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 إهداء 

 
 إىل اىسًح اىطاىسة اىيت غادزحنا دًن ًداع أخيت زقٍت زمحيا اهلل

 إىل مه ماوا دائما يل ػٌوا ًسندا ًاىدي اىنسميني 

 إىل مه ػاٌشا مؼً أحؼاب إجناش ىرا اىبحث 

 ابنيت غصالن ًشًجً ػبداىقادز سنٌساًي

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 كمىة شكر وتقدير

 

أحقدً بأمسى ػبازاث اىشنس ًاىخقدٌس إىل أسخادي املشسف اىدمخٌز ػبد اىقادز بٌدًمت 

اىري مان مشسفا ػيى ىرا اىؼمو فنان يل مٌجيا ًمشجؼا. فشنسا ىل 

 أسخادي ػيى مو ماحفضيج بو مه مالحظاث ًحٌجٍياث  .

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 وقدوة

 



 مقدمت  

 ب
 

 قدمةم

مثلت الفينومينولوجيا فلسفة أحدثت تغيَتا يف تاريخ الفكر.فقد مثل منهجها ومبادئها عن طريق 

جديد يف دراسة العادل بكل موضوعاتو.وقد سبيزت عن باقي الفلسفات السابقة ؽبا يف كوهنا إرتكزت 

خبلؿ إستخدماهتا للحدس والعياف على حبث األشياء من خبلؿ العودة إذل األشياء ذاهتا.من 

اؼبباشرين للذات اإلنسانية اليت عدت أساس ىذه الفلسفة.مؤسسة بذلك للذاتية الًتنسندنتالية اليت 

يعود ؽبا الفضل يف معايشة العادل وإدراؾ ماىياتو اػبالصة يف جوىرىا بطريقة أولية قبل أي قسمة بُت 

وىو مافتح أمامها الطريق ،عية واؼبثاليةالفلسفتُت الواق الذات واؼبوضوع تفاديا للوقوع يف خطأ كل من

وىو مايتبُت لنا  .ألف ربظى بإىتمامات اؼبفكرين وإنشغاالهتم وتطبيقاهتم ؽبا يف أحباثهم ودراساهتم

باإلضطبلع على الفينومينولوجيات اليت نشأت بعد الفينومينولوجيا اؼبتعالية ؽبوسرؿ وىو حاؿ 

وكذا وفينومينولوجيا اإلدراؾ يف األعماؿ األوذل ؼبرلوبونيت  الفينومينولوجيا التأويلية ؽبيدغر،

مرئي وغَتىا،وكبن يف موضوع حبثنا ىذا والفينومينولوجيا األنطولوجية يف أعمالو اؼبتأخرة يف اؼبرئي والبل

تطرقنا إذل فينومينولوجيا اإلدراؾ اغبسي ؼبرلوبونيت وكذا التطوير الذي طرأ عليها كفينومينولوجيا 

انة احملورية اليت إكتساىا اعبسد أوال مث غبم اؼبك ُتموضح عن طبيعتها وأسسها. ُتأنطولوجية كاشف

لوبونيت ؼبساره الفكري بدءا من الفينومينولوجيا إذل غاية لكيفية تأسيس مر  ُتاعبسد الحقا.ومبين

األنطولوجيا وكيفية إستناده إذل األعماؿ الفنية خاصة التصويرية منها لبوؿ سيزاف لتوضيح أسس 

 فلسفتو، إنطبلقا من النظر إذل اإلدراكات اليت يكوهنا اإلنساف عن العادل إنطبلقا من كونو موجودا بو.  



 مقدمت  

 ج
 

نظرا ؼبا  يف اإلىتماـ اؼبتواصل دبوضوع الفينومينولوجيا بعامة. اؼبوضوع جاء رغبة منؽبذا ا ناإختيار 

قدمتو ىذه الفلسفة من أفاؽ لبحث موضوعات وإشكاالت ـبتلفة كاف يصعب اػبوض فيها وىذا  

كلو ؼبا يعرفو منهجها اؼببلئم للبحث.والذي أصبح يؤكد عليو العديد من أساتذتنا اؼبشتغلُت على ىذا 

الفينومينولوجي.،وثانيا  وضوع والذين ىم اآلف بصدد إقباز مشاريع يف الًتاث تقتفي أثار اؼبنهجاؼب

مثلت تيارا فكريا مهما يف  ربديدا التعرؼ على الفينومينولوجيا الوجودية ؼبرلوبونيت واليت ارغبة من

يا معاعبة قضا نسق بُت كل من الوجودية والفينومينولوجيا مشكبل بذلك لفلسفة قادرة على.فرنسا

واؼبشتمل على عمل اإلدراؾ بطريقة حسية مباشرة بالعادل اؼبرئي  ،وسطها وفقا ؼبنهجها اػباص هبا

واؼبؤسس بذلك لثقافة تقـو يف جوىرىا على ىذه اإلدراكات،كما أف ىناؾ سببا وأعتقده األىم وىو 

اإلىتماـ هبذه الفلسفة خاصة إذا كنا نعرؼ أف اإلنشغاؿ هبا  اطرحنا ؽبذا اؼبوضوع ىو ؿباولة منأف 

                                 ظل ضئيبل جبامعاتنا العربية إذا ماقرناه باألحباث اليت أقبزت حوؿ كل من ىوسرؿ وىيدغر.                                           

األخرى اليت سعت إذل التعريف بفلسفة مرلوبونيت وكبن نعد عملنا ىذا إضافة إذل بعض األعماؿ 

ولعل  وكذا تطويرا ؽبا دبا أنو إىتم بالبحث يف الفلسفة اؼبتأخرة يف اؼبرئي والبلمرئي، ومناقشة أفكاره،

 لفكر مرلوبونيت ىو العمل اعبماعي اؼبنشور بعنواف:الطريق إذل الفلسفة أىم األعماؿ اليت تطرقت

من قبل:كل من اغبسُت الزاوي،ؿبمد بن سباع،ـبلوؼ سيد  يت الفلسفي()دراسات يف مشروع مرلوبون

ابن عمر سواريت والذي حاوؿ فيو ىؤالء  نورة بوحناش، ثريا األبقع، أضبد،كماؿ بومنَت،صباؿ مفرج،

فقد عرب ىذا العمل عن إطبلالت عبوانب ىامة من ىذه  أف يعرفونا بأىم األفكار الفلسفية ؼبرلوبونيت.
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أشارت كل منها إذل جوانب وقضايا ـبتلفة تتعلق بفكر مرلوبونيت وخاصة طريقتو يف التفكَت الفلسفة 

يف ذبذير اإلنساف يف العادل واألشياء.فقد عاعبت بعضا من اؼبفاىيم األساسية داخل فكره منها 

تاد مفهـو اعبسد وعبلقتو باللغة بإعتبار أف اعبسد تعبَتا عن الكبلـ كما جاء يف عمل كل من األس

وعمل األستاد ـبلوؼ سيد أضبد  )اللغة والسيميائيات يف فلسفة مرلوبونيت(ػػ حسُت الزاوي اؼبعنوف ب

وكذا عمل كل من األستادة ثريا األبقع واألستاد صباؿ مفرج  )العبلمة والتواصل اللغوي(ػػػ اؼبعنوف ب

مرلوبونيت بُت الكبلـ وىي كلها أعماؿ عاعبت الفلسفة اللغوية وأشارت إذل التمييز الذي وضعو 

بُت الكبلـ القائم على الكلمات والتصورات اعباىزة والكبلـ اؼبعرب واؼببدع  اؼبتكلم والكبلـ اؼبتكلم،

وىذا كلو من أجل التأكيد على أف الفكر واللغة وحدة متداخلة وليس كياناف متمايزاف كما كانت 

ألستاذ سيد أضبد ـبلوؼ اؼبعنوف ب:اللغة تدعي الدراسات التقليدية.كما يبكنٍت أف أشَت إذل عمل ا

ونظاـ العبلمات عند موريس مرلوبونيت وىو عبارة عن مذكرة لنيل اؼباجيسًت يف فلسفة اللغة والذي 

حاوؿ من خبللو أف يوضح لنا ىو األخر الطريقة اليت كاف يفهم هبا مرلوبونيت اللغة اؼبتكلمة،وكذا 

ظرية فينومينولوجيا اعبسد عند مرلوبونيت(والذي حاولت من )ن عمل الطالبة بوشريط نعيمة اؼبعنوف ب

خبللو أف تعرفنا باؼبقصود من فينومينولوجيا اعبسد موضحة بذلك معٌت اإلدراؾ اغبسي والوجود 

 مند اإلغريق. اعبسدي يف العادل وكذا اإلمتدادت التارىبية لفكرة اعبسد 

ة مرلوبونيت،ذلك ألهنما مثل ؿبور ىذه ويعد اغبديث عن مفهـو اعبسد واللحم مهما داخل فلسف

الفلسفة الذي إنبنت عليهما بكل ما وبمبلنو من قصدية تربطهما بالعادل ومرئية ؽبما جعلت منهما 
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 ه
 

مؤسساف إلدراكات واضحة و إيباف إدراكي ولفلسفة  قائمة بإعتمادىا على إدراكات وتصالبات ىذا 

يفية اليت أسس هبا مرلوبونيت لنظرية يف اعبسد.ىنا وجدت نفسي أتسأؿ يف حبثي ىذا عن الك

بيت الفينومينولوجيا؟مث يف األنطولوجيا؟وكذا يف النموذج التصويري لبوؿ سيزاف الذي إستعاف بو لتث

                                                                                     نظرياتو؟.              

 إلجابة عن ىذه اإلشكاليات وفق خطة عمل تتألف من مقدمة وأربعة فصوؿ.وكنا قد أثرنا ا   

مرلوبونيت » يف الفصل األوؿ والذي جاء بعنواف كل فصل يتفرع إذل ثبلثة مباحث وخاسبة يف األخَت،

تطرقنا فيو إذل البدايات األوذل اليت ظهر هبا الفينومينولوجيا وإذل  «فينومينولوجيا اإلدراؾ اغبسي

اغبسي الذي يقـو بو اعبسد اػباص إلدراؾ العادل واألخر،.فكاف اؼببحث األوؿ الذي عنوناه  اإلدراؾ

الذي ربدثنا فيو عن اإلدراؾ كأولية يتم من خبلؽبا إنعطاء « أولية اإلدراؾ اغبسي وإنعطاء العادل»ػػػػػػ ب

اػباص بكل ماوبويو بينا فيو طبيعة اعبسد «ماىية اعبسد اػباص»العادل و بعدىا ويف اؼببحث الثاشل

ويتميز بو من خصائص لتجلي اؼبوضوعات بطريقة حدسية مباشرة أماـ الذات،بينما جاء اؼببحث 

» ويف الفصل الثاشل ،هبا" إدراؾ العادل وكذا األخرين األخَت من ىذا الفصل ليطرح الكيفية اليت يتم

وضح أىم األفكار واألسس اليت حاولنا فيو أف ن«مرلوبونيت أنطولوجيا اغبسي واإلنفتاح على العادل

اإليباف »إنبنت عليها فلسفتو اؼبتأخرة وأفردنا لو ىو األخر ثبلثة مباحث.يف اؼببحث األوؿ واؼبعنوف ب

تطرقنا إذل مفهـو أساسي ىو اإليباف اإلدراكي  والذي سيجعلنا « اإلدراكي واإلنفتاح على الوجود 

مفهـو  وضحنا فيو معٌت «ماىية اللحم» اؼببحث الثاشلبينما  ننفتح على الوجود بدال من اإلدراؾ،
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 و
 

اللحم وغبم اعبسد وىو أيضا مفهـو يأيت بدال من اعبسد اػباص يف الفلسفة اؼبتأخرة،واؼببحث 

عاعبنا الكيفية اليت تصبح بعا عبلقتنا  «إيباف العادل واألخر» الثالث واألخَت من ىذا الفصل ىو

 تصديق وإيباف بالعادل وكذا األخرين،أما يف الفصل الثالث والذي بالعادل أكثر من إدراؾ لتتعداه إذل

لتوضيح الدور احملوري الذي  ناهفخصصوىو موضوع إشتغالنا  «ظاىرة التعبَت الفٍت وداللتها» عنوناه

مثلو التصوير وخاصة السيزاشل داخل فكر وفلسفة مرلوبوبونيت بإعتباره مبوذجا وبتذى بو يف توضيح 

الكبلـ كتعبَت » يف اؼببحث األوؿ .عبلقات اإلنساف بعاؼبو وباألخرينفية اؼبرلوبونتية عن األفكار الفلس

بينا كيف أف الكبلـ يبثل مبوذجا أخر يف التعبَت إذل جانب التصوير،أما اؼببحث  «إذل جانب التصوير

ف ظاىرة التعبَت فوضحنا فيو أ «ظاىرة التعبَت يف فينومينولوجيا اإلدراؾ » الثاشل الذي جاء ربت عنواف

الفٍت يف فينومينولوجيا اإلدراؾ قد إعتمدت على اعبسد اػباص وكذا مفهـو اإلدراؾ، وفيما يتعلق 

باؼببحث األخَت ؽبذا الفصل فعرضنا فيو لذلك اإلنتقاؿ الذي حدث مع مرلوبونيت من الفينومنيولوجيا 

ىذا اعبسد وىم معنوف ب"ظاىرة اؼبنبنية على إدراكات اعبسد إذل أنطولوجيا مبنية على على غبم 

قراءة مرلوبونيت ألعماؿ بوؿ » التعبَت يف اؼبرئي والبلمرئي"أما فيما ىبص الفصل الرابع فقد ضبل عنواف

وفيو نعرض لذلك التوظيف اؼبرلوبونيت ألعماؿ بوؿ سيزاف على أف اغبقيقة الفلسفية يف « سيزاف الفنية

ليأيت اؼببحث األوؿ ربت عنواف "سيزاف  سيزاف،ئها شبيهة بالعمل الفٍت الذي يعرض لو ابن

الفينومينولوجي والتصوير اإلنطباعي"أين بينا طبيعة التصوير الفينومينولوجي وإختبلفة عن التصوير 

اإلنطباعي اؼبنطلق منو. وبعدىا إنتقلنا إذل اؼببحث الثاشل بعنواف "التصوير واإلنعطاء اغبسي األصيل 

مبوذجا  لتقدصل العادل وعرضو يف أصالتو مثلما ىو الفكر الفلسفي،يف للعادل"على أف التصوير يعد 
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 ز
 

فيها اإلستنتاجات اليت أفضى إليها ىذا البحث.وكنت قد إعتمدت  ااألخَت كانت اػباسبة واليت عرضن

يف ىذه الدراسة على قراءة ربليلية يف عرض األفكار حبيث تتبعت ؾبمل احملطات الفكرية اليت مر 

 بدءا من الفينومينولوجيا متوجها كبو األنطولوجيا،فعرضت إذل اإلىتماـ بالتطرؽ إذل عليها مرلوبونيت

                                                                                                أىم اؼبصطلحات واؼبفاىيم اليت إنبٌت عليها فكره.     

وإذا كاف أي عمل الىبلو من الصعوبات فإف أوذل الصعوبات اليت واجهتٍت ىي قلة     

الدارسات حوؿ فكر مرلوبونيت،وكذا عدـ توفر النصوص اؼبًتصبة إذل اللغة العربية وىو ما إستهلك مٍت 

فكار  وجدت صعوبة يف فهم وإستخبلص األكما أشلويبل يف ترصبة النصوص اؼبستخدمة.ووقتا ط

                                    سية عن ىذه الفلسفة خاصة حُت تعلق األمر بإستخبلص النصوص اؼبًتصبة إذل العربية.                                                 األسا
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لقد تناولت الدراسات العربية فكر موريس مولوبونيت كأحد اؼبهتمُت بالفينومينولوجيا اليت عرفت 

عنده على اهنا إدراكية حسية بالتوقف عند ىذا اغبد يف حُت قبد اف مشروعُو الفلسفي قد طاؿ 

اسات اليت االنشغاؿ باألنطولوجيا ببحث مسائل كينونة العادل واألشياء.وىو ما ظل مغيبا فجميع الدر 

أقبزت تطرقت إذل التعريف بالفينومينولوجيا القائمة على عملية اإلدراؾ واالىتماـ باعبسد اػباص  

كأساس ينبٍت عليو اإلدراؾ وكذا تطبيقاهتا يف فهم اآلخر واػبطابات الّلغوية والفنية اليت اىتمت 

لوبونيت أف يكوف. بالتصوير كفن أصيل يوضح عملية اإلدراؾ بشكل صحيح، أي كما أراد لو مر 

سنحاوؿ يف ىذا العمل اف نربز ذلك اغبضور األنطولوجي اّلذي ذبسد حًقا عند مفكرنا من انشغالو 

دبسألة الكينونة اليت تتحقق بانفتاحنا عليها وجعلها تتجلى أمامَنا، إذل دعوتو إذل معايشة األشياء 

واألشياء. إنو يقًتب من ىيدغر حيت والعيش بداخلها وعدـ االكتفاء بتلك العبلقة اػبارجية بيننا 

 * la chairإذل أنطولوجيا الّلحم  *نلمس ذلك االنتقاؿ الواضح من فينومينولوجيا اعبسد اػباص 

يبكننا اف نصنَف األعماؿ اليت انتجها مرلوبونيت دبوضعتها ضمن تياٍر صبع بُت تقليدين فلسفيُت 

سوف، وكَذا الفينومينولوجيا اؽبوسَتلية واؽبيدغرية، فقد  للفكر أال ونُبا: الفلسفة الفرنسية لديكارت وبرغ

كاف ؽبَما تأثَت بالغ على توجيو فكره. اّلذي يتطلب منا فهمو أف نكوف على معرفة متعمقة هبذين 

اؼبصدرين وككل مفكري جيلو وجد مرلوبونيت نفسو بُت إرثاف فلسفياف فمن جهة الفلسفة التأملية 

كانط واليت تعترب الوعي وحده اؼبؤسس للحقيقة والواقع، ومن جهة أخرى واؼبواصلة ؼبثالية ديكارت و 
                                                           

اليت يعتمدىا الدكتور عبد العزيز العيادي يف ترصبتو لكتاب اؼبرئي والبلمرئي  Corps propreاعتمدت ترصبة اعبسد اػباص  *
 باعتباره من اؼبتخصصُت يف فكر مرلوبونيت، وىناؾ عودة إذل ىذا اؼبفهـو يف مبحث خاص بو من ىذا العمل.

 .la chairاألمر نفسو بالنسبة ؼبفهـو الّلحم:  *
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الفلسفة اغبدسية لربغسوف واّلذي على العكس يرى يف اغبقيقة والواقع اػبارجي معطى مباشر للوعي، 

لقد جاء جهده لبلبتعاد عن اؼبثالية دوف الوقوع يف الواقعية يف حبث عبلقة الذات بالعادل بطرحو 

 لعملية إدراؾ العادل. ؼبفهـو جديد

ىبتلف عما مت التأسيس لو سابًقا يف النظريات الفيزيولوجية والسيكولوجية اليت كانت زبلط بُت 

 اإلحساس واإلدراؾ، وبينو وبُت التذكر، وجعلو حكمَّا يف كثَت من اؼبرات.

كل من ىوسرؿ إّف ىذا التأسيس اؼبعريف اعبديد سانبت فيو يف اغبقيقة عودة مرلوبونيت إذل فلسفة  

وىيدغر. تلك الفلسفة اليت قدمت لو ما كاف يبحُث عنو للقضاء على الثنائيتُت اؼبثالية والواقعية، 

فلسفة واسعة أخلت السبيل إذل اإلدراؾ اؼبباشر لؤلشياء دوف النظر يف األفكار اؼبسبقة عن الظواىر 

ر مرلوبونيت هبوسرؿ يف بداية ، فنبلحظ بشكل واضح تأث1فمثلت وسطًا تنبسط فيو حياتنا اؼبتعينة

حياتو أي يف أوذل أعمالو يف فينومينولوجيا اإلدراؾ، مث تطورِّا آخر فباثل هبيدغر يف آخر حياتو ربديًدا 

. وىو ما يؤكد عليو أغلب الباحثُت يف ىذا اؼبيداف مستندين *يف عملو الغَت منتٍو يف اؼبرئي والبلمرئي

حدث ىو تطوير للفينومينولوجيا.من فينومينولوجيا تقـو على  طبًعا على ما جاء يف أعمالو بأف ما

إدراؾ موضوعاهتا عن طريق اإلدراؾ اغبسي إذل أنطولوجيا تسعى لبلنفتاح على كينونة موضوعاهتا، 
                                                           

1 -françoise dastur, chair et  langage, essai sur merleau- ponty,encre marine, 2001, 
7- 8. 

، ودل ينهو بسبب اؼبوت الذي فجأه عاـ 1959اؼبرئي والبلمرئي ىو العنواف اّلذي منحو مرلوبونيت ؼبؤلفو اّلذي بدأه يف مارس  *
جيا اغبقيقة، أصل اغبقيقة،وىي وكاف قد منحو عدة عناوين قبل ىذا العنواف اّلذي ىو عليو منها: الوجود واؼبعٌت، جينيالو  1961

يف األصل عناوين كلها تسعى إلظهار الُبعد اعبينيالوجي ؼبشروعو اّلذي اقًتحو إلعادة توضيح عناصر نشوء الفلسفة ذاهتا انطبلقًا 
 Françoise dasture, op.cit, p111-من البلفلسفة بتبياف عدـ وجود سبايز بينهما. أنظر 



 متيٍد  

11 
 

، وكذا العادل دبا chair du corpsأي قبد  أنطولوجيا قائمة على فكرة اعبسد دبا أنو غبم اعبسد 

فهي مواصلة إلبراز االنشغاؿ األنطولوجي من الفينومينولوجيا  chair de mondeأنو غبم العادل 

، فقد عمل على إظهار ذلك التبادؿ اؼبخًتؽ ؼبسألتاف رئيستاف: اعبسدانية والّلحم 1إذل األنطولوجيا

ا الّلذاف استوحانُبا من ىوسرؿ، والثانية تتعلق بالكبلـ والتعبَت الّلذاف قاداه إذل االقًتاب مرتبطا دائمً 

هبيدغر، إف الفينومينولوجيا بالنسبة إليو ليست إعداد للفلسفة إهنا على العكس من ذلك الفلسفة 

، 2ذاهتا وىي بالنسبة لو كما ىي عند ىيدغر فاألنطولوجيا ذاهتا ليست فبكنة إال كفينومينولوجيا

فينومينولوجيا نقًتب هبا من الوجود لتكوف الفلسفة أنطولوجيا فينومينولوجية الوجود مضموهنا وال

 3منهجها اّلذي تستخدمو لتوضيح معٌت الوجود يف تفسَته.

فيما ىبص نظرتو للعادل. فاؼبعرفة العقبلنية تعٍت تقاطع وجهات النظر اؼبنظمة واؼبتبادلة لئلدركات 

 اليت تقودنا إذل إنتاج اؼبعاشل والدالالت، ألف العادل ليس وجوًدا ؿبًضا.ألف اؼبعٌت الذي يظهر عنُو ىو

تقاطع لتجاريب وذبارُب اآلخر وىو ما يوضح أف االشتغاؿ األساسي لُو ىو كما يف فينومينولوجيا 

اإلدراؾ، كما يف اؼبرئي والبلمرئي. إنو األنطولوجيا الفينومينولوجية اليت تظهر أكثر البعد األنطولوجي 

فة للروح، إف عملها ؼبساره وانطبلقتو الفينومينولوجية "الفينوينولوجيا ليست مادية وليست فلس

                                                           
1 -Adrian nita, la chair du monde chez merleau ponty, annale de l’univenité 
craiova, Moumanie, octobre 2008, p 121. 
2 -Jean luc marion, de l’apparent à l’inpparent, in magazine littéraire, Dossier sur 
Heidegger, mars n9, 2006, 25. 

ُت وماىية الشعر، ترصبة فؤاد كامل، وؿبمود رجب، دار الثقافة للطباعة مارتن ىيدغر، ما الفلسفة؟ ما اؼبيتافيزيقا؟ ىولدرل- 3
 .25، ص1974والنشر القاىرة، 
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ؽبذين النظرتُت حىت تتمكنا من كشف  préthéoriqueاألساسي ىو كشف الطبقة قبنظرية 

من ىذا اؼبنظور فإف فينومينولوجيا اإلدراؾ سبثل ؿباولة لئلجابة عن السؤاؿ  1حقهما الًتابُطي وذباوزه".

 التارل: كيف يبكننا أف نغادر اؼبثالية دوف الوقوع يف الواقعية؟.

إف الفلسفة كانشغاؿ أساسي ؽبا ىو كشف اإلدراؾ، الفن، الدين، كشف العادل اؼبدرؾ  

واؼبعيش. وتقودنا إعادة كشف العادل من جديد إذل اغبياة البكر األولية لؤلشياء قبل أف يناؽبا أي 

 تأمل أو ذبريب، تقودنا إذل القوؿ بأف ليس ُىناؾ سبييزًا بُت الوعي واؼبوضوع، فالوعي متدرج يف

اؼبوضوع وصلتنا باآلخر ليست صلًة بفكر ؿبض آلخر مثلو.إف الفلسفة بعامة تعيد كشف ظبك 

العادل وعبلقتنا اؼبتعينة.لقد ألغى مرلوبونيت حقيقة وضعية الفكر احمللق للمشاىد الًتنسندنتارل اليت 

عاد ، وأ2دعمها ىوسرؿ واليت ذبعل من كل شيء. وحىت حقيقة الوجود معطى من معطيات الوعي

االعتبار  ألنطولوجيا اغبسي. ذلك أف الربنامج الفينومينولوجي لو يُطبُق أنطولوجيا للمرئي واليت ليست 

وأف  ambiguفبكنة ىي األخرى إاّل ألف اؼبرئي ليست لو إهبابية أف يكوف مبلًء تاًما، ألنو ملتبس 

، لذا فإف 3نومينولوجيا لبلُمتجليىناؾ أيًضا انفتاًحا للفينومينولوجيا على البلمرئي. واليت تثمثل في

النظرية األنطولوجية اؼبتضمنة يف اؼبرئي والبلمرئي ال سُبثل إلغاًءا للفينومينولوجيا، بالرغم من أف 

االنشغاؿ األساسي باألنطولوجيا وبذلك الكم اؽبائل من التعبَتات والغٌت اؼبيتافيزيقي، فإف ربليل 

خطُو يف مقدمة فينومينولوجيا اإلدراؾ. أين بُت أف الفينومينولوجيا مرلوبونيت أتى تابًعا للربنامج اّلذي 
                                                           

1 -Mourice merleau ponty, signes, callimard, 1960, p159. 
 .149، ص2003، 1بَتوت، ط -عادؿ مصطفى، فهم الفهم، دار النهضة العربية- 2

3 -françoise dastur, op.cit, p9. 
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ىي دراسة اؼباىيات، إهنا أيًضا فلسفة تعيد وضع اعبواىر يف الوجود، إهنا فلسفة التعارل تضُع جانبًا 

تأكيدات اؼبوقف الطبيعي من أجل فهمها. إهنا أيًضا الفلسفة اليت تعترب العادل قائًما على الدواـ قبل 

. فلقد أكد على أف األساس اّلذي علينا أف كبققو ىو توحيد وضم القطب الذايت دبقابلة 1لتفكَتا

اؼبوضوعي ضمن مفهـو العادل. فوضع تثبيًتا نظريًا مهما للحدود بُت ىوسرؿ وىيدغر اليت انبلنها 

ي والعقل والعُت . نبلحظ إًذا أف الكتابات اؼبتأخرة كاؼبرئي والبلمرئ2باالكتفاء فقط بالتفكَت العلمي

ونثر العادل أف مرلوبونيت أصبح يضيء فيها تدرهبًيا مسألة اؼبعيش انطبلقًا من حقل الوجود اّلذي يبنُح 

اغبياة للموجودات اػباصة، مث أف الوجود مفهـو لُغزي شغل فلسفة مرلوبونيت اؼبتأخر ألف ىذا تأثَت 

الوجود، وإذا كَنا نؤكد ىذا االنتقاؿ كبو  ىيدغر على أف اإلنساف ليس إنسانا إاّل ألنو ينفتح على

األنطولوجيا ونوضح ىذا التطوير للفينومينولوجيا فإف ىذا ال يعٍت وجود تيارات تزعمت أف ما حدث 

داخل فكر مرلوبونيت ىو عبارة عن قطيعٍة وإلغاء للفكر واألعماؿ السابقة، وىَنا نشَت إذل التيار اّلذي 

صف أف ما عرض إليو مرلوبونيت يف اؼبرئي والبلمرئي ىو نظرية أنطولوجية تزعَمُو ليونار لولر.واّلذي ي

منقطعة مع أعمالو السابقة، إهنا أنطولوجيا تظهر يف الّلغة حيث يتوضح الكبلـ يف اؼبرئي والبلمرئي 

 3أساسًيا أكثر من اإلدراؾ.

و تنبٍت وربيا الفلسفة، يتميز االدراؾ عند مرلوبونيت بأنو اتصاؿ ساذج وطبيعي لئلنساف بالعادل علي

فتصعد من جديد حبثها للبناءات اؼبثالية للعلم وكذا اعتقادات اليقُت بنقدىا وتصحيحاهتا من أجل 
                                                           

 .7موريس مرلوبونيت، ظواىرية اإلدراؾ، ترصبة فؤاد شاىُت معهد اإلمباء العريب، ص- 1
2 -mourice merleau- ponty, parcours, Gallimard, p66. 
3 -Adrian nita, op.cit, p120- 121. 
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إعادة تأسيس الدالالت القاعدية اليت تعُت فكرنا عن الوجود وكذا تواجدنا وعبلقتنا اػباصة بو، إف 

يدرجنا فيو ، إنو أيضا يطلعنا على الوجود " ال اإلدراؾ ىو من يفتحنا على العادل الطبيعي والتارىبي و 

نستطيع أف نتصور شيئا ال يكوف مدركا أو قاببل لئلدراؾ ...فتمفصبلتو ىي سبفصبلت وجودنا 

 .1بالذات"

وقد ذىب مرلوبونيت يف تأسيسو لعملية اإلدراؾ ىذه إذل نقد التأسيسات اؼبعرفية السابقة عنو من 

الوصوؿ إذل ربديد اؼبعٌت الصحيح لو. فيتطرؽ ربديدا أوال إذل  منطلق أهنا ظلت بعيدة دائما عن

وىيئة لفكر ؿبض وبقق اؼبعارؼ  une pensée de voirاؼبثالية اليت سبثلت اإلدراؾ كفكر للنظر 

عن العادل ، وثانيا إذل الواقعية اليت ردتو إذل حدث موضوعي يظهر فجأة يف الطبيعة يف ذاهتا ، ونبا يف 

اف الرئيسياف يف الفلسفة اغبديثة اليت فصلت يف طبيعة االنساف بُت العقل والفكر اغبقيقة التيار 

واليت يبثل  la facticité de l’existence اؼبؤسس وبُت طبيعتو اليت تضمن وقائعية الوجود

، حيث عملت l’unité de l’hommeاعبسد جزءا منها، فضيعت يف األخَت وحدة االنساف 

رد كلو يف دائرة الواقع دبا فيها فكره وجوده بربطهما بأحداث وإمكانية الواقعية على إدخاؿ الف

دراستهما موضوعيا مع أهنا مرتبطاف باغبرية اليت ىبتلساف منها إكتماؽبما.وعلى العكس من ذلك 

اؼبثالية اليت وجهت النظر للفكر على أنو قادر على إقباز اؼبعرفة حبرية كقدرة مؤسسة أو متعالية 

 د ذلك ىي األخرى ؼبسألة الوقائعية.وتناسيها بع

                                                           
 263،  262ص  ،ر سابقدموريس مرلوبونيت ، ظواىرية اإلدراؾ ، مص  1
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ؽبذا فإف مشروع مرلوبونيت يعمل على إعادة معقولية التمفصل الوجود اإلنساشل الذي ظل ؾبزءا 

، وىو يف اغبقيقة مشروع اكتمل يف فينومينولوجيا اإلدراؾ واقعي للحقيقة والعقل والوقائعيةبُت اؼبثارل وال

 معاعبة ىذاف العائقاف .  أين مت التطرؽ إذل

من أو اؼبوضوعي لئلدراؾ غَت فبكن: "يف االذباه األوؿ وضح مرلوبونيت أف اؼبفهـو الطبيعي 

 .1اؼبستحيل إعطاء معنا مًتابط لفعل مفًتض للعادل على اعبسد و للجسد على الروح" 

ىي الفكر اإلنساشل  ويف االذباه الثاشل وضح مرلوبونيت أنو اذا كنا نؤيد بصدؽ أف حقيقة اإلدراؾ

 kosmotheorosفإف ىذا الفكر كضوء طبيعي ليس مكتسبا بذىن يشرؼ على العادل .أي بػ

 متأمل العادل*، وامبا مكتسب بذات مدركة بذات متعينة.

هبذا فإف اإلدراؾ اذا رابط للطبيعة العاقلة بالطبيعة اعبسدية فيتناوب بطبيعة جسدية باؼبعٌت الذي 

.فبل تظهر فقط خارجا عٍت وإمبا ترى أيضا يف  2دركة متعينة أو ملفة يف الطبيعة تكوف فيو الذات اؼب

ل يف مقاب foi originaireمركز الذاتية ألف الذات اؼبدركة ىي ذات وأنا طبيعي وكذا ايباف أصيل 

دركة اؼب، كما يتناوب أيضا بطبيعة مفكرة باؼبعٌت الذي تكوف فيو الذات العادل سابقا لكل تفكَت وتربير

، إنتاجية وسبلصا.يعٍت انشاءا للمعٌت لذا فإف مشروع فينومينولوجيا اإلدراؾ تارىبا أيضا روحا، حرية،

                                                           
1  Maurice merleau – ponty , la structure du comportement , presses universitaire 
de France paris , 1967, p233. 

 456* ىي الًتصبة اليت يقدمها عبد العزيز العيادي للمصطلح يف ص 
 283موريس مرلوبونيت ، ظواىرية اإلدراؾ ، مصر سابق ص   2
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يعمل على فهم الكيفية اليت يبكن هبا للذات اؼبدركة أف تكوف واصلة ومبلزمة للفكر اؼبثارل الذىٍت 

 .دراؾ يف وصولو إذل اغبقيقةلى اإلبالفكر الواقعي اعبسدي ومؤسسة بذلك ليقُت الكوجيتو اؼبعتمد ع

مث نبلحظ بعد ذلك يف فًتة الحقة وبالتطابق مع الدراسات األوذل ؼبنتصف سنوات اػبمسينات 

كل   phénomène d’expressionأف مرلوبونيت عدؿ يف ربليبلتو لئلدراؾ كبو ظاىرة التعبَت 

 فينومينولوجيا التعبَت وجب أيضا أف هبد مكانو يف إطار  1إدراؾ )...( ىو أصبل تعبَت أورل " 

pénoménologie de l’expression . وقد ظهر ىذا التعديل وفقا لبلذباىُت 

ففي la perception du cogito بداية اف مرلوبونيت حرر مفهـو ادراؾ الكوجيتو 

: "ىذا ىو الكوجيتو اغبقيقي، يوجد وعي ى أف الظاىرة والكوجيتو متبلزمافوافق دائما عل 1945

على أف كل ظاىرة ربمل قصدا إدراكيا ؼبوضوع ما فكاف نبو إذا  2يربز توجد ظاىرة"لشيء ما 

اإلدراكية يف مزاوجتها بالظواىر واألشياء.وعوضا  l’intentionnalitéتوضيح أصالة القصدية 

عن ذلك ويف هناية اػبمسينات فإف اإلدراؾ دل يعد يفهم كأساس من ماىية الذات ، أي من ماىية 

 la clair du mondeالقصدية بل أنو أصبح حدثا للوجود ذاتو للحم العادل  الكوجيتو أو

فقد الحظ بأنو كاف يبحث يف بنية  fissionويكتسي ماىيتو دبا أصبح مرلوبونيت يسميو باالنفبلؽ 

بالعادل الذي سيظهر البحث عن  naifالسلوؾ وكذا فينومينولوجيا اإلدراؾ عن تفكَت اتصالنا الساذج 

وىو ما ال يبكننا نعتو  charnellementاضر واغبي ، أي الوجود كما وبضر غبميا الوجود اغب
                                                           

1 Maurice merleau – ponty, la prose du monde , p 11. 
 .242ص  ،وريس مرلوبونيت ، ظواىرية اإلدراؾ ، مصر سابقم  2



 متيٍد  

17 
 

اف الطبيعي من خبلؿ دبفهـو اإلدراؾ.ؽبذا فإف ما يقدـ غبميا ىو " كل ما يتوفر يف أصليتو لئلنس

اضي اؼبتخيل، ، أي تلك األشياء اؼبدركة يف أصالتها وكذا تلك اليت ربضر ببعد اؼبذبربة مصدر"

، فقط د ضيق فيما يتعلق بإبراز التعبَت، لذلك فإف مفهـو اإلدراؾ يصبح لو معنا جي والتارىبيالكبلم

ة، فنحن حينما نتحدث وجد مرلوبونيت أف فكرة اإلدراؾ تتضمن ؾبموعة من االفًتاضات اؼبتعاكس

الزماف ومن ، فإننا نقبل التمييز بُت " طبقة أوذل لتجربة قد هتم كائنات توجد يف نقطة من عن اإلدراؾ

"وبُت اؼبفهـو أو الفكرة وىو ما يبقى قاببل للنقد والتوجو كبو صياغة الظاىرة األصلية لئلنعطاء 1اؼبكاف

دبفهـو التجربة بدال من مفهـو اإلدراؾ لنقوؿ اذا أف " للتجربة la donation en clair باللحم 

 .2تنتمي القدرة األنطولوجية القصوى"

ة األوذل من فكر مرلوبونيت و اػباص دبا جاء بو يف بنية السلوؾ كبن ىنا سنتوقف عند اللحظ

وفينومينولوجيا اإلدراؾ مث نتطرؽ إذل تعديبلتو ؼبفهـو اإلدراؾ الحقا يف الفصوؿ التابعة للفصل األوؿ. 

وإذا كنا نؤكد على أف ىناؾ تعديبل قد حدث يف الفلسفة البلحقة إ فإف ىذا ال يعٍت أف مرلوبونيت قد 

قيقة عن نعت اإلدراؾ بالظاىرة األصيلة لبلنفتاح على العادل يف الفًتات البلحقة.واف كاف زبلى ح

 .اغبقل اؼبفاىيمي للتفكَت البلحق اإلدراؾ ال يقدـ نفس اؼبعٌت ربديدا وال ينتظم يف نفس
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إف التاريخ اغبديث للفكر األوريب يعرب عن انتقاؿ من الطريقة اعبوىرية لفهم العادل واإلنساف إذل  

الطريقة الوظيفية. أي من نظرية تنظر للحقيقة على أهنا ما ىوية معقولة موجودة يف ذاهتا ولذاهتا. تقـو 

أي بذاٍت موضوعة  - الكانطييف أساسها على ربليل الذاتية بعيدة عن العادل بأناتر سندنتارل باؼبعٌت

أماـ الشيء يف ذاتو. حيث أنَنا لن نتمكن من رؤية أي معرفة ولكن فقط ربويلها من خبلؿ ملكاتو 

تركيبة ؽبذه الذاتية. إذل أخرى تَرى يف الفلسفة وظيفة وفائدًة لوصف الوجود اإلنساشل يف العادل بعيًد 

ؿ ما يندمج بو الفرد يف شبكة من اؼبعاشل اليت عن ما يقدمُو الفكر النظري والعلمي، بل من خبل

يعيُشَها وليَس يفكرَىا وىذا ىو َحاؿ الفلسفة مع موريس مرلوبويت:" إف التزاَمَنا الفعلي يف العادل ىو 

 1بالضبط ما هبب فهمو وربويلُو إذل مفهـو يبحور كل سبركزاتنا الفعلية".

ورَغم أف اعبوىرية دل تقدـ فعبًل اؼبوقف اليومي اؼبعيش لوضعية اإلنساف إاّل أهنا عربَتو عن يقٍُت 

صحيح للمعاشل، ألهنا وضحت فكرة تبدو لَنا مطلًقا على أهنا طبيعية: وىي فكرة اف كل اؼبوضوعات 

أخرى أكثر بساطة من  الواقعية مكونة من ؾبموعة من العناصر واليت بدورىا ال يبكن فصلَها إذل أجزاء

ذلك، وىذه الفكرة ىي نتيجة لنفس االذباه الروحي اّلذي دعمتو األفبلطونية اليت وضحت أف الواقع 

يعرؼ من جانبُت: من ناحية اؼباىية وىي اؼبضموف الثابت للشيء واؼبظهر ويعٍت صبيع الصفات 

األشياء وىي تفهم كجوىر وإذل األكثر واألقل عريضة للشيء ذاتو، فاؼباىية موجودة بًتكيز يف عمق 

غاية العصر اغبديث فإف الواقعي ظل يفهم كتعدد يف ؾبموعة ىذه اعبواىر. فنجد أفبلطوف منذ القدـ 

وضع براديغما مثالًيا للجوىرية الذاتية، مثل ديبقرايطس اّلذي وضع براد يغم ماديًا للجوىرية، فكبلىا 
                                                           

 .7موريس مرلوبونيت، ظواىرية اإلدراؾ، مصدر سابق، ص- 1
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فكار أو اؼبثل والصور ومن جانب آخر الذرات، قد ربدث عن تعدد ؼببادئ جوىرية. فمن جانب األ

من جهة أخرى فإف مفهـو اعبوىرية ىو فعلى أف اعبواىر تفكر يف وجود قائم كلية من قبلها يف عادل 

اؼبثل وىي يف عبلقة وصلة باؼبعرفة اإلنسانية، فاؼبثل موجودة يف األشياء احملسوسة. واحملسوسات 

ثل، ورغم أف ىذه تشارؾ يف اؼبثل ورباكيها وىذا ىو ا
ُ
لسبب يف أننا حُت نُبصر احملسوسات تتذكر اؼب

 .1اؼبعرفة موجودة يف عبلقة تشاركية مع ىذه اعبواىر فإهنا مستقلة غَت مرتبطة باإلنساف

ىذا الرباديغم األساسي يف الفكر مت التخلي عنو فقط مع إيباتويل كانط، فنحن نعلم أنو فصل 

ذاتو والظاىر، وظهور ىذه الثنائية ىو نتيجة ألف الفيلسوؼ األؼباشل الوجوَد إذل ميدانُت: الشيء يف 

أتاحَج إطارًا موحًدا للمسائل اليت أثارىا التفكَت اعبوىري وتطوره اؼبتواصل. فالعصر اغبديث اّلذي 

كما أف الفكرة اؼبسبقة الفلسفية للمشاركة    عايشو كانط قد اتسم باالىتماـ دبسألة اؼبعرفة وإمكاناهتا

عرفية اإلنسانية دبجموع اعبواىر دل تعد مستندًة بربَاىُت قوية، مث أف اؼبيتافيزيَقا وىي ؾباؿ التفكَت اؼب

ـَ هبدـ  -اّلذي هبب أف تستند لو نظرية اؼبعرفة أصبح يف زمن كانط يعيش أزمة عميقة لذلك فقد قا

عرفة اؼبيتافيزيقية بصفة عاَمة أي الصرح التقليدي للميتافيزيقا النظرية، وأنكر إمكانية معرفة اعبواىر واؼب

اعبوانب الثابتة للوجود، فغَت تعريف اؼبيتافيزيقا من علم القوى اعبوىرية إذل العلم حبدود العقل 

البشري، ألهنا معرفة للموضوعات تتحدد بالضبط باعبواىر اليت تفكر وتتحمُن داخل الروح اإلنسانية  

توقعات ونبية يف ترسند نتالية ىذه األفكار البشرية ال سُبثل كأفكار فطرية، فهي تبقى بالنسبة لو ؾبرد 

شيًئا، كما أهنا ليست منتوًجا للعقلي ولكنها منتوج للخياؿ اؼببدع. وعلى الرغم من ىذه القطيعة 
                                                           

1 -Didier julia, dictionnaire de la philosophie, librairie larousse, paris, p235. 
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النقدية اليت أقبزَىا كانط مع اؼبيتافيزيقا، إالّ أف نظريتو إجتمعت فيها العديد من الفرضيات اؼبيتافيزيقية 

منها فكرة أف َحَساسيتَنا ىي نتيجة تأثَت مباشر متصل دبثَت خارجي. ألف ىذه الفًتة شهدت  واحدة

نقاشاٍت كثَتة َحوؿ الصلة بُت حساسيتنا والواقع من جانب وبُت حساسيتَنا تتأتى بفعل مؤثرات 

 خارجية. على أف ىناؾ نوًعا من الَتوازيُت اغبساسية واؼبؤثر، ولكنو يؤكد أف التبدؿ وفوضى

اغبساسيات توضع وذبري بًتتيب من خبلؿ اػبياؿ اؼببدع عن طريق الذىٍت. يعٍت فقط عن طريق 

ىذين اؼبلكتُت البشريتاف، فاألشكاؿ اليت طبعت عن طريق ىذه اؼبلكات يف مادة اؼبعرفة فاغبساسيات 

روح ليس ؽبا أي عبلقة مع الواقع اؼبوضوعي ولكنها " منتوجات للخياؿ أي الذي يعن بوظيفة ال

فبدوف  1أعمى لكن ال يبكن االستغناء عنو بدونو ال نستطيع أبًدا يف أي مكاف أف كبصل أي معرفة"

اغبساسية ال يبكن ألي موضوع أف يُعطى لَنا وبدوف الفهم اّلذي يَساىم اػبياؿ يف بناءه ال يبكن أف 

عليَها، فَتتُب نفكر يف أي موضوع، يستطيع الفهم أف وُبقق نفسُو عن طريق اؼبخيلة ويعتمَد 

اؼبعطيات اليت تقدمها واليت ىي منبع بناء التصوراتو للذات. حبيث تقـو على توحيد ـبتلف ملكات 

، فيتضُح الفهم على أنو وحدة الفعل اليت ذبمُع ـبتلف التمثبلت ربَت سبتبلت مشًتكة 2العقل وقدراتو

يدية للحقيقة كتحاطي بُت الفهم إنو عملية تركيب وهبذا سبكن التخلي مع كانط عن  النظرية التقل

 والواقع.

                                                           
1 -E.Kant, critique la raison pure, se conde édition en français , librairie 
philosophie de ladrange, p 01. 
2 -M.Heidegger, Kant et le probléme de la méta physique, collimard, 1953, p217. 
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إف الفلسفة اؼبابعد كانطية يبكن أف نعتربَىا أيًضا كفلسفة حاولت أف تعاجل بوضوح القضاء 

تدرهبًيا على االفًتاضات اؼبيتافيزيقية القديبَة اليت قد َصاغها كانط يف براديغم جديد، فبعد كانط دل 

خة للمشاركة اؼبباشرة للفهم بالواقع، بل إهنم اضطروا للذىاب يعد الفبلسفة يذىبوف إذل الفكرة الراس

إذل الّدور الغاية يف األنبية للروح اإلنساشل اّلذي سيلَقى يف وقت الحق مضامُت جديدَة، فأصبح 

مصدر أشغاؽبم ىو كيف يتجلى ىَذا النشاط للروح اإلنسانية وما ىي آليات ذاتيتنا اليت تدعم ىذا 

بأنو ىبتلُف من فيلسوؼ آلخر وكذلك من اذباه آلخر، فإذا كَنا مع كانط  النشاط، واّلذي اتضحَ 

نعمل بينيٍة للذات الًتنسند نتالية أي بينية صورية للفهم. فإف الفبلسفة بعد كانط أكدو تارىبية ىذه 

البنية وكذا طابعها العرضي، ففكرة ؿبضية الروح اليت أسست ؽبا الديكارتية قد مث التخلي عنها، إف 

نا احملض، الكوحيتو اّلذي أصبح عند كانط أنا ترنسندنتارل ومبدأ مؤلف ومركب بدأ تفكَته فيما آل

 بعد على أنو حصيلة عبوانب أخرى أكثر عمقا من الروح اإلنساشل.

إف الفينومينولوجيا كتوجو جديد يف الفكر من جانبو استأنَف مبدأ دعم البحوث الفلسفية حوؿ 

تقد يف ؿبتويات وعينا ال موجودات ؿبددة عن طريق األشياء واؼبؤثرات الذات اإلنسانية، وىي تع

اػبارجية بل كما ىي ُمتجلية ألوؿ وىَلَة أماـ الوعي بقاعدة التوجو كبو األشياء ذاهتَا بعيًدا عن 

من خبلؿ التصميم الداخلي احملايث، فهي تضُع العادل  1األحكاـ اؼبسبقة اليت ربجب بلوغ اغبقيقة

 قوسُت وتعمل على إقامة عملية الّرد، فًتكز فقط على ما يعود فبكًنا يف داخل الوعي، اػبارجي بُت

                                                           
1 -Jean François Lyotard , la phénomènologie collection que sais Je paris presses 
universitaires de France, 1976. P05. 
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فَما نسميو بالعادل وىو معرفة اإلنساف ؽبَذا العادل. تعمُل الفينومينولوجيا يف أحباثها على التخلي عن 

، يعٍت األنا البنائية الكانطية وتعوضو تفسَت اؼبضامُت الذاتية كنتيجة لتأسيس يعمل بفضل الفهم

الًتنسندنتارل تعوضُو بالوصف الفينومينولوجي ؽبذه اؼبضامُت وصًفا يتم بطريقة تكوف فيها ىذه 

اؼبضامُت مشروطة باسًتجاعها عن طريق الرّده فيسمى الفينومينولوجيوف مضموف كل معٌت باؼباىية أو 

فيٍة. وؽبذا فإف اؼبنهج الظاىرة. وىي ال يبكن توصيفها أبدَّا بطريقة سببية وإمبا بطريقة وص

الفينومينولوجي منهج وصفي قطعا للماىيات احملايثة للشعور. إهنا فكرة توجيو تأسيس للماىيات اليت 

 وجب أف تكوف مدركة كنوع جديد للوظيفية.

َو إذا كاف األنا ىو مؤسس اؼباىيات عند ىوسرؿ، فإنَنا مع ىيدغر نصادؼ وجود طبقٍة أكثر 

ف مبيز بُت التفكَت احملض وما يعود إذل اغبسية، فهيدغر ىو أوؿ فيلسوؼ قبح أصالٍة حبيث نستطيع أ

يف ذباوز اإلزدواجية الذيكارتية للجواىر خصوًصا ثنائية الفهم واغبسية، حينما يعدد الَدازين على أنو 

اّلذي يؤسس كل أصناؼ الفهم وأيًضا مضمونات اغبسية للتعبَت عن الوجود اإلنساشل  -الوجود ىنا

 1تجو كبو العادل اؼبعيش واؼبندمج فيو تأكيًدا للوحدة الَتاَمة بُت اإلنساف والعادل.اؼب

يف ىذا السياؽ وجب أف نفهم األطروحة العامة ؼبوريس مرلوبونيت. من حيث أف الفلسفة بالنسبة 

لوجود إليو ال يبكن أف تكوف ربليبًل للذاتية معزواًل عن العادل بذاتيٍة ترنسندنتالية ولكنها وصف ل

اإلنساشل يف العادل اّلذي يعيش مباشرة يف العادل القبل موضوعي بعيًدا عما يقدمو العلم. إنو يسعى 

                                                           
 .82، ص2003عبد الغفار مكاوي، نداء اغبقيقة، دار شرقيات للنشر والتوزيع، الطبقة األوذل، - 1
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لبحث عبلقة اإلنساف اؼبندمج يف شبكة من اؼبعاشل اليت يعيشها ووبياىا وليس يفكرىا. وقد أسس 

سي. فما ىو اؼبعٌت اّلذي ؽبذه الفلسفة يف فينومينولوجيتو اؼبعروفة على أهنا قائمة على اإلدراؾ اغب

 .يقدمو لئلدراؾ؟ وأين تكمن أنبيتو؟

السبيل اّلذي ينفتح بو اإلنساف على العادل ؼبيداف األورل للفينومينولوجيا و يعترب مرلوبونيت اإلدراؾ ا 

ويعرض ويُعطي من خبللو العادل على اإلنساف، إنو نقطة االنطبلؽ لبناء اؼبعرفة والعلمية األوذل اليت 

سر التواصل بُت اإلنساف والعادل كقاعدة لكل ما يبكن لئلنساف أف يعرفو، إنو هبعلنا تتفتح تصل ج

إف  1على العادل الطبيعي والَتارىبي وتندرج فيهما، كما أنو يبكننا أف نطلع على الوجود من خبللو

دركة كبو اإلدراؾ فعل ربديد حدسي لصورة اؼبوضوع وعملية أساسية حدسية وتكوينو تقود الذاتو اؼب

ربصيل البنية الكلية للموضوع اؼبدرؾ. وىو وبدث بواسطة اعبسد اؼبقذوؼ بو يف العادل واّلذي ليس 

ا. فإذا كاَف 
ً
شيًئا آخر غَت اّلذي َندركو، على أف ؾبموع إدراكاتنا فقط ىي اليت تبُت لنا أف ُىَناؾ عاؼب

ة ؼبرلوبونيت ؾبموًعا إلدركاتَنا اغبدسية األصلية العادل بالنسبة لنشوبنها ورىو ؾبموع سبثبلتَنا، فإنو بالنسب

اليت يستند إليَها البناء العلمي حىت يكوَف جائزًا وقائًما على أسس صحيحة، دبعٌت أف نؤسس دبثل ما 

جاء بو ىوسرؿ "بالَعودة إذل األشياء عينَها" أي إذل الَعادل مباشرًة قبل نضوج وتكوف كل التجارب 

ليت خلفها التأسيس العلمي بالعمل على إهباد مبدأ أصيل وتابت ؽبا دبعرفة أصولو اغبالية اؼبوجودة فيو ا

للعلم والعادل، لذا فقد حاوؿ  Vision propreاغبسية وتصحيح مساره لتحقيق رؤية خاصة 

                                                           
1 -Pascal Dupond, la perception. Merleau- ponty, Autour de la phènomè nologie 
de la perception, philopsis éditions numèriques, www. Philopsis . fr. 2007, p3. 
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مرلوبونيت وضع نظرية عامة يف اإلدراؾ تتحقق يف صبيع فروع اؼبعرفة بنظرية أصل من خبلؽبا إجراء 

يف كل علـو اإلدراؾ: كالعلـو الطبيعية مثل: الفيزياء، البيولوجيا، االيكولوجيا، والعلـو تغَتات مهمة 

 1اإلنسانية مثل: السوسيولوجيا، الفلسفة، علم النفس، التاريخ، والعلـو التطبيقية كالطب مثبًل.

من  لقدعمل مرلوبونيت على ذباوز النظرية التقليدية يف اإلدراؾ ببلورتو لنظرية جديدة ذبعل

اإلحساس واإلدراؾ شيًئا واحًدا فهما يف اغبقيقة تعبَتاف لنفس اغبقيقة الواحدة، فاإلدراؾ يتوقف عن 

أف يكوف إحساًسا أو وعًيا لئلحساس. بل إنو يتحد باإلحساس ففي حُت يرنبَا ىوسرؿ فعبلف، فإف 

خذ وعي فعل اإلدراؾ مرلوبونيت هبعل منهما فعبًل واحًدا، مث إّف فعل اإلدراؾ ال ينفصل عن فعل أ

فمنها ليس فعبلف ُمنفصبلف، ألف األوؿ يتضمن وبالضرورة الثاشل. ولفهم جيًدا ما يعنيو اإلدراؾ، 

عليَنا أف نبُت ما ليس ىو بتبياف حدوده وجعلو واضًحا ودقيًقا ألنو يعرب يف حقيقتو عن عملية اتصاؿ 

رىا ؿبايثًة، لذا فإننا قبد مرلوبونيت يقـو ووصفها يف العادل باعتبا 2مباشر مع العادل قبل أي سبوضع

حكاـ اؼبسبقة التقليدية للعناصر اؼبكونة لو من إحساس وحكم وانتباه بتصحيح الفهم اػباطئ واأل

 وغَتىا.

 حساس:اإلدراك واال

سبثل ظاىرة اإلحساس مقولًة أساسية يف الوصوؿ إذل عملية اإلدراؾ بالنسبة للنظريات التقليدية، 

وتستخدمها بشكل غَت صحيح حيث ذبعل من اإلحساس مباشرًا وواضًحا: أحس األضبر، أحس 
                                                           

1 -Antoine welo okiturato, op.cit, p 166- 167. 
2 -Ibid, p168. 
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الربودة، كإحساسات صافية يف حُت أف اإلحساس لو مضموف، لو صفات وىي ليست من صنع 

من خواص اؼبوضوَعاف اليت كبسها "فالّلوف ال يتحدد إال إذا تصدد على مساحٍة  الوعي وإمبا ىي

ف إ. لذا ف1معينة )......( ىذا األضبر حرفًيا لن يكوف ىو نفسو إذا دل يكن اغبمر الصويف للسجادة"

اإلحساس احملض ال يبكن العثور عليو يف الواقع ألف كل إحساس ىو أحس بشيء ما، يعٍت إحساس 

واحملسوس ىو نوعية للموضوع وليس عنصرًا من الوعي حبيث أنو غَت معزوؿ وىو دائًما يف  دبحسوس،

اغبقل اإلدراكي ويعرب عن ظاىرة إدراكية.فالشيء احملسوس ليس انطباًعا ولكنو شيء إدراكي" إّف 

 الشيء اإلدراكي ىو دائًما يف قلب شيء آخر، فهو دائًما جزء من حقل.

اّلذي ال يربز فيو شيء لئلدراؾ ال يشكل موضوًعا ألي إدراؾ، إّف  إف الشاطئ اؼبنسجم فعبلً 

، مث أف اإلحساس اّلذي 2بنية اإلدراؾ الفعلي ىي وحدىا اليت يبكن أف تعلمنا ماذا يعٍت ىذا اإلدراؾ"

يُعاُد يف فهمو بالوعي الداخلي اّلذي ينبٍت عليو علم النفس ىو فهم هبب ذباوزه، فإذل يومنا ىذا فإف 

يولوجيا دل تتوصل إذل تفسَت صبيع اإلحساسات وىي تعود إذل علم النفس ويتضح ذلك بدقٍة الفيز 

استجابة( لواتسوف مثبًل ال يبكن لو أف يفسر صبيع الظواىر احملسوسة ألهنا  -أكرب حينما ـبطط )مثَت

عبهاز ال تلتصق باؼبثَت، فبل يبكن للمحسوس أف وبدد يكوف نتيجة مباشرًة ؼبثَت خارجي، مث إف ا

اغبسي ال يقتصر على دور اؼبرسل كما تتصور الفيزيولوجيا اغبديثة ألنو يبكن أف يتعرض إذل 

تعديبلت، فعلى العادل بدوره أف يُتقَن نقد فكرة العادل اػبارجي بذاتو ألف الوقائع توجب لو بالتخلي 

                                                           
 .22موريس مرلوبونيت، ظواىرية اإلدراؾ، مصدر سابق، ص- 1
 .22ص ، نفسومصدر  - 2
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نظرية الًتاسل اؼبنتظم عن فكرة اعبسد كناقل للوسائل ألف دور اؼبرسل ال ىبتص باعبهاز اغبسي، وألف 

بُت الفرد ومركز اعبهاز اغبسي أصبحت تعرؼ صعوبًة كبَتًة يف الدفاع عنها بدليل أف اعبهاز اغبسي 

ال يقتصر على دور اؼبرسل بل بضرورة فهم اؼبسار التداؾُبي حيث يتكوف العادل من جديد وال يُنقل  

  ويسًتجع دورة يف االتصاؿ والتواصلكما ىو، فاإلحساس يسبق كل تفكَت فَتفض األفكار اؼبسبقة 

اؼبباشر والَناضج مع العادل، فهو ليس إحساًسا ؿبًضا ألّف ذلك يستحيل، إنو ال ىبتلف عن كونو 

مبا يتحدد  إحساس غَت واع او اإلحساس ؿبض، و إدراؾ بل نبا ُمتطابقاف فاإلنساف ال يقدـ إل

إهناًءا لذلك الوصل القائم بُت فعل اإلدراؾ وفعل كإحساس واٍع أي مدرؾ، وىنا قبد مرلوبونيت يضُع 

أخد وعي لفعل اإلدراؾ، وىنا َتكمن أصالة نظريتو يف اإلدراؾ حبيث أنو إذا كانت النظرية التقليدية 

 ترى فيهما فعبلف، فإنو هبعل منو فعبلً واحًدا فينتهج اؽبوية اؼبشًتكة والواحدة بُت اإلحساس واإلدراؾ.

 :والمشاركة اإلدراك، الذاكرة،-

اإلدراؾ ليس نتيجًة للمشاركة يف األفكار، بل إنو على العكس هبعل ىذه اؼبشاركة فبكنة، فهو 

يتقدـ اؼبشاركة وىي ال تتحقق إاّل بعد تربير ما ىو موجود ُعموًما يف اإلدراؾ، حبيث ليس ىناؾ 

تحقق ألنو جيد بذاتو "الشكل اعبيد" ال ي 1شروط إمكانية تسبقو ألف اإلدراؾ يسبق شروط إمكانيتو

يف كوف ميتافيزيقي، ولكنو جيد ألنو يتحقق يف ذبربتنا، غَت ما يسمى بشروط اإلدراؾ ال تصبح 

سابقًةلئلدراؾ ذاتو إاّل عندما نفًتض حوؿ الظاىرة اإلدراكية بذؿ وضعها كإنفتاح أورل على اؼبوضوع 

                                                           
1 -Antoine welo okitwato, op. Cit, p171. 



 فٍنٌمٍنٌىٌجٍا اإلدزاك احلسًمسىٌبٌويت                                                                                          اىفصو األًه 

29 
 

وبصُل عليها اإلدراؾ التحليلي   وسطًا تكوف قد انطبقت فيو كل التوضيحات وكل التقطعات اليت

وتكوف قد تأكدت كل معايَت اإلدراؾ الفعلي، موضع اغبقيقة. العادل إذا أجرينا ذلك فإننا ننزع عن 

اإلدراؾ وظيفتو األساسية اليت ىي تأسيس وتدشُت، مث نرى ىذه الوظيفة من خبلؿ نتائجها وإذا 

، إّف اؼبشاركة تلعُب 1إهنا تتقدـ على نفسها"توقفَنا عند الظواىر، فإف وحدة الشي تؤكدىا وربددىا 

  أننا ال يبكننا أف نعتربَىا كسب كاٍؼ.َتدورًا يف اإلدراؾ لبنية الواقع غإذِّا 

 اإلدراك، االنتباه والحكم:-

موجود   ذبعل منو فعل إعادة معرفة لشيءينتقد مرلوبونيت النظرية الكبلسيكسة لبلنتباه واليت

أصبلً، لشيء معروٍؼ قببًل، وموجوٍد يف وضع ـبفي فنكشفو بعملية االنتباه اليت سُبثل نورًا يضئ 

األشياء اؼبوجودة أصبلً، لذلك فإف مرلوبونيت برفضو ألنو ال هبب علينا أف ننطلق من أحكاـ مسبقٍة 

يقة ال يؤسس اإلدراؾ، لذا عن وجود الشيء قبل أف ينكشف لنا ذلك يف إدراكو، ألّف االنتباه يف اغبق

فإف مفهـو االنتباه كما تؤسس الفيزيولوجيا وعلم النفس فهو سلوؾ عقيم دوف رفع بدليل أف حقيقة 

الشيء اؼبنتبو إليو يف الّلحظة اآلتية يكوف يتعلق دبظهره القدصل اّلذي يتضمن مسبًقا بنيتُو الواضحة، 

 ويبكننا فقط اغبديث عن الوعي اؼبتيقظ أو فهو وبدث فقط ألنو يعود على نفسو، لذلك فهو سليب

اإلدراؾ االنتباىي اّلذي يعمل على ربديد اؼبوضوعات ألنو عملية خلق وكمثاؿ على ذلك فإف 

األطفاؿ ال يبيزوف خبلؿ األشهر األوذل من حياهتم بُت األلواف ويف وقٍت الحق يستطيعوف التمييز من 

                                                           
 .30موريس مولوبونيت، ظواىرية اإلدراؾ، اؼبصدر السابق، ص- 1
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إذل سبييز األلواف، فهذه اغبقيقة ليست نتيجة اعبهل أو التباس األلواف الدافئة والباردة وأخَتًا يصلوف 

ا يدعي علماء النفس بل ىي نتيجة تغَت بنيوي حدث للوعي وتكوين 
َ
األلواف أو نقص يف االنتباه ؼب

ناشط ؼبوضوٍع جديد ُيربز ودبوضع ما كاف قد ُقدـ حىت اآلف كأف كأفق غَت ؿبدد "انتبو ال يعٍت فقط 

معطيات قائمة بل ربقيق سبفصل جديد يف داخلها بإزباذه كصور )....( إنو يضيء اؼبزيد من إضاءة 

إنو فعل يسمُح للموضوع أف يكشف  1ويثَُت اإلدراؾ فيقدـ للشيء إمكانية ذبليو وانفتاحو بوضوح"،

 معناه للذات اؼبدركة، فبفضلو فإف إدراكي للموضوع ىو يف الوقت نفسو تأسيس لو.

ات البدئية ؽبا د ركات يعٍت أف ؽبا دورًا سلبيِّا بالنظر إذل اإلدركإوجهًة ببلفالذات اؼبدركة ليست م

هنا تصبح فاعلة وموجهًة ؼبوضوعاهتا اؼبدركة، بعبارة أخرى االنتَباه فعل تصبح بو إوبفضل االنتباه ف

اغبياة  الذات اؼبدركة، ذاتًا مؤسسًة، وىو مكمل ال يبكن االستغناء عنو يف عملية اإلدراؾ، إنو يبنحو

فهو نشاط يأيت إلنعاش وإضاءة اؼبدركات دوف أف يضيف ؽبا أشياء جديدٍة مث أنو ال يتحدُد بإضاءة 

قاـ على اؼبدرؾ يف عبلقتو باؼبدركات األخرى، فاالنتباه يلعب 
ُ
درؾ يف ذاتو ولكنُو يندرج يف اغبكم اؼب

ُ
اؼب

إلدراكػ فإف مولوبونيت يعترب اغبكم  دوَر الناقل بُت اإلدراؾ واغبكم وفيما ىبُص اغبكم وعبلقتو با

كموجوٍد لئلدراؾ بعبلقة بُت كل األجزاء يعٍت إدراًكا لوحدة اؼبدرؾ دبا أنو نتيجة للرابطة بُت مكوناتو 

"اإلدراؾ ىو بالضبط ىذا الفعل اّلذي ىبلُق دفعًة واحدًة اؼبعٌت اّلذي يربط صبلًة اؼبعطيات وىو ال 

 .2ىذه اؼبعطيات بل يعمل على أف تكتسب معًنا"يكشُف فقط اؼبعٌت اّلذي ربتويو 

                                                           
 .37صموريس مرلوبونيت، ظواىرية اإلدراؾ، مصدر سابق،  - 1
 .42، صنفسوصدر اؼب - 2
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 الحقل الظواىري:-

يعرؼ اغبقل الظواىري على أنو األفق الشامل ؼبعارفنا يف أصالتها اإلدراكية وىو يتفق مع ما 

يسميو ىوسرؿ اليقُت الطبيعي، أي وجود العادل وحقائقو الطبيعية ويتطلب اغبقل الظواىري من ناحية 

جهة أخرى اؼبوضوع اؼبدرؾ. فندرؾ الذات اؼبدركة موضوعها فتحسبو وتتواصل الذات اؼبدركة ومن 

معو حبيث وبصر يف اغبقل اإلدراكي فتحقق عنو معًنا، ألف اإلدراؾ قبل كل تفكَت نظري فإنو ينعطي  

ىو يف كما مبا أدركو  إ يعٍت أنٍت أدخل عليو تعديبلت و كإدراؾ لوجود وحينما أدرؾ موجوًدا فهذا ال

 1حقيقتو.

لوبونيت من خبلؿ طرحو ؽبذه األفكار ونقدىا ىو أف يوضح اؼبعٌت الصحيح لئلدراؾ ر إّف ىدؼ م

اّلذي أراد أف يؤسس عليو فلسفتو، لذلك كانت نقطة االنطبلؽ عنده ىو توضيح أف اإلحساس 

كوف ُمتضمًنا يف ييستدعي مباشرة موضوعو اّلذي يكتف عن معناه كما ىو يف العادل.واإلحساس س

حاف باعبسد اػباص، وىو اتصاؿ عضوي تلقائي بُت اعبسد اغباس والعادل الفيزيائي حبيث يص

 l’associationمتعايشاف مث أف ظاىرة اإلحساس تتضمن بدورىا ظاىرة مشاركة األفكار 

d’idées فَتفضها مرلوبونيت أيًضا يف أف تكوف  2دبعٌت يكوف ُىناؾ اتصاؿ بُت إحساسات متقارباف

كة ؽبا القدرة الواقعية يف تأسيس اإلدراؾ. "ليس ىناؾ معطيات متميزة تقـو دبجموعها ىذه اؼبشار 

بتكوين شيء معُت ألف التجاور والتشابو الواقعي يربط فيما بينهَما، بل على العكس ألننا ندرؾ 
                                                           

1 Antoine welo okitawato, op.cit, p175. 
2 -Jacqueline Russ, les auteurs les oerwres, op.cit, p471. 
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كما أف الذكريات ىي األخرى غَت قادرة على تأسيس ذبربة اإلدراؾ،   1ؾبموًعا على أنو شيء معُت".

إهبابية اغبكم وليس  فأدرؾ ال تعٍت أنٍت أتذكر، فاإلدراؾ ليس إحساًسا وليس ذكرى، كما أنو ليس

تأويبًل لذلك علينا العودة إذل العادل اؼبعيش القبل اؼبوضوعي وذلك كلو عن طريق اإلدراؾ إليقاظ 

لدراسة األشياء  طبقة التجربة اغبية واغبقائق اؼبوجودة خلف الظواىر والعلـو اؼبوضوعية، بأف تتجو

 واكتشاؼ الظواىر.

إّف موقف مرلوبونيت يقوض صبيع الفلسفات اليت ال ىبضع فكر فيلسوفها ألي وضعية خاصة، يف 

الواقع ألف الفيلسوؼ ىو نتاج بيئة وتعليم معُت ليتخذ تفكَته جذوره يف مواقف معينة لذا أكد 

م شبار ؾبتمعاهتم فكل فيلسوؼ يتأثر ولكنه ت،سفة ال ىبرجوف عن األرض كالفطرياماركس أف الفبل

دبجتمعو ودبحيطو الثقايف واالجتماعي واالقتصادي ويعكس تفكَته إذل حٍد ما القلق عن بيئتو، لذا 

فالفلسفة ال تسعى للبحث عن إجراء وعي حذري كما عند كانط ولكن تصغ الفيلسوؼ يف موقٍف 

لوبونيت سيتحقق مع اإلدراؾ اّلذي ىو ر ي مع مىذا اؼبوقف التفكَت تفكَته ونقدي أماـ اغبياة والعادل.

نقطة االنطبلؽ عبميع اؼبعارؼ اؼبًتكزة باغبقل الظواىري اّلذي أفق حدوث التجربة اإلدراكتو ويفهم 

سد بالوصوؿ إذل األشياء بعبلقة جُيسمح للانطبلقًا من العبلقة بُت جسدنا واؼبوضوعات، حبيث 

 .متقاطعة حسية ومتجسده

                                                           
 .29ص مصدر سابق،موريس مرلوبونيت، ظواىرية اإلدراؾ، - 1
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مرلوبونيت األوؿ من ربليل عملية اإلدراؾ والعودة يف اآلف ذاتو إذل زاوية كل من طلق فكر ني

وكانت قد توضحت ىذه  ،اؼبوضوع اؼبدرؾ والذات اؼبدركة باعتبارنبا غبظتاف ملتزمتاف يف اإلدراؾ

اغبقائق يف العملُت األولُت حيث بُت يف بنية السلوؾ أف اإلدراؾ ينطوي ربت زاوية اؼبوضوع وأنو 

طوي يف فينومينولوجيا اإلدراؾ ربت زاوية الذات ، وكبلنبا توجهاف مكمبلف لبعضهما يف بنية ين

 uneالسلوؾ كبن مدعوف إذل معرفة أنو ليس ىناؾ موضوع للعلم إال ما ىو مؤسس على بنية مدركة 

structure perçueتبحث  ، يف فينومينولوجيا اإلدراؾ مدعوف إذل معرفة أف الذات العارقة

 corps، حبقيقة تنطوي على قدرات اعبسد الظواىريعها دبوضوعية، بشموليةموضو 

phénoménal يف كبل اغبالتُت ، فإف مرلوبونيت قد دمج أحباثو حوؿ كل من الواقعية والعقبلنية ،

، فقد  forme perçueيف بنية السلوؾ ، أكد مرلوبونيت أف كل موضوع للمعرفة ىو شكل مدرؾ 

واليت ينتج عنها  ordre physique ة الكربى للعلـو واليت ىي األمر الفيزيائي أظهر اؼبيادين الثبلث

                                                      أيضا ثبلثة أصناؼ من األشكاؿ أو البنيات : 

" ليست ثبلثة أمور للواقع أو ثبلثة أصناؼ للوجود، لكن ثبلثة تصميمات للداللة ، أو ثبلثة 

وىذه البنيات ليست موضوعات  للفكر ولكنها موضوعات لئلدراؾ ومبلزمة لو  1اؿ للوحدة"أشك

ودراستها للمسانبة يف منح اؼبعرفة معقوليتها الصحيحة للمعاشل اؼبوجودة  *وقد سبت العودة إليها

 الديناميكا اغبرارية.. فيما يتعلق باألمر الفيزيائي يقدـ مرلوبونيت أمثلة عديدة منها قانوف دبوضوعاهتا

                                                           
1 Maurice merleau –ponty,structure de comportement , op cit  p 217. 

*
ىنا ليس حفر اؼبعرفة وإمبا تصحيح بنائها.يعود مرلوبونيت إذل دراستو البنيات دبا فيها العبلقة ؼبوضوعات العلم والغرض  
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Thermodynamique وكذا سقوط األجساد la chute des corps على سطح

فَتى يف ىذه القوانُت مباذج مشولية وتعبَتا رياضيا بشكل بنية أو شكبل فيزيائيا دبجموعة من  ،األرض

و ال : " إنكل وجب أف ال يفهم من جانب واقعيالقوى واألدوات اؼبتوازنة يف حالة معينة وىو ش

، وإذا كنا 1يوجد على كيفية أنو شيء)...( إنو الفكرة اليت هبا هبمع ويلخص ما مر بأمكنة عديدة"

نقوؿ عنو فكرة ىو فكرة مدركة وغَت قابلة لئلنفصاؿ عنو، لذلك فإننا ال نقوؿ إذا أف ىناؾ أشكاال 

فيزيائية يف ذاهتا زبضع لشرط حضور مبلحظ أو باحث ، بل العكس إهنا أشكاؿ فيزيائية مدركة ال 

ببل إنساف ىو  ال يوجد système solaireتوجد يف ذاهتا وفقط ، مثبل فإف للنظاـ الشمسي 

على األرض مقيم ويفتح عينيو عليها، لذا فإف ىذا النظاـ بكل بنية ؼبوجود قادر على أف يتواجد 

من خبلؿ اإلدراؾ طبعا ووحدتو ىي موضوعات مدركة ليس  d’être –au-monde بالعادل 

فة:" إف بإدراؾ ؼبوضوعات سبقت معرفتها أو قليل سابقا وإمبا بتأصيل دائم أنطولوجي لكل اؼبعر 

  2اإلحالة إذل معطا حسي أو تارىبي ليست نقصا مؤقتا، إهنا مهمة للمعرفة الفيزيائية"

فإف مرلوبونيت يوضحو إنطبلقا من التمييز بُت العضو   l’ordre vitalفيما ىبص األمر اغبيوي 

كيميائية يف مقابل -كما ندركو كبن وكما تنظر لو البولوجيا العلمية على أنو شبكة تطورية فيزيو

أي كلية يكوف فيها  unité de sinification اإلدراؾ الذي وبدده على أنو " وحدة داللة" 

  corps phénoménalلوبونيت باعبسد الظواىري األمر الداؿ متحققا وىو ما سيدعوه مر 

                                                           
1 Maurice merleau –ponty,structure de comportement , op cit, p 155. 
2 Ibid, p 157 
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كيميائي -كوحدة كلية دالة بعُت عما ىبصو  بو الفكر اؼبيكانيكي الذي يظهره كوف تطور فيزيو

  –وتصويب التطور الفيزيو وبعيدا عن التعريف اغبيوي الذي يعده ربليا لقوة حيوية تعمل تعديل 

كيميائية )...( إف -أنو ؾبموع عبلقات فيزيو ، إف اؼبعرفة العلمية تكشف العضو على1كيميائي

اعبسد الظواىري يصبح متبدال يف النظاـ الفيزيائي ويندمج إذل األمر الفيزيائي على أف الكلية ليست 

 l’organisme perçuمظهرا ، إهنا ظاىرة" ، ىذه الظاىرة تقدـ لنا العضو اغبقيقي اؼبدرؾ 

فكر العلمي الذي هبعل منو عضوا يف ذاتو.إف اؼبهم الذي ىو عضو موجود بالنسبة لنا ، بعكس ال

بالنسبة ؼبرلوبونيت ليس العضو يف ذاتو أو معناه بل على العكس إنو يؤكد على العضو اؼبدرؾ كحامل 

للعضو ليست مقسمة بل  une valeur ontologiques للحقيقة يف قيمتها األنطولوجية 

وظائفو، ويف بنياتو السلوكية.فإذا كاف البيولوجي وتيارا متماسكا يف  noeudsمتبلزمة تؤسس عقدة 

-يضع ؾبموعة من اؼبكونات مث ىبتار حسب وجهة نظره جملموع يعود لداللة مشًتكة للتطور الفيزيو

كيميائي الذي ينتظم يف تيار ، يكوف معٌت العضو فيو غَت آت فقط بعملية لذىننا ، بل من أساس 

 خاص بو.

يف الواقعية ىو عدـ قدرهتا على إعادة معرفة أف ىناؾ معٌت يف لذا فإف ما يرفضو مرلوبونيت 

اؼبوجودات الطبيعية ، وما يعنيو يف العقبلنية ىو ردىا اؼبعٌت إذل تأسيس ذىٍت، وىنا نفهم أسباب 

يف إظهارىا للمعٌت  sujet percevant عودتو إذل اإلدراؾ وتبنيو لو دبعرفة جانب الذات اؼبدركة 

ال لذات قادرة على ربديده وفهمو . مث معرفة يف اآلف ذاتو أف ىذه الذات اليت على أنو ليس معٌت إ
                                                           

1 Maurice merleau –ponty,structure de comportement , op cit, p 172.  
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ذبٍت اؼبعٌت وتفهمو واليت تسمح لو أف وبضر ويوجد كمعٌت ليس موجهة لو، إنو يكتمل بفهمنا لو من 

 الطبيعة ذاهتا.

 الذي فإنو اجملاؿ اؼبهم بالنسبة ؼبرلوبونيت l’ordre humainsفيما يتعلق باألمر اإلنساشل 

صبع لوكونات  لها، فاإلنساف ىو يف اآلف ذاتو "نؤسس عليو اؼبوضوعات كلها، إنو مهم لًتابطها وسبفص

)...( جدؿ للحي ووسطو البيولوجي )...( جدؿ للذات االجتماعية وأفراد  كيميائية يف تفاعلها

نفهم تقدصل فبكل سلوكاتو نفهم إدراكاتو للنظاـ الشمسي والعضو اغبقيقي ، وىنا . 1ؿبيطها"

مرلوبونيت غبضور الشكل الثالث: " إف األمر اإلنساشل للوعي ال يظهر كأمر ثالث مًتاكب لؤلمرين 

الفيزيائي واغبيوي لكن كشرط إلمكانيتو وتأسيسو " ، إنو حضور الشكل بالنسبة لنا وليس يف ذاتو ، 

ف الشكلُت السابقُت أي حبيث أف كل شكل مدرؾ وبوي إذا األمر الثالث اإلنساشل كشرط لو، كما أ

الفيزيائي واغبيوي ليسا أبدا يف وضعية اؼبوضوع أماـ الشكل الثالث الذي يتأملها من أعلى إهنما 

وبضراف بنجاعة يف اؼبر اإلنساشل " إف السلوؾ األظبى وبفظ يف العمق اغباضر لوجوده اعبدلُت 

ؿ الذايت للشكلُت أ االستقبلفهو ال يتحرر فحقيقة أف بروز الشكل األظبى يرج 2التابعُت..."

بقُت كقاعدة وركيزة ، غَت أف ىذا ال يبنع أف يبقى الشكلُت السا3تقديبو داللة جديدة السابقُت لو و 

إذل ما كاف عليو ثانية راجعاف : حبيث أف كل  يف وضعيات فيصبحاف، حبيث يكوناف للشكل األظبى

اتبلؼ يف الشكل الفيزيائي ) مثبل زبريب جزء من مادة الدماغ( أو يف الشكل اغبي ) مثبل اؼبرض( 
                                                           

1 Maurice merleau –ponty,structure de comportement , op cit , p 227 
2 Ibid , p 224 
3 Ibid, p 195 
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يفسد وظيفة الشكل األعلى اإلنساشل، وهبذا نبلحظ الباعث اؼبهم من جعل مرلوبونيت من جعل 

، إف إدراكنا يقوؿ مرلوبونيت  عن األمرين اغبيوي والفيزيائي اإلدراؾ قائما باألمر اإلنساشل الغَت منفصل

كلو إنساشل إنو أيضا ظاىرة للحياة وظاىرة فيزيائية، تبٍت عليو الفلسفة كلها يف إدراكاهتا دبا فيها 

، 1لئلنساف بالعادل و الوجود dasein الوجود كلو ليس باتباع الطريقة السببية وإمبا عن طريق الدازين 

األشياء من خبلؿ تواجده بالقرب منها بعيدا عن الواقعية اليت ذبعل منو مشروطا حيث يدرؾ 

بأحداث خارجية وعن العقبلنية اليت ذبعل منو انعكاسا لعبلقة الذىن باػبارج حبيث يتحدد اؼبدرؾ 

ويفهم وكداللة للوعي كما كاف مع ىوسرؿ ، ما يعٍت أف ذبربتنا للشيء اؼبدرؾ: " ال يبكننا شرحها 

، مث إف اإلدراؾ ال يفسر بالوظيفة العصبية بل بالعكس إهنا ىي من 2ل ىذا الشيء على ذىننا"بفع

يشرح باإلدراؾ أو بالعقل الظواىري الذي ينظمو اإلدراؾ:" إف الوظيفة العصبية اليت تتوزع بنقاط 

إذا  ، و  3توازنو"ـبتلفة باغبقل اغبواسي )...( غَت قابلة لئلدراؾ دوف اإلحالة للحقل الظواىري وقوانُت 

كاف اإلدراؾ ال يقبل التحليل العقبلشل فإنو ال يقبل أيضا التحليل الواقعي من منطلق افًتاض شرط 

مبلزمة اعبسد للروح والذي ىو يف اغبقيقة زعم زائف للبنية اػباصة بالتجربة اإلدراكية اليت ربضر من 

تضم إدراكي وحقلي الظواىري ، ذلك  خبلؿ مظاىرىا اؼبدركة وتتطلب باإلضافة وظيفة فكرية دماغية

ألف وظائف دماغي تتبدؿ حبقلي الظواىري يف اللحظة اليت أدرؾ فيها ، ألف ما وبضر يف حقلي 

الظواىري، مثبل إدراكي للمكتب وكذا اؼبوضوعات اؼبنظمة لو وما وبضر يف عقلي العصيب لوظيفة 
                                                           

  201مورسي مرلوبونيت ، اؼبرئي والبلمرئي ، مصدر سابق، ص  1
2  Maurice merleau –ponty,structure de comportement , op cit p 215 
3 Ibid, p207 
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الذي ىو بالنسبة رل حارل أي اؼبكتب دماغي ما ىي إال دالالت متبدلة ىذا ما يقتضي أف اؼبشهد 

فهو بالنسبة لوظيفة دماغي مضمر وأف اؼبشهد الذي ىو لو حارل ىو بالنسبة رل مضمر، لذا فإف 

االفًتاض اؼبزعم لشرط اعبسدي بالروح ينخفض بإحصاء لدالالت مدركة ال يبكنها أبدا أف تكوف 

الظواىري حبيث أف األوجو الثبلثة  متزامنة حاليا فوظيفة دماغي ىي يف نفس االتصاؿ مع عقلي

اؼبتخفية للمكعب مع الثبلثة األخرى اؼبرئية قبدىا يف كبل اغبالتُت نفس البنية للتجربة وهبذا فإف 

وظيفة الدماغ مهمة أيضا إلدراكايت ، فهو نقطة ضرورية ال مرئية ويقدـ يف دالالت مضمرة .ومن ىنا 

علم النفس اؼبوضوعي الذي يعتمد على األسباب قبد مرلوبونيت يرفض اإلدراؾ كما يؤسس لو 

الفيزيائية يف توضيحو من نظرتو القائلة بأف اؼبكعب يبلك وضعا يف اؼبكاف اؼبوضوعي وأف جسدي دبا 

يبلك من شكبكية العُت فلو أيضا وضع يف اؼبكاف اؼبوضوعي ، مث إف قوانُت تطور الضوء دبوزعاهتا 

ب وال أرى أبدا اؼبوضوعات اليت ىي ورائي يرفض مرلوبونيت زبلص إذل أنٍت أرى ثبلثة أوجو للمكع

بُت اعبسد اؼبرئي  spatialىذه الدراسة ، غَت اف ما يرفضو ليس فكرة أف ىناؾ عبلقة فضائية 

اؼبدرؾ، والضوء وأف ىذه العبلقة ؽبا دورىا الذي تلعبو يف إبراز اؼبشهد اؼبرئي بل أف ما يرفضو ىو 

ات شارحة أي فكرة أف اؼبوضوعات ما أدركو أو اغبداث تشرح ، ويقدـ تأويل ىذه العبلقة دبصطلح

مرلوبونيت الربىاف على رفض ىذا التوجو أف اؼبوزعات اؼبتضمنة يف التفسَت اؼبوضوعي ىي دالالت سبثل 

جزءا للمشهد اؼبرئي : فالعيناف ، والشبكية واؼبكعب اػبارجي ، اؼبوضوعات اليت ال أراىا ىي دالالت 

، إهنا ربفيزات حائرة أي دالالت مضمرة توضح معٌت بإدراكي اغبارل، وليس شارحة لو تبطمضمرة تر 

 إدراكي الراىن الواقعي ولكنها ال تشرحو.
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لقد وفق اإلدراؾ بُت الواقعية والعقبلنية وذباوز تناقضها على أف االنفتاح على ـبتلف اغبقائق ال 

ية جائزة زبضع لكل اتفاقات جسد، فلكي أفهم وبدث بعملية مؤسسة غَت متعينة وإمبا بتجربة فرد

اإلدراؾ علي أف أفهم كيف أف حدثا فرديا ينفتح على حياة مشولية " ىناؾ أشياء توجد ربديدا باؼبعٌت 

الذي أرىا بو يف تارىبييت انطبلقا من حدث فردي، وخارجها انطبلقا من موضوعات بينذاتية جائزة 

، كما أف اإلدراؾ ليس فقط انفتاحا إدراكي على عادل 1"غَت منفصلة عن ىذه العبلقة اؼبضاعفة

بينذايت أو على اغبقيقة ، إنو أيضا انفتاح على معٌت واضح والمع يساىم يف تطور التجربة ومتونبا. 

إف اغبقيقة تتجاوز الواقعية والعقبلنية يف تضديها لذات ذبعل الكل ؿبايثا ؽبا وؼبوضوع هبعل الكل 

 facticité deمتضمنة يف وقائعية الوجود sujet incarné خارجا عنو بذات متعينة

l’existence    تعمل باإلدراؾ لقد مثلت دراسات بنية السلوؾ خطوة أوذل للكشف على أف كل

موضوع للعلم يتأسس على بنية أو شكل مدرؾ مث تأيت فينومينولوجيا اإلدراؾ لتتجو كبو الذات 

على العادل وبناء موضوعات العلم بالعودة إذل بياف الكيفية اليت اؼبدركة وعملياهتا اؼبتضمنة اإلنفتاح 

هبا تنبٍت اؼبوضوعات حبضور الوعي الذايت وكذا اؼبوضوع معا ، ليمثل اعبسد الظواىري الذات ويبثل 

".فيما ىبص الذات اؼبدركة أو 2اؼبوضوع العادل:" بناء اإلدراؾ انطبلقا فبا علمنا إياه اؼبدرؾ عن العادل

دراؾ كما ينعتها مرلوبونيت فهي تنفلت من ربديد الفكر اؼبوضوعي التجرييب الذي هبهل ذات اإل

، إنو يصنفها كحدث يف العادل ، بعيدا عن تكوينو أو يصفها ويقًتح عملها دوف معرفتها حقيقتها ألنو

                                                           
1  Maurice merleau –ponty,structure de comportement , op cit p 227 
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ذه الذات التماس معو والتجذر فيو، إف النا تعي موضوعاهتا كما أف العادل ليس موجودا إال بالنسبة ؽب

اؼبتعينة اليت تكونو، كما أف الفكر العقبلشل هبهل ذات اإلدراؾ ألنو يستبدؽبا ب" مفكر كوشل 

penseur universel يعترب كأنو مكلف حبمل كل نظاـ التجربة: وينتفي اإلدراؾ ويبقى لدينا "

مل كما يصبح الظهور غَت فبكن يف الوجود الكت  pensée de percevoirفقط فكر اإلدراؾ 

أو اؼبكوف بشكل كامل ، حبيث ىناؾ مكاف لبعد العدـ: " العمق البلبشري من حيث ال نكوف يف 

، فاألحداث اليت مرت ال تقع يف العدـ بل إهنا هتيئ ؼبستقبل معُت وطبقة جديدة من  1العادل"

كوف ىناؾ الدالالت قد يتغَت معناىا فهي تبدأ تنتظر منا معاملة ال تزاؿ غَت ؿبددة " إذا وجب أف ي

، 2وعي، وإذا وجب أف يظهر شيء ما لشخص معُت، من الضروري أف يكوف ىناؾ حيز لبلكائن"

إف حقيقة العدـ تتأتى من بنية الظهور وىو ليس مصطلحا معارضا ومضادا للوجود فالعمق البلبشري 

جود من حيث ال نكوف يف العلم ليس منفصبل عن وجودنا بالعادل. وإذا كانت ىذه ىي عبلقة الو 

 بالعدـ كما وبددىا مرلوبونيت ، فما ىو اؼبعٌت الذي وبملو اإلدراؾ ؟

إف اإلدراؾ وبمل معٌت نراه حقيقة بأعيننا حبيث ليس ربديدا ذىنيا خالصا ، إننا قبد " حياة 

لوعي قبل شخصي" وبملها األنا اؼبفكر الذي يتملص التناوب للعقل والواقع أو للمؤسسُت واؼبؤسس 

اكية قبل شخصية تتلقاىا يف الظاىرة اغبسية اليت سبلك وعيا حاسا ىو أصل عملية فاغبياة اإلدر 

اإلدراؾ ، إف اإلحساس ليس حالة أو صفة وليس وعيا غبالة أو صفة وىو ما يوضحو مرلوبونيت يف 
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فينومينولوجيا اإلدراؾ مستعينا ببعض اؼبعطيات اليت يقدمها علماء األعصاب من أف اإلحساسات 

الصوتية ؽبا فائدهتا أو قيمتها اغبركية وداللتها اغبيوية فهي تتقدـ هبيئة حركية و تتعلق  البصرية أو

بداللة حيوية حبيث أف الصفة ال ترتبط باغبركية بسبب فيزيائي خارجي وليست موضوعا يتأسس 

اعبسد بالوعي اػبالص ، وإمبا تكتسي داللتها اغبيوية ألهنا ال تقاـ داخل اعبسد اؼبوضوعي وإمبا يف 

، وىو تركيب غَت ؾبزأ من 1الظواىري : " وصلت يف إذل تركيب عاـ معُت أتكيف بواسطتو مع العادل"

إدراؾ وحركة " إف فاعل اإلحساس ليس مفكرا يسجل صفة على الطريقة العقبلنية، وليس وسطا 

وسط وجودي  جامدا يتأثر أو يتغَت بواسطتو اإلحساس على الطريقة الواقعية، ولكن إنو قوة تنشأ مع

 .2معُت أو تنسجم معو

ولفهم ىذه القوة واالنسجاـ يقًتح مقاربة للعبلقة اليت ذبمع اغباس باحملسوس بعبلقة النائم مع 

، وىو يأيت عندما يلتقي موقف إرادي معُت من  نومو، فلكي نناـ نتنفس ببطء وبعمق لنستدعي النـو

ف فمي يتصل برئة ضخمة خارجية يستدعي اػبارج فجأة التأكيد الذي كاف ينتظره وفجأة يقاؿ إ

نفسي ويطرده ، فأسلم جسدي بكاملو إذل ىذا الشكل من االرتعاش وىو النـو اؼبستهدؼ فجأة يف 

ىنا فإف اإلحساس كوعي يستدعي النـو التنفسية تصبح كينونيت بالذات و  وضعية كما أف الوتَتة

خذ اؼبعٌت وضعا معينا ، إف اؼبعٌت عبارة عن يتناوؿ قصدا ؼبوضوع يكتمل بازباذ وضعية يف العادل فيت

وضعية ويفصل مرلوبونيت اؼبعٌت واؼبوضوع ذلك أف اؼبوضوع يبكنو أف يكوف صفة للمعٌت ولكن ليست 
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يبحث عنو ىنا  أين تكوف  وحدىا فقط وليست األوذل وليست أيضا اؼبعٌت األصيل الذي يصبح

األنا  l’agoraطابقاف ، إف اؼبعٌت األصيل ىو ، ولكن أيضا ليسا متالذات واؼبوضوع غَت منفصبلف

 ، ومن ىذه الزاوية يصبح فبكنا أف نعيد إذل مفهـو اؼبعٌت القيمةعادل. وىو اؼبعٌت يتحرر لكي يظهروال

اليت ترفضها لو الفكرانية اليت ترى يف الرؤية والسمع وظائف للفكر على أف األعضاء اغبواسية ىي  

 ال تستطيع هبذه الصفة أف هتيء أمامو منطق الذاتية والقدرة على كائنات من العادل، وىي بالتارل

اؼبعرفة فهي فقط أدوات لئلثارة اعبسدية وليست لئلدراؾ ذاتو الذبلب شيئا للعادل وليس ؽبا معٌت 

تقولو فأنا أقوؿ عيناي ترياف ويدي تلمس وقدمي تؤؼبٍت ولكنها عبارات ساذجة ال تًتجم ذبربيت 

قة للوعي ىو فكر للنظر، ، ألف ما يقدـ حقيتفسَتا يفصلها عن فاعلها األصلي اغبقيقية بل تعطيٍت

 ، فكر للجرح، فكر غَت فبوضع، ألنو فكر للذات خارج الوجود.فكر للمس

حقيقة أف اؼبعاشل ىي من اعبانب الوجود اؼبوضوعي ألنٍت حينما أقوؿ أف يدي تلمس فأنا ال 

حاسم وإمبا أبٍت تأويبل يدمج الزاوية الداخلية احملضة للذات أعرب عن ذبربة أصيلة ربور معنا غَت 

اؼبفكرة بالزاوية احملضة اػبارجية للمبلحظ:" ال يوجد أي فرؽ بُت التفكَت واإلدراؾ شأف عدـ الفرؽ 

إنٍت أحاوؿ ف أجد وسطا بُت الشيء يف ذاتو والشيء لذاتو، وأؿبو كل ذبربة  1بُت الرؤية والسمع"

 ى التمييز بينهما.إدراكية قائمة عل
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إف اإلدراؾ يقـو كتعايش أو كارباد ، كتعاقب كتزاوج أو كانسجاـ للحاس واحملسوس ، إف 

لئلدراؾ داللة أنطولوجية باؼبعٌت الذي ال تكوف فيو حدود بُت الشيء يف ذاتو والشيء لذاتو:" الشاعر 

ية أحدثت وبإمكاهنا أف واحملسوس ليسا الواحد مقابل اآلخر كتعبَتين خارجيُت...بل فراغ أوثن

، إهنما ليسا متقابلُت وليسا ؾبتحاف لبعضهما" احملسوس يرد رل ما أعرتو إياه ولكنٍت أستلمو 1تزوؿ"

إنو يعطي لئلدراؾ يف اللحظة اليت أزبلى فيها عن نفسي لو و أعوض يف سره ويتخذ  2منو بالذات"

وحده   le peintre اؼبصور  ىو اآلخر مع جسدي الظواىري يف وضعية تعايش وتعاقب يستطيع

حينما يتحدث عن إدراكو للمنظر بأنو يفكر يف ذاتو وأنو  Cézanneأف يربزىا بوضوح مثل سيزاف 

 ىو وعيو، وأنو السماء بالذات اليت تتجمع وتتلملم وتبدأ بالوجود لذاهتا.

قبد قد عرض نبلحظ إذا أف مرلوبونيت قد رفض التأسيس الذي قدمتو الفلسفة التأملية لئلدراؾ و 

حوؿ القراءة التأملية للصورة يف اؼبرآة، حينما  l’œil et l’espritربليبل يف مؤلفو العُت والعقل 

يبُت أف الفكر اليعرؼ إال الذات اؼبفكرة واألشياء احملضة اػبالصة ، وإذا نظرنا إذل األشياء يف اؼبرآة 

اؼبرآوية تصبح شيئا ليس منو وإذا كانت انطبلقا من تصوراتو فهو اليرى نفسو يف اؼبرآة ألف الصورة 

الصورة يف اؼبرآة ؽبا قيمتها األنطولوجية فهي باؼبعٌت الذي يقضي على االنقساـ بُت الشيء يف ذاتو 

 .3والشيء لذاتو
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ينطلق مولوبونيت من العودة إذل األشياء عينها، ىذه الفكرة اليت أبدعها ىوسرؿ اؼبؤسس 

للفينومينولوجيا، أصبحت حاضرة يف فينومينولوجيا اإلدراؾ اليت ركزت على العودة إذل التجربة اؼبعيشة 

العودة إذل األشياء ال  هبعل الواقع ُمتعيًنا والسعي لفهِم الوجود اإلنساشل باعتباره وجوًدا يف العادل. إفّ 

تعٍت شرحها وال ربليلها، وإمبا حقيقتها اليت ىي عليها قبل أي تطبيق للتفكر باالبتعاد عن ذلك اؼبعٌت 

اّلذي نقرأه لعادل نستعُت فيو دبفاىيم العلم والفهم. علينا أف نغادر اؼبعرفة العلمية ونستقر عند اؼبعرفة 

قاة يف العادل واؼبعايشة لتحارهبا قبل أي موضوعية أو عقبلنية اليت تفيدنا هبا الذات اإلنسانية اؼبل

للعلم. إف ىذه الذاتو ربقق معارفَها من خبلؿ عملية إدراكية ؼبوضوعاهتا وذلك بإندراحها عن طريق 

جسدىا يف العادل ُمسجلة بذلك ذبار هبا اؼبعيشة، فاعبسد اػباص اّلذي ربوزه يكوف موجها لتجارهبا، 

، وىو وحدة تبلشت فيها الثنائيتُت: اغبسد والروح، إنو بعيد عن أف يكوف جزًءا من ىو ؿبور اؼبعاشل

اؼبادة، إنو مانح اؼبعٌت لؤلشياء وىو نواة كل فينومينولوجيا اإلدراؾ. وىو ليس حقيقة بيولوجية ومادية 

وجود ؿبضة كما بواُه الفينولوجيوف على أنو موضوع. أي جسد موضوعي إنو مركز وجودي وطريقة لل

إّف ذبربة اعبسد اػباص اّلذي يستغرؽ عليو تعمل يف العادل وتوجد فيو بطريقة القلي يف  1يف العادل

اعبسم بأعضائو، إف اإلنساف يف العادل وفيو يتعرؼ عليو وىنا يستعُت مرلوبونيت بقصدية ىوسرؿ إاّل 

دة كشف معناه أنو سيوسع من استخدامها بتوجيهها كبو قصدي كلي بطريقة وجود الشيء وإعا

اؼبتعُت. ألف العادل الفينومينولوجي دل يعد يعٍت وجوًدا ؿبضا بل أف معناه ينتج من تقاطع ذباريب 

اعبسدية والوجودية بتجارب اآلخر لذا فإف الفينومينولوجيا َستمنح ؼبسة العودة إذل األشياء عينها لكن  
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لذا  1يو ىوسرؿ يف آخر حياتو.وىو ما توصل إل le monde de la vieكما ىي يف عادل اغبياة 

فإف عودة مرلوبونيت إذل ىوسرؿ ىي عودة إذل ىوسرؿ ىي عودة إذل ىوسرؿ اؼبتأخر أي إذل ىوسرؿ 

اّلذي أصبح يسعى إذل البحث يف حقيقة الوجود اإلنساشل اّلذي أنبلتو العلـو وجعلت منو شيئا 

عتباره ذا إماكانيات حرة لبناء نفسو والعادل خالًصا يفتقد قرارتو اغبرة فيما يتعلق دبوقعو من العادل با

اّلذي وبيط بو بناًءا عقلًيا يستند فيو إذل مواقعو القيمية والثقافية بعيًدا عن ذلك الداللة اليت توجهها 

لو العلـو الوضعية ولوجوده اإلنساشل اليومي، بأف جعلتو مزودِّا بالرفاىية والتقنية وسعت إذل زبليو عن 

 2ة اليت تعترب أساًسا بالنسبة لو بتفويضو بالعادل التقٍت اّلذي حل ؿبلو.مشاكلو اغبياتي

فيتضح إًذ باف عادل العلم ىو عادل ببل حياة تتجرد فيو من ذواتنا من حياتَنا اػباصة ومن كل ما 

ىو روحي، ومن ىنا نبلحظ باف ىوسرؿ رّاح يف فلسفتو اؼبتأخرة يدمج عادل العلم يف عادل اغبياة، 

العلم ليس سوى إنتاج تقـو بو اغبياة، حيث نصبح ندرؾ العادل اّلذي نعيش فيو ذلك أف 

واؼبوضوعات الفردية اليت يتضمنها واليت على أساسها تبٌت التصورات واألحكاـ. فكل مكتسب 

علمي بؤس معناه يف التجربة اؼبباشرة وهببل إذل عادل ىذه التجربة، فالعلم وإف كانت لغنو ال تشبو يف 

ة العادل اليومي، فإنو ال يتحدث عن عادل آخر عادل غَت مرئي، إنو إذا أراد أف يقوؿ شيئِّا فغنو شيء لغ

لن يتحدث إاّل عن ىذا العادل، عادل ذبربتنا اغبية. اؼبليئة سلوكاتنا الثقافية والسياسية وقناعاتنا الدينية. 

                                                           
1 - Jacqueline russ, les auteurs, les œuvres, Opcit,  p471. 
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منها على ىذه العودة إذل ىوسرؿ صاحب إف فينومينولوجيا اإلدراؾ تبٍت يف جزء كبَتًا  1اؼبشًتكة بيننا.

عادل اغبياة اؼبؤسس للمعرفة عن طريق استخبلص البٌت التابثة والبلمتغَتة للعادل واليت توكل يف تكوين  

كل ذبربة واقعية وفبكنة واليت سبهد لبزوغ أساس قبلي ؼبا ىو ذايت وما ىو موضوعي، وىو ما أعجب 

وضوعات ستصبح مثّ عن طريق معايشتها يف عادل اغبياة من حبلؿ بو مرلوبونيت والءـ فكرُه. فمعرفة اؼب

 اعبسد اّلذي سيكوف قريبّا منها وؿبيطًا هبا وكاشًفا عنها، فماذا يعٍت اعبسد بالنسبة ؼبرلوبونيت؟

إنو يستخدـ العديد من التعبَتات لوصفو منها: اغبسد اػباص، اغبسد الذايت، اؼبعيش، حيواف 

 اؼبتعُت، ؿبور العادل، األساس اؼبشًتؾ للذىٍت والبدشل، اغبسد الواعي.اإلدركات، الوجود 

إّف اعبسد ىو أواًل جسدي، يبكنٍت القوؿ أنا جسدي وليس رل جسًدا إنو يبكن اؼبكاف والزماف، 

إنو يتموقع طنقطة يف الفضاء والزمن يتموقع يف الفضاء اػبارجي، وىو معيش ومعرض ألف ُيصاب 

بدِّا االرتباط جبسدي دوف تدمَت ذايت نفسها كوجود.  ألشل أنا يف اغبقيقة ذاتية باؼبرض وال يسعٍت أ

يرتبط فيها اعبانب الروحي )الوعي( باعبانب اعبسدي اغبركي والسلوكي، لذلك فبل داع ألف تبقى يف 

طرح ذلك الصراع اؼبتواصل حوؿ عبلقة اعبسد بالوعي وأسبقية احدنبا على اآلخر يف عملية إدراكنا 

ؤلشياء، فبل وجود إّف الذات مسَتة للجسد بل إف ذات الفرد تقـو على أساس مشًتؾ للذىٍت ل

واعبسدي وىو وجود قائم بالدرجة األوذل يف العادل ومرتبط بو بطريقة قصدية فيدرؾ الواحد موضوعاتو 

و وجود وعاؼبو عن طريق جسده اؼبلقى بو يف العادل بكل ما يبلكو من حواس ألف الوجود اإلنساشل ى

                                                           
 .148، صالسابقاؼبرجع نادية بونفقة، فلسفة إدموند ىوسرؿ، نظرية عادل اغبياة،  - 1
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جسدي وليس وجوًدا واع متمثل، وانطبلًؽ منو فغٍت أعرؼ التمييز بُت ما ىو أمامي مع ما ىو 

ورائي، بُت ما ُىَو على يبيٍت وما ىو على يساري، فما فيهم وأبعاد الفضاء ليس ؽبا معٌت إاّل بالنسبة 

آلخر ألف مكونات  ؼبوجود يكوف لو جسد، كما أنو ليس للفرد القدرة على امتبلؾ حسٍد بداًل من

جسدي كلوف بشريت مثبًل وشكل أنفي، قامىت دماشل وغَتىا، أي كل ما يشكل جزءِّا  من جسدي 

فهو متعلق بالوقائعية ودبا نتج عن صرفة لقاء األبوين وكذا التحديدات الطبيعية، وىو ليس ؾبموًعا 

 1قاببلَّ لبلكببلؿ ولكنو كل موجو ومنتظم.

اعبسد كموضوع أساسي يف فلسفتو، ويف مؤلفو فينومينولوجيا اإلدراؾ  يتطرؽ مولوبوننت إذل عنصر

بالتحليل  la perceptionيف اعبزء األوؿ منو بعد مقدمة مطولة تناوؿ فيو عنصر اإلدراؾ 

والتوضيح معاعبًا تلك األخطاء واألفكار اليت لقنتنا إياىا كل من النظرية الفيزيزلزجية والنفسية عنو 

خبلعها لو بعناصر اإلحساس والتذكر واغبكم. ليعيد يف األخَت لو مفهومو الصحيح اّلذي أراده لو 

تعديًدا الذايت. إّف اعبسد ىو حقل واؼبتبلئم مع فكره ألف اإلدراؾ ىو عملية معرفية يقـو هبا اغبسد 

أورل يشًتط لوجود أي ذبربة إدراكية يف العادل، إنو نواُة الوجود واالنفتاح األصيل على العادل، ال يوجد 

، وإذا كانت الفلسفة 2يف الفضاء، إنو بسكنو ويبنح اؼبعٌت لؤلشياء وىو وعي لكنو وعي متعُت حسيِّا

  يُت فقط ؼبفهـو الوجود فإهنا ال يتنسباف مع مفهـو اغبسد اػباصالكبلسيكية قد علمنا أف ُىناؾ معن

اّلذي ال يعٍت أف نوحد كشيء أو نوحد كوعي، ألف ذبربتو تكشف لنا على العكس مبطًا ملتمًسا 
                                                           

1  -Antoine welo okitawato awanajalo, idée de la philosophie chez mourice 
merleau ponty, analyes des concepts 2004. 
2 -Jacqueline Russ, op.cit p472. 
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ambigu  ،من الوجود، ألشل إذا حاولت أف أفكره كحزنة من مسارات عمليات: الرؤية واغبركة

ىذه الوظائف ال يبكنها أف تكوف مرتبطًة فيما بينها ومع العادل  واعبنسانية، فإنو يتضح رل بأف

س وعًيا، إنو اػبارجي بعبلقات سببية ألهنا تستعاد بشكل غامٍض، فاغبسد ليس موضوًع كما أنو لي

ُمتجدرة يف الطبيعة غَت مقفلة على ذاهتا وانا أعرفو وأحدده من خبلؿ ما أعيشو وحدة ضمنية دائمة و 

وذبريتو الوجودية يف العادل تكشف لنا عن قصديو للحركة التأملية اليت تنزع اؼبوضوع بو، فانا جسدي، 

من الذات والذات من اؼبوضوع واليت تعطينا فقط اعبسد كفكرة وليس ذبربة متعينة وحسية. إف 

اؼبفهـو الكبلسيكي ؼبعٌت الوجود يتناقض مع اؼبفهـو اعبديد عبسد اّلذي بُت وحدة الروحي واغبسي، 

ك أف الفكر التقليدي حصر الوجود إما يف وجود الوعي أوجود الشيء وىي اؼبسألة اليت سعى ذل

ىوسرؿ فيما بعد إذل إعادة تفكَتىا انطبلقًا من إرجاع ُحضور األشياء اؼبعيشة وإنعطائها أماـ الوعي 

"إننا نرى الفلسفة الكبلسيكية كذا التفكَت العلمي   ، وىي يف اغبقيقة إشكالية كل1بطريقة قصدية

بأَف اغبسد اػباص يتهرب حىت يف العلم من اؼبعاعبة اليت نريد أف نفرضها عليو، ودبا أف أصل اعبسد 

اؼبوضوعي ليس سوى غبظة يف تكوين اؼبوضوع، فغن اعبسد بانسحابو من العادل اؼبوضوعي سيجُر 

اؼبدركة كما يكشف معُو كل اػبيوط القصدية اليت تربطُو دبحيطو وسيكشف لنا يف النهاية الذات 

، فاعبسد اػباص ىبتلف عن اعبسد اؼبوضوعي، فهو يرفُض األحباث العلمية ويعطى يف 2العادل اؼبدرؾ"

شكل سلوكات شاملة للفرد، إنو وبدد يف بنيتو كموضوع، ألنو ؿبور العادل وليس فقط غبظة يف 
                                                           

1 -Phillippe Huneman, estelle Kulich, introduction à la phénoménologie, Armand 
colin, paris 1997, p100- 101. 

 .71موريس مرلوبونيت، ظواىرية اإلدراؾ، مصدر سابق، ص- 2
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شف حقيقة وجودىا يف تكوين اؼبوضوعات العادل، ألنو يكوف موضوعاتو بطريقة قصدية يف أفق بك

قلب ذبربتها بالذات برؤية واحدة ؽبا آالؼ من النظرات ال تًتؾ جانبا ـبفًيا، لذا فإف التجربة 

اإلدراكية تقـو على اعبسد وتفيدنا منو بكل ما تكشف عنو، إهنا ذبربة ذبعل من كل إدراؾ إدراًكا 

ذات وينسى اعبوانب اؼبختلفة لشيء معُت وىو ما ىبتلف عن اإلدراؾ العلمي اّلذي يركز على ال

للتجربة اإلدراكية دبا فيها اؼبوضوع، ومن شبا النظر إذل ىذه الذات على أهنا شي أو موضوع 

واستنتاجها من العبلقة بُت األشياء اؼبادية باألمر اّلذي هبعلَنا نفقد الصلة مع التجربة اإلدراكية، 

أساس اإلدراؾ بكل ما وبوي من حواس  فاغبسد ليس موضوًعا يتلقى معطيات وانطباعات، بل ىو

وحركة وىو ما يؤمن ىوية الشيء من خبلؿ االستكشاؼ، وىو ال ىبضُع يف تركيبو أجزاءه وال يف 

 عبلقتو دبوضوعات أخرى بعبلقة آلية.

اعبسد إذِّا ليس موضوًعا من اؼبوضوعات كما يعرفو العلم، كما أنو ليس متمايزًا على الروح كما  

الفلسفة التأملية ربديًدا مع ديكارت اّلذي نظر لئلنساف على أنو وحدة تتصُل فيها تذىب إذل ذلك 

الروح باعبسد لتجعل منو مسَتًا من قبل الروح، عن تتجربة اعبسد اػباص تتعارض مع التفكَت 

اّلذي ينظر إذل اعبسد من جانب خارجي كمجموع من األجزاء ببل باطن وينظر إذل  1الديكاريت

ب باطن على أهنا كائن حاضر أماـ نفسو ببل مسافة، فيتم اإلدراؾ على مستوى الفكر الروح من جان

ألف الروح ىي اليت تعي األشياء وتنتج داللتها من فعل فكري كوعي مكوف لؤلشياء، ؽبذا فإف اعبسد 

ال يوجد كموضوع، إنو أيًضا كوعي وىو ماصرنا ندعوه باعبسد اػباص إّف اعبسد اػباص يرتبط 
                                                           

1 -phillippe Huneman, estelle kulich, op.cit, p101. 
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القصدية دبوضوعاتو وباآلخرين يف العادل، ألنو موجود يف العادل ودبا أنو وحدة تتحد فيها الروح بواسطة 

بو فإف سلوكاتو وأفعالو ليست ؽبا يف اؼبقاـ األوؿ تصورات ذىنية، ولكن من تلقاء تفسها بطريقة 

، اغبركة  Visionعفوية. وىنا يبدأ مرلوبونيت بطرح الوظائف الثبلثة اليت حددىا للجسد وىي الرؤية 

motricito اعبنسانية ،sescualité توضح لنا طريقة وجودنا يف العادل   وىي كلها سلوكات

بكيفية كمعيشة غَت ترابُطية، كما تشرح لنا أكثر كيف أف اعبسد ليس موضوًعا للتفكَت من طرؼ 

واًل: اعبنسانية الذايت بتمايزه عن ذبربة التفكَت كما يذىب إذل ذلك العلم والفلسفة التأملية أ

sescualité  أو السلوؾ اعبنساشل ليس لو عبلقة بالتمثبلت الذىنية، وغنما ىي انفعاالت تكوف

معيشًة عفويِّا وتعرب عن وجود ذلك أف االنفعاؿ اغبساشل  ليس لو بعد ذايت أو بعد موضوعي ألنو 

ي ربديًدا عند فرويد اّلذي ، وىنا يستحضر مرلوبونيت التحليل النفس1وبدث يف العادل وليس يف الوعي

يرى بأف أفعالنا ؿبملة دبعٌت جنساشل ويتجو أبعد من ذلك على أف اعبنسانية ذاهتا ؿبملة دبعٌت 

وجودي. فليس عند الشخص جنسانية ؿبضة أو يف ذاهتا كما يعتقد التحليل النفسي ألف اعبسد 

و ومندمج يف العادل، ليس ؾبرد وجود منفصل عن الوعي بل إنو مندمج بو. ومشكل لوحدة مع

فجنسانيتو ذبلب دائمِّا شبكة من اؼببلحظاتو الوجودية بعبلقاتو ليست فقط جنسية بل أيًضا للحياة 

 2واالجتماع. غنها ليست وظيفة منفصلة بل ىي معايشة للوجود.

                                                           
1 -Ioann ,Rosca, le rapport corps- ame chez merleau- pontis annales de 
l’université de craiova, Moumanie, 2008, p135. 
2 -Dacqueline Russ, op.cit p472. 
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إف اعبسد موجود يف عاؼبو وحركاتو ليست ؿبددة يف اؼبقاـ األوؿ  lo motncitéثانيا: اغبركة 

رات ذىنية. ولكن من تلقاء نفسها أي بطريقة عفوية، ألف وعينا يف اؼبقاـ األوؿ وعي بالعادل بتصو 

ووجود فيو فهناؾ أمباط للحركة ىي اليت ذبعلنا نأخذ وضعية يف اؼبكاف دوف التفكَت فيو، إف اغبركة 

صور يل ليست فكرًة هبري تصورىا، فحينما أرفع يدي كبو شيء معُت فهو ال يبقى على مستوى الت

يتحدد كشيء معُت، وأنا ال فهم عاؼبي الحتاج للمرور عرب التصورات وال أكتسب حركة جسدي 

كوسيط مع   habitudeكبو األشياء عن طريق تصوري ؽبا وإمبا أكتسب ىذا عن طريق العادة 

 أو العادل فبل أربرؾ كبو األشياء كمواقع موضوعية وغنما كأىداؼ غبركيت فإذا طلب مٍت أف أؼبس أذشل

ركبيت فإشل أوجو يدي من أقصر طريق دوف أف احتاج إذل تصور موقع يدي أو أذشل وال اؼبسافة بينها، 

فإف سبوضع يف اغبركة وفعلي اعبسدي يتكوف يف الّلحظة ذاهتا اليت أربرؾ فيها، فعن طريق تعودي على  

صدية كبو األشياء كشف  األشياء أحقق التوافق بُت ما أقصده وما ىو معطى من خبلؿ حركيت الق

اليت ال سبر عرب الفكرة بل إذل عادل حقيقي فليس ىناؾ وعي مكوف شامل، وغنما جسد يبثل نواة 

 1داللية تتصرؼ كوظيفة عامة.

. إف ذبربة اعبسد اليت ىبوضها يف العادل تتعارض مع التحليل التأملي la visionثالثا: الرؤية 

زيُت للوجود: الوجود يف ذاتو والوجود لذاتو، أي بُت الوجود  الديكاريت اّلذي يبيز كما غبظَنا بُت مع

كشيء والوجود كوعي وموضعة الوعي يف تأسيس الذاتية باعتماد اإلنساف الباطٍت كقدرة على 

تأسيس اػبارجي، لذلك فإف العودة إذل الفينومينولوجيا ىي عودة إذل الشياء ذاهتا من خبلؿ حضور 
                                                           

 .172موريس مرلوبونيت، ظواىرية اإلدراؾ، مصدر سابق، ص- 1
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يف العادل. لذلك نبلحظ أف ما اقًتحُو مرلوبونتٍت يف فينولوجيا اإلدراؾ  فعلى متجسد لؤلنا اؼبلقاة هبا

ىو إقامة نظرية جديدة يف الكوحيتو واّلذي ال ينظر إذل الوعي كوجود باطٍت دوف خارج ولكن بالنظر 

ي اليت إذل اغبركة العميقة اليت سُبثلها كينونيت والتماسو اؼبتزامن ؽبا مع العادل، فبل وجود لتأويبلتو الوع

يقدمها بشأف موضوعات العادل ألف ىذه التوصيفات موجودة بنية احملسوسات اػبارجية وألنو ال 

وجود غبياة خاصٍة بالوعي ذبعلٍت منغلًق على ذايت فيما يتعلق حبقيقة الشيء اؼبرئي، لذلك فالرؤية 

احي على ليست فعبل تكوف الذات على مستوى الوعي الباطٍت، بل تتحقق أيضا من خبلؿ انفت

ال يقـو على نوع من التبلـز بُت أنا أفكر أنا اؼبفكر فيو  *معطيات العادل، لذلك فالكوجيتو اعبديد

بامتبلؾ الفكر الواضح، بل يقـو على التبلـز للجسد اػباص يف عبلقتو بالتزامن بُت ذايت والعادل، 

ادل واليت ىي ذبربة ال فذات ليست ذات بأفكار خالصة وإمبا ذاتية جسدية زبوض ذبربتها يف الع

تنفصل عن ذاهتا وتتماسك يف حياهتا، فاغبقيقة األوذل ىي فعبل أنا أفكر ولكن شريطة أف نعٍت بذلك 

أشل موجود لذايت عندما أكوف للعادل، وإذا كاف مرلوبونيت يرفض تأسيس اػبارجي على الباطٍت فهو ال 

ي، ألف الداخل واػبارج ال ينفصبلف، فالذات يغَت اذباه العبلقة والقوؿ بتأسيس الباطٍت على اػبارج

ال ربقق ىويتها إاّل عند ما تكوف جسًدا وتدخل بواسطتو يف العادل. فوجودي كذاتية يتوحد مع 

                                                           
الكوجيتو اعبديد: إشارة للكوجيتو قبتفكري أو بكر فهي الًتصبة اليت يقدمها الدكتور عبد العزيز العيادي يف اؼبرئي ؼبفهـو   *

Logito pré-reflescif كما يعترب عنو أيًضا دبفهـو ،cogito tacité ي والبلمرئي بعبارة كوحيتو وتًتجم أيًضا يف اؼبرئ
 ُمضمر.



 مسىٌبٌويت فٍنٌمٍنٌىٌجٍا اإلدزاك احلسً                                                                                         اىفصو األًه 

54 
 

ىذه فبيزات اعبسد اػباص اليت سبيزه  1وجودي عبسد كوجود متخٍذ بشكل ملموس وكوجود يف العادل

ع يف تركيبة أجزاءه وال يف عبلقتو دبوضوعات أخرى عن اعبسد اؼبوضوعي دبعناة العلمي. فهو ال ىبض

بعبلقة آلية يف عادل اؼبوضوعات ذلك أنو ليس ؾبموًعا من الوظائف اؼبًتابطة فيما بينها ألنو دبلك يف 

اغبقيقة حياة قبل موضوعيتو يرتبط هبا مباشرًة قبل أي ذبربة أو حكم. كما أف ىبل يرتبط باؼبوضوعات 

جية واالستجابات كما تذىب إذل ذلك النظرية الفيزيزلزجية. أو أنو ينظر بطريقة اؼبثَتات اػبار 

ؼبوضوعاتو بطريقة تأملية ألفعاؿ شعورية كما ترى السيكولوجية وىذا قبد مرلوبونيت يناقش أوالً النظرية 

بة الفيزيولوجية العتمادىا على اؼبثَتات اغبسية اػبارجية، على أف الكيفيات اغبسية للجسد سببها ؾباو 

العضو لنشاط اعبهاز العصيب وأهنا تعقد اإلحساس بقطع الصلة بُت األلياؼ اغباسة والدماغ. على 

أف اعبسد ما ىو إاّل أعضاء ناقلة لئلحساسات. يف حُت أنو بعيًدا ىذا فإنو موضوع، وإذا قلنا عنو 

أبًدا "اعبسد ىو موضوع، فبل هبب أف نفهمو أنو أمامي. ألنو أنا ذايت وال يبكن لو االنفصاؿ عٍت 

واسطة الكائن يف العادل، وامتبلؾ جسد يعٍت بالسنة للكائن اغبي االنضماـ إذل وسط ؿبدد، 

إف إدراؾ األشياء ال يعٍت ربقيق العبلقة بُت اؼبثَت  2واالندماج دبشاريع معينة وااللبراط، هبا باستمرار"

اء دبسألة اؼبثَتات واالستجابة يف ربديد واإلدراؾ ألف الدراسات البلحقة دل تعد تركن إذل إدراؾ األشي

طبيعة السلوكات اليت يكوف أساسها إثارة اػبليا العصبية لئلنساف دبثَت خارجي من العادل الفيزيائي 

على مستوى السمع أو الّلمس أو البصر، فهذه القاعدة دل تعد تنقل ذبربة اإلحساس بشكل صحيح 
                                                           

1 -françoise dastire, chair et langage, essais sur merleau ponts Encre marine, 2001, 
p29. 30. 

 .78موريس مرلوبونيت، ظواىرية اإلدراؾ، مصدر سابق ص- 2



 مسىٌبٌويت فٍنٌمٍنٌىٌجٍا اإلدزاك احلسً                                                                                         اىفصو األًه 

55 
 

التمييز يف اإلثارات غَت واضح، فقد كبتاج لتوسيع ؾباؿ  ألف إصابة اؼبراكز العصبية أو جرحها هبعل

اؼبثَت وجعلو أكثر فعالية، أو أهنا تصبح ربدُث ببطء، فاإلثارة ال تدرؾ عندما تبلغ عضًوا حسًيا غَت 

متوافق معها، والعبلقة القائمة بُت اؼبثَت واالستجابة اليت ىي عبلقة سببية دل يعد ىناؾ ؾباؿ لتربيرىا 

ئلثارة يُعاد تنظيمها لتشبو اإلدراؾ اّلذي سوؼ ربدثو يف العادل فيصبح اإلدراؾ يتطلب وبالنسبة ل

ضبط اؼبثَتات يف شكل معُت عبسد حقيقي تتحد فيو الروح باعبسد. فإذا حلت إثارة معينة عند 

مبتور القدـ ؿبل إثارة القدـ على طوؿ اؼبسافة بُت اؼبتبقي من القدـ والدماغ، فإف الشخص اؼبعٍت 

سوؼ يشعر بأف لو قدًما ونبيِّا غَت أنو ال وجود لقدمو وىذا الشعور سببو وجود اعبسد يف العادل 

 اّلذي اعتاد القياـ بوظائفو. 

 Actuelواعبسد اغبارل   habituelوُىَنا يبيز مرلوبونيت بُت طبقتُت للجسد نبا اعبسد اؼبعتاد 

واّلذاف يتضحاف يف اغبقيقة من خبلؿ اؼبثاؿ السابق اّلذي عرضنا عن العضو اؼببتور حبيث يتمايز 

اعبسد اؼبعتاد عن اعبسد اغبارل، حبيث أف اعبسد اغبارل ىو جسد ؿبرـو من القدـ. كجزء مكوف من 

نتيجة ألف أعضائو، إاّل أنو كذات مدركة فهو وبس دائًما هبذا العضو رغم وجوده، وىذا اإلحساس 

اعبسد وبتاج ألف يكوف لو وجود يف العادل وبقق من خبللو إقبازاتو ومشاريعو اليت اعتاَد أف يقـو هبا 

، فما ندعوة بالوجود 1ألف اعبسد حافظ على حضور العضو اؼبعتاد عليو ومن شبا العمل على إبقاءه

دؼ إليو إدراكاتنا. فالشعور بالقدـ اؼبثَتات واحملتويات اغبسية اليت ربدد أكثر ما هت  يف العادل يسبق

 الونبي ليس سببو اؼبنبهات باؼبعٌت الفيزيزلزجي.
                                                           

1 -Philippe Huneman, Estelle Kulich , op.cit, p103. 
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وإذا كانت فكرة العضو الونبي ال تقبل تفسَتًا فيزبزلزجيا آليا فهي ال تقبل أيًضا تفسَتًا نفسانًيا 

س تذكرًا لشظايا وىي النظرية الثانية اليت ينتقل مرلوبونيت إذل نقدىا فاإلحساس بوجود القدـ الونبي لي

قنابل اغبرب اليت مزقت الذراع فهي ليست مشتقة من التاريخ الشخصي للمريض، لذا فغن الفكرة ال 

تقبل ال تفسَتًا فَتبولوجيا فبل نفسانّيصا ألف اؼبصاب يعتمد على العضو الونبي كعضو حقيقي، 

حاالت العجز فمن لو ذراع فيجعل جسدة غَت ؾبزءة لَتفض العجز والبًت. ألنو منخرط يف عادل برغم 

ونبي يبقى منفتًحا على العادل ألنو لو كاف مبتورًا لن يستطيع االنضماـ إليو. فإرادة االحتفاظ جبسم 

سليم غَت ؾبزء ال تتشكل لذاهتا، ألف خربة الذراع اؼببتور كشيء موجود ال تقع يف مستوى أف أفكر 

معناه أف كبتفظ باجملاؿ العملي اّلذي كاف لدينا قبل  . فإف نعتقد باف لدينا عضًوا ونبًيا 1بل أنا أريد

البًت. ما يعٍت أف اإلنساف وجود مكوف ليس فقط من الروح أو من اعبسد بل لوحدة بينهما تكمل يف  

كل غبظٍة حركة الوجود. وتربطنا بعاؼبنا من أجل مواصلة أعمالنا وىو ما يربر أف وجودنا يف العادل ىو 

وال حىت التفسَتات  لو بعيًدا عن ما تفيده بو اؼبثَتات واحملتويات اغبسيةوجود جسدي. يقـو بأعما

النفسية اليت ذبعل من وجوده ؾبموعًة من االرتكاسات اإلدراكية غنو يفعل بطاقة معينة لدافع الوجود 

ادة اؼبستقل عن أفكارنا اإلرادية وأفعالنا الذاتية، واّلذي تتعامل فيو مع األشياء بطريقة تعودية فالع

ذبعلنا تتعامل بعضوية فبا يضمن لنا القدرة على توسيع وجودنا يف العادل. حبيث تندمج أجزاء اعبسد 

يف ذاهتا بشكل حيوي يتوافق مع قيمة مشاريعو الوجودية، فيغلق أجزاءه بدؿ أف يبسطها:" إذا وقفت 

. ىذا ال يعٍت أماـ مكتيب واستندت إليو بيدي. فغن يدي وحدنبا تربزاف وكل جسدي يلحق هبما

                                                           
1 -Antoine welo okitato, op.cit ; p126. 
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أنٍت أجهل موضع كتفي أو كلييت. بل إّف ىذا اؼبوضع يتعلق داخل موضع يدي وكل وضعة جسمي 

يعد إًذا اكتشاؼ اعبسد الظواىري اؼبعتاد مقولًة  1تقرأ إذا جاز التعبَت يف استناءىا إذل الطاولة".

ناه العلمي اؼبوضوعي على أساسيًة داخل فينومينولوجيا اإلدراؾ، وبعدا جديًدا للجسد ىبتلف عن مع

 خصائص يبكن أف نوجزىا فيما يلي:

يف اؼبقاـ األوؿ فإف اعبسد الظواىري يفًتض قطًعا أف يكوف وجوًدا قبل موضوعي وقبل علمي، -

فهو يتمايز إًذا عن اعبسد اؼبوضوعي اّلذي ىو عبارة عن وجود ذىٍت، أو كبناء كيميائي وذبميع من 

انطبلقًا من ظاىرة أولية للجسد بالنسبة لنا اعبسد التجربة اإلنسانية األنسجة يتكوف بشكل إفقاري 

أو للجسد اؼبدرؾ. من ناحية أخرى فغن اعبسد الظواىري ىو اعبسد اّلذي ندركو ونعيشو، إنو عنصر 

يف منظومة الشخص وعاؼبو، فسواء أكاف األمر يتعلق جبسد اآلخر أـ جبسدي الذايت ليس رل أية 

اعبسد البشري غَت اّلذي أعيشو، أي اخذ غبسايب اؼبأساة اليت ذبتازه وأذوب فيو.  وسيلة أخرى ؼبعرفة

فانا إًذا جسدي على األقل بالقدر اّلذي أملك مكتسًبا معيًنا وباؼبقابل إّف جسدي ىو كذات 

طبيعية، كمحاولة مؤقتة لكينوتٍت الشاملة، مث أف اعبسد اؼبوضوعي ىو على العكس من ىذا إنو 

ي تتعامل بو البيولوجيا أو الفيزيولوجيا، إنو يوجد دائًما كشيء يف العادل ويف عبلقتو اعبسد اّلذ

باآلخرين، غَت أف ىذا الصنفُت للجسدو إف كاف متمايزاف مينولوجيا إالّ أهنما ليس منفصبلف بطريقة 

مستقلة ومتجزءة، كما يظهر ذلك يف التنظيم الغامض حيث تستطيع اليداف التناوب يف وظيفة 

البلمس واؼبلموس فاعبسد الظواىري يُغلف اؼبوضوعي يف عمقو اػباص. على أف ىناؾ دورية 
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معكوسية بينهما وىي مع ذلك ال ذبعلهما يتطابقاف يف ىوية واحدًة فمثبًل اليد اليمٌت واليد اليسرى 

 ال يبكنهما أف تكوف ملموستاف يف الوقت نفسو أبًدا.

جسًدا ذاتيِّا وقبل موضوعي بل يشكل أيًضا فضاًءا  ثانيا: غّن اعبسد الظواىري ليس فقط-

للتشابك متعدد األنظمة للوجود. حيث تتحقق عربه اإلحساسات، اعبنسانية، االجتماعية، الزمانية 

واغبرية، إنو يبثل وحدة، فهو ىبتلف عما ىو دائما جنسية ويف الوقت نفسو حرية وىو متجذر يف 

بواسطة الثقافة وىو ليس مقفبًل على ذاتو وال هبري ذباوزه أبًدا،  الطبيعة يف الّلحظة اليت يتحوؿ فيها

 إنو ؿبور وجودنا حبيث أف كل العناصر الوجودية تتشابك عنده وتتقاطع.

ثالثا: أف اعبسد لو دور الوساطة بيننا والعادل، إنو وسيلة اإلنساف للتواصل مع عاؼبو وحضوره فيو 

 حركة كبو العادل. والعادل ىو نقطة ارتكاز عبسدي.عن طريق إدراكو اؼبباشر لو، فجسدي ىو 

أخَتًا: فإف اعبسد الظاىري ىو مؤلف اؼبكاف فهو يعلمٍت ما ىو اؼبكاف وىو اّلذي يستطيع اف 

وبدد رل ما ىو قريب مٍت وما ىو بعيد عٍت، منا ىو أعلى ما ىو أسفل. لن الذات اعبسدية ال تعرب 

ىنا فكل ذبربة للجسد تعمل توجيو وربديد اؼبكاف من منظور عن أنا أفكر، بل عن أنا أستطيع. ومن 

إدراكي للذات، فاعبسد الظواىري ليس ىو ذاتو يف اؼبكاف بل إنو باألحري اؼبكاف الوجودي وليس 

 1اؼبوضوعي ىو اّلذي بتأسيس يف اعبسد الظواىري.

                                                           
1 -Antoine welo okitato, op.cit ; p127. 
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اآلخر والعالم ينطق مرلوبونيت يف ربديد الكيفية اليت يتم هبا إدراؾ اآلخر من اعبزء اؼبعنوف بػ: " 

" من مؤلف ظواىرية اإلدراؾ. وىي مسألة ارتبطت بشكل دقيق بالكوجيتو اؼبضمر اإلنساني

cogito tacite1 أو الكوجيتو الصامت ،cogito silencieux  والذي يبّكننا ذبنب

لنظريات اؼبثالية كما ىو اغباؿ مع الفينومينولوجيا اؽبوسرلية ألنّو ال يعود يف نظريتو عن الوقوع يف ا

وجود اآلخر إذل اعتبارات خارجية ؿبيطة وال إألى تطبيق رٍد أورل يتضمن وضع كل غريب خارج 

ا على العكس من ذلك إنّو يبحث لكشف تلك الرابطة األساسية والراس خة نطاؽ دائرتو اػباصة وإمبَّ

والذي ىبتصِّو خببلؼ  coexistenceمع اآلخر اليت تعادؿ وذُبَسِّد ما يسّميو مرلوبونيت بالتعايش 

فلسفة سارتر بتأسيسو دبراعاة جانب عدـ الوقوع يف الصراعات واؼبثاليات . وىو تعايش ال ينبٍت على 

 cogitoاليت سبدح وتضمُّ كل صلة باآلخر بل على كوجيتو مضمر  corpéitéاعبسدية 

tacite .تتأسَّس عليو ذاتيَّتنا 

" وىو الشيء والعالم الطبيعي" :إذل اعبزء اؼبعنوف بػ autruiيف حبِث مسألة اآلخر  يعود      

الفصل الثالث ما قبل األخَت ليأيت بعده " اآلخر والعادل اإلنساشل " من مؤَلِف ظواىرية اإلدراؾ ، أين 

على أّف األشياء اؼبدركة تًتاءى أماـ الذات من عدة جوانب ال  وبّلل بنية العادل الفيزيائي والطبيعي

ؿبدودة ساعيا لتوضيح العبلقة اؼبعيشة والقبل علمية اؼبتضمنة بُت العادل الطبيعي والذات اؼبدركة اليت 

زبتلف يف ماىيتها عن الذات اؼبؤّسسة ارل يبجدىا الفكر اؼبوضوعي بتصّوراتو العلمية عن العادل 

                                                           
سنعود للتعرؼ على معٌت ىذه العبارة الحقا ، وقد استعنت بالًتصبة اليت قّدمها ؽبا الدكتور عبد العزيز العيادي يف اؼبرئي  - 1

  .والبلمرئي
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هر بدوره أمامنا كمجموع موضوعات مًتابطة بعبلقات سببية وإمّبا كمكاف غامض عبميع والذي ال يظ

يتّم إدراكو بعيدا عن الفكر اؼبوضوعي والعلمي   antéprédicatifالتجارب سابق اإلسناد 

الذي يسعى لتكوينو للشيء الصحيح مهمبل ضرورة مبلزمتو للموضوعات غَت أّف حياتنا ال تنطوي 

ىذا العادل الفيزيائي بل إنّنا قبد فيها اعبانب اإلنساشل والثّقايف من ىذا العادل الذي  فقط على ذبربة

في الموضوع الثقافي أشعر بالوجود القريب لآلخر تحت ستار ربضر فيو الذوات لتتمَّ معرفتها " 

يف عادل موجود أصبًل ويف ؾبتمع يتطّلب إعادة التعرؼ عليو قبل أي موضوعية. لذلك  1" من السريَّة

، االجتماعي ديث عن اآلخر ىو العادل اإلنساشل، الثقايففإّف ما ىو أساسي عند مرلوبونيت حيث اغب

ر والبينذايت ليس اؼبدار اػباص باألنا الًتستدنتارل كما ىو الشأف مع ىوسرؿ. ذلك ألف تكوين اآلخ

، ولكنو وجود مشًتؾ ليس وجوٌد بإثنُت وال حىت بثبلثةال يوضِّح سباما تكوين اجملتمع الذي ىو 

ني ال أستطيع أن فإنَّني إذا كوَّنت العالم فإنَّ وتعايش ألعداٍد غَت ؿبدَّدة من الوعي وأكثر من ذلك " 

الرؤية األخرى  اه ىذه، ألن على ىذا الوعي أن يكونو أيضا ، وعلى األقل تجأفكر بوعي آخر

ترتبط دبجتمع يسعى  autrui، من ىنا فإّف مسألة اآلخر 2" ، قد ال أكون مكونًاعلى العالم

" يف التعامل مع  constitutionللتعرؼ عليو ويتعايش مع أفراده بعيدا عن طريقة التكوين " 

كوَّف ، لذا فإّف بُت اؼبكوِّف واؼب conflitالعادل االجتماعي واآلخر تطرح من جديد مشكل الصراع 

اؼبسألة ىنا ليست متعلقة بتكوين اآلخر واجملتمع وال أهّنا ناصبة عن التحليل القصدي ؼبسألة التكوين 
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ذاهتا. بل إهّنا تنجُم عن معرفة الكيفية اليت هبا أصبح أنا واآلخر متعايشاف يف العادل يف العادل 

لى أنّو يف اإلمكاف التواجد يف حالة من االجتماعي وبينذايت واحد يكوف سلًفا مؤسس، وللربىنة ع

التعايش دوف صراع سنجد مرلوبوشل يستند أّوال: على جعل فلسفتو تسّوي االختبلؼ اؼبوجود بُت 

، ذلك أّف اعبسد الظواىري كما يُعرؼ corporéitéاألنا واآلخر ببنائو على قاعدة اعبسدية 

زمة للعادل ومتواجدة بو. مث باؼبوازاة فإّف ليس بذاٍت واعية مؤسِّسة ولكن كذات جسدية مدركة مبل

وإمّبا كإدراؾ أو سلوؾ  jugementصلة ىذه الذات بالعادل ال تتحدَّد بفكٍر موضوعي أو حكم  

comportement  وبقِّقو لنا اعبسد اػباص جاعبل منو فبكنا فهو يبثِّل دائما واسطة الذات

اعبسد اؼبوضوعي كما يصفو الفيزيولوجيوف وإمّبا  بالعادل يف وجوده اعبسدي يف العادل اػباص وىو ليس

ليس كبناء كيميائي أو تجميع من األنسجة ، يتكّون بشكل إفقاري جسد يسكن الوعي " 

 1" انطبلقا من ظاىرة أولية للجسد بالنسبة لنا ، لجسد التجربة اإلنسانية أو للجسد المدرك

أّولّية نستطيع اغبضور يف العادل ليس كوعي فانطبلقا إذا من ىذا اعبسد اػباص كجسد مدرؾ كظاىرة 

شفاؼ على ذاتو ولكن بسلوؾ إدراكي يؤّسس لعبلقتنا األكثر أوَّلية بيننا والعادل وكذا وجود اآلخر " 

" تفتقُد فيو  إّن بداىة اآلخر ممكنة ألنَّني لست شفافا لذاتي وألن ذاتيّتي تُجرُّ وراءىا جسد

ؼبطلق والشفاؼ فبل ذبوز يف األخَت على أية عبلقة صراع مع لكل قّوة مؤسِّسة مبلزمة للوعي ا

الذوات اعبسدية األخرى ، اليت تفتقد للوعي اؼبؤّسس والفكر اؼبوضوعي. يوضح مرلوبونيت ذلك قائبل 

كما أّن أجزاء جسدي تشكل مجتمعة منظومة ، فإّن جسد اآلخر وجسدي ىما كٌل واحٌد " 
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 ego: " إنّو لن يكون أبدا أنا  موضع آخر أف اآلخرويقوؿ يف 1" وخلفية الظاىرة الواحدة

فبين وعيي وجسدي كما أعيشو، بين ىذا  )....(بالمعنى الذي أكون فيو أنا بالنسبة لنفسي 

الجسد الظواىري وجسد اآلخر كما أراه من الخارج توجد عبلقة داخلية. ُتظِهُر اآلخر وكأنو 

ي ككائن يدُخل يف صراٍع مع ذلك أف اآلخر ال يوجد على اؼبستوى اعبسد 2"اكتمال للمنظومة 

، بل إهّنما يف انضماـ جسدي يكوِّناف معا منظومة جسدية واحدة يتمُّ فيها تسوية التمييز الذات

 القائم بينهما اؼبؤّدي يف األخَت إذل الصراع.

حو فردانيتو وىو يقيم إدراكاتو  إّف األنا يعيش يف وسط يتعدَّد فيو وجود األشخاص الذي يب    

كسلوكات وليست كوعي فيدرؾ مثبل حزف أو غضب اآلخر يف سلوكو على وجهو ويديو دوف أي 

استعارة من التجربة الداخلية للغضب ودوف أي انقساـ بُت اعبسد والوعي فيتوضَّح سلوؾ اآلخر 

ة ىي عبارة عن وضعيات اؼبرئي يف جسده الظواىري ويُطرح على سلوؾ الذات يف وضعياٍت معروض

معاشة من قبلو وكذا من قبلي أيضا، باعتبارىا وضعيات غَت مًتاكمة رغم أهّنا مشًتكة بيننا من حيث 

أهّنا ال تقّدـ باألوجو نفسها لؤلنا، وكذا لؤلخر بالدرجة نفسها وال بالشكل نفسو. ألف لكل واحد 

ف تعيش لآلخر فإّف ذلك ىو ما ىبلق عمق خاص بذاتيّتو يعكس العادل، وأي ؿباولة من الذات أل

الصراع ألهّنا تًتؾ لآلخر مكانا مساويا ؼبكانتها يف عاؼبهما اؼبشًتؾ وعادل مشروعاهتا أيضا ىبلف 

عندىا عادل اآلخر، لذى فإّف مرلوبونيت قد أكَّد ضرورة التخلي عن مفهـو الصراع السارتري الذي 
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يت والذي يستند على ذبربة اعبسد اؼبتماسكة واليت تبتعد يهّدد ىذا العادل االجتماعي األصيل والبينذا

عن أف يكوف الواحد مستلبا لصاحل اآلخر غَت متساٍو معو ألّف التعايش هبب أف يعاَيش من قبل كل 

 واحد ، وليس بذات حتمية تستلب أخرى بل بعمومية ذات غَت قابلة لئلستبلب.  

ذاتية الغَت قابلة لئلستبلب؟  هُبيبنا مرلوبونيت على وىنا يُطرَح علينا مفهـو جديد. فما ىي ال    

الذي ىو أساس  cogito silencieux-taciteأهّنا الذاتية مؤسَّسة على الكوجيتو اؼبضمر 

ادراكنا لآلخر والذي ينطلق بدوره من الكوجيتو يف تأسيسو للكوجيتو ينطلق مرلوبونيت من دحض 

سا يف اؼبدرسة الكانطية اعبديدة اليت مثَّلها برنشفيك الفلسفات اؼبثالية والنقدية احملصورة أسا

Brunschvicg  واليت وضعت استثناءا األولوية للوعي اؼبثارل اؼبؤِسس وأنبلت الوجود اغبضوري

القوي للجسد اػباص يف تأسيسها للكوجيتو معتربة إياه فعبل للوعي اؼبثارل. وكذا األنا الًتنستدنتارل 

يف حقيقتو ذاتية مطلقة ، فكبلنبا ليس لو معًنا لتحقيق بينذاتية حقيقية  الفينومينولوجي الذي يعدُّ 

لتجاربنا الواقعية، لذلك فإنّو اؼبهم تعويض الذاتية اؼبثالية اؼبؤّسسة والًتنسندنتالية 

transcendantale  بالذات اؼبدركة واعبسدية اليت سبحو كل سبييز بُت الذات والوضوع يف

والذي وبوي   champ phénoménalبونيت بالعقل الفينومينولوجي عادل ادراكي ينعتو مرلو 

، من ىنا فإّف الكوجيتو ىولوغوس فلسفي logos أو لوغوس   logiqueبداخلو منطقا 

يكشف داخل حقٍل فينومينولوجي ادراكي وىو ليس أبدا بعلمي وال دبوضوعي. إلنّو باألحرى من 
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، إنّو أكثر جذرية 1"ية من الفكر اؼبوضوعياألكثر جذر  يسمح لنا بتحديد الفهم والتفكَت

radical  وأساسا من كل فكر موضوعي وعلمي وىو يتميَّز عن الوعي اؼبثارل اؼبطلق ألّف ما ىو

مهم بالنسبة ؼبرلوبونيت كفينومينولوجي ىو البعد البُت ذايت لتجاربنا وليس الوعي اؼبطلق اؼبفارؽ الذي 

فينومينولوجي يبتاز بو األنا الفينومينولوجي يف ربديده ؼباىيات األشياء من خبلؿ عمالية التعليق ال

اؼبعروفة واليت تعمل على ابعاد كل ما ىو خارج الوعي واالكتفاء بتأملو والتفكَت فيو ، ذلك أّف األنا 

الفينومينولوجي ينطوي على خاصيتُت أساسيتُت: نبا قطب الذات وىوية الذات أو ىوية ذاتو 

طب الذات الذي يتم ودبركز الراسخة اليت وبافظ عليها مقارنة مع اؼبوضوعات اػبارجية األخرى ، وق

ـبتلف األفعاؿ األخرى حبيث هبعل مَن الشخصية متمايزة بوضوح. ذلك أف الوعي الذي ينطوي 

عليو الكوجيتو عند مرلوبونيت ليس وعيا مثاليا وإمّبا ىو أّوال عبارة عن تعارل فاعل 

transcendance active  "ها وال إّن أفعال األنا ىي من طبيعٍة تجعلها تتجاوز نفس

وجود لحياة خاصة بالوعي ، فالوعي من جهة إلى أخرى تعاٍل ، ليس تعاليًا مفروضًا ، قانا بأّن 

، فهذه اغبركة لتعاؿ الفاعل للوعي ال ينبغي 2"يسبب توقف الوعي، بل تعاٍل فاعلمثل ىذا التعالي 

 فيكوف يقينًا معاصراً ن العادلعليو فقط يقُت العادل ولكن أيضا يقُت الكائن او ذاتو اّلذي ينفصل ع

، وإذا كاف الوعي يُعَرُؼ كتعاٍؿ فعاؿ وىو يتعاذل كبو العادل فإنو صبًل بو بعبلقًة متبادلٍة بينهمامتو 
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"  التعاِل الفاعللذا فإف ىذا "  1يقًتب ويبلغ وعي الذات فيصبحاف متضامنُت مطلقًا وبصرامة 

 l’auto-transcendance de laللوعي ىو بعبارة أكثر ربديدًا تعارل ذايت للوعي 

conscience  ذلك َأف يتجاوز ذواتنا و نندمج يف الوجود وقبد مرلوبونيت يقدِّـ مبوذجًا عن ىذا

عملية تملك أكثر مما تعد " واّليت يعدىا "  la visionالتجاوز للوعي يتمّثل يف فعل الرؤية " 

خبلل انفتاحي األولى على حقٍل من تتجاوز مقدماتها باستمرار وليست مهيأة داخليا إاّل من و 

، ففعل الرؤية ليس سببو إشارة ذىنية أو نفسية منعزلة عن 2" المتعاليات أي من خبلل انخطاف

العادل اؼبرئي احملسوس بو إهنا ليست قوة واعية تعوي بداخلها بشكل مطلق فعل الرؤية وتلتحق 

يتأكد أيضاً بفعل احمليط البصري والعادل اؼبرئي  بالشيء اؼبرئي دوف أف ربتاج إذل ترؾ ذاهتا ، إهنا إجراء

اّلذي ينفتح عليو ، فهي تبلغ وتلتحق بذاهتا يف الشيء ، غَت خاضعٍة ألي امتبلؾ داخلي لتتبع 

" ال يشتمل على ؾبرد فعٍل ذىٍت وإمبا ىي يف  تعاٍل فاعلالشيء اؼبرئي هبذا فإف وعي الرؤية باعتباره "

، مثَّ أنو يف  auto-dépassementيق البطافها ؼبا تتعداه اغبقيقة عملية تتجاوز عن طر 

إّن وعيي " للوعي يتضح أيضا يف فعل إسباـ الوعي ذاتو وإقبازه " التعاِل الفعالاؼبقاـ الثاشل فإف ىذا "

لما أراه وأشعر بو ليس إشارة سلبية لحدٍث نفساني مغلق على ذاتو قد يتركني متأرجحا في ما 

المرئي أو المحس بو ، وىو أيضا ليس سيطرة قوة مكونة قد تحوي في يتعلق بحقيقة الشيء 

داخلها بشكل أزلي ومطلق كل رؤية أو إحساس ممكن وقد نلتحق بالشيء دون أن تحتاج إلى 
                                                           

1  - Renaud Barbaras, le tournant de l’expérience, recherches sur la philosophie de 
Merleau-Ponty, paris, Urin. coll. 1998. P169 
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لذلك فإف مرلوبونيت ال يقبل بالوعي اؼبؤسس وإمبا باؼبنجز  1" ترك ذاتها إنو إجراء الرؤية بالذات

ر مَشكٌَّل وإمبا فكر سيتشكَّل الحقا أي ىناؾ فكر يف اغباضر يأيت بعد واؼبتعد ألنو ليس ىناؾ فك

آخر سابق لو غَت أنو الوجود بينهما ألية عبلقة خطية وال اندماجية ذبانسية "هبب فقط أال يكوف 

التطابق بُت األنا واألنا كما ينجز يف الكوجيتو تطابقا حقيقيا وهبب أف يكوف فقط تطابقا قصديا 

الواقع بُت األنا اليت قامت بالتفكَت هبذا واألنا اليت تفكر بأشل فكرت هبا تقـو كثافة معينة  وؿبتمبل يف

من الديبومة وأستطيع أف أشكك دائما يف كوف الفكرة اليت انقضت كانت فعبل تلك اليت أراىا يف 

تمارل بُت فليس ىناؾ تطابق حقيقي واقعي بُت األنا واألنا ولكنو تطابق قصدي اح 2الوقت اغباضر"

، ألف فكرنا يندمج يف حركة زمنية وينبسط دائما بكيفية عابرة متبلشية فكر وآخر بكثافة معينة

ومفاجئة فمثبل حينما تتبادر إذل ذىننا فكرة جديدة ، فإننا لبترب فكرنا كمباغت و فجائي ، لذلك 

 .effectuationيَعرِّؼ مرلوبونيت الوعي "كتعاؿ فاعل" أو إسباـ 

ا كلو نقوؿ مع مرلوبونيت أفَّ حقيقة الكوجيتو ُتصاغ من التجربة اليت يستدعيها ، ذلك من ىذ    

أنو ال يصف اؼبرء كوعي أو ذاتية. بل إنو يصف البعد الذي بو تبٍت الفلسفة معٌت التجربة وتنميو من 

 ، وإذا كاف ببساطة ىذا ىو الكوجيتو فماذا عن الكوجيتو الصامت أو اؼبضَمر3خبلؿ التعبَت

cogito tacite ؟ الذي قلنا عنو أنو أساس فهمنا للكيفية اليت يتم هبا إدراؾ اآلخر، يف البداية
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ألن الكلمات في النهاية.  إنو ليس دبثارل وال ذبرييب، وقبد مرلوبونيت يعاجل مواصفتو يف اؼبقطع اآليت:" 

يمكن أن يكون لها معنى تجريبيا إحصائيا صحيح  <<sum>>كلمة كوجيتو مثبل وكلمة  

انها ال تستهدف تجربتي مباشرة وىي تضع األسس لفكر مجهول وعامٍّ، ولكنني قد ال أجد 

لهذه الكلمات أي معنى وال حتى معنى مشتقا أو غير صحيح، وقد ال أتمكن حتى من قراءة 

لخاصة ومع فكري الخاص: نص ديكارت، إذا لم أكن، قبل أي كبلم، على صلة مع حياتي ا

وإذا لم يلتق الكوجيتو الكبلمي في كوجيتو آخر صامت، إن ىذا الكوجيتو الصامت ىو الذي  

كان يستهدفو ديكارت عندما كان يكتب التأّمبلت، فهو الذي يحرك ويقود كّل العمليات 

عرفتو لها، تضع بين وجود ديكارت وم، ألنّها ي تخطئ دائما ىدفها بحسب التعريفالتعبيرية الت

، ولكن لم يكن باإلمكان حتى محاولة القيام لهذه العمليات كل كثافة المكتسبات الثقافية

التعبيرية لو لم يكن لديكارت أوال نظرة عن وجوده ، فكل المسألة ىي في الفهم الجيد 

للكوجيتو الصامت وعلينا أال نضع فيو ما يوجد فيو حقا كذلك يجب أال نجعل من اللغة نتاجا 

  .1" للوعي بحجة أّن الوعي ليس نتاجا للغة

للجوىر ،  ففيما يتعدى الكوجيتو الكبلمي الذي تحوَّل إلى تعبير بياني وإلى حقيقة"     

، وىو امتحان األنا لؤلنا ولكن ىذه الذاتية ال تبكي ليس لها على يوجد فعبل كوجيتو صامت
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لم بل تخمِّنو من حولها كحقل لم تعطو نفسها وعلى العالم سوى تأثير عابر فهي ال تكون العا

 .1"لنفسها

 cogitoيبيِّز مرلوبونيت يف ىذين اؼبقطعُت بُت صنفُت من الكوجيتو: كوجيتو متكلم       

parlé  يتم حدوثو بفعل الكبلـ ، وكوجيتو مضمرcogito silencieux ال وبوي كبلما ،

، إنّو الؿ توصل إذل اغبقيقة اؼبوضوعتيةاالستدمثّ أّف الكوجيتو اؼبتكلم يصف أفكارا خاصة قائمة على 

بق مع الذات دبسافة مع يضمن حياتنا وفكرنا اػباص ويؤسس امتحاف األنا لؤلنا ؿبققا عدـ التطا

، مؤسسا بذلك ماىية ذاتية وؿبافظا على اؽبوية الذاتية لوعينا دبا تعاؿ فاعل فكري ذاتو

transcendance active  ر يؤسس للوعي كتعاؿ فاعل ، ذلك أي أّف الكوجيتو اؼبضم

أنّو إذا كاف مرلوبونيت يعرؼ الوعي كتعاؿ فاعل فإنّو ىبتلف عن الوضعيات اؼبثالية والتجريبية بتحديده  

ستقل فهو وعي ال يتضمن التفكَت يف موضوع معطى سلفا وم  effectuation كإقباز واسباـ 

" يقتضي دائما ما ىو غَت معطى  فاعلكتعال "  ، ذلك أف الوعيولكن بإقباز ما ىو غَت معطى

إلجراءات سابقة ومتقّدمة للوعي ذاتو واسبامها بتعاليها، فهو يسميو مرلوبونيت بالكوجيتو اؼبضمر ىو 

ؾباؿ ما ىو غَت معطى متقّدـ عن الوعي، ويسعى ىذا الوعي إلسبامو ويعادؿ مرلوبونيت ىذا الكوجيتو 

فالكوجيتو اؼبضمر  2" ا قادر على التسلل في امتبلء العالمالبلكائن الذي يكّوننبالبلكائن ألّف " 

" يف عادل الكائنات ، ىذا البلكائن ىو ما غَت معطى  البلكائنكاف الوحيد الذي قبد فيو "ىو اؼب
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سلفا وىو ما يتم ذباوزه داخليا بإقباز واسبامو ، وهبذا فإف الكوجيتو اؼبضمر إسباـ الوعي الذي يتم 

 البلكائن.

إف الذات اليت تبٍت على الكوجيتو اؼبضمر ويقـو عليها البناء الصحيح للتعايش بُت األفراد      

، solipsime vécu داخل اجملتمع فتعّطل الذات السالبة اؼبتمثّلة يف الوحدة اؼبغلقة اؼبعاشة  

عرفة حوؿ ي ال وبوز على أي موىي ليست الذات اؼبؤسسة واؼبفّكرة بل إنّو الكوجيتو اؼبضمر الذ

للتأّمل التفكَتي ، إنو الظل  ومنو يأيت  ombre، إنّو غَت معروؼ لذاتو ، إنّو يوجد كظٍل ذاتو

" ويبقى  الوجودالدور ليضيء األشياء ، إهنا ذات أكثر أوليو وأساسا لذاتيتنا و يسميو مرلوبونيت " 

يف العادل  1يريد االلبراط " يقـو بعملو فيعرؼ أنو معطى لنفسو ، فإنو يبقى دائما دوف األفعاؿ حيث

راسخة حبيث  ineffaçableمتجاوزا االتصاؿ احملض مع ذاتو ، إف الكوجيتو اؼبضمر ىو ذات 

" للذات اليت  عدم تجاوز عموميتو أي فعل خاص ال يتّمو ، وؽبذا فإف الكوجيتو يأسس ما يسمى "

 ال هبعل منها مرلوبونيت تعوض عمومية اعبسد وبو نقضي على عملية الصراع وكبقق تعايش واليت

قائمة على الصراع للعبلقة بُت الذات اآلخر ، وإمبا يبحث الكيفية النهائية اليت هبا يبكننا ربكيم 

 ؟solipsimeعملية الصراع واػبروج من الوحدة اؼبغلقة اؼبعاشة 

 ؟socialيقدـ مرلوبونيت إجابة على ىذه األسئلة بتقديبو للحل الذي وبويو مفهـو االجتماعي 
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علينا أن نعود إلى االجتماعي الذي نحن ذلك أف التعايش وبدث داخل االجتماعي "      

، ظرورة العودة  1" على اتصال بو ألنّنا موجودون فقط والذي نحملو مرتبطا فينا قبل أي تموضع

عنو  إذل االجتماعي ليس كمجموعة من األشياء وإمّبا كحقل دائم وكُبعد للوجود ، أستطيع أف أربوؿ

ولكن ال أستطيع إلغاء وضعية بالنسبة لو ، كما أّنٍت ال أستطيع أف أطبّنو كموضوع للفكر ، فوعي 

باجملتمع مستحيل إذا دل أّتصل معو ؽبذا فإّف مرلوبونيت يعاجل االجتماعي ربديدا من ناحية تقّدمو على 

سفة الفردانية أو االجتماعي قائم ىنا عندما نعرفو أو نحّكم عليو والفلكل وعي موضوعي "

االجتماعية ىي إدراك معين للتعايش المنّظم والبارز ، قبل يقضة الوعي االجتماعي موجود 

، فهو ال يوجد كموضوع وال يدّؿ على نظاـ أو ال تأسيس 2" بشكل صامت وكأنّو مطلب ملح  

اعية (. لكن ىذا اؼبفهـو يصف اجتم سوسيولوجيواقعي ، موجود يف التحليل بتعريف علمي ) 

وإذا كاف ىذا ىو معٌت  atmosphère socialاإلنساف األساسية. وجوه االجتماعي 

 ، فما ىي اؼبهمة اليت يقّدمها للتعايش مع اآلخر.   socialاالجتماعي 

 ستتعّرؼ على ىذا الدور االجتماعي بالعودة إذل التعرؼ على خصائصو.     

يف ذبربة اآلخر  facticité absolueإّف االجتماعي يتوظف كوقائعية مطلقة      

متجاوزا الوحدة اؼبغلقة واليت تبقى قائمة وموجودة إذا ما صرنا ننظر من اعبانب النظري، ذلك أف 

الوحدة أو اإلتصاؿ مع اآلخر هبب أاّل يكونا عنصرين متناوبُت بل غبظتاف يف ظاىرة واحدة  ألّف 
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إذل االجتماعي جملاوزة البناء النظري كبو الوقائع حبيث لذلك نعود  اآلخر يف الواقع يوجد يف النسبة رل

يكوف وجود اآلخر وجودا حاظبا ، فنخرج عن الوحدة اؼبطلقة ونّتجو كبو الوقائعّية قبل أي سبوضع 

وبشكل ملموس ، ألّف اؼبعيش يُعاش بشكل ملموس قبل أف يصبح موضوعا إلرادة مصّممة فتحديدا 

ألنا واآلخر داخل الطبقة أو األمة حبيث ال وجود للوحدة اؼبغلقة. يف االجتماعي قبد التعايش بُت ا

   ؟  objectivationولكن ؼباذا يعدُّ ىذا الجتماعي أوَّليا وؼباذا قبده قبل أي سبوضع 

إّف اإلجابة عند مرلوبونيت قبدىا يف فكرتو األصيلة عن " التفكَت على البلّمنعكس وىي      

ذلك أف فعل التفكَت يكتمل  solipsismeعبلقتو بالوحدة اؼبغلقة فكرة سباثلها مسألة اآلخر و 

، فكذلك االجتماعي يُعطى دائما كأساس irréfléchiوينبٍت دائما على أساس البلمنعكس 

للوحدة اؼبغلقة، وىو يسبق الوحدة كما أف البلّمنعكس يسبق الفكر. ويف كبل اغبالُت يكوف العنصر 

بو يتصل العنصر الثاشل، فاإلجتماعي يعطى لنا يف حياتنا بنفس  األوؿ يقـو بوظيفة األساس الذي

الكيفية اليت يقّدـ فيها البلمنعكس إذل التفكَت. ؽبذا السبب يعدُّ االجتماعي وينطبع كوقائعية أّولية 

فيعطى لنا قبل أي سبوضع إنَّو األساس الوقائعي والبلمنعكس الذي يبعدنا وىبلِّصنا من كل الصراعات 

يجب على التفكير التأمُّلي )اإلنعكاسي( أن يعطى بشكل معيَّن قات يقوؿ مرلوبونيت " واإلنغبل

البلمنعكس )...( كذلك يجب على تجربتي أن تعطيني بشكٍل معيَّن آخر )...( فما ىو معطى 

وصحيح بشكٍل أوَّلي ىو التفكير المنفتح على البلمنعكس اإلستعادة اإلنعكاسية لبّلمنعكس، 
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، هبذا فإّف اغبل النهائي  1"جو تجربتي نحو آخر وجوده ألريب فيو في أفق  حياتي وكذلك ىو تو 

ؼبشكل الصراع واإلنغبلقية سوؼ يكوف بإعادة كشفو داخل حيلتنا االجتماعية اليت تعمل كوقائعية 

 مطلقة وأّولية حبيث ال وجود للصراع إالّ على اؼبستوى النظري.

أي سبوضع وبطريقة ال منعكسة وىو يتجسَّد يف األمَّة أو  ماعي قابعا فينا قبلتوقبد اإلج    

الطبقة والّلتاف ليستا حتميّتُت ىُبِضعاف الفرد من اػبارج وليستا بالتارل قيمتُت يطرحهما الفرد من 

ال يبكن رفضهما ككائن موضوعي ، وإمّبا كبن نتعايش سلفا  2الداخل لكنَّهما شكبلف من التعايش

 مع اآلخر يف ىذه األمم والطبقات قبل أف تتَّخذ وعيا عنها.

ا تُعربِّ يف      إفَّ مرلوبونيت يعرض يف إطار السؤاؿ عن اآلخر مسألة االجتماعي اليت قلتا عنها أهنَّ

فيها اآلخر، كما يعرض ؼبسألة الوحدة اؼبغلقة على  جوىرىا عن وقائعيٍة مطلقة وأّولية يندرج فيها ووبيا

أهّنا مثارة من طرؼ وجود اآلخر كظاىرة مرتبطة بسبب مناسب وىي يف نوع من االتصاؿ بعيدا عن 

الوحدة وىي قابلة ألف تتحوؿ يف نوع من التعايش مثَّ أّف الوجود االجتماعي يوّضح خاصية مهمة 

وعبلقتهما باآلخر ، موضِّحا بأّف الوحدة اؼبغلقة ليست فبكنة ، للذات القائمة على الكوجيتو اؼبضمر 

إاّل ؼبن يبقى يف وحدة مطلقة يبلحظ وجودىا بصمت ويضيف على أهّنا تصبح غَت فبكنة اطبلقا 

، وىو هبعل من عدـ إمكانية وجودىا بصمٍت وأّف  3وىذا مستحيل ألف الوجود ىو الكينونة يف العادل
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عرب عن نفسو ، وىو كوجيتو صامت وأساسي يشًتط كل أفكارنا اػباصة الكوجيتو اؼبضمر الذي ي

ثنا عنو سابقا ويبقى دائما صامتا وال يعرؼ العادل اػبارجي وال  ربديدا الكوجيتو الكبلمي الذي رَبدَّ

الذات الباطنية. وىو يطابق وجودنا ذاتو وال يبكننا أف هبعل من وجوده بالصمت وؽبذا فالوحدة 

بة إلينا غَت فبكنة فهناؾ إذا وجود وعبلقة للكوجيتو اؼبضمر ووجوده بالعادل وؽبذا فبل اؼبغلقة بالنس

 laإمكانية غبدوث الوحدة اؼبغلقة ألف النمط االجتماعي الوجودي يرتبط دبسألة التعارل 

transcendance ما تقذؼ بالفرد  واالنفتاح على ظواىر تتجاوز الذات فتحياىا وتعيشها ألهنَّ

اػبارج والقذؼ بذاتو  ، وىو ما وبققو الكوجيتو اؼبضمر الذي يشتمل على التعارل كبوخارج ذاتو

، أي اغبضور إذل الذات وأيضا عدـ اغبضور والقذؼ خارج الذات ، حبيث يتم التعارل خارج ذاهتا

فعل  عن الوعي بتجاوزه دبوقعتو وإسبامو للبلكائن للكوجيتو اؼبضمر. فنبدأ بالتعارل للوعي واجملاوزة مثَّ 

للكوجيتو  dehorsالقذؼ خارج الذات فالكوجيتو إذا لو خاصية التعارل كبو خارجو ىذا اػبارج 

الذي ما ىو  expressionاؼبضمر ىو العادل االجتماعي، الكوجيتو الذي ال ينفصل عن التعبَت 

، ففي ظاىرة الكبلـ يف اغبقيقة إالّ عبارة عن تعاليو الكوجيتو اؼبضمر، فما التعبَت مساٍو لظاىرة التعارل

parlante  ِّفالكوجيتو يتعاذل كبو خارجو وىو يعربِّ عن ذاتو، فهو كوجيتو مضمر فقط ألنَّو يعرب

ألنَّو يتعاذل كبو خارجو. وىذا  explicité (parlé)عن ذاتو، ما يعٍت أنَّو ليس كوجيتو شارح 

فَّ التعارل كبو اآلخر والعادل يوضِّح ىو العادل االجتماعي دبا فيو اآلخر وبالتارل ليس ىناؾ وحدة أل

ر والعادل ومنغلقة يف وحدة عدـ إمكانية الوحدة اؼبغلقة، فالذات الصامتة تكوف غَت عارفة باآلخ

، مغلقة غَت أفَّ الكوجيتو ال يبقى يف صمتو اػباص ، فنتعايش مع اآلخر يف االجتماعي بتعارل مطلقة
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التعارل كبو اآلخر والعادل ، وأفَّ التعايش يف االجتماعي ، فوجودنا يشتمل على الكوجيتو كبو اآلخر

، الذي ال يبقى صامتا ولكنو بالضرورة يتعاذل كبو عادل س على حدث  وجود الكوجيتو اؼبضمريتأس

، يو كبو اآلخر ىبرج عن صمتو اػباص، يف تعالكن بالنسبة رل والكوجيتو اؼبضمراآلخر ىذا اآلخر فب

ذا قبد االجتماعي يرتبط على حركة الذات يف تعاليها كبو اآلخر وؽبفالتعايش مع اآلخر ينبٍت 

 ، فالتعايش عند مرلوبونيت ليس أبدا عبلقة إحصائية ومستقرة ولكن ديناميكية. بالتعارل
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إف اؼبتتبع للفكر الفلسفي ؼبرلوبونيت سيبلحظ بأنو قد خضع لتطوٍر يف أعمالو اؼبتأخرة وربديدا يف 

والبلمرئي* حبيث راح يبحث مسألة التواحد اإلنساشل بالعادل مقًتبا بذلك من خطى ىيدغر يف اؼبرئي 

الكينونة مواصبًل مشروعو الفلسفي وؿبافظا على فكرة أف التجربة اغبسية ىي اؼبكاف الوحيد لبلوغ 

ماتزل خرساء إنها )....( التي اغبقيقة وأف الفلسفة ماىي إاّل ذلك التوجو اّلذي أراده ؽبا ىوسرؿ "

تلك التجربة اليت دل  1"ىي التي يتوجب إيصالها إلى التعبير المحض عن المعنى اّلذي يخصها

يكن التفكَت العلمي أبًدا قادرًا على إيفادنا هبا يف ربقيق معارفنا يف مقابل التفكَت الفلسفي األقبع 

ح مطلقة يف مواجهة اؼبوضوعات إستخداًما ألف الفيلسوؼ ىبتلف عن الفيزيائي فبل ينظر إذل ذاتو كرو 

وكأهنا ؿبضة ليصيع معارفو الواقعية يف دالالت مفهومية ؿبضة ويضع ذاتو يف وضعية اؼبشاىد احملايد، 

ألف الفلسفة ليست ىي العلم اّلذي عليو أف يطرح إشكاؿ تكوف معناه اػباص،بل إهنا  تذىب 

؟ إف 2ض ومن أي نبع يستقي ىو ذاتوربديدا إذل معرفة: كيف؟ وعلى أي أساس يقـو اؼبتفرج احمل

الفلسفة ال تفًتض شيئا مسبقا أبًدا وال تتخذ نقطة اإلنطبلؽ ؽبا عملية اإلختبلؼ بُت ماىو ذايت وما 

ىو موضوعي، بل على العكس إهنا ىي من يسأؿ ومن يوضع ؿبل تساؤؿ للسؤاؿ اؼبطروح، ذلك أف 

                                                           

، ودل ينهو بسبب اؼبوتو اّلذي فجأه عاـ 1959العنواف اّلذي منحو مرلوبونيت ؼبؤلفو اّلذي بدأه يف مارس * اؼبرئي والبلمرئي ىو 
وكاف قد منحو عدة عناوين قبل ىذا العنواف اّلذي استقر عليو منها: الوجود واؼبعٌت،جينيالوجيا اغبقيقة، أصل اغبقيقة  1961

عبينيالوجي ؼبشروعو اّلذي إقًتحو إلعادة توضيح عناصر نشوء الفلسفة ذاهتا وىي يف األصل عناوين كلها تسعى إلظهار البعد ا
 إنطبلقا من البلفلسفة بتبياف عدـ وجود سبايز حذري بينهما أنظر:

- Françoise dastur chair et langage, op.cit.p 111. 
  .298ص موريس مرلوبونيت، ظواىرية اإلدراؾ، مصدر سابق، -1

، 2008ة، الطبقة األوذل، بَتوت اؼبرئي والبلمرئي، ترصبة عبد العزيز العيادي، اؼبنظمة العربية للًتصب نيت،و موريس مرلوب  2
 .168ص
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يتناولو كغرض فهو يعتقد يف قدرتو على التحليق الفكر العلمي يتحرؾ يف العادل ويفًتضو بدال من أف 

فوؽ موضوعو. يف حُت أف الفلسفة ىي ؿبل األسئلة حيث يكوف من يسأؿ ىو ذاتو من يضعو 

 1السؤاؿ موضع تساؤؿ.

هبيبّنا مرلوبونيت أّف اؼبفكر اغبق ال يعتمد فكر التحليق وينطلق يف ترسيخ أساسو اّلذي يبٍت عليو 

لعميق اّلذي منو صلتو بالطبيعة واغبياة اغبية وبتجربتو يف العادل اليت تسبق كل فلسفتو بكشفو للمنبع ا

سبييز أو حكم بُت ذاتو اؼبدركة وموضوعو اؼبدرؾ ؿبققا بذلك عملية التفحص اعبذري إلنتمائو للعادل 

اّلذي ليس إدركا باؼبعٌت اّلذي قبده  *La foiperceptiveوىو ما يوفره لنا اإليباف اإلدراكي 

 اؼبعرفة العلمية، كما أنو ليس فعل تفكَت بدءي أو صنفاً من اؼبعرفة اليت قد تصَت أصيلًة، إنو شيئ يف

 آخر عن كونو معرفة، إنو إيباف أو إعتقاد.

ينتقل مرلوبونيت من اإلدراؾ إذل اإليباف اإلدراكي، وىذا اإلنتقاؿ قد مت التعبَت عنو حقيقة حىت يف 

 هبعل من اإلدراؾ علما للعادل وال فعبل ذىنيا وإمبا أساسا يتعلق بكل فينومينولوجيا اإلدرؾ حبيث دل

إّن اإلدراك الطبيعي ليس علما فهو ال يطرح األشياء التي أفعالنا العلمية أو النظرية اليت يؤسسها "

 2"يقع عليها وال يبعدىا من أجل مبلحظتها فهو يعيش معها، فهو الرأي أو اإليمان اإلدراكي

                                                           
1 martin heidegger que est ce que la métaphysique in auestion Im cqlli;qrdm 
1968m p 47-48. 

مرلوبونيت بالًتصبة اليت قدمها الدكتور عبد العزيز العيادي لكتاب اعتمدت يف اإلشارة إذل كل اؼبفاىيم األساسية اػباصة بفكر  *
اؼبرئي والبلمرئي بإعتباره من اؼبتخصصُت يف فكر مرلوبونيت.

 .   264موريس مرلوبونيت، ظوهترية اإلدراؾ، مصدر سابق، ص   2
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ا بالعادل كما نرتبط بوطننا، لذلك فإننا قبد مرلوبونيت يف اؼبرئي والبلمرئي يرفض بطريقة اّلذي يربطن

جذرية استخداـ مفاىيم من قبيل: أفعاؿ الوعي، حاالت الوعي، صورة وحىت مفهـو اإلدراؾ، 

ىو  نحن نرى األشياء ذاتها والعالمويوظف مفهـو اإليباف اإلدراكي واّلذي يعرفو يف األسطر التالية "

ذاك اّلذي نراه: تعبر الصيغ التي من ىذا القبيل عن إيمان، ىو إيمان مشترك بين اإلنسان 

العادي والفيلسوف مذ يستيقظ، إنها تحيل على قاعدة عميقة من اآلراء الخرساء التي تنطوي 

، إنو نقيض األسس اليت تستخدمها الفلسفة التفكرية وىي أسس ؿبلقة على 1"عليها حياتنا

عات فهي دل تتوصل إذل وضع حٍد لكل تساؤالهتا ومعارفها ودل ربقق ذلك التواجد اعبسدي اؼبوضو 

بالعادل ألهنا تبقى تعتمد فكر العادل دوف أف تكوف ؽبا القدرة على منحو معنا ودوف أف تعايشو من 

بولوج العادل الداخل، ألهنا تنفي العبلقة اغبسية بُت العادل والذات والقائمة أيضا على التداخل بينهما 

إذل الذات أو بتبصر الذات للعادل وموضوعاتو، حىت تتحقق عملية اإلدراؾ بدخوؿ العادل إذل ذات 

الفرد، وكل ذلك ألهنا تعتقد بأنو ال يبكننا ربقيق عبلقة تشابكنا بالعادل إاّل دبعرفٍة يتم تركيبها على 

لعادل باإلسًتداد والعودِة إذل مستوى الذات اليت ىي مصدر اؼبعٌت الّذي سوؼ نقدمو عن ىذا ا

 الذات.

لذا فإف اإليباف اإلدراكي ىو القادر على زبليصنا من الفكر اؼبتأمل ؼبوضوعات العادل وىو ما 

نقصي لفظ اإلدراك بكامل القدر اّلذي يضمر فيو مسبقا تقطيعا يتطلب إلغاء اإلدراؾ: " 

                                                           
 .53موريس مرلوبونيت، اؼبرئي والبلمرئي، مصدر سابق، ص   1
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حدد منزلتها بعد أن يضمر وحسب للمعيش في أفعال منفصلة أو يضمر رجوعا إلى أشياء لم تت

، فبل نكتفي بتلك العبلقة اػبارجية بُت اؼبدرِِؾ واؼبدَرؾ وبناِء صلتنا 1"تعارضا بين المرئي والبلمرئي

بالعادل إنطبلقا فبا علمنا إياه اؼبدرؾ عن العادل اؼبوضوعي، بل أف إدراكنا للعادل يكوف باعتباره معيشا 

وليس كما ألفناه مشكل مسبقا، وىنا يتوضح لنا التوجو األنطولوجي والتعرؼ عليو كما ىو يف حياتنا 

والقائم على عدـ اإلكتفاء ببحث عبلقة الذات اؼبدركِة ؼبوضوعاهتا اؼبدرَكِة، بل الَذىاِب أكثر من 

 ذلك إذل حبِث الكينونِة والوجوِد اعبسدي لئلنساف يف العادل.

واؼبعروفة يف فكره  Urdoxaؼبا يسميو ىوسرؿ  ينطلق مرلوبونيت من أّف اإلدراؾ ىو نتيجة ىوية

باؼبوقف الطبيعي األصيل والصامت.ىذا اإلعتقاد األورل اّلذي يبثل بالنسبة لو الشكل النموذجي لكل 

العبلقات القصدية واألرضية اليت تتموضع عليها كل صبلتنا األخرى دبوضوعاتو، وقائم عنده كفعل أو 

أو اإليباف اؼبوجود يف اؼبوقف الفلسفي األصيل على أنو تبلـز  حكم، فينطلق يف فهم ىذا اإلعتقاد

ومشاركة بُت الذات واؼبوضوع ال يبكننا تعطيل تأثَتىا. إف اإليباف اإلدراكي مساٍو للموقف الطبيعي 

وكبصل عليو يف العادل القبل موضوعي اّلذي وبيا فيو وتربطو بو صلة  La doxaاؼبتكلم واؼبوضوعي 

، مستندا يف 2ربيا فيو اغبياة األصلية وىبتص مرلوبونيت بتسميتو بالكينونة اػباـ أو الربيةأولية فهو عادل 

موقفو ىذا على التمييز اّلذي أقامو ىوسرؿ بُت اؼبوقف الفلسفي اّلذي ليس يقيًنا بل ىو إعتقاد وبُت 

فلسفي اّلذي وجب اؼبوقف الطبيعي اػباص بالطبيعة والطبق يف العلـو مركزا فقط على اؼبوقف األوؿ ال
                                                           

 .91ؼبرئي والبلمرئي،اؼبصدر السابق، ص موريس مرلوبونيت، ا -  1
2 Eran dorfman, réapprendre à voir le monde, merleau ponty face au miroir 
lacanien, springer, 2007, p 262.  
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أف ربتويو وسبوضعو الفينومينولوجيا كنقطة إرساء ؽبا. فقد سعى يف فينومينولوجيا اإلدراؾ إذل إعتماد 

وموضعتو كاتصاؿ بسيط وطبيعي مع العادل القبل موضوعي غَت أف  L’urdoxaىذا اؼبوقف أي 

وذبميده، أي ذبميد  La doxa ىذا اإلعتماد دل يتم إاّل بعد اؼبقابلة واؼبقارنة مع اؼبوقف الطبيعي

العلم واؼبنهج والذات التجريبية، إاّل أننا نبلحظ بأنو حينما ينتقل إذل اؼبرئي والبلمرئي فإنو هبعل اؼبرور 

وعاؼبو القبل موضوعي عمبل يستلـز اؼبرور باؼبوقف  L’urdoxaإذل اؼبوقف الطبيعي األصيل 

وعاؼبو اؼبوضوعي، لذا فإف اإلنتقاؿ من فينومينولوجيا اإلدراؾ إذل اؼبرئي والبل  La doxaالطبيعي 

اؼبوقف الطبيعي للذات التجريبية واالستفادة من  La doxaمرئي ىبتص إذا بالتخلي النهائي عن 

L’urdoxa .الذات األولية 

 األوؿ إف ىذه العودة إذل اؼبوقف الطبيعي األصيل واليت سبكن من كشف حقيقة العادل

، 2يستخلصها مرلوبونيت من ىوسرؿ، ربديدا ىوسرؿ اؼبتأخر مؤلفو األزمة، التجربة واغبكم، أفكار 

، حبيث قبده يف فينومينولوجيا اإلدراؾ يشرح 1وليس ىوسرؿ األوؿ صاحب البحوث اؼبنطقية وأفكار 

ى عودة إذل عادل اغبياة بأف العودة إذل األشياء ذاهتا ليست عودة إذل الذات اؼبتعالية، ولكن باألخر 

إذا كانت الذات الفلسفية وعيا مؤسسا شفافا، بحيث يكون العالم والكبلم أي العادل اؼبعيش: "

قطعا كدالالت وموضوعات لها داخل التجربة الفينومينولوجية فإن ىذا ال يصح ألن العالم 

 كثافة أمام ذات الحقيقي ليس عمليات تكوينية لذات فتكونو في شكلو الشفاف، ببل ظبلل وال

مشاىدة وحيادية، إنما ىو عالم الحياة اّلي تحقق عودتنا لو العودة من اللغة الموضوعية إلى 
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الكبلم، إنو مطلقا ضروري فما على الفلسفة أن تفكره حول كيفية حضور الموضوع إلى الذات 

نومينولوجي ىو مفهوم الذات ومفهوم الموضوع بحيث يظهران في إزدواجيتهما في التجلي الفي

 .1"بدال من تلك العبلقة المستبدلة بينهما كما يدركان في فلسفة مثالية

بانطبلقتو من عادل اغبياة يكوف مرلوبونيت قد إبتدأ تأسيس فينومينولوجيتو من أخد أىم اؼبفاىيم 

أساسا  L’urdoxaاليت توصل إليها ىوسرؿ يف فكره اؼبتأخر. فنجده هبعل من عادل اغبياة أو 

مينولوجيتو فاؼبوضوعات اليت تدركها الذاتو ليست فقط موضوعات إلدراكنا وإمبا ىي موضوعات لفينو 

كبياىا ونعايشها ليس بطريقة العلم، بل إننا كبياىا حياة تتمتع بكل الطاقة و الكثافة، إننا نكوف يف 

ؼبوضوعات اّلذي يعمل على ذبميدنا يف عملية سبثل موضوعي تبدو لنا من خبلؽبا ا La doxaعادل 

  L’urdoxaؾبمدة متناسُت ضرورة إعادة تشكيلها باستمرار ومن ىنا تأيت ضرورة التأكيد على 

كإيباف إدراكي أصيل يعيش بدوف صراع يف األشياء ذاهتا، وإذا كانت فينومينولوجيا اإلدراؾ رظبت 

إنو يف وىو ما تواصل يف الكتابات البلحقة، ف L’urdoxaو  La doxaضمنيا طريقا بُت موقف 

اؼبرئي والبلمرئي قد سبت العودة النهائية إذل عادل اغبياة اّلذي نتوصل إذل معرفتو دبا ظباه مرلوبونيت 

اؼبوجود يف اؼبوقف الفلسفي األصيل واّلذي يعد تبلزّما ومشاركة بُت الذات  2باإليباف اإلدراكي

يأيت قبل أي تعارض بُت نعم وال،  واؼبوضوع ال يبكننا تعطيل تأثَتىا، إنو ذلك التأكيد األورل الّذي

                                                           
1 Mourice merleau-ponty, signes, op.cit, p 419.   
2  Eran dorfman, op.cit, p 265.  
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وحدىا على أف مسألة حبث الكينونة  L’urdoxa، فلم يبق ىناؾ إعتماد على 1إنو اللقاء األصيل

اليت تصبح تعمل حبركة مضاعفة باالنتقاؿ من  L’urdoxaإذل  La doxaأصبحت تقتضي ضم 

ياب وىي حركة تلقائية القطب اؼبوضوعي إذل القبل موضوعي والعكس حبركة مستمرة للذىاب واإل

وعفوية، بسيطة وساذجة مفعمة بالطاقة واغبيوية، إهنا حركة دوف توقف، قائمة بُت غبم اعبسد وغبم 

العادل،حركة الكينونة ألف األشياء ليست كائنات مسطحة وإمبا ىي كائنات عميقة ال تطاؽبا ذات 

على فهم مرئيتها مبتعدا عن التفسَت  ؿبلقة، إهنا تفتح أماـ غبم اؼبرئي الكائن بأعماؽ والذي يعمل

والتوضيح ألف اؼبرئيات ليست قائمة أمامو كموضوعات كما ىو اغباؿ يف فينومينولوجيا اإلدراؾ بل 

إنو يستخدـ كيانو فيشارؾ يف كياهنا، فهو ليس مرئيا بالنسبة ؽبا وحسب  إهنا من حولو وتدخل فيو،

لو أردنا استخدام االستعارات لكان واؼبستجمعة طورا " وال ىو راء وحسب، إنو اؼبرئية التائهة تارةً 

من األجدر القول إّن الجسد الحاس والجسد المحسوس ىما كالوجو والقفا، أو ىما أيضا  

كقطعتين من مسار دائري واحد، من فوق يتحرك من اليسار إلى اليمين ومن تحت من اليمين 

ناؾ إذا حركة كبو األشياء أو باألحرى كبو  ، ى2"إلى اليسار، إاّل أنو ليس إال حركة في وجهية

كينونة األشياء دبعايشتها وليس التفكَت فيها فقط بالنظر إليها، إننا نعايشها بعفوية ألننا لسنا مع 

، علينا أف نتخذ 3فلسفة رؤية العادل، علينا أف ننتهي إذل نظرية يف الفكر الربي اّلذي ىو فكر فبارسة

من النظر إليها من اػبارج فنعيد تنزيلها يف نسيج حياتنا بإنفتاحها لنا  لنا مكانا يف الكينونة عوضا
                                                           

1 Eran dorfman, op.cit, p 113.  

 .223موريس مرلوبونيت، اؼبرئي والبلمرئي، اؼبصدر السابق، ص   2
 .275اؼبصدر نفسو، ص   3
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وإنفتاحها على ذاهتا، ؿبققُت بذلك النقلة العجيبة وؿبققُت عبلقة الداخل واػبارج، بعبلقة إلتحاـ 

ومعكوسية من الواحد إذل اآلخر، أي حبث الكينونة دبا ىي عادل اغبياة األوؿ قبل أي إنقساـ بُت ما 

ذايت وما ىو موضوعي ستمكننا منو عملية اإليباف اإلدراكي اليت ليست كما يف اغبقل اإلدراكي ىو 

العالم تساؤال دائما وحركة مستمرة بُت ما ىو قبل مؤسس ليبقى يف كل مرة غَت واع وغَت متموضع: "

ست الموجود يوجد في صيغة تساؤلية، إن الفلسفة ىي اإليمان اإلدراكي متسائبل عن ذاتو ولي

وحدىا الفلسفة وإنما النظر بدءا ىو اّلذي يسائل األشياء، إن الفلسفة إذا ىي ىذه الحركة 

بفكر  1"التساؤلية لئليمان اإلدراكي الواعية والمتموضعة التي تستعيد الكينونة الخام أو البرية

هاية يف دوري يكوف فيو الشرط واؼبشروط، التفكر والبلمتفكر يف عبلقة متبادلة، حبيث تكوف الن

البداية مثل ما تكوف البداية يف النهاية، بالتمسك بالوضع يف ضبلتو و اّلذي يتضمن إحالة أحدنبا 

على اآلخر، فيمثل اؼبرئي والبلمرئي إذا ىذه الدائرة لعبلقات توافقية تناظرية ومتبادلة بتصالب 

Chaisme وإدراؾ خاـ. بُت الشفاؼ والكثيف، اؼبفكر والغَت مفكر، بُت إدراؾ معد وؿبضر 

بانعطافنا على فكر الوجود نكوف قد ربصلنا من متاىات الفلسفات التفكرية اؼبخطئة يف 

أساليبها بفهم حقيقة العادل على غرار ديكارت، كانط وىوسرؿ األوؿ اّلذين جعلوا من الذات يف 

التفكرية ال تشغل وضعية اؼبشاىد اؼبطلق، يف حُت أهنا جزء من حركة الوجود، لذلك فإف الفلسفة 

أي مكاف يف العادل، إهنا فقط ربلق بفكرىا على العادل بنظرة ال تغَت شيئا يف موضوع مبلحظاهتا، يف 

تظل سؤاال، إنها تسائل حُت أننا حباجة إذل فلسفة تكشف كينونة األشياء وتنفتح عليها. فلسفة "
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أنها ال تفك عبلقتنا بالعالم إلى العالم والشيء تستعيد وتكرر أو تحاكي تبلرىما أمامنا... غير 

عناصر واقعية أو حتى مرجعيات مثالية كانت ستجعل منو موضوعا مثاليا، ولكنها تتبين فيو 

تمفصبلت وتوقظ فيو عبلقات منتظمة لتملك مسبق والسجماع ولمعاظلة وكأن تلك العبلقات 

على ىيئة آثار، إاّل أنها  المنتظمة نائمة في مشهدنا األنطولوجي. وىي التستمر قائمة فيو ّإال

، أي من فلسفة تكرر ورباكي إذل فلسفة توفظ وذبدد 1"تواصل مع ذلك العمل وإنشاء الجديد فيو

واليت يكوف بلوغها كما وضحنا سابقا باؼبرور من  L’urdoxaإنطبلقا من أثر: دبعٌت الرجوع إذل 

La doxaيد الدىشة من العادل، من ، أي برد القطيعة مع ذبميد العادل اؼبوضوعي وبعث وربد

األشياء اليومية اليت اعتدنا رؤيتها وال يقصد مرلوبونيت ىنا بالقطيعة مع العادل اؼبوضوعي اإلنفصاؿ، 

وإمبا فقط تعميق كشفنا لتلك األشياء اليت ىي على مسافة منا كامنة ومنتشرة يف األفق، كما أف قولنا 

لقبض عليها يف دالالت ومقوالت وإمبا فقط برؤيتها بكشف حقيقة األشياء ال يعٍت سبلكها وإحكاـ ا

يف كياهنا األصيل وإبرازىا يف مكاهنا اػباص بًتكها تكوف أمامنا بدال من أف نضعها، إهنا األشياء يف  

كينونتها قبل أف تكوف لنا القدرة على وضعها باإلهباب أو السلب، باالنتقاؿ من إدراؾ األشياء إذل 

ي األخرى تنطوي يف غبم اعبسد لنكوف قد سبكنا من إدراؾ وكشف البل العيش بداخلها وجعلها ى

مرئي اّلذي لن نتمكن منو إاّل جبعل كينونتو تنكشف لنا بعد أف كنا قادرين على ربديد اؼبرئي وفقط، 

ويتم ذلك بعد أف يتشابك جسدي مع العادل ويقيم صلتو بو فيتخذ لذاتو مكانا يف الكينونة عوض 

اػبارج وتنزيلها يف نسيج حياتنا ومواكبة إنفتاحها من الداخل على ذاهتا وكذا إنفتاحها النظر إليها من 
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لنا، وإذا كاف اعبسد ىو اآلخر مرئيا فإنو يفتح داخلو على اؼبرئي فيصَت مشهده ىو اآلخر فيتم نقل 

يف ىذا الكينونة إذل الوعي والداخل إذل اػبارج وىو يكشف عنو اإليباف اإلدراكي وليس اإلدراؾ و 

فبل  1اؼبستوى سوؼ لن يصبح ىناؾ تعارض بُت الفكر والوجود يف النموذج اؼبثارل للقاء اآلصيل

وبدد أيًا من الشروط الفيزيولوجية الفيزيائية واغبسية اليت ربدد إدراؾ العادل كما ىو، أي اإلدراؾ 

 الطبيعية. بوصفو وظيفة حسية بسيطة تفسر الوظائف اغبسية األخرى وكذا إلتقاء األشياء

ىناؾ لقاء أصيل بُت الذات والعادل، أي بُت غبم اعبسد وغبم العادل لكن السؤاؿ اّلذي يطرح 

ىنا على ماذا يشتمل ىذا الّلقاء األصيل أو ما اّلذي يكونو؟ إنو يف اغبقيقة ذبربة أصيلة قاعدية 

، ألف عبلقتنا 2ابقوإفتتاحية، يستقيها من برغسوف صاحب اؼبعطيات اؼبباشرة للوعي واغبدس اؼبط

األساسية بالكينونة عبلقة ال قدرة لنا معها على أف ال نكوف، إننا يف الكينونة وشبة شيء ما، غَت أف 

البحث عن الشيء والرجوع اؼبباشر إذل األشياء ال يقصد هبا اؼبطابقة واإلنصهار الفعلي يف 

وف إاّل أنو ال يقصد هبا التجربة اؼبوجودات، فحقيقة ىناؾ عودة اؼبعطيات اؼبباشرة كما يقوؿ برغس

اؼبليئة باؼبطابقة مع الشيء ذاتو، ذلك ألف اإلنصهار مع األشياء يعٍت إلغاء كياف الذات، فهناؾ فقط 

مطابقة عن بعد وإنزياح، دبعٌت أهنا ليست إنصهارا فعليا وإمبا ىي كغطاء يغطي بل ويلف كل األشياء 

نا يف العادل فإف كل مانكشفو ىو ذبربتنا اليت ننتزعها من اؼبرئية واغبسية احمليطة ففي غبظة تواجد

الكينونة وكل مامبنحو للكينونة فإف ننتزعو من ذبربتنا فيمر العادل إذل الذات والذات إذل العادل، ومن 
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اؼبْدَرِؾ إذل اؼبْدرِِؾ ليس شبة سبق بل يوجد تزامن وحىت تأخر فتمر األشياء إذل داخلنا سباما كما مبر كبن 

خل األشياء دوف أف نتطابق معها وإمبا فقط نتعايش معها كاشيفُت عن عمقها األصيل، فصحيح دا

ىناؾ عودة إذل اؼبعطيات اؼبباشرة ولكن بتعميق التجربة يف حينها، ألف اؼبعيش ليس مسطحا دوف 

عمق، لذا فبحث كينونة األصيل ال تستدعي حبثو عن طريق اؼبطابقة ألف ىذا األصيل يتفجر وعلى 

، وىو ما يعٍت أف كل شيء يبدأ من اإلختبلؼ 1الفلسفة أف تواكب ىذا التفجر والبّلتطابق

والبلمطابقة، من التفريق والتمييز بُت الداخل واػبارج ألف اؼبعيش ليس مستٍو حىت يتمكن من التطابق 

اػباص وبعده، فهو يبثل كبل حيث  Profondeurمع الذات اؼبدركة ولكنو وبوي بداخلو عمقو 

أف كل جزء إذا ما أخذناه على ِحدا فإنو يفتح فجأة أبعادا ليعطي الشيء بصفتو كيانا وبعدا وجزءا 

من الكل ىبًتؽ حدود األجزاء األخرى ويتم كشفو عن طريق إدراؾ لؤلبعاد اليت تسمح لنا أف ننساب 

ى الكينونة واليت ، إّف ما نقـو بو ىو عملية انفتاحنا عل2يف العادل وننزلق من الذات إذل الكينونة

يؤسسها اإليباف اإلدراكي، بعدما اعتدنا أف نؤوؿ التجربة اإلنسانية دائما على أف اللقاء فيها ىو 

إندراج فينا ؼبا ىو كائن وىو ما تفيدنا بو اؼبثالية، أو إندراجنا كبن يف ما ىو كائن وىو ما تفيدنا بو 

إننا نسائل تجربتنا وذلك عملية اإلنفتاح: " الواقعية، إننا نعود مع مرلوبونيت إذل ىيدغر أي إذل

تحديدا التعرف كيف تفتحنا لما ليس نحن وليس مستبعدا بذلك حتى اعتبار أنا كنا وجدنا فيها 

حركة باتجاه ما لن يعرف بأي حال من األحوال أن يكون حاضرا في صيغتو األصلية واّلذي 
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فهناؾ إذا انفتاح على الكينونة غَت أف  1"سيعد غيابو النهائي كذلك في عداد تجاربنا األصلية

ذلك ال يعٍت إرادة التطابق كليا معها وإمبا ىي عملية تقـو على أساس إبقاء الشيء جاىزا للرؤية 

فالذي ىو كائن ليس مطابقة مبدئية أو محتملة وعدم مطابقة حرمانية، مطابقة عن بعد وإنزياح "

تاح على الكينونة يف إمكاهنا أف تفتحنا على حضور ، مث أف ذبربة اإلنف2"وشيء ما شبيو بخطأ جيد

أصيل وغياب أصيل، فهي ال تعد حضورا وفقط حبيث أنو ليس يف إمكاننا إقامة معارضة صارمة 

للحضور والغياب، للمرئي والبل مرئي، بل إقامة الدليل على تصالبهما وتشابكهما حبيث يظهر 

أن ربة تقارب الداخل باػبارج، والذات بالبل ذات: "، إهنا ذب3البلمرئي مرتبطا كمواٍز ذىٍت للمرئي

اإلنقبلب اّلذي ينزلنا بعيدا جدا من النحن في اآلخر وفي األشياء بواسطة  تجربتنا ىي ذلك 

، فالتجربة ليست شيئا آخر إاّل ىذه اغبركة 4ضرب من التصالب، نحن اآلخرين ونحن العالم"

فما أجده في ذاتي ىو دائما الرجوع إلى يف األشياء. "اؼبفارقة اليت تضعنا يف الوقت يف داخلنا و 

، ىناؾ حضور دائم للذات 5"ىذا الحضور األصلي والدخول إلى الذات ىو والخروج منها سيان

يف العادل والعكس فإف الوجود وبضر إذل الذات، ما يبثل عبلقة تقاطع وىو اّلذي يسمى يف اؼبرئي 

اّلذي على كل فلسفة أف تضعو يف االعتبار، فهو دليلنا على أنو والبلمرئي بالتصالب: إنو الوضع التاـ 

شبة شيء ما، شبة كينونة، شبة عادل، وىو ما يعٍت أف ىناؾ ربطًا ومعٌت، ويستند مرلوبونيت قولو اؼبطلق 
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يو على أف ىناؾ شبة كينونة هبيدغر وينعتها بالكينونة اػباـ أو الربية للعادل اؼبدرؾ، ألف اؼبسألة بالنسبة إل

فما ىو أول ليس ىو الكينونة المشرعة واإليجابية على قاعدة من :"سارترعلى العكس من 

، ذلك أف التجربة اػبرساء اليت قبعل منها سبثل حضورا مباشرا للكينونة، غَت أف حضورىا ال 1"عدم

التنبثق إنطبلقا يلغي العدـ، وإمبا القوؿ بأف شبة كينونة يعٍت أف ىناؾ ربطا وسباسك حبيث أف الكينونة 

من العدـ أي من الشيء، فبل يبكننا أخذ كبل منها على حدا بقولنا أف الكينونة كائنة والعدـ معدـو 

ألف ذلك يلغي أحدنبا لآلخر، فوجود العادل يبدأ يف استقباؿ العدـ وال يلغيو لذلك فإف الوقائعية 

نب عن طريق فكر التحليق، لـ ثمة والتي ال تكون أبدا تتأسس من خارج وال في جااحملضة:"

فعمل ىناك ثمة شيء بالنسبة لي، ألني لست أنا أصل العالم، ألني دائما أصبل متضمن فيو 

والتبلزم الكلي اّلذي أملكو دائما أصبل معطى للعالم وماض أصيل، ماض ليس ىو أبدا 

لقوؿ بأف شبة حبيث ال يبكنٍت أبدا أف أتطابق مع الكينونة، فالثمة شيء ىي نوع من ا 2"الحاضر

تبلـز وىو ما يعٍت أشل مرتبط بالعادل وأف كل صلة رل بالوجود ال يبكنها إاّل أف تكوف رابطة غبمية، 

أي عبلقة مع غبم العادل فينتج أفق الكينونة يف كياهنا بالنسبة رل واآلخرين، إهنا تقاطع لرؤاي ورؤى 

يب إهنا زبًتقٍت وىي مرئية بالنسبة رل ال  اآلخرين، مث أف الكينونة ليست أمامي وقدامي بل إهنا ربيط

 من قاع العدـ وإمبا من وسطو ىو ذاتو.
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إف اإليباف اإلدراكي ىو االعتقاد األساسي اّلذي يبكننا من معرفة الكينونة القائمة دائما على 

ىت أفق أف ىناؾ شيء، وىذا ال يعٍت أننا يف عملية إنفتاحنا على األشياء أف نغادرىا أو لبرج عنها ح

يتسٌت لنا الدخوؿ يف إتصاؿ معها، فنحن ال لبرج من ىناؾ شيء ما، مث أف التساؤؿ الفلسفي ال 

يبكننا أف نفهمو على أنو ىناؾ شيء ما، مث أف التساؤؿ الفلسفي ال يبكننا أف نفهمو على أنو تدمَت 

تصر على التساؤل الفلسفي لن يذىب إذا إلى أقصى مداه إذا ما اقوتبلشي للموقف الطبيعي: "

تعميم الشك وعلى السؤال المشترك للـ ماىو، وعلى سحِب ىذا التعميم وىذا السؤال على 

فعلى  1"العلم أو على الكينونة، وإذا ما عرف ذاتو على أنو شك وعدم معرفة أو عدم اعتقاد

لها الفلسفة أف تعمل على ربقيق عودهتا اعبذرية فتتخذ ؽبا مبحثا ىو تلك الرابطة السرية اليت تص

بالكينونة، فبل تنفي وال تشك بل تًتاجع إذل الوراء فحسب لًتى العادل والكينونة دوف التطابق معها 

واإلنصهار فيها، ذلك أف الفلسفة تأيت بعد العادل والطبيعة واغبياة والفكر، فتساءؿ ىذا الكياف 

ها ليست عودة اؼبسبق وتساؤؿ نفسها حوؿ عبلقتها بو، إهنا عودة على ذاهتا وعلى شيء ولكن

للتطابق كما قلنا سابقا ألف الشيء اؼبرئي لن يظل ىو ذاتو إاّل إذا ظل على مسافة منا، فنحن يف 

الّلحظة ذاهتا حاسوف بو وؿبسوسوف من قبلو، فنكوف داخل اغبياة وداخل الكينونة سباما كما ىي 

  معٌت.داخلنا فنكوف نقطة تقاطع وتشابك حبيث ليس ىناؾ أي خواد أنطولوجي أو ال

إعتقاد وإذا كنا نقوؿ باإليباف اإلدراكي فهذا ال يعٍت أنو يزودنا بأدلة لوجود العادل، ألنو ليس: "

من جملة اإلعتقادات قائما شأنو شأن أي واحدٍة منها على علل، ىي التي تجعلنا نفكر أنو ثمة 
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إثبات أو نفي وليس ، إنو إيباف نعٍت أنو تصديق يعرؼ ذاتو يف ماوراء اغبجج، إنو ليس 1"عالم

حكما، إنو ذبربة سكننا للعادل من خبلؿ جسدنا وسكننا للحقيقة من خبلؿ كياننا، فهو ليس فعبل 

ذىنيا أو معرفة إنو إيباف، ألف العادل واقع ربت سيطرتنا ولن يقع إثباتو بل ىو باآلحرى مسلم بو، 

راكي متسائبل عن ذاتو فنحن لسنا وعيا فالعادل موجود يف صيغة تساؤلية وما الفلسفة إاّل اإليباف اإلد

مؤسسا أي مقوما لؤلشياء كما تعتقد اؼبثالية وربديدا اؼبثالية القصدية ؽبوسرؿ ؼبا  أف ليس لنا تنظيما 

لؤلشياء يسبق الوعي مثلما تعتقد الواقعية فكبلنبا تؤكد تطابق الشيء والفكر، يف حُت أف ذبربتنا 

ـؤ األشياء مع فكرنا ولكن باألحرى حضور مقاسات للتباعد للعادل ال تشتمل تأكيد مطابقة وتبل

واإلكبراؼ واالختبلؼ اّلذي يقـو بيننا والعادل ومن شبا فإف التساؤؿ األساسي الذي تنشغل بو 

الفلسفة سيطرح كل األسئلة دبا فيها أسلئة العلم، اليت سوؼ لن تطرح إاّل داخل حياتنا واليت ال 

نهاية لكل تساؤؿ الذي ندعوه بالكشف عن الكينونة اليت ىي احملور تتطلب إجابات، إنو يصبح ال

 .   2األخرس ألسئلتنا وراء كل ما قلناه وراء كل إثباتاتنا ونفينا وحىت وراء كل أسئلتنا
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نؤكد على أف  d عن اعبسد اإلنساف مرلوبونتيإّف الفكرة األساسية اليت يرتكز عليها مفهـو 
اإلنساف وحدة ذبمع اعبانب النفسي من جهة باعبانب البيونفسي، والدليل على ىذه الوحدة يتضح 

 بامتياز من خبلؿ عملية اإلدراؾ الفينومينولوجية.

لقد عرفت فكرة وحدة الروح باعبسد يف تاريخ الفلسفة تغَتا متباينا، ففي الفًتة اليونانية، قبد 
اه وحدة اعبسد بالروح على أف كّل جسد مادي مفعم باغبيوية، يف حُت أننا الفبلسفة قد دعموا اذب

بفناء قبد يف فًتة العصور الوسطى فبلسفة ورجاؿ الّدين يؤكدوف التعارض بُت اعبسد والروح قائلُت 
وبالتارل  خلود الروح، بعد ذلك ومع فًتة اغبداثة فإف الفبلسفة قد أيدو اعادة الجسد وخلود الروح

، فإف الفبلسفة احملدثُت األنطولوجيةوحىت  االبستمولوجيةقبللية ؽبا، ولكن من وجهة النظر االست
، فالتجربيُت بينوا أنو بعبلقة التأثر بين الذات واإلحساساتسواءا كانوا ذبريبُت وعقبلنُت قالوا 

وخبلؿ اغبياة فإف الذات العارفة تستند معارفها على اإلحساسات اليت ربدث على مستوى اعبسد 
اػبارجي وعلى العكس من ذلك العقليُت فإهنم يعتربوف بالرغم من تأثَتات اإلحساسات فإف الذات 

خبلقة، وقد كاف من نتائج ىذه  العارفة يبكنها التخلص من ىذه التأثَتات يف اغبياة، لتصبح ذاتيةً 
اغبداثة فرض وجهة نظر يكوف من خبلؽبا اعبسد موضوعا ماديا فيزيائيا يف جوىره، يقع يف الفضاء 

يف شكل  ديكارتاػبارجي ويف الّزمن. ومستقل عن الروح، وقد توضحت ىذه النظرة ربديدا عند 
هما إاّل أنو ال يتخلى عن الفكرة فرغم أنو يتحدث يف التأمبلت عن االتصاؿ الوثيق بين ثنائية

األساسية النفصاؽبما اعبوىري على أف الفكر ال يؤثر على اعبسد كما أف اعبسد ال يؤثر على الفكر، 
مث أف اعبسد ودبا أنو وبتوي على الدماغ فإنو يصلو بالروح لتتكوف اؽبوية اعبسدية، فنفهم اعبسد 

 وندركو كموضوع.

إعادة تأكيد حضور اعبسد اإلنساشل ببعده الذايت جبانب اهبايب  بعدىا يف الفلسفة اؼبعاصرة مت
يفهمو كداؿ أو كمعٌت وقد كانت اؼبسانبة يف التأكيد إذل الفينومينولوجيا وربديدا فينومينولوجيا 

، ويف الواقع فإف الفينومينولوجيا تضع يقُت اعبسد اإلنساشل جبوانب متعددة: اعبسد يف مرلوبونتي
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 Physicoاعبسد يف ذاتو ىو اعبسد الفيزيولوجي  1و واعبسد لآلخرينذاتو، اعبسد لذات
biologique  اؼبتموقع يف اؼبكاف والزماف وىو يتعرض للمرض، الشيخوخة واؼبوت فهو يرتبط

ارتباطا وثيقا بالزمن، فبل يبكننا إعادة تفعيلو بعد توقفو لذلك فكل إنساف يفٌت ويبوت ألف لو جسدا 
ًة نفسية تؤثر على اعبسد البيوفيزيائي ودبا أنو يف ذاتو يبقى ؿبدد فبل يكوف يف ذاتو. يتجسد يف قو 

بإمكانو أف يكوف معيشا حاسا، فيحضر فقط كحد للفكر. فأنا ال أشعر وال أعرؼ بعمٍق كل عضو 
فأنا كائن دائما في نفس الجهة التي يكون فيها أو وحدة من أعضائي اليت تبقى خارج ذاتييت: " 

  2".ض ذاتو على في منظور ثابتجسدي وىو يعر 

إذا عدنا إذل اعبسد لذاتو، فهو اعبسد اؼبدرؾ ؼبا يدرؾ، إنو غبم اعبسد اّلذي من خبللو 
يستطيع اعبسد أف ينفتح على الكينونة وتفتح ىي األخرى بذاهتا أمامو، باالنتقاؿ من اإلدراؾ إذل 

اهتا، لديو طبيعة غامضة فهو مدرِؾ اإليباف اإلدراكي، كما أنو ينفتح على ذاتو ويًتكها تكشف ذ
ومدَرؾ، ليس ـبًتال وليس جسدا يف ذاتو، ليس موضوعيا وليس ذاتية ألنو يفًتض رابطة مباشرة لو 

الّلحم ليس ىو الجسد الموضوعي، وال ىو كذلك الجسد اّلذي تفكر فيو بكلية العادل اغبسي. "
مضاعف لما نحسو ولما يحس. النفس )ديكارت( بوصفها جسدىا، إنو المحسوس بالمعنى ال

ما يِحس=  -ما نحسو = الشيء الحسي، العالم الحسي= قرين جسدي الفاعل، ما يجاوبو
ليس بوسعي أن أضع محسوسا واحدا دون أن أضعو على أنو مقتلع من لحمي ومنتزع منو، 
ولحمي ىو أحد المحسوسات التي فيها يتم تدوين المحسوسات األخرى كلها، إنو محسوس 

                                                           
1 Ioan roxa, le rapport corps-àme chez merleou-ponty, op.cit, p 130-132. 

 * فيما ىبص اعبسد لآلخر: فهو موضح يف اؼببحث الثالث من الفصل األوؿ.
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مفتاح، محسوس ذو –ي تشارك فيو المحسوسات األخرى جميعها، إنو محسوس محور 
 .1"أبعاد

إف اعبسد لذاتو يدرؾ أجسادا أخرى إنو هبلبها كذاتو مدركة لكن ليست كذات ؿبضة أو  
-كموضوع مادي ؿبض، فهو ال يدركها كمدرٍؾ ؿبض يضع األشياء أمامو، ولكن كجسد مدرِؾ

 يطرحها على منًتعة من غبمو.مدَرؾ، كلحم يضع أجسادا أخرى ف

القائم بُت الروح واعبسد، بُت  الديكارتيأف يتجاوز ذلك التفرع الثقايف  مرلوبونتيلقد حاوؿ 
جسٍد يظهر على أنو طبيعة فبتدة، والروح كجوىر ذو طبيعة مفكرة مربىنا على انفصاؿ أحدنبا عن 

وحدة اعبسد والروح حىت مبتلك اآلخر، وبعكس ذلك إننا حباجة إذل شيء يستطيع أف يشرح لنا 
وجودا إنسانيا واحدا  دوف ذبزئة وانفصاؿ، فمن وجهة نظر أنطولوجية كبن مدعووف إذل تأسيس 
رفض ثنائية الظاىرة واغبقيقة، ألف األشياء ىي ىذه احمليطة بنا وألف العادل ىو ىذا الذي نعيشو  

ؿ مع األشياء، غَت أننا نعرؼ بأنو ليس كمدرؾ والذي يتوجو لو نظرنا ويبر فيو حينما ندخل يف اتصا
وظبكا يبكن لئلدراؾ  Profondeurىناؾ فقط مظاىر لؤلشياء وإمبا ربت كل شيء ىناؾ عمقا 

قد نادت إذل فصل الذات العارفة عن موضوع  الديكارتيةأف يصل إليو ويعينو، فإذا كانت الثنائية 
الفينومينولوجيا فصلت بُت الظاىرة واؼباىية اؼبعرفة وىو ما ترسخ تباعا يف الفلسفة اغبديثة، فإف 

ال يقبل بذلك  التمييز اّلذي أقامو  سارترفكانت فلسفة للماىيات القائمة يف الوعي، مث أننا قبد 
بُت وجود األشياء أي الوجود يف ذاتو ووجود الوعي أي الوجود لذاتو بتوضيحو على أف  سارتر

و ليس روحا ولكنو حقيقة واحدة، فهو ليس اندماج  اإلنساف ىو أساسا يف العادل وىو ليس جسدا
عبوىرين، كما أف اعبسد ليس شيئا أو وجود يف ذاتو مثل الطاولة أو القلم، كما أف الروح ليس ؾبرد 

فإف الوجود والوجود لذاتو يبكن ذباوزنبا من خبلؿ تركيب الوجود يف  لمرلوبونيوجود لذاتو، بالنسبة 
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داخل العادل وليس خارجو اننا نعرفو وندركو ونتكلمو وذلك كلو وبدث  العادل أساسا، إننا موجودوف
 .corporéitéعن طريق اعبسدية 

 Laوباوؿ أف يعمق مسألة اعبسدية باللحمية  مرلوبونتييف اؼبرئي والبلمرئي قبد 
charnalité والّلحم ،La chair  ليس مادة دبعٌت كونو جسيمات قد تتجمع أو قد تتواصل

لتشكل كائنات، كما أنو ليس مادة نفسيتو تأيت ؽبا الكياف يفعل أشياء موجودة، وىو ليس مادة أو 
روحا، إنو عنصر باؼبعٌت اّلذي استخدمو اإلغريق للحديث عن اؼباء واؽبواء والًتاب والّنار، بعيد عن 

ذل القوؿ بأنو الوجود أساسا غبمي، حبيث أننا حينما نرى ونلمس وندرؾ ، ويذىب إ1أف يكوف جوىرا
األشياء احمليطة بنل، فإننا نكوف يف الوقت ذاتو قريبُت منها من خبلؿ نظرنا ؽبا اّلذي يكشفها حبيث 

 يكوف الرائي مرئيا واؼبرئي رائيا حبيث ال نعود من يرى ومن يُرى بعبلقة تعٍد متبادٍؿ بينهما.

إّف الرائي ال يدرؾ اؼبرئي وفقط ، بل إنّو يكوف أكثر من ذلك ؿبيطا بو ومنخرطا فيو ، حيث         
يتدّخبلف فيكوف الرائي مرئيا واؼبرئي رائيا ، إذا كاف الرائي يبارس الرؤية فإنّو ىبضع ؽبا كذلك من قبل 

غبمية أساسا ، حبيث أنّنا  األشياء اليت يَػَرىا فبل نعود نعرؼ من يَػَرى ومن يُػَرى ، لذا فإّف الكينونة
حينما نرى ونلمس وندرؾ األشياء احمليطة بنا ، فإنّنا يف الوقت نفسو نكوف قريبُت منها من خبلؿ 

، ذلك أّف النظر يكشف األشياء وىبفيها أيضا ، فهذا التماىي بُت َدتنا هبذا اغبي وتعميقنا لنظرناِوح
ؽبما. انزياح للداخل باػبارج، فلحم اعبسد يقودنا إذل الرائي اؼبرئي ىو عبلقُة تعدٍّ بينهما وتواصٍل 

األشياء ذاهتا اليت ليست ىي ذاهتا كائنات مسّطحة وإمّبا ىي كائنات عمقيَّة، فما نسّميو  مرئيا ىو 
ما كّنا قلنا إنّو صفة غالبة غببكة ، إنّو سطح عمٍق وقطاعة من كياف غليظ وحبة أو جسيم ؿبموٌؿ 

 .2ينونة على موجة من موجات الك
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إّف اعبسد ؿبسوٌس لذاتو ، ؿبسوس مبوذجٌي مسكوٌف بلمٍس ورؤيٍة ، فيمنح من يسكنو ووِبّسو ما      
بو وبس كبلما ىو يف اػبارج ، إنّو يسحب نسيج األشياء كبوه ويضمها إليو ، إنّو يوحِّدنا مباشرة مع 

ود منها : الكتلة اغبسِّية اليت ىو األشياء بواسطة غبمو ، بُت ىذا وذاؾ من الشَّقُت اللذين نبا مقد
إيّاىا وكتلة اغبسي اليت يظل مفتوحا ؽبا بوصفو رائيا ، فالكائن اعبسدي ىو كائن بأعماٍؽ أيًضا كائٌن 
ذو تبلفيٍف أو وجوٍه متعّددة، جسدنا اغباس واحملسوس فهو يف ذات اآلف جسٌد ظاىريت وجسد 

دوما وراء أو بعد أو بُت الوجوه اليت نراىا منو ، إلنّو ال  موضوعي لذلك فإنّو إذا كاف اؼبرئي التاـ كائن
وصوؿ إليو إال عرب ذبربة مثلو كلها خارج ذاهتا ، فيتحّكم جسُدنا يف اؼبرئي من أجلنا إالّ أنو ال يفسره 

 وال يوّضحو ، فهو ال يقـو إالّ بالًتكيز لُغِو اؼبرئية اؼبتناثرة.

إّف نظرية مرلوبونيت ، تقـو على اللحم من جهة واؼبرئي وإذا كاف اللحم ىو أساس العادل ف    
والبلمرئي على أّف بينهما رابطة خاصة : التصالب والتبلحم ، وال نقوؿ فقط أّف اللحم ىو مرئي 
العادل ، بل إّف اللحم يغلِّف اؼبرئيَّ حوؿ اعبسد اؼبدرؾ ، إنّو التفاؼ اؼبرئي على اعبسد الرائي ، 

عبسد البلّمس ، فاللحم ليس مادة وىو يتأكد خصوًصا عندما يرى اعبسد والتفاؼ اؼبلموس على ا
ذاتو وىو بصدد رؤية األشياء ، فإنّو يف نفس اآلف يقيم بُت األشياء من حيث ىو ؿبسوس ويهيمن 

 .1عليها صبيعها من حيث ىو حاس 

النبات، إنّو  ويستخدـ مرلوبونيت يف ىذا السياؽ مصطلحا بيولوجيا، ُيسَتخدـ ربديدا يف علم    
، مثل االنفتاح التلقائي للفاكهة حينما تبلغ النمو، فاللحم ىو انفبلؽ déhiscenceانفبلؽ 

 الرائي إذل مرئٍي واؼبرئيُّ إذل راٍء. 

يف ىذه النقطة من التحليل يظهر لنا أّف مرلوبونيت أقاـ تعهدا والتزاما فيما ىبص الثنائية     
األنطولوجية، حبيث إذا كاف أحد يقوؿ بإّف اليدين غَت قادراف على التفرّع الثنائي، فإّف مرلوبونيت 
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ة حبيث نسعى إذل يقًتح األخذ بفكرة الورقتُت أو الطبقتُت للجسد، كنقطة انطبلٍؽ، كفكرة مساعد
 رؤية الًتكيبية العضوية ؽبذا الوجود اللحمي.

إف اعبسد شيء بُت األشياء باؼبعٌت الذي يكوف شيئا من بُت األشياء اغبسية وىو فضبل عن 
ذلك من يراىا ويلمسها ، كما أنّو مرئي ، إنّو ىبضع لرؤيٍة ، ويف نفس الوقت إنّو يلِمُس ويرى مرئيات 

يو وىو ينتمي إليها كمرئٍي وملموٍس من ِقبلها مشاركا يف كياهنا ، فهو ليس شيئا قائمة أمامو، تدخل ف
مرئّيا وحسب وال ىو رائي وحسب وىو ليس كائنا داخل العادل فيحتفظ برؤيتو للعادل احتفاظو ؽبا يف 

كلو ذاتو ، ألنّو ليس   نطاؽ خاص، إنّو يرى العادل ذاتو ، عادل اعبميع دوف أف يكوف عليو اػبروج من
 .1، وألّف يديو وعينيو ليست سوى ىذه اؼبرجعية ؼبرئٍي وؼبلموٍس داخل ذاتو

نبلحظ إذا أّف فكرة وريقتُت وجب أف نعّمق ، فنحن نرى العادل دوف أف نغادره ، وبالتزامن ندرؾ     
ُت من العادل دوف أف نغادر ذواتنا ، فاعبسد احملسوس واعبسد اغباس نبا كالوجو والقفا ، إهّنما كقطعت

، إاّل أنّو ُت ومن ربت من اليمُت إذل اليسارمسار دائرٍي، واحد من فوؽ يتحرؾ من اليسار إذل اليم
، وجد العادل فهل العادل يف جسدي ؟ليس إالّ حركًة واحدًة يف وجهتو  ولكن إذا اعبسد غبم العادل ، أ

م ال وبيط بو وال العادل ىل جسدي يف العادل اؼبرئي ؟ بصفة هنائية: إّف جسدي غبم منطبق على غب
ؿباط بو. إنّو مشاركة يف اؼبرئي وانتماء إليو، ال تطوقو الرؤية وال ىي مطّوقة بو هنائيا. وكذا الغشاء 
السطحي للمرئي ليس ىو كذلك إاّل بالنسبة إذل رؤييت وإذل جسدي، لكن العمق الكائن ربت ىذا 

ئي ؿبتوى يف اؼبشهد الكبَت ، لكن السطح يضم جسدي ويضم بالتارل رؤييت، فجسدي كشيء مر 
 جسدي الرائي يسنُد ىذا اعبسد اؼبرئي وكل اؼبرئيات معو ، فثمة تداخل وانشباؾ بُت الواحد واآلخر.

وإلبطاؿ وإلغاء ذلك التفريع الثنائي للوجود يف ذاتو. والوجود لذاتو، وبّلُل مرلوبونيت عبلقة اللحم     
داخلي الذي يُظهره وىُبفيو أو وبجبو ، وىو ىنا يستحضر فكرة بالفكرة، أي بُت اؼبرئي واؽبيكل ال
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حينما يتحّدث عن األفكار اؼبوسيقيَّة يف تثبيت عبلقات اؼبرئي والبلمرئي ، على  proustبروست 
 أّف البلمرئي ليس نقيض اؼبرئي اغبسي بل إنّو عمقو وبطانتو.

الثقافيَّة مثل ماىية اغبب : فاعبملة اؼبقتضية  إف ما يقولو بروست ىن األفكار اؼبوسيقيَّة واالنتاجات   
ليست حاضرة وحسب لذى سواف وإمّبا ذبعلها قادرة على الوصوؿ إذل كل اللذين يصغوف إليها حىت 

اؼبوسيقى واؼبشاعر بعامة ىي ذبارب العادل  –وإف كاف رغًما عنهم ، فكل التجارب : مثل األدب 
تعرية لعادل من األفكار ، وىذا البلمرئي ال يبكن فصلو عن اؼبرئي وىي استكشاؼ البلمرئي ما ، فهي 

مظهره اغبسي ، حبيث أّف الفكرة اؼبوسيقيَّة أو الفكرة األدبية أو اغبب ؽبا ؿباسنها الكبَتة يف أف 
فهذه األفكار ما كانت لتكوف معروفة  1تتحّدث إلينا ، ؽبا منطقها ، سباسكها تقاطعاهتا وتوافقاهِتا 

أفضل أو دل تكن لنا أجساًدا وحساسية ، وىو ما ال نستطيع أف نطالو دوف ذبربة  من قبلنا بشكل
 غبمية.

الفكرة إذا ىي المرئٌي ىذا العادل. الذي يقطنو ويسنده وهبعلو مرئيا، فنحن ال مبتلك األفكار     

حن ىو الذي اؼبوسيقيَّة أو اغبسية بل ىي سبتلكنا، فلم يعد العازؼ ىو الذي يُنتج اللحن، بل إّف الل

 يغٍت عربه. 

إف اؼبرآة تظهر ألنٍت راء ومرئي وألف ىناؾ انعكاسُت للمحسوس تًتصبها اؼبرآة وذبعلها تزدوج، 

، يقوؿ شيلدر أنٍت إذ أدخن الغليوف ذا الوجوويكتمل خارجيا، فكل ما لدي من سرد فٍت يبر يف ى

،  2الشبح يف الرآة يسحب جسدي خارجاأماـ اؼبرآة، إشل أحس السخونة يف الغليوف داخل اؼبرآة وأف 

احملسوس كما قلنا سابقا يكوف فيها احملسوس ليس دراؾ القائمة على تعايش اغباس و إف عملية اإل
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  kosmothéorosشيئا فبتدا يف اؼبكاف ولكنو يتخذ معٌت يف وضعية كما أف اغباس ليس 

ات تستطيع من خبلؽبا أف نظري غَت مندمج بالعادل والوجود ولكنو ذاتو سبلك قدر  –كوظبوس 

تتواجد بالطبيعة وتتعرؼ على األشياء دوف أف تكوف موجهة وإمبا فقط مدركة ؽبا دبا أهنا ذات 

موجودة وسط العادل وليس جسدا موضوعيا وبضر بعبلقات سببية حبسب النظرة الواقعية ، فليس 

اؼبدركة ليس إال وعيا  ىناؾ إال أشياء ترى وشخص يرى كما يقوؿ مرلوبونيت ، فاعبسد أو الذات

إدراكيا ، يعٍت وجودا للموضوع يدفعو لكي يوجد وىذا الوجود أي ىذه الذات عليها أف نعرؼ بأهنا 

تلتقطو أو تنظر إليو وأف تعرؼ نفسها ملتقطة أو ناظرة ، وأف يكوف فعلها معطى كليا ؽبا وأف ال 

دا اإلدراؾ وجب أف نرفض أيضا ولكي نفهم جي 1تكوف ىذه الذات أخَتا غَت الذي يعٍت كينونتو

النظرة التأملية لئلدراؾ اليت ربللو بتجزئتو إذل صفات وإحساسات مث تعيد بناءه بًتكيب ما ىو ذبميع 

، 2عكسي ؽبذا التحليل أو التجزيء :" أنا ؾبرب على اقًتاض فعل تركيب ىو العكس سباما لتحليلي"

عبل ألنا شفافة إذل ذاهتا وإمبا موضوعا يف القدرات غَت أف ىذا الًتكيب يف اإلدراؾ ال هبب أف يكوف ف

اإلدراكية واحملركة للجسد وىو ما وبققو لنا عامل الزمن ، ذلك أف لئلدراؾ كثافة تارىبية" الذاتية على 

وين اإلدراؾ ، فحقيقة ىناؾ وعي وأف الزمن يدخل يف تك  3مستوى اإلدراؾ ليست شيئا غَت الزمانية"

عكاسات اؼببهمة )...( يكاد يتميز عما يقدـ إليو"، وىو يغطس يف حياة اعبسد مشبع باأللواف واالن"

 وكذا حياة العادل.
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إف جسدي يتحرؾ يف عملية إدراكو متجها كبو العادل ومعانيو الضرورية وموضوعاتو وحقيقة ىذا 

اكي ينتظم التوجو للعادل تبُت على اؼبكاف أو الفضاء والزمن اللذاف وبققاهنا، ذلك أف اغبقل اإلدر 

فضائيا فنستخدـ عبارات القرب والبعد يف عملية الظهور، الصفة واألساس: " أركز على الطاولة اليت 

، بينما ال يوجد حىت اآلف عمق"، كما أف االنفتاح اؼبكاشل غَت ليست ىنا بعد أنظر إذل البعيد

من تارىبيا فهو تتابع منفصل عن االنفتاح الزمٍت وأف اعبسد اؼبدرؾ ىو جسد زماشل حيث يتأتى الز 

succussion   يف األحداث اليت يدفع أحدىا اآلخر يف الوجود حسب رابطة متصاعدة حوؿ

اغباضر اؼباضي واؼبستقبل ، فهو يبثل قوة للذات اؼبدركة وأوؿ درجة للحرية ، إف اعبسد يتطابق إذا مع 

 االنفتاح اؼبكاشل والزمٍت وىو يقـو باإلدراؾ.

ائية حبيث أف لقاءنا األورل بالوجود يصبح فبوضعا وموجها، وىذا يعٍت أف إف الذات اؼبدركة فض

و العقبلنية، بل إنو إذل اؼبكاف، اعبسد ليس فياؼبكاف كما زبمنو الواقعية كما أنو ليس متأصبل كما زبمن

، وإذا كاف من غَت اؼبمكن استنباط الوجود بالعادل بعمليات للذات دوف العادل، إنو يسكن اؼبكاف

ذلك أنو من غَت اؼبمكنافًتاض أف اؼبكاف يصبح مؤسسا من خبلؿ ذات غَت فضائية: " من فك

األساسي بالنسبة للفضاء أف يكوف دائما مكونا وال نستطيع فهمو أبدا إذ عبأنا إذل إدراؾ ببل 

ف ، كما أف الفضاء يتوزع إذل قطبُت أو إذل كيفُت لتمركزنا يف العادل، القطب األوؿ ىو اؼبكا1عادل"

، اؼبكاف اليومي الذي ينفتح عليو اإلدراؾ يف كل يـو ، وفك موضعي l’espace clairالواضح 

ويسميو مرلوبونيت أيضا باؼبكاف الفيزيائي ، اؼبكاف الطبيعي كما وبدده علم النفس الكبلسيكي: " ال 
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ي وال أعيش أبدا كليا يف الفضاءات اإلناسية، فأنا دائما مربوط من خبلؿ جدوري بفضاء طبيع

 .1إنساشل"

القطب الثاشل وىو الفضاء الليلي ، مكاف اغبلم ، الفضاء األسطوري ، مكاف القرب ، وموضوع 

 . anthropologiqueمن اؼبكاف اإلناسي 

ولكن السؤاؿ اؼبطروح ىنا ىو كيف مبيز بينهما ؟ إف اؼبكاف الواضح ىو الذي ربضر فيو األشياء 

افظ على مسافتها ، فتكوف أميمي ، أما اؼبكاف القرييب فتح frontaleوتعرض من وجهة جبينية 

فهو على العكس اؼبكاف الذي تتغلق ، تتداخل وتتقارب فيو األشياء، وفيما ىبص العبلقة بينهما ؟ 

األوؿ ، ىو الفضاء أو فيما يكوف أحدنبا أوال من اآلخر؟ فإف مرلوبونيت هبعل من الفضاء الليلي ىو 

، وحيث 2الفضاء الواضح واألشياء القابلة للمبلحظة متجذرة"العامة حيث "األميل للوجود، الفضائية 

، ذلك أف الفكر 3التجارب التعبَتية واؼبعٌت التعبَتي يسبق األفعاؿ الداللة للفكر النظري والعقلي

، ذلك أف الوعي وبيا يف الفضاء لفكر، الفكر العقبلشل واؼبوضوعياألسطوري يسبق يف تاريخ ا

تغالق قبل أف وبيا يف الفضاء اؼبوضوعي وكما أف الفضاء اؼبوضوعي ىو دائما حبكة اؼبتقارب واؼب

اؼبكاف القرييب الذي يستعيده فإف األفعاؿ اؼبوضوعية ىي ركيزة األفعاؿ البلموضوعية وىي دائما 

مستغلة من قبلها، فإننا قبد الفضاء األصيل للوجود حينما تتعمق يف اؼبكاف الطبيعي والعكس، غَت 
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، حيث اليت تلت فينومينولوجيا اإلدراؾ نا سنجد مرلوبونيت يعدؿ من وجهة نظره ىذه يف السنواتأن

 .أف الفضاء الوجودي سيتخذ داللة أنطولوجية فتتحوؿ إذل الفضاء الوجودي اػباـ أو الربي

 

 



 

 
 

 

 

 

 

        



 أوطٌىٌجٍا احلسً ًاالوفخاح ػيى اىؼامل مسىٌبٌويت اىثاوً                                                         اىفصو 

106 
 

ل الكبلسيكي حقيقة أف اؼبشكل الفلسفي الذي وجو كل مسار مرلوبونيت الفلسفي ىو اؼبشك

، غَت أف مرلوبونيت دل يستحضره كمشكل كلي النطاؽ حبيث كرس لو كل لعبلقة الروح باعبسد

 قدراتو الفكرية ألف ما كاف يقود انطبلقة حبثو ىو عبلقة الوعي والعادل.

يف بنية السلوؾ قدـ مرلوبونيت مسبقا وجهة إلهباد وضعية وسيطة بُت العقبلنية والتجريبية ، يعٍت 

عة احملضة فالعادل والوعي الداخل واػبارج ليست موجودات منفصلة عن بعضها بُت الذات والطبي

يعمل الفكر الفلسفي على ضمها لبعضها البعض ولكنها مًتابطة الواحدة باألخرى ويتأتى ىذا 

فإذا ألغينا التعارض اؼبتواجو  l’incarnationالًتابط ربديدا متعينا ومتحددا يف ظاىرة التعيُت 

، ذلك الذي  le corpsفإف ما يتناسب يف وضوحو أمامنا يف اؼبقاـ األوؿ ىو اعبسد للوعي والعادل 

أبقاه التقليد الكبلسيكي يف خانة البلمفكر فيو ، لذلك قبد مرلوبونيت يستعرض يف أماكن عدة 

وىو ما ينتج عنو أنطولوجيا  pensée de survolالطريقة الغربية يف تفكَتىا للكائن كفكر ؿبلق 

. 1ولوجيا ساذجة، ىي إعبلء للكائن"" بياف أف اؼبيتافيزيقا ىي أنطontologie naive ساذجة 

يف حُت أف ىذا الكائن ىو دائما مدرؾ ؼبوضوعاتو ليس بتعاليو عنها بل أف اؼبوضوع يولد حيث 

بارتباطو بالكينونة جبسديتو ، إف الذات ال تفكر اؼبوضوع فالكائن اؼبتعارل يف ترابطو الذايت  2اللحم

مكونا لصورة عنو باعتباره ؿبققا لنظرة موجهة للكل  kosmotheorosليس إال متأمبل للعادل 

وىنا يتساءؿ مرلوبونيت عن اؼبستوى الذي يولد فيو النظر؟  عن الكيفية اليت ينبثق هبل الوجود لذاتو 
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le pour soi ادتو إذل ؟، عن ما يبكن أف تكونو الذاتية؟ وىي أسئلة يعود إليها دائما فهي من ق

معرفة أف التمييز بُت الوعي واؼبوضوع ال يبكن اعتباره كنقطة انطبلؽ جائرة " اؼبشكبلت اؼبطروحة يف 

فينومينولوجيا اإلدراؾ اغبسي ىي مشكبلت ال يبكن حلها ألنٍت انطلقت فيها من التمييز بُت الوعي 

وبونيت يتساءؿ مرارا وتكرارا  وذلك ألف سؤاؿ الذات ال يبكن إزاحتو بسهولة ، وىنا مرل 1اؼبوضوع"–

ألف  activitéنصوص ىوسرؿ وربديدا مسألة أف قصدية الوعي ال يبكنها أف تفهم فقط كنشاط 

 kosmotheorosوبطريقة خاصة يعد أوؿ مفكر قصدي حاوؿ مثالية متأمل العادل  ىوسرؿ

لى اؼبستوى د يف األخَت عبتوجيو االىتماـ كبو اندماجالوعي يف العادل حىت وإف كاف ىذا اؼبثارل يستعا

لتبقى مسألة التأسيس إال أننا سنبلحظ بأف  2مشروع التملك الذىٍت للعادل"الًتسستارل من خبلؿ "

مرلوبونيت سيعود إذل ىوسرؿ اؼبتأخر الذي سيجد عنده األساس الذي يبٍت عليو فلسفتو وىو القائم 

 على فكرة اؼبعيش واغبياثة لعادل اغبياة.

اذا انطلقنا يف قراءة اؼبرئي والبلمرئي بتمعن فإننا ندرؾ نقيضا فلسفيا وىو حضور فلسفة للذات 

بالنسبة ؼبرلوبونيت  والذي يعود أيضا إذل فلسفة سارتر معدال ؽبا باعتبار أف ىذا األخَت أنتج الثنائية 

 du pour soi et deاألنطولوجية اؼبتعارضة اؼبعروفة لديو  بالوجود لذاتو والوجود يف ذاتو 

l’ensoi . 

                                                           
 308موريس مرلوبونيت، اؼبرئي والبلمرئي، مصدر سابق، ص   1

2 Mourice merleau – ponty, signes, paris, callimard, 1960,p227. 
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يعنب باؼبوضوعات اليت تكوف مغايرة للذات اليت تقف وراء الوعي واليت تبق ىناؾ يف اػبارج، 

 l’être et leففي اؼبعٌت والبلمعٌت الحظ مرلوبونيت أف ما نفهمو من مؤلف الوجود والعدـ 

méantيف ذاتو . تضحية  فهو قد راح يفكر على شكل الوجود 1ىي نظرية انفعالية وطواعية

باللذاتو من أجل ارل ذاتو ، فتصور مثل ىذه التضحية ومثل ىذا االبداع للحقيقة ىو مواصلة التفكَت 

ولكن دبا أف  2على هنج الفي ذاتو انطبلقا من الفي ذاتو واؼبيل إذل إبقاء الوجود لذاتو بدوف فائدة

وذلك بدفع نشاط    3البطولية عبعلو يكوف" باؼبهمة الوجود يبتنع عن ىذا " فإننا نعهد إذل اللذاتية 

الوعي أكثر فأكثر وىو ربديدا ما وجده مرلوبونيت عند ىوسرؿ يف فلسفتو اؼبتأخرة اليت اضطلع عليها 

واليت ذبلت يف األفكار ، األزمة ، أين تطرؽ إذل احداث  louvainيف  1939أثناء زيارتو لو يف 

 اتنا.الوحدة الطبيعية والقبحملية للعادل وحي

إذا عدنا إذل تفحص الًتصد اؼبفصل ألعماؿ ىوسرؿ فإننا نبلحظ بأف اؼبشكل الرئيسي الذي 

ميز انشغاالت ىوسرؿ اؼبتأخر ىي مسألة العادل فنجده يقًتب أكثر " من االختبلؼ األساسي لنمط 

 .4وجود موضوع يف العادل والعادل ذاتو"

 

                                                           
1 Mourice merleau – ponty , sens et non sens , paris nagel, 1948,133. 
2 J.p.sartre ,l’etre et le méant ,paris ,callimord,193,p708 

202وبونيت، اؼبرئي والبلمرئي ، مصدر سابق صموريس مرل 3  
4 E.Hussrel,la crise des siences européennes et la phénoménologie transcondoutale, paris 
.Gallinard,1976,p 163 
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 . 1ويتحدث عن وحدانية العادل دبصطلحات ال تًتؾ أدسل شك حوؿ ال اختزلو إذل الشيء 

إف مؤشر العادل ىذا قدـ نقطة انطبلؽ جديدة وضرورية لتجاوز التحليل اؽبوسررل للقصدية عند 

موضوع " الوجود يف العادل"  1927وبعد يف الوجود والزمن يف  1923ىيدغر الذي طور يف عاـ 

" يعٍت كائنا ىبتلف جذريا عن الكائنات األخرى daseinوعيا أو ذات ولكنو " دازين والذي ليس 

فيما يتعلق ربديدا دبسألة تأسيس العادل ألنو ال يؤسس أي موضوع وإمبا يكتفي بكشف ربججو 

وىو التاريخ الذي  عرؼ بداية االنفصاؿ الفلسفي  1929باالقًتاب منو والتعايش معو، ففي عاـ 

ن ويف نص بعدة بو ىيدغر دبناسبة العيد ميبلد السبعُت ؽبوسرؿ ، أين عاجل أساسا مسألة بُت اؼبفكري

الذي ال هبعل منها  2وجود العادل، أكد ىيدغر " أف القصدية غَت فبكنة إال على أساس من التعارل "

توجها من وعيا للذات نو موضوعها وإمبا ىي تسكن الكائن كذات تعيش يف العادل على مبط ال 

كوف عليو باقي الشياء ذلك ألف التجاوز الصيل ال يتحدد بذات تتجو كبو اؼبوضوعات وإمبا ت

بالوجود افنساشل كبو العادل ، الذي الغى ىوسرؿ أفقو يف الفلسفة اؼبتاخرة.على أف العادل ليس ؾبموع  

رض اليت كل اؼبوضوعات وإمبا ىو الًتابط الكلي وباعتباره كذلك فإنو مثلما يضر ىوسرؿ بذلك األ

 تستقر فوقها كل اؼبوضوعات وأرض العادل ىذه تبقى يف حوزتنا

                                                           
1 La crise des sciences, op cit  p162,163  
2 M.Heidegger,contribution à la questionde l’etre in questions I,paris callimard, 
1968. p101 
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خبلؿ كل التغَتات التجربة الفردية مع موضوعاهتا بالوجود يف كليتو، وقد عمل ىوسرؿ على سبييز 

األنا الذي ىو للعادل واألنا الذي يوجد يف العادل ، فالعادل ليس فقط مالكا لكلية الوجود اغبتمي لؤلنا 

أيضا من يقدـ للوعي أرضو اليت تستقر عليها موضوعاتو حبيث أف الصحة الوجودية  بل إنو

للموضوعات سبلك على الدواـ طابعا مؤقتا فقط، اما العادل فيملك على عكس ىذا بالنسبة إلينا 

أصبح يرى فيو فيظهر جليا أف ىوسرؿ قطع الصلة مع العادل كفكرة باؼبعٌت الكانطي و  1صحة هنائية 

 ، أي ذلك البعد األصيل الذي بو تكوف كل ذبربة ؿبددة فبكنة ، وىو ال يرى فيولكلي الواحداألفق ا

، يبكن للذات أف تدرؾ باعتبارىا اؼبمارس لعملية ذبلي اؼبوضوعات تركيبا متوارثا جملموع من األفق

فبهذا اؼبعٌت يتحدث ىوسرؿ عن تعارل العادل ويتبعو ىيدغر حينما يستدعي أيضا  2اؼبموضعة من قبلو 

حدث إظهار وكشف العادل دائما مسبقا مكتمبل قبل االلتقاء بالكائن ، ذلك أف ىوسرؿ كما الحظ 

يوجُت فينك أنو يف األفكار وبعودتو إذل السيكولوجيا اليت وجهت انتباىو أكثر من جانب واحد أي 

بعبارة أخرى فإف ىوسرؿ وضع  3انباؿ غبظة أساسية للعادل اؼبؤسسسيس للعادل كحضور بكبو التأ

باألحرى التأكيد على األنا دوف توضيح كفاية ىذا األنا دبا أنو يف العادل ، لذلك كاف اؼبشكل 

يف  4الرئيسي ؽبيدغر يف الوجود والزمن ىو ربديدا تعيُت النمط الذي يكوف بو ىذا الكائن مبوذجيا 

العادل الذي يكوف مؤسسا فليس ىناؾ بالنسبة ؽبيدغر أنا ترنسند نتارل يف عملية اؼبعرفة يبقى متخفيا 
                                                           

 .181، ص 2012نادية بوتقفة ، فلسفة ادموند ىوسرؿ ، نظرية عادل اغبياة ، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية ،   1
 .189اؼبرجع نفسو، ص  2

3 Dorion cairns , conversations with Husserl and fink, Ke Hague, nishoff, 1976, 
p66. 
4 M. Heidgger , sein and zeit, Frankfurt amklosterman , 1997.GAI.P87. 
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باألنا التجرييب ويكشف أفق العادل من وراء األنا الواقعي الذي يعطي ويعرض مباشرة أماـ موضوعاتو 

بالعادل والكائنات يف  وىو دائما ومسبقا يف عبلقة facticitéبل ىناؾ الدازين الذي يعمل بوقائعية 

نفس الوقت اليت تتصل بذاتو ، وإذا كاف تأسيس العادل والنا اآلخر من قبل الذات الًتنسندنتالية يبقى 

غامضا عند ىوسرؿ فذلك ربديدا ألف األنا يعترب يف اللحظة ذاهتا كًتنسدنتارل وكواقعي يتعلق دائما 

خرى بتأسيسو للعادل من خبلؿ ذبرده يف حقيقة أنا بتعيُت شيء يف العادل يف كليتو دبا فيو الذوات األ

ليعرض كأصل للعادل، لذلك فإف مكاف الًتنسندنتارل بالنسبة ؽبيدغر ليس خارج  moi pur ؿبض 

الكائن ولكن فيو ككائن متميز والذي ىو بالنسبة للكل مبط آخر ؼبا تكونو األشياء .لذلك فإف ما 

ة األنا والعادل فهو قد توجو إذل تكرار اغبركة اػباصة لكل يبقى غَت واضح بالنسبة ؽبوسرؿ ىو عبلق

، وىي حركة هبا " تقلب انقبلب عُت ودفعة واحدة العادل الفعلي إذل ؾباؿ لسفة التفكَتيةالف

،  2" ليس شبة عادل خاـ ، ليس شبة عادل مبٍت وليس شبة بيعادل، ليس شبة إال داللة عادل"  1ترنسندنتارل"

ومينولوجيا الًتنسندنتالية إنطبلقا من أننا كائنات واقعية أي أنا ذبرييب اجتماعي كما أف بناءه للفين

كبن مهد العادل من حيث ينطوي أصبل على أنا ترنسندنتاارل " العادل ليس موقعنا اؼبولدي إال أننا أوال 

كَتية ، إعادة تفهم عبلقتنا بتفكيكها إلعادة تركيبها ، بتكوينها وضعها على الطريقة التف 3"أننا عقوؿ

 سبثل ىذا العادل على الطريقة الًتنسندنتالية.

                                                           
 104ص موريس مرلوبونيت، اؼبرئي والبل مرئي، مصدر سابق،   1
 110اؼبصدر نفسو ، ص   2
 91اؼبصدر نفسو، ص   3
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ى أف ىناؾ ارتباط حقيقة أف مرلوبونيت سيستفيد بطريقة خاصة من التفكَت الفينومينولوجي عل

، حبيث يتجو الوعي دائما قاصدا موضوعاتو غَت أف ىذه اؼبوضوعات لن تكوف للذات باؼبوضوع

 1عادل اغبياة والوجود افنساشل ماذا مىت تبقة على مستوى الوعي  ؿباثية لئلنساف ومعيشة من قبلو يف

ألف األنا فبوضع جبسد يف عادل حارل بُت أناس آخرين فبوضعُت  ،على  الذات كمصدر كلي للمعٌت

فيو بأجسادىم يدركوف نفس العادل الذي أدركو والذي يعد عاؼبا لو معينا سلفا قبل أف أكوف قد 

األشياء ، اشتباؾ جسدي ب، إف وعي متشابك بالعادلي يبنحو معنااللذاكتشفت نفسي بصفيت ذاؾ 

، إنٍت خارج ذايت يف العادل وحذو اآلخرين الذين تأيت ذبربتهم لتعتدي تفكَتي وتقر بقطبية اؼبرئية

التفكَت اؼبزدوجة على أف العودة إذل الذات ىو كذلك خروج منها ، حبيث أشل لست مقـو فاعل 

فكر يفًتض خفض الطبيعة إذل اغبدات احملاثية ، بل أف فكري يعرؼ نوعا من بتفكَتي على أف الت

 .التفكر بالسرياف اؼبطلق

بعيدا عن االىتماـ بالتفكر بصفتو اإليدوسية بإبراز االشتغاؿ الفعلي وليس كما فعل ىوسرؿ 

حبيث أف ما أصبح يبيز التفكَت الفينومينولوجي ىو ربديدا وىم التفكر اؼبثارل دوف ؿبسوسات على أف 

حدة ونفس ذاهتا اؼبسافة يف االنطبلؽ من النا اؼبدركة للعادل وكذا اؼبسافة للعودة من العادل تبقى وا

حُت يعمل الرد الًتنسندنتارل دبا ىو رد ماىوي على ذبريد اؼبوضوع من عوارضو باإلبقاء على ماىيتو 

اعبوىرية واستعادتو على مستوى الذىن اإلنساشل ، حبيث يعرؼ ىوسرؿ عملية التفكَت العادل 

أف قبلي نويات واظهارىا بأهنا ليست التطابق مع تدفق اغبياة القصدية ولكن على العكس 
                                                           

 201، ص  2002القاىرة ،  سعيد توفيق ، اػبربة اعبمالية ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ،  1
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noyaux  اؼبعٌت، التمفصبلت اؼبعقولة ، دبعٌت أف تكوف قد اكتفينا باؼباىيات وتوقفنا عن االختبلط

، لذلك سنجد مرلوبونيت 1بالسيل الفعلي غبياتنا حىت نعيد رسم اؼبظهر اإلصبارل واألساسية للعادل

التفكري وأعمق منو ال تفكر تضافري وىو عملية مغايرة للقلب    sur réflexionيستدعي بػ 

تغفل الشيء واإلدراؾ اػباصُت وال تلغيها كما ال تقطع الروابط العضوية بينها ، بتفكَت العادل بلغة 

، وذلك كلو من أجل التعارل 2تعرب عن صلتنا األوذل اػبرساء بالشياء حيث دل يكن متفقا عليها بعد

والذات إذل فكر ؿبض ليس فقط  noèmeا عن سذاجة العملية التفكَتية اليت ربوؿ العادل إذل نويب

لتجاوز أو انزياح التفكَت وإمبا بشكل تغتنم فيو الفلسفة وضعية اؼبباشرة واؼبعايشة ال يتعلق األمر 

بوضع اإليباف اإلدراكي موضع التفكر وإمبا على العكس من ذلك بالتمسك بالوضع يف صبلتو والذي 

ق بتفكَت للتفكَت ذاتو وليس بتفكَت للمطلق لذلك فإف ، إنو تتعل 3يتضمن إحالة أحدىا على اآلخر

فكَت ال يولد يف احتماؿ ما يطرح السؤاؿ ىنا ىو نقطة اإلنطبلؽ دائما للتحوؿ الفكري : فكل ت

 ، فهناؾ عادل يعرض على مستوى افحساس والنظر الفعلي؟البلوجود

ليت كاف باألساس سببها لقد أحدث ىورسل اشكاال وىو اؽبوة التفكَتية بُت األنا والعادل وا

مرلوبونيت هبذه اؼبسألة حُت يذكر  1959استخداـ الرد الفينومينولوجي يف مبلحظة لو يف فيفري 

وىو بالتارل  4: "لقد عرض خطأ وزبصيصا يف التأمبلت الديكارتية على أنو تعليق لوجود العادل"يقوؿ

                                                           
 106ص موريس مرلوبونيت، اؼبرئي والبل مرئي، مصدر سابق،   1
 97ص ، نفسومصدر   2
 94اؼبصدر نفسو، ص   3
 269اؼبصدر نفسو، ص   4
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في العادل والذي يقود حتميا إذل يسقط من جديد يف العيب الديكاريت ، عيب فرض يسية العادل بن

دمج األنا الًتنسندنتارل بالروح على أنو الشيء الوحيد الذي يصمد أماـ الشك ، كما يضع أيضا 

مرلوبونيت  موضع الشك اؼبعٌت اؽبورسلي لؤلبوخية اؼبدرؾ كتعطيل لبلعتقبليف وجود العادل وليس فقط 

اتو للعادل وليس بالعودة للعادل الربي أو الشاقورل ؾبرد نفي واإلبطاؿ ال يتمرس إال على الوجود يف ذ

vertical  فهو يكتفي بوضعية الرد كإمكاف كاؼ يصبح وببسنا داخل احملايثة الذاتية ، إنو يقيم

وىذا ىو السؤاؿ ذاتو الذي طرحو كل من ىيدغر  1ىبفض كايف إذل الفكر اؼبطلق دبا ىو عاؼبية 

 ومينولوجي  يف أف يكوف كامبل وعن وضعية الذاتية.ومرلوبونيت على ىوسرؿ حوؿ الرد الفين

، فهناؾ اكي ويتعلق بإمتبلؾ بدالالت ؿبضةوباوؿ مرلوبونيت أف ال يتملص هنائيا من اإليباف اإلدر 

والذي يعرؼ اعبهد الفلسفي يف انشغالو االستهبلرل ، فبل هبب إذا أف  2عدـ اكتماؿ بيولوجي للرد 

تارل لكل الفلسفة التفكَتية والذي ىو تفكَت راديكارل استخلصو مبزج ردا كامبل ىو وىم ترنسندن

على كشفو  sur réflexionمرلوبونيت يف مؤلف الوجود والزمن والذي بستعمل التفكر التضافري 

أي إظهار التكوف اؼبضاعف للعادل وللتفكَت الوجود و الفكر ، وليس فقط ىذا الًتابط للفكر ووجود 

 اؼبوضوع .

 la facticitéلوبونيت باستدعائو للفلسفة الفكَتية اؽبورسلية حقل وقائعية الذاتية وهبذا يفتح مر 

de la sage  على اهنا غَت مدرجة ضمن الثوابت االيدوستو اليت حددهتا الفينومينولوجيا وأهنا ما

                                                           
 270ص موريس مرلوبونيت، اؼبرئي والبل مرئي، مصدر سابق،   1
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على   1ظل ال مكفكر عند ىوسرؿ وىو " ذا قيمة فكرية وىو مع ذلك يفتحنا على شيء آخر" 

، على وقائعية الذات على " اؽبناؾ" العلم ، على معٌت النظرة أف يكوف عاؼبا خاما أو برياكنو مايب

والذي اليكوف إال حدسا واستشعارا للمسار le sens de premier vue األوذل 

الفينومينولوجي فيما ىو أكثر عمقا ، دبسايرة عدـ إمكانية استعادة الوجود يف العٌت بانزياح غَت ـبتزؿ 

الفلسفي لذلك فإف ما يوضع ؿبل اليقُت ليس ىو الذات دبقامها   صمت، التجربة و الكبلـبُت ال

" اإلمتبلؾ اؼبسبق لكل كائن ىنا من قبل  conscience incarnéeاألوؿ وإمبا بوعي متجسد 

وىو ما يتجلى عنو أف الوجود ليس يف الصل فكر وجود ، وإذا كانت  2أف نعرؼ كيف وؼباذا" 

دبعرفة االنزياح كمثوؿ أصل وكمعيش اإلدراكي الذي ىبصٍت وإذا كاف التفكَت ليس الفلسفة تقبل 

والذي  3تطابقا مع الذات بوصف الكينونة فإننا حينها نكوف بصدد دراستو االمتبلؾ اؼبسبق للكينونة 

من اؼبؤكد بأنو ليس معرفة بل إنو ـبالف للمعرفة ولئلجراء ويظهر مصطلح االمتبلؾ اؼبسبق ىذا يف 

أماكن عدة يف اؼبرئي والبلمرئي والذي استعاره من ىوسرؿ ، غَت أنو أراد أف يوفق ويقدـ مشروعية 

 laبنية تقدصل ما اكتشفو على مستوى الوجود الساسي للدازين ونقصد بذلك الفهم 

compréhension ألنو حدد الدازين كقدرة وجود وكمشروع يعٍت لكائن على مبط وجود معُت ،

ريا الشيء للعادل ، فأفهم، تعٍت دائما الكائن بالكيفية اليت هبا يكوف ، يرى الشياء والذي يبيز جذ

، وقبد معٌت االمتبلؾ ىذا يفهم ق خارج نظاـ الكبلـ داللة العادلعلى كبو معُت بنظرة قببلملبة تنط
                                                           

1 Merleau –pnty, signes, op.cit, p 202 
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ىناؾ أبدا على ثبلثة غبظات : االمتبلؾ اؼبسبق ، النظر اؼبسبق، اغبجز اؼبسبق، واليت تثبت بأنو ليس 

فمن األنا إذل الشيء ليس ىناؾ عبلقة  1فهم ؼبعطيات مباشرة دوف افًتاضات أو أحكاـ سابقة

من الوجود والزمن أي ما يتعلق ربديدا بالفكرة  32بسيطة لتوجهها وىو ما يرفضو ىيدغر يف الفقرة 

وعظمو يف  اؽبوسرلية لئلدراؾ ؿبض كنمط أصيل للقبوؿ بالكائن اليت تعرضو يف شخصو ، بلحمو

، غَت أف ما يفهمو مرلوبونيت دائما من عبارة " اإلدراؾ " ىو عدـ اثباهتا كنظر ؿبض أو  2أصالتو

معرفة أصيلة تصبح الشياء تربطنا بالعادل  وباألشياء احملضة يف اؼبرئي والبلمرئي يقًتح استقصاء 

مر فيو مسبقا تقطيعا "يض :ف اإلدراكي ألف ما يقيمو اإلدراؾمصطلح اإلدراؾ واستثمار اإليبا

، أي افدراؾ ليس  3، يف أفعاؿ منفصلة أو يضمر رجوعا إذل أشياء دل تتخذ منزلتها بعد" للمعيش

الذي ال يبكننا  le rencontre originaire كوظيفة حسية ولكن كنموذج للقاء األصيل 

من اغبواؿ أف  استقصاؤه والذي يفتحنا ؼبا ليس كبن باعتباره حركة باذباه ما لن يعرؼ بأي حاؿ

، كذلك 4يكوف حاضرا يف صيغتو األصلية والذي سيعد غيابو النهائي كذلك يف عداد ذباربنا األصيلة

فإف اإلدراؾ عند مرلوبونيت يعد فضاءا للنطق " نطق قبل األواف وإظهار شيء ما ىنالك حيث دل 

لعادل اؼبرئي بانفتاح ألف اإلدراؾ ىو دائما رسم لصفة على أساس ا 5يكن شبة شيء أو شيء آخر " 

                                                           
1M.Heidegger, sein and Zeit .op.cit.p149. 
2 D.Cairns ,op.cit, p97. 
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ؽبذا  1، العقبلنية يف والدهتا "فيو اؼباديات  أمامنا لتملك معناجشطاليت ، يعٍت " ترتيب جائز توضع 

باستخداـ  2، سنيب واعًتاضي"اؾ كلغة" أصف افدراؾ كنظاـ عبلمييبكننا أف نتحدث عن اإلدر 

للمدرؾ للعادل اغبسي لؤلشياء  اؼبصطلحات اليت وضعها دوسوسيور للغة حبيث ىناؾ نسبية إهبابية

والذي ليس معطي أبدا إال بطريقة تلميحية ، إنو ال يبكن إدراكو ، ؽبذا يبكننا القوؿ أنو يبكن اعتبار 

اإلدراؾ كلغة اليت قبدىا يف أوج اإلنزياح يف التمايز ، فالشيء ال يقبل اؼببلحظة حقا فثمة دائما زبط 

اؼببلمح اؼبشاركة يعرؼ من خبلؿ يء  ذاتو ، إنو ال ؿبدود يف كل مبلحظة وكبن لسنا أبدا عند الش

، غَت أف ظهور اؼبرئيات 3ذي ال ينفذ ولصنع دالالت موجودة"أجهزة لصنع تصلبات من ذاؾ ال"

  4يبقى متونبا ، عابرا وزائبل " ووحده يف النهاية  يرى باؼبعٌت التاـ الكل حيث اقتطعت احملسوسات" 

وؽبذا السبب  5مًتعة بالبلكينونة أو باؼبمكن" ىو "  l’être du mondeكما أف وجود العادل 

، شبة تعاؿ ، فالعادل يفهم جوىريا انطبلقا لتعريفو ، عبارات : كياف عن بعد يستخدـ مرلوبونيت دائما 

من عبارة اغبقل وامتبلؾ الشكل ليس كمجموع من العناصر اؼبغلقة وإمبا كوسط انفتاح أين يوجد 

وكذا اإلهبابية  gestalt، غَت أف تعاؿ الشكل 6أ توزيع ، ىو ؿبور نظاـ تكافؤات"شيء ما، "إنو مبد

، ألنو ليس ىناؾ شكل وال باؼبرور إذل الثوابت االيدوسبتيةاإلهبابية التعود إذل سيطرة ما ىو حسن 

                                                           
1 Maurice merleau – ponty , la structure du comportement , paris, puf, 1942, p223 
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، مث أف ىذا التغَت زماشل –وداخل فضاء مكاشل ، ال حقل وال عادل إال عبسد مدرؾ شكلحيازة 

، غَت أف الكثَت لثمة ىناؾ دالالت موجودة قدـ والدة أشكاؿ ثابتة يعٍت ذلك التفكَتللزمن واؼبكاف ي

جية خصوبة على بنية االندماج اػبارجي للذات بالكينونة يعود بقدرة أوذل على التشظي وعلى إنتا

، فيتمثل ىذا وىي بنية ىبضع ويستجيب ؽبا جسدي ، أي على الشكل وقد بلغ ذاتوثابتة وراسخة

الرسوخ يف ربديد كل كائن مدرؾ بواسطة بنية أو نظاـ معادالت ينتظم حولو ىذا الكائن اؼبدرؾ أي 

، والذي يعلن عن ذاتو يف كل شيء ؿبسوس بنوع logos du sensibleبواسطة لوغوس للحسي 

ة يف معناه ليصبح من التبليغ الذي ال يبكن أف تكوف لدينا أي فكرة عنو إال بواسطة مشاركتنا اللحمي

، دوف ي اإلنساف بعاؼبو وجها لوجومنطوقا لتصعد بنيتو الداخلية يف اػبَت عبلقتنا بالعادل، حيث يلتق

، إف الذات تنفتح على العادل 1اإلدراؾ باعتبار معرفة وإمبا باغباضر القبقصدي و بروية لؤلصوؿ 

صعد عبلقتنا بو وانطبلقا من ىذا بواسطة غبم الذات فتتوضح عبلقاهتا بو كما أف بنية العادل ت

 perception sauvageالتصعيد للحم يتاتى كل معٌت للثقافة القائمة أساسا على افدراؾ الربي 

اؼبؤسس داخليا باألشكاؿ يف بنيتها واليت سبكن بشكل أفضل من غَتىا من تطور الكائن الفرد، حبيث 

مع اإلحساس ومع الظواىري والتعارل الصامت ، تثبت الكينونة بالعودة إذل اؼبباشر الذي ينعطي دوما 

والذي ىبتلف عن اإلدراؾ دبعناه اإلقليدي ، ويتحدث مرلوبونيت هبذا الشأف عن  تبلـؤ عميق بُت 

، أي بُت الفضاء  2فكرة الفضاء اإلقليدي واألنطولوجيا الكبلسيكية للكائن اغبق، الكائن البلهنائي
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نظورة جملموع شبكة من اؼبستقيمات اؼبتوازية أو اؼبتعامدة يف ما بينها اإلقليدي دبا ىو مبوذج للكينونة اؼب

الذي يرى يف ؿباورتو وتفكَته لؤلشياء اليت  kosmotheorosوفق األبعادة الثبلثة ومتأمل العادل  

وبددىا يف تعديو ؽبا بتأملها ففي العُت والعقل يوضح أف اإلذباه  اإلدراكي للنهضة ىو حدث وغبضة 

واليت وقعت يف إقامة خطأ يف تصورىا للثقافة لو بطريقة منظورية مضبوطة منزىة عن اػبطأ للتصوير 

إننا قبد ربت القناع اإلقليدي  على العكس فضاء للتعدي والتغالف،  .1وربديد القانوف األساسي لو

يفهم روابط التقارب اجملاورة ومراكز القوى، فضاء  espace topologiqueفضاء طوبولوجي 

 le  2للحياة ومقـو ؽبا تتحد فيو عبلقات جوار وتطويق وىو يؤسس اؼببدأ الربي للوغوس مؤسس

principe souvage du logos وىو فضاء يتحدد أساسا خباصية العمق ،la profondeur   

 –ألنو بعد فضائي   3كبعد للتعدي واإلستتار والذي يعد أساسا سبفصل عليو كل مؤلف مرلوبونيت

يف التزامن اؼبتآشل  زماشل للمسافة ومبتلكو أيضا يف اؼباضي أو اؼبستقبل وكذا الفضاء ، إنو إذا بعد

من دونو لن يكوف شبة عادل أو كينونة ...إذا ىو الذي يتيح أف يكوف لؤلشياء غبم : أي والتعايش و"

.فكل شيء يف  4ا وانفتاحها وكلها اؼبتآخي"أهنا تواجو مراقبيت بعقبات، ودبقاموة ىي بالتحديد واقعه

العادل وبوي عمقا كبتاج دائما إذل احًتافو والبحث عنو وىو األمر الذي يتطلب منا تغيَت مفاىيمنا 

عن معرفة موضوعاتنا بتأملها فكريا بظاىرة سبلك العادل اليت سادت التقليد األنطولوجي وسعت دائما 

                                                           
 .50موريس مرلوبونيت ، العُت والعقل، ترصبة حبيب الشاروؽ ، منشأة اؼبعارؼ باإلسكندرية، ص   1
 322ص موريس مرلوبونيت، اؼبرئي والبل مرئي، مصدر سابق،   2

3 Mar crichir, la défenestration , merleau –ponty, l’arc n° 46 p 40. 
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غبلؽ على أفكاره ، وذلك النرى باف العادل يبثل جزءا من وجوده إذل فهم الكائن ككائن خباصية اإلن

، دبعٌت الوجود البلصادؽ ، وىنا قبد مرلوبونيت يسعى إذل ا تفهمو فقط على شكل وجود الشيءوإمب

 la foiالعودة إذل عادل اغبياة الذي وبي فيو الكائن معايشا للعادل من خبلؿ اإليباف اإلدراكي طبعا 

perceptive  ل الكينونة والذي يكشف من قبل  يتحدث عن كبت التعارل يف سياؽ ما قبفهو

، إنو ال إدراؾ وىو ىو من ذاتو جهل لذاتو كإدراؾ برياغبل قائم يف ىذه الفكرة القائلة إف اإلدراؾ "

س ، إنو يتحدث عن حركة طبيعية وحتمية لئلدراؾ كفعل ولي1"سعى من ذاتو كقصدية كامنة وككيافي

، وإمبا باالرتباط بالكينونة من خبلؿ اعبسد اؼبتحد بالوعي، من خبلؿ غبم ي الداخليكتأسيس بالوع

، من حيث اؼببدأ ىو يرى األشياء الوعي منخدعا ومعكوسا وغَت مباشراعبسد" من احملتم أف يكوف 

، ذلك أف حركة 2، ويفضل عليها اؼبوضوع"ن حيث اؼببدأ ىو يتجاىل الكينونةمن الطرؼ اآلخر وم

ناؼ والعودة إذل الذات واؼبطابقة الداخلية ال ذبعلنا نتواصل مع العادل بالطريقة الصحيحة، غَت االستئ

، ألف الطبيعة أو صهار والتطابق مع الرؤية األصيلةوجود الكينونة ال يعٍت بالنسبة ؼبرلوبونيت االن

يف انزياح ىذا األصيل ليس وراءنا يف اؼباضي حبيث هبب الذىاب إليو الستحضاره وضمو وإمبا ىو 

اؼباضي أو اغباضر الذي يعد فضاء لكل ذبربة" األصيل يتفجر وعلى الفلسفة أف تواكب ىذا 

ذلك أف األشياء ليست معطاة دبعٌت اؼبطابقة والبحث عن األصيل ليس من فصيلة واحدة  3التفجر"

ابق أو ما وليس مسطحا من دوف عمق أو مدى ، واستدعاءه يبضي يف اذباىات عديدة ، إنو ال يتط
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عمق اؼبعيش   la profondeur وحبثو يكوف إذا يف العمق  –يسميو بالطابقة عن بعد وانزياح 

ويف حاضر غبم العادل حيث يتفجر ىذا األصيل ، مث أف الكينونة ليست كاملة متتامة كما نتصورىا 

إهنا  1نا ذبربتها وامبا ىي تبحث دائما عن أصلها " فالكينونة ىي ما يتطلب منا إبداعا حىت تتسٌت ل

ليست موضوعا يسعى الفكر دائما ألف هبعلو متطابقا سباما معو ، وإمبا ىي ربوي بعدا مشوليا تكوف 

، إنو رسوخ بنية 2فيو كل األبعاد مقتطعة دوف أف يعرب عنو سباما أي من ىذه األبعاد ليجعلها صحيحة

ا نتصوره عنو، أعٍت الكينونة الشاقولية فبكنات واستعادة للعادل بصفتو معٌت كينونة ـبتلفا سباما عم

والربية اليت ال يستنفذىا أي تصور واليت تكشف الفلسفة عنها طبعا حبيث أف بُت عادل اغبياة ككينونة  

كلية وبُت الفلسفة كنتاج أقصى للعادل، ليس شبة تنافس أو تناقض إهنا الفلسفة ىي اليت تكشف 

وكذا أف  4ىو وحده لو القدرة على كشف  عادل اغبياة،انطبلقا من فكرة أف  الفيلسوؼ  3العادل

اليقُت الطبيعي والًتنسندنتارل ليسا فعبلف دبعنياف متعارضاف باعتبار أف العبلقة األصيلة اليت ندخل هبا 

، ظن une foi primordialeمع العادل ليست يقينا دبعٌت ؾبموعة من األفعاؿ وإمبا ايبانا أوليا 

يدعو ؽبا ىوسرؿ، وكما هبعل منها فينك نفوذا مؤثرا للعادل على الذات  ، كما urdoxa   أصبلشل

، ولكن من دوف التطابق واالنصهار معها  5اليت تصبح تفهم بارتباطها بالوجود اػباص بالكينونة

حبيث أف غبمنا يلف كل األشياء اؼبرئية واغبسية اليت ىو مع ذلك ؿباط هبا ، فالعادل وكبن أحدنا يف 
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4  Eugen fink, de la phénoménologie , paris , ed ;de minuit , 1974, p129.  
5  Ibid, p206. 
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اؼبدرؾ إذل اؼبدرؾ ليس شبة سبق بل يوجد تزامن وحىت تأخر، ليس ىناؾ سبق للمدرؾ اآلخر ومن 

على اؼبدرؾ كما يقوؿ ىوسرؿ يف مقولتو اليت حددىا يف أنبية القصدية الكاشفة مقارنة بقصدية 

، على أف كل موضوع يتحدد من قبل الوعي الذي يعرض أمامو فينفتح intentionnalitéالفعل 

خارجو مؤسسا أفقا وعاؼبا غَت أف تطور القصدية الكاشفة يتطلب تعاكسا وإعادة ىذا الوعي على 

بعث للحظات ومكن العادل لؤلنا ، إهنا القصدية اؼبتبادلة ، حيث يلتحم فعبل اؼباضي باغباضر وليس 

طابق فقط وعي اؼباضي ىو الذي يلتحم بوعي اغباضر على أف كل ماض قد يتأسس يف حضور م

أو كينونة حيث يتزامن اؼباضي باغباضر : حبيث اؼباضي العمودي وبوي يف ذاتو  ، بل إذل عادللو

اقتضاء كونو قد وقع إدراكو بعيدا على أف وبمل وعي أنو قد وقع إدراكو وعيا باؼباضي، لذا علينا أف 

نرفض تفكَت كل الوعي كقصدية كاشفة دبا أنو لؤلفعاؿ اؼبموضعة والعمل بالقصديات الفعلية أو 

يقية غَت اؼبموضعة وذلك كلو بعدـ تعريف الوعي بأولوية كمعرفة ووضع العقل يف العادل ، ويف التطب

، حبيث يصبح ىناؾ بُت الذات والعادل ، بُت الرائي واؼبرئي ألفة جد ضبيمة كالتارل  1اعبسد ويف اللحم

ي تنجزه الرؤية بُت البحر والشاطئ ، ولكن دائما دوف تطابق وال انصهار وامبا فقط فعل البصر الذ

والذي يلف األشياء ويكسوىا بلحمو ، إف النظر ىو التظاـ بُت الرائي واؼبرئي ، من خبلؿ اللحم 

و ال يقًتح مرلوبونيت 2يكوف اؼبرئي واجب الوجود بذاتو ويكوف مرئي أنا ، فاللحم كًتائي ىو عمومية 

ادل كحقل أو كبنية ألفق إذل فقط إكماؿ فلسفة الوعي بإضافة ظاىرة اعبسد إذل جانب الذات والع
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جانب اؼبوضوع ، ألنو دل يعمل فقط على ربديد فعل اإلدراؾ كعملية جائزة دوف تربيرىا ، أي من 

الوجود لذاتو إذل الوجود يف ذاتو دوف تبياف طبيعة اؼبعرفة اليت تتحدد بينهما ودل يكتف بالقوؿ أف 

 أف العادل تصنعو العناصر اليت تفًتجها الذات الوجود لذاتو ليس حباجة للوجود يف ذاتو حىت يوجد وال

الستحضار  العادل.كما أنو سعى للخروج من التجريدات اليت راح الوجود والعدـ يؤسس لوحدهتا 

بالبقاء على مستوى البنية والتعارل للعقبلنية والفصل بُت الداخل واػبارج ، إنو ازبذ نقطة اإلنطبلؽ 

، إنو وضع  مأزقا لكل  1الكينونة اؼبستعادة من قبل اللذاتولو ىناؾ حيث نقطة وصوؿ سارتر يف 

الفلسفة حيث حدد السالبية لئلنساف استثناءا ، حبيث ليس ىناؾ حقيقة تبادال بُت الوجود لذاتو 

والوجود يف ذاتو، كما أف اؼبرور سالبية للوجود من قبل اإلنساف سالبية لذات الوجود يف اإلنساف تبقى 

عذرة التنفيذ فهو رفض كل فهم للتواصل اؼبتمايز إذل مستويات وجود الشيء ووجود بالنسبة لسارتر مت

، إنو يعرض يف  2الوعي ، يف حُت يذىب مرلوبونيت إذل العكس من ذلك أين يضم األفراد واألشياء

 –ة أو الكينونة شامل ontologie du dansاؼبرئي والبلمرئي لنضوج أنطولوجيا الداخل 

، أو فكرة كينونة شاقولية ذات أبعاد ، واليت تلغي الفكر  السبيب دبا ىو رؤية للعادل من اػبارج مشمولة

ومن وجهة نظر متأمل العادل والذي يتعارض مع السالبية احملضة واإلهبابية احملضة و وبافظ على 

ل على مفهـو مبلزمة العادل اغبسي يف داخلو بوجود يف انفبلقو أي العودة إذل األنفولوجيا والعم

الكينونة بعناية بصرؼ اإلحاالت اؼبرفوضة عن ىذا التأسيس دوف الوقوع يف أنفولوجيا األعلى 

                                                           
 355اؼبصدر  السابق ، ص  اؼبرئي والبلمرئي،-  1

2 Sartre ,l’etre et le méant ,op.cit p 715.  
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بإشكالية وجودية وإمبا نفتح على ىذه الكينونة اليت ربل للحاضر الذي ينتهي دائما بإعادة وضع يف 

أيضا إثارة الغياب  اتصاؿ تواجهي وربت ضرب الوجود يف ذاتو الذي يغلفنا ويوجهنا وربل بالعكس

 laالذي يعد تنكرا للذاتية األكثر تواجدا، إف مرلوبونيت يسمي الكينونة بانفبلؽ اللحم 

déhiscence de la chair  . 

 chair de غبم األشياء chair du monde قبده يستخدـ عبارات : غبم العادل 

chose   غبم الكينونةchair de l’être    فعبارة غبمchair  اظبا جديدا للكينونة كل  سبثل

كائن وربديدا جديدا ؼباىية األشياء ، لذلك فإف كل جهد مرلوبونيت ىو التوجو إذل تفكَت انفتاح 

الكينونة انطبلقا من ىذا اؼبفهـو  فالتفاؼ الكينونة على ذاهتا بظاىرة داخلية لو إمكانية انفتاح مرئيتو 

، غَت أف ىناؾ مبلحظة وجب اإلشارة إليها وىي دبا يسميو بلحم العادل من خبلؿ غبم اعبسد طبعا 

اسطتها نتمكن من فهم فعل أف غبم العادل ال يفسره وال يثبتو غبم اعبسد مدركة بالتماـ ، وأنو بو 

، لذلك وجب أف نعكس ونقوؿ بػ " إنو بلحم العادل يبكننا يف هناية األمر أف نفهم اعبسد اإلدراؾ

ث عن إشكاؿ عبلقة الروح باعبسد دوف العودة إذل كشف وبنفس الطريقة يبكننا اغبدي 1اػباص"

وحدهتا ولكن يف " وحدانية العادل اؼبرئي والذي ىو المرئي بالتخطي" وإذا كنا نقوؿ بأننا نفهم اعبسد 

اػباص بفضل العادل فذلك ال يعٍت أف ىناؾ انتقاال لوجود الذات إذل وجود العادل بل أف وجود الذات 

تغَتة لوجود العادل، إنو كائن ذو بعدين بوسعو اقتيادنا إذل األشياء ذاهتا واليت يظهر بوجوه متعددة وم

ليست ىي ذاهتا كائنات مسطحة وإمبا ىي كائنات عميقة التطاؽبا ذات ؿبلقة: " إننا نود أف نقوؿ 
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على العكس من ذلك إف الكائن اعبسدي دبا ىو كائن أعماؽ كائن ذو تبلفيف  أو وجوه متعددة  

سوس وف ودبا ىو غرض لضرب من الغياب ىو مبوذج الكينونة اليت يكوف جسدنا اغباس احملكائن  كم

، فاعبسد  1"وينية كائنة مسبقة يف اؼبرئي كلو، إال أنو ىو الذي مفارقتو التكإحدى تنويعاهتا اؼبميزة جدا

ليت لكائن اكحاس ؿبسوس ال يعمل إال على الًتكيز يف لغز اؼبرئية بعامة دوف شرحها مث أف مفارقة ا

، جسد موضوعي وجسد ظواىري يف الوقت ذاتو ليست مفارقة يف ىي اآلف ذاتو واحدة  ومضاعفة

، 2اإلنساف وإمبا مفارقة يف الكينونة ذاهتا دبا أهنا مضاعفة" انفبلؽ الرائي إذل مرئي واؼبرئي إذل راء" 

تعمل الفلسفة على اثباهتا ال يعود بإحالة   chairلذلك فإف ما يفهمو مرلوبونيت من مفهـو اللحم

ألنو ال يتعلق جبانب ؿبدد للكينونة ، كما أنو 3ربت تسميات ـبتلفة ، كما أنو ال اسم يف أي فلسفة

، وؽبذا ؿبدود للمرئية ، وؽبذا وجب باألحرى روحا ، إنو ميداف ؿبدود للمرئية ليس جوىرا وال مادة وال

لب معو أسلوب كياف يف كل مكاف يوجد ، إنو هبكشيء عاـ كأسطقس ليس لو مكاف خاصتفكَته  

، إنو وسط مكوف للموضوع وللذات، ولكن إذا كنا النستطيع مع اللحم أف نعُت إلحالة مستقرة 4فيو

ألنو ليس ىناؾ فباثلة مبر هبا من ذبربة اعبسد اػباص إذل ذبربة غبم العلم ربديدا ألف التجربة يف 

 اػباص ، فإهنا تفتح لنرجسيات أخرى ولػ" بيجسديةأصلها عامة وبدال من خفض الذات على عاؼبها 
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inter corporéité 1  حباس بعامة إزاء ؿبسوس بعامة، فبل وجود ؼبشكلة األنا اآلخر ألنٍت

لست أنا الذي أرى وليس ىو الذي يرى وألف مرئية ؾبهولة تسكننا كبن اإلثنُت ، تسكننا رؤية 

هـو األخَت وىو ليس وحدة أو مركبا من جوىرين ىو إذا ىذا اؼبف la chairبشكل عاـ، إف اللحم 

وإمبا يبكن التفكَت بو انطبلقا من ذاتو، مث إف ذبربة اللحم ىذه ال يبكنها امتبلؾ مكاف إال على أرضية 

اإليباف اإلدراكي والذي ىو أيضا الرؤية يف فعلها ، حيث يكوف كل من اؼبدرِؾ واؼبدرَكفي حالة من 

األشياء قائمة وكأهنا مبلحق أو امتداد لنا كبن ذاتنا بعبلقة تعاكسية أين تكوف كل من  البلنقساـ

فالذات اؼبدركة  2لروابط اؼبدرؾ واؼبدارؾ بقصدية فعلية حبيث أشل " بواسطة العادل أوال أكوف مرئيا"

تسكن ىذه اؼبرئية اجملهولة ، أي ىذا التفكَت للمرئي الذي يتأسس يف الرائي الذي ال يبكنو أف يكوف 

" اجملهوؿ  impersonnelبالنسبة إليو ، فذات اإلدراؾ بصفتها ال أحد  écartانزياحا  اال

، مث إف ىذه العمومية للذات اإلدراؾ واليت ليس يف 3اؼبتواري يف العادل والذي ىبط فيو أثره بعد"

،   lac de non êtreاغبقيقة أحدا ال يعود إذل سالبيتو الوجود لذاتو السارتري "حبَتة ال كينونة 

أي عدـ معُت سائح يف فتحة أينية وزمنية ، بروية وإحساس بالفعل وليس فكر رؤية، وىنا حُت قبد 

فعل الرؤية و اإلحساس الفعلي فإننا نتحدث عن ذبربة البلسبلك : " األشياء ىي اليت سبتلكنا ولسنا 

 4سنا كبن الذين نتحدث عن الكينونة "كبن الذين مبتلك اللغة، وأف الكينونة ىي اليت تتحدث فينا ول
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وإذا كانت األشياء ىي اليت تتعرؼ علينا فإننا ال نقوؿ عن الوعي  وكأنو قدرة مؤسسة للذات وألنو 

مرئي يف ذاهتا وامبا تفكَته كمعرفة وحضور مع األشياء ألنو مهووس بالكينونة وليس داخل أنا كبو ال 

الشمورل التشاركي للكائنات ، اشًتاؾ، تبادؿ، تعد               أنا ، انفتاح يتم بتجربة بالنظر والكشف

échange ,complicité,empitement  تزاوج ،accouplement  وىي عبارات

يستخدمها مرلوبونيت لوصف عبلقة الذات باألشياء واآلخر ، إف لقاءنا باألشياء ال يفتح مكانا 

، أما بالنسبة لآلخر فإنو ال وبضر اإلكتماؿ  للمواجهة وجها لوجو ألنو يؤسس لتواجدىا اعبانيب

بنظرة ؿبلفة من األنا اؼبتجهة كبوه إنو لن يطلع أمامو يف اؼبشهد بل سيطلع جانبا كإعادة نظر جذرية 

وعلى العكس من ذلك فإننا نصحح معرفتنا عندما يقلب ىذا اآلخر نظره إرل باحتياجو جملارل  1فيو 

ٍت بو، فهو يولد من نفسي جوىري " فاآلخر يولد من ضلعي من كل حدوده فيجذبٍت إليو ويربط

 . 2بضرب من االفتساؿ أو التضاعف مثلما كاف االخر الوؿ قد من قطعة من جسد آدـ

إف اآلخر يبلك جسدا حسيا يبكنٍت استشعاره من خبلؿ حسيتو فهو يضاعفٍت ، أي أف ىناؾ 

نبُت وىو تزاوج كامن يف التبصر يف عادل تزاوج لؤلجساد ومبلءمتو يف القصد إلفعاـ واحد من اعبا

حسي واحد يتشارؾ فيو اعبميع وىو معطي لكل واحد منهم، وىنا قبد مرلوبونيت يتحدث عن 

تعايش حقيقي بُت األفراد بعكس ما جاء بو سارتر عن عبلقة الصراع مع اآلخر " فليس ىناؾ أي 

ائما" ، فسارتر يرى بأف ىناؾ رابطة وجود مربر للحديث عن البينذاتية ألشل اعترب الذاتيات منفصلة د

                                                           
1 J.P .sartre .op.cit , p 185. 
2 ibid , p 187 
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بُت األنا واآلخر وليس فقط تبادال سبوضعيا حبيث ال يكفي ؾباورة تشاركية الوجوديات لذاهتا بالتوازي 

 –واؼبساواة ، ولكن وجب أف يشكل وجود لذاتو نظاما يفتح األنا على اآلخرين كتوجهات إدراكية 

  جزئية تسًتجع يف نفس العادل اؼبشًتؾ.
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مدخبل مهما لفهم فكر مرلوبونيت، فقد طبعت تفكَته  l’expréssionتعد ظاىرة التعبَت 

إذل غاية أعمالو اؼبتأخرة  غَت  1945الفلسفي بعمق منذ أوذل أعمالو يف فينومينولوجيا اإلدراؾ 

وأيضا العُت والعقل  1969الذي مت اصداره عاـ  la prose du mondeاؼبنشورة يف نثر العادل 

،أين رافق تطور فكره كبو األنطولوجيا تطورا مس 1964واؼبرئي والبلمرئي الذي كاف عاـ  1961يف 

اليت ذبلت خاصة يف  philosophie de l’expréssion تعديبل ؼبفهومو عن فلسفة التعبَت 

ظاىريت الكبلـ والتصوير باعتبارنبا  اؼبوضوعاف األكثر اشتغاال من قبلو مقارنة بظواىر أخرى مثل: 

سينما اؼبسرح،اؼبوسيقى وغَتىا.فقد ذىب وبدد من خبلؽبما ؼبفهـو خاص بالوجود اإلنساشل يف ال

عبلقتو بالعادل  والذي يتقاظبو مع الفنانُت والكتاب احمليطُت بو والذين يبثلوف مبوذجا يوضح بدقة 

ليل أسلوب التعبَت الذي يؤسس لو من خبلؿ ما يطرحونو يف ظواىرىم الفنية واألدبية وفق رب

 فينومينولوجي ؿبض .

وعرفو على أنو  1949أكد مرلوبونيت بوضوح أنبية التعبَت ألوؿ مرة يف ملتقى مكسيكو عاـ 

،إنو ذلك الفعل ذاتو الذي يتموقع من خبللو الوعي transcendance1 ظاىرة ترنسندنتاليو

مفهـو ويتحقق يف الواقع اغبسي وقد ذبلت معادل ، acte de transcendance2 ويتعاذل 

التعبَت أوال يف فينومينولوجيا اإلدراؾ بطريقة مركزة وبكيفية ـبتلفة فهو ال يعٍت بو ؾبرد سبثل ألفكار 

                                                           
1 Emmanuel de saint Aubert , du lien des êtres aux éléments de l’être , paris vrin 
coll , 2004 p 66. 
2 Merleau-ponty à la Sorbonne , résume de cours , 1949-1952 Grenoble, cynra, 1988, 
p 45. 
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وموضوعات باطنية، كما ال يقصد بو ذبليا ؼبشاعر وأفكار موجودة يف الوعي سابقا ولكنو يعيده 

اؼبتعُت.و قد طبق طرحو  باألحرى إذل ذلك الفعل الذي يتم إقباز الوعي الباطٍت يف شكلو الواقعي

ىذا على مسألة الكبلـ يف الفينومينولوجيا أين يعتربىا بامتياز ظاىرة ربقق معٌت التعبَت حيث هبسد 

الوعي وجوده االيبائي بالقضاء على ثنائية الفكر والكبلـ ببحث وحدهتا وتزامنهما. وىي ظاىرة ترتبط  

لى مرتبطة بو بقوة لتحتل مكانة مهمة ضمن كلية بالتحليل الفينومينولوجي للجسد وداللتو فتتج

ؾبموع األفكار الفلسفية والدليل على ذلك أهنا أدرجت كفصل من القسم األوؿ اؼبعنوف " باعبسد" 

من الكتاب الذي ذكرناه، لذا فهي من اؼبوضوعات الفاعلة والقيمة بالنسبة للجسد يف أحباث 

والذي  la parole parlante ـو الكبلـ اؼبتكلم مرلوبونيت، وقد بدأ حبثو فيها أوال بتحديده ؼبفه

 la parole صيغ ألوؿ مرة يف الفصل اؼبعنوف بػ " اعبسد كتعبَت والكبلـ " يف مقابل الكبلـ اؼبتكلم 

parlé  على أف األوؿ ىو من يرمز للتعبَت دباىية يقينية authentique  وأصلية originaire 

تها بطريقة شفافة ألنو يشتمل على ؾباوزة وربقق الوعي،أو تتضمن ربقيقو وإكمالو للفكرة دوف ترصب

الفكر بااليباءة،معاعبا بذلك اإلشكالية العامة جملاوزة القسمة الكبلسيكية للذات واؼبوضوع واليت كاف 

قد طرحها يف كل ـبتلف أجزاء مؤلفو يف فينومينولوجيا اإلدراؾ ألنو وبالقضاء عليها سوؼ يتمكن 

لمة واؼبعٌت يف ذات متكلمة وحاملة ؼبعناىا يف ذاهتا دوف أف تكوف الكلمات ؾبرد من ربقيق وحدة الك

اشارة للفكر أو ؾبرد انعكاس إلنطباع مثَت خارجي مثلما وبددىا كل من التيار العقبلشل والتجرييب 

 الذين يرفضهما مرلوبونيت باعتبارنبا فبثلُت ؽبذه اؼبسألة .
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إنو ال يبكننا أبدا اعتبار أف عملية اكتساب اللغة تعود إذل تدخل أوال إذا تتبعنا اليقُت العقبلشل ف

العامل الذىٍت ألف الكبلـ ببساطة ال يتحدد على أنو ؾبرد وسيلة تسمح للطفل بالتعبَت عن معاف قد 

امتؤل هبا فكره أوال. بل على العكس أنو يكتسب نظاما صوتيا للكبلـ باالطبلع على بنيات العادل 

رة أخرى انو يبٍت ؾبموعة من اإلدراكات لتمييز األشياء واأللواف وغَتىا فهو وبدد قيمة ، بعبا 1اؼبدرؾ

ووظيفة استعماؿ الكلمات حسب طبيعة األشياء اليت تظهر أمامو يف العادل يف العادل اغبسي.ألنو 

على يبلك أيضا احساسا يبكنو من بناء ادراكاتو اػبارجية،وعبلوة على ذلك فإنو من اؼبهم التأكيد 

أنبية التكرار يف اكتساب الكبلـ ، فالطفل مثبل يستخدـ بعض الكلمات اليت ال يعرؼ داللتها كليا 

إال أنو وبتكرارىا يبكنو أف وبصل على معناىا الصحيح أو غَت اؼبناسب ألهنا تتموقع يف وضعيات 

أوال  معينة نستعملها فيها.ىي من يسمح لنا بالكشف عن معناىا،ففي اكتساب الكبلـ ىناؾ

، وعدـ وجود سبييز ايباءات 2اكتساب لقيمة استعماؿ الكلمات يسبق اكتساب داللة الكلمات ذاهتا

ودالالت ؿبضة داخل الكلمة اؼبستعملة ألف األصوات تأخذ معناىا فقط ضمن تناسق كلماهتا. وكذا 

امها داخل الكلمات تأخذ معناىا ضمن ترتيب وتنظيم صبلتها اليت تأخذ بدورىا معناىا من استخد

السياؽ الذي تتموضع فيو.لذا ال يبكن اعتبار اكتساب ظاىرة الكبلـ ؾبرد انعكاس لفعل ذىٍت للفكر 

                                                           
1 Maurice merleau –ponty, » la conscience et l’acquisition du langage », dans 
merleau – ponty à la Sorbonne, résumé de cours 1949-1952, p30  
2 ibid, p 47 
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اؼبستعملة  1نستخدمها للتعبَت عن دالالت مبتلكها سابقا يف الفكر، بل نطبقها حبسب الوضعيات

وباؼبقابل يغٍت الفكر اليت تتيح لنا دالالت جديدة فبكنة للكلمات.حبيث يأيت الكبلـ ليضيء الفكر 

 الكبلـ.

بالنسبة ؼبرلوبونيت فإف الكبلـ ليس ؾبرد أداة تقنية تشرح األفكار وغَت تابع ؽبا، وأكثر ربديدا فإنو 

من اؼبهم التأكيد على أف الكبلـ والفكر ليسا حقيقتاف متميزتاف كظاىرتُت منفصلتاف، اهنما يشكبلف 

، والعكس بأف الكبلـ الينتج الفكر ، وىذا يعٍت أف الفكر ال ينتج الكبلـ 2جانباف لظاىرة نفسها

، ألف العبلقة بينهما ليست قائمة على أساس أو ترابط وتبعية ألحدنبا باآلخر فليس ىناؾ انتاج

خطي سبيب، بل ىي عبلقة أفقية فيها تأثَت وتبادؿ لكبلنبا، حيث يأخذ الكبلـ معناه بفضل التفكَت 

الفكر يتمفضل وينتشر بفعل الكبلـ، مث أنو ال يبكننا تقييد الكبلـ بشرط أنو ترصبة  وبالعكس أف

 3الفكر يف كلمات ألنو وبقق عملية اهبابية أكثر من ترصبة الفكر إنو هبعل الذات اؼبتكلمة تتخذ وعيا

هما يف حدوث  tranversaleفهناؾ اذا صلة مفهومية بينهما تتضمن اتصاال متبادال بعبلقة أفقية 

 يبكننا أف نبنيها يف النقاط التالية :

                                                           
1 Mourice merleau –ponty, » la conscience et l’acquisition du langage », op-cit , p 
66 
2 ibid, p 84 
3 Maurice Merleau-Ponty, sur la phénoménologie du langage, dans signes, paris 
callimard, nrf,2000 1960, p 113. 
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أوال : اف اكتساب الكبلـ عند الطفل يكوف مرفوقا باكتساب يقًتف بأسلوب معُت للتفكَت 

فنجده يعرؼ األشياء ألنو يسميها، إنو يكتسب على سبيل اؼبثاؿ معرفتو بالقطة ألنو يستطيع أف 

تمثل يف قطة وليست كلبا صغَتا، أما بالنسبة يصفها يف االستخداـ الكبلمي على أهنا فعبل حيواف ي

للبالغ فإف اكتساب اؼبعارؼ يف اجملاالت اعبديدة بالنسبة لو تتضمن أوال توجيو اؼبصطلحات اػباصة 

دبيداف معُت، فمثبل إف التدرب على تذوؽ شراب معُت يتطلب اكتساب توجيو معُت كبو كبلـ 

شروب، كما أف ىذا االكتساب اؼبقًتف للكبلـ بالفكر خاص دبيداف زراعة الفاكهة اليت صنع منها اؼب

يتجلى حينما هنتم بتعلم كبلـ من صنف خاص تقٍت كما ىو اغباؿ مع االعبلـ اآلرل، أو الفلسفي 

أو الفيزيائي وغَتىا، لذا البد من التذكَت بأف اؼبقاـ  األوؿ ىو لقيمة استخداـ الكلمات اليت 

ا أصبل بشكل واضح بالفكر، فمن الواجب االعًتاؼ بأف الكبلـ نكتسبها وليس لداللتها اليت سبتلكه

 يؤثر على الفكر.

ثانيا: ليس ىناؾ شيء موجود دوف كلمات، وقد نذىب يف االعتقاد بأف ىناؾ أفكارا حاضرة 

يف ذىننا غَت مصاغة يف كلمات،غَت أف ىذا يف اغبقيقة وىم ألننا نعيد التفكَت بفكر قد صيغ 

معٌت لتأكيد أف الكبلـ باطٍت ويفًتض فكرا واضحا وؿبددا ألنو لو كاف ذلك  سابقا، فليس ىناؾ أي

صحيحا لظلت أفكار الفرد غَت مفهومة وال واضحة حىت بالنسبة لو مادل يصغها، فمن دوف كبلـ ال 

نعرؼ ما نفكر بو.حبيث يصَت األمر يتعلق فقط بانفعاالت وانطباعات ذات معنا رجعي، لذلك فإننا 

 بأف الكبلـ يبثل جسد الفكر وأف الفكر وبضر لدينا بفعل الكبلـ .قبـز ونقوؿ 
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ثالثا: ليس ىناؾ ما يدعو إذل االعتقاد بأف الفكر والكبلـ يعمبلف بصورة منفصلة ألحدنبا عن 

اآلخر أو كذا بعبلقة تبعية ؽبما.ألننا حينما نتكلم فإننا ال نفكر يف الكلمات اليت ننطق هبا وال يف 

ننطق هبا. وكذلك يف حالة االستماع إذل اآلخر الذي يتحدث فإننا ال نفكر يف معٌت معناىا قبل أف 

الكلمة أو اعبملة اليت ينطق هبا بل اننا نستمع حقيقة إذل اؼبتحدث الذي يواصل حديثو على معاشل 

ُت الكلمات اؼبوجودة يف اإليباءات اؼبنطوقة ذاهتا، لذا ليس ىناؾ مكاف لفصل الكبلـ والفكر إذل فعل

 .1على فعلي الكتابة والقراءة أيضا متميزاف وىو ماينطبق

رابعا : من اػبطأ أف نضمن األفكار وتعبَتاهتا خاصية عدـ اإلرتباط وكذا تبعية أحدنبا لآلخر 

لفكر ، يف حُت أف تعود دائما إذل ميداف ا اؼبضموف، الداللة، اؼبعٌت، األفكار، على أف عبارات:

واإلحالة ذبتمع عادة دبيداف الكبلـ.على أف التعبَت يعود لؤلفكار،والداؿ  ، اإليباءةعبارات التعبَت

باؼبدلوؿ وغَتىا حيث أصبح ينظر للكبلـ على أنو وسيلة لتوضيح األفكار اؼبوجودة يف الذىن 

وانتاجها بطريقة تبعية طبيعية، غَت أف ىذه التمييزات : داؿ/مدلوؿ،فكرة/ تعبَت ، اخل ، واف كانت 

ة االعتقاد على مستوى التحليل اللساشل.والذي يضع جوانب ـبتلفة يف الظاىرة ذاهتا فإننا تبدو معقول

ال قبد ؽبا أساسا أوليا عند الطفل الذي يكتسب الكبلـ ألوؿ مرة.لتظهر اغبركات التعبَتية عند 

خا ، الطفل يف سن مبكرة جدا فيشارؾ هبا عاؼبو احمليط، بداية من األشهر األوذل غبياتو يظهر صرا

واليت تتألف  babillagesابتسامات وضحكات، وبدءا من شهرين ونصف يبدأ يف إصدار الثرثرة 

                                                           
1 Mourice merleau – ponty, la science et l’expérience de l’expression, dans la prose 
du monde, paris, callimard, tel, 1997 (1969 p 15. 
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يف البداية من حروؼ يتسع نطاقها فيما بعد وىي غنية باألصوات اليت ال تتماثل يف الكبلـ اؼبتكلم 

 يف ؿبيطو .

، فنجده يتبلءـ 1ا بُت أربع  وعشرة أشهر تقريبا يصدر الطفل أصواتا تركز على اللهجة ومدهت

ليقوؿ أوزاف وؽبجات كبلـ عاؼبو احمليط، ويف الوقت نفسو أي ما بُت ستة واالثنا عشر شهرا يصبح 

الطفل مقلدا يف ثرثرتو فيصدر أصواتا مقلدة إذل حد ما أصوت كبلمو احمليط.فيحدث ثرثرة غَت 

، غَت 2بتقليد يظهر جهدا يف النطقمفهومة لكنو وباكي نربة التعبَت احملادثايت باستعادتو لنغمة اعبمل 

أنو يبقى صوتيا ؿبضا، إنو يتعلق بتقليد ؿبض أي باعادة انتاج أصواتا دوف االستحواذ على معناىا ، 

، إف اللغة اؼبتكلمة تبدأ عند الطفل تقريبا ما بُت تسعة وشبانية 3أي أف معٌت ماىو مقلد ىو غَت ؿبدد

عشر شهرا يبدأ ظهور أوذل الكلمات،وظهورىا ال يعٍت أف ، عامة فإنو من حوارل االثنا 4عشر شهرا

الطفل قد اكتسب العبلقات اللسانية لداؿ واؼبدلوؿ ألنو لو كاف األمر كذلك ألصبح لو اغبق يف أمل 

أف فهم عبلقات الداؿ واؼبدلوؿ بتزويد الطفل مبط ربمل النيات اللغوية اليت تسمح لو سبثل كلمات 

ظهور أوؿ كلمة عند الطفل يتبعو ركود وانقطاع قد يطوؿ،وأكثر من ذلك  بسرعة، إال أننا نبلحظ أف

يؤكد مرلوبونيت أف مفهـو الداؿ الذي وبوزه الطفل يعترب بالنسبة لو كخاصية لؤلشياء ، فالداؿ 

بالنسبة للطفل ليس مفهوما متفقا عليو كما ىو عند البالغ، مث يف األخَت فإنو يقر بأف الكلمات 

                                                           
1 Maurice merleau ponty, la conscience et l’acquisition du langage, op, cit p17. 
2ibid p18 
3 ibid p15 
4ibid p15 
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فل ىذه ربمل دالالت أكثر منها عند البالغ، فمثبل كلمة "أمي" يبكن أف تستخدـ األوذل عند الط

للداللة على أف : أمي ىنا ، أمي اضبليٍت، أمي ال تًتكيٍت، وؽبذا فإنو سيكوف من التعسف اعتبار 

اؼبستخدمة يف التحليل اللساشل، وعوضا عن  1اكتساب عملية الكبلـ حسب عبلقات الداؿ واؼبدلوؿ

واليت ىي  phonèmesىذا فإف الصحيح ىو أف اكتساب الكبلـ يتم بالنظر إذل األصوات 

عناصر صوتية للكبلـ سبثل أساسا مهما لبناء الكلمات ومقاييس لئلمكانية الصوتية اليت تؤسس 

تتمكن   B و  R فمثبل عن طريق الصوتُت لظهورىا والتمييز بينها غَت أهنا ؿبرومة اؼبعٌت يف ذاهتا 

ليس ؽبما أي   Bو R لكنهما يف اغبقيقة كصوتُت  boueو  Roueمن التمييز بُت الكلمتُت 

داللة يف ذاهتما ، بعبارة أخرى فإف األصوات عبارة عن إيباءات صوتية للكبلـ لكنها ؾبردة يف ذاهتا 

 من دالالت خاصة.

ليت يصدرىا األطفاؿ،فهناؾ سبييز بُت الثرثرة واألصوات اؼبستخدمة وبالنسبة للئلنبعاثات الصوتية ا

يف إطار الكبلـ،ألف ثرثرة الطفل تتضمن ثراءا صوتيا يتجاوز الكبلـ احمليط والذي بدوره يتجاوز النطق 

اللغوي للطفل، وعبلوة على ذلك فإف الطفل يف ثرثرتو يبيز ويصنف عدة أصوات خبلؿ عملية نطقو 

ىذا الغٌت الصويت اؼبوجود يف الثرثرة حينما ينتقل منها إذل نطق الكلمات أي حينما مث قبده يفقد 

، لتبقى  2تأخذ األصوات دالالت يف كلمات تسمح بتمايزىا، فتتقيد األصوات اليت كاف يعددىا 

القدرات اغبركية للنطق عند الطفل أكثر غنا واختبلفا يف الثرثرة من نطقو للكلمات، فمثبل ىناؾ 

                                                           
1Maurice merleau ponty, la conscience et l’acquisition du langage, op, cit.p 20 
2 - ibid , p24                                                                                                            
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يف ثرثرهتم غَت أهنم غَت قادرين على نطقها داخل الكلمات، فقد  Rاألطفاؿ ينطقوف جيدا بعض 

وقد يقلدوف يف نطقو صوت احملرؾ مثبل باالعتماد دائما على استخدامات  Lيتم استبدالو بالصوت 

 خارج الكبلـ ليتعلق األمر بعدـ قدرة استخداـ بعض األصوات داخل اإلطار اللساشل.

تبعية وال انفصاؿ بُت الفكرة والكلمة كما يزعم التمييز اللساشل انطبلقا من اثبات  ليس ىناؾ إذا

اخر وىو فبثل يف أمباط التعبَت اليت ال تستعمل فيها الكلمات مثل الكبلـ اعبسدي والكبلـ اؼبوسيقي 

البناء الذي يبثل تعبَتا موسيقيا تكوف داللة اؼبقطوعة اؼبوسيقية غَت منفصلة عن األصوات،ذلك أف 

اؼبوسيقي ليس ؾبرد ترصبة فكرة أو داللة سابقة يف شكل رنات،بل إنو يف اغبقيقة التعبَت اػباص اؼبقوؿ 

، واألمر نفسو يف حاؿ الكبلـ اعبسدي فمعٌت سلوؾ ما أو أي ايباءة 1الذي يبنح اغبياة للداللة 

ناه يف الكبلـ و الذي ليس جسدية يرتبط بتعبَته حبيث ىناؾ تبادؿ بُت االيباءة واؼبدلوؿ، كما وجد

بايباءات منعقدة لتوضيح أفكارىا السابقة عنها وىو ما ينتج عنو أف كل لغة سبلك أسلوهبا يف التعبَت، 

وأف الكلمات ليس ؽبا نفس حقل عمل وإجراء ثابت فهو ىبتلف من لغة إذل أخرى، ذلك أف 

دامو،على أف الكبلـ يأخذ يف اكتساب الكبلـ وبدث دبوضعتو يف أسلوب معُت للهجة وقواعد استخ

الكبلـ ، لذلك وجب علينا استخدامو لكي نتعرؼ على لغة معينة أف نقًتب من إيقاعها وقواعد 

استخدامها ، لذا فإف معٌت الكلمات ال يبكنو أف وبدد بالفكر أوال ويتوضح بالكبلـ الحقا.فعبلوة 

ن خبلؿ استخدامو على تعديل معٌت على ذلك من اؼبهم أف نكوف على وعي بأف الكبلـ لو القدرة م

الكلمات ألف ىناؾ عدد ـبتلف من الدالالت للكلمات ترتبط بسياؽ استعماؽبا، كذلك فإف معٌت 
                                                           

1 Maurice merleau – ponty , visible et invisible , p 197. 
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الكلمات يتعدؿ ويتبدؿ من قبل ؽبجات نطق الكلمات وكذا االيباءات اػباصة بالوجو وااليباءات 

التعبَتية حبيث أف استعماؿ الكلمات السلوكية ، مث أف الكلمات اليت تستخدـ بإفراط تفقد قوهتا 

يقًتف ببعض اؼبعارؼ يف السياؽ واليت تعدؿ اؼبعٌت اؼبعتاد للجملة، ويتجلى ىذا فعبل بوضوح يف 

 حاالت التهكم واالستعارة.

انطبلقا من ىذه التوضيحات فهناؾ ؾباؿ للقوؿ بالتأثَت الفعاؿ للكبلـ على معٌت الكلمات، 

امل للفكر واف الكبلـ يقتصر على أف يكوف انعكاسا خارجيا للفكر، ونفي أف الدالالت زبضع بالك

فالكبلـ ليس ؾبرد حدث انتاج سبيب للفكر، مث أف الفكر لو ضرورة االتصاؿ بالكبلـ حىت ينبسط 

ويصبح حاضرا يف وعينا ، غَت أف الكبلـ الذي سيق الفكر يصبح فاقدا للمعٌت فيًتتب عن ذلك بأف 

ثانويا مقارنة بالكبلـ ىناؾ عبلقة متبادلة بينهما حيث يؤثر  الفكر على الفكر ليس أوليا وليس 

الكبلـ والكبلـ على الفكر بعبلقة متبادلة أفقية موجهة تربز بإجراد مقًتف غَت خطي بنفوذ متبادؿ 

ألحدنبا على اآلخر، حبيث ال يبكن ألحدنبا أف يكوف قائما بدوف اآلخر، كبلنبا يؤسس للظاىرة 

هنما يظبلف جانباف متميزاف حبيث أف الكبلـ ال يتحد والفكر كهوية لو، إنو يؤسس ؾبموعا ذاهتا غَت أ

 1إلمكانية التعبَت والفكر من جانبو يبسط فعليا اؼبعٌت من خبلؿ الكبلـ .

 opérationتظهر الذات يف اليقُت العقبلشل اذا مؤسسة وموجهة للكلمات بعملية مفهومية 

catégoriale  نيت ال يشيد هبذا التأسيس رغم أنو يعتمد على الذات ألف الذات غَت أف مرلوبو

                                                           
1 Merleau ponty (l’expérience d’autrui) dans merleau ponty ponty à la sorbonne , 
p 569. 
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اؼبقصودة فيو ىي اؼبفكرة وليست اؼبتكلمة وألف من وبدد اؼبعٌت للكلمة ىو الفكر يف حُت تبقى ىي 

، ذلك أف ماىو أساسي بالنسبة للعقبلنية ىو الفكر وليس الكبلـ الذي ىو فقط إشارة 1مغلفا فارغا

ىذا غَت صحيح ألنو إذا كاف الكبلـ يفًتض مسبقا الفكر وإذا كاف التكلم يعٍت وتثبيت لو، يف حُت 

أوال االتصاؿ باؼبوضوع بواسطة تصور معُت فإننا ال نفهم ؼباذا يبيل الفكر إذل التعبَت كبو انتهائو وؼباذا 

فيما يشبو اعبهل يبدو لنا اؼبوضوع األكثر ألفة غَت ؿبدد مادمنا دل قبد اظبو وؼباذا تبقى الذات اؼبفكرة 

 2ألفكارىا ما دامت دل تصغها؟

هبيبنا مرلوبونيت انطبلقا من أحباثو اػباصة دبسألة الكبلـ واليت أشرنا سابقا إذل أنو يعدىا ظاىرة 

تعبَتة ، فالكبلـ كتعبَت يسعى ألف هبسد ذلك االسباـ والتموقع لؤلفكار، فنحن قبد الفكر يبيل إذل 

ة اسباـ اؼبعٌت واألفكار بعيدا عن ترصبتها وؽبذا تبقى العقبلنية ناقصة التأسيس التعبَت كبو انتهائو دبحاول

 فهي حقيقة ربوي ذاتا مؤسسة لكنها ليست الذات اؼبتكملة وإمبا اؼبفكرة .

ثانيا : إذا تتبعنما اليقُت االمربيقي التجرييب فإننها سنبلحظ غياب القصد الكبلمي 

l’intention de parler  ليتحوؿ الكبلـ إذل الصور 3ال يوجد شخص يتكلم للذات حبيث ،

الشفوية للكلمة اليت تفيدنا دبثَتات تتحرؾ وفقها قوانُت اآللية العصبية القادرة على إحداث سبفضل 

الكلمة وفقا لسبب فيزيائي بُت العضو والكلمة، وليس للكبلـ وربدده ألهنا غَت حاملة ألي قصد، 

                                                           
 .150موريس مرلو بونيت، ظواىرية االدراؾ ، مصدر سابق ، ص   1
 .152اؼبصدر نفسو، ص   2
 150، ص نفسوصدر اؼب  3
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يقُت التجرييب الذي وبدد الكبلـ فقط من اعبانب اؼبوضوعي، وكذا ؽبذا فإف مرلوبونيت ال يشيد بال

 العلمي، وال بالعقبلنية اليت ال زبتلف عن التجريبية ألنو ال وجود فيها لذات مؤسسة ؼبعناىا بذاهتا.

 1للعقبلنية فنحن أبعد منها كداللةفنحن بالنسبة للنظرية التجريبية دوف الكلمة كداللة و بالنسبة 

رفض مربونيت العقبلنية كما التجريبية يف تأسيسهما للكبلـ ألنو ال هبعل منو ظاىرة فكرية ومن ىنا ي

وال فيزيولوجية وامبا ظاىرة ؽبا وجودىا التاـ وكياهنا اػباص هبا والذي وبمل معناه يف ذاتو، فيتجو إذل 

عل من معٌت ال ينفصل عنها بعكس الفيزيولوجيا اليت ذب 2فكرة جديدة تنطلق من أف للكلمة معنا

الكلمة ؾبرد استجابة ميكانيكية للعضو.وبعكس العقبلنية اليت ذبعل من معٌت الكلمة ؿبددا من قبل 

 الفكر أوال دوف الكلمة فيصبح اؼبعٌت منفصبل عن الكبلـ يف كبل اغبالتُت دوف أف يكونا موحداف.

ؽبذا سيتم التأكيد على ؾباوزة ىذا الطرح وإمكانيتو برد اؼبعٌت إذل الكبلـ ومبلزمتو لو وىو يف 

الذي يكوف حامبل ؼبعناه وؾبسدا لظاىرة تعبَتة  parlante اغبقيقة ما يتحقق يف الكبلـ اؼبتكلم 

 يتموقع فيها الفكر ويكتمل حسيا.

ساسية وامتيازا مقارنة بأفعاؿ أخرى ظاىرة أ la parole parlante يعد الكبلـ اؼبتكلم 

للتعبَت ألهنا الوحيدة اليت ترتبط دبعناىا وسبنح اغبياة لوالدة معاشل جديدة.التستطيع العقبلنية وال 

 la التجريبية أف تصيغ مثلها فهي تعادؿ الكبلـ اليقيٍت واألصيل.وتتمايز عن الكبلـ اؼبتكلم 

parole parlée  تًتسب فيو نشاطتها اللغوية دبا فيها التجريبية إال الذي يبثل مستودعا تتكوف و
                                                           

 152موريس مرلو بونيت، ظواىرية االدراؾ ، مصدر سابق ، ص   1
 152اؼبصدر نفسو ، ص   2
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يبتلكو الكاتب الفناف والفيلسوؼ ،  parole parlante أف لو إمكانية أف يصبح كبلما متكلما 

وىذا يعٍت بأهنما إذاكاف متميزاف فهما ال يبثبلف صنفاف من كبلمنا.وامبا نبا وجهاف لظاىرة الكبلـ  

ليبقى الًتكيز على سبيز وتفرد الكبلـ   1يفة يفيد هبا أحدنبا اآلخراليت  يبكنها أف تتفرع إذل وظ

الذي ينطوي على رابطة مبلزمة ؼبعناه الذي يكوف حاضرا أثناء  parole parlante اؼبتكلم 

 الكبلـ ، فما ىو ىذا اؼبعٌت الذي يتوحد مع الكبلـ وكماىي طبيعتو؟

" إننا نكتشف ىناؾ ربت الداللة اؼبفهومية قبد مرلوبونيت يبيز بُت نوعُت للمعٌت أو الداللة 

، ىناؾ إذا 2لؤلقواؿ داللة وجودية، ليست فقط مًتصبة من قبلها وإلمبا تسكنها وال تنفصل عنها " 

نوعاف داللة وجودية أو سلوكية وداللة مفهومية . ويبقى اؼبعٌت الوجودي ىو وحده من يتوحد بالكبلـ 

وصف بطريقة رمزية تؤسس للكبلـ التجرييب العادي أي الكبلـ ذاتو، ويعمل اؼبعٌت اؼبفهومي على ال

أساسا باؼبعٌت  parole parlante يف حُت يتوحد الكبلـ اؼبتكلم  parole parlée اؼبتكلم 

الوجودي والسلوكي وليس اؼبفهومي ، فهو يبتلك خاصية أنو جسدي سلوكي على أف ىناؾ ارتباطا 

لنقًتب أكثر من الطابع األساسي للكبلـ اؼبتكلم، فإننا للكبلـ فيظهر يف شكل سلوكي ايبائي، و 

الذي يظهر كمقولة توجو   silence primordial سنعود إذل مفهـو أساسي ىو الصمت األورل 

كل فكر مرلوبونيت حوؿ الكبلـ اؼبتكلم والذي هبد أصالتو يف ىذا الصمت األورل، يقوؿ مرلوبونيت يف 

ذايت دل يعد يدىشنا فنحن دل نعد مبيزه عن العادل بالذات فنحن ىذا الشأف : " فالعادل اللغوي وال
                                                           

1 Thierry yves , du corps parlant, le langage chez merleau, bruxelles, coll , ousia, 
1987,p39 
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نفكر داخل عادل سبق وتكلم وال يزاؿ يتكلم أننا نفقد الوعي كما ىو ؿبتمل يف التعبَت ويف االتصاؿ 

إما عند الطفل الذي يتعلم الكبلـ ، وإما عند الكاتب الذي يقوؿ شيئا ويفكر بو للمرة األوذل، 

الذين وبولوف إذل كبلـ صمتا معينا ، إال أنو من الواضح بأف الكبلـ اؼبتكوف الذي  وأخَتا عند اعبميع

يستخدـ يف اغبياة اليويبية يفًتض اػبطوة اغباظبة للتعبَت منجزة، إف نظرتنا عن اإلنساف تبقى سطحية 

،  1دل "إذا دل تعد إذل ىذا، وما دمنا دل قبد ربت ضجة األقواؿ الصمت فالكبلـ ىو حركة وداللتو عا

 le silence يستقي سبيزه وبناءه من مقولة الصمت األورل  parlanteإف الكبلـ اؼبتكلم 

primordial  فحقيقة إننا نعيش يف عادل يكوف فيو الكبلـ مؤسسا سلفا مفًتضا اػبطوة اغباظبة

ؾبهود للتعبَت للتعبَت اؼبنجز الذي ال يثَت فينا إال أفكارا ثانوية قد تًتجم بأقواؿ ال تتطلب منا أي 

عنها كما ال وبتاج السامعوف إلينا أي ؾبهود لفهمها، ذلك ألننا نعيش داخل عادل سبق وتكلم وال 

إال أنو ربت 2مبلك يف داخلنا دالالت مشكلة سلفا banalesيزاؿ يتكلم بتعبَت لكلمات مبتذلة 

يت الكلمة يركن صمت أورل تأ la parole parlée ضجة ىذه الكلمات اؼببتذلة اؼبتكلمة 

لتقطع صمتو وتصف حركتو، فنصَت نعرفها على أهنا الكبلـ الذي يبر من عتبة  parlanteاؼبتكلمة 

عادل الصمت إذل عادل الكبلـ ؿبطما الصمت األورل الذي يتمم التعبَت اؼبنجز ويعترب دبثابة األصل 

 .parlante للكبلـ اؼبتكلم 
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ة أكثر تعينا.فهو أوال ىبتص دباىية وحدة الكلمة من ىنا يبكننا ربديد مضموف ىذا الكبلـ بطريق

ومعناىا اليت ينبثق عنها معنا جديد، كما أهنا تنطوي على الصمت األورل الذي يعد دبثابة األصل ؽبا 

 يف تكوهنا ونبا خاصيتاف قد أشرنا إليها فيما تقدـ كما يبكننا أف نضيف خاصيتُت أخريُت لو ونبا :

وخاصية عدـ الًتصبة،فيما يتعلق la plénitude l’être ن أوال : خاصية امتبلء الكائ

 نفتاحا يف امتبلء الكائن ،باػباصية األوذل فإننا قبد أف الكبلـ اؼبتكلم اليقيٍت واؼبتعارل ىبلق ا

فانطبلقا من ىذه اؼبكتسبات تصبح أفعاؿ تعبَتية حقيقية أخرى فبكنة : أفعاؿ تعبَت الكاتب والفناف "

االنفتاح الذي يعد حلقة دائما يف امتبلء الكائن ىو الذي وبدد شرط الكبلـ أو الفيلسوؼ، ىذا 

ليتوضح عندنا بأف الكائن  1األوؿ للطفل وكذلك كبلـ الكاتب، وبناء الكلمة شأف بناء اؼبفاىيم"

يعيش وسط شبكة من الدالالت اؼبفهومية اليت تتشبع هبا حياتو العادية.فيسعى لوصفها حبيث أف 

العادل يظهر أمامو كنظاـ من الدالالت اؼبفهومية اليت تربز الكائنات واألشياء، بكيفية عملية ورمزية ، 

الذي يبعده  parlante ده بو الكبلـ اؼبتكلم غَت أنو يبكنو أف يتجاوز ىذا اغباؿ من خبلؿ ما يفي

عن الدالالت اؼبفهومية ويقربو من االنفتاح على إمكانات اؼبغيبة عنو.واليت تتيح لو تعدي أوضاعو 

وىو ليس تعديا 2الراىنة والتعرؼ من شبا على البعد اعبديد لو واؼبسمى ب " ما يتعدى الكائن"

مبا ىو تعد للدالالت اؼبفهومية للكبلـ أو اػباصة بالكبلـ.ذلك أف ميتافيزيقيا  وال من ميداف اؼبثالية وا

ىبلق من الصمت األورل معنا وجوديا يتجاوز بو الداللة  la parole parlante الكبلـ اؼبتكلم 

                                                           
 165موريس مرلو بونيت، ظواىرية االدراؾ ، مصدر سابق ، ص   1
 165اؼبصدر نفسو، ص   2



 طسٌق إىل األشٍاء ذاهتا  اىثاىث                                                                                                                اىخصٌٌساىفصو 

146 
 

اؼبفهومية فيحقق ىذا اؼبعٌت اعبديد بانبثاقو امتبلء الكائن يف العادل.فينشأ انفتاحا ويتم التحوؿ فورا من 

اغ رمزيا يف داللة مفهومية مؤسسة لعادل الكائن.إذل معنا وجودي.يف اػباصية الثانية وبدد معنا مص

الكبلـ على أنو ليس بًتصبة يف أي اغباالت كاف، فقد رأينا مرلوبونيت يرفض فكرة العقبلنية اليت يكوف 

رب عن وحدة فيها الفكر موجها ومؤسسا للكبلـ الذي ىو ؾبرد ترصبة للفكر على أف اللغة حقيقة تع

الفكر واؼبعٌت يف اآلف ذاتو وىو ما يتحقق بطريقة اهبابية وأكثر تعيينا يف العمليات التعبَتية للكبلـ 

وكذا األعماؿ الفنية : " فهي توجد الداللة كشيء يف قلب النص بالذات فهي ذبعلو  وبيا يف جسم 

د وىي تفتح حقبل جديدا من الكلمات، فهي سبوضعها يف الكاتب أو يف القارئ كعضو حواس جدي

لتجربتنا ىذه القوة للتعبَت معروفة جيدا يف الفن، يف اؼبوسيقى مثبل ، إف الداللة اؼبوسيقية للمقطوعة ال 

ال توجد فقط  parlante وىذا يعٍت أف ظاىرة الكبلـ اؼبتكلم 1تنفصل عن األصوات اليت ربملها"

اؼبوسيقى أو التصوير مثبل واللذاف يعترباف بعامة  يف كبلمنا ولكن أيضا يف العمل الفٍت مثلما يتعلق ب

كنوع من التعبَت الغَت الكبلمي على أف ىناؾ صنفا من العبلقة بُت الكبلـ واؼبعٌت أو الفكر يظهر يف 

العمل الفٍت منجزا الدالالت بكيفية  تعيينية دوف العمل على ترصبتها ، يضيف مرلوبونيت موضحا 

مارل اؼبلموس نظرا ألنو يعرب عن الوجود يف ذاتو، فهو دبوضعو يف الطبيعة  ىذه األفكار " إف التعبَت اعب

كشيء مدرؾ يبكن الوصوؿ إليو من قبل اعبميع أو على العكس يقتلع االشارات ذاهتا شخص 

اؼبمثل ألواف وخاصة الرساـ من وجودىا التجرييب ويلقي هبا يف عادل آخر ، ال أحد يعًتض على أف 

ىنا ربقق بالرغم من اؼبظهر بشأف التعبَت عن األفكار بواسطة الكبلـ فالفكر ليس العملية التعبَتية 

                                                           
 156موريس مرلو بونيت، ظواىرية االدراؾ ، مصدر سابق ، ص   1



 طسٌق إىل األشٍاء ذاهتا  اىثاىث                                                                                                                اىخصٌٌساىفصو 

147 
 

شيئا من الداخل مفعوال وجود لو خارج العادل وخارج الكلمات ، والذي هبعلنا نعتقد بفكر قد يوجد 

لذاتو قبل التعبَت ىو األفكار اليت تكونت وعرب عنها واليت نستطيع تذكرىا بصمت واليت بواسطتها 

 لنخلص للقوؿ بأف  ىذه العملية التعبَتية ىي مرادفة للكبلـ اؼبتكلم  1توىم أف لنا حياة داخلية "ن

parole parlante  ذلك أف داللة العمل التعبَتي وخاصة يف اؼبوسيقى والتصوير تتم بنفس

ذو  ، اؼبعٌت effectureواقبازا  réaliserاؼبنواؿ مثلما يتم يف الكبلـ الذي يشتمل على موقعة 

الداللة الوجودية مث أف عملية التحقق ىذه تتعارض مع عملية ترصبة الداللة اؼبفهومية ، ذلك أف 

ليست ترصبة لشيء موجود أوال ، فكثَتا ما parole parlanteالعملية التعبَتية للكبلـ اؼبتكلم 

ي عملية ، إال أهنا ترصبة دوف نص أصيل دبعٌت أهنا تراع une traduction يوصف بأنو ترصبة 

التعيُت الواقعي واغبسي ألننا حينما نتكلم أو نكتب فحقيقة أننا نًتجم ذبربة إال أننا لن نتوصل إذل 

يستعُت يف parole parlante ذلك أف الكبلـ اؼبتكلم  2ربقيق النص إال بالكبلـ الذي يوجده 

ومية واإلبتعاد عن انتاجو على الصمت األورل والذي يقطع كل صلة قائمة سلفا مع الداللة اؼبفه

الًتصبة احملضة وىو ال ىبص جانبا واحدا ، مثبل الفلسفة أو الفينومينولوجيا بل يتعلق باألخرى حبقوؿ 

حبث ـبتلفة سبكن أكثر يف اإلقًتاب من طابعو األساسي مثل : علم النفس اللغوي وعبلقتو بالقدرات 

 la وإذا كاف الكبلـ اؼبتكلم  3تو بالعلمياللسانية الوظائف اللغوية األدبية ، الفكر اؼببدع وعبلق

parole parlante  يف حقيقتو يعرب عن ذلك التحقق واالسباـ للمعٌت الفكري، فؤلنو وبوي جانبا
                                                           

 156ص موريس مرلو بونيت، ظواىرية االدراؾ ، مصدر سابق ،    1 
2 Mourice merleau ponty , résumés de cours , collège de France , 1952 -1962 p 41  
3 Stofan kristensen,op,cit, p 134 
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فباالضافة إذل أف ىذا  l’intention sinificativeآخر مهما وىو ما يعرؼ بالقصد الدالرل 

سابقا أي أنو ال يعود إذل اؼببدأ العقبلشل الذي الكبلـ ليس ذو طبيعة ذاتية وال موضوعية كما أشرنا 

وال إذل اؼببدأ التجرييب الذي   arbitrairementهبعل من الذات اؼبفكرة مركبة لو بطريقة اعتباطية 

هبعل منو ؾبرد استجابة ورد فعل ؼبؤثر فيزيولوجي فإنو يكوف فيو القصد الدالرل يف حالة النشوء، ىنا 

 ال يبكن ربديده بشيء طبيعي فهو يلتحق بذاتو يف ما يتعدى الكائن يتمحور الوجود باذباه معُت

اػباصة، فالكبلـ ىو الزيادة يف وجودنا عن  1ومن أجل ذلك فهو ىبلق الكبلـ كسند ذبرييب لكينونتو

 الكائن الطبيعي" إنو القصد الدالرل والذي يكوف يف حالة النشوء.

الدالرل ؟ وما الذي يبكننا أف نكشف عنو من  لكن السؤاؿ اؼبطروح ىنا ىو : ماىو ىذا القصد

 خبللو ؟

يعرفو مرلوتونيت  على ذلك بأنو ذلك النقص أو الفراغ الذي نسعى لتعويضو، فالقصد الدالرل 

اػباص يب أو باؼبستمع الذي هبده يف اصغائو ليس شبرة فكرية ، بل إنو فراغ ؿبدد نسعى إذل تعويضو 

لذلك فهو ليس فعل كشف ؼبوضوع  2لى ما ىو أو على قيل سلفابالكلمات بزيادة ؼبا أريد قولو ع

سابق لوجوده يف العادل وإمبا ينجم باألحرى من حدث أنو ال وجود ؼبوضوع يكشفو، فهو يعرب عن 

فقط يف كثافة الكائن : فقصد الكبلـ ال يبكن أف  zone de vide نقص أو منطقة من الفراغ 
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كالغلياف لسائل معُت عندما تتكوف بُت كثافة الكائن مناطق من يوجد إال يف ذبربة مفتوحة وىو يبدو  

، إنو ال يتوجو كبو أي كائن موضوعي فليس لو أي عبلقة تبادلية قصدية 1الفراغ وتنتقل إذل اػبارج "

ألنو يوجد الكبلـ ويربزه بفضل النقص اؼبطلق حبيث ال وبدثو بكلمات حدسية دبوضوع قصدي وامبا 

 موجودة فعبل. وىذا ما يعٍت أف ماىية الوجود تنحصر يف البلكائن وىي دبوضوع أو بكلمات غَت

تتطلب دائما ما يدعم ىذا البلكائن يف عاؼبو، فينشأ الكبلـ ويتوظف كسند لبلكائن اػباص لوجودنا 

الذي ال هبد أبدا مكانتو يف عادل الكائنات الذي وجب إذا أف ينشأ الكبلـ كسند ذبرييب لبلكائن 

ا يبكننا أف نعترب الكبلـ أيضا كزيادة يف وجودنا عن  الكائن الطبيعي يظهر ىنا أف اػباص. وؽبذ

والذي يعترب يف حقيقتو عن   intention sinificative الكبلـ ينتج من خبلؿ القصد الدالرل 

نقص يسعى بو اإلنساف اؼبتكلم أف يدعم عادل الكائنات اليت تظهر يف البداية كوجود ال كائن فيبزغ  

قائما على أساس القصد الدالرل الذي ال يعود إذل أي parlé ـ جديد مطلقا يف عاؼبنا اؼبتكلم ككبل

موضوع سبق وجوده وإمبا إذل نقص مطلق لتتحدد وظيفة الكبلـ على أنو ليس ؾبرد ترصبة ؼبعٌت أو 

بل اذا أق parole parlante لفكرة وامبا كتموقع وربقق ؽبما، فبل يوجد معٌت للكبلـ اؼبتلك 

بكبلـ أوؿ رجل قد   parlante عملية الكبلـ ذاهتا ، وؽبذا كنا قبد مرلوبونيت يقارف الكبلـ اؼبتكلم 

، واحملب الذي يكشف عن إحساسو أو الكاتب ا الطفل الذي ينطق بكلمتو األوذلربدث وكذ

 premier paroleوالفيلسوؼ اللذاف يوقظاف ذبربة أولية بكبلـ أصيل على أف الكلمة األوذل 
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 1عملية إعادة تنظيم الدالالت اؼبكتسبة وانتاج معنا جديدا  effectuer تتضمن يف كل نطق اسباـ 

يأيت يف شكل كلمات أصيلة، يكوف العامل اؼبشًتؾ بينها أف موضوعها غَت معطى سلفا وأف معناىا  

 غَت ؿبدد قبل نطقها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Thierry yves, op-cit, p 49 
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ظهرت معادل فلسفة التعبَت بطريقة واضحة ألوؿ مرة يف مؤلفاتو لسنوات اػبمسينيات، حبيث  لقد

. أي يف ظواىرية اإلدراؾ ولكن السؤاؿ اؼبطروح ىنا 1945قبد شكلها األساسي يظهر يف مؤلف 

 ىو: على ماذا تنبٍت ىذه الظاىرة للتعبَت داخل فينومينولوجيا اإلدراؾ؟

إليو يف حبث اإلجابة عن ىذا السؤاؿ ىو أف مفهـو التعبَت يتشكل  إف أوؿ ما يبكن اإلشارة 

 Un acte d’auto réalisation de la conscience كتموقٍع للوعي.

الشكل، وىنا يبكننا أف نعود إذل التعريف احملدد الذي وضعو مرلوبونيت  إنو يتحدد ويتوّظف هبذا

 la conscience etربديدا يف عملو لو،والذي ذبلى يف دروسو اليت قدَّمها يف السربوف و 

l’acquisition du langage    الفعل ". على أف التعبَت ىو 1950-1949يف فًتة ما بُت

وىو تعريف بسيط ومهم يف نفس الوقت يعتمده فيلسوفنا  ويتحقق الفعل" ذاتو الذي بِو يتموقع

وكاف مرلوبونيت قد وضَّح ربقق خبصوص ىذا اؼبوضوع. إنو الظاىرة اليت يتحقق فيها الوعي ويتموضع، 

يف ظاىرة    auto_ transcendance de la conscienceظاىرة التعبَت كتعاٍؿ للوعي 

ثنا عنها يف َمباحثنا السابقة،ذلك أف ظاىرة التعبَت  la parole parlanteالكبلـ اؼبتَكَلم  اليت رَبدَّ

درؾ 
ُ
يف ظواىرية اإلدراؾ والذي يظهر أيضا يف عند مرلوبونيت ذبد أصالتها يف ىذا التعارل للوعي اؼب

 ظاىريت الكوجيتو وإدراؾ اآلخر.

فكيف َمثّػَلت ىذه اؼبسائل ؾباال لظواىر يف التعبَت تتضمن فعل تعارل الوعي؟ وما ىي طبيعة 

 العبلقة اليت نتمكَّن من ربديدىا بُت ىذا الفعل وظاىرة التعبَت؟
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تكلَّم  أواًل :
ُ
و الذي   la parole parlanteظاىرة الكبلـ و فيها نتحدث عن الكبلـ اؼب

تكَّلم 
ُ
الذي يَعتِمد أساسا على َترُسبات الدالالت la parole parlée  يتميز عن الكبلـ اؼب

فيفعل و وبقق معناه،و الذي ىو    silence primerاؼبفهومية ، إنو يَتولُد عن الصمت االّورل 

ا جديًدا ُمقارنة بالدالالت اؼبوجودة أصبل ألنو دل يكن يوجد قبل سبوقعو ذاتو من خبلؿ كليا معنً 

الكبلـ ، هبذا اؼبعٌت فإف الكبلـ عند مرلوبونيت أزاح كلية اؼبفهـو التقليدي للفكر الداخلي فما يتوضح 

. فاؼبعٌت يتوحد   يف الكبلـ ليس فكرًا سابق الوجود خارج الكبلـ ولكن معًنا ال يظهر إاّل مع الكبلـ

َتَكَلم 
ُ
، وهبذا فإف اؼبعٌت للكبلـ يتمّيز   la parole parlanteكلية بالكبلـ يف ظاىرة الكبلـ اؼب

، إذا فإف التحليل (1)عن اؼبفهـو اؽبوسررل للداللة كماىيٍة مثالية لشكل اؽبوية ودعامة ؼبوضوعية العلم

م ما يقولو وأف ىناؾ يف الكبلـ عبلقة غَت منفكة اؽبوسررل للّداللة يَفًتض دائما أف من يَتحدث يَفه

َتكَلم 
ُ
ؼبرلوبونيت يتموقع دوف  la parole  parlanteبداللٍة  مثالية وموضوعية ، َغَت أف الكبلـ اؼب

َتَكَلم 
ُ
أي فهم قبلي ؼبا ىو يف الكبلـ فهو ليس ركيزة ؼبوضوعية العلم كما يأيت انطبلقا من الكبلـ اؼب

Les paroles parlées    (2)بكبلـ مؤَسس أنو بأفعاؿ تعبَتية يقينية يصبح فبكناinstitue  

،   phénomène sonoreوأكثر من ذلك فإف ىذا الكبلـ التعبَتي احملض ليس ظاىرة صوتية 

ال يتمحور باعبانب الصويت للكلمة أو بصوت الكبلـ يشحذ أصالتو   parlanteفالكبلـ اؼبتَكَلم 

                                                           
(1(Jocelyne Benoist , entre acte et sens , la théorie phénoménologique de la 
signification (paris vrin ,coll 2002, p10 ) 
2-Ibid, P10 
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ضع بُت قوسُت كل األصوات والدالالت اؼبفهومية للكلمة  فالكبلـ إذا يف الصمت األوؿ ، والذي ي

 ظاىرة تعبَتية .

 la parole parlanteظاىرة الكوجيتو ىي ظاىرة تعبَتية ؿبضة للكبلـ اؼبتَكَلم   ثانيا :

حبيث تلعب باؼبوازاة دورا أساسيا و حاظبا يف نظاـ الذاتية،ذلك ألف البنية الذاتية عند مرلوبونيت 

و الكوجيتو   le cogito silencieuxنقسم إذل صنفاف من الكوحيتو : الكوجيتو الصامت ت

ىو ذو طبيعة مقًتنة بالكبلـ  parlé، وذلك أف الكوجيتو اؼبتكِلم  le cogito parléاؼبتكلم 

يبقى دائما يف الصمت وليس الكبلـ ،  silencieuxاؼبؤسس وليس بالكبلـ ، الكوجيتو الصامت 

وَبضِّر تفكَتنا اػباص و القائم على اإلستدالؿ الذي يوضح كبلمنا العادي  parléؼبتكِلم الكوجيتو ا

و الشائع يعكسو الكوجيتو الصامت والذي قبده قبل كل كبلـ غَت أف ىذا الكوجيتو دوف كبلـ 

بالنسبة "la transcendance active" التعالي الفعالوالذي يستند عليو وعينا يَثُبُت يف 

:   auto _ transcendanceلفيلسوفنا فالوعي أساسا ىبتص كتعاؿ فعَّاؿّ أي كتعاٍؿ تلقائي 

إف الوعي يعمل على التعارل التلقائي وىو يكوف بالنسبة ؼبرلوبونيت ما ىية الذاتية ذاهتا ، مثَّ أف ىذا 

اوزة ىذا اللُّبس الوعي وىو يعمل على التعارل فإنو يكوف مصحوبا بغموض أساسي يوجد فيو وجمل

 cogito silencieuxاؼببلـز للوعي وىو يف مرحلة التعارل فإننا نستند إذل الكوجيتو الصامت

ذلك ألف فلسفة مرلوبونيت ربوي تعارضا و تناقضا   non-êtreوالذي ىو عبارة عن رد لبّلكائن

قبد فيو البلكائن يف  نشيطا بُت الكائن و البلكائن و يعّد الكوجيتو الصامت اؼبدار الوحيد الذي
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 ،"ال أصبح بالكامل شيئا يف العادلعاؼبنا اؼبليء بالكائنات ، يكتب مرلوبونيت هبذا اػبصوص قائبل 

ذلك البلّكائن الذي ُيكوِّننا يصبح فما زبتص بو الذاتية عند  (1)ينقصٍت دائما امتبلؾ الوجود كشيء "

، وىذا البلّكائن ليس الشيئا وال عدًما ولكنو ما مرلوبونيت ىو ذلك النقص للكائن يف مقابل البلّكائن

فِانطبلقا من إسباـ parole parlanteيتموقع يف التعارل التلقائي للوعي، إذا يف الكبلـ اؼبتَكَلم 

 leالبلّكائن سيحضر ال كائن جديد ويتأسس وىذا التأسيس للكائن يُبّثل ربديدا العادل الفينومينولوجي

mode phénoménologique   بالنسبة ؼبرلوبونيت فإف الفكر يتعاذل يف الكبلـ، يعٍت أّف

 التعارل التلقائي للفكر يتموضع أساسا بوسيلة الكبلـ.

والذي  parole parlanteوإمبا كبلما متكلما  parole parléوالذي ليس كبلما متكلم 

ىو بالنسبة لو الكبلـ اليقيٍت الوحيد والتعارل أيضا، فالوعي يتعاذل باستخداـ البلكائن اػباص لوجودنا 

 ، والذاتية تعٍت ؾباؿ صبيع ربققات وسبوضعات الوعي.parlanteيف الكبلـ اؼبتكلم 

دراؾ تقود إذل إف مشكل اآلخر يعترب عموما كحجرة عثرة أماـ فينومينولوجيا مرلوبونيت يف اإلثالثا:

، رغم أنو يسعى إذل بناءه وفق ما يتناسب مع مشروعو الفلسفي.ذلك أف (2)اػبيبة و اإلخفاؽ 

العديد من الباحثُت اعتادوا على التفكَت أف مرلوبونيت دل يتخلص يف األخَت من اؼبشكل التقليدي  

إذل رد و ربويل غَتية  لآلخر، فمن جهة ىو قد إكتشف التجربة التوفيقية للجسد و اآلخر ىو سعيو

                                                           
 143موريس مرلوبونيت ظواىرية اإلدراؾ، مصدر سابق ص  (1)

(2) Renaud Babaras ,de l’être du phénomène, sur l’ontologie de Merleau-Ponty 
(Grenoble , milloncoll, krisis ,1991,p51 
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وُبيل حسب ِاعتقاد العديد إذل  cogito silencieuxاآلخر بوعي مبٍت على الكوجيتو الصامت 

أف اغبل اؼبرلوبونيت غَت كاٍؼ كلًيا حبيث أننا ال ندرؾ مع ذلك اغبقيقة يف عبلقة ضبيمة مع مفهـو 

ـ على أساٍس من بناء التعايش الكوجيتو الصامت،  فبالنسبة ؼبرلوبونيت فإف إشكالية اآلخر تقو 

coexistence  مع ىذا اآلخر ، وىذا التعايش يصبح فبكنا ربديدا من خبلؿ التعارل التلقائي 

auto-transcendance   للكوجيتو الصامت و الذي ليس كذلك إاّل ألنو يوضح داللتو بأنو

ايت حبيث نلتقي ونتعايش مع يتعاذل بالضرورة فيخرج من صمتو اػباص كبو العادل االجتماعي و البينذ

 
ُ
ضمر كبو اآلخر يف عادل اجتماعي ، إف التعايش مع اآلخر يستند على التعارل التلقائي للكوجيتو اؼب

 ، فإذا كنا اجتماعيُت فنحن ؾبربوف على اػبروج من صمت وجودنا و التعارل كبو اآلخر.اآلخر وعاؼبو

بَت واؼببنية على تعارل فعل الوعي وإسبامو يف لقد مثػََّلت ىذه الظواىر ميدانا لتجلي ظاىرة التع

الواقع الذي توضِّح يف ىذه الظواىر الثبلث كعملية تعبَت يبكننا نُػَعرِّفها بأهنا " الفعل ذاتو الذي من 

خبللو يتموقع الوعي " يف فينومينولوجيا اإلدراؾ وأف كل خصائص ىذا الفعل ىي خصائص التعبَت 

 ذاتو.

فإف التعبَت ىو إسباـ للمعٌت  la parole parlanteإذا وكما رأينا مع فكرة الكبلـ اؼبَتَكَلم  

الفكر وليس أبًدا ترصبة لو ، فليس ىناؾ أي نص أصلي ُيًتَجم يف التعبَت اؼبقوؿ باػبصوص، ذلك أف و 

يُبوقَػُعًنا غَت موجوٍد التعبَت ليس ترصبة للنص األصلي فهو ال يًتجم داللة مفهومية و لكنو يُبوَضُع و 

بعبارة أخرى فأف التعبَت ىو والدة معًنا جديد .لذلك وجب أف مبيزه عن الفعل  قبل ىذا اإلسباـ،
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، فالتعبَت ليس لو أي موضوع يكشُفو وال موضًعا يسُده ولكن  القصدي باؼبعٌت اؽبوسررل للمفهـو

َت، كذلك فإنو إذا كاف التعبَت يوَصف باألحرى يعبلؼ نقًصا ؽبذه اؼبوضوعات اليت تربر تكوُّف التعب

يف فينومينولوجيا اإلدراؾ كتعاٍؿ تلقائي للوعي وىو التعريف الذي قدَّمو مَتلوبونيت يف سنوات 

، غَت أف ىذا التعبَت ال وُبَدد  auto-expressionاػبمسينات ، فالتعبَت إذا ىو تعبَت تلقائي 

فكر باطٍت موجود سابقا ، ولكنو يتألف بالتعارل  ىنا باؼبعٌت السيكولوجي فهو ال يشتمل على ذبلٍ 

منا أف خاص بوجودنا كما أف فكرة مرلوبونيت عن اآلخر تعل  non-êtreؿبقًِّقا ومتًما لبلكائن

حَدَدت اجملاؿ الذي يتعاذل فيو ىذا الوعي و العادل حبيث أف الكوجيتو الوعي وجب أف يتعاذل و 

لضروري أف يتعاذل كبو العادل البينذايت ، فالتعايش مع اآلخر الصامت ال يبقى يف الصمت اؼبنعزؿ من ا

يًتكز على ىذا التعارل اؼبتصل للوعي وىذا يدؿ باؼبساواة على أف التعبَت ليس فعبل ؿبتمبًل للوعي 

، بل يبكننا القوؿ أف التعبَت يؤسس لشرط إمكانية ذبربتنا فهو فعبل أساسا وقاعدًة لكل ذباربناولكنو 

ة متعالية، فَتفض مرلوبونيت باستمرار اؼبثالية الكانطية اعبديدة يف فينومينولوجيا اإلدراؾ غَت ذبربة وعملي

أف ىذا ال يعٍت بأنو زبلى عن التأسيس اؼبتعارل ألرض ذبربتنا. بل بالعكس إنو يبحث دائما عن بعد 

 ترسندنتارل جديد ىو التعبَت.

ؤِسَسة لعملية التعبَت يف ظواىرية 
ُ
يّتضح لنا من خبلؿ ؽبذه التحليبلت اػبصائص اؼبختلفة اؼب

اإلدراؾ. فنفهم إذا أف مفهـو التعبَت الذي مت التعبَت عنو يف سنوات اػبمسينيات كتموقع تلقائي 

auto-réalisation  يف شكل فعل  1945للوعي كاف قد ظهر وتوّظف أصبل يف مؤلَّف عاـ
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للوعي، باإلضافة إذل ىذا فإف ىناؾ ثبلثة مفاىيم أخرى auto-transcendance ٍؿ تلقائي تعا

جد مهمة سنتطرؽ ؽبا حىت تّتضح لنا أكثر ماىية مفهـو التعبَت يف الفينومينولوجيا أال وىي اإلدراؾ 

perception اعبسد،le corps  والعادلle monde حبيث ركََّزت فينومينولوجيا اإلدراؾ على ،

الذي ىو ربليل يرتبط و  corps phénoménalالتحليل الفينومينولوجي للجسد الظواىري 

وجسدية،فقد سعى يف أوؿ أعمالو على anonymeارتباطًا وثيقا بعملية ادراكية لذاٍت مقفلة 

، الروح و اعبسد ، الداخل لثنائية الكبلسيكية بُت: الذات واؼبوضوعالتغلب على ـبتلف التفرعات ا

العمل على تعميقها و اِثرائها طواؿ مشواره الفلسفي ليس إخل... وربَطها باعبسد واإلدراؾ و اػبارج و 

 leفقط يف الفينومينولوجيا ولكن حىت يف كل مؤلفاتو األخرى اؼبتأخرة. باإلضافة إذل مفهـو العادل 

monde تية بالنسبة والذي يُػَعدُّ ىو اآلخر من اؼبفاىيم األساسية يف فكر مرلوبونيت حبيث أف الذا

" حبيث ال يبكنها أف توجد   être au mondeللفيلسوؼ ىي باألساس" وجود يف العادل 

ُمنَفِصلة عن العادل فهي دائما يف مبلزمة لو ، ليشكل العادل مع اعبسد و اإلدراؾ ثبلثيًة مهمة يف 

دورىا الذي تلعبو و كذا الفينومينولوجيا ، بقي لنا أف نوضِّح معناىا خاصة يف عبلقتو دبسألة التعبَت و 

يبثِّل مفهوما عمليا  l’expressionرابطتها اليت ذبمعها بو ، وىو ما يسمح لنا بالقوؿ بأف التعبَت

concept opératoire   باؼبعٌت الفينكي نسبة إذل )يوجُت فينك( للعبارة وأف اإلدراؾ و اعبسد

 والعادل أيضا سُبَثِّل مفاىيم رئيسية. 
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دراؾ فهو من اؼبسائل اعبوىرية يف فلسفة مرلوبونيت و أكثر من ذلك ىو مسألة إذا حبثَنا يف اإل

تتقارب مع الفلسفة الفينومينولوجية ؽبوسرؿ يف سنوات الثبلثينات حىت قبل البدأ يف إقباز عملية 

لتحديد سبوين الصندوؽ الوطٍت للعلـو  1934األوَّلُت فقد كَتب مرلوبونيت يف مشروع عمل َقدَّمو يف 

َعنَوف بطبيعة اإلدراؾ و 
ُ
: "ىناؾ دراسة جديدة لئلدراؾ  la nature de la perceptionاؼب

عاِصر للبحوث الفلسفية والتجريبية : من خبلؿ التَّجلي 
ُ
 parتظهر لتُبَػرَِّر من خبلؿ التطور اؼب

l’apparition ُوّجهة ، يف أؼبانيا ربديدا ىناؾ فلسفات جديدة تَضع
ُ
 ؿبل السؤاؿ األفكار اؼب

سّدَدة للنقدية الكانطية إذل غاية ىيمنة السيكولوجيا كما يف فلسفة اإلدراؾ"و 
ُ
، ذلك أف (1)اؼب

الفلسفات اعبديدة اليت يتحدث عنها ىنا تصف أولوية فينومينولوجيا ىوسرؿ " غَت أننا سنجد بأنو 

: لئلدراؾ فيهاز على اعبانب اغبسي سيختلف معو الحقا فهو حقا يعود للفينومينولوجيا ولكن بالًتكي

"إف الفينومينولوجيا والسيكولوجيا اللذاف نرانبا و نستلِهُمُهما يوجِّهاف انتباىنا ؼبا يساعدنا إلعادة 

فهدفو الفلسفي من الفينومينولوجيا )2(النظر يف مفاىيم الوعي و اإلحساس إلدراؾ سبييز الوعي "

واإلحساس ، فالفينومينولوجيا ىي إذا اؽبوسرلية يشتمل على مساعدتنا يف مراجعة مفاىيم الوعي 

تُعَتبَػُر بالنسبة لو كفلسفة جديدة لئلدراؾ و اإلحساس تَػَتطّلُب "العودة إذل افًتاضات اؼبفهـو 

 )3(الكبلسيكي لئلدراؾ "

                                                           

57موريس مرلوبونيت،ظواىرية اإلدراؾ، مصدر سابق،ص -(1) 
 80، صنفسومصدر (2)

28مصدر نفسو.ص  (3) 
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قد أخذت   gestaltpsychologieوعلينا أف نشَت أيضا أف السيكولوجيا اعبشطالتية

رلوبونيت عن اإلدراؾ ، الذي دل يكن مقتنعا باؼبناىج ونتائج باؼبوازاة مكانا مهما يف كل تفكَت م

اؼبعاصرين فقد حاوؿ البحث  pathologieالتحليبلت اليت نتجت عن الفيزيولوجيا وعلم األمراض 

هبذا اؼبذىب الذي عن كيفية أخرى ؼبعاعبة ظاىرة اإلدراؾ ضمن ىذه السيكولوجيا اعبشطالتية أي 

 و فرتيمرKohler، كوىلرGoldsteinولد شتاين ، غGelb: جلب طوََّره كل ِمن

Werthemerإفَّ اعبشطالت ، gestalt تنظيم تلقائي للحقل بالنسبة إذل مرلوبونيت ىي" :

 )1(اغبواسي والذي يتعلق برفع مفًتضات عناصر كل ذاهتا اؼبفصلة يف كلٍّ اؼبمدودة"

اؼبوضوع ال يوضع بداللتو  بالنسبة للسيكولوجيا اعبشطالية فإف" ويقوؿ عنها يف موضوع آخر:

، فقد استقى مرلوبونيت ربديدا ىذه  )2(يستحوذ يف إدراكنا على بنية خاصة :بنية لصفة على أساس " 

الفكرة أي "بنية صفة األساس " لبناء نظريتو اػباصة عن اإلدراؾ لذلك كنا قبد مؤَلفو األوؿ بنية 

قد عاجل موضوع " فهم عبلقات الوعي   la structure du comportementالسلوؾ 

 باإلنطبلؽ أصبل من ىذه الفكرة اعبشطالتية .)3(بالطبيعة " 

إف ىذه السيكولوجيا اعبشطالتية قد أظهرت بالنسبة ؼبرلوبونيت قرابة مع الفينومينولوجيا اؽبوسرلية : 

بونيت مبلحظة يف ذلك أف الفينومينولوجيا ليست بعيدة عن السيكولوجيا ويف ىذا الشأف يضع مرلو 

                                                           

84موريس مرلوبونيت، ظواىرية اإلدراؾ، مصدر سابق، ص -(1) 
86اؼبصدر نفسو، ص- (2) 
90اؼبصدر نفسو، ص- (3)  
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: " إف األعماؿ الفينومينولوجية اػباصة مثل  finkعملو الذي ذكرناه سابقا مشيدا بأعماؿ فينك 

الذكرى و الصورة اليت نشرت بأعماؿ فيتو ليست من غَت نتائج ذات سيكولوجيا  و معوضة ؽبا ، 

للسيكولوجيا و إنعاش فالتجديد الذي نتحدث ليس إخًتاقا بل إنو يتعلق بتجديد األرضية اػباصة 

اؼبناىج بالتحليبلت  اليت تثبت دائما اؼبعٌت الغَت مؤكد للماىيات األساسية من قبيل الذاكرة إخل ... 

وىو مثل ما كاف أصبل عند ىوسرؿ ، فالسيكولوجيا و الفينومينولوجيا ليس متعارضاف وال يكوناف )1("

قة أف يكونَا تعاونًا خاًصا دبادة البحث يف اإلدراؾ .  خيارًا أو َتعاقُبا منهجيا ، لكن يستطيعاف يف اغبقي

 coopération كذلك فإف السيكولوجيا اعبشطالتية تظهر أماـ الفلسفة إمكانية تعاوف  

راؾ دبجاوزة الفلسفات باإلضافة إذل ىذه التحليبلت اؼبرلوبونتية لئلدللفينومينولوجيا والسيكولوجيا. و 

ويشكل إذا "ذبربة )on ")2راؾ وبقق دائما " ىو دائما يف عادل اجملهوؿ التجريبية ، فإف اإلداؼبثالية و 

انو يشكل صنفا ثالثا للوجود ليتملص يف الوقت  3، وىي سابقة للموضوعية و للوعي"غَت نظرية

نفسو من العقبلنية و التجريبية ، يف اإلدراؾ نستعيد ربديدا االتصاؿ  بالعادل ، و ىو اتصاؿ إدراكي 

اؼبوضوع وال نفكر أنفسنا  يعة سابقة للموضوعية و للوعي :"يف اإلدراؾ ال نفكر ببالعلم ذو طب

فبا نعرؼ عن العادل عن الدوافع ، كبن اؼبوضوع وزبتلط مع ىذا اعبسد الذي يعرؼ أكثر كمفكرين

، وقد استخدـ مرلوبونيت عبارات من (4)عن الوسائل اليت يف حوزتنا إلجراء تركيب ىذا اؼبوضوع "و 

                                                           

.95صموريس مرلوبونيت ، ظواىرية اإلدراؾ ، مصدر سابق ،  - (1) 

.200اؼبصدر نفسو، ص    (2) 

201اؼبصدر نفسو ، ص  (3)  

 (4) 199اؼبصدر نفسو ص  
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، مبلزمة، لتوضيح ىذا اإلتصاؿ اإلدراكي  )accoumplement)1، تزاوج اتصاال أو ارباداقبيل: 

وسابق للوعي بو تستعيد الذات  anonymeو القبل موضعي مع العادل فاإلدراؾ إذا يُفهم كفعٍل 

 اإلتصاؿ مع العادل قبل أي موضوعية.

ة التعبَت : فاإلدراؾ ازاة بدور يف إشكاليإضطلع يف اغبقيقة يف اغبقيقة باؼبو كما أف اإلدراؾ رَبَدَّد و 

فهو فعل هبعلنا ننفتح خارج ذاتنا مع  ،ئي هبعلنا يف إتصاؿ مع العادل، فعل ذا تعاٍؿ تلقافعل تعبَتي

حبيث تتجاوز الذات ذاهتا كبو العادل ذلك أنو يف اإلدراؾ  تصاؿ اللغوياآلخرين باغبضور يف العادل باإل

إذا حبثنا يف اعبسد  كبو العادل اؼبدرؾ بطريقة حسيةنتجاوز اإلتصاؿ اؼبنعزؿ والصامت مع ذواتنا ونتجو 

فإنو ىو اآلخر يبثل رابطة مهمة لفينومينولوجيا اإلدراؾ حبيث أف إكتشاؼ الطبقة الظواىرية لو يعد 

عًدا جديدالو ، وكاف مرلوبونيت قد استقى يف ربليلو الفينومينولوجي للجسد اػباص أمرا ضروريا وب

corps propre (leib) فبا عرض لو ىوسرؿ يف التأىيبلت الديكارتيةméditation 

cartésiennes   "......" و أفكارidées  وكذا من التحليل السيكولوجي و التحليل النفسي

عن ـبتلف التمظُهرات  Jean Lhermitte et Paul Shilderالّلذاف قّدـ ؽبما كل من 

، إف فكرة اعبسد   shéma corporelالبّلقياسية للجسد اإلنساشل و الّرسْيَمة اعبسدية 

مثّلت خاصية أساسية يف فلسفة مرلوبونيت خاصة يف الفًتة   corps phénoménalالظواىري 
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ؿ فإف اعبسد الظواىري ىو ذا وجود سابق يف اؼبكاف األو )1(األوذل وبالنسبة إلشكالية التعبَت

فهو يتميز عن اعبسد اؼبوضوعي   préscientifiqueو للوعي  pré objectifللموضوعية  

corps objectif   ذو الوجود اؼبفهومي " كبناء كيميائي أو ذبميع من األنسجة ، يتكوَّف بشكل

 2تجربة اإلنسانية أو للجسد اؼبدرؾ "إفقاري انطبلقا من ظاىرة أولية للجسد. بالنسبة لنا عبسد ال

فهو الذي ندركو و نعيشو ، إنو  phénoménalوعلى العكس من ذلك اعبسد الظواىري 

جسدنا الذي كبياه و اؼبسخَّر لنا " أكاف األمر يتعلق جبسد اآلخر أـ جبسد الذايت ليس رل أيّة وسيلة 

زه وأذوب فيو ، أنا إًذا  اؼبأساة اليت ذبتاأخرى ؼبعرفة اعبسد البشري غَت أشل أعيشو ، أي آخذ غبسايب

، على األقل بالقدر الذي أملك مكتسًبا معيػََّنا وباؼبقابل حشور ىو كذات طبيعية  رل جسدي

الذي البيولوجيا  ىو يف األخَت ىبتلف عن اعبسد اؼبوضوعي 3كمحاولة مؤقتة لكينونيت التامة "

 دل .، والذي يوجد دائما كشيء من العاوالفيزيولوجيا

غَت أف ىذين الصنفُت من اعبسد ليسا متمايزاف فينومينولوجيا ، أي ليسا منفصبلف بكيفية ؾبزَّأة 

حبيث أف ىناؾ بينهما حركة )4(بل " إف اعبسد الظواىري يُغلِّف اعبسد اؼبوضوعي يف عمقو اػباص "

ا تلمسك ، فاليد كما ىو حاؿ اليداف حينم  )5(متوحدة  دورية غَت أهنا ال تفضي مع ذلك إذل ىوية

                                                           
(1) –Pierre Rodrigo , l’intentionnalité géatrice ,problème de phénoménologie et 
d’esthétique , paris , urincoll 2009,p40 

287موريس مرلوبونيت ، ظواىرية اإلدراؾ ، مصدر سابق، ص  -  (2) 

167ص  ،نفسومصدر  - (3) 

(4)– Pascal Dupond , dictionnaire marleau-ponty op – ut , p41  
(5)  Ibid, P41. 
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اليمٌت و اليسرى ال تَلِمَساِف يف اآلف ذاتو . وىو ما يقودنا إذل فكرة ال اكتمالية تأسيسية اعبسد 

اػباص ، فهو يؤكد مرارًا على مادل يفعلو ىوسرؿ ذاتُو فاعبسد الظواىري ال يؤسس كلية باؼبقياس 

 لص من كل عملية تأملية .حبيث ال يبكنو أْف يكوف يف اآلف ذاتِِو المسا و ملموسا ليتم

ليس فقط جسًدا قبل موضوعي و لكنو corps phénoménal ثانيا فإف اعبسد الظواىري 

يؤسسو أيضا مكانًا لتشابك ؾبموع أنظمة الوجود من قبيل اإلحساس اعبِنَسانِية ، الفعَّالِية ، 

و غَتىا ، يكُتب مرلوبونيت عن وحدة اعبسد قائبًل : "فهو دائًما  )1(االجتماِعية ، الَرَمانِية ، اغبُرِّية

شيء آخر ىبتلف عمَّا ىو ، ىو دائًما جنسية ويف الوقت نفسو حرية ، وىو متجذر يف الطبيعة  يف 

،  )2( اللحظة اليت يتحّوؿ فيها بواسطة الثقافة وىو ليس أبًدا مقفبًل على ذاتِو وال هبري ذباوزُه أبًدا "

ذاتُُو لوجودنا حبيث تتشابك كّل العناصر و اؼبكونات  l’ambiguité د إًذا ىو االلتباسفاعبس

 .)3(الوجودية فتحًتؽ بعضها البعض و تلتق 

ثالثا فإف اعبسد لو دور الوساطة بيننا كبن والعادل حبيث تُػَعدُّ ىذه اػباصية األساسية للمفهـو 

 phénoménologie deىرية اإلدراؾ اؼبرلوبونيت عن اعبسد خاصة تلك اؼبوضحة يف ظوا

perception. 

                                                           
(1) Madison . op .cit p 45 - 46 
(2)Pascal Dupond , Dictionnaire marleau-ponty . op .cit p 42 

167 - 166موريس مرلوبونيت ، ظواىرية اإلدراؾ مصدر سابق ص  (3) 
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. )1(قة الّذات لتكوف حاضرة يف العادلكما َأكََّد على ذلك الباحثوف ، فاعبسد الظواىري ىو طري

، وقد َوضََّح مرلوبونيت ذاتُُو ىذا يف أماكن عدة من فينومينولوجيا اإلدراؾ )2(منفتحًة عليو وناظرًة لو و 

أي العادل ،  )4(أو "كواسطة التصالو بو"  )3(و واسطة الكائن يف العادل" على أفَّ اعبسد "اعبسد ى

ويضيف باؼبوازنة قائبًل :"أملك العادل كفرد غَت مكتمل من خبلؿ جسدي كقوة من ىذا العادل ، إنَّو 

بواسطة اعبسد اػباص ربديدا تتواجد مع العادل فنستعبد اتصالنا اإلدراكي بو فباألحرى نستطيع القوؿ 

كبو العادل .والعادل ىو نقطة ارتكاز  باستحضار َمرَّة أخرى عبارات مرلوبونيت َأفَّ  "جسدي ىو حركة

 .)5(جسدي" 

واضح للمكاف "إفَّ جسدي ىو من  corps phénoménalأخَتًا فإف اعبسد الظواىري 

أف ىناؾ بالنسبة رل بعًدا  يُػَعلُِّمٍِت ما ىو اؼبكاف ألنو ىو يف اغبقيقة واِضُعُو إنَّو اعبسد ىو من يبُتِّ رل

، وىو مطلق لكل ذبربة  )7(عبسدية ليست أنا أفكِّر ولكن أنًا تريد "فالذات ا 6"وقربا، أسفبًل وأعلى

فِانطبلقا منو يصبح بإمكاف كل مكاف أف يتحّدد و يتوّجو فيفتح كل إمكانية إدراكية دوف  أف يوضع 

إذا ىو ذاتو يف اؼبكاف ولكن   le corps phénoménalيف منظور إدراكي ، فاعبسد الظواىري 

                                                           

78الظواىرية ، ص  (1) 

87اؼبصدر نفسو ص  (2) 

286اؼبصدر نفسو ص  (3) 

286اؼبصدر نفسو ص  (4) 

286اؼبصدر نفسو، ص   (5) 

(6)Madaison , op cit p 44 
(7)Ibid , p 160 
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الذي يأخذ و  Existentielلكن ليس اؼبكاف اؼبوضوعي و إمّبا الوجودي ىو باألحرى اؼبكاف و 

 أساسو يف اعبسد الظواىري.

بالعودة إذل ىذه اػبصائص اعبوىرية اليت استعرضناىا بالتفصيل من خبلؿ ؾبموعة التفسَتات ، 

 le corpsفإف ما يبكننا قولو حوؿ اؼبفهـو اؼبرلوبونيت عن اعبسد ، ىو أف اعبسد اػباص الظواىري  

propre et phénoménal  يؤّسس الوسط إستثنائية للتعبَتun moyen 

expetionnel d’expression   ويكتب مرلوبونيت يف ىذا اإلذباه قائبل : " جسدنا ليس

فقط فضاًء تعبَتيا بُت صبيع الفضاءات األخرى ، فليس ىنا سوى اعبسد اؼبتكّوف ، إنّو أصل كل 

لتعبَت بالذات ، ما يسقط إذل اػبارج الدالالت بإعطائها مكانًا الذي الفضاءات األخرى ، حركة ا

، إّف اعبسد اػباص يبثل  )1(يعمل على أف تبدأ بالوجود كاألشياء على مدى أيدينا و ربت أعيِننا " 

بالنسبة للفضاءات األخرى ، حقبل و فضاًءا فبتازًا أولًيا حيث يتحقق التعبَت ، ىذا األخَت الذي ال 

ى اؼبعاصر الزمٍت لظاىرة أف يكوف فبكًنا إال باعبسد اػباص والذي ىو " مكاف أو باألحر  يبكنو

الذي  cogito silencieux، فاعبسد ىو إذا وبنفس الصورة الكوجيتو الصامت  )2(" التعبَت

يلتبس ذاتو لوعينا كشرط إلمكانية كل العمليات التعبَتية لذى هبب القوؿ بأنَّو من دوف جسٍد ال 

يبكننا ربقيق أي عملية تعبَتية. فبالنسبة ؼبرلوبونيت فإف ما يتوضَّح يف اعبسد ىو وجودنا فيكتب قائبل 

عرب عن الوجود ، فهذا دبعٌت كوف يف فينومينولوجيا اإلدراؾ : " إذا قلنا إذا إف اعبسد يف كل غبظة ي

                                                           

123ص  ،  ، ظواىرية اإلدراؾ ، مصدر سابقموريس مرلوبونيت  (1) 
196، ص نفسومصدر   (2) 



 طسٌق إىل األشٍاء ذاهتا  اىثاىث                                                                                                                اىخصٌٌساىفصو 

167 
 

الكبلـ يعرب عن الفكر ، فيما دوف وسائل التعبَت التقليدية اليت ال تظهر لآلخر فكري إاّل ألف عندي 

ى وعنده دالالت لكل إشارة ىي هبذا اؼبعٌت ال رُبِقق اتصاال حقيقيا ، من الضروري كما سنر 

عربِّ عناإلعًتاؼ بعملية أولية للداللة
ً
ت و كاإلعًتاؼ يوجد دبعزؿ عن التعبَت وحيث اإلشارا، حيث اؼب

ارجي ، هبذه الطريقة يعرّب اعبسد عن الوجود الشامل ليس ألنو مرافق خذاهتا تبّث معانيها إذل اػبارج

الروح اؼبركزية اليت يشكل فيها اعبسد و ، ىذا اؼبعٌت اؼبتجسِّد ىو الظاىرة لو بل ألف الوجود يتحقق فيو

ي يتحقق ، هبذا فإف ما يعرب عنو اعبسد اػباص ىو وجودنا والذ )1(غبظات ؾبرَّدة " اإلشارة والداللة 

ؼبقطع ىو التحقُّق يف ىذا ا sens incarné، فما يدعوه مرلوبونيت باؼبعٌت اؼبتجسِّد بدوره فيو

" سيتحقَّق أيضا يف  non-être، ذلك أف وجودنا الذي يتصف بالبلّكائن "اعبسدي للوجود

الذي ىو الوسط األوَّرل للظاىرة التعبَتية ، بعبارة أخرى فإف الوجود ىو اغبركة ذاهتا اعبسد اػباص 

لتموقع " البلّكائن " :"فالوجود غَت ؿبدَّد يف ذاتو ، بسبب بنيتو األساسية ، بإعتبار أنَّو العملية 

ة ، ىذا ما ية مفروضبالذات اليت من خبلؽبا يأخذ داللة أكثر عموميًة ، بإعتبارىا استعادة لوضع

 )2(د غبسابو ووبوؿ الوضعية القائمة"، إننا نسّمي تعاليا ىذه اغبركة اليت هبا يستعيد الوجو يقتضيو اغباؿ

وإذا حبثنا يف العادل مقارنة باإلدراؾ و اعبسد فإننا قبد بأف التفسَت الذي يقدِّمو مرلوبونيت حوؿ 

فقد تطرَّؽ ؽبذا  )3(مينولوجيا اإلدراؾ يف اغبقيقة كافيا وال مًتابطا يف فينو  le mondeالعادل 

                                                           

144 - 143موريس مرلوبونيت ، ظواىرية اإلدراؾ ، مصدر سابق ، ص   (1) 

146اؼبصدر نفسو ص  (2) 

(3)E.Binbent ,Merleau-Ponty , La parole du monde, Alter , revue de phénoménologie  
numéro 6 ;paris, Edition alter ,1998, p38 
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اإلشكاؿ ربت عديٍد من الزوايا مثل اعبسد ، عادل اغبياة ، اغبقل ، الوجود ، إخل... فعلى ىيدغر 

منح مرلوبونيت أنبية كربى ؼبفهـو العادل ، ولكن دوف أف وبدِّد ضرورة بطريقة متطابقة اؼبعٌت و حاظبة 

للعادل يف الظواىرية غَت أنو وجب التأكيد على أف مصطلح  ؼبوقفو الفليض ، فنجد وجهات عديدة

" ظواىرية اإلدراؾ " ثبلثة العادل يبقى أكثر غموضا والتباسا فهو يف اغبقيقة يظهر بأنو يبلك يف 

 monde: كبناء للفكر اؼبوضوعي أي عادل مفكر موضوعي ، كًتابط مع حياتنا اؼبتجسِّدة معاشل

pensé  وكأساٍس ليكوف كائنا أي عادل مدرؾ ، طبيعي ،monde perçu  باطن الذاتية بطريقة

ربرير على األقل  1945وبالرغم من ىذا فإنو يظهر فبكنا يف أطروحة عاـ  )inhumain )1العادل 

 le mondeمعنياف أساسياف حىت إف كانا متناقضاف العادل يف اؼبقاـ األوؿ ىو عادل الكائنات 

des êtres  وىذا ما يُرى بالعادل الفيزيائيphysique au naturel   غَت أف ىذا ال يعٍت

القوؿ بأف العادل ىو موضوع ؿبايت للوعي القصدي ، فقد وضَّحنا سابقا يف عدة مقاطع بأف يف 

الفينومينولوجيا ىناؾ تعارضا بُت الكائن و البلّكائن و إلستعماؿ العبارات اؼبقًتحة من قبل مرلوبونيت 

يف العادل  " العادل باؼبعٌت الكامل للكلمة ليس موضوعا ، فهو لو  lacuneوؿ الذاتية ىي فجوة نق

أو  غبلؼ من التحديات اؼبوضوعية ولكن فيو أيضا شقوؽ و فجوات حيث تسكن فيو الذاتيات

، فقد اكَّدنا عدة مرات على حدث الذاتية الذي 2"ى تلك الفجوات ىي الذاتيات نفسهاباألحر 

، غَت أف ىذا ال يعٍت مع ذلك أف البلكائن يقيم بالصدفة ontiqueرد البلكائن االنطيقي ىبتص ب

                                                           
(1) Madison, op cit, p 55 

272ظواىرية اإلدراؾ مصدر سابق ، ص  (2)  
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يف الذاتية و اليت ىي ذاهتا كائن للعادل بل بالعكس من ذلك إف الذاتية ىي البلّكائن ذاتو يف العادل 

دل ىو إذا ىذا للعا fisseurالطبيعي للكائنات ، وىو ربديدا ما ينعتو مرلوبونيت بالثغرة أو التصدّع 

 األساس للوجود حبيث ال ترتبط الذاتية باعبوىر و البلّكائن .

إف مفهـو التعبَت يلعب دورا معتربا يف ربديد مفهـو العادل اإلنطيقي و الذاتية البلإنطيقية وقد 

ىبلق انفتاحا يف إمتبلؾ الكائن  la parole parlanteرأينا يف الفصل األوؿ أف الكبلـ اؼبتكَلم 

يولد عن الصمت األوذل  parlanteدل ويدعم يف اآلف ذاتو البلكائن للوجود ، فالكبلـ اؼبتكلم للعا

silence primordial  و يبدع إذا موضوعو اػباص ، كينونتو اػباصة اليت تعزِّز البلّكائن اػباص

سس بعدا يت تؤ سبثِّل مع تأسيس و بناء الكينونة ال parlanteلوجودنا ؽبذا ، فإف الكبلـ اؼبتكلم 

ف ذاتو  ، فالكبلـ ينبثق من الصمت اؼبنقطع ومن كل كائن طبيعي و يؤسس يف اآلفينومينولوجيا خاصا

، فالكبلـ ىو أيضا تعبَت يشتمل أيضا على تبديل البلكائن بكائن وتأسيسو كينونتو اػباصة يف العادل

 أنو ينأيت بُت البلكائن والكائن بُت الذاتية )الوجود( والعادل.

فإنو ال يبكننا اعتباره مع ذلك    le monde des êtreإف كاف العادل أيضا عادل الكائنات و 

كموضوع لوعي تأملي أو القوؿ الفينومينولوجيا بأنو كًتابط نومائي للوعي اؼبؤسس ، ذلك أف العادل 

 بالنسبة للفيلسوؼ " ليس كمجموعة مواضيع ؿبّددة ، وإمبا كأفق لتجربتنا ىذا األفق اغباضر

، فالعادل يظهر فقط على شكل عادل للكائنات  1بِاستمرار ىو أيضا قبل أي فكرة ؿبّددة " 

                                                           

328اؼبصدر السابق ، ص  ظواىرية اإلدرلك، مرلوبونيت، –(1)  
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monde des être   غَت أف لو جوانب أخرى ، مثل اإلنساشل و البينذايت ، كما رأينا سابقا ،

 فيؤسس هبذا أفقا متسًتًا وكامًنا وليس ؿُبّددا ؼبختلف أصناؼ التجربة .

ة أساسية أخرى للعادل وىي عدـ اكتماؿ العادل ، يعٍت أف العادل يشتمل ويف مقاـ آخر قبد خاصي

يف ال اكتمالو " فالعادل الذي كما يقوؿ مالرباش ليس إالّ عمبلّ غَت مكتمل فالعادل بالنسبة لو كفردانية 

 للعادل اليت لطاؼبا حلم هبا الفبلسفة اؼبثاليوف  achèvementغَت مكتملة، وأف اإلكماؿ و اإلقباز 

ليست فبكنة مطلقا ، فالعادل يُؤِسس على عكس من ذلك نظاما غَت منتهيا ينفتح و غَت مكتمل 

أبًدا بعملية الوعي ، فالعلم يبقى يف طبيعتو دائما غَت مكتمل وليس ىناؾ أي فعل للوعي يقود إذل 

 إكمالو .

شياء الذي يربز إف ال اكتماؿ العادل يسمح ببدء فكرة أف ىذا األخَت ىو " ذلك اجملموع من األ

بعبارة أخرى  )1(من البّلشكل ويعرض نفسو على جسدنا وكأنو قابل لّلمس و لؤلخذ و لبلجتياز"

فإنو من الضروري بالنسبة للعادل البلّمكتمل " أف يتقّدما كمنفتحُت و أف يرسبلنا إذل أبعد من 

  )2(ظهورنبا احملدَّد ، وأف يِعدانا دائما بشيء آخر لرؤيتو "

نقوؿ أف العادل يبقى ال مكتمبل ، يعدنا بشيء ما سنراه ، سنلمسو ، سنسمعو سنأخذه فحينما 

وسنجتازه ...اخل يعٍت ذلك أف العادل البلّمكتمل يظهر لنا كمجموع إمكانيات لفعلنا اعبسدي مث 

ليس بالضرورة خاصية سلبية للعادل بل إنو يفضِّل البلّاِكتماؿ فإننا  l’inachèvementاكتماؿ 
                                                           

355ص  ،ظواىرية اإلدراؾ ، مصدر سابق مرلوبونيت،  (1)  

272ص  اؼبصدر نفسو،-  (2)  
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ح على اإلمكانيات البّلمتناىية  لتجربتنا ، فالعادل من جهة ىو مليء بالكائنات ، غَت أف ىذا ال ننفت

يدعو للقوؿ بأنو مشبَّع كائنات ألنو من جانب آخر وبوي دائما فجوات "اليت ىي كبن واليت من 

اكتمالو  فننفتح انطبلقا من ىذه الثغرات ومن ال 1خبلؽبا أصبح موجودا بالنسبة لشخص معُتَّ " 

 بإمكانيات ال متناىية للتجربة ، وبذلك فإف مفهـو العادل يف ظواىرية اإلدراؾ ظل هبذين اؼبعنيُت .

لو أيضا رابطة هبذا البلّاكتماؿ للعادل الذي يبنحنا   l’expressionوبذلك فإف التعبَت 

إمكانيات متعددة يبكننا أف نراىا انطبلقا من ىذه الفجوات اؼبهمَّة واليت ىي كبن ذاتنا ، إف عملية 

ىذه اإلمكانيات اليت يبنحها لنا العادل بعبارة أخرى فإف التعبَت ىو  التعبَت تشتمل على حدث ربقيق

عادل البّلمكتمل وإذا كّنا نقوؿ بإسباـ العادل وتكميلو فإف ذلك ليس فبكنا بالنسبة لنا فعل وباوؿ إسباـ ال

وىو يتشابك أيضا  achèvement بالوعي اؼبثارل ، إف التعبَت يتموقع يف البّلهنائي هبذا االكتماؿ 

 مع بنية العادل اليت تعترب ؿبركا للتعبَت.  

 

 

 

                                                           

177ظواىرية اإلدراؾ ، مصدر سابق، ص  مورلبنيت،-  (1) 



 

 
 

 

 

 



 طسٌق إىل األشٍاء ذاهتا  اىثاىث                                                                                                                اىخصٌٌساىفصو 

173 
 

لقد عاعبنا يف اؼببحث السابق إشكالية التعبَت فرّكزنا على حبثنا كما جاءت يف ظواىرية اإلدراؾ، 

 laوننتقل يف ىذا اعبزء لنعاجل ىذا اؼبوضوع األساسي كما جاء يف اؼبرئي والبلمرئي وكذا نثر العادل

prose du monde ىذا حبيث أصبحت إشكالية التعبَت ربتل مكانا أوال يف كل فلسفة ،

يبين كيف يمكن لئلتصال باآلخر والفكر أن مرلوبونيت. ففي ِكبل ىذين اؼبؤلفُت كاف وباوؿ أف " 

، وىذا ما يدؿ على أف مرلوبونيت يف سنوات  1" ُيستعادا و يتجاوزا اإلدراك الذي نُلقُن بو الحقيقة

اػبمسينات أصبح يطرح السؤاؿ : فيما ىو وراَء اإلدراؾ ؟ بالبحث عن ماىو أكثر جذرية من 

 اإلدراؾ.

ؤَلف، فإننا سنعود إذل األعماؿ 
ُ
وقبل أف نعرض ؼبا جاء بو اؼبرئي والبلمرئي ومدى أنبية ىذا اؼب

اىرية اإلدراؾ وكباوؿ أف نتعرؼ على الصلة اليت تربطها دبشروع األوذل اؼبتمثلة يف بنية السلوؾ وظو 

سنوات اػبمسينات. إّف اؼبؤلفُت األولُت ؼبرلوبونيت يركزاف أساسا على حبث إدراؾ اعبسد ، فلكل 

 la structure du منهما وظيفتو اػباصة يف الفلسفة األوذل ، ففي بنية السلوؾ 

comportementوىو ىبتصُّ  1942 – 1938 سنوات وىو أوؿ مؤلف كتبو ما بُت ،

حيث ركَّز الفيلسوؼ على جلب "   la gestalthéorieقبل أي شيٍء بالدراسة اعبشطالتية 

مفهوم موضوعي للجسد ببنية سلوك والتي تّتِصل أصبًل بأمر األشياء ، كُكلية تُفهم في إدراك 

ا عن الذات واؼبوضوع واقًتح ظاىرة ، كما َقَدـ نقده للمحاولة الكبلسيكية يف حقيقته 2" الُمشاىد

                                                           
1- Mourice Merleau-Ponty , parcours deux 1951 – 1962 – p37 
2- Merleau-Ponty , parcours , op.cit,  p17 
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 1un phénomèneأساسية تتملَّص من ىذه احملاوالت ، أالَ وىي : الظاىرة اؼبستعرضة للبنية 

transversal de structuration  بُت اؼبؤثِر ورد الفعلles stimuli et les 

réactions دة وليست بوعي أو بعبلقة داخلية بُت اؼبعٌت الوضعية واإلجابة ، بظاىرة ليست دبا

درؾ 
ُ
، كما حاوؿ مرلوبونيت يف ىذا الكتاب أف  2روح وإمّبا بتزاوج للروح باعبسد يف بنية العضو اؼب

خارجي لئلنساف    troisième dimensionيكشف صلة الذات باؼبوضوع بُبعٍد ثالثٍ 

ات عارفة اؼبدرؾ ، ذلك أف اؼبسار اإلدراكي يظهر بعبلقات وبوضعيٍة ووسٍط ليس من إحداث ذ

ؿَبْضة بل إنو يستند باؼبوازاة على أف ىذا الظهور للذات اؼبدركة يستِند ببعد ثالث ُيبلَحظ كنظرة 

شاىٍد غريب. يف اؼبقابلخ
ُ
لم يعد يؤّكد  على حدث مجيء ، فإنو يف ظواىرية اإلدراؾ " ارجية ؼب

لعبلقة الفريدة بين الذات السلوكات اإلدراكية ، وإنّما على تعيينها في ذاتها لتتُبع تحليل ىذه ا

، فالسؤاؿ دل يعد يستند على ظهور اػبارج و ؾبيء الذات اؼبدركة وإمّبا على 3"  وجسدىا والعالم

تنصيبها بداخل ىذا الظهور ذاتو . ذلك أّف مرلوبونيت كاف يبحث يف الفينومينولوجيا على توضيح 

 مفّكر مطلق  أوspectateur   étrangerالذات اؼبدركة ليس كُمشاىد غريب 

penseur absolu وإمّبا كنظرة على العادل ، ربضر فيو دبركزية يف إدراكاهتا ، يعٍت كوجود يف ،

فالذات اؼبوضوعة ؿبل سؤاؿ ىنا ال تُفَهم كُمبلحٍظ غريٍب وإمّبا  un être au mondeالعادل 

                                                           
1- Merleau-Ponty , parcours , op.cit , p14 
2- Ibid, p38 
3- Ibidp39 
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وإمّبا وجب وضُعها يف ىي مبلزمة للعادل ، ولكي نضعها يف تبلزـٍ لو فهي ُتصبح كوجهة نظٍر خارجي 

 باطن الذات نفُسها.

، فإّف ة لتحديد قدـو الذات ببعٍد ثالثٍ لذا فإنّو إذا كانت بنية السلوؾ تشتمل على كيفية خارجي

موضوع فينومينولوجيا اإلدراؾ قد اختص بوضع يف باطن ذات ىذا اجمليء ، فكبل الكتابُت ؽبما نفس 

وإعادة كشف الذات اؼبدركة ، باختبلؼ  (1)اؼبوضوع واؽبدؼ بإعادة النظر يف فكر العادل واإلدراؾ 

باألحرى يف الطريقة يكمن فيما وبدثو أحدنبا بكيفية ظاىرية خارجية واآلخر بكيفية باطنية ، أو 

 يكمل هبا أحدىا اآلخر.

وإذا عدنا اآلف إذل األعماؿ اؼبتأخرة خاصة نَثَر العادل واؼبرئي والبلمرئي فهي يف مقابل األعماؿ 

من اآلن نعتبر أن "  une théorie de la véritéاألوذل تشًتي يف بلوغ نظرية للحقيقة 

لصامت أين توجد الحقيقة و الذي يُعرِّف ما ىو أكثر من المدرك ىو حقل المعرفة الخاص ا

الموضوعات بالوصول الى علم شمولي يتحدد بخصائص من وضعيتنا ، ذلك أن المدرك ليس 

صفة لتمظهرات بسيطة ، وأن الفهم المحض لم يقد منبعا جديدا في المعرفة ، إننا ننظر كيف 

مرلوبونيت قد ركز عل مشروعو اعبديد ؽبذا فإف  (2)"تصبح ألفتنا االدراكية بالعالم معيشة و متبلحمة

و الذي يشتمل يف حبثو بفحص متمعن للحقل اؼبعريف اؼبقوؿ خباصة و الذي يتموضع فيما وراء 

االدراؾ ، وكذا توضيح الصلة بُت ىذا اغبقل و اؼبدرؾ ، لتتمظهر عنده يف األخَت نظرية اغبقيقة اليت 
                                                           

1- Merleau-Ponty, parcours, Opcit p37 
2-Ibid, p41.42 
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عمق من وراء االدراؾ ، غَت أف ىذه اؼبعرفة ال قبدىا زبتص يف اؼبقاـ األوؿ ببحث اؼبعرفة األكثر واأل

ىكذا فيما وراء االدراؾ بل إف اؼبدرؾ يتحدد بألفة ادراكية مع العادل ، فهوال يُبَحى يف اؼبعرفة ، إف 

، فقد تظهر لنا مسائل اؼبعرفة  اؼبدرؾ وبافظ دائما يف اؼبعرفة على ىيئة متحوؿ رمزي يف داللتو

ؼبدرؾ  (1)ضة بنظرة من اغبياة االدراكية غَت انو يتبعو ربوؿ ؼبعرفة ال سبحىاالتصاؿ باآلخر مفًت و 

 ، أي تلك العبلقة الباطنية بُت االدراؾ واؼبعرفة.اؼبعرفة

نبلحظ إذا كاف كل من بنية السلوؾ و فينومينولوجيا االدراؾ قد طرحا السؤاؿ حوؿ       

والذي سيصبح يتعلق يف سنوات l’expérience perceptive  التجربة االدراكية 

إننا ننتقل إلى العبلقات التي يثبتها " l’expérience du vraiاػبمسينات بتجربة اغبقيقة 

االدراك ويجعلها ممكنة بالنسبة إليو بوظيفة األداة االدراكية نخرج من المبلزمة الفردية 

بداية يبحث عن التجارب .فلقد كاف مرلوبونيت يف ال(2)"لمبلمسة دالالت جذرية لكل كائن كان

االدراكية وعن ـبتلف الِصبلت االدراكية بالعادل ، مث راح يأصل ؽبذه اؼبسألة يف ذبربة اغبقيقية 

l’expérience du vrai   واليت ليست بالضرورة التجربة اػباصة بالرياضيات أو اؼبنطق

 دالالت ، لذا فإف اغبقيقة ال احملصن و إمبا ىي ذبربة لتثبيت وموضعة التجارب االدراكية وربويلها يف

تعٍت بالنسبة ؼبرلوبونيت تلك اغبقيقة اؼبثالية و اؼبوضوعية وال الدمج بينهما ، بل إهنا باألحرى حقيقة 

 uneوىي ال تدؿ عل ذبربة فوؽ احملسوس   monde perçuالعادل اؼبدرؾ 

                                                           
1- Merleau-Ponty, parcours, Opcit, p42 
2- Ibid , p42 
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expérience suprasensible لتجربة حبقيقة مثالية وإهنا يتم ذلك بتبدؿ رمزي ل

 االدراكية وتصعيد للمدرؾ داخل اؼبعرفة.

 langage littéraireوكاف مرلوبونيت قد عاجل يف ىذا الشأف مسائل الكبلـ األديب      

، لفكر ؿبض شفاؼ ، وىي مسألة كاف قد  1بتوضيح أف الكبلـ ليس أبدا ؾبرد لباس لفكر يبتلكو 

دل تكن لتمثل موضوعا مركزيا. ألف ىو قد ربدث طرحها حىت يف فينومينولوجيا اإلدراؾ ، غَت أهنا 

ولوجيا بالنسبة إليو ىو على قوة الكبلـ األديب غَت أف ما حّدد فعل نظرية الكبلـ يف الفينومين

" والذي توّظَف كأساس لتعبَتنا الذي يقولو، وليس الكبلـ ذاتو، وعلى العكس من ذلك الجسد"

اؼبرئي والبلمرئي فقد كاف اؽبدؼ منهما بالنسبة للفيلسوؼ.  فإف األعماؿ اؼبتأخرة وباػباصة نثر العادل

. ذلك أنو وضع ؿبل poésie والشعري  2حبث إشكالية  الكبلـ مباشرة وباػباصة األديب منو 

 laوإمبا النثر األكرب  prosaiquesيقُت قدرة الكبلـ األديب واليت ليست بنصوص نثرية 

grande prose  دبا أنو أداة دالة وفن وبوز على معاشل ليست أبدا موضوعية ، ويعود مرلوبونيت

إذل ىيغل يف كتابو دروس يف تاريخ  3" اؼبوظفة يف كتابو نَثر العادل النثر األكبريف استعمالو لعبارة " 

ذلك أف نثر العادل  des leçons sur l’histoire de la philosophieالفلسفة 

األكرب والذي ليس شكبل عاما للتعبَت بل ىو تعاٍؿ للكبلـ والذي قبده يف يصُف ىذا النثر 

                                                           
1 - Merleau-Ponty, parcours, Opcit, p44 
2- Mourice Merleau-Ponty,la prose du monde , p 22 - 23 
3 - G.F.Hegal , leçons sur la philosophie de l’histoire tr.Fr, Jean – ceiblin-paris  
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، وىو عند مرلوبونيت نثر يتعارض مع الشعر بل إنو باألحرى يتضمن باألوؿ ، 1االستخداـ األديب

 .2فليس ىناؾ تعارضا عنده بُت النثر والشعر مثلما عند سارتر الذي مّيز بُت النثر والشعر 

رلوبونيت يف األعماؿ اؼبتأخرة يقًتب يف اؼبقاـ األوؿ من سؤاؿ اؼبعٌت الذي أصبح إننا قبد م      

ؿبل  langage littéraireينظر إليو من جديد، ببحث ووضع القدرة على الكبلـ األديب 

الصمت دراسة أي ؼبعٌت ذلك الكبلـ. كما يدعونا حبث مسألة اؼبعٌت العودة أصبل إذل مفهـو " 

silence عب باؼبوازاة دورا معتربا يف سؤاؿ اؼبعٌت، لذلك سنتعرؼ على الوظيفة اليت " والذي يل

يضطلع هبا الصمت لسؤاؿ اؼبعٌت، كُبَِدد يقُت العبلقة بينهما. فسنبلحظ بأف ىناؾ تأثرا بالغا قد 

مارستو اللسانيات مع دوسوسَت على نظرية مرلوبونيت عن اللغة يف سنوات اػبمسينات. والذي أشاد 

 la métaphysique dansسوسَت ألوؿ مرّة يف كتابو اؼبيتافيزيقيا يف اإلنساف بفضل دو 

l’homme  وبعدىا يف الكبلـ واإلتصاؿ 1947يفlangage et 

communication  واكتساب الكبلـ  والوعيla conscience et 

l’acquisition du  langage 1949 – 1950   وعلـو اإلنساف والفينومينولوجيا

les scienes del’homme et la phénoménologie 1951 – 19523  

ىناؾ إذا تقارب لدوسوسر يف الّلغة قد أثّر على مرلوبونيت يف سنوات اػبمسينات ، وقد توّضح ىذا 
                                                           

1- Merleau-Ponty, la prose du monde,op.cit , p30 
2- J.P.sartre, qu’est-ce que la littérature ? paris , Gallinard , coll.Falio essais ,2004 , 
p23. 
3 - Jean-Yves Mercury, l’expressivité chez Merleau-Ponty,op.cit p136 
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ذلك ألف لسانيات  langage indirect التأثَت ربديدا يف فكرتو عن الكبلـ الغَت مباشر

ال تدؿ على  signeتعلمنا أف العبلمة la linguistique saussurienne دوسوسَت 

شيء يف ذاهتا ولكنها تصبح تدؿ على شيء دائما من خبلؿ اختبلفها مع عبلمات أخرى ، أي 

إّن ما نجده عند دوسوسير ىو أن العبلمات واحدة  بعد واحدة ال تدل بكيفية غَت مباشرة : " 

ل انزياحا بينو وباقي المعنى ، وألن على شيء ، ألن كل واحدة ال تفّسر المعنى الذي يسجِّ 

الكبلم يحدث اختبلف لعباراتو ، لذا فإن الكل األول عند دوسوسير ، ليس ىو الكل الذي 

يفّسر ويمفصل الكبلم كلية )...( ألنو تحديدا يبدأ في رفض العبلمات التي لها حركة 

 sensلقد استعاد مرلوبونيت الفكرة الدوسوسَتية عن اؼبعٌت غبركة اغبرؼ  1"الحرف

diacritique2  وتوقف غبظتها إذل نقطة جديدة عن الكبلـ خاصة فيما ىبصُّ الكبلـ الغَت

والذي يشتمل على أف العبلمة تدؿ فقط ألهنا تدؿ على  un langage indirectمباشر 

 manièreمع العبلمات األخرى بكيفية غَت مباشرة  ذلك مباشرة ، إذا عن طريق انزياحها

indirecte  جانبية ، وقد وضع مرلوبونيت ىذه الداللة الغَت مباشرة يف قاعدة الكبلـ اؼبباشر

directe  يف كليتو ، إنّو ىبتّص بعبلقة ثابتة واؼبشاركة يف اؼبعٌت بُت العبلمة واؼبعٌت كما أصبح يطرح

كيف يمكن لهذا الموضوع ، لهذا الوضع أن يصبح داال ىو " سؤاال أساسيا بالنسبة إليو و 

                                                           
1- Mourice Merleau-Ponty ,signe, op.cit. , p22 - 23 
2 - Merleau-Ponty, le monde sensible et le monde de l’expression .cours au 
collége de France.notes 1953,op.cit., p206 
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، فحقيقة أّف فكرة مرلوبونيت عن الكبلـ الغَت مباشر قد اسُتِمَدت من فكرة  1"وتحت أيَّة شروط

وأف دراستو لسانيات دوسوسَت  sens diacritiqueالسوسوسَتية أي من معٌت حركة اغبرؼ 

 من األحكاـ يف اإلعتقاد بأف ىناؾ تراسبل متطابق بُت قد أسهمت بشكل كبَت يف ربرير مرلوبونيت

العبلمة واؼبعٌت ، غَت أّف السؤاؿ األساسي بالنسبة لو ىو معرفة الكيفية اليت تكوف هبا العبلمة دالة " 

إّن األثر المدىش ىو أنو ىنا كقدرة بسيطة الختبلف الدالالت ، وليس إلنعطائها تظهُر في 

ا نستنتج قدرة داللة كّل واحدة من القدرات األخرى ، وال بقدرة كلية الكبلم ، وىذا يعني أنّن

للكبلم ، ذلك أن الكل لو خصائص أخرى غير أجزائو. فكل سلوك لساني ىو جزء من كٍل 

وسلوك مشترك للكبلم كّلِو ال يتحّدد بإنفاق القدرة ، إنّو يتمُّ إيداعو ألننا نتفحصو داخل يقين 

أي في قدرة التي تملكها الذوات المتكلمة لمجاوزة العبلمة نحو  المعنى المعطى والمدرك ،

يقًتب مرلوبونيت ىنا من سؤاؿ قدرة اؼبدلوؿ واليت تتطابق مع اؼبعٌت ذاتو للكبلـ ، فاؼبعٌت  2"المعنى 

واؼبعٌت والذي ال هبب أف يفهم انطبلقا من  مبلـز أصبل للكلمة. وربديدا يف إبداع وخلِق قدرة اؼبدلوؿِ 

ذلك أّف الّلسانيات السوسَتية ال  sens diacritiqueرة السوسيورية ؼبعٌت حركة اغبرؼ الفك

يفية اليت زُبَلق هبا وال بالكun pouvoir signifiantتُفِسُر حَدِث كل كبلـ بقدرة اؼبدلوؿ 

لّلحظة اليت ، مثلما يفعل مرلوبونيت حينما وُبِدد الّلحظة اليت ىُبلق فيها معٌت الكبلـ ، إهنا اىذه القدرة

واليت تتمّلص من اللسانيات السوسَتية  l’apparition sensيدعوىا بلحظة ظهور اؼبعٌت 

                                                           
1- la prose du monde, op.cit p82 
2-ibid, p145 - 146 
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لذلك ليس ىناؾ َقصد لنفي حدِث أّف العبلمة تكوف دالة على شيء ما من خبلؿ اختبلفها مع 

ز بتميي diacritiqueالعبلمات األخرى ، ولكنو ؾُبرَّد الصعود من ىذه الداللة غبركة اغبرؼ 

أخرى ، فحقيقة أف مرلوبونيت قد كتب على  signification primordialeداللة أّولية 

طريقة دوسوسَت غَت أنّو دل يبقى ىذا التنظيم والشكل من العبلمات اليت تفسِّر حقيقة ظاىرة ظهور 

ة ويتم اؼبعٌت ، فقد أظهر بالضرورة سبييز داللة حركة اغبرؼ بصنف آخر من الداللة يكوف أكثر أوليَّ 

التواصل داؿ ال تعٍت بالنسبة لفيلسوفنا "فكلمة ال pouvoir signantفيو إبداع قدرة الداللة 

لمعنى محتمل بفعل استخدام مطابق تماما لعبلمة جاىزة مسبـًَّقا وإنّما خلق معًنا في الحركة 

ر أوَّلية للكبلـ؟ "، والسؤاؿ الذي يُطرَح ىنا ىو كيف نُعرِّؼ ىذه الداللة األكث ذاتها لتعبيريَّتو

واليت تضع وظيفة  silenceلئلجابة عن ىذا السؤاؿ فإنَّنا ننتقل اآلف إذل ربليل مفهـو الّصمت 

 على ؿبكِّ النور. apparition du sensظهوِر اؼبعٌت 

إّف مفهـو الصمت يتحّدد بشكٍل واضٍح يف األعماؿ اؼبتأخرة أكثر من ما ىو يف فينومينولوجيا 

َعنَوف "، ففي اإلدراؾ
ُ
 la science et l’expérienceالعلم وتجربة التعبير هناية الفصل اؼب

de la l’expression  فإف مرلوبونيت يتحدَُّث كثَتا عن الصمت بالقدر الكايف ، فالصمت "

واإلتصاؿ األورل واألخرس والذي يكوف مرادفا لعادٍل حسي  1"الصمت القبل إنسانيمن جهة ىو "

ا خاًصا ، غَت أنّو من  جانٍب آخر فهو "  ينقطع أصبًل يف أف
ً
الصمت أزلي أبدي ألداتية يكوف عاؼب

                                                           
1- Merleau-Ponty,la prose du monde.op.cit, p61 
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، أيضا فإّف الصمت يبقى مفهوًما غامًضا وىو وبافظ على وظيفتُت فيما ىبصُّ سؤاؿ  1" خاصة

 l’horizonوحقل إمكانية اؼبعٌت  la réduction du langageاؼبعٌت نبا رد الكبلـ 

de possibilité du sensبفضلهما وُبِدُث الصمت اؼبعٌت و يُظِهرُُه.ف 

إذا أردنا أْن نفهم فيما ىبصُّ الوظيفة األوذل واليت تُعٌت برد الكبلـ يقوؿ مرلوبونيت : "      

الكبلم في عمليتو الدالة و األصيلة وجب علينا أن نتكلف بعدم امتبلك الكبلم أبًدا وإنّما 

ا واضحا لضرورة الرَّد وجب أف يطَبَّق على الكبلـ حىت تُفهم ، فنجد إًذا تأكيدً 2" بإجراء الّرد عليو

فهذا الرد للكبلـ لو خاصيتو فهو ال يفهم  opération signifiante أصالة عمليتو اؼبدلولة 

كصنف من الرد الفينومينولوجي يشتمل على الوضع بُت القوسُت ؼبعٌت يكوف كائنا يف اآلف ذاتو من 

إنّو يشتمل باألحرى على بناء تصور يكوف فيو غَت مالكا أبدا الكبلـ ، جانب الذات واؼبوضوع ، بل 

إلى وضعية االنطبلق لعالم غير دال ىو دائما ولفهم أصالة معٌت الكبلـ وجب علينا العودة " 

ذلك أفَّ رد الكبلـ الذي نطرحو ىنا يتوّجو إذل إظهار ىذا العادل الغَت داؿ ، ما يؤدي إذل  3" المنشأ

نشأ يظهر عندنا كصمت باؼبعٌت األورل ، يعٍت ذلك الصمت الذي يضع بُت 
ُ
توضيح أّف ىذا العادل اؼب

واؼبؤسسة أصبل ، واستنادا  signification conceptuelleقوسُت الداللة اؼبفهومية 

ىذه العملية اؼبنِشَئة للعادل الصامت ، فإف كل كبلـ يصبح يعاد إذل داللتو األصلية واألولية اليت  على

                                                           
1- Merleau-Ponty,la prose du monde.op.cit,  p61 
2 -Ibid, p82 
3- Ibid, p82 
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،  première parole de l’hommeالكبلم األول لئلنسان يدعوىا مرلوبونيت بػ " 

غير أن ىذا الكبلم األول ليس ىو الكبلم الذي يُنِطقو أول إنسان فعليا ، بل إنّو الكبلم الذي 

يكتب مرلوبونتي عن  parler pour la première foisدأ يتكّلمو ألول مّرة ، ب

أّن الفنان " يتكلم مثل أول إنسان  la doute de sézanneذلك قائبل في شك سيزان 

، فحينما نقوؿ أنّو تكّلم الكبلـ األوؿ فهذا يعٍت أنّو تكّلم  1" تكّلم و يرسم كما أنّو لم يرسم أبدا

والذي  silencieux، كما أنّو يفتحنا أماـ اغبقل الصامت  2ن قد تكّلم أبدا كما أنّو دل يك

مبتلك بو أصالة اؼبعٌت ، ذلك أّف الصمت يتوظف يف اؼبقاـ األوؿ كرٍد للكبلـ يشتمل على خلِق عادل 

.  أوٍؿ أصيٍل غَت داؿٍّ

تأسَُّس على الصمت كما أّف لو دورًا ثانيا يتمثل حقل إمكانية اؼبعٌت.  ذلك أّف الكبلـ ي      

الذي يستدعي الكبلـ كل أصناؼ الكبلـ األخرى اليت يبكن أف تّتخذ مكانا وىذا يعٍت أّف ردَّ معٌت 

. ال يعٍت بالضرورة تدمَت اؼبعٌت ، بل على العكس فإّف الكبلـ يرجع silenceالكبلـ إذل الصمت 

عناه ، فالصمت ليس فقط فراغا إذل الصمت يعٍت إذل العادل الغَت داألين توجد إمكانات أخرى ؼب

للمعٌت ، بل إنو يؤّسُس أيضا حقل إمكانية معنًا حبيث يكشف الكبلـ أشكاؿ عديدة أخرى ؼبعناه 

اػباص ، والذي ال يوصف ىنا كداللٍة مثالية أو مفهومية أو حركية اغبرؼ وال كموضوع موّجو وإمّبا 

، لدى فإنّنا نردُّ الكبلـ إذل الصمتلنلتقي  يوجد كشيء ما قد يقاؿ ، أي كإمكانية ؿبضة لو ىو ذاتو

                                                           
1- sens et non sens, p24 
2- Rodrigo, op.cit, p244 
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ىذا اؼبعٌت ليقاؿ ، الذي مثََّل جزًء مهما يف األعماؿ اؼبتأخرة ، ذلك أّف كل نظرية التعبَت دارت حوؿ 

وعلى الصمت كوسيلة وحيدة لبلوغ ىذا  1كشيء قد يقاؿ   du sensىذه الفكرة اعبديدة للمعٌت 

بعودهتا إًذا إذل الصمت اؼبتمثل بالعادل الغَت داؿ لتعيد بفضل ىذا  اؼبعٌت. ذلك أّف العبلمة تصبح دالة

وىنا ربديدا يظهر أو باألحرى ىُبلق معنا جديًدا  الصمت اؼبعٌت اػباص هبا ربت شكِل إمكانية ؿبضة

للكبلـ. حبيث تصبح العبلمة دالة حينما زبتص ذاهتا وتتناسب مع ىذا اؼبعٌت اعبديد كإمكانية ؿبضة. 

. وحوؿ معٌت الكبلـ الداؿ 2ا اؼبعٌت ويصبح مفهوما ومدرَكا انطبلقا من عبارة الصمت ليظهر ىذ

دائما يقّدـ مرلوبونيت مقارنة بُت التعبَت الكبلمي األديب والتعبَت التصويري حبيث توجد ىناؾ بينهما 

 acteة نقاط التقاء وتباين مهمة وجَب توضيحها ولعّل من بينها االختبلؼ اؼبتعّلق بفعل الدالل

de signification   لكل منهما ، والذي سيسمح لنا بتحرير ماىية العملية الدالة

l’opération signifiante وىذا يفسَُّر كلو يف اغبقيقة دبفهـو الصمت ،silence 

، التعديل  la dimensionوالذي يصبح يرتبط دبفاىيم أخرى مهمة ىي أيضا : إهّنا البعد 

تساىم إذل جانبو  le styleواألسلوب  la déformation cohérenteاؼببلـز 

ُ مرلوبونيت فحوىا قائبل : "  بتوضيح االنزياح األساسي اؼبوجود بُت الكبلـ والتصوير ، فيعرُِّفها ويُبُتِّ

ىناك في امتبلء األشياء توجد فجواتو نعيشها ، لنأتي إلى العالم الغريب بمعًنا لنبدأ بالتوجو نحو 

بل أو الماضي ، نحو الكائن أو البلكائن ).....( ىناك أسلوب، أي ىناك الحاضر أو المستق

                                                           
1 - Stefan Kristensen, op.cit, p14 
2 - QL, p51 
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صفات وُأُسٌس، معيار أعلى وأسفل ، يعني أّن ىناك عناصر للعالم تأخذ قيمتها ببعد تقيس بو  

كل الباقي ، ذلك أّن أسلوب عند كلِّ مصوٍِّر ىو نظام تعاد لما يؤّسسو للعمل الفني الذي 

يتجّسد للتعديل المبلزم بحيث يرّكز الداللة المتناثرة في إدراكو  يتجلى ، فالمؤشر العام

  1" والحدث التعبيري المتواجد بو

 : La Dimensionالبعد  – 1

يقًتب مفهـو البعد يف اغبقيقة ويظهر أصبل يف فينومينولوجيا اإلدراؾ ، وربديدا يف ما يتعلق      

واليت يّتضح انطبلقا منها ىذا اؼبفهـو يعاجل مرلوبونيت يف  l’éclairageبتحليل ظاىرة اإلضاءة 

" مبطا من الظهور اػباص باإلضاءة أو باأللواف ويدعوه  الشيء والعالم الطبيعيالفصل اؼبعنَوف " 

" ، فقد بُّت يف عدة  المضاءةبالنور ، ليحّدد دائما اإلتصاؿ الظاىرة الدائم حبقل سبفصلها وظاىرة " 

مثبًل يتكفل بوظيفة اإلضاءة ، وىو  le jauneرب أّف اللوف خاًصا ، من األصفر أمباط من التجا

، ة ليس كلوف وليس كإضاءة يف ذاهتايتموضع من خبلؿ ذاتو يف مقابل أي ألواف فاألصفر يبثِّل  إضاء

ّثل معيارا إنّو يظهر كإنارة يف التمييز بُت األلواف وإشراقتها دبا ىو آخر متبقِّي، يعٍت أّف ىذه اإلنارة سب

يتمُّ منو تنظيم  وسبفصل ألواف أخرى ، لذا إلنّنا ندرؾ أشياءًا ملوَّنة يف ظل ىذه اإلنارة اليت تشًتط 

ادراكنا اػبارجي ، مث أّف وظيفة اإلضاءة ىذه ال تطبَّق يف اغبقل البصري ، وإمّبا أيضا يف داللة 

 .اؼبوضوعات"

                                                           
1 - Merleau-Ponty,la prose du monde.op.cit, 85 -86 
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داللة " إّف وظيفة اإلضاءة ال تنطبق فقط داخل حقل إدراكنا اػبارجي وإمبا أيضا داخل نظاـ " 

، فكما أّف النظاـ اغبواسي لئلدراؾ  la signification des objets"  الموضوعات

فكذلك نظاـ الداللة يتطّلب معيارا تنتظم من خبللو العناصر الداخلية ، فهذه الوظيفة لئلضاءة ، 

ب يف ، فقد كت dimensionىذا اؼبعيار للنظاـ ليس شيئا آخر غَت ما ينعتو مرلوبونيت بالبعد 

" يعدُّ بالنسبة ؼبرلوبونيت  البعديدا أّف مفهـو " فهذا الوصف يُظِهر ج، مبلحظة يف اؼبرئي والبلمرئي

، ار تقاس بو كل باقي عناصر العادلاؼبطبَّقة يف ـبتلف أنظمة ذبربتنا كمعي 1" اإلضاءةمرادفا لوظيفة " 

ذلك أّف كل ذبربة تتطّلب باألساس بعدا دبعنا ؿبّدد ، فالبعد ىو شرط قبلي لتجربتنا. مثلما ىو الزماف 

نّو ال يؤسس مدارا ؿبّددا بل بالعكس إّف البعد يبثِّل مدارا متحركا يعٍت أنّو يتحّدد واؼبكاف. كما أ

بالقياس لظهور معنا جديد ، فمثبل أّف معٌت الكبلـ يُػَعدؿ البعد يف نفس الوقت الذي يظهر فيو 

حبيث أّف البعد  يعاد تنظيمو وبناءه حوؿ ىذا اؼبعٌت وىو يتجسَّد يف وظيفة تعديل البعد 

déformation de la dimension  أو التعديل اؼببلـزdéformation 

cohérente  ستعاُر من أندري مالرو
ُ
والذي وبدث  André Malrauxوىو اؼبفهـو اؼب

بفعل بزوغ معنا جديد غريب للعادل يتعدَّؿ ، إّف ىذا التعديل يًتجم بعبارة أخرى فجوات وإنشطارات 

fissures ؿ على أنّو ينتج ذبويفا وأّف اؼبعٌت يعدؿ العادل يدcreux  وإنشطارات فيما ىبص

                                                           
1 - Renaud Barbaras, motricité et phénoménalité Quez le dernier Merleau-Ponty, 
Grenoble-Million-coll. krisis 1992, p 27 - 42  
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وىو تعديل   1العادل ، ليظهر ىذا اؼبعٌت دائما كمعنا أكثر غرابة يف العادل مبتبها تعديل البعد اؼبعياري.

مبلـز ألنّو غبظة تكوف فيها كل عناصر العادل متقاربة حوؿ اؼبعٌت الواحد الذي تعدلو ، فيُػَعدؿ اؼبعٌت 

صر العادل. ويعيد تنظيمها حوؿ ذاتو من جانب آخر ، بكيفية مبلزمة ونظامية حوؿ من جانب عنا

وقد ُوِجد أصبل  styleمعنا واحد. وىناؾ مصطلح ثالث وأخَت ندعوه يف ىذا اؼبقاـ ىو األسلوب 

ؤّلِف لعاـ 
ُ
ده . بل أكّ 1945يف ظواىرية اإلدراؾ غَت أّف مرلوبونيت دل وبّدده بطريقة مدقَّقة يف ىذا اؼب

، ذلك األسلوب ىو يف األصل  malrauxوطّبقو يف األعماؿ اؼبتأخِّرة وكاف قد استعاره من مالرو 

" اليت  musée imaginaireمتحف الخيال مفهـو ؼبالرو خاصًة ما يتعلَّق بفكرتو عن " 

بالكشف عن خاصية جديدة  la psychologie de l’artثبَّت فيها سيكولوجيا الفن 

حوؿ األعماؿ الفنية واليت تصَت تُقبل يف األحباث التقليدية اإلهبابية ، ىذه النقطة اعبديدة قد ظبَّها 

يخضع للمشاىد بعبلقة جديدة " وىي غَت فبكنة إاّل يف اؼبكاف الذي "  styleمالرو باألسلوب " 

ح عبلقتنا اإلدراكية بالعادل يف األعماؿ اؼبتأخرة وقد استعاف هبا مرلوبونيت لتوضي 2"مع العمل الفني 

يف نثر العادل واؼبرئي والبلّمرئي. يعد األسلوب من اؼبفاىيم األكثر أنبية يف فلسفة مرلوبونيت وىو يّتخذ 

االكبراؼ أو االنعطاؼ اؼبنتج بُت  la déviationأو la différenceمعٌت االختبلؼ 

أّف اؼبفهـو اؼبرلوبونيت عن األسلوب ال يدؿ فقط على ذلك    la dimensionالبعد واؼبعٌت 

                                                           
1 -le monde sensible et le monde de l’expression.op.cit, p176    
2 - André Malraux, psychologie de l’art, le musée imaginaire, Gnève, Albert Skira 
1947, p13 
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الكيفية اػباصة اليت وبقِّق هبا الكاتب أو اؼبصور عملو الفٍت ، إّف ىذا اؼبفهـو يدؿ باألحرى على 

لو ، فما ىو ىذا اإلكبراؼ؟  اإلكبراؼ يدؿ عليو اؼبعٌت باإلعتبار للبعد الذي يعدِّ

لقد أشرنا سابقا إذل أّف البعد يُعاد ذبديده بذاتو بعد تعديلو من خبلؿ ظهور معنا جديد ،       

أي بعبارة أخرى أّف اؼبعٌت الذي يعدؿ عناصر العادل وبفر لذاتو عمقا جديدا ، معيارا جديدا بو يتِّم 

ًحا بُت البعد واؼبعٌت أو اعادة تنظيم وبناء ىذه العناصر. ليوجد يف ىذه اللحظة ربديدا فرقًا وانزيا

باألكثر ربديد بُت البعد األوؿ القدصل الذي يُعدؿ من خبلؿ اؼبعٌت والبعد اعبديد الذي ينتظم حوؿ 

الذات ىذا اؼبعٌت ، إّف ىذا الفرؽ والتفاضل بُت ىذين الشكلُت للبعد ىو ما يسميو مرلوبونيت 

َيظَهر    déphasageتفاضل ألف ال déviation، وىو يعادؿ أيضا اإلكبراؼ  1باألسلوب

دائما انطبلقا من نفس اؼبعٌت ، فلقد كتب مرلوبونيت أّف األسلوب ىو اؼبؤشر العاـ واؼبتعُّت لتعديل 

اؼببلـز ألنو يظهر أيضا كإكبراؼ وانزياح بُت اؼبعٌت اؼبعدؿ والبعد اؼبعدؿ، إّف األسلوب بعبارة أكثر دقة 

الذي نربّره  le sentiment de discordanceيعرض لشعور عدـ اإلنسجاـ والتنافر 

دائما إلتصاؿ شيء ما جديد بكل اطبلقية. ويعد مفهـو األسلوب مرادفا ؼبا يدعوه مرلوبونيت بالداللة 

la signification ىذه  2يف األعماؿ اؼبتأخرة ، ذلك أّف األسلوب يبكن من كل داللة ،

أف بنية الداللة يف نثر العادل تظهر أف تنقسم إذل  الداللة سبيز بُت اؼبعٌت والداللة اؼبفهومية ، ذلك

                                                           
1 - Ronald Banan, l’istitusion intersubjective comme poétique générale, la 
dimonssion comme  volume 20, paris,l’harmattan,,coll-2001, p118   
2-la prose du monde.op.cit, 81 
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ثبلثة أقساـ : اؼبعٌت يف ظهوره والذي يُرد فبكنا دائما يف الصمت األورل ، الداللة وىي األسلوب 

 .signification conceptuelleوالداللة اؼبفهومية 

والذي يتعلق دائما   sens en genèse1يصف أصبل اؼبعٌت يف تكوُّنو : المعنى – 1

 laبالصمت والذي بظهوره يتعدؿ البعد اؼبعياري للعلم ، ىذا الذي يًتاسل دبعٌت الكبلـ اؼبتكّلم 

parole parlante  يف ظواىرية اإلدراؾ والذي يصبح ىبتّص يف األعماؿ اؼبتأخرة دبا يُقاؿce que 

est à dire. 

ىي بعكس األسلوب أي كاكبراؼ وانعطاؼ بُت  : La significationالداللة  -2

البعد واؼبعٌت ، ذلك أّف اؼبعٌت يَفَتح بعدا جديدا استنادا إذل تعديلو اؼببلـز ، وىذا البعد اعبديد يظهر 

إذا فرقًا وتفاضبًل باالعتبار إذل شكلو الداخلي ، إّف ىذا الفرؽ بُت البعدين أي بُت شكلُت لنفس 

وب ، وحسب مرلوبونيت فإننا نُدركو كداللة ، فنستطيع القوؿ إذا أّف الداللة البعد ، تظهر عندنا كأسل

ىناك داللة ألننا ُنخضع معطيات ىي نتيجة للتعديل اؼببلـز لبعد العادل ، يكتب مرلوبونيت قائبل  " 

يا يف مُث أّف ىذه الداللة ليست ناذبة بأمر مفهومي أو مثارل إنو ما نعيشو يوم 2" العالم بتعديل مبلزم

"  حسية ، جسدية، حيوية، ثقافية ، كبلمية ، مثالية وغيرىاالعادل الذي يؤّسس ألبعاد ـبتلفة " 

 uneفُندرؾ فعليا االكبراؼ الذي يُظهر اؼبعٌت يف مقابل ـبتلف ىذه األبعاد كداللة 

signification فة ، ال تتحّدد إذا باألمر الكبلمي أو الرمزي ولكننا قبدىا يف مستويات ـبتل
                                                           

1- Stefan Kristensen,foi perceptive, Paris, Milan, mimesis p259 
2- Merleau-Ponty,la prose du monde.op.cit, p85 
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 la perceptionللعادل الذي وبيط بنا ، وىنا يستعُت مرلوبونيت يف تسميتو باإلدراؾ األسلويب 

stylisé  بالعودة إذل مرلوmalraux1  وذلك يعٍت أنّو وانطبلقا بُت ىذه العملية لؤلسلوب ،

دل كداللة. ىذا فإننا ندرؾ فعليا عناصر العادل وربديدا الفرؽ والتفاضل أو االكبراؼ بُت األبعاد والعا

اإلدراؾ األسلويب ال يتوّجو إذل فحص اؼبوضوع كما ىو اغباؿ مع الفينومينولوجيا الكبلسيكية وإمّبا 

، وقد اختص كتاب    2un écart entre des objetsباألحرى كإنزياح بُت اؼبوضوعات

 نثر العادل هبذه الفكرة اعبديدة أي اإلدراؾ األسلويب.

 : la signification conceptuelleالداللة المفهومية  – 3

تكّلم 
ُ
 laوىي تًتاسل بداللة كبلمية تشارؾ يف اؼبعٌت وتتطابق دبوضوع ، فهذه إذا داللة الكبلـ اؼب

 parole parlée  يف مضموف فينومينولوجيا اإلدراؾla phénoménologie de 

la perception لة لشيء بالكيفية على أّف ماىية ىذه الداللة اؼبفهومية يشتمل على الدال

األكثر إمكانا ، وبالعكس فإّف الداللة اؼبفهومية حسب الفيلسوؼ فهي زبتص بالبحث عن الداللة 

، اليت تشتمل على اإلعتقاد بأّف الكبلـ مثل الفهم اإلؽبي ، لو 3الشاملة ، مشروع اللغة الشاملة 

ؼبرلوبونيت عن الداللة يتأتى إذا من ، ولذا فإّف أصالة اؼبفهـو ا 4خاصية خلية كل الدالالت اؼبمكنة 

مقدمة مفهـو الداللة كأسلوب وىو ما ظبح ؼبرلوبونيت بالذىاب بالثنائية الكبلسيكية بُت اؼبعٌت القبل  
                                                           

1- Merleau-Ponty,la prose du monde.op.cit, p84 
2- Ibid,  p12 
3-Ibid, p10 
4-Ibid, p10 
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كبلمي والبلمفهومي وكذا الداللة الكبلمية اؼبنطقية والرمزية هبذا اؼبفهـو األصيل للداللة كأسلوب 

 لداللة بأبعاد ـبتلفة للعادل.والذي يصبح كإمكانية توسُّع بنية ا
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صاحب قاعدة العودة إذل يقُت العادل وموضوعاتو،  ىوسرلمن  مرلوبونتيلقد كانت انطبلقة 

فكاف مؤلف ظواىرية اإلدراؾ اّلذي ربددت فيو نظرية معرفة قائمة على إدراؾ الذات ؼبوضوعاهتا من 

خبلؿ  إقًتاهبا هنا بتواجدىا اعبسدي ربديدا بالعلم ىذا التواجد يوفره اعبسد اػباص طبعا بكل ما 

واليت ليست من اختصاص الروح وإمبا  La vision النظر عمليةوبويو من وظائف وباػبصوص 

لوحدة اعبسد فهي تتم على مستوى اغبس وليست عملية تأملية إهنا تسكن اؼبعٌت وتتعايش مع العادل 

"التجربة تسبق الفلسفة  واغبياة من خبلؿ العودة إذل ذبربة الشيء ذاتو والعمل على إيقاظها ألف: 

ذلك أف التجربة اإلدراكية سبثل ذبربًة أصيلة حسية  1بة متبلورة"كما أن الفلسفة ليست سوى تجر 

تبتعد عن الفكر اؼبوضوعي واؼبعرفة العلمية اليت ربرؼ التجربة والنظر اغبقيقي اّلذي يُػَعِلُمَنا إياه 

والعمل بعد ذلك باالنقياد إذل اغبقيقة بتجربة ؿبضة حيوية وغَت مفكرة واليت ىي  2اإلدراؾ عن اؼبرئي

كإبداع ورؤية أىن قادر على أف يرجع العادل مرئيا، وؽبذا السبب كنا   Le peintre المصور ةتجرب

اّلذي ركز على اإلدراؾ كعملية مباشرة حسية دبوضوعات  مرلوبونتييف أعماؿ  لسيزانقبد إحاالت 

 أعمالو العادل واليت ينجزىا اعبسد اػباص كَما أَسَس لُو يف بداية مشواره الفكري، مث غبم اعبسد يف

اؼبتأخرة من خبلؿ دائما تلك العودة اؼبباشرة والقبل تفكرية للذات بالعادل، ىذه التجربة يف شكلها 

، لذلك كن قبد تقاربا فلسفيا بُت سيزانالصحيح يبدنا هبا اؼبصوروف وربديدا اّلذين من صنف 

ها ؼبوضوعاهتا بتشاهبها يتعلق بالكيفية اليت تبحث هبا الفلسفة يف ربديدىا وحبث ومرلوبونتي سيزان

                                                           
 .59موريس مرلوبونيت، ظوىرية اإلدراؾ، مصدر سابق، ص   1

2 E.panofsky, la perspective comme forme symbolique, éd, de minuit, p 54. 
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دعّما ؽبا  مرلوبونتيوىنا ذبد فلسفة  سيزانباؼبعاشل اليت قبدىا يف األعماؿ الفنية اليت قدـ ؽبا 

 وتوضيحها يف تلك الّلوحات الفنية، واليت مثلت ىي األخرى إدراكا متعينا.

أعجب واستحسن  اؼبتأخر فإنو قد مرلوبونتياألوؿ، مث إذا عدنا إذل  مرلوبونتيإذا تكلمنا عن 

، فهو مصور حاوؿ إظهار ما أنتجو عن تقاربو الّلحمي سيزانالوفاء للظواىر اّلذي ذبلى يف أعماؿ 

 مرلوبوني، سنجد إذا حوارا مع سيزاف سيشتغل كل نشاط Visullementمع العادل اؼبتعُت بصريًا 

 الفلسفي، فنستطيع أف مبيز وجود ثبلث غبظات ؽبذا الطريق اؼبشًتؾ.

لوصف  مرلوبونتيألوؿ مرة يف كتاب ظواىرية اإلدراؾ حينما يتطرؽ  سيزانوبضر  :أوال -

إضطربات اإلدراؾ واختبلفها بُت السوي واؼبريض من حيث اغبساسية والداللة، فاؼبريض ال يكتشف 

األشياء مباشرة وبعفوية، بل يبر دبراحل يف مرحلة تعرفو يذكر فيها مثبّل األشياء واألشكاؿ واأللواف  

الّلغة لتدوين شيء ما،  كدالالت على األشياء اليت يشاىدىا، فتتدرج عملية التعرؼ تابعا لًتابطات

إنو مثل العادل يوضح الفرضيات بتقاطع الوقائع وتنسيقها فبل يوجد ىنا اتصاؿ وتألف وإمبا انقطاع 

مع اؼبوضوع، خببلؼ الطريقة اإلدراكية والعفوية عند الشخص السوي حيث يوجد مبط حيوي من 

خصائصو اغبسية تربز إال من الدالالت هبعل اعبوىر اؼبلموس للموضوع مقروءا مباشرة فبل يًتؾ 

خبللو، مث أف الشخص السوي يتغلغل يف الشيء بواسطة اإلدراؾ ويستوعب بنيتو ومن خبلؿ جسده 

قبد الشيء اؼبدرؾ يضبط مباشرة حركاتو، فيكوف ىناؾ حوار للذات مع اؼبوضوع واستعادة من قبل 
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على أف الذات اؼبدركة ال  1اصد الذاتالذات للمعٌت اؼبتناثر يف اؼبوضوع واستعادة من قبل اؼبوضوع ؼبق

سبتلك ؾبرد مرئي بانطباعات حسية وإمبا تؤكد وجودا ومعنا للعادل، حبيث يستجيب العادل لبحث 

واستقصاء اؼبرئي اّلذي ينفتح دائما بتساؤالتو البصرية على العادل، دبعٌت أف كبل الذات والعادل، اؼبرئي 

عملية الرؤية األصلية وىو ما يستطيع اؼبصور أف يعرب عنو من والرائي ينبثق ويظهر أحدنبا لآلخر يف 

خبلؿ لوحاتو. فهو ال يعمل على ىدـ الرؤية من أجل إعادة تشكيلها وبناءىا ثانية بعملية تبديل 

وتغيَت تركييب للعناصر اؼبرئية والبصرية، بل إنو يسًتجع العناصر ومادة اإلحساس بتحويلها يف ؼبسة 

 يعتمد التقليد التصويري القائم على تقليد اؼبظاىر، واػبداع واألوىاـ. ملونٍة، كما أنو ال

إّف اؼبّصَوَر يبدأ يف عملية الرؤية فيكوف مستغرقا دبوضوع الّلوحة اػباصة دبنظر معُت، دبعٌت أنو 

وبضر لفعل التصوير اّلذي يفسح لو الشرب والدخوؿ يف مشهد العادل حبيث يصَت ىو ذاتو أداًة 

كما أف العادل يعد ويهيأ يف التصوير. إنو ينعكس ويتناغم يف ذات اؼبصور، إالّ أف اؼبصور ليس للرؤية،  

ؾبمعا لئلحساسات وإمبا لو إرادتو اليت وجب أف تعمل على كشف الصامت، وإذا كاف اإلدراؾ يعود 

جودة قبل أي إذل ىذه الرابطة القبل تأصلية مع العادل، فإف اؼبصور يبحث تلك التجربة اػبرساء. اؼبو 

 تفكَت يقاؿ عنها وكذا كشفها بطريقة إدراكية صحيحة.

يتعارض مع االنطباعيُت على الرغم من أنو يف البداية كاف يرسم على طريقتهم  سيزانقبد أف 

يف  وسيزان، كلود مونيو، سيزلي، بيسارو، ودوغاوقد ضمت ىذه اؼبدرسة كبار الرسامُت أمثاؿ: 

يتقن اؼببادئ االنطباعية دبا فيها حرصهم على إقحاـ األضواء على  رولبيسابدليتو أين كاف صديقا 
                                                           

 .114-113موريس مرلوبونيت، ظوىرية اإلدراؾ، مصدر سابق، ص   1
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الّلوحات وكذا استخدامهم لؤللواف فتأثر هبم سيزاف ورسم أوذل لوحاتو بالعودة إذل ما تعلمو من 

-مونيوحيثما أقيم معرض تعاوشل بُت ىؤالء اؼبصورين:  1874وقد ظهر ىذا اؼبذىب  1بيسارو

، وكانوا يستحملوف أخطار وخسائر الصالوف إذا ما فشل سيزانإذل  باإلضافة ديكاس، رينوار

معرضهم، وبالفعل كاف ذلك حينما دل يتوافق على ىذه العروض ليقرر بعدىا ىؤالء تقدصل لوحاهتم 

، ودل يكن ىؤالء الفنانوف يعتنقوف أية نظرية ولكنهم تورنشن فيليكسصديقهم اؼبصور  بورشية

فاظ على حريتهم واستقبلؽبم، ال يبدوف اىتماما واضحا بأنبية اؼبوضوع يتمتعوف بإرادة صلبة يف اغب

بقدر االىتماـ بالّلوحة دبجملها وكذا نضارة األلواف وإشرافها وإمكانية تطوير الواقع اؼبرئي وذلك دبا 

 تتميز بو لوحاهتم من األلواف اؼبشًتكة كلوف السماء اليت تغطيها الغيـو بالرماد اؽبادئ ولوف شواطئ

البحر الندية وقد القت االنطباعية صعوبة كبَتة من خبلؿ معارضها وذلك سببو الطريقة اليت يفكر هبا 

اعبمهور بالنسبة ؽبذه األعماؿ، فإذا كاف ذلك اعبمهور يؤمن بروح اغبرية الفردية يف تصرفاتو 

فٍت، فقد اعتاد ومستقبلو، فإنو يرفض ىذه اغبرية اليت تتيح للفناف أف يتصرؼ بأعمالو وإبداعو ال

اعبمهور أف تتوافق مصاغبو الفردية مع البنية اعبديدة والشروط اعبديدة لكل إبداع، لذا فإف الشيء 

الرئيسي يف ىذا الفن ليس اؼبوضوع اػبارجي. بل ما يوحي بو من انفعاؿ خاص، وانطباع عفوي، 

                                                           
1 www.Linternaute.com. 
 

http://www.linternaute.com/
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الفناف اػباصة وإنطباعاتو وىنا يتجلى الدور الثوري الرئيسي يف ىذا التحوؿ إذل الّلوحة، ونظرة 

 1األساسية، دوف االىتماـ باؼبكاف اّلذي سبثلو.

يتعارض سيزاف إذا مع االنطباعيُت اّلذي ينقاضوف بُت اذباه الًتكييب واؼبنهج التحليلي، فهم 

يعملوف هبدؼ ترصبة حياة اإلدراؾ يف والدهتا وكذا حركتها فهم يتصدوف ؼبشكل التصوير بطريقة 

ف الّلوف ليس مكونا، وعن طريق ربليل الطيف الضوئي مث بعدىا إعادة تركيبو وبعدىا ربليلية على أ

ؿباورة التعارض، على أف الضوء وجب أف يعاد، وليجيب عن خطر تشتت وتبعثر اإلحساسات، فإف 

اؼبصور يفرض النشاط الًتكييب لنظر اؼبشاىد وخصص مكانا لعُت لتمثل ؾبموع اؼبعطيات، لذلك 

 نطباعية ربوي تعددا ؿبضا.فالّلوحة اال

فإف وحدة العمل تأيت يف شكل معطيات تتصل فيها كل أجزاء  سيزانوعلى العكس من ذلك 

الّلوحة، كل ؼبستو ؽبا إرتباط بأخرى حبيث يكوف اإلدراؾ حيا. ليس بإعادة بناء ولكن كمعطى يف 

عمل الفٍت، منطق باطٍت ؿبايث لل 2ذبربة النظر، فهناؾ إذا تعلق إلحساسات منظمة بقانوف تناغمي

بالتجربة اإلدراكية وبضر يف الّلحظة اليت تتأسس فيها األشياء بالنسبة لنا كتعقل منطقي يف غبظة 

البداية، فالشيء اؼبقدـ للنظر يستجيب للفعل اإلدراكي على أف فعل اإلدراؾ ال يطرح األشياء أمامو 

اصة فيجد فيها قانوهنا فهما ليس الواحد وكأهنا مواضيع ولكنو يتألف معها جاعبل منها صفاتو اػب

مقابل األخر واالحساس ليس اجتياحا للمحسوس إف اغباس ؿبسوس األشياء ويلتصق هبا واحملسوس 

                                                           
 .171، ص 2011يف الفن التشكيلي العاؼبي، منشورات اؽبيئة العامة السورية للكتاب، دمشق  صدقي إظباعيل، مطالعات  1

2 Emile Bernard, cézanne, la logique des sensation organisées, éd, macula, p 66. 
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ليس فقط حاس ومتأثر وىو من دوف اغباس ليس سوى طلب غامض، فهناؾ تبادؿ بُت ذات 

، بعُت 1هو يفكر بنفسو يفَّ اإلحساس واحملسوس، إنٍت أزبلى عن نفسي لو، وأغوص يف ذلك السر ف

ال يكتفي دبا يقدمو لو نظرة بل  سيزانتنفتح ووجود يكتمل بالتواجد الرائي للعادل، إف اؼبصور مع 

الرائي فيكشف ما ليس موجدا فقط يف عينيو ولكن ما أيضا  Visibilitéيعمل على اسباـ مرئية 

دل حبيث أنٍت أرى اؼبرئيات من حورل فأخًتقها ـبزف يف اؼبرئي إّف اإلدراؾ ىو اؼبعرفة اغبقة للذات بالعا

وأسكنها وىي تًتجم يف ذايت يف اللحظة اليت أساب فيها عن طريق الرؤية، كذلك التجربة التصويرية 

مبوذج التصوير فيعمل يف اآلف ذاتو على  سيزان، فيستحضر 2ىي ذبربة أصلية ؼبعكوسية الرائي واؼبرئي

دهتا، فيتم عرض مرئيتها احملضة يف الّلوحة فتتجلى بطريقة رفيعة تطويرىا وانسياهبا حبضورىا ؼبشاى

، أيضا إذا كاف كل مرئي يبثل باؼبقابل رائيا يف ذاتو بعملية 3صورة اؼبرئي الذي ىبًتقٍت ويشكلٍت كراٍء لو

للمرئي والرائي اليت ذبسدىا عملية اإلدراؾ ذاهتا فإننا نصبح ال نعرؼ من  Dé hiscenceانفبلٍؽ 

ن يُرى فتكوف الّلوحة تباعا لذلك: الضعف الداخلي لؤلشياء اليت تتعاذل يف بعضها وتكوف يرى وم

يسعى التعبَت عنها من  سيزانلتحوي ىذه اؼبرئية اغبقائق اليت كاف  4الرؤية عمليٌة معكوسة ومعادة

خبلؿ التصوير. إهنا تبحث بعد حضور األشياء وظهورىا، لذلك كاف التصوير ؿباولة ضم أجزاء 

مبلمح األشياء واألوجو من أجل إعادة إسبامها بشكلها اغبسي، بواسطة تنظيم أوجهو احملسوسة 

                                                           
 .182موريس مرلوبونيت، ظوىرية اإلدراؾ، مصدر سابق، ص  1

 .235، ص نفسوصدر اؼب  2
 .227ص اؼبصدر نفسو،   3

4 Mourice merleau-ponty, notes des cours au collége de France. 
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واأللواف واألنوار اليت تكونو حيث أف اللحظة غَت قابلة لبلنفصاؿ عن الّلحظات األخرى وىي مرادفة 

ة والّلوف ؽبا تدؿ على بعضها يف تعادؿ مطلق، أين يتأسس معٌت العمل دبجاورة التعارض بُت الصور 

الصورة واللون ال يعودان متميزين، وكلما رسمنا وصورنا انسجم الّلون وتوضحت الصورة ألف: "

 .1وعندما يصبح الّلون بأقصى غناه يصبح الشكل في ذروة إمتبلئو"

فبهذا الًتكيب ينتج عندنا تصوير يركلي غبضور ؿبض. وإذا كاّف اؼبصور يشرح العادل، فإف 

أف هبلب لو ذلك الكل الغَت ؾبزء يف شكل تعبَتي ؼبا ىو موجود أي ؼبعٌت ال تصنيف األلواف وجب 

يستطيع أي ربليل شفوي أف يستنزفو ويبتزج مع بسط الشيء يف يقينو، واؼبقصود بالتعبَت عما ىو 

موجود ليس وصف أو جرد للموجوداتو وإمبا ؾبيئها وحضورىا إذل الوجود لذلك فإف ما كاف سيزاف 

ره ىو العادل والتجربة األولية اليت تعطى لنا عن طريق حضور طبيعة برية بالعودة إذل يسعى إذل تصوي

األصوؿ اعبيولوجية للمشهد اجملرد من إنعطائو اإلنساشل حىت أف آثار اغبياة اإلنسانية ذاهتا تتجرد من 

كاف سيزاف لنعمل على إيقاظها لذلك   2إنسانياهتا حىت تظهر جيدا، فنعود إذل أسس التجربة الصامتة

ألصالة األرض ونسياف كل ما كاف أمامو، مث أف التعبَت عما ىو موجود ىو  3يصور مناظرا عامل قبلي

 فيما بعد إذل توضيح البعد البلمرئي لكل مرئي. مرلوبونتيؼبسة غَت منتهية وىنا يتجو 

                                                           
 .265موريس مرلوبونيت، ظوىرية اإلدراؾ، مصدر سابق، ص   1

2  Mourice merleau, le doute, op.citp 25. 
 .264موريس مرلوبونيت، ظوىرية اإلدراؾ، مصدر سابق، ص  3
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صامت من معاعبة التصوير مثل الكبلـ على أف التصوير نوع من الكبلـ ال مرلوبونتيينطلق 

اؼبوجود يف التصوير ويف  1، أي بتلك التعبَتية االنشائيةMalrouxحينما يستشهد دبا أنتجو مالرو 

حركة فن الكبلـ، فالتعبَت دل يعد يفهم على أنو استقباؿ الذاتية لسلوؾ تعسفي توجيهي، بل أف 

ن العادل كما حبيث ال يقـو بتقدصل شرح وتوضيح آراء ع سيزاناؼبصور يفكر بالتصويره كما يقوؿ 

وبدث يف الفن اؼبعاصر: بل على اؼبصور أف وبضر ىو ذاتو يف التصوير واغبضور ىنا يكوف جسديا 

فالمصور يحضر جسده أثناء عملية التصوير فهو يضع ذاتو في عملو الفني محددا بذلك "

المتجسدة في كل لوحٍة  Sthèma intérieurأسلوبو المتمثل في تلك الرسمية الباطينية 

لتي ال ترد إلى القول بالتفرد الحميمي للحياة وإنما للحياة بما أنها مبلزمة ونرجسية، لذلك وا

 ".فالقيام بعمل فني يتطلب العودة إلى ىذه الصلة البرية بالعالم المتعلقة بو

يف ظواىرية االدراؾ وباوؿ رسم التعبَت أوال وكاف  مرلوبونتيمن خبلؿ ما أورده  سيزانلقد كاف 

عمالو األوذل يف فًتة الشباب فكاف ىبطئو. إالّ أنو تعلم شيئا فشيئا أف التعبَت ىو لغة الشيء ذلك يف أ

ذاتو وىبلق من ىيكلّيتو، فرظبو ىو ؿباولة لبلوغ ىيئة األشياء والوجوه من خبلؿ الًتميم ؽبيكليتها 

 يوجد كذات ، وأف اؼبصور ذاتو يوجد يف إعادة الكشف عن ىذا العادل بالنظر، فهو ال2احملسوسة

 ولكن يف اتصاؿ بالعادل باغبياة الباطنية وبناء انكساراهتا واكبرافاهتا.

                                                           
1 Mourice merleau- ponty, signes, op.cit.p 59.  

 .264موريس مرلوبونيت، ظوىرية اإلدراؾ، مصدر سابق، ص   2



 قساءة مسىٌبٌويت ألػماه بٌه سٍصان اىفنٍت     اىسابغ                                                                                اىفصو 

202 
 

إف التعبَت يفهم يف اؼبؤالفة مع العادل وكشف أشيائو بفعل النظر ذاتو إذل العادل ويف اتصاؿ بو ، 

درة على ، فهو ليس لو الق 1ذلك أف ما يوّضحو اؼبصور ليس ذاتًا و إمبا تواصل استعادي مع العادل 

ؼ شيئا عن تناقض اإلنساف أف يُؤسِّس التعبَتية باالنطواء على الذاتية " إّف اؼبصور يف عملو ال يعر 

ا يف اؼبؤالفة األولية 2"والعادل  la، ذلك أنَّو إذا كاف اؼبصوِّر رائيا ، فإّف أسلوبو ال يوَلُد يف التناقض،و إمبَّ

fréquentation primordiale   واليت تكوف باإلدراؾ حيث َيظهر ، مع األشياء

اؼبؤشر الشمورل الذي يُرِكز دائما على اؼبعٌت َر لو نظٌر خاص ويبّثل أسلوبو "األسلوب،ذلك أّف اؼبصوِ 

، وىذا ما يدعو إذل القوؿ بأنّو ليس 3البّلمشكل و اؼبتناثر يف اإلدراؾ والعمل على إهباده تعبَتيا"

  la  corporéitéدراؾ،ألف التعبَت َيسكن أصبل اعبسدية ىنالك مشكبًل يف التعبَت إذل جانب اإل

فلفهم  Expression Primordiale "4"كل استخداـ انساشل للجسد ىو أصبل تعبٌَت أورل 

مصور ما وكذا عملو التصويري وجب ربط ىذا التعبَت األورل باعبسد،أين يكوف الوجود واقعا ربت 

 طائلة النظر ،ويكوف سلوكو ذا صلة واحدة بذ
ُ
َصور اتو و بالعادل،حبيث وُبِضر جسده يف العادل " إف اؼب

، ألنو ليس ىناؾ بالنسبة ؼبرلوبونيت انزياحا بُت النظر والفعل. فليس ىناؾ 5"يغَتِّ العادل يف التصوير

مشكبل خاًصا بتقنية السلوؾ التصويري. فإنشاء فن يعٍت أساسا فتح و إطبلؽ النظر ليتحس أسلوبو  

تبّدؿ باؼبوازاة على نسيج ىذا اعبسد احملقق لسلوؾ النظر ، حبيث ىناؾ تواصل من كلية يف النظر وي
                                                           

)1( Merleau-Ponty, Signes, p67 
)2( Ibid, p67 
)3) Ibid, p68 
)4( Ibid, p84 

 16موريس مرلوبونيت ، العُت والعقل ، مصدر سابق ، ص  -  (5)
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صور ىو بالنسبة ؼبرلوبونيت أساًسا جسٌد راٍء النظر إذل السلوؾ
ُ
 corps voyant، كما أّف اعبسد اؼب

، كما ىو حاؿ الفنوف مزودا بسلوكات و تقنيات التصوير إنو ليس جسدا ،وليس جسدا معلًما

  équivalent interneيف التصوير. إنو بالعكس جسٌد راٍء يثَت فينا ىذا اؼبعادؿ الداخلي السابقة 

يتولد   formule charnelle، وهبذه الصفة اللَّحمية اقًتابنا منها من خبلؿ فعل النظرلؤلشياء ب

ا عندنا الرسم والعمل الفٍت " العُت ما قد انفعل بواسطة تصادـ معُت مع العادل وىي ترجع ىذ

 . 1التصادـ إذل اؼبرئي بواسطة عبلمات مرسومة لليد "

لذلك فإف تعبَتية السلوؾ التصويري ليست شيئا آخر إاّل تعبَتية اعبسد بعامة ، نبا أحدنبا 

، ره ىو مثل العادل الذي نسكنو، فالعادل الذي نصوِّ  2لآلخر " رمز لكيفية اإلقامة يف العادل  "

إذل ذاؾ التألق األخرس لؤلشياء ىي عودة  l’opération expressiveالعملية التعبَتية و 

تتشابو ، وىي4بأساس لتجربة خرساء ومتفردة 3"وهبذه الكيفية تتأسس اإلنسانية فهناؾاؼبوجودات "و 

يف ىذا بالعملية والكيفية اليت هبا يسّلم اعبسد نفسو و يكرُِّسها للعادل يف تقاربو  و تآلفو باتصاؿ خاـٍ 

  facticitéيعلق و يرجئ كلَّ تفكَت ، ذلك ألف جسد اإلنساف مثقٌل بالوقائعية  sauvageوبري 

صّور. préhistoireواؼباقبل تارىبية  
ُ
مع  وكذا عفوية السلوؾ و اؼبعٌت مثلما ىو جسُد وسلوُؾ اؼب

 la langage indirect et les voixحينما يستدعيو مرلوبونيت يف مؤلفو  Matisseماتيس 

                                                           
  16موريس مرلوبونيت ، العُت والعقل ، مصدر سابق ، ص  -  (1)

(2)  Merleau-Ponty, Signes,op.cit p68 
(3)  Ibid, p22 
)4( Ibid, p25 
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de silence  " 1" على أف اؼبصور يعهد إذل جسده الذي يُفَتح مع اجملموع اؼبنفتح لنسيجو  ،

فيعرؼ رظبو الذي يصوره والذي يستدعيو حبرية وبعفوية. كما أّف جسدنا يسكن العادل بعفوية ويعرؼ 

د إذل السلوؾ الذي يشغلو. واؼبعاشل اليت يكتسبها واليت ليست من إنتاج التفكَت وإمبا يسعى ىو كجس

فإذا أخذنا يف  كشفها ـبفية يف قلب الصمت ، وىو ما يعمل اؼبصّور على إتقانو يف أعمالو ولوحاتو

يف ظواىرية اإلدراؾ يظهر أصبل ىذا التقارب للجسد بالعمل الفٍت ،  Cézanneاؼبثاؿ سيزاف 

فبل تتأّتى قيمة حيث أّف اعبسد ال يبكن مقارنتو بالشيء اؼبادي،وإمبا يقارف باألحرى بالعمل الفٍت 

األثر الفٍت من نسخ مبوذج يقع خارج الفّناف وال من ؾبرد ربقق اؼبخيلة ، تأيت القيمة فبا يستطيعو 

اإلدراؾ ، أي من قدرتو على إنتاج تكوف األشياء يف جسدنا ، يشهُد مثبل الرساـ بواسطة التخطيط 

مثِّل اإلدراؾ مسارًا مشّكبًل لعبلقة مهمة األحجاـ واأللواف على ميبلد مدلوؿ العادل عرب إدراكاتنا ، في

 .2األثر الفٍت تثبيتا ؽبذه العبلقةعبسدنا بالعادل ، ويعد 

ىناؾ تقارب بُت عمل الفناف وجسده وىو ما يسعى مرلوبونيت إذل توضيحو يف فن التصوير الذي 

وحات اليت يربىن وجود عبلقة بالعادل توّضحت مع سيزاف،الذي كاف يفهمها انطبلقا من تلك الل

ربوي أفكارا ال يبكن إيصاؽبا إاّل بنشر األلواف وكذلك اعبسد دبا ىو عقدة من الدالالت اغبيَّة وليس 

ة،فقد حاز سيزاف على ارادة يف تغيَت حضور ىوية العبلقة بالعادل  قانوف لعدد معُتَّ من العناصر اؼبتغَتَّ

                                                           
(1)Merleau-Ponty, Signes, op.cit ,  p57 

 2009رشيدة الًتيكي ، اعبماليات وسؤاؿ اؼبعٌت ، ترصبة إبراىيم العمَتي ، الدار اؼبتوّسطية للنشر ، تونس الطبعة األوذل  -  (2)
  60 - 59ص  -
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، وذلك كلو حبرية ، 1وير طريقة يف الوجود اؼبقلق لسلوكات خاصة بالتواجد اليومي ، وِازبذ من التص

ولكن ماىية طبيعة ىذه اغبريَّة ؟وإذا كنّا نقوؿ بأف فلسفة اغبرية عند سارتر ىي فلسفة للحظة ، فهي 

، فليس ىناؾ حرية  Repriseعند مرلوبونيت فلسفة للحاضر ، دبعٌت حقل للحضور يعٍت استعادة 

دائما إلعطاء معنًا دباضيو وبوضعيتو اليت سبثل ثقلو  إاّل يف ومن خبلؿ امكانية وضرورة مفتوحة

اػباص،لذلك فإف ما ترفضو فينومينولوجيا اإلدراؾ ىو تفكَت اغبرية ضمن اؼبقابلة بُت الوجود يف ذاتو 

و الوجود لذاتو ، وكذا القوؿ بالقدرة على تعدصل ذات باذباه العادل يف وقائعيتها اػباصة ، بل ىي 

طاء للمعٌت أو استعادة لتارىبيتها اليت دل تكتب بعد واليت ىي أصبل سبلك معًنا تفكرىا باألخرى كإنع

ـُ وضعيتنا بل تَنَشِبُك عليها "   2يف العادل وعلى ترسبات ذبعل " حريتنا ال هتِد

اغبرية يظهر الفناف يف أعمالو مدركا للحرية يف شكلها اؼبتعُت حسيا كاستعادة إنشائية  وهبذه

غبدث أو لوضعية معينة بكشف معناىا اعبديد وإسبامو.فبهذا كاف سيزاف بازباذه من معٌت اغبرية  

هبا يتم  كاستعادة واختيار داخل العمل الفٍت الذي ينجزه مثبل " ألنو كاف يقّدـ تفكَتا بالكيفية اليت

  .3التعبَت و التواصل "

، وىو يف لوحاتو هبعل العادل مرئيا فيستعيد بناءه ب من العادل من الطبيعة واؼبناظرإّف سيزاف قري

من جديد ، فيُِتمُّ صورتو " أقصاه ىو االنتباه للطبيعة )........( وخضوعو للعادل اؼبرئي ليس إالّ 

                                                           
)1( Merleau-Ponty,sens et non sens . le doute,op.cit, p22 

 356موريس مرلوبونيت ، ظواىرية اإلدراؾ ، مصدر سابق  ص  – (2)
)3( Mourice Merleau-Ponty , sens et non sens.le doute,op.cit, p8 
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، وىو األمر الذي يتطلب منو حضوره يف العادل ، ذلك أف 1"دل اإلنساشل وربويبل إلنسانيتوفجوة للعا

اغبرية كمشروع ؽبذا العمل  العمل الفٍت اؼبنجز يتطلب حياة الفناف وحضوره ، حياًة تعرؼ طابع

، فالفناف ىبتار مصَتا أثناء التصوير يسعى إليصالو " يف العادل أيضا ، على النسيج ومع األلواف الفٍت

واليت نسعى دائما إذل ربقيقها وإسباـ التعبَت بذلك ألف العمل الفٍت مثل  2وجب أف أحقق حرييت "

 الفكر وبتاج دائما أف ُيسَتعاَد طرحو ، ولن يتّم إهنائها إال بإسباـ حريتو بداخلو.

وإذا كنا نقوؿ بأف اعبسد يقـو بالتعبَت والتصوير وىو يتضمن حياة اؼبصور وحضوره يف وقائعيتو ، 

د بأف معٌت العمل الفٍت يتحدد حبياة صاحبو فقط،وإمبا ىناؾ سباس لعملو حبياتو فإف ذلك ال يُؤك

أحدنبا باآلخر كل حسب تعبَتيتو اػباصة. انطبلقا من اعبسدية اليت تصبح تبحث الداخل باػبارج 

   3pouvoir universel d’incorporationمواػبارج بالداخل كقدرة مشولية لبلندماج والض

، l’œil et l’esprit وبضر جسده حسب تعبَت فالَتي اؼبستعاف بو يف العُت والعقل وإذا كاف اؼبصور

 dehorsواػبارج  du dedansفهذا اعبسد ال يكوف منفصبل بسيكولوجيتو عن العادل ، بالداخل 

 وجب فهمو كسلوؾ عبسد يُعَقُد ،وإمبا بًتاكب واسًتجاع أحدنبا لآلخر ، فلفهم التصوير كتعبَت

وُبَبُك فيو الداخل باػبارج ويندؾباف. وترفض ثنائية تعارض الداخل باػبارج دبقابلة الوجود يف ذاتو و 

بالوجود لذاتو ، وىنا يعود مرلوبونيت إذل درس اؼبصور الذي يوظف رؤيتو اليت تبتعد دبعناىا عن اؼبعٌت 

الوجود كلية بفضلها.  الديكاريت ، من حيث رؤيٍة توحد بُت اعبسد والروح  يف وحدة معيشة يظهر
                                                           

(1)Mourice Merleau-Ponty ,sens et non sens. le doute,op.cit, p8 
(2) Ibid, p32 
(3)Merleau-Ponty, Résumé de cours 59 – 60 , p178 
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فيعلمنا سيزاف حسب ربليبلت مرلوبونيت يف ظواىرية اإلدراؾ وكذا يف اؼبعٌت و البلمعٌت أّف اعبسد ىو 

الداخل باػبارج يف تراكبهما وعبور أحدنبا لآلخر بتعبَتية   l’ajointementمن يرسم فهو يصل 

 ور .تتأسس بفضاء خاص وإفراز معًنا مبلزما لو أثناء عملية الظه

ُت ىو منبع اؼبعرفة وكذا إّف اعبسد ذاتو ىو منبع اإلدراكات واإلحساسات،إنو اعبسد اػباص اؼبتع

، إنّو يتميز بطبيعة لغزية من موجودا حيث ىو ، وىو ليس ما ىو"ليس التعبَت، فهو ليس شيئا "

تعبَتات اعبسد ىي حيث وجوده ، إنّو يفرز معناه يف ذاتو معنا مبلـز لو يسكن فيو ، وىذا يعٍت أّف 

مثبل ال  فالوجو .د ذاتو. إنّو ىو ذاتو الذي يتكلم، ىو الذي يرسم، وىو الذي يرقص ويغٍتللجس

، أو حىت الكآبة ، فما تعلِّمنا إياه مبلحظة سيزاف يقدـ البتسامة أو ذبعيد، إنّو ذاتو االبتسامة، الفرح

رة الوجو :" إذا رظبت كل النقاط الزرقاء عن العمل الفٍت الذي يستعُت هبا مرلوبونيت و اػباصة بصو 

الصغَتة وكلَّ النقاط البنّية الصغَتة أجعلُو يَنظُر كما ينظر ...ال فرؽ عندي إذا شّكُكوا كيف قبعل 

، ، ىي أنو ىناؾ لعب باأللواف1"إذا مزجنا أخضر فبيزا مع األضبر ،د باظباالفم حزينا ، أو قبعل اػب

للوجو يف مبلؿبو اغبّية ، مث أّف  sensations colorantesلونة سبازج وتعارض يف اإلحساسات اؼب

الوجنة ليست ضبراء ألف الوجو يبتسم ولكن االبتسامة ىي ىذا األضبر الذي يتنوع لونو ويتمازج ، إهنا 

 ابتسامة تضيء الوجو بضوء باطٍت وبتعبَتية المعة يوّضحها ويظهرىا الّلوف.

                                                           
 166موريس مرلوبونيت ،ظواىرية اإلدراؾ ، مصدر سابق ، ص – (1)
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الكشف اعبسدي التعبَتي بلغز التعبَت ، أي ىذا الكشف ويسمي مرلوبونيت ىذا الصنف من 

للمعٌت احملايت أو الذي يولد يف اعبسد اغبي،والذي كاف سيزاف يبحث عن تصويره وإذا كانت ىناؾ 

غرابة يف اللوحات التصويرية لسيزاف فهو هبذه الوجهة ال يبحث عن التعبَت أوال ولكنو يرجع " إذل ىذا 

 .1رة نرى فيها شخصا ما يف ظهوره يف الطبيعة "السر الذي يتجدد يف كل م

ذلك أّف ما نشاىده يف الّلوحات وبوي ظهورا بباطنية ألف التعبَت ال يتجّلى بكيفية تُقرَأ يف 

، فما َعِمَل سيزاف على رظبو ليس  une présence mutteعبلمات ولكنو يكوف حبضور أخرس 

واؼبتخفية  invisible، ؼبرئي هبلب ضبولتو البلّمرئية  وجها متحّدثا ، وإمبا ىي ؿبايثة اؼبعٌت للحضور

واليت تفضي إذل ربقيق تعبَتية األشياء للوجو مثبل ونبا ليسا متفارقاف ، فكل مرئي وبمل يف ذاتو ال 

 مرئية ، فكل كائن وبمل سرًا وبتِفظ بو ليظَهر عليو.

 la réversibilitéسية يظهر أنو ىناؾ يف اللوحة راء يُعرُض للنظر لتتجلى بعد ذلك معكو 

بُت الراء واؼبرئي وؽبذا تصبح العُت اؼبستديرة للمرآة " ىذه النظرة السابقة على النظرة اإلنسانية ىي 

، ألف اؼبرآة تستدعي ىذه اؼبعكوسية للمرئي وتوضحها دبا ىو مرئي،ألنو ليس  2رمز لنظرة اؼبصوِّر "

لرؤية هبب أف تولد يف قلب اؼبرئي ذاتو وحىت نشاىد ىناؾ مرئيا إال لراٍء يكوف ىو ذاتو مرئيا،وألف ا

 صورنا وجب أّف نتمَّ ربوؿ الراِء واؼبرئي الذي ىو جسدنا.

                                                           
)1( Mourice Merleau-Ponty ,sens et non sens. le doute, op.cit - p8 

 32ص  ،ونيت ، العُت والعقل ، مصدر سابقموريس مرلوب - (2)
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وقد تساءؿ الكثَت من اؼبصورين بقلق عن صور سيزاف ، عن نظرتو اليت تتفّحص لغز حضوره 

 أبدا، رية ال سبتلكاػباص ومرئيتو اؼبضطربة اليت تعرض لغرابة جذرية ، على أف كل وجود ىو لذاتو ح

، وىو اليصَت مرئيا إاّل ألنو يستعيد تلك اؼبرئية يف ذاتو ويكشفها ، كما أّف وأّف الرائي ىو لذاتو مرئي

هبعلها حاضرة بوصفها غيابا ، فإذا كانت  doublure d’invisibleاؼبرئي ىو بطانة البلّمرئي 

 يتطابق فيو الراِء مع ح بلغز الباطنية واليت الاللوحة صفة خاصة برؤية كلية تنغلق على ذاهتا ، فهو ينفت

، بعبارة أخرى فإف معكوسية الراء واؼبرئي يقوؿ بوؿ كلي 1"اؼبرئي "ال يبكن إدراكي يف احملايثة

voyant et visible   يف اللوحة والعمل الفٍت ال تكوف دبرور الراء كلية يف تصويره حبيث يضيع

لذي ليس شيئا آخر غَت إدراؾ الوجود دوف اإلكماؿ التاـ أناه ، وقد كاف ىذا ىو قلق سيزاف وا

. وذلك ألف التصوير غَت مكتمل 2"متحققة األساسي واػباص "دبعكوسية وشيكة اغبدوث دوما وغَت

ويظهر ىذا البلإكتماؿ يف الرؤية كما قلنا سابقا.فالراء ال يتوه أبدا يف اؼبرئي وال يستنفذ مرئيتو فتجربة 

، وإمبا ىي الذىاب إذل ن الذوباف أو االنصهار الربغسوشلمصور ليست صنفا مالرؤية واليت ىي لل

كبو الشيء دوف أف ، وإذا كنت أنظر فإنٍت من األفضل أف أذىب والشيء دوف التطابق معو بإسبام

، وكاف سيزاف قد أظهر ىذا البلتطابق يف هناية حياتو عن التقدـ اؼبتمهل يف أعمالو   سكنو و أخًتِقو

طيع أف أتوقف عن حّدة الكثافة اليت تطور معاشل ، فأنا لست ىذا الغٌت اعبميل للتلوين الذي "ال أست

. غَت أنّو ال يبكننا القوؿ بعجز يف الرؤية فهذا ؾبرد خطأ ينسب ؽبا، على أهنا فبنوعة 3وبي الطبيعة "
                                                           

 87ص ، نيت ، العُت والعقل ، مصدر سابق موريس مرلوبو  –( 1)

  235موريس مرلوبونيت ، ظواىرية اإلدراؾ ، مصدر سابق  ص  -( 2)

(3)-   Lettre à son fils, Septembre 1906, correspondance p324 
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، ىو 1غَت منتهية من إهناء رؤيتها " فما ال يسمح رل بتغطية نسيجي..... أين تكوف صوريت أولوييت 

ليس شيئا آخر يف اغبقيقة إاّل الربىاف على ىذا االنزياح للراء واؼبرئي، ويعرب عنو ىنا بالبياض وىو 

، فالبياض هُبََدُد أبًدا ملُء ىذا الفضاء التصويري فضاء لبلىتزاز كما يسميو سيزاف، حبيث ال يبكن

ويًتؾ كمساحة ُيسَحُب فيها اؼبرئي خارج حضور الراء ، ويسحب فيها الراء خارج فقدانو يف اؼبرئي ، 

" أنا أعتقد أف سيزاف كاف يبحث طواؿ   la profondeurوقد تتضح عملية الرؤية أكثر بالعمق 

ر كبو العادل ، وىو ليس ونبا ، ، وذلك أف الرؤية ربدث انطبلقا من توجيو النظ 2حياتو عن العمق "

انطبلقا من وضعيتنا ، وىو  أو خطأ حتميا للحكم ، إنو يولد من تتابع بناءات يتوجو كبوىا نظرنا

ىبتفي ويتملص من كل ُمشاىد مطلق يطبق عليو نظرة بارزة من أعلى ، فَتفض تقدصل نظرة من عٍل 

الذي يًتؾ فيو الفرد مكانو وىو   l’isotropie de l’espaceعلى العادل وبلوغ الفضاء اؼبوّحد 

أمر بديهي يف عادل ما بُت الذاتيات ، إّف العمق ليس لو إاّل مشكل الظهور وبالنسبة للمصور أّف 

العادل يُعطى يف عمقو وىو ما يقودنا إذل التجربة األولية لو واليت تبتعد عن أرض كلِّ موضوعية،إذا 

وال االرتفاع. وؽبذا وجب أّف يتعارض مع اؽبندسة اإلقليدية أردنا أّف نؤسس حقيقتو وىو ليس العرض 

ألف العمق يأيت حينما يكوف ىناؾ فضاء خاص باعبسد اػباص وإدراؾ فردي " اذباه العادل فنشهد 

، بتجربة وحيدة ومتفردة وىو ما توضَّح يف ظواىرية اإلدراؾ اليت وجدنا أهنا قد 3والدتو بالنسبة لنا

                                                           
(1 ) Lettre à Emile Bernard, Octobre 1905, correspondance p315 

 64العُت والعقل ،مصدر سابق، ص   (2)
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، إّف العمق يرفض 1"ين وال يظهر اآلخروف إاّل الحقا"حيث ال نزاؿ وحيد ارتبطت بإدراؾ الفردي

اغبكم السابق للعادل ويستعيد التجربة اإلدراكية األولية اليت ينبثق منها ، فهو يضع العادل اؼبشًتؾ بُت 

 .2قوسُت وىي العملية اليت يوضِّحها أكثر اؼبصور دبا أنو "يبحث عن أّف هبعل اؼبنظور معيشا "

ؿ ، بأنو وىم وأّف عمل اؼبصور ىو ؾبرد خضوع معتدإنو يستحيل النظر للعمق ومعاعبتوا فلذ

فذلك   3، فإذا كاف سيزاف يرسُم " صحن اغبساء عن جنب ويبقي قعره مرئيا "لقوانُِت ىذا الوىم

. ولَتفض التسوية الكبلسيكية بُت شكل اؼبوضوع واؼبنظور اؽبندسي لو ، لكي يبتلك حقيقة اإلدراؾ

وألنو يُرى جيدا كصحن دائرِي دائما ، ألف الشكل ؿبايث حبضور اؼبوضوع للذات أو األنا ، كيفما  

كانت وضعيتو على أف ىذا الشكل ُمدرؾ وليس معرًضا للمعرفة اؽبندسية أو اغبكم ، فالصحن يُرى 

الذي وجدت دائريا وليس بيضويًا ألنو حقيقة كذلك وليس ألنو يبدو كذلك يف اؼبنظور ، إنّو شكلها 

عليو أوؿ مرة ، إنو ال يظهر بالتفكَت الذي ىبضع لتمثبلت إدراكية ، وإمبا حبقيقة ذلك الوفاء لؤلشياء 

 اؼبصّورة اليت يعرضها الفناف ضمن التجربة اإلدراكية.

إّف اؼبصور ال ىبضع إذل الروح اؽبندسية التجريبية اليت هتتم بتحديد البعد أو اؼبسافة وكذا الشكل 

رىا الوسيلة الوحيدة للمنظور اؽبندسي من أجل خلق مبدأ يقيم بناًءا دقيًقا وتصويرًا صحيحا باعتبا

                                                           
 214،  ص ، ظواىرية اإلدراؾ ، مصدر سابق  موريس مرلوبونيت – ( (1
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وإمبا   1مثلما يتجّسد مع فنوف عصر النهضة اليت دعت إذل " إقامة تصوير مضبوط منزه من اػبطأ "

صويري ليس ىو يهتم بالعمق والفضاء التصويري اؼبدرؾ ، إنّو يهتم بالعمق ، فاؼبنظور اإلدراكي الت

اع لعادل فقط  ؾبرد سبّثٍل مستٍو ومسطح لفضاء أو ؼبوضوعات تصَت متجاورة ، ومشتة ومبددة.  "بإبد

، بل إف الرسم يبحث عن توازنو فينطبع حبسب العمق ، وىو ال يقدـ تباينا يف 2يُبَتلُك جزًءا جبزٍء "

و يبحث عن رؤية شيء معٍُت ، أحداثو اليت تًتاجع كبو األفق،كبو العمق الذي يولد ربت نظري ألن

وكبن قبد وحدتو وتبلزمو ليس يف ىندسيتو ولكن يف وحدتو بإدراؾ الفضاء ، أي بعبلقة أصيلة 

 الذي وُبييو ويوِجُده. 3للدافع

الذي يعتمده سيزاف أساسيا عند مرلوبونيت ، فهناؾ دافع  le motifلذلك يعد مفهـو الدافع 

دافع ؟  إنّو ليس ناذبا عن وقائع سبتلك القوة اؼبادية إلنتاجو ، إلحداث ذلك العمق ولكن ما معٌت ال

إنّو سابق ال يفعل إال دبعناه الذي يعطيو قوتو وفّعاليتو ، وىو هبّسد وضعية يَثُبُت فيها ويضطِلُع هبا. 

وىو يكوف دافعا ؼبدفوع يف عبلقٍة متبادلة وىي بالفعل العبلقة القائمة بُت اغبجم الظاىر وذبربة 

 مق. ذلك أّف العمق ال يبكن فهمو خارج عبلقِة الدافع اليت تقوي اإلدراؾ.الع

إّف الدافع السيزاشل ليس فقط ؾبرد منظر يسكن يف اػبارج ويوقظ فضوؿ العُت ، إنّو يعرض دبعًنا 

كما يقوؿ    sa verticalitéُمبعثر يف اغبسي ، فيُػَقّدـ للنظر انطبلقا من عمقو ، انطبلقا  شاقوليتو 

                                                           
 49ص  ،ونيت ، العُت والعقل ، مصدر سابقموريس مرلوب - (1)

(2) - Mourice Merleau-Ponty , signes, op.cit – p63 
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، وىذا ألف  1العمق يولد ربت نظري ألنو يبحث عن رؤية شيًئا معينا "رلوبونيت يف اؼبرئي والبلمرئي "م

الدافع ذاتو يُعِرُض للنظر ويستدعي برؤية زبًتقو " إننا ال نستطيع فهم إدراؾ اؼبسافة إاّل ككائن يف 

يقوؿ سيزاف بأف   la sainte victoireيف ساف فيكتوار  ،2البعيد يلحق بالكائن الذي يظهر"

 .3ظلو ليس مقعرا كما نعتقد ولكنو ؿبدب

يبكننا القوؿ بوجود تقارب بُت تصوير سيزاف والتصوير الصيٍت ، فكبلنبا وَبُضراف بدءًا من بناء 

دة منظورية بشاقولية انطبلقا من تتابع بناءات متعد .ؽ اؼبنظر يف العمق الذي يستدعيوأورل ىبًت 

لك أف تعرض بطريق زمٍت للنظر، ليمثل العمق بعدا عند ُكلهما ، ذ، ليتمفصل أحدنبا باآلخر

، فأنا دائما متمسك هبا يف اؼبستقبل أو يف اؼباضي كما ىو مبُّت يف الوقت األشياء اليت أراىا عن بعد

، واؼبسافة ىي نفسو يف الفضاء. فاؼبصباح الذي أدركو يوجد يف ذاتو ، يف الوقت الذي أوَجَد فيو أنا 

، لذلك يرفض مرلوبونيت أف ذُبزأ اؼبرئيات دوف مزامنة بعضها لآلخر ، " أنا أدعو إذل اء متزامنةبُت أشي

ذلك أف النظر  ،4عدـ إهباد صفة يف رظبي يكوف فيها ما أراه من جهة متوقفا على عُت غَت متحركة "

ى مبط ىذا مث أف اللوحة ربضر عل temporelإذل العادل وكذا االنفتاح عليو يكوف دبنحنا زمٍت 

التزامن غبضور األشياء فيها ، هبدوء يُقاـ بُت اؼبوضوعات اؼبرسومة فتقبل أحدىا وتستقبلو مع 

                                                           
 219ص  ،موريس مرلوبونيت ، ظواىرية اإلدراؾ ، مصدر سابق-(1)
 221اؼبصدر نفسو،  ص  -(2)

(3) -  J Gasquet,Conversation avec cézanne éd maculula , p112 
(4) - Merleau-Ponty , signes, op.cit – p62 
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اآلخرين يف الِاختبلؼ متبادؿ يضمن اؼبسافة البلـبًتقة. فعدـ حركية العُت وبفظ كل شيء يف الزمن 

 بشاقوليتها. الذي ىو غبظة اللوحة.ىو تلك اغبياة الصامتة، العميقة اؼبدركة واؼبصورة

، ذلك أف  plat du visibleإف العمق الشاقورل ىو خببلؼ االنفتاح اؼبطلق ؼبسطح مرئي 

اللوحة بالعكس ليست شيئا مسطحا وإمبا ىي تعرؼ يف عمقها حسب زمانية حاضر الرؤية الواحدة 

 dimension du 2، وإذا كاف للعمق بعد اؼبتآشل  1اؼبتزامنة يف الّزمن بتعايش غَت ؾبزءٍ 

simultané  فهو باؼبعٌت الدقيق بعكس اآلنيةl’instantanéité  وىو الذي يرظبو سيزاف ،

ببناءات متعّددة يتمفصل أحدنبا باآلخر، بتمفصل زمٍت حاضر حي. ويف فضاء اإلدراكي فضاء 

للتعايش يتزامن حبقل اغباضر ، أي بلحظة العادل اليت كاف سيزاف يريد رظبها. ذلك أف ابتسامة 

اف الذي مات من سنُت طويلة ، واليت ربدََّثت عنها قصة الغثياف واليت تظل ترتسم وترتسم من السلط

جديد على سطح لوحة ال يكفي أف يقاؿ إهنا موجودة يف الصورة أو دباىيتها : فهي موجودة ىي 

ف أف نفسها بكل ما كاف فيها من حياة دبجرد ما أنظر إذل اللوحة فلحظة العادل اليت كاف يريد سيزا

يصورىا واليت ىي غبظة مرَّت منذ زمن طويل ، ال تزاؿ لوحاتو تلقيها علينا ، فاعببل يف لوحتو جبل 

                                                           
(1) - Mourice Merleau-Ponty , notes, op.cit – p63 
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، فمعٌت ذلك "ىو رسم الفضاء دبا أنو  1فيكتورا ينتصب من جديد من أوؿ العادل آلخره-ساف

 يقوؿ مرلوبونيت. 2يتشارؾ بنشوء الزمن "

دبنظور ،إنو من يواجو مراقبيت بعقبات ودبقاومة  لذلك فإف العمق شيء آخر من أنو مسافة ترى

، وإذا قمنا برسم  3ىي بالتحديد واقعها وانفتاحها وكلها اؼبتآشل،إنو " يتيح أف يكوف لؤلشياء غبم "

. إّف العمق leur chairللمرئي فإننا ال نرسم أشياء مطابقة وإمبا نقّدـ غبمها   chairىذا اللحم  

ألف تنقلب ، ىو ذبربة ؿبل شامل حيث يكوف كل شيء يف وقت واحد. أو ىو ذبربة قابلية األبعاد 

من بعدية ومن وجود متعّدد األشكاؿ. وعندما يبحث سيزاف عن العمق فهو إمبا يبحث عن ىذا 

االنفجار للوجود ، وىو كائن يف صبيع أمباط اؼبكاف ، كما يوجد باؼبثل يف الشكل ، إنو يبحث تنوعو 

بلؿ اللوف ، ألنو بو يتحّدد تفجر الشكل اؼبنظر ، أي بالبعد اػباص باللوف وليس صبوده وذلك من خ

الذي بو هبتذبنا و يقرّبنا من قلب األشياء ، ووظيفة اللوف ىي أف يشّكل موجودا أكثر عمومية من 

  4اؼبوجود األصغر أو اؼبوجود األخضر أو اؼبوجود األزرؽ ، فبعد اللوف يسمح دبحٍل شامل

localité globale   ُتظهر حضور اؼبوضوع بأكثر جذرية من مسألة الشكل اؽبندسي اؼبوجود يف

 فضاء معُت وىي تقاس بعدـ ثباهتا.

                                                           
 35موريس مرلوبونيت ، العُت والعقل ، مصدر سابق  ص  -  (1)

(2)  - Notes ,op.cit ,p208 
 333، مصدر سابق  ص  اؼبرئي و البلمرئيموريس مرلوبنيت،  -   (3)

(4)  - Notes ,op.cit,p169 
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ويف الرسومات اؼبائية اؼبتأخرة أين ال   vallierإف ىذا اؼبقياس يفًتض األبيض كما ىو يف لوحة 

بياض ليس فجوات وإمبا ىو ما يبّثل الفضاء مكانا ، إنو يشّع حوؿ بناء ليس ُمتحددًا يف ذاتو ألف ال

 leيسمح بإظهار فضاء ؾبتٍث ، فضاء يولد من بناء اللوف الذي يسًتجعو كما نبلحظو يف لوحة 

jardin des lauves   ليسًتد كثافتو ألنو كتلة دوف فراغات،واألمر نفسو بالنسبة للخطوط اؼبرئية

انب أو ذاؾ من النقطة اليت تنظر إليها ، فبل توجد خطوط مرئية يف ذاهتا ، وإمّبا تكوف على ىذا اعب

بُت أو خلف ماتثبتو،وىي تتشكل بذاهتا وهتبط يف اؼبرئي يف عادل سابق عن اؼبكاف لتظهر ، ليولد من 

، ذلك أف  1ؾبموع الصبغات ليقدـ العمق " إنو الوصفة اؼبنطقية للوف اليت توجد شكلو اػباص "

، كلو يصدر عن اللوف كأولية وأساس  إف التصويرطبيعة اللوف ربدد مبط حضور الشيء اؼبصور ، 

فنحن بالتدريج ما نلوف نصور بقدر ما تتناغم األلواف يتوّضح التصوير للمصور الذي ال تعود نظرتو 

عن اػبارج أو بعبلقة بصرية فحسب مع العادل ، ألف العادل دل يعد أمامو بطريق التمثيل وإمّبا اؼبصور 

 . 2شياء،كأنو بطريق الًتكيز وؾبيء اؼبرئي إذل ذاتو باألحرى ىو الذي يولد يف األ

وذلك  chair du visible   إف اػبطوط  واأللواف تتعاوف لتوضيح العمق كلحٍم للمرئي

، ألف الرؤية ليست أبدا من عٍل وإمبا 3" أشاىد من الداخل انشطار الوجودبإظهار وسيلة النظر " ألشل

رج بازدواجية لئلحساس يف إظهار للرسم واللوحة،وقد كاف من اؼبرئي ذاتو دبعكوسية للداخل واػبا

سيزاف ىو من أعاد توجيهنا كبو ىذه اغبركة األصلية للداخل باػبارج للعُت اليت تستعيد اؼبرئي الذي 
                                                           

(1)  - L.Growing.la logique des sensations organisés .éd maculal.op.cit, p24 – 26 
 69ص  ،ونيت ، العُت والعقل ، مصدر سابقموريس مرلوب -  (2)
 81اؼبصدر نفسو،  ص  -  (3)
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ىو داخلها وخارجها الذي بداخلو. باؼبرئي الذي يكمل مرئيتو بعمل الرؤية "اؼبرئي الذي ىبًتقٍت 

، تفكَت ىو سلوؾ يكشف اف سيزاف يقوؿ أف اؼبنظر يفكر يبوؽبذا ك 1ة بذاتو "ويشكِّلٍت كراء لو عبلق

، فإف  وبققو فعل التصوير  2، ىو " اتصاؿ بالوجود الربي اػباـ "و تفكَت أخرس صامتالعادل. ى

فإف التصوير ذاتو مع  كانت الفينومينولوجيا تؤسس لطلب التجربة ذاهتا يف معناىا اػباص األخرس،

ا يبثل برىانا وإظهارا ؽبذه التجربة األصلية،لذلك االتصاؿ الصامت مع األشياء اليت دل سيزاف ربديد

تكن قد قيلت بعد ، أي عن صلتنا اػبرساء باألشياء حُت دل يكن متفقا عليها بعد ليظهر العمل 

قطع وال الفٍت  يف األخَت كملقِّن ؽبذه التجربة ألنو يظهر بأف اؼبصّور يتجو كبو اؼبرئي دبسافة ال ين

يلغى فيها حضوره كراء بقلب الرؤية ذاهتا واستعادة اؼبرئية بتصوير ما تراه األشياء منو دوف أف يتطابق 

معها ليبقى يف درجة اإلنزياح ، وؽبذا فإف التصوير ليس نسخا وال معرفة وإمّبا ىو نظر وإظهار " إف 

، وإمبا ىو يسعى إلظهار حقيقتها 3ؿ أشياء دائما مقولة أو كما قيلتالتصوير ليس جهدا ؿبققا يقو 

 األوذل قبل أف يتطرؽ ؽبا أي تفكَت أو تعريف.

 

                                                           
 227اؼبرئي و البلمرئي ، مصدر سابق ، ص  -  (1)

(2) - Merleau-Ponty , signes, op.cit , p31 
(3) - Ibid , p99  
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أوليتها من كوف أف ىذه الفن قادر على ربقيق  تكتسي مولوبونتيإف أنبية التصوير يف الفكر 

اؼبعرفة دبعناىا الفينومينولوجي واألنطوجي دوف غَته من الفنوف األخرى، فهي وإف كانت سبنحنا عامل 

اإلستمتاع واإلنفعاؿ إاّل أهنا لن توصلنا إذل إدراؾ األشياء كما ىي عليو يف حقيقتها األصيلة مثلما 

يف مشروعو  مولوبنتيذجا للتفكَت وإلدراؾ األشياء كما أراد أف يؤسس لو يفعل التصوير، فقد مثل مبو 

الفكري، إنو يكشف اغبقيقة األصيلة للعادل بعيدا عن التمثبلتو النظرية للعلـو اليت تدعي اؼبوضوعية 

جبعلها للذات اإلنسانية على مسافة من موضوعاهتا ومن الطبيعة ككل ومن مث دراستها بطريقة سبثلية 

لكوف الذاتو الباحثة بعيدة عن اجملاؿ اغبسي اؼبتعُت فتقدـ أحباثًا ال ربمُل حقاِئَق األشياء لذلك  ؿبضة

فإف اغبياة حباجة إذل إعادة حبٍث وإذل منهٍج جديد هْبعُل اإلنساَف يف تقارِب وَتشابْك مع الطبيَعة،و 

ة جبعلها لؤلنَا دائًما يف يتحقق ىذا من خبلؿ الفينومينولوجيا كفلسفة عربت بوضوح عن ىذه الغاي

قصدية مباشرة ؼبوضوعاتو اليت يقصدىا من خبلؿ العودة اؼبباشرة لؤلشياء عينها ولكن من خبلؿ 

التواجد اعبسدي لئلنساف بالعادل بطريقة ِحسية يبثلها اغبسُد اػباص، وليس عن عن طريق 

الفينومولوجيات اليت أتت واليت دل تتوصل حسب  ىوسرل موالفينومينولوجيا اؼبثالية كما توضحت 

بعدىا إذل غايتها اؼبنشودة بالعودة إذل األشياء عينها دبا أهنا بقيت تؤسس للماىيات بطريقة ترتسد 

نتالية بعيدة عن العادل اغبسي يف حُت أف الفينومينولوجيا اإلدراكية اغبسية ازبذت أساسا ؽبا دراسة 

ػباص يف سعيو إذل ربقيق اؼباىيات كما ىي يف موضوعاتو الطبيعية بطريقة حسية من خبلؿ اعبسد ا

اليت توصى بالفينومينولوجية ليمتد إذل  مولوبنتيالواقع اغبسي، وكاف ىذا يف اؼبرحلة األوذل من مشروع 

أو  La crairاؼبرحلة اؼبتأخرة من فكرة اليت وصف باألنطولوجية من خبلؿ تأسيس فكرة من الّلحم 
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خبلؿ كل رحلتو الفلسفية كنا قبدُه يبنح  La crair de corpsما ُعِرؼ بفكر غبم اعبسد 

األولوية لفِن التصوير كنموذج معريف أصيل يف ربقيق اؼبعرفة اغبقَة واعبذرية دبا يقوـُ بو اؼبصور من 

خبلؿ لوحاتِو مقاربًا ؼبا يقوـُ ِبِو الباحث والفيلسوؼ الفينومينولوجي، فمند البداية أي مند عملية يف 

ة السلوؾ وظواىرية اإلدراؾ وَضَح لََنا برناؾبُو الفلسفي يف ؿباولتو القضاء على تلك اؽبوة عملية يف بني

القائمة بُت الوجود اإلنساشل والطبيعة القائمة على التمثل. لنجده يطور ىذه الفكرة فيما بعد مساره 

ا ؼبوضوعاتو العادل احمليطة هبا  األنطولوجي ليتَم تعميق الطاِبع الَعاـ لنظرية اؼبعرفة للذاتو يف عملية إدراكه

كما يتضُح يف فينومينولوجيا اإلدراؾ إذل اإلنفتاح الّلحمي اعبسدي للموجود اإلنساشل على العادل كما 

 يتبُت عند مولوبنيت اؼبتأخر يف عملية العُت والعقل وكذا اؼبرئي والبلمرئي. 

تو الرئيسية اليت يقـو عليها اعبسد أَحد اؼبقوال La visionإّف ىذا الفن يقـو على عملية الرؤية 

اػباص إذل جانب اغبركة واعبسمانية وىي وظائف تسهل عملية تواصلو بالعادل وباألشياء احمليطة بو 

دبل ىي مقوالتو ال تنفك عن تواجده اغبسي، فيكوف إدراكو للعادل اؼبرئي أمامو مشاهبا ؼبا يقـو بو 

عمالو ؼبا ربملو من قيَمة معرفية، أين يصبح التصوير  بأ مولوبونياّلذي أشاد  سيزانمصور من مثل 

كشفا بل أكثر من ذلك إنو تغيَت للعادل من خبلؿ اإلنفتاح اّلذي ينجزه اؼبصور إزاء الطبيعة من 

خبلؿ غبم جسده. أين يتداخل جسده بالطبيعة لتنبعث ىي األخرى أماـ ريشتو اليت وبملها بيده 

وجسد اؼبَصور فيَتَمَكُن من أف هبعل الوجود مرئًيا فيكشُف عن  فتحُدث عملية تعاكسية بُت الطبيعة

أصالتِو، أي عن ذلك العمق اؼبوجود بُت اؼبوضوعاتو اليت تبدو لََنا منسجمة َمَع بعضَها ويكوف من 
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خبلؿ توظيف الّلوف، غَت أنَػَنا هبب أف نفهم بأف الرئية ىنا زبتلف عن معناىا الكبلسيكي، فهي 

ساتو العلمية الفيزيولوجية والبيولوجية اؼبعاصرة اليت أصبحت تربط وظيفتها بالدماغ                        تتعُت وفقا للدرا

Le cereveau  ،يف نشاطو الدينامي اآلرل. على أنو اؼبسؤوؿ عن النشاط اإلنساشل يف كل سلوكاتو

تعينة حسيا، إهنا بعيدة عن فتصبح تعرب عن تلك العملية اليت تتحد فيها الروح باعبسد لتقدـ مرئية م

التحديد الفلسفي الكبلسيكي وخباصة عند ديكارتو اّلذي جعل منها قائمة على أساس الروح فهي 

من يرى ويوجو اغبسد اإلنساشل ومن ذلك أف التوجو الديكاريت يقيم سبييزا بُت الروح واعبسد ويعلي 

 من شأهنا على حساب اعبسد.

فها ىو إدراكي وحده، إن إدراكي إياىا لم يعد إبصارًا أو ىذه القطعة من الشمع الذي يعر "

وىو يف تعاؼبو مع الروح دل يكن مثل  1"تلمًسا، أو تخيبًل...، وإنما ىو لمعة من لمعات الروح

السابقُت عليو ألف أنطولوجيتو ليست مثلما كانت مع فبلسفة العصور الوسطى، فرغم أف اإلرث 

اؼبعٌت القدصل إاّل أننا قبده يقيم خياراتو بُت كل من اعبسد والروح  الفلسفي دل يبقى يف استمرارية مع

ويكتف إشتغالو على مفهـو الروح يف عودتو لئلغريق أي إذل ذلك التعظيم يف استخدامها يف 

 2"أجد أن الفكر صفة لصيقة بي وىي وحدىا تخصنيتفكَتىم وتقبلهم ؽبا يف نشاطهم الفلسفي "

أنا أدرك بمحض ما في ذىني وىي صفة ذبعل منها قوة أساسية يف حكمنا وربديدنا للموضوعات "

                                                           
، ص 1982رونيو ديكارت، تأمبلت ميتافيزيقية يف الفلسفة األوذل، ترصبة: كماؿ اغباج، منشورات عويدات، الطبعة الثالثة،    1
79-80  . 

 .73اؼبصدر نفسو، ص   2 
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والسبب يف  ذلك أنو هبعل من اعبسد خارجي "  1"من قوة الحكم ما كنت أحسب أني أراه بعيني

األجسام ذاتها ال تعرف حقا بالحواس أو بقوة المخيلة وإنما باإلدراك وحدُه وىي ال تعرُف 

دباديتو على  فكيف ؽبذا اعبسد اّلذي يعرؼ 2"ترى وتلمس بل ألنها تفهم أو تدرك بالذىن ألنها

أنو فبتد كشيء خارجي أف يرى، ألف الرؤية عملية ؿبصنة للروح يف حُت ىبتص اعبسد باإلحساس، 

يف التأمل الثاشل يشرح ديكارت ىذه اغبقيقة دبا ال يدع أي ؾباؿ للشك فيها فينقي عن العُت وىي 

ثلة يف اعبسد أي دور يف رؤية األشياء، حينما هبعل من اعبسد قائما على أساس من وجود الروح فب

يف بناءه للكوحيتو، فَتجع اعبسد أنا أحسن إذل الروح أنا أفكر على أف النشاط األساسي للروح ىو 

 التفكَت يف اإلقرار جبوىريتها على أهنا كنو الوجود.

يقـو بربطها بوظائف  La pensé voirقدصل تفكَت عن الرؤية إننا قبد مولوبونيت يعمل على ت

الدماغ، وتعريفها وفق التجديدات العلمية اؼبعاصرة ؽبا اللبحث عن إجابة ـبالفة لتلك اليت إقًتحتها 

األنطولوجيا الكبلسيكية لئلجابة عن السؤاؿ اؼبطروح حوؿ من ىو اؼبسؤوؿ عن عملية الرؤية؟ إنو 

إنها ليست العين من ترى، العين شيء ولكنها ليست أيضا ت ليخالفها "ينطلق من إجابة ديكار 

ولكن ما يريده من وراء ىذه اإلجابة ليس النفي وإمبا تتقيدوء حص غبقيقة أف الروح ىي من  3"الروح

يرى مستعينا يف ذلك باألحباث العلمية اؼبقدمة يف ميداف تأويل عمليات التفكَت ضمن أحباثو النظرية 

                                                           
 .80ص اؼبصدر السابق، رونيو ديكارت، تأمبلت ميتافيزيقية يف الفلسفة األوذل،   1
 .83اؼبصدر نفسو، ص   2

3 Mourice merleau –ponty, la nature, notes cours du collége, de France, seuil, 
1995, p 271. 
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عبشطالتية وكذا الدالالت البيولوجية لعملية التفكَت اؼبعاصر واليت توصلت إذل ربديد أف العلمية ا

اؼبسؤوؿ عن الرؤية عند اإلنساف ىو الدماغ، فهو أكرب منظم للمعطيات اغبسية وقادر على توظيفها، 

إليها يف وقد كانت ؽبذه األحباث دورا بالغا يف جذب إنتباىو ومن مث توظيفو ؽبذه النتائج اؼبتوصل 

ميداف العلـو يف صياغة فينومينولوجيتو عن اعبسد وكذا أنطولوجيتو عن الّلحم فيما بعد، لتكوف الرؤية 

، فكاف اإلىتماـ 1"إّن أعيننا حواسب للعالماليت يقـو هبا اعبسد وكذا اإلنفتاح الدماغي اغبسي "

اؼبتصلة اليت تؤسس لتجربة الرؤية ذاهتا دبعرفة الًتكيبات اآللية الفيزيولوجية الدماغية للمعطيات اغبسية 

L’expérience du voir   فتحددت بنية السلوؾ كبنية ال يكوف فيها السيكولوجي أو الروحي

كجوىر عند اإلنساف أو أهنا جدال للجسدي مع الروحي يف ربديد شكل وحدة اإلنساف بل ذباوز 

و العلـو على أف اإلنساف وحدة متوحدة ذلك التعاقب بُت الذىٍت واؼبادي يف كل مرة بفائدة ما تقدم

بُت الروح واعبسد، وىو ما ساعد على القضاء على الفصل األنطولوجي للروح عن اعبسد واّلذي 

مثلو فكر النظر اؼبوجود عند ديكارت واّلذي فهم الرؤية وأدركها وكأهنا فكر يفك العبلقات اؼبعطاة يف 

 .2"ة في الجسمإنها فكر يقرأ بدقة العبلمات المعطااعبسد "

ىذا التنظَت للرؤية ويتطلق من ذبربتو الفينومينولوجية ؾبددا بذلك أحكامنا  مرلوبوتنييعارض 

على الطبيعة اليت كانت الفلسفة الكبلسيكية والعلم ينظراف إليها على أهنا موضوعات تقف الذات 

فهم وحدة اإلنساف باإلنتقاؿ أماّمها لتدركها بطريقة نظرية ؿبضة، فيلغي الفصل بُت الروح واعبسد يف 

                                                           
 .25موريس مرلوبوتٍت، العُت والعقل، ترصبة: حبيب الشاروشل، منشأة اؼبعارؼ اإلسكندرية، ص   1
 .41اؼبصدر نفسو، ص   2
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من اإلستخداـ الغَت صائب يف ربقيق معرفة العادل معرفة واضحة والقائم على حالة التمثل من قبل 

، إنو يتطلب ما ىو متعين وليس ما ىو متمثل مرلوبوتنيالروح، ألف حضور العادل يتطلب كما يقوؿ 

ؼبثالية دوف الوقوع يف الواقعية حبيث ال تؤكد أولية ذبربة اغبسي ذاهتا القائمة على اإلدراؾ واليت تتجاوز ا

الروح كما ال تؤكد أولية اعبسد فهي وإف كانت تتجاوز الكوحيتو القائم على أسبقية الروح إالّ أهنا ال 

، ومن مت ذباوز مرلوبوتٍت كل ما قدمو اغبقل الفرنسي 1ذبعل من اعبسد أوليِّا بل ىي ذبعلها يف وحدة

للعقبلنية العلمية ومناىجها اليت طورت اإلنسانية باستخدامها للعقل العلمي، فقد عرفت من تعظيم 

أوربا إزدىارىا يف العصر الذي وظف فيو العقل اإلنساشل للعلـو وقد تواصل إمتدادىا إذل فبلسفة 

صل آخرين جعلوا من اؼبعرفة اليت كبققها على أهنا ربصل بفعل ما نقـو بو من تعريفات دوف أف نتو 

إليها أو أف كبددىا مثل ليوف بونشفيك واّلذي ال تبحث فلسفتو عن كشف العادل اغبسي اؼبتعُت بل 

ىي تبقى من اىتمامات العلم، فهي فقط نشاط عقلي يعي ذاتو، مث أف اإلدراؾ، الفن والدين ما ىي 

ل العلمي للعادل بالنسبة لو إاّل تصميمات سبهيدية ونشاط لنقد الفكر ضمن أحباث العلم فيطغى التمث

غَت أف ىناؾ غاؼبا معيشا أو مدرؾ اّلذي نعيشو وكبياه يف واقعتو وىو يتطلب منا إعادة كشفو من 

للوعي واؼبوضوع حبيث وجب أف تكوف الذات متواجدة أماـ اؼبوضوع   جديد، بإدراؾ ذلك التمييز

لذلك يكوف من األجدر أف  لتدركو، كما أف مقولة الوعي ذاهتا تظل ملتبسة دبا أهنا تتمثل العادل،

يصبح الوعي متحققا باعبسد يف وحدة تتصل مباشرة باؼبوضوع من خبلؿ وجود إنساشل على أف 

اعبسد ليس موضوعا من موضوعات العادل أو الروح بل إنو واسطة لكل روابطنا بالعادل، فنحن لسنا 
                                                           

1 Mourice merleau-pontis, signes, op-cit, p 194. 
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تصلة بالوعي يف وحدٍة مندرجة موجودين ألف لنا أجساًدا يوجهها وعي ؿبض، وأمبا ألف لنا أجساًدا م

يف العادل، ومن خبلؽبا أدرؾ العادل الذي أنا متواجد فيو فنحن ال نقيم عبلقة سبثيلية للطبيعة من خبلؿ 

وعينا النظري بل كبن متواجدين داخل ىذه الطبيعة باإلنفتاح اعبسدي والّلحمي لنا عليها فندركها 

ّلذي يوفره اعبسد اػباص بكل ما وبملو من معٌت ونتشابك معها من خبلؿ ذلك التواجد اعبسدي ا

الوحدة بُت الروح واعبسد لتصبح وظيفة الفلسفة بالنسبة لنا ىي إعادة كشف صلتنا بالعادل اليت 

تسبق التفكَت الذي قيل قببل أي كشف العادل قبل أف يكوف شيئا نتحدث بشأنو أو قبل أف يكوف 

صلتنا بالعادل وربديدا تلك اليت تقع على مستوى الرؤية، ، ببحث العبلقة اؼبتحصلة ل1شيئا سلمنا بو

لتصبح اؼبوضوعات تكشف عن حقيقتها حسب ما تتبدى يف عملية الرؤية واليت ليست تلك النظرة 

اليومية العادية لؤلشياء وإمبا تلك اليت نغو صبها يف الطبيعة فندرؾ فيها اؼبرئي والبلمرئي ونكتشف 

الرؤية ليست العبلقة المباشرة للذاتو بال في ذاتو ولذلك نحن " األصيلة للموجودات  اغبقيقة

فالرؤية ىي من وظائف اعبسد كما أف  2مدعوون إلى إعادة تعريف الرائي كما ىو العالم المرئي"

الطبيعة ليست عاؼبا مرئيا وفقط وإمبا ىي عادل يتشابك فيو اؼبرئي والبلمرئي فتكشف عنو الرؤية من 

عن طريق تلك النظرة احملضة اليت نقـو هبا إذباه األشياء، فليست الرؤية تلك النظرة إدراؾ ىذا التقاطع 

اؼبتعالية لؤلنا اؼبفكرة للموضوعات اػبارجة واؼبتمثلة من قبلها والبعيدة عنها وعن التعينات اغبسية 

 وإدعائها اؼبوضوعية.

                                                           
1 Mourice merleau-ponty, parcours, 1953-1951, éd verdier, 1997, p 66.  

 .147البلمرئي، مصدر سابق، ص موريس مولوبونيت، اؼبرئي و   2
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كنموذج يبثل مقاربا   إّف للرؤية امتيازا خاصا ولذلك كنا قبده يبيل إذل إعتماد التصوير

ألف ىناؾ صلة كشفيًة واضحًة لو دبقولة الّلحم  الفينومينولوجي كأحسن سبثيل دبقارنتو بفنوف أخرى.

اليت عرفَنا اهنا تكتسي انبيًة بالغًة داخل فكره، فهو يُقدـ دالالٍت أبلَغ معّنا وأصالًة عن باقي الفنوف، 

يف فنوف أخرى حبيث ال تتحقُق تلك الوساطة بُت الّلحم فلو القدرة على تعيُت العادل وىي قدف تنتفي 

والعمل الفٍت تنتجو الفنوف القادرُة على كشف حقيقة العادل، ففي اؼبوسيقى مثبًل ال تتوصل إذل ما 

زمانية قائمة على  -يبكنَنا منو التصوير ألف الوساطة اؼبوجودة بُت الصوت والّلحم ما ىي إاّل حيزتو

يدٌة عن اؼبكاف واعبسد، أي عن التواجد اعبسدي يف العادل، وتفضيلو للتصوير ال أهنا حركية للروح بع

يتعلق وقط دبدى أوليتو األنطولوجية يف كشف حقيقة األشياء يف ذاهتا يف الوجود ولكن أكثر من 

ذلك فإنو يدعو لصرؼ النظر عن اؼبوسيقى بعدما بُت الفرؽ بيتهَما من خبلؿ اؼبقارنة اليت عقدىا يف 

صل األوؿ من كتابو العُت والعقل " اؼبوسيقى فهي بالعكس دوَف العادل وما يبكن أف يعُت، حبيث الف

، دبعٌت أهنا 1ال ُتصور شيًئا آخر سوى زبطيطات الوجود، سوى، مده وجزره ومبوه وإنفجاراتو ودوماتو"

كننا منو ىو فقط ال تؤدي بنا إذل تلك اإلمكانية اغبقيقية اؼبتعينة يف اكتشاؼ الوجود، فكل ما سب

سبظهراٍت الوجود، انفعاالتو دوف شكلو األصيل، يف حُت أف التصوير يكشف حقيقة أصالة العادل 

بكل سبثبلتو دبا فيها حقل اغبياة االجتماعية يف بعده السياسي، لتبقى وظيفة اؼبصور فيما يقـو بو من  

ي لو حُق النظر يف كل األشياء اؼبصور ىو وحده اّلذة اغبياة وموضوعاهتا ىو األجدر "كشف لطبيع

                                                           
 .14موريس مرلوبونتُت، العُت والعقل، اؼبصدر السابق، ص - 1
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واليت نبلحظها ؼبثلو األعلى يف التصوير أاّل وىو سيزاف  1ودوف أف يكوف عليو أي واجب للتقييم".

اّلذي زبلص فبا ُجرَب عليو من وطنية ليواصل مَهامو يف التصوير متغلبا على كل ما يبكن أف يعوزُه عن 

ا ىو التصوير فماىن االعتباراتو اليت هبا هبعُل مرلوبونيت وصولو إلببلغَنا زبفيو األشياء، وإذا كاف ىذ

 اؼبوسيقى غَت الئقة لتعيُت العادل؟

إنُو ينظَر إليها كَما إذل غَتىا من الفنوَف أي أنُو ينظُر إذل ناحية ما سُبدثُو وتوجهو لؤلشياء اليت 

دث شيًئا ؼبوضوعات العادل. ُتوصُف يف العادل واليت ؽبَا القدرُة لفعل موضوع للحديث، اؼبوسيقى ال رب

إاّل أنو ال هبعل رابطتها وصلتها بالّلحم ؾبهولة، فهو يقر هبا إاّل أنو يثبت ما ىو ُمضمر عنها، على 

اهنا ال ربطب شيًئا ألشياء العادل مثلما يفعل الفيلسوؼ األديب لذلك أف كاف الختبلؼ والتبدؿ 

، اؼبفتاح اّلذي la chair du mondeالعادل  لصلة القروف بالعلم فإننا هبب أف تنظُر إذل غبم

يسمح لنا بفهم اؼبعٌت اّلذي ينتج الفَن يف فهمو غبقيقة الوجود، ففي حيث يعمل الصوت على 

اإلعبلف عن وجود حسي عبسد ينشط من يغٍت ويقويو، فإننا نرى التصوير أكثر من الطبيعة، يقارب 

عن ظهورىا وتشاهبَنا، يف حُت أف العبلمات الصوتية  أكثر اإلنساف من اإلنساف ويقدـ دائًما أفكارًا

تطرؽ أذانَنا فتعلمَنا عن وجوٍد يظهر لآلخرين، فاؼبوسيقى إذَّا ربدث ألهنا تقوؿ أعضاء الروح وُتسرُح 

لو إهبابية  الَتوحد واالنعزاؿ يف حُت التصوير إَذا ما قرناه هبا قريب من الطبيعة، قريب إلظهار العادل.

ود اإلنساشل يف عبلقتو باآلخر وكذا عبلقتو بالطبيعة فهي موجودٌة أماَمَنا دبوضوعاهتا مبلزمة الوج

اؼبختلفة وتتطلب مَنا اؼبعرفة اغبقَة يف أف نعيد اكتشافها يف حقيقتها اليت سبنحها لَنا قبل أف تفكَت 
                                                           

 .14موريس مرلوبونيت، العُت والعقل، مصدر سابق، ص - 1



 قساءة مسىٌبٌويت ألػماه بٌه سٍصان اىفنٍت     اىسابغ                                                                                اىفصو 

228 
 

ؼبوسيقى ألنو يؤكد على . مث أـ مرلوبونيت يبنُح األولوية للتصوير على ا1فنراَىا يف أصالتها قبل أب سبثل

مثل اعبسد  2أف اإلدراؾ ال وبدث انطبلقًا من داخل الطبيعة فقط بل أهنا تعمل ىي األخرى داخلَنا

اغبي حبيث ىناؾ تداخل بُت اإلنساف والطبيعة ليعرفها من خبلؿ إدراكاتو وانفتاحو عليها كما ؽبا ىي 

َها عن النظرة اليت يقدمَها ؽبا العلم حينما األخرى خاصة االنفتاح على الذوات، وهبذا يتعارض مفهوم

ـَ نظر ؿبض، لتأخذ بنوعية اغبضور الّلحمي لؤلشياء اؼبدركة ، 3يؤسسَها كموضوعات خالصة أما

اّلذي يتجسد عن طريق الّلمس والرؤية، فتحدث التجربة الّلحمية للعادل وتنتفي بالتارل عن فن 

ربتو كلها عبارة عن حدث صويت تُنتجُو يف نشاطها بعادؿ اؼبوسيقى دبا أنو ال يقدـ أبًدا أشياء وأف ذب

حالة تنظم مكانًا للضجة والصخب، أصوتًا تنبعث من اىتزازات اآلالت ليست تنبعث كمدركاٍت 

 موسيقية وغنما كأصواٍت تنقسم بيننا.

إف اؼبوسيقى ال تظهر حقيقة األشياء وغنما تقوـُ على تناعم األصوات، فبل ربقق ما يهدؼ   -

واليت ىي موجودة يف الفنوف  intersen sorielمرلوبونيت إذل ربقيقو يف فلسفتو من بيتحسية 

ذلك  en chair et en osالقائمة على الرؤية، حبيث تعطي وتُعرض لَنا األشياء بلحمها ودمها 

                                                           
1 - mourice mer leau- ponty, ibid, p63. 

 .117موريس لوبونيت، ظواىرية اإلدراؾ، ص - 2
3 - maria villala- petit, qui voit, les etudes philosophiques, n2, 2001, 266. 
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تقدـ أف األعماؿ التصويرية تقدـ انعطاءا ليس ؼبظهر يف شكل صورة، وغنما سبنح ثقتَها للرؤية اليت 

 1ألشياء يف أصالتها وليس فقط ظوارىا " أدى ىي أرى إهنا تغطي إذل وجوٍد متسًت".

لقد نظر مرلوبونيت فكرة لبلشتغاؿ على فكرة اإلدراكات اعبسدية مث الّلحمية للعادل، يقوؿ 

 باالنفتاح من خبلؿ الّلحم واّلذي يتطلب العودة إذل الطبيعة قبل سبوضوعاهتا، أي يف حالتها األوذل

، وبصياغٍة أنطولوجية القوؿ بالعودة إذل ىذا الوجود اّلذي  قبل أي تنظَت، قبل أي فهم تقدمة العلـو

وألفٍة لتعرؼ عليو يف  familiaritéكبن دائًما مبلزمُت لو غَت منفصلُت عنو لتقيم معُو صلًة قرابٍة 

ا النظري اّلذي تقدمو واّلذي اختبلطنا بو قبل أي خطوة انطبلقة للموضوعية اؼبدعاة ربديًدا يف معناىَ 

يقيم مسافًة واضحًة بُت الذات وموضوعاهتا، وإذا كنا نقوؿ بأنبية توظيف فن التصوير على اؼبوسيقى 

 عند مرلوبونيت فذلك ألنو يرى فيو قائًما.

وتنشيطها قلو  sentimentesوليس على إيقاظ اؼبشاعر  connaissanceعلى اؼبعرفة 

عن طريق إدراكها طبًعا، وباالنعطاؼ على كتاب نقد ملكة اغبكم لكانط قبد  أوليتُو يف بلوغ اؼبعرفة

ذلك االقتداء الواضح واعبلي من قبل مرلوبونيت خاصة فيما يتعلق بتحديده للفنوف اعبميلة وإقامة 

ب مقارنة لقيمتها االستطيقية اؼبتبادلة بينها، فتايت اؼبوسيقى بعد الشعر كفن يُوسع أفق الروح فبينما يه

طبيعي قدرهتا على تأمل الطبيعة الشعر النفس قوى ذبعلها تستشعر قدرهتا اؼبستقلة عن التعيُت ال

أضع بعد الشعر إذا تعلق األمر باجتذاب النفس وحركتها، الفن اّلذي ىو أقرب إذل فنوف القوؿ "

                                                           
1 - maria villala- petit, qui voit, les etudes philosophiques, Opcit, p267. 
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لوبونيت يقتدي ، نبلحظ إًذا أف مر 1ويبكن أف هبتمع وإباىا على شكل طبيعي جدِّا أال وىو اؼبوسيقى"

واستمتاع فهو  Jauissanceبكانط اّلذي نظر سابًقا إذل قيمة الفنوف من حيث ما تقدمو من متعة 

ينطلق يف نظرتو للفنوف وأسبقتو احدىا على اآلخر دبقارنة تقاـ على أساس من الوظيفة لتكوف وظيفة 

الثقافة اليت ذبلبها للنفس التصوير أسبق من اؼبوسيقى " إذا قدرنا قيمة الفنوف اعبميلة من حيث 

وازبذنَا معيارًا توسيع اؼبلكات اؼبتفقة مع اؼبعرفة، فإف اؼبوسيقى ربتل اؼبكانة الدنيا بُت الفنوف اعبميلة 

)...( ألهنا تفعل غَت، التبلعب باإلحساسات، ومن وجهة النظر ىذه، فإف الفنوف التشكيلية تتقدـ 

لمخيلة إذل لعب حرؼ فإهنا مع ذلك تأيت دبا يُناسب الفهم، عليها دبراحل عديدة، ألهنا مع قيادهتا ل

ربقق إنتاًجا يفيد مفاىيم الفهم أداة إببلغ باقية لتعزيز وحدهتا مع اغبساسية، وهتذب قوى اؼبعرفة 

، فكانط يرى يف اؼبوسيقى أهنا تقدـ للمتعة وليس للمعرفة دبا ىَي ُمهمة، إهنا 2العليا يف الوقت نفسو"

يق اؼبتعة بتجميع األصوات، فتعمل على النغمات اليت ذبعل الشخص ينفعل فيثَت يف تقـو على ربق

التسامح لذلك فهي أقل قيمًة من الفنوف األخرى، وإذا كاف مرلوبونيت يفضل التصوير على اؼبوسيقى 

أو على غَته من الفنوف فذلك ألنو يراعي صلتو الواقعية ألف مشروعة الفلسفي ليس فلسفًة يف الفن 

وقاىرًا لتلك األنطولوجيا اليت  3هو قبل أي شيء ينطلق من توجو أنطولوجي مؤسس لفلسفة الّلحمف

واليت ىي شرط لتأسيس  l’intersensorialitéتتجو كبو الذات، مؤسسا بذلك للبينحسينة 

وحده  العادل اؼبدرؾ اّلذي يهب اؼبعٌت ويسمح لنا نفهم أف التشارؾ والتعدد يف معنينا يتجذر يف الّلحم 
                                                           

 .259، ص2005أيبانويل كانط، نقد ملكة اغبكم، ترصبة غازل ىنا، اؼبنظمة العربية للًتصبتو الطبعة األوذل، بَتوت، سبتمرب،  - 1
 .261اؼبصدر نفسو، ص - 2

3 - maria viellela petit, qui voit, op.cit, p269- 270. 
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كل واحٍد من خبلؿ نتائجو اليت تعود على اآلخرين كما نشاىد ذلك يف الكماؿ اؼبوجودة يف اؼبعرفة 

اليت يُقدـ ؽبا الفن واليت رَبلب  رمزيا نظاًما معاداًل للبينحسي القائم يف فلسفة الّلحم، وإذا كنا نقوؿ 

ىناؾ تبدالت داخل تعبَتية رمزيًا فهذا ال يعٍت أف معاشل اعبسد تتشكل يف شكل رموز، وإمبا 

 1النوعيات اغبسية يف تسجيل وحفظ اؼبعاشل تنطبع كدالالت يف حفظ معًنا آخر.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 - mourice merleau ponty, la nature, op. cit, p28. 
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مثلت فينومينولوجيا مرلوبونيت القائمة يف جوىرىا على فكرة اعبسد وكذا أنطولوجيتو القائمة على 

نوعها وإف كانت يف أصوؽبا مستندة إذل فينومينولوجيا ىوسرؿ غبم اعبسد فلسفة جديدة من 

وأنطولوجية  ىيدغر فقد  أعادت للجسد وللحم اعبسد مكانو داخل الفكر والثقافة عموما بعد أف  

كاف المفكرا فيو، وقد بدأت معادل ىذا اإلىتماـ تربز قبل ربديدات مرلوبونيت وكاف ذلك مع نيتشو 

ودوره يتضح إذل حد ما معو بعد أف شن ىجوماتو على الفبلسفة الذين  فقد بدأ التفكَت يف اعبسد

ألغوا دوره يف ربقيق اؼبعرفة والذين كاف قد وصفهم على أهنم ؿبتقروف لو وىو مايتضح لنا جيدا 

بإنتقالنا إذل التعرؼ على اؼبكانة واؼباىية اليت كاف قد إزبذىا على طوؿ تاريخ الفلسفة فإذا عدنا إذل 

فإننا قبده قد عرؼ عندىم قديبا بأف الدور لو مهما يف عملية الوصوؿ إذل اغبقيقة،مع اإلغريق 

أفبلطوف ربديدا عرؼ اعبسد على أنو سجن للروح دبا أنو يبثل العادل اغبسي،عادل اغبس واؼبلذات يف 

اغبقيقي حيث حُت أف الروح أزلية وثابتة وأنو ال إمكاف ؽبا يف التحرر منو إال بعودهتا إذل عادل اؼبثاؿ 

اغبقيقة واؼبعرفة اؼبطلقة)مىت تدرؾ الروح؟ اغبقيقة؟،ألهنا إف أشركت معها اعبسم فيما رباوؿ أف تبحثو 

فهي ـبدوعة الؿبالة....أنو مادمنا يف أجسادنا ومادامت الروح فبتزجة هبذه الكتلة من الشر،فلن تبلغ 

،إذا إنتقلنا إذل الفًتة 1لعناء متصل( شهوتنا حد الرضا وإهنا لشهوة اغبقيقة،ذلك ألف اعبسد مصدر

اغبديثة وربديدا مع ديكارت وجدنا اعبسد مرة أخرى ال يلقى إىتماما وإف كاف ديكارت اليلغي دور 

اعبسد مطلقا كما فعل أفبلطوف فهو وإف كاف يوضح التمييز القائم بُت اعبسد واألنا إال أنو يصفهما 

وإف كنا قلنا أنو قد ميز بينهما فذلك ألننا قبده سعى جاىدا بأف وضح لنا  يف األخَت كشيء واحد،

                                                           

.153-152-150ص1966زكي قبيب ؿبمود، ؿباورات أفبلطوف،عبنة التأليف والنشر القاىرة، - 1  
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أف اإلنساف مركب من جوىرين مستقلُت بذاتيتهما،من روح وجسد،من ذات تتصف بالتفكَت كميزة 

أساسية تثبت وجود اإلنساف ومن جسد عرؼ خباصية أنو فبتد يف اؼبكاف وأف كل منهما متحد 

ل قائم بينهما يف أف يبثل اعبسد قائم بفضل وجود األنا اؼبفكرة:يقوؿ باألخر على أف ىناؾ تفاع

حُت أتذىن  ..،أنا شيء يفكر أي أنا روح.»يلي:ديكارت يف تأمبلتو موضحا ىذه العبلقة ما

ماذا تكوف األنا اليت تتذىن قطعة  .،ا حقا ىو شيء فبتد لُت متحرؾ..الشمعة الذي يبقى منه

شمعة كائنة أو موجودة ألنٍت أراىا فمن اإللزاـ أف أكوف أنا كائنا أو الشمع؟،إذا كنت أحكم بأف ال

موجودا ألنٍت أراىا،قد اليكوف مشعا ىذا الذي أراه وقد اليكوف رل عيناف أبصر هبما شيئا،لكن 

                                                         .1«اليبكنٍت أنا الذي أفكر أف ال أكوف شيئا

تشو سوؼ يعرؼ اعبسد نوعا من اإلىتماـ داخل التأسيس لنظرية اؼبعرفة بتمكينو من الربوز مع ني

للعب دور مهم يف الوصوؿ إذل ربقيق اؼبعارؼ،ذلك حُت قبده يرفض القوؿ بثنائية اعبسد يف مقابل 

عدـ الروح اليت كانت قد أرستها الفلسفات السابقة اليت أشرنا إليها وىو يرجع سبب ىذا التمييز و 

اإلىتماـ باعبسد على حساب الوعي يف أف الفلسفة جعلت من الوعي دائما يف مرتبة عليا فيما فوؽ 

الطبيعة مضادا بذلك للطبيعة دبا فيها اعبسد كما أف الوعي ىو نتاج لصراع الغرائز اعبسمانية للفرد 

صانع للفكر والوعي  واؼبمارسة التقليدية للمحيط واليت قبد الفرد يذعن ؽبا،إف اعبسد يوضح نيتشو

وىو يدعونا ألف ال نقيم معيار صدؽ اغبقيقة كوهنا تتأسس بطريقة واعية بل أيضا كوهنا تعتمد اعبسد 

وما »أساسا للمعرفة واإلدراؾ من خبلؿ ملكاتو اػباصة بو ،يقوؿ يف ىذا الشأف مبينا دور اعبسد
                                                           

.82-79رونيو ديكارت،تأمبلت ميتافيزيقية يف الفلسفة األوذل،مصدر سابق،ص- 1  
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لها جسدؾ ولعبة صغَتة لعقلك عقلك الصغَت الذي تسميو عقبل أيها األخ سوى أداة صغَتة يستعم

الكبَت ....،إعلم أيها األخ أنو وراء أفكارؾ وأحاسيسك يقف سيد صلف وحكيم ؾبهوؿ،إهنا الذات 

اليت تسكن جسدؾ بل ىي جسدؾ،إف يف جسدؾ من العقل أكثر فبا يف حكمتك الفضلى ومن 

و إذل اعبسد ،إذا كانت ىذه ىي نظرة نيتش1«يدري سبب إجتياح جسدؾ إذل اغبكمة الفضلى؟

الداعية إذل تعزيز دوره داخل الفكر فإننا قبد مرلوبونيت قد جعل منو ؿبورا  ومدارا للفلسفة،مقولة 

أساسية إنبنت عليها كل فلسفتو وكل أفكاره اؼبؤسسة لثقافة جديدة قامت يف جوىرىا  على ىذا 

فيو بطريقة صحيحة بعيدا عن اعبسد وإدراكاتو اليت يفيدنا هبا حىت نتمكن من أف نفهم عاؼبنا ونقيم 

تلك اؼبوضوعية اؼبدعاة اليت تزعمتها العلـو طويبل  واليت كانت سببا يف ذبميد حياة اإلنساف بتحويلو 

إذل كتلة مادية والقضاء على جوىره الروحي يف داللتو ومعناه،إننا قبد الفبلسفة الفينومينولوجُت 

بتصحيح تاريخ الفكر والعلم وتصويبهما كبو خلق  يتخذوف من الفينومينولوجيا منهجا يقـو بإمتياز

فلسفة وثقافة سبكناف اإلنساف من معايشتو ؼبوضوعات العادل كمعيشات وليست كوقائع بطريقة 

العلم،وحدىا الفينومينولوجيا وإذل جانبها األنطولوجيا من يعرب عن تلك اإلمكانية اليت ذبعل من 

عاؼبو،على تارىبو،سياساتو وعقيدتو،وإف كانت مع ىوسرؿ اإلنساف حاضرا للتعرؼ بطريقة أصيلة على 

قد تأسست على الذات الًتنسندنتالية القائمة يف جوىرىا على حدس اؼباىيات،فإهنا عند مرلوبونيت 

قامت على مفهـو اعبسد اػباص أوال وعلى غبم ىذا اعبسد الحقا والذي يتواجد بُت األشياء يف 

وإننا قبد  ؽبا بطريقة حسية ينتج عنها تبلـز الرائي واؼبرئي يف وحدة،مدركا  العادل فيكوف قريبا منها،

                                                           

.33-32،ص2006فريدريك نيتشو،ىكذا تكلم زرادشت،ترصبة ؿبمد الناجي،إفريقيا الشرؽ اؼبغرب،- 1  
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مرلوبونيت قد عمل على تطوير  فينومينولوجيا وأنطولوجيا خاصة بو بتوضيحو ؽبا بأهنا قد وجدت مع 

فبلسفة أخرين ويف كل مرة كانت تتخذ ؽبا تعريفا معينا عند كل واحد منهم غَت أهنا سيصبح ؽبا شأف 

السبب يعود يف ذلك كلو إذل أهنا يف كل مرة كانت تتخذ ؽبا موضوعا تبحث فيو وتطبق أخر معو و 

عليو منهجها ؽبذا فإننا كبتاج يف كل مرة إلعادة التعرؼ على تلك الفينومينولوجيا اليت نبحث فيها من 

دد ىنا قبد تاريخ فكر للفينومينولوجيا عند كل ىوسرؿ،ىيغل،كَتكغارد،ماركس وغَتىم وسيصبح يتح

،وإف كانت تطبيقاهتم ؽبا زبتلف من فينومينولوجي إذل أخر 1تعريفها إنطبلقا من فبارستها وتطبيقاهتا

ربويبل وذبديدا يف أحباثها فإهنا كانت ربافظ دائما عند ىؤالء على ىدفها اؼبنشود الذي جاءت بو 

ك العودة اؼبباشرة إذل أوؿ مرة مع مؤسسها يف تاريخ الفكر على أهنا العودة إذل األشياء ذاهتا، تل

اؼبوضوعات واالنفتاح عليها قببل أف تكوف ؿببل ألحكاـ وبراىُت العلـو ودوف التأثر باألحكاـ اؼبسبقة 

وتقسيماهتا الذاتية واؼبوضوعية القائمة داخل العادل واؼبطبقة على موضوعاتو وأشيائو،إف الفينومينولوجيا 

ة هبا ظبحت بأف يطور الفبلسفة منها وأف وبددوا ؽبا بإعتبارىا منهجا مفتوحا كميزة أساسية قائم

ؾباالت حبث ـبتلفة:اللغة،األدب والفن عموما،وإف ربدثنا بشكل التحديد فمثبل عند ىيدغر يتضح 

لنا  ىذا التوظيف الفينومينولوجي والذي طبقو على دراستو يف الوجود مؤسسا بذلك ؼبا عرؼ يف 

فقد طور الفينومينولوجيا اؽبوسرلية حىت تتبلءـ مع أغراض حبثو  تاريخ الفكر باألنطولوجيا األساسية،

عن الوجود وعليو فإف دراستو كانت ربوال من الفينومينولوجيا على أهنا حبث يف عبلقة الوعي اإلنساشل 

بالعادل إذل األنطولوجيا دبعٌت حبث الوجود اإلنساشل يف عبلقتو بالعادل وهبذا لن تكوف الفينومينولوجيا 

                                                           

.7ص ظواىرية اإلدراؾ، اؼبصدر السابق، موريس مرلوبونيت،- 1  
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صارما كما إعتقد ىوسرؿ وإمبا ىي عنده كيفية ننفذ هبا إذل ماتتخذه األنطولوجيا موضوعا ؽبا  علما

وىي بذلك أسلوب وبوؿ احملتجب إذل مرئي قابل للوصف والتأويل وىي األسلوب الوحيد يف نظر 

ىيدغر الذي يبكن أف نقًتب بو من الوجود وعلى ىذا فإف الفلسفة عنده ىي عبارة عن أنطولوجيا 

فينومينولوجية: الوجود مضموهنا والفينومينولوجيا منهجها الذي تستخدمو لتوضيح معٌت الوجود 

،أما إذا ربد ثنا عن مرلوبونيت موضوع حبثنا فإننا نبلحظ أنو ومنذ أعمالو األوذل يف 1وتفسَته

ا معو إذ فينومينولوجيا اإلدراؾ كاف قد أكد ىذا التحوؿ واإلنفتاح الذي سوؼ يطاؿ الفينومينولوجي

أنو عمل على إعادة إدراج وجود ذبربة الذات اإلنسانية كجزء من العادل على أف اإلنساف ليس فقط 

أنا متعاؿ شفاؼ كما كاف ىوسرؿ قد حدده كأنا واعي مسؤوؿ عن وصف حقيقة األشياء يف  العادل 

جسد،كائن إجتماعي بأف أسند وجود العادل إذل الفعالية الًتكيبية للذات وإمبا ىو أيضا جسد وغبم 

موجود يف العادل وكل ماوبققو من معارؼ ىو ناتج عن ذبربتو اليت ىبوضها يف ىذا العادل بطريقة 

إدراكية مباشرة ينفتح هبا على العادل فيتصالب ويتشابك معو ومع أشيائو على أف اغبقيقة ال تسكن 

اليقصد بقولو بتواجد اإلنساف  اإلنساف الداخلي ألنو موجود يف العادل واليعرؼ ذاتو إال فيو وىو

مباشرة يف العادل أف ىذا اإلنساف ؿبكـو بتجارب ىذه العلـو وعلومو وفنونو وكأنو منو،بل على 

العكس من ذلك أف جعلو لئلنساف بالعادل ىو عمل على التأكيد بأف اإلنساف ىو بالدرجة األوذل 

و بعيدا عن فكرتو اليت يكوهنا عن ىذا موجو ؽبذا العادل ومشكل لو من خبلؿ قدرتو على التعرؼ علي

                                                           
 للطباعة والنشر،دار الثقافة  ترصبة فؤاد كامل وؿبمد رجب، ىيلدرلُت وماىية الشعر، مااؼبيتافيزيقا، ماالفلسفة، مارتن ىيدغر،-1

 .25ص ،1974 القاىرة،



 قساءة مسىٌبٌويت ألػماه بٌه سٍصان اىفنٍت     اىسابغ                                                                                اىفصو 

238 
 

الوجود وعن معناه الذي يبنحو لو وإستبداؿ ذلك كلو دبعايشتو للعادل وإنفتاحو عليو.إف ماأصبح 

مستهدفا يف حبث مرلوبونيت ليست ىي ماىيات الوعي كما ورد ذلك مع ىوسرؿ بل أف وجودنا 

الضبط ماهبب فهمو وربويلو إذل مفهـو يبحور  وكيفية قيامو الصحيحة وإلتزامنا الفعلي يف العادل ىو ب

كل سبركزاتنا يف العادل والقائمة على مفهـو اإلدراؾ واإليباف اإلدراكي كطريق لو،وإف كنا قبده يقر 

بالوجود اإلنساشل يف العادل فإف ىذا العادل اليصبح عاؼبا مفكرا فيو بالطريقة اؽبوسرلية بل ىو عادل 

معيشة وإيبانية وىو مايوضح لنا ربطو للفينومينولوجيا بالوجودية على أف يعرؼ بطريقة إدراكية شاملة 

الفينومينولوجيا سوؼ تصبح مهتمة بدراسة الوجود اإلنساشل اؼبلقى بو يف العادل وفهمها لطبيعة 

إختبارتو وخرباتو وقرارتو  إذباه األخر، إذباه الزمن،إذباه اؼبوت، وغَتىا من القضايا بعد أف كاف 

ببل بيحث بطريقة وصفية جواىر وماىيات ىذه اؼبوضوعات داخل  الذات  جاعبل منها أنا ىوسرؿ ق

متعالية خارج العادل،إف فينومينولوجيا اإلدراؾ وكذا أنطولوجيا اللحم تصبح تبحث إذا يف معٌت داللة 

نساشل يف األفعاؿ واؼبواقف واألحداث اإلنسانية يف العادل واؼبدركة بطريقة معيشة من قبل اعبسد اإل

إلتحامو هبا وإنفبلقو عليها قبل أي قسمة بُت الذات واؼبوضوع بربط ىذه اؼبوضوعات ببنية الوجود 

العامة ،ذلك الوجود الذي ىو مكاف أصل كل معٌت ما، يعٍت أف حقيقة أي شيء ىو ذلك اؼبعٌت 

إف العادل الظواىري »الكلي اعبامع والشامل عبوانب ىذا الشيء احمليطة بو يف العادل واؼبؤسسة لوجوده

ليس الكائن احملض ولكنو اؼبعٌت الذي يظهر من خبلؿ تقاطع ذباريب مع ذبارب األخر،ومن خبلؿ 

تشابك كل التجارب،إنو الينفصل عن الذاتية والذاتية اؼبتبادلة اللتُت تتوحدا بإستعادة ذباريب اؼباضية 
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دية دبا فيها غبم اعبسد أصبح يكتسي .نبلحظ أف مفهـو اعبسد والتجربة اعبس1«يف ذباريب اغباضرة

دورا بالغا داخل فلسفة مرلوبونيت فقد جعل منو تعبَتا ورمزا للوجود،ووجودا يفتحنا على العادل،وجودا 

والذي يقع  Impersonnelleيشتمل على ذلك الوجود اػباص ألجسادنا وىو الوجود البلفردي 

عزز مكانة اعبسد اػباص يف أف العاـ،وت existence personnelleربت وجودنا الفردي

وحدتو اليت تربطو بالعادل ليست ناذبة عن كوف أف وظائفو)رؤية،حركة،جنسانية(مضافة إحداىا إذل 

األخرى بطريقة تنسيقية،بل أف كل واحدة منها تغلف األخرى إنطبلقا من داللتها اؼبشًتكة،كما أف 

معرفة غَت تلك اليت سبنحنا إياىا وعي ىذا اعبسد اليبكن وصفو كفكر واضح معلن فليس ىناؾ 

من جهة أخرى فإف الوجود اعبسدي اليستكُت 2ذبربتنا واليت يكوف فيها وجودنا ىو وجود عبسدنا

بإنفتاحو على أشياء  3أبدا يف ذاتو فهو دائما منهمك يف عدـ فاعل ويقدـ لنا بإستمرار عرضا للحياة

ىذا العادل وإنفبلقو عليها ،فأنا الأستطيع أف أكوف شيئا يف العادل مستكينا يف ذايت ونافيا لرابطة 

وجودي يف العادل ،إف جسدي وغبم جسدي ىو من يفتحٍت على العادل ومن هبعلٍت يف وضعية ما 

ادل دبثاؿ الفتاة اؼبريضة يف عملو ويربىن مرلوبونيت على ىذه اإلمكانية للجسد يف اإلنفتاح على الع

فينومينولوجيا اإلدراؾ واليت إستعادت صوهتا)الكبلـ( بعد أف أصبح جسدىا منفتحا على العادل مرة 

أخرى بعد اؼبنع الذي فرض عليها وىو مايوضح لنا بأف الوجود يف العادل ىو وجود جسدي يقـو 

                                                           

.16موريس مرلوبونيت،فينومينولوجيا اإلدراؾ،اؼبصدر السابق،ص - 1  
2 - Philippe huneman,estelle kulich,introduction à la phénoménologie, op.cit, 
p109. 

.143موريس مرلوبونيت،فينومينولوجيا اإلدراؾ،اؼبصدر السابق،ص -  3  
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اليقـو بأمر معريف وال يتأسس على طريقة بالدرجة األوذل على وجود اعبسد وليس على الوعي وىو 

العلم وإمبا يتم بطريقة معيشة وإيبانية،وىذا التشديد والتأكيد إلنفتاح موجود على العادل ىو األخر 

،فيكوف اعبسد اػباص وكذا غبم اعبسد 1إنفتاح يسمح لنا باإللتقاء باألخر بطريقة معيشة إنفتاحية

ات وكذا اآلخرين بطريقة أولية،ؽبذا فإف مرلوبونيت يسند ىو ذلك األساس الذي نعايش بو اؼبوضوع

للجسد وللحم اعبسد مهمة جعلنا نكوف من خبللو يف إتصاؿ أورل مع األخرين. إف عبلقتنا باألخر 

تعطينا بروزا لطريقة إتصاؿ أورل بُت األشخاص قائم قبل كل إتصاؿ،مثاؿ ذلك أشل لن أعرؼ أبدا  

ن يعرؼ أبدا ىو كيف أراه أنا،إننا سوؼ نضل دبعزؿ عن ىذه كيف يرى األخر اللوف األضبر ول

لكائن واحد  primordialeالتفرقة لوعينا حوؿ ماىية ىذا األضبر وذلك بإعتقادنا يف إتصاؿ أورل

بيننا.وىذا اإلتصاؿ الذي ينشأ ويستقر بيننا ليس ونبا واليتأسس على وعي مشًتؾ عقلي:إنو آت من 

ذات مدركة كما أكوف أنا مدركا بالنسبة لو يف إدراكو األورل،إنو يعقد  فكرة  أف األخر ىو عبارة عن

،يتبُت لنا إذا أف الوصوؿ إذل 2ىو األخر إتصاال بالعادل وىو يرى مثبل ىذا األضبر نفسو الذي أراه أنا

إكتشاؼ اؼباىيات سوؼ يتم بطريقة إدراكية حسية إيبانية من خبلؿ ذبسد جسد األخر كحامل 

خر أمامي وأف مفهـو الثقافة سوؼ ينبٍت أساسا على إبداع موضوعات وسلوكات وكذا لسلوؾ ىو األ

أفعاؿ إنسانية  تفهم إنطبلقا من اإلدراكات واإليبانات والسلوكات اغبسية عند األفراد)إف حضور 

                                                           
1- Philippe huneman,estelle kulich,introduction à la phénoménologie, op.cit, 
p109-110. 
2 -ibid,p112. 
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ىنا يبكننا أف ستخلص  1العادل الثقايف قد يتأكد من خبلؿ إدراؾ فعل إنساشل وإدراؾ إنساف أخر(

يو مرلوبونيت بثقافة اعبسد:إهنا ؾبموع تلك السلوكات اليت تكتسي طابع الفعل واػبلق مايعن

اإلنساشل)ال أعيش فقط يف وسط األرض واؽبواء واؼباء،فأنا ؿباط بالطرقات واؼبزروعات والقرى 

 والشوراع والكنائس واألدوات اؼبنزلية جرس اؼبنزؿ،اؼبلعقة،الغليوف،كل شيء من ىذه األشياء وبمل يف

،ويتوضح لنا معٌت 2جوفو طابع الفعل اإلنساشل الذي ىبدمو،كل واحد ينشر جوا من اإلنسانية(

.يف بداية  مقصوده هبذا النوع من الثقافة  أكثر حينما يبيزىا عن غَتىا اؼببنية على طريقة العلـو

اؿ اغبضارة فصل)األخر والعادل اإلنساشل( من كتاب فينومينولوجيا اإلدراؾ يتحدث مرلوبونيت عن مث

واليت نكتشفها ونعرفها من  Disparue أو اؼبيتة أجنبية( )ؾبهولة، Inconnueالغَت معروفة 

خبلؿ األدوات واألثار واؼبناظر اؼبكونة للموضوعات الثقافية واليت تكوف وسائل توصلنا إذل تشكيل 

يصبح غامضا بالنسبة ىذه اغبضارة اليت تضعنا يف إتصاؿ غَت معروؼ وؾبهوؿ بالعادل الثقايف والذي 

لنا رغم حضوره الدائم لنصبح غبظتها مدعووف إذل البحث يف فهمو من جديد بطريقة صحية نعيد 

هبا تشكيلو،يعٍت أف نعيد طرح فهم عبلقتنا باؼبوضوعات واألشياء يف أف نسعى إذل إهباد الطريق 

ف تعاش وتفهم الصحيح الذي هبب أف تكوف عليو األشياء لنجد الشكل الصحيح الذي هبب أ

وتعرؼ بو ،ىنا هبب أف نراعي ونكشف  حضور إدراكنا وإيباننا اعبسدي الذي يسكن موضوعاتنا 

وأدواتنا وكل عاؼبنا الثقايف اغباضر أمامنا،إف موضوعاتنا الثقافية هبب أف يعاد بنائها إنطبلقا من 

                                                           

284موريس مرلوبونيت،فينومينولوجيا اإلدراؾ،اؼبصدر السابق،ص -  1  
.284اؼبصدر نفسو،ص -  2  
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م اعبسد بإدراكو لؤلخرين إعتمادىا على عمليات اإلدراؾ واإليباف اليت يقـو هبا اعبسد اػباص وغب

وتصديقو وألفعاؽبم وسلوكاهتم،ذلك أف موضوعا ما بإمكانو أف يصبح معروفا لدينا بطريقة صحيحة 

إذا كاف خاضعا إلدراؾ جسدي وجسد األخرين كحاملُت ىم األخرين لسلوكات فأصبح أفسر 

األشياء اؼبدركة واؼبنفتحة سلوكاهتم باؼبقاربة مع سلوكايت وذبربيت اػباصة اليت تعلمٍت معٌت وغاية 

فتصبح أفعاؿ األخرين مفهومة بواسطة أفعارل وتصبح أفعارل مفهومة بواسطة أفعاؽبم،ليصبح يف 

األخَت مثاؿ العادل الثقايف يظهر أف فهم وجود األخر وبدث داخل العادل اؼبشًتؾ لؤلخرين فعن طريق 

ؾ تقاطعا لقطبُت من اإلدراؾ واإلنفتاح إدراكي وإنفبلقي أكتشف وأصل إذل عادل األخر يعٍت أف ىنا

ربدث من طرؼ األخر:حبيث يكوف إدراكي  Immémorialeفإدراكي ىو تبادؿ لتجربة عريقة

األوؿ وتأثَتي األوؿ على العادل يظهر رل وكأنو تنفيد غبلف أكثر قدما معقودا بُت شخص ؾبهوؿ 

ي الذي يستخدـ نتائجو اؼبكتسبة ويكوف والعادل عموما فيكوف تبعا ؽبذا تارىبي ىو تاؿ ؼبا قبل تارىب

    .1وجودي الشخصي إستعادة لتقليد ماقبل شخصي

يتضح لنا فبا سبق أف تأسيس مرلوبونيت لثقافة جديدة تنبٍت يف أساسها على فكرة اعبسد     
وغبم اعبسد وعلى إدراكاتو اغبسية اؼبباشرة كانت لو فائدتو اعبلية يف إعادة بناء وفهم العبلقات 

أملها الصحيحة واإلدراكات اللحمية اغبقيقية اليت هبب أف تكوف موجودة بُت األفراد ببحثها وت
ومن شبا  وإحبلؽبا مكاف اؼبواقف واػبطابات الكاذبة وكذا السياسات واإليديولوجيات اؼبعتمدة،

تصحيح بعض اإلشكاالت والظواىر اليت كاف يعرفها الغرب ولعل أبرزىا إشكالية العنف والصراعات 

                                                           

-1 - Philippe huneman,estelle kulich,introduction à la phénoménologie, op.cit, 
p110-111. 
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 للجسد كطريقة اليت كانت ؿبل نقاشات فقد إنطلق يف كل دراساتو ىذه من اؼبنظور اإلدراكي اإليباشل
حسية عينية حُت عاجل ىذه اؼبوضوعات بكشفو ؽبا يف عبلقاهتا بإدراكات ىذا اعبسد الذي ربوؿ يف 

)من عبلقة بُت اعبسد اػباص والعادل إذل عبلقة بُت غبم  أخر فلسفتو يف اؼبرئي والبلمرئي إذل غبم
ىذه القضايا اؼبستعصية وقبده قد  اعبسد وغبم العادل( لتزيد عظمتو وتتوسع إمتدادتو يف معاعبة ـبتلف

أسس لعملو ىذه بدءا من أوذل أعمالو يف فينومينولوجيا اإلدراؾ إذل غاية أخر فلسفتو يف اؼبرئي 
والبلمرئي ليعزز يف كل مرة الدور العظيم الذي يلعبو كل من التفكَت والفلسفة اؼبؤسسُت على 

ات موضحا رفضو للفلسفة الكبلسيكية اإلدراكات اليت يتقدـ هبا اعبسد يف كشف ىذه اؼبوضوع
العقلية)أفبلطوف،ديكارت،كانط(تأكيدا منو أف ىذه الفلسفة مسؤولة عن الدفاع والتشريع ؽبذه 
اؼبوضوعات اػباطئة اليت تبٌت بدغمائية عمياء هتدـ كل أمل يف ربقيق بينذاتية صحيحة حبيث تكوف 

يف تعرؼ وإقرار أحدىم باألخرين وهتديبهم  ىذه اؼبوضوعات عائقا أماـ األفراد فتمنعهم من العيش
لكل إمكانية ناجعة وإهبابية يف ربط اؼبساواة والتناسب والتناسق بينهم،ؽبذا فإف مرلوبونيت وتعديبل ؽبذا 
الوضع إنطلق يف حبث موضوعاتو بربطها بكل أبعادىا الوجودية اؼبختلفة واحمليطة وليس فقط من 

صوف وربافظ على عبلقة اإلنساف باألخر والعادل ذلك ألف كل منظور واحد بل من منظورات عامة ت
موضوع يبتاز بطبيعة مركبة باإلضافة إذل ىذا فإنو يؤكد بالدرجة األوذل على حبث ىذه اؼبوضوعات يف 

فهو مثبل عندما يعاجل إشكاؿ العنف الذي كنا قد أشرنا إليو سابقا  1عبلقاهتا بالتأسيس األنطولوجي
فقط بعبلقتو بالسلطة،أو اغبكومة أو اإلقتصاد داخل مصلحة أو وظيفة معينة  الهبعل منو ؿبدودا

فقط بل هبعل منو شامبل بداخل كل اإلشكاليات اليت تتوضح ضمن الفلسفة اؼبتعالية،ىنا يصبح 
سؤاؿ العنف يصب وينحدر إذل سؤاؿ أنطولوجي،واألنطولوجيا كما رأينا سابقا ىي تطور ؼبفهـو 

بح البينذاتية تنبٍت على وساطة بُت اللحم وىذه اؼبوضوعات وإذا كنا نتحدث مركزي ىو اللحم فتص

                                                           
1 -Gemma daou, vilence, intersubjectivité et corporéité chez merleau-pnty à 
travers une lecture d’Emmanuel de saint aubert,université catholique de 
louvain,année académique 2008-2009,p5-6. 
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ربديدا عن العنف فنقوؿ بُت اللحم والعنف فهو وإف كاف يرجع ىذه الظاىرة إذل أهنا قائمة يف عمقها 
بإستنادىا إذل أبعادىا اؼبختلفة:جانبها السياسي الغامض،وجانبها اإلجتماعي البينذايت يف صراعاتو 

ؿ اغبريات وعبلقة األنا باألخر،إال أنو يركز إىتمامو على اعبانب األنطولوجي يف اؼبوضوع والذي حو 
يبكن اللحم من معايشة العنف،مايعٍت أف فكرة اعبسد اليت أصبحت غبما عند مرلوبونيت اؼبتأخر ىي 
فكرة عربت ووجهت كل فلسفتو فهو ىنا سعى إذل إهباد رابطة عميقة بُت كل من العنف 

حبيث فكر يف إمكانية تعايش تكمل وتدمج يف ذاهتا ذبربة الصراع   Coexistenceالتعايشو 
والعنف بدؿ كبحها وكبتها وىو ىنا يطبق ماىية اللحم يف أنو الوسيط بُت اؼبرئي والبلمرئي،ألف 

هم حقا العنف أصبح منتشرا بكثرة يف اغبياة اإلجتماعية وألننا كنا كباوؿ دائما رده وكبحو ألننا دل نف
بعد إلتقاء حريات األفراد والسبب الذي هبعل العنف ينتج عنها فلم نسعى إلهباد مكاف للتعايش ودل 
ندرؾ بأف ىذا العنف القائم ىو ىو نتيجة الفهم اػباطئ والغَت شرعي للوجود اإلنساشل يف العادل وكذا 

اإلهبايب والسليب يف اآلف الوجود اعبسدي للحريات الفردية،لذا فإف اللحم سوؼ يبثل ىذا الوسيط 
 .1بُت الصراع والتعايش  nouageذاتو ،إنو الوسيط األعمق يف عبلقة األنا باألخر يقيم الربط

من جانب أخر يبكننا أيضا أف نتبُت أنبية فكرة اعبسد عند مرلوبونيت يف ؾباؿ           

لتصوير مكانا إلرساء مقوالت التصوير)إعتماد اؼبصور على جسده أثناء قيامو بالتصوير(،حبيث مثل ا

فلسفة اعبسد والتشهَت هبا فقد أسست من خبللو لوجود وجوه وجوانب جديدة يف التفكَت،بالنسبة 

ؼبرلوبونيت إف الفن يعرض عبوانب جديدة للتفكَت يف الفلسفة إذ ىناؾ يف التصوير تزكية وسبجيد 

القوية اؼبذىلة للفلسفة،فمع التصوير  للجسد دبقابل الفكر وىو مايسمح لنا بإعادة إكتشاؼ اؼبكانة

وباعبسد التكوف الرؤية مبطا من التفكَت يف حضور الفرد إذل ذاتو وإمبا ىي الوسيلة اليت ذبعل منو 

                                                           
1 - Gemma daou,violence, intersubjectivité et corporéité chez Merleau-Ponty à 
travers une lecture d’Emmanuel de saint aubert,op.cit,46-47. 
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غائبا عن ذاتو أي يكوف متواجد جبوار األشياء ملتحما هبا وكاشفا غبقيقتها يف جسده ومن خبلؿ 

،والتصوير يبزج كل مقوالتنا إلظهار وإبانة 1التصويرسلوكو،فاؼبصور وعن طريق جسده وبوؿ العادل ب

العادل،عادل اؼباىيات اعبسدية والدالالت الصامتة ففي تصوير سيزاف مثبل سوؼ لن يكوف العادل ىناؾ 

أمامو عن طريق ؾبموعة من التمثبلت بل يكوف يف وحدة حسية معيشة مباشرة مع جسده تلغي 

وير القائم يف أساسو على إستحضار اؼبوضوعات عن طريق التحديدات العلمية ذلك أنو يرفض التص

،حبيث 2تنشئتها ببنائها من خبلؿ نظاـ التمثبلت والذي يقيم الذات يف مقابل اؼبوضوع:ذات/موضوع

يصبح للعمل الفٍت ؾباال لتوسيع لغز مرئية اؼبوضوعات ومن شبا إستحضار عناصر ضرورية أخرى من 

اؼبوضوع وىو ماهبعل العمل الفٍت بعيدا عن التفسَتات اؼبوضوعية أجل فهم ىذه العبلقة بُت الذات و 

وقوؿ اغبقيقة،وخببلؼ ىذا فإف سيزاف  حينما يصور يطبق نظريتو يف الرؤية،رؤية اعبسد طبعا،ىذا 

الفعل للرؤية ىو لغز اعبسد والعادل،لغز التفكَت والفعل حيث ينتج دالالت ومعاف جديدة وكذا 

إستثارات(ووضعيات جديدة تواصل إنتاج معاف جديدة يف كل مرة نشاىد معارؼ ومثَتات)تنبيهات،

فيها ىذا العمل الفٍت،وكما أف اؼبصور يفتح عاؼبا باأللواف وإستخداماتو لسلوؾ تعبَتي فكذلك 

الفيلسوؼ يكتب بالكلمات واؼبصطلحات مبطا تعبَتيا وفهما جسديا يستطيع بو إنتاج كثافة وحدة 

،يتضح لنا بأف فهم اعبسد  3من تطبيقاتو اإلجتماعية والًتبوية والفنية أيضاضمن ؾبالو التفكَتي وض

                                                           
1 -Bernard Andrieu,alain berthez,le corps en acte, presses universitaires de 
nancy,2010,p277   
2 -Ibid, p275. 
3 - Ibid, p275. 
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كعمل فٍت يتأتى من اؼبعٌت الذي يفهم بو مرلوبونيت التصوير وكذا احملاوالت اإلستطيقية :فقد أوقف 

نفسو للقياـ بتأمبلت يف اعبسد ذلك أف كل عمل فٍت ىو موضوع كحقل إمكانيات للتجربة اغبسية 

يف النظر أو اإلحساس ولكن كتأمل جسدي من أجل إحداث تغيَت يف الفلسفة واغبياة الكتفكَت 

وىو الينظر إذل التصوير على أنو فقط تشخيص لشيء ما وتوضيحو برسم للصور بل أف الرؤى 

والنظرات اليت تتقاطع داخل العمل الفٍت ذبابو اؼبعٌت التحليلي وشروط اؼبعرفة والتأمل الكاشفة للوجود 

عمل التصوير هبذه الطريقة مبنيا على عمل اعبسد حبركة من الرؤى تتجاوز اغبقل اؼبرئي  فيصبح

وكذا السعي لتدبَت وإدراة أوجو أخرى للحياة  التاريخ واعبنسانية، وتتوجو كبو مبلقاة الرموز والصور،

التصوير وقاـ ببحثو )شك سيزاف(كاف مرلوبونيت قد وضح اػباصية الغَت منتهية لعمل  واؼبعرفة.يف عملو

من أجل إختياره كنمط جديد للتعبَت باإلضافة إذل حبثو الكبلـ والعود إذل إستئناؼ إشكالية الثنائية 

القائمة بو:حس/تفكَت،حياة/عمل،وغَتىا لينتهي إذل إثبات أف مامت كشفو عن طريق التصوير والشعر 

،لبلص 1رؽ أخرى لفهم العلم والفلسفةوصور السينما يعطينا رؤية جديدة  لفهم للزمن واإلنساف وط

إذا إذل أف فكرة اعبسد عند مرلوبونيت تكتسي أنبيتها كوهنا تساعدنا يف بناء حقائق ومعارؼ وثقافة 

معيشة  صحيحة وصائبة يكوف معيار صدقها يف قدرهتا على التوصل إذل إكتشاؼ حقائقها 

باشرة واصفا كل معرفة تفتقد ؽبذه وموضوعاهتا اؼبرئية بإستخدمها للجسد وإدركاتو اغبسية اؼب

 .اجملهولة )اػباطئة( اإلدراكات باؼبعرفة

                                                           
1 - Bernard Andrieu,alain berthez,le corps en acte,Opcit, p273-274. 
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 خاتمة:

 فبا سبق من ىذه الدراسة لبلص إذل مايلي:   

تكمن أنبية الفينومينولوجيا يف كوهنا فلسفة جذرية.فهي تؤسس للتفكَت باألشياء المن خبلؿ -

مباشرة،فهي تقـو على منهج الوصف اػبالص اؼبنهج التجرييب أو العقلي بل من خبلؿ ما تظهر لنا بو 

للظواىر قصد إكتشاؼ حقيقتها أي ماىيتها اؼبرتبطة بالشعور القصدي والذي يربط الذات باؼبوضوع 

الذي تفكر بو، وهبذا فهي دراسة تعٌت بدراسة الظواىر كما تتجلى أماـ الوعي معتمدة يف ذلك على 

ؼبنهج واليت حل هبا ىوسرؿ مشكلة ثنائية الذات واؼبوضوع ؾبموعة من اآلليات اليت تعترب أدوات ؽبذا ا

 .ألف الوعي يصبح وبمل يف ذاتو موضوعو الذي يقصده

عربت الفينومينولوجيا عند مرلوبونيت واؼبنبنية يف أساسها على اإلدراؾ اغبسي عن فلسفة  ولقد

ليت تتأسس عليها كل اػبربات تنظر إذل العادل اؼبعيش اؼبدرؾ حسيا وجسديا على أنو اغبقيقة األولية ا

وقد كاف ىذا نتيجة إلىتمامو بعلمُت رئيسُت نبا علم النفس والبيولوجيا واللذاف سانبا يف ربديد 

اؼبعٌت اعبديد للجسد ولئلنساف ككل.هبذا كنا قبد فينومينولوجيا مرلوبونيت زبتلف عن الفينومينولوجيا 

اد اؼباىيات كما ىي يف الواقع اغبسي عن طريق اعبسد الوصفية اؼبثالية ؽبوسرؿ و اليت تعود إذل إعتم

اػباص وعملو اإلدراكي.ىذا اعبسد والذي ميزه عن اعبسد دبعناه التقليدي حينما جعل منو أنا 

متجسدا يتبلـز فيو الوعي باعبسد وظباه بالكوجيتو اؼبتجسد ليملك بذلك قصدية جسمانية إذباه 

ا من خبلؿ وظائفو الرئيسة من حركة وجنسانية ولعل أنبها اؼبوضوعات فيكوف قريبا منها ملتحما هب
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الرؤية ذلك أننا قبده قد حدد العادل على أنو ذلك الذي ننظر إليو والذي علينا أف نتعلم النظر إليو 

بتخلصنا من كل ماعلمتنا إياه الفلسفة التقليدية من معاشل اإلدراؾ والرؤية واعبسد وغَتىا.على أف 

ؿ جسده فالرؤية ليست عملية للفكر ترسم أماـ العقل لوحة أو سبثبل للعادل بل اإلنساف يرى من خبل

                                                                                إهنا رؤية بعيوف اعبسد.

اعبسد اػباص ىو ؿبور العادل وعنصره الرئيسي ألنو يستطيع أف يلتحم باألشياء ويدركها  إف

مباشرة عن طريق إدراكو اغبسي وكشف ماىيتها قبل أي تأمل وبعيدا عن كل التيارات اؼبثالية 

                                                 والتجريبية وغَتىا.ليكوف جسدي موجودا واعيا ىناؾ يف العادل

صلها اعبسد وإدركاتو حاولت أف أبُت الفهم الذي طرحو مرلوبونيت بشأف أف تكوف اؼبعرفة اليت وب

دبعارؼ وتأسيسات ىذا اعبسد بإعتباره أساس الوصوؿ إذل معٌت وحقيقة األشياء،وإعتبار  مكونة

ؾ تبلـز للرائي مع موضوعات العادل تفهم ىي األخرى على أهنا قائمة على وجود اعبسد.ليكوف ىنا

مايراه.على أف الرؤية اليت يقـو هبا اعبسد ربصل وتتحقق وسط األشياء،فَتى موضوعاتو ويصبح ىو 

مرجعا لو  وخاصة السيزاشل األخر مرئيا من قبلها.وؽبذا السبب كنا قبده قد جعل من الفن التصويري

 .الناس وأفعاؽبم وتقييماهتمؼبا يقدمو من ثقافة وحضارة سابقتُت عن الوجود اؼبكوف يف ذبارب 

بينت ذلك اإلنتقاؿ الواضح يف فكر مرلوبونيت من فينومينولوجيا اعبسد اػباص إذل أنطولوجيا 

اللحم.أي من مرلوبونيت فينومينولوجيا اإلدراؾ إذل مرلوبونيت اؼبرئي والبلمرئي أين تركز إنشغالو أكثر 
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يدعوه جسدا خاصا يف فينومينولوجيا  باإلنفتاح على الوجود من خبلؿ اللحم بدال فبا كاف

                                                  .إذل فن التصوير كنموذج مثارل لتوضيح ىذه اغبقائق وىو يف كل مرحلة يستنداإلدراؾ.
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 موريس مرلوبونتي

 حياتو:-1

وىي إحدى مقاطعات فرنسا  Rochefort-sur-merولد موريس مرلوبونيت بروشفور-

 .1908من مارس عاـ  14يف 

 بعد إهنائو لدراساتو الثانوية بثانوية لويس األكرب بباريس، التحق بعد ىا باؼبدرسة العليا -

يف مسابقة أساتذة  1930بباريس كاف أثناءىا رفيقا عباف بوؿ سارتر ،لينجح عاـ   لؤلساتذة

 . 1اعبامعة يف الفلسفة

يف ىذه الفًتة أي فًتة تدريسو باعبامعة ،كاف صديقا لسيموف دى بوفوار،وكلود ليفي سًتاوس -

 ،فأنتج معهما مذكرة حوؿ مالرباش. 

وكاف 1933إذل  1931من عاـ  beouvaisقبل ىذا كاف مرلوبوتيت قد عمل كأستاذ ب-

قد عزز حينها من أنبية الفلسفات الواقعية اإلقبليزية واألمريكية،كما قرأ فينك وىوسرؿ ،ليسًتشد 

 . 2بعدىا بأرشيف ىوسرؿ اؼبوضوع يف لوفُت

 .1935إذل عاـ 1934من marceau à chartresدرس بعدىا بثانوية - 

                                                           
1 -En.wikipdia.org/wiki/mourice merleou-ponty.p1 
2-Adpf association pour  la diffusion de la pensée française ; paris ;janvier ;2005 
p16 
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،درس أيضا  1939إذل -1935لؤلساتذة ،وذلك من عاـ عاد بعدىا ليعمل باؼبدرسة العليا -

 Condorcet،وبعدىا بثانوية كوندرسيو 1944-1940كارنو وذلك من سنة  carnotبثانوية

 . 1945إذل 1944من 

وفينومينولوجيا اإلدراؾ عاـ  1942حصل على الدكتوراه برسالتُت: بنية السلوؾ  1945عاـ-

 1و اليت أعدىا باشراؼ اميل بريهو 1945

كذالك عُت أستاذا ؿباضرا يف الفلسفة بكلية األدب جبامعة ليوف ،وبعدىا   1945يف عاـ -

 . 1948أصبح صاحب كرسي لعلم النفس يف جانفي 

تشارؾ مع كل جاف بوؿ سارتر و سيموف دي بوفوار يف إنشاء ؾبلة  1945يف أكتوبر عاـ -

د كاف عضوا دبجلس إدارة ىذه اجمللة و األزمنة اغبديثة ،حيث كاف لو دورا رئيسا على مستواىا ، فق

بعد  1953اليت كاف قد نشر العديد من مقاالتو و مبلحظاتو اؽبامة هبا إذل غاية استقالتو منها عاـ 

 انفصالو عن سارتر ػببلفات سياسية.

عُت أستاذا ؿباضرا لعلم النفس والبيداغوجيا بكلية األدب جبامعة باريس  1949يف بداية عاـ -

 .19502لقب أستاذ يف جانفي  ،وحصل على

                                                           
1- En.wikipdia.org/wiki/.op cit.p1. 
2- Adpf association pour  la diffusion de la pensée française. op cit. P16.  
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، كاف أستاذا collège de Franceأنتخب لرئاسة كوليح دوفرنس1952يف عاـ -

 . 1961للفلسفة بو إذل غاية وفاتو عاـ 

تويف مرلوبونيت ، دبكتبو حبيث كاف اليزاؿ ىناؾ مؤلف  1961ماي 3،ويف  53يف سن-

،منفذا وصيا ألعماؿ  Cloud Lefortديكارت حوؿ انكسار الضوء مفتوحا،ويعد كلود ليفور

 . 1مرلوبونيت

 أعمالو:-

 . 1942بنية السلوؾ عاـ -1

 . 1945فينومينولوجيا اإلدراؾ  -2

 . 1947اإلنسانوية و الرعب  -3

  1968وحدة الروح و اعبسد عند مالربانش ،بَتف وبرعسوف  -4

 . 1948اؼبعٌت والبلمعٌت  -5

 1975علـو اإلنساف و الفينومنيولوجيا  -6

 . 1953تقريظ الفلسفية  -7

                                                           
1- En.wikipdia.org/wiki/.op cit. P1. 
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 .1960عبلمات -8

 .1964اؼبرئي و البلمرئي  -9

  1960العُت والعقل  -10

 . 1968عاـ  1960-1952ملخص دروس -11

 . 1965نثر العادل -12

 1الفيلسوؼ وظلو.-12

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 - En.wikipdia.org/wiki/.op cite.p8-9 
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 :بول سيزان

 :حياة-

،قضى  Aix-en-provenceبإكس أوف بروفنس1839جانفي 19ولد بوؿ سيزاف يـو-

يتلقى سيزاف  1872فًتة من الزمن يف دراسة الفن مث فضل بعدىا التحوؿ إذل دراسة الفن ،يف

ويضطلع على أسس وتقنيات اإلنطباعية على يد صديقو بيسارو،وقد تلقن إلتقاط ضوء اؼبناظر 

بسرعة داخل أعمالو عن طريق ؼبسات صغَتة للضوء،وقد أعجب هبذه اؼبدرسة ورسم أوذل لوحاتو 

أقيم الصالوف الرظبي لباريس وقد حضره حوارل الثبلثوف فنانا  1874و نصائح بيسارو،يفبإستلهام

 رينوار، )سيزرل، cézanne,monet ,pissaro,renoir,sisley مشهورا من بينهم: مصورا

 وغَتىم ودل يقبلوا من طرؼ عبنة التحكيم بعدىا قرروا عرض أعماؽبم بورشو صديقهم بيسارو( مونيو،

félix tournachon، بعد أياـ من العرض قدـ الناقد louis leroy ردا لو حوؿ ىذا اؼبعرض

قد صبعت سيزاف بإميل زوال صداقة عميقة بدأ من 1850)اإلنطباع مشس مشرقة(،يف بداية  قائبل:

خببلؼ  1886لقائهما بدروس كوليج بوربن بإكس أف بروفنس وسرعامبا إنتهت ىذه الصداقة عاـ 

بينهما كاف سببو أف زوال كاف قد أصدر عمبل يف نفس ىذه السنة ىو عمل روائي يكتب فيو تاريخ 

وـبفق وغَت مفهم ينتهي بو األمر إذل اإلنتحار،بعدىا أخذ يف اإلبتعاد عن اإلنطباعُت  مصور فاشل

وعن طريقهم يف معاعبة اؼبنظور،والضوء والضبلؿ فرفض أف يقلد الطبيعة اليت يرظبها وإستطاع يف 

كاف يبؤل النهاية أف يرى يف العناصر الطبيعية اليت يرظبها أشكاال ىندسية بدال من االشكاؿ الطبيعية و 
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قدـ سيزاف أوؿ عرض ألعمالو الفنية بدعوة من  1895ىذه اؼبساحات بعد ذلك باأللواف ،يف 

والذي بادر إذل تنظيم معرض متعلق  أ.فوالرAmbroise vollard تاجراللوحات الباريسي

عمبل وسجل قباحا وحاز فيو سيزاف على  150بأعماؿ سيزاف،وقد حوى ىذا اؼبعرض حوارل 

وفيها نبلحظ أنو حبث يف القوانُت اؽبندسية  ؽباـ،من أشهر لوحاتو)قمة ساف فيكتوار(التشريف واإل

اليت تتحكم يف تكوينها  ويف أثناء نقلو ؽبذه األشياء كاف يعيد تركيبها فيضيف إليها مايستحق 

بنفس اؼبنطقة اليت  1906أكتوبر  22وقد تويف يف  ،ويستبعد منها مااليستحق التسجيل اإلضافة

  www.linternaute.comأنظر:. عاما، 67ا عن عمر ناىز ولد هب
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 1بعض األعمال للفنان بول سيزان

 

Paul Cézanne, Les joueurs de carte (1892-95( 

 

 

                                                           
1
 - https://ar.wikipedia.org/wiki/ 
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La Maison lézardée, par Paul Cézanne, Yorck 
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Le panier de pommes, par Paul Cézanne 
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Mont Sainte-Victoire with Large Pine, by Paul Cézanne 
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Nature morte avec tiroir ouvert, par Paul Cézanne 
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Paul Cézanne-Mont Sainte-Victoire and the Viaduct of the Arc River Valley 
(Metropolitan Museum of Art) 
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 المصطلحاتثبت 

 chairلحم

 visibleمرئي

invisibleالمرئي

 visibilitéمرئية

 invisibilitéالمرئية

 croyanceاعتقاد

 approbation    تصديق

 étoffeنسيج

 préhistoireماقبلالتاريخ

 existence impersonnelleموجودالفردي

 existence personnelleوجودفردي

 nouageربط

 coexistenceتعايش

 corp habituelجسدمعتاد

 corp actuelجسدحالي

 corp vivantالجسدالحي

 la présenceالحضور

 la proximitéالقرب

 familiaritéااللفة

 verticalitéشاقولية
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 enroulementالتفاف

 la chair du corpلحمالجسد

 la chair du mondeلحمالعالم

 l’unicitéوحدانية

 la doxaالوكسا

 l’urdoxaالظناالصالني

 variationتبدل

 brutخام

 sauvageالبري

 brutalعنيف

 dedansالداخل

dehors الخارج

 survol penséeفكرالتحليق

 sublimationتعظيم

 archétypeمثال



 

 

 

 

 

 ىة املصادر بالّمغة العربيةئقا
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 قائمة البيبليوغرافيا

 قائمة المصادر باللغة العربية:

 موريس مرلوبونيت، ظواىرية اإلدراؾ، ترصبة فؤاد شاىُت، معهد اإلمباء العريب. -1

عبد العزيز العيادي اؼبنظمة العربية للًتصبة،  موريس مرلوبونيت، اؼبرئي والبلمرئي، ترصبة -2

 .2008الطبعة األوذل، بَتوت، 

 موريس مرلوبونيت، العُت والعقل، ترصبة حبيب الشاروشل، منشأة اؼبعارؼ، اإلسكندرية.  -3

 قائمة المصادر بالّلغة الفرنسية:

-1 Mourice Merleau-Ponty, Signes, Gallimard, 1960. 

-2 Mourice Merleau-Ponty, Parcours, Gallimard, 1960. 

-3 Mourice Merleau-Ponty, La nature, notes, cours du collège de 

France, Seuiil, 1995. 

-4 Mourice merleau-ponty, parcours, 1953-1951, éd verdier, 

1997. 

-5 Mourice Merleau-Ponty,la prose du monde. 

-6 Maurice merleau – ponty, la structure du comportement , 

presses universitaire de France paris , 1967. 

7- Mourice merleau – ponty , sens et non sens , paris nagel, 1948 
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8- Merleau-ponty à la Sorbonne , résume de cours , 1949-1952 Grenoble, 

cynra, 1988 

9- Mourice merleau ponty , résumés de cours , collège de France , 1952 -

1962 

10- Merleau-Ponty, le monde sensible et le monde de l’expression .cours 

au collége de France.notes 1953, 

 

 قائمة المراجع بالّلغة العربية:

الشعر، ترصبة فؤاد كامل وؿبمود مارتن ىيدغر، ما الفلسفة، ما اؼبيتافيزيقا، ىولدرلُت وماىيتو  -1

 .1974رجب، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاىرة، 

 .2003، 1َعادؿ مصطفى، فهم الفهم، دار النهضة العربية، بَتوت، ط -2

 .2012نادية بونفقة، فلسفة ادموندىوسرؿ، نظرية عادل اغبياة، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية،  -3

 .2003عبد الغفار مكاوي، نداء اغبقيقة، دار شرقيات للنشر والتوزيع، الطبعة األوذل،  -4

رونيو ديكارت، تأمبلت ميتافيزيقية يف الفلسفة األوذل، ترصبة كماؿ اغباج منشورات  -5

 .1982عويدات، الطبعة الثالثة، 

ية للًتصبة، الطبعة األوذل، ايبانويل كانط، نقد ملكة اغبكم، ترصبة غازل ىنا، اؼبنظمة العرب -6

 .2005بَتوت، سبتمرب، 

 2006 إفريقيا الشرؽ اؼبغرب، ترصبة ؿبمد الناجي، ىكذا تكلم زرادشت، فريدريك نيتشو، -7
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  1966 عبنة التأليف والنشر القاىرة، زكي قبيب ؿبمود، ؿباورات أفبلطوف، -8

إبراىيم العمَتي ، الدار اؼبتوّسطية للنشر ، رشيدة الًتيكي ، اعبماليات وسؤاؿ اؼبعٌت ، ترصبة  -9

 2009تونس الطبعة األوذل 

صدقي إظباعيل، مطالعات يف الفن التشكيلي العاؼبي، منشورات اؽبيئة العامة السورية  -10

 .2011للكتاب، دمشق 

 2002القاىرة ،  سعيد توفيق ، اػبربة اعبمالية ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، -11

 

 المراجع بالّلغة الفرنسية:قائمة  -

1- Fraçoise Dastur, Chair et Langage, essais sur merleau ponty encre 

marine, 2001 

2- Adrian Nita, La chair du monde chez Merleau-Ponty, annales de 
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 ملخص:
أفكاره وكذا  العمل إضافة إذل بعض األعماؿ اليت سعت إذل التعريف بفلسفة مرلوبونيت ومناقشة يعد ىذا

فيحاوؿ ىذا العمل أف يربز ذلك اغبضور ،والبلمرئي تطويرا ؽبا دبا أنو إىتم بالبحث يف الفلسفة اؼبتأخرة يف اؼبرئي
وجعلها تتجلى  ة اليت تتحقق بانفتاحنا عليهاذبسد حًقا عند مفكرنا من انشغالو دبسألة الكينون األنطولوجي اّلذي

بتلك العبلقة اػبارجية بيننا واألشياء،  أمامَنا، إذل دعوتو إذل معايشة األشياء والعيش بداخلها وعدـ االكتفاء
بداية حياتو أي يف أوذل أعمالو يف فينومينولوجيا اإلدراؾ، مث تطورِّا  فنبلحظ بشكل واضح تأثر مرلوبونيت هبوسرؿ يف

  .هبيدغر يف آخر حياتو ربديًدا يف عملو الغَت منتٍو يف اؼبرئي والبلمرئي آخر فباثل
غبم  غبم اعبسد، اغبسي، اإلدراؾ التصوير، سيزاف، مرلوبونيت، األنطولوجيا،، الفينومينولوجيا :الكلمات المفتاحية

 .الظواىر الصمت، الكبلـ، التعبَت، اغبضور، الكينونة، اؼبعيش، ىيدغر، اإلنفبلؽ، والبلمرئي، اؼبرئي العادل،

Résumé : 

Ce travail s’ajoute un travail s’est efforcé de faire connaître la philosophie 

de Merleau-Ponty et de discuter de ses idées et développé leur recherche sur sa 

philosophie dernéire en visibles et invisibles, ce travail tente de mettre en 

évidence la présence ontologique qui reflète vraiment  a notre penseure quand a 

travaillé sur le proget la l’étre par notre ouverture et les faire se dérouler devant 

nous il l’invite à l’expérience des choses et de vivre en eux et pas seulement que 

nos trucs de relation étrangère, note clairement influencé par Merleau-Ponty au 

début de sa première œuvre à toute perception de phénoménologie, puis une 

autre évolution similaire heidgger dans les dernières années de sa vie dans son 

travail dans le visible et l’invisible. 

Mots clés : phénoménologie-ontologie, merleau-ponty, Cézanne, monde, visible 

et invisible, Heidegger, vivre, être, présence, parole, silence, discours, 

phénomènes, la chair chair perceptuelle, photographie. 

Abstract: 

This work is in addition to some work endeavoured to publicize the 

Merleau-Ponty philosophy and discuss his ideas and developed them as care 

research in philosophy in arrears visible and invisible, this work tries to 

highlight the ontological presence that truly reflects our thinking when speedier 

issue being Achieved by our openness and make them unfold before us, to invite 

him to experience things and live in them and not only that our foreign 

relationship stuff, note clearly influenced by Merleau-Ponty at the beginning of 

his first work in any vinominologia perception, then another similar 

development heidgger.r in the last years of his life in his work of others finished 

in the visible and the invisible. 

Key words: Alvinominologia-ontology, merleau-ponty, Cézanne, photography, 

perceptual, flesh, flesh world, visible and invisible, big bang, Heidegger, living, 

being, presence, speech, silence, speech, phenomena. 


