
المنهج الفينومينولوجي وتطبيقاته في العالم اإلسالمي

استتب�اع التهافت
[*[

حميد پارسانيا]1]
[*[

هاشم مرتىض محمد رضا]2]

هذا  جرّاء  املتعّددة  واملدارس  التيّارات  وانشعبت  مختلفة  ومناهج  مباٍن  الغرب  يف  ظهرت 

التنّوع املنهجّي ويعترب املنهج الفينومينولوجّي أحد أهّم املناهج التي ظهرت يف الفرتة املعارصة 

عىل الساحة الفكريّة والثقافيّة العامليّة؛ تبلورت العنارص النظريّة التأسيسيّة للفينومينولوجيا بشكٍل 

أوضح عىل يد الفيلسوف األملاين ادموند هورسل وحاول أن يحلّها محّل الفلسفة القدمية يف 

االشتمل عىل كّل يشء. وقد ترّسب هذا املنهج إىل العامل اإلسلمي وتبّناه ثلّة من املفكرين 

التي  األسس  بيان  نتناول  البحث،  هذا  يف  وسواهم.  حنفي  وحسن  الفاروقي  إسمعيل  أمثال 

ابتنى عليها املنهج الفينومينولوجي ومن تبّناه يف العامل اإلسلمي، كم نتطرّق إىل أهم النقود 

املنهج  عن  تاريخيًّة  ملحًة  األّول  املبحث  يتضّمن  مباحث:  ثلثة  ضمن  إليه،  ُوجِّهت  التي 

الفينومينولوجي، ويتطرّق الثاين إىل تطبيقات املنهج يف العامل اإلسلمي، أما املبحث الثالث 

فيتعرّض للموضوع بالتحليل والنقد.

الكلامت املفتاحية: 

املنهج الفينومينولوجي- الفينومينولوجيا الدينية -الفلسفة الغربية – ادموند هورسل – حسن 

حنفي.

*-  استاذ علم االجتامع والفلسفة االسالمية جامعة طهران .
*-  طالب دكتوراه يف الفكر املعارص للمسلمني جامعة املصطفى العاملية .

الملخص
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املبحث األول: ملحة تاريخية.

املصطلح:
ذهب الباحثون يف الفكر الفلسفي الغريب إىل أّن أّول من استعمل مصطلح »الفينومينولوجيا« 

هو ي.هـ. المربت، ثّم استعملها كانط، ومن بعده هيغل وغريهم، حيث استعان كّل واحد منهم 

بها للتنظري والدفاع عن مرشوعه الفكري العام. غري أّن أّول من استخدمها كمنهج وكمذهب فكرّي 

به  أدموند هورسل )1859-1938(، وهذا املصطلح رغم قدمه وكرثة املهتمني  تحلييّل عام هو 

اللبس أحيانًا، والغموض أحيانًا أخرى[١]«. وهورسل نفسه يرجع بجذوز  »فكراً ال يخلو من  يبقى 

اليونانيّني  أّن  فكم  القدمية،  اليونانيّة  للفلسفة  تطويرًا  ويعتربها  اليونانيّة،  الفرتة  إىل  املصطلح 

نظروا إىل املعرفة والفلسفة نظرًة كلّيًّة شاملًة تضّم كّل فروع العلم، فكذلك أراد هورسل أن تلعب 

الفينومينولوجيا الدور نفسه وتأخذ موقعها للهيمنة عىل جميع العلوم واملعارف]2].

املفكرين  من  بكثري  الفينومينولوجي  مرشوعه  يف  تأثّر  هورسل  أّن  الباحثني  من  جمٌع  يرى 

والفلسفة الذين سبقوه، فقد »أخذ من أفلطون فكرة املاهيات الثابتة، واقتبس من فلسفة العصور 

عند  )املونادولوجيا(  من  واستفاد  »الكوجيتو«،  ديكارت  من  عرف  كم  القصديّة،  فكرة  الوسطى 

اليبنتز، وتأثّر ببعض آراء كانط يف محاولته لتأسيس العقل عىل مبادئ يقينيّة ثابتة. هذا فضلً عن أنّه 

أخذ الفكرة الجوهريّة لفلسفته من املذهب الظاهري، حيث جعل ظاهر اليشء هو موضوع اإلدراك 

ومجال املعرفة ... كم اقتبس من العلم طريقته املنهجيّة الوصفيّة، والرياضية تحليلتها العقليّة 

الدقيقة]3]...«.

الجديد الذي أت به هورسل أنّه مزج بني هذه العنارص املقتبسة من هنا وهناك، وحاول توظيفها 

»وذلك يف إطار شكٍل فلسفيٍّ جديٍد، ويف هيئة نسٍق  يف مرشوعه الجديد بعد تحويرها وتغيريها 

عقيلٍّ مبتكر مل يكن موجوًدا يف صورته الكلّّية الحالية عند غريه من السابقني[٤]«.

ولقد أثري جدٌل علميٌّ حول الفينومينولوجيا هل هي منهج أو مذهب فلسفي؟ ورمّبا كان هذا 

امليادين  من  نظام  علم، وعىل  يدّل عىل  »الفينومينولوجيا  لقوله:  نفسه،  من هورسل  ناشئًا  اللبس 

[١]- مدخل إىل الفلسفة الظاهراتّية، أنطوان خوري: ٣6.

[2]- الفينومينولوجيا عند هورسل، سامح رافع محّمد: 26.

[٣]- م.ن: 58-57.

[٤]- م.ن: 58.
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العلمّية، غري أّن كلمة فينومينولوجيا تدّل كذلك يف األصل عىل منهج وعىل موقف للفكر: موقف 

الفكر الفلسفي بخاّصة، واملنهج الفلسفي بخاّصة[١]«.

ويف مقالته بدائرة املعارف الربيطانيّة يبنيِّ أن: »الفينومينولوجيا تقدم منهًجا فلسفيًّا جديًدا« وأنّها 

»فلسفة كلّّية ميكنها أن تزّودنا بأداة نستخدمها يف املراجعة املنهجّية لكل العلوم[2]«. ويذهب البعض 

إىل أّن هورسل وضع الفينومينولوجيا كمنهج »لكّنه رغم ذلك وضع يف ثنايا املنهج الفينومينولوجي 

مذهبًا يتّمم به هذا املنهج ويتوافق مع خصائصه... وعىل هذا تكون الفينومينولوجيا عند هورسل 

جامعة بني املنهج واملذهب مًعا]3]«.

املنطلق:
شهدها  التي  املعرفيّة  األزمات  بسبب  جاء  الفينومينولوجي،  املنهج  لتأسيس  هورسل  منطلق 

الغرب، مّم حدى به لتأليف كتاب تحت عنوان »أزمة العلوم األوروبيّة« ليجعلها يف خانة األزمة 

ا« إذ  ال سيّم الفلسفيّة منها، لذا يرى لزوم »إخضاع علمّية كل العلوم إىل نقد جذري ورضوري جدًّ

يرى »ظهور إبهامات غري قابلة للحّل ومليئة باأللغاز يف العلوم الحديثة مبا فيها العلوم الرياضيّة، 

وباالرتباط مع ذلك يف ظهور نوع من األلغاز املتعلّقة بالعامل مل تعهده األزمنة السالفة]4]«.

كان هورسل يشكو من حدوث أزمة يف الفلسفة الغربيّة ونكران للميتافيزيقا التي تساوي انهيار 

الحديثة كفروع  العلوم  أزمة كل  الفلسفة هي  »أزمة  ان  بالقول  أعرب عنه  ما  العقلنيّة عنده، وهو 

للفلسفة الشاملة، كانت هذه األزمة أّول األمر يف كمون ثّم أصبحت جلّّية أكرث فأكرث، إنّها أزمة متّس 

البرشيّة األوروبّية ذاتها يف معنى حياتها الثقافّية بأرسه، يف وجودها بأرسه[5]«. لذا ال بّد من الحصول 

عىل معرفة يقينيّة، ومعارف ال يبلغها الشك تكون ذات صدق وال يدخل يف صدقها مدخلً للشك 

إطلقًا]6]. وهذا ما توفّره الفينومينولوجيا.

[١]- فكرة الفينومينولوجيا، هورسل: 56.

[2]- عنه: الفينومينولوجيا عند هورسل، سامح رافع محّمد: ٩7.

[٣]- م.ن: ٩7.

[٤]- أزمة العلوم األوروبّية، هورسل: ٤٣-٤٤.

[5]- أزمة العلوم األوروبّية، هورسل: 5٣.

[6]- فكرة الفينومينولوجيا، هورسل: ٣2.
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التعريف:
تعني الفينومينولوجيا الظاهرة أو علم الظواهر، وهي تختلف عن املذهب الظاهري الذي يحرص 

املعرفة عىل الظواهر املاّديّة فقط، بينم الفينومينولوجيا تطمع وراء ذلك إىل أن تصبح »علًم كلّيًّا 

دقيًقا تقوم عليه بقيّة املعارف وتؤّسس عليه كل العلوم املمكنة... لقد تخطّت الفينومينولوجيا حدود 

املذهب الظاهري لتسعى إىل هدف أعىل هو تأسيس املعرفة البرشيّة عىل مبادئ قبليّة يقينيّة]1]«.

ويف هذا السياق، سيعرتّض هورسل عىل املذهب الظاهري قائًل: »والفينومينولوجيا تطلب من 

أصحاب املذهب الظاهري أن ينبذوا األنساق الفلسفّية الخاّصة املغلقة، وأن يساهموا مع اآلخرين 

يف عمل قاطع يف سبيل إقامة فلسفة دقيقة ودامئة[2]«.

ولقد اختلفت كلمت هورسل يف تعريف املنهج الفينومينولوجي يف كتبه املتنّوعة، غري أنّها 

جميعها تهدف إىل هدف ومحتوى واحد، ويكّمل بعضها البعض اآلخر، وفيم ييل نشري إىل ما قاله 

هورسل يف تعريف هذا املنهج:

ـ تسعى الفينومينولوجيا ألن تكون العلم الكيّل الدقيق للمعرفة اإلنسانيّة.

ـ لذلك فإنّها تحّدد مقّدًما نقطة البداية لهذا العلم الكيّل الذي يدور يف مجال محايد هو الشعور.

ـ وتكتفي بدراسة الشعور من الناحية الوصفيّة فقط من دون أّي محاولة لتفسريه.

ـ والهدف من ذلك هو إدراك املاهيات الكامنة يف الشعور اعتمًدا عىل الحدس.

ـ ميكن حينئٍذ التوّصل إىل املعرفة اليقينيّة الشاملة، وتأسيس العلم الكيّل الدقيق الذي ميثّل 

الغرض الحقيقي للفينومينولوجيا]3].

وبناء عىل هذا ميكننا رسم خصائص عّدة للفينومينولوجيا:

أوالً- االقتصار عىل الوصف واالبتعاد عن إعمل النظريّات الفلسفيّة.

صورة  يف  اختزالها  أو  معيّنة  فلسفيّة  مفاهيم  وفق  الظواهر  لتحديد  محاولة  أيّة  معارضة  ثانياً- 

محّددة.

[١]- الفينومينولوجيا عند هورسل، سامح رافع محّمد: 56.

[2]- م.ن: 56. )عن دائرة املعارف الربيطانّية(.

[٣]- الفينومينولوجيا عند هورسل، سامح رافع محّمد: ٩2.
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بالنيَّات، ومبا أّن املوضوعات الخارجيّة انعكاسات للتصّورات الداخليّة، فإّن  ثالثاً- االهتمم 

البحث عن النيَّات يوقفنا عىل الكيفية التي يشكل الواعي الذايت من خللها الظواهر.

رابًعا- التوقّف عن إصدار األحكام، واجتناب جميع أنواع التأويلت والتقييمت]1].

وبنيتها  حقائقها  إىل  خاللها  من  وتنفذ  لتدرسها  الظواهر  إىل  »تعتمد  إذن  الفينومينولوجيا 

األساسّية، بدون فرض أّي يشء عىل تلك الظواهر من جانب الدارس«. كم أنّها تويل »أهمّية كبرية 

للنوايا بدون التقّيد بأيّة نظريّة سيكولوجّية أو ميتافيزيقّية أو الهوتّية أو فلسفّية[2]«.

األسس واملباين:
الخارجي  الوجود  إّن  حيث  املاهية،  وعلوم  الواقع  علوم  قسمني:  إىل  العلوم  هورسل  قّسم 

يتضّمن وقائع جزئيّة حّسيّة ماّديّة ندركها باملنهج التجريبي، وتوجد إىل جانبها ماهيّات أخرى أعىل 

منها ال تدرك باملنهج التجريبي، إذ هي عقليّة معنويّة كلّيّة ثابتة ندركها بالحدس العقيل، ومن هنا 

باملنهج  مستعيًنا  اليقيني  الكيّل  العلم  إىل  ليصل  العلمني  بني هذين  للجمع  جاء مسعى هورسل 

الفينومينولوجي]3].

ولتحقيق هذا الهدف يستعني هورسل مبجموعة مباين فكريّة ينطلق منها لتقويم  املنهج، نوردها 

فيم ييل:

باحث  عقليّة، وكل  ماهيات  وإىل  ماّديّة  وقائع  إىل  العلوم  قلنا  قّسم هورسل كم  الشعور:   .١

ومفّكر يبدأ عمله من إحدى هذه العلوم، ويبني مرشوعه عليها، فهو إن كان ماّديًّا يبدأ من الوقائع 

واملحسوسات، وإن كان عقلنيًّا يبدأ من املاهيات واملعقوالت، غري أّن هورسل مل يرتِض هذه 

»االتّجاه إلدراك األشياء  نفسه أي  الشعور  اعتمد عىل  لذا  نقطة أخرى،  يبدأ من  أن  الطريقة وأراد 

املنهج  يف  األساسيّة  الركائز  من  هو  فالشعور  الشعور[٤]«.  يف  حّية  ماهّياتها  تظهر  كام  ذاتها 

يدرس  الذي  بالشعور  له  علقة  وال  الخالص،  الكيّل  الشعور  هو  الشعور  وهذا  الفينومينولوجي، 

يف علم النفس التجريبي، حيث هو ليس إاّل موضوع ماّدي يخضع للمنهج االستقرايئ، وله معنى 

جزيئ متغرّي، بل إّن ما يقصده هورسل هو الشعور يف صورته املاهويّة وأفعاله القصديّة وشفافيّـته 

[١]- مقاالت يف املنهج، دين محمد مريا: ٩8-٩٩.

[2]- م.ن: ١00.

[٣]- الفينومينولوجيا عند هورسل: سامح رافع محّمد: ١22.

[٤]- الفينومينولوجيا عند هورسل: سامح رافع محّمد: ١٣٤.
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املتميّزة، وعليه فقد »أصبح الشعور يف وضعه الجديد هو األساس الصحيح الذي ميكنه أن نحصل 

منه عىل كل معرفة يقينّية ثابتة، تكون هي أساس العلم الكيّل الدقيق[١]«.

ذاتها  األشياء  إدراك  إىل  نتّجه  االنطلق،  نقطة  وجعله  الشعور،  إىل  االلتفات  بعد  الذات:   .2

كم تبدو ظواهرها املجرّدة يف هذا الشعور. فاألشياء ذات وجود مستقّل عن ذاتنا، وخالية عن كل 

داللة شخصيّة، غري أنّها قابلة لإلدراك ألنّها تعترب هدفًا يتّجه إليه الشعور ليك يدركها بواسطة أفعاله 

القصديّة، فتتحّول إىل مدركات عقليّة وظواهر مجرّدة داخل هذا الشعور]2].

٣. القصدية: تعترب القصديّة إحدى أهم أركان الفينومينولوجيا، حيث إّن كّل الظواهر لها تكوينها 

القصدي الذي يوّجه اإلدراك نحوها تلقائيًّا، وهذا الفعل القصدي املميّز للشعور، ميكن اكتشافه 

بالتفكري التأّميل حينم ينعكس الفكر عىل ذاته ليتأّمل أحواله الخاّصة، وتجاربه املتعالية، وحيث 

يتأكّد أّن الشعور ال بّد أن يكون شعوًرا بيشء ما اعتمًدا عىل فعل القصديّة]3]. فالشعور القصدي 

الذي ابتدعه هورسل يعني »أّن هناك إحالة قصديّة متبادلة بني الشعور الداخيل واألشياء الخارجّية، 

قصديّة  مبدأ  تقوم عىل  متعالية  معه يف وحدة شعوريّة  ليلتحم  اآلخر  يقصد  منهام  كالًّ  إّن  بحيث 

الشعور وشفافّيته[٤]«. وعليه، فالقصديّة هذه تربط الذات باملوضوع داخل الشعور، فتصبح الخربة 

يقينيّة  مبادئ  وتأسيسها عىل  املعرفة  إىل حّل مشكلت  يؤّدي  الذي  الطريق  الحيّة هي  القصديّة 

مطلقة]5].

٤. الرد )أو األيبوخية(: يعترب الرد الفينومينولوجي هو األساس لفكرة القصديّة، حيث إنّها تعتمد 

عليه يف تكّونها، وال ميكن فهم القصديّة من دون عمليّة الرد. والرد عند هورسل يشمل مرحلتني: 

1- الرد الفينومينولوجي املتعايل الذي أضع فيه كّل هذا العامل الطبيعي املاّدي بني قوسني، وأعلّق 

الحكم مؤقتًا ليك أنفلت من االنبهار به واالنغمس فيه، ومن ثّم أمتّكن من أن أوّجه خاطري إىل 

بإدراك  فيه  أقوم  الذي  املاهوي  الصوري  الرد  النفيس. 2-  اإلدراك  فعل  أو إىل  الداخيل  شعوري 

بالفعل  تتحّقق  وحيث  الشعور،  يف  حيّة  تظهر  كم  لألشياء  الحقيقيّة  واملاهيّات  العقليّة  الصور 

املعرفة اليقينيّة الثابتة لكل الحقائق املمكنة]6].

[١]- م.ن: ١٣5.

[2]- الفينومينولوجيا عند هورسل: سامح رافع محّمد: ١٣6.

[٣]- م.ن: ١86.

[٤]- م.ن: ١88.

[5]- م.ن: ١٩0.

[6]- م.ن: ١٤١.
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علًم بأّن هورسل يطلق عىل تعليق الحكم مؤقتًا، املصطلح اليوناين )ايبوخيه(، أي وضع جميع 

الحقيقة  إدراك جوهر  تعوقنا عن  ونستبعدها يك ال  بني قوسني،  املاّديّة  املاّديّة وغري  املدركات 

الجزيئ  الطبيعي  العامل  الشعور من رواسب  تنقية  »ألجل  أنفسنا، وذلك  وبواسطة  داخلنا  الكامنة 

املتغرّي والتمهيد إلدراك الحقائق املاهويّة الكلّّية الثابتة التي تظهر يف الشعور الخالص[١]«.

5. األنا املتعايل: مييّز هورسل بني األنا النفيس واألنا املتعايل، حيث أّن األّول جاء به ديكارت 

فل  التجريبي،  الطابع  ذات  الوضعيّة  للعلوم  موضوًعا  وأصبح  الطبيعي،  العامل  من  جزًءا  ويكون 

يصّح أن يكون مقياًسا للحقائق املطلقة والبديهيّات، وعليه يلزم تعليق هذه األنا وجعلها بني قوسني 

طبًقا لقانون الرد الفينومينولوجي، ليظهر يف شعور اإلنسان األنا املتعايل مع ما له من بداهة ويقني، 

وهو الذي يضفي كل املعاين ومختلف القيم عىل العامل املوضوعي املوجود]2].

الفينومينولوجيا والدين:
املفّكرين  من  كثري  وتبّنى  الفينومينولوجي،  املنهج  هامش  عىل  الدين  فينومينولوجيا  نشأت 

الرتويج لها، ومع ذلك مل يتّفقوا عىل كلم واحد يف تعريفه وتحديده، وقد اعرتف بهذا األمر ألن 

دوجلس يف مقالته عن الدين الظاهرايت يف دائرة معارف األديان، وقال: »إنّه عىل الرغم من بروز 

القرن  يف  الدين  دراسة  مجال  يف  خطري  تأثري  ذي  وكاتّجاه  كبري،  علمي  كحقل  الظاهرايت  الدين 

العرشين، فإّن كتابة ورقة حوله تواجهها صعوبات كبرية. لقد أصبح املصطلح مشهوًرا، واستغلّه 

كثري من العلمء الذين ال يجمعهم -إن كان هناك أصًل ما يجمعهم- إاّل القليل]3]«.

بناء عىل هذا، فإّن فينومينولوجيا الدين تعني يف أغلب تعاريفها »دراسة الظواهر الدينّية املختلفة 

الوسيلة  أو  الوحيد  املدخل  بوصفها  الظواهر  هذه  متّثلها  التي  للحقائق  دقيق  فهم  إىل  للتوّصل 

الوحيدة لتحقيق هذا الهدف، وفهم الحقائق يشتمل عىل التعرّف عىل البنى األساسّية للدين[٤]«.

وهذا االتّجاه يقوم عىل أسس ومباٍن عّدة، أهّمها:

1. اإلميان بأّن الظواهر الدينيّة هي املدخل العلمي الصحيح والوحيد لدراسة األديان. وبذلك 

يكون الدين الظاهرايت علًم تجريبيًّا عىل حّد زعمهم.

[١]- الفينومينولوجيا عند هورسل: سامح رافع محّمد: ١٤5.

[2]- م.ن: ١6١.

[٣]- عنه: مقاالت يف املنهج، دين محّمد مريا: ٩٤.

[٤]- مقاالت يف املنهج، دين محّمد مريا: ١22.
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أو  ميتافيزيقيّة  أو  تاريخيّة  أو  - فلسفيّة  الباحث متجرًّدا من كل املسلّمت  ينبغي أن يكون   .2

غريها - تجرًّدا كامًل.

3. الحرص عىل عدم اختزال الظواهر الدينيّة يف صور معيّنة، أو يف قوالب محّددة وفق تصّورات 

قبليّة.

4. وجوب إعطاء الفرصة الكاملة للظاهرة للتعبري عن نفسها بدون أي تدّخل من جانب الباحث.

هدفه،  إىل  والتوّصل  عمله  إنجاز  يف  الباحث  يفيد  آخر  منهج  أو  علم  أّي  من  االستفادة   .5

وباألخص منهج املقارنة والتاريخ وعلم اللغويّات وعلم اآلثار.

6. االبتعاد الكامل عن إصدار أحكام سابقة ألوانها، واجتناب أّي تأويل وخاّصة عندما تكون 

هذه األحكام وتلك التأويلت مخالفة ملا يعتقده املتديّن أو ال يفهمه.

7. الحرص عىل النفوذ إىل أعمق الظواهر الدينيّة، واالّدعاء بأّن له القدرة عىل اكتناه الحقائق 

الكامنة وراءها.

8. االهتمم بنيّات املتديّنني ومقاصدهم، وإعطاؤهم األولويّة القصوى يف عمليّة فهم الظواهر.

الحقيقي، وهذا ما  الظواهر، والبحث عن معناها  لتلك  الظاهرة  بالتسميات  9. عدم االنخداع 

يؤّمل من خلل عمليّة التصنيف الذي يقوم به الباحث الظاهرايت.

1. مشاركة املتديّن وجدانيًّا حتّى يكون الباحث قادًرا عىل تفّهم املشاعر الدينيّة وطبيعة التجربة.

التي يقوم عليها الدين الظاهرايت، تضمن له املوضوعّية  »إّن هذه األسس واملنطلقات  وعليه 

علمّية  بنتائج  الخروج  يسّهل  ماّم  الظاهراتّيون-  يزعم  -فيام  العالية  العلمّية  والحيدة  الكاملة، 

صحيحة[١]«.

والهدف من فينومينولوجيا الدين هو »دراسة األديان من خالل ما تعرّب به عن نفسها بعيًدا عن 

األديان موضوع  غريبة عن  مسلّامت خارجّية  تطبيق  أو  الباحث،  من جانب  املسبقة  االفرتاضات 

الدراسة، وأن تقّيم بطريقة موضوعّية دور الدين يف حياة اإلنسان[2]«.

وأّول من استخدم مصطلح علم الدين الظاهرايت، هو العامل الهولندي بيري دانيال سوسيه، ثّم 

[١]- مقاالت يف املنهج، دين محّمد مريا: ١22-١2٣.

[2]- م.ن: ٩٣.



99المنهج الفينومينولوجي وتطبيقاته في العالم اإلسالمي

1هـــ 4 4 4 ـ  2م  0 2 2
A L - I S T I G H R A B االستغراب 28-27

راج هذا املصطلح بعده، واستخدم كثريًا يف دراسة الدين والقضايا الدينيّة يف الغرب.

آن  األملانيّة  املسترشقة  منهم  اإلسلم،  لدراسة  املنهج  هذا  املسترشقني  بعض  استخدم  وقد 

املسترشق  وكذلك  لإلسلم«،  ظاهراتيّة  دراسة   - الله  آيات  عن  »الكشف  كتابها  ماري شيمل يف 

الفرنيس هرني كوربان يف دراسته عن التشيّع عموًما وعن املهدويّة بالخصوص.

املبحث الثاين: التطبيقات يف العالم اإلساليم.
مل يلَق املنهج الفينومينولوجي عموًما، وفينومينولوجيا الدين خصوًصا، رواًجا كبريًا يف العامل 

اإلسلمي عىل غرار باقي املناهج الغربيّة، ورمّبا يعود سبب ذلك إىل تناغم هذا املنهج مع الدين 

نوًعا ما، ومخالفته للمنهج املادي التجريبي وللتاريخيّة، وهذا ما ال يروق للخطاب الحداثوي يف 

أّن  الحداثة، والحال  الديني، وتأويله وفق متطلّبات  يرنو تقليص الخطاب  الذي  العامل اإلسلمي 

املنهج الفينومينولوجي يرفض هذا األمر بتاتًا.

وقد جعله بعض الباحثني من أفضل املناهج يف دراسة الدين كم يعتقده معتنقو ذلك الدين، 

وميكن االقرتاب من املسائل الغيبيّة وتعاطيها أكادمييا عىل ضوء هذا املنهج]1].

هذا  طبّق  من  أّول   )1986-1921( الفاروقي  راجي  إسمعيل  يكون  فقد  األمر،  يكن  ومهم 

املنهج يف دراساته اإلسلميّة، ويربز ذلك عيانًا يف كتابه »أطلس الحضارة اإلسلميّة«، فإنّه بعدما 

الرقعة الجغرافيّة،  يُعالج املوضوع من ناحية  الباحثني يف تناولهم الحضارة اإلسلميّة مبن  يقّسم 

الناحية الزمنيّة، غري أنّه مل يرتِض هذين الطريقني ليقرتح طريًقا ثالثًا هو املنهج  ومن يعالجه من 

الفينومينولوجي، ويقول يف هذا الصدد: »وميكن عالج هذه املثالب يف الطريقة الظاهراتّية، التي 

تتطلّب من املراقب أن يرتك الظواهر تتحّدث عن نفسها دون أن يقحمها يف إطار فكري مقّرر سلًفا، 

ويضيف:  بها«.  مصداقّيتها  فتتعّزز  الفهم  أمام  املعلومات  تنّسق  الذهنّية  الجوهر  صورة  يدع  كام 

وحضارته  اإلسالم  دراسة  يف  الظاهراتّية  للطريقة  تطبيق  أّول  هو  الكتاب  هذا  أّن  القول  يصّح  »قد 

بوجه عام[2]«. وقد استعان الفاروقي يف تطبيق فينومينولوجيا الدين عىل الحضارة اإلسلميّة بعمل 

اثنني من كبار علمء الفينومينولوجيا الدينيّة، وهم جرارد فان در ليو فيم يخّص الجوهر واملظهر، 

وكذلك يواكيم فاخ بخصوص الفكر والفعل والتعبري. وقد استعرض ديانة العرب قبل اإلسلم، ثّم 

املسيحيّة واليهوديّة واإلسلم من خلل مصطلح الجوهر واملظهر، كم تناول يف الفصل التاسع 

[١]- روش شنايس اسالمي در غرب حوار مع الربوفسور ساشادينا: ٤٩. 50. 2١6. 

[2]- أطلس الحضارة اإلسالمّية، إسامعيل الفاروقي: 25، 27.
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والعارش املظهر يف الفعل )الدعوة اإلسلميّة والفتوحات(، وتناول يف الفصل الحادي عرش إىل 

الثامن عرش املظهر يف الفكر )العلوم اإلسلميّة( وتناول يف الفصل العرشين إىل الثالث والعرشين 

املظهر عىل مستوى التعبري )الفنون واآلداب والعمرة والهندسة(]1].

وهناك محاولة طفيفة من قبل محّمد أركون للتمّسك باملنهج الفينومينولوجي، فهو إذ يذهب 

التحليل  مرحلة  »أي  الثانية  املرحلة  يف  الدخول  إىل  يدعو  الفيلولوجي،  املنهج  تجاوز  إىل 

الوعي اإلسالمي  تلّقيها وعيشها يف  تم  التي  بالطريقة  القرآنّية  للمعاين  الظاهرايت  الفينومينولوجي 

عىل مدار التاريخ[2]«.

وعليه، فإنّه يقوم بتطبيق هذا املنهج عىل دراسة الوحي والنص القرآين]3]، ليرشح كيفيّة تلّقي 

املسلمني لهذا الوحي القرآين، ليضعه جنبًا إىل جنب يف كيفيّة تلّقي املسيحيّة واليهوديّة للوحي 

اليهوديّة  السياقات  الوحي يف  بصفته  عليه  وعيش  وفرُّس  وُعلم  قُبل  قد  كان  »ما  ويقول:  اإللهي، 

واملسيحيّة واإلسلميّة، ينبغي أن يُدرس أو يُقارب منهجيًّا بصفته تركيبة اجتمعيّة لغويّة مدعمة من 

قبل العصبيات التاريخيّة املشرتكة، واإلحساس باالنتمء إىل تاريخ النجاة املشرتك لدى الجميع«. 

لذا ومن هذا املنطلق يضيف: »وهذا يعني أنّنا سوف نعلّق أو نعطّل كل األحكام اللهوتيّة التي تقول 

بأّن الخطاب القرآين يتجاوز التاريخ كلّيًّا إىل أن نكون قد وّضحنا كل املشاكل اللغويّة والسيميائيّة 

والتاريخيّة واألنرثوبولوجيّة التي آثارها القرآن كنص]4]«. ثم إّن أركون يستمّر يف عمله هذا ليجعل 

إنّه  إذ  عاديًّا،  كتابًا  وأصبح  قدسيّته  فقَد  أنزل  بعدما  الوحي  أّن  ويزعم  أّواًل،  شفويًّا  خطابًا  الوحي 

الفكريّة  والتالعبات  والطقوس  الشعائر  من  عدد  بواسطة  التقديس  أسدال  عليه  ُخلعت  أو  »ُقّدس 

االستداللّية، ومناهج التفسري املتعلّقة بالكثري من الظروف ... السياسّية واالجتامعّية والثقافّية[5]«.

يف نطاق آخر يُعّد حسن حنفي أحد أكرث املتأثّرين باملنهج الفينومينولوجي يف دراساته املتعلّقة 

ٌ يف قوله التايل: »تّم اختيار املنهج  بالرتاث اإلسلمي، وحاول االقتباس منه بشكل كبري، وهذا بنيِّ

الظاهرايت طبًقا ملطلب أكادميي خالص فيام يتعلّق باختيار منهج للبحث قادر عىل دراسة الوحي 

والتحليل  الوصف  املناهج إىل  أقرب  الدفاع. وكان  أو  الخطابة  الوقوع يف  كظاهرة شعوريّة دون 

النظري للوحي كظاهرة شعوريّة[6]«.

[١]- جهود إسامعيل الفاروقي يف علم تاريخ األديان، محّمد خليفة حسن )ضمن كتاب: إسامعيل الفاروقي وإسهاماته(: 5٩، 67.

[2]- قراءات يف القرآن، محّمد أركون: ١١7. 

[٣]- القرآن، محّمد أركون: ١7.

[٤]- القرآن، محّمد أركون: 2١.

[5]- م.ن: 25.

[6]- تأويل الظاهريّات، حسن حنفي: 25.
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ويضيف: »إنه املنهج األقدر عىل تناول البحوث الدينّية خاّصة علوم التأويل، وميكن رّد التاريخ 

تطبيق   ... الظاهريّايت  املنهج  تطبيق  طريق  عن  الدوجامطيقي  هوت  الالَّ أمام  الكؤود  العقبة  وهو 

يعتقد  كم  النفع[١]«،  من  ممكنة  درجة  أقىص  من  يقّدمه  نظًرا ملا  إذن رضورة  الظاهريّايت  املنهج 

حنفي أّن كتابه »ظاهريّات التأويل« هو القمة يف تطبيق املنهج الظاهريّايت عىل الظاهرة الدينيّة]2].

كعلم  فلسفة  هي  بل  ميتافيزيقي،  مبدأ  أّي  من  خالية  الظاهريّات  أّن  إىل  أيًضا  حنفي  ويذهب 

محكم دون الحاجة إىل أّي ترقيع ميتافيزيقي، كم أنّها ال تنشغل بإثبات أو نفي الله، بل هي منهج 

مستقل يتعامل معه وعي محايد ابتداء من بداية جذريّة ومن دون افرتاض أي نتائج مسبقة، وهو 

بحث يتلّمس املوضوع الذي ينكشف له تدريجيًّا خطوة خطوة]3].

وهكذا، فإن ظاهريّات الدين عند حنفي متّر بست مراحل:

اللغة من أجل إعطاء األسمء.. 1

التجربة الحيّة من أجل إدخال الكلمت فيها.. 2

رد مضمون التجربة من أجل رؤية ما يظهر منها وينكشف عنها.. 3

إيضاح الرؤية.. 4

فهم ما يتجىّل وما ينكشف.. 5

الشهادة مجابهة مع الواقع]4].. 6

  إىل ذلك مثة خصائص ومميّزات لفينومينولوجيا الدين عند حنفي، نشري إىل أهّمها:

إنّها األنسب واألقدر عىل تناول البحوث الدينيّة من غريها.. 1

التخلّص من النزعة التاريخيّة التي يعتمد عليها اللهوت.. 2

الظاهريّايت . 3 املنهج  يقّدم  حيث  املحكمة،  اللغويّة  للبحوث  املقّدسة  النصوص  إخضاع 

مبادئ لغويّة خصبة.

[١]- ظاهريّات التأويل، حسن حنفي: 5٩.

[2]- تأويل الظاهريّات، حسن حنفي: ٤١١.

[٣]- م.ن: ٤50.

[٤]- م.ن: 5١5.
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إّن عودة األشياء إىل ذاتها، تضمن حضور الواقع داخل النص مّم تسبب من التخلّص من . 4

الدوجمطيقيّة املغلقة يف البحوث الدينيّة.

التخلّص من اللهوت العقائدي ومن سكونيّته، ألّن الظاهريّات تعطي الحركة]1].. 5

ومن الطريف أّن حسن حنفي يحاول أن يتمّسك بالقرآن ليجد له سنًدا يف متّسكه بالظاهريّات، 

ّمِ ُموَسٰ فَارًِغ إنّه »فراغ الشعور وملء الشعور من التحليلت 
ُ
ْصَبَح فَُؤاُد أ

َ
فيقول يف قوله تعاىل: َوأ

فْئَِدةً ّمَِن انلَّاِس َتْهوِي إَِلِْهْم أنّه يعني القصديّة]2]. 
َ
الفينومينولوجيّة«. وأيًضا يف قوله تعاىل: فَاْجَعْل أ

يبني حسن حنفي مرشوعه الفكري يف تناوله للرتاث اإلسلمي، عىل الوعي والشعور، ويزعم 

أّن هذا املبدأ هو الذي ساقه نحو املنهج الفينومينولوجي، إذ يقول عن نفسه: »كان من الواضح 

اليومّية  الخربات  يف  النظري  والتأّمل  ومنهجه،  الشعور  يف  وتفكريه  للمؤلف،  الفكري  املسار  أّن 

سينتهي، بعد االتّصال املوازي بالحضارة الغربّية، إىل املنهج الظاهريّايت[٣]«.

ولكن رغم هذا فإنّه يعتقد بقصور هذا املنهج  فيم يخّص اللغة والحركية والتطبيق والقواعد، 

التفكري يف  »حّتى يصبح أكرث قربًا قدر اإلمكان من  التعديلت،  لذا يحاول أن يجري عليه بعض 

الشعور ومنهجه[٤]«. فهو رغم تأثّره العميق بالفينومينولوجيا، واقتباسه الكثري منها، يحاول أن يجعل 

لنفسه االستقلليّة واإلبداع بحسب زعمه، إذ يقول: »ليس التحليل الشعوري للخطاب إذن تطبيًقا 

ملنهج خارجي عادة ما يوصف باسم املنهج الظاهريّايت وسعًيا إىل تطيبقه، بل هو ما يعرفه القدماء 

باسم الكالم النفيس[5]«.

ومع قطع النظر عن هذا التناقض، فإّن حنفي يبني مرشوعه عىل نظريّة الوعي الثليث: الوعي التاريخي، 

والوعي النظري، والوعي العميل. علًم بأّن الوعي أو الشعور من أهّم أركان املنهج الفينومينولوجي كم 

مر، ومهم يكن من أمر، فإّن هذه النظريّة تتواجد يف جميع أعمل حسن حنفي الرتاثيّة.

ونظريّة الوعي أو الشعور هذه إمّنا هي نظريّة قدمية ومعارصة يف الوقت نفسه، »فهناك مستويات 

مقتضيات  إحدى  الوقت  نفس  وهي يف  عنها،  الكشف  املوروثة ميكن  العلوم  بني  مشرتكة  عاّمة 

[١]- ظاهريات التأويل، حسن حنفي: 62-5٩.

[2]- من النص إىل الواقع، حسن حنفي ١: ٣6.

[٣]- ظاهريات التأويل، حسن حنفي: 60-5٩.

[٤]- م.ن: 60. وهو يحاول أن يقوم بهذا األمر يف كتابه )تأويل الظاهريّات( كام يرصح به يف هامش رقم ٣ من صفحة ٣5 من نفس 

الكتاب.

[5]- من النص إىل الواقع، حسن حنفي 2: ٩.
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العرص ... وأهم هذه املستويات هو الشعور ... يكشف عن مستوى حديث للتحليل ضمًنا داخل 

العلوم التقليديّة نفسها، ولكن نظًرا لظروف نشأتها مل يوضع مكان الصدارة، ومل تعط له األولويّة 

الواجبة، ولكن يفهم ضمًنا ويُقرأ فيام بني السطور[١]«.

وهذا الكلم يوحي بأّن حنفي هو الذي اكتشف هذه النظريّة التي تجمع بني الرتاث واملعارصة، 

الباب  به  عنون  الذي  الشعور«  للتحليل:  حديثة  مستويات  من  »اكتشاف  عنوان  من  يفهم  كم 

املبحوث عنه يف كتاب الرتاث والتجديد، وبهذا يحاول أن ينّقب عن مفهوم الشعور املسترت يف 

يكتشف  أن  وإىل  والفقهي]2]،  الديني  شّقيه  بكل  واألصول  والعرفان  الحكمة  اإلسلمي:  الرتاث 

الغرب هذا الشعور ويتجىّل يف الكوجيتو عند ديكارت والقصدية عند هورسل]3].

وختاًما، فإّن مرشوع حسن حنفي الفكري، مرشوع فينومينولوجي بامتياز، رغم محاولته إدخال 

بعض التعديلت عليه، وجعله أكرث مقبوليّة يف الوسط اإلسلمي.

املبحث الثالث: حتليل ونقد.
1. رغم أّن املنهج الفينومينولوجي أخّف وطأة عىل الدين والظاهرة الدينيّة من سائر املناهج 

الغربيّة، حيث يحاول أن ينفذ إىل البنى الدينيّة من دون إقصاء أو تحريف ومبوضوعيّة تاّمة، غري 

أنّه يشكو من نواقص عّدة وحاله كحال سائر املناهج الغربيّة التي حاولت ملمسة الدين والظاهرة 

الدينيّة بآليّات ومناهج ماّديّة دنيويّة. فالفينومينولوجيا وسائر املناهج املمثلة وليدة الحداثة الغربيّة، 

وسيطرة النزعة العلميّة ومحق النظريّات امليتافيزيقيّة، وعليه فهو كغريه غري قابل للعتمد التام يف 

تفسري الظواهر الدينيّة.

أّن املنهج الظاهرايت جاء كبديل عن املناهج الوضعيّة والتاريخيّة وغريهم، غري  2. صحيح 

أنّه مل يسلم من النقد الغريب أيًضا، وقد تلّقى نقود كثرية من مختلف التيّارات واملدارس الفكريّة 

الغربيّة، حتّى من املدرسة الفينومينولوجيّة نفسها، فهايدغر الذي يحسب عىل هذه املدرسة ويتبّنى 

الظاهراتيّة، مل يرتِض االهتمم باملاهية كم اهتّم بها هورسل، بل يرى لزوم االعتمد عىل الوجود أو 

»الدازاين«]4]، كم أّن ألن دوغلس بعدما قام بتوضيح ورشح املنهج، بدأ بنقده ونفى عنه العلميّة 

املدعاة والوصفيّة املتوّخاة]5].

[١]- الرتاث والتجديد، حسن حنفي: ١٣2.

[2]- م.ن: ١٣٣-١٣6.

[٣]- م.ن: ١٣7، وانظر أيضاً: يف الفكر الغريب املعارص:26٤.

[٤]- للمزيد راجع: فهم الفهم، عادل مصطفى: 2١٣.

[5]- راجع: مقاالت يف املنهج، دين محّمد مريا: ١2٩ فام بعد.
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سائر  ذلك  إىل  أضف  غيبيًّة،  مثاليًّة  فلسفًة  وجعلوه  املنهج  هذا  نفوا  أيًضا  املاركسيّني  إّن  ثّم 

املنهج،  لهذا  والنتائج  واملباين  املقّدمات  تناسق  يف  أشكلت  حيث  الغربيّة  الفلسفيّة  املدارس 

وكذلك يف كيفيّة معالجته لنواقص الواقعيّة واملثاليّة وتجاوزهم كم ادعاه هورسل]1].

كرُث  غامضة  مصطلحات  هي  الفينومينولوجي،  املنهج  يستعملها  التي  املصطلحات  إّن   .3

االختلف يف رشحها وتوضيحها، وقد اعرتف حسن حنفي بهذا األمر إذ يقول: »أصبح من املسلّم 

الظاهريّات اآلن   ... قليلة  لتقال أشياء  الظاهريّات ال ميكن فهمها، فقد سال حرب كثري  لغة  أّن  به 

مثقلة بلغتها، غمضت مقاصدها وقّل وضوحها بسبب تعّقد مصطلحاتها، وطويت بداهة اختياراتها 

تخرج  أن  دون  تصنع  زالت  وما  املعمل،  زالت يف  ما  الظاهريّات  مثقل،  داخل جهاز اصطالحي 

الفلسفيّة والفكريّة وتقديم  العقبات  يتمّكن من تجاوز  مبنهج واضح ومتمّيز[2]«. فهكذا منهج ال 

بديل لسائر املناهج، فضًل عن زعمه االنحصار يف مضمر السباق العلمي سيّم يف مجال دراسة 

الدين والظواهر الدينيّة.

واألرشفة  والتدوين  بالجمع  يكتفي  أنّه  الدينيّة  الظاهرة  تناول  يف  املنهج  هذا  نواقص  من   .4

للظواهر الدينيّة من مختلف األديان، ومل يرق إىل مرحلة التقييم والتنقيح، والصحة والكذب، وإّن 

أّي ظاهرة تعّد دينيّة وأّي ظاهرة تكون بدعة صاغتها يد التحريف، وهذا األمر يعّد نقًصا فادًحا يف 

هذا املنهج، إذ رمّبا يجعل اللصيق املنحرف أصًل ثابتًا من أصول الدين وهو ليس كذلك، وعليه 

فإنّه باعتمده عىل الظواهر الرصفة، يغفل جانب الواقع ونفس األمر، وهل أّن هذه الظاهرة متوافقة 

مع نفس األمر والحكم اإللهي املنزل من الغيب املبتني عىل املصالح واملفاسد الحقيقيّة أم ال؟ 

وعليه فل ميكن االعتمد عىل هذا املنهج لتفسري ورشح الظواهر الدينيّة.

إّن هذا املنهج العتمده عىل الظواهر كم هي، وإغفاله للواقع ونفس األمر، وخلطه بني   .5

واألديان عىل حق،  الطقوس واألعمل  ترى جميع  دينيّة  تعّدديّة  يقع يف  الظواهر وكذبها،  صدق 

ومتتلك الصحة طاملا تّم ممرستها يف الحياة اليوميّة من قبل فئات مختلفة من الناس، وهذا ما ال 

يتوافق مع الدين الحق الذي ارتضاه الله لخلقه، والذي هو مدار السعادة والنجاة يوم القيامة، وهذا 

ما نّوه له أحد الباحثني قائًل: »إّن هذا االتّجاه مل يفّرق بني تجلّيات اللوغوس األصلّية، والتجلّيات 

إّن كثريًا من علامء فينومينولوجيا  الزائلة،  الراقية واألديان  الحّية  الفرعّية، كام مل يفّرق بني األديان 

الدين مل ميتلكوا معياًرا يفّسوا عىل ضوئه الظواهر كظواهر تعود إىل الواقع ونفس األمر[٣]«.

[١]- راجع للمزيد: الفينومينولوجيا عند هورسل، سامح رافع محّمد: 207 فام بعد.

[2]- تأويل الظاهريّات، حسن حنفي: 26.

[٣]- معرفت ومعنويت، سيد حسني نرص: 5٤8.
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6. إّن دعوى التجرّد التام واالعتمد عىل الشعور أو الوعي من دون أّي خلفيّة ميتافيزيقيّة، أمر ال 

يتحّقق إذ املعرفة ال تتكّون من فراغ، بل توجد أُسس وثوابت فطريّة وبديهيّة تكون هي املعتمد يف 

عمليّة الفهم، كم أّن هذه الدعوى تنفي دور الرسول يف رشح وتفسري وتبيني املعارف التي نزلت 

من قبل الله تعاىل، فالتعرّف عىل كثري من الطقوس، وتحديد معناها ومحتواها يعتمد عىل تبيني 

الرسول ال عىل مواجهة الظاهرة يف ذاتها؛ ألّن الظاهرة الصامتة حّملة أوجه، وال بد أن تنطق من 

خلل الدليل والهادي املعصوم.

7. إّن الوقوف عىل صّحة املعارف وعدم صّحتها يعتمد عىل وجود معيار يُحتكم إليه، واملعيار 

ال بد وأن يكون خارج اليشء املدروس، مبعنى أّن اليشء ال ميكن أن يكون معيار نفسه الستلزامه 

الدور، وعليه فالرجوع إىل ذات اليشء وطريقة انكشافه يف الذات من دون االحتكام إىل أّي يشء 

آخر، يجعل املعيار نفس ذلك اليشء، وهذا خلف.

8. إّن الرجوع إىل انكشاف اليشء يف شعور املتلّقي ووعيه، يجعل تجربة الظاهرة الدينيّة أمرًا 

شخصيًّا، وجعلها أمرًا شخصيًّا يؤول إىل النسبيّة، إذ تجارب كل شخص ووعيه وشعوره تختلف عن 

اآلخرين، مّم يؤّدي إىل كرثة التجارب وتصادمها وباملآل نسبيّة املعرفة الدينيّة.

9. ال ضري يف تطبيق املنهج الفينومينولوجي عىل املسيحيّة أو اليهوديّة، وقد طالهم التحريف 

والدنيوي  املاّدي  فاملنهج  يد املحرّفني،  اإللهي عىل  النقاء  افتقادهم  بعد  أديانًا برشيّة  وأصبحا 

ميكنه تناول املعتقدات الدنيويّة وإن تلبّست بلباس الدين، غري أّن هذا املنهج ال ميكن تطبيقه عىل 

اإلسلم لبقائه عىل نقائه األّول من دون أن يناله التحريف يف أسسه ومبادئه العاّمة والرئيسيّة، ويف 

مقام بيانه ورشحه وفهمه البد من االعتمد عىل األسس املعرفيّة القومية، فبعض املفردات البد 

وأن تفهم من خلل العقل السليم املشرتك بني جميع بني البرش، وبعض املفردات االُخر ال ميكن 

الخلط بني  االلتفات إىل عدم  النقيل، طبًعا مع  الدليل  إاّل من خلل  فهمها وتحليلها واستيعابها 

الظواهر الدينيّة األصيلة التي تثبت بالنّص القطعي، مع الظواهر التي يبدعها العرف العام بحسب 

الظروف التي ميّر بها كل بلد وكل منطقة.

ومن هنا يظهر خطأ أمثال حنفي وغريه مّمن حاول تطبيق هذا املنهج أو غريه من املناهج الغربيّة 

عىل اإلسلم وشعائره وطقوسه، إذ النتيجة تكون التمهي مع املنهج الغريب عىل حساب اإلسلم، 

الغربيّة  الثقافة  هو  والباطن  واملحتوى  إسلم  فالشكل  مسّمى،  دون  من  اسًم  اإلسلم  فيصبح 

بحذافريها، إذ ال ميكن الجمع بني من يعطي األولويّة للغيب وبني من يعطيها للدنيا وعامل املاّدة.     
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