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ٕالاسهام الفينومينولو ي ي ٕالابستيمولوجيا

هوسرل وباشالر
بن عبد ﷲ حس ن )∗(
امللخص باللغة العربية:
تعمل هذﻩ الدراسة ع7ى تحليل الفينومينولوجيا الهوسرلية وعالق=<ا مع
ٕالابستيمولوجيا الباشالرية ،وذلك من خالل تسليط الضوء ي فينومينولوجيا هوسرل
ع7ى املفاهيم ؤالادوات ال STتجعل م<Qا دراسة إبستيمولوجية تقLMب من ٔالاطروحات
ال STيقدمها باشالر بصفة عامة ودراسة العالقة ب ن باشالر و هوسرل بصفة خاصة .
الكلمات املفتاحية :الفينومينولوجيإ ،الابستيمولوجيا ،الرد ،الذاتية املتعالية،
السيكولوجيا  ،الوضعية ،العالم املعيش .

ملخص باللغة ٕالانجل _ية:
Summary :This study is an analysis of the Husserlian phenominology and its
relationship with Bachlard’s epistemology, by shedding light on Husserl's
phenomenology . the concepts and tools that make epistemological research
close to the theories offered by Bachlard in general and the study of the
relation between Bachlard and Husserl in particular.

مقدمة:
لفظ الظاهرة ) (Phénomèneيتكرر ي مؤلفات باشالر املكرسة للعلوم و هذا
ما يش  Lإليه "ألفون غريردر" ي مقاله " غاسطون باشالر فينومينولو ي العلم املعاصر "
و املLMجم إى الفرنسية من قبل " جوليان المي" ي العنصر ٔالاول "نوع ن من الظواهر
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نوع ن من الفينومينولوجي ن" " يؤكد بأنه ربما يبدوا غريبا إعتبار باشالر
كفينومينولو ي بالرغم من كل Sء  ،هذا ٔالاخ  Lالذي ع Lعن عدم رضاﻩ فيما يتعلق
بالفينومينولوجيا الهوسرلية  ،سأس¢ى إى توضيح رغم ذلك بأن هنالك مع  خصب ي
إعتبار باشالر فينومينولو ي العلوم  Phénoménologue de scienceبدال من فيلسوف
العلم ،وكفينومينولو ي العلم املعاصر  ،و ليس ألي نوع قديم ) (Périméمهمل
للعلم") .(1أسلوب باشالر ليس لديه قواسم مشLMكة أبدا مع تلك الفلسفة
ٔالانجلوسكسونية املعاصرة ذات تقليد تحلي7ي  ،إنه ال يشتغل ملعاني ٔالالفاظ و لكنه
يظهر كراغب ي الدخول ي قلب املحتوى ذاته  ،النشاط العلم Sو ديناميكياته
ومصطلحاته "ي هذا املقال الحاسم غاسطون باشالر يوضح فلسفة العلم
كفيمنومينولوجيا.يبدو واضحا أن الفينومينولوجيا ال يمكن أن تكون جزئ من الف _ياء
نظرا أل´<ا تتعلق باإلنسان الذي يباشر ٔالاعمال العلمية وأيضا الثقافة العلمية
الظواهر ال STتدرسها ·ي باألساس النشاطات العلمية ذا<µا التجريب و التنظ ’ Lالتنافس
و التعاون و صراع املناهج املم _ة ملسار التطور العلم Sالذي يستطيع أن يش  Lإى وجود
إختالط").(2
أما ي العنصر ٔالاخ  Lو املعنون "فينومينولوجيا مختلفة" فين¼ Sألفون غريدر
ي آخر املطاف إى توضيح صراع ب ن الفينومينولوجيا البشالرية و الفينومينولوجيا
الهيجلية بدون البحث عن إعطاء إمتحان تاري¿ي دقيق لعالقة باشالر مع الحركات
الفينومينولوجية ي مجملها  " .فيما يتعلق بالفينومينولوجيا الهوسرلية  .إثنان من
مظاهرها إستفاد م<Qما باشالر ٔالاداة املنهجية للوضع ب ن قوس ن من إدعاء املوقف
الطبي¢ي و كذا املحاولة الهوسرلية ال STتكشف نوعية ٔالافعال و نوعية املكونات
الخاصة بالوÅي و ال STمن خاللها الواقعية املوضوعية تتقوم بالنسبة لنا") (3من جهة
أخرى ستتضح القيمة ٕالايبستمولوجية للرد الفينومينولو ي ولكن من وجهة نظر
غاسطون باشالر " باشالر يكتب بأن "واقعية الحدس ٔالاوي يجب عل<Èا أن توضع ب ن
قوس ن " ي سؤال "من سيضعها ب ن قوس ن و ملاذا؟ " نستطيع ٕالاجابة بأنه حسب
باشالر العالم كالفيلسوف هما من يضعان ب ن قوس ن لكي نتجنب السقوط أو ننخدع
بالحدوس ٔالاولية للواقعية الساذجة و التجربة العامة و ال STيعتLها باشالر عائق ي
التطور العلم Sو التأويل الفلسفي") (4بطريقة أخرى ما يريد باشالر أن يضعه ب ن
قوس ن ال يمس إال جزء مع ن مما يمسه ٕالايبوÌي الهوسري ،حسب هوسرل إدعاءات
العلوم التجريبية ي مجملها و ح Tالعلوم الرياضية املحضة يجب عل<Èا أن توضع ب ن
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قوس ن .الكل لكي يرى و يصف الذاتية املتعالية ٔالاولية  ،و هذا هو ما رفضه باشالر
لعدة أسباب .
"للبدء ال يعتقد بأن هناك أشياء كتحقيق فلسفي مشروع و الذي يكون
خارجا و مستقال عن العلم ألنه بمساعد<µم تم إرساء معاي  Lالعقالنية  .العلم خلق من
الفلسفة بنفس الطريقة باشالر ال يعتقد أبدا بأن فيلسوف العلم يستطيع تجاوز
السيكولوجيا أو إهمالها معتقدا أن ٕالاطاحة بالسيكولوجيا ·ي عائق بدال من مساعد
للفلسفة  ،من جهة أخرى ركائز الفينومينولوجيا املتعالية حول املكونات غ  Lاملتعددة
للوÅي املحض و ال· STي إحدى ٔالاهداف ٔالاك LÏشهرة ي صراعها و ال STركز عل<Èا
باشالر").(5فمحاولة هوسرل خاصة هوسرل ٔالاول كانت محاولة تس¢ى إللغاء
السيكولوجيا وتحدد باملقابل البنية املاهوية للوÅي ي أق Óإختصاراته
ي هذا الظرف "برنارد بارزوتي" ) (Bernard Barzottiيأتي ل<Èز قناعاتنا ،ويوضح
بأنه منذ "الفكر العلم Sالجديد" ) (1934إى "جماليات املكان" ) (1957باشالر ّ
طور
ّ
الشدة املتنامية ،مع الفينومينولوجيا الهوسرلية " .هذﻩ ٔالاطروحة
تفك Lﻩ ي حوار من
ستبدو غريبة ي اللحظة ٔالاوى ألنه كما نعلم وبدون شك أن باشالر رفض
مفهوم)الفينومينوتقنية()*( أو الفينومينولوجيا املنبعثة تقنيا من النظرية الف _يائية إى
الفينومينولوجيا الفلسفية الهوسرلية .لكن قبل التحقيق املثوثق جيدا من قبل برنارد
بارزوتي فان النتيجة من هذا التحقيق أنه ليس عبثا أو من الصدفة أن يعود باشالر
إى هوسرل وإنما عمدا من خالل ٕالاستعمال املتكرر للعبارات ال STال يمكن أن توجد
إال عند هوسرل أو من خالل عرضه لفلسفته و·ي عودة منهجية لتطبيق وبناء مفهوم

الفينومينولوجيا العلمية " .(6)"phénoménologie scientifique
برنارد بارزوتي ال يكتفي ّ
بالتوجه إى الحوادث ٕالاصطالحية وقام بتطوير تفس L
املوحد ب ن هوسرل وغاسطون باشالرّ " ،
جديد واضح وشجاع للعالقة ذات املع  ّ
ألن
باشالر ألسباب زمنية واضحة شعر بالحاجة إى أن يتموقع ي عالقة مع هوسرل،
الفلسفتان )فلسفة غاسطون باشالر وفلسفة هوسرل( تشارك ي نفس املبدأ؛ رفض
كل تأكيد ميتاف _يقي ،لكن وراء هذا القرار املشLMك واملبدأ ّ
ّ
املوحد باشالر يس¢ى دائما
ملحاولة ٕالانفصال عن الفينومينولوجيا الهوسرلية وذلك من خالل الخروج عن
امليتولوجيا ٔالاولية ) (Primitifأو القبلية وال STحسب باشالر ·ي ّ
تضم الفينومينولوجيا
بقوة ،وي نفس الوقت ّ
ضد هوسرل فيما يتعلق بالعقالنية العلمية") ،(7كان يحاول
باشالر بقوة للمحافظة ع7ى حقوق التحليل السيكولو ي ،برنارد بارزوتي يتكلم ي هذا
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الجانب ع7ى السيكولوجيا ٕالابستيمولوجية املعدلة لبشالرٕ .الابستيمولوجيا الفرنسية
ألية وحدة للفكر .برنا د بارزوتي ّ
تطالب بفلسفة مشتتة ،ال STال تLMك مكانا ّ
حدد بدقة
ر
مثالية الجبال املوجودة ي املحيط الباشالري ال STتشهد ٕالانفصال ب ن ٕالابستيمولوجيا
والفينومينولوجيا ي فكر القرن العشرين.
الرسالة الحقيقية املستخرجة من هذا الكتاب بالرغم من الحدود الجغرافية
غ  Lاملحدودة لفلسفة باشالر .إذا كان العنوان هو باشالر ينتفد هوسرل فإن فيه
تفكيك ذكي لنقد ٕالابستيمولوجيا البشالرية من خالل ٓالالة املفاهيمية البشالرية الST
يطبقها برنارد باغزوتي لتب  Sنفسها)ٕالابستيمولوجيا البشالرية( ي صورة معكوسة
للفينومينولوجيا الهوسرلية ٕ .الابستيمولوجيا البشالرية تنفد إى أعماقها وتكشف
تناقضا<µا .ما نريد ٕالاشارة إليه هو كيف يستطيع الفيلسوف ذاته أن يؤكد ع7ى عاملية
l'universalité transrégionale des
التحول الجهوي الذي يم _ الرياضيات
) mathématiquesمنبع كل العقالنية العلمية( ويشجع الظهور التجري Såالجهوي
واملشتت .السؤال يستحق ي الواقع أن يطرح ) (8من خالل ترددﻩ )برنارد بارزوتي(
الدقيق و الذكي ب ن هوسرل وباشالر يصل ي ٔالاخ  Lليضعهما ي نفس املنظور.ويوضح
جون غايون بأنه إى هوسرل يعود ٕالاستحقاق الفلسفي للتناسق الكب ، Lب ن
الفينومينولوجيا الفلسفية والعقالنية العلمية خاصة ي ٕالانفصال الذي حدث ي
ٕالابستيمولوجيا بعد هوسرل " العمق بصفة عامة ي هذا النقاش هو ي الحقيقة
معرفة إذا كانت الفلسفة الLMنسندنتالية حقيقة قادرة ع7ى إستيعاب العمليات
التجريبية للعلم ").(9
"إن نقد باشالر لهوسرل لم يLز أبدا ع7ى مستوى ٕالاشكاليات الفلسفية
العميقة ال STتطبقها الفينومينولوجيا  ،إعLMاضاته تدور أساسا حول مظهر واحد
بارتباط سطéي ألن ٔالاساس مربوط بالحدس و الرؤية و التصور ملا هو محسوس
ومالحظ و متصور بإختصار ي البعد ٔالاك LÏسل Såو استقباي )(Passive receptive
للوÅي")<ì ،(10ذا البعد الذي <íمل و الذي ال يستطيع الوصول إليه الوÅي العقالني
املتأمل و ·ي م _ات العلم املعاصر و بذلك جدليته و ميله الLMكي Såو نشاطاته املادية ،
"أنا لست أحاول تطوير هذﻩ ٕالانتقادات  .هنا نستطيع بكل بساطة أن نش  Lإى أن
هوسرل ٔالاخ  Lفيما أعتقد ي "ٔالازمة " و "أصل الهندسة" إنطلق ي منظور وافق عليه
باشالر تحت ضربة تأهيالت ) (chosismeإزدرائية عند باشالر ي ال<Qاية لدي انطباع بأن
كتابات هوسرل ربما ي ´<اية سنوات  1930و لكن بالتدقيق ي سنوات ،1950 ، 1940
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إقLMحوا ع7ى باشالر نوع من )(Frenzielالخليط الفينومينولو ي  ،فينومينولوجيا بديلة
مادية )ٕ (11)" (matérialisteالاشارة ال STيريد أن يش  Lإل<Èا "ألفون غريردر" ·ي أن
غاسطون باشالر و هوسرل يجتمعان ي خانة واحدة ولك<Qما يفLMقان ي ٔالاخ  Lليؤسس
غاسطون باشالر الفينومينولوجيا البديلة <ìذا املع  الذي يعطيه اللفظ والST
مواضيعها ٔالاساسية النشاط العلم" Sلكي ننت¼ Sفينومينولوجيا باشالر ليست ·ي
الفينومينولوجيا بطريقة هيجل و ال الفينومينولوجيا بطريقة هوسرل و ال نستطيع أن
نتذوق بلباقة الحدود املم _ة لها إذا لم تعتLها كمحاولة تضع الفلسفة ي مرحلة تطور
العلم املعاصر و هو ما يعتLﻩ غاستون باشالر كأشكال جديدة لعقالنية جديدة ").(12
ي كتابه الفكر العلم Sالجديد يس=<دف فلسفيا إدراك الفكر العلم Sاملعاصر
ي جدله  ،و من ثم إظهار جدته ٔالاساسية  ،و لفت ٕالانتباﻩ إى أن وحدة العلم الST
يذكرها الذاكرون ي أغلب ٔالاوقات ال تطابق البتة حاال ساكنة مستقرة  ،و أن من
الخطر تماما أن نفLMض وجود إبستمولوجيا موحدة" و لو علمنا و نحن ي صدد
سيكولوجية الفكر العلم ، Sكيف نقف تماما ع7ى تخوم املعرفة العلمية  ،لرأينا كيف
إنصرف العلم املعاصر إى تركيب حقيقي يضم املتناقضات امليتاف _يائية و يؤلف
بي<Qما ،و لكن منéى ٕالاتجاﻩ ٕالابستيمولو ي يبدو لنا ع7ى الرغم من ذلك بينا جدا إنه
يتجه بالتأكيد من العق7ي إى الواق¢ي ،و ال يم Sñالبتة ع7ى العكس من الواقع إى
العام كما حسب جميع الفالسفة من أرسطو إى بيكون ") .(13كان الفيلسوف
وٕالابستيمولو ي والناقد ٔالادبي غاستون باشالر أحد أولئك الذين عاشوا الثورة
العلمية ال STأحدث=<ا نظرية النسبية ي الف _ياء ،وبالتاي جاءت أعماله ٕالابستيمولوجية
كاستجابة للتصورات العلمية ال" STألغات قاعدة التأث  Lعن بعد  ،و وحدت ب ن الكتلة
و الطاقة  ،و إستبعدت ٔالاث  ، Lو ألغت املفهوم الالهوتي املطلق للزمان و املكان" أيطرح
هذا الجدل الذي تدعونا إليه الظاهرة العلمية مسألة ميتاف _يائية ع7ى الفكر الLMكيSå؟
لقد أعجزتنا ٕالاجابة الواضحة ع7ى مثل هذا السؤال  ،و قد أشرنا بالطبع ي جميع
املسائل املتنازعة إى الشروط الLMكيبية حيثما بدا لنا من الجائز إقامة توفيق تجري Såأو
توفيق نظري  ،و لكن هذا التوفيق قد ظهر لنا دائما من حيث أنه توفيق نظري  ،ع7ى
أن هذا التوفيق –و تلك نقطة أساسية ي نظرنا -ال يبدد الثنائية املنقوشة ي تاريخ
العلم و ي النمو الLMبوي ي الفكر ذاته").(14
"كرر الباحثون غالبا ي أثر وليم جيمس ) (William Jamesالقول بأن لكل
إنسان مثقف بالضرورة ميتاف _يقا  ،ويبدو لنا أن من ٔالادق أن نقول أن كل إنسان
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يجهد للتح7ي بثقافة علمية يستند ال إى ميتاف _ياء  ،بل إى نوع ن من امليتاف _ياء  ،وإن
هذين النوع ن امليتاف _يائي ن الطبيعي ن املضمرين الراسخ ن املقنع ن هما متناقضان ،
و لكي نسرع بتسمي=<ما تسمية موقوتة  ،نبادر إى ٕالاشارة لهذين املوقف ن الفلسفي ن
ٔالاساسي ن اللذين يرتبطان <ìدوء ي الفكر العلم Sالحديث باملصطلح ن املعروف ن ي
الفلسفة املدرسية باسم املذهب العق7ي واملذهب الواق¢ي").(15
لقد تشكلت أزمة العقالنية العلمية املعاصرة من وجود تفاوت ب ن الفلسفة
والعلم ومن هوة ب ن العقالنية الصورية والعقالنية التجريبية وتباعد مû<Qي ب ن
منظومة الغايات ومنظومة الوسائل" .وسينجم عن ذلك أننا سنقLMح نوعا من الدراسة
الLMبوية الالزدواجية ،وذلك لنمنح الفكر العلم Sاملرونة الضرورية لفهم مذاهب
جديدة ،ولذا يبدوا لنا أن من الواجب إدخال مبادئ إبستيمولوجية جديدة حقا ع7ى
الفلسفة العلمية املعاصرة").(16
لقد تفطن غاستون باشالر إى هذﻩ ٔالازمة ال STأصابت املدونة العلمية
املعاصرة وتحسس صعوبة تشخيص العلل والتعرف ع7ى ٔالاسباب وإنتبه إى تعLÏ
محاوالت الخروج من هذﻩ املضيقات بالتعويل ع7ى إتجاﻩ إبستيمولو ي دون آخر
وباإلنحياز إى مذهب فكري دون غ Lﻩ " و ع7ى هذا ينبüي ع7ى ٕالابستيمولو ي أن يشرح
تركيب العقل و التجربة تركيبا متحركا إى حد ما  ،ح Tعندما يبدوا هذا الLMكيب من
الناحية الفلسفية معضلة ال سبيل إى حلها").(17
الظاهر إذن أن غاسطون باشالر بالرغم من كل ش ýþوبالرغم من تخليه نوعا
ما عن امليتاف _يقا بقي يخضع ويقر بالجدل الLMكي Såب ن امليتاف _يقا و التجربة والظاهر
أيضا أن ما أشار إليه هوسرل ي الفينومينولوجيا ي املرحلة املتأخرة ي ٔالازمة و من
خالل العودة إى العالم املعيش)**( هو نفس الجدل الLMكي Såب ن العقالنية الصورية
والعقالنية التجريبية وتظهر بشكل واضح العقالنية الصورية ي الفينومينولوجيا ي
املراحل املتقدمة "إن تصور العلم الذي يبدأ منه هوسرل هو تصور أفالطون وديكارت
و ال_عة العقلية ي القرن السابع عشر عامة للعلم وهذا التصور الذي يتوجه نحو
ٔالاسس ٔالاوى و املعا ي  Lالالمشروطة يختلف من حيت ٔالاساس عن التصور الحديث
عموما للعلم.فالعلم باملع  ٔالافالطوني هو العلم املطلق ’ويتم _ أساسا بأنه حدس
للماهيات .وعند هوسرل إن الظاهريات تقوم ع7ى حدس املاهيات") (18لذلك فهوسرل
إخ_Mل الذاتية ضمن وضع منطقي محض أي تحديد م_لة ٔالانا من العلم كمبدأ نسقي
تشتق من البنية الصورية لنسق العلم أي من التماسك الLهاني للقضايا بحسب
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املع  الذي حددﻩ ديكارت للنظام أصال من دون أن تحوز الذاتية مضمونا متعاليا أي
مبدئية من جنس غ  Lالجنس ٕالاستنتا ي للنظر العلم Sو إنما من الحركية ٔالانطولوجية
للذاتية املتعالية و ملضمون العلم الذي تنشطه و <µيمن عليه هيمنة تامة " .......فضال
عن ذلك إن البحث الظاهراتي ع7ى قدر مايكون بحثا ماهويا و بالتاي بحثا قبليا باملع 
ٔالاصيل للكلمة فانه يأخد ي حسبانه كل البواعث املLرة لل_عة القبلية و ع7ى أي حال
فاملرجو أن يوضح نقدنا أن التعرف ع7ى املذهب الطبي¢ي ع7ى أنه فلسفة خاطئة
أساسا ال يع  Sبعد التخ7ي عن الفكرة القائلة بإقامة فلسفة علمية دقيقة أي فلسفة
تقوم من ٔالاسفل .إن الفصل النقدي ب ن املناهج النفسية و الظاهراتية يب ن أن
املناهج ٔالاخ Lة ·ي الطريق الحق املؤدي إى إقامة نظرية علمية ي العقل وباملثال إى
إقامة علم نفس كاف") (19وال تكتمل هذﻩ النظرية العلمية ي العقل حسب هوسرل
إال من خالل التأسيس املû<Qي للنقد وهو مايحكم الفينومينولوجيا من البداية إى
ال<Qاية "ومع ذلك فإذا كنا بتحديدنا ملع  عصرنا نتوجه نحو هذا الهدف العظيم
فالبد أيضا أن نوضح ألنفسنا أننا نستطيع تحقيقه ع7ى نحو واحد أع  Sأننا إذا كنا
نقبل بال_عة الجذرية املتعلقة بماهية العلم الفلسفي الحقيقي ال نقبل ش ýþمعطى
مقدما و ال ندع شيئا تقليديا يمر ع7ى أنه بداية وال أن نن<ر نحن أنفسنا بأية أسماء
مهما تكن عظيمة فإننا باألحرى نحاول الوصول إى البدايات مستسلم ن إراديا
للمشكالت ذا<µا وللمقتضيات ال STتنشا ع<Qا").(20
يمكننا هذا املخطط النقدي املعقد من تبي ن الصورة الفينومينولوجية
العامة للمضمون النقدي للفلسفة  ،ذلك أنه من الواضح أن النقد الفلسفي هو أيضا
ع7ى قدر ما يتع ن عليه بالفعل هو طلب الصحة –فلسفة و أن معناﻩ يتضمن ٕالامكانية
املثالية لقيام فلسفة منهجية غ  Lأن ما يلفت ٕالانتباﻩ فيما رسمته فاتحة كتاب املنطق
أمران جوهريان " :أولهما أن معقولية النقد قائمة ع7ى إستباقات للفهم يتكون التفك L
لد<íا بضرب من معاودة املسار القصدي للوÅي و تحويل البداهات العامة إى مضام ن
"بد<íية" تقبل التكرير  ،ثم فسخ ٔالاحكام املسبقة غ  Lاملطابقة ملا يطللب ي مقتضيات
القصد وملئه  ،ثان<Èما أن هذا الرسم النظري للنقد يفLMض أن املنظور الذي تناقش
من خالله البداهات املتداولة و تخت Lلديه متانة ٔالاساس الالزم للعلم هو منظور
معياري أصال يرسم ما ب ن ٔالاصالة و الالأصالة حدودا ·ي املعاني الداخلة ي مع 
املعقولية.(21)" .
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و البد أن نش  Lأيضا أن النقد ي الفينومينولوجيا ال يتم إال ي مجاالت
ٕالايبوÌي والرد فالوÅي ال تكشف ماهيته التفكرية-املتعالية بضرب من الLMسب الذي
يحصل باألحجام عن الوجود ،و إنما باإلمساك عن ٔالافعال التلقائية لألنا بما ·ي
إمتداد لوجودﻩ الطبي¢ي داخل العالم" ،فاإليبوÌي الفينومونولو ي ليس سلبا بل هو
ٕالاجراء الذي تغنم به الذاتية املتأملة ما <ìت تقوم حيا<µا الخالصة و كذا معيشا<µا
وموضوعا<µا القصدية وجملة الظواهر الداخلة ي نطاق الوجود الذي يخصها،
وبالجملة فإثبات الذاتية غ  Lمقتض لسلب العالم بل هو سلب لإلعتقاد ٔالانطولو ي،
أي للثقة ي العالم و إعتبارﻩ ظاهرة بالنسبة للوÅي"). (22
لذا فما <íم الفيلسوف هو ٕالابتداء باألشياء عينا ال بما ·ي محصلة من عمل
تأوي7ي متقدم ع7ى النظر العلم . Sإن تجذير املعقولية املتعالية ع7ى النحو الذي إنت¼
لديه نقد املفLMضات امليتاف _يقية لديكارت يب ن أن العلم ليس إكتفاء ببداهة "ٔالانا
موجود" مهما كانت قطعية و ثابتة  ،بل هو يمتد نحو إستقصاء "البنية الكلية
والقطيعة لتجربة ٔالانا" "لذلك فالنقد الذي يمارسه هوسرل ي فلسفته املتأخرة سواء
إختص بالعقل املنطقي ي املنطق الصوري و املنطق املتعاي أو بالعقل املوضوÅي ي
ٔالازمة يستند إى ٕالاجراءات ال STتمكنت م<Qا الفينومينولوجيا املتعالية بما ·ي النسق
الك7ي ل "نقد العقل" و ·ي املهمة ال STإنت¼ هوسرل إى تعيي<Qا للفلسفة ي السفر ٔالاول
الذي قدم به للفينومينولوجيا الخالصة ) (1913ينت¼ Sالنقد ي هذﻩ املرحلة إى
إستيفاء إمكانات العقل التقليدي") (23يدور ٔالامر بالجملة ع7ى نبذ ٔالاشكال غ L
الفلسفية ،أي غ  Lالنقدية للتأسيس الفلسفي من حيث تجدد ٕالاعتقاد ي العالم كأفق
قب7ي للمع  " . Sلذا كان العلم بحسب هذا التصور مشتقا من البنية الطبيعية للتفك L
ال STتجعل املعرفة إمتدادا تلقائيا للعالم  ،ي ح ن أن املقصود بالعلم أصال موقف
متقوم بذاته ع7ى نحو أص7ي ومطلق أي قائم ع7ى تقوم إجراءات الذاتية للمع  الذي
يعتمل مقاصد العقل العلم Sعموما  .فالبنية املتعالية للتأسيس تبقى لدى هوسرل
مستوى أصليا تتولد لديه إمكانية التفك  Lمن حيث هو إنثناء للفكر ع7ى ذاته أي
"تدب .(24)""L
إن ٕالاستنتاج الذي يمكن أن نستخلصه مما سبق وبالخصوص من املقالة
ال STأشار إل<Èا "ألفون غريردر" »غاسطون باشالر فينومينولو ي العلم املعاصرة « إى أن
هوسرل كان يقع تحت تأث  Lالف _ياء الكالسيكية)غالي7ي،نيوتن(وباملقابل مادام "ألفون
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غريردر"عنون مقاله ب »غاسطون باشالر فينومينولو ي العلم املعاصر« فانه كان
يقصد بالقابل أن فينومينولو ي العلم الكالسيكي هو هوسرل.
وبغض النظر عن الحمولة امليتاف _يقية املوجودة ي الفينومينولوجيا أو عند
باشالر ،فإن الخيط ٕالابستيمولو ي الذي يستطيع أن يوحد هوسرل مع باشالر وكذلك
مع كارل بوبر* هو البعد النقدي ،حيث أسس هوسرل ملفهوم الرد الفينومينولو ي
وأسس غاسطون باشالر لفلسفة الرفض ليؤسس كارل بوبر مبدأ القابلية للتكذيب
و·ي ي مجملها تحمل مصطلحات جديدة للنقد "النقد العق7ي يوضح لنا كيف أن
نظرية ما أقرب للصدق من نظرية أخرى  ،و يوضح لنا لم تكون نظرية ما أفضل من
نظرية أخرى  ،و غياب النقد العق7ي يؤدي إي أن تصبح خطة العلم مدمرة تماما  ،ألن
غياب النقد العق7ي ي هذﻩ الحالة يع  Sأن النظريات يمكن أن يوضح كذ<ìا فقط،
لك<Qا ال تش  Lإى إسهام إيجابي ي إطار العلم  .و هنا أيضا يبدو )النقد العق7ي(ع7ى أنه
مسألة )قرار( ميثودولو ي كما سبق أن أشار بوبر إى هذا") (25أما فيما يتعلق بمسألة
امليتاف _يقا فإن كارل بوبر يش  Lإى ٔالاهمية القصوى ال STتفيد <ìا" فكأن ٓالاراء و ٔالافكار
امليتاف _يقية ،وإن شئت القضايا امليتاف _يقية تسهم أحيانا ي إنطالق ٔالافكار العلمية،
وبلورة الخيال العلم Sبصورة تؤدي إى صدور نظرية علمية أصيلة لكن هذا ال يفرض
علينا أن ننظر للميتاف _يقا كعلم ألن قضاياها ي هذﻩ الحالة لن تناظر أي واقعة
موجودة ي العالم الخار ي") .(26يعد كارل بوبر من الفالسفة اللذين رفضوا التيار
الوض¢ي املنطقي أو ما يعرف "بالتجريبية املنطقية" ي التطوير التاري¿ي للعلم الواق¢ي
أو الطبي¢ي وذلك من خالل إستبعاد امليتاف _يقا عن طريق معيار التحقق ، .بيد أن هذا
املعيار قد أف ñإى طريق مسدود ألنه أدى إى إستبعاد العلم ٕالامLيقي نفسه والدليل
ع7ى ذلك أن بوبر ي تصديرﻩ للطبعة الانجل _ية ملنطق الكشف العلم Sيصر "ع7ى أنه
من الحقائق املسلم <ìا أن ٔالافكار امليتاف _يقية البحثة ومن ثم ٔالافكار الفلسفية ذات
أهمية قصوى للكوزمولوجيا فمن طاليس إى اينشتاين ومن الذرية القديمة إى تأمالت
ديكارت عن املادة ومن تأمالت جلLت ونيوتن وليبن _Mوبسكوفيك عن القوى إى تأمالت
فارادي و اينشت ن عن مجاالت القوى أضاءت ٔالافكار امليتاف _يقية معالم الطريق ")(27
وهنا بدأت فكرة التأسيس إلتجاهات جديدة ي فلسفة العلم ·ي إتجاهات ما بعد
الوضعية املنطقية وال STمن مؤسس<Èا أعالم كبار ع7ى غرار"توماس كون" إمري
الكاتوس" وباول ف Lابيد" والذين يعتLون من أبرز فالسفة العلم الطبي¢ي ي العقد
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ٔالاخ  Lمن القرن العشرين نجد "كارل بوبر " ذو ال_عة العقالنية وصاحب فكرة "مبدأ
القابلية للتكذيب" .
والواقع أن بوبر ح ن يتحدث عن العلم كنظرية من خالل كتابته يتناول
بالتحليل مشكالته ي صورة تساؤالت و آراء قد ال يعتقد <ìا القارئ  .ع7ى سبيل املثال
مشكلة ٕالاستقراء _ ال STأشرنا إى أ´<ا أول حديث لبوبر ي ) املعرفة املوضوعية (  ،و ·ي
كذلك ي )منطق الكشف العلم_ (Sهذﻩ املشكلة ي رأي بوبر لتوضح وضحا صحيحا ،
يجب علينا أن نم _ أوال ب ن العلم  Scienceوالال _علم  Non_scienceثم نم _ منطق
املعرفة  logical knowledgeمن سيكولوجية املعرفة ،هذا من جهة ثانية .كما يبدو
من الضروري طاملا نحن ي ميدان العلم أن نستبعد الذاتية ال STقد تفسد ع7ى العلم
موضوعيته ،هذا من جانب ثالث وأخ  Lالبد من إتخاذ قرار ي املشكلة وهو ما يعرف
عند بوبر "القرارات املنهجية".و هكذا قد نكون قد بدأنا بتحديد املشكلة ،وحصرها ي
أضيق نطاق ممكن من التساؤالت ،ثم ان=<ينا بقرار مû<Qي حولها يحدد أهمي=<ا ي
السياق العلم ،Sويلقي الضوء عل<Èا بصورة كافية تمكن القارئ من ٕالاملام بجوان<ا
املختلفة).(28
إعت Lهوسرل ي أعماله املتأخرة أن تمي _ ٕالابستيم (***) Sلذاته عن
الدوكسا)****( هو ٕالانجاز املؤسس للفلسفة ،هو تأسيسها ٔالاص7ي كما يقول .وٓالان
يريد للفينومينولوجية الLMنسندنتالية أن تجدد املع  ٔالاص7ي لذلك التأسيس تجديدا
يقوم بتوجيه املستقبل إن الفينومينولوجيا كعلم  ،كإبستيم Sله طابع نقدي جذري
إزاء املعرفة املؤقتة ،ال STال يمك<Qا أن تحقق طموح هوسرل إى أن تكون بحثا خاليا من
ٔالاحكام املسبقة وغ  Lمتح _ ،إال إذا تحررت من كل أنواع ٕالانحصار ي عوالم خاصة.
لكي تكون منفتحة ملا يظهر عموما دون تح _ ،يجب أن تتخطى كل ٓالافاق الجزئية
للعوالم الخاصة باتجاﻩ سياق ٕالاحالة الذي تنتم Sإليه هذﻩ ٓالافاق الجزئية كلها :العالم
الواحد كأفق شامل.
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***-الدوكسا :تتمثل الخاصية ٔالاساسية للدوكسا ،للـرأي أو الظـن ،مـن وجهـة نظـر ٕالابـستيم ،Sالعلـم ،ـي
أ´<ا تبقى مقيدة ي مواقف وحيدة الجانب
****ٕ-الابــستيم :Sكانــت الفلــسفة والعلــم عنــد بــداي=<ما  ،شــيئا واحــدا .ابتــدأ التفك ــ Lالفلــسفي-العلمــ Sمــع
اكتشافه للعالم الواحد متخذا بـذلك اتجاهـا مـضادا ملحدوديـة الدوكـسا .هكـذا أصـبح الكـل بـإطالق ألول
مرة مدار اهتمام صريح ،كما اتخذ ألول مرة مع لفظ الكوسموس إسما
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