في ىذا الموقؼ فقط والتي تحفزه ألىداؼ لمتفكير ومناىج جديدة تنشأ فييا أخيرا الفمسفة، 
 (.539، 538ويصبح فييا ىو ذاتو فيمسوفا". أنظر: )المصدر نفسو، ص ص: 

 

.530صالترنسندنتالية، المصدر السابؽ،  أزمة العمـو األوروبية والفينومينولوجيا ،إدموند ىوسرؿ  1  
.536، 535المصدر نفسو، ص ص:   2  
.535ص المصدر نفسو،  3  
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وانبياره بالشكؿ الثقافي الفمسفي لدى اليوناف قويا جدا  ىوسرؿ إعجابفقد كاف  ،اليوسرلية
بيما بشدة ىما: الشكؿ الثقافي  أعجب يفالمذوباألخص النموذجيف الثقافييف الفمسفييف 

في جميع األحواؿ فإف الصفة األساسية لمعمـو " .األفالطوني-السقراطي الفمسفي المزدوج
ظيرت وبوعي كامؿ صورة مطابقة ليذا المثؿ ومثمت  إذاتكوف سارية المفعوؿ إال الاألصمية 

عف طريؽ  برؤية بدييية تتماشى مع المعايير بطريقة تأممية ،بصفة دانمة صنؼ العمـو الذي
المجد الخالد لألمة اليونانية ليس فقط أنيـ أنشأوا وبصفة  إفنظريات منيجية وعمـ منطقي. 

ولكف ومف خالؿ توجييا  ،ذات مصمحة نظرية محضة عامة الفمسفة بصفتيا صورة ثقافية
 استطاعت القياـ بإنجاز والفريد مف نوعو فكرة العمـو المنطقية ،أفالطون -سقراطالمزدوج 

بصفتيا عمـ مركزي معياري لمعموـ بصفة  ،والمنطؽ بصفتو مذىب عالمي وشامؿ لمعمـو
  .1عامة"

واف ما كانت تصبو " المستوى األوؿ،حسب ىوسرؿ في  يكوف يالنظر  الموقؼ إف 
تمردىا عمى النمط الوجودي الوسيطي ىو عمى العموـ  إعالفاألوروبية عند  اإلنسانية إليو

التحقيؽ الفعمي لمستوى مف التأمؿ الفكري لمعالـ يكوف متحررا مف رباط األسطورة والتقميد 
تحقيؽ معرفة كمية بالعالـ وباإلنساف تكوف ىي األخرى متحررة بشكؿ مطمؽ  إلىباإلضافة 

ألف  .2تركة لكؿ راغب في التحرر"القبمة المش إذفمف كؿ حكـ مسبؽ. الفمسفة كانت 
 ،تتسع لديو اآلفاؽ الفكرية (الموقؼ النظري الفمسفيد المرحمة الثقافية العممية)اإلنساف عن

 اإلنساني مؾ الحواجز التي تعيؽ طريؽ الوعيويكسر ت ،بحيث يخرج مف دانرتو المغمقة
 .وبالتالي سيبمغ في ىذه المرحمة أقصى درجات الحقيقة والمعقولية

يرى ىوسرؿ أنو يجب عمى الفمسفة أف تكوف وظيفتيا األولى وظيفة أخالقية إنسانية  
 جماعة أصميةوىي تمثؿ إذا "األساس العقمي النظري، المبدأ والشرط إلمكانية تشكيؿ 

                                                           
1
E.Husserl, Sur le renouveau: cinq articles,ibid, P101. 

 .70ص ، المرجع السابؽ،دموند ىوسرؿ: نظرية عالـ الحياةإفمسفة  ،نادية بونفقة 2
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ولحياتو بصفة عقالنية حقيقية، حتى واف كاف أفالطوف قد تصور  عقالنية بصفة حقيقية
كؿ ىذا كحد لفكرة المجتمع السياسي، ومشروط بالزمف االنتشار العالمي لألفكار األساسية 
لإلنسانية التي تـ تأسيسيا كجماعة موحدة، والتي يمكف تصورىا أيضا واسعة بقدر مانريد 

إنسانية جديدة فيي مف ىنا شقت طريقيا وبدقة أكثر وسيمة التحقيؽ. فكرة إنسانية وثقافة 
 . 1فيي فكرة إنسانية وثقافة منبثقة عف العقؿ الفمسفي"

"نشأت في مع الفمسفة اليونانية تأسست إنسانية جديدة، إنسانية فمسفية مشتركة، لقد 
وغيره بشرية جديدة، أناس أبدعوا الحياة الفمسفية، أبدعوا  طاليسشخصيات متفردة مثؿ 

الفمسفة شكال ثقافيا جديد لو طابع المينة. مف المفيـو أف ينشأ فورا نوع جديد مواز مف 
الحياة الجماعية. ىذه التشكيالت المثالية التي يبدعيا النظر يتـ عيشيا وتبنييا بكيفية 
عادة إنتاجيا. وىي تقود بسيولة إلى العمؿ  مشتركة دوف صعوبات مف خالؿ تفيميا وا 

لى ال تعاوف المتبادؿ عف طريؽ النقد. حتى مف ىـ خارج الفمسفة، مف ليسوا المشترؾ، وا 
 .2فالسفة، يصبحوف منتبييف ليذا العمؿ واالشتغاؿ المتميزيف"

إف فكرة الجماعة والترابط بدأت مع البشرية اليونانية، ىذه األخيرة كانت تدعو إلى تكويف  
عالقات مابيف األفراد، حيث جعمت مف الفمسفة سبيال إلى تحقيؽ التفاىـ والتبادؿ، فكثيرا 

ىكذا تنتشر الفمسفة بكيفية مزدوجة، تتوسع . "مانجد عندىـ عالقات قانمة بيف الفالسفة
ينية لمفالسفة وكحركة اجتماعية لمتكويف الثقافي تتوسع معيا)...( يتولد عف كجماعة م

 . 3"الفمسفة بعد انتشارىا في أشكاؿ البحث والتكويف الثقافي مفعوؿ روحي مزدوج

يبرر ىوسرؿ موقفو القانؿ بأف الثقافة الفمسفية ىي أرقى الثقافات جميعا وأكثرىا تطورا 
نسانية، ألنو  اليوناف النظر وثقافة المنيج، وذلؾ ىو الشيء الذي فقدتو  لـ نجد إال عندوا 

                                                           
1
 Edmund. Hisserl, philosophie première 1, ibid, p 22. 

.540إدموند ىوسرؿ، أزمة العمـو األوروبية والفينومينولوجيا الترنسندنتالية، المصدر السابؽ، ص  2  
.549المصدر نفسو، ص  3  
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 أو الفمسفة أنشأوا"وكما يمكف اعتبار قدماء اليونانية ىـ أوؿ مف ،األسطورية-الثقافة الدينية
. وىو نفس ما  والمصرييف القدامى تـ الداللة عميو وباستعماؿ نفس الكالـ لدى البابميوفالعمـو

وحتى الينود والتي يمكف أف تشمؿ المعارؼ بصفتيا عمـ شديد الدقة والذي يمكف  والصينييف
نوعية  إلىذلؾ والذي يستأنؼ عمى حسابو سواء في ما يخص المحتوى و الدمج  إثبات

ف ىذا ىو السبب الذي جعمنا نقـو بفصؿ جذري بيف االثنيف حيث أ إال ،منيجو والى رأيو
التأسيس الذاتي ما قبؿ العمـو أو الغير عممي مف جية نقـو ربما بتسميتو نفس المعارؼ و 

يقوؿ  النظري لإلنساف الفمسفيوكذلؾ إف مايميز الموقؼ  .1وماىو عممي مف جية أخرى"
الشمولية المتميزة لمموقؼ النقدي الذي يعـز عمى عدـ قبوؿ أي رأي مسبؽ أو "ىو  ىوسرؿ

الكوف المعطى مسبقا في التقميد عف أي تقميد دوف سؤاؿ، وذلؾ حتى يسأؿ مباشرة بصدد 
الحقيقي في ذاتو، أي عف مثالية. لكف ىذا ليس مجرد موقؼ معرفي جديد. بناء عمى مطمب 
إخضاع التجربة بأكمميا لمعايير مثالية، أي لمعايير الحقيقة الالمشروطة، سينتج عف ذلؾ 

رسة الحياة الثقافية فورا تحوؿ بعيد األثر في ممارسة الوجود البشري بأكممو، أي في مما
 .2"بأكمميا

والتقميد  الحياة اليوميةب الحقيقة المرتبطة معايير عمى قانمةتبقى ىذه الممارسة  أف ال نبغيي 
موقؼ األصمي بالنسبة ليوسرؿ ال إف .تقيد بمعايير الحقيقة الموضوعيةالساذجيف، بؿ أف ت

والذي يضع مف النقد منيجا  ،التقميديةىو ذلؾ الموقؼ الذي يعارض كؿ األفكار والمعارؼ 
ويعبر ىوسرؿ عف ىذه لمفحص والمسانمة عف كؿ فكرة، ألنو ال يقبؿ أي شيء معطى، 

الزاؿ ىناؾ عنصر ميـ يجب مراعاتو الفكرة )أي في مايتعمؽ بموقفو حوؿ التقميد( قانال: "

                                                           
1
E.Husserl, Sur le renouveau: cinq articles, ibid, P92. 

.549إدموند ىوسرؿ، أزمة العمـو األوروبية والفينومينولوجيا  الترنسندنتالية، المصدر السابؽ، ص  2  
   تبقى الفمسفة  ذاتيا في وظيفتيا الموجية وفي ميمتيا الخاصة الالمتناىية، في وظيفة تمعف نظري حر وشامؿ يضـ

مى الفمسفة دانما أف تمارس وظيفتيا في البشرية األوروبية أيضا كؿ المثؿ والمثؿ الكمي: أي مممكة كؿ المعايير. يتعيف ع
  (.545أنظر)المصدر نفسو، صكونيا وظيفة قاندة لمبشرية جمعاء. 
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ارىما. إما الرفض التاـ وىو موقؼ الفمسفة إزاء التقميد. ىناؾ بيذا الصدد إمكانيتاف يجب اعتب
لما يعتبر مف زاوية التقميد صالحا، أو تبني مضمونو فمسفيا وبالنتيجة إعادة تشكيمو أيضا 

  .1"الفمسفية حسب روح المثالية

التي كانت تفرضيا تمؾ  التقميدية ساف مف تحرير نفسو مف السمطةنبفضؿ الفمسفة تمكف اإل
لـ يكف المرء قبؿ " وكؿ تمؾ العادات والممارسات البدانية والقوى األسطورية،األحكاـ المسبقة 

كما يقوؿ  إف الفمسفة .2الفمسفة يطرح أسنمة مرتبطة بنقد المعرفة، أسنمة مرتبطة بالبداىة"
كما  ا،ومعناى اتحدد ماىيتي نياإ ،الحياة اإلنسانيةفي  وجوىري ىي شيء ايجابي ىوسرؿ
داخؿ الوجود كبير استطاعت الثقافة اليونانية أف تحدث تغيير لقد  معرفة بالعالـ. اتقدـ لي

"ىكذا نكوف ، بؿ داخؿ الوجود البشري ككؿ. يقوؿ ىوسرؿ: البشري األوروبي وحياتو الثقافية
ف كانت إجمالية، الحوافز التاريخية التي تجعمنا نفيـ كيؼ أمكف  قد رسمنا بكيفية أساسية، وا 

 .3"البشري وحياتو الثقافية بأسرىاإرساء تغير في الوجود  انطالقا مف بعض األغراب اليوناف

الذي يمكنيـ  "،فكرة العمـ الشامؿ المطمؽ"تحقيؽ  متمثمة فيكانت غاية العقؿ اليوناني  لقد
 إلىىدفيـ ىو االرتقاء ، حيث كاف ء حياتيـ وحريتيـ عمى أسس حقيقيةمف  تكويف وبنا
"والفمسفة  ،تحققت الفمسفة النظرية إذا إالوىذه األخيرة ال تحصؿ  ،اإلنسانيةالثقافة العممية 

نظر متأمؿ لمعالـ متحر مف قيود األسطورة  إنشاءالنظرية تحتؿ المكانة األولى. يجب 
 .4مف األحكاـ المسبقة" إطالقامتحررة  واإلنسافوالتقميد عموما. معرفة شاممة بالعالـ 

                                                           
  ليس بمعنى الموضوع المثالي أو المذىب المثالي، بؿ بمعنى الطابع المثالي، كيفية وجود األفكار الفمسفية. المثالية :

  (.544نقال عف: )المصدر نفسو، ص
.544ص أزمة العمـو األوروبية والفينومينولوجيا الترنسندنتالية، المصدر السابؽ، ،إدموند ىوسرؿ  1  
.544المصدر نفسو، ص  2  
 .545المصدر نفسو، ص  3
 .46ص المصدر نفسو، 4 
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وأعطى لو أىمية بالغة في  في أبحاثو الفينومينولوجية المنطق بمسألة ىوسرؿلقد اىتـ  
نظرية و وحاوؿ أف يجعم ،الفمسفةو  العمـو القاعدة األساسية لكؿ فحسبو يعد المنطؽ ،فمسفتو

لموغوس بصفتو عقؿ ذاتي مستقؿ وقبؿ كؿ  (Begriff)فالمفيـو  ،"ومف ىنا. شاممة لمعمـ
والذي وبصفتو حكـ تـ  (،désintéresséالحكـ )كذلؾ الخاص بممكة ، نظري شيء عقؿ

في حد والذي اليسمع إال أصوات األشياء" ،استخالصو مف الرؤية البدييية الحقيقية المحضة
قوتو إلعطاء وليذا  ،( األصمي وفي نفس الوقتkonzeptionذاتيا" والذي اكتسب تصوره)

 .1األصمية" لكؿ العموـ "أورغانون" وبصفتيا الحد فإف فكرة المنطؽ وعمـو المنطؽ

 ،األوروبية اإلنسانيةاإلمكاف لتجاوز األزمة التي طالت  أيضا بالنسبة ليوسرؿ المنطؽ يمثؿ
 ىنا ومف ،تجاوز نقانص وعيوب العموـ المنفردةيمكف  مف خالليااألداة التي  يعتبر كما

 .نظرية شاممة لمعمـعمى المنطؽ أف يؤدي ىذه الميمة بجعمو يجب 

                                                           
  أوؿ مف ىذب قواعد المنطؽ، ورتب مسانمو وفصولو إال أنو سماه بالتحميؿ، ال بالمنطؽ وأوؿ مف أطمؽ اسـ  أرسطو

 (. 428، ص2المنطؽ عمى ىذا العمـ شراح أرسطو. أنظر: )جميؿ صميبا، المعجـ الفمسفي، ج
.9929ؽ الترنسندنتالي" عاـكتابو "المنطؽ الصوري والمنطفمف بيف األعماؿ التي محورت ىذا الموضوع )المنطؽ( نجد     
  تعني بدراستيا أو بإيضاحيا قبؿ أف  يرى ىوسرؿ أف كؿ العمـو المفردة عمـو ناقصة لما فييا مف افتراضات مسبقة ال

تستطيع العمـو المفردة القياـ  تشرع في دراسة موضوعاتيا الخاصة بيا. وفوؽ ذلؾ فإف الميتافيزيقا عاجزة عف الوفاء بما ال
. ولذا فإننا في حاجة  فنة أخرى مف األبحاث  إلىبو. ألف األبحاث الميتافيزيقية عاجزة وال تستطيع دراسة أسس كؿ العمـو

ما يمكف اعتباره عمما  إلىويصؼ ىوسرؿ ذلؾ قانال: "وىو بالتأكيد حقؿ بحث جديد تنتيي مف دراستنا لو  ،تيتـ بكؿ العمـو
. أنظر:)سميـ سالمة يوسؼ، الفينومينولوجيا المنطؽ، ص المنطؽ نفسو إالونظرية العمـ ىذه ليست  ،أو نظرية العمـ لمعمـ
 (. 200، 999ص: 

1
E.Husserl, Sur le renouveau: cinq articles,ibid, p p : 101, 102. 

  يحدد نسؽ الفمسفة جممة. ولكنو ليس يستحيؿ فصؿ منطؽ ىوسرؿ عف مجمؿ فمسفتو ألنو بمثابة الييكؿ العاـ الذي
يعيننا في الكشؼ عف حقانؽ األشياء، بؿ ىو تصنيؼ عاـ لمحقانؽ التي تتكشؼ لنا في  -كما ىو عند ديكارت-منيجا

أصمو التجربة وحياتيا، وىو لغة تستخدـ في التعبير عف الحقيقة نفسيا. أنظر:)يوسؼ سميـ سالمة، الفينومينولوجيا المنطؽ 
  (.999ىوسرؿ، ص عند إدموند
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الذي يمكف اتخاذه أساسا ألية تكنولوجيا "النظري الجديد  عمـىوسرؿ في دراستو ليذا ال يتجو
في المعرفة العممية مف النقص النظري الذي تنطوي عميو العموـ المفردة وكؿ المناىج العممية 

نماوالفمسفية. وليس المقصود بالنقص في العمـو والمناىج نقصا في المعمومات  يشير بو  وا 
جممة االفتراضات المسبقة التي تصادر عمييا شتى النظـ المعرفية دوف  إلى -عادة -ىوسرؿ

  .1أف يفكر المشتغموف بيذه النظـ بمناقشتيا"

المنطؽ بوصفو  يجب أف ننظر إلى أف ننتبو عند نقطة ميمة، وىي أنو ال لكف يجب 
كشؼ ماىيات األشياء وحقانقيا مثمما كاف  إلىعمى أنو المنيج الذي يوصؿ األورغانوف 
 ويقصد بالعمـ الحقيقي عند ،بؿ يعني بالمنطؽ ىو نظاـ كوني لمحقانؽ، السفةيعتبرونو الف

أي ىو العمـ  ،ىو العمـ الذي يبتعد في ماىيتو عف كؿ األحكاـ واالفتراضات المسبقة ىوسرؿ
ال يتحقؽ  ىوسرؿ ؿ ىذا في نظروك ،الذي ينطمؽ مف األشياء ذاتيا وكما ىي معطاة أمامنا

ذا داخؿ المنطؽ. إال  ،كاف المنطؽ ىو األساس الذي تقـو عميو نظرية ىوسرؿ في العمـ "وا 
صح لنا الزعـ بأف نجاح  ،العقؿ وكاف المنطؽ مرادفا في األصؿ لمتفكير أو )الموغوس(

 ىوسرؿ في صياغة ىذه النظرية كاؼ لمتدليؿ عمى أنو ظؿ وفيا لنقطة انطالقو األرسطية
ومف جية أخرى بأنو نجح في وضع أساس عقالني متيف مف خالؿ  ،والعقالنية مف جية

 .2نظريتو"

مسؤولية الوضعية األخالقية ألكبر  والذي يكوف في ،الوعي يستوجب"الفيمسوؼ الحقيقي 
ومف أجؿ ذلؾ يدرس  ،ويبحث أوال وقبؿ كؿ شيء عف األىداؼ السامية لمفيمسوؼ ،ذاتية

نحو المنطؽ ومف  ،أفالطونوىذا ىو المعنى الذي يدور حولو  ،الممكنة المناىج واألساليب
ال يكوف الفيمسوؼ بمعنى الكممة حسب ىوسرؿ، إال إذا جعؿ  .3"ىنا نحو الفمسفة عمـ صاـر

                                                           
 .203ص ، المرجع السابؽ،دموند ىوسرؿإالفينومينولوجيا المنطؽ عند  ،يوسؼ سميـ سالمة 1
 .989ص ،المرجع نفسو 2

3
E.Husserl, Sur le renouveau: cinq articles,ibid,  p105. 
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مف المنطؽ، ىذا األخير الذي يؤدي نحو الفمسفة باعتبارىا عمما صارما ىدفو األوؿ 
 واألخير. 

) شاممةتطور النظرية ال إف عضو وفي نفس الوقت محرؾ "( ىي نظرية العقل والمنطقلمعمـو
أعمى تحقيؽ لمذات ومف جية أخرى نظرية العمـو  إلىتوصمنا  إنسانيةلتطور اإلنسانية نحو 

 اإلنسانيةنجاح وتطور فكرة  ىوسرؿيربط  .1موـ الصارمة التي تطرأ مف خالليا"كباقي الع
وعميو فإف  اإلنسانيةالحقيقية بمدى تطور العمـو الصارمة التي تؤثر بشكؿ قطعي عمى معنى 

العمـو الصارمة المتمثمة في نظرية العقؿ والمنطؽ ىي العنصر األىـ في تحقيؽ اإلنسانية 
  .الحقيقية

ا نجد لألمة اليونانية فضؿ كبير عمى البشرية األوروبية، بؿ البشرية جمعاء، إف ىكذ 
( قد غرسوا في األفالطونيةالفمسفة. بمعناىا الراسخ ) إنشانيـاليونانيوف الذيف وبناء عمى "

الثقافة األوروبية فكرة صورية عامة لنوع جديد والذي مف خاللو تستمد الصفة الصورية 
لعقمية النظرية الناجمة مف العقالنية العممية أو تمؾ الخاصة بالثقافة العامة لمثقافة ا

 . 2الفمسفية"

 بشكؿ كبير في جؿ كتاباتو الفينومينولوجية الثقافة اليونانيةب ىوسرؿ يتضح مدى تشبث
في رأيو ىي التي  ،الفمسفة اليونانية وذلؾ ألف الشكؿ الفمسفي عندىـ، يخصوخاصة فيما 

الفينومينولوجيا بقدر استطاعتيا وعمى مستوى تفكيرىا وتقدميا الحضاري حاولت البحث عف "
وىي الفمسفة التي كشفت  سقراطففييا ظيرت فمسفة الحياة عند  ،نسانيةفي مسار اإل

وفييا ظيرت الصورة المحضة والمثاؿ  ،الفينومينولوجيا عف أصالتيا في التجربة الحية
وفييا  ،نومينولوجيا في وضعيا لعمـ الماىياتأقرتو الفي وىي ما ،أفالطونعند  المطمؽ

                                                           
1
 E.Husserl, Sur le renouveau: cinq articles,ibid, p75.  

2
 ibd, p106.  
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بنانيا بعد  إعادةوالتي حاولت الفينومينولوجيا أيضا  أرسطوظيرت أخيرا فمسفة الطبيعة عند 
 .1"روالبحث عف األشياء ذاتيا في الشعو  ،تعميؽ الحكـ عمى المادة

تمكنت البشرية مف  ، وأرسطووأفالطون ،سقراطمع ىذه األسماء اليونانية الكبيرة مف أمثاؿ 
فبفضؿ عبقريتيـ الفمسفية تـ االنتقاؿ مف الموقؼ  ،النموذج الثقافي السامي إلى االرتقاء

وىذه ىي القاعدة التي استميميا ىوسرؿ ، الموقؼ الثقافي النظري إلىالثقافي الطبيعي 
 مثؿ البشرية اليونانية الفمسفية. إنسانيةتأسيس بشرية متعقمة وكانت غايتو 

إنو "خمط وتحريؼ لممعنى أف يتكمـ المرء الذي نشأ في الكيفية العممية لمتفكير التي ؿ ويقو  
أبدعيا اليوناف وطورىا العصر الحديث، عف الفمسفة والعمـ )الفمؾ، الرياضيات( اليندي 

وبالنتيجة، ومع الثقافة اليونانية . 2"والصيني، وأف يؤوؿ بالنتيجة اليند وبابؿ والصيف أوروبيا
، ىذه األخيرة التي تمكنيـ مف استطاعت األمـ والشعوب أف ترتقي إلى الثقافة العممية

 تحقيؽ الثقافة الفمسفية اإلنسانية، وبالتالي تتمكف مف تجاوز تمؾ األزمة الثقافية العميقة.

، يقوؿ ىوسرؿ ال يجب أف نترؾ إعجابنا بالنمط الثقافي العممي يؤثر فينا، إلى لكف  
نتاجات الثقافية الطبيعية، التي أبدعتيا ننسى فييا تمؾ اإلنجازات األولى واال الدرجة التي

الحضارات القديمة السابقة عمى اليوناف، ألف ىذا النسياف الذي يتـ في حؽ الموقؼ الطبيعي 

                                                           
 . 262ص ،المرجع السابؽ ،في الفكر الغربي المعاصر ،حسف حنفي 1

.537ص األزمة، المصدر السابؽ، ،إدموند ىوسرؿ 2  
   يرى ىوسرؿ أنو سيظؿ اإلنساف األوروبي عاجزا عف مواجية األزمة ما لـ يستطع خمؽ نفسو مف جديد في ظؿ الفمسفة

العممية، وميما تكف الضرورات التي قد تجبرنا عمى اتخاذ قرارات عممية فإنو ينبغي أال يغيب عف الذىف أبدا أف الفمسفة 
بعض المنافع العاجمة متناسيف مسؤولياتنا تجاه األجياؿ المقبمة، فالفمسفة  قيمة أبدية مف غير الجانز التضحية بيا مف أجؿ

وحدىا ىي القادرة عمى إرضاء اإلنساف الحديث، وميما كاف الجيد الالـز إلنشانيا عظيما فإف الحؿ الوحيد يظؿ أف نحاوؿ 
ذ ليس ىناؾ مف بديؿ ليا. أنظر:)يوسؼ إنشاءىا. والفمسفة العممية في نظر ىوسرؿ قيمة إنسانية رفيعة البد مف تحقيقيا إ

 (. 999سميـ سالمة، الفينومينولوجيا المنطؽ عند إدموند ىوسرؿ، ص 
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يجب أف نقوؿ فورا بأف ، وعميو يجب العودة إلى ىذه البدايات، "األصمي ىو أصؿ األزمة
يعني "فصال" نيانيا لمحياة النظرية عف الحياة العممية، أو تفتيتا لمحياة العينية  ذلؾ ال
يعني  النظري إلى مساريف حياتيف غير مترابطتيف يفرض كؿ منيما ذاتو، وىو ما لإلنساف

غير مترابطتيف روحيا. ذلؾ أف ىناؾ شكال ثالثا ممكنا  ثقافيتيفاجتماعيا نشوء دانرتيف 
األسطوري القانـ عمى أساس الموقؼ الطبيعي  -مقابؿ الموقؼ الدينيلمموقؼ الشامؿ )في 

الذي يتـ عند العبور مف الموقؼ النظري  التأليفومف جية أخرى الموقؼ النظري(، وىو 
 .1وقؼ العممي بيف اىتمامات الموقفيف"إلى الم

الثقافة  وبيفاألسطورية  -الدينيةبين الثقافة ضرورة عدـ الفصؿ  عمى ىوسرؿيؤكد  
سيؤدي  يماالفصؿ بين، ألف فحسبىناؾ اختالؼ بيف  حتى و إف كاف الفمسفية-العممية

التركيب والربط بيف الموقؼ  ىوسرؿيقترح  إلى انقساـ وتمزؽ بيف األمـ والشعوب. ولذلؾ
ويحدث ىذا الترابط مف  ىذه األزمة. لمتخمص مف مناسبا حالك العممي وبيف الموقؼ النظري

وذلؾ بحيث إف النظر )العمـ الشامؿ( الذي ينشأ في وحدة " .التأليفب ىوسرؿ مايسميو خالؿ
إلى أف يكوف بكيفية جديدة في  اإليبوخي إزاء كؿ ممارسة يكوف مدعوا)...(مغمقة وفي ظؿ 

خدمة اإلنسانية التي تعيش وجودىا العيني في البداية ودانما وبكيفية طبيعية. يحدث ىذا في 
لكؿ ، شكؿ ممارسة مف نوع جديد ىي ممارسة النقد الشامؿ لكؿ الحياة وكؿ أىدافيا

نقد اإلنسانية ذاتيا  التشكيالت واألنساؽ الثقافية التي نشأت سابقا في حياة اإلنسانية، وبذلؾ
ى أف ترتقي بالبشرية والقيـ التي توجييا صراحة أو ضمنا، إنيا، نتيجة لذلؾ ممارسة ترمي إل

نحو معايير الحقيقة في كؿ أشكاليا وأف تحوليا مف األساس إلى بشرية جديدة مستعدة )...( 
 . 2"لممسؤولية الذاتية المطمقة التي تتأسس عمى بداىات نظرية مطمقة

                                                           
 .536ص المصدر السابؽ، ،أزمة العمـو األوروبية والفينومينولوجيا الترنسندنتاليةإدموند ىوسرؿ،   1
 .536صالمصدر نفسو،   2



  افي عند هوسرلإمكانية انتجديد انثق      انفصم انرابع                                              

          
  

213 
 

يحتفظوف دانما، كونيـ بشرا "موقفيـ  قاموا بتغييرالذيف ليوسرؿ أف األشخاص  سبةنبال
ينتموف إلى الجماعة الشاممة التي يعيشوف فييا)إلى أمتيـ(، باىتماماتيـ الطبيعية، وكؿ منيـ 

عف اىتماماتيـ  بساطة ويتخموف بكؿ أف يفقدوىا ليس سيال ألنو، 1"باىتماماتو الفردية
إذف، نجد ىوسرؿ يدعو إلى الرجوع إلى التقميد  .شكؿ ليـ األرضية األولىاألولى، التي ت

 عمى الرغـ مف نبذه لو، ذلؾ ألف التقميد يمثؿ األرضية األولى لكؿ موقؼ حاضر.

، ذلؾ ألف فمسفتو فييا دعوة لممحافظة عمى التقاليد، غاداميرومف ىنا يجب أف نعود إلى 
معتبرا أف اإلدراؾ  ىيدغرحيث يحاوؿ رد االعتبار إلييا، حيث نجده "يوافؽ عمى أفكار 

يتضمف، عمى الدواـ، ما قبؿ اإلدراؾ، عدا ىذا، يدخؿ تعديالت عمى تصورات ىيدغر، حوؿ 
د بالتقاليد التي يعيش في ظميا كؿ ماقبؿ اإلدراؾ منطمقا مف أف ماقبؿ اإلدراؾ ىذا محد

باحث ومفسر، فإذا كاف ىيدغر يسعى إلى إعادة النظر في الفمسفة التقميدية فإف غادامير 
عمى العكس، يدعو إلى لفت اىتماـ خاص نحو التقاليد، ومف ضمنيا الفمسفية عمى أساس 

 .2نونتو"أنيا ال تحدد، مسبقا، ما قبؿ اإلدراؾ عند اإلنساف، بؿ أيضا طريقة كي

إف التقاليد في منظور ىيرمينوطيقا غادامير ال تعني أنيا مجرد شرط مبدني لوجود اإلنساف،  
بؿ ىي "تمؾ الحمقة المركزة التي تجري حوليا وبفضميا عممية ىيكمية الكينونة في سياؽ 

اط تاريخي، لذا مف المياـ تحديد مكاف التقاليد ودورىا في العممية التاريخية نفسيا وفي نش
اإلنساف المعرفي )...( ويؤكد غادامير وبكممة أخرى ينبغي عمينا االعتراؼ بعنصر التقاليد 

 .3في المجاؿ التاريخي وبحثو ودراستو مف ناحية جدواه التفسيرية"

                                                           
 .534ص المصدر نفسو،  1
، 9، تر: زياد المال، دار الطميعة الجديدة، سوريا، ط"التحميؿ النفسي والفمسفة الغربية المعاصرة" فاليري ليبيف، فرويد  2

  .978، ص9997سنة
.978المرجع نفسو، ص  3  



  افي عند هوسرلإمكانية انتجديد انثق      انفصم انرابع                                              

          
  

214 
 

يتبيف أف غادامير وخالفا لييدغر وفالسفة آخريف، ىؤالء الفالسفة الذيف دعوا إلى القطيعة 
)غادامير( "ال يقؼ مدافعا عف االعتراؼ بالدور الحاسـ لمتقاليد في مع كؿ ماىو تقميدي، إنو 

العممية التاريخية وفي نشاط اإلنساف المعرفي، بؿ أيضا عف رد االعتبار لمخرافات واآلراء 
ذا كانت الخرافات قد تـ إدراكيا بدءا مف عصر التنوير، كتفكير سمبي يتقدـ بو  الباطمة، وا 

 ضرورة العودة إلى التقاليد واستعادتيا.. إنو يمح عمى 1الباحث"

تعد الخرافات واآلراء الباطمة بالنسبة لغادامير، ىي "ما ىو موجود قبؿ نشاط الوعي المنطقي 
عتبار لمخرافات واآلراء الباطمة أي ما قبؿ العقؿ والمنطؽ، بالمعنى الحرفي، ويشكؿ رد اال

ذلؾ فإنو ليس مف الصدفة أف يعتبر . ول2إحدى مياـ التيار الفمسفي التفسيري األساسية"
غادامير الخرافات واآلراء الباطمة مف الشروط الجوىرية لإلدراؾ. "إذا كنا نريد إعطاء نياية 
اإلنساف حقو وكذلؾ لطريقة الكينونة التاريخية فإنو ثمة ضرورة لرد االعتبار الجوىري لمفيوـ 

 .3و ثمة خرافات عاقمة"الرأي الباطؿ الخرافي واالعتراؼ بتمؾ الحقيقة وىي أن

بسبب أي تغير في الموقؼ، فيذا يعني بالنسبة لكؿ منيـ أف " فال يمكف أف يحدث ذلؾ 
يتوقؼ عف أف يكوف الشخص الذي ىو والذي صار منذ الوالدة. ال يمكف أف يكوف تغيير 

يمكف أف تبقى قانمة بشكؿ  الموقؼ، ميما كانت الظروؼ، إال وقتيا، إف صالحيتو ال
مشروط التخاذ الموقؼ  ي بالنسبة لمحياة الالحقة بأكمميا إال في صورة قرار إرادي الاعتياد

نفسو دانما مف جديد في فترات دورية، لكف تخترقيا وحدة داخمية، ولممحافظة، بفضؿ ىذه 

                                                           

.979ص ، المرجع نفسو،التحميؿ النفسي والفمسفة الغربية المعاصرة" فاليري ليبيف، فرويد  1  
.979المرجع نفسو، ص  2  
.979المرجع نفسو، ص  3  
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عمى نوع اىتماماتو الجديد بصفتو صالحا  ،االستمرارية التي تتخطى قصديا فترات الكتماف
 .1ويتعيف تنفيذه، ولتحقيقو في تشكيالت ثقافية مناسبة"

يشير ىوسرؿ إلى أف الثقافة اإلنسانية الراقية ىي التي تكوف فييا الثقافات مترابطة  
يجب  ومشتركة، والتي ال تنفصؿ عف بعضيا بدعوى أف ىناؾ ثقافة متطورة عمى األخرى.

 اؾ وحدة ثقافية عمى الرغـ مف التنوع الثقافي.أف تكوف ىن

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  بعد إنجاز االنتقاؿ إلى الموقؼ النظري الفمسفي ال أتخمى عف حياتي السابقة، فيذا الموقؼ الجديد لو وقتو كتمان :

ىتمامات أخرى، فيكوف فييا ىذا الموقؼ الجديد في حالة كتماف، إنو يبقى المخصص لو، أما األوقات التي تخصص ال
  (.534أف ينجز بكيفية فعمية. نقال عف: )األزمة، صساري المفعوؿ، لكف دوف 

.534المصدر نفسو، ص  1  
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 لمثقافة.ن كموضوع : اإلنسالثالمبحث الثا

الفمسفة الغربية المعاصرة  بقيمة واعتبار كبيريف في اإلنسانلقد حظي موضوع  
بشدة ، حيث زاد اىتماـ الفالسفة بالوجود اإلنساني فينومينولوجيا ىوسرؿ وخاصة ضمف

وكؿ المسانؿ المرتبطة بو،  خاصة بعد تمؾ الظروؼ واألوضاع التي تـ فييا إقصاء اإلنساف
يعيد النظر في ذلؾ األمر، وشعوره بالمسؤولية نحو البشرية، مف ىنا كاف عمى ىوسرؿ أف 

  .1مجتمع"الاإلنساف كونو فرد وعضو في  ،تجديد اإلنسافب"حيث قاـ  

 في أفقوفي كؿ مجيوداتو "لو وبالتحديد يعد اإلنساف وحده في منظور فينومينولوجيا ىوسرؿ 
والتي ىي السبب  ،طبيعة المكاف والزماف إلىغير محدودة أماـ ذاتو تعود  حياة غير متناىية

والذي يعيش معيـ في  ،الغير المحدود والتي تعد ذات المتناىية مفتوحة مف رجاؿ أقرب
إف اإلنساف ىو  .2"االجتماعيةو يعيش في وحدة غير متناىية مفتوحة مف الحياة في ،المجتمع

شخص وليس فقط ذات المتناىية، ىو أفؽ ال نياني مفتوح عمى العالـ ككؿ. وىو وحده ىو "
ولكنو يظير في حد ذاتو كموضوع لألفؽ مفتوح لمحياة  ،ىو موضوع خاص بالنشاطات

الموت كحد قاطع ليذه الحياة النشيطة وليذه الفعالية حيث تكوف دانما ميددة ب ،والفعالية
 . 3الحرة"

                                                           
   يمثؿ األفؽ بعد أف كاف رقمي مجرد شيء  اإلنساففبسبب سمطة المذىب الطبيعي وسمطة النزعة الموضوعية أصبح
، وداللتيا بالنسبة وىو داللة العمـو بالنسبة لإلنساف ،ىوسرؿتفكير وىذا ىو الجانب األىـ الذي شغؿ  .العالـ في نيانيالال

في كتاب األزمة النقد الالذع الذي قدمو ىوسرؿ لمعمـو  مسناوقد لنقد، المسانمة والموضع العمـو  كؿوضع قاـ ب لذلؾو لمحياة 
كاف يسعى الذي العمـ بأي بعد إنساني أخالقي، إف والتي لـ تتصؼ  إنسانية،التي لـ تتضمف في غاياتيا أي أىداؼ 

 ا.بالدرجة األولى قبؿ أف يكوف عمما نظريا معرفي ذلؾ الذي يكوف إنسانياىو ىوسرؿ لتحقيقو 

  

1
 E.Husserl, Sur le renouveau,cinq articles, ibid, p41.     

2
 ibid, p117. 

3
Ibid, p118. 
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يمثؿ أفؽ في حياة غير مف ويرى ىوسرؿ اإلنساف بتمؾ الكيفية، أي كونو ىو وحده  
النيايات المفتوحة لألقدار مبالنظر ل" متناىية، ألف اإلنساف ىو فقط مف يمتمؾ القدرة، والوعي

)ىو( وحده لو المحافظة  ،المقاومات والتي تشكؿ عانؽ لحريتو وفعاليتو ،العوانؽ ،والعراقيؿ
الذاتية الشخصية التي )ىي( تـ تحديدىا في حياتو وبمجيوده عف طريؽ الوعي بالنيايات 

داخؿ العالـ الحيواني وداخؿ العالـ ، وفي الطبيعة المحيطة بو ،متعددة والموجودة في ذاتو
يسمو نحو أىداؼ ده يتحمؿ مجيوداتو نحو السعادة و فيو وح ،والتي تشممو كعضو اإلنساني

تتضمف داخميا أىداؼ منفردة  ()التي ،نحو أىداؼ والتي ىي أفكار لألىداؼ ،غير متناىية
أىداؼ منفردة والتي كانت في حد ذاتيا مف قبؿ ككؿ األىداؼ  ،ذات رتبة سفمى منحطة

 .1"اإلنسانية

أي كانف مقوـ " ،ككانف واع كما يرى ىوسرؿ وظيفة إنسانية نبيمة، إنيا تتحدد نسافاإل وظيفة
يقترح ال ىوسرؿ فإ. الفيمسوفىو  ،نساف عمى الحقيقةومانح لممعنى. وذلؾ يعني أف اإل
ألنو منشغؿ بتوضيح المعنى التاـ لمحقيقة عمى أنيا بداية  إالمثؿ ذلؾ الفيـ المثالي لإلنساف 

لتقديـ الحجج المثبتة أف يكوف مستعدا استعدادا دانما )فالفيمسوؼ يطالب ب ،مطمقة لمتفمسؼ
يجب أف يكوف دور اإلنساف فيمسوؼ  .2"مع ذلؾ الحؽ(لمحؽ... وأف يدحض ما يتنافى 

ال لف يكوف بمعناه الحقيقي، ألف اإلنساف الحقيقي بمعنى الكممة ىو ذلؾ الفيمسوؼ  حقيقي، وا 

                                                           
1
 E.Husserl, Sur le renouveau, cinq articles, ibid, p 118. 

   إحقاؽ فكرة اإلنساف تتعمؽ باإلنساف بماىو وجود ثقافي روحي)عمـو الفكر أو الروح(، أي بما ىو تراث وتاريخ، إذ إف
)ديكارت( غير أف ىذا العقؿ، وعمى خالؼ ديكارت ميتافيزيقي لإلنساف ككانف عاقؿ مخمصا لمتحديد ال وىاىنا يبقى ىوسرؿ

نما  االجتماعيمرتبط بصورة حميمية ولصيقة بالتاريخية. ليس المقصود باإلنساف في ىذا المقاـ تسمية الواقع  أو الطبيعي وا 
. صور فمسفييقصد بو عممية التالـز المنطقي لمشروع غاني، لميمة النيانية، وبالتالي يتعمؽ بإنساف فمسفي، باإلنساف كت

 (.27صالمرجع السابؽ،  أنظر: )مراد قواسمي، التاريخ في منظور الفينومينولوجيا،

 .308ص  ،المرجع السابؽ، نولوجيا والمسألة المثاليةيالفينومإدموند ىوسرؿ "  ،محمد محسف الزراعي 2
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مسؤوليتنا "كؿ  أف تكوف يقوؿ ىوسرؿ إنو يجب .ة البشريةالذي يكوف مستعدا دانما لخدم
يحمؿ في ذاتو عف الوجود الحقيقي )...( الشخصية عف وجودنا الحقيقي الخاص كفالسفة

غاية( والذي لف يبمغ تحققو تيموس)اتجو نحو  إذا إاليكوف وجودا  الذي ال ،لإلنسانية
 .1"فالسفة بجدكنا  إذا ،نحفبواسطتنا  ،الفمسفةبواسطة  إال، بمغو إذا ،الخاص

 البشرية. نحو بالمسؤوليةواعي  يكوف فيمسوفا أف ضرورةكؿ إنساف إلى  ىوسرؿ ،فإذ، يدعو
نسانية. فال يجب أف نضحي باألبدية اإل إزاء"يجب أف نكوف عمى وعي بمسؤوليتنا ويقوؿ 

أف نورث ذريتنا  ،مف أجؿ أف نقمؿ مف بؤسنا -وال ينبغي ،مف أجؿ الزمف الذي نعيش فيو
ومف ىنا  .2مشكالتنا المتزايدة والتي أصبحت في النياية شرا يصعب بؿ يستحيؿ انتزاعو"

 .فينومينولوجيا ىوسرؿ فمسفة في اإلنسانية تعتبر

                                                           
   المجاؿ البشري بحسب عيار خاص، إف الفيمسوؼ يظؿ معنيا بالتفكير دوما في البداية. غير أف الحقيقة ال تدرؾ في

فيي ال تكمف في إخضاع الواقع البشري لمنطؽ رياضي محض. فقد تكوف ضرورة التفكير في شكؿ مف البداىة المنطقية 
الخاصة التي تطالب بمقتضاىا السمو بالبشرية إلى مرحمة )تاريخية جديدة لمحياة اإلنسانية( ىي أحد الرىانات األساسية 

الوضع الال إنساني الذي فرضتو النزعات  ولكف قصد ذلؾ كمو يظؿ محددا بتخميص اإلنسانية مف، ىوسرؿ التي نّبو إلييا
التقنية والعنصرية والنازية عمى الفكر والعصر. إف التفكير في اإلنسانية مف موقع حقيقة عقالنية يفترض استقاللية اإلنسانية 

نسانيا. فأف نساير مثؿ ىذا الرأي، يعني االعتراؼ أف التفكير وقدرتيا عمى إحكاـ توجيو اىتماماتيا توجييا عقالن يا وا 
أنظر:)الزراعي، الفينومينولوجيا والمسألة الترنسندنتالي ليس سوى أساس عمى ضونو يمكف أف تفيـ دروب تحرر اإلنسانية. 

 (.308المثالية، ص

 .959ص ،المرجع السابؽ ،دموند ىوسرؿ: نظرية عالـ الحياةإفمسفة  ،نادية بونفقة 1
 .98ص  ،المصدر السابؽ ،الفمسفة عمما دقيقا ،دموند ىوسرؿإ 2 

   أطمؽ مصطمح( اإلنسانيةHumanism)  عمى عدة حركات وتوجيات قامت كميا في أوروبا مف أىـ أعالميا
 ،كانت ترجح التفكير العقالني ،لى القيمة اإلنسانيةإ ،لى الكرامةإحركة فمسفية كانت تدعو  -ايرازموس وتوماس مور. أ

حركة انتشرت في أوساط  -تخضع لمنطؽ العقؿ. ب وأكدت عمى تفوؽ اإلنساف بذاتو وليس عف طريؽ القوى التي ال
 عصر النيضة( تميزت بالرجوع إلى النصوص الكالسيكية القديمة) لمميالد 96قفيف عموما في القرف األدباء والفنانيف والمث

  (.904نية( لتستمد منيا مناىجيا وفمسفتيا. أنظر:)حسيبة وىبة، المعجـ الفمسفي، ص اإلغريقية والروما)
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العالـ الجديد بصفتو  عالـ الماىيات إلىمادي العالـ الىوسرؿ تـ التفكير في االنتقاؿ مف  مع
الوعي األوروبي مف نزعتو الوضعية  إنقاذثباتو وكشفو مف أجؿ "ال كاف يسعىالذي 

 التي بشر ،ختصار العدميةاوالتجريبية والحسية والنفسية والجسمية والالإرادية والنسبية وب
لى إبقدوميا. وىي ماىيات متداخمة في دوانر تتعمؽ وتتسع مف ماىيات عالـ األشياء  نيتشو

العالـ الخالص  إلى اإلنسانيالعالـ  إلىالطبيعي الحي ماىيات الوجود الصوري مف العالـ 
ولتحقيؽ ذلؾ يرى ىوسرؿ أنو يجب تخميص التفكير  .1الذي تتوحد فيو المعرفة بالوجود"

تخميص الفكر "الفمسفي مف كؿ تمؾ النزعات )النزعة الطبيعية، النزعة الموضوعية(، لكف إف 
نساف بيف الفمسفة وعالـ اإل ،والفمسفةنساف اإل التآلؼ بيف إعادةمف ذلؾ كمو يعني 

  .2المعيش"

الذي  العمـو  ثقافة، والثقافةىو أساس العمـ والمانح لممعنى،  3ككائن ثقافي نساناإل  يعد
ىو ليس بعمـ وليست مجاؿ اىتمامو، نو اليمنح لإلنساف أي اعتبار وداللة، وال يجعؿ م

                                                           
 2009ديسمبر ،(5-4ع:) ،أوراؽ فمسفية ،الظاىريات أـ ما بعد الحداثة بداية النياية أـ نياية البداية ،حسف حنفي 1

 .95ص
  إنسانية الفمسفة أف تصير ،نسانيةبفكرة اإل أي ترنسندنتاليا يعني أف نمحؽ فكرة العمـ ،ف نفكر مثالياأ فمعنى 

فإف وظيفتيـ تمؾ تفيـ مّما يطالبوف بو اتجاه  ،ما قدر لمفالسفة أف يكونوا موظفيف إذا( ولكف إنسانيةموظفي والفالسفة)
 إلىتيا أي مسؤولية قياد ،نساف الموحدأي أف يتوّلوا حؿ )المسانؿ الكمية وأف يدرجوا ضمنيا مسؤولية قدر اإل اإلنسانية،

، 302. أنظر: )محمد محسف الزراعي، إدموند ىوسرؿ "الفينومينولوجيا والمسألة المثالية، ص ص: تحققيا الفعمي والتاـ
303 .) 

 .302ص  المرجع نفسو، 2
  نفسو. االنسان كممة الثقافة استعممت في أوسع المعاني وأضيقيا في آف واحد. فيي تعني في أوسع معانييا صميـ

أف الثقافة داخمة في كؿ ما يتصؿ باإلنساف فكريا وأخالقيا وبدنيا حتى تدريبو النفسي, وفي ىذا المعنى الواسع  ومعنى ذلؾ
جدا تشمؿ كؿ ما يقـو بيا اإلنساف مف جيود, غير أف الثقافة ىي عمى وجو التحديد ما يجعؿ اإلنساف مختمفا عما سواه مف 

 (.326 ، صفي أصوؿ وعوامؿ قياميا وتطورىاالحضارة: دراسة  ،حسيف مؤنس: )أنظر .الحيواف
 

أنظر الفصؿ األوؿ.    
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 أو الشرط مكافاإل فينومينولوجيا ىوسرؿ أصبحتمف ىنا . بثقافة، ىي ثقافة بال معنى وداللة
ومعنى  اإلنسانيةأضحت الشرط الذي يفيـ عمى ضونو معنى " ، لقداإلنسانيةلتحقيؽ معنى 

في التفكير الطبيعي عمى أنو عنصر طبيعي قد  اإلنسافألف ما كاف مدرجا مف  ،استقالليا
أي مطمقا ومستقال. فالتفكير مف خالؿ ىذا الموقع بالذات يعني  ،بات مع المثالية ترنسندنتاليا

اشكاليتو في بحث يعنى بمطمب  إدراجأف التحميؿ الترنسندنتالي سيكؼ مع ىوسرؿ عف 
إمكاف عمـ في الطبيعة و ينقؿ االىتماـ مف التفكير في )إذ ى ،يخص تأسيس عمـ الطبيعة

 .1"(اإلنسافلمتفكير في  إمكانية إلى

)الفمسفة كثيرا في جؿ فمسفتو وخاصة في كتابو  الحكمة سرؿ مصطمحيطرح ىو  
عف عنصر أساسي يدخؿ في تكويف " كما يرى ىوسرؿحيث يعبر ذلؾ المفظ صارما(،  عمما

)..( المثؿ األعمى لتمؾ القدرة الكاممة التي يمكف بموغيا لمجانب الخاص مف حياة اإلنسانية
أف يكوف شخصية قادرة عمى قدر  إلىكيؼ ينبغي عمى كؿ امرئ أف يسعى  إذفواضح 
وىي االتجاىات  ،قادرة في جميع االتجاىات األساسية في الحياة ،وعمى كؿ نحو اإلمكاف

 كذلؾ كما ىو واضح .2"مع األنماط األساسية لممواقؼ الممكنة ،مف جانبيا ،التي تتطابؽ
ومف ثـ أيضا  ،وحكيما ،في كؿ اتجاه مجربا"أف يكوف  يحاوؿأف  إنسافعمى كؿ  يجبكيؼ 
 إنسافكؿ  إف" ونجد ىوسرؿ معبرا عف ىذه الفكرة فيقوؿ: .اإلمكافا لمحكمة عمى قدر بمح

 .3ىو بالضرورة فيمسوؼ بأشد معاني ىذه الكممة أصالة" إنما ،يسعى ويميؿ ويتطمع

موغ غاية اإلنسانية، يقوؿ ىوسرؿ ومف أجؿ بموغ اإلنساف الفيمسوؼ لمحكمة، وبالنتيجة بلكف 
 "فمف التأمالت الطبيعية في، ينبغي أف يكوف ىناؾ فف، والذي ىو فف اإلنساف الفاضؿ

 ،نشأ -وبالتالي بموغ اليدؼ النبيؿ لمحكمة الكاممة ،نسانية النبيؿىدؼ اإل أفضؿ الطرؽ لبموغ
                                                           

 .304ص  ،المرجع السابؽ "،المسألة المثاليةلوجيا و الفينومينو ، إدموند ىوسرؿ "محمد محسف الزراعي1
 . 89المصدر السابؽ، ص ،الفمسفة عمما دقيقا ،إدموند ىوسرؿ  2
 .90، 89 :ص ص المصدر نفسو، 3
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كما جرت  -ما حددنا ذاا  و  .القادر اإلنسافأو  الفاضل اإلنسانفن ىو  ،فنكما ىو معروؼ 
ف السعي الواعي نحو إومرة ثانية نقوؿ  )...(ذلؾ الفف عمى أنو فف السموؾ القويـ -العادة

الحكمة الكمية. أما فيما يتعمؽ بالمضموف فإف ىذا  إلى نما يفترض مقدما السعيإالكماؿ 
القيـ لى مجموعات مختمفة ومتعددة مف إنقوؿ: يوجيو  ،نساف الذي يسعىالمبحث يوجو اإل

في  إنسافعمى كؿ  يجببحيث . 1"الخ ،والديف ،والفنوف ،وىي تمؾ التي توجد في العمـو
 الذاتية المشتركة. عمى ومؤسسةمف الصحة موحدة  أشكاال باعتبارىا يدركياسموكو أف 

ف ىذه إ. جميعا القيـ أفضؿمف  والقادر ىي ا اإلنساف الحكيـفكرة ىذيشير ىوسرؿ إلى 
ليو عمى أنو شعبي أكثر أو عمى أنو عممي إسواء أكنا ننظر  السموؾ األخالقيالنظرية في "

فمسفة البد مف جانبيا  لى العالـإطار فمسفة لمنظرة العامة إفي  ،تدخؿ بطبيعة الحاؿ -أكثر
وبجميع مجاالتيا وعمى النحو الذي نشأت معو في الوعي الجمعي لعصرىا ووفقا لمطريقة 

الفمسفة قوة نقوؿ: ال بد أف تصبح ىذه  -صفيا حقيقة موضوعيةالتي تواجو بيا الفرد بو 
 .2"رلمشخصيات اليامة في العص إشعاعونقطة  بالغة األىميةثقافية 

يقوؿ ىوسرؿ ينبغي أف يتحدد اإلنساف كحكيـ  الحقيقية اإلنسانيةجؿ تشكيؿ الحياة أل
الذي يعيش  ،الحقيقية لإلنسافنسانية "يمكننا اآلف أف نعتبر أف أعمى صورة لمقيـ اإلوكقادر

ىي تمؾ التي تكوف فييا الفمسفة كحكمة والتي  ،حقيقية إنسانيةلى إويتطور في شكؿ ذاتي 
والذي يتـ فيو تكوف ، عيني( وصاـرنيا عمـ كمي)أتضمف وجودىا عمى الشكؿ الفمسفي عمى 

ولكف "إف العمـ الصاـر ليس كانف موضوعي،  .3وجعمو موضوعيا عمى شكؿ لوغوس" العقؿ

                                                           

.90ص الفمسفة عمما دقيقا، المصدر السابؽ، ،إدموند ىوسرؿ  1  
 .90ص  المصدر نفسو، 2

3
E.Husserl, Sur le renouveau, cinq articles, ibid, p74. 
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 اإلنسانيةالفكرة أنيا)ىي( فقط صيرورة  ،صيرورة لموضوعية مثالية: والى ىذا الحد والميـ
 .1فقط صيرورة أيضا" ،الحقيقية لتشكيل الذات

ولكف أف  ،العمـ باقتناعاتو النظرية إتباعليس فقط مف أجؿ "صاـر العمـ الىذا  وغاية ىدؼ
ذاتية اإلنساف  تقنية انجاز ،التقنية غير أف ،وأيضا بصفة تقنية عممية تنقاد بو بالتحديد

ال يمكف أف وفي كؿ األحواؿ وباعتبار اإلنساف المنفرد شخص متخمؽ " .2األصمية("الحقيقية)
يمكف أف يصير إال بعد صراع ثابت وفي التقدـ  ال يكوف موجودا حتى يصير. وبما أنو

ولكف مف  ،الجماعة المتخمقة ىي ماىية الجماعة في الصيرورة والتقدـ بما أفو   ،األخالقي
وبصفتيا الشكؿ الذي يكوف  ،جية ومف أخرى ىي مفترضة عمى صورة اإلنسانية األخالقية

فيو الضمير الخمقي يقظ والفكرة النيانية لإلنسانية الحقيقية التي تأسست قد تـ تعيينيا مف 
 .3لذات"أجؿ تربية ا

في تأسيس الثقافة اإلنسانية المشتركة، حيث إنو ال يمكف  غاية الفينومينولوجيا تمثؿت  
أف نصؿ إلى اإلنسانية األخالقية إال مف خالؿ الثقافة العالمية الموحدة، ويقوؿ في ىذا 

األخالقية العالمية  (menschheit)اإلنسانية ،"ونصؿ أيضا إلى الفكرة األخيرة الصدد:
 ،فوؽ كؿ الشعوب المنفردة وأرقى الشعوب ( حقيقيhumanenلمشعب في عالـ إنساني )

دولة عالمية فوؽ كؿ األنظمة الدولية المنفردة ولمجميع ـ إلى تشممي ثقافات موحدة والتي
القيـ يجعؿ  الوالذي  ،واليمجية البربرية مايزاؿ يعيشألف المجتمع الذي  .4الدوؿ المنفردة"

                                                           
1
Ibid, p p :74, 75. 

2
Edmund, Husserl, sur le renouveau, cinq articles, ibid, p75. 

3
ibid, p77. 

  ( تميز المغة األلمانيةMenschheit )( اإلنسانية بمعنى مجموعة الناس وMenschentum اإلنسانية ما يميز ماىية )
اإلنساني. يستعمؿ ىوسرؿ المفيـو األوؿ في صيغة الجمع ليتكمـ عف منظومات ثقافية نيانية، ويستخدـ الثاني في صيغة 

مراد قواسمي، تأصيؿ التأويؿ أنظر: ) المفرد ليعني بو اإلنسانية بالمعنى الالنياني التي ىي اإلنسانية العممية والفمسفية.
 (. 390"قراءة في تصور التاريخ في  فينومينولوجيا ىوسرؿ، ص

4
 Ibid, p77. 
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 ،يجب أف نعيد تأسيسو مف جديد يقوؿ ىوسرؿ ىذا المجتمع ،الجوىرياس األخالقية األس
، اإلنسانية معانيالقيـ األخالقية وال نتزع منيافالمجتمعات التي ت ،تغييره جذريا عمى العمؿو 

يمكف أف  ىي مجتمعاتحيث يصبح فييا اإلنساف مجرد شيء مادي واألخالؽ مجرد خرافة 
 إذاالثقافة ىي مفيـو يعكس  إف" .بالمجتمعات الال إنسانية -إف صح التعبير-نصفيا 
رجاؿ بصفتيـ كاننات عاقمة أو كاننات حرة. وكؿ مايشممو ىذا المفيوـ موجود  إلىبالعودة 

وداخؿ اآلفاؽ الالمتناىية التقييـ والشيادات لمقيـ  ،والتي مف بينيا ،في اآلفاؽ الالمتناىية
في الوعي والتي  ىي المتناىيات تندرج  ،ت المطروحة ىناوالتي وككؿ الالمتناىيا ،الممكنة

 . 1تحفز الحياة والفعالية اإلنسانية في حد ذاتيا"

وحسب ماىيتيا ىي حياة "ي ىإف المعنى الحقيقي لمحياة اإلنسانية حسب ىوسرؿ، إذا،   
فاإلنساف مازاؿ حيواف(. وحسب ماىيتيا )حياة( والتي  ،وأيضا بعيدة أف تكوف ىذهثقافية )

ىكذا  .2صور عالية دانما" إلىتبذؿ قصار جيودىا لرفع صور سفمى ومنخفضة مف العقؿ 
أف اإلنساف ال ينفصؿ عف  غاداميرحيث يعتبر  .عالقة وطيدة بيف الثقافة واإلنسافنممس 

الثقافة، بؿ كؿ العمـو اإلنسانية ترتبط ارتباطا وثيقا بالثقافة حيث يقوؿ: "الفمسفة ترادؼ العمـو 
اإلنسانية تتضمف شرط وجودىا في الثقافة، وذلؾ أف وجود الروح لو ارتباط أساسي بفكرة 

 (kulturسا بتصور الثقافة )( "ترتبط أساBildungويرى غادامير أيضا أف الثقافة) .3الثقافة"
 .4وتعيف في المقاـ األوؿ الطريقة اإلنسانية لتطوير مواىب المرء الطبيعية ومداركو"

عند ىوسرؿ أساس العمـ والثقافة، وبذلؾ سوؼ نتمكف مف العودة  ترنسندنتاليةالذات ال تعد
 اإلنسانيةأف تتحقؽ " نفسيا،األشياء  إلى يعني العودةإلى المعنى األصمي لمعالـ، وبالنتيجة 

ومف  ،وتجديد معناىا وفيميا لموجود اإلنسانية،الفمسفة ىي إعادة تجديد وعي  إف ،الحقيقية
                                                           

1
Edmund, Husserl, sur le renouveau, cinq articles, ibid, p119. 

2
  ibid, p119.  

.60ص المصدر السابؽ، ىانز جورج غادامير، الحقيقة والمنيج،  3  
.59، صالمرجع السابؽ  4  
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لى األشياء إوالعودة  ،الغاليمي الموضوعانية التي رسميا العمـ إقصاءىنا فقط يمكف أف يتـ 
استطاعت البشرية أف تحقؽ  وبفضؿ المنيج الفينومينولوجي .1عالـ الحياة" إلىنفسيا أي 

أسموب خاص  إلىييدؼ ذاتيا، وذلؾ ىو اليدؼ األساسي الذي يرمي إليو ىذا المنيج، إنو "
وىو أسموب يختفي منو كؿ شؾ. وذلؾ ألف الذات ىي الحقيقة  ،بالشعور وبالوعي الذاتييف

 .2"إليولموجية ينفصؿ عف النظرات الذاتية ا الوالعالـ  ،الضرورية األولى الموزعة في العالـ

ليقدـ موقفا مغايرا تماما لما أتى بو ىوسرؿ، عمى الرغـ أف  ىيدغروخالفا ليوسرؿ يأتي 
وخاصة في تمؾ النقطة التي تتعمؽ بمسألة اإلنساف، حيث  ىيدغر استميـ مف فمسفة أستاذه

رأينا مع ىوسرؿ كيؼ حظيت الذات اإلنسانية بأىمية كبيرة في فينومينولوجيا ىوسرؿ، في 
حيف نجد ىيدغر ينتقد بشدة فمسفة الذات وكؿ نزعة إنسانية. إف "إحدى السمات المميزة 

)...( لقد عبرت بالفعؿ، ومنذ انيةالنزعة اإلنسلفمسفة ىيدغر، تفكيكيا الجذري ألسس 
                                                           

 .85ص  ،المرجع السابؽ ،ؿدموند ىوسر إالمنيج الظواىري عند  ،مصطفى تيمويف 1
  ىي دعوة لمحياة التي ال يمكف وضعيا في نطاؽ العقؿ وال في نطاؽ المادة عمى اعتبار أف التجربة  الفينومينولوجيا

التشارؾ في التجربة ىو الذي يضمف الصدؽ  -الحّية ىي المدخؿ الوحيد لمعمـ، ولنف كانت التجربة الحية ذاتية، فإف اآلخر
مشكمة  ،يمنى طريؼ الخولي أنظر:) قة بيف الذات والموضوع.والموضوعية. عمى العمـو حاولت الفينومينولوجيا إحكاـ العال

 (.49ص، نسانيةإلالعمـو ا

 .98ص ،9975، سنة2اليينة المصرية العامة لمكتاب، ط ،المعاصرة في الفمسفة االتجاىات ،عبد الفتاح الديدي 2
   في تمؾ الفمسفاتلقد اتسع نطاؽ الفينومينولوجيا بعد ىوسرؿ إلى مشاريع فمسفية كبرى، وكاف ىذا المصطمح حاضرا بقوة 

مؤسس الفمسفة الوجودية الذي طبؽ الفينومينولوجيا عمى  ،تمميذ ىوسرؿ، مارتن ىيدغر"ونذكر منيا الفمسفة الوجودية "
لقد عرؼ ىذا المصطمح  .الوجود، فقد انطمؽ مف فينومنولوجية أستاذه لكف مع مرور الوقت استقؿ طريقو الخاص

رية، لكف لـ يبقى عمى الشكؿ نفسو الذي كاف مع ىوسرؿ، ذلؾ أف غالفينومينولوجيا" أىمية كبيرة في الفمسفة الييد"
وقد  فقط و إنما انتقمت إلى الكثير مف الفالسفة  لـ تقؼ عند ىوسرؿ إنيا .لفينومينولوجيا أخذت تصورا مختمفا مع ىيدغرا

". الزمانو "الوجود في المؤلؼ الضخـ ىيدغرفكر  عندويتبيف ىذا الحضور اليوسرلي ، عند ىيدغر حضورا قويا نالت
  .رفض مفاىيـ الفمسفة الفينومينولوجية اليوسرليةويستخدـ المنيج الفينومينولوجي مع العمـ أنو 

  بأنيا ... ذلؾ التأويؿ 9983؟ إنو يعرفيا في نص لو يرجع إلى سنة وماىي النزعة اإلنسانية في مفيوم ىيدغر ،
نساف" ويقوؿ في نص آخر، كتب سنة الفمسفي لإلنساف، الذي يفسر ويقيـ كمية الموجود انطالقا مف اإلنساف، وفي اتجاه اإل

في مركز الكوف عف قصد ووعي، وتعتقد ، مف خالؿ تأويالت ميتافيزيقية  اإلنسافبأنيا ىي تمؾ الفمسفة التي تضع  9940
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عف رغبة عنيدة في تجاوز إشكالية فمسفة الذات والذاتية، وجميع  (1191الوجود والزمان )
التصورات الميتافيزيقية عف اإلنساف وعف الوجود)...( وكاف التبرير الوحيد الذي قدمتو، يقـو 

لموجود، ونسياف الوجود يعني باألساس في أف النزعة اإلنسانية ميتافيزيقا، والميتافيزيقا نسياف 
ولـ يظير النقد الييدغري لمنزعة  .1نسياف االختالؼ األنطولوجي بيف الوجود والموجود"

اإلنسانية بشكؿ كبير، وعمى الرغـ مف أنو تجسد ألوؿ مرة في الوجود والزماف،  لكنو "لـ 
 عصر التصورات" افتحت عنو  9938يتبمور إال في نصيف شييريف، األوؿ منيما ظير سنة 

وتحت عنواف:  9946، أما الثاني وىو األساسي، فمـ يظير إال سنة الكبرى عن العالم"
 . 2"رسالة في النزعة اإلنسانية

بالتأكيد وبشكؿ كبير مف المنيج الفينومينولوجي، حيث يبيف ذلؾ  ىيدغرلقد استمد   
( التي تحمؿ ىذا العنواف: )عالقة 58، 44في "الفقرة السابعة مف الوجود والزماف )ص

المنيج الفينومينولوجي ببحثنا(. ولكنو يأخذ عمى فمسفة ىوسرؿ ومنيجو، أنيما فضال البقاء 
، بؿ إنيما مكنا فمسفة الذات مف أف تصبح مشروعة، في مجاؿ إشكالية "الذاتية المتعالية"

وتكتسب بعدا كميا وأصيال. وبذلؾ يكوف ىوسرؿ قد قرر عف روية ووعي،  أف يواصؿ التقميد 
يعمف عف نفسو في الوجود "الذي  . في حيف أف الفكر الفمسفي3الفمسفي لألزمنة الحديثة"

نزعة اإلنسانية، وبالتالي فيو يفتتح نوعا والزماف يريد أف يقطع عالقتو بإشكالية الذاتية وال

                                                                                                                                                                                     

معينة لموجود، في إمكانية تحرير قدراتو، وتأميف حياتو، واالطمنناف إلى مصيره، وتطوير وتنمية طاقاتو اإلبداعية. 
... يتـ دانما الدوراف في فمؾ اإلنساف... في مدارات يتسع مداىا باستمرار. وفي نص اإلنسانية.. في النزعة وباختصار ".

نساف ال ينطمؽ مف حقيقة الوجود، ويتناساىا، يقوؿ ىيدغر بأف كؿ تعييف أو تعريؼ لماىية اإل 9946ثالث يعود إلى سنة 
 (.43د الرزاؽ الدواي، موت اإلنساف في الخطاب الفمسفي المعاصر، صأنظر: )عب فيو بالتأكيد نزعة إنسانية وميتافيزيقا.

 
الفمسفي المعاصر: ىيدغر، ليفي ستراوس، ميشيؿ فوكو، دار الطميعة  عبد الرزاؽ الدواي، موت اإلنساف في الخطاب 1 

  .90، ص2000لمطباعة والنشر، بيروت، د.ط، سنة
.44المرجع نفسو، ص  2  
.46المرجع نفسو، ص   3  
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جديدا مف التأمؿ الفمسفي يختمؼ كثيرا عف فمسفة ىوسرؿ، ويبتعد عنيا بمقدار ما يكشؼ 
 في كتابو لتبييفىيدغر  يسعى. 1"تدريجيا عف نفسو، وتتبمور عناصر أطروحتو الرنيسية

)مسألة االنطولوجيا   وىوتتركز عمى موضوع أال لى أف فمسفتوإ، وبالتحديد في سطوره األولى
  مفيـو أساسي لـ يكؼ ىيدغر بالحديث عنو.الوجود، الوجود(، حيث يمثؿ مصطمح 

 

أنسنة الوجود، و أنسنة العالقة إف ىدؼ ىيدغر يتمثؿ في تقويض كؿ فمسفة تعمؿ عمى " 
 اإلنساف بالوجود. وتفكيؾ كؿ ما يقدـ عمى أنو حقيقة، أو يقيف، أو ماىية، أو ذات. ولكف

يؤكد أيضا أف و  ربما يكوف ذلؾ التحوؿ قد حمؿ نوعا مف الجدة عمى مستوى آخر)...(
بالذات، واف  ديكارتعصر النزعة اإلنسانية الحديثة أو عصر "ميتافيزيقا الذاتية" قد بدأ مع 

كانت عممية أنسنة الوجود والتفكير فيو انطالقا مف الموجود، وقده عمى مقاس الذات، ترجع 
وخاصة مع  .2ترة التي انساقت فييا الفمسفة اليونانية إلى نسياف حقيقة الوجود"إلى تمؾ الف

 ظيورف أعة إنسانية، و ز األب األوؿ لكؿ ن أفالطوف، ىذا األخير الذي يعد بالنسبة لييدغر
فمسفة، مف طرؼ ل" ليس سوى إثمار لما تـ بذره في االعصور الحديثةىيمنة الذات في "

 .أرسطووبعده  وفأفالط

يرى ىيدغر بأف "الميالد الفمسفي لإلنساف باعتباره ذاتا، يتزامف مع ذلؾ الحدث الفكري الذي 
ارتقى باإلنساف مف مجرد كانف، إلى ذات وسط الموجودات والموضوعات، وجعؿ منو مقياسا 
لكؿ شيء، وصانعا لممعايير ولمقيـ: لقد أصبح اإلنساف ذاتا مفكرة وواعية، عندما صار يمنح 

لألشياء مف خالؿ تفكيره فييا وتمثمو ليا، عندما أصبح العالـ صورة مدركة ومتمثمة، الوجود 

                                                           

.46المرجع نفسو، ص  1  
.55، 50عبد الرزاؽ الدواي، موت اإلنساف في الخطاب الفمسفي المعاصر، المرجع السابؽ، ص ص:   2  
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. ويعتبر ىيدغر أف فمسفة ديكارت باعتبارىا فمسفة تقر بالذاتية 1ولوحة حاضرة وماثمة أمامو"
كأساس جوىري لكؿ الموجودات "ولموعي الذاتي كحكـ وحيد عمى الحقيقة، قد ساىمت في 

. 2ركز الكوف، وبالتالي في تغيير نظرتو لألشياء"وضع اإلنساف في م  

و إنما  )عمـ الوجود(، األنطولوجيا"لـ يسمؾ ىذا السبيؿ في  ىوسرؿأف  ىيدغرىكذا يعتبر 
في تبسيط مشكمة الفمسفة المتعالية  يسرؼ ىوسرؿفقد كاف . الفمسفة المتعاليةتشبث بنموذج 

3"العالـ بيف الذات والموضوع بقيت بال أساس -حياة الرابطة القانمة داخؿ إف مف حيث  

إف التحميؿ الوجودي الذي أتى بو ىيدغر يمثؿ جوىر كؿ "أنطولوجيا أساسية، وىو يشكؿ 

. والمنيج الوحيد المناسب لو ىو المنيج  أساس كؿ أنطولوجي وأساس كؿ العمـو

العتمة". أف ىناؾ كثيرا "استخالص المتواجد مف ىيدغرالفينومينولوجي )...( يعني في فيـ 

. وعمى ىذا األساس تعتبر 4مف الظواىر التي إما لـ تكتشؼ، أو أنيا مخفية ال تزاؿ"

"، بمعنى أنيا تنتج لنا فمسفة أنطولوجية التأويؿ" في فمسفة ىيدغر عند الفينومينولوجيا

فضال كبيرا عمى ىيدغر في تأسيس أنطولوجيتو  ىوسرؿ فينومينولوجية، إذف، لفينومينولوجيا

يجا يمكف ووجد فييا من نيتشوأو  لدلتايذلؾ ألنو وجد فييا "أدوات تصورية لـ تكف متاحة 

                                                           

.57المرجع نفسو، ص  1  
.57المرجع نفسو، ص  2  
 .58 روديجر بوبنر، الفمسفة األلمانية الحديثة، تر: فؤاد كامؿ، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، القاىرة، ص 3
، المجمس الوطني لمثقافة والفنوف، الكويت، د.ط، سنة تر: عّزت قرني ،الفمسفة المعاصرة في أوروبا ،إ. ـ بوشنسكي 4

 . 299ص، 9992



  افي عند هوسرلإمكانية انتجديد انثق      انفصم انرابع                                              

          
  

229 
 

أف يسمط الضوء عمى الوجود اإلنساني بطريقة يمكف لممرء بيا أف يكشؼ النقاب عف الوجود 

 .1ذاتو"

سار عمى نفس خطى  ىيدغر لكف ىذا التأثر القانـ بيف التمميذ وأستاذه ال يدؿ عمى أف 

بؿ ىو اآلخر أسس نوعا مستقال مف الفينومينولوجيا، حيث قدـ لنا تصورا مختمفا  ،أستاذه

لمفينومينولوجيا عف التصور الذي  وجدناه عند ىوسرؿ، لقد أجرى بعض التعديالت عمى 

األنطولوجي  المنعطفوسرلية، ويتضح ذلؾ األمر بشكؿ جمي في الفينومينولوجيا الي

والذي يختص بإشكالية الوجود وينتقؿ بيا فيما بعد إلى  لمفينومينولوجيا الييرمينوطيقي

الوجود في كتابو ) ىيدغرإشكالية التأويؿ. إف ىذا "الصنؼ مف الفينومينولوجيا الذي أنشأه 

(. وىو أكثر مف مجرد بحث فرعي ومينولوجيا التأويمية)الفين( يطمؽ عميو أحيانا اسـ والزماف

ـً بو، فيو يشير إلى صنفيف منفصميف تماما مف  ىوسرؿداخؿ الحقؿ الذي أسسو  وأل

، وأف كثرة مدىشة مف تصوراتو ىوسرؿقد أخذ الكثير عف ىيدغر الفينومينولوجيا صحيح أف 

سياؽ جديد وفي خدمة غرض المبكرة تعود إلى أستاذه، غير أنو وضع ىذه التصورات في 

. ومف ىنا يتبيف أف الفينومينولوجيا التي حاوؿ ىيدغر "استننافيا إنما ىي منذ البدء 2مختمؼ"

نيا لكذلؾ فعال: بكونيا نقمت اإلشكاؿ الفينومينولوجي باعتباره  تأويمية بما ال يدع أي شؾ وا 

ريخي فإف كؿ تأويمية نموذجيا لمسؤاؿ الفمسفي بعامة إلى مستوى التدبير التا ،إشكاال
                                                           

   9مدخؿ إلى الييرمينوطيقا: "نظرية التأويؿ مف أفالطوف إلى غادامير"، دار النيضة العربية، لبناف، ط عادؿ مصطفى،  1
  .6ص ،2003سنة 
.949، صمدخؿ إلى الييرمينوطيقا: "نظرية التأويؿ مف أفالطوف إلى غادامير"، المرجع السابؽعادؿ مصطفى،   2 
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فينومينولوجية راجعة ال محالة إلى فيـ المساؽ التاريخي الروحي لممطالب الفمسفية المقصودة 

 . 1بالنقد الفينومينولوجي"

قد تمكف مف تجديد مفيوـ الفينومينولوجيا وىذا  ىيدغر أف -إف صح التعبير–يمكف القوؿ 
أخذت الفينومينولوجيا         "بحيث في، عمى الفكر الفمسيحسب لو، ويجب االعتراؼ بفضمو 

والمنيج الفينومينولوجي عنده طابعا مختمفا اختالفا جذريا، يتمثؿ ىذا الفرؽ بإيجاز في كممة 
أف استخدـ ىذه المفظة في اإلشارة إلى عممو  ليوسرؿنفسيا. فمـ يسبؽ قط  ىيرمينوطيقا()

( بأف األبعاد األصيمة ألي منيج فينومينولوجي تجعمو الوجود والزماففي)  ىيدغربينما صرح 
 . 2")اآلنية(لمدازايفىو تأويؿ  ) الوجود والزماف(كاف مشروعو في دبالضرورة، لقىيرمينوطيقيا 

لكف يجب أف ننتبو ىنا، ونقؼ عند نقطة ميمة، أال وىي أف نقد ىيدغر لفمسفة  
رح السؤاؿ التالي: ىؿ يمكف أف نصؼ الذات اليعني ذلؾ أنو ضد ما ىو إنساني، وعميو نط

فمسفة ىيدغر، عمى الرغـ مف نقدىا لمنزعة اإلنسانية، بأنيا "قابمة ألف تحتضف وترعى بذور 
إذا كاف السؤاؿ حوؿ  نزعة إنسانية حقة وأصيمة مغايرة تماما لألشكاؿ الميتافيزيقية السابقة؟

معنى الوجود عند ىيدغر، يحيؿ إلى سؤاؿ آخر ىو مامعنى وجود اإلنساف؟ وبالتالي ومف 
ىو اإلنساف، فيذا يدؿ عمى أف تأويؿ معنى الوجود يتأسس في آخر المطاؼ عند ىيدغر 
 عمى نزعة إنسانية)...( ويعني ذلؾ أنو يوجد عند ىيدغر بالفعؿ فكر إنساني عف اإلنساف قد

 .3تحرر مف مصير الميتافيزيقا؟"

                                                           

.224فتحي إنقزو، ىوسرؿ ومعاصروه: مف فينومينولوجيا المغة إلى تأويمية الفيـ، المرجع السابؽ، ص     1  
  مف المفاىيـ المفتاحية في كؿ فمسفة ىيدغر، وتعني أف الكانف ىو موجود ىنا وليس في مكاف آخر، وأنو ليس دازاين :

 (. 50كاننا صوريا مف أفكار الميتافيزيقا التقميدية. أنظر:)جاف غرانداف، المنعرج الييرمينوطيقي لمفينومينولوجيا، ص
950صالمرجع السابؽ،  : مدخؿ إلى الييرمينوطيقا،عادؿ مصطفى، فيـ الفيـ  2  

65، المرجع السابؽ، صالفمسفي المعاصر عبد الرزاؽ الدواي، موت اإلنساف في الخطاب    3  
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ر بأف فكر الوجود ال يمكف أف يعتبر نزعة لإلجابة عف كؿ ىذه األسنمة، يجيبنا ىيدغ 
إنسانية، "طالما ظمت النزعة تفكر مف وجية نظر ميتافيزيقية، أي طالما ظمت تيتـ باإلنساف 

ة وتتخذ مف العالـ عمى حساب الوجود: تيتـ بو كذات وكإرادة، تضع نفسيا في مركز الصدار 
موضوعا لمعارفيا ومجاال لفعالياتيا، ليس االىتماـ األساسي لفكر الوجود ىو اإلنساف، بؿ 
ىو الوجود ذاتو، إف فكر الوجود ال ييتـ بالمستوى الذي يوجد فيو البشر، بؿ بالمستوى الذي 

 .1ال يوجد فيو إال الوجود ذاتو"

و لمنزعة اإلنسانية، الينبغي أف نفيـ منيا بأف لقد وضح ىيدغر مرارا وتكرارا بأف مناىضت 
فمسفتو ىي فمسفة ال إنسانية، وبالنتيجة تصبح كتبرير لما ىو غير إنساني. ويبيف أف "الغاية 

ال  .2"مف تمؾ المعارضة نبيمة وىي ترمي إلى إعطاء النزعة اإلنسانية معنى عميقا وقويا
 حتى اآلف التعبير عنو.ية ميتافيزيقا يمكف أل

إف تحميالت ىيدغر التقويضية لمذات اإلنسانية، تنتمي ىي األخرى إلى فمسفة "موت  
اإلنساف"، "إنيا ذاتيا، تعتبر أحد المنابع الرنيسية لتيارات تمؾ الفمسفة، إذ ىي أخذت)...( 

-نساف"إلى الدعوة إللغاء الذات، فإف المفارقة التي تثار أمامنا اآلف، ىي أف "موت اإل
. 3صارت عند ىيدغر تبشيرا ببزوغ فجر جديد وأصيؿ عف اإلنساف"-لميتافيزيقياإلنساني أو ا

وىو عندما ينتقد، فيو ينتقد النزعة اإلنسانية باسـ اإلنساف نفسو وباسـ معناه الحقيقي 
 واألصمي.

قامت  بنموذج بشرية العصر اليوناني ولذلؾ -سمفا كما قمنا-لقد أعجب ىوسرؿ  
وذلؾ  ،البشرية األوروبية بؿ البشرية جمعاء واالقتداء بذلؾ النموذجبتجديد فينومينولوجيا ال

نيا الفمسفة باعتبارىا العمـ الشامؿ إ ،في فكرة الفمسفة والتي تتحدد بإحياء الغاية البدنية
                                                           

.66المرجع نفسو، ص  1  
.66، المرجع السابؽ، صالفمسفي المعاصر عبد الرزاؽ الدواي، موت اإلنساف في الخطاب   2  

.66المرجع نفسو، ص   3  
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إنسانية دفيا تشكيؿ ىكاف ىذا الشكؿ الثقافي الفمسفي اليوناني يتضمف غاية  ،الصاـر
 إف)...( اإلغريؽ،مرجعيا دانما  ىوسرؿ إليياينشدىا ويسعى "التي  بشريةال . إفحقيقية

تسميتيا بيذا االسـ  إف ،الفمسفية اإلمكانيةالقادرة عمى  اإلنسانيةىو تمؾ  إغريقيمانسميو 
نماوحقوقيا  إنسانيةىـ الذيف أسسوا أوؿ  اإلغريؽاليعني أف  كمما حدثت أزمة فإننا نجد  وا 

  .1حال ليذه األزمة اإلنسانية" اإلغريقيفي النص والفعؿ 

مف  اإلنسانية األوروبيةتساىـ في إنقاذ  اإلمكانية التياإلنسانية اإلغريقية  عند ىوسرؿيجد 
كاف  ألف البشرية اإلغريقية ،ذاتيا مف جديدتشكيؿ  إعادةوبالتالي تستطيع بفضميا  ،األزمة

حريتو  ،تاريخو ،ماىيتو ،فيما يتعمؽ بحياتوو  اإلنسافشغميا الشاغؿ البحث في مسانؿ 
 أخالقو. و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .83ص  ،المرجع السابؽ ،دموند ىوسرؿإالمنيج الظواىري عند  ،مصطفى تيمويف 1
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 خالصة:

تعتبر تحميالت ىوسرؿ المتمثمة في فمسفة الثقافة، محاولة جرينة مف ىوسرؿ، حيث  
حوؿ تفكيره مف االىتماـ بالمسانؿ العممية والرياضية إلى االىتماـ بالمسانؿ الثقافية 

البشرية وفي كؿ ما يرتبط بيا مف المسانؿ، واإلنسانية، لقد كمؼ نفسو مسؤولية التفكير في 
فقد رأينا كيؼ قاـ بتحميؿ األزمة الثقافية التي عايشتيا اإلنسانية وتشخيصيا وبعد ذلؾ العمؿ 
عمى ايجاد الحموؿ لمتخمص منيا، وكاف التجديد الثقافي ىو مشروعو، حيث نجده وضع 

، فوجد فكرة الجماعة والترابط، شروطا وممكنات لتجديد الثقافة وتأسيس اإلنسانية مف جديد
وفكرة العمـو األخالقية الشرط األساسي لقياـ عممية التجديد الثقافي. إف ىدؼ ىوسرؿ ىو 

 تحقيؽ إنسانية ثقافية فمسفية.

يرى ىوسرؿ بأف البشرية خالؿ تطورىا عرفت أنماطا مختمفة مف الثقافة، حيث كانت كذلؾ 
ة يعتبر نمطا سابؽ عمى العمـ، وأسموب الحياة خالؿ ىذا الثقافة الدينية، ىذا النمط مف الثقاف

النمط بداني وعممي، لكف بالرغـ مف ذلؾ فيو يعتبر األصؿ األوؿ لنشوء وتطور الثقافات، 
أما النمط الثاني ىو الثقافة العممية والتي يقوؿ عنيا ىوسرؿ أنيا تمثؿ المعنى الحقيقي 

 طالقا مف العقؿ الفمسفي.لمثقافة ولإلنسانية، ألنيا ثقافة مبنية ان

لقد شكؿ اإلنساف داخؿ فينومينولوجيا ىوسرؿ محورا أساسيا، واعتبره ىوسرؿ كانف ثقافي 
وخيري، وىو المانح لممعنى. والحياة الثقافية الخالية مف اإلنساف ال يمكف أف نقوؿ عنيا 

 حقيقية وأصمية.
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فينومينولوجيا ىوسرل مكانة خاصة في الفكر الفمسفي، كونيا عمما صارما ومنيجا  تحتل

إن اليدف الذي  في كيفية العيش.متميزة ىو أنيا فمسفة  ياالذي يجعل مناألمر  جديدا. و

 تسعى إلى تحقيقو ىو تشكيل "اإلنسانية الحقيقية" أي "اإلنسانية الترنسندنتالية الفمسفية".

من خالل المنيج الفينومينولوجي بدراسة وتحميل موضوع "األزمة" التي عرفتيا قام ىوسرل 

البشرية األوروبية. حيث كان ىذا ىو العمل الذي وجو فيو ىوسرل اىتمامو في اآلونة 

سبب ينتقد العموم الحديثة والنزعة الموضوعية المرتبطة بيا ألنيا ىي الو  األخيرة من حياتو،

 لمعنى.المباشر في ظيور أزمة ا

لقد واجيت البشرية األوروبية أزمة ثقافية عميقة، أصبحت تيدد وجودىا، وذلك راجع إلى 

أزمة واقعة في العموم الوضعية واإلنسانية، وحتى في الفمسفة. عرف العمم أزمة ألنو أقصى 

 النزعة اإلنسانية خارجا، ولم ييتم بدراسة "الذات اإلنسانية"، األمر الذي أدى إلى تدىور في

 .الثقافة األوروبية

 نتائجياالطعن في عمميتيا والتشكيك في  بذلك ال يقصد حديثةلمعموم الإن نقد ىوسرل 

بل بسبب داللتيا بالنسبة لمحياة. ويقول أن السبب الحقيقي الذي جعميا تسقط في األزمة ىو 

اإلغريق القديمة، إن  الغاية البدئية التي كانت مع ، غايتيا األصميةاغترابيا وابتعادىا عن 

بشرية العصر اليوناني القديم، إنيا الفمسفة بوصفيا  عندإال  تكنالثقافة الحقيقية واألصمية لم 

 شكال ثقافيا بامتياز.
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وذلك تأسيس العمم الصارم، وىذا ىو مطمب الفمسفة منذ بدايتيا،  ىي ىوسرلكانت رغبة 

الصارم يمثل اإلمكانية والسبيل  مسفيالفالعمم  إن ماكان يسعى إليو ىوسرل طيمة حياتو،

 وعميو تصبح الفمسفة كعمم شامل تتفرع عنو جميع العموم. ،إلعادة تشكيل جذري لكل العموم

ظيرت فينومينولوجيا الثقافة عند ىوسرل، أي  ومن خالل ىذا التحميل الفينومينولوجي لألزمة

توجيو البحث الفينومينولوجي ىذه المرة إلى كل اإلشكاليات المرتبطة بالثقافة كـ: )العمم، 

 الفمسفة، األخالق، التاريخ(.

إن التصور الفينومينولوجي اليوسرلي لمتاريخ اتخذ وجيتين متضادتان، حيث أن ىذا 

بالدراسة ضمن الفينومينولوجيا إال في مراحميا األخيرة، حيث لم يحظى  التاريخ"الموضوع "

قام ىوسرل في البداية بتعميقو ووضعو بين قوسين، حتى إلى أن تغيرت وجيتو وانتقل إلى 

التاريخ ىو التأمل الفينومينولوجي و يرى أن معنى انالبحث عن التاريخ وعن غائيتو، وعميو ف

 بل كان يقصد بالتاريخ مثمما يقوم المؤرخ، وم وتأريخياالتاريخي وليس تتبع تاريخ نشأة العم

األصل وتحديد  األولىستخراج االفتراضات ىو القيام بالتحميل الفينومينولوجي التاريخي ال

 بإستذكار ىذه البداىات والحوافز األصمية العمم الحديثيدعو  األول، ولذك نراه في مؤلفاتو

بب المباشر في تولد األزمة الثقافية. ألن ىذه البدايات واالرتباط بيا، ذلك أن نسيانيا ىو الس

 واألصول حسبو تمثل البدء األول لكل ثقافة متطورة.

الهندسة كشكل ثقافي يؤكد عمى ضرورة الكشف عن البوادر األولى لمثقافة، فمثال عمم  إنو 

راضات فيي قبل أن تظير عمى ىذا الشكل النيائي المتطور كانت ىناك بداىات وافتجاهز، 
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عمى ضرورة العودة إلى عالم العيش باعتباره كما نجده يؤكد التشكل.  عمىمسبقة ساعدتيا 

وال يمكن تجاوز األزمة إال من خالل إعادة ربط العمم الحديث بأساسو أصل كل عمم. 

 المنسي، الذي ىو عالم العيش.

يسعى ىوسرل من خالل فينومينولوجيتو لتجاوز األزمة الثقافية، ألن حسبو األمر سيكون أشد 

تعقيدا عندما تكون الثقافة في أزمة. ونجده يعرف الثقافة بأنيا ىي كل العموم والفمسفة، إنيا 

إذا تمثل المجال الممكن لمحياة الجماعية وعمميتو الترابطية. وال تكون ىناك ثقافة حقيقية إال 

كانت ثقافة إنسانية بمعنى الكممة، وألجل تحقيق الثقافة اإلنسانية يتطمب إنشاء فمسفة عممية 

 صارمة.  

لقد أعجب كثيرا بالتقاليد الفكرية التي يرى ىوسرل في البشرية اليونانية الخالص الثقافي، 

النسبة لو أرقى كانت سائدة آنذاك، وخاصة انبياره بالشكل الفمسفي، ىذا األخير الذي يعتبر ب

النماذج الثقافية، وعميو كان يحاول أن يعيد تشكيل البشرية األوروبية وفق الشكل الفمسفي 

 ولد العمم األوروبي من األفكار التي أنتجيا العقل أي روح الفمسفة.  اليوناني.

معبر عن ذلك، وخاصة  لقد تأثر ىوسرل كثيرا بالثقافة اإلغريقية ونصوصو دليال 

 تأسيس العمم األصمي وفي ويعترف بأىميتيما ودورىما الكبيرين في، أفالطونواط سقر فمسفة 

تشكيل إنسانية عقالنية بصفة حقيقية ومشتركة، ويعتبر أفالطون مؤسس األخالقيات 

أول من قاد  ىو يقول ىوسرل إن أفالطون االجتماعية، باعتبارىا األخالقية الحقيقية.

أيضا يعترف ىوسرل بالمساىمات الكبيرة  .االستقاللية الذاتيةاإلنسانية نحو طريق النمو نحو 
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، فسقراط قام بإصالح كبير لمحياة األخالقية، لسقراط وخاصة فيما يتعمق بفمسفتو األخالقية

إذن، وألجل  .حيث يؤول الحياة السعيدة الحقيقية عمى أنيا حياة تغمب عمييا العقل الخالص

يجب أوال أن نستعيد ذلك العمم األصمي الذي ظير أول مرة تحقيق الثقافة األصمية اإلنسانية 

 عند البشرية اليونانية.

رت العادة جالمعنى الذي  نفسليس  في فينومينولوجيا ىوسرللتجديد الثقافي ا  معنىإن  

تحويل  يقصد بو بل ، (مقترن بكل ماىو حديث ومعاصرمفيوم التجديد  تعريفو. )أيعمى 

تحميالت ىوسرل حول األزمة يستخمص من الثقافة الحقيقية،  إلىفة الثقافة المزيوتغيير 

باألزمة الواقعة في العموم والفمسفة، األمر الذي يدعو الوعي  معناهأن التجديد الثقافي الثقافية 

 إلى التفكير في مشروع التجديد وكانت الفينومينولوجيا ىو المشروع المطموب لدى ىوسرل.

لألوضاع المتدىورة  كانت نتيجةبل  ،صدفةن، لم  تأتي تجديد الثقافة، إذ إن فكرة 

آنذاك، ىي نتيجة أزمة عميقة واقعة في الثقافة )أي داخل العموم سواء الوضعية أو 

، لقد قام ىوسرل بتشخيص وضعية العموم ومساءلتيا عبر (، وأيضا داخل الفمسفةاإلنسانية

 األزمة.استخدامو المنيج الفينومنيولوجي ويحدد معنى وأصل 

نسانية بحاجة اإلف ،الثقافة الفمسفية اإلنسانية تشكيلقائم عمى ىوسرل  فينومينولوجيا ىدف

الفمسفة الجديدة والبديمة لتمك  حيث تعتبر ىذه األخيرةإلى الفمسفة العممية الصارمة، ضرورية 

 .الثقافة المزيفة
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شروط إلمكان ىوسرل  يحددالتجديد  بميمة تجاوز األزمة الثقافية، والقيامجل أل 

شرطين  إنو يضع. الحقيقيةو  تجديد ثقافة ما وبالنتيجة التمكن من تأسيس الثقافة األصمية

أما  العيش المشترك )الجماعة(، تحقق فكرةضرورة  يمتثل في الشرط األول :فينومينولوجيين

األخالق من ألن الثقافة التي تقصي  ،عموم األخالقىو وجوب تحقق فكرة  :الشرط الثاني

  مجاليا ال تعتبر حقيقية.

 الدينية، الثقافة  ويميز بينيا، المستوى األول ىو الثقافةىوسرل مستويات  يحدد

كما  فالدين وفق نمط حياتي ثقافي ديني، فالبشرية األولى ما قبل العمم والفمسفة كانت تعيش 

الثقافة ىو الطابع وما كان يميز ىذه  ىو أيضا حقا عنوان لمجال الثقافة يرى ىوسرل

خالل ىذه المرحمة الدينية العممية  تعيش حياتيا الناس كانت، البدائي والبسيط، حيث العممي

عمى الرغم من ذلك يقر ىوسرل بمدى لكن  تأويالت أسطورية.وفق تفسيرات و  القبمعممية

 .حياة البشريةأىميتيا في أىميتيا كونيا تمثل أصل بداية الثقافة العممية الفمسفية، عمى غرار 

الثاني يتمثل في الثقافة العممية، ىنا حسب ىوسرل بدأت البشرية في أما المستوى  

، التي ظيرت ألول التطور والتحضر، وىذه ىي الثقافة األصمية واإلنسانية التي نرغب فييا

الذين  (ونمعيم )اليونانيال إلم تتشكل أي الثقافة الفمسفية، ىذه األخيرة التي  مرة مع اليونان

 بامتياز. الفمسفة كشكل ثقافي أبدعوا

أيضا، ألنو ىو اآلخر كان بحاجة  "اإلنسان"نولوجي لمثقافة يلقد شمل التجديد الفينوم

قصاء، من ىنا اعتبر ىوسرل نفسو  عن  مسؤواللمتجديد، نظرا لما عانى منو من اغتراب وا 
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خو وحريتو وغيرىا من المسائل يتعمق بمعناه ومصيره وتاري رد االعتبار لموجود اإلنساني وما

حيث قام  "بتجديد  المرتبطة بو. وعميو كان عمى ىوسرل إعادة النظر في موضوع اإلنسان،

، وليس ىذا فقط بل ىو كموضوع ثقافي اإلنسان، اإلنسان كونو فرد وعضو في المجتمع

  وأخالقي ومانح لممعنى.

كمحاولة متواضعة، ألنو ال يمكن وفي األخير ال يسعنا إال القول بأن ىذا العمل يبقى 

اإللمام بكل اإلرث الفمسفي ليوسرل في صفحات قميمة، وبالتالي سنحاول التعمق أكثر في 

 فينومينولوجيا ىوسرل الحقا.
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 (Edmund. Husserl) رلـــــــــــد هوســــــــونـــــدمالسيرة الذاتية إل-3

ه:ــــــــــــــه وأعمالـــــــــــحيات  

ل ــــــأفري 8في  ـرل"هوســــ ألــــــــبرشت ــتافإدموند قوســـ "األلماني ولد الفيمسوؼ 

مف أبويف ييودييف. درس الرياضيات والفمسفة  (بإقميم مورافيا) بروسنيتس في مدينة 1859

. بعد حصولو مباشرة عمى ينــــــبرلأوال ثـ في  اليبزيغفي  1882و 1876بف عامي 

تفرغ لدراسة الفمسفة دراسة معمقة عمى  1983/ 1882شتاءالدكتوراه في الرياضيات في 

تحصؿ عمى التأىيؿ مف خالؿ موضوع حوؿ  الـــــــه. فيفيينافي "انوـــــفرانتسبرنت"يدي 

ىناؾ قاـ بالتدريس بصفتو أستاذا جامعيا مف عاـ  تحميالت سيكولوجية.مفيوـ العدد: 

مؤلفو الرئيسي األوؿ  "هوسرل"نشر 1901/ 1900. في عاـ 1901لى غاية إ 1887

في جزئيف. بفضؿ ىذا المؤلؼ تـ  أبحاث منطقيةالذي أسس بواسطتو الفينومينولوجيا. وىو 

 ولـ يتسنى لو التمتع برتبة أستاذ عادي غوتينغنكأستاذ غير عادي في  1901تعيينو عاـ 

 .1906أي عاـ  ،ال عندما بمغ سبعا وأربعيف عاماإ

كرسي الفمسفة في  1928لى غاية التقاعد عاـ إ 1916منذ عاـ  "رلــــــــهوس"شغؿ  

 عاـ ل ــــــــــــــــــأفري 27. توفي ىناؾ في "رــــــــــــن هايدجــــــــمارت"لى أف خمفو إفرايبورج 

أو مايسمى  ،مجموعة مف التالميذ واألصدقاء هوسرل التفت حوؿ غوتنغن في 1938

اتجاه نشأ ىناؾ.  ميونيخ. وسرعاف ماظير الى جانبيا في لمفينومينولوجيا غوتنغنمدرسة 
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 الغوتنغيوكذا مع تمميذه  موريس غايغر وألكسندر بفيندر الميونيخييفبالتعاوف مع الفالسفة 

الذي درس سابقا في  ماكس شيمرالذي قضى نحبو بعد ذلؾ في الحرب العالمية األولى و

الكتاب السنوي لمفمسفة واألبحاث الفينومينولوجية  1913عاـ  "رلــــــــــهوس"أسس  ،برليف

الفينومينولوجي. ىاىنا ظيرت األعماؿ المذكورة سابقا  لى مركز ألعماؿ البحثإالذي تحوؿ 

 لكف أيضا أعماؿ فمسفية أخرى متميزة في الثمث األوؿ لقرننا ،رــــــــوهيدج شيمر لكؿ مف

 "رلــــــــلهوس"أسماء أخرى عرفت أيضا بمعزؿ عف الكتاب السنوي مثؿ اسـ المساعدة األولى

الديانة الكاثوليكية وأصبحت بعد ذلؾ راىبة  الييودية األصؿ التي اعتنقتأديت شتاين 

رومان "وكذا اسـ  ،االعتقادوالتي لقيت حتفيا في األخير بإحدى معسكرات  ،كرممية

وىو فيمسوؼ تشيكوسموفاكي  "يان باتوكا"، الفيمسوؼ البولوني ذي التأثير الواسع ،"انغاردن

نساف وأيضا حقوؽ اإلعالف عف اإل باسـمشيور أصبح فيما بعد معروفا بصفتو ناطقا 

 المذاف درسا بعد الحرب العالمية الثانية في الواليات المتحدة. آرونغورفيتش وألفرد شوتس

أفكار لفينومينولوجيا "الكتاب السنوي بمؤلؼ تمييدي يحمؿ عنواف  "لـــــــرهوس"افتتح 

لكتاب قدر في ثالثة كتب لـ ينشر منيا في حياتو سوى ا  "وفمسفة فينومينولوجية خالصة

المؤلؼ الرئيسي الثاني  (1األفكار )(. مع كتاب 1األفكار األوؿ ) الذي صار فيما بعد بػ

الفينومينولوجيا توجيا  "هوسرل" أعطى ،األبحاث المنطقية سنة بعد 31الذي صدر  لهوسرل

أف يقبموه مرة أخرى يمر وقت وميونيخ  غوتنغنجديدا لـ يستطع لألسؼ رفقاء دربو مف 

 سمع ىذا األخير 1928 ففي عاـ ،أعماال أخرى ميمة "هوسرل"طويؿ قبؿ أف ينشر 
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مف أجزاء قديمة لمحاضرات أديت شتاين بأف يصدر نصا أعدتو وجمعتو  لهيدجر

فينومينولوجيا الوعي  وىو النص الذي صار معروفا بمحاضرات في ،ومخطوطات أبحاث

 .الداخميالزمني 

المنطق الصوري نفسو مؤلفا تمييديا جديدا بعنواف  "هوسرل"ينشر  1929في عاـ 

ثـ قاـ السربون بباريس بجامعة  "هوسرل"لى محاضرتيف ألقاىما إ باإلضافة، والترنسندنتالي

 الفينومينولوجيا وتأمالت ديكارتيةإلى بمدخل لى ماعرؼ بعد ذلؾ إبتوسيعيما مرة أخرى 

كجزء  1950ال عاـ إبالمغة الفرنسية ولـ تنشر الطبعة األلمانية  1931التي ظيرت عاـ 

مف نشر جزء مف  1936عاـ  "هوسرل"أخيرا تمكف  ،"هسرليانا"أوؿ مف الطبعة الكاممة 

أو الذي عرؼ بعد  "الترنسندنتالية الفينومينولوجيا أزمة العموم األوروبية و"كتابو األخير 

بسبب ظروؼ الحرب العالمية الثانية ومالحقة الحزب  ألمانياوىذا خارج  ،"باألزمة"ذلؾ 

ولكف بطريقة جديدة كؿ  لى الفينومينولوجياإالنازي لمييود. ولقد كاف ىذا الكتاب بدوره مدخال 

 .ىسرليانا"" مف سادسكجزء  3591ال عاـ إيظير  الجدة. أما الكتاب الكامؿ لألزمة فمـ

 الندغرب لودفيغ "لهوسرل" الذي أعده وأخرجو التمميذ السابؽبالمثؿ لـ يظير التأليؼ 

. بغض النظر عف 3511ال عاـ إبيف مخطوطات البحث  ،نفسو "هوسرل"بتكميؼ مف 

لـ  بفينومينولوجيا الوعي الزمني الداخميوالمحاضرات الخاصة  األبحاث المنطقية

ما غير كاممة إتخطيطية وىذه كما ذكرنا  في حياتو سوى كتابات تمييدية "رلــــهوس"ينشر

 لهوسرل ما أف بعضيا لـ ينشر أصال بالمغة األلمانية. غير أف العمؿ الحقيقيا  جزئيا و 
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اليتركز في مثؿ ىذه األعماؿ التمييدية بؿ في تحميالتو الفينومينولوجية الممموسة التي 

. هوسرلضمنيا  بتحميالتو  هوسرلفبعمؿ دؤوب ال يعرؼ الكمؿ مأل  في أفكاره يوما بعد يـو

ف قوتو إ. غابمسبارغار بإستينوغرافيا1938 / 1890بيف عامي  ألف صفحة 45حوالي 

اإلبداعية وانكبابو التاـ عمى عممو لـ تثنيما مضايقات النازييف الذيف منعوه في األخير حتى 

 مف دخوؿ الجامعة.

 "رلــــهوس"مكانية وقوع مخطوطات أبحاث إظير خطر  1938عاـ  "هوسرل"بعد وفاة 

بريدا األب  هرمان ليوفانال أف إالتي تعد الثمرة الحقيقية لعمؿ حياتو بيف يدي النازييف 

مف بطش االشتراكييف  "لهوسرل"رث الفمسفيالفرانسيسكاني البمجيكي استطاع أف ينقذ اإل

وقد بدأ ىذا األرشيؼ ينشر  ،وىذا مف خالؿ مغامرة فريدة مف نوعيا ،(النازيينالوطنييف )

الذي أسس الحقا بجامعة كولونيا مجموعة  "هوسرل" أرشيؼ بالتعاوف مع ،1950منذ عاـ 

التي سبؽ أف أشرنا الييا. ىذه الطبعة التاريخية  "هوسرليانا"تحت اسـ  "هوسرل"مف كتب 

كما تشمؿ  ،بنفسو أو التي أعدىا لمنشر "هوسرل"النقدية الكاممة تشمؿ األعماؿ التي نشرىا 

لى مختارات مف إالمداخالت والمقاالت باإلضافة  ،أيضا أىـ المحاضرات غير المنشورة

 .ات أو كأجزاء مستقمةمخطوطات األبحاث المنطقية حسب الموضوعات إما كممحق

 

 
                                                           

  لقد تـ اإلعتماد عمى موسوعة األبحاث الفمسفية في إعداد السيرة الذاتية ليوسرؿ. أنظر: )عمي عبود المحمداوي، الفمسفة  
   (.311، 315المعاصرة )الجزء األوؿ(، موسوعة األبحاث الفمسفية، ص ص: الغربية 
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:فهرس خاص بأهم مصطلحات فينومينولوجيا إدموند هوسرل-2  

 العربية الفرنسية األلمانية
Krisis crise                   أزمة

      
Ursprung Origine أصل 
Ruckgang récession ارتداد 
Réaktivierung réctivation إعادة 
Horizont Horison أفق 
Idealisierung Idéalisation أمثمة 
Moglichkeit possibilité إمكان 
Mensch Homme إنسان 
Humanitat Humanisme إنسانية 
Menschenheit Humanité  إنسانية 
Epochè Epochè إيبوخي 
Ethik Ethique إيتيقا 
Anfang Commensement بدء 
Einsicht Evidence بداهة 
Intersubjektivitat Intersubjectivité بينذاتية 
Geschichte Histoire تاريخ 
Geschichtlichkeit Historicité تاريخية 
Begrundung Fondation تأسيس 
Besinnung Méditaion تأمل 
Erneuerung Renouveau تجديد 
Erscheinung  Apparition تجمي 
Tradition Tradition تقميد 
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Transzendental Transcendantale ترنسندنتالي 
Bildung Formation تشكيل 
   
Sich andern  Changement   تغيير 
Kommunikation Communication  تواصل 
Kultur  Culture   ثقافة 
Germainschaft Communauté جمع 
Intuition  Intuition حدس 
Leben Vie حياة 
Echt Véritable                        حقيقية 
Exaktheit Exactitude دقة 
Bedueutung Signification داللة 
Réligion Réligion دين 
Subjekt Sujet ذات 
Subjektivitat Subjectivité ذاتية 
Réduktion Réduction رد 
Geist Esprit روح 
Skepsis Doute ريبية 
Zeit Temps زمان 
Kausalitat Causalité سببية 
Psychologie  Psychologie سيكولوجيا 
Allheit Totalité شمولية 
Ding chose شيء 
Streng Strictement صارم 
Bild Image صورة 
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Notwenddigkeit Nécessité ضرورة 
Naturlich Naturel طبيعي/أصمي 
Phanomen Phénomene ظاهرة 
Lebenswelt Monde de la vie عالم الحياة 
Wissenschaftichkeit Scientificité عممية 
Praktisch Pratique                        عممي 
Télos  Télos غاية 
Individuum Individu فرد 
Kunst Art فن 
Phanoménologie Phénoménologie فينومينولوجيا 
Aprioritat A priori قبمي 
Intentionalitat Intentionnalité قصدية 
Entelechie Entéléchie كمال 
Unendliches Infinit ال متناهي 
Logos Logos لوغوس 
Essenz Essence ماهية 
Unmittelbare Imédiat مباشرة 
Rein Pur محض/ خالص 
Sinn Sens معنى 
Erlebnis Vécu معيش 
Einzel Singulier مفرد 
Praxis  Praxis ممارسة 
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Quelle Source منبع 
Logik Logique منطق 
Methode Méthode منهج 
Falschung Faux                            مزيفة 
Subjectivismus Subjectivisme نزعة ذاتية 
Naturalismus Naturalisme نزعة طبيعية 
Objectivismus Objectivisme نزعة موضوعية 
Theorie Théorie نظرية 
Kritik Critique نقد 
Renaissance Renaissance نهضة 
Geométrie Géométrie هندسة 
Vorschreiben Prescrire وصف 
Position  Position وضع 
Bewusstsein  Conscience وعي 
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