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 هفهىم التذاوت يف فلسفة هريلىبىنتي
 

 (*)نزار نجيب حميد
 

 هلخص البحث
 Intersubjectivityتهػفؼ لدفالةػػل لديةدإػػل مدػة ملةطػػل لدمفػػةـ لػف لتهػػـ  لدتػػ ل    

 هػػد فالةػػل  ة بػػمل  ةد يػػو لج ةػػتل د تد لدػػ ة إبتاػػد  ػػف اد م ػػال  ا إػػل تفإػػف  تةػػ ة 
لػػػػةف  لةػػػػب   تاوإ ػػػػ   فاتةلػػػػ  مدػػػػة لتةهإلػػػػ  مدػػػػة هإومػػػػل   لػػػػةظ لد ػػػػةدـ  تلظإلػػػػ   ػػػػل دإة      ل 

 لج لئمإل. 
دبػػف  هػػر لإاد  ػػ لتد مدػػة  ف فالةػػل لدتمةػػتل لدتإل لإل د تإػػل تبػػـ   فلػػةف  لدتػػ لها  

مدة لد ت ف لد ة ل أ  لل   ج تاع فد يةة ةتهة لد بػ ؿ مدػة فهػـ لالةػةف  لء ػإةظ لػف 
ئػ  لظاإةتػ  وػاف ف ػؿ ل ة ػا لمػة تلمػل  إل لبطل غإا لف دهلة )لد لق د( فد لد ةدـ. دػ ل تة

لدل ػػػػوال  لجلط د تإػػػػل  لج ةػػػػتل د تإل  لدتػػػػد امتتهػػػػة لدتمةػػػػتة  لدةػػػػة بل  يإػػػػو  اػػػػ لة 
لإاد   لتد  لةـ  فوةاد لدل ةبػا   م   ف لدتػ ل    لظاإػل لدتةػف  لافالؾ لديةػد... لػة هػد 

يطلتهػػػػة  فوػػػػةا مج لية دػػػػل ت ػػػػوإؿ لو لػػػػة  لد ػػػػةدـ  لػػػػف   لبػػػػا هػػػػ د لدلو لػػػػة     ػػػػفلة 
لدتمةػػػتة  لدلفةدإػػػل   تاوتهػػػة تيمػػػؽ فػػػد فاػػػةظ ا يػػػةلد فيوػػػـ لمإهػػػة  ةد  دػػػل لدتةلػػػل. دوػػػف 
بااةتد  لة... لد ةدـ... لآلاا ولة قةدهة لإاد   لتد هفل  بػا  لدلفةدإػل لدلت ػةدد  ل ػ ؿ 

 لد ت ف لالةةلد لدلتلاض لف لدتتا ل لد لتإل فد لد ةدـ لدل ةش.
 

ABSTRACT 

 The present study aims at highlighting the concept of 

intersubjectivity. This subject is closely related to epistemology 

which tends to have a new conception of the world and to reestablish 

the structure of the world in a comprehensive way.  

                                           

 لفاس لةةلف  قةـ لدياةا  لاةاللإل  ومإل لد مـ  لاةاللإل  تةل ل لدل بؿ )*(
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 According to Merleau Ponty's point of view in his study of the 

Philosophy of phenomenology is based on the idea of the return of 

the essential to the existence. It concentrates on a concept which 

emphasizes that the understanding of Men and things could not be 

achieved only by its (realistic) presentation. Therefore, his theories 

come as a direct reaction to ontological and epistemological 

problems left by the previous philosophies. We try to put Merteau 

Ponty in front of his modern ideas. In fact the intersubjectivity and 

the theory of the body and conception are mere a try to restructure 

the world after its destruction by the ideas of idealistic philosophies 

which are thrown, in a complete isolation. But the Merleau Ponty's 

cry of the ego caused the end of idealism by human existence 

through the subjective experience of the living world.  

 

 ادلقذهة
لف  قطةر لدتوا لدتمةتد لدتالةد لدل ةبا   هػ  لػةف   (5)إ ف ل اإس لإاد   لتد

 (2)لػػػة إػػػفا  لةػػػل  اػػػلف  لػػػالـ لدتمةػػػتل لد ت فإػػػل لدتالةػػػإل مدػػػة تةلػػػر تػػػةف  ػػػ ؿ ةػػػةاتا
لء للػل لديفإفػل   لدتػد  ةةػهة ةػةاتا ومةػةف اةػلد تيفإفل   يإو وةف ائإةة دتياإا لتمػل  

دتمػػػؾ لدتمةػػػتل. دوػػػف لد ةيػػػو لدػػػ ة إت لػػػؽ فػػػد فالةػػػل ل دتػػػة  لإاد  ػػػ لتد  دػػػف إلمػػػؾ ةػػػ   
لجلتػػػالؼ  ػػػةف  بػػػةدت  لد لتإػػػل لدتػػػد تت ػػػؿ للػػػ   ابػػػإل فاإػػػف  فػػػد تػػػةاإ  لدتوػػػا لدتالةػػػد 

ةةػػػد لػػػع ةػػػةاتا مدػػػة لدل ةبػػػا. لءلػػػا لدػػػ ة  ف  مدػػػة تيفإػػػف لداػػػالؼ لجإػػػف د تد  لدةإ
لةػػػػتبةدل لإاد  ػػػػ لتد لػػػػف اإةةػػػػل تياإػػػػا لتمػػػػل  لء للػػػػل لديفإفػػػػل    ػػػػف  ف ظػػػػؿ إ ػػػػ ؿ هػػػػ ل 

   هد لدلتمل لدتد وتر فإهػة لإاد  ػ لتد ل ظػـ 5955يتة ةلل  5945لدللبر لل  ةلل 
لبةجتػػػ  لءةةةػػػإل لدتػػػد تيػػػ ؿ   اػػػهة مدػػػة وتػػػر ل ػػػه ا  فػػػد لدةػػػةيل لدفبةفإػػػل فػػػد فالةػػػة 

  لد ةدـ.
ل ػػةدد م ل قملػػة لػػف لإاد  ػػ لتد  لػػ  إلفػػؿ لدتوػػا لدتمةػػتد لدتالةػػد  إ  ػػا ت  إػػال    ج

بػػةفقة  لػػف  بػػةدل لدػػا   لد ا ػػد لدل ةبػػا  إ ػػةدج لدل ػػةوؿ ل ةدتػػل تفإػػل فإهػػة وػػؿ فجئػػؿ 
لجهتلةـ  لد لةإل  لبػإا لدتلػةهإا  لالةػةلإل  إأاػ  ل قتػة يػال  فاإػفل  فػد ل لػ   ةدلةػ ل مدػة 

.  لة وةف ه ل ومػ  إتػأتة (3)ط ا لآلفلر  لدتمةتة  للف ه د لدلايمل  ةد ل ياول لدتأدإؼ  ت
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دُ  د  ظؿ  ةتة ل   ةدتةل ل إ ةدج لدل ةوؿ لدلتبمل  ةدتمةتة   يػفهة  ػإف تػفالف لدةػ ا  ف. 
 دول  وةف إت اض دل ا لة  تفإف   غاإ ل  إف تفالف لدوػ دإج فة فػاللس لدتػد للتػةف  ف 

تلهػػ ا لدلب ػػؿ لمػػة لتة  ػػل حالئػػ   ليةظالتػػ   يإػػو وةلػػ  دػػ  ياإػػل إ لتػػ  فإهػػة تاللإػػ د  لد
 لاتإةا لدل ا لة    ةم ر تلة ؿ لدلةةئؿ لدتد إ ااهة.

 لدببػػػل ت ػػػف  للػػػفلة   دػػػة لإاد  ػػػ لتد لهتلةلػػػة و إػػػال  ةدتإل لإل د تإػػػة  لدتػػػد جيػػػظ 
ف لديػػػار ل فإػػػةف للت ػػػةاهة فػػػد  دلةلإػػػة وياوػػػل فمةػػػتإل تفإػػػف  فػػػد لطمػػػع لدبػػػاف لد  ػػػاإف    ػػػ

لد ةدلإػػػػل لدفةلإػػػػل لمػػػػة  تػػػػ  لدابػػػػ ص.  إ ػػػػ ف لدتاػػػػؿ فػػػػد ل ػػػػأ   تطػػػػ ا هػػػػ د لدتمةػػػػتل 
لدػ ة  اةػة فلةئلهػة  ف تهػة دإ لػد (4))لدتإل لإل د تإة( مدة لدتإمة ؼ لءدلػةلد لفل لػف ه ةػاؿ
 ة لدتإ دإ د تإػة ت تهػة تفإػفل فػد -للهة فمةتل  للهتة لملإة تيت إ  لد مـ  لءاا    بتتهة

 ل د تإة لدل ةبا .لج ةت
االبػػػػة فػػػػد لبػػػػؿ   ػػػػا   دبػػػػف وػػػػةف لإاد  ػػػػ لتد  وفػػػػا لدتالةػػػػتل لدتالةػػػػإإف  لةلػػػػل  ل 
 تط إػػؽ فمةػػتل ه ةػػاؿ  ف ف  ف إلتبػػفد   لػػؼ    إفػػ ا لمإػػ   اػػال   لفملػػة ف ػػؿ غإػػاد لػػف 

 لدتإل لإل د تإإف
فػد لدتالةإإف  لءدلةف   ؿ وةف إ ت ا لتة  لدللت  لديبإبػد د بػإل  ةػتة د لدتمةػتإل 

 لةتولةؿ  لتة  ل لدفالةة  لدتإل لإل د تإل.
 للفلة وةف إبةاف فوػاد  توػا ه ةػاؿ فػد ليةظالتػ  لدتةل إػل فػد  لدةػ ا  ف  وػةف 
للػة فبػط إيػة ؿ  إ وف  ةةتلالا لل  تملإ  لامص د    لل  ج إتاػ   إػل ل لقػؼ لبفإػل اػفد   ل 

لمػػة لد وػػس لػػف ةػػةاتا   ف إ ةػػع فػػد لطػػةؽ لدتإل لإل د تإػػة فػػد لتػػس طاإػػؽ  ةػػتة د    دػػؾ
لدػػ ة يػػػةف وفإػػػال لػػػف طاإػػؽ ه ةػػػاؿ  دػػػ دؾ ظػػػؿ لإاد  ػػ لتد إلتبػػػف فمةػػػتل ةػػػةاتا  لية دتػػػ  

 .  (5)تأةإس للط د تإة فإل لإل د تإل ل ةإا  فد  هفلفهة  لدتإل لإل د تإة لدائإةل
 لػػف اػػالؿ لدل دػػؼ لداػػاـ لدػػ ة قفلػػ  لإاد  ػػ لتد  فإل لإل د تإػػة لافالؾ لديةػػد 

 ل  إبتتد فد  الةلت  لدتإل لإل د تد  فا ه ةاؿ اةبػل فإلػة إت مػؽ  ت ظإػؼ   لا  5945
 ةلت ػػةاد ليػػ ال  ةةةػػإة  Reduction of phenomenologyلتهػػـ  لدػػاف لدتإل لإل دػػ تد 

 إوػةف إوػ ف لإاد  ػ لتد لتػأفال  ػتاا وتة ػة  ه ةػاؿ  Intersubjectivityفد فهـ لدتػ ل   
يإو إب ح لتهـ  لد ةدـ لدل ةش لات إػل دم ػةدـ  Lived-World لدلت مبل  ةد ةدـ لدل ةش 
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ولة ه  ل ةش  ل طة فد لدتتا ل لآللإػل د لػد لد  ػا    إػفل لػف لدتتةػإا لد ملػد. ف ةدلةػ ل 
 Archaeologyدلإاد  ػػ لتد إ ػػػف لدلػػػلهج لدتإل لإل دػػ تد  لفة ػػػل لػػػ ع لػػف لدفالةػػػل لديتاإػػػل 

لػف تيػ   لبػةض لدتاةػإر لد ملػد   ل  ػال  لدتد لف االدهة إتـ لةتاال   لإل لد ػةدـ لدل ػةش 
دمتػػ  ا لدببػػفإل لداةبػػل  هػػ ل لد ػػةدـ لدل ػػةش مدػػة لػػةدـ لدلػػ ا. لمػػة لدػػاغـ لػػف  ف ه ةػػاؿ 

  لتػػػػػف Essencesاوػػػػػ  فػػػػػد ل ػػػػػا ل  لدتإل لإل دػػػػػ تد لمػػػػػة لةػػػػػأدل لدلةهإػػػػػة   لدتػػػػػ لها 
ف لالةػػةف فػػد لإاد  ػػ لتد إتيػػ ؿ  ػػةدللهج لدتإل لإل دػػ تد مدػػة لةيإػػل لد تػػ ف لالةػػةلد   تػػ  

لد ػػػػةدـ   ةػػػػم ر لديإػػػػة  لد  ػػػػاة  ل لػػػػة  ف لإاد  ػػػػ لتد إتتػػػػة   لدلةهإػػػػة  مدػػػػة لػػػػة إةػػػػلإ  
 ةديبةئؽ  لد القػة  لدتػد تيتػ ة وػؿ للهػة لمػة  ةػةس  لهلػة  لق إػل )وةئلػل اةبػل  ػةد لد( 

 .(6)ً   اا اإل ) ة  ل  ل لة اةص  ةد لد(  إاة
ه ةػػػاؿ لدتإل لإل دػػػػ تد لػػػػع   هػػػ ل إ لػػػػد  ف  لإاد  ػػػ لتد لاػػػػ  فػػػػد ت لػػػد  ل ػػػػا ع

لدػتيتظ لمػػة لتهػػـ  لدػػ لد للػف ه ةػػاؿ  فهػػ  إػػافض فوػػا   ف لدػ لد إ ػػوؿ لد ػػةدـ ولػػة هػػ  
للف ه ةاؿ ) ل لة امؽ دم ةدـ( فد لاليؿ لد ػ ف  مدػة لءلػة )لدػ ل (. ف ةدلةػ ل دلإاد  ػ لتد 

لػع لد ػةدـ  يتػة إ ت ا  لفة ل ي لا لع لد ةدـ   ؿ مف  ة ل لة لة ه  مج لتة  دهػ ل لديػ لا 
فلػػف لداػػا اة  ف إلظػػا دهػػة  Constitution لف لفتااػػلة  تػػ ف لػػ ع لػػف لدت ػػوإؿ دم ػػةدـ  

 فد مطةا لدي لاإل لدلت ةفدل  إف وؿ لف لد لد  لد ةدـ لداةاتد.
للػف لإاد  ػ لتد  Intersubjectivity لف ه ل لدللطمؽ إتـ تيفإف لتهـ  لدتػ ل   

تػػ ل    ػػةدل لة لجبػػطاليد  لدتمةػػتد دوػػد إتةػػلة دلػػة  ج ػػف دلػػة لػػف تةػػمإط لداػػ ظ لمػػة لد
فالةػػل هػػػ ل لدلبػػػطمح   اػػ   جةػػػإلة  ف لدهػػػفؼ لػػف هػػػ د لدفالةػػػل هػػد ملةطػػػل لدمفػػػةـ لػػػف 
لتهػػػػـ  لدتػػػػ ل    ل  ػػػػال  ل ػػػػوال  هػػػػ ل لدلبػػػػمح   ل افػػػػل لءةػػػػس لدلظاإػػػػل لدتػػػػد لةػػػػتبةهة 

ةػػإو ف لبطػػل للطالقلػػة لإاد  ػػ لتد فػػد  مػػ ا   تطػػ إا هػػ ل لدلتهػػـ  لدتمةػػتد لدل ةبػػا  لدػػ ة 
 فد لدلي ا لء ؿ.

 
 التذاوت والبعذ االنطىلىجي االبستوىلىجياحملىر األول: 

فػػػد لدفالةػػػة  لدتمةػػػتإل لمػػػة  لهػػػة لدتػػػفلاؿ  Intersubjectivityت ػػػاؼ لدتػػػ ل   
 لدتتةلػػؿ  ػػإف لدػػ  ل    ل لػػد  ةدػػػ  ل  هػػد دبػػةظ  لتد) لة( ػػةآلااإف )لدػػػ  ل (لءاا  فإو ف 
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اػػلف لػػةدـ لتتلػػةلد تػػ هاد  - ة لآلاػػا–ةة(  لتػػد فػػد لبة ػػؿ ) لػػةُد( هػػ لدت  إػػا لػػف ) لػػ
 لدتفلاؿ لد لتد  إف لءفالف.

مف لدػػ ل  )لءلػػة( هػػد لدتةلػػر لءوفػػا  اػػ ية فػػد لدل ػػوال  لج ةػػتل د تإل لدتػػد 
لدتػػد تبػػع لمػػة لةتبػػ  للمإػػل لد لػػةظ  Subjectivityإ لتههػػة لدتالةػػتل  فهػػد لدت  إػػا لدػػ لتد 

. يإو إو ف لءلا  وفػا ت بإػفل فػد  يفلػة Structure of Knowledgeافد  لدتو إف لدل 
لػػػف يبإبػػػل )لآلاػػػا(    )لد إػػػا(. م   ف هػػػ ل لدلتهػػػـ  )لآلاػػػا( إلتلػػػد مدػػػة لتػػػةؿ لد اػػػع 
لد  اة  لد القة  لد  اإل  لاتمؼ    ةفهة لجلط د تإل )لد ت فإل(  لدتواإل  لد تفللإػل  للػة 

ه د لا وةدإل للطالقة  لف و ل   لتة  )ت ػ هلد  تاتمػؼ للػد   إ ا  ط إ ت  لا وةدإل.  تل أ
 لػػػػف و لػػػػ  اػػػػا اإة  د تػػػػ فة  بػػػػتتد  لإػػػػة ( إاتمػػػػؼ للػػػػد  دولػػػػ  إمتبػػػػد ل ػػػػد فػػػػد هػػػػ ل 

 .(7)لجاتالؼ  ةد ل  لةفل   لة  ف اة  اتمؼ لل  فألة    ه  فد ماتالفد
 لمػػة    هػػ ل لدل لػػة فػػليف لت ػػة    لاتمػػؼ لػػف   اػػلة لدػػ  ض فػػد لتػػس لد قػػ  

ه ل لدلي  فةف لالقتد  ػ)لآلاا( لالقػل ل بػف   لمت ةػل تيلػؿ فجج  لفإػف   يإػو إاػ لة 
لدل لػػة لدػػفجدد )د اػػا(  لػػةـ لتل لػػل لػػف لدلتػػةهإـ لفػػؿ )لدلةػػتفلة  لدلاتمػػؼ  لدلتلإػػ   

 .(8)لدلتبة ؿ  لدلتي ؿ  لدل ةإف  لدللتد  لدلت فف  لدباإر  لد اإر(
 -مةػتد لمػة  ف )د اػا( ل ػةف لت ةإلػل  يإػو إػ وا  إ ػإا ججلػف فػد ل تلػ  لدت

 لآلاا ه  ليف لدلتةهإـ لءةةةإل دمتوا   لف فـ إةتيإؿ ت اإت   تبة ؿ لػع لدهػ  هػ   إ  ػا 
 .(9)لل   ةدلتل ع  لدلاتمؼ  لدلتلإ  
 للػػ   Alter   لآلاػػا لةػػتل ط لػػف لدتػػ ا لدالتإلػػد- فػػد ل ػػةتـ لدم ػػل إبػػةؿ 

Alterite  لد إاإػػل  لدتػػد ت لػػد لد إػػا Alteruisme   هػػ  لتهػػـ   ةةةػػد إلوػػف  ف ل طإػػ 
  لدللتبػؿ divers  لدلتلػ ع distinct  لدلتلإ  different ل ةلد لاتمتل للهة  لدلاتمؼ 

Separate (50). 
م ف لف االؿ ه ل لدتيفإف دلتهـ  )لآلاػا( لتػف لدتػاؽ  لاػية لػف لتهػـ  )لءلػة(  

هػػػ ل لدتػػػفلاؿ مدػػػة يػػػف  ف وػػػال  لػػػف هػػػ إف  يإػػػو  ف لآلاػػػا هػػػ  غإػػػا )لءلػػػة(   قػػػف إيبػػػؿ
لدلتهػػ لإف إيةإػػو )إ ػػةطف(  يػػفهلة لآلاػػا  لمػػة للت ػػةا  ف )لءلػػة( إ ػػوؿ للبػػال بػػلإلإة  
دتيفإف لتهـ  )لآلاا(. فألة  ت اؼ لمة  لتد   قفا قإلتهة ملطالقػة لػف )لآلاػا(   يإػو  ف 
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 ةئمػل    لػف لتػس لد مػف( لالقتد   لتد تلا ل ػا لالقتػد  ػ   ةػ لظ  وػةف قاإ ػة )لػف لتػس لد
     إػػػفل  للػػػد فبةفإػػػة  ياػػػةاإة    ج إةػػػتطإع  ة  يػػػف للػػػة  ف إػػػتامص لػػػف لآلاػػػا.  د ػػػؿ 

لآلاػػا( تب فلػػة  ػػةدلظا مدػػة لااو لدتمةػػتد لدلتػػالوـ لدػػ ة -لديػػفإو لػػف هػػ د لدفلةئإػػل )لءلػػة 
بػا   فهػد ل ػػومل امبتػ  لدتمةػتل لدإ لةلإػل للتػػفلفل  ةدتمةػتل لديفإفػل  بػ ج مدػػة لدتمةػتل لدل ة

لدتمةتل د ب ا لف    لة ليػة ج  لدتالةػتل لدل ةبػاإف دتتػة   هػ د لدفلةئإػل مج ةػالر  فػد 
 بيالظ.

ف ةدلة ل دلإاد   لتد قف لةدج ل ومل لدفلةئإل لف االؿ لد القػل لدبةئلػل لمػة  ةػةس 
 لهر لديػػ لا لدلت ػػةفؿ  ػػإف لدطػػافإف. فػػ هر مدػػة تتػػة   وػػؿ لدتبػػ ال  لدتػػد فلػػ  مدإهػػة لدلػػ

لدلتهػػـ  لدل افػػػد  Intersubjectivityلد بمإػػل  لدتتاإ إػػل لدتػػد  اتبػػ  فػػػد فهػػـ )لدتػػ ل  ( 
لد ة د ر ف ال و إال فد ةػ ا غػ ا ل ػومل لدفلةئإػل. يإػو فلػة لإاد  ػ لتد مدػة لػفـ ملطػةظ 

لفملػػػػة ف ػػػػؿ لد بمإػػػػ ف  Objectiveلمػػػػة يةػػػػةر لدل اػػػػ ع  Subjectiveلدبػػػػفلا  دمػػػػ ل  
فػػد لد قػػ  لتةػػ  ج إػػف ا اػػلف فلئػػا  لدل اػػ ع لهلػػال لدػػ ل  لت ػػةفال لدلفػػةدإ ف. ولػػة  لػػ  

للهة  لفملػة ف ػؿ لدتتاإ إػ ف لديةػإ ف. مف لدل لػل لء دػة  ه ػ  لوػة ا  فػد لجلتبػةف   تػ ف 
  ل  لطمبػل لتيػاا  لػف قإػ ف لدط إ ػل  لةػتبمل  وإةلهػة   ػؿ  Ecologyلةدـ فواة ليػض 

ف للػف  بػيةر هػ د لدل لػل ةػ   امػؽ ليػض دهػ د مف لد ةدـ لدط إ د  لت  ج إ ف   ف إو  
 لد ل  لديا  لدطمإبل  لدبةئلل   لتهة.

 لػػة  بػػيةر لدل لػػل لدفةلإػػل )لدل لػػل لدتتاإ إػػل لديةػػإل(  فهػػـ لمػػة لبػػإض  قػػاللهـ  
يإػػو  اػػ  ل لبػػر  لإػػلهـ )لد قػػةئع( لدتػػد تبػػفلهة دهػػـ ي لةػػهـ  تتػػةا هـ  فمػػـ إتػػف ل  الظ 

فػػػـ  لوػػػا ل لػػػةدـ لدلإتةفإ إبػػػة لػػػا   لدػػػة لء ػػػف.  هػػػ ل لػػػة فلػػػة لدلػػػةف   ة لػػػةدـ لفػػػةدد   لػػػف 
لإاد  ػػ لتد  ػػةف إتاػػ  اطػػ   يةةػػلل ت مػػ  هػػ د لدفلةئإػػل  ػػإف لدػػ ل   لدل اػػ ع  لدتػػد تاوتهػػة 
لدتمةتل لديفإفل ل مبل لف غإا تف   ج يؿ دهة. فةدل هر لدتتاإ د ج إا   للة ليتػة  مدػة 

ة ل يو لل    لدل هر لد بمد ج إا   للة ليتػة  مدػة ل افل لة ل يو لل    د ج  دؾ دلة ول
تهؿ لة ت يو لل    د ج  دػؾ دلػة ولػة  يفلػة للػ    هلػة إتتبػةف فػد  ف وػال للهلػة ج إػفاؾ 
لدػػ لد يػػةؿ ت ملػػ   ج إأ ػػ   هػػ ل لدتهػػؿ لدليفف  هػػ ل لدلببػػف لدػػ ة لػػة إػػ لؿ فةاغػػة   دولػػ  

 .(55)لببف ليفف ةمتة لف ق ؿ ل ةط   لتلة
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  فتامػػػػة لػػػػف تمػػػػؾ  (52) ؿ لإاد  ػػػػ لتد  ف إةػػػػتتإف لػػػػف لػػػػ هر لدت ػػػػطم دبػػػػف يػػػػة
لدفلةئإػػػل لدتبمإفإػػػل  ػػػإف لدلػػػةف   لدبػػػ ا     هػػػر مدػػػة  للػػػة ل تػػػ ف ف للػػػ  لد فلإػػػل فػػػد لتػػػةؿ 

 لػػة فإػػ    لتلػػة. يإػػو فلػػة لإاد  ػػ لتد مدػػة مقةلػػل  –لدلتػػةؿ لجلط دػػ تد دم ػػةدـ  -)لدوإػػؼ(
 إ تػػػ  لػػػ ا إتتػػػ  فلئلػػػة ليػػػ   ػػػدظ إلوػػػف  بػػػت  فمةػػػتل  لق إػػػل وإتإػػػل  فبػػػاا  ف لدتوػػػا  ط

. مف هػػػػػػػػ د لدوإتإػػػػػػػػل    )لدوإل لػػػػػػػػل(   ػػػػػػػػوؿ   اػػػػػػػػح  هػػػػػػػػد يبإبػػػػػػػػل لدتػػػػػػػػ ل   (53) ةدوإتإػػػػػػػػل
Intersubjectivity  هػػد لديبإبػػل لدلةفمػػل فػػد لػػة  الظ لء ػػاةص   هػػد تلفػػؿ لدوإل لػػة   

المالفإػػػل.. للػػػ  لدتػػػد لتهلهػػػة ت  ػػػة دهػػػـ  لدتػػػد هػػػد لدل لػػػة لدلتاةػػػر دوػػػؿ ا التلػػػة لاالفإػػػل  لد
لدت م ا يإو إاقػف لةػتب ملة .... ملػ   إػلهـ ولةػةفل لء ػتةا  ػإف لء ػتةا     ولػة لةػت لهـ 

.  هػػ ل لػػة  وػػف لمإػػ   (54)لدل ػتاؾ .... يإػػو لاػػتالط لآلاػػاإف فػد فلاملػػة  ليػػف فػػد فلامهػـ
 ه ةػػاؿ للطمبػػة فػػد فوػػا  لدببػػفإل لدلةػػتلف  لمػػة هػػفؼ لدتإل لإل د تإػػة لدائإةػػد لدػػ ة إػػلص

 للػػفلة  فوػػا فألػػة  فوػػا فػػد  ػػدظ لػػة   لمػػة للت ػػةا  ف لدػػ لد ج  ػػف  ف إوػػ ف قةبػػفل  - 
  ػدظ لػػة. فوةلػػ  هػػ د ميػػف  لداوػػةئ  لدتػػد ماتوػ  لمإهػػة لإاد  ػػ لتد  يإػػو  هػػر مدػػة  مػػ ا  
لدتبػػ ا لدتإل لإل دػػ تد د تػػ ف لآلاػػا   لدػػ ة إتلفػػؿ فػػد وػػ ف هػػ ل لدتػػ ف هػػ   تػػ ف لةػػتبؿ 

لت ػػةاد ل اػػ لة     ػػإئة و ػػةقد لء ػػإةظ لدط إ إػػل لءاػػا . ف تػػ ف   لػػد د لتػػ   ج إلوػػف ل
لآلاا  ت ف ل ف     هػ   تػ ف فػد  لتػ  لػف يإػو و لػ  تةػف  ل اػ ع دم مػـ    فػد لتػس 
لد قػػ  فهػػ  ل تػػػ ف د لتػػ   ة  بػػتت   لػػػد اػػةدص إ لتهػػػ  لءلػػة    دهػػ ل ج  ػػػف لػػف للمإػػػل 

لالةػػةلد لدتػػػافة )لءلػػة(  لدتلػػػةلد لتلةقاػػل لػػف لتػػػؿ مفالؾ لآلاػػا  م  ج إتيبػػػؽ لد تػػ ف 
)لآلاػػػػػػاإف( مج  ياػػػػػػ ا لػػػػػػةفة    الػػػػػػ ة دػػػػػػ  ل  ملةػػػػػػةلإل تل ػػػػػػأ  إلهػػػػػػة لالقػػػػػػة  لاو ػػػػػػل 

ً  لػػػػف اػػػػػالؿ لةهإػػػػػل  (55) لتفلامػػػػل مف هػػػػػ ل لافالؾ لدل اػػػػػ لد دهػػػػ ل لد ػػػػػةدـ ج إتيػػػػػفف مج 
 .Intersubjectivityلدت لبؿ لد لتد  إف لد  ل  )لدت ل  ( 
لةػػػػأدل  تػػػػ ف )لآلاػػػػا( قإةةػػػػة ) ةءلػػػػة( هػػػػد لةػػػػأدل ج  لػػػػف هلػػػػة لامػػػػص مدػػػػة  ف 

للة هد لالقل تة ة مدة فهـ لدػ ل  دػ لتهة   تليبا فد لالقل  إئإل  إف  ل   ل ا ع   ل 
 د ل فةف ل افل لد ل  د لتهة تلا ل ا ل افل لآلاا.

مف ل ػػومل ل افػػل )لآلاػػا( تبػػع  إاػػة  اػػلف لدفلةئإػػل لدوالةػػإوإل لدتػػد لةلػػ  للهػػة 
افل فػد لدتمةػتل دتتػال  لػف . م   ف هػ د لدفلةئإػل ت ػوؿ لالقػل ل ةػتل د تإل  ػإف لظاإة  لدل 
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 Noesisطػػافإف   يػػفهلة إلفػػؿ لدػػ ل  لد ةافػػل  ت ػػاؼ  ةدفالةػػة  لدتإل لإل د تإػػل  ةدل إةػػ  
. مف هػػ د لدفلةئإػػل تاػػتد Noema   لآلاػػا إلفػػؿ ل اػػ ع لدل افػػل    إ ػػاؼ  ةدل إلػػة (56)

ع لػػف اػػالؿ  لػػ  م ل وػػةف لآلاػػا ل تػػ فل   فهػػؿ هلػػةؾ ملوةلإػػل طة  ػػة  م ػػوةدإة  لمػػة لدل اػػ  
   ـ إتيػػ ؿ مدػػة تػتـ ل ػػ   بػتت   لتػػة  للإػػل  يػا  دل افتػ     ل  ل وةلػػ  ل افتػ  للولػػل  فهػػؿ

ل ا ع اةاتد     دظ لف لء إةظ    هؿ إلوػف لجةػت لةظ لػف لآلاػا  لد ػإش فػد ل دػل 
 لطمبل  

ج تيػػ دلد مدػػة ل اػػ ع  ولػػة ج تي دػػ   لظػػا  لآلاػػا  -إػػ هر لإاد  ػػ لتد مدػػة  ف 
ً  فػػػد يةدػػػل  ليػػػف   هػػػد  ف إل مػػػؽ وػػػؿ  ليػػػف فػػػد  لتػػػ   تألالتػػػ   لظاتػػػد مدػػػة ل اػػػ ع   مج 

  ف لتػػػاف Communicationلدتافإػػل  لػػػع لد مػػػـ  ف هػػ ل لديػػػةت  إلوػػػف توةػػإاد  ةدت لبػػػؿ 
 إػ  ؿ فا ؿ لد ل  فد لدت لبؿ لع لآلاا يتة توػؼ  ل  لآلاػا لػف لدت ػةدد لمػة لءلػة  

. فإتػر لمإلػػة م ف  ف ج  (57) ػ دؾ لد ػةئؽ لدػػ ة إ طػد د اػا بػػ ا  لػةدـ إةت بػد  م غػػ 
  Objectivisticللظا مدة لالقل لءلة  ػةآلاا  وألهػة تػتماص فػد بػالع يػ ؿ لدتل اػع 

 ػػػؿ إتػػػر  ف للظػػػا مدإهػػػة لمػػػة  لهػػػة لالقػػػل ت لبػػػؿ لد ػػػدظ لدػػػ ة إلتػػػد لد القػػػل لدل افإػػػل 
  لدتػػد هػػد لتإتػػل دملظػػا لػػف ل قػػع لءلػػة  فوػػا    لد بػػؿ Thingnessلدل اػػ لإل لدت ػػإ إل 

فد ل ةط  لدبةئـ لمػة لدتتاإػف  لدتبإػإـ. يإػو  ف هػ د لد اػ إل إلوػف تتة  هػة للػفلة إػفاؿ 
لءلػػػة  لآلاػػػا فػػػد لالقػػػل للتػػػالؼ لت ػػػةفؿ وػػػؿ للهلػػػة فػػػد فافإتػػػ    لإػػػ   ياإتػػػ    إياػػػا 

جف غإػػػػةر لدت لبػػػػػؿ هػػػػػ   Uncommunicationلدت لبػػػػؿ يتػػػػػة فػػػػد يةدػػػػػل لدالت لبػػػػػؿ 
.   تاػػػؿ لالوةلإػػػة  لدل اػػػ لإل لدتػػػد تةػػػ ؽ لدت لبػػػؿ   لدتػػػد  ػػػف اهة (58)ت لبػػػؿ للوػػػف

تافض وؿ لجفتالاة  لدتد تااع  ة تتا ل ليتلمل فد  لػةظ  توػ إف لالقػل    ال طػل قػف 
 (59) تةػػهـ فػػد تيتػػإـ لد  ػػف لجلط دػػ تد  لء ةػػتل د تد دمتػػ ل  .  جوتلػػةؿ بػػ ا  لدت لبػػؿ

فمةػػػتل لإاد  ػػػ لتد  ج ػػػف لػػػف لد دػػػ   فػػػد  للػػػةؽ ل ػػػا ل  لج ةػػػتل د تد  فالةػػػل  هػػػـ  فػػػد
 لظاإةت  فد لافالؾ لديةد  فد لظاإل لدتةف  ولة ه  لتلة ؿ فد لدلي ا لدفةلد  لدفةدو.
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للػة هػ  إا  لإاد   لتد  ةف لد ػةدـ هػ  هػ ل لدػ ة لفاوػ   ولػة للػ  دػإ س ل اػ لة  ل 
لتةؿ تتتمة فإ   فوػةا لالةػةف  تتيبػؽ فإػ  مفالوةتػ  لديةػإل   لػة فلـ لالةػةف ل تػ فل  فػد 
لد ػػةدـ فهػػ  إت ػػاؼ لمػػة لتةػػ  فلامػػ   لديبإبػػل لدتػػد إ يػػو للهػػة هػػد تػػ ظ للػػ    لد ػػةدـ ج 
إػػػفاؾ  ػػػؿ إ إ ػػػ  لالةػػػةف  إ ػػػةاؾ فػػػد  تػػػ فد ف ف ملتالوػػػ . لػػػف هلػػػة توػػػ ف لدتمةػػػتل هػػػد 

دو ػػؼ لػػف هػػ ل لد ػػةدـ  لد لػػؿ لمػػة ملػػةف  لدلظػػا فإػػ . فاػػال  لػػف  دػػؾ  ف لد ػػةدـ دػػ  ل لػػة ل
ً   ف إت بػػؿ مدػػة  بػػؼ  دػػؾ لدل لػػة  ولػػة  ف فهػػـ لد ػػةدـ  لدت بػػؿ   لػػة لمػػة لالةػػةف مج 
مدة ل لةد إبتاد للة تتة   فلةئإل لد ل   لدل ا ع   و دؾ تتة   تمؾ لدتتاقػل لدتػد  قةلهػة 

 فد  لت   لد ت ف د لت . ةةاتا  إف لد ت ف
لديةػػػػإل( هػػػػد -مف  إػػػػل لية دػػػػل تهػػػػفؼ مدػػػػة  بػػػػؼ لدل طإػػػػة  لديةػػػػإل )لجفالوإػػػػل

. دػػػػ ل إ ػػػػف  لإاد  ػػػػ لتد  تةػػػػمإط لداػػػػ ظ لمػػػػة لافالؾ  (20) ةداػػػا ا  لية دػػػػل فإل لإل د تإػػػػل
 لد قػػػ ؼ  Constitution  ف ةدػػ    إتبػػػؿ   اػػػ   لدلاليػػؿ لدتػػػد إػػػتـ  هػػة للمإػػػل لدتوػػػ إف 

لديةػػد فػػد لتةدػػ  لدط إ ػػد  فإتػػر  ف للت ػػ  مدػػة  ف فوػػا  لايةػػةس -لجفالوػػدلمػػة لدت ػػؿ 
تامػػػط  ػػػإف لػػػة هػػػ  ميةػػػةس   ػػػإف لػػػة هػػػ  ل اػػػ ع د يةػػػةس   ة  ف لدتوػػػا   (25)لدتبمإفإػػػل

لدبفإلػل ج تلإػػ  لايةػػةس لػػف لدليةػػ س  فهػػد تتػاض فػػد  ػػ  الة  ةء ػػإةظ لػػة ل ػػاؼ للػػ  
ةةةػػػػلة  ةدلائإػػػػة  لػػػػة هػػػػ  لػػػػف لاػػػػص لتػػػػ فا فػػػػد لء ػػػػإةظ لتةػػػػهة  فهػػػػد تتتػػػػاض لمػػػػة مي

ابةئص ه د لدلائإة . ف فبة  ده د لدلظاإل إ لا لد ةدـ لداػةاتد ي لةػلة مدػة يػف ج إةػلح 
دلػػة  ةجلتبػػةؿ للػػ   ج إتػػاؾ دلػػة فابػػل لد بػػ ؿ مدػػة لدػػ لد  ةد ػػةدـ لداػػةاتد  لتػػ     لػػةظل  

لء ػإةظ  فهػ  إلػتج لمة ه ل إوػ ف لايةػةس  فػال  لتػأاال  إبػفا لػف لدتوػا  هػ  إتتػ  ليػ  
لػف لدتوػػا  هػ  لبػػ ر ليػ  لدلائإػػة    هػ ل ل لػػةد مف لايةػةس هػػ  لدميظػل لءاإػػا  لدتػػد 
تتلفؿ لد ةدـ لداةاتد فإهة  لل  دػ دؾ   إػف لػف لدلبػفا لدػ ة إتوػ ف لتإتػل د تػ فد ولػة للػ  
إلببػػ  لد اػػ   لدػػالـ     هػػ ل تبػػ ح لدبػػتة  )لدوإتإػػة ( لدليػػفف  لدتػػد تةػػ قهة لد اػػ إل 
فػػػد ل ػػػاض ت اإتهػػػة د يةػػػةس   ػػػإةظ لفػػػؿ وػػػؿ لء ػػػإةظ لدتػػػد لالهػػػة  لةػػػل هة ج للةبػػػا 
اةبػػل  ػػةد لد.  هػػ د لء ػػإةظ هػػد لدل اػػ لة  لدلتػػأاا  لدتػػد إل ػػأ للهػػة لدػػ لد لد ملػػد   
دهػػ ل إلوػػف  ف ل ػػإا مدػػة يبإبػػل هةلػػل  هػػد  لػػ  م ل  ػػئلة  ف لتهػػـ لايةػػةس يبػػة ف مإلػػة  ف 

 .(22)لدةة ؽ لمة لدل ا لإل لتت ؿ  ألظةالة فد لدلإفلف
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لػػف اػػالؿ لةػػتبالدإل لدل اػػ ع    )لد ػػةدـ  -ولػػة  والػػة حلتػػة  –هػػ ل لدل قػػؼ  لاػػح 
لداةاتد( لف لد لد  يإللة للت ا لإاد   لتد  ةف لد القل لدبةئلل  إف لالةةف  لةدلػ  مللػة 

  فػػد هػػد للػػ  لد فلإػػل لالقػػل ل ػػةاول تبػػـ  لمػػة لدت ػػةفؿ   لػػف هلػػة فػػةف لافالؾ لديةػػد هػػ
بلإل  ل ف  مدة لء إةظ   ات ع مدة تمؾ لدل افل لء دإػل لدةػة بل لمػة وػؿ ل افػل لملإػل  

 .(23)مف دـ لبؿ  أل   ةم ر لف  ةةدإر لدوإل لل فد لد ةدـ
 ة لػػة ق ػػؿ لدتألمإػػل دوإل لػػل  Pre-reflectiveمف لافالؾ إ ػػف ةػػة بة لمػػة لدتألػػؿ 

ً  للتتػػػة    دػػػد لمػػػة لد ػػػةدـ  فهػػػ  إتت ػػػع لدػػػ ل  فػػػد لد ػػػةدـ لدل اػػػ لد  فػػػةافالؾ لػػػة هػػػ   مج 
 يةةإس ل إلل تتةد لءدػ لف  لء ػوةؿ  لداطػ ط لد ةلػل دم ػةدـ لداػةاتد   لدتػد ج إلوػف  ف 
تبػػؿ لايمػػل لدتألػػؿ   إيػػ ة هػػ ل لافالؾ  ػػإئة لتهػػ ج    غإػػا  ابػػد فػػد يػػف  لتػػ   مف 

تل فػػؽ لػػف  Backgroundل لافالؾ دػػإس  لفة ػػل لمػػـ لد ػػةدـ  للػػ  ج إ ػػف ف ػػال   ػػؿ هػػ  امتإػػ
 . (24)االدهة تلإع لءف ةؿ   إتتاض لة بة لف ق ؿ ه د لءف ةؿ

 إ ػػػف ت  إػػػا لإاد  ػػػ لتد يػػػ ؿ لافالؾ لديةػػػد لت ةااػػػة  فػػػد لبطػػػل ت هاإػػػل لػػػع 
  Immanence ةتة د ه ةاؿ  لدػ ة للت ػا لءاإػا  ف لافالؾ لديةػد هػ  لتةػ  لجلتفػةؿ 

 ةػػػػاؿ ا   فػػػػد لافالؾ لديةػػػػد للػػػػ  إتػػػػأدؼ لػػػػف  هػػػػ  للػػػػط لػػػػف  للػػػػةط لدػػػػ لد  ولػػػػة  ف ه
ل ةإ ػػػل لجيتلػػػةج  لجفالوإػػػل  بػػػتتهة ليتػػػ    فػػػـ مفالؾ لدل اػػػ ع لػػػف  -للبػػػاإف هلػػػة 

االؿ لدليت     ة    ةا   اا   ف لجيتلػةج  ت ػإا   لةػطل ليت إػة  ل طػة  فػد لدػ لد 
لد  فةةػػتلةع مدػػة ليت إػػة   اػػا  غإػػا ل طػػة .  هلػػة تلإػػ   لاػػح  ػػإف ف ػػؿ لافالؾ  ليتػػ  

لدبػػ   هػػ  دػػإس لدبػػ   لتةػػ   دوػػف  لمػػة لدػػاغـ لػػف هػػ ل لدتلإػػ   ػػإف لءف ػػةؿ لجفالوإػػل 
ً   ف ه ةػػػػػػاؿ وػػػػػػةف إبػػػػػػؼ هػػػػػػ د لدتتا ػػػػػػل لجفالوإػػػػػػل اػػػػػػلف لداةبػػػػػػإل   ليت إةتهػػػػػػة  مج 

   هػةه  Essenceلدتاللةلفلتةدإل دم ل  لدتد تافض وػؿ لد القػة  لدب مإػل د يةطػل  ةدلةهإػل 
 لػػة ج  ا  ميةةةػػةتد  ػػةدم ف  ػػؿ  ا    ػػإةظ  -لجفالوإػػل لديةػػإل فإبػػ ؿ  إ  ػػا لػػف لدتتا ػػل

 .(25)لم لل   ج  ةلع ميةةةة  لدب    ؿ  ةلع  غلإل لدل لد  ه  إ لإهة
 لاليػػظ  إاػػة   أللػػة للػػفلة إوػػ ف دػػفإلة تبػػ ا    يوػػـ لػػف )يبػػةف( لمػػة ةػػ إؿ 

    دػػإس  يةةإةػػلة ديظػػل لدلفػػةؿ  ففلػػ  )يبػػةف( لػػة ول ةقػػف بػػالة مدػػة تبػػ اد    لديوػػـ لمإػػ
لدلظا مدة لديبةف    لةتلةع بهإم    للتالولة ءيةةإس دإة  ف ال  فػةف لايةػةس هػ  
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لتاف يا ا دليت   يةد   ه  مطالقة  دإس  ت ؿ فد تلمل تتا ل مفالوإل )يةإل(   لػف 
اػػالؿ لدتتػػةار لد ةلػػل فػػد يإةتلػػة  بػػ يلة لتػػاؽ تتاقػػل  لاػػيل  ػػإف لايةػػةس   ػػإف لديوػػـ  

لديوػػػـ هػػػ  لتاػػػة  ل قػػػؼ لػػػة    لػػػ  إتتػػػ  مدػػػة ل افػػػل   ػػػإةظ ت ػػػ ف   فهػػػ د لدتتػػػةار لملتلػػػة ف
 ةدتةئػػف  لمػػة لد ػػاص فػػد وػػؿ ديظػػة  يإةتػػ .  لػػة لايةػػةس فهػػ  لمػػة لد وػػس لػػف  دػػؾ 
إت مػػؽ  ةدلظػػةها  إميػػؽ لتةػػ   هػػة ف ف  ف إةػػ ة دمةػػإطا  لمإهػػة    ل افػػل يبإبتهػػة.  هػػ د 

 هاة  ػػػإف لافالؾ   ػػػإف لديوػػػـ   فػػػةافالؾ هػػػ  للػػػتالؾ م ػػػةا   لاػػػيل ت ػػػإف لجاػػػتالؼ لدتػػػ
لدل لػػػػة لدػػػػفلامد فػػػػد لدلية ةػػػػة  ق ػػػػؿ مبػػػػفلا  ة يوػػػػـ   هػػػػ ل ل لػػػػةد  ف ظػػػػةها  لافالؾ 

 .(26)لديبإبد تبفـ فجدل لمتببل  ةدال     لديوـ دإس ة   لدت  إا لجاتإةاة للهة
جفالوػػػد(   هػػػ ل  لافالؾ فلئلػػػة لػػػة إأاػػػ  ل ق ػػػ  فػػػد مطػػػةا لػػػة لةػػػلإ  ) ةدلتػػػةؿ ل

لدلتةؿ لجفالود إ ف  لإل  ل  ل لػة  دػإس ظػةها  فافإػل للإػ     لةػتطإع متلةدهػة فػد هػ د 
 - (27)لدلةةئؿ لدتةدإل

 لف لداا اة  ف إو ف لافالؾ  ل ل لة   لإل. أوال :
إتلإ  لة ه  لفاؾ  ةدتلظإـ  لدػ ة إ ػف ليتػ ل  لام قػة    إاػة  للتتيػة  لمػة لءللػةط  ثانيا :

 ظإلإل لءاا .لدتل
مف لد ػػدظ لدلػػفا ؾ دػػإس ل طػػة    لبػػفـ دم ػػاص لدلػػفا ؾ  بػػتت  ياػػ ال بػػاإية  ثالثااا :

 تةلػػػة   ػػػؿ مف لدتتا ػػػل لجفالوإػػػل ليلمػػػل   لةبػػػا لد إػػػةر  لدياػػػ ا   لف لداإػػػ ط 
 لدللإ   دلة ه  يةاا  غةئر فد لدتتا ل تت إا  تتفلاؿ ل ا لءل طل لجفالوإل.

الوإل دإة  ف ال  هلإة تةلة    يتػة فواإػة  ولػة وػةف إػفلد لدتالةػتل مف لدتتا ل لجف رابعا :
 لدتتاإ إإف لدليففإف.

ً   ف لظا  لدتالةتل لدل ةباإف   اب بة    ف  إ ع لدتمةػتل لد ت فإػل  قيلػ   مج 
فالةتتهة  ةد لؿ لمة ا ط لدتتا ل لجفالوإػل ا طػة  لةفإػة  لتةػلة     إػفل  لػف لءف ػةؿ لد هلإػل 

لدتواإػػػل   هػػػ ل لػػػة ف مػػػ  فإمةػػػ فلة لإاد  ػػػ لتد لػػػف اػػػالؿ طايػػػ  لظاإػػػل لدتةػػػف.   لد لمإػػػة 
  ة ؼ لتبؿ لدوالـ لف ه ل لدل ا ع فد لي الة لدتةدد فد ه ل لد يو.

 إا  لإاد   لتد  ف لايةةس ه  لجتبةؿ لديإ ة  ةد ةدـ لدػ ة إت ػؿ للػ  لةدلػة 
لدوفةفػػل لدتػػد ت ػػلؿ وػػال  لػػف  يةاػػال ولوػػةف  دإػػؼ فػػد يإةتلػػة   إاتػػع مدإػػ  هػػ ل لداػػار فػػد
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لدلػػفا ؾو  لدلػػفا ؾو  فهػػ  لدلةػػإج لدلت ػػة ؾ لدتػػد تةػػ ة لدل افػػل مدػػة تتوإوػػ     هػػـ ديظػػل لػػف 
ديظػػة  لافالؾ هػػد ديظػػل  ػػ  غ لػػةدـ يبإبػػد بػػيإح   تتػػتح  لةللػػة للمإػػل لجةػػتاالص 

 .(28) رلدلةه ة دتوا  لد ةدـ   لتةج  ظةهاإة   إلوللة لآلف تيفإفد  يباد  طاإبل  ب
 لايةػػػةس لدػػػ ة ليةػػػ    لدا إػػػل لدتػػػد لالهػػػة  دإةػػػ  فوػػػال د يةػػػةس    دما إػػػل  

يةػةس  وا ػا  ااةػةظ دل لػة لاػاس .   هػ ل لدػلهج إوػ ف لافالؾ لديةػد (29) دولهة ا إل  ل 
 بػػػتت  ف ػػػال لتتهػػػة مدػػػة ل اػػػ ع  هػػػ  لدػػػ ة إاػػػتد لمػػػة لدل اػػػ ع يإػػػة   فػػػةديس   لتػػػ  

  دف إ طة فد لدتلفػؿ  لدل ةإلػل لمػة ليػ  )لةػتلتةفة( ) للة(  د ل فةف ل ا ع لافالؾ ج
  ومإتػػ   فهػػ  إبػػفـ دلػػة  لتػػ  تػػفاإتإة لػػف اػػالؿ لدو ػػؼ لػػف لاػػةلإف حفةقػػ  لدلاتمتػػل  لػػف 

 .(30)االؿ لآلفةؽ لدتفإف  لدلتتتيل لف االؿ فض ه د لدلاةلإف
لملةظ لدت طم   افاػهـ لدفلةئإػل   فد ل اض لدلتا  لدتد متا هة لإاد   لتد لف

لدتبمإفإػػػل  ػػػإف لدلػػػةف   لدبػػػ ا   م  إتاػػػح لدت لفػػػؽ لدػػػ ة ملتلػػػفد لإاد  ػػػ لتد فػػػد لػػػة إاػػػص 
لافالؾ لديةػػػد  وفػػػا  إلاػػػد ل هػػػـ  م  إػػػا  لملػػػةظ لتػػػس لدت ػػػطم   أللػػػة م ل تلولػػػة لػػػف 

 دتػػل لػػف لات ػػةا تتا ػػل لافالؾ لديةػػد لمػػة ليػػ  إ تلػػف لافالؾ لدتطػػاة لدةػػمإـ ةػػلتفهة ل
  وةؿ  هإئة   فد يإف ت تلف لدتإل لإل د تإة مدة لاتػ لؿ هػ د لدهإئػة   بػ ج  مدػة لدتػ ها 
لدتإل لإل دػػ تد لد ػػةـ   إةػػ ة لملػػةظ لتػػس لدت ػػطم  مدػػة مإتػػةف لد القػػل لدط إ إػػل لدلة ػػئل 
لف لالقل تلةااإل لع لد ظػةئؼ لدتلظإلإػل لدط إ إػل دمػفلةغ  دمتهػة  لد بػ د   هلػة تمتبػد 

ت ػػطم  لػػع لدتإل لإل د تإػػة  تأوإػػفهة لمػػة ط إ ػػل هػػ د لء ػػوةؿ  لدهإئػػة   بػػتتهة ظػػ لها لد
 .(35)مفالوإل يةإل  ل   لإل قبفإل تتت  مدة ظ لها لد ةدـ

ولػػػة  ف دبػػػةظ لدلظاإػػػل لدتمةػػػتإل  لإػػػفلف لدت ػػػطم   لتتػػػة    لجفلػػػةظل  لدلتةػػػإل  
تهػػػػة غإػػػػا لةتتػػػػل لػػػػف تالقػػػػػد تبػػػػ ح ل لػػػػة لدتتا ػػػػل لجفالوإػػػػل لديةػػػػإل  يبإبتهػػػػػة  لات ةطة

للة إلوف تيفإف لدبإـ لدلوةلإػل  لدوإتإػل لداةبػل  هػ ل لدتالقػد   لجيةةةة   طاإبل لدبففل  ل 
 ه ل إب فلة مدة  بؼ لدل ا لة   لد ػةدـ لمػة ليػ  لػة دمػ لد  ف إظهػا  ولػة  لػ  إػفف لة 

هػ  لد يإػف لدػ ة مدة  ف لتةةئؿ لة م ل دـ إوف هػ ل لد ػةدـ لديةاػا ل ة ػا  تيػ  ميةةةػةتلة ف
 .(32)ل افُ    لة دـ إوف ه   إاة   يفد لد ة إتإةا دلة لدوالـ لل 
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لامػػص لػػػف هػػػ ل مدػػػة  ف لإاد  ػػػ لتد إيػػػفف ل ػػػا ل  لج ةػػػتل د تد  ةلطالقػػػ  فػػػد 
لدتتا ل لجفالوإل لداةاتإل   ة لد ػدظ ق ػؿ  ف إبػ ح ل اػ لة  فإل لإل د تإػة    هػ ل  لاػح 

يبإبػػد دي ػػإةظ لدلتتمإػػل  وإتإةتهػػة  بػػتةتهة فػػد لد لقػػع  لػػةـ فػػد مهتلةلػػ  لدو إػػا  ػػةد ت ف لد
لػػفاوةتلة لديةػػإل    ػػ لهفلة لدبػػةفقل ديظػػل لجلت ػػةد.  تتػػفا لا ػػةا  هلػػة مدػػة  هلإػػل لجلت ػػةد 
  بػػػت  ف ػػػال مفالوإػػػة  يبإبإػػػة ف ػػػةج   لةدػػػ  لػػػف لات ػػػةط ل ة ػػػا  ػػػةد لد  ق ػػػؿ  ػػػا ع لدتتا ػػػل 

لت ػػةد    ف للمإةتػػ   يتػػة لد لمإػػة  لدتتوإاإػػل ج ػػف دهػػة لد ةطلإػػل  ةد لػػؿ   ػػؿ  ف لدػػ لد هػػ  ل
لػػػػف  ف ت تػػػػف ف لػػػػة  لمػػػػة لةػػػػت   لافالؾ   لافالؾ هػػػػ  تيةإػػػػو لدػػػػ لد  لد ػػػػةدـ فػػػػد ف ػػػػؿ 
لجلت ػػةد   هػػ  لدػػ ة إهػػر لد لمإػػة  لديةػػإل  ل  لدفجدػػل لدل ة ػػا  إه هػػة لمػػ  فجدتهػػة   إاػػع 

ف لػػػف )لدللظػػػا لدو إػػػا( دم ػػػةدـ  لدتةػػػف )تةػػػفة( فػػػد لوةلػػػ  لدبػػػيإح  دبػػػف  ػػػة  تػػػ ظ  ليػػػ
 .(33) تيبب  لديةدد  فإللح لدم ل ل ه تهة لجفالوإل

 ولة  ف دم لد لالوةلإل  لدبفا  لمة  ف إظهػا   ػض لدظػةهال    لةػطل لجلت ػةد  
 هػ د لدظػػةها  ت لػػد  يػػف  لدل اػػ ع     يػػف  لد ػػدظ لدلػػفاؾ فػػد   ػػف تفإػػف   لهػػة تيإػػؿ هػػ د 

 ف تبػػػـ   تيطإلهػػػة  فةجلت ػػػةد دػػػإس تػػػفللإة دمبػػػ ا    تػػػ لافل  لد يػػػف  مدػػػة لظهػػػا تفإػػػف   ػػػف 
دمل ةلد  و دؾ دإس لجلت ةد ل ف  لدتوا لدلةإطا  لمػة ل اػ لةتهة مدػة  لتهػة  مللػة لجلت ػةد 
ً  وػػأفؽ  هػػ  لدتوػػ إف لد لمػػد دل اػػ ع تفإػػف إو ػػؼ  إةػػإطا لمػػة لػػة دػػـ إوػػف قػػف لػػاؼ مج 

إففع لجلت ةد مدة لدةإا   فػد لد قػ  لتةػ   غإا ليفف يتة  دؾ لديإف   لدل ا ع ه  لد ة
 .(34)إةت إف  ا   فد وؿ ديظل تي  ةط ت   فد ي  ت 

 هوػػ ل إتػػف لجلت ػػةد لتةػػ  ل ا ةػػة فػػد يإػػة  لدػػ لد  إتهػػا ياإتػػ  فػػد لػػفـ ل ػػةج  
يتػػة إةػػت دد لمػػة ل اػػ ع ف مػػد   ولػػة إبػػ ؿ لإاد  ػػ لتد فػػد ل دتػػ   ل ػػةلال  لدػػفإةدوتإؾ  

فالؾ فػػػػةاؽ  ػػػػإف فجدتػػػػإف     وفػػػػا.  هػػػػ  ل ػػػػهف لػػػػف ل ػػػػةهف لدتتةلػػػػؿ  ف لجلت ػػػػةد هػػػػ  م - 
لج ةػػتل د تد فػػد لإػػفلف لدتػػ ل   لدلل فػػؽ لػػف لدػػا ل ط لد ت فإػػل  ػػإف لءلػػة  لآلاػػا...  ولػػة 

 ةإت إف لف االؿ لظاإل لدتةف للف لإاد   لتد فد لدلي ا لدتةدد.
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ةف إبػػـ    ػػف   ظػػةئؼ لػػف ياوػػل  تػػلس  ت  إػػا  فةلػػ  إبػػ ح م ل وػػةف تةػػف لالةػػ
 ةدتػػػةدد  ةػػػإطة  إيبػػػؽ لالةػػػةف لػػػف طاإبػػػل  تػػػ فد فػػػد لد ػػػةدـ   ػػػؿ هػػػ  لءفل  لدتػػػد تت مػػػ  
يةاػػال فػػد لد ػػةدـ  تػػ ظل  لػػف لد لقػػع.  لػػف هػػ ل لدللطمػػؽ إػػا  لإاد  ػػ لتد   ػػةف تةػػفة دػػإس 

إئة  لةػػػػتبال  للػػػػد  ػػػػؿ )) لػػػػة  لػػػػةلد  فػػػػد لػػػػ لتهتد   ة دػػػػإس ل اػػػػ لة قةئلػػػػة   لتػػػػ      ػػػػ
.  لدبػػػ ا  لدتػػػد  يلمهػػػة للػػػ  هػػػد  ةءةػػػةس بػػػ ا  ليػػػف ف   ت ئإػػػل   لمػػػة (35)تةػػػفة(( 

لد وػػػس لػػػف لدتمةػػػتة  لد باللإػػػل لدوالةػػػإوإل  لػػػفلاس لمػػػـ لدػػػلتس لدتبمإػػػفة لدتػػػد تلظػػػا مدػػػة 
لافالؾ لمػػػة للػػػ  ل ػػػةط فوػػػاة  لتةػػػد فػػػفف لإاد  ػػػ لتد إػػػا   ػػػأف هلػػػةؾ لالقػػػل  فإبػػػل  ػػػإف 

فالؾ   ت ف لدتةف  يا اد فػد لد ػةدـ   ػؿ مف لدتةػف هػ   ةػةس وػؿ مفالؾ  لدلةفػ   لدتػد لا
 لطؿ للهة لمة لء إةظ   ل  ل وةف لدوالـ ت  إال  لف لدتوا فةدتةف ت  إا لف لد ةدـ.

إت بػػػؿ لإاد  ػػػ لتد مدػػػة لتإتػػػل ل فلهػػػة  لػػػ  لػػػف طاإػػػؽ لدتةػػػف إلوػػػف  ف إوػػػػ ف 
ةػػػػطت  د لتػػػ   لآلاػػػػاإف   هػػػػ  قػػػػ   لفاوػػػػل    ف ةدإػػػػل لالةػػػةف فػػػػد لد ػػػػةدـ   إاػػػػة  إتتمػػػػة   ل

   للط تفإف لف  للةط لافالؾ لديةد ولة إبػ ؿ لإاد  ػ لتد Synthesis تتلإ إل -ت دإتإل
 .(36)لل   للط لف لجدتيةـ  إف لدتةف  لد ةدـ 

فةدتةػػػف  لد ػػػةدـ لت لدتػػػةف   بػػػتهلة تةػػػفل  دم ػػػدظ   ػػػإئة دمتةػػػف   ل لػػػة  ف وػػػال  
لآلاػػػا   ػػػؿ هلػػػة  لفة ػػػل  لإػػػل  ت فإػػػل ج لػػػل د اػػػا فػػػد مطػػػةا لد القػػػل  للهلػػػة للتػػػتح لمػػػة

لدببػػفإل دمتةػػف لدل ػػةش و لإػػػة . فةد القػػل  ػػإف لدتةػػف  لء ػػػإةظ لدط إ إػػل لػػف غإػػا لدللوػػػف 
 بػػػتهة فػػػد مطػػػةا لالقػػػل ةػػػ  إل  بػػػفا لػػػة إوػػػ ف اػػػا اة تبػػػ ا هػػػ د لد القػػػل  ػػػإف لدتةػػػف 

مطػةا لػػلح دمل لػة ل ػا لدتةػف لػف اػػالؿ   لءتةػةـ لدط إ إػل فػد لد ػةدـ فػػد مطػةا حاػا هػ 
لد القل لدل تاول  إف لدتةػف  لػةدـ لدط إ ػل. فةا ػةا  لديةػإل دإةػ  لتػةئج دتػأفإال  لدل قػؼ 
لديبإبد اةا  لدتةف   لدتد تيت  لافالؾ تتةد لجةتفةال  لداةاتإل   بػفا لػة هػ  لد ػاص 

 ة لػف االدػ  إةػتتإر لد اػ  لدلػفاؾ ولػة إبػ ؿ لإاد  ػ لتد  فةافػةا  تو ػؼ لػف لد لقػع لدػ
 لتػػػػ  تمبةئإػػػػة    ت إػػػػل دي ػػػػإةظ لػػػػف ي دػػػػ  فػػػػد لد ػػػػةدـ   لػػػػة لػػػػة إاػػػػص لافػػػػةا  لديةػػػػإل لتػػػػف 
لإاد   لتد إاو  لمة لد ظإتل لد ا إل دمتةػف  لدتػد ج ت ػف  و لهػة مفالوػة  دػللط ليػفف فػد 

لة تلإ ػة    هػ د لافةا   فةدتةف إ ف ديظل يةةلل فد ت وإؿ لد ةدـ لدط إ د  فهلةدؾ   إةظ د
. لمػة هػ ل لءةػةس (37)لء إةظ وةئلل ل ا  تةةفلة لدتد تبةي لة فد تلإع  ف ةدلة لجفالوإل
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إ ػإف لإاد  ػ لتد  ف لد لػةظ لجلط دػ تد إت قػؼ لمػة لدتةػف    لػ   ة )لدتةػف( لايمػل لهلػػل 
 لف لاليؿ لافالؾ لديةد   لبطل لدتبةظ يةةةل ديظل تبةفـ لد لد  ةد ةدـ.

 ف دلة لف لدتلإ   إف لدتةف لدط إ د )لدل ا لد(  لدتةػف لدتإل لإل دػ تد   هلة ج
(  لدل اػ ع Natural Objective ه  ت ةإف إت ع لدتتاإؽ  إف لدل ا ع لدط إ د لد ػإئد )

.  لدتةػف لدط إ ػد فلئلػة لػة إتػف  Phenomenological Objective (38)لدتإل لإل دػ تد 
 ت ف  فػد لد ػةدـ   هػ ل لدتةػف إلوػف لدلظػا  دإػ   تت ئتػ  لتة  ليةطة  ت ظل لف لء إةظ لدل

فةػػإ د تإة   ت ػػاإيإة  لمػػة  ةػػةس وػػ ف هػػ د لءتػػ لظ  لءلاػػةظ  ل  ل لقػػع   ظػػةئؼ ليػػفف  
فػػد مطػػةا لدوػػؿ   لػػة لدتةػػف لدتإل لإل دػػ تد فهػػ  لدتةػػف لدل ػػةش لدػػ ة لبمػػ  لإاد  ػػ لتد لػػف 

دػػ ة تومػػـ للػػ  ه ةػػاؿ فػػد   لػػل لد مػػـ  لةدلػػ  لديبإبػػد )لػػةدـ لدتػػ ل  ( )لد ػػةدـ لدل ػػةش( ل
لء ا إل  لدتإل لإل د تإة لدلت ةدإل   ه  تةػف قبػفة فػد مطػةا غإػا ل اػ لد  للػ  لدتةػف 
لد ة إا  فد ف ؿ لدا إل )لد ملإل لجفالوإل(. فةدتاؽ هلة  ػإف لدتةػف   بػت   ػإئة لائإػة  فػد 

إا لدل ب ؿ  ف إلمػؾ لالةػةف لد ةدـ  لدتةف لدل ةش تتا ل مللة ه  فاؽ مفالود فبط  فلف غ
.  إتػػر  ف إػػتـ هػػ ل لػػف اػػالؿ تلظػػإـ  ظإتػػد لػػف ق ػػؿ لدػػ لد (39) تةػػفإف فػػد  قػػ   ليػػف

. فةدتةػػف لدل اػػ لد   بػػت   ػػإئة  إ ػػف تةػػفل  (40)لدػػ ة هػػ  ومػػ   ظإتػػل دمتةػػف لدل اػػ لد 
لػػفاوة   فهػػ  تةػػف ُل ػػدظ   ل ػػةش فػػد حف  ليػػف  فةدتةػػف لدل اػػ لد دػػإس  ةد ػػوؿ لديبإبػػد 

لدتإل لإل د تد   ة لد وؿ    لدللط لديبإبد لد ة ل ةإ     لػ  دػإس  وفػا لػف بػ ا   دمتةف
 . (45)لةم  ل د دؾ لدتةف لدل ةش

 هػػػ ل إ لػػػد  ف لدتةػػػف لدل ػػػةش  لمػػػة لات ػػػل لػػػف لدتةػػػف لدل اػػػ لد )لدلت ػػػدظ(  
لمة للت ةا  ف لدتةف لدل ةش اةاع دمتتا ل لدتإل لإل د تإل فد لبة ؿ لدتةػف لدل اػ لد 

ة إااػػػػع تيػػػػ  لات ػػػػةا لدا إػػػػل  لجلت ػػػػةد   هػػػػ  فػػػػد لايمػػػػل لةػػػػت فلف  تل اػػػػع  يةدػػػػل لدػػػػ 
لةػػتبطةر لػػف ق ػػؿ لدػػ لد.   دػػؾ لديػػفو إولػػف فػػد  ف إيػػاؾ )تةػػفل ( لائإػػة  ل إلػػة    ػػوؿ 
للةةر   إتت ؼ فإ  تةف لة ل لة )ج لائػد( للػ  لدلةػإج لدل ػتاؾ لدػ ة بػل   للػ  وػؿ 

 .(42)لد لة
 ةػةاتا إهػتـ  فالةػل (43)ولفػؿ وػؿ لػف ت اإإػؿ لةاةػإؿ  لإاد   لتد لفم  فػد  دػؾ 

لدتةػػف  فإفاةػػ  لمػػة لدتػػ لدد   بػػت  ل اػػ لة     ػػإئة  لتيإػػ ل  فػػد لدلوػػةف   تهػػة ل  ياوإػػة   
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   بػػػت  ل تػػػ فل  تلةػػػإة     فل  دمت  إػػػا    لدوػػػالـ. . .لدػػػ    وػػػؿ هػػػ د لد ظػػػةئؼ تت ػػػؿ لػػػف 
 ت فلػة فػد لد ػةدـ. فمػإس تةػلد لتػاف  )لدتةف( يػةلال     فل     ةػإطة   إتيبػؽ لػف طاإبػ 

)لػػةف    دإػػل(     ةةةػػإل هػػد لد ػػاط د إاهػػة لػػف لد ػػةفل    ػػؿ  ف تةػػلد هػػ   لفة ػػل )لظػػةـ 
تػػت اة(  وػػؿ  ظةئتػػ  لات طػػل  ةدياوػػل لد ةلػػل د تػػ فة فػػد لد ػػةدـ   لػػف فػػـ فةلػػ  إ  ػػا لػػف 

لػ   ةػإمل ت  إػا يا اة  لةـ لد ةدـ   و لد لتتتيػة دم لقػع   ج تليبػا  ظإتػل لدتةػـ فػد ل
للػػة تتلفػػؿ  إاػػة   ظإتػػل لدتةػػـ فػػد  لػػ   فل   ط إ إػػل    بػػت   فل  لدوػػالـ  لدت  إػػا  لد إػػةف   ل 
فػػد تي إػػؿ لءفوػػةا مدػػة   ػػإةظ  فةدتةػػـ فػػد بػػلإل  مفالؾ   ت  إػػا   ياػػ ا  لػػةـ لد ػػةدـ 

 .(44)  لةـ لآلااإف
تإل لإل د تإػػػل مف وػػػؿ مفالؾ د اػػػا ج ػػػف  ف إلػػػا  تتا ػػػل )لدتةػػػف(. هػػػ د لدبةلػػػف  لد

تت ػػػؿ لػػػػف تتا ػػػػل لديإػػػػة  فػػػػد بػػػػ اتهة لد لق إػػػل  ػػػػاط ملوػػػػةف دلاتمػػػػؼ لدتتػػػػةار لدل ة ػػػػل 
 لدللةاةػػػػػػػػة  جف وػػػػػػػػؿ ل افػػػػػػػػل ت تػػػػػػػػفل  ةدتتا ػػػػػػػػل   جف لدتةػػػػػػػػف  إاػػػػػػػػة  هػػػػػػػػ  لدلةػػػػػػػػةيل 

لدتػػػد تتيػػػاؾ فإهػػػة  تلتبػػػؿ ل اهػػػة  Ontology لجلط د تإػػػل  Topology (45)لدط   د تإػػػل
 لةاةة   لدةم وإة .تلمل لدتتةار لدل ة إل  لدل

دػػإس فبػػط جف لدتةػػف لديةلػػؿ دػػ فالؾ لديةػػد ل ػػا لءلاػػةظ لدتػػد تتبػػؿ لتبػػةج  
ل ة ال   ةد ةدـ لداةاتد  ؿ  ءل  إيلؿ  إاة  مفالوة  يفةػإة  إت ػؿ لدػ لد لداػةدص  لدلت ػةدد 
إػػفاؾ ل اػػ ل  ل ة ػػا   م  ج إةػػت لد لدػػ لد للػػة إتإػػفد  ػػ  لافالؾ لديةػػد فػػد ليةةةػػة  

فالو  لديفةد فد فهػـ   ػإةظ لد ػةدـ ل ػا لدببػفإل  للط  ةلة  يةإل  دول  إةتبؿ   ت ةدإ   ل 
لدلتاػػػػللل فإػػػػ  للػػػػف لدتإل لإل دػػػػ تإإف    ل ػػػػا ملففةلػػػػ  لجلط دػػػػ تد ليػػػػ  ل اػػػػ ل  للػػػػف 
لد تػػػػ فإإف. دوػػػػف إ بػػػػة لدتةػػػػف لػػػػع  دػػػػؾ هػػػػ  لدل ػػػػف   لدلةػػػػةا ءلػػػػ  لدل اػػػػ ع    لدظػػػػةها  

مل  لدلات طػػل  ةدل لاػػإع  لدظػػ لها لءاػػا . مف لجيةةةػػة  )لدل تػػ ف فػػد لد ػػةدـ(   لدلتبػػ
 لجلط ةلػػػة   لد  لطػػػؼ  لدهإتةلػػػة   لآلجـ  لدمػػػ ل  ومهػػػة تتػػػةار تاتػػػاؽ لدتةػػػف  تتل قػػػع 
لمػة هةل ػ  فػد لبطػل لتبػةد   ةء ػإةظ  للتتةيػ  لمػة لد ػةدـ  هوػ ل تػفاؾ لءتةػةف  لدػ  ل  

طػػة دلتلػػ ع هػػ د لجفالوػػة  وتتػػةار   اػػهة لدػػ  ض  يوػػـ للتلةئهػػة مدػػة لػػةدـ ل ػػتاؾ ل 
  فهػ  لػػاح  لءلػة فػػد (47).  ءف لدتةػػف لالةػةلد هػػ  تػ ظ لتوػػا    بػمل ت هاإػػل(46) ل ة ػل
 لآلاا.
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 إتاح لدت ل   )بمل لءلة  ةآلاا( لف االؿ لظاإل لدتةف  وفػا  يإػو  للػة لتػف 
لدتػػد تا طلػػة   ػػةدـ لجتبػػةؿ لػػة إف لدػػ  ل  )لءلػػة  لآلاػػا( لوتػػ ؿ  يوػػـ تمػػؾ لد القػػل لء دإػػل 

ل تاؾ   دإس لف  ةف  ت فإل لإاد   لتد  ف ت إف مدإلة )يا الة  لةـ لد ػةدـ( فيةػر   ػؿ 
 .(48)هد ت إف مدإلة )يا الة  لةـ لآلااإف(  إاة

  إ ظػػػػػػؼ لإاد  ػػػػػػ لتد لته لػػػػػػ  دمتػػػػػػ ل   لمػػػػػػة  ةػػػػػػةس لدت لفبإػػػػػػل لدل ػػػػػػتاول فػػػػػػد 
 تؽ فجدتهػػػػػػة لػػػػػػف لتهػػػػػػـ    ػػػػػػاص لدتتا ػػػػػػل لجفالوإػػػػػػل دم ػػػػػػةدـ  ػػػػػػإف لدػػػػػػ  ل   فةد لتإػػػػػػل ت ػػػػػػ

تةػػػف  ػػػ لد(.  -(   ة )لالةػػػةف و يػػػف  تةػػػفإل لفاوػػػل  للإػػػلBody-Subjectلدتةػػػف  )
فةدل اػػ لإل    لد ػػإئإل للػػف لإاد  ػػ لتد ت لػػد  إاػػة  فلإػػل لػػف فلإػػة  لدتػػ ل     ل لػػة  ف 
لد دظ  إف  لتد فد يةدل ل افتػ     لدت ػاؼ لمإػ  لػف ق ػؿ   ل      ػا ص لفإػف   ػلتس 

اإبػػل يإللػػة إوػػ ف وتتا ػػل ل ػػتاول. فةد ػػدظ    لدل اػػ ع لدلػػفاؾ إبػػ ح ل ا فػػة  دهػػ جظ لدط
.  هلػةؾ لالقػل  ػإف ) ػاص Concreteلد ا ص دإس وتوا   دوػف و ػدظ الةػ   يبإبػد 

. (49)لدتةػػف(  لد ػػدظ  وػػ دؾ لدتػػ ل   لدتػػد ت لػػد  إاػػة  لد ػػةف  لدل ػػتاول د ػػا ص لءتةػػةف
إػػػف   إ لػػػد  ف  دػػػؾ لد ػػػدظ ل اػػػ لد   ػػػوؿ فػػػةدت اؼ لمػػػة لد ػػػدظ   لةػػػطل  ػػػا ص لف

يبإبد  فةدت ل   لة هػد مج ل اػ لإل ولػة إبػةؿ لإاد  ػ لتد    لفملػة هػ  تةػفة    بػتت  
لظػػػةـ دتلإػػػع لػػػفاوةتد فػػػد لد ػػػةدـ  إت بػػػؿ د يػػػف  لء ػػػإةظ لدتػػػد  فاوهػػػة  وػػػ دؾ هػػػ  تةػػػف 

ظػػػ لها لآلاػػػا.  ةلت ػػػةاد يةلػػػؿ دةػػػم ؾ الػػػ ة إتتػػػو  لتػػػ    إػػػفل لػػػف و لػػػ  ظػػػةها  لػػػف لد
لداةبػػل  ػػد  إبػػفـ دػػد لتبػػةج يبإبإػػة   إاػػتد لمػػة   ػػإةئد لدلفاوػػل   ػػفل تفإػػفل دوإل لػػل 

. فػػػةدل لة لدلببػػػ ف دمل اػػػ لإل  لدتػػػ ل   هلػػػة (50)لدتػػػ ل          ػػػةا   اػػػا  لدل اػػػ لإل 
 إ لد  ةداا ا  لجةت فلف  لدا ا  لدل تاول  إف لد  ل  تتةد لد دظ لدلفاؾ.

فد وتة   )لد ت ف  لد فـ(  ف لد القػل  إلػد   ػإف لآلاػا ج  ل  ل وةف ةةاتا قف ت هـ 
إلوػػف  ف تاػػا  لػػف ليػػف  لػػاإف   ءللػػد ملػػة  ف  ت ػػؿ لػػف لتةػػد ) لتػػة ( فأيإػػؿ لآلاػػا مدػػة 
لػػة  لػػة  ف  لظػػا مدػػة  لآلاػػا  لمػػة  لػػ    ل    فأفلػػ  إيإملػػد مدػػة  ل اػػ ع    ل   ل اػػ ع    ل 

قػػؼ لآلاػػا للػػد ج إيإملػػد مدػػة لتػػاف  ف  لظػػا مدػػة  لآلاػػا  لمػػة لد وػػس لػػف  دػػؾ  مف ل  
  ل اػػػ ع  فػػػػد لتػػػػةؿ  بػػػػاد  ولػػػػة  ف لػػػػ قتد لػػػف لآلاػػػػا ج إلوػػػػف  ف إيإمػػػػ  مدػػػػة لتػػػػاف 
 ل ا ع  فد لتةؿ  باة.  لد لقع لل  ولة  ف  تةلد  دإس لتاف  ل اػ ع   ةدلةػ ل مدػد   
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  ػػ ا  فوػػ دؾ تةػػـ  لآلاػػا   ةدلةػػ ل مدػػد  دػػإس لتػػاف   ػػدظ      ل اػػ ع .  حإػػل  دػػؾ  ػػأللد
 ػػػػأف د اػػػػا  تةػػػػلة   اةبػػػػة  للػػػػةفال  فػػػػد تو إلػػػػ  دتةػػػػلد   قػػػػف  هإػػػػر   ػػػػةآلاا   ف إػػػػأتد 

يلػػػال  فبػػػإال     ةػػػإةا   -لػػػفال -وػػػأف ل يػػػ   ل ػػػة -فإةػػػةلفلد لمػػػة لدبإػػػةـ   لػػػؿ ل ػػػتاؾ  
لػػػة ل ػػػة  وػػػال   لت طمػػػل   فػػػد هػػػ د لديةدػػػل إوػػػ ف تةػػػـ  لآلاػػػا  قػػػف ملاػػػةؼ مدػػػة تةػػػلد  فو  

ل  ج إ تف فبط تلةفس  إلد   إف لآلاا   دوف ت ة ف  ظإتػد...  للػة .  ه ل إ لد ل(55) ليفل  
. مف هػػ ل لجات ػػةط إبػػ ف يتلػػة مدػػة  ف  لإػػل لدػػ لد توػػ ف للةفمػػل (52)ل لػػؿ ل ػػة  وتةػػف  ليػػف

د لإػػل لدتةػػف  فتةػػفلة دػػ   ةدت ػػؿ  ابػػإت    تػػ فد لدػػ ة إتتةلػػؿ  إتػػفلاؿ لػػع لد ػػةدـ  يإػػو 
دتةف.  لةفلـ لدػ لد لاه لػة  ةدتةػف  فػةف لديبإبػل لدتػد تب ح  لإل لد ةدـ ل تلف  لمة  لإل ل

إ ػػػإفهة لدػػػ لد ةتاػػػؿ لاه لػػػل  تتا ػػػل لدتةػػػف فػػػد مفالؾ لد ػػػةدـ   هػػػد لايمػػػل لػػػف لاليػػػؿ 
 Intersubjectivityلدت لبػػؿ  قلػػة  للتبػػةؿ دلػػة  ػػإف لدػػ  ل  تومم ػػ   تطػػ إا لتهػػـ  لدتػػ ل   

 للف لإاد   لتد.
 

 اخلامتة ونتائج البحث
د لدفالةػل لدليػة ا لدائإةػل لدتػد لات طػ  ل ة ػا  فػد تيفإػف  توػ إف لاالة فػد هػ 

 لتهـ  لدت ل   فد فمةتل لإاد   لتد   لدتد لف االدهة إلوف لد ب ؿ مدة لدلتةئج حجتإل  
إػػفل  لإاد  ػػ لتد لػػف اػػالؿ لظاإتػػ  فػػد لدتػػ ل   مدػػة لد يػػف  لدلطمبػػل  ػػإف لدػػ لد  .5

داا ا  ت يفل  للةفال   إف لدم ػل  لدتوػا.  لد ةدـ   إف لدتوا  لدتةف   ه ل إبتاد  ة
فلػػػف هلػػػة تل فػػػؽ لء  ػػػةف لجلط د تإػػػل  لج ةػػػتل د تإل لدتػػػد تبػػػؼ  الظ هػػػ ل لدت يػػػف 
 لجات ػػػةط لدالللطػػػد   لدػػػ ة  ػػػف اد إو ػػػؼ لػػػف لد لةبػػػا لدائإةػػػل  لدلةػػػئ دل لػػػف 

 ت وإؿ ه ل لد ةدـ. 

فلػػػ  لإاد  ػػػ لتد  مف لػػػف اػػػالؿ تتا ػػػل لافالؾ لديةػػػد  لدتاوإػػػر لد لإػػػ ة لدػػػ ة ق .2
لولػػُ  لػػف تت إػػؿ حدإػػل لدتتا ػػل لد لتإػػل  ػػإف )لءلػػة  لآلاػػا(   تبػػفإـ ةػػإةقة  ل إلػػل 
 يا ا يػةج  ف مإػل  تػفاؿ فػد مفالؾ لدتالوإػر  لدبػ   لدل تػ ف   بػ ا  لةػتبمل 
لػػف لاطػػةا لدلتػػػةهإلد  لءيوػػةـ لد بمإػػػل لدلةػػ بل. فتػػػةظ ت  إػػا لإاد  ػػػ لتد  ف ج 

 تإل ف ف  ت ف تتةار لآلااإف.  ت ف دتتا ل يةإل  ل
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ولػػػة  للػػػة لتػػػف فػػػد يبػػػؿ لظاإػػػة  لدتػػػ ل   لدتػػػد طايهػػػة لإاد  ػػػ لتد هػػػد لظاإػػػل  .3
لدتةػػف   بػػتتهة  ليػػف  لػػف لدلظاإػػة  لدالتبمإفإػػل فػػد لدت لبػػؿ لج ةػػتل د تد  ػػإف 
)لدػػػ ل   لد ػػػةدـ(.  ف تتا ػػػل لدياػػػ ا لدتةػػػفة  ة لده إػػػل لدتةػػػفإل د ػػػاص لػػػة 

تةػػف هػػ  لآلاػػا   دػػؾ جف لدتةػػف إلتلػػد مدػػة لد ػػةدـ ت ةػػس فهػػـ لد ػػاص لدفػػةلد و
 لد بػػؼ لدتإل لإل د تإػػل هػػ   بػػؼ دهػػ ل لد ػػةدـ   ةدلإتػػ   دػػ ل فتتا ػػل لدتةػػف هػػد 

 يبإبل ل ة ل ت  ا دلة لف وإتإل لد ت ف فد لد ةدـ. 
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 هىاهش البحث
                                           

( فإمة ؼ فالةد  لع بإت  فد   ةةط   ا ة لمػة امتإػل 5965-5908   لتد )ل اإس لإاد (5)
ظهػػ ا لدتمةػػتل لدتإل لإل د تإػػل  لد ت فإػػل  ظها ل  غػػة  ل وػػال  فػػد  فلإػػل فالةػػت    لػػإف لفاةػػة  
فد لفلاس فةل إل لاتمتل    ض لبةط ة  فالةة  لف فـ لإف  ةتة ل   تةل ل  دإ ف فد ومإل 

فا  لػفلاس لمػػـ لدػلتس لدل ةبػػا لفػؿ لفاةػػل لدت ػطم   لدلفاةػػل .  تػػأ5945لآلفلر لػةـ  
لدةػػػم وإل. للػػػة لوػػػس تػػػأفإاد هػػػ ل لمػػػة لظاإةتػػػ  لدتمةػػػتإل  لػػػف  هػػػـ  للةدػػػ    فإل لإل د تإػػػة 

 .5965  لدلائد  لداللائد 5955  ل ةلال  لدفإةدوتإؾ 5945لافالؾ لديةد 
ةػ ؼ فالةػد   هػ  لػف ل لدإػف ( ا لئػد  وةتػر لةػايد  فإم5980-5905تةف  ػ ؿ ةػةاتا ) (2)

 ةاإس   إ ػف ل ةةػة دلتمػل  لء للػل لديفإفػل .  قػف د ػر ف ال  و إػال  فػد  لػةظ  تطػ إا لدتمةػتل 
لد ت فإل لف االؿ ل دتةت  لدتمةتإل  لءف إل لدتد  يفف  ف إة  و إال  فد لد ةدـ  تلع. لف  هػـ 

 .5943 للةد   ل دت  لدتمةتد لدااـ  لد ت ف  لد فـ 
 .46دفإفة  ل ف لدتتة   لجتتةهة  لدل ةبا  فد لدتمةتل. صل (3)
( فإمةػػ ؼ  دلػػةلد لػػةش فػػد فإإلػػة   ػػ ؿ للبػػر  ةػػتة  فػػد 5938-5859مفللػػ ف ه ةػػاؿ ) (4)

تةل ػػػػل هةدػػػػل  تػػػػ لتلتف  فالإ ػػػػ اغ طػػػػ لؿ  ا  ػػػػإف ةػػػػلل  إ ػػػػف لءفر لدا يػػػػد فػػػػد تأةػػػػإس 
    ل دتػ  5935 تػألال  فإوةاتإػل 5900   يةو للطبإل -لدتإل لإل د تإة.  لف  هـ ل دتةت  

  .5936لءاإا لدهةـ ق ؿ  فةت      لل لد مـ  لء ا إل  فإل لإل د تإة لدلت ةدإل 
 .259ليلف  ةلة  الفع  لدتإل لإل د تإة للف ه ةاؿ. ص (5)
لدط إاقد ل ػػػفلف  فمةػػػتل لجتبػػػةؿ لداطػػػة د  فالةػػػل فػػػد فإل لإل د تإػػػة لجتبػػػةؿ لالةػػػةلد.  (6)

 .242ص
(7)  Mencsh, James R. "What is a Self?" p.13 .  
 (8) Ibid. p.15.  
 (9) Laland, Andre. Vocablaire Technique et critique de la philosophie. In: 

James Mencsh: Selfhood and Politics. P.18. 

 (10) Volcke'e. P. Dictionnaire de la philosophie. In: James Mencsh: 

Selfhood and Politics. P.20 . 
(11)  Merleau- Ponty, M. Phenomenology of Perception. P.36. 
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لفاةل لمـ لتس  دلةلإل ل ةبا   ت ػاؼ  ةػإو د تإة  لدوػؿ  . تبـ  لمػة فالةػل  -لدت طم   (52)
لافالؾ  لدةم ؾ لف  ل إل لةتتة ل لدوةئف لديد د يفل     بػ ا لتوةلمػل  لػع لدتأوإػف لمػة 

فلو لدةإو د تإل  لدتةػإ د تإل   افػض تيمإػؿ لدلل هػة   لدلػفاوة   لجةػتتة ة  تطة ؽ لءي
 مدة للةبا لتلةفا .

 .555م الهإـ   واإة  فالةة  فد لدتمةتل لدل ةبا . ص  (53)
 .546لإاد   لتد  ل اإس  لدلائد  لداللائد. ص (54)

 (15) Cox Ronald. Theory of relevance. P.9  

  يإػػو Lived- World    لػػل لد مػػـ  لء ا إػػل  فوػػا  لد ػػةدـ لدل ػػةشإطػػا  ه ةػػاؿ فػػد ل دتػػ   
إبتاػػد هػػ ل لد ػػةدـ ت ػػةإش لدػػ  ل  لمػػة  ةػػةس لػػف لد القػػة   لجات ةطػػة  لديبإبإػػل  لءلػػا 

 -إلظا لد ة فلة  لإاد   لتد  م ا  لتهـ  لدت ل   لف ه د لدتوا .
Husserl. The crisis of European sciences and Transcendental 

 Phenomenology . 
ه ةػػػػػػػاؿ  لفل لػػػػػػػف. تػػػػػػػألال  فإوةاتإػػػػػػػل    لدلػػػػػػػفاؿ مدػػػػػػػة  - لظػػػػػػػا فػػػػػػػد هػػػػػػػ ل لدل اػػػػػػػ ع  (56)

ف.  لطػػ لف اػػ اة. لػػفاؿ  - إلظػػا  209لدتإل لإل د تإػػة. تاتلػػل  تإةػػإا  ػػإ  لءاض. ص
 .504  ص90مدة فمةتل لدظةهالتإل. ص

           - لتة  لمة لدل قع  للافإإ    ل افل لآلاا   يو لل  ا لمة   ول لجلتالإ  (57)
Minerve.com  www.Philosophie 

(18)  Cox, Ronald. Ibid. p.12 . 
هػػػػػػ  لتبػػػػػػةؿ تلػػػػػػةهإاة )بػػػػػػيةفل  تمت إػػػػػػ ف  لةػػػػػػا    -مف لجتبػػػػػػةؿ للػػػػػػف لإاد  ػػػػػػ لتد  (59)

لوةلإػل  دم بػ ؿ مدػة قطةلػة   اإف....لد (  يإو إةتافـ  ةإطة  ئ بإة دتتػة   لديػ لت  لد  
لاإال لف لدتلةهإا لدلتتة تل فد لدلةت إة  لجتتلةلإل  لجقتبةفإل  غإاهة   ه ل لد ةػإط 

   هػػ   لفة ػػل يمبػػل ا ػػط Mediumغةد ػػة لػػة ت ةإ ػػلة ل ػػ  فأطمبلػػة لمإػػ  )لد ةػػإمل لجتبػػةدإل( 
 لدلبفا لجتبةدد  تله ا لدلتمبإف.

(20)  Hamlyn, D.W.Sensation and Perception. P.173 

فػػد لدبػػاف لدةػػةفس  لببػػف  توػػا  لايةػػةس لدتبمإفإػػل  ا إػػل لدتالةػػتل لدتتػػاإ إإف لديةةػػإإف (25)
ل ػا  لدةػػة ع ل ػا  لدػػ إف ت مػ ل لػػف ل اػ ع لايةػػةس لػةف   هلإػػل  بػت هة  ةجلط ةلػػة  

 لديةإل. للظا ت ف د ؾ  فإتف هإـ   للةظ لدل لل لديةإل.

http://www.philosophie/
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لإاد  ػ لتد. لدلائػد  -. إلظػا 50تتةهػة  لدل ةبػا  فػد لدتمةػتل صلدفإفة  ل ف لدتتة .لج (22)
 .85 لداللائد. ص

 .553م الهإـ   واإة. فالةة  فد لدتمةتل لدل ةبا . ص (23)
(24)  Merleau- Ponty, M. Phenomenology of Perception. P.51. 

(25)  Husserl, Edmund. Formal and Transcendental Logic.p187 . 

 . 52  ل ف لدتتة  لدلبفا لدةة ؽ. صلدفإفة (26)
 .245لدط إاقد  ل ف لف  فمةتل لجتبةؿ لداطة د. ص (27)
 .53لدفإفة لدلبفا لدةة ؽ. ص (28)
 .224لإاد   لتد  لدلبفا لدةة ؽ. ص (29)
  إلظا  ه ةاؿ  تألال  فإوةاتإل. 545ا اة   لط لف  لفاؿ مدة لدتمةتل لدظةهالتإل. ص (30)

 .80ص
(31)  Roche, Maurice. Phenomenology, Language and The Social Sciences. 

P.160 . 

 . 55لدفإفة  لدلبفا لدةة ؽ. ص (32)
 .55ل ا ةإا  لف لا  لدتوا لدتالةد لدل ةبا. ص (33)
 .52لدفإفة  لدلبفا لدةة ؽ. ص (34)

(35)  Merleau- Ponty, M. Phenomenology of Perception. P.95 . 

(36  )  Ibid. p.212 . 

 .244لدط إاقد  لدلبفا لدةة ؽ. ص  (37)
 .525لإاد   لتد  لدلبفا لدةة ؽ. ص  (38)
 .244لدط إاقد  لدلبفا لدةة ؽ. ص (39)
 .582لإاد   لتد   لدلبفا لدةة ؽ. ص (40)

(41)  Merleau- Ponty, Ibid. p.437. 

 .583لإاد   لتد   لدلبفا لدةة ؽ. ص (42)
 ( .5973-5898فإ ف )تة اإإؿ لةاةإؿ.  يف لدتالةتل لد ت   (43)
 .557م الهإـ   واإة  لدلبفا لدةة ؽ. ص (44)
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(45)  Zaner, R. The Problem of Embodiment. P.63 . 

 (46) Ibid. p.65 . 

 .562لإاد   لتد   لدلبفا لدةة ؽ. ص (47)
 .559م الهإـ   واإة  لدلبفا لدةة ؽ. ص  (48)

 (49) Merleau- Ponty, M. Phenomenology of Perception. P.18. 

 (50) Ibid. p.18 . 

 . 520م الهإـ   واإة  لدلبفا لدةة ؽ. ص  (55)
 .595لإاد   لتد   لدلبفا لدةة ؽ. ص (52)

 
 قائوة بأهن ادلصادر وادلزاجع العزبية

 5968م الهإـ   واإة  فالةة  فد لدتمةتل لدل ةبا . فلا لبا دمط ةلل  لدبةها  ةلل .5

فػد لدتمةػتل. لدػفلا لدب لإػل دمط ةلػل  لدل ػا   لدفإفة ل ػف لدتتػة   لجتتةهػة  لدل ةبػا  .2
 5966لبا  

لدط إاقد ل ػػػػف لف  فمةػػػػتل لجتبػػػػةؿ لداطػػػػة د  فالةػػػػل فػػػػد فإل لإل د تإػػػػة لجتبػػػػةؿ  .3
 5994  لجافف2  لفف50لالةةلد. لتمل   يةو لدإال ؾ  لج

ا اة  لط لف لػػػػفاؿ مدػػػػة لدتمةػػػػتل لدظةهالتإػػػػل.فلا لدتلػػػػ إا دمط ةلػػػػل  لدل ػػػػا  إا     .4
5984. 

ليلػػف  ةػػلة  الفػػع  لدتإل لإل د تإػػة للػػف ه ةػػاؿ. فلا لد ػػ  ف لدفبةفإػػل لد ةلػػل    ػػفلف   .5
 5995  5ط

ل ا ةػػػػػػإا  لف لا  لدتوػػػػػػا لدتالةػػػػػػد لدل ةبػػػػػػا. تاتلػػػػػػل  ف. لػػػػػػةفؿ لد ػػػػػػ  ل  لل ػػػػػػ ال   .6
 5978ل إفل    إا    

لإاد  ػػػ لتد   لػػػ اإس  لدلائػػػد  لداللائػػػد. تاتلػػػل  ف. ةػػػ ةف ليلػػػف ااػػػا  لالت ػػػل   .7
 5987لإب ج فلغا  فلا لد   ف لدفبةفإل لد ةلل    فلف   لءر
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ه ةاؿ  لفل لف  تألال  فإوةاتإل    لدلػفاؿ مدػة لدتإل لإل د تإػة. تاتلػل  تإةػإا  ػإ   .8
 5958لءاض  فلا  إا   دمط ةلل  لدل ا  
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