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الفل�سفة  مــعــالــم  يكتنف  ـــذي  ال الــغــمــو�ــض  اأن  اأظـــن  كــنــت 
منها  يعاني  م�سكلة  هو   - الفينومينولوجية  اأو   - الظاهرية)1( 
على  للتعرف  اأبوابها  يطرقون  برحوا  ما  الذين  اأولئك  فقط 
ْرق اختياريًا  ماهيتها ونظريتها في المعرفة، �سواء اأكان هذا الطَّ
ن�سبيًا - من  الظن فترة طويلة -  اإجباريًا؛ و�ساحبني هذا  اأم 
الزمن، يوم اأن كنت طالبًا في برنامج الدرا�سة العليا في جامعة 
من  كــان  فقد  الأمريكية.  المتحدة  بالوليات  الينوي  جنوب 
الدكتوراه لطالب  ثم  الماج�ستير ومن  اإتمام مرحلة  متطلبات 

كتاب:  في  ذكرت  لغويًا  »الفينومينولوجيا«  م�سطلح  ترجمة  ب�سحة  يتعلق  فيما   )1(
معربة من  تكن  لم  »الظاهراتية«  كلمة  اأن  الإن�ساني«  الت�سال  في  الظاهراتية  »الفل�سفة 
بع�ض  اجتهادات  من  ماأخوذة  هي  بل  مثاًل،  العربية  اللغة  كمجمع  المخت�سة  الم�سادر 
ولكن  وكتاباتهم.  درا�ساتهم  في  كثيرًا  تكرر  الذي  الم�سطلح  هذا  ترجمة  في  الباحثين 
�سيوع هذا الم�سطلح على األ�سنة كثير من النقاد والكتاب والمفكرين لم يكن - في راأيي- 
كافيًا ل�ستخدامه واعتماده، حيث تبين لي بعد �سوؤال اأهل الخت�سا�ض اأن كلمة »الظاهرية« 
هي اأ�سح ترجمات هذا الم�سطلح لغويًا لأن الن�سبة فيها اإلى المفرد ولي�ست اإلى الجمع. 

ولذلك وجب التنبه والتنويه لهذا ال�ستدراك.

استهالل
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ق�سم الإعالم درا�سة بع�ض مفاهيم ومناهج هذه الفل�سفة في 
الت�سال الإن�ساني.

 - ا�ستثناء  بال  كلهم   - الدرا�سة  قاعة  في  وزمــالئــي  كنت 
ُن�سغي اإلى الأ�ستاذ وهو يتحدث عن عالقة هذه الفل�سفة بعلم 
زمن  وينتهي  يقول،  مما  كثيرًا  نفقه  ل  كنا  ولكن  الت�سال، 
المحا�سرة فنلتقي ونحاول اأن نتدار�ض ما تلقيناه فال نجد من 
زاد  وكلما  قيل.  مما  ل�سيء  الإدراك  اأو  الفهم  يدعي  من  بيننا 
في عر�ض  َق  وتعمَّ الفل�سفة  هذه  في حديثه عن  الأ�ستاذ  اإيغال 
فهمها  ب�سعوبة  يقيننا  زاد  كلما  و�سفها  ومحاولة  مفاهيمها 

والغمو�ض الذي بلغها.
للطالب  بالن�سبة  فالق�سية  ــّد،  ُب منه  لي�ض  مما  ُبــدٌّ  يكن  ولم 
كانت بمثابة نجاح اأو ف�سل في اجتياز هذه النوعية من المواد، 
بغ�ض النظر عن اأهميتها )1( اأو محاولة التعرف على اأبجدياتها، 
ر مبادئ هذه الفل�سفة  فا�ستعنت ببع�ض الكتب والمراجع التي ُتَي�سِّ
ونظريتها في المعرفة، وتتبعت جذورها. وفي كل مرة اأقراأ عنها 

الأق�سام  اأبرز  من  ُيعد  الينوي  جنوب  جامعة  في  الإعالم  ق�سم  اأن  من  الرغم  على   )1(
العلمية في الجامعات الأمريكية التي ت�سعى اإلى محاولة التنظير لهذه الفل�سفة وبخا�سة 

في مجال الت�سال.
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اأو ا�ستمع اإلى محا�سرة تعر�سها يزداد يقيني اأنها وليدة الفل�سفة 
بهذا  وعالقتها  الإن�سانية  »الـــذات«  في  تبحث  التي  الوجودية 
الوجود، عندها اأدركت اأن الغمو�ض الذي لزمني في اأول الأمر 
لم يكن ب�سبب ق�سور في فهم كنهها اأو العجز عن تفكيك رموزها 
وطال�سمها، بل كان ب�سبب تنوع طروحات اأ�سحابها، حيث تبيَّن 
بعد البحث والدرا�سة اختالف مناهجهم وطرائقهم في عر�ض 
طروحاتهم وتباين وجهات نظرهم في و�سفها وت�سوير عالقتها 
ب�سائر العلوم الأخرى، واإخفاقهم في الو�سول اإلى غايات محددة 

واأهداف وا�سحة، واإن بدت غير ذلك في الظاهر.
لم يكن ذلك كله يدعو اإلى زيادة الهتمام بها اأو الكتابة عنها 
المفكرين  وبرموزها من طبقة  بها  البالغة  الحفاوة  اأجد  لم  لو 
روها تقديرًا »فوق العادة«،  والمثقفين في وطننا العربي الذين َقدَّ
وتهافتوا عليها كاندفاع ال�سماآن اإلى ال�سراب يح�سبه ماًء حتى اإذا 
جاءه لم يجده �سيئًا. لكنهم ل يزالون يمار�سون عملية الندفاع 
نحو هذا ال�سراب، وفي طور اجترار التنبوؤ والظنون، ولم ي�سلوا 

-بعد - اإلى حقيقة: »حتى اإذا جاءه لم يجده �سيئًا«.
فالمتتبع لل�سفحات الثقافية والمالحق الأدبية في ال�سحف 
الثقافة  وميادين  الفكر  منابر  وغيرها من  العربية  والمجالت 
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يلحظ - بو�سوح - هذا المعنى. بل اإنك - في عرفهم - اإن لم 
لتتبنى  الم�سهورين  الفل�سفة  اأقطاب  مناكب  على  مت�سلقًا  تكن 
فكره، وتردد طروحاته، وت�ست�سهد باأرائه فاإنك �ستبقى مغمورًا 
وقوافل  الع�سرانيين،  المثقفين  كتائب  اأقــدام  تحت  ُتــَدا�ــض 

المفكرين الم�ستنيرين، اأو هكذا يزعمون.
ول عجب والحالة هذه اأن ياأتي من يكتب عن »رينيه ديكارت« 
- مثاًل - وعن كتابه »مقال في المنهج«، وي�سفه باأنه »النطالقة 
لأوربا  اأعطى  ديكارت  اأن  ويوؤكد  المعا�سر«،   للفكر  الجديدة 
منهجيتها الوا�سحة عام 1637م وقال لها:»�سيري على هدى 
من �أمرك �لآن فقد وجدت لك �لمنهاج �لعقالني �لذي 
�سي�ؤدي بك �إلى طريق �لخال�ص و�إلى �لطريق �لم�ستقيم«، 
وي�سع هذا الكاتب فكر ديكارت كاأنموذج لإعادة �سياغة التاريخ 
وك�سر »هيبة التراث«. ثم يقول بعد ذلك عن كتابه اإنه»يعتبر اأحد 
اأربعة اأو خم�سة كتب اأ�سا�سية في تاريخ الفكر الب�سري كله«!! وَعدَّ 
من بين هذه الكتب كتاب هيجل:»فينومينولوجيا الروح« وكتاب 

كانت: »العقل الخال�ض«!!
ومانلبث اأن نقراأ تارة اأخرى من يمجد هوؤلء اأو غيرهم ويطالب 
المثقفين العرب اأن يحذوا حذوهم واأن ينهجوا طريقتهم؛ فمرة 
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في ال�سيا�سة، ومرة في الأدب، ومرة في الجتماع، واأخرى في 
التربية، وهكذا. وفي كل مرة تلمع اأ�سماء، وتبرز رموز، ون�سمع 

اأ�سواتًا تنادي: »هل من مزيد«؟!
فالأن  ال�سك«  »فل�سفة  الكتاب  هــذا  عنوان  كــان  لماذا  اأمــا 
الظاهرية ما قامت اإل على الأ�س�ض النظرية التي ا�ستخل�سها 
اللذين  الكتابين  مــن  ه�سرل  ايدموند  الألــمــانــي  الفيل�سوف 
�لروح«  »فين�مين�ل�جيا  في  هيجل  كتاب  اآنفا:  ذكرناهما 
وكتاب كانت: »�لعقل �لخال�ص« لي�سوغ منهما معالم فل�سفة 
ال�سعار  ين�سب  واإليه  ال�سك،  فل�سفته على  بنى  والأخير  جديدة 
الفل�سفي ال�سهير:»�أنا �أفكر فاأنا م�ج�د، �أو - بمعنى �آخر- 

�أنا �أ�سك، فاأنا �أفكر، فاأنا م�ج�د«.
ومارتن هيدجر تتلمذ على وا�سع الفل�سفة الفينومينولوجية 
عرف  والعدم«  كتابه:»الوجود  يقراأ  ومن  ه�سرل.  ايدموند 
كيف عا�ض في حيرة وقلق اأدت به اإلى القتناع التام باأنه ل 

حياة بعد الموت ول بعث ول ن�سور.
هيدجر،  مارتن  على  الآخــر  هو  تتلمذ  �سارتر  بول  وجان 
في  الإ�سهاب  عن  ُتغني  الإلــحــاد  رمــوز  من  كرمز  و�سهرته 

الحديث عن وجوديته.
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وميرلو - بونتي وقف على الفينومينولوجيا في مقدمة طويلة 
المقدمة  هذه  وفي  الح�سي.  الإدراك  عن  ر�سالته  بها  ر  دَّ �سَ
موؤلفه  �سوء  على  ه�سرل  ايدموند  فل�سفة  كل  يف�سر  ــراه  ن
م�سوؤوًل  ه�سرل  فيجعل  والــراأي«،  الم�سمى:»التجربة  الأخير 
عن وجودية هيدجر، ويحاول - هو اأي�سًا - اأن ي�ستخرج من 
الفينومينولوجيا مبادئ فل�سفة وجودية جديدة على طريقته 

الخا�سة تعود اإلى الواقع وتعترف بالعالم المدرك.
وهكذا نجد اأن رموز الفينومينولوجيا توارثوا الأ�س�ض العامة 
التي قامت عليها فل�سفتهم كابرًا عن كابر، وهي فل�سفة تدور 
حول الإن�سان، والذات الإن�سانية، والتجربة المعا�سة، وعالقة 
هذه الذات بغيرها من الذوات، وبالعالم من حولها. ول يختلف 
هذا المنهج النظري باختالف ال�سياق اأو القالب المو�سوع فيه، 
فنظرته اإلى ال�سيا�سة، واإلى الأدب، واإلى الجتماع، واإلى التربية 
واإلى غير ذلك من مجالت العلوم الإن�سانية مكررة ل تتغير ول 
الإن�سانية،  الذات  بحثها  ومو�سوع  الإن�سان،  تتبدل، فمحيطها 
وا�ستخال�ض  الو�سف  الوجود من خالل  اإثبات  وغاية منهجها 
المعاني المتج�سدة في التجربة الإن�سانية، ومقيا�ض هذا المنهج 

هو العقل ل غير، ولذلك فاإنها - بال ريب - »فل�سفة ال�سك«.



الفينومينولوجيا ..
ماهيتها ونظريتها في الفلسفة 
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في  والأدب��ي��ة  والفكرية  الفل�سفية  الأو���س��اط  في  �ساعت 
المجتمعات الغربية في الحقب المتاأخرة من هذا الع�سر ما 
بداأ  Phenomenology، حيث  الظاهرية  بالفل�سفة  يعرف 
اأتباعها ينظرون لها في مجالت مختلفة من مجالت البحث 

في العلوم الإن�سانية.
فما ماهية هذه �لفل�سفة؟

الأ�سل  في  م�ستق  الظاهرية  م�سطلح  اإن  نقول:  ابتداًء 
اأو  الظهور،  وتعني   ،Phainomenon اليونانية  الكلمة  من 
فاإن  عليه  وبناًء  نف�سه.  يظهر  الذي  ال�سيء  اآخر-  بمعنى   -
الفال�سفة ب�سكل عام يعرفون م�سطلح Phenomena، باأنه 
هو  بالتجربة  وندركه  نعي�سه  الذي  فالعالم  الأ�سياء.  ظهور 

عالم ظاهري)1(.
اأو   - الفينومينولوجيا  م�سطلح  اأن  مــن  الــرغــم  وعلى 
(1) Ernisto Spinelli. (1989) .The Interpreted World. Sage,P.2.
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الظاهرية - كان بمثابة حجر الزاوية لكثير من الفل�سفات 
التي ظهرت في القرن الثامن ع�سر الميالدي، واأن عددًا من 
كتاباتهم  في  ا�ستخدموه  و»هيجل«  »كانت«  اأمثال  الفال�سفة 
اأن المدر�سة الفل�سفية التي عرفت بالفينومينولوجيا لم  اإل 
ويتفق  الع�سرين.  القرن  من  الأولــى  ال�سنوات  في  اإل  تظهر 
الظاهرية هو  الفل�سفة  موؤ�س�ض  اأن  الفال�سفة على  كثير من 
الألماني ايدموند ه�سرل، حيث بداأ هذا الفيل�سوف في تطوير 

منهج لهذه الفل�سفة من خالل ن�ساطه العلمي.
ففي عام 1907م قام ه�سرل باإلقاء �سل�سلة من المحا�سرات 
ن�سرت تحت عنوان: »فكرة الظاهرية«. وفي عام 1913 ن�سر 
الجزء الأول من هذه الأفكار تحت عنوان »اأفكار نحو فل�سفة 
لكنهما  الفترة  تلك  في  جزاأين  بكتابة  اتبعه  ثم  ظاهرية«. 
نَّف ه�سرل مجموعة  اإل في عام 1952م. كما �سَ لم ين�سرا 
الأولى«  »الفل�سفة  كتاب  منها  1931م  عام  في  الكتب  من 
والراأي«  »التجربة  وكتاب  الظاهري«  النف�ض  »علم  وكتاب 
ولكن هذه الكتب لم تر النور اإل بعد وفاته عام 1938م، هذا 
بالإ�سافة اإلى ع�سرات الآلف من الأوراق التي ت�سم مقالت 

ومالحظات كتبها ه�سرل بداأت الآن في الظهور.
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وقد كانت كتابات ه�سرل الركيزة الأ�سا�ض التي انطلقت 
منها الفل�سفة الظاهرية لتجد لها اأتباعًا ومريدين في اأوروبا 
 - وميرلو  وهيدجر،  جا�سبيرز،  اأمثال  المتحدة  والوليات 
التي  الفل�سفة  هذه  واأ�سا�ض  بوفوار.  ودي  و�سارتر،  بونتي، 
ه�سرل  ايدموند  الألماني  الفيل�سوف  الأولــى  لبناتها  و�سع 
المدركة  »التجربة  بـ  ي�سمى  ما  وتطبيق  نظرية  على  يعتمد 
Conscious experience« ولذلك فاإن الفل�سفة الظاهرية 

تتعامل مع طبيعة الوعي اأو الإدراك ووظيفته.
فاإن  اإن�سانية،  ظاهرة  يمثل  الإدراك  اأو  الوعي  اأن  وكما 
الإن�سان  »فل�سفة«  اأو  بـ:»موقف«  تو�سف  اأن  الظاهرية يمكن 
ويعي�سها؛ وجدلية  بها  يمر  التي  التجارب  اأو  الظواهر  تجاه 
من  تت�سكل  الحياة  في  التجربة  اأن  في  تتمثل  الفل�سفة  هذه 
خالل الوعي الذي يمثل اأف�سل طريقة لمعرفة المعنى الذي 
الذي يتج�سد  الوعي  التجارب. فن�ساط  ُي�ستخل�ص من هذه 
في المالحظة، والتفكير، والتذكر، ونحو ذلك هو الأ�سلوب 

الذي »يو�سح العالقة بين الإن�سان والعالم المحيط به«.
في  ايكارت�سبرج  فان  رولف  الأمريكي  الفيل�سوف  يتحدث 
الفل�سفة  هذه  اإن  ويقول:  الظاهرية  للفل�سفة  تعريفه  �سياق 
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الإن�سان  يعي�سها  التي  الإن�سانية  التجارب  معنى  تدر�ض 
تلقائيًا في حياته اليومية، فهذه الفل�سفة تركز على التجربة 
والدللت.  بالمعاني  الغنية  الإن�سانية  التجربة  المعا�سة، 
الفل�سفة التي ُتعنى بالكيفية التي يقراأ بها الإن�سان م�ساركته 
التجربة. ولأن  اأو معان لهذه  الحياة وا�ستخال�ض معنًى  في 
الإن�سان - كما يقول ايكارت�سبرج - م�سدر مهم في اإيجاد 
الأفكار  هذه  اإن  يقولون  الظاهريين  فاإن  وابتداعها  الأفكار 

يجب اأن تحظى باهتمام بالغ«)1( .
الفل�سفة  اإن  بقوله:  الت�سور  هذا   Manen َماِنْن  ويوؤيد 
الإن�سانية،  للتجربة  المعا�سة  المعاني  في  تبحث  الظاهرية 

كما تحاول و�سف تلك المعاني وتف�سيرها.
بالمعاني  الهتمام  اإلــى  مانن  دعــا  الــذي  الت�سور  وهــذا 
الم�ستخل�سة من التجربة الإن�سانية هو الذي جعله يقول اإن 
العلوم  فل�سفات  من  غيرها  عن  تختلف  الظاهرية  الفل�سفة 
الإن�سانية الأخرى التي قد ل تهتم بتلك المعاني بقد اهتمامها 
بالعالقات الإح�سائية بين المتغيرات التي تنتظمها التجربة 
(1) Rolf Van Echartsberge, (1986), Live World Experince Center for 
Advanced Research in Psychology and Universty Press of America, 
Washington, D.C.p.1.
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الإن�سانية، اأو على الآراء الجتماعية، اأو على قيا�ض حدوث 
وتكرار اأنماط �سلوكية معينة)1(.

الظاهرية  الفل�سفة  اإن  فيقول:  �سبينيللي  اأرن�ستو  اأمــا 
ل�سرح  منها  محاولة  في  الحقيقة  نظرية  على  البحث  تركز 
هذه  لأن  ماهيتها.  على  والوقوف  وتو�سيحها  الحقيقة  تلك 
الفل�سفة - كما يقول - تريدنا اأن نتاأمل ونتفكر في النزعات 
حقيقة  لالأ�سياء  اأن  نتيجة  اإلــى  قادتنا  التي  والفر�سيات 
ومعنى، واأن للتجربة الإن�سانية المعا�سة حقيقة ومعنى حتى 

نكون اأكثر ثقة بم�سداقيتها)2(.
والتفكر  التاأمل  على  المبني  والبحث  ال�سبر  لهذا  ونتيجة 
النظرية  والفيزياء  والجتماع  النف�ض  علماء  تو�سل  فقد 
هذه  لكينونة  الأ�سلية  الحقيقة  اإن  تقول:  التي  النتيجة  اإلى 
الأ�سياء ومعانيها مجهولة وغير قابلة للمعرفة بالن�سبة لنا، 
و�ستبقى كذلك. لأن ما نطلق عليه ا�سطالحًا »حقيقة« اأو - 
بمعنى اآخرا - اأن ال�سيء الذي اأدركناه بالتجربة ونعتقد اأنه 
حقيقة هو �سيء متعلق بالعقل ب�سكل عام، وبقدرتنا الفطرية 
(1) Van Manen (1990). Researching Lived Experience. State 
University of New York, New York,p,11.
(2) Ernisto Spinelli,Ibid, p.2.



17

فلسفة الشك

 Construction of meaning التي تمكننا من بناء المعنى
لالأ�سياء المدركة. هذه هي الق�سية التي تمثل نقطة البداية 

التي ينطلق منها البحث الظاهري)1(.
منذ  يلحظ  الظاهرية  الفل�سفة  لأدبــيــات  بعمق  المتاأمل 
الوهلة الأولى اأنها فل�سفة ُتعنى بالو�سف، ولذلك فاإن الأ�سل 
فيها اأنها درا�سة و�سفية مح�سة لوقائع الفكر والمعرفة على 
المنهج  هذا  وغاية  �سعوره)2(.  في  الإن�سان  يحياه  ما  نحو 
الجوانب  عــن  الك�سف  هــي  الظاهرية  للفل�سفة  الو�سفي 
المختلفة للوجود الإن�ساني. وفال�سفة الظاهرية - وبخا�سة 
و�سف  اإلــى  يهدفون  ل  منهم-  الوجودية  النزعة  اأ�سحاب 
الو�سف  ماهية  على  الوقوف  اأجــل  من  الإن�سانية  التجربة 
اإلى تو�سيح معنى الوجود الإن�ساني في الكون  ومعرفته، بل 
واإثباته)3(. ولذلك ل بد اأن نقرر هنا حقيقة الأ�سل الفكري 
ون�ساأت  الــوجــودي،  الفكر  وليدة  اأنها  وهي  الفل�سفة،  لهذه 

روؤية  الإن�ساني:  الت�سال  في  الظاهراتية  المو�سوم:»الفل�سفة  الب�سر،  محمد  انظر:   )1(
نقدية«. دار العا�سمة للن�سر الريا�ص، ط1، 1415هـ، �ض17.

)2( انظر: »الفل�سفة الوجودية« د. زكريا اإبراهيم، دار المعارف بم�سر، 1956م،�ض25.
(3) Haw Yol Jung (1972). Existential Phenomenology and Political 
Theory:A Reader. Henery Rengery,p.
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وترعرعت في اأح�سان التيار الفل�سفي الوجودي، ونّظر لها 
فال�سفة ي�سار اإليهم على اأنهم اأقطاب الفكر الوجودي مثل 

كيركيجارد، وهيدجر، و�سارتر، وغيرهم.
عند  نجدها  مــا  نحو  على  الــوجــود  فل�سفة  �سمات  ومــن 
الإن�سان«، ولو  اأنها »فل�سفة  اأو هيدجر - مثاًل-  كيركيجارد 
الفل�سفات الوجودية جميعًا لوجدنا  األقينا نظرة عامة على 
اأنها تبداأ من نقطة خا�سة تعبر عن تجربة حية، اأو تجربة 
وجودية معا�سة Lived experience . والمو�سوع الرئي�سي 
هي  الوجودية  الفل�سفة  تــاأمــالت  معظم  حوله  تــدور  الــذي 
اأو  الإن�سانية  الطريقة  اإلــى  ت�سير  الكلمة  وهــذه  »الــوجــود«، 
عند  الب�سرية  والحياة  الكينونة  فــي  الإن�ساني  الأ�ــســلــوب 
دعا  ما  وهذا  الوجود.  معنى  عن  ت�ساوؤل  وهي  الوجوديين، 
الوجود  من  يجعال  اأن  هيدجر  اأو  �سارتر  اأمــثــال  فال�سفة 
علم  اأو   ،Ontology الأنطولوجيا  لفهم  مفتاحًا  الب�سري 
الوجود )1(. وهو اأي�سًا ما يف�سر قول هيدجر - مثاًل - »اأننا 
ل نعرف لماذا اأُلقي بنا اإلى العالم«. فهذا القول يتج�سد فيه 

)1( انظر: د. زكريا اإبراهيم، مرجع �سابق، �ض12، وما بعدها بت�سرف ب�سيط.



19

فلسفة الشك

عند  الوجود  فل�سفة  عليها  تقوم  التي  العنا�سر  من  عن�سر 
هيدجر وهو اعتقاده بالوجود وجهله ب�سبب الوجود ومن ثم 

قوله اإنه وجود بال ماهية)1(.
محدود  باأنه  الإن�ساني  للوجود  هيدجر  ت�سور  وكذلك 
له  بالن�سبة  الحياة  محدودية  فاإن  ولذلك  والمكان  بالزمان 
الجوهرية  الــذات  حقيقة  ت�سبح  اإذ  والخوف،  القلق  تعني 
الأ�سا�سية في نظره هي التجاه نحو العدم. والعدم الذي يعنيه 
هيدجر هو الذي ل بعث بعده ول حياة اأخرى وراءه. ولذلك 
فاإنه يقول: كلنا �سنم�ت، وما �سيبقى من �أج�سادنا بعد 
�لم�ت حفنة من تر�ب ل ت�سمل ذ�تًا ))). اأي: النتقال 

من الوجود اإلى »الالوجود«)3(.
الفل�سفة  وا�سع   - ه�سرل  ايدموند  الألماني  الفيل�سوف 
مع  التقى  الفل�سفة  لهذه  خا�سًا  منهجًا  اختط   - الظاهرية 
الفكر)4(.  هذا  منهاج  ف�سار  الطريق  في  الوجودي  الفكر 
اإبراهيم الفيومي، مكتبة النجلو  )1( انظر: »الوجودية فل�سفة الوهم الإن�ساني«، محمد 

الم�سرية، ط1، 1983م،�ض 111-110.
)2( مرجع �سابق، �ض 122.

)3( د.زكريا اإبراهيم، مرجع �سابق، �ض98.
العربي،  الوطن  دار  الع�سماوي.  �سعيد  الب�سري«  الفكر  في  الوجودية  »تاريخ  انظر:   )4(

بيروت، ط3، 1984، �ض 121.
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والمعرفة من  الفكر  وقائع  لدرا�سة  فل�سفة ه�سرل  وتتعر�ض 
خالل درا�سة و�سفية مح�سة على نحو ما يحياه النا�ض في 
م�ساعرهم. فال�سعور في هذه الفل�سفة ينعطف نحو الأ�سياء 
اإليها بق�سد فهمها. والذات  لمعرفتها، لأنه بطبيعته متجه 
لهذا  ما  مو�سوع  نحو  تتجه  اأن  بد  ل   - ثم  من   - الفردية 
الغر�ض. وبذلك يقوم نوع من الإحالة بين الذات والمو�سوع. 
فكاأن كل �سعور اإنما هو في حقيقته �سعور ب�سيء، اأما ال�سعور 
المجرد من اأي مو�سوع فهو �سرب من الظواهر العقلية لي�ض 
اإل. فه�سرل - اإذن - دعا اإلى عدم الحكم على الأ�سياء اإل من 
خالل ال�سعور، ومفاد ذلك اأن و�سع الوجود بما يحتويه من 
اأ�سياء يقف بالإن�سان وجهًا لوجه اأمام ال�سعور بو�سفه واجب 
كل معنى. ومن هنا يت�سح اأن نقطة التقاء الفل�سفة الظاهرية 
بالوجودية هو في اهتمام كل منهما بالذات الفردية وال�سعور 

الخا�ض باعتبارهما مبتداأ كل اإدراك ومعنى)1(.
وهكذا نجد اأن ه�سرل يلتقى بهيدجر عند نقطة اللتقاء 
المختلفة  بنزعاتهم  الوجوديين  الفال�سفة  كل  تجمع  التي 

)1( مرجع �سابق، �ض 121 -122.
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واآرائهم المتباينة وهي: التمحور حول الذات الإن�سانية ومبداأ 
الفردية. ولذا نجد اأن فيل�سوفًا اآخرًا من فال�سفة الظاهرية 
منهجه  اختالف  من  الرغم  على  النهاية  هــذه  اإلــى  انتهى 

النظري نوعًا ما عن منهج ه�سرل، وهو ميرلو بونتي.
فقد تاأثر ميرلو بونتي بهيجل وبخا�سة في منهجه الجدلي 
الوجودية  ونزعته  الروح«  »فينومينولوجيا  لأهمية  وتقريره 
فيها، والتي تقول: اإن الإن�سان لي�ض �سعورًا يملك منذ البداية 
اأفكارًا خا�سة وا�سحة كل الو�سوح، واإنما هي حياة قد اأعطيت 
لذاتها ولي�ض عليها �سوى اأن تعمل على فهم نف�سها )1( . وقد 
طويلة  مقدمة  في  الفينومينولوجيا  على  بونتي  ميرلو  وقف 
المقدمة  وفي هذه  الح�سي.  الإدراك  ر�سالته عن  بها  ر  دَّ �سَ
نراه يف�سر كل فل�سفة ه�سرل على �سوء موؤلفه الأخير الم�سمى 
بـ»التجربة والراأى Experience and judgment، فيجعل 
ي�ستخرج  اأن  ويحاول  هيدجر،  وجودية  عن  م�سوؤوًل  ه�سرل 
من الفينومينولوجيا مبادئ فل�سفة وجودية جديدة تعود اإلى 

الواقع وتعترف بالعالم المدرك)2(.
)1( د.زكريا اإبراهيم، مرجع �سابق، �ض19

)2( مرجع �سابق، �ض 130 وما بعدها.
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فيق�سد  الوجودي  الفكر  تيار  في  الإن�سانية  »الــذات«  اأما 
بها »الأنا« الُمِريد، وال�سعور بالذات في هذا التيار الفكري 
المرء  يجد  ولكي  اأريــد«،  قولهم:»اأنا  في  يتم  اإنما  الوجودي 
والوجود  الإرادة)1(.  فعل  في  ين�سدها  اأن  عليه  فاإن  »ذاتــه« 
هو  التيار  هــذا  اأتــبــاع  عند  ــذات  ال لهذه  الأ�سلي  الحقيقي 
الوجود الماهوي، لأن ال�سلة فيه - على حد زعمهم - تكون 
اأق�سى  اإلى  »فردية«  الذات  فهذه  نف�سها،  وبين  الذات  بين 
اأو هذا »الأنا« هو  حدود الفردية، وهذه »الفردية« المطلقة 

الوجود الأ�سلي الذي ت�سدر منه الأفكار والأفعال )2(.
ومن معالم التيار الوجودي اهتمامه بم�سطلح »الحرية« 
الذي غالبًا ما يكون مقترنًا بم�سطلح »الذات المريدة« فهم 
وبناًء  بها،  اإل  تقوم  ول  الحرية  تقت�سي  الإرادة  اإن  يقولون: 
عليه فاإن ال�سعور بالذات يقت�سي ال�سعور بالحرية، ومن هنا 
يقت�سي  متداخلة  معاٍن  و»الحرية«  و»الإرادة«  »الــذات«  فاإن 

بع�سها بع�سًا.
العربية  الموؤ�س�سة  الوجودية«،  الفل�سفة  في  »درا�سات  بدوي،  عبدالرحمن  انظر:   )1(

للدرا�سات والن�سر، بيروت، ط1، 1980م، �ض 287.
)2( مرجع �سابق، �ض188 بت�سرف، 
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بالحرية،  ال�سعور  ازدياد  بمقدار  يزداد  بالذات  فال�سعور 
ال�سافي  الينبوع  من  وجودها  ت�ستمد  التي  الحقة  والــذات 
درجات  اأق�سى  اإلــى  الحرة  الــذات  هي  الحقيقي  للوجود 
الحرية. ولذلك فاإن هذه الحرية عند الوجوديين هي ال�سفة 

الأولى لوجود الذات)1(.
الحرية  لم�سطلح  تف�سيرهم  في  الوجوديون  ذهب  وقد 
وبيان اأهميته للذات الإن�سانية اإلى اأبعد من ذلك، فقالوا: اإن 
الذاتية هي في �سميمها بمثابة َخْلق واإبداع حيث قالوا: اإن 
الوجود الذاتي لالإن�سان اإنما ينح�سر في َخْلِقه لنف�سه بنف�سه 
بمقت�سى ما لديه من حرية. فالإن�سان في نظر الوجوديين 
هو موجود ُحّر، بل اإن �سارتر - وهو من اأ�سهر فال�سفتهم - 
اإن حرية الإن�سان هي عين وجوده، وجعل من الحرية  قال: 
مرادفًا للوجود الإن�ساني حتى اأ�سبحت عنده الق�سية الأولى 

في كل فل�سفته الوجودية )2(.
وثمة مفردة اأخرى تتكرر دائمًا في كتابات التيار الوجودي 
الزمان  وهــو  الظاهرية  الفل�سفة  منظري  عند  وبخا�سة 

)1( مرجع �سابق، �ض 287، و�ض 291.
)2( د. زكريا اإبراهيم، مرجع �سابق، �ض 20-19.
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Time، وغالبًا ما ياأتي ذكر هذه المفردة في �سياق الحديث 

عن الوجود الذات والحرية، ولي�ض المق�سود بالزمان ذلك 
الزمان الفيزيائي، بل »الزمان الذاتي«. فاأن�سار هذا التيار 
الفكري الوجودي يقولون: اإن »الوجود الذاتي ينتقل اإلى الواقع 
من خالل الحرية، فبوا�سطتها تختار الذات بع�سًا من اأوجه 
العيني  التحقق  وهذا  الإرادة،  طريق  عن  وتحققه  الممكن 
يتم في العالم، وي�سمى حينئذ بـ »الآنية«؛ هذه الآنية - كما 
يقول هيدجر - هي نوع من التف�سير والفهم للوجود الممكن، 
اأي عر�ض ما فيه لأن في هذا كيفية وجودها. فالآنية ل تتم 
الآنية في  الذي ت�سدر عنه  والم�سدر  النحو،  اإل على هذا 
ال�سرط  الزمان، فالزمان هو  الممكن هو  للوجود  تف�سيرها 
انتقال  في  الأ�سلي  العامل  وهو  الآنية،  تكوين  في  الأ�سا�سي 
للوجود  حالة جوهرية  والزمانية   - الآنية  حال  اإلى  الوجود 

المتحقق، اأي لـ »الآنية«)1(.
الوجود  حقيقة  الــوجــوديــوون  يف�سر  الجدلية  هــذه  ومــن 
اأنه  الوجود  لفهم  عندهم  ال�سحيح  فالو�سع  بالزمانية. 

)1( انظر: عبدالرحمن بدوي، مرجع �سابق، �ض 290-289.
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يت�سف  ما  فاإن كل  لهذا  وتبعًا  زماني في جوهره وطبيعته، 
ب�سفة الوجود ل بد اأن يت�سف بالزمانية.

�أو  �لفين�مين�ل�جية  �لفل�سفة  �أن  و�لخال�سة 
�لظاهرية ت�ستمد جذورها �لفكرية من �ل�ج�دية 
و�لفردية  �لإن�����س��ان��ي��ة  �ل����ذ�ت  م��ن  تجعل  �ل��ت��ي 
و�لحرية منطلقًا لفهمها لطبيعة �ل�ج�د �لإن�ساني. 
ولذلك فاإن �لمنهج �ل��سفي �لذي �ختطه فال�سفة 
�لفين�مني�ل�جيا لفهم �لتجرية �لإن�سانية �لمعا�سة 
�لفكر  غاية  مع  يلتقي  وجزئياته  تفا�سيله  بكل 

�ل�ج�دي في ت��سيح معنى �ل�ج�د �لإن�ساني.



الفينومينولوجيا واألدب
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التي  الفل�سفية  التيارات  تاأثير  بمعزل عن  الأدب  يكن  لم 
بل  مختلفة.  زمانية  حقب  في  الب�سري  بالتاريخ  ع�سفت 
قديم  ن�ساط  وهو  الأدب،  اأن  تام  بارتياح  نقول  اأن  ن�ستطيع 
النافذة  كــان  العقل،  اإبــداعــات  ميادين  من  رحــب  وميدان 
الإن�سان  عقل  اإلى  الفل�سفة  بذور  منها  ت�سللت  التي  الأولــى 
اإذا  وبخا�سة  والتمكين،  للن�ساأة  خ�سبًا  مرتعًا  فيه  ووجدت 
عرفنا اأن فنون الأدب - بما في ذلك ال�سعر والمقالة والق�سة 
والرواية - غالبًا ما تكون تعبيرًا وتج�سيدًا للتجربة المعا�سة 

التي َمرَّ بها هذا الأديب اأو ذاك.
 - وال�سعراء  بال�سعر  �سلة  ماله  وبخا�سة   - اأي�سًا  والأدب 
وللمجتمع  لحياته  وت�سوره  الأديب  لفل�سفة  عاك�سة  روؤية  هو 
وال�سعر  »الفل�سفة  م�سعود:  ميخائيل  يقول  بــه.  المحيط 
يمتزجان كما العقل وال�سعور، فتكون الفل�سفة �سبحًا لل�سعر 
اإن  �سقراط:  ق��ال  وكما  للفل�سفة.  تج�سيدًا  ال�سعر  ويكون 
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ال�سعوب،  مــراآة  وال�سعر  الفل�سفة.  من  فل�سفة  اأكثر  ال�سعر 
بل الدليل ال�ساطع على كل ما يجري في المجتمع وعلى كل 

الأ�سعدة«)1(.
ولهذا كانت للفل�سفات �سولت وجولت في ميدان الأدب في 
اأفكارهم  محاولة منها النزول من عقلية الفال�سفة وتعقيدات 
اإلى بقية طبقات المجتمع، بل كان الأدب بمثابة الج�سر الذي 

عبر منه الفال�سفة اإلى عقلية الجماهير.
الحقيقة عندما حاول  »الظاهرية« هذه  اأدرك فال�سفة  وقد 
النظريات  منه  تعبر  ج�سرًا  ي�سيدوا  اأن  فــوار  بو  ودي  �سارتر 
الفل�سفية المعقدة القابعة في عقول ه�سرل وهيدجر وميرلو  بونتي 
وغيرهم من فال�سفة الظاهرية اإلى عقول الجماهير من خالل 
و�سع تلك الروؤى والمناهج الفل�سفية المعقدة في قوالب اأدبية 
وتلك  الــروؤى  هذه  لغايات  والإدراك  الفم  معها  ي�سهل  مب�سطة 

المناهج.
وكما اأن الظاهريين انطلقوا في تاأ�سي�ض فل�سفتهم على محاور 

جدلية متعددة مثل:
ا�ستخال�ض  خالل  من  الإن�سانية  »الــذات«  فهم  محاولة   -1

)1( د. ميخائيل م�سعود، »اأدباء وفال�سفة«، دار العلم للماليين، ط1، 1993م، �ض 104.
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المعاني من التجارب المعا�سة
2- وعالقة هذه الذات بـ »الذوات« الأخرى والعالم المعي�ض

3- ومحاولة فهم ماهية الوجود
وا التنظير لهذه المحاور الجدلية في كل منا�سط  َتَبنَّ فاإنهم 
العقل الإن�ساني ومجالت اإبداعه المتعددة. واأول تلك المنا�سط 
بفنونه  الأدب  هو  الظاهري  بالتيار  تاأثرت  التي  والإبــداعــات 

المختلفة.
فالنتاج الأدبي الذي �سلك المنهج الظاهري وتاأثر به حاول 
الوعي.  المعا�سة كما هي ظاهرة في  الأديب  اأن ي�سور تجربة 
فالعمل الأدبي بالن�سبة للظاهريين اإنتاج ذاتي في المقام الأول. 
»ي�سكلون   - الأدب  في  الفل�سفية  النزعة  بهذه   - والظاهريين 
عن  كتعبير  الن�ض  يقراأ  الذي  الرومان�سي  لالتجاه  ا�ستمرارًا 
الأدب  من  كلمة  كل   :Poulet بوليه  يقول  كما  اأو  كاتبه.  ذات 
محملة بذهن الذي كتبها«)1(. ومعنى ذلك اأن الناقد الأدبي ذا 
النزعة الظاهراتية )2( يقراأ النتاج الأدبي من خالل ما تج�سده 
تجربة الكاتب المعا�سة الظاهرة للوعي، ولذلك فاإن مثل هوؤلء 

)1( د. ميجان الرويلي ود. �سعد البازعي. »دليل الناقد الأدبي« بدون نا�سر، ط1، 1415هـ، 
�ض 151-150.

)2( هذه �سيغة الجمع التي وردت في الن�ض المنقول
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النقاد »يدعون اإلى نقد اإن�ساني يهتم بتناول الن�سو�ض مت�سعرًا 
كونه تجربة ذاتية اأو معاي�سة بين الذات من جهة وما ت�سوره 

الن�سو�ض الأدبية عبر اللغة«)1( من جهة اأخرى.
المعاني  اإلى  الظاهريون  بوا�سطته  ي�سل  الذي  المنهج  اأما 
»الظاهرية  بـ  يعرف  ما  فهو  المعي�سة  التجربة  في  الكامنة 
 »Hermeneutic Phenomenology الهيرمينوطيقية 
المعاني  ا�ستخال�ض  في  يتو�سع  تف�سيري  تاأويلي  منهج  وهــو 
المتج�سده في تجربة الأديب المعا�سة. وهذا الم�سطلح يهدف 
مع  التعامل  ُلُطرق  والفهم  لالإدراك  عامة  نظرة  »تاأ�سي�ض  اإلى 
خالل  من  وذلــك  والزمانية«)2(  المادية  المعا�سة«  »التجربة 
الو�سول  بغية  وو�سفها   - الظاهرية  اأو   - التجربة  تف�سير هذه 

اإلى معنى متج�سد فيها)3(.
الظاهرية هو جدلية  اأدباء  يلتف حوله  الذي  الثاني  المحور 
الأخرى،  الذوات  من  وغيرها  الإن�سانية  »الــذات«  بين  العالقة 
وهي عالقة ي�سعى الظاهريون اإلى تاأكيدها وتكرارها على اأنها 

)1( مرجع �سابق، �ض 149.
)2( مرجع �سابق، 42.

(3) Max van Manen (990), Reserching Lived Experience, State 
University of New York Press, p.180.
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»الوجود« عندهم،  توؤكد ق�سية  التي  الرئي�سة  الخ�سائ�ض  من 
التي  الهيرمينوطيقية  بالظاهرية  اأي�سًا  ذلك  في  وي�ستعينون 
ت�سف هذه العالقة وتك�سف عن المعاني والدللت المتج�سدة 
فيها. ولذلك نجد - في مجال النقد الأدبي مثاًل - اأن عددًا من 
الفال�سفة الذين ناق�سوا العالقة بين م�سطلح الهيرمينوطيقية 
والأدب يتحدثون دائمًا عن العالقة بين الن�ض الأدبي والقارئ، 
اأو بين الأدب والقارئ وينطلقون من الفكرة القائلة: اإن العالقة 
الحقيقي  الفهم  اأن  في  تتمثل  والأدب  الهيرمينوطيقيا  بين 
ا�ستعادة  على  يتاأ�س�ض  الأخــرى  الإن�سانية  والن�سو�ض  لــالأدب 
الن�ض.  عنها  يعبر  التي  الداخلية(  )الحياة  للتجربة  القارئ 
واأهم المفكرين في هذا الم�سار هو مارتن هيدجر ثم تلميذه 
هانز جورج غادامير الذي حول فكر اأ�ستاذه اإلى نظرية مهمة 

تعنى بالتاأويل الن�سي)1(.
على  يقوم  الأدبــي  العمل  اإن  يقول:  فاإنه  انغاردن  رومان  اأما 
اأفعال ق�سدية من موؤلفه تجعل من الممكن للقارئ اأن »يعاي�سه« 
عبر  التداخل  من  نوعًا  هنا  المعاي�سة  وتعني  كقارئ،  بوعيه 
التجربة القرائية بين الموؤلف والقارئ، ذلك اأن الن�ض ل يجيء 

)1( ميجان الرويلي و�سعد البازعي، مرجع �سابق، �ض45.
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كاماًل من موؤلفه، بل هو م�سروع دللي وجمالي يكتمل بالقراءة 
الن�سطة التي تمالأ ما في الن�ض من فراغات)1(.

النزعة  اأ�سحاب  فــاإن  الم�سرحية  الكتابة  مجال  في  واأمــا 
الظاهرية يحاولون اإظهار العالقة بين الذات وغيرها من الذوات 
المحيطة بها والتي ت�ساركها خ�سائ�ض »التجربة المعا�سة« على 
ولناأخذ  الب�سري،  الوجود  لوازم  من  ولزم  وثيقة،  عالقة  اأنها 
للكاتب  المفت�ض«  »زيـــارة  م�سرحية   - المثاال  �سبيل  على   -
الم�سرحي الإنجليزي ج.ب بري�ستلي التي و�سعها عام 1945م 
التي تج�سدت على خ�سبة الم�سرح ب�سكل مختلف يبرز النزعة 
الوجودية. يحدث اأمين الريحاني )2( عن هذه الم�سرحية فيقول: 
اإن �سكيب خوري لم ينقل الن�ض اإلى الخ�سبة، اإنما ترجمه تعابير 
العنف  كانت في حالت  �سواء  انفعالية،  الوجوه وحركات  على 
كما في �سربات ال�سياط التي تنهال على ال�سيدة الثرية النبيلة 
على ج�سد المفت�ض، اأو في التحرك العاطفي بين المفت�ض و�سيال 
ابنة البيت العريق وخطيبة الثري كروفت. مثل هذه الم�ساعر 
وبالطاقة  النف�سية  بالأبعاد  ترتبط  ما  قدر  بالن�ض  ترتبط  ل 

)1( مرجع �سابق، �ض 150.
)2( اأمين البرت الريحاني، »مرايا متعاك�سة: مقالت نقدية« دار الكتاب اللبناني، بيروت، 

1982م، �ض96-95.
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ولئن  الماأ�ساوي.  الم�سرحي  للعمل  مكملة  تاأتي  التي  التحليلية 
كان المفت�ض هو �سمير الفرد و�سمير الجماعة فاإن عالقة كل 
من اأفراد العائلة مع المفت�ض هي في النهاية انعكا�ض لعالقته مع 
نف�سه. وياأتي ال�سوؤال المفاجئ من المفت�ض: ما عالقة كل واحد 
من هوؤلء مع تلك الفتاة الحامل التي انتحرت م�ساء اليوم والتي 
كانت تعمل في م�سنع رب العائلة منذ عامين؟ الكبار يرف�سون 
الإجابة عن الأ�سئلة القا�سية المتراكمة محاولين التهرب منها، 
ومن واقعهم، ومن مواجهة �سريحة وجرئية لذلك الواقع بكل 
العتراف  اإلى  ي�سرعون  وال�سغار  موؤلمة.  حقائق  من  فيه  ما 
الماأ�ساة  من  التخل�ض  يريدون  المواجهة،  تلك  يريدون  لأنهم 
اأقنعتهم  في  يظهرون  والجميع  منها.  بالهرب  ل  بمعاي�ستها 
ويتابع  للمفت�ض.  الأولــى  مواجهتهم  عند  المزيفة  الجتماعية 
في  الجميع  يتعرى  حتى  وذكــاء  بحدة  الأقنعة  ك�سف  المفت�ض 
اأمام البع�ض في حقيقتهم الجارحة  زيفهم ويظهرون بع�سهم 
اإلى اأن يقف المفت�ض على باب المنزل مودعًا اأفراد تلك العائلة 
وكاأنه يقف تحت قو�ض العدالة لي�سدر حكمه عليهم: »األ ترون 
كيف ل تعي�سون بعيدًا عن النا�ض؟ وكيف ل يمكنكم اأن تعي�سوا 
اإل بينهم؟ لذلك فالجميع م�ساركون في الم�سوؤولية، م�ساركون 
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في العذاب والألم.
يقول اأمين الريحاني معلقًا على الم�ساهد التي تج�سدت على 
خ�سبة الم�سرح: اإن موقف المفت�ض هنا يذكرنا ب�سارتر وبكامو. 
في هذا الموقف يخاطبنا المفت�ض بنف�ض وجودية حيث عذاب 
في  الم�سترك  القا�سم  هو  الآخرين  لعذاب  الم�سارك  ال�سمير 

الحياة)1(.
وقول اأمين الريحاني هذا لم ينطلق من فراغ، بل على حقيقة 
من الحقائق التي يوؤمن بها فال�سفة الظاهرية اأ�سحاب النزعة 
الوجودية اأمثال مارتن هيدجر �لذي ُنقل عنه ق�له: �إن 
ج�سده  من  �سيبقى  ما  و�أن  �لعدم،  �إلى  �لإن�سان  م�سير 

حفنة تر�ب ل ت�سمل ذ�تًا. اأي اأن الإن�سان ينتهي اإلى العدم 

يعي�سون  فهم  ولذلك  الموت.  بعد  اأخــرى  حياة  هناك  ولي�ست 
حياتهم في قلق وبوؤ�ض حيث توؤثر هذه النظرة القلقة والبائ�سة 

للحياة على كل ال�سلوك الإن�ساني.
فالفال�سفة الظاهريون اأ�سحاب النزعة الوجودية يعي�سون في 
األم دائم وم�ستمر، �سببه - كما يزعمون -: »�أنهم ي�جدون 

)1( مرجع �سابق، �ض 97.
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بال ثمن في عالم م�ستحيل«)1(.
ما قيل اآنفًا هو مدخل للحديث عن المحور الثالث من المحاور 
التي تنطلق منها الفل�سفة الظاهرية الوجودية في الأدب، وهو 
»ذات«  كل  م�سير  اأن  يعتقدون  الفال�سفة  فاأولئك  »الــعــدم«. 

اإن�سانية هو العدم، العدم الذي ل بعث بعده ول ن�سور.
مارتن  كتابات  من  ذلــك  على  الــدللــة  ن�ست�سف  اأن  ويمكن 

هيدجر و�سارتر.
ف�سارتر - مثاًل - يريد من روكنتان في روايته المو�سومة بـ »الغثيان، 
ّر على اأنه يجب  1938« اأن يتحدث با�سم النا�ض جميعًا عندما ُي�سِ
عليهم - اأي النا�ض - اإذا كانوا �سادقين اأن ي�سعرو� عند �لنظر 
�سرورة  بال  )�أي  بالعبث  ويح�س��  بالغثيان،  �لعالم  �إلى 
لل�ج�د) وبالكرب �لذي يتبع هذه �لم�ساعر، ويمكن اأن نجد 
ما ي�سند ذلك في موؤلفات �سارتر مثل:)المتخيَّل، 1940م(، وموؤلفات 

مارتن هيدجر مثل:)الوجود والعدم، 1943م()2(.
وما كان و�سول اأولئك الفال�سفة لمثل هذا الوهم اإل بالمغالة 
في مفهوم »الحرية« الذي اأفرط اأتباع هذه الفل�سفة في ت�سورها 

)1( انظر: مو�سوعة الم�سطلح النقدي« ترجمة د. عبدالواحد لوؤلوؤة. الموؤ�س�سة العربية 
للدرا�سات والن�سر، بيروت، بدون تاريخ، جـ2، �ض 53.

)2( مرجع �سابق، �ض 63.
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وتبنيها بح�سب ت�سوراتهم ال�سخ�سية لها. ولذلك فال عجب اأن 
نجد من يقول على ل�سانهم اإن »�لقيمة �ل�ج�دية مرتبطة 
خالق  ه�  �لفرد  يك�ن  بحيث  وحده  �لإن�ساني  بالعمل 
لأنه  متروك  و�سكناته  حركاته  في  الإن�سان  و:»اإن  نف�سه«)))، 
حر«)2(، اأو مثل قول بع�سهم: »لي�ص في �لخارج ما يك�سب �لفرد 
قيمة.. �إن حركاته و�سكناته ل يمليها عليه نظام �إلهي 

ول نظام عقالني .. و�إذن فالإن�سان جذر نف�سه«)3(.
ت على نتاج اأدباء الظاهرية  الإيمان بفكرة »العدم« التي اأَثرَّ
هو نتيجة لالعتقاد الفا�سد باأن الإن�سان خالق نف�سه، واأنه ي�سكل 
بعد  يكون  الــذي  الأبــدي  الوجود  واأمــا  اإرادتـــه،  بمح�ض  حياته 
الموهمة.  »الميتافيزيقيا«  من  �سرب  نظرهم  في  فاإنه  الموت 
الأدبي الظاهري هي  النتاج  اأهم �سمة من �سمات  فاإن  ولذلك 
بروز نزعة الجنوح اإلى القلق والبوؤ�ض الذي ي�سكل حياة الأديب 

ول ي�ستطيع الفكاك منه.

للدكتور  والمو�سوعية  الهادئة  الظاهري  عقيل  بن  عبدالرحمن  اأبي  مناق�سة  انظر   )1(
اإدري�ض �ساحب مجلة »الأدب« في م�ساألة اللتزام الأدبي، وهذه المناق�سة العلمية  �سهيل 
مطبوعة في كتاب لأبي عبدالرحمن بعنوان:»اللتزام وال�سرط الأدبي«، ط1، 1407هـ، �ض 

9 وما بعدها.
)2( مرجع �سابق.
)3( مرجع �سابق.
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�سهد حقل التربية والتعليم تدافعًا فل�سفيًا في �سباق الرك�ض 
المعلمون  ي�سلكها  اأن  ينبغي  التي  العامة  الأطــر  تحديد  نحو 
والمربون في كل م�ستويات التعليم، وكلما ظهرت فل�سفة حاولت 
اإلى  باأتباعها  ودفعت  النظرية،  ب�سبغتها  التعليم  ت�سبغ  اأن 
مزاحمة غيرهم واإعمال عقولهم في ت�سكيل المناهج الدرا�سية 
تاأثير هذا العامل  اأن  اإيمانًا منهم  وطرائق التعليم والتدري�ض، 
على المجتمع - واإن كان بطيئًا مقارنة بغيره من العوامل - اإل 

اأنه قوي المفعول را�سخ الأثر.
ولقد �سهد حقل التربية والتعليم ظهور تيارات فل�سفية جعلت 
الإن�ساني  العقل  على  التاأثير  في  اأهدافها  لتحقيق  و�سيلة  منه 
عي الأف�سلية لمنهجه  وعلى ُبنية المجتمع، وكل تيار فل�سفي يدَّ
في المنفعة والتغيير. فالمثاليون Idealists يقولون اإن التعليم 
يجب اأن يكون و�سيلة لتطوير العقل الإن�ساني، واأن ي�سجع المعلم 
الفيل�سوف  يتفقون مع  التركيز على كل ذي قيمة مثالية،  على 
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اليوناني اأفالطون في اأن التعليم يجب اأن يكون موجهًا للبحث 
المثاليون  والحقيقية. كما يهدف هوؤلء  ال�سادقة  الأفكار  عن 
اإلى تطوير �سخ�سية الفرد من خالل الأخذ بمبداأ التخ�س�ض 
الذي يميز هويته. ولي�ض مق�سودهم اإيجاد ال�سخ�سية المتعلمة 
ال�سوية  ال�سخ�سية   - لذلك  اإ�سافة   - بــل  فقط،  والمثقفة 

النافعة.
 Behaviorists التعليم  في  ال�سلوكية  الفل�سفة  اأن�سار  اأما 
فيركزون على مبداأ الثواب والعقاب في التعليم من اأجل تغيير 
لتر�سيدها  محاولة  في  التالميذ  لدى  معينة  �سلوكية  اأنماط 

وتوجيهها.
وياأتي  في ركب هذه التيارات الفل�سفية البراجماتيون بزعامة 
الفيل�سوف الأمريكي جون ديوي )1859 -1952م( اأولئك الذين 
يغ�سون النظر عن الأهداف المحددة للتعليم �سلفًا، بدعوى اأن 
النظام التعليمي يجب اأن يكون ا�ستجابة للظروف التي يمر بها 
والإرادة  التجريبي  المنهج  خالل  من  معها  ليتعامل  المجتمع 

الحرة التي تميز ن�ساط الأ�ستاذ والتلميذ.
وهكذا نجد اأن حقل التربية والتعليم اأ�سبح م�سرحًا لتجريب 

فاعلية النظريات الفل�سفية واختبارها على اأر�ض الواقع.
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من  ا�ستفاد  قــد  ال�سامي  الإن�ساني  الحقل  هــذا  كــان  واإن 
في  �سلبًا  بها  وتاأثر  جوانب  في  الفل�سفية  التيارات  هذه  بع�ض 
جوانب اأخرى اإل اأن هذا التاأثير ال�سلبي تجلى بو�سوح عندما 
الوجودية ف�سيقت  الفينومينولوجية  الفل�سفة  رياح  به  ع�سفت 
»الذات«  اكت�ساف  في  التعليم  اأهــداف  »كل«  وح�سرت  وا�سعًا، 
الإن�سانية ومحاولة اإثبات وجودها فقط ل غير. ولذلك نجد اأن 
الم�سطلحات التربوية ال�سائعة عن المتخ�س�سين في التربية 
من  كبير  باهتمام  تحظى  والمعاني  والحقيقة  المعرفة  مثل 
الفال�سفة الفينومينولوجيين، بل تمثل جميعها دعائم تعليمية 

للتجربة الإن�سانية المعا�سة.
ومن اأجل ذلك نجد اأن اأتباع هذه الفل�سفة الذين يعملون في 
حقل التربية والتعليم يوجهون بحوثهم ودرا�ساتهم على مو�سوع 
اأهمية  مو�سوع  وعلى   ،Consciousness ال�سعور  اأو  الوعي 
التعليم في المالحظة والإدراك، وعلى ق�سية تطور المعنى في 

التجربة ال�سخ�سية.
ولأن الذات الإن�سانية تمثل عن�سرًا مهمًا من عنا�سر العملية 
التعليمية وم�سدرًا مهمًا من م�سادر ابتداع الأفكار وابتكارها، 
فاإن الفينومينولوجيين يقولون: اإن التعليم ينبغي اأن يركز على 
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ينظر  اأن  يجب  واأنه  ومعرفة حقيقتها؛  »الــذات«  اكت�ساف هذه 
كمبدع  فقط  لي�ض  العالم،  هذا  في  متميز  كموجود  الفرد  اإلى 

لالأفكار بل كوحدة وجودية تعي�ض وت�سعر.
ويرى الفينومينولوجيون اأن ما يميز فل�سفتهم في التعليم 
العملية  فــي  يــ�ــســارك  الــفــرد  تجعل  الفل�سفة  هــذه  اأن  هــو 
ربط  ونحاول  م�ساعرنا  نكت�سف  اإننا  يقولون:  التعليمية. 
التربية  فاإن  ذلك  على  وبناًء  الخا�سة.  بحياتنا  الأفكار  كل 
الفينومينولوجية الوجودية ل تركز على الحوار العلمي الذي 
التلقي والتلقين، بل  اأجل  الأ�ستاذ والطالب من  يحدث بين 
اإنها تهتم - بالدرجة الأولى - بالإبداع والبتكار، اأي اإبداع 

الأفكار المتعلقة بحاجاته ورغباته)1(.
وهذا المبداأ التربوي يرتكز على مقولة �سارتر: اإن الوجود 
ي�سبق الماهية existence preceeds essence، ومعناه 
اأن وجود ال�سخ�ض ي�سبق الأفكار التي يبتدعها هذا الفرد، 
و�سموئيل   Howard Ozmon اأوزمون  هوارد  يقول  ولذلك 

)1( انظر:
Ozmon Horad A.& Craver, Samuel M.(1986) Philosophical Foundations 
of Education: Bell& Howell Company: Columvus, Ohio, P.206.
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الفل�سفة  موؤيدي  اإن   )1986(  Samuel Craver كريفر 
ه�  �لجيد  »�لتعليم  اأن:  على  يوؤكدون  الفينومينولوجية 
على  �لأفر�د  ي�سجع  �لذي  �لتعليم  من  �لنمط  ذلك 

طرح ت�ساوؤلت معينة مثل:
من �أنا؟

�إلى �أين �أنا ذ�هب؟
لماذ� �أنا هنا؟

ونح� ذلك من �لأ�سئلة �لتي تبحث في كل ما يتعلق 
بالذ�ت �لإن�سانية ومحاولة فهم وج�دها وكين�نتها 
في هذ� �لعالم وعالقتها بالذو�ت �لأخرى و�لأفكار 
 Maxine جرين  ماك�سين  يقول  ب��ه��ا«))).  تتاأثر  �لتي 
التعليم  اأن  يعتقدون  الوجوديين  »اإن   :)1978(  Greene

كل  ي�ساعد  اأن  ويحاول  الذاتية  على  يركز  الذي  هو  الجيد 
واحد منا على اأن يرى ذاته من خالل ما يعتريها من خوف 
واإحباط، اأو اأمل ون�سوة، ومن خالل الحالت التي ن�ستخدم 
فيها العقل لمعرفة الأ�سياء الجيدة اأو ال�سيئة. من اأجل ذلك 
اأوًل من  تبداأ  اأن  التعليمي يجب  النظام  اأول خطوة في  فاإن 
(1) Ibid p.206.



43

فلسفة الشك

فهم الذات الإن�سانية«)1(.
يقول ميرلو - بونتي )1962( في تقريبه لمفهوم »العالم« 
ذلك  لي�ص  �لعالم  »�إن  فينومينولوجية:  نظر  وجهة  من 
�أعي�ص  �ل��ذي  �لعالم  لكنه  فيه  �أفكر  �ل��ذي  �لعالم 
فيه«)2(. بهذه الجدلية ي�سف ميرلو - بونتي الحالت التي 
يكون فيها الوعي الإن�ساني متفتحًا على الأ�سياء، كما يحاول 
اأي�سًا اأن ي�سف كيف يعي�ض الإن�سان في هذا العالم من خالل 
اأتباع  ينطلق  اأي�سًا  الجدلية  هذه  ومن  الوعي.  في  تج�سيده 
الفل�سفة الفينومينولوجية في تحديد الأطر العامة لمنهجهم 
بغيتهم من  اأول  اإن  يقولون  فهم  والتعليم.  التربية  في حقل 
التعليم هو اأن يغير النا�ض مفهومهم له واأن يحددوا بدقة ما 
اإلى  اإل من خالل النظر  اإلى تحقيقه، ول يتم ذلك  ي�سعون 
 - التعليمية  العملية  عنا�سر  رئي�سي من  كعن�سر   - التلميذ 
على اأنه »ذات مت�سبعة« بكل ما تنطوي عليه العملية التعلمية 
وظيفة  المعلم  يمار�ض  اأن  من  وبــدًل  واأفكار.  معلومات  من 
(1) Greene, Maxine. (1978). Londscape of Learning. Teachers 
College. Colum - bia University, New York, p.52.
(2) Merleau - Ponty, Maurice. (1962). Phenomenology of Perception. 
Trans Colin Smith, Routledge and Legan Paul: London, p.27.
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فيها  ويختبره  والأفــكــار  بالمعلومات  التلميذ  عقل  »ح�سو« 
اإياها،  وا�ستيعابه  لها  فهمه  خــالل  مــن  نجاحه  ويقي�ض 
التلميذ  اإلى  المعلم  ينظر  اأن  هو  هنا  البديل  القتراح  فاإن 
حياتها  ت�سكيل  بوظيفة  تقوم  اأن  عليها  م�ستقلة،  ك�سخ�سية 
اأن  الم�ستحيل  من  ــه  اأن ذلــك  التعليم.  خــالل  من  بنف�سها 
منهما  واحد  فكل  تمامًا.  مت�سابهين  تلميذين  الأ�ستاذ  يجد 
ال�سخ�سية، وثقافته،  �سيختلف حتما عن الآخر في �سفاته 
وفي رغبته التي ي�سعى اإلى تحقيقها. ومن هنا فاإن كل تلميذ 
التجارب  من  ر�سيدًا  معه  يحمل  وهو  المدر�سة  اإلــى  ياأتي 
ال�سخ�سية التي تميزه عن بقية زمالئه. من اأجل ذلك فاإن 
الطريقة التعليمية المثلى التي ينبغي اأن ُتتَّبع هي تلك التي 
ت�ساعد هوؤلء التالميذ على النمو والتطور من خالل فهمهم 

لحقيقة وجودهم في هذا العالم.
ويذهب اأوزمون وكريفر اإلى اأبعد من ذلك فيوؤكدان على 
اأن  اإمكانية  اإلى  يتطلعون  الوجوديين  الفينومينولوجيين  اأن 
بين  من  تنا�سبهم  التي  التعليمية  الطريقة  التالميذ  يختار 
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جملة الختيارات التعليمية المتاحة)1(.
البرامج  رتابة  من  الفل�سفة  هــذه  اأتــبــاع  لتذمر  ونتيجة 
بها  تقدم  التي  التدري�ض  طرق  وت�سابه  المتاحة  التعليمية 
هذه البرامج فقد نادوا بالتاأكيد على تعزيز مبداأ »الذاتية« 
في التعليم والترويج له من خالل مطالبتهم الم�ستمرة باأن 
لتحقيق  التعليم  حقل  في  متعددة  اختيارات  هناك  تكون 
الدرا�سية  بالمواد  يتعلق  فيما  ذلك  يكون  ول  المطلب.  هذا 
هذه  بها  تقدم  التي  التدري�ض  طرق  في  اأي�سًا  بل  فح�سب، 
 Donal المواد اإلى التالميذ. ولذلك يقول دونالد فاندنبرج
النزعة  ذوي  المعلمين  اإن  )1971م()2(   Vandenverg

الفينومينولوجية يحاولون بناء و�سياغة طرقًا تعليمية تجعل 
كاًل من المعلم والتلميذ منفتحًا على الآخر.

اإن الفينومينولوجيين يبحثون عن منهج تعليمي من �ساأنه 
ذواتهم  في  العالم  هــذا  تج�سيد  على  الطالب  ي�ساعد  اأن 
و�سف  في   )3( نيللر  جورج  بادر  وقد  عالمهم.  اأنه  وي�سعروا 
(1) Ozmon and Craver, ibid, p.212.
(2) Vandenberg, Donald. (1971). Being and Education: An Essay in 
Existential Phenomology. Prentice-Hall Inc., Englewood Cliffs, New 
Jersey, P. 112.
(3) Kneller, George F. (1958). Existentialism and Education. 
Philosophical Library, Inc. New York, P. 18.
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ما يمكن اأن يكون من �سفات هذا المنهج من خالل حديثه 
يقول عن هذه  اإذ  وتلميذه،  الأ�ستاذ  بين  التلقي  تجربة  عن 
معقدتين:  متدفقتين  تجربتين  التقاء  عملية  اأنها  التجربة 
تجربة المعلم وتجربة المتعلم. وعلى الرغم من اأن تجربة 
المعلم )الأ�ستاذ( اأكبر من تجربة المتعلم )التلميذ( ب�سبب 
اأن مداها اأكبر ولأن المتعلم اأقل ن�سجًا من المعلم اإل اأن كال 

التجربتين معقدتان.
ومهمة العملية التعليمية في التقاء هاتين التجربتين هي 
محاولة جمعهما والتوفيق بينهما. قد تكون وظيفة التلميذ في 
هذه التجربة وظيفة تابعة dependent، ب�سبب عدم ن�سجه 
اأو ب�سبب نق�ض الفهم عنده اأو غير ذلك من الأ�سباب، لكن 
المباداأة  �ساحب  هو  دائمًا  الأ�ستاذ  يكون  اأن  يعني  ل  ذلك 
والمبادرة. اإن دور الأ�ستاذ في التقاء هاتين التجربتين هو 
دور الم�ساعد الذي يجعل من تالميذه قادرين على تج�سيد 

هذا العالم لي�سبحوا بعدئذ الأ�ساتذة في هذا الميدان.
غمو�ض  من  يكتنفها  وما  نيللر  جورج  فل�سفة  عن  وبعيدًا 
والمتعلم في حقل  المعلم  بين  العالقة  اإي�ساح  في محاولته 
عن  التعبير  في  وو�سوحًا  دقــة  اأكثر  نكون  وحتى  التعليم، 
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وجهة نظر اأتباع الفينومينولوجيا الوجودية في التعليم فاإننا 
نقول اإن اأن�سار هذه الفل�سفة يولون دور الأ�ستاذ في العملية 
اأن  اإنه ينبغي لالأ�ستاذ  التعليمية اأهمية كبيرة. فهم يقولون 
يفتح اآفاق الطلبة على كل الإمكانات التي ت�ساعدهم على فهم 
»وجودهم في هذا العالم« وهذه الجدلية تقوم على الفر�سية 
التي يوؤمن الفينومينولوجيون الوجوديون ب�سحتها، وهي اأن 
كل تلميذ ياأتي اإلى المدر�سة وهو يحمل ر�سيدًا من التجارب 
معلوماتية  عنا�سر  على  تحتوي  التي  المعا�سة  ال�سخ�سية 
غنية تحتاج اإلى من يكت�سفها، ويحللها، وي�سفها، ويفهمها. 
وكل هذه التجارب المعا�سة تخفى في طياتها ظواهر معينة 

في حاجة اإلى الك�سف عنها وو�سعها في دائرة الهتمام.
وخال�سة �لق�ل �أن �لفل�سفة �لفين�مين�ل�جية في 
حقل �لتربية و�لتعليم هي �متد�د لفل�سفة »�ل�سك« 
�متد�د  على  منظريها  عق�ل  على  �سيطرت  �لتي 
�دم�ند  بم�ؤ�س�سها  �بتد�أت  مختلفة  زمانية  حقب 
يبحث�ن  يز�ل�ن  ل  �لذين  باأولئك  و�نتهت  ه�سرل 
عن م�قع قدم لهم في كل حقل من حق�ل �لمعرفة 
الفل�سفة قد ظهرت في وقت  ولئن كانت هذه  �لإن�سانية. 
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لم يكن الإن�سان الأوروبي يعرف من م�سادر التعليم اإل ما 
لي�ض هو  الآن  الوقت  اأن  اإل  ال�سغيرة  ببيئته  ذا عالقة  كان 
الوقت الذي كانت تجد فيه مثل تلك الفل�سفات تربة خ�سبة 
واإثبات  ال�سك  مطاردة  اإل  لها  هم  ول  وتترعرع،  فيها  تنمو 
وجود الذات وعالقتها بغيرها من الذوات. فبيئة اإن�سان هذا 
الع�سر لم تعد بيئة اأولئك الذين عا�سروا هيدجر وه�سرل 
هذا  اإن�سان  اإن  بل  ذواتهم،  على  منغلقين  وكانوا  وغيرهما 
الع�سر انطلق في اآفاق ال�سماء والأر�ض يبتكر ويبدع ويخترع 
و�سالحه في ذلك العلم التجريبي الذي و�سل به اإلى مجرات 

الف�ساء وقيعان المحيطات.
وال�سوؤال الآن هو:

هل ل يز�ل �لفين�مين�ل�جيين ي�ؤمن�ن بفل�سفة 
�إليها  ت��سل  �لتي  �لمخترعات  تلك  كل  بعد  �ل�سك 

�لعلم �لحديث؟



الفينومينولوجيا والسلوك السياسي



50

فلسفة الشك

لي�ست  ال�سيا�سة  بحقل  الفينومينولوجية  الفل�سفة  عالقة 
مختلفة عن عالقتها ب�سائر العلوم الجتماعية الأخرى. واإنما 
َعبَّرت هنا بـ »ال�سلوك ال�سيا�سي« ولم اأقل »العلوم ال�سيا�سية« 
�سائر  بين  من  بالذات  الحقل  هذا  لأن  ال�سيا�سة«  »علم  اأو 
حقول العلوم الجتماعية هو ميدان ذو �سبغة �سلوكية عملية 
اأكثر منها نظرية بحتة. بل اإن الأطر النظرية ال�سيا�سية اإنما 
في  ال�سيا�سي  وال�سلوك  ال�سلوكي،  العملي  للبناء  ركائز  هي 
ويعود  المجتمع  من  يبداأ  لأنه  اجتماعي  �سلوك  هو  النهاية 

اإليه.
تهتم   - الفينومينولوجية  اأو   - الظاهرية  الفل�سفة  ولأن 
التجارب  في  المت�سمنة  المعاني  بدرا�سة  الأول  المقام  في 
المعا�سة،  اليومية  الحياة  في  حادثة  هي  كما  الإن�سانية 
وفي الكيفية التي يقراأ بها الإن�سان هذه التجارب المعا�سة 
ال�سلوك  اأو  ال�سيا�سية  التجربة  اإلى  الفل�سفة  فاإن نظرة هذه 
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عالقة  هناك  اإن  تقول:   - اجتماعي  ك�سلوك   - ال�سيا�سي 
جنج  بتعبير   - اأو  الجتماعي،  ال�سلوك  وبين  الفل�سفة  بين 
ر وبين عالم الجتماع الذي  Jung:»بين الفيل�سوف الذي ُيَفكِّ

ُياَلحظ«)1(.
عامل  فــي  ي�ستركان  الجتماع  وعــالــم  الفيل�سوف  ولأن 
التفكير والتاأمل في التجارب الإن�سانية المعا�سة، والذي ُيعّد 
من مقت�سيات تخ�س�سهما كل بح�سب البناء الثقافي الذي 
انف�سال  هناك  يكون  اأن  ال�سعوبة  من  فاإنه  توجهه  يحدد 
الجتماع  عالم  اأن  فكما  الجتماعية.  والعلوم  الفل�سفة  بين 
الحياة  وعن  التاريخ،  وعن  الإن�ساني،  ال�سلوك  عن  يتحدث 
هذا  يقا�سمه  اأي�سًا  الفيل�سوف  فاإن  عام  ب�سكل  الجتماعية 

الهم، وي�سترك معه في هذا التوجه.
في  الفينومينولوجية  الفل�سفة  ودرا�سات  بحوث  واإ�سهام 
درا�سة  وفــي  ال�سيا�سي  ال�سلوك  وفــي  ال�سيا�سية  النظرية 
ق�سايا المجتمع والح�سارة يت�سح ب�سكل خا�ض في محاولة 
اأنواع  كل  من  الم�ستخل�ض  بالمعنى  واهتمامها  تركيزها 
(1)  Jung, Hwa Yol. (1972). Existential Phenomology  and Political 
Theory: A Reader. Chicago, Henry Rengery, P. xxiii.
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ال�سلوك الإن�ساني.
من  كغيرهم   - ال�سيا�سيين  الفينومينولوجيون:اإن  يقول 
اأن  الأفــراد في  ي�ستركون مع هوؤلء   - المجتمع  اأفراد  باقي 
اأنهم يتعاملون  اإن�سانية، وهذه الحقيقة تفيد:  لهم »حقيقة« 
ويتفاعلون مع الآخرين وي�ستركون في بناء وتكوين عالقات 
اجتماعية في العالم الذي يعي�سون فيه. ومن هنا تبداأ نظرة 
وال�سيا�سيين،  ال�سيا�سة  اإلى  الفينومينولوجيين  الفال�سفة 
فيه  يعي�ض  الـــذي  الــعــالــم  اإن  الفل�سفة:  هــذه  تــقــول  حيث 
غيره،  مع  فيه  ي�سترك  عالم  هو  ال�سيا�سة  في  المتخ�س�ض 
وتتكون فيه عالقات تتج�سد فيها حقائق اإن�سانية، ومن هذه 
 Self - and - »الحقائق حقيقة العالقة بين »الذات« و»الآخر
Other relationship، ولذلك فاإن فال�سفة الفينومينولوجيا 

الوجودية يبحثون في جذور هذا »الوجود« الجتماعي لمعرفة 
حقيقته والمعاني المتج�سدة فيه.

الجتماعية  الحقيقة  »اإن   :Jung جنج  يقول  هــذا  وفــي 
والآخرين،  ال�سخ�ض  بين  العالقات  من  �سبكة  بمثابة  هي 
فهي ت�سير اإلى العالقة بين ال�سيا�سي والناخب، بين الكاتب 
والقارئ، بين الزوج وزوجته وهكذا، وفي المجال ال�سيا�سي 
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فاإننا اإذا نظرنا اإلى ال�سخ�ض مواطنًا كان اأو ناخبًا، اأو دافع 
يحاول  ال�سخ�ض  هذا  فاإن  بال�سيا�سة  م�ستغاًل  اأو  �سرائب، 
بناء نوع معين من العالقة، �سواء كانت عالقة مع �سخ�ض 
تتج�سد  العالقة  هذه  وفي  اأ�سخا�ض،  مجموعة  مع  اأو  واحد 

»الذات« الإن�سانية في العالم المحيط بها«)1(.
ال�سيا�سية الذي يركز  والتحليل الفينومينولوجي للتجربة 
ينطلق  بالآخرين  وعالقتها  الإن�سانية  »الـــذات«  على  فيه 
منها  واحـــد  كــل  عــن  الآن  و�سنتحدث  مــحــاور.  اأربــعــة  مــن 

بالتف�سيل.
�أوًل: الوعي ال�سيا�سي: لي�ض المق�سود بالوعي عند اأتباع 
الفل�سفة الظاهرية ما قد يتبادر اإلى الذهن من زيادة المعرفة 
والإدراك بالبيئة ال�سيا�سية ومالب�ساتها والتي تحيط بالفرد 
في حياته اليومية، ولكن الوعي عندهم هو اإدراك الظاهرة 
في الوعي الإن�ساني قبل حدوثها في الواقع. فهذا الوعي ذو 

عالقة وثيقة بنظرية الق�سدية.
ويفعله  يقوله  بما  ال�سيا�سي  وعي  اإن  يقولون:  الظاهريون 

.xli مرجع سابق. ص (((
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في تجربته ال�سيا�سية يتطلب وعيًا بالهوية التي يحملها هذا 
ال�سيا�سي Identity؛ وهذا الوعي يمثل الخطوة الأولى لفهم 
يعون  فال�سيا�سون  وغاياتها.  لأهدافها  ال�سحيحة  الهوية 
التجربة التي ي�ستركون فيها، وعندما ي�سترك ال�سيا�سي في 
مناق�سة �سيا�سية مع اآخرين - على �سبيل المثال - فاإنه يكون 
واعيًا ومدركًا لهذه التجربة ولالأ�سخا�ض الم�ستركين فيها. 
وجود  على  ال�سيا�سي  يوؤكد  ال�سيا�سية  المناق�سة  هذه  وفي 
ذاته وذات غيره من خالل تبادل الراأي في الق�سية مو�سوع 
ال�سيا�سي  الوعي  :»اإنَّ   Lane لين  يقول  هذا  وفي  النقا�ض؛ 
في  المطروحة  الق�سايا  بكل  المرتبطة  المعاني  معرفة  هو 

ال�سيا�سة واإدراكها«)1(.
معين،  لحزب  ال�سيا�سي  تبعية  البدهية  الم�سلمات  ومن 
عند  التبعية  وهــذه  معينة،  حكومة  اأو  معينة،  جماعة  اأو 
الظاهريين تت�سمن وعيًا واإدراكًا من �ساحبها لمفهوم هذه 
التبعية وللجهة التي يتبعها. ولذلك فاإنَّ ال�سيا�سي ي�ساأل نف�سه 
ال�سوؤالين التاليين: ما الجهة التي اأتبعها؟ وما الذي تتطلبه 
(1) Lane, Robert E. (1969). Political Thinking and Consciousness: 
The private Life of the Political Mind.  Chicago: Markham Publishing 
Company, P. 316.
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مجموعة  يت�سمنان  ال�سوؤالين  هذين  اأن  كما  التبعية؟  هذه 
منها هذه  تنطلق  التي  الثوابت  ما  مثل:  اأي�سًا،  الأ�سئلة  من 
ال�سيا�سة التي يتبعها؟ ما القيم ال�سيا�سية التي تنتهجها تلك 
ال�سيا�سة؟ ما اإيجابيات و�سلبيات هذه التبعية ال�سيا�سية التي 

توجه تفكير ال�سيا�سي و�سلوكه؟
ال�سيا�سي  اأن يجيب عنها  ينبغي  التي  الت�ساوؤلت  كل هذه 
ل بد اأن تنطلق اأوًل من وعي واإدراك لها قبل اأن تتحول اإلى 

�سلوك.
ثانيًا: التفكير.. التفكير عادة ي�سبق الفعل، ولذلك يقول 
الوقت نف�سه -  اإن هناك فرقًا - وتداخاًل في  الظاهريون: 
فيه،  التفكير  ي�سبق  بال�سيء  فالوعي  والتفكير.  الوعي  بين 
كل حال  وعلى  به.  الوعي  يج�سد  ال�سيء  ذلك  في  والتفكير 
اأن التفكير في ال�سيء يمثل مرحلة تالية  فهم متفقون على 
المعنى  وهذا  له،  معنًى  ُيوجد  بال�سيء  فالوعي  به.  للوعي 
َيُمرُّ  التي  التجربة  في  ويتَج�سد  فيه،  التفكير  ارة  ُع�سَ يمثل 

بها ال�سخ�ض.
ال�سيا�سي  »اإنَّ  بقوله:  المعنى  هذا   Jung جنج  ويو�سح 
عندما يفكر في ال�ستراك في حملة �سيا�سية - على �سبيل 
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المثال - فاإنه يدرك المعنى المتج�سد في هذه ال�ستراك. 
نة  فهو يفكر في بواعث هذه الم�ساركة كما ي�سع اأهدافًا ُمعيَّ
تحدد الغاية منها. ولذلك فاإن ُبنية هذا ال�سلوك ال�سيا�سي 
م�سبوقة بالتفكير في الغاية من هذا ال�سلوك. فال�سيا�سي يفكر 

في الكيفية التي يتبناها من اأجل تحقيق هذه الغاية«)1(.
ويوؤيد هذا الراأي الظاهري قول كاريل Kariel :»اإن الفكر 
ال�سلوك  الغاية من  وتحليل  فهم  في  يبحث  دائمًا  ال�سيا�سي 
لتج�سيد  اإل محاولة  هو  ما  ال�سيا�سي  الفكر  واأن  ال�سيا�سي، 

هذا الفهم واإي�ساح ذلك التحليل«)2(.
من  كواحد  التفكير  لعن�سر  الظاهريين  تحليل  وخال�سة 
المحاور الأربعة التي ينطلق منها التحليل الظاهري النظري 
للتجربة ال�سيا�سية هي اأن هذا التفكير ي�ساعد ال�سيا�سي على 
تاأكيد »ذاته«. لأن التفكير يتطلب من ال�سيا�سي اأن ي�ستخدم 
محدد  تف�سير  و�سع  اأجــل  من  ال�سيا�سي  وتاريخه  ثقافته 
(1) Jung, Hwa Yol. (1967). The Crisis of Political Understanding: 
A Phenomological Perspective in the Conduct of Political Inquiry. 
Pittsburg: Duquesne University Press, P. 23
(2) Kariel, Henery S. (June, 1967). “The Political Relevance of 
Behavioral and Existentialism Psychology”. American Political 
Science Review. 61 (2), P. 335   
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لكيفية التعامل مع الحالة ال�سيا�سية التي َيمرُّ بها اأو الحدث 
ال�سيا�سي الذي يعي�سه.

معها  التعامل  اإما  اأمرين:  اأحد  في  الكيفية  هذه  وتتجلى 
اإلى  الفكر  مرحلة  يتجاوز  اأن  واإما  فقط،  الفكر  طريق  عن 
ال�سلوك. والتعامل معها عن طريق التفكير يمثل و�سيلة فاعلة 

من و�سائل الم�ساركة والكينونة في الحياة.
ثالثًا: التفاعل مع الآخرين بوا�سطة اللغة .. ال�سيا�سيون 
على  قـــادرون  اأ�سخا�ض  هــم  الظاهرية  فال�سفة  نظر  فــي 
الت�سال بغيرهم من خالل اللغة التي تمثل اأهم عن�سر من 
اأن  بوا�سطتها  ي�ستطيعون  والتي  الإن�ساني  الت�سال  عنا�سر 
على  القائم  العالم  هذا  في  الجتماعية  يكت�سفوا حقيقتهم 
اأ�سا�ض العالقة بين »الذات« والبيئة المحيطة بها والمتفاعلة 
معها. ولذلك يوؤكد بوليت Bullitt على اأن الم�ساركة ال�سيا�سية 
كالزم من لوازم الحياة ال�سيا�سية ل تكون فقط من المواطن 
بل  للمجتمع،  العام  ال�سالح  بناء  في  ي�سهم  الــذي  الن�سط 
اأي�سًا من ال�سيا�سي الذي ي�ستجيب لهذه الم�ساركة الوطنية 

من خالل الت�سال)1(.
(1) Bilitt, Stimson. (1977). To Be A Politician, New Haven: Yale 
University Press, P. 197.
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ر�بعًا: الم�ساركة الج�سدية: الم�ساركة الج�سدية هي عامل 
ه محورًا من المحاور  اآخر اأ�ساف جيل Gill لعامل اللغة، وعدَّ
ال�سيا�سية.  للتجربة  الظاهري  التحليل  عليها  يقوم  التي 
اللغة وحدها ل تكفي لمعرفة حقيقة الوجود  اإن  فهو يقول: 
الح�سي  التفاعل  اإن  بل  الجتماعي،  محيطه  في  الإن�ساني 
الج�سدي مع الآخرين هو الذي يوؤكد هذه الحقيقة الوجودية. 
د بالتفاعل الح�سي الذي يمثله  فوجود الإن�سان في راأيه يتاأكَّ
اللغة من  تمثله  الذي  الخطابي  والتفاعل  الج�سد من جهة، 

جهة اأخرى«)1(.
كما يوؤكد جنج Jung )2( هذا الراأي بقوله: اإن الكينونة في 
العالم Being in the world تتمثل في النظر اإلى الج�سد 

الإن�ساني كعن�سر فاعل يعك�ض وجود الذات.
والتجربة  ال�سيا�سة  فــي  الظاهرية  الفل�سفة  وخال�سة 
يحاولون  الفل�سفة  هــذه  اأتباع  اأن  هي  لالإن�سان  ال�سيا�سية 
تاأكيد وجود »الذات« الإن�سانية، ومعرفة حقيقة هذه »الذات« 
(1) Gill, Terry. (1989). Mediated Transcendence. A Post-Modern 
Reflection. Macon, Georgia, Mercer University Press, P. 62
(2) Jung, Hwa Yol. (1967) “Embodiment and Political Action.” 
Philosophy Forum. 14. P. 381
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من خالل تفاعلها مع الآخرين. كما اأن اأتباع هذه الفل�سفة 
ال�سلوك  اأنــواع  من  كنوع  ال�سيا�سية  التجربة  بين  يفرقون  ل 
الإن�سانية  التجارب  من  غيرها  وبين  لالإن�سان  الجتماعي 
البعيدة كل البعد عن المجال ال�سيا�سي. وال�سبب في ذلك: 
اأنهم يدر�سون هذه الظاهرة من وجهة نظر ت�ستمد اأ�سولها 
من الفل�سفة الوجودية للكون والحياة. ولذلك فاإنهم ي�سعون 
اإلى تاأكيد وجود »الذات« الإن�سانية المتج�سدة في كل اأنواع 
ومعرفة  ال�سيا�سية،  التجربة  ومنها  الإن�سانية  التجارب 
حقيقتها من خالل المحاور الأربعة التي تحدثنا عنها اآنفًا 
حتى ولو كان ذلك البحث بعيدًا كل البعد عن الجانب المهني 

التخ�س�سي لطبيعة التجربة ال�سيا�سية.



أطروحات العقل الفينومينولوجي 
وشواهدها في الفكر العربي المعاصر
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الظاهرية، اأو »الفينومينولوجيا« فل�سفة قامت على اإعمال 
العقل من اأجل درا�سة الظواهر من خالل بروزها في الوعي 
كينونتها،  وفهم  ماهيتها  ومعرفة  وجودها  لإثبات  الإن�ساني 
فهي عملية عقلية بحتة تحاول البحث عن المعاني المتعلقة 

بالظاهرة - اأية ظاهرة - في الكون وتف�سيرها.
بالفينومينولوجيا  يعرف  ما  الفل�سفة  هذه  �سروب  ومن 
 Herme neutic phenomenology الهيرمينوطيقية 
)التف�سيرية(، التي ُتعنى بتف�سير الظواهر من خالل عن�سري 
ْين. ولي�ض المق�سود بالزمان  الزمان والمكان الفينومينولوجيَّ
المعروف،  الفيزيائي  الزمان  ذلك  الفينومينولوجيين  عند 
 ،Lived Time بل هو الزمان المعا�ض في الذاكرة والوعي 
 Lived كما اأن المق�سود بالمكان عندهم هو المكان المعا�ض
Space، ولي�ض المكان الجغرافي ال�سائع والمعلوم عند غير 

اأتباع هذه الفل�سفة.
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وقبل اأن ن�سرع في ب�سط واإي�ساح بع�ض المفاهيم المتعلقة 
بالفينومينولوجيا الهيرمونطيقية ل بد اأن نذكر حقيقة تكون 
المفاهيم  تلك  على  نتعرف  اأن  نحاول  ونحن  اأعيننا  ن�سب 
الفل�سفة.  هذه  عليها  قامت  التي  البناء  ركيزة  تمثل  التي 
هذه  �إليه  ت�سعى  �لذي  �لهدف  �أن  هي:  الحقيقة  هذه 
�لفل�سفة وهي تف�سر �لظ��هر �أو �لتجارب �لإن�سانية 
وج�  �إثبات  ه�  �ل��ذ�ك��رة  �أو  �ل�عي  في  �لمعا�سة 

»�لذ�ت« �لإن�سانية في هذ� �لعالم.
التجارب  تف�سير  في  ومنهجها  الفل�سفة  هذه  جوهر  اأمــا 
فاإنه   Human Lived Experience المعا�سة  الإن�سانية 

يقوم على اأربعة عنا�سر هي:
)- �لمكان �لفين�مين�ل�جي Spatiality، والمق�سود 
الإح�سا�ض  يبعث  الــذي  المكان  الفينومينولوجيين  عند  به 
في  محددة  تجربة  اأو  معينة  بظاهرة  المرتبطة  والم�ساعر 
الوعي اأو الذاكرة الإن�سانية. فالأحداث مرتبطة عند تذكرها 
بمكان وقوعها )في البيت، اأو المدر�سة، اأو ال�سارع، مثاًل(. 
وعملية تذكر هذا الحدث اأو تلك الظاهرة بتفا�سيلها يتطلب 
م�ساحة  يحتل  التذكر  وهذا  فيه.  وقعت  الذي  المكان  تذكر 
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معينة من وعي الإن�سان عند محاولة تف�سير هذا الحدث اأو 
تلك الظاهرة وتكوين معنًى تف�سيري لها.

)- �لزمان �لمعا�ص Temporality، وهو لزم من لوازم 
اإذ هو الوقت الذي ق�ساه الإن�سان  وجود التجربة المعا�سة، 
اأثناء مروره بتلك التجربة ومعاي�ستها، ولي�ض المق�سود من 
ذلك معرفة �ساعة وقوع الحدث اأو المدة الزمنية المحددة 
بعن�سر  المق�سود  بل  ذلــك،  غير  اأو  الأ�سابيع  اأو  بــالأيــام 
والفينومينولوجيا  عام  ب�سكل  الفينومينولوجيا  في  الزمان 
لهذه  الزماني  الح�سور  هو  اأخ�ض  ب�سكل  الهيرمنيوطيقية 

التجربة في الوعي اأو الذاكرة.
 The Lived اأو   Relationality �لمعا�ص  �لآخ��ر   -3
other ويعني اأن التجربة الإن�سانية المعا�سة غالبًا ما تكون 

هذا  جراء  من  وتكت�سب  معه  تتفاعل  اآخر  ب�سخ�ض  متعلقة 
التفاعل معنًى لوجودها.

 ،Lived body اأو   Corpreality �لمعا�ص  �لج�سد   -4
الفينومينولوجية  الحقيقة  اإلى  ي�سير  الأخير  العن�سر  وهذا 
التي تقول اإن الإن�سان متج�سد في هذا العالم بج�سمه، فكل 
في  الوجود  معنى  تمنحه  ج�سدية  با�ستقاللية  يتمتع  اإن�سان 
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م�ستقل  والأب  اأبيه،  عن  بج�سده  م�ستقل  فالطفل  الكون. 
اأطفالها،  عن  بج�سدها  م�ستقلة  والأم  الأم،  عن  بج�سده 
مطلقًا  تلغي  ل  الج�سدية«  »ال�ستقاللية  وهـــذه  وهــكــذا، 
الترابط المعنوي الوثيق بين هذه »الكيانات الم�ستقلة« التي 
ن »اأ�سرة« ي�سعر كل واحد من اأفرادها بانتمائه المعنوي  ُتكوِّ

اإليها.
الفل�سفة  منها  تنطلق  التي  الأربــعــة  العنا�سر  هي  هــذه 
للتجربة  فهمها  فــي  الهيرمنيوطيقية  الفينومينولوجية 
الأربعة  العنا�سر  هذه  من  تتخذ  وهي  المعا�سة،  الإن�سانية 
ركائز مهمة لتف�سير الظواهر الإن�سانية لإثبات وجودها. فهي 
- اإذن - فل�سفة ُتعنى بدرا�سة الظواهر لمعرفة ماهيتها من 
خالل اإعمال العقل الذي يقوم بوظيفة التفكر والتذكر والحكم 
الهيرمنيوطيقية  الفينومينولوجيا  وفال�سفة  الظواهر.  على 
وا العقل وجعلوه الفي�سل  - كغيرهم من الفال�سفة الذين األهَّ
يعدون  بل  بالغيبيات،  يوؤمنون  ل  الوجود -  في فهم ظواهر 
ذلك �سربًا من الوهم الإن�ساني، اإذ مناط التحليل والتف�سير 
اأو  عندهم هو العقل، وما وراءه ميتافيزيقيًا ل يمكن فهمه 
الموؤ�س�سين  بع�ض  يعدها  لم  اإن  هذا  ماهيته،  في  الخو�ض 
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 )1976  -  1889( »هيدجر«  اأمثال  الفل�سفة  لهذه  ــل  الأوائ
�سرب من العدم.

وهذا العقل الذي يمثل المحيط الذي يتحرك فيه الفكر 
المنظار  هو  يتعداه  ول  الهيرمنيوطيقي  الفينومينولوجي 
الذي يب�سر به اأتباع هذه الفل�سفة العقلية في ميادين الإبداع 
الإن�ساني. فهم يحاولون اأوًل اإثبات وجود »الذات« الإن�سانية 
في العالم، وهذه هي غايتهم. اأما و�سائلهم فتتبع الظواهر 
وتف�سيرها  فهمها  ومحاولة  المعا�سة  والتجارب  الإن�سانية 
في  مجالتهم  واأمــا  الــذات.  وجــود  حقيقة  على  لال�ستدلل 
ذلك فتتعدد وتتنوع بح�سب الظاهرة مو�سوع الدرا�سة، فمرة 
النف�ض،  علم  في  ومرة  ال�سعور،  في  ومرة  الروحانيات،  في 

واأخرى في التربية، ومرة في الأدب، وهكذا.
وقد كان الأثر الفكري لهذه الفل�سفة - حين ن�سوءها - ل 
يتجاوز حدود المجتمعات التي ظهرها فيها، وعندما تبنَّى 
نظريات هذه الفل�سفة اأ�ساتذة الجامعات الأوربية والأمريكية 
الإن�سانية  العلوم  فــروع  على  تطبيقها  اإمكانية  في  وبحثوا 
كالتربية والجتماع والأدب وعلم النف�ض وغير ذلك من العلوم 
التي تجعل حياة الإن�سان مو�سوع بحثها ودرا�ستها ا�ستد عود 
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هذه النظرية و�ساعت في اأو�ساط النخبة المثقفة.
يجوبون  الذي  العربي  الوطن  في  المثقفين  عادة  هي  وكما 
ــواب  اأب على  الت�سول  مهنة  ويمار�سون  الغربي  الفكر  مــوائــد 
»تطعموه«  ما  ينقلوا  اأن  منهم  لثلة  عّن  فقد  الأوربية  الثقافات 
من هذه الموائد للثقافة العربية، وا�ستوردوا بذور هذه الفل�سفة 
لغر�سها في عقلية المثقف العربي من خالل تي�سير مفاهيمها، 
كما فعلت �سيمون دي بوفوار عندما اأدركت غمو�ض ما اأفرزته 
عقول �سارتر، وه�سرل، وميرلو - بونتي و�سعوبة فهمها فعمدت 
»عقلية  م�ستوى  اإلى  المعقد  الفل�سفي  بم�ستواها  تنزل  اأن  اإلى 
لي�سهل  المختلفة  الأدب  فنون  خالل  من  المثقفة«  الجماهير 

عليهم تفكيك رموزها وا�ستجالء طال�سمها.
قبلهم  انزلق  كما  العقل  مــاأزق  في  المثقفون  هــوؤلء  ووقــع 
فكانوا  العقلية،  المدار�ض  واأهل  والقدرية  والجبرية  المعتزلة 
بذلك ن�سخة جديدة ومنقحة ممن �سبقهم، مع »اإ�سافات« قليلة 
اأ�سبحت  التي  الآخر  ثقافة  على  النفتاح  ومقت�سيات  تتنا�سب 
اإليه  ي�سار  اأن  يحب  ممن  كان  اإذا  العربي  للمثثقف  »�سرورة« 

»المثقف الع�سري«.
الأوربية  الفل�سفات  هــذه  بمثل  اأخــذ  من  بين  ال�سبه  ووجــه 
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الحال  الفارق بطبيعة  الأوائل - مع  العقالنيين  وبين  الحديثة 
- هو اأن مناط تفكيرهم هو العقل، والعقل فقط. فهو م�سدر 
المعرفة بالن�سبة لهم، وفي �سوء ما يدركه هذا العقل ويفهمه 
ذلك  ويعني  عــدمــهــا.  مــن  المعرفة  معيار  يــكــون  بــه  وي�سلم 
الفل�سفة  تبنوا  الذين  العرب  المثقفين  والحديث عن   - �سمنًا 
الفينومينولوجية الهيرمنيوطيقية - تنحية الوحي الإلهي الذي 
خطير  مزلق  وهو  المطهرة،  النبوية  وال�سنة  القراآن  يج�سده 
وقع فيه هوؤلء المقلدة من حيث ي�سعرون اأو ل ي�سعرون، الذين 
يقت�سون اأثر الفال�سفة الغربيين في كل ما يقولوا ويذروا بعمًى 
لَّ الب�سر والب�سيرة. لأن هوؤلء الفال�سفة - اأعني فال�سفة  اأ�سَ
واأوعبوا  العقل  ا�ستخدام  في  اأوغــلــوا  قد   - الفينومينولوجيا 
حتى و�سلوا اإلى مرحلة عجز العقل فيها عن اإدراك الكثير من 

الماديات والمح�سو�سات الكونية.
فبالرغم من وعي العقل واإدراكه لآيات كثيرة من اآيات اهلل 
في الأر�ض وفي ال�سماء وفي الأنف�ض اإل اأن ذلك قليل من كثير 
ن اْلِعْلِم  مما يعجز العقل عن فهمه ومعرفة اأ�سراره: }َوَما ُأوِتيُتم مِّ

ِإالَّ َقِلياًل{)1( .. فما دللة ذلك؟

)1( �سورة الإ�سراء:82.
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دللته الوا�سحة وال�سريحة هي: اأن العقل الإن�ساني ل ينبغي 
اأن يكون الفي�سل في قبول الأ�سياء اأو ردها، اأو ت�سورها ومن ثم 
الحكم عليها، اأو الإيمان بها وت�سديقها اأو رف�سها وتكذيبها، لما 
في ذلك من �سرر كبير على عقيدة الإن�سان واإيمانه الفطري، 
وما يوؤدي اإليه ذلك من اإنكار للغيبيات وق�سر العقل على ما هو 

معلوم اأو م�ساهد ومح�سو�ض.
تاأثرهم  اأثر  نرى  الذين  المقلدة  اأن هوؤلء  ول�سنا هنا نزعم 
بهذه الفل�سفة في المطبوعات الفكرية والمالحق الثقافية في 
المجتمعات  هوية  تمييع  يريدون  المطبوعة  الإعــالم  و�سائل 
الإ�سالمية و�سهرها في حماأة هذه التيارات الفكرية باإبعادها 
عن ن�سو�ض ال�سريعة وجرها ق�سرًا اإلى مزالق العقل والعقالنية 
بحيث يكون العقل وحده - دون الوحي - هو مناط التفكير ول 
غير، فتلك تهمة فيها نوع من المبالغة - اإن نحن اأح�سنا الظن 
اأن هوؤلء المقلدة يمار�سون  بهم - ولكن الذي ل ريب فيه هو 
عند  الفكر  عليها  نه�ض  التي  الأر�سية  »ت�سقيق«  مهنة  الآن 
فيها  اأحدثت فجوات مظلمة زلت  بمعاول م�ستوردة  الم�سلمين 
اأقدام لم تح�سن التعامل مع ما تلقته من الأجنبي ف�سقطت على 
اإثرها فئام كثيرة �سارت في الركب بدعوى »النفتاح الثقافي« 
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على  المح�سوبين  هوؤلء  اأن  ولو  الإن�سانية«.  الثقافة  و»عالمية 
العقل  »ت�سييد«  اأن  لأدركــوا  العلم  من  ن�سيبًا  اأوتــوا  الم�سلمين 
على ح�ساب الوحي هو نوع من العبث في العقيدة و�سرب من 
مكانته.  على  ويتطاول  العقل  ينتق�ض  الــذي  الفكري  الترف 
وتعطيل  التفكير  دائــرة  عن  العقل  اإق�ساء  ذلك  من  يفهم  ول 
قدرته على التدبر في الكون اأو في النف�ض الإن�سانية اأو تقييده 
اأو الحجر عليه، فذلك حق في الكنائ�ض والمعابد التي تمار�ض 
فيها طقو�ض روحية وحركات �سعائرية بلهاء با�سم الدين، اأما 
في الإ�سالم فاإن للعقل مكانته التي يعتز بها ويعتمد عليها في 
القراآن  يقراأ  ومن  بها.  الإيمان  على  والحث  العقيدة  تر�سيخ 
يعلم علم اليقين اأنه »لي�ض ثمة كتاب اأطلق �سراح العقل وغالي 
بقيمته وكرامته كالقراآن الكريم كتاب الإ�سالم، بل اإن القراآن 
ليكثر من ا�ستثارة العقل ليوؤدي دوره الذي خلقه اهلل له. ولذلك 
و»لق�م  يتفكرون«  و»لق�م  تعقل�ن«  »لعلكم  عبارات  نجد 
يفقه�ن« ونحوها تتكرر ع�سرات المرات في ال�سياق القراآني 

لتوؤكد النهج الفريد في الدعوة اإلى الإيمان وقيامًا على احترام 
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العقل«)1(. هذه ال�ستثارة العقلية للتدبر والتفكر تتم من اأجل 
اإثبات الق�سايا الكلية والأ�سول الكبرى في العقيدة مثل ق�سية 
التوحيد، والربوبية، واإثبات البعث والح�ساب، ومعرفة الحكمة 
في الت�سريع، واإدراك مقت�سيات العالقة بين الإن�سان وغيره من 
بني جن�سه، وبين الإن�سان والنظام الجتماعي الذي يعي�ض فيه، 
وبين الإن�سان والكون كل ذلك يتم في حدوده قدرة العقل في 

الوعي والإدراك والمعرفة.
اأما حين يعجز العقل عن اإدراك الحكمة من بع�ض الق�سايا 
المتعلقة بالعقيدة فاإن الإ�سالم اأمر العقل بالمتثال لل�سرع حتى 
ولو لم يدرك �سبب ذلك والحكمة منه. وقد منع الإ�سالم العقل 
»من الخو�ض فيما ل يدركه ول يكون في متناول اإدراكه كالذات 
ال�سالة  عليه  فقال  ذلك،  ونحو  ماهيتها  في  والأرواح  الإلهية 
�هلل«.  في  تفكرو�  ول  �هلل  �آلء  في  وال�سالم:»تفكرو� 
هذ�  يقال  حتى  يت�ساءل��  �لنا�ص  يز�ل  �:»ل  وقال 
خلق �هلل فمن خلق �هلل؟ فمن وجد من ذلك �سيئًا فليقل 
}َوَيْسَأُلوَنَك  تعالى:  قال  الروح  وعن  ور�س�له«،  �آمنت باهلل 

)1( انظر: »منهج المدر�سة العقلية في التف�سير« للدكتور فهد بن عبدالرحمن الرومي، 
موؤ�س�سة الر�سالة بيروت، ط4، 1414هـ، 29/1 -30.
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وُح ِمْن َأْمِر َربِّي{)1( . وِح ُقِل الرُّ َعِن الرُّ
العقل  �سوؤون  من  لي�ض  لأنــه  ماهيتها  عن  الجواب  ف�سرف 
والنار  ونعيمها  الجنة  وكذلك  مداركه،  من  ول  عنها  ال�سوؤال 
في  لي�ست  التي  الغيبيات  من  وغيرها  ذلك  وكيفية  وجحيمها 

متناول العقل ومداركه«)2(.
اإدراكها داخلة في  العقل عن  التي يعجز  الأ�سياء  ومثل هذه 
باب العلم الخبري النظري الذي هو نقي�ض العلم العملي، لأن 
العلم - كما يقول �سيخ الإ�سالم ابن تيمية رحمه اهلل - نوعان: 
المعلوم،  ح�سول  في  �سرطًا  كــان  ما  وهــو  العملي  »اأحدهما 
على  متوقف  هنا  فالمعلوم  يفعله،  اأن  يريد  لما  اأحدنا  كت�سور 
العلم محتاج اإليه، والثاني العلم الخبري النظري، وهو ماكان 
اإلى العلم به، كعلمنا بوحدانية  المعلوم غير مفتقر في وجوده 
وبمالئكته،  ر�سله،  و�سدق  و�سفاته،  واأ�سمائه،  تعالى،  اهلل 
وكتبه، وغير ذلك. فاإن هذا المعلومات ثابتة �سواء علمناها اأو 
لم نعلمها، فهي م�ستغنية عن علمنا بها، وال�سرع مع العقل هو 
من هذا الباب، فاإن ال�سرع المنزل من عند اهلل ثابت في نف�سه، 

)1( �سورة الإ�سراء: الآية 85.
)2( مرجع �سابق، 38/1 - 39.
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عن  نف�سه  في  م�ستغن  فهو  نعلمه،  لم  اأو  بعقولنا  علمناه  �سواء 
علمنا وعقلنا، ولكن نحن محتاجون اإليه واإلى اأن نعلمه بعقولنا، 
عالمًا  �سار  نف�سه  في  ال�سرع  عليه  هو  ما  علم  اإذا  العقل  فاإن 
به، وبما ت�سمنه من الأمور التي يحتاج اإليه في دنياه واآخرته، 
وانتفع بعلمه به، واأعطاه ذلك �سفة لم تكن له قبل ذلك، ولو لم 

يعلمه لكان جاهاًل ناق�سًا«)1(.
هو  اهلل  رحمه  تيمية  ابن  عناه  الذي  والنق�ض  الجهل  وهذا 
و�سف للعقل عندما يعجز عن اإدراك بع�ض ما جاء به ال�سرع، 
لجهل  تكري�ض  حينئذ  اإدراكــه  عن  يعجز  فيما  اإقحامه  فيكون 
الإن�سان بجهل العقل، وجهل الإن�سان بجهل العقل هو الحقيقة 
الهيرمنيوطيقيون  الفينومينولوجيون  اإدراكها  عن  عجز  التي 
العنا�سر  التف�سيرية للظواهر على  اأ�س�ض فل�سفتهم  بنوا  الذين 
الأربعة التي ذكرناها في مقدمة هذه المقالة، وهي العنا�سر التي 
ل تتعدى حدود الوعي الإن�ساني، اأو تتجاوز الأ�سياء المح�سو�سة 
في  وتج�سيدها  ــذات«  »ال وجــود  اإثبات  اأجــل  من  الم�ساهدة  اأو 

)1( انظر: »درء تعار�ض العقل والنقل« ل�سيخ الإ�سالم ابن تيمية، تحقيق الدكتور محمد 
1399هـ،  ط1،  الإ�سالمية،  �سعود  بن  محمد  الإمام  جامعة  مطبوعات  �سالم،  ر�ساد 

.89-88/1
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هذا الوجود من خالل اإ�سهاماتها واإبداعاتها في فنون الحياة 
التي ت�سكل  النف�ض والأدب  المختلفة كالتربية والجتماع وعلم 
الفل�سفة عند حدود ما  جميعها »تجربة معا�سة«. ووقوف هذه 
يمكن للعقل اإدراكه وعدم تجاوزه اإلى غيره هو ال�سبب الرئي�ض 
وراء تخبط كثير من اأتباعها في درا�سة ما يعرف بالمينافيزيقيا 
اآمن  حتى  الفل�سفية  وم�ساريعهم  اأطروحاتهم  في  وتناق�سهم 
كثير منهم بفكره »العدم« وقالوا كما قال هيدجر من قبل: »كلنا 
�سنموت وما �سيبقى من اأج�سادنا بعد الموت حفنة من تراب ل 

ت�سمل ذاتًا«؟!!
الفيل�سوف  اأ�س�سها  التي  الأوروبية  الفل�سفة  هذه  �سغلت  لقد 
العربي،  الوطن  في  المثقفين  بع�ض  ه�سرل  ايدموند  الألماني 
التف�سيرية  اأو  الهيرمنيوطيقية،  الفينومينولوجيا  وبخا�سة 
الفكر  مجالي  فــي   Hermeneutic phenomenology

والأدب.
الهتمام  محمد  ب�سطاوي�سي  رم�سان  الدكتور  تتبع  وقــد 
من  المعا�سر  العربي  الفكر  في  الفينومينولوجية  بالفل�سفة 
اأولية  خالل محاولت بداأت في عر�ض هذا المنهج في �سورة 
للمنهج  درا�سة  قدم  حيث  اإبراهيم  زكريا  كتابات  في  تجلت 
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المعا�سرة«  الفل�سفة  في  كتابه:»درا�سات  في  الفينومينولوجي 
الذي �سدر عام 1968م، وقدم تطبيقًا لهذا المنهج في درا�سة 
عام  �سدر  الذي  الفن«  كتابه:»م�سكلة  في  الجمالية  الظاهرة 
1966، ثم تتابعت الدرا�سات عن الفينومينولوجيا بالعر�ض اأو 
موؤ�س�ض  لكتاب  ترجمة  اإبراهيم  نازلي  قدمت  حيث  الترجمة، 
ترجم  كما  ديكارتية«،  ه�سرل:»تاأمالت  ادموند  الفل�سفة  هذه 
»تاأمالت  عنوان:  تحت  الأر�ض  �سيخ  تي�سير  اأي�سًا  الكتاب  هذا 
ترجمته  و�سدرت  الفينومينولوجيا«،  اإلى  المدخل   .. ديكارتية 
اإلى  »مدخل  خــوري  انــطــوان  وقــدم  1958م،  عــام  بيروت  في 
الجمالية،  الخبرة  توفيق  �سعيد  ودر�ــض  الظاهرية«،  الفل�سفة 
ثم جاء  فينومينولوجية،  نظر  الجمال من وجهة  فيها  وفل�سف 
في  الفينومينولوجي  المنهج  تطبيق  فحاول  الر�ساوي  يحيى 
البحر  خليل  الدكتور  وترجم  م�سر)1(.  في  النف�سي  الطب 
ترجم  »الفينومينولوجيا«، كما  ليوتار عن  فران�سوا  كتاب جان 
�سنفه  الذي  »الوجودية«  كتاب  اإمام  عبدالفتاح  اإمام  الدكتور 

)1( انظر: د. رم�سان ب�سطاوي�سي محمد، »فينومينولوجيا الن�ض الأدبي )علم الجمال 
الأدبي(، مقالة من�سورة في �سحيفة الريا�ض، العدد 9691، تاريخ 1415/8/4هـ الموافق 

1995/1/5م.
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جون ماكوري وبيَّن في اأجزاء منه العالقة بين الفينومينولوجيا 
والوجودية وذلك في �سفحة 23 وما بعدها.

هذا بالإ�سافة اإلى بع�ض المقالت المتناثرة في طيات بع�ض 
ال�سحف والدوريات العربية والأجنبية.

ولي�ض الهدف من ذكر هذا الح�سد والتراكمات المعرفية هو 
الفل�سفة،  هذه  عن  كتب  لما  التاريخي  والتتبع  والر�سد  ال�سبر 
فذلك محله الورقات العلمية، ولكن الغاية هي التنبيه على ت�سلل 
اأدبيات هذه الفل�سفة اإلى الفكر العربي المعا�سر وا�ستجالء ما 
قد يظهر من اآثار هذه الفل�سفة على تراثنا وموروثنا الثقافي. 
واأخرى كاتبًا يتحدث عن تطبيق هذه  ولذلك نلحظ بين فينة 
التربية  زاويــة  من  يكتب  واآخـــرًا  العربي،  الأدب  في  الفل�سفة 
اإلى  العربي  الفكر  حاجة  عن  يتحدث  وفيل�سوف  والتعليم، 
ونظريات،  فل�سفات  من  ا�ستجد  ما  اإلــى  وحاجته  التحديث 

وهكذا.
ومن الأمثال في تطبيق مبادئ هذه الفل�سفة في مجال علم 
الإن�سانية  الظواهر  بع�ض  ُتدر�ض  اأن  النف�ض  علم  اأو  الجتماع 
فيقال  زاوية ظاهرية،  من  الإ�سالمية  العربية  المجتمعات  في 
- مثاًل - اإن البناء الو�سفي الفينومينولوجي لظاهرة »الخطيئة« 
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عند الإن�سان العربي توؤكد على وجود الذات الإن�سانية وكينونتها. 
فظاهرة الخطيئة عند هذا الإن�سان تتطلب »م�ساركة ج�سدية« 

و»تجربة ذاتية معا�سة« و»انفتاح على الآخر« و»التفاعل« معه.
�ساركت  التي  الأخـــرى«  »الـــذات  به  المق�سود  هنا  والآخـــر 
الم�سطلحات  هــذه  وكــل  الظاهرة.  هــذه  ن�ساأة  في  واأ�سهمت 
عنا�سر مهمة في الو�سف الفينومينولوجي للظواهر الإن�سانية. 
الذات  بين  الم�سترك  الوجود  على  يوؤكد  الم�سترك  فالتفاعل 
لوازم  من  لزم  الآخرين  على  والنفتاح  الــذوات،  من  وغيرها 

الوجود الب�سري - كما يقول هيدجر )1(.
ومثل هذه الظاهرة الإن�سانية ظواهر اأخرى ل يتجاوز منهج 
لم  العقل  وكاأن هذا  الب�سري،  العقل  وتحليلها حدود  تف�سيرها 
اأولئك  ة عند  الُم�َسلمَّ الذات، ومثل هذه  اإل لإثبات وجود  يخلق 
كتابات  اأفرزتها  التي  والج�سد  العقل  ثنائية  جدلية  اإلى  تقود 

ديكارت.
ولئن كان خطر تطبيق هذا المنهج على موروثنا الثقافي في 
مجالت الفكر والتربية والجتماع والأدب ونحوه ج�سيم وموؤذن 
(1)  Ashworth, P. D. Attitude Action and the Concept of Structure. 
Journal of Phenomological Psychology, Vol. 11, No. 1, P. 41.
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اأن  اإل  والإ�سالمي  العربي  الوطن  في  الثقافية  هويتنا  بطم�ض 
الموبقة المهلكة والزلل الجلل اأن ينتقل مثل هذا العبث بمقدرات 
العقل اإلى دين الأمة وعقيدتها وت�سبح دعوة الأنبياء و�سيرتهم 
الإن�سانية  الظواهر  من  ظاهرة  مجرد   - -مثاًل  اأقوامهم  مع 
من  اأقوامهم  اإلــى  دعوتهم  في  والر�سل  الأنبياء  فيها  تعامل 
المنطلق الفينومينولوجي المحدود بعن�سري الزمان والمكان 
فقط. ومن الخطر في هذا ال�سدد اأن يقال اإن دعوة اإبراهيم 
فينومينولوجيا  و�سفًا  و�سفها  يمكن  لقومه   - ال�سالم  عليه   -
عبادة  ظاهرة  مع  تعامل  ال�سالم  عليه  اإبراهيم  لأن  مح�سًا، 
قومه لالأ�سنام والأوثان من منطلق عقلي خال�ض. وهذا مزلق 
اإبراهيم  بدعوة  الفينومينولوجي  الو�سف  اإل�ساق  لأن  خطير 
النظرية  تطبيق دللت هذه  في  تع�سف  هو   - ال�سالم  عليه   -
المهترئة على حقائق اإلهية ج�سدها القراآن الكريم، ومن اأهمها 
تقرير توحيد اهلل، واإثبات بطالن كل ما يعبد من دونه، وعقوبة 
التي  الغايات  من  ذلــك  ونحو  وال�سرك  الكفر  على  الإ�ــســرار 
اإبراهيم - عليه ال�سالم  تج�سدت في الآيات التي حكت ق�سة 

- مع قومه.
اأكدت قوة البرهان العقلي وبالغته  اآيات قراآنية  نعم هناك 
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في التاأثير على المدعوين في دعوة اإبراهيم - عليه ال�سالم - 
لقومه ومنها مخاطبته لأبيه بالحجة العقلية التي تبين بطالن 
ر مثل هذا الحجج العقلية لتقرير  عبادة الأوثان والأ�سنام و�َسخَّ
اْلِكَتاِب  ِفي  }َواْذُك��ْر  تعالى:  قوله  مانراه في  نحو  التوحيد على 
ِبيِه َيا َأَبِت ِلَم َتْعُبُد َما اَل  ِبّيًا }41{ ِإْذ َقاَل ِلَ يًقا نَّ ِإْبَراِهيَم ِإنَُّه َكاَن ِصدِّ

َيْسَمُع َواَل ُيْبِصُر َواَل ُيْغِني َعنَك َشْيًئا{ )1(.
ومثل قوله تعالى: }َقاَل َأَتْعُبُدوَن َما َتْنِحُتوَن }95{ َواللَُّه َخَلَقُكْم 

َوَما َتْعَمُلوَن{ )2(.
ِإَلْيِه  َلَعلَُّهْم  لَُّهْم  َكِبيًرا  ِإالَّ  ُج��َذاًذا  }َفَجَعَلُهْم  وجــل:  عز  وقوله 

َيْرِجُعوَن{)3(.
ومثل قوله جل في عاله: }َقاُلوا َأَأنَت َفَعْلَت َهَذا ِبآِلَهِتَنا َيا ِإْبَراِهيُم 
}62{ َقاَل َبْل َفَعَلُه َكِبيُرُهْم َهَذا َفاْسَأُلوُهْم ِإن َكاُنوا َينِطُقوَن }63{ 
اِلُموَن }64{ ُثمَّ ُنِكُسوا َعَلى  َفَرَجُعوا ِإَلى َأنُفِسِهْم َفَقاُلوا ِإنَُّكْم َأنُتُم الظَّ
ُرُؤوِسِهْم َلَقْد َعِلْمَت َما َهُؤاَلء َينِطُقوَن }65{ َقاَل َأَفَتْعُبُدوَن ِمن ُدوِن 
ُكْم }66{ ُأفٍّ لَُّكْم َوِلَما َتْعُبُدوَن ِمن  اللَِّه َما اَل َينَفُعُكْم َشْيًئا َواَل َيُضرُّ

ُدوِن اللَِّه َأَفاَل َتْعِقُلوَن{ )4(.

)1( �سورة مريم، الآيتان 41 -42.
)2( �سورة ال�سافات، الآيتان 96-95.

)3( �سورة الأنبياء، الآية 58.
)4( �سورة الأنبياء، الآيات من 62 اإلى 67.
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الإلهي  العلم  من  خالية  تكن  لم  العقلية  الحجج  هذه  لكن 
اإبراهيم - عليه ال�سالم - من ربه تبارك وتعالى،  الذي َعلِمه 
ذلك لأنه - كغيره من الر�سل - ُمَبلغِّ عن اهلل، وهذه البراهين 
العقلية م�سحوبة بعلم من اهلل: }َيا َأَبِت ِإنِّي َقْد َجاءِني ِمَن اْلِعْلِم 

َما َلْم َيْأِتَك َفاتَِّبْعِني َأْهِدَك ِصَراًطا َسِوّيًا{ )1(.
فاإبراهيم - عليه ال�سالم - لم يتعامل مع »ظاهرة« الخرافات 
والأوهام والأ�ساطير وعبادة الأوثان والأ�سنام كما هي من غير 
اإليه  الذي دعا  ت�سفيهها وبطالنها وتقرير توحيد اهلل  محاولة 
واإحالل قيم جديدة تربط ال�سماء بالأر�ض: }َوَلَقْد آَتْيَنا ِإْبَراِهيَم 
ِبيِه َوَقْوِمِه َما َهِذِه التََّماِثيُل  ُرْشَدُه ِمن َقْبُل َوُكنَّا ِبه َعاِلِميَن }51{ ِإْذ َقاَل ِلَ
الَِّتي َأنُتْم َلَها َعاِكُفوَن }52{ َقاُلوا َوَجْدَنا آَباءَنا َلَها َعاِبِديَن }53{ َقاَل 
َأْم  ِباْلَحقِّ  َأِجْئَتَنا  َقاُلوا  ِبيٍن }54{  مُّ َوآَباُؤُكْم ِفي َضاَلٍل  َأنُتْم  ُكنُتْم  َلَقْد 
ْرِض الَِّذي  َماَواِت َواْلَ بُُّكْم َربُّ السَّ ِعِبيَن }55{ َقاَل َبل رَّ َأنَت ِمَن الالَّ

اِهِديَن{ )2(. َن الشَّ َفَطَرُهنَّ َوَأَنا َعَلى َذِلُكم مِّ
اإن هذه الآيات تبين اأن من �سبل اإقامة الحجة وتقرير العقيدة 
في منهج الأنبياء - عليهم ال�سالم - هو تحكيم العقل)3( كما 

)1( �سورة مريم، الآية 43.
)2( �سورة الأنبياء، الآيات من 51 - 56.

)3( انظر: د. عبداهلل بن اإبراهيم الطريقي، »الثقافة والعالم الآخر«، دار الوطن للن�سر، 
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في قوله تعالى: }َأْم ُخِلُقوا ِمْن َغْيِر َشْيٍء َأْم ُهُم اْلَخاِلُقوَن }35{ َأْم 
ْرَض َبل الَّ ُيوِقُنوَن{ )1(. َماَواِت َواْلَ َخَلُقوا السَّ

الَِّذيَن  }ِإنَّ  تعالى:  قوله  في  كما  المح�سو�ض)2(  اإلى  والرجوع 
َفْلَيْسَتِجيُبوْا َلُكْم ِإن ُكنُتْم  َأْمَثاُلُكْم َفاْدُعوُهْم  َتْدُعوَن ِمن ُدوِن الّلِه ِعَباٌد 
َأْم  ِبَها  َيْبِطُشوَن  َأْيٍد  َلُهْم  َأْم  ِبَها  َيْمُشوَن  َأْرُجٌل  َأَلُهْم  َصاِدِقيَن }194{ 
َلُهْم َأْعُيٌن ُيْبِصُروَن ِبَها َأْم َلُهْم آَذاٌن َيْسَمُعوَن ِبَها ُقِل اْدُعوْا ُشَرَكاءُكْم ُثمَّ 

ِكيُدوِن َفاَل ُتنِظُروِن{ )3(.
وفق  يعمل  بالعقل  المدرك  المح�سو�ض  ذلك  اأو  العقل  ولكن 
يخو�ض  التي  مجالته  للعقل  حدد  »الذي  الإ�سالم  في  وظيفته 
فيها حتى ل ي�سل«)4(، وذلك - بال اأدنى ريب - مناٍف لكل ما 
وجعله  العقل  اإعمال  من  الفينومينولوجية  الفل�سفة  به  تنادي 

المعيار الوحيد لإثبات الحقائق.
موروث  على  الخطر  كــل  والخطر  الخطل  كــل  الخطل  اإن 
بدعوى  الثقافات  على  النفتاح  في  الغلو  هو  وثقافتها  الأمــة 

الريا�ص، ط 1415هـ، �ض 94.
)1( �سورة الطور، الآيتان 35 - 36.

)2( د. عبداهلل بن اإبراهيم الطريقي، مرجع �سابق.
)3( �سورة الأعراف، الآيتان 194 -195.

)4( انظر: د. فهد بن عبدالرحمن الرومي، »منهج المدر�سة العقلية الحديثة في التف�سير« 
مرجع �سابق، �ض 38.
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الثوابت  المجتمعات على ح�ساب  والتقارب بين  الفكر  تحديث 
والإغتراب،  الغربة  من  وتحميها  الثقافية  هويتنا  تميز  التي 
والغربة والإغتراب في ع�سرنا الحا�سر - كما و�سفها ال�سيخ 
»جدلية  الَقيِّم  كتابه  في  الظاهري  عقيل  بن  عبدالرحمن  اأبو 
العقل في الفكر والعبودية« - »اأخذت مدلوًل عرفيًا وا�سطالحًا 
اأدبيًا وفكريًا، وفي هذا المدلول كوة مظلمة وهبوة �سائخة ا�ستمد 
منها بع�ض اأدباء الع�سر اأن يلف جمجمته ويحني اأ�سالعه على 
اأفكار واأحا�سي�ص واأنماط وافدة من خلف البحار وال�سهوب«)1(. 
هذه الكوة المظلمة والهبوة ال�سائخة ن�سعر بها عندما نقراأ قول 
دم  اإلى  تكون  ما  اأحوج  العربية  الفكرية  ال�ساحة  »اإن  بع�سهم: 
جديد لكي يحرك نب�ض الحياة في عروقها واأو�سالها. وانتهز 
هذه الفر�سة لأقول اإن التفاعل ما بين الفكر العربي من جهة 
اإلى نتائج عظيمة  والفكر الأوربي من جهة اأخرى �سوف يوؤدي 
كبير  تاأخر  من  هنا  نعاني  فنحن  �سحيح.  ب�سكل  تم  ما  اإذا 
اإلى حالة من  و�سل  قد  الأمــر  اإن  بل  ينكره،  اأن  لأحد  يمكن  ل 

ابن  والعبودية«، دار  الفكر  العقل في  الظاهري، »جدلية  اأبو عبدالرحمن بن عقيل   )1(
حزم للن�سر والتوزيع، الريا�ص، ط 1، 1415هـ، �ض7.
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التدهور تنذر بالخطر« )1(. ولي�ض المق�سود التحديث الفكري 
في هذا القول هو التحديث في مجال التكنولوجيا والمادة، بل 
ال�سق  فاإن  ولذلك  والفكر.  بالعقل  المتعلق  المعرفي  التحديث 
الآخر من الن�ض يقول:»اأ�سبح التحديث الفكري يمثل �سرورة 
اأو  ال�سناعي  اأو  الزراعي  التحديث  مثل  ذلك  في  مثلها  ما�سة 
من  الأنـــواع  هــذه  على  يتفوق  اإنــه  القول  ويمكن  التكنولوجي، 
التحديث مجتمعه، لأن التحديث الفكري هو الذي يوؤدي اإليها 
اأن نلقي نظرة �سريعة على حالة الفكر  بطبيعة الحال. ويكفي 
العربي المعا�سر لكي نتاأكد من اأن الخطاب الإيديولوجي يكاد 
يهيمن عليه ب�سكل مطلق. وهذه حالة ل يمكن اأن تدوم لأنه لي�ض 
بالأيديولوجيا وحدها يحيا الإن�سان، واإنما بالمعرفة والتب�سر 
والتعقل؛ بمعنى اآخر ينبغي اإعادة التوازن اإلى ال�ساحة الثقافية 
العربية لكي ي�سبح الهم المعرفي اأو »الإب�ستمولوجي« في نف�ض 
اأهمية الهم الأيديولوجي اإن لم يزد. بمعنى اآخر اأي�سًا ينبغي اأن 
ننتقل من المرحلة الأيديولوجية اإلى المرحلة الب�ستمولوجية، 
واأعتقد اأن هذه المهمة المطروحة علينا نحن المثقفين العرب 

)1( ها�سم �سالح، »قراءة في الفكر الأوربي الحديث«، موؤ�س�سة اليمامة ال�سحفية، كتاب 
الريا�ض رقم 6، ط 11425هـ /1994م، �ض3.
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في ال�سنوات المقبلة«)1(.
والإ�سكاليتان اللتان يثيرهما مثل هذا الن�ض هما:

التحديث  مثل  ذلك  في  مثله  الفكري،  التحدث  �سرورة   -1
ال�سناعي اأو التكنولوجي بدون �سوابط معينة اأو معايير محددة 

لهذا التحديث.
واإنما  الإن�سان  يحيا  وحدها  بالأيديولوجيا  لي�ض  ــه  اأن  -2
المرحلة  من  النتقال  و�سرورة  والتعقل  والتب�سر  بالمعرفة 

)الأيديولوجية( اإلى المرحلة الإب�ستمولوجية.
وهاتان ال�سكاليتان تحتاجان اإلى تف�سيل في العر�ض والتف�سير 
والتحليل اأرجو اأن تتاح منا�سبة لب�سطه، ولكني اأقول اإن هاتين 
ال�سكاليتين واإن كانتا تنطبقان على المجتمعات الغربية التي 
�سهدت ظهور فل�سفات واأفول اأخرى وتقلبت مجتمعاتها بين لهب 
الهيجلية، والكانطية، والديكارتية، والفرويدية، والمارك�سية اإل 
اأنهما ل ت�سلحان اأبدًا لزرع بذورهما في تربة الثقافة العربية، 
ل�سعوب  الثقافية  الخ�سائ�ض  واختالف  المناخ  لتغير  وذلــك 
المنطة العربية. بل اإن من العقالنية والمنطقية اأن ُتجنَّب الأمة 

)1( مرجع �سابق.
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الغربية  المجتمعات  اأورثــت  التي  الفكرية  التقلبات  هذه  مثل 
حالة من المد والجزر الفكري، واأن نناأى بهذه الثقافة اأن تكون 
بين حين  المجتمعات  تلك  به  الذي تقذف  الزبد  لهذا  �ساطئًا 
الأوربي طغت  المجتمع  والتمرد على  التحرر  واآخر. فنظريات 
في فترة معينة على مجتمعات محددة، وهاهي تلك المجتمعات 
نعقل  فهل  والأخــالق،  والمثل  القيم  اإلى  بالعودة  تنادي  بــداأت 

حركة التاريخ؟
الثقافة  ت�سكيل  في  العقيدة  عامل  تهمي�ض  محاولة  اإن 
العربية والتركيز على المعرفة العقلية فقط هو نذير خطر 
هي  فالعقيدة  ال�سياع،  اأجرا�ض  ودق  البناء  بت�سدع  يوحي 
م�سدر كل معرفة �سواء اأدركها العقل اأم عجز عن اإدراكها، 
وف�سل المعرفة عن العقيدة اإنما هو �سرب من ت�سلل الثقافة 
اأو  التنوير  نافذة  من  مجتمعاتنا  اإلى  دخلت  التي  الأجنبية 

العقالنية اأو النفتاح الثقافي على الآخر.
لقد كان الأجدر بالمثقفين العرب اأن ينزهوا العقل والعلم 
العقلنة  �سعار  يتم تحت  الذي  الفكري  العبث  والمعرفة عن 
اأنتجت ثقافة عقالنية م�سوهة كان �سببها الخلط بين  التي 
بدعوى  و�سلوكيات  وقيم  مثل  وبين  ودخيلة  غريبة  مفاهيم 
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التوفيق بين ما هو جديد وما هو موروث، الأمر الذي »اأحدث 
نوعًا من المتزاج والختالط ال�سديد بين المعايير التقليدية 
والمعايير الع�سرية مما اأدى اإلى تكوين مزيج خال�سي غريب،  
ومن الأكيد اأن هذا المزيج ال�سلوكي هو تعبير عن �سراع بين 
نمطين مختلفين، نمط حداثي ونمط تقليدي، ولكنه �سراع 
هو  الهجين  الأنموذج  هذا  هجينًا«)1(.  ثالثًا  نموذجًا  ينتج 
م�سحة من م�سوح الغتراب والغربة التي ا�ستمرت بحريتهم 
والح�سية  الفكرية  اإيجابياتهم  المثقفون  ترك  لما  الإراديــة 
و�سعروا باأنهم دون مواهبهم واأذواقهم وتنازلوا عن �سيرتهم 

في النتقاء والطموح الفكري والعملي)2(.
تخلي�ض  في  �سك  ول  تكمن  والعلمية  الفكرية  الميزة  اإن 
وفل�سفة  المتفل�سفة،  و�سف�سطة  المقلدة،  ركام  من  ثقافتنا 
المتمنطقة، وتنحية من اأ�سيبوا بالكظة من الختراق المعرفي 
الأجنبي لثقافتهم فتج�ساأ من الب�سم الفينومينولوجي الذي 
)1( انظر: محمد �سبيال، مقالة بعنوان »العقلية الم�سوهة« جريدة الحياة، العدد 11630، 

تاريخ 1415/7/19هـ الموافق 1994/12/21م.
الجزيرة،  والوجدان، جريدة  للفكر  الظاهري، مهاتفات  اأبو عبدالرحمن بن عقيل   )2(

العدد 8119، تاريخ 19 رجب 1415هـ، �ض 9، بت�سرف ب�سيط.
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الميزة  مقت�سيات هذه  ومن  النخاع.  اأتونه حتى  في  غرقوا 
اأهم جوانب الدعوة لهذه الميزة هو �سرورة  اأي�سًا، بل من 
عند  تقف  التي  فالمعرفة  والمعرفة،  العقيدة  بين  الربط 
حدود العقل وترى اأن العقيدة �سربًا من الوهم اأو الأ�سطورة 
الحرية  ممار�سة  في  وتــرف  فكري  عبث   - ريب  بال   - هي 

تجاوز حدوده.
ومن اأجل تجاوز هذه الإ�سكالية كان ل بد من ن�ساط فكري 
وعلمي اأ�سيل »لحماية دللة العقل والعلم من العبث المبيَّت، 
ذلك اأن العقل والح�ض والعلم هي الم�سادر الأولى المو�سلة 
اإلى الت�سديق بالرب و�سرعه وما يجب له وما يتنزه عنه«)1(، 
و�سبب ذلك - كما يقول اأبو عبدالرحمن بن عقيل الظاهري 
- �أن »غثيان �لفكر �ل�ج�دي و�ل��سعي و�لح�سباني 
�أمتنا  �لمثقفين في  �لم�سيطر على عق�ل عامة  ه� 

من غير �أن ي�سعرو� بالنتماء))).
اإن عملية النتقاء ونخل ما ي�سلح وما ل ي�سلح من العلوم 
حملها  على  يقوى  ل  ج�سيمة  مهمة  هي  الوافدة  والمعارف 

)1( مرجع �سابق.

)2( مرجع �سابق.
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الذين  وخ�سو�سيتها  الأمة  ثقافة  على  الأمناء  الحرا�ض  اإل 
ال�سرع  بوابة  عبر  تمر  اأن  بد  ل  معرفة  اأن:»اأيــــة  يــدركــون 
بناوؤها  ثم  فيها  دخيل  فكر  كل  وا�ستبعاد  ونخلها  لفح�سها 

على اأ�سول ال�سريعة وقواعدها«)1(.
والتجمد  الفكري  الخمول  الدعوة  هذه  لــوازم  من  ولي�ض 
العقلي، بل هي دعوة تحمل في طياتها النتفاع من كل جديد 
ياأتي به العقل، وديناميكية ت�ستفيد من معرفة جديدة، ولكن 

ذلك كله يتم في اإطار ال�سريعة وما ل يتعار�ض مع الوحي.

)1( د. عبداهلل بن اإبراهيم الطريقي. »الثقافة والعالم الآخر«، مرجع �سابق، �ض 80.


