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والمثيرة للنقاش والتساؤل داخل  الفكريةمن االتجاهات  ةتياتعتبر الفلسفة الظاهر     
ة فدوائر الفكر الفلسفي منذ بداية القرن العشرين وحتى االن. لقد انشغلت الفلس ةاروق

 ةبصياغ -هوسيرل ي ادموندسيسها على يد الفيلسوف االلمانأمنذ ت- ةالظاهراتي
وذلك من خالل  ،ةشيئق التفكير في ظروف التجارب المعطراميزة من شكال مأ

ه على يد سيسأالذي تميز به منذ ت -التجريديالفلسفي من الطابع  تحرير التفكير
العودة الى االشياء ذاتها في عبر مفهوم  ةلفلسفلاليونان وحتى العصور الحديثة 

ب منها بكل التي تقتر وموضوعات المعرفة لحظة تجريبية معاشه بين الذات العارفة 
 .وحده دوليس العقل المجر  ،يةكاالدرا ألدواتا

بما  تقوم على التفكيرها شكال من اشكال الوعي صفبو  ةتياالظاهر  ان الفلسفه   
حسب كي يكون قابال للتوصيف ل ،واالفعالامام الوعي وفي حدود الشعور ظهر ي

ذلك  ، اتهاوموضوع ةالمدرك الذات اد والتعارض  بينضمن خالل ازالة الت دالالته،
 نالتضاد الذي اوجدته الفلسفه الحديثة، ال سيما مع فلسفه ديكارت التي ميزت بي

التي تبنت المنهج  -أي الطرق المعينة-نهجياتلقد تعددت الم .الفكر واالمتداد
اهم  حدي اتنيس ميرلوبو الفرنسي مور  الفيلسوفويعتبر  .سيسهأالظاهراتي منذ ت

فية وتطويره عبر الروح الفلس اهراتيتداول المنهج الظ فيالذين اسهموا  فهالفالس
لطبيعة العالقة بين الوعي  ةمختلفو دة رسم معالم جديدة جل اعاأل وذلك الفرنسية ،

 له. واالفق الزماني ةالمعاشة م الذي يشكل مجال التجربوالعال الذاتي

 المنهجيةثير الذي احدثته أالت خالل ي منتلوبوناهمية موريس مير  تيأوت   
التي احدثته تلك  اهاالفكر الفلسفي في العالم الغربي ، ومد اوساطفي  ةالظاهراتي

هات مه، وتوجبعاالمعاصر  المقاربة في الجوانب النظرية والعمليه للخطاب الفلسفي
من هنا جاء اختياري لهذا الموضوع إذ لم  .الفالسفة المعاصرين عل وجه الخصوص

 نهجيةبة الذاتية هي الدافع الوحيد ألختيار تلك الدراسة،بل ألدراكي أن المتكن الرغ
 الظاهراتية بحلتها الميرلوبونتية مازالت لها ابلغ االثر في الخطاب الفلسفي المعاصر.



ي تلوبونفي كيفية طرح موريس مير  كمنها تنالبحث، فا إشكاليةب فيما يتعلق اما   
الذات المفكرة والموضوعات التي  العالقة بين إشكاليةمن  نطالقاإ ةتياالظاهر  مقاربته

ه رينيعلى يد الفيلسوف الفرنسي  تأسسي ذقده لمبدأ الذاتية النتتفكر بها، وعبر 
ما وأ .الحداثية العقالنيةعصر الفلسفة الحديثة وازدهارها في  ديكارت اثناء نشوء

فيلسوفا  ي يعدتلوبونالبرهنه على ان موريس مير  فرضية البحث فقد تمثلت  في
 واساليبه المميزة في التفلسف اكتسب منها خاصية الخاصة منهجيتهله  اصيال،
الفلسفي خاصة، والخطاب ب لعقالنية في نطاق االتجاه الظاهرتيمقاربته ا ميزت

 المعاصر بعامة

ر االساسية االفكا رضن في عالتي يسعى اليها بحثنا تكم ان الهدف او االهداف   
ومتابعة المرتكزات االساسية التي  تاسس مع ادموند هوسيرل الذيالظاهراتي  للمنهج 

مع تقديم  ة،الظاهراتي ميرلوبونتيس سست عليها مقاربة موريأت كونت المرجعيات التي
التفكير  حول الموضوعات االساسية في ي لها من خالل عرض ارائهالتطبيق الجانب
 .والفن واالخر، ،والحرية من قبيل اللغة، المعاصر الفلسفي

خصائص تحديد ل، وفيما يتعلق بمنهجية البحث، فقد اعتمدت على منهج التحليل   
التي تم  جل الوصول الى االهدافألاالفكار والمشكالت التي تم تناولها في البحث 

 البحث. تحديدها عند رسم خطة

الرسالة على  فقد توزعت -فضال عن المقدمة والخاتمة _ما عن هيكلية البحث أ    
 ةاربعوقد انقسم الى  ،رسالة لالتمهيد ل يمثل اربعة فصول. تناول الفصل االول الذي

والمفاهيم، اما  الفلسفة الظاهراتية من جهة االصول بحث االولمتضمن ال :مباحث
فقد تم عرض  والمبحث الثالث المنهج الظاهراتي، الثاني فتعرض الى تأسيس المبحث

موقع ما المبحث الرابع فقد تم تناول ، وااالشكاليات االساسية في المنهج الظاهراتي
 .ومكانتها في الفلسفه االوربية المعاصرة ةالظاهراتي الفلسفه



ي، فقد تم تبونميرلو ور ة من منظتحت عنوان الظاهراتي فصل الثاني الذي جاءاما ال   
ها منهجا عرض الفلسفة بوصف :االول  تضمن المبحث ثالثة مباحثتقسيمه على 

فقد اشتمل على عرض مفهوم الرد الظاهراتي. واما  اما المبحث الثاني ًا.ظاهراتي
كما تمثله  الظاهراتي الخير فتضمن ادوات المعرفه من منظور االدراكا المبحث

 ي.تلوبونير م

 لدى ميرلوبونتي، االساسيةعناصر الوجود :ما الفصل الثالث الذي كان عنوانه وأ   
 ةفي العالم ، فجاء على ثالث فقد تم دراسة االسس الوجودية لطريقة حضور االنسان

دا اساسيا لوجود االنسان في العالم. بع وصفه.تناول المبحث االول الجسد بمباحث
اما و  ،تي لمفهوم العالم ظاهراتيالوبونتم عرض رؤية مير  ني فقداواما المبحث الث

 واإلشكالياتجيتو( كيفية حضور الذات المفكرة)الكو عرض فيه االخير فقد تم  المبحث
 .الفلسفية التي ترتبت عليها

 تطبيقي في ظاهراتيةاما الفصل الرابع واالخير فقد كان تحت عنوان البعد ال   
 مباحث. تضمن المبحث االول مسالة اللغه على اربعةميرلوبونتي، وقد تم تقسيمه 

وفق ما أفرزته ظاهرتية  جسدي عن العالم على نحو وعالقتها بطريقة التعبير
النسيج  هصفمسألة االخر بو الى التطرق  ،تم ني فقداما المبحث الثاو . ميرلوبونتي

لة أة مسحصمن  واما المبحث الثالث فكان االجتماعي لعالقة الذوات في العالم.
 .اجتماعيا ه كائناصفبو  ،العالم الجوهر االساسي لوجود االنسان في الحرية التي تمثل

البعد الوجودي الذي  هاصفلة الفن بو أبمس صلالمبحث االخير يت على حين كان 
طالقا من التجربة نتواجد فيه ا الذي عيشمال الفنان اسلوبه في ادراك عالمفيه يعرض 
 .المعاشة

وقلة  واجهتني في كتابة البحث ، جدة الموضوعلتي وفيما يتعلق بأهم المشاكل ا    
ي مزيدا من المطالعة والتقص وهو الذي ترتب عليه اجراء: مصادره باللغة العربية

فهي التي تتعلق  الدراسة. اما المشكلة االخرى للوصول الى النتائج المرجوة من هذه



اني اهملتها  اال االحيان، مسألة وان حاولت تخطيها في بعض وهي الفصول بتوازن
ة من سعة في تناول تفرضوما - مادة البحث -في احيان اخرى مقدمًة اهمية المادة

صة االفلسفية الخ ه بحسب ما توفر لي من المصادر والمراجعالموضوع وتغطيت
 .بحدود البحث

التي  واالفكار هم العناصرأب وفي الختام البد لي من القول انني حاولت االحاطه    
خاصة.  ةالظاهراتي يميرلوبونت موريس منهجيةو و ،هتتعلق بالمنهج الظاهراتي بعام

دراستنا التي نقدمها بين ايديكم، فهو امر  اما اذا كان هناك ثمة ما يؤخذ على 
فحسبي اني سعيت الى تجاوز العوائق، سواء ببذل  ،منه اي دراسة التخلو،طبيعي 

، او ات القيمةلمراجع، او خالل المالحظلمصادر واالمجهود والحصول على ا
الدكتور كريم الجاف فله خالص شكري  المناقشات المفيدة مع استاذي المشرف

 .وتقديري

 


