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الھدف؟
یھدف ھذا السیمنار الى إلقاء 
الضوء على الظاھراتیة، من 

حیث تأصیلھا اللغوي 
واالصطالحي، وتطورھا 
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عموما والنقد األدبي على وجھ 

الخصوص.   
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التأصیل اللغوي واالصطالحي

المصطلح في االنجلیزیة ◻
Phenomenology

مرادفات:◻
علم الظواھر◻
الفینومینولوجیا◻



التأصیل اللغوي واالصطالحي

شاع استخدام المصطلح بین ➢
الفالسفة في مختلف العصور.

استخدمھ أفالطون وكانط ➢
وآخرون.

استخدمھ ھیغل ➢
(1770-1831) في كتابھ 
(فینومینولوجیا الروح أو 

ظاھراتیة العقل) 



ھوسرل وظاھراتیة التأسیس

إدموند ھوسرل (عالم ریاضیات، 
عالم نفساني وفیلسوف) ھو أّولَ 

من استخدم كلمة الظاھراتیة 
phenomenology  للداللة 

على رؤیة فلسفیة جدیدة، ومنھج 
فكري مغایر لطرائق االستنتاج 

واالستقراء المّتبعة قدیماً وحدیثاً.
Edmund Husserl

 (1859-1938)



ھوسرل وظاھراتیة التأسیس
انتقد اعتماد «المنھجیة المتبعة في العلوم •

الطبیعیة» في اإلنسانیات والعلوم 
االجتماعیة.

العلوم الطبیعیة تجزأ الموضوعات بحثاً عن •
الحقیقة، بینما على العلوم اإلنسانیة أن 

توحدھا بحثاَ عن المعنى.
 اإلنسانیات تتعامل مع الخبرة الوجودیة •

لإلنسان كوحدة غیر قابلة للتشریح والتجزئة.
تجاوز ثنائیتي (الذات/الموضوع) التي تقسم •

بین الذات المدِركة والموضوع المدَرك
أزمة العلوم األوروبیة
والظاھراتیة المتعالیة 



الخبرة الظاھراتیة والتعلیق الفینومینولوجي
العودة الى األشیاء ذاتھا.•
تعلیق المعلومات السابقة «ووضعھا بین •

قوسي» وتجربة الخبرة المعاشة كما ھي.
إلغاء الثنائیة التقلیدیة بین الذات والعالم، •

التي نشأ عنھا المذھبان الفلسفیان 
المعروفان: المثالیة والمادیة. 

حیث یتمحور المذھب األول حول األنا •
المتعالیة المنعزلة عن الماھیات المادیة، 
فیما یتمحور الثاني حول األنا التجریبیة 

المنعزلة عن الماھیات الفكریة. 

«....»



جمالیة الوصف الظاھراتي



جمالیة الوصف الظاھراتي

إلغاء ثنانیة الذات/ الموضوع ❑
فتح آفاقاً جدیدة أمام 

المبدعین.
أعاد ھوسرل األھمیة الى ❑

االنطباع األّولي لإلنسان معّداً 
إیاه األساس الحقیقي لكل 

وعي، سواء أكان علمیاً أم 
فلسفیاً أم جمالیاً.



من الظاھراتیة الى الوجودیة
طّور مارتن ھایدغر الظاھراتیة الوجودیة.•
الوجود ھو المساحة التي أھملھا الفكر •

البشري.
لقد كان اإلنسان ھو أقرب الكائنات الى •

الوجود، "لكن ھذا (األقرب) أصبح في ھذا 
العصر ھو (األبعد). ألن اإلنسان الحدیث قد 

قطع عالئقھ بالوجود في ثرائھ وصفائھ 
وبكارتھ. 

تأثر بأطروحة ھیدغر فالسفة وجودیون، •
وخصوصاً جان بول سارتر.

Martin Heidegger

(1889-1976)



من الظاھراتیة الى التأویلیة
في كتابھ "تجلِّي الجمیل" تلتقي منھجیة غادامیر •

التأویلیة مع المنھجیة الظاھراتیة لكل من 
ھوسرل وھایدغر.

الوجود أعقد وأثرى من أن یتم استكناھھ بسھولة، •
من خالل اتباع مناھج، شكلیة أو فلسفیة، 

تجریدیة أو أحادیة المنظور. 
الوجود یتجاوز ما یعرفھ اإلنسان عنھ، فإن •

الخبرة الجمالیة والنقدیة تقدم نموذجاً خصباً 
لمعرفة ما یجھلھ اإلنسان عن نفسھ وعالمھ. 

التشریح البالغي والبنیوي والعروضي والشكلي •
للنصوص یجھض جمالیة النص األدبي.

Hans-Georg Gadamer

(1900-2002)



ھانس جورج غادامیر

«إن أطروحتي ھي أن التأویل یعلّمنا التخلي عن الدوغماتیة في ❖
عملیة التعارض بین التراث الحي، الطبیعي، وعملیة امتالكھ 

الواعیة؛ وأعتقد أنھا ناتجة بالضرورة عن االعتراف بالتناھي، 
وعن كوننا محكومین بالصیرورة التاریخي».

«تكمن أھمیة كل تجربة جمالیة، فنیة كانت أم أدبیة، في إمكانیة ❖
تلقیھا بصور متعّددة ال حصر لھا، من قبل القراء والمتلقین في كل 

زمان ومكان».



من الظاھراتیة الشعریة الى الظاھراتیة السردیة

یعكس إمكانات اللغة بوصفھا ❖
أفعاالً متتابعة في الزمان.

یعكس عالقة الذات باآلخرین ❖
وحواریة أفكار اإلنسان 
بأفكار غیره في األزمنة 

والسیاقات المختلفة.

یعكس إمكانیات اللغة ◻
وانفتاحھا على األفكار الذاتیة 

خارج الزمن.
یعبر وجودیاً عن ذاكرة ◻

الشعوب المطمورة في 
األرض.

السرد/ بول ریكور الشعر/ ھیدغر



من الظاھراتیة الى التأویلیة

اومبرتو إیكو یلغي تقسیم الخبرة الجمالیة ❑
واألدبیة على األجناس واألنواع األدبیة.

جاءت فكرة الحدود، أصالً، من فكرة الحدود ❑
بین األمالك والمدن واإلمبراطوریات.

انتقلت الفكرة الى المنطق األرسطي الذي آمن ❑
بوجود حدود ثابتة وفاصلة بین األفكار 

والماھیات.
فرضیة إیكو تقوم على إزالة الحدود بین ❑

األنواع، في فضاء النص على األقل.
عدم تبعیة األدب للخطاب المھیمن في العلوم ❑

الطبیعیة.

Umberto Eco
(1932-2016)



األدب بین التقویم العلمي والتأویل الظاھراتي

العلم  األدب
العالقة بین الذات والموضوع الذات > الموضوع الذات = الموضوع

وظیفة اللغة وسیط أداتي وسیط قصدي

طبیعة اإلدراك تعاقبي تزامني

طبیعة الشيء المدرك موضوع جزئي خبرة وجودیة



ظاھراتیة اإلبداع والقراءة

القارئ•
الخبرة المعاشة (2)•

النص•
الخبرة الجمالیة•

الكاتب•
الخبرة المعاشة (1)•


