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 دراسة في التحليل النفسي موريس ميرلوبونتي األنا واألخرعند
 نزار نجيب حميد

 مقدمة:
امتازت الفلسفة المعاصرة مطلع القرن العشرين، بتعدد اتجاهاتها وتنوع نظرياتها 
وآرائهااا، وهااي نتيجااة متميااة منعشسااة ماان نشاااط العقاات ا نساااني، الاا   تاار  بصاامت  

مريشااام ممتاااناا ااااايا ا نسااان وهموماا  ومصااير  علااا السااامة الفشريااةربي اوربااا وا
المجهاااااوت، بعااااادما اوشااااازت المرباااااان العالميتاااااان ا ولاااااا وال انياااااة صااااارم  الشاااااام  
المتم تربالم الية الشانطية والجدلية الهيجليةم وماا طرمات مان ايااياات مطات مان 
اااااين ا نسااااانرشما شاناااات تاااادعو الااااا  لاااا  المرشااااة الدادائيااااة بااااي الفاااانم وش ياااار ماااان 

سااااباي التااااي شااااان اساسااااها العاماااات ا جتماااااعي وا اتصاااااد  والسياسااااي، وتوجاااا  ا 
 ا نسان الا سياسة التسلح النوو  وصنع القنبلة ال رية.

وبعاااادما وصاااات التطاااااور العلمااااي والتقناااااي  روتاااا  المشااااهودة، وااااااع علااااا عاااااات  
 الفيلسوف المعاصر مهمة ليست باليسيرة، استوجبت من  التنبي  وا شارة الا اااايا
ا نساااان، وانااا  لااايب الاااة بمساااي، بااات  ات وبشااار وجساااد، وعلاااا الااار ن مااان التوجااا  
الموااوعي لابعا الفلسافات المعاصارة بااي اورباا وامريشاا، واتياا  الوااعاة الملموسااة 
والماانها التجريبااي معياااراا للمقيقااة، شااان هنااا  ماان دعااا الااا التوجاا  الاا اتي لانسااان 

 لمعربة.معتبراا العقت والوجود ا نساني أساسا ل
بارزت الفلسافة الفينومينولوجياة  ااا المتزامماة بيماا بينهاا وبي يان ه   التوجهات

بزعامااااة الفيلسااااوف ا لماااااني ادمونااااد هوساااارت، معلنااااة الوصااااوت الااااا الساااابت الشفيلااااة 
 لتماب البناء المعربي العلمي الصميح، وما شانت النظر    يات وا بشاار المميازة 

مااوت ال نائيااة التقليديااة بينرالاا ات والمواااوعم والصااراع  التااي ااادمتها الفينومينولوجيااا
الادائر مولهمااا، سااوة يطااوة بناااء  وشاامعة متقادة ااتفااا ا رهااا وتنااور بنورهااا، باساافة 

                                                           
جامعة الموصتشلية اآلداي/اسن الفلسفة/رب مساعدمد/. 
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وبنااانون ورجااات بشاار وعلماااء، ا ماار الاا   جعاات ماان الفينومينولوجيااا بلساافة ا نسااان 
 المعاصر ووليدة الفشر المر.

لمواااوعم وردن الهااوة بينهمااا ماان ياتراصااادية ان ربااا ال نائيااة بينرالاا ات وا
الوعيم هي وامدة من المساعي التي سعت الا تمقيقها الفينومينولوجيا، باي الواات 
الااا   اعتبااار بيااا  هوسااارت ان الاااوعي مساااموت عااان تشاااشيت العاااالن، ورا ناااا وا يااارم 

الاا  مشونات أساسية بي بناء ه ا العالن المعاا،، وشماا ارتاات الفينومينولوجياا دائمااا 
تومياااد العلاااون، صاااارت شالمقااات اليصاااي الااا   جناااا مااان  مارهاااا ب ناتهاااا ومعتنقيهاااا 
وتام تها من اريي ومن بعياد، مادارب واتجاهاات باي الفلسافة والفان والادين والعلاون 

 ا يرة، شٌت ساهن بي تطوير منهجها باادان وبير عارمين.
اياها ومطااوراا ابشارهااا، وامااداا ماان هاام ء، ارسااا دعااائن الفينومينولوجيااا مبيناااا اااا

الوجوديااون  الفرنساي ميرلوبااونتي، البامااع باي علاان الاانفب الفينومينولاوجي، ان نظاارة
موت عزلاة ا نساان و ربتا  باي ها ا العاالن تشااد ان تنهاار اماان عاالن الا وات، العاالن 
الااا   يماااو  ا ناااا وا يااار، المنفتماااان علاااا بعااااهما الااابعا دون ياااوف او الااا ، 

راشي وانتبااهي وامساساي بجساد  ومشاارشة ا يار عاالمي، ها ا ماا وه ا نابع من اد
 Intersubjectivityشان يقون بتمليل  ميرلوبونتي ويشيص  بي نظريات: الت اوت 

وبشاارة   Thiory of Body ونظريااة الجساان  Perceptionوا درا  المسااي  
 ، التي ششلت المماور ا ساسية له   الدراسة. Intentionlityالقصدية 

 

 Intersubjectivityالمحور االول:  التذاوت والنظريات االساسية لها       
مان المفااهين   Lived worldتعد مفهومة الت اوت أ  التفاعت بين ا شايا  

ا ساسااااية التااااي اسااااتندت عليهااااا نظريااااات ا درا  المسااااي والجسااااد والقصاااادية لاااادة 
لفاات ميرلوباونتي بيليتهاا ميرلوبونتي، بي ماين ان مفهوماة التا اوت لان تظهار باي مم 

الجدياادة ماان  ياار ا عتماااد علااا مقاادماتها ا ساسااية لاادة هوساارت، يصوصاااا بعااد 
 مم.The live worldطرح ا يير نظريت  بي العالن المعا،

 يقدن هوسرت بي شتاب  القين " ازمة العلون ا وربية وبينومينولوجيا التعالي " ؛
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“ The crisis of European sciences and Transcendental 

phenomenology 1954 “. 

، ومسااي مااا يعتقااد معظاان البااام ين بااي بشاار (1وللماارة ا ولااا مفهااون العااالن المعااا،ر
هوسااارت باااون مفهاااون العاااالن المعاااا، يم ااات مرملاااة ماسااامة ومهماااة باااي تطاااور الفشااار 
الفينومينولوجي عاماة وبشار هوسارت علاا وجا  اليصاو ، بمان المعاروف ان بشار 

ت مناا  طرماا  للماانها الفينومينولااوجي بااي باادايات القاارن العشاارين، ماار ادمونااد هوساار 
 Kanteanبعدة مرامت يمصرها البام ون بي تماوت صاريح مان الم الياة الشانطياة 

Idealism   وا نا المتساامية التاي تتجااوز مادود عاالن التجرباة، الاا عاالن المعايشاة
مااا توصاات الياا  هوساارت  والتفاعاات بااين ا شاايا ، ويعااد مفهااون العااالن المعااا، اياار

 بي تفشير  الفينومينولوجي.
ان بشااارة العاااالن المعاااا،، تعناااي عاااالن الوجاااود، العاااالن شماااا هاااو مجاااري بواساااطة 
ا نسان المتعاي، بي وسط بيئة اجتماعية، ان  عالن التجرباة ا نياة المعطااة للاوعي 

ريييااا، عاالن منطقيااا وتا  pre – scientificالغير متامت، بهو عالن ما ابت العلمياة 
، وهاا ا العااالن المعااا،   يفهاان ا  ماان (2مااا اباات ا رتااداد والتاماات النقااد  والتجريااد ر

ياات لفاظ واستقصااء شات المفاااهين وا بتراااات المسابقة، والاتيل  مان أ  ماادب 
او تامت بشر ، شي يفسح المجات امان ال وات ان تيوا تجربتها المقيقية بتواصت 

 ا، امن المجات القصد .عاااتها مع بعاها البع
بالعااالن المعااا، هاا ا هااو عااالن ا نسااانية، العااالن الاا   يااان ا نااا واآلياار بااي  

ماادود عااالن وجااود شااامت. وان اباارز يصااائ  العااالن المعااا،، العااالن الاا   نشااار  
بياا ، هااو شوناا  ماااهوت بشائنااات انسااانية تشاااطر  معنااا، بهااو عااالن اجتماااعي جااوهر  

                                                           
مر
 Husserl , Edmund , The Crisis of European Sciences and 

Transcendental  phenomenology.Trans: David Carr(Evanston: North 

Western University Press, 1970).p.1.  
راسااااااااة بااااااااي بينومينولوجيااااااااا ا تصااااااااات " بلساااااااافة ا تصااااااااات اليطااااااااابي" د:عبااااااااد اه،الطويراي م2ر

 .237  ،2ع،10مام،1994:ا ردنرمجلة ابماع اليرمو ،ا نساني
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والعاااااااالن ا جتمااااااااعي يتاساااااااب علاااااااا التاااااااا اوت  (1رادرالتااااااادايت الااااااا اتي باااااااين ا بااااااا
Intersubjectivity  او التااادايت باااين الااا وات عبااار ممااااور الزماااان والمشاااان، وهاااو

عاااالن مااان شاااان   ساااباع صااافة الموااااوعية علاااا ا شاااياء، بااانمن   نقااادر ان ننااااة 
"  بتجربتنا الفردية عن ا يارين، وماا أرا  أناا موااوعياا  باد أن يارا  ا يارون شا ل 

ماان بااين ا شااياء الياصااة بالعااالن المعااا، باننااا نجااد اياااا ميلواااات بشاارية، بشاات 
ابعالها ا نسانية واهتماماتها واعمالها وآ مها، بي مياة مشترشة باي ابا  العاالن مان 

 .م(2يات عاااتهن ا جتماعية الياصة، ومعربة  واتهن بان يشونوا ش ل  "
المعاااااا، علاااااا عااااادد مااااان الممسساااااات  وتتمرشاااااز الصااااافة الت اوتياااااة باااااي العاااااالن

المشترشةرا شاااياء، الممسساااات، اليااادماتم التاااي تشاااير الاااا شائناااات انساااانية أيااارة 
والاااا اهاااداف هااا   الشائناااات ونواياهاااا باااااا عااان اشاااارتها الاااا نشااااطاتها ومرشتهاااا 

، بت ان اي  اهتماماتنا التي نرة انها  اتية المنشا هي بي م(3الجسمانية بي العالن
مشتسابة مان جاراء ا تصاات بااا يرين، بعلاا سابيت الم اات وعلاا الار ن ماان مقيقتهاا 

معروباة عمومااا هاي آرائاي وعاواطفي بمساي،   آرائي وعواطفي ماوت مساالة تارييياة
واجااد صااعوبة بااي نقلهااا او توصاايلها الااا اآلياارين، بااان المعلومااات والموااااف التااي 

اعي مااع ا ياارين ربمااا ماان اعتماادتها ردود ابعااالي اصاااا تنب اا  ماان التفاعاات ا جتماا
الماادرب او الطلبااة معااي وربمااا ماان شتاااي او وساايلة اياارة انتجهااا شااي ، ربمااا لاان 
اشان ااد التقياات با  اطاااااا، ان التجااري شلهاا هااي باي مقيقتهااا  ات طاابع اجتماااعي 
وتعتمد التا اوت او التادايت بيماا باين الا وات ا نساانية، والعدياد مان جواناي معربتناا 

ن ابائناااا ومعلميناااا واصاااداائنا ومااان انااااب نجهلهااان شالصااامف والرادياااو انتقااات اليناااا مااا
وا شاعة ومن ا تصات بالنااب باي امااشن ميتلفاة مان المجتمعرشالشاتاي والشارطي 
وموظف البريد والمعلمين والسوااين وهلان جارام وباي تفاعلناا وردود ابعالناا باي ابعاات 

                                                           

(
م1
Cox , Ronald.Theory of  Relevance: A phenomenological Critique. The 

Hague: M. Nijhoff , 1978. pp. 2 – 3. 
م2ر
 Husserl , E. Ibid , p. 146. 

( م3 Cox , Roland R. Ibid , p. 16. 
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وعة تمااد ماان تصاارباتنا، العااالن المعااا، ساارعان مااا نتعاارف علااا ايااود وماادود موااا
بهنالاا  اشااياء نعماات بهااا ومعهااا وعليهااا وااادها وهااي اشااياء تعاارا مقاومااة علاااا 
ابعالنا، وهنا  أعراف وتقاليد وعادات اجتماعياة تمادد الاا ماد شبيار ابعالناا، وتاوبر 
معربتنااااااا بهاااااا   الطائفااااااة ماااااان ا عااااااراف والمواريااااااع القيميااااااة والعااااااادات والاااااااوابط 

اا تاويلياااا يمشان تطبيقا  علاا تجاربنااا الساابقة، ولعلناا ناااع ا جتماعياة،  طاارا مرجعيا
اطاراا مرجعياا بدياا  بعات بديلاة عنادما نتمار  نماو اهادابنا و اياتناا، وهاو اطاار   

 .م(1يبتعد ش يراا عن ا طار المفاهيمي ا جتماعي العان
 ويعتماااد الفااارد باااي بنائااا  ا جتمااااعي علاااا ا درا  الفطااار  السااالين وعلاااا نماااط
التواعات بي ان ا ير امن بيئت  الجغرابياة الممادودة سايتمدع بلغتا ، باا ا مادع 
ان وج  سما ا بلن يرد علي  اماد بها   اللغاة المتواعاة، باان لبناة مان جادار التواعاات 
ستسااقط وتسااقط معهااا امشانيااة ا تصااات، وينطباا  الشاايء نفساا  علااا الشاابان الاا ين 

 بي مشاية اهت الشهف. انعزلوا عن المجتمع مشانياا وزمانياا 
ان التدايت ال اتي يعني بيما يعني  استمرار العالن المعا، ابلي وبعد ، بالا ات 
ا نسانية توجد بي مشان ممدد وبي سيا  زمني ممددرهنا وليب هنا مرا ن وليب 
بيما بعد او بيما اباتم بمعناا ان  ماة منطقاة وجودياة هاي المجاات الا اتي، او البيئاة 

ددة بالمجااات المعااا، وهااو مجااات الفعاات والممارسااة وهااو مجااات مجاااور الممليااة المماا
لي واتمر  بي ، وا شاياء باي ها ا المجاات هاي باي متنااولي وتمات سايطرتي وتام ر 
علَي علا نمو مباشر، باا ا شنات مقياداا باي مقعاد  باان ها ا المجاات سايشون اايقاا 

هاااتف والتلسااشوي او تماماااا، بااي مااين اناا  ا ا تمشناات ماان اسااتيدان ا دوات بياا  شال
الا ، باان ها ا المجاات سيتساع لياان ابعااداا اوساع مان ا بعااد  …المطار  والمعاوت 

العادية ه ا بااا عان منطقاة ا تصاات الاامني وهاي منطقاة يمشان ان انتقات اليهاا 
بالسااير أو بواسااطة آلااة، باااا  عاان منطقااة ا تصااات المسااترجع ومنطقااة ا تصااات 

ساااابيت الم ااااات   يمشاااان اسااااترجاع ، ولشاااان بمقاااادور  الامسااااترجع، بالمااااااي علااااا
الشاااي  ان يعاااود الاااا المشاااان الااا   شاااان بيااا ، شاااريطة ان يشاااون المشاااان ماااا بااارح 

                                                           
م) Ibid , p. 21. 
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موجاااوداا ؛ بمااا اا بمقااادور  ان اساااتانف ااااراءة شتااااي شنااات ااااد وااااعت  جانبااااا، أو ان 
اعاود الااا بياات شناات ااد سااشنت بياا ، ومااع  لاا  ب ماة تغيياارات، والتجربااة الجدياادة لاان 

.ان ا نسااان يلااا العااالن ولدياا  عاادد ماان ا مشانيااات، (1)شااون ابااداا شالتجربااة السااابقةت
 ياار اناا  يتميااز عاان الشائنااات ا ياارة شلهااا بشوناا  يمقاا  وجااود  ماان يااات التمااوت 
الرائع، وه ا التموت   يمشان ان يشاون بادون ا يارين، أ  ان صايرورة الفارد   تاتن 

وا نساان بصافت  معطاا  م(2فاعلا  ماع ا يارينا  مان ياات عاااتا  ا جتماعياة وت
هو بالارورة ناا  الوجود ولشاي يشتمات وجاود   باد مان ا يارين أ  ان ا يارين 
ارورة لصيرورة الفرد وبالتالي  افاء المعنا علا وجود الفرد. واد يامد  التعبيار 
 عن القوة بي بعا ا ميان، الا مناع النااب عان ا عاراي عان ابشاارهن ومشااعرهن
ويشااو، ا تصااات ا نساااني،  ن المجتمااع عاان طرياا  تااديت القااوة العشااوائية يعنااي 
تعطاات هاا   ا مشانيااات عاان التماارر، ان اتساااع الوجااود الاا اتي يعتمااد علااا اتساااع 

. وياصااة القااوت ان الاا ات تبقااا م(3ابااا  المريااة ا جتماعيااة وا تصااات ا جتماااعي
دابها مان يالهاا. ان ماا  شار آنفااا بماجة الا بيئة اجتماعية لشي تتجلاا وتمقا  اها

يواح لناا وبشاشت ميتصار، التطاور المنهجاي الا   مققا  هوسارت باي بتارة ماا ابات 
وبات ، ولعت السبي يعود الا ا نتقادات أو ردود ا بعات الموجهة لهوسارت مان ابات 

والاا   انتقااد معظاان  ،M. Heideggerالوجااوديين المقااربين الياا  وماانهن هياادجر   
رت السابقة شونها تتممور موت اآلناا المتعالياة المتجااوزة لنطاا  عاالن طرومات هوس

 – Livedالوجااود البشاار ، وهااو مااا ادة بهوساارت الااا تبنااي بشاارة العااالن المعااا، 

World  عاالن التفاعات ومااا ابات العلمياةpre – Scientific  بوصااف  نمطااا جديااداا
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Kohak , Erazim.Idea and Experience. Edmund Husserrls’ 

Phenomenology in Ideas I. The university of Chicago press Chicago , 

1977. p. 74. 
(
م

Bossert , Philip J.Phenomenological Perspectives. The Hague: M. 

Nijhoff , printed in the Netherlands , 1975. p. 119. 
مر
 Mencsh , James R. “ Selfhood and Politics’’ In Hesserl Studies. 2000. 

Kluwer Academic Publishers. Printed in The Netherlands. p. 11 – 12. 
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سااب ااتفاا ميرلوباونتي باي من أنماط التفشير النظر  الفينومينولوجي.وعلا ها ا ا 
منهجااا  الفينومينولاااوجي أ ااار هوسااارت، و  سااايما بيماااا طرمااا  مااان ابشاااار عااان ا ناااا 
واتصاااالها بااااآلير عبااار بشااارة العاااالن المعاااا،، مياااع يصااابح مفهاااون العاااالن المعاااا، 
مرجعيااة للعااالن شمااا هااو معااا، ومعطااا بااي التجربااة ا نيااة لبنااي البشاار وبعيااداا عاان 

بة لميرلوبااونتي، ي عااد الماانها الفينومينولااوجي بم ابااة نااوع ماان التفسااير العلمااي. ببالنساا
الدراسة التنقيبية التي من يالها يتن استيراج بنية العالن المعاا، مان تمات انقااا 
الترساابات العلميااة، وابااراز للجاا ور القصاادية الياصااة بهاا ا العااالن المعااا، الااا عااالن 

ي يرتشز علا مساالة الماهياات .ان ا يتاف الج ر  بين هوسرت وميرلوبونت(1النور
، التي بنا هوسرت من يالها بلسافت  الفينومينولوجياة، بعاد Essencesأو الجواهر 

اعااان شااعار  الصاااريح " الرجااوع الااا ا شاااياء  اتهااا " ؛ بااي ماااين نجااد ميرلوباااونتي 
الاا   ييااالف اسااتا   بتموياات الماانها الفينومينولااوجي الااا ناميااة الوجااود ا نساااني، 

ساان باي العاالن واسالوي الميااة البشارية باي ها ا العاالن ا وها ا ماا دعاا اليا  وجاود ا ن
الوجوديااون   ا بمعنااا ان ميرلوبااونتي يتجاااوز الماهيااات الااا مااا يساامي  بالمقااائ  
والعااااات التااي تمتااو  شاات منهمااا علااا أساااب انهمااا وااعيةرشائنااة ياصااة بااالوعيم 

 .(2)واروريةرأ   ات معنا يا  بالوعيمايااا 
باتجاههاا  ،المقيقة   نسمي ها ا تمارداا علاا اهاداف الفلسافة الفينومينولوجياةبي 

لوصاااف الماهياااات، ولشااان اراد ميرلوباااونتي ان يوجااا  ا نظاااار الاااا وصاااف ماهياااات 
بات يشاارش  العاالن المعاا، ا علاا ماد  ،ايارة ليسات مان عاالن الاوعي وماد  بمساي

شعلن النفب وعلن رن ا نسانيةتعبير هوسرت ا وه ا ما وجد  ميرلوبونتي بي باي العلو 

                                                           

 1929ريباورج عاان مامد تامي  هوسرت البارزين،ويلف  بجامعة ب1976ا 1889ر  مارتن هيدجر
 .لسفةأستا اا للف

 .242  ،مصدر ساب  :عبد اه ،الطويراي م1ر
 .   نلمظ ه ا من يات شتاي الوجود والعدن لدة سارتر

 .242  ،مصدر ساب  :عبد اه ،الطويراي م2ر
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شماهياااااات  ،منهاااااا باااااي بااااااي المعرباااااة    أو اليبااااارة أو ا درا  المساااااي ما جتمااااااع
 .م(1..    ال .والتاري  ،والماارة ،والمشارشة ،التواصت

وهاا ا يعنااي ان ميرلوبااونتي شااان اااد تبنااا يطااوات الماانها الفينومينولااوجي بشااشت 
ساافة الفينومينولوجيااة،  ساايما مفهااون وااااح،  ياار ان اعتراااا  اتااا بااي صاامين الفل

الااااااوعي عنااااااد هوساااااارت، ببالنساااااابة لميرلوبااااااونتي ربااااااا ان يشااااااون العااااااالن هااااااو ماااااان 
يل رتشااشيتم الااوعي، شمااا هااو عنااد هوساارت ، الاا   جعاات ماان الااوعي ومااد  يالقاااا 
للعااالن ومشوناااا لاا ، ويماادع  لاا  ااامن التجربااة المتعاليااة الياصااةربا نام المتعاليااة 

المرملة البنائية  Constitationلي ازاءها، وهنا تبدأ مرملة التشوين ورالعالنم المتعا
   المجااااااا ت المتنوعااااااة، التااااااي تتااااااامن الطبيعااااااة الماديااااااة والمجتمااااااع ا نساااااااني 

 والماارة.
امااا ميرلوبااونتي بقااد جعاات ماان العااااة بااين الااوعي والعااالن اليااارجي اائمااة علااا 

مقتارن اصااا بوجودناا المقيقاي  اساب موار متبادت اارور ، وها ا الماوار المتباادت
باااي هااا ا العاااالن، ويااا هي ميرلوباااونتي الاااا تجااااوز شااات التصاااورات التاااي دعااات اليهاااا 
الم اهي العقلية والتجريبية بي تمديد التجربة ا دراشية. امن المقت المعربي. بهاو 

م لمااا  Objectiveعلاا مسااي الموااوع  Subjective  يعطاي الصادارة للا ات 
لم اليون شما أن    يدور امن دائرة المواوع مهماا الا ات متغااباا بعت العقليون ا

عنها، م لما بعت التجريبييون المسيون، ان النزعة ا ولا  هبت مشابرة بي ا عتقاد 
بوجود عالن بشر  مماا و ات مطلقاة متماررة مان اياود الطبيعاة ومساتقلة بشيانهاا، 

عند اصاماي ها   النزعاة ا ساوة يلا  بت ان العالن الطبيعي  ات    يعدو ان يشون 
ممااا لهاا   الاا ات الماارة الطليقااة والقائمااة باا اتها. أمااا اصااماي النزعااة ال انيااة، بهاان 

                                                           
دار مصاااااااااااااار للطباعةرمصاااااااااااااار:  ،زشريا:دراسااااااااااااااات بااااااااااااااي الفلساااااااااااااافة المعاصاااااااااااااارة ،اباااااااااااااراهين م1ر

 .514 ،1ج،م1968
والعلااو مفهااون يشاامت بااي الوااااع  م،ترانسااندنتاترهااو العلااو  اعتباار هوساارت ان مااا يتميااز باا  الااوعي 

لا ا يتاساب باي ها ا التعاالي عاالن  ،و ن الاوعي هاو وعاي بشايء دائمااا  ،الوجود ا نساني برمتا 
 .وال ات للمواوع و  مواجز بينهما ،الظواهر والعالن ا جتماعي ويتجلا المواوع لل ات
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علا نقيا أارانهن، ميع وااعوا نصاي اعينهنرالوااائعم التاي تقادمها لهان مواساهن 
مرة  وتجاربهن، بلن يجدوا وراء المادة أ  عالن م الي، ومن  ن انشروا عالن الميتابيزيقا

والااا  ا بااد، وهاا ا مااا دعااا ميرلوبااونتي باتيااا   يطااوة ماساامة تعلااو هاا   التفراااة أو 
ال نائية بين ال ات والموااوع، وياتن  لا  بتنظاين مان الاوعي، الا   يساهن باي تمدياد 
يطااااوات ا درا  العلمااااي مبتاااادءاا بلمظااااة ا نتبااااا  شمااااا يشااااير ميرلوبااااونتي: الماااا هي 

معربااة مااا نبمااع عناا ، ولااو   لاا  لمااا شنااا بم نااا  التجريبااي   ياارة اننااا نمتاااج الااا
عنا ، والماا هي العقلاي   ياارة اننااا نمتااج الااا جهاات ماا نبمااع عناا ، ولاو   لاا  لمااا 
شنا بم نا عن . وهما يتفقاان باي ان شااا منهماا   يادر  الاوعي ماات تعلما ،   يابا  

ممااادد سااالفاا  بهاا ا الجهااات الممااادد، بهااا ا المقصااد الااا   ماااا يااازات بار اااا ولشنااا  مقصاااد 
 .(1ونعني ا نتبا 

وااااد مااااوت ميرلوباااونتي ان يساااتفيد مااان مااا هي الجشاااطلت أوربلسااافة الصاااورةم، 
بتيلا عن تل  ال نائية التقليدية بين المادة والصورة، و هي الا انناا موجاودون منا  
البدايااة بااي مجاااترالشيفم. ميااع ياادعو ميرلوبااونتي الااا ااامااة بلساافة وااعيااة شيفيااة، 

لفشاااار بطبيعتاااا  نااااور يتجاااا  دائماااااا نمااااو شاااايء يمشاااان وصااااف  باناااا رشيفم بيقاااارر ان ا
 .(2أورشيفيةم

ان الشيفية  بد ان تشون متمياة من وجودنا نمنراناا ا يرم والعالن شظاواهر 
بااااارزة تنااااتظن امااااان الااااوعي، و  يااااتن هاااا ا ا  بتمديااااد الصاااافات والشيفيااااات الياصااااة 

ميا  ها   الصافات والشيفياات علاا انهاا با شاياءرانا ا ا يار ا العاالنم. شارط ان   ت
ياصااة بااالوعي، أ  انهااا ماان تشااشيتريل م الااوعي، شمااا شااان يعتقااد هوساارت، ا  ان 
ميرلوبونتي يشير الا ان هنا  عالمااا مقيقيااا يساتمد وجاود  مان الواااع ا صايت، أ  
العااالن بوجااود  الطبيعااي، الاا     دياات للااوعي و  للعقاات بااي اااافاء أ  شاايء بااي 

                                                           
مر  Merleau – Ponty , M. phenomenology of perception. P 36. 

تيسااير  :ترجمااة ،تااامات ديشارتيااة او المااديت الااا الفينومينولوجيااا :ادمونااد ،هوساارت :وانظاار ايااااا 
 .التامت الرابع واليامب :أنظر م،1958 :بيروتردار بيروت للطباعة والنشر ،شي  ا را

 .515ابراهين، زشريا: مصدر ساب ،   م2ر
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وه ا العاالن هاو ماا يسامي  ميرلوباونتي بالعاالن البادائي ا صالي، الا   يساب   تشوين ،
شااات معرباااة علمياااة، أو شماااا يطلااا  علي رالظلماااة ا صاااليةم أو  ل رالمجاااات المعاااتنم 
ا صلي ال   يسب  شت مجات علمي، وشت وعي تااملي، وشات تعبيار منطقاي، بهاي 

بدائية، ا نفعالية، السلبية، التي هي تل  الدائرة الماابت الواعية، اليفية، الامنية، ال
 .(1)ا صت بي شت وعي، وتامت، وتفشير، وتعبير

ان ماان اليطااا اعتبااار الصاافاترالشيفياتم الياصااة بالشاايء، صاافة ماان صاافات 
الوعي به ا الشيء، بي مين ان الفلسفة تعد الصفة أو الشيفية عنصاراا مان عناصار 

ليطا اعتبار الصفات أو الشيفيات الوعي مع ان  مواوع من مواوعات ، شما من ا
تااا يرات صااامت ، مااع انهااا بااي المقيقااة تشااير الااا معنااا ود لااة علااا الاادوان، وماان 
اليطا ا عتقاد باان الشايء ومعناا  مماددان تمدياداا شااماا وانهماا يشوناان اارباا مان 

هااا   الصااايم  باااد مااان توابرهاااا باااي العاااالن  (2المااااء باااي مساااتوة الصااافات والشيفياااات
رالبدائيم، ال   وصف  ميرلوبونتي وصفاا منب قاا مان معالجاة الفينومينولوجياا ا صلي

، وبااااامنها ا درا  وماهيااااة Essencesلمشااااشاتها الرئيسااااة بااااي تمديااااد الماهيااااات 
الوعي، والفينومينولوجيا   تشتفي با ل  بات تساعا الاا ارجااع الماهياات الاا مشانهاا 

بونتيرالظلمااة ا صااليةم أورالمجااات ا صاايت ماان الوجااود ا شمااا اطلاا  عليهااا ميرلو 
المعاااتنم ا ماااا دان مااان المساااتميت ان نفهااان ا نساااان والعاااالن ا  ابتاااداء مااان الوااعياااة 
المصااطنعةروااعية شيفيااةم التااي يعااي، بيهاااا، وهااي مماولااة ماان الفينومينولوجيااا لااارد 

 .(3ماهيات ا شياء الا مجالها الميو  ال   تظهر بي 
ء برنامجا  العلمااي باي صامين نظرياتا  بااي ا درا  ؛ وهناا يااعنا ميرلوباونتي ازا

و يرهماا ش يار، يصاف مان يالهاا عاااة  …المتم لة با نتبا ، وا مساب، والجسن 
 ا نا با ير وبالعالن.

                                                           
 .المصدر نفس  م1ر
مصاار: رالاادار القوميااة للطباعااة والنشاار ،الفتاااح: ا تجاهااات المعاصاارة بااي الفلسافةالديد ،عباد  م2ر

 .50،  م1966
 .49  ،مصدر ساب  :عبد الفتاح ،الديد  م3ر
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                 Perceptionالمحور الثاني: االدراك الحسي 
ساايةم هااي ان أيااة مماولااة تهاادف الااا وصااف المعطيااات المساايةرا دراشية ا الم

، ل ا يبدأ ميرلوبونتي بتسليط الاوء علا ا درا  (1بالارورة مماولة بينومينولوجيةر
  Constitutionوابعالاا ، ويفصاات بواااوح المراماات التااي يااتن بهااا عمليااة التشااوين 

والواوف علا الفعت   ا دراشي ا المسي بي مجال  الطبيعي بيجي ان ننتب  الا ان 
يلط بين ماهو امساب وبين ماهو مواوع لامساب أ  بشرة ا مساب التقليدية ت

ان الفشاااارة القديمااااة  تميااااز ا مساااااب ماااان الممسااااوب، بهااااي تفاااارا بااااي شااااعورنا 
با شاااياء ماااا نعااارف انااا  متاااوبر باااي ا شاااياء نفساااها، بهاااي تفتااارا علاااا امساسااانا 
بالمرئيات ماهو من اي  يصائ  ه   المرئيات، بوبقاا له   النظرية يغمر العالن 

جي مواسانا الاا ماد  يسامح لناا با نفصاات عنا  و  يتار  لناا برصاة الوصاوت اليار 
الاااا الاااوعي بالعاااالن الياااارجي  اتااا ، وبنااااءاا علاااا هااا ا يشاااون ا مسااااب ا اااراا متاااايراا 
يصدر عن الفشر وهو يتجا  نماو ا شاياء، بهاو يناتا عان الفشار وهاو مصاوي نماو 

رة التاي تتم ات العاالن الياارجي المرئيات، وه ا معنا  ان ا مساب هاو اللمظاة ا ييا
بيهاااا وانااا  لااا ل  بعياااد عااان المصااادر الااا   يتشاااون نتيجاااة لوجاااود  شماااا انااا  ينقصااا  
الواوح الازن، وبه ا تصبح الصفاترالشيفياتم الممددة التي تسواها الواعية بي 
معارا تعريفهاا لامسااب اشااياء م ات شات ا شاياء التااي نراهاا ونسامعها   عناصاار 

   ا شااياء هااي المواااوعات المتااايرة التااي ينشااا عنهااا الااوعي ياصااة بااالوعي. وهاا
العلمي، له ا يمشن ان نشير الا مقيقاة هاماة وهاي انا  ا ا شائنا ان نفهان ا مسااب 

 .م(2مقاا بعلينا ان نتجوت بانظارنا بي الميدان الساب  علا المواوعية

                                                           

(
م

Hamlyu , D.W. Sensation and Perception: Ahistory of The philosophy 

of perception. London: Routledge and Keggn paul. press , 1961. P. 

173.  
اياااااااااااااااااااااااا .50الديد ،عباااااااااااااااااااااد الفتاح:ا تجاهاااااااااااااااااااااات المعاصااااااااااااااااااااارة باااااااااااااااااااااي الفلسااااااااااااااااااااافة،  م2ر

 .81موريب:المرئي والامرئي،  ،ميرلوبونتي:أنظر
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اورالعاالن ها ا الموااف واااح ا شماا  شرناا انفااا ا مان ياات اساتقالية الموااوع 
اليااارجيم عاان الااوعي، مينمااا اعتباار ميرلوبااونتي بااان العااااة القائمااة بااين ا نسااان 
وعالماا  انمااا هااي مناا  البدايااة عااااة مشااارشة تقااون عل التبااادت وماان هنااا بااان ا درا  
المسي هو بي صميم  عودة الا ا شياء، ورجوع الاا تلا  المعرباة ا ولياة الساابقة 

ان  م(1لن نقت بان  اسلوي من اساليي الشينوناة باي العاالن علا شت معربة علمية، ان
أ  مااا اباات تامليااة لشينونااة   Pre – reflectiveا درا  يعااد سااابقاا علااا التاماات  

الاا ات بااي العااالن المعااا، بااا درا  مااا هااو ا  انفتاااح اولااي علااا العااالن، بهاان يتتبااع 
عااالن اليااارجي، والتااي   اماساايب معينااة تجااا  ا لااوان وا شااشات واليطااوط العامااة لل

يمشاان ان تصاات مرملااة التاماات، ويمااو  هاا ا ا درا  شاايئاا مجهااو ا او  ياار شيصااي 
بااي مااد  اتاا ، ان ا درا  لاايب بم ابااة علاان العااالن، اناا    يعااد بعاااا، باات هااو يلفيااة 

BacKground       تنب اا  ماان يالهااا جميااع ا بعااات، ويفتاارا مساابقاا ماان اباات هاا
 .م(2ا بعات

التعبير لميرلوبونتي ماوت ا درا  المساي ييتلاف باي نقطاة جوهرياة ماع  ان ه ا
وهااو   Immanenceهوساارت، الاا   اعتباار ان ا درا  المسااي هااو نفساا  ا مت ااات 

نمااط ماان انماااط   الااوعي، شمااا ان هوساارت راة بااي ا درا  المسااي اناا  يتااالف ماان 
درا  المواااوع عنصاارين همااا: معايشااة ا متمااا ت ا دراشيااة بصاافتها ممتااوة  اان ا

من يات الممتوة، أ  بعبارة ايرة ان ا متما ت تشير بواسطة ممتويات معطاة 
بااي الااوعي الااا ممتويااات اياارة  ياار معطاااة وهنااا تميااز وااااح بااين بعاات ا درا  
وممتوا : باستماع الصوت هو ليب الصوت نفس ، لشن وعلا الر ن من ه ا التميز 

ا  ان هوسرت شان يصف ه   التجرباة ا دراشياة  بين ا بعات ا دراشية وممتوياتها،
اااامن الياصاااية الترانساااندنتالية للااا ات التاااي تاااربا شااات العاااااات القبلياااة لاماطاااة 

وهااهو يعبار عان التجرباة ا دراشياة المساية بيقاوت: اناا   أرة   Essenceبالماهياة 

                                                           
 .513  ،دراسات بي الفلسفة المعاصرة :زشريا ،ابراهين م1ر
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Merleau. Ponty , M. Phenomenology of Perception. Translated C. 

Smith , London , Routledge and Kegan Paul , 1962. p. 51. 
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ع  مساسااااتي بااااللون بااات أرة اشاااياء ملوناااة، و  أسااامع امساساااات الصاااوت بااات أسااام
 .م(1ا نية المغني وهو يغنيها

وهنااا ايااااا نامااظ باننااا عناادما يشااون لاادينا تصااور او مشاان عاان مصااان علااا 
سااابيت الم اااات، بانااا  مصاااان ماشاناااا ااااد صااارنا الاااا تصاااور  او المشااان عليااا ، ولااايب 
اماسيسنا لمظة النظر الا المصان او استماع صهيل ، وامتاشنا  ماسيب ليسات 

مجرد ماور لممتوة مسي، وهو اطااااا لايب بفعات، باي بعاا، بان ا مساب هو 
جملااة تجربااة ادراشيةرمساايةم، وماان يااات التجاااري العامااة بااي مياتنااا اصاابمنا نفاار  
تفراة واامة بين ا مساب وبين المشن، به   التجاري علمتنا ان المشن هاو اتياا  

ت لمظاات مواف ما ، ان  يتج  الا معربة اشياء تعود بالفائدة علا الشاي  باي شا
ميات ، اما ا مساب بهاو علاا العشاب مان  لا  يتعلا  بالمظااهر ويلما  نفسا  بهاا 
دون ان يسعا للسيطرة عليها او معربة مقيقتها. وه ا يسوانا بادور  الاا الشاان عان 
ا يتاف الجوهر  بين ا درا  وباين المشان، باا درا  هاو اماتا  المعناا الادايلي 

شان، وها ا معناا  ان ظااهرة ا درا  المقيقاي تقادن بي الممسوسات ابت اصادار أ  م
 .م(2د لة ملتصقة بالرموز والمشن ليب سوة التعبير ا يتيار  عنها

با درا  دائماا ماياي  مواع  بي اطار مانسميةربالمجات ا دراشيم وه ا المجاات 
ت ا دراشي يعد بنية  ات معنا وليست ظاهرة بردية مميازة، وها ا ماا يجعلناا ان نجما

 المسائت التالية:
 او ا: من الارور  ان يشون ا درا   ا معنا وبنية. 

 انياااا: يتميااز مااا هااو ماادر  بااالتنظين والاا   يعااد ممفاازاا وميلوااااا وأياااا منفتماااا علااا 
 ا نماط التنظيمية ا يرة.

 ال ااااا: ان الشااايء المااادر  لااايب معطاااا او مقااادن للشاااي  المااادر  بصااافت  مااااوراا 
باات ان التجربااة ا دراشيااة ممملااة بعناصاار الغياااي والماااور وان  صااريماا   وتاماااا،

                                                           
مر
 Husserl , Edmund ,Formal and Transcendental Logic. Translated by 

Dorion Camis , M. Nijhoff , The Hague , 1969. p. 187. 
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اليطاوط المميازة لماا هاو مااار و ائااي باي التجرباة تتغيار وتتادايت عبار ا نشااطة 
 ا دراشية.

 .م(1رابعاا: ان التجربة ا دراشية ليست بعاا  هنياا تاماا او متا بشرياا 
ات ا دراشاااي بالجساااد وسااوف ناماااظ بيماااا بعااد شياااف ان ميرلوباااونتي يااربط المجااا

 ربطاا بينومينولوجياا من يات نظرية الجسد.
وا مساب شما يقوت ميرلوبونتي هو ا تصات المياو  بالعاالن الا   يجعات منا   

عالماااا مااااراا شمشااان اليااف بااي مياتنااا، ويرجااع  لياا  هاا ا الاااري ماان الش ابااة التااي 
ي تسعا المعربة الا تفشيش ، تشمت شاا من المد ر  والمدَر ، بهو النسيا الغالي الت

واهن لمظة من لمظات ا درا  هي لمظة بزوع عالن مقيقي صميح، وتفتح امامناا 
عملياااة ا ساااتيا  المااااهو  لفشااارة العاااالن " مجاااا ا ظاهريااااا " يمشنناااا ا ن تمدياااد  

. وا مساب ال   نمس ، والرمياة التاي نراهاا، ليسات بشاراا م(2ومصر  بطريقة اصوي
نارة ا اا  م(3للرمياة ولشنهاا رمياة وامسااب شيبارة يرسااء لمعناا اياربلامساب او 

ان ا درا  المسااااي بصاااافت  بعاااااا متجهاااااا الااااا مواااااوع، هااااو الاااا   يااااافي علااااا 
المواااوع مياااة، بااالمب ب اتاا رأعمام، وباا ل  بااان مواااوع ا درا    ولاان يعطااا 

تاا  تاادريجياا ماان بااي التم اات والمعاينااة علااا نموراسااتنفاد م وبشليتاا ، بهااو يقاادن لنااا  ا
يات الششف عن ماامين اباا  الميتلفة ومن ياات ا باا  الجديادة المتفتماة مان 

 .م(4يات با ه   الماامين
وشمااا  شرنااا مساابقاا عاان ا سااتفادة التااي ابادهااا ميرلوبااونتي ماان ماا هي الششااطلت 
 بااربا ال نائيااة التقليديااة بااين المااادة والصااورة، تتششااف هنااا الموااااف وتتماادة الاارمة

                                                           
 ..245  ،بلسفة ا تصات اليطابي :الطويراي، عبد اه م1ر
 .53  ،مصدر ساب  ،الديد ، عبد الفتاح م2ر
ا ي نيقااو   :مراجعاة ،المرئااي وا مرئاي، ترجمااة: د. ساعاد ممماد يااار :ميرلوباونتي، ماوريب م3ر

 .224  ،من بصت مامظات العمت م،1987 :بغدادردا ر، دار الشمون ال قابية العامة
ر للطباعاااااااااااااااااة دار التناااااااااااااااااوي ،ياااااااااااااااااور ، انطوان:ماااااااااااااااااديت الاااااااااااااااااا الفلسااااااااااااااااافة الظاهراتياااااااااااااااااة م4ر

 Husserl , E. CarTesian:؛ ايااااااا أنظاااار141م، 1984والنشاااارربيروت:

Medilations. pp. 82 – 83  
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وتتومد ا هداف بين النظرية الفلسفية وعلن النفب ويصوصااا باي مجاات الفان. يارة 
علماء نفاب الجشاطلت بانناا ا ا تمشناا مان ايتباار تجرباة ا درا  المساي علاا نماو 
يعتمااد ا درا  الفطاار  الساالين ساانجدها مملفااة ماان اشااشات وهيئااات، بااي مااين تعتمااد 

وصاااااو ا الاااااا الجاااااوهر الفينومينولاااااوجي الفينومينولوجياااااا الاااااا ايتااااازات هااااا   الهيئاااااات 
الششاني، ويساعا علمااء نفاب الجشاطلت الاا ايجااد العاااة الطبيعياة الناشائة عان 
عااااة تناظرياااة مااع الوظاااائف التنظيمياااة الطبيعيااة للااادماع وللجهاااز العصااابي، وهناااا 
تلتقااي الجشااطلت مااع الفينومينولوجيااا بتاشياادها علااا طبيعااة هاا   ا شااشات والهيئااات 

 .م(1ظواهر ادراشية مسية  ات بنية اصدية تتج  الا ظواهر العالن بصفتها
شمااا ان لقاااء النظريااة الفلساافية بمياادان الجشااطلت، متجاااوزة ا دعاااءات النفسااية، 
تصبح معنا التجربة ا دراشياة المساية ومقيقتهاا وارتباطاتهاا  يار ناتجاة عان تاااي 

لمشانياة والشيفياة الياصاة بها ا ا مساسات بطريقة الصدبة وانما يمشن تمدياد القاين ا
التاااااي، وهااا ا يقودناااا الاااا وصاااف الموااااوعات والعاااالن علاااا نماااو ماااا للاااوعي ان 
يظهاار، شمااا اناا  ياادبعنا الااا ان نتساااءت مااا ا ا لاان يشاان هاا ا العااالن الماااار مباشاارة 
تمت امساساتنا بهو الومياد الا   نعرباة، وماا لان يشان هاو اياااا وماد  الا   يتيسار 

 .م(2 لنا الشان عن
نيل  من ه ا الاا ان ميرلوباونتي يمادد مشاروعة ا بساتمولوجي بانطااا  باي 
التجربة ا دراشية اليارجية، أ  الشيء ابت ان يصبح مواوعاا بينومينولوجياا، وه ا 
وااح بي اهتمام  الشبير بالوجود المقيقي لاشياء المتجلياة بشيفياتهاا وصافاتها باي 

وشااواهدنا الصاااداة لمظااة ا نتبااا  وتجاادر ا شااارة هنااا  الوااااع امااان ماادرشاتنا المسااية،
الاااا اهمياااة ا نتباااا  بوصاااف  بعااااا  دراشياااا مقيقيااااا بعاااا ا، وماااا لااا  مااان ارتبااااط مباشااار 
بالوعي، ابت شروع التجربة الباطنية بالعمت، بت ان الوعي هو انتباا ، وان عملياتا ، 

                                                           
مر
 Roche , Maurice. phenomenology , Language and The Social 

Sciences.Routledge and Kegan paul , London and Boston , Press 

1973.. p. 160. 
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علاا مساتوة ا درا ، وا درا  متا العمليات التفشيرية،  بد لها من ان توجد دوماا 
هاو تماياع الاوعي والعاالن باي بعاات ا نتباا ، وهاو الا   يهاي العملياات المسااية  ات 
الد لاة المباشاارة يهبهااا ملااا د لتهااا ا وياااع الجسااد، جسااد ، بااي مشاناا  الصااميح، 
بااات جاازء وامااد منرالمنظاار الشبياارم للعااالن، وتمققاا  المااالي ا ويماانح اللغااة موهبتهااا 

 .م(1ةا دراشي
بااالوعي لاا  ا مشانيااة والقاادرة علااا ان يظهاار بعااا الظاااهرات بواسااطة ا نتبااا ، 
وهاا   الظاااهرات تبنااي وماادة المواااوع او وماادة الشاايء الماادر  بااي بعااد جديااد، انهااا 
تمياات هاا   الوماادة الااا مظهاار جديااد بعااد ان تقااون بتمطيمهااا، با نتبااا  لاايب تااداعياا 

ا نتباااااا  عاااااودة الفشااااارة المسااااايطرة علاااااا للصاااااور او تاااااوارداا للمعااااااني، شااااا ل  لااااايب 
موااااوعاتها الاااا  اتهاااا، انماااا ا نتباااا  هاااو التشاااوين العملاااي لموااااوع جدياااد يششاااف 
ويسيطر علا مالن يشن اد عرف    شاب   ير ممدد متا  لا  الماين. والموااوع 
هو ال   يادبع ا نتباا  الاا الساير، وباي الواات نفسا  يساتعيد وااع  باي شات لمظاة 

 .م(2ي موزت تمت سطوت  وب
وهش ا يجد ا نتبا  نفس  مغروساا بي مياة الوعي ويجهار مريتا  باي عادن مباا ة 

وشما يقوت ميرلوبونتي بي مملف  القين " مغامرات  ،متا يستولي علا مواوع بعلي
الديالشتي  " ان ا نتبا  هو " ادرا  بار  باين د لتاين او اش ار " ليقودناا الاا اشتماات 

 ،المتامن روابط ا نا وا ير والعالن مان ياات نظرياة الجساد درس  ا بستمولوجي
والتااااي ماااان يالهااااا وصاااات التطااااور الفشاااار  اعلااااا مسااااتوة لاااا  بااااي الفشاااار الفرنسااااي 

 .المعاصر
تعاد                Theory of body          نظريـة الجسـد :المحـور الثالـث

اا باي  ماطاة الل اان عان نظرية الجسد وامدة من النظريات المهمة التي أدت دوراا شبير 

                                                           
موروساااااااااااااير،ادوار:الفشر الفااااااااااااارنيب المعاصااااااااااااار، ترجماااااااااااااة: د.عاااااااااااااادت العاااااااااااااو ا، منشاااااااااااااورات م ر

 .55م،  1978عويداتربيروت:
 .52  ،الديد ، عبد الفتاح: مصدر ساب  م2ر
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وشونهاا نظرياة  ،لادة ميرلوباونتي ،رصاد العاااة ا بينومينولوجياا ا باين ا ناا وا يار
وااعياااااة تعمااااات علاااااا تفساااااير آلياااااة ارتبااااااط الااااا ات بالموااااااوع علاااااا وبااااا  المعاااااايير 

 .ا نطولوجية وا بستمولوجية

ن يشااون يتوصاات ميرلوبااونتي الااا نتيجااة ممداهااا اناا  عاان طرياا  الجسااد يمشاان ا     
وهو اوة مدرشة  و بعالية  .ا نسان بي العالن وايااا يتجلا بواسطت  ل ات  وا يرين

ونمااط جديااد ماان انماااط ا درا  المسااي شمااا يقااوت  ،Synthesisتوليفيااة ا تجميعيااة 
بالجسد والعاالن متوالفاان  .م(1" نمط من ا لتمان بين الجسد والعالن " :ميرلوبونتي ان 

بات  ،بمعنا ان شااا منهماا منفاتح علاا ا يار ،بوصفهما جسداا للشيء وشيئاا للجسد
همااا بم ابااة بنيااة وجوديااة  زمااة لاياار بااي اطااار العااااة القصاادية للجسااد المعااا، 

بالعااااة بااين الجسااد وا شااياء الطبيعيااة ماان  ياار الممشاان وصاافها بااي اطااار  ،شونياااا 
بقااادر ماااا يشاااون اااارور  تصاااور هااا   العاااااة باااين الجساااد وا جساااان عاااااة ساااببية 

الطبيعيااة بااي العااالن بااي اطااار اياار هااو اطااار ماانح للمعنااا عباار الجسااد ماان يااات 
با  ااارة المسااية ليساات نتااائا لتااا يرات  .العاااة المشااترشة بااين الجسااد وعااالن الطبيعاة

بقادر  ، ارات اليارجياةالمواف المقيقي يارج الجسد والتي تمفاز ا درا  تجاا  ا سات
با  اارة تششاف عان الواااع الا   مان  ،ما هو الشي  المدر  شما يقوت ميرلوباونتي

أمااا مااا  ،يالاا  يسااتجيي العاااو  اتاا  تلقائياااا وبعفويااة لاشااياء ماان مولاا  بااي العااالن
يي  اإل ارة المسية نجد ميرلوبونتي يرشز علا الوظيفاة العااوية للجساد والتاي   

بالجسااد يعااد لمظااة ماساامة بااي تشااشيت  ،اشاااا لاانمط مماادد ماان اإل ااارةتعاادو شونهااا ادر 
وهاا   ا شااياء شائنااة عبااار اجسااادنا التااي  ،بهنالاا  اشااياء لنااا جميعاااا  ،العااالن الطبيعااي

علا ه ا ا ساب يبين ميرلوبونتي ان البناء  ،م(2تصامبنا بي جميع ابعالنا اإلدراشية
مرملاة مهماة مان مرامات ا درا   مالجسادروانا  أ  ،ا نطولوجي يتواف علاا الجساد

ويشارع الجساد باالظهور  .ونقطة التقاء مساسة لمظة تصادن الاوعي بالعاالن ،المسي

                                                           
م1ر
 Merleau – Ponty , M. Ibid. p. 212. 

 .244   ،مصدر ساب  :عبد اه ،الطويراي م2ر
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وتلاا  هااي  ،وبالششااف عاان اسااتار  امااان نفساا  او ا وماان  اان امااان ا ياار والعااالن  انياااا 
ابساااتمولوجية علمياااة يعشساااها ميرلوباااونتي باااي مرملاااة بشرياااة متطاااورة و ات منهجياااة 

 .من مناها البمع الفلسفيتمليلية 
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وتجااااادر ا شاااااارة هناااااا الاااااا انناااااا يجاااااي ان نمياااااز وان نفهااااان الفااااار  باااااين الجساااااد 
بالفار  بينهما شما هو بين المواوع  ،والجسد الفينومينولوجي مالمواوعيرالطبيعي

والموااااااااااوع الفينومينولاااااااااوجي  ،Natural Objectiveمالشااااااااايئيرالطبيعاااااااااي
Phenomenological Objective

ساااد الطبيعاااي دائمااااا ماااا يجاااد نفسااا  والج ،(1)
وهااا ا الجساااد يمشااان النظااار اليااا   ،مماطااااا وجااازءاا مااان ا شاااياء الموجاااودة باااي العاااالن

وتجزئتا  بسايولوجياا وتشاريمياا علاا اسااب شاون ها   ا جازاء وا عاااء  ات موااااع 
امااا الجساااد الفينومينولاااوجي بهاااو الجساااد المعاااا،  ،ووظااائف مماااددة باااي اطاااار الشااات

ال   تشلن عن  هوسرت بي  مالعالن المعا،ررلوبونتي من عالم  المقيقيال   نقل  مي
وهااو جسااد اصااد  بااي اطااار  ياار  ،ازمااة العلااون ا وربيااة والفينومينولوجيااا المتعاليااة

ان  الجسد ال   يرة بي بعت الرميةرالعلمية ا دراشيةم، باالفر  هناا باين  ،مواوعي
المعااا، تجربااة انمااا هااو باار  ادراشااي الجسااد بوصااف  شاايئاا مرئياااا بااي العااالن والجسااد 

ويجاي ان ياتن  .م(2بمن  ير المعقوت ان يمل  ا نسان جسدين باي واات واماد ،بقط
هاااا ا مااااان ياااااات تنظاااااين وظيفاااااي مااااان ابااااات الاااااوعي الااااا   هاااااو شلااااا  وظيفاااااة للجساااااد 

بهو جسد م شايٌا  ،بالجسد المواوعي بوصف  شيئاا يعد جسداا مدرشاا  .م(3المواوعي
بالجساااااااد الموااااااااوعي لااااااايب بالشاااااااشت المقيقاااااااي للجساااااااد  .ومعاااااااا، باااااااي آن واماااااااد

أ  الشاااشت أو الااانمط المقيقاااي الااا   نعايشااا ؛ انااا  لااايب اش ااار مااان  ،الفينومينولاااوجي
وهاا ا يعنااي ان الجسااد المعااا، اعلااا مرتبااة  .م(4صااورة مساالوبة لاا ل  الجسااد المعااا،

، علااا اسااب ان الجسااد المعااا، يااااع للتجربااة مالمتشاايءرمان الجسااد المواااوعي
ومينولوجيااة، بااي مقاباات الجسااد المواااوعي الاا   يياااع تماات ايتبااار الرميااة الفين

و لااا   .وا نتبااا  وهاااو بااي مرملاااة اسااتعداد وتموااااع شااي يساااتقطي ماان ابااات الااوعي

                                                           
 .125   ،المرئي والامرئي :ميرلوبونتي :انظر م1ر
 .244   ،مصدر ساب  :عبد اه ،الطويراي م2ر
 .182   ،المرئي والامرئي :ميرلوبونتي م3ر

م4ر
Merleau – Ponty , M. Ibid. p. 437. 
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ويتجوف بي  جسد ما  ،جسداام مرئياا معيناا بششت مناسيرالمدع يشمن بي ان يمر 
 .م(1بناان  النسيا المشتر  ال   صنعت من  شت ال م  مرئيرمعنا

وميرلوبونتي ا م ل  بي  ل  شم ت شت من جبرييت مارسيت وسارتر ا يهتن بدراسة 
وشاايئاا متمياازاا بااي المشااان، وجهااازاا  ،بيدرساا  علااا التااوالي بوصااف  مواااوعاا  ،الجسااد
وشاات هاا   الوظااائف  ،وبوصااف  موجااوداا جنسااياا، وأداة للتعبياار أو الشان..الاا  ،مرشياااا 

 .يتمقاا  عاان طريقاا  وجودنااا بااي العااالن ،ووساايطاا  ،أداةالجساادم ماااماا، و رتجعاات ماان
عادة اولياةم أو أساساية هاي الشارط لغيرهاا مان العاادات، بات ان ربليب جسمي مجرد
شاات وظائفاا  مرتبطااة بالمرشااة العامااة لوجااود  بااي   م،نظااان تاايزر رجساامي هااو بم ابااة

ع، و  وشاااوني متفتمااااا للوااااا ،ومااان  ااان بانااا  يعبااار عااان مااااور  أماااان العاااالن ،العاااالن
تنمصر وظيفة الجسن بي ان  وسيلة تعبير طبيعية وبوصف  أداة بي الشان والتعبير 
 ،والبيان، وانما تتم ت ايااا وظيفة الجسن بي ان  أداة بي تمويت ا بشاار الاا أشاياء

شاااان  .م(2ومااااور أماااان العاااالن وأماااان ا يااارين ،وتعبيااار ،بالجسااان باااي صاااميم   درا 
 .م(3أو شصلة جوهرية الجسد ا نساني شجزء مفشر

أ   Intersubjectivityوتتاح نظرية الجسن اش ر من يات مفهون التا اوت 
عاااااة ا ناااا باااا ير. مياااع انناااا نجاااد ان ا تصاااات باااين الااا وات مشفاااوت بمشااان تلااا  
العااااة ا وليااة التااي تربطنااا بعااالن مشااتر . ولاايب ماان شااان وجوديااة ميرلوبااونتي ان 

 ممااورنا اماان ا يارينربات هاي تعياد اليناا ،بمساي مالنماورنا اماان العارتعيد الينا
 .م(4ايااا 

ويوظف ميرلوبونتي مفهوم  للت اوت علا أساب التوابقية المشترشة باي التجرباة 
بال اتيااة تشاات  د لتهااا ماان مفهااون " شااي  الجسااد "  ،ا دراشيااة للعااالن بااين الاا وات

Body – Sabject، جسااد صااامي  ا نسااان شوماادة جساادية مدرشااة واعيةااا أ ر
                                                           

 .182   ،المرئي والامرئي :ميرلوبونتي م1ر
 .517   ،دراسات بي الفلسفة المعاصرة :زشريا ،ابراهين م2ر
 .162   ،المرئي والامرئي :ميرلوبونتي م3ر
 .519   ،مصدر ساب  :ابراهين م4ر
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 ،Intersubjectiveبالمواوعية أو الشيئية عند ميرلوبونتي تعني الت اوت  م.وعي
بمعنااا ان الشاايء بااين  اتاااي بااي مالااة معربتاا  أو التعااارف علياا  ماان ابااات  وات أو 

بالشايء أو الموااوع  .شيو  عديادة بانفب الطريقاة مينماا يشاون شتجرباة مشاترشة
ب شفشااارة ولشااان ششااايء راسااا  ومقيقاااي الماادر  يصااابح معروبااااا لهااام ء الشااايو  لااي

Concrete، والشااايء وشااا ل  التااا اوت تعناااي  مشاااي  الجسااادروهناااا  عاااااة باااين
باااالتعرف علااااا الشااايء بواسااااطة شاااايو   .م(1العاااادة المشااااترشة لشااايو  ا جساااااد

بالتاااا اوت مااااا هااااي ا   ،يعنااااي ان  لاااا  الشاااايء مواااااوعي بشااااشت مقيقااااي ،عدياااادة
شنظااان لجميااع ماادرشاتي باااي  ،و جسااد م لمااا هاا :مواااوعية شمااا يقااوت ميرلوبااونتي

شاا ل  هااو جساد ا يرااا شماماات لساالو   ،يتوصاات لوماادة ا شااياء التاي ادرشهااا ،العاالن
يقدن لي اتصاا ا  ،رمز  يجتع  ات  بعيداا عن شون  ظاهرة من الظواهر الياصة بي
أو بعباارة ايارة  ،مقيقياا، ويافي علا اشيائي المدرشة بعاداا جدياداا لشينوناة التا اوت

باااااالمعنا المقصاااااود للموااااااوعية والتااااا اوت هناااااا يعناااااي بالاااااارورة  .م(2الموااااااوعية
 .ا ستعداد واليبرة المشترشة بين ال وات تجا  الشيء المدر 

أن العاااة بيناي وباين ا يار  مالوجاود والعادنروا ا شان سارتر اد توهن بي شتاب 
"  اتااا " باميات   يمشن ان تيرج عن امد آمارين ؛ و نناي اماا ان اجعات مان نفساي 

بادعاا   ،ا ياار الااا  " مواااوع "، وامااا ان انظاار الااا " ا ياار " علااا اناا  "  ات "
ااا ان مواااف  يميلنااي الااا " مواااوع " بااان ميرلوبااونتي يقررااا علااا العشااب ماان  لاا 

شماا ان ماوافي مان  ،ا ير مني   يميلني الاا مجارد " موااوع " باي مجاات بصار 
والواااع انا  شماا  .د " مواوع " باي مجاات بصار ا ير   يمشن ان يميل  الا مجر 

بشا ل  جسان " ا يار " بالنسابة  ،ان " جسمي " ليب مجرد " موااوع " بالنسابة  لايا 
وآية  لا  انناي اشاعر باان لايار " جساماا  . ليا ليب مجرد " شيء " أو " مواوع "

ني علاا " ياصاا مما اا بي تشوين  لجسمي؛واد اهيي " با ير " ان يجيء بيسااعد
                                                           

مر  Merleau. Pouty , M. Primacy of Perception. J. Edie , ed ,(Evanston: 

North western University Press , 1984) p. 18. 
مر  Ibid. p. 18. 
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اا شاان نزمازح معااا ا ما اا ا ممااا  قاياا أو سايارة متعطلاة ؛ وباي :القياان بعمات مشاتر 
 .م(1ه   المالة يشون جسن " ا ير " اد اناااف الاا جسامي، بشوناا معااا شااا واماداا 
اننااا  .ويعنااي  لاا  اناا    يوجااد بقااط تنااابب بينااي وبااين ا ياار ولشاان تعاااون وظيفااي

 .م(2نعمت معاا شجسد وامد

يماددها ميرلوباونتي بالتفاعات ا دراشاي  ،ان ه   الومدة ا نطولوجية بين الا وات
بعادما رباع ميرلوباونتي مااجز القلا  الا   براا  ساارتر  ،القائن علا البناا المعربياة

 ،لقااد شاارر القااائلون القااوت الااا درجااة تبعااع السااان .عنااوةا واصااراراا بااين ا نااا وا ياار
وعااد وا  لاا  تصااريماا ماان سااارتر   اااو ا ماان  ،ون "ا ياار  :شاارروا اااوت " الجمااين هااو

اجااات مااان الجاااائز ان يغااادو مااااور اآليااار باااي  اتاااي  ،اااااوات أماااد اشااايا  روايتااا 
 ،مااادان الشااعور با نااا   يسااتطيع ا  بااان يماار بشااعور ا ياار ،جميماااا بالنساابة لااي

 ،ياروان الماساة تولاد ماع ا  ،وشان ه ا الشعور ا يير يبقيني أمان مرآتي الياصة
 .(3)و  وجود  ية عزلة تمشن ا نسان من ا بات من  ل 

نساتطيع ان نتوصات الاا وجاود وجهاة نظار  ،علا أياة ماات ،وبي اطار الت اوت
مشترشة بيننا علا الر ن من امشانية ا يتاف نتيجة للفروااات ا دراشياة لشات واماد 

يااادلف شاااامان  ،شيااااا باااادرا  ا يااار بعياااداا عااان ااتماااان الواااااع الياااا  باااي ادرا ،مناااا
لااوااعي ومقيقتااي المدرشااة ماان ابلااي شمااا هااو ممشاان ان يشااون ادراشااي بم ابااة ااامان 

باااانمن   نتعاااارف علااااا عالمنااااا اليااااارجي  .وتاشيديااااة لمقيقااااة ووااااااع ا ياااار المدرشااااة
المميط بنا بقط من يات اشتباشنا مع  بقدر ما يتن ه ا التعرف مان ياات عااتناا 

با نسااان يتعااارف علااا عالماا  مااان  .هااا ا العااالن المعااا، بااا يرين الاا ين يشااارشوننا
يات مشاهدت  لسلوشيات وابعات ا يرين أو العالن عن طري  ا يرين يقودنا متماا 

واد مق  ميرلوباونتي ها ا التايلف مان ياات الفهان  ،م(4لفهن  واتنا وعوالمنا بالارورة
                                                           

 .520   ،مصدر ساب  :ابراهين م1ر
 .195   ،المرئي والامرئي :ميرلوبونتيم 2ر
 .45   ،الفشر الفرنسي المعاصر :ادوار ،موروسير م3ر
 .257   ،مصدر ساب  :الطويراي م4ر
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  هوسارت مارة ايارة باي بعادما لجاا الاا نظرياة اساتا  ،والتعرف وا درا  بين ال وات
التااي هااي مواااوع  Intentionalityوالتاازن بشاارة القصاادية  ،الماانها الفينومينولااوجي

 .دراستنا بي الممور التالي
 
 

  Intentionalityالقصدية                      :المحور الرابع
ان بشرة الوجود بي العالن تارادف عادداا مان المفاردات المعبارة عان مفااهين تتشارر 

يسااااتيدمها لتمديااااد المقيقااااة البشاااارية ؛ شااااالوجود  ،تابااااات مااااوريب ميرلوبااااونتيبااااي ش
أ  تجاااوز المعطااام. والقصاادية  لاا  المفهااون الماساان الاا   يشااشت العمااود روالتجاااوز

 .والتي تبناها ميرلوبونتي ولشن من منظور ميتلف ،الفقر  لفينومينولوجيا هوسرت
جي ؛ ان الااوعي ينومينولااو تعنااي القصاادية شمااا عباار عنهااا هوساارت بااي البمااع الف

، وان  أ  الوعي يوجد بي صلة اصيلة وبدائية مع العالن وان  برمت  هو وعي بشيء
 .متج  نمو العالن

باااان هناااا   ،و ن هناااا  طرائااا  عديااادة ميتلفاااة للاااوعي عنااادما يشاااون باااي العاااالن
وبعاااا المقاصاااد وااااامة لنفساااها  ،طرائااا  ميتلفاااة للاااوعي باااي اصاااديت  لموااااوع 

علااا ساابيت الم ااات اااد يشااون لاادينا  ممعلومااةرأش اار ماان شونهااا معاشااةمروأياارة تشااون
انطباع عن شيء  ير وااح أو بي  ير ممل  بي  ربة ديلناها لتونا و  نقدر ان 
نقوت لما ا َنايا م ات ها ا ا نطبااع  ان نشتشاف بيماا بعاد سابي ا نطبااع الا   تشاون 

و مما ات نقادر ان نشاون وعلاا نما .م(1لدينا ؛ شالمواوع  ير المنسجن  طاار لوماة
صورة دايقة بالغة الواوح عن شاي  ماا مان طريقاة لبسا  لمابسا  أو مان الغرباة 

بااادون اساااتطاعتنا علاااا ا بصااااح عااان المنطااا  الااا   اعتمااادنا  باااي  ،التاااي يساااشنها

                                                           
مر
  Spurling , Laurie.Phenomenology and The social World. Founded by 

Karl Mannheim , Editor: John Rex , University of Warwick , Routledge 

and Kegan paul , London , Henley and Boston , First published in 1977.p. 

16. 
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علاا سابيت الم اات رأو ان نسدد التفاصيت شلهاا لمابسا  أو ا ااع  ربتا  ،استنتاجاتنا
هناااا ولتواااايح مساااتوة القصااادية لجاااا ميرلوباااونتي  م. لاااون اميصااا  أو ا طياااة منامااا

ا اصادية ا بعاات  :اساتناداا علاا هوسارت الاا التميياز باين ناوعين مان القصادية هماا
. م(1التااي تتناااوت امشامنااا وتعباار عاان ارادتنااا عناادما نتياا  بااوعي منااا وبارادتنااا موافاااا 

الااارد التاااي تتمقااا  مااان ياااات  م Intentional Operateرا جرائياااة والقصااادية
والتي يشيصها ميرلوبونتي  مPhenomenological Reductionرالفينومينولوجي

بقولا  " هااي مااا تااتميا عان الوماادة الطبيعيااة  ياار التنبمياة للعااالن ولمياتنااا وتظهاار 
وباي المشاهد الا   نارا  اش ار مان تجليهاا باي المعرباة  ،وتتجلا بي ر باتنا وتقويماتنا

ت معربتنااا ترجمتاا  الااا لغااة دايقااة   لاابب المواااوعية بهااي تقاادن الاان  الاا   تماااو 
 .م(2بيها

ويرة ميرلوباونتي ان ها   الفشارة للقصادية ا جرائياة هاي ا عما   اوراا للقصادية 
وعندما يشاااير ميرلوبااااونتي الاااا النوايااااا أو ،روالتاااي تهاااادف الفينومينولوجياااا توااااايمها

ن يمادد  يار المقاصد بان  يعني مقاصد اجرائية وليست مقاصاد أو نواياا واعياة ماا لا
 م. ل 

ان القصاااادية ا جرائياااااة هاااااي تلاااا  القصااااادية التاااااي يسااااقط بيهاااااا الاااااوعي مميطااااااا 
ومااااا يميااااز هاااا    .وهااااي مماااايط أو وسااااط يعااااي، بياااا  ،مااااوت نفساااا  موانسااااانياا رممنساااااا 

 ،القصدية عن اصدية ا بعات هاو ان القصادية ا جرائياة  يار تنبمياة و يار ابشارياة
واااامة وطوعيااة بااااا عاان ابعااات المشاان  أ  مااا يقاادن ا ساااب  يااة ابعااات اصاادية

والعااة بين القصادية ا جرائياة والعاالن هاي عاااة وجاود وليسات  ،والتفشير التعليلي
 لاا   ن وماادة العااالن اباات ان يتياا  اطاااراا ماان اباات المعربااة ماان بعاات  ،عااااة معربااة

ناااا تما ااات معاااين هاااي ومااادة معاشاااة شاااون العاااالن موجاااوداا وجاااوداا مباشاااراا وموجاااوداا ه
بالييااارات التااي نتياا ها بااي مياتنااا بااي معظمهااا ييااارات وجوديااة أو سااابقة  .وهنااا 

علا التفشير وهي  ائرة بي انماط وجودية عميقة تتجلا بي ابعالنا واراراتنا العفوياة 
                                                           

مر  Ibid , p. 17. 

مر  Merleau – ponty, M. Phenomenology of perception.p.143. 
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انرا رادةم وهااي ا ساطورة المائمااة التااي يسااتعملها الفاساافة  .م(1تمامااا شفشاارة اللعااي
وعنادما  ،يا م عنادما نمااوت بوعيناا ان نقااون مرشاة اعما باسفة ا روا ياايون

نمااااوت ان نساااتريي عنااادما نشاااون متاااوترين أو منهشاااين أو عنااادما نااا هي الاااا الناااون 
تشون ابشارنا م قلة بالهمون ونعبر علا نماو مما ات عان مقصادنا عنادما تشاون لادينا 

ماااو يطاااة لتسااال  جبااات معاااين وااااد   تشاااون هااا   اليطاااة مشتملاااة الصااايا ة علاااا ن
صميح بالنسابة لناا أو لايارين ؛ علاا سابيت الم اات باي رميتناا لها ا الجبات شممشان 

ولشاان القصاادية ا عماا   ،التساال  أو ششااديد ا نماادار أو ا رتفاااع وباا ل  ااااين بيئتااي
اجرائياااة تشاااون عنااادما اااااين ا مشاناااات الاااامنية لبيئتاااي باشملهاااا وعلاااا  لااا  ساااتبدو 

تاااادعوني أو تهااااددني بصاااافتها عقبااااات أو  ،وليا شااااياء اابلااااة للنااااوات أو يااااارج متنااااا
ومارة ايارة ناماظ ان مياتناا الجنساية والعاطفياة   تفسار  .بصفتها عوامت مسااعدة

بي اطار شونها دوابع عمياء  ير ارادياة و  بصافتها أبعاات وااامة نمارساها بشامات 
بت نقون بها بوصافها ااري مان ااروي التنمايط السااب  علاا الفشار  ،وعينا ال اتي

وا شياء والناب بي اتجاهنا الطبيعي ا ابت ان ننتب  اليها عقانياا لها ماماح  ،لعالنل
جنسية معينة بالنسبة لنا ونعيشها بصفتها تمتلا  لونااا شابقياا أو عاطفيااا بالنسابة لناا ا 
سواءاا اعجبتنا أن لان تعجبناا باان بعاا الوجاو  تبادو ج اباة بالنسابة لناا و يرهاا  يار 

وبعاااا ا بعاااات تممااات  ،نااااب ي يروناااا جنساااياا وبعااااهن   ي يرنااااوبعاااا ال ،ج اباااة
 .م(2ماامين شبقية وايرة تترشنا ابرد من الجليد

و ن القصاادية سااابقة علااا الفشاار وهااي أساااب  بعالنااا شابااة المباشاارة للتفشياار أو 
بااااي ا ناااااء  مبالقصاااديةرالقصاااادم بمااان الصااااعوبة البالغاااة بمشااااان ان نمسااا  بهااااارالنياااة

 ،م(3يتفااااي وراء العااااالن المواااااوعي التااااي تساااااعد بااااي عمليااااة بنائاااا  نهااااا ت ،عملهااااا
وا رجااح اننااا ا ا اردنااا وصااف القصاادية بعلينااا ان نباادأ ماان تجربتنااا الفطريااة ا اباات 

أو رملااوت الفشاار التراساابي مماات الفشاار اليااال  ااادر الممشاان و لاا  ماان اجاات اظهااار
                                                           

مر  Spurling Laurie. Ibid. p. 17. 
مر  Ibid. p. 18. 

مر Merleau – ponty , M. Ibid. p. 138. 
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مان ياات وصاف اا ويتااح  لا   علا ا اتم التقااط نظارة علاا المنباع القصاد  لا 
. الاا  منظااور .تجربتنااا الفطريااة لجساامنا و دراشنااا المسااي وللمشااان وللزمااان وللمرشااة

أ   ،ان شات ها   ا م لاة علاا التجرباة المعاشاة تعبار عان الفشارة نفساها .اليها بطرياا 
 ،العاالن الا   يمايط با  ،عن الوعي وهو يديت بي ابنية تنميطية وعلا نمو اصد 

باااي الشاااان عااان الاااوعي بمعااازت عااان العاااالن أو عااان العاااالن  و ن  ماااة معناااا   يوجاااد
 .م(1بمعزت عن الوعي

ومن هنا بان ميرلوبونتي يفهن القصدية أنها عملية بي اتجاهين يصار بيها الاا 
وهش ا بعلا الار ن مان ان العملياة  ،تنميط شا من الوعي والعالن من يات تفاعلهما

با مسااب  ،القصدية الا ظاواهر العاالن اد تبدو م يرة للدهشة بان ميرلوبونتي يعزو
بات بصافت   ،أ  أن اللاون ا زر    يوجاد ب اتا  ،با زر  هو من دون ش  اصاد 

  .م(2شيء من أشياء ا درا 
شمااااا ان هنااااا  طريقااااة أياااارة لفهاااان القصاااادية ا جرائيااااة يعمااااد ميرلوبااااونتي الااااا 

القصاادية أو  وصااف مااا ت تااوزع :اسااتعمالها لتوااايح بشاارة الوجااود بااي العااالن وهااي
وظيفتهاا المعتاادة بعات القصادية ا جرائياة  ،انشطارها التي تبرز بي يطاوط وااامة

ويتااااح  لااا  مااان جاااراء  اااافاء عناصااار معيناااة عناااد انشاااطارها لااايب بطريااا  طااارح 
المالة المرايةم، وشانما الفر  هاو رم الا المراي جزاء من السو رالمالة السويةا

وعي باااي السااالو  عااان السااالو  الساااو  الاااا بااات بمعناااا بهااان التغيااار النااا ،بااار  شماااي
 .م(3السلو  المراي وهو تغير بي الد لة الشلية للسلو 

يعااني مان تلاف باي  ،وهنا يتابع ميرلوبونتي مالة مراية لشي  اسم  شنايدر
واد انعشب  ل  علا سلوش  المراي علا نماو  ،بعا يايا دما   بسبي شظية

باناا   ،بمرشااة وتشااون عينياا  مغماااتين بااا ا مااا طلااي الياا  القيااان ،بنيااو  وماااطري

                                                           
مر Ibid. p. 138. 

(
م

Zaner , R. The Problem of Embodimeut. The Hague: M. Nijhoff , 

1971.p. 183. 
مر  Spurling Laurie. Ibid. p. 109. 
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يااااي صااعوبة شبياارة بااي ايجاااد يااد  وا تجااا  وشيفيااة اليطااو أو المرشااة ؛ وا  ا طلااي 
أ  انا    يتوصات الاا  ،وبعد بترة يمر   راع  ،من  تمري   راع  مر  جسم  شل 

 .م(1معربة ال راع ا  بعد مين
ان المرشااة تتساابي يباادو ان المااريا يشااعر بااان جساام  شتلااة  ياار متجانسااة وباا

و  يوجاااد عطااات باااي  ،بانقساااامات باااين اجااازاء جسااام  واتصاااا ت باااين أجااازاء ايااارة
بالمريا يفهان الطلاي ويتمار  المرشاة المطلوباة باي  ،المرشة و  بي ادرا   ا بعاد

أ  القياان بمرشاة  ات  ،شما يمشن لشانايدر ان يفهان ايعاازات تجريدياة ،آير المطاف
ا  ان مااا ينقصاا  هااو شاايء  ،أو التهديااد بااان اليااد معنااا تجريااد  شاشااارة الواااوف

 – Motorوهاااااو ماااااا اطلااااا  عليااااا  ميرلوبونتيرالقصااااادية التمريشياااااةم ،أعمااااا 

Intentionality
وهو نوع مان القصادية ا جرائياة التاي تعتماد عليهاا أياة مرشاة  ،(2)

ناجمااة ويتاصاات بيهااا جاا ر الفشاار وتمشاان الشااي  العاااد  التساااو  مااع أ  ايعاااز 
بفااي الشااي  العاااد  يشااون الجساان وماادة تعبيريااة ميااة ماان ا جاازاء  ،ائياااا وأدائاا  تلق

وعلاااااا  لااااا  باااااان شااااات المرشاااااات تجااااار  مدسااااااا وعلاااااا نماااااو  ،التاااااي يتاااااالف منهاااااا
من البداية الا النهاية بدون أ  نوع مان التمويات ا بشاار  أو تجمياع  مشلي  راجمالي

الا  بهاو يامد  شاشاا ان شانايدر عااجز علاا تنمايط ابع .ا رادة مع الفشر مع الجسد
م ا ا من الفعت أو ييوا  مار سلسلة مان الممااو ت العميااء باي سابيت اداء ها ا 

ان  يفتقر ما يفترا وجود  بي أ  بعت سو  وله ا يعماد الاا توجيا  مرشتا   ،الفعت
ان شاااانايدر علااااا  لاااا    يشااااعر بااااان جسااااد  يشااااشت وماااادة  ،وتسااااييرها مناااا  البدايااااة

لاا ل  يتوجااي علياا  ان يفشاار بمفاصاات  ،اء المنفصاالةباات سلساالة ماان ا جااز  ،اصاادية
ومااااع  لاااا  بااااان مالااااة شاااانايدر  ،ويواصااات مرشتاااا  بااااد ا ماااان ان يعااااي، هاااا   المرشاااة

ووصاافها تااتائن مااع الوصااف العقانااي ا التجريبااي ا الاا   يعااد شاات نشاااط علااا اناا  

                                                           

م) Merleau – ponty , M. Ibid. p. 109.  

م) Ibid. p. 109. 



 

 428 

 م2006ـهـ 1427(44/1آداب الرافدين ـ عدد خاص ـ مؤتمر كلية اآلداب العلمي الثالث العدد)

يعتمااد مشوناااا بشرياااا وعقانياااا، وهااي أ  العقانيااة تصاابح باا ل  اش اار مناساابة لوصااف 
 .م(1لوجود المراي اش ر من وصف الوجود السو ا

ان القصاادية ا جرائيااة لاادة ميرلوبااونتي تتاااح ماان يااات شاانايدر علااا ابااات 
و ن شنايدر يفتقد الاا تجرباة الومادة التعبيرياة باي جسام    يجاد ها   الومادة  ،وج 

بات و  ت يااار بيااا  أياااة اساااتجا ،بالعاااالن ااااد بقاااد بنائااا  النساااقي بالنسااابة لااا  ،باااي العاااالن
بهاااو يعاااي، باااي عاااالن  ،أو انااا  ي يااار اساااتجابات مموهاااة مبتاااورة ،عاطفياااة بالنسااابة لااا 

و  يتيا  اياة مباادرات جنساية  ،بهو   يغني أو يترنن من تلقاء نفسا  ،مسطح وجامد
بهااان لسااانا جااا ابات ولسااانا  يااار جااا ابات  ،ويااارة النسااااء شائناااات   ي ااارن مشااااعر 

ويروجااا    يشاااون ا  عناااد الطلاااي اليااا  أو  ،شماااا   ييااارج للتناااز  سااايراا  ،بالنسااابة لااا 
 ،ونادراا ما يتمدع علا نمو تلقائي بت وب  يطاة مرساومة مقادماا  ،ارسال  بي مهمة

ولشنااا    يفهااان ا سااائلة ا بتراااااية أو  ،ويفهااان ا سااائلة المتعلقاااة بواااااع مالااا  اآلناااي
 ،رائياةان شنايدر يوااح اياتات جاوهر  اصااي القصادية ا ج .البا ية أو المنفية

ويوااااح شياااف يمشنناااا ان نفهااان الوجاااود باااي العاااالن بوصاااف  تجليااااا لماااا يطلااا  عليااا  
Intentional Arcالمنمناااا القصاااد م رميرلوباااونتي

" ان ميااااة  :مياااع يقاااوت ،(2)
الااااوعي المياااااة المعربيااااة أ  مياااااة الر بااااة أو المياااااة ا دراشيااااة ا المسااااية ترتساااان 

وواااعنا البشاار  أو  ،ومسااتقبلنايجلااي لنااا ماان مولنااا مااااينا  ممنمنااا اصااد روباا 
أو هااو المنمااا الاا   يااتميا عاان مااات  ،واااعنا الماااد  وا يااديولوجي وا يااااي

وهاو عينا  الا   يوماد مواسانا وبشرناا وعقلناا  ،ماورنا ال اتي بي شت ه   السيااات
 .م(3وهو عين  ال   يجهز عند المرا" ،وبنائنا المرشي

المتطرف أ  ا يفا  بي واع منمنا  ان انهيار القصدية ا جرائية بي ششلها
بالمصاي   يعاي، العاالن بصافت  ومادة معنوياة  .اصد   الباا ما يتميا بالجنون

" هنااا   :مياة باات بصاافت  مفششاااا و ريباااا شمااا ييبرناا أمااد المصااابين بااي الشاايزوبرينيا
                                                           

مر  Spurling Laurie. Ibid. p. 21. 
مر Merleau – ponTy , M. Ibid. p. 110. 
مر Ibid. p. 136. 



 

 429 

 م2006ـهـ 1427(44/1آداب الرافدين ـ عدد خاص ـ مؤتمر كلية اآلداب العلمي الثالث العدد)

ولشن   اجد اية  ،وانا اسمع العصفور واعرف ان  يزاز  ،عصفور يزاز   بالمديقة
بهاااا ا عصااافور وتلاااا  زازاااااة وهمااااا متباعاااادان جااااداا  ،ااااة بااااين العصاااافور والزاراااااةعا

 .(1)امدهما عن ا ير وهنا  هوة بينهما با عااة اطاااا بين العصفور والزازاة"
ومااع انهيااار القصاادية يتفشاا  العااالن وتتاشااا تجربااة المشااان ميااع تماات الهلوسااة 

مياااد المااااار و يااااي المساااتقبت ممااات ا درا  شماااا يتفتااات الااازمن بماااا يااامد  الاااا تج
 تماماا من عقت المصاي با نفصان.

 :الخاتمة
عرانا بي ه   الدراسة المماور الرئيسة التي ادمها ميرلوبونتي باي تمليلا  
النفسااي لانااا وا ياار، ومااا يتعلاا  بااالمنظور ا بسااتمولوجي العلمااي، وباا  المعااايير 

يااة المعتماادة. ان النظريااات التااي المنطقيااة الممااددة، ودراسااة القاااايا بالصاايغة العلم
ااار،  بم ناهااا بااي هاا   الدراسااة، ليساات سااوة جهااود معمقااة نابعااة ماان بشاار اصاايت م 

 تعشب شيصية بيلسوف بتي لفت بابداع  أنظار ااران  المبدعين.
استطعنا ان نشي  بي البدء المششلة التقليدية  ،وعلا اوء دراستنا ه  

من التسام ت التي عبرت عن وجهات  التي شغلت عقوت الفاسفة وأ ارت الش ير
ان  .ا مر ال   ادة بتم يلها بي تيارات وم اهي بلسفية عديدة،نظر ميتلفة

ا ششات الشبير ال   واع بي  الفاسفة موت عااةرال ات بالمواوعم، جاء من 
وه ا ما اعتمد   ،عدن التنب  الا امشانيات الوعي العالية ويصائص  الجوهرية

عد تبني  المنها الفينومينولوجي المنبني علا اساب هدن جميع العوائ  ميرلوبونتي ب
وا شارة الا امشانية وجود ومدة توليفية تومد  م،ا نا وا يررالتي تفصت ما بين

وه   الفشرة اد اباد منها ش يراا من استا   ادموند هوسرت ال   اراد بدور  من  .بينهما
 ها معربي يمت ة من ابت العلون ا يرة.ومن ،الفينومينولوجيا ااعدة اساسية

شما اننا اشرنا الا المعنا الجديد ال   ادم  ميرلوبونتي موت الوعي 
وال   يدعو بي  ا ميرلوبونتي ا الا  ،وعن التمديد ال   واع  هوسرت ،وادرات 

                                                           
مر Ibid. p. 282. 
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منابياا لفشرة العلو  Objectivityوجود ا نا وا ير وجوداا مواوعياا 
Transcendental، ما التزمها هوسرت والوجوديون، وما شانت نظريات الت اوت ش

Intersubjectivity ونظرية الجسنTheory of Body  ا  اسلوباا جديداا بي بهن
 بهماا يياعان لنظريات التمليت النفسي. Egologyعلن ا نا 

 ،وموت عااة ا نا باآلير من وجهة نظر الوجوديون ويصوصاا سارتر
وبين ا بشرة ميرلوبونتي التي تعتمد علا أن  ،ير وجوداا سلبياا لاناال   يعد وجود ا 

ومن  ،ا ير وجود ارور  لانا وان ا نا وا ير مشمان لبعاهما البعا
 شليهما يبنا العالن المواوعي عالن الظواهر.
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The present study sheds light on the philosophical 

concept of  “the self and the other” that is represented by the 

philosopher Mores Meriloponty. He is regarded as the pioneer 

philosopher in the field of phenomenology. 
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