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  * الظــاهراتيـة
 فيليب هونيمان
 إستيل كوليش

 حسن الطالب : ترمجة 
  

  
وما جيمع بـني املفكـرين      . الظاهراتية إحدى األفكار األساسية يف فلسفة القرن العشرين        تعترب

والواقـع أن   . الداعني هلا هو جلوؤهم إىل املسعى الفكري نفسه أكثر مما جتمعهـم وحـدة املعتقـد               
. ىل معاجلة املشكالت الفلسفية من خالل وصف كربيات أنواع التجارب اإلنسانية          الظاهراتيني يرمون إ  

والفكرة األساس اليت تقوم عليها الظاهراتية هي أن لكل جتربة من جتاربنا شكال خاصا تقتضيه طبيعـة                 
الشيء الذي هي بصدد تناوله، حبيث يكون يف وسعي وأنا أحلل بنية جتربة معينة الوصول إىل خطاب                 

ولفهم ذلك يتعني توضـيح مفهـوم       .  ألن جييب على التساؤالت املطروحة حول الشيء املذكور        قابل
أيا كانت طبيعة هـذا     . شيء متموضع يف الفضاء   : لنأخذ مثاال أثريا لدى هوسرل      . شكل التجربة هذا  

قابلة صحيح أا قيود غري مرئية، منذ الوهلة األوىل، لكنها          . الشيء، فإن جتربته ستخضع لبعض القيود     
إذ ال ميكن رؤية شيء متموضع يف الفضاء يف كليته دفعة           : ألن تدرك إذا ما أعملت فيها فكري قليال         

. كما جيب أن تكون هذه الرؤيات منسجمة      . واحدة، وإمنا جيب أن يدرك ضمن رؤيات متعددة متتالية        
ا القبيل أن   هكذا يوضح حتليل من هذ    . ويف وسع كل رؤية على حدة أن تصحح كل الرؤيات األخرى          

من مث فإن هذه البنيـة      . على التجربة، كيفما تكون جتربة لشيء فضائي، أن متتلك هذه البنية الواضحة           
ومن جهة أخرى فإننـا، بوصـفنا       . ومبعزل عنها، أو بدوا، لن نكون أمام شيء فضائي        . معطاة قبال 

ما دام أن الكينونة    ".  الفضاء الكينونة يف " لتجربة شيء فضائي يف حدها األدىن، نكون قد فهمنا معىن           
وـذا  . يف الفضاء تعين، بشكل أدق، قابليته أن يكون موضوع  جتربة للشكل اليت أشرنا إليها لتونـا                

املثال نكون قد فهمنا كيف ميكن لوصف التحربة املعيشية اخلاصة بشيء ما أن تفضي بنـا إىل معـىن                   
  .ذلك الشيء
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، وحنن نعيش يف خضم التجارب، عادة ما يكون انتباهنا          أوالمها أننا : " لنشر إذن إىل مسألتني     
مشدودا ومنصرفا إىل موضوع التجارب ال إىل البنية القبلية حيث  أنه يتوجب حتويل االهتمام حـىت                 

ويوجد ضمن أمناط خمتلفة، عند معظم املفكرين، ضرورة حتويل زاوية النظـر،            . تظهر هذه البنية القبلية   
حماور عديدة للظاهراتية تبعا للحدود اليت تتبنني فيها التجربة على حنو خيتلـف        ثانيهما أننا سنكون أمام     

 وهكذا  -... الشيء الفضائي، موضوع رياضي، موضوع شعوري      -باختالف املوضوعات اليت تتناوهلا     
نتحدث عن ظاهراتية لإلدراك وظاهراتية لإلرادة وظاهراتية للشعور، وظاهراتيـة للـدين، وأخـرى              

ذا السبب فإن ظهور الظاهراتية يسري على قدم وساق بوضع مجيع ميـادين التجربـة يف           اخل وهل ...للفن
 .نفس املقام

 
 الظاهراتية مبا هي عودة إىل األشياء ذاا-

وضمن هذا املنظور ميكن التفكري يف مجيع املشكالت الفلسفية انطالقا من فحص جلميع املعيشات اليت               
عى الظاهراتية إىل إدراك ماهية الزمن تأمليا بالقياس مـثال إىل           وهكذا لن تس  . نصطدم فيها مبوضوعاا  

" الزمن هو كينونـة املفهـوم     ( "أوبالقياس إىل املفهوم    ) أفالطون" الصورة املتحركة للخلود    ( "اخللود  
ذكرى، : بقدر ما سينصب اهتمامها على التجارب األكثر داللة حيث نعيش حلظة من الزمن              ) هيجل  

" وإذا ما ذكرنـا أن الكلمـة       . ففي هذه التجارب يبدو الزمن نوعا ما هو نفسه        .. ..أمل، يأس، توقع  
وقد . سنفهم ملاذا مسيت هذه الفلسفة بالفلسفة الظاهراتية      " ما يبدو وما يظهر   "تعين اشتقاقيا   " ظاهراتية

اا  يف    عودة إىل األشياء  ذ     «": صاغ هوسرل، مؤسس هذه الفلسفة، هذا املقتضى يف الطبيعة اإللزامية           
   على القضية والرهان والعلـة        sache : حيث يدل فعل    ). 1900" ( أحباث يف املنطق  : " مقدمة كتابه   

ففضال على بناء نظريات حول العامل، يتعلـق        . أكثر مما يدل على الشيء يف معناه املوضوعي الفيزيقي        
ث ترتسم األشياء، وبشكل    األمر عند هوسرل مبناصرة وتشجيع النظرة االسترجاعية حنو املعيشات حي         

  .غري مرئي، على الذات اليت نروم التفكري فيها
من املمكن فهم مناحي التجديد اليت جاءت ا الظاهراتية إذا ما قابلنا هذه املناحي مبا ميكـن                 

فبينما يتعلق األمر مثال بطرح سؤال حول اجلميل، فإن امليتافيزيقـا           " .امليتافيزيقا: " تسميته مؤقتا هنا    
؛ اجلميل هو احلقيقة املدركة داخل النظـام        )أفالطون(اجلميل هو احلسن    : نتج أطروحات من قبيل     ست

والشيء نفـسه   . ، فيما ستفحص الظاهراتية الطرق اليت يحس من خالهلا باجلمال         )هيجل( االستيتيقي  
ق بالربهنة على وجوده    فلم يعد األمر يتعل   . ينطبق على مفهوم أساس يف ا مليتافيزيقا التقليدية أال وهو اهللا          
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انطالقا من إمكانيته ككائن غري متناهي وال البحث يف صفاته وإمنا بوصف األبعاد األساسية للتجربـة                
وهنا يالحظ بأي معىن من املعاين وجهت الظاهراتيـة الـسؤال           ... الدينية كاإلميان والعالقة باملقدس   

وبالتـايل  ) اهللا كمثال هنـا   (  حول الظاهر    الفلسفي حنو إضاءة الظاهر وداللته من خالل ممارسة حياد        
 ).مثالية، واقعية، روحية ( اإلمساك عن تبين أي أطرورحة ميتافيزيقية حول طبيعة ما هو موجود 

ويتيح هذ التحفظ إزاء احلاالت املتافيزيقية متييز الظاهراتية عن التيارات الفلسفية الـيت سـبقتها وإن                
العـودة  "وال جيب، بصفة خاصة، تأويل شعار    . معظم األحيان كانت عملت على اقتراض مفاهيمها يف       

 كل معرفة نامجـة     -ذلك أن التجربة تنطلق من أطروحة       . بوصفه مبدأ جتريبيا أساسا   " إىل األشياء ذاا  
 وهي أطروحة التدعمها الظاهراتيـة      -أو بتعبري دافيد هيوم ، كل فكرة تعكس انطباعا ما           . عن جتربة   

  .ظرية فيما خيص طبيعة املعرفةألا ال تفترض أية ن
 نفسها قد مت استعماهلا قبل هوسرل وإذا تركنا جانبا إشـارة            »ظاهراتية«ومع ذلك فإن كلمة     

المبري وكانط من بعده إىل الكلمة لكن مبعىن خاص وحمدود جند أن هيجل هو الذي أضـفى عليهـا                   
ن، توضيح االختالفات القائمة بـني      ولتاليف اللبس ينبغي إذ   . »ظاهراتية العقل «مسحة نسقية يف كتابه     

  .هذا العمل األخري وبني الظاهراتية املنحدرة عن هوسرل 
 علـى احلقـل     »الوعي« وتدل كلمة    »علم جتربة الوعي  «ظاهراتية على   ] يطلق هيجل مصطلح    

 يف الوقت   »ووعيا بالذات « مبوضوع معني    »وعيا«الذي يظهر فيه موضوع لذات معينة لتكون بالضرورة         
) لذاتـه (إذ ال يعرف الوعي ذاتـه       «:  غري أن هذين املظهرين من مظاهر الوعي ليسا متساويني           .نفسه

تشديدا علـى  - فتسمي السريورة اليت مبوجبها يقول ا الوعي   »التجربة«أما  ).  يف ذاته (مثلما هو عليه    
. ه ووعيه بذاتـه   حيث تتغري عدم الالمساواة بني وعيه لذات      :  بوصفه ذاتا    -عدم مالءمة فكرته ملوضوعه   

من مت تكون جتربة الوعي هي تلك اليت مبوجبها ينتقل الوعي املباشر عرب األوجه املختلفة  لعدم مساواته                  
اخل وكل منها تقوم بإزالة التناقضات القائمـة يف         ...الوعي والوعي بالذات، والعقل واالدراك    -مع ذاته   

 معرفة هذه الـسريورة     «ظاهراتية العقل   «ذا تكون   هك.  سابقه لتنتج بالتايل، لذاته ما هو عليه يف ذاته        
 أعين معرفة هوية الفكـر والكـائن وهويـة الـذات            »املعرفة املطلقة «اجلدلية اليت تصب وتكتمل يف      

أي مرحلة يظهـر فيهـا    : بيد أن هذه الظاهراتية ليست سوى مرحلة من مراحل الفلسفة           . واملوضوع
ي ظاهرة العقل أي ظاهرة يتم حصرها والـتحكم فيهـا           العقل لذاته بوصفه وعيا؛ وهكذا يكون الوع      

  .عندما يصل العقل ظاهراتيا، إىل معرفة نفسه يف ذاته ولذاته
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إىل معرفة التجربة باعتبـار     ) هيجل وهوسرل ( عند الفيلسوفني    »ظاهراتية«من مث يشري مصطلح     
 رأي هوسـرل  تـشمل       اهتمامها مبا يظهر،  لكن التشابه بينهما يقف عند هذا احلد، فالظاهراتية يف            

الفلسفة كلها، أما عند هيجل فهي، على النقيض من ذلك، ليست سوى مرحلة تسمح بالوصـول إىل    
 ) املوسوعة(مستوى هوية الفكر والكائن حيث ينكتب النسق 

 
  :السياق الفلسفي لنشأة الظاهراتية

مبعناها سالف الذكر، اطراح لكل ميتافيزيقا   ) نسبة إىل هوسرل  (مثة، يف مرتكز املسعى اهلوسريل      
    تبجل من القيم وتكون من إنتاج مفكـر بـصيفة              »رؤية للعامل «بالتحديد أطراح الفلسفة بوصفها     

لكنه حييل أيضا يف زمن أقـرب إىل هورسـل إىل        . وحييل مفهوم الفلسفة إىل شوبنهاور ونيتشه     . املفرد
إلنسان من خـالل تأمـل يف       فقد كانت فلسفة ديتلى تستهدف التفكري يف خصوصية علوم ا         . ديتلي

ذهنية املاضي أو الذهنية    (من مث فهو تقابل بني مسألة الفهم   عرب التعاطف  مع اآلخر               . تارخيية العقل   
حينئذ تغـدو   . يف علوم اإلنسان وبني التفسري بفضل القوانني املوجودة يف علوم الطبيعة          ) اخل...األجنبية

تتـيح  ]  الفـسلفة �إا  . ة معينة وبالتايل فهي شبيهة بالفن     الفلسفة تعبريا عن أسلوب يف احلياة يف فتر       
وعلى هذا النحو ينضم ديتلـي      .  بكشفها ملظهر تارخيي من حياة اإلنسانية      «رؤية للعامل   «للناس إمكانية   

بدافع جعلها من احلياة  املقولـة        »فلسفة احلياة «إىل جمموع األفكار الرومانسية لنهاية القرن اليت مسيت           
  .األساس   

 يؤكد هوسرل إىل جانـب صـورة        »علما صارما :الفلسفة  «:  عنوانه   1911ويف بيان ظهر عام     
الفلسفة هذه، وجود إمكانية  فلسفة بوصفها علما، وهي اإلمكانية اليت حتققها الظاهراتية وجتـسدها               

 .خلطوط العريضة  يف أعمال عديدةا1900وقد وضع هلا هورسل منذ عام -واقعا ملموسا 
وهكذا تنقسم فلسفة رؤية العامل و الفلسفة العلمية جذريا بوصفهما  فكرتني مثاليتني مرتبطتني لكنهما               

ويتعلق األمر هنا بعدم ترك العلوم الدقيقة وحدها تنفرد بالصرامة          .  ال تستطيعان أن تندجما فيما بينهما     
حة اليت كرسها تفوقها إزاء ايديولوجيتـها التلقائيـة التجريبيـة           دون غريها ومبقاومة مسلمتها الواض    

هيمنت فلسفة اللغة األملانية عـالوة علـى        ) القرن التاسع عشر  (والوضعانية، ففي اية القرن املاضي      
 اليت لقيت رواجا من خالل العديد من االجتاهات الفكرية الكربى، الكانطية اجلديـدة              »فلسفة احلياة «
اليت بلورت نظرية للمعرفة على غرار النظرية االستعالئية الكانطيـة          ) ، هريمان كوهن  ريكر، كاسرير (

م ,يف اسـتنادها إىل ه      ) J.S.Mill(   و ج،س مل       )wundt(ووند  (وكذا التجريبية ذات الرتوع النفساين      
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)Hume(          وكذلك أتباع العامل النفساين فيشنر    )Fechner(       لواقع، أن   اليت ترى يف ا    1960   بدءا من عام
  .الطبيعة االنسانية أساس كل معرفة

من مث نشأت الظاهراتية بوصفها اكتشافا لطريقة جديدة يف التفلسف وتنمار مـن جهـة أوىل            
 لفلسفة احلياة وترفض، من جهة أخرى، النظريات الـيت          »رؤيات العامل «بصرامتها عن امليتافزيقا وعن     

ولئن كان معظم   . ات ومناهج علوم الطبيعة أساسا وقاعدة     تتفق، رغم تباينها العميق، على اختاذ إشكالي      
الظاهراتيني الالحقني قد كفوا عن ممارسة مثل أعلى لفلسفة بوصفها علما فإن أحدا منهم، مع ذلـك،          

تلك الصرامة اليت دفعت هوسرل حتديدا إىل أن جيعلـها صـرامة            . مل يتنازل عن مطلب صرامة املسعى     
 .علمية

 اهراتية االستعالئية املفاهيم األساسية للظ
 : أولية الوعي -

متثلت أحد االختالفات األساسية يف حقل الفلسفة يف االختالف القائم بني الفكر وبني األشياء املادية،               
وسنرى يف النص التايل كيف يعيد هوسرل التفكري يف هذا االختالف إذ مل يعد األمـر يتعلـق ههنـا     

  . باالختالفات
نذ ديكارت، بني الفكر واألشياء املادية أحد االختالفات األساسية يف          يعد االختالف القائم، م   

إذ مل يعد يتعلق    . الفلسفة، وسوف نرى يف النص التايل، كيف أعاد هوسرل التفكري يف هذا االختالف            
األمر ههنا باالختالفات القائمة بني جوهرين، أعين بكائنني  دائمني بذاما، ومنغلقني على نفسيهما،              

وهـي كلمـة    )  (Erlebnis(»معيش«كينونة شيء وكينونة    :  بشيئني  بل بطريقتني يف الوجود        وأخريا
، فكرة ،شعور، إرادة  ما، وباختصار كل ما يستطيع وعي مـا جتريبـه يف                »جتربة«: تترجم أيضا بـ    

 ).ذاته
يف هـذه   فبما أن احلدس يتمثـل      : وحييل ما سبق إىل الدور التأسيسي للحدس يف الفلسفة الظاهراتية           

التجربة  اليت تتجلى ذاا إىل وعينا فإن هناك طريقتني خمتلفتني بنيويا هلذا التجلي سـتحددان نـوعني                  
 : خمتلفني أصال للكينونة 

...]. �الكائن بوصفه معيشا والكائن بوصـفه شـيئا         : أال وهو   : هكذا نالحظ ظهور متييز أساس      «
وتنطبق هذه  اخلاصية على مجيع التحديدات الـيت          »كليته«فالشيء هو موضوع إدراكنا كما يربز يف        

إن معيشا معينا ال يتجلى من خالل       . »واقعية« و   »حقيقية«نصادفها يف كل حالة داخل االدراك  بطريقة         
 يعجـز فيـه     »ال يتعلق األمر خباصية عرضية للشيء أو بعبث خاص بتكوننا االنساين          . النظرة االمجالية 
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    وعلى النقيض من ذلـك حنـن       . ا إال بواسطة نظرات إمجالية  ليس غري       إدراكنا عن بلوغ األشياء ذا
وهو نفس التناول باملعىن األوسـع  الـذي   (فجوهر الشيء الفضائي ذاته    : نتواجد على صعيد  البداهة    

 يعلمنا أن هذا النوع ال ميكن من حيث املبدأ أن يتجلى لإلدراك إال عرب النظـرة    »األشياء املرئية «يدخل  
  .وهكذا يعلمنا جوهر الكوجيطو واملعيش عامة، أن املعيش يقصي طريقة الكينونة هذه. االمجالية 
بول : ، ترمجها عن األملانية     1913أفكار توجيهية من أجل ظاهراتية، خالصة وفلسفة ظاهراتية،         (

 )42ص،  II ، الفصل، Tel"      1950"ديكور كاليمار، 
. نا واملعيشات املدركة بداخلنا طريقة واحـدة يف الظهـور         ال متتلك األشياء املدركة يف العامل من حول       

 فحيثما أنظر، مثال، إىل مكعب معـني أو إىل مـرتل، ال           «. النظرة االمجالية «فاألشياء تظهر من خالل     
يتحصل لدي سوى منظور معني حول أحدمها، وال أنظر يف الوقت ذاتـه سـوى إىل  واجهـة دون                    

من مت فإن التجربة البصرية لشيء معني ال تعدو أن تكـون            . فيةأخرى، أما املظاهر األخرى فتظل  خم      
 .سوى جمموعة من الرؤى املتتالية  ذات األوجه املتعددة املرتبطة بعضها ببعض

ويوضح هوسرل أن األمر ال يعود إىل عجز يف طبيعتنا كما لو أن يف وسع خملوقات أكثـر تطـورا أن      
 وإمنا هو يعود خبالف ذلك، إىل جـوهر كـون الـشيء    تدرك األشياء الفضائية يف رؤية كلية واحدة      

الفضائي يدرك على ذلك النحو، حىت أن اهللا نفسه قد يرى األشياء الفـضائية مـن خـالل النظـرة                  
والواقع أنين عندما أقوم بتحليل طبيعة الرؤية فإنين أفهم كوا متموضعة، على الـدوام، يف               . االمجالية

ن وجهة نظر معينة، ومن مت فإن املوضوع الذي تعاجله يدرك دائما من             الفضاء  أو بالتايل فهي تؤخذ  م       
  .خالل النظرة االمجالية

وعلى عكس املوضوع الفضائي فإن املعيش ال يظهر دائما من خالل النظرة االمجاليـة وإمنـا                
عـني  والواقع أنين عندما أفكر  يف ذات أو يف شيء م          . يتجلى يف كليته وليس تبعا ملنظور وواجهة خمفية       

كذلك عندما أتذكر فإن ما أتذكره ميكن أن يكون ناقـصا           . فإنه يف وسعي فورا متثل كل ما أفكر فيه        
وقد يكون من العبث القول إنه      . وملتبسا غري أن فعل تذكري يوجد ههنا بالكامل حتت منظور وعيي          

فالـشيء  : يف استطاعيت مالحظته من زوايا متعددة وأن حتت كل زاوية على حدة متة مظهر خمتلـف                 
وهكذا فإن شيئا مـا ميثـل       . ليس هناك، إذن منظورات داخل الفكر     . املنظور إليه ماثل برمته لوعيي    

ومن مث فهو شـيء     . موضوع إدراكي املتموضع  أمامي ويف وسعي أن أحوم حوله وميثل واجهة خمفية            
  . مرة واحدة ما دام أن وعيي ال يستطيع  أن يصل إىل كنهه متاما  )transcendante(استعالئي 
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. وألنه اليوجد داخل املعيش شيء خارج الوعي الذي يستهدفه فإنه يـسمى حمايثـا للـوعي               
واالختالف  اجلوهري  بني املعيش والشيء هو، إذن اختالف يف الظهور والطريقة اليت يعـرض ـا                  

 والكينونـة   بني الكينونة يف العامل   : وضمن أشكال متغرية بعمق جند اختالفا مشاا لدى هيدجر        . علينا
، وههنا تتجلى حقيقة املنـهج الظـاهرايت، إذ         )املندجمة بالعامل، وعند سارتر بني  الشيء لذاته ويف ذاته         

يتعلق األمر بوصف البنيات اليت تصف اخلاصيات اليت متتلكها املوضوعات عند ظهورها وليس التكوين              
طبيعية أو كما يفعل العـامل النفـسي        كما يفعله فيزيائي ما بالنسبة لألشياء ال      (الطبيعي للموضوعات   

  ).بالنسبة للموضوعات الفيزيائية
إن االختالف القائم يف هذا النص بني الكائن بوصفه معيشا والكائن بوصفه شيئا نتيجة أساسية               

فاملعيش الذي يتجلى متاما ومطلقا هو موضوع بداهة معينة، يف حـني أن شـيء               .  بالنسبة للظاهراتية 
وليس هناك ما يـضمن  .  من خالل النظرة االمجالية ال يكون بتاتا موضوع بداهة ما        العامل الذي يتجلى  

حينما يتبدى الشيء الذي    : مثال  . (وجود نظرة إمجالية جديدة تناقض النظرات االمجالية السابقة عليها          
 وال شيء قبليا يضمن   ). يعتقده أول األمر شخصا، ليتضح بعد ذلك أنه يكون شجرة عندما تقترب منه            

لنا تكذيب ما نظنه ومها، وهذا االنفتاح، وهذا الشك هو املؤسس الدراك شيء ما ال يقدم لنا ، مـن                    
  .حيث املبدأ، موضوعه بالتمام والكمال

 فلئن كنا نطلق على     »ال يكون الشيء الذي يقدم نفسه على حنو ما هو ذاته حقيقة           «كذلك قد   
أطروحة العامل مبعـىن فعـل      «اك يف الزمن والفضاء فإن       أفق كل األشياء املدركة والقابلة لالدر      »العامل«

وتتعارض هذه االطروحة مع    ]. هي أطروحة حمتملة أي قد ال تقبل الكينونة       ] تأكيد وجود العامل وإثباته   
 ألن وجـود  و واقـع        »ضـرورية «اليت تعترب أطروحة    . »أطروحة أناي اخلالص ومعيشي الشخصي    «

 . وبشكل كامل وتام»شخصيا«ا داما يقدمان نفسيهما  م»يتعذر تفنيدمها«املعيشات  أمران 
                                                       

*-Introduction à la phénoménologie 

  éd, Armand Colin , 1997 pp 5- 8 et 18 - 21 
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