
هرمنيوطيقا الظاهراتّية الوجودّية
نقد املنهج يف تأويلّيات هايدغر

]*[
مسعود فيايض]1]

إن  لغادامري.  الفلسفّية  للهرمنيوطيقا  الفلسفّي  املبنى  هي  لهايدغر  األساسّية  األنطولوجيا 

أسلوب هايدغر يف الفلسفة األساسّية، وبالتايل أسلوب غادامري يف الهرمنيوطيقا الفلسفّية -عىل 

حّد رصيح قولهام- إمّنا هو الظاهراتّية الوجوديّة، ومن هذه الناحية فإّن مفاهيم من قبيل: الحقيقة، 

والوجود، والفهم، واملعنى، والعامل، وما إىل ذلك، أعيد تعريفها يف الهرمنيوطيقا الفلسفّية من 

خالل االتجاه الظاهرايّت، ومن هنا فإّن استعامل هذه املفردات يف هذه الهرمنيوطيقا والفلسفة 

ال  التي  األخرى  والفلسفات  الهرمنيوطّيقات  سائر  يف  استعامالتها  عن  كامل  بشكل  يختلف 

تنتهج األساليب الظاهراتّية؛ بيد أّن مكمن املشكلة هنا هو أّن الظاهراتّية الوجوديّة قد تعرّضت 

النتقادات أساسّية، وتسّببت تلك االنتقادات بأزمات فعلّية سواء لألنطولوجيا األساسّية لهايدغر، 

أو الهرمنيوطيقا الفلسفّية لغادامري؛ وذلك ألّن الظاهراتّية إمّنا تّم إيجادها من األساس ليك تحّل 

التطابق بني العني والذهن؛ ولكّنها أخفقت يف ذلك من الناحية العملّية، واكتفت مبحو صورة 

املسألة، ونتيجة لذلك ال ميكن أن تشكّل نقطة ارتكاز مناسبة للهرمنيوطيقا الفلسفّية. األمر اآلخر 

أّن الظاهراتّية حيث تقوم يف املنتهى عىل الفرد، وتقترص دائرة تأثريها عىل خصوص الظهورات 

التي تعرض للمفّس، وبالتايل فإنّها تؤّدي إىل النسبّية وحتى إىل املثالّية.

*    *    *

الكلامت املفتاحية: هايدغر، غادامري، الظاهراتيّة، الهرمنيوطيقا الفلسفيّة، املنهج.

*- أستاذ مساعد يف حقل فهم الدين يف مركز أبحاث الثقافة والفكر اإلسالمّي )پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي(.
ـ املصدر: فصلية قبسات خريف ١٣٩8ش عدد ٩٣.

ـ تعريب حسن مطر.
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املقّدمة
الظاهراتيّة أسلوب عام يف الهرمنيوطيقا الفلسفيّة، وقد قامت جميع أبحاثها عىل هذا األساس؛ 

يقرِّر مارتن هايدغر ـ الذي شكَّلت أفكاره أساًسا ودعامة للهرمنيوطيقا الفلسفيّة ـ قال إّن الظاهراتيّة 

إمّنا هي مجرّد أسلوب له يف معرفة الوجود يف أنطولوجيّته األساسيّة]1]]2]. وقال يف الرسالة التي 

كتبها بل نابورت سنة 1917م: »كلم قرأت املزيد حول الظاهراتيّة، أدركت صّحتها وجدوائيّتها 

طريق  )من  بعنوان:  ريتشاردسون  كتاب  عىل  كتبها  التي  املقّدمة  يف  وكذلك  أكرب«]3].  بشكل 

الظاهراتيّة إىل التفكري( سنة 1962م ـ أي يف األعوام األخرية من حياته ـ قال: »إّن الظاهراتيّة هي 

أسلوب الفلسفة املثايّل الوحيد للوصول إىل غاياتها«]4]. وقد رّصح يف هذه املقّدمة بأنّه ال يزال 

وفيًّا ألصل الظاهراتيّة، بل هو أشّد اتّباًعا لها من ذي قبل]5].

ـ  وتحقيقاته  ألفكاره  مدينة  الفلسفيّة  للهرمنيوطيقا  الراهنة  البنية  تبدو  الذي  ـ  غادامري  أّن  عىل 

املعرفيّة]6]،  املسائل  إىل  الكاملة  نظرته  زاوية  متثّل  الظاهراتيّة  بأّن  الترصيح  إىل  بدوره  سيذهب 

فيها والذي وقع موضًعا للهتمم هو املعنى  اللغة، كان املقصود  أّن تحليلته عن  بل وقد ذكر 

الظاهرايتّ البحت]7]. يف كتاب )الحقيقة واملنهج( نراه أيًضا -عندما يتعرّض إىل توصيف الحقيقة 

الظاهراتيّة،  والقواعد  األدبيّات  أساس  عىل  متاًما  األمر  يقّرر  إليها-  الوصول  وأساليب  واملناهج 

ويقول يف هذا الصدد: »إّن »الحقيقة« هي ذلك اليشء الكامن يف النّص، ويظهر إىل السطح يف 

واقعة من وراء الحجاب والخفاء«]8]. وهذا بشكل عام هو ذات اليشء الذي يصل إىل أنظارنا من 

طريق اليشء؛ أي ما هو أعمُّ من اليشء الخارجّي أو من الكلم]9]، وهو ما يسّمى يف الظاهراتيّة 

بالظاهر. أما يف مقالة »ما هي الحقيقة«، فإنّه يعلن رصاحة عن أّن الشعار األصيّل للظاهراتيّة هو 

[1]- Fundamental ontology.

[2]- See: Schmidt, Lawrence; 2010, understanding hermeneutics, by Routledge, LONDON & NEW 

YORK, pp. 56 – 58.

بنيادين )هايدغر والسؤال الجوهري(، ص١6٣، نرش مركز، ط ٣، طهران، ١٣8٤هـ ش.  [٣]- انظر: أحمدي، بابك، هايدگر و پرسش 

)مصدر فاريس(.

[4]- See: Heidegger, Martin; 1961, Through Phenomenology to Thought; Springer Science + Business 

Media Dordrecht p. xiv.

[5]- See: Ibid.

[6]- See: Gadamer, Hans - Georg; )b(, 2013, Truth And Method; Bloomsbury Academic, p. xxxiii.

[7]- See: Ibid.

[8]- See: Gadamer, Hans - Georg; )b(, 2013, Truth And Method; Bloomsbury Academic, p. 48.

[٩]- انظر: عرب صالحي، محمد، فهم در دام تاريخي نگري، ص222، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي، ط ١، 

طهران، ١٣8٩هـ ش. )مصدر فاريس(.
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أّن الوجود يخفي ذاته يف األشياء، ويجب أن يخرج إىل حيّز الظهور]1]. وعىل حّد تعبري باملر فإّن 

الذهن ال يعرث عىل مفهوم يف الظاهر، بل إّن الذي يصل إىل مرحلة الظهور هو التجيّل الوجودّي 

واألنطولوجّي لذات اليشء]2]. ونتيجة لذلك فإّن الظاهراتيّة تعني السمح بظهور األشياء يف مقام 

ما هي عليه من الكينونة، دون أن نعمل عىل تحميل مقوالتنا ومتبّنياتنا عليها]3]، وهذا يعني اتجاه 

معكوس لتلك الجهة املعتادة؛ وال توجد إشارة من قبلنا إىل األشياء، بل إّن األشياء هي التي تُظِهُر 

نفسها لنا]4].

الـ »فينومني« لها سابقة طويلة وجذور  وبطبيعة الحال فإّن كلمة »الظاهرة« )Phenomen( أو 

تجلّت  التي  الظاهراتيّة  هو  املقالة  هذه  يف  منها  املقصود  أّن  بيد  الغربيّني؛  الفلسفة  بني  عميقة 

يف أعملهم بدًءا من إدموند هوسريل فصاعًدا بوصفها مدرسة ومذهبًا فلسفيًّا، ثّم جرى توظيفها 

يف الهرمنيوطيقا الفلسفيّة بوصفها أسلوبًا ومنهًجا أصليًّا. وبطبيعة الحال، فقد شهدت الظاهراتيّة 

أبًدا. مع ذلك، فإّن  الهوسريليّة تغيريات جاّدة مع هايدغر، بيد أّن خطوطها العريضة مل تضمحل 

الفلسفيّة،  الركيزة األصليّة للهرمنيوطيقا  التايل: هل متتلك الظاهراتيّة بوصفها  الرئيس هو  السؤال 

غادامري؟ وهل  لهانس  تفصيًل  األكرث  والحقيقة  هايدغر،  املطلق ملارتن  الوجود  إظهار  صلحيّة 

ميتلك هذا األسلوب القدرة عىل إنقاذ الهرمنيوطيقا الفلسفيّة من وهدة السقوط يف أودية املثاليّة 

وانتشالها من بني براثن النسبيّة. سوف نثبت يف هذه املقالة أّن هذا املنهج واألسلوب ال ميتلك 

مثل هذه املقدرة؛ كم أذعن لذلك هانس غادامري يف خصوص مارتن هايدغر وإدموند هوسريل]5]؛ 

ولكنه بدوره مل يقّدم منهًجا وأسلوبًا جديًدا. وعلوة عىل ذلك فإّن الظاهراتيّة مل تتمّكن حتى من 

ضمن غايتها التأسيسيّة التي تشّكلت عىل أساسها أيًضا. تتكّفل هذه املقالة بإظهار هذه الحقيقة، 

وإلثبات هذا األمر سوف نعمل يف البداية عىل إيضاح ورشح أرضيّة تبلور الظاهراتيّة، ثّم نعمل عىل 

بيان الظاهراتيّة لدى هوسريل ومارتن هايدغر والخطوط العاّمة لها بوضوح، لنضع اليد من بعد ذلك 

عىل األسباب التي أّدت إىل إخفاق الظاهراتيّة يف هذه املسائل.

[1]- See: Wachterhauser, Brice r.; 1994. What Is Truth; published in Hermeneutics And Truth, THE 

UNITED STATES OF AMERICA, Northwestern University press P. 36.

[2]- انظر: باملر، ريتشارد، علم هرمنوتك )علم الهرمنيوطيقا(، ترجمه إىل اللغة الفارسّية: محمد سعيد حنايئ كاشاين، ص١٤2، انتشارات 

هرمس، ط 7، طهران، ١٣٩١هـ ش.

[٣]- انظر: املصدر أعاله، ص١٤٣.

[٤]- انظر: املصدر أعاله.

[5]- See: Gadamer, Hans - Georg; )a(. 2006, Truth and Method; continuum, LONDON & NEW YORK, p. 253.
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1 ـ األرضّية األصلّية لتبلور الظاهراتّي�ة
ليك نفهم الظاهراتيّة بشكل دقيق، علينا أن نعلم يف األساس ما هو السؤال الذي خطّط هوسريل 

لإلجابة عنه يف ضوء الظاهراتيّة؟ وهل كانت هذه الحاجة بدورها مطروحة بالنسبة إىل مارتن هايدغر 

أيًضا؟ لإلجابة عن هذا السؤال ال بّد من االلتفات إىل الفضاء الفكرّي لذلك العرص واألزمات التي 

تّم  األفلطونيّة واألرسطيّة،  للميتافيزيقا  تبًعا  ديكارت،  رينيه  بعد  الفلسفة يف حينها.  تواجه  كانت 

التعريف باإلنسان بوصفه فاعًل معرفيًّا، أي )املوضوع( وسائر األشياء واملوارد األخرى بوصفها 

متعلًِّقا للمعرفة أي )اليشء(. لقد كان يُنظر إىل اإلنسان يف هذه الرؤية بوصفه كائًنا ميتلك القدرة 

عىل إدراك ومعرفة سائر الكائنات، وأّن الكائنات األخرى ميكن أن تقع ضمن نطاق وشعاع علم 

اإلنسان وأن يتّم التعرّف عليها. وعىل هذا األساس فإّن املسألة األهّم يف األبستمولوجيا واملعرفة 

بالعرض(،  )املعلوم لإلنسان  املعرفة  متعلّق  بالذات(، مع  )املعلوم لإلنسان  املُدرَك  هي مطابقة 

وهذه هي املسألة التي شغلت أذهان الكثري من الفلسفة، وأّدت إىل ظهور العديد من النظريّات 

يف هذا الشأن أيًضا. لقد كان املناخ الحاكم واملتأثّر بامليتافيزيقا قد عمل عىل مفاقمة هذه املسألة 

اإلنسان  إّن  تقول  كانت  امليتافيزيقا  ألّن  وذلك  أيًضا؛  األساسيّة  قواعدها  وأرىس  أعّد  بل  كثريًا، 

يستطيع أن يفهم موجوديّة املوجودات ـ مبعنى ماهيّتها ـ عن طريق املجهود العقيّل. إّن هذا الفهم 

الذي هو فهم حصويّل يتّم بتوّسط املفاهيم، وليس فهًم حضوريًّا بالنسبة إىل ذات األشياء، إمّنا 

يتمثّل املوجود يف ذهن  الفاعل املعريّف ومتعلّق املعرفة.  والفصل بني  التفكيك  ذات  يعرّب عن 

معيّنة؛  مقولة  إطار  عليه يف  التعرّف  يتّم  وبذلك  املفهوم،  بثوب  متلّفًحا  التفكري  هذا  اإلنسان يف 

ولهذا السبب متاًما كانت متّس الحاجة إىل املنطق أيًضا، ولهذه الغاية قام أرسطو بتنظيم مجموعة 

منظّمة من القضايا املرتابطة ببعضها لغرض تنظيم األفكار الحصوليّة؛ ليتمّكن من الحصول بشكل 

صحيح عىل مقوالت أكرث حداثة من القضايا السابقة. ويف الحقيقة فإّن علم املنطق يعمل عىل 

بوصفه  ـ  باإلنسان  يؤّدي  الذي  هو  األمر  وهذا  املعروفة،  املفاهيم  إطار  املوجودات يف  تبويب 

فاعًل معرفّيًا ـ إىل التعرّف عىل األشياء، ويحصل عىل علم ومعرفة صحيحة بها ويتعرّف عليها. إّن 

االتجاه العام لظاهراتيّة هوسريل ـ والتي حظيت بالقبول من قبل مارتن هايدغر أيًضا ـ قد شّكلت 

بداية النهاية لهذا الفصل بني العني والذهن، لتجعل موضوع املسألة األصليّة للتطابق بني العني 

والذهن أمرًا منتفيًا.
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2 ـ ظاهراتّي�ة هوسريل: واحدّية العي والذهن
لقد كان إدموند هوسريل يهدف ـ من وراء طرحه لنظريّة »الظاهراتيّة« ـ إىل حّل أزمة عرضت 

للفلسفة يف الفضاء الفكرّي يف أواخر القرن التاسع عرش للميلد؛ ففي تلك الحقبة تعرّضت الفلسفة 

ـ بفعل هجوم ديفيد هيوم والوضعيّني من جهة، واملسائل غري املحلولة بني املثاليّني والواقعيّني 

فيم يتعلّق بإمكان أو عدم إمكان معرفة سائر املوجودات التي كان لها تحّقق يف الخارج بشكل 

مستقّل عن الفاعل املعريّف ولها وجود يف نفسها، وكذلك املسألة املعرفيّة للمطابقة بني العني 

والذهن من جهة أخرى ـ إىل أزمة شديدة]1]. ومن هنا فقد كان إدموند هوسريل يروم ترسيخ أسس 

الرئيسة يف هذه  بناء محكم، وأن يضفي عليها اعتباًرا جديًدا. ومن هنا كانت غايته  الفلسفة عىل 

ـ بصفة  الوقت نفسه  البداهة وتتمتّع ـ يف  للفلسفة تحظى بعنرص  العثور عىل دعامة  النظريّة هي 

الثبات والدوام أيًضا؛ إذ كان يرى أّن الفلسفة ما مل تقم عىل أسس البديهيّات، فإنّها لن تقوم عىل 

دعامة ال تقبل الخدش واإلبطال]2]. وكذلك، ما مل يكن هناك ما فوق الزمان وما فوق املكان، فإنّها 

لن تكون آمنة من مختلف أمواج األزمات.

ويف إطار العثور عىل هذه الركيزة، لجأ إىل االستفادة من فكرة »الظاهرة« القدمية، ونفخ فيها 

»فينومينولوجيا«  لـ  ترجمة  الظاهراتيّة  أساسها.  عىل  للفلسفة  الفكرّي  النظام  ليقيم  جديدة؛  روًحا 

الظاهر  إىل  ترجمتها  متّت  التي   )Phainomenon( الفينومينون  ولكلمة   ،)Phenomenology(

»اليشء  أو  »التجيّل«  أو  »الظهور«  »phainesthai« مبعنى  الفعل  من  أُخذت  وقد  إغريقّي،  أصل 

الظاهر من تلقائه«؛ بيد أّن هذا املعنى صار يف تاريخ العلم محدوًدا بأسلوب تُظهر فيه الكائنات 

أو املوجودات الفيزيقيّة نفسها لإلنسان]3]، والحقة الـ»لوحيا« هنا تعني بدورها العلم أو املعرفة 

التوصيفّي لحّق إدراكها  بـ: »العلم  الظاهراتيّة من وجهة نظر إدموند هوسريل  أيًضا. ويتّم تعريف 

وأفعالها«]4]، أو »توصيف األشياء الظاهرة يف تجربة اإلنسان وتوصيف تجربة اإلنسان لها«]5]. إنّه 

[١]- انظر: ريخته گران، محمد رضا، پديدارشنايس و فلسفه هاي اگزيستانس )الظاهراتّية والفلسفات الوجوديّة(، ص١١ ـ ١2، انتشارات 

بقعة، ط ١، طهران، ١٣80هـ ش. )مصدر فاريس(.

[2]- انظر: املصدر أعاله، ص٩.

[٣]- انظر: اشميت، الرنس يك، درآمدي بر فهم هرمنوتيك )مدخل إىل فهم الهرمنيوطيقا(، ترجمه إىل اللغة الفارسّية: بهنام خداپناه، ص 

١١0، انتشارات ققنوت، ط 2، طهران، ١٣٩5هـ ش.

انتشارات  نوايل، ص2٣،  الفارسّية: محمود  اللغة  الظاهراتّية؟(، ترجمه إىل  )ما هي  پديدارشنايس چيست؟  أندريه،  انظر: دارتيغ،   -[٤]

سمت، ط 6، قم، ١٣٩١هـ ش.

[5]- See: Guignon, Charles B.; 1993, The Cambridge Companion to HEIDEGGER; First published, 

CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS. p. 141.
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يف هذه النظريّة يذهب إىل االعتقاد بأّن علينا يف مسار اإلدراك أن ال نركّز عىل املفاهيم، أو نصادق 

عىل انفصال الفاعل املعريّف )املوضوع( عن متعلَّق املعرفة )اليشء(، بل يجب أن نأذن لألشياء يف 

مسار اإلدراك بأن تحرض يف أذهاننا بنفسها، يك ال تكون مثّة واسطة بيننا وبينها. ويف الحقيقة فإّن 

شعاره الرئيس يف الظاهراتيّة هو »العودة إىل ذات األشياء« يك يُبعد بذلك تدّخل  املفاهيم الوسيطة 

وكّل عنرص أو فرضيّة ميتافيزيقيّة سابقة يف مورد األشياء؛ ليكون مثّة تركيز جوهرّي يف مسار املعرفة 

عىل يشء من األشياء ليحرض بنفسه يف تجربتنا]1]؛ وذلك ألّن هذه املعطيات واألفهام ال تأيت من 

طريق العلم الحصويّل؛ وإمّنا هي من نوع العلم الحضورّي، ومن هنا فإنّها قابلة لإلدراك والتوضيح 

مبعزل عن الشّك والشبهة. إنه يرى أن ما هو ذات األشياء هو ذات ماهيّتها التي ميكن لها أن تحرض 

عندنا من دون توّسط ذات األشياء، وتُظهر نفسها لنا.

وبطبيعة الحال فإّن مصطلح »الفينومينون« أو )الظاهر( كان متداواًل قبل إدموند هوسريل أيًضا، 

إميانوئيل  عرص  حتّى  كان  الفينومينون  مصطلح  ألّن  وذلك  جديًدا؛  مفهوًما  عنده  اكتسب  ولكّنه 

يُستعمل غالبًا يف مورد الظهور الذي يجب املرور به من أجل املعرفة والوصول إىل ذات حقيقة 

األشياء. وأّما عند إميانوئيل كانط، فقد أُطلق مصطلح الفينومينون ـ الذي يقع يف قبال الـ»نومني« ـ 

عىل اليشء الذي يتّم إدراكه من منشأ التجربة]2]. إّن النومن عنده هو الذات ونفس األمر الكامن يف 

األشياء التي ال تكون يف متناول البرش، وارتباطنا الوحيد بها يكون من طريق ظهورها الذي هو ذات 

الفينومينون. كان إميانوئيل كانط يقول: نحن ال نستطيع أن ندرك األشياء كم هي يف الواقع، وإمّنا 

ندركها كم تبدو وتظهر لنا. ومن هذه الناحية كان يذهب إىل االعتقاد بأّن ارتباطنا مع العامل ليس 

ارتباطًا مع عني العامل، وإمّنا هو ارتباط مع ظهور العامل بالنسبة لنا، بيد أّن النقطة املهّمة التي متيّز 

الفينومينون ـ أو الظاهر ـ املنشود إلميانوئيل كانط، من الفينومينون ـ أو الظاهر ـ املنشود إلدموند 

هوسريل، تكمن يف عامليّته. كان إميانوئيل كانط يرى أّن هذا الظهور شامل لجميع الناس، وهو 

واحد بالنسبة إىل الجميع؛ وذلك ألّن هذا الظهور هو من قبيل املفاهيم؛ وأّما عند إدموند هوسريل 

فإّن الفينومينون مجرّد وعي وإدراك لـ»األنا« املنفرد الذي تتّم مشاهدته يف تجربة مبارشة وبشكل 

حضورّي لشخص معنّي. ومن هنا يذهب إدموند هوسريل إىل االعتقاد بأّن الفينومينون أو الظاهرة 

ليست من نوع املفاهيم التي تحصل من طريق تعّقل الفرد بالنسبة إىل الظاهرات، أو التي يصل 

[1]- Ibid. Guignon, Charles B.; 1993, The Cambridge Companion to HEIDEGGER.

[2]- انظر: جامدي، سياوش، زمينه و زمان پديدارشنايس: جستاري در زندگي و انيشه هاي هورسل و هايدگر )أرضية وعرص الظاهراتّية: 

بحث يف سرية وأفكار هوسريل وهايدغر(، ص85، نرش ققنوس، ط ١، طهران، ١٣85هـ ش. )مصدر فاريّس(.
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إليها الناس من طريق تجلّيات الروح الكلّيّة واملطلقة؛ بل إّن هذا الظاهر إمّنا يتّم الحصول عليه من 

طريق املشاهدة وبشكل حضورّي ومن قبل ذات »أنا« األشخاص ألنفسهم. 

ومن هذه الناحية فإّن جميع األشخاص الذين كانواـ  قبل عرص هوسريلـ  قد استخدموا مصطلح 

»الظاهر« كانوا يُجِمعون عىل أّن »الفينومينون« أو »الظاهر« ليس هو الذات الواقعيّة لألشياء، وإمّنا 

اختلفها كان يكمن يف أنّه هل ميكن الوصول من طريقها إىل الذات الواقعيّة لألشياء، أو ال يوجد 

مثل هذا اإلمكان من األساس؛ ولكن مع التغيري الذي أحدثه إدموند هوسريل يف ماهيّة »الظاهر« 

وحّوله من جنس »املفهوم« إىل جنس »الحضور«، فقد تغرّيت منظومة البحث، وتّم حّل مشكلة 

تطابق الذهن والعني بزعمه من األساس؛ وذلك ألنّه يرى يف هذه الناحية أّن ذات األشياء هي التي 

ـ  النظرية  هذه  بأننا من خلل  يعتقد  كان  فقد  مفهوًما غريها.  وليس  املعريف  الفاعل  عند  تحرض 

أي بالقول إنّنا يف مسار املعرفة نسمح لذات األشياء بأن تحرض عندنا )يف ذهن أو إدراك الفاعل 

والذهن  العني  بني  التطابق  مسألة  تكون  إذن  البني؛  يف  واسطة  هناك  تبقى  ال  حيث  ـ  املعريّف( 

محلولة من األساس؛ إذ لن يكون هناك ـ يف مثل هذه الحالة ـ فصل وتفكيك بني الفاعل املعريّف 

فيم  االتحاد  نوع من  يوجد  بل  املطابقة؛  لبحث  متّسع ومجال  ليكون مثّة  املعرفة،  متعلّق  وبني 

بينها، وإّن ذات متعلَّق املعرفة هو الذي يحرض عند املُدرِك، وليس واسطة باسم املفهوم. وسبب 

يتّم  التي  كلمه هذا هو اعتقاده بأّن ذات األشياء ماهيّاتها؛ وعليه حيث إّن ذات هذه املاهيّة هي 

شهودها يف مسار املعرفة من قبل الفاعل املعريّف، لن تعود مثّة واسطة يف البني، ويكون الشهود 

دقيًقا وصحيًحا.

بشكل  متأّصلة  املعرفة  تجعل  إدموند هوسريل  رؤية  فإّن  ـ  هنا  نلحظ  ـ كم  الحال  وبطبيعة 

كامل، وتنظر إىل اإلنسان بوصفه محوًرا أصليًّا. وإّن امتداد هذا النهج يف التفكري سوف يؤّدي يف 

نهاية املطاف إىل محوريّة اإلنسان بشكل تاّم، بل وسوف تنتهي ـ عىل حّد تعبري هانس جورج 

غادامري ـ إىل نوع من املثاليّة]1]، وهو ما حدث مع إدموند هوسريل أيًضا، وقد كان يف املرحلة 

الخارجّي يف نفسه]2]،  بلقاء املوجود  الظاهر يحظى  بأّن  أفكاره يذهب إىل االعتقاد  األوىل من 

وبسبب  جامعة،  ظاهريّة  ميثّل  بعامل  الحقيقة  تخصيص  إىل  فشيئًا  شيئًا  ذلك  بعد  ذهب  ولكّنه 

[1]- See: Gadamer, Hans - Georg; )a(. 2006, Truth and Method; continuum, LONDON & NEW YORK, 

p. 245.

[2]- انظر: جامدي، سياوش، زمينه و زمان پديدارشنايس: جستاري در زندگي و انيشه هاي هورسل و هايدگر )أرضّية وعرص الظاهراتّية: 

بحث يف سرية وأفكار هوسريل وهايدغر(، ص86، ١٣85هـ ش. )مصدر فاريّس(.
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هو  الكلم  هذا  نتيجة  كامل.  بشكل  وإدراكه  اإلنسان  بوعي  متقّوًما  يكون  الظاهراتيّة  خّصيصته 

أنّنا ال منتلك معرفة بواقع وذات األشياء قطًعا، وإمّنا نحن محشورون ضمن تجلّيات الظاهر يف 

وعينا وإدراكنا فقط. ويف سياق أفكاره يصل إىل هذه النقطة: وهي أنّنا حيث نتعاطى مع تجلّيات 

وظهورات لتلك املوجودات التي تحصل لنا، فإنّنا نغض الطرف فعًل عن الواقعيّة الذاتيّة لهذه 

املوجودات]1]، ونواصل دراستها من طريق ظهوراتها للذهن وموطن الوعي واإلدراك فقط، ويف 

الختام مينح األصالة إىل الظهور فقط، ويرى غري ذلك مجرًّدا وعاريًا عن الحقيقة.

وإثر هذا الفهم ملعرفة ماهيّة الظاهرات يذهب إدموند هوسريل إىل االعتقاد بأنّه إذا كانت الفلسفة 

تريد العثور عىل اعتبارها املفقود، وتقيم ركيزتها ودعامتها عىل أمر بديهّي بنّي، فيجب عليها أن 

تجعل ركيزتها مستندة عىل »الوعي« )Consciousness( اإلنسايّن أو ذات املوضع واملوطن الذي 

ميثّل وعاًء وظرفًا ملعارفه ومعلوماته، أي وعاء الظاهرات والذي يُسّمى بـ»الذهن« أيًضا. وهذا هو 

األمر البديهّي الذي يتّم إدراكه ـ من قبل الجميع ـ بالعلم الحضورّي، وبسبب هذه البداهة ال ميكن 

إنكاره]2].

3- ماهّية اليشء ُتدرُك يف ظهوره
املعرفيّة  املسألة  أّن  صريورة  عىل  القائم  السابق  األمر  توضيح  يف  ـ  هوسريل  إدموند  يُشري 

واألبستمولوجيّة لتطابق العني والذهن سالبة بانتفاء املوضوع ـ إىل بيان مسألة الحيثيّة »االلتفاتيّة« 

بأّن كّل ما يظهر يف موطن الوعي واإلدراك ـ أو  إنّه يذهب إىل االعتقاد  للمعارف أو الظاهرات. 

وليس  ليشء«  »إدراك  فهو  آخر؛  بأمر  الدوام  عىل  يتعلّق  أنّه  مبعنى  إضافة؛  ذات  حقيقة  ـ  الذهن 

فإّن  ولذلك  يشء،  إىل  متّجًها  كان  إذا  إدراكًا  يكون  إمّنا  اإلدراك  ألّن  وذلك  بحت؛  إدراك  مجرّد 

فإّن هويّة املعلوم هي كذلك  ناحية أخرى  متعلَّق. ومن  الدوام إىل  يحتاج عىل  الوعي واإلدراك 

أيًضا؛ مبعنى أّن املعلوم ومتعلّق املعرفة هو عىل الدوام »معلوم ملُدرِك«]3]، وهذا يعني أّن اليشء 

ـ أو املعلوم ـ ال يكون له معنى لغري الذهن والوجدان، وإّن ماهيّته )ذاته( عىل الدوام مدلولة لهذه 

الداللة؛ ومن هنا فإّن سؤال »ما هذا؟« الناظر إىل ماهيّة أو ذات اليشء، يعود إىل السؤال القائل: »ما 

[١]- انظر: املصدر أعاله، جامدي، سياوش، زمينه و زمان پديدارشنايس، ص٩2.

ص١2ـ١٣،  الوجوديّة(،  والفلسفات  )الظاهراتّية  اگزيستانس  هاي  فلسفه  و  پديدارشنايس  رضا،  محمد  گران،  ريخته  انظر:   -[2]

١٣80هـ.ش. )مصدر فاريس(.

[٣]- انظر: دارتيغ، أندريه، پديدارشنايس چيست؟ )ما هي الظاهراتّية؟(، ترجمه إىل اللغة الفارسية: محمود نوايل، ص2١، ١٣٩١ هـ ش.
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الذي يعنيه هذا؟«، حيث يكون مخاطبه هو ذات اإلدراك]1]؛ ألّن ماهيّة اليشء أو امُلَدرك ذاته، هو 

»معنى اليشء الذي يُدرك أو يُخلق بواسطة الذهن«. كم أنّه يرى أنّنا نصل إىل شهود ماهيّة األشياء 

عن طريق التجربة الحّسيّة، وشهود املاهيّة بدوره هو الذي يُحّدد معنى ذلك اليشء]2]؛ ومن هنا 

فإّن شهود املاهيّة ـ يف هذا الفهم ـ هو ذات مشاهدة املعنى واملفهوم املثايّل الذي يُطلق عىل 

األمر الواقع]3]؛ وعىل هذا األساس فإّن الذهن عندما يُظهر املاهيّة لنفسه، يتّم خلق املعنى عمليًّا. 

وهو يذهب إىل االعتقاد بأّن هذه املعاين إمّنا تظهر ويتّم الحصول عليها بالعلم الحضورّي ـ الذي 

الذهن موطًنا  الوعي واإلدراك]4]، ومن هنا يكون  بواسطة  ـ  التجربة  يتحّدث عنه يف ضوء عنوان 

لصنع املعاين، واملكان الذي يظهر فيه اليشء الخارجّي، وتبًعا لذلك يوجد ذلك املعنى]5].

يُعرّب إدموند هوسريل عن هذه الحقيقة ذات اإلضافة بحيثيّة »االلتفات« اإلدرايكّ، وال يرى ذلك 

ا بـ»اإلدراك« الذي يعود إىل دائرة معرفة اإلنسان؛ وإمّنا يرى أّن مجموع الظاهرات الذهنيّة مبا  مختصًّ

يف ذلك اإلحساس والتخيّل والحّب والتعلّق والبغض وما إىل ذلك، كلّها من هذه الشاكلة وتتعلّق 

عىل الدوام بيشء]6]. ويستنتج ـ من هذه الحيثيّة االلتفاتيّة للوعي واإلدراك ـ أنّه ليس للذوات أّي 

نوع من الوجود خارج نشاط الوعي واإلدراك الناظر لها، وكذلك خارج الحالة التي يعمل اإلدراك 

عىل مشاهدة الذوات يف ضمنها]7]. ومن هذه الناحية يتّجه »عامل الخارج« عند هوسريل؛ ليتحّول 

الجديدة قد ذهب نحو االتجاه األنطولوجّي  إنّه يف هذه املرحلة  بالتدريج إىل »ظاهرة جامعة«. 

والوجودّي للظاهرات ومال إىل هذه الرؤية القائلة بأّن العامل ليس له من ماهويّة أخرى غري تلك التي 

تتمثّل يف دائرة العامل الذهنّي]8]. ومن هذه الناحية وحيث إنّه مل يعد مييّز بني املعلوم والعلم، فإنّه 

يعترب مسألة تطابق الذهن والعني يف املعرفة محلولة، وذلك باعتبارها سالبة بانتفاء املوضوع؛ إذ إنّه 

بهذا البيان يذهب إىل االعتقاد بأّن اإلدراك ومتعلّقه يف الطبيعة ليسا وجودين مستقلنّي ومنفصلني 

بعضهم.  تطابقهم مع  أو عدم  بعضهم  تطابقهم مع  الحديث عن  ننتقل إىل  بعضهم حتى  عن 

[١]- انظر: املصدر أعاله.

[2]- انظر: املصدر أعاله، ص20.

[٣]- انظر: املصدر أعاله.  دارتيغ، أندريه، پديدارشنايس چيست؟ )ما هي الظاهراتّية؟(.

[٤]- انظر: املصدر أعاله.

[5]- انظر: املصدر أعاله، ص2٩.

[6]- انظر: ريخته گران، محمد رضا، پديدارشنايس و فلسفه هاي اگزيستانس )الظاهراتّية والفلسفات الوجوديّة(، ص١٤، ١٣80هـ ش. 

)مصدر فاريّس(.

[7]- انظر: دارتيغ، أندريه، پديدارشنايس چيست؟ )ما هي الظاهراتّية؟(، ترجمه إىل اللغة الفارسية: محمود نوايل، ص2١، ١٣٩١هـ ش.

[8]- انظر: جامدي، سياوش، زمينه و زمان پديدارشنايس: جستاري در زندگي و انيشه هاي هورسل و هايدگر )أرضية وعرص الظاهراتّية: 

بحث يف سرية وأفكار هوسريل وهايدغر(، ص٩5، ١٣85 هـ ش. )مصدر فاريّس(.
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وعىل هذا األساس فإّن هذا التلزم االلتفايتّ بينهم هو الذي يُعرّف بهم؛ ذلك ألّن اإلدراك إذا كان 

إدراَك يشء، وإذا كان املُدرَك لإلدراك، فلن يكون مثّة بعد ذلك معنى للخروج من هذا التلزم يف 

مسار الفهم؛ فخارج ذلك اليشء لن يوجد إدراك وال ُمدرَك]1]. ومن هنا تصبح أسس املعرفة عند 

إدموند هوسريل »ماهيّات من صنع الذهنيّة االلتفاتيّة«]2]. ومن هذه الناحية فإّن ظاهراتيّة هوسريل 

ليست من قبيل أصالة املاهيّة، وليست من أصالة الوجود، بل هي من األصالة الظهوريّة وهي ذات 

األصالة املفهوميّة]3]. عىل الرغم من أّن إدموند هوسريل يعترب املعنى هو ذات املاهيّة، ولكن مبا 

إنّنا نرى تركيزه عىل املعنى بداًل من املاهيّة؛ فإن ظاهراتيّته تسعىـ  بداًل من التأّمل يف العامل الثابت 

للمهيّة األبديّة ـ إىل أن يكون تحليًل حيويًّا وديناميًّا للذهن، إذ يضفي عليها معنى أشياء العامل]4].

يكون  حيث  »أنا«،  اسمه  بيشء  االعتقاد  إىل  هوسريل  يذهب  واإلدراك  الوعي  إىل  باإلضافة 

»الوعي« متعلًِّقا به، ويعّد من الناحية العمليّة جذر اإلدراك أو ذات الذهن. إّن هذا الـ»أنا« مل يعد 

التدّخل  من  نوع  أّي  قبل  الذهن  يجّربها  التي  الصورة  تلك  الوجود عىل  ذات  بل  اإلدراك،  فاعَل 

املفهومّي]5].

ومن هنا فإّن االختلف بني ظاهراتيّة هوسريل املتأخر وبني ظاهراتيّة إميانوئيل كانط  مثًل، يشتّد 

يف نهاية املطاف؛ ذلك ألّن كانط يذهب يف الجملة إىل القبول بأّن وجود الخارج، أو ما يتّم التعبري 

عنه بالنومني، مستقّل عن وجود اإلنسان، وعىل الرغم من أنّه مل يتمّكن من حّل مسألة تطابق الفهم 

أو الفينومني مع النومني بشكل جيّد، إاّل أنّه يحافظ عىل الشعرة اللمرئيّة بني الظاهر وغري الظاهر، 

وأّما يف ظاهراتيّة هوسريل فعىل الرغم من أّن هذا العامل ال يتّم التخيّل عنه، ولكّنه ال يطلق عليه 

لفظ الحقيقة أيًضا، بل إّن هذا اللفظ يف هذه الرؤية ال يذهب من الظهور لإلنسان أو ما يعرب عنه 

بالظاهر]6]، وهذا هو أساس وركن الظاهراتيّة.

[١]- انظر: دارتيغ، أندريه، پديدارشنايس چيست؟ )ما هي الظاهراتية؟(، ترجمه إىل اللغة الفارسّية: محمود نوايل، ص2٣، ١٣٩١هـ ش.

[2]- انظر: جامدي، سياوش، زمينه و زمان پديدارشنايس: جستاري در زندگي و انيشه هاي هورسل و هايدگر )أرضّية وعرص الظاهراتّية: 

بحث يف سرية وأفكار هوسريل وهايدغر(، ص2٣٣، ١٣85هـ ش. )مصدر فاريّس(.

[٣]- انظر: دارتيغ، أندريه، پديدارشنايس چيست؟ )ما هي الظاهراتّية؟(، ترجمه إىل اللغة الفارسّية: محمود نوايل، ص27، ١٣٩١هـ ش.

[٤]- انظر: املصدر أعاله، ص2١.

[5]- انظر: املصدر أعاله، ص٣0 ـ ٣١.

[6]- انظر: جامدي، سياوش، زمينه و زمان پديدارشنايس: جستاري در زندگي و انيشه هاي هورسل و هايدگر )أرضية وعرص الظاهراتّية: 

بحث يف سرية وأفكار هوسريل وهايدغر(، ص200، ١٣85هـ ش. )مصدر فاريّس(.
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4 ـ ظاهراتّي�ة هايدغر
الوحيد  األسلوب  بوصفها  هوسريل  ظاهريّة  اعتبار  إىل  جهة  من  هايدغر  مارتن  عمد  لقد 

الذي ميكن بواسطته التوّصل إىل إدراك الوجود، وقال إنّه قد أخذ ظاهراتيّة هوسريل من »الرؤية 

باألسلوب الظاهرايتّ« و»النظرة الظاهراتيّة«]1]؛ ومن ناحية أخرى عمد إىل نقد األبحاث املطروحة 

األصليّة  املقتضيات  ضمن  من  تتمّكن  مل  الظاهراتيّة  هذه  إّن  وقال  هوسريل،  ظاهراتيّة  قبل  من 

لشعاراتها القامئة عىل »العودة إىل ذات األشياء«؛ وذلك ألّن الشعار األصيّل للظاهراتيّة هو توفري 

متاًما  وذلك  واسطة،  أّي  دون  من  لإلنسان  نفسها  إظهار  من  تتمّكن  كيم  لألشياء  اإلمكانيّة  هذه 

بذلك األسلوب ذاته الذي تُظهر فيه نفسها بواسطة نفسها]2]. بيد أّن إدموند هوسريل كان يظن أّن 

ذات األشياء هي ماهيّتها، وهي التي تظهرها الظاهراتيّة من دون أّي واسطة، يف حني يذهب مارتن 

هايدغر إىل االعتقاد بأّن ذات األشياء هو وجودها وليس ماهيّتها. وعىل هذا األساس فإّن مارتن 

من  هويّته  تغيري  إىل  عمد  أنّه  بيد  هوسريل]3]؛  ظاهراتيّة  من  األصيّل  الشعار  هذا  أخذ  قد  هايدغر 

الهويّة املاهويّة إىل الهويّة األنطولوجيّة والوجوديّة، ويف هذا االتجاه يكون شعار »العودة إىل ذات 

األشياء« مبعنى العودة إىل وجودها، وليس العودة إىل ماهيّتها.

إىل  للظاهراتيّة  املاهويّة  الهويّة  تغيري  أّن  هي  الرجلني،  بني  التميز  هذا  املهّمة يف  النقطة  إّن 

هويّة وجوديّة، مل يؤّد إىل حدوث تباين واختلف تاّم بني الظاهراتيّة الوجوديّة لهايدغر، والظاهراتيّة 

املاهويّة لهوسريل؛ بحيث ال تلتقيان حتى يف الخطوط العاّمة بينهم، بل عىل العكس من ذلك 

هايدغر  مارتن  ظاهراتيّة  يف  وتنشط  تجري  هوسريل  لظاهراتيّة  العاّمة  الخطوط  جميع  فإّن  متاًما؛ 

أيًضا، غاية األمر أّن متعلَّقها قد أصبح هو وجود األشياء وليس ماهيّتها. ومن هنا فإّن التعرّف عىل 

املراد الحقيقّي لهايدغر ـ من العنارص واألهداف األصليّة لوجوديّته األصيلة، من قبيل: الوجود، 

لن يكون  ـ  والعامل وما إىل ذلك  والتجربة،  والفهم، والظاهرة،  والوجودّي، والحقيقة، واملعنى، 

ممكًنا من دون االلتفات أساًسا إىل هذه الخطوط العاّمة ومقتضياتها، بل قد تكون معرفة ناقصة 

وحتى خاطئة أيًضا.

الدازاين )اإلنسان( ال يحدث  بالنسبة إىل  ـ  أّن ظهور وجود األشياء ـ عند مارتن هايدغر  كم 

بطريقة  الدازاين  بها  أنس  التي  الزائفة  الثياب  من  وتجريدها  املوجودات  وإظهار وجود  بسهولة، 

[1]- See: Heidegger, Martin, 1972, On Time and Being; New York: HARPER TORCHBOOKS, p. 78.

[2]- See: Heidegger, Martin, 1962, BEING AND TIME; Blackwell Publishers Ltd, p. 58.

[3]- See: Ibid, p. 50.
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اعتياديّة هو يف حّد ذاته أمر يف غاية الصعوبة والتعقيد]1]، ثّم إّن الظاهراتيّة هي التي تتوىّل مسؤوليّة 

القيام بذلك، وبالتايل فهي تقوم بهذه املهّمة من خلل املواجهة الوجوديّة]2] للدازاين مع وجود 

املوجودات، وبعد هذه املواجهة وظهور وجود املوجودات بالنسبة إىل الدازاين، لن يكون مثّة 

وراء هذا الظهور وجود ليشء من املوجود الذي كانت للدازاين مواجهة وجوديّة معهـ  ونعني بذلك 

ذات املتعلّق املعريّف تسامًحاـ  حتى يكون مبقدوره أن يظهر للدازاين، ولكّنه مل يظهر]3]. ويف فهم 

مارتن هايدغر للظاهراتيّة كم هو الحال بالنسبة إىل إدموند هوسريل، ال يعود هناك تدخل لواسطة 

التنوير  عرص  يف  سيّم  وال  هايدغر،  عرص  قبل  وشائًعا  متداواًل  كان  ما  عىل  ـ  املفهوم  قبيل  من 

وبعد رينيه ديكارت ـ يف التعريف باملوجودات، بل إّن معرفة الدازاين بالنسبة إىل املوجودات هو 

ذات ظهور وجودها الذي يحدث للدازاين من طريق ذواتها يف التمّس واالحتكاك مع الدازاين. 

ونتيجة هذا الفهم يبدو كم لو أّن الظاهراتيّة ليست توصيف الظاهرات، وإمّنا تجربتها بواسطتها، 

وأثناء املواجهة الوجوديّة للدازاين مع وجودها. إّن هذا الظهور هو ظهور وجودّي بالكامل وليس 

تتبلور يف حينها  اللحقة، حيث  املرحلة  املفاهيم يف  بعض  منه  تُنتزع  كانت  وإن  أبًدا،  مفهوميًّا 

منظومة مفهوميّة ميكن توصيف الظاهر من خللها. يطلق مارتن هايدغر عىل تجربة هذا الظهور 

عنوان »الفهم«، ويُطلق عىل توصيفها يف إطار املفاهيم عنوان »التفسري«، بيد أّن النقطة املحوريّة 

أنّها ليست  هنا، هي أّن هذه املفاهيم ليست ماهويّة ـ كم كان مطروًحا يف امليتافيزيقا ـ مبعنى 

مفاهيم ثابتة وأزليّة وأبديّة بحال من األحوال، بحيث ال صلة لها بالتجربة املبارشة للدازاين، من 

قبيل: الحيوان، والناطق، والحساس املتحرّك باإلرادة، والضاحك، واملايش وما إىل ذلك، بل إّن 

هذه املفاهيم منتزعة من التجربة الحيّة للدازاين عن األشياء وظهورها يف الحال يف عامل الدازاين. 

أّن هذه املفاهيم ليست من نوع املفاهيم املاهويّة  يثبت  فإّن مارتن هايدغر ـ ليك  الغاية  ولهذه 

وامليتافيزيقيّة ـ يطلق عليها عنوان املفاهيم »الظاهراتيّة«]4]، كم يُسّمي األبنية املفهوميّة املنبثقة 

[1]- See: Ibid, p. 59.

املواجهة  هايدغر من  مراد  نفهم  الفهم. وليك  لوجوديّة  فهمه ومعرفته  هايدغر يف  مارتن  مراد  فهم  مهّمة يف  »املواجهة«  مفردة  إّن   -[2]

الوجوديّة نشري إىل مثال ذكره هايدغر بنفسه، وهو أّن الدازاين عندما يخاف من يشء بشّدة، فإّن جميع قواه األخرى سوف تتعطّل، وينحرص 

كّل تركيزه عىل اليشء الذي أثار خوفه. ويف مثل هذه الحالة يكون وجود الدازاين يف مواجهة مع مصدر الخوف، وعندها تزول بالنسبة 

إليه جميع األردية الزائفة للمورد املخيف؛ فعندما يكون يف غرفة مع أفعى ساّمة ـ عىل سبيل املثال ـ فإّن كّل وجوده سوف ينحرص برتكيز 

االنتباه عىل تلك األفعى القاتلة، وتغيب عن ناظره جميع الشؤون الفرعّية األخرى. وإن الظاهراتّية تسعى إىل القيام بهذا األمر يف املواجهة 

مع كّل مورد معريفّ تبحث فيه.

[3]- See: Heidegger, Martin, 1962, BEING AND TIME; Blackwell Publishers Ltd, p. 60.

[4]- Phenomenal. 
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عنها بـ »األبنية الظاهراتيّة«]1]]2]. يذهب مارتن هايدغر إىل االعتقاد بأّن الفلسفة إذا كانت تريد القيام 

مبعرفة الوجود، فيجب عليها أن تبدأ بتوصيف ظاهرايتّ لتجربتنا الواقعيّة]3].

ويف خصوص مواجهة مارتن هايدغر مع الهرمنيوطيقا، يجب أن نلتفت أيًضا إىل أّن اهتممه 

بالهرمنيوطيقا قبل استدارته الفكريّة يختلف عّم بعدها؛ عند هايدغر السابقـ  أي املرحلة الزمنيّة التي 

كان فيها الدازاين هو املحور األصيّل ملعرفة الوجود ـ كانت الهرمنيوطيقا تستعمل من أجل معرفة 

األبعاد الوجوديّة للدازاين، كيم يتّم التعرّف من خللها عىل الوجود، وهذه الهرمنيوطيقا ظاهراتيّة 

الهرمنيوطيقا هي ذات ظاهراتيّة  بأّن  )الوجود والزمان(  فإنّه قد رّصح يف كتابه  بالكامل. ومن هنا 

الدازاين]4]. إّن هذا الفهم للهرمنيوطيقا يختلف عن فهم الهرمنيوطيقيّني املتقّدمني عىل هايدغر، من 

أمثال: شليرماخر ودلتاي، واستعمل لفظ »الهرمنيوطيقا« يف كل املوردين من املشرتك اللفظّي؛ 

وذلك ألّن هرمنيوطيقا شليرماخر وأتباعه هي الهرمنيوطيقا املنهجيّة، وهرمنيوطيقا الهرمنيوطيقيّني 

املتقّدمني عىل شليرماخر هي الهرمنيوطيقا األسلوبيّة]5]، وال ربط ألّي منهم بظاهراتيّة الدازاين 

بأّي وجه من الوجوه. وأّما مع هايدغر املتأّخر، فلم يعد يوجد توظيف لـ »الهرمنيوطيقا« يف معرفة 

الوجود، وقد رّصح يف حواره مع صديقه اليابايّن أنّه يف كتاباته األخرية مل يعد يستخدم مصطلح 

الهرمنيوطيقا]6]، ومل يعد يستعمل هذه الكلمة. الجدير بالذكر أّن جميع املفاهيم األصليّة للوجوديّة 

الظاهراتيّة، حيث يكون  إمّنا تكتسب معناها ومفهومها يف مهد  الجذريّة يف فهم مارتن هايدغر، 

فهمه ملعنى الوجود والحقيقة واملعنى من هذا النوع.

1/ 4 ـ احلقيقة يف ظاهراتّي�ة هايدغر
يلعب الدازاين دوًرا مهًم يف معرفة الوجود ـ سواء أكان عند هايدغر املتقّدم أو عند هايدغر 

فإّن أرضيّة  الوجود عند هايدغر املتأّخر، ومع ذلك  يفقد محوريته يف معرفة  ـ وإن كان  املتأّخر 

[1]- Phenomenal structures.

[2]- See: Heidegger, Martin, 1962, BEING AND TIME; Blackwell Publishers Ltd, p. 61.

بهنام خداپناه،  الفارسية:  اللغة  ترجمه إىل  الهرمنيوطيقا(،  فهم  فهم هرمنوتيك )مدخل إىل  بر  اشميت، الرنس يك، درآمدي  انظر:   -[٣]

ص١١2، ١٣٩5هـ ش.

[4]- See: Heidegger, Martin, 1962, BEING AND TIME; Blackwell Publishers Ltd, p. 62.

[5]- إن الهرمنيوطيقا حتى ما قبل شاليرماخر كان عبارة عن مجموعة من األساليب التي ميكن االستفادة منها يف التفسري، إال أن الهرمنيوطيقا 

عند شاليرماخر قد تطّورت لتصبح نظرية تفسريية؛ ومن هنا حيث أن لهذه الهرمنيوطيقا ماهّية منهجية بل وحتى معرفية، فإنهم يطلقون عليها 

عنوان الهرمنيوطيقا املنهجية. ولهذا السبب كانت الهرمنيوطيقا حتى ما قبل شاليرماخر عبارة عن فن التفسري، ولكنها تحّولت بعده إىل 

علم التفسري.

[6]- See: Heidegger, Martin, 1971, On The Way To Language; NEW YORK: HARPER & ROW, 

PUBLISHERS, p. 12.
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الظهور، وبالتايل معرفة الوجود تبقى راسخة ومتجّذرة ـ كم كانت ـ يف الصفة الوجوديّة للدازاين؛ 

وذلك ألّن الظاهراتيّة إمّنا تحدث لإلنسان، وإّن اإلنسان هو الذي يفهم يف نهاية املطاف، سواء 

بطريقته املجرّدة، أو عن طريق األثر الفّنّي، أو عن طريق اليشء، أو عن طريق اللغة. ويف الرؤية 

النهائيّة لهايدغر املتأّخر، عندما تصبح اللغة منزاًل للوجود ومظهرًا لتجلّيه، يجب أن يكون هناك 

إىل  الوجود  ذلك  ويحّول  اللغة،  وراء  واملختبئ  الكامن  الوجود  ليأخذ  ـ  كّل حال  ـ عىل  إنسان 

باإلمكان  ويصبح  والحضور،  الظهور  منّصة  إىل  املخفّي  الوجود  ذلك  لينتقل  صارخة،  كلمت 

مشاهدته عيانًا. ولهذا السبب نجد أّن الدازاين حتّى يف هذه املرحلة يلعب دوًرا مهمًّ أيًضا.

لقد كان مارتن هايدغر معارًضا جادًّا للفضاء الحاكم عىل عرص التنوير بشكل عام، وهو العرص 

االعتقاد  إىل  يذهب  وكان  منها،  امليتافيزيقية  سيّم  وال  الديكارتيّة،  التعاليم  عن  ناشئًا  كان  الذي 

بأّن اإلنسان املتأّصل هو أساس الحقيقة يف عرص التنوير املتأثّر بامليتافيزيقا؛ فاإلنسان يف هذا 

الفضاء الفكرّي يكّون نسيج وحده، وميكنه الجلوس بعيًدا عن اآلخرين وينظر إىل جميع األمور 

بوصفها شيئًا. إّن الحقيقة يف هذا الفضاء الفكرّي هي مطابقة إدراك اإلنسان لذلك اليشء املوجود 

كّل  بأّن  االعتقاد  إىل  يذهب  الناحية  هذه  ومن  اإلنسان،  عن  النظر  بغض  والواقع  األمر  نفس  يف 

حقيقة ـ يف الفلسفة الحديثة التي ظهرت بعد ديكارت ـ ذات أصالة ذاتيّة، وتقوم لزوًما عىل أساس 

مذهب أصالة اإلنسان؛ إذ إّن الحقيقة يف هذه الفلسفة تنسب عىل الدوام إىل املدرِك أو العالِم]1]؛ 

وذلك ألّن تطابق إدراكه الذهنّي مع الخارج هو ملك الحقيقة. ويف املقابل يذهب مارتن هايدغر 

إىل االعتقاد بأّن هذا األساس ال يرتبط باإلنسان، وإمّنا بالوجود؛ ومن هنا ليس اإلنسان هو منشأ 

الحقيقة، بل منشأ الحقيقة هو الوجود. إّن هذا الفهم إمّنا ميكن من خلل الظاهراتيّة وشعار »العودة 

وكينونة  وجود  لظهور  األرضيّة  بإعداد  إاّل  يقوم  ال  الظاهراتيّة  يف  اإلنسان  إّن  األشياء«؛  ذات  إىل 

املوجودات يف اإلنسان بالطريقة التي تريدها والتي تكون عليها. ولهذا السبب فإّن أساس الحقيقة 

عنده سوف يكون مختلًفا متاًما عن أساس الحقيقة عند فلسفة عرص التنوير.

ومن هذه الناحية فإنّه عىل أساس املباين الظاهراتيّة، ومع محوريّة الوجود بداًل من اإلنسان، 

ليست سوى ظهور  الحقيقة  فإّن  الوجوديّة،  له  تكون  الذي  هو  اإلنسان وحده  أّن  إىل  وااللتفات 

[١]- انظر: برويت، جيمز ال، پرسش از خدا در تفكر مارتن هايدگر )السؤال عن الله يف رؤية مارتن هايدغر(، ترجمه إىل اللغة الفارسّية: 

محّمد رضا جوزي، ص67، انشارات ساقي، ط ١، طهران، ١٣7٩هـ ش.
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الوجود عند الدازاين]1]، وهذا بدوره إمنّا يحصل له من طريق الشهود واملواجهة الوجوديّة]2]. إّن كّل 

يشء يف هذه الرؤية ال يظهر للدازاين لن تكون له حقيقة، وإمّنا تكون له حقيقة إذا ظهر لإلنسان؛ إذ 

إّن هذا الظهور ـ يف األساس ـ يعني الحقيقة. وقد رّصح مارتن هايدغر يف كتابه )الوجود والزمان( 

قائًل: حتّى القوانني التي اكتشفها نيوتن، مل تكن لها أّي حقيقة قبل أن تنكشف له، وإمّنا ميكن 

القول إّن هذه القوانني متثّل حقيقة يف العامل يف حالة واحدة فقط، وهو إذا انكشفت للدازاين. إّن 

هذا األمر يطرح نفسه يف كّل يشء؛ إذ ما مل يكن مثّة وجود ألّي دازاين، فلن يكون مثّة وجود ألّي 

أيًضا]3]. ويف هذا الفهم حيث يكون الوجود هو سبب الظهور، ال يعود اإلنسان هو منشأ  حقيقة 

الحقيقة، وإمّنا هو مجرّد أرضيّة وحاضنة للظهور؛ ومن هنا فإّن بحث تطابق الصورة الذهنيّة ـ يف 

هذه الرؤية ـ مع الخارج، يكون يف األساس من قبيل السالبة بانتفاء املوضوع.

2/ 4 ـ الوجود يف ظاهراتّي�ة هايدغر
بوصفها  الظاهراتيّة  اتخاذ  بسبب  ـ  الوجود  حتى  يكتسب  لهايدغر،  األساسيّة  األنطولوجيا  يف 

زاوية للرؤية ومنهج أصيّل ـ معنى مختلًفا؛ فالوجود يف هذه الرؤية ليس مبعنى الوقوع يف عامل 

الخارج، بل إّن الوجود هو الذي يحرض عند الدازاين يف حياته اليوميّة، ويظهر له من وراء الخفاء؛ 

وما ذاك إاّل ألّن الحاضنة العاّمة للمعرفة هي الظاهراتيّة فقط. ومن هنا فإّن الوجود عند هايدغر ال 

يذهب إىل أبعد من حّد الظهور]4]. إّن النتيجة القهرية املرتتّبة عىل اعتقاده بالتأثري املبارش للدازاين 

يف ظهور األشياء له ـ يف الحّد األدن مبقدار أرضيّة الظهور عند هايدغر املتأّخر ـ كم يرُّصح يف 

إمّنا يكون  الدازاين، والوجود  الوجود عىل  بناء  يرى حتى  أنّه  للظاهراتيّة، هي  املسائل األساسيّة 

حيث يكون مثّة فهم للوجود، مبعنى أن ميتلك شخص وجوًدا )قياًما ظهوريًّا(، ليظهر فيه الوجود. 

والسبب يف هذا األمر يعود إىل أّن الظاهراتيّة مبا هي ظاهراتيّة هي يف األساس من أصالة الظهور، 

وال شأن لها أساًسا بالوجود غري الظاهر، سواء أكانت الظاهراتيّة هي ظاهريّة هوسريل أو ظاهريّة 

هايدغر. وعىل هذا األساس يكون للدازاين ـ يف األنطولوجيا األساسيّة لهايدغر ـ تقّدم بارز بالنسبة 

إىل كّل يشء. إّن هذا التقّدم يظهر نفسه ـ يف جميع أبحاث املسائل األساسيّة لألنطولوجيا، وقبل 

[١]- انظر: جامدي، سياوش، زمينه و زمان پديدارشنايس: جستاري در زندگي و انيشه هاي هورسل و هايدگر )أرضية وعرص الظاهراتية: 

بحث يف سرية وأفكار هوسريل وهايدغر(، ص٣55، ١٣85هـ ش. )مصدر فاريس(.

[2]- سوف نبنّي الحًقا أن هايدغر يسّمي الحقيقة بهذا املعنى بـ »عدم الخفاء«.

[3]- See: Heidegger, Martin, 1962, BEING AND TIME; Blackwell Publishers Ltd, p. 269.

[٤]- انظر: جامدي، سياوش، زمينه و زمان پديدارشنايس: جستاري در زندگي و انيشه هاي هورسل و هايدگر )أرضية وعرص الظاهراتية: 

بحث يف سرية وأفكار هوسريل وهايدغر(، ص200، ١٣85هـ ش. )مصدر فاريس(.
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كّل يشء ـ يف السؤال الجوهرّي عن معنى الوجود بشكل مطلق]1]. وقد رّصح بنفسه ـ يف كتابه )ما 

هي امليتافيزقا؟( ـ قائًل:

»ال شّك يف أنّنا ال نستطيع أن ندرك أبًدا جميع املوجودات كم يجب أن تكون يف نفس األمر 

مطلًقا؛ إاّل أّن هذا األمر بدوره قطعّي باملقدار نفسه، وهو أنّنا نجد أنفسنا مقحمني بني موجودات 

كّل  عىل  الحصول  يف  يكمن  أساسيًّا  اختلفًا  مثّة  أّن  هي  والنتيجة   . كلٍّ شكل  عىل  نفسها  تظهر 

املوجودات يف نفس األمر وبني العثور عىل أنفسنا بني كلّيّة املوجودات. فأّواًل: إّن هذا األمر غري 

ممكن من األساس. وثانيًا: إنّه يحرض يف وجود )الدازاين( عندنا عىل الدوام«]2].

وهذا هو معنى أنّه ال ميكن اعتبار أنطولوجيّة هايدغر من باب القول بأصالة الوجود باملعنى 

فإّن  السبب  ولهذا  الظهور؛  بأصالة  القول  من  اعتبارها  يجب  بل  اإلسلميّة،  الفلسفة  املذكور يف 

الوجود املطروح بالنسبة إىل مارتن هايدغر، ليس هو ذات الوجود يف الفلسفة اإلسلميّة الذي مأل 

العامل وكانت األصالة له، سواء أكان مثّة وجود إلنسان أو مل يكن مثّة وجود له؛ بل إّن الوجود الذي 

يسعى إليه الظاهرايتّ؛ هو الكينونةـ  يفـ  العامل، ولهذا السبب ال يكون أمرًا ما ورائيًّا، بل هو ذات ما 

يجب البحث عنه يف الحياة اليوميّة للدازاين. يذهب مارتن هايدغر إىل االعتقاد باستحالة الذهاب 

إىل أبعد من الكينونة ـ يف ـ العامل بالنسبة إىل الدازاين، وإّن الكينونة الواقعيّة هي قدر الدازاين.

3/ 4ـ املعىن يف ظاهراتّي�ة هايدغر
بالنظر إىل الحاضنة العاّمة لتفكري مارتن هايدغر التي هي ظاهراتيّة بالكامل، نجد أّن فهمه لـ 

»املعنى« بدوره رهن بالدازاين أيًضا؛ وذلك ألّن املعنى عند هايدغر مساحة، بحيث إّن الدازاين 

ليك  عليه،  ينفتح  فإنّه  نحوه،  ـ  تعبريه  حّد  عىل  ـ  بنفسه  ويرمي  الوجود،  عىل  نفسه  يفتح  عندما 

يظِهر الوجود له نفسه عىل هذه الشاكلة]3]. ويف الحقيقة فإّن املعنى عند مارتن هايدغر حالة من 

الدازاين  إىل  بالنسبة  للفهم  قابًل  يصبح  إذ  الكينونة؛  ـ  وجود  عىل  للدازاين  املنفتح  ـ  االنقذاف 

اكتشاف املوجود داخل عامل  يتّم  بقوله: عندما  اليشء »مبا هو« يشء]4]. ويرّصح  بحسب ذلك 

مقرون بوجود الدازاين ـ أي يدخل ضمن دائرة الفهم ـ  نقول إّن له معنى]5]؛ ولذلك عندما يقول: إّن 

[١]- انظر: هايدغر، مارتن، مسائل اسايس پديدارشنايس )املسائل األساسية للظاهراتية(، ترجمه إىل اللغة الفارسية: پرويز ضياء شهايب، 

ص٣6، انتشارات مينوي خرد، ط ١، طهران، ١٣٩2هـ ش.

[2]- انظر: املصدر أعاله، هايدغر، مارتن، مسائل اسايس پديدارشنايس )املسائل األساسية للظاهراتية(، ص١70، ١٣85هـ ش.

[٣]- انظر: املصدر أعاله، ص١5١.

[4]- See: Heidegger, Martin, 1962, BEING AND TIME; Blackwell Publishers Ltd, p. 193.

[5]- انظر: هايدغر، مارتن، مسائل اسايس پديدارشنايس )املسائل األساسية للظاهراتية(، ترجمه إىل اللغة الفارسية: پرويز ضياء شهايب، 

ص202، ١٣٩2هـ ش.
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املوجودات ذات معنى؛ فإّن املراد من ذلك أنّها يف وجودها قد أصبحت يف متناول الدازاين]1]، 

خصيصة  وليس  بالدازاين،  خاّص  وجود  املعنى  فإّن  ولذلك  األنحاء؛  من  بنحو  فيه  ظهرت  وقد 

بالدازاين بشكل كامل، وال  قائم  نظره  املعنى من وجهة  أّن  بسائر املوجودات]2]. مبعنى  مرتبطة 

ميكن يف األساس طرح املعنى بشكل مستقّل عنه أبًدا. إنه كم يبحث عن الوجود بشكل عميّل 

أنّهم  يرى  إذ  أيًضا؛  »الحقيقة« و»املعنى«  رأيه يف مورد  للدازاين، هكذا هو  اليومّي  ويف الرصاع 

يظهران ويُخلقان يف املوقعيّات العمليّة للحياة الجارية للدازاين]3]، وال يوجد يشء يف خارج هذا 

املسار العميّل بحيث يكون له وجود من قبل ويف نفس األمر؛ ولهذا السبب فإّن »املعنى« ليس 

مفهوًما انتزاعيًّا وذهنيًّا، وإمّنا يوجد يف االحتكاك الوجودّي للدازاين مع املوجودات. وقد رّصح 

بأّن هذا التفسري بشأن مفهوم »املعنى«]4] هو يف األصل، أنطولوجيّة وجوديّة]5]، مبعنى أنّه لو كّنا 

ـ  الدازاين  وجود  من  نوع وجودها  يكون  ال  التي  ـ  املوجودات  اعتبار جميع  فيجب  لها،  أوفياء 

. وبطبيعة الحال فإّن إطلق »عدم  أموًرا بل معنى، وأنّها بالرضورة فارغة من كّل معنى بشكل كيّلّ

املعنى«]6] عليها، ال يدّل عىل أننا نعمل عىل بيان يشء بشأن قيمتها، بل إن هذه الكلمة إمنا تبنّي 

الخصلة األنطولوجية لها]7] ]مبعنى أن هذه املوجودات ـ باللحاظ األنطولوجي الظاهرايّت ـ مهملة 

وعدمية املعنى؛ إذ ال تنطوي عىل أّي ظهور بالنسبة إىل الدازاين[.

ـ؛  للدازاين  أنّه خصلة وجوديّة  فإّن مارتن هايدغر يرى املعنى وجوًدا ـ مبعنى  السبب  ولهذا 

وبالتايل يكون للوجودينّي جذور يف الوجوديّة ـ مبعنى خصائص كّل دازاين ـ حيث إنّه يقول إّن 

هذا املعنى يصبح مقيًّدا ومتقّوًما بالخصائص الفرديّة والزمنيّة والتاريخيّة لكّل دازاين، والتي هي 

السابقة،  املحتويات  وهي:  أقسام،  ثلثة  إىل  القيود  هذه  تقسيم  إىل  الحًقا  عمد  وقد  وجوديّاته. 

واملرئيّات السابقة، واملآخذ السابقة]8].

[١]- انظر: جامدي، سياوش، زمينه و زمان پديدارشنايس: جستاري در زندگي و انيشه هاي هورسل و هايدگر )أرضّية وعرص الظاهراتّية: 

بحث يف سرية وأفكار هوسريل وهايدغر(، ص202، ١٣85هـ ش. )مصدر فاريّس(.

[2]- See: Heidegger, Martin, 1962, BEING AND TIME; Blackwell Publishers Ltd, p. 193.

بهنام خداپناه،  الفارسّية:  اللغة  ترجمه إىل  الهرمنيوطيقا(،  فهم  فهم هرمنوتيك )مدخل إىل  بر  اشميت، الرنس يك، درآمدي  انظر:   -[٣]

ص١57، ١٣٩5هـ ش.

[4]- Meaning.

[5]- Ontologico – Existential.

[6]- Unmeaning.

[7]- See: Heidegger, Martin, 1962, BEING AND TIME; Blackwell Publishers Ltd, p. 193.

[8]- See: Ibid.
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4/ 5 ـ العالم يف ظاهراتّي�ة هايدغر
إّن نظرة مارتن هايدغر إىل العامل هي عىل هذه الشاكلة أيًضا. وبالنسبة إىل مواجهة الدازاين مع 

موجودات العامل، فإّن هايدغر يعمل عىل تقسيمها إىل موجودات يف متناول اليد، وموجودات بعيدة 

عن متناول اليد، واملوجودات التي تقع يف متناول اليد هي تلك التي تقع ضمن دائرة حياة الدازاين، 

ِقبَله؛ وأّما املوجودات التي تقع خارج متناول اليد، فهي املوجودات التي مل  ويتّم استعملها من 

تدخل يف عامل الدازاين، وال شأن للدازاين بها. وهو يذهب إىل االعتقاد بأّن املوجودات التي تكون 

يف متناول اليد، هي وحدها التي يكون لها مفهوم ومعنى؛ ألّن املفهوميّة إمّنا تكون مطروحة يف ضوء 

النسبة إىل الدازاين، فالدازاين هو الذي يخلق املفهوم واملعنى، وماهيّة املعنى ترتبط بشكل وثيق 

وكامل مبورد استفادة الدازاين منها؛ ومن هنا فإّن نظريّة مارتن هايدغر يف مورد املفهوم واملعنى تقول 

إّن األشياء إمّنا تشتمل من املعنى أو الداللة مبقدار ما تحصل عليه من هذا االرتباط بواسطة إحاالتها 

مع الدازاين. وعىل هذا األساس يكون معنى املطرقة ـ باإلشارة إىل املثال املعروف الذي يذكره 

هايدغر نفسه ـ هو ذات نوع الفائدة التي يجنيها الدازاين من الرضب عىل املسمر، وليس للمطرقة 

معنى غري هذا املعنى، ومن هنا فإّن املعنى يتّم توليده ـ من وجهة نظر هايدغر ـ بواسطة الدازاين 

من خلل تعامله الوجودّي مع املوجودات التي تقع يف متناول يده]1]، وليس األمر كم هو شائع 

يف سائر النظريّات األخرى التي تقول بوجود يشء باسم املعنى من قبل وأنّه يُضاف إىل الدازاين؛ 

كم أّن املعنى بدوره ليس من صنع الوعي واإلدراك الذهنّي للدازاين، بل هو ناشئ من ظهور وجود 

املوجودات يف املوقعيّة الهرمنيوطيقيّة للدازاين، ويف هذا املضمر يُخلق املعنى]2].

ويف هذه الرؤية ال يعود العامل هو الخارج، بل إّن الخارج هو الذي يُعرف بالطبيعة، والعامل يقوم 

عىل الدازاين بشكل كامل، ويطلق عىل مجموع ظاهراته. إّن »ذلك املوضع« )da( ميثّل دازاين هذا 

العامل، وإن مراد مارتن هايدغر من »العامل« يف تسمية الدازاين بـ»الكينونة ـ يف ـ العامل« هو هذا 

العامل أيًضا، وإن هذه الفواصل تأيت لغرض الداللة عىل هذه النسبة مع العامل، ولهذا السبب يف 

األساس يسمي اإلنسان بالدازاين وال يُسميه باإلنسان؛ وذلك ألن الدازاين يشري إىل حيثية كينونة 

اإلنسان يف هذا العامل، وليس الكينونة يف العامل الفيزيقي. وإذا كان مارتن هايدغر يعترب الدازاين 

[١]- وبطبيعة الحال فإّن هذا الوجود ـ بعبارة أدّق ـ هو الذي يصل إىل مرحلة الظهور يف الدازاين، ومن هنا يتبلور املعنى، ولكن عىل كّل 

حال ال يكون هناك وجود للمعنى قبل هذا الظهور يف نفس األمر.

بهنام خداپناه،  الفارسّية:  اللغة  ترجمه إىل  الهرمنيوطيقا(،  فهم  فهم هرمنوتيك )مدخل إىل  بر  اشميت، الرنس يك، درآمدي  انظر:   -[2]

ص١28، ١٣٩5هـ ش.
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مقذوفًا]1]؛ فألنه قد تّم القذف به يف هذا العامل. وفق هذا الفهم يكون »العامل« صفة وجوديّة، وإن 

الوجود هو الدازاين، ولهذا السبب أيًضا يكون الدازاين يف حّد ذاته كينونة ـ يف ـ العامل.

6 ـ الظاهراتّي�ة يف بوتقة النقد
يقول مارتن هايدغر يف توضيح الظاهراتيّة: إّن الدازاين يف الظاهراتيّة يسمح لألشياء بأن تظهر 

نفسها فيه بنفسها. ويف ضوء هذه الرؤية ذهب هانس غادامري إىل االعتقاد بأّن طريق الوصول إىل 

الحقيقة ال يكمن يف اتخاذ املنهج واألسلوب، وإمّنا يجب أن نعرض أنفسنا عىل الحقيقة ليك 

تظهر فينا وتخرج من الخفاء؛ بيد أّن مثّة الكثري من االنتقادات الجاّدة الواردة عىل الظاهراتيّة، وفيم 

ييل سوف نشري إىل هذه االنتقادات:

أّواًلـ الظاهراتّي�ة واإلخفاق يف حتقيق الهدف
يذكر مارتن هايدغر يف كتابه )ما هي امليتافيزيقا؟( أنّنا يف الظاهراتيّة ال نصل إىل نفس األمر 

فيم  كانا  أنّه هو وحتى هانس غادامري  وإمّنا نصل إىل ظهورها فقط]2]، يف حني  األشياء،  وواقع 

يتعلّق بانفتاح الدازاين ـ أو املفرّس عىل حّد تعبري غادامري ـ عىل حقيقة وكينونة األشياء، يذهبان إىل 

االعتقاد بأّن ذات حقائقها ـ أي ذات املعلوم األصيّل لها ـ تصل إىل الظهور يف الدازاين )املفرّس( 

عىل طريقة وجودها]3]. إّن هذا األمر هو الشعار األصيّل للظاهراتيّة منذ عرص إدموند هوسريل إىل 

هانس غادامري، والذي يتّم بيانه بعبارة »العودة إىل ذات األشياء«.

يحيك هذان البيانان عن تهافت وتناقض يف الظاهراتيّة؛ وذلك ألّن الذي يظهر يف الدازاين أو 

املفرّس ـ عىل حّد تعبري هايدغر ـ ليس هو الوجود نفس األمرّي لألشياء، بل تجلّياتها التي تسّمى 

بـ»الظهور«. وعليه كيف تّدعي الظاهراتيّة أّن ذات األشياء تحرض عند الدازاين أو املفرّس بنفسها؟ 

ال سيّم وأّن الظاهراتيّة ال تستطيع أن تسحب االّدعاء الثاين؛ وذلك ألّن الفلسفة الوجوديّة لتأسيس 

الظاهراتيّة عىل يد إدموند هوسريل ـ والتي حظيت بقبول مارتن هايدغر أيًضا ـ كانت منذ البداية 

 ،»Projection« [١]- إّن من بني املفردات التي يستعملها مارتن هايدغر للداللة عىل الحالة العاّمة والكلّّية لوجود الدازاين، هي مفردة

وقد متّت ترجمتها إىل »القذف«.

انتشارات  الفارسّية: سياوش جامدي، ص١70،  اللغة  ترجمه إىل  امليتافيزيقا؟(  )ما هي  متافيزيک چيست  مارتن،  [2]- انظر: هايدغر، 

ققنوس، ط ٣، طهران، ١٣85هـ ش.

[3]- See: Gadamer, Hans - Georg; )a(. 2006, Truth and Method; continuum, LONDON & NEW YORK, 

p. 269.
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عبارة عن الوصول إىل هذا االّدعاء ذاته؛ وذلك ألّن سبب تأسيس الظاهراتيّة كان عبارة عن مسألتني 

رئيستني، وهم أّواًل: الحّل الجذرّي للمسألة املعرفيّة واألبستمولوجيّة العريقة والقدمية املتمثّلة 

يف تطابق العني والذهن، وثانيًا: تدارك دعامة وثيقة للفلسفة، التي كانت يف حينها عرضة لهجمت 

عاتية يشّنها الوجوديّون عليها، ويعّدونها من األوهام. إّن هوسريل ـ من خلل طرحه ملسألة التفاتيّة 

يوجد فصل وتفكيك بني  اليشء، ولذلك ال  العالِم هو ذات  الذي يحرض عند  إّن  قال  ـ  اإلدراك 

العالِم واملعلوم. وقد متّك من خلل بيانه ملفهوم الظاهراتيّة ـ بزعمه ـ من حّل املسألة املذكورة 

من األساس باعتبارها سالبة بانتفاء املوضوع. وقد سار هايدغر بدوره عىل هذا املسار نفسه يف 

ضوء االتجاه الوجودّي دون املاهوّي، وقال به أيًضا، بيد أنّه وصل إىل هذه النقطة، وهي أّن الذي 

يحرض عندنا ليس هو ذات اليشء وإمّنا ظهوره، وبذلك تكون النتيجة عودة جميع املسائل السابقة، 

وتصبح الفلسفة الوجوديّة للظاهراتيّة مخدوشة من األساس.

وبطبيعة الحال فإّن الطريق الذي تّم اقرتاحه يف الظاهراتيّة ـ وال سيّم يف ظاهراتيّة هايدغر ـ 

لحّل هذه املشكلة، هي أنّه قد عرّف حتى »الوجود« و»وجود األشياء يف نفسها« عىل هذا األساس، 

لتحقيق التطابق بني العني والذهن. يقول هايدغر: إّن »وجود األشياء يف نفسها« هو ظهورها للدازاين 

)أو املفرّس(]1]. وحتى يف تعريف »الوجود«، قال يف كتابه )املسائل األساسيّة يف الظاهراتيّة(:

»إّن بناء الوجود يقوم عىل موجود باسم الدازاين )اإلنسان(. إّن الوجود إمّنا يكون إذا كان هناك 

فهم للوجود؛ مبعنى أن يكون هناك شخص ميتلك الوجوديّة )القيام الظهورّي(، وعىل هذا األساس 

يكون لهذا املوجود يف األنطولوجيا تقّدم بارز. إّن هذا التقّدم يُظهر نفسه يف جميع أبحاث املسائل 

األساسيّة لألنطولوجيا، ويف السؤال الجوهرّي عن معنى الوجود بشكل مطلق عىل نحو أكرث. ... 

إّن هذه النقطة تتضّمن هذا األمر أيًضا وهو أّن أساس األنطولوجيا ال ميكن اعتباره وجوديًّا فقط، 

ويجب تأسيس إمكان بنائه عىل يشء موجود«]2].

أنّه  يعني  هذا  فإّن  للدازاين،  ذات ظهوره  وكينونته  اليشء  يكون وجود  عندما  الرؤية  ويف هذه 

للظاهر  ألّن  وذلك  كامل؛  بشكل  متحّقًقا  والذهن  العني  بني  التطابق  يكون  الظهور،  هذا  »عني« 

اتّحاد وجودّي مع الدازاين أو املفرّس؛ بيد أّن واقع هذا األمر هو أّن هذا الحّل ال يعدو أن يكون 

[١]- انظر: هايدغر، مارتن، مسائل اسايس پديدارشنايس )املسائل األساسّية للظاهراتّية(، ترجمه إىل اللغة الفارسّية: پرويز ضياء شهايب، 

ص١50، ١٣٩2هـ ش.

[2]- انظر: املصدر أعاله، ص٣6.
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مجرّد تغيري للتسمية أو مجرّد محٍو لصورة املسألة. والذي كان ميثّل مشكلة يف التطابق بني العني 

والذهن، هو تطابق املعلوم؛ مبعنى الوجود نفس األمرّي لألشياء مع علم العالِم؛ وهو الوجود الذي 

رّصح مارتن هايدغر بأنّه ليس يف متناول أيدينا.

ثانًي�ا ـ الظاهراتّي�ة واملثالّية
إّن الدازاين يف هايدغر املتقّدم هو املحور األصيّل يف املرشوع العام لألنطولوجيا األساسيّة، 

حيث يتّم تعريف جميع أركان األنطولوجيا األساسيّة]1] ـ التي يقوم منهجها وأسلوبها األصيّل عىل 

الظاهراتيّة ـ عىل أساس ذلك، من ذلك ـ عىل سبيل املثال ـ أّن الوجود يقوم عليه. إّن الحقيقة 

عىل  للدازاين  االنفتاحّي   / اإلسقاط  من  حالة  املعنى  إّن  عنده]2].  الحقيقة  ظهور  سوى  ليست 

الوجود، والذي بحسبه يكون اليشء بوصفه شيئًا قابًل للفهم بالنسبة إىل الدازاين]3]، ويف األساس 

عندما يتّم اكتشاف املوجود داخل العامل مقرونًا بوجود الدازاين ـ مبعنى أن يدخل يف دائرة الفهم 

ما مل تصل إىل فهم  نيوتن  قوانني  أّي معنى]4]. وحتى  له  ذا معنى، وقبل ذلك ال يوجد  ـ يصبح 

قامًئا  جهة  من  يكون  للدازاين  املعرّف  العامل  وحتى  والعينيّة]5]،  للحقيقة  فاقدة  تكون  الدازاين، 

تّم  فالدازاين قد  للدازاين من جهة أخرى،  الظاهراتيّات تكون متجلّية  بنفسه؛ وذلك ألّن مجموع 

دائرة عامله  يقع تحت  الدازاين  أّن  والنتيجة هي  له من ذلك.  مفّر  العامل، وال  به يف هذا  القذف 

ومختّصاته الزمانيّة والتاريخيّة، وإّن الذهنيّات السابقة واألفهام السابقة وآفاق الرؤية التي تعمل عىل 

توجيه ظهور األشياء فيه تنبعث من هذا العامل؛ ومن هنا فإّن األشياء ال تتجىّل له كم هي، ولذلك 

ال ميكن للدازاين أن يتعرّف عىل صدى الوجود يف أّي موجود من دون تدّخل عامله الذهنّي]6]. 

وذات هذا املعنى يتواصل يف غادامري أيًضا ولكن بنوع آخر؛ فهو بدوره يرى أّن اإلنسان تاريخّي 

وزمنّي، وأنّه هو اآلخر ليس فوق التاريخ وال فوق الزمن، فمختّصاته العرصيّة من مقّوماته الذاتيّة.

والنتيجة هي أّن الدازاين ليس له من نفسه وعامله طريق إىل عامل الخارج، ويؤيّد هذا املعنى ما 

[1]- See: Heidegger, Martin, 1962, BEING AND TIME; Blackwell Publishers Ltd, p. 50.

[2]- انظر: جامدي، سياوش، زمينه و زمان پديدارشنايس: جستاري در زندگي و انيشه هاي هورسل و هايدگر )أرضّية وعرص الظاهراتّية: 

بحث يف سرية وأفكار هوسريل وهايدغر(، ص ٣55، ١٣85 هـ ش. )مصدر فاريس(.

[3]- See: Heidegger, Martin, 1962, BEING AND TIME; Blackwell Publishers Ltd, p. 193.

[٤]- انظر: هايدغر، مارتن، ص 202، ١٣8٩ هـ ش.

[5]- See: Heidegger, Martin, 1962, BEING AND TIME; Blackwell Publishers Ltd, p. 269.

انديشه  و  فرهنگ  پژوهشگاه  انتشارات  الهرمنيوطيقا(، ص١٩8، سازمان  بر هرمنوتيك )مدخل إىل  درآمدي  انظر: واعظي، أحمد،   -[6]

اسالمي، ط ٣، طهران، ١٣85هـ ش. )مصدر فاريس(.



الملف 84

هـــ  1 4 4 4 ـ  2م  0 2 2
 A L - I S T I G H R A B28- 27 االستغراب

رّصح به هايدغر يف كتاب )ما هي امليتافيزيقا؟(، بقوله: نحن ال نصل إىل نفس األمر وواقع األشياء، 

وإمّنا نتعاطى مع ظهورها فقط]1]، وهذا األمر ليس شيئًا سوى املثاليّة املتطّورة؛ وهو اليشء الذي 

الظاهراتيّة  تأسيس هذه  بأّن  قال يف مورد ظاهراتيّة هوسريل رصاحة  فقد  إليه،  ملتفتًا  كان غادامري 

عىل محور اإلدراك / الذايتّ]2] لإلنسان يؤّدي إىل املثاليّة، وهو ما يجب اجتنابه والتخلّص منه]3]. 

ثم قال بعد ذلك: إّن تأثري أسلوب الظاهراتيّة عىل هايدغر كان بحيث إّن اإلشكال العاّم لظاهراتيّة 

هوسريل، وأهّم ما فيه الوقوع يف مأزق املثاليّة قد تواصل حتى مع هايدغر أيًضا، ووجوده وزمانه 

مل يتخلّص من ذلك أيًضا؛ وذلك ألّن الوجود والزمان مل يتمّكن يف نهاية املطاف من الخلص من 

الروح العاّمة للتأّمل االستعليّئ الذي يؤّدي إىل املثاليّة]4]؛ ومن هنا فإّن هايدغر قد سعى بعد ذلك 

إىل تخليص نفسه من هذا النقص. يذهب هانس غادامري إىل االعتقاد بأّن مارتن هايدغر يف كتابه 

)رسالة يف باب اإلنسانويّة( يثبت أنّه ال يزال ـ وال سيّم يف الوجود والزمان ـ عاجزًا عن الخلص 

من األنا االستعلئيّة، وتقديم تحليل صحيح عن الحياة]5]. وقال يف هذا الشأن:

كيفيّة وجود  ندرك  أن  يتعنّي علينا بوضوح  املثايّل،  الفكر  تهّجي  ا من  الخلص حقًّ أردنا  »إذا 

الحياة]6] بحسب اإلدراك/ الذايّت ]الداّل املركزّي لظاهراتيّة هوسريل[. عندما يعمل هايدغر عىل 

إعادة النظر يف ذات الفهم االستعليّئ لـ»الوجود والزمان«، ينتج عن ذلك أّن عليه مجّدًدا أن يصل 

إىل معطيات حول مشكلة الحياة]7]؛ وعىل هذا األساس فإنّه يف رسالته حول اإلنسانويّة يتحّدث عن 

ا أّن ذات التأسيس االستعليّئ لألنطولوجيا  الرشخ العميق بني اإلنسان والحيوان. من الواضح جدًّ

األساسيّة لهايدغر يف تحليل الدازاين، مل تتمّكن حتى اآلن من توفري تقرير إيجايّب عن كيفيّة وجود 

الحياة«]8].

مشكلة  من  الخلص  أجل  من  املتأخرة  مرحلته  يف  عمد  قد  بدوره  هايدغر  مارتن  أّن  كم 

[١]- انظر: هايدغر، مارتن، متافيزيک چيست )ما هي امليتافيزيقا؟( ترجمه إىل اللغة الفارسّية: سياوش جامدي، ص١70، ١٣85هـ ش.

[2]- Self – consciousness.

[3]- See: Gadamer, Hans - Georg; )a(. 2006, Truth and Method; continuum, LONDON & NEW YORK, 

p. 253.

[4]- See: Ibid, Gadamer, Hans - Georg; )a(. 2006,  p 245 – 248.

[5]- See: Ibid.

[6]- life.

[7]- Problem of “life”.

[8]- See: Gadamer, Hans - Georg; )a(. 2006, Truth and Method; continuum, LONDON & NEW YORK, p. 253.
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املثاليّة إىل إدخال ثلثة مفاهيم أخرى إىل األنطولوجيّة األساسيّة، وقام كذلك بنقل محوريّة هذه 

األنطولوجيا من الدازاين إىل اللغة. وقد عمد هانس غادامري ـ بتأثري من هذا التغيري ـ إىل تنظيم 

هرمنيوطيقيّته وبحث قواعد الحصول عىل الحقيقة املنطوية ضمن املوجودات اللغويّة. إّن العنارص 

الثلثة التي أدخلها هايدغر، إمنا كان من أجل كرس الحصار عن الدازاين يف بناء عامله، وأن يفتح 

له الطريق إىل خارج ذاته. لقد عمد مارتن هايدغر يف تعيني هذه العنارص الثلثة إىل مراعاة أصل 

الكينونة الوجوديّة ـ وذلك مبعنى الوجود الجاري يف الحياة الفعليّة واليوميّة للدازاين، وليس األمر 

املاورايّئ وغري الواضح ـ وعدم امليتافيزيقيّة، فمن وجهة نظره أّن العنارص املذكورة التي تشارك 

الدازاين يف بلورة وتشكيل الحقيقة، عبارة عن: األرض، والسمء، والخالدون، ومراده من »األرض« 

هو هذه األرض، ومراده من »السمء« هي هذه السمء، ومراده من »الخالدين« هم الوسائط الذين 

يفاض الوجود عىل الناس من خللهم. يف هذه املرحلة يطلق مارتن هايدغر عىل الدازاينات تسمية 

»األموات«، ويرى أنّهم يحصلون عىل الوجود من الخالدين؛ وذلك العتقاده بأّن الدازاين هو الحّي 

امليّت، وحيث إنّه ميّت، فهو يرتبط بشكل وثيق باألرض والسمء؛ فاألرض مهد والدته واستعداداته 

التي تصل إىل الفعليّة بواسطة املواهب السمويّة. إّن نتيجة التعامل بني هذه العنارص األربعة هي 

أّن الدازاين يعني ذات الوجود ـ يف ـ العامل]1]، يحصل عىل هذه الكينونة والوجود ـ يف ـ العامل من 

خلل املشاركة يف اللعبة املتقابلة لهذه الساحات األربعة. ويف الحقيقة فإّن الكينونة والوجود ـ 

يف ـ العامل ـ مبعنى الكينونة يف األرض وتحت السمء ويف حرضة الخالدين]2].

يف بادئ األمر قد يبدو أّن محذور املثاليّة يزول بهذه التغيريات عن ساحة الهرمنيوطيقا الفلسفيّة، 

ولكّننا لو نظرنا بشكل أعمق، فسوف ندرك أّن هذا اإلشكال ال يزال باقيًا عىل حاله؛ وذلك ألّن عامل 

الدازاين بهذا اإلصلح قد تأثّر بثلثة عنارص أخرى غري ذات الدازاين، إاّل أّن سائر أركان الظاهراتيّة 

قد بقيت كم كانت من قبل قامئة عىل الدازاين؛ لقد كان الوجود والحقيقة واملعنى والفهم وما 

إىل ذلك يقوم كلّه يف الظاهراتيّة عىل الدازاين، ومل يكن لها معنى من دونه؛ ولهذا السبب ذكرنا أّن 

ظاهراتية مارتن هايدغر وجوديّة وأنطولوجيّة عىل الرغم من أّن اتجاهه وجودّي وليس ماهويًّا، مع 

ذلك ال يكون باملعنى الشائع يف الفلسفة اإلسلميّة من القائلني بأصالة الوجود، بل هو من القائلني 

[1]- Being – in – the – world.

[2]- انظر: برويت، جيمز ال، پرسش از خدا در تفكر مارتن هايدگر )السؤال عن الله يف رؤية مارتن هايدغر(، ترجمه إىل اللغة الفارسّية: 

محمد رضا جوزي، ص١20، ١٣7٩هـ ش.
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بأصالة الظهور؛ وذلك ألّن الوجود يف هذه الرؤية يحتوي عىل هوية ظاهراتيّة، وال ميكن لذلك أن 

يكون يف متناولنا لو كان مستقلًّ عن ذلك؛ كم رّصح مارتن هايدغر يف كتابه )ما هي امليتافيزيقا؟(، 

حيث قال إّن هذا الوجود إمّنا هو مجرّد ظهور للوجود الواقعّي ونفس األشياء، وليس ذات األشياء؛ 

وذلك ألّن الدازاين ال طريق له أصًل إىل ذلك الوجود الخارجي.ّ واملثاليّة هي األخرى تعني أنّه 

ال يوجد لدينا طريق إىل عامل الخارج، وقد تّم حرشنا يف حدود مدركاتنا. إّن هذه املشكلة تبقى 

قامئة حتى عند هانس غادامري أيًضا، فعىل الرغم من تأثره بهايدغر املتأّخر، إاّل أنّه يف فهمه وإدراكه 

للوجود والحقيقة يفّكر عىل نحو ظاهرايتّ بشكل تاّم.

ثالًثا ـ الظاهراتّي�ة والنسبّي�ة
هذا  كيفيّة  ويف  املدرَك  يف  املدرِك  خصائص  من  تدخل  هناك  يكون  حيث  النسبية  تحدث 

ا وتارة أخرى معّقدة ومتطّورة؛ مبعنى أّن تشخيصها يف  التدّخل. إّن النسبيّة تارة تكون بسيطة جدًّ

بعض املوارد يكون يف غاية اليُرس والسهولة؛ إذ تكون االرتباطات بسيطة وغري معّقدة، ويف بعض 

أكرث  فيها  االرتباطات  إذ  والتأّمل؛  التدقيق  من  املزيد  إىل  تشخيصها  يف  نحتاج  األخرى  املوارد 

تعقيًدا. ويف الظاهراتيّة نحن نواجه نسبيّة معّقدة؛ إذ إن الدازاين ـ عىل كّل حال ـ هو الذي تحدث 

ظهورها  بل  الخارجية،  األشياء  هي  ليست  والظاهرات  له.  بالنسبة  الفهم  ويحصل  الظاهرات،  له 

للدازاين أو املفرّس. والظهور بدوره هو يف األساس مقولة شخصيّة من قبيل الحضور، والحضور 

ا. ومن هذه الناحية يكون أسلوب ذات الظاهراتيّة هو الشهود والتجربة،  بدوره ال ميكن أن يكون عامًّ

وهي ـ بطبيعة الحال ـ فرديّة وشخصيّة بشكل كامل. لقد عمد هانس غادامري يف كتابه )الحقيقة 

بالتفصيل،  والظاهراتيّة  الفلسفيّة  الهرمنيوطيقا  والشهود يف  التجربة  حقيقة  توضيح  إىل  واملنهج( 

وقال يف ذلك إّن هذه التجربة تخالف الفهم الشائع للتجربة يف عرص التنوير متاًما، فهي ليست 

عاّمة أبًدا وغري قابلة للتكرار. وهو يف هذا البيان يعترب التجربة مبنزلة الواقعة الشخصيّة؛ ولذلك فإنّه 

يعتربها شخصيّة بشكل كامل وقامئة بالفرد]1].

ألّن  وذلك  للظاهراتيّة؛  املحتوم  املصري  هي  النسبيّة  تكون  أن  الطبيعّي  من  الحالة  هذه  ويف 

الظهورات التي يتّم الحصول عليها بأسلوب الشهود والتجربة الشخصيّة تستند بأجمعها إىل الفرد، 

[1]- See: Gadamer, Hans - Georg; )a(. 2006, Truth and Method; continuum, LONDON & NEW YORK, 

p. 341 - 355.
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وتبًعا لذلك إىل رشائطه وظروفه الخاّصة. وبطبيعة الحال فقد سعى هانس غادامري إىل التخلّص 

من محذور النسبيّة بطرق أخرى، ولكّنه من الناحية العمليّة مل يحّقق نجاًحا يف هذا املسعى؛ وذلك 

الفلسفيّة ـ خصلة من الخصال  الظاهراتيّة للهرمنيوطيقا  يُعترب ـ بسبب املباين  ألّن املعنى عندما 

الوجوديّة للمفرّس، وعندما يتغرّي املعنى بتغرّي األفق الفكرّي لكّل مفرّس؛ إذن يكون نسبيًّا ال محالة 

هذه  نطاق  ذلك خارج  ألّن  موضعها؛  إىل  املسألة  هذه  توضيح  نحيل  متعيًّنا. وسوف  يكون  وال 

املقالة]1].

[١]- يوجد كتاب للمؤلف قيد الطبع بعنوان مباين و پيش فرض هاي نظريه فهم منت در دانش اصول فقه در قياس با آموزه هاي هرمنوتيك 

فلسفّي )مباين وفرضّيات نظريّة فهم النّص يف علم أصول الفقه باملقارنة مع مفاهيم الهرمنيوطيقا الفلسفّية(. وقد تتّبعنا يف هذا الكتاب 

مواطن النسبّية يف آراء هانس غادامري بالتفصيل.



الملف 88

هـــ  1 4 4 4 ـ  2م  0 2 2
 A L - I S T I G H R A B28- 27 االستغراب

النتيجة
يُعّد إدموند هوسريل هو املؤّسس للظاهراتيّة الحديثة، وكان يسعى من وراء هذا التأسيس إىل حّل 

املشكلة املعرفيّة واألبستمولوجيّة املتمثّلة يف تطابق العني مع الذهن، وهو يف الظاهراتيّة يستعني 

بالشهود والتجربة الشخصيّة والحيّة، ولكّنه كان يرى أّن حقيقة األشياء تكمن يف ماهيّتها. وقد عمد 

مارتن هايدغر وتبًعا له هانس غادامري إىل أخذ األصول العاّمة للظاهراتيّة منه، ولكّنهم بداًل من أن يعتربا 

ذات األشياء ماهيّتها، اعتربا أّن ذاتها هو وجودها. وقد رصّحا بأنّهم يعملن عىل تحليل مسائلهم ـ 

سواء يف الفلسفة األساسيّة أو يف الهرمنيوطيقا الفلسفيّةـ  بشكل وأسلوب ظاهرايتّ بالكامل. وبسبب 

التي  الظاهراتيّة  الفاِهم وبني  الشخص  اتحاد بني  يكون هناك  املقبولة عندهم  الظاهراتيّة  األصول 

الناحية يكون  التاّمة. ومن هذه  تتجىلَّ لهم من قبل اليشء، وبالتايل فإنّه يصل بذلك إىل املعرفة 

كّل تركيزهم يف الفلسفة األساسيّة والهرمنيوطيقا عىل ظهور األشياء بالنسبة إىل الشخص الفاهم؛ 

إذ يقوالن باستحالة الوصول إىل الحقيقة الخارجيّة لألشياء، وإمّنا املمكن من وجهة نظريهم هو 

الوصول إىل مجرّد ظاهراتها فقط. ومن هذه الناحية فقد صبّا كّل اهتممهم وتركيزهم عىل الظاهر، 

وعمدا يف هذا املسار حتى إىل إعادة تعريف جميع املفاهيم األصليّة يف الفلسفة، وعىل هذا األساس 

ال تعود الحقيقة من وجهة نظرهم هي ذات اليشء الخارجّي، وإمّنا الحقيقة تكمن يف ظهور اليشء 

للفرد؛ إّن العامل ليس هو العامل العينّي الخارجّي، بل هو عبارة عن ظهور مجموعة من الظاهرات 

بالنسبة إىل الفرد، أو أّن املعنى ليس أمرًا مستقلًّ عن الفاهم، بل هو ذلك اليشء الذي يظهر للفاهم 

العروق املنترشة يف  الدم املتدفّق يف  الظاهراتيّة مبثابة  أّن  بوصفه شيئًا خارجيًّا. ونتيجة ذلك هي 

جميع أعضاء جسم الفلسفة األساسيّة والهرمنيوطيقا الفلسفيّة. بيد أّن الظاهراتيّة يف حّد ذاتها تعاين 

من مشاكل جوهريّة، وااللتفات إىل هذه املشاكل يزعزع أركان الفلسفة األساسيّة ملارتن هايدغر 

والهرمنيوطيقا الفلسفيّة لهانس غادامري. وهذه املشاكل عبارة عن:

التطابق  الظاهراتيّة أن تعمل عىل حّل املشكلة األبستمولوجيّة املتمثّلة يف  1ـ كان يؤّمل من 

بني العني والذهن، وذلك من طريق السالبة بانتفاء املوضوع، بيد أّن هذه املشكلة مل يتّم حلها من 

الناحية العمليّة، وإمنا تّم االكتفاء مبحو صورة املسألة فقط.

2ـ الظاهراتيّة تؤّدي إىل املثّالية.

3ـ تؤّدي الظاهراتيّة إىل النسبيّة؛ وذلك ألّن الظاهراتيّة ـ عىل كل حال ـ قد تّم تعريفها يف ضوء 

ما هو الظاهر للدازاين أو اإلنسان، ومن هذه الناحية يكون الدازاين مختلًفا عىل كّل حال، وال طريق 

له إىل الخارج بحسب الفرض أيًضا.
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الحئة املصادر واملراجع
أحمدي، بابك، هايدگر و پرسش بنيادين )هايدغر والسؤال الجوهرّي(، نرش مركز، ط 3، . 1

طهران، 1384هـ ش.

اشميت، الرنس يك، درآمدي بر فهم هرمنوتيك )مدخل إىل فهم الهرمنيوطيقا(، ترجمه إىل . 2

اللغة الفارسيّة: بهنام خداپناه، انتشارات ققنوت، ط 2، طهران، 1395هـ ش.

برويت، جيمز ال، پرسش از خدا در تفكر مارتن هايدگر )السؤال عن الله يف رؤية مارتن . 3

هايدغر(، ترجمه إىل اللغة الفارسيّة: محمد رضا جوزي، انشارات ساقي، ط 1، طهران، 

1379هـ.ش.

باملر، ريتشارد، علم هرمنوتك )علم الهرمنيوطيقا(، ترجمه إىل اللغة الفارسيّة: محمد سعيد . 4

حنايئ كاشاين، انتشارات هرمس، ط 7، طهران، 1391هـ ش.

جمدي، سياوش، زمينه و زمان پديدارشنايس: جستاري در زندگي و انيشه هاي هورسل و . 5

هايدگر )أرضيّة وعرص الظاهراتيّة: بحث يف سرية وأفكار هوسريل وهايدغر(، نرش ققنوس، 

ط 1، طهران، 1385هـ ش.

الفارسيّة: . 6 اللغة  الظاهراتيّة؟(، ترجمه إىل  أندريه، پديدارشنايس چيست؟ )ما هي  دارتيغ، 

محمود نوايل، انتشارات سمت، ط 6، قم، 1391هـ ش.

ريخته گران، محمد رضا، پديدارشنايس و فلسفه هاي اگزيستانس )الظاهراتيّة والفلسفات . 7

الوجوديّة(، انتشارات بقعة، ط 1، طهران، 1380هـ ش.

عرب صالحي، محمد، فهم در دام تاريخي نگري، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و . 8

انديشه اسلمي، ط 1، طهران، 1389هـ ش.

انتشارات . 9 سازمان  الهرمنيوطيقا(،  إىل  )مدخل  هرمنوتيك  بر  درآمدي  أحمد،  واعظي، 

پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلمي، ط 3، طهران، 1385هـ ش.

هايدغر، مارتن، مسائل اسايس پديدارشنايس )املسائل األساسيّة للظاهراتيّة(، ترجمه إىل . 10

اللغة الفارسية: پرويز ضياء شهايب، انتشارات مينوي خرد، ط 1، طهران، 1392هـ ش.

هايدغر، مارتن، متافيزيک چيست )ما هي امليتافيزيقا؟( ترجمه إىل اللغة الفارسيّة: سياوش . 11

جمدي، انتشارات ققنوس، ط 3، طهران، 1385هـ ش.



الملف 90

هـــ  1 4 4 4 ـ  2م  0 2 2
 A L - I S T I G H R A B28- 27 االستغراب

هايدغر، مارتن، هستي وزمان )الكينونة والزمان(، ترجمه إىل اللغة الفارسيّة: عبد الكريم . 12

رشيديان، نرش ين، ط 4، طهران، 1389هـ ش.

املصادر األجنبّية

13. Heidegger, Martin; On Time and Being; New York: HARPER TORCHBOOKS, 

1972.

14. _____; Through Phenomenology to Thought; Springer Science + Business 

Media Dordrecht, 1961.

15. _____; BEING AND TIME; Blackwell Publishers Ltd, 1962.

16. _____; On the Way To Language; NEW YORK: HARPER & ROW, 

PUBLISHERS, 1971.

17. Schmidt, Lawrence; understanding hermeneutics, by Routledge, LONDON 

& NEW YORK, 2014.

18. Guignon, Charles B.; The Cambridge Companion to  HEIDEGGER; First 

published, CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, 1993.

19. Gadamer, Hans-Georg; Truth and Method )a(; continuum, LONDON & 

NEW YORK, 2006.

20. Gadamer, Hans-Georg; Truth and Method )b(; Bloomsbury Academic, 2013.

21. Wachterhauser, Brice r.; What Is Truth; published in Hermeneutics and 

Truth, THE UNITED STATES OF AMERICA, Northwestern University 

press, 1994.


