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 األهداف العامة لمادة الفلسفة:

 ٌهدف تدرٌس مادة الفلسفة إلى أن:

ٌتعرف الطالب أهمٌة الفلسفة فً تنمٌة الشخصٌة االنسانٌة و صٌرورتها المعرفٌة. -  

ٌلم بقضاٌا الفلسفة، و تارٌخها، و عمق اتصالها و تأثٌرها و تأثرها فً تشكل العلوم و تطورها.  -  

.بالحٌاة الٌومٌة و االجتماعٌة و السٌاسٌة للبشرٌدرك اتصال الفلسفة  -  

ٌمتلك المهارة فً استخدام أدوات الفلسفة فً بحثه و كتابته و نقاشه. -  

ٌدرك أهمٌة الفلسفة فً تنمٌة الحس االنسانً فً عالم حدٌث ٌتنامى و ٌتحول بتسارع . -  

خاصٌة النقدٌة للمشكالت الفلسفٌة.ٌمتلك الفكر النقدي فً عالقته بذاته و األخرٌن، عبر دراسته لل -  

ٌحترم األخر وٌمتلك القدرة على فهمه و التعامل معه من خالل دراسته لألفكار المختلفة و  -

 المذاهب المتنوعة و المتعددة للفلسفة.

ٌرفض األفكار المسبقة التً تحجب الرؤى و تغلق العقول . -  

للحدث و األفكار. ٌمتلك القدرة على التحلٌل و التركٌب فً قراءته -  

و ٌمٌز بٌن الخالف و االختالف.ٌتعامل مع اإلختالف  -  

ٌمتلك التفكٌر المنطقً و أهمٌة الربط بٌن المقدمات و النتائج. -  

ٌتمثل التفكٌر العلمً فً حٌاته و سلوكٌاته الٌومٌة ، ممٌزاً بٌن العلم و الوعً العلمً. -  

فض الخرافات و التفكٌر الالعلمً.ٌقدر أهمٌة العلم فً تقدم المجتمع و ٌر -  

ٌتمثل المنظومة األخالقٌة و ٌقدر أهمٌة القٌم األخالقٌة فًٌ الصٌرورة االنسانٌة. -  

ٌقدر التفكٌر العقالنً فً الحٌاة الٌومٌة و حل المشكالت. -  

  ٌدرك أهمٌة العالقة التكاملٌة بٌن العلم و الفلسفة فً المجتمعات التقدمٌة. -
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 المفاهيم األساسية:
علم  –علم الجمال  –االكسيولوجيا  –االبستمولوجيا  –الميتافيزيقا  –الفلسفة 

 التجريبية. –العقالنية  –المثالية  –الواقعية  –األخالق 
 

 األهداف الخاصة :
 :أن على الطالب فً نهاٌة الدرس أن ٌكون لادراُ على

 ٌعرف معنى التفكٌر الفلسفً.  -

 ٌعًرف معنى الفلسفة.  -

 وجود تعارٌف متعددة للفلسفة. ٌعلل  -

 ٌوضح الفروع الرئٌسة للفلسفة.  -

 ٌمٌِز بٌن المدرسة الوالعٌة و المدرسة المثالٌة فً الفلسفة. -

 ٌمارن بٌن المدرسة العمبلنٌة و المدرسة التجرٌبٌة فً الفلسفة. -

 ٌمٌّم التفكٌر الفسفً. -

 الحٌاة الٌومٌة.ٌمدم أمثلة عن أهمٌة الفلسفة فً  -

 مدخل إشكالً:

 :لصٌدة الطبلسمٌمول إٌلٌا أبو ماضً فً 
 جئت ال أعلم من أٌن، و لكنً أتٌت                       و لمد أبصرت لّدامً طرٌماً فمشٌت
 و سأبمى سائراً إن شئت أم أبٌت،                        كٌف جئت؟ كٌف أبصرت طرٌمً؟

 لست أدري                                                                                   
أجدٌد أم لدٌم أنا فً هذا الوجود هل أنا حر طلٌك أم أسٌر فً لٌود هل أنا لائد نفسً فً حٌاتً أم 

 ممود أتمنى أننً أدري و لكن.........
 لست أدري                                                                                 

 
 استكشاف أولً:

 ءل عنها الشاعر و بٌّن نوعها؟ااستخرج المضاٌا التً تس -

لماذا أنهى الشاعر كل مطع بعبارة لست أدري برأٌن؟ وهل معنى ذلن أنه لٌس ثمة أجوبة عن تلن  -
 األسئلة؟

 تماسم الشاعر تلن األسئلة؟ صف شعورن نحوها.هل  -
 

لعل أبو ماضً اختصر لنا فً أسئلته تلن الكثٌر من األسئلة الفلسفٌة التً سنحاول التفاعل معها  

 فً بحثنا هذا لئلضاءة على التفكٌر الفلسفً و الولوج نحو تحدٌد معن الفلسفة.      

                                                             

 تعرٌف الفلسفة ..1

بدأ الحدٌث عن الفلسفة فً الثمافة الغربٌة، فً المرن السادس لبل المٌبلد بٌن مجموعة من المفكرٌن عرفت 

فٌما بعد باسم "ما لبل سمراط". من أهم أولئن المفكرٌن فٌثاغورث، الذي صب اهتمامه إلى جانب مفكرٌن 

ظام الكون وعلى استكشاف مكوناته. كانت الحكمة بالنسبة ألولئن المفكرٌن آخرٌن، على معرفة كٌفٌة تطور ن

 هً فهم الطبٌعة.

 
 ، الذي عاش فً أثٌنا بعد حوالً لرن، الحكمة هً معرفة أنه ال ٌعرف. بالنسبة لسمراط
 ، كانت الحكمة تعنً الوصول إلى معرفة الذات الخالدة.بالنسبة للهنود

الوحدة التعلیمیة األولى
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 التساؤل ..1

       بالتساؤل عن :تبدأ الفلسفة  
       العالم *

       ماذا نفعل *
 من نكون  *

 التساؤل ٌؤدي إلى التفكٌر الذي ٌؤدي بدوره إلى التفحص النمدي.
 

 كلمات مكافئة من لغات أخرى ..1
، وتعنً " الرؤٌة " )بكلمات أكثر تحدٌداً: رؤٌة الوالع الجوهري( . فً  Darshanaفً السنسكرٌتٌة : 

 ، وتعنً " تعلم الحكمة ". Tetsugaku، وتعنً " دراسة الحكمة ". فً الٌابانٌة :  Je Shweالصٌنٌة : 

 تعرٌف الفلسفة      ..1

 .ثمة تعارٌف عدٌدة للفلسفة  
 
 اغته، ولئلجابة على األسئلة األساسٌة المتعلمة به. هً محاولة عمبلنٌة لفهم الوجود وصٌ الفلسفة-
نشاط أكثر منها مجموعة تعالٌم والفبلسفة معنٌون بصٌاغة األسئلة وفهمها لبل محاولة اإلجابة  الفلسفة-

 علٌها.

 ما هً الفلسفة ؟ ..1

 الفلسفة محاولة لتمدٌم إجابات ممبولة لؤلسئلة الجوهرٌة. 
 
  ؟ ما الممصود بالسؤال الجوهري 

 
هذه ٌة األساسٌة. من إنه السؤال الذي ٌمع فً عمك المضاٌا وصلبها األساسً والذي ٌتناول المواضٌع الرئٌس

موجود ؟ ما هً الذات  األسئلة مثبل ً: كٌف نمتلن المعرفة حول أمر ما ؟ هل ٌمكن أن نثبت أن العالم الخارجً
ا ؟ هل نحن أحرار؟ هل هللا موجود ؟ هل هنان حٌاة ؟ كٌف ٌرتبط العمل بالجسد ؟ كٌف ترتبط الكلمات بمعانٌه

 ما بعد الموت ؟ هل للحٌاة معنى ؟

 تابع -ما هً الفلسفة ؟  ..1

تتناول الفلسفة بالتفكٌر مواضٌع كالعمل والمادة واللغة والحٌاة والموت، وهً مواضٌع لدى كل منا تصور  -
الوصول إلى الطبٌعة أو الحمٌمة األساسٌة لكل أو أفكار عنها، وتحاول تحلٌل كل من هذه المواضٌع بهدف 

 منها.
 

وبشكل عام، تتناول الفلسفة الصفات والمبلمح األكثر عمومٌة واألكثر تجرٌداً للوالع، والتً شغلت، وما تزال 
 تشغل، العمل البشري، والتً لم تتمكن فروع أخرى، كالعلم، من اإلجابة عنها.

 تابع -ما هً الفلسفة ؟  ..1

   * كانت معظم العلوم فٌما مضى، كالفٌزٌاء والفلن وغٌرها، أجزاء من الفلسفة.
 

 * لد تتغٌر المواضٌع التً تتناولها الفلسفة مع الزمن ومع تمدم الفروع األخرى. 
 

 * على الرغم من أن بعض المواضٌع أصبحت مستملة عن الفلسفة، لكنها ما زالت موضع اهتمام الفبلسفة.
 

 تابع -لفلسفة ؟ ما هً ا ..1

   * من الصعب جداً أن ٌتفك اثنان من الفبلسفة حول كل المواضٌع.
 
 ٌشٌر استخدامنا لكلمة "محاولة" إلى أن األجوبة التً تمدمها الفلسفة شرطٌة )أو مؤلتة( ولٌست *
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 حاسمة ومؤكدة.
 

 * ال تستطٌع الفلسفة أن تمدم براهٌن صورٌة كتلن التً تمدمها الرٌاضات.

 الفروع األساسٌة فً الفلسفة الغربٌة 1.1

 تتماٌز فروع الفلسفة الغربٌة باألسئلة األساسٌة التً تطرحها، ونمٌز هنا بٌن ثبلثة فروع رئٌسة وهً : 

 

 أو علم الماورائٌات، وٌهتم هذا الفرع باإلجابة على السؤال التالً : " ما هو الحمٌمً فعبلً ؟ "  :المٌتافٌزٌمٌا 

 

أو نظرٌة المعرفة، وٌهتم هذا الفرع باإلجابة على السؤال : " ما هً المعرفة وما هً  : االبستومولوجٌا

 الحمٌمة ؟ " ، أو بشكل عام " كٌف نتعلم ؟ " 

 

 أو علم المٌم، وٌهتم هذا الفرع بدراسة المٌم اإلنسانٌة وكٌفٌة التمٌٌز بٌن المٌم والحمائك.  أكسٌولوجٌا :

 أساسٌان : وٌنطوي تحت هذا الفرع موضوعان

 

هل الجمال مسألة ذوق، أم أنه شًء موضوعً ؟ ما هً المعاٌٌر التً ٌجب  : (Aesthetics* علم الجمال )

 استخدامها للحكم على األعمال الفنٌة ؟ٍ 

 ما هً المٌم والمبادئ التً ٌجب االعتماد علٌها للحكم على تصرفات اإلنسان ؟ : (ethics* علم األخبلق )

 هذه الكلمات ؟ماذا تعنً  ...1

= فوق،  metaphusika Meta( : من الٌونانٌة :  Metaphysics, metaphusika)  المٌتافٌزٌاء 

   = الطبٌعة( phusis= دراسة العالم من وجهة علمٌة )  Phusikaوراء، بعد 

 

وضوع = النظرٌة أو العلم المتعلك بم Logia= لٌمة  Axios : ( Axiology, axiologia)  األكسٌولوجٌا 

   .ما

 

 = المعرفة Episteme : ( Epistemology, epistemologia)  اإلبستومولوجٌا 

 فروع الفروع ...1

  المٌتافٌزٌاء :   
 * علم الوجود )األنطولوجٌا(                  

   * الكونٌات                 

 البلهوتٌات *                 

 * األنتروبولوجٌا )طبٌعة اإلنسان ووجوده(                 

 األكسٌولوجٌا :  

   * الحك والخٌر والجمال                 

   * علم الجمال )فلسفة الفن(                 

  فلسفة األخبلق *                 

 الفلسفة االجتماعٌة والسٌاسٌة *                 

 .ٌااإلبستومولوج  

 موضوعان أساسٌان فً الفلسفة ...1

 . هل العالم موجود باستمبلل عنا ؟ أو بصٌغة أخرى هل نحن من ٌبنً العالم بطرٌمة ما حسٌة ؟ 1
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 . هل ٌمكن أن نعرف كل شًء عن العالم باستمبلل عن التجربة ؟ 2

 الوالعٌة والمثالٌة 1.13

 نحن من ٌبنً العالم بطرٌمة ما حسٌة ؟ هل العالم موجود باستمبلل عنا ؟ أو بصٌغة أخرى هل
  

 بعض األشٌاء مستملة عن عمولنا.  الوالعٌة :* 
  

 ٌعتمد كل شًء على العمل، ولٌست األشٌاء إال تشكٌبلت أو إسماطات ذهنٌة.  المثالٌة :* 

 االستمرائٌة –العمبلنٌة والتجرٌبٌة  ...1
 التجربة ؟هل ٌمكن أن نعرف كل شًء عن العالم باستمبلل عن 

  
 نعم، هنان معرفة مستملة عن تجاربنا.  :العمبلنٌة * 
  
 كبل، كل معرفتنا عن العالم مستمدة من التجربة. :التجرٌبٌة  *

 أربعة أنواع من الفبلسفة ...1

 المثالً الوالعً  

 العمبلنً

 

 المستكشف
 )األفبلطونً(

 الحالم
 )الكانتً(

 التجرٌبً

 

 العالم
 )أرسطوطالً(

 

 المشكن
 )الهٌومً(

 

 

 ما هً العمبلنٌة ؟ ...1
 

 ٌمكننا أن نمٌز هنا بٌن مدرستٌن تحاوالن اإلجابة على هذا السؤال :

 

 ال بد من وجود معاٌٌر شاملة وموضوعٌة. : المدرسة التأسٌسٌة

 ٌمكننا أن نمرر ما هو العمبلنً باالحتكام إلى مبادئ ال ٌمكن ألي شخص عالل أن ٌنكر صحتها.

 

هً هذه المبادئ ؟ إنها لوانٌن المنطك األساسٌة والمواعد واإلجراءات التً ٌمكن استنتاجها منها. منها ما 

 مثبلً لانون عدم التنالض ألرسطو :

 " ال ٌمكن أن تكون المضٌة صحٌحة وخاطئة فً الولت نفسه ".

 

نتائج متنالضة، مما ٌعنً  لكن ٌمكن أن تتصور أن شخصاً ٌطبك إجرائٌات منطمٌة لكنه ٌصل فً النهاٌة إلى

 أننا نبمى بحاجة إلى مبادئ إضافٌة.
 

 
 " العمبلنٌة هً منتج أو بناء اجتماعً ". : المدرسة البنائٌة

 

كل واحد منا هو جزء ال ٌتجزأ من ثمافته، تمالٌده، معتمداته الدٌنٌة، حاالته التارٌخٌة، وبالتالً ال ٌمكن إٌجاد 
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منها للحكم على لضٌة ما بأنها صحٌحة أو خاطئة. ولد أفضت هذه  وجهة نظر حٌادٌة ٌمكن االنطبلق

 المدرسة إلى تبنً البعض لمفهوم نسبٌة اإلدران.

 

 مفهوم نسبٌة اإلدران ونسبٌة األخبلق ...1

 
 إنكار الحمائك الشمولٌة .  : نسبٌة اإلدران *

 

إنكار وجود مبادئ أخبللٌة صالحة فً كل مكان ولكل زمان. وبالتالً هنان " عمبلنٌات "  : نسبٌة األخبلق *

 ولٌس " عمبلنٌة " واحدة.

 

 ممارنة بٌن المدرسة التأسٌسٌة والمدرسة البنائٌة ...1
 

 المدرسة البنائٌة المدرسة التأسٌسٌة

 عمبلنٌات عملٌة، تعتمد على توافمات بٌن ذاتٌةعدة                       عمبلنٌة واحدة موضوعٌة وشاملة

المعتمدات عمبلنٌة إذا كانت مدعمة بأسباب جٌدة، وإذا كان علٌنا  
منتهٌة من األسباب فبل بد من وجود معتمدات  تجنب سلسلة ال

لوانٌن المنطك، أو األفكار  أساسٌة واضحة وثابتة بحد ذاتها، منها
 .صحٌحة التً تدرن بالحس أنهاالواضحة والمستملة، أو المعتمدات 

تتأثر العمبلنٌة بالتارٌخ والثمافة، هنان كمٌة كبٌرة من 
والثمافٌة واألنتروبولوجٌة واللغوٌة  األدلة التارٌخٌة

 .التً تدعم هذا الرأي

 تؤدي البنائٌة إلى نسبٌة متنالضة داخلٌاً 
ال ٌمكن للتأسٌسٌة أن تمر بمعتمدات أساسٌة ألنها 

للمعتمدات العمبلنٌة  اتها. وتعرٌفهالٌست واضحة بذ
 العرلٌة متنالض وٌدعم فكرة تأسٌس اإلمبراطورٌات

 

 هل الفلسفة علم نظري أم عملً ؟ ...1

   تطرح الفلسفة األسئلة :

   ماذا نعرف عنه ؟  ما هو العالم الذي نعٌش فٌه ؟ وماذا ٌشبه ؟

 وماذا علٌنا أن نفعل حٌاله ؟ 
 حٌاتنا كل ٌوم . إن الفلسفة هً أكثر العلوم عملٌة تؤثر هذه التساؤالت على 

 

 لماذا ندرس الفلسفة ؟ ...1

 * لتحفٌز المدرة على التصور الذهنً . 

 لنوسع إدراكنا لما هو ممكن . * 

 لنزٌد من لدرتنا على لبول وجهات نظر اآلخرٌن وفهم حمولهم واحتٌاجاتهم. * 

 االهتمامات الغرٌزٌة* لنحرر أنفسنا من الضغوط التً تولدها 

 
 لم تستحك الفلسفة الدراسة ؟ ...1

تتجلى المٌمة األهم للفلسفة من خبلل أهمٌة المواضٌع التً تطرحها، ومن خبلل تحرٌر اإلنسان من الرؤى 
الشخصٌة الضٌمة، وهً تسمح لنا أن نحرر أذهاننا من األحكام المسبمة حول ما ٌُعرف خطأ باسم " اإلنسان 

 العملً ".
 
ستخدم هذه الكلمة غالباً لئلشارة إلى اإلنسان الذي ال ٌعترف إال باحتٌاجات الجسد المادٌة وٌتجاهل ضرورة تُ 

 تغذٌة العمل.
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تهدف الفلسفة، كما كل العلوم األخرى، إلى الوصول إلى المعرفة، لكنها ذلن النوع من المعرفة الذي ٌعطً 
 اق واحد.العلوم األخرى شكبلً من االنسجام وٌضعها فً سٌ

 
عندما تصبح المعرفة المتعلمة بموضوع ممكنة، لن ٌبمى ذلن الموضوع ضمن نطاق الفلسفة بل ٌصبح علماً 
مستمبلً، فما ٌُعرف الٌوم بعلم الكون كان فً الماضً من الفلسفة، وأعمال نٌوتن العظٌمة سمٌت " األسس 

 الرٌاضٌة لفلسفة الطبٌعة ".
 

أو جٌولوجً سؤاالً عن حجم الحمائك التً توصل إلٌها العلم الذي ٌعمل لو طرحت على رٌاضً أو فٌزٌائً 
فٌه ألمكنه الحدٌث بمدر ما تشاء. أما فً الفلسفة فبل توجد أٌة لٌاسات دلٌمة تسمح بتمٌٌم مدى نجاح الفلسفة 

بمى غٌر فً إعطاء إجابات واضحة لؤلسئلة التً تطرحها، وما زال هنان العدٌد من المسائل العالمة التً ست
 .لابلة للحل ما لم تمفز لدرات العمل البشري إلى درجة مختلفة تماماً عما هً علٌه الٌوم

 

 لماذا ندرس الفلسفة متعددة الثمافات ؟ ...1
نحتاج إلى كل الحكمة والمعارف من أي مصدر ثمافً لنتمكن من معرفة ما هو جٌد لنا جمٌعاً. ٌرى 

 2222أٌلول عام  11مدرس الفلسفة فً جامعة والٌة كالٌفورنٌا، أن أحداث  Joseph Prabhuالبروفسور 
 .جعلت فتح حوار عالمً أمراً ضرورٌاً للغاٌة

 

 أسئلة للتموٌم:
 

 أعطً تعرٌفاً شامبلً للفلسفة. -

-  ً   واحداً للفلسفة. علل وجود تعرٌفات و لٌس تعرٌفا

 عّدد الفروع الرئٌسة للفلسفة مع الشرح. -

 سة الوالعٌة و المدرسة المثالٌة فً الفلسفة.لارن بٌن المدر -

 وّضح الفرق بٌن المدرسة العمبلنٌة و المدرسة التجرٌبٌة فً الفلسفة. -

 استنتج أهمٌة إختبلف الرؤى فً التفكٌر الفلسفً. -

 بٌن أهمٌة الفلسفة فً حٌاتن الٌومٌة من عبر بعض األمثلة. -

 

 أسئلة للمنالشة ...1
 ما هً العولمة ؟  .1
 
 كٌف ٌمكن أن ٌساعدنا االنفتاح، التسامح على بناء    " فهم عمٌك لآلخرٌن " ؟  .2
 
 لماذا ٌتعذر إلامة حوار حمٌمً فً أجواء تغٌب عنها العدالة ؟ . 3

 

 صراع الحضارات أم حوار الحضارات ؟ ...1

نشر السٌاسً األمرٌكً ساموٌل هنتنغتون مماالً، ما لبث أن حوله إلى كتاب، ٌدعً فٌه أن  1113فً صٌف 
 عصر ما بعد الحرب الباردة سٌتمٌز بالصراع بٌن الحضارات العالمٌة الكبرى. 

 
والغرب.  أٌلول التً بدت بالنسبة للكثٌرٌن كصراع بٌن اإلسبلم المسلح 11ولد لمع نجم هنتنغتون بعد أحداث 

وبالرغم من أن هنتنغتون وآخرٌن عرضوا هذه األحداث كتجٍل لصراع ثمافً ودٌنً، لكن ال ٌمكن تجاهل 
أٌلول استهدفت البنتاغون ومركز التجارة  11الطابع السٌاسً وااللتصادي لهذا الصراع سٌما أن تفجٌرات 

 .العالمً

 تابع -صراع الحضارات أم حوار الحضارات ؟  ...1
: " لن ٌكون هنان سبلم بٌن األمم دون سبلم بٌن األدٌان، ولن  Hans Küngلم البلهوت األلمانً ٌمول عا

  ونضٌف إلٌها " حوار بٌن الثمافات ". ٌكون سبلم بٌن األدٌان دون حوار بٌنها ". 
 

ISSN: 2617-989X 6 



  ما رأٌن بضرورة وإمكانٌة هذا الحوار؟ *
 * وما هً سبل تحمٌمه ؟

 1 -؟ كٌف ٌجب أن نمرأ الفلسفة  ...1
إن لراءة الفلسفة ممتعة، فهً تعطٌن متعة اكتشاف أفكار جدٌدة، وتطرح إعادة التفكٌر بالمعتمدات الموروثة، 

 لكن كٌف نمرأ الفلسفة ؟
 
   الرأ المادة مرتٌن على األلل.. 1
 
   لتكن لراءتن موجهة بغاٌة، وفعالة. . 2
 
 الرأ بطرٌمة تحلٌلٌة وغٌر عدائٌة.  .3
 

 الممصود بالمراءة التحلٌلٌة؟لكن ما 

 
 أ المراءة التحلٌلٌة ...1

 إلٌن بعض األسئلة التحلٌلٌة التً ٌمكنن أن تطرحها وتجٌب علٌها خبلل المراءة :
 

 ما هً األطروحة )الفكرة المركزٌة، أو النمطة األساسٌة( ؟ * 
 
 ما هً النماط الرئٌسٌة المعروضة لتطوٌر األطروحة ودعمه ؟  *
 

فت المفاهٌم والمصطلحات األساسٌة ؟  *  كٌف عُّرِ
 

 ما هً االفتراضات األساسٌة، التً اعتمدها الكاتب أو المؤلف ؟  *
 

 كٌف أثر مولع المؤلف على أفكاره واستنتاجاته ؟ *

 2 -كٌف ٌجب أن نمرأ الفلسفة ؟  ...1 

 
 الرأ بذهنٌة النالد. . 1

 

 عندما تنتهً راجع ما لرأت. . 2

 

 لجٌد أن تحفظ مبلحظاتن الخاصة على دفترمن ا. 3

 

 أ المراءة النمدٌة 1.22

 

 إلٌن فٌما ٌلً األسئلة التً لد تساعدن على تمدٌر لوة وضعف األفكار المطروحة.
 
 هل ما لٌل واضح؟ وإذا لم ٌكن كذلن فكٌف؟ . 1
 

2

 

ومبلئمة؟

 

كافٌة

 

بطرٌمة

 

الهامة

 

المفاهٌم

 

عُّرفت

 

هل

 
 

 هل الحجج المسالة مبلئمة لدعم األطروحة؟  .3

 
هل تمود المعانً فً النص إلى تنالضات أو إلى نتائج خاطئة؟  . 4

 
 هل تجاوز المؤلف جوانب هامة ذات صلة بالموضوع؟. 5
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 المفاهٌم األساسٌة:

الكرامة  –الحكمة  –االنضباط الذهنً  –السلون األخاللً  –النٌرفانا  –البوذٌة  –السعادة  –األخالق 
 التأمل. –التسامح  –االنسانٌة 

 األهداف الخاصة:
 على الطالب فً نهاٌة الدرس أن ٌكون لادراً على:

 ٌعرف معنى السؤال األخاللً. -

 العاللة بٌن السعادة و السلون األخاللً.ٌدرن  -

 ٌمٌز بٌن الخٌر و الشر فً السلون األخاللً. -

 ٌعرف أهمٌة بوذا فً تثبٌت السلون األخاللً فً المجتمع. -

 ٌوضح الحمائك البوذٌة و دورها فً تحمٌك األخالق و الوصول إلى السعادة. -

 ٌشرح معنى النٌرفانا فً األخالق البوذٌة. -

 وذٌة فً نشر المبادئ و المواعد األخاللٌة.ٌمدر أهمٌة الب -

 ٌحترم أخاللٌات الشعوب و الطرائك المختلفة فً ترسٌخ الفضٌلة. -

 مدخل إشكالً:
 )شٌشرون(ال ٌمكن للفضائل أن تثبت دون سعادة ، كما ال ٌمكن للسعادة أن تثبت دون فضائل.     

من األشكال، فإن مدحه أو استحسانه أو شجبه و عندما ٌنجز اإلنسان فعالً ما، ٌجلب خٌراً أو شراً بشكل  
استهجانه، هو الذي ٌعبّر عن مدى نجاح الفعل أو إخفاله، و من هنا ٌنبثك التساؤل عن معاٌٌر الحكم على 

 الفعل و مصدرها.
 

 استكشاف أولً:
ً بنى علٌها عن المجتمعات ماضٌاً و حاضراً، و حاول أن تصوغ األسئلة التانظر فً من حولن، تذكر ما لرات  -

 هؤالء أنظمتهم األخاللٌة.

 أعطً أمثلة من الحٌاة الٌومٌة.  بٌن الفضٌلة و السعادة؟برأٌن ما العاللة  -
 .ماذا ٌكسب اإلنسان فً حال التزامه بالفضٌلة -

 
 

 كٌف ٌجب أن نعٌش ؟ .21
ٌندرج هذا السؤال ضمن نطاق األسبلة التً ٌطرحها علم األخبلق، وهو ٌشكل فرعاً من فروع علم المٌم، فٌما ٌشكل علم 

 الجمال الفرع اآلخر1 
 

  111ٌمكن أن نعٌد صٌاغة هذا السؤال على الشكل التالً:
 ما هً المٌم والمبادئ التً ٌجب االعتماد علٌها للحكم على تصرفات اإلنسان؟ 

 
ٌتفك معظمنا على أنه ٌجب أن ٌكون لحٌاتنا معنى وهدف، لكن ٌبمى السؤال األهم: ما الهدف من هذه الحٌاة؟ وما معناها؟ 

 وكٌف ٌؤثر ذلن على طرٌمة عٌشنا وممارساتنا؟ 
 

لشرلٌة على كانت هذه األسبلة موضع اهتمام اإلنسان فً الماضً وفً الولت الراهن، كما طرحتها الثمافة الغربٌة والثمافة ا
 حد سواء1 

الوحدة التعلیمیة الثانیة
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وإذا حاول أحدنا أن ٌجٌب على السؤال "كٌف ٌجب أن نعٌش؟" ببساطة لمال: "ٌجب أن نعٌش حٌاة جٌدة"، لكن فً هذه 
العبارة التباس، فمد تعنً كلمة "جٌدة" أشٌاء مختلفة، كما أن فٌها غموض ألن الخط الفاصل بٌن الحٌاة الجٌدة والحٌاة 

 السٌبة غٌر واضح1
 

 
 األخبلق 212

 ٌحٌلنا السؤال "كٌف ٌجب أن نعٌش؟" إلى ما ٌدعوه الفبلسفة باألخبلق1 
 

، وكانت تعنً ethosفبالنسبة لئلغرٌك، األخبلق تعنً بناء شخصٌة فاضلة، والكلمة التً استخدمها الفبلسفة اإلغرٌك هً 
 بالنسبة لهم الشخصٌة، أو السلون الشخص1ً 

 
الكلمة بمعان عدٌدة، وهً تمثل فرعاً من الفلسفة ٌهتم باإلجابة على أسبلة مثل: ما هً طرٌمة 11أما الٌوم فتُستخدم هذه 

 العٌش الصحٌحة أخبللٌاً؟ كٌف نعرف ما هو الصحٌح أخبللٌاً ؟ ما الذي ٌجعل المجتمع عادالً؟

 
 مماربة األسبلة األخبللٌة .21

لمعظم األسبلة الفلسفٌة، مسابل إشكالٌة تتعذر اإلجابة علٌها إجابة تشكل األسبلة المرتبطة باألخبلق، كما هو الحال بالنسبة 
 مباشرة ودلٌمة1 

 
 لمماربة هذه اإلشكالٌات ٌمكن االعتماد على إحدى طرٌمتٌن :

 
  الطرٌمة الوصفٌة* 

 وفٌها نحاول أن نصف أنماط المٌم التً ٌتمثلها الناس، والمبادئ التً ٌستخدمونها لبناء أحكام أخبللٌة1 
 
  الطرٌمة المعٌارٌة* 

 وفٌها نحاول اكتشاف المعاٌٌر والمبادئ التً ٌجب أن نعٌش وفمها1

 بوذا والطرٌك األوسط .21

ملكٌة فً  الذي ولد لعابلة  Siddhartha Gantama  تعنً "المستنٌر" أو "المتنور"1وهو لمب أطلك على  كلمة بوذا

 ق1م1  365النٌبال عام 

عاماً ترن حٌاة الراحة وأصبح زاهداً، ولد انصرف إلى البحث عن حل لمشكلة األلم والمعاناة التً كان  1129فً  عمر 

 ٌرالبها لدى اآلخرٌن من فمراء وأغنٌاء، مرضى وأصحاء1 

 عادة المصوى(1 النٌرفانا )أو الس11كان ٌرغب بمساعدة اآلخرٌن لبلوغ حالة التحرر من األلم، وهً الحالة المعروفة باسم 

 Nibbana   ، والنٌبانا6856كلمة سنسكرٌتٌة، ٌعود استخدامها فً اللغة اإلنكلٌزٌة إلى العام   Nirvana  11والنٌرفانا

ٌعنً ٌنفخ، األمر الذي ٌجعل   وفا  ٌطفا أو ٌخمد  Nirهً ممابلها فً لغة بالً، وهً تتألف أصبلً من الممطعٌن: نر 

 إلنطفاء" أو "اإلخماد"، أي الهدف البوذي المتمثل فً الوجود الخالً من المعاناة1الكلمة تعنً فً مجملها "ا

 الحمابك األربع النبٌلة .21
 ٌشكل مضمون هذه االستنارة الرسالة األساسٌة للبوذٌة1 

 حمابك هً:تتمثل هذه الرسالة فً أبسط صورة فً الحمابك األربع النبٌلة، والطرٌك النبٌلة ذي الشعاب الثمان1ً وهذه ال
 
 1 هنان معاناة1 6
 1 للمعاناة أسبابها1 2
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 1 ٌمكن المضاء على المعاناة من خبلل التخلص من أسبابها1 5
 

 السبٌل إلى المضاء على المعاناة هو اتباع الطرٌك الوسط الذي ٌمثله الطرٌك ذو الشعاب الثمان1ً

 أ الحمٌمة األولى .21
المعاناة سبعة مجاالت للمعاناة مألوفة للجمٌع1 ولكن هذه المجاالت السبعة ال ٌنبغً أن تشمل الحمٌمة األولى المتعلمة بوجود 

ر له العٌش فً هذا العالم1 والمعاناة تمضً أبعد غوراً من  تؤخذ على أنها تعرٌف للمعاناة، بل هً أمثلة واضحة لكل من لُد ِّ
آالم شخص آخر، وآالم اآلخرٌن تزعزع شعور المرء  هذه األمثلة، وٌنبغً اإللرار بأن ملذات شخص ما كثٌراً ما تكون

 بالمناعة والرضا1
 

111ولكن حتى إذا لم تكن ملذات المرء مرتبطة بمعاناة أي شخص آخر، فإنها تظل مشحونة بالمعاناة، فالملذات التً ٌستمتع 
م عن احتمال االنمطاع عن هذه األشٌاء بها المرء تجلب معها تعلماً باألشٌاء واألنشطة التً ٌتم االستمتاع بها، والملك الناج

 واألنشطة هو سرطان خفً كامن فً الملذات، وبالتالً مصدر للمعاناة 
 

  االفتراض األساسً للبوذٌة
 

بناء على الحمٌمة األولى، ٌمكن المول إن التشبث بملذات الحٌاة ٌزٌد من المعاناة فً نهاٌة المطاف1 وترتبط هذه النمطة 
وذٌة لوامه أن الدافع إلى اللذة هو أكثر ضحالة وافتاراً لؤلهمٌة من أن ٌكفل تحمك الشخص أو ٌجلب له بافتراض أساسً للب

 السعادة الحمة1 
 

الدهما كلمة سنسكرٌتٌة، تعد من المصطلحات الربٌسٌة ذات المعانً المتعددة فهً فً الهندوسٌة "المانون  الدهمابادا:
ملة"، وفً الجٌنٌة "الفضٌلة األخبللٌة" والجوهر األزلً الذي ٌحرن العالم فً آن األخبللً"، وفً البوذٌة "الحمٌمة الكا

واحد1 أما الدهمابادا فهو كتاب ٌضم مجموعة من الحكم التً تصور الحمٌمة الكاملة أو النسك األخبللً، من المنظور 
 البوذي1 وكلمة بادا تعنً الطرٌك، أو الموة، أو األساس1

 ب الحمٌمة الثانٌة .21
ٌمتد أصل المعاناة إلى الرغبة الملحة أو الشهوة، وبمعنى من المعانً فإن المعاناة ٌسببها توق المرء إلى ما ال ٌستطٌع 
حٌازته، أو الرغبة الملحة فً تجنب ما ال سبٌل لتجنبه1 وهكذا فإن الرغبة الشدٌدة فً المال، عندما ٌكون المرء فمٌراً، 

دة فً الصحة، عندما ٌكون المرء مرٌضاً، تمود إلى المعاناة، والتوق إلى الخلود، فً تفضً إلى المعاناة، والرغبة الشدٌ
 مواجهة حتمٌة الموت، ٌؤدي إلى المعاناة1 

 
  تحلٌل المعاناة

عند تحلٌل األشكال الواضحة للمعاناة نجد أنها تشمل عاملٌن أساسٌٌن1 فهنان أوالً ما ٌمكن تسمٌته بعوامل موضوعٌة 
لم1 هنان الحمٌمة المابلة بأن زٌداً لٌس لدٌه مال، أو أن طفل عمرو لد مات لتوه، أو أن ساق فرٌد لد بترت1 معٌنة فً العا

ولكن هذه الحمابك الموضوعٌة المابمة فً العالم ال تتضمن المعاناة من تلماء ذاتها، ففً نهاٌة المطاف: من ذا الذي ٌعانً 
انً عندما تنكسر سندٌانة صغٌرة تحت وطأة الرٌح العاصفة؟ لن ٌفكر أحد، عندما ٌنشطر حجر كبٌر شطرٌن؟ من ذا الذي ٌع

 على األرجح، فً أن ٌنسب المعاناة إلى الحجر أو إلى السندٌانة1 
 

 111والفارق بٌن هذه الحاالت واضح، فاألحجار واألشجار لٌست لها نفوس، ومن ثم لٌس هنان من ٌعان1ً 
طت العوامل الموضوعٌة فً العالم بنفس ما، وعندما ترتبط هذه العوامل الموضوعٌة، بنفس إذاً ال وجود للمعاناة إال إذا ارتب

ما، فإن هذه النفس لد تشتاق إلى تلن العوامل أو تتوق إلى تجنبها، وعندما ال ٌتم الحصول على ما تشتاق إلٌه تنشأ 
ل علٌه المعاناة؟ وهل مما له معنى أن ننسب المعاناة ولكن ما هذه النفس التً تشكل العنصر األساسً الثانً الذي تشتم

 نفساً إلى شخص ما؟ ما هذه الـ "أنا" التً ٌُشار إلٌها عندما ٌصٌح شخص ما: "أنا فمدت طفلً"؟ 
 

إن حمٌمة أصل المعاناة هً أن "توق النفس هو الذي تنشأ عنه المعاناة"، وٌمكن المول إن الشخص ٌتوق إلى نفس 
 ونها منفصلة، بالعناصر التً تكون الشخص، وٌفضً هذا التوق إلى إٌجاد النفس وإبرازها1 تتعلك، على الرغم من ك
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 ***وفماً للبوذٌة فإن تحلٌل شخص ما ٌكشف عن وجود:

 
 1 األنشطة التً تشكل ما نسمٌه الذات البدنٌة )أو العضوٌة( 6
 
 1 أنشطة اإلحساس1 2
 
 1 أنشطة اإلدران1 5
 
 1 الدوافع إلى الحركة41
 
 1 أنشطة الوع31ً

 ج الحمٌمة الثالثة .21
تنبنً الحمٌمة النبٌلة الثالثة، حمٌمة أن المعاناة ٌمكن المضاء علٌها، على تحلٌل أسباب المعاناة، فإذا كان التوق األنانً هو 

أن الهدف سبب المعاناة، فإن تولف المعاناة ٌكمن فً انمطاع ذلن التوق1 وذلن هو تحدٌداً ما أوصى به بوذا، والوالع 
الحمٌمً للرجل البوذي هو النرفانا، وهو ٌحمل معنى "اإلخماد أو اإلنطفاء"، وما ٌتم إطفاؤه أو إخماده هو الرغبة الملحة 

 أو التوق األنان1ً وعندما ٌتم إطفاء هذا التوق األنانً تُجتث المعاناة من جذورها1

 الطرٌك المفضً إلى ولف المعاناة -د الحمٌمة الرابعة  .21
ف ما ٌجلب تولف المعاناة وبٌن اإلنجاز الفعلً لذلن التولف1 ولم ٌتولف بوذا، لحكم  غٌر أن الطرٌك ٌمتد طوٌبلً ما بٌن تعر ِّ
كونه ذلن الطبٌب البارع، عند تحلٌل المرض وتشخٌصه، وال عند تعرف ما هو مطلوب لتحمٌك الشفاء، وإنما وصف طرٌمة 

وتتألف الوصفة العبلجٌة من الحمٌمة النبٌلة الرابعة، التً تعلم الناس "طرٌك للعبلج، من شأنها المضاء على المرض، 
 البوذٌة األوسط" الشهٌر1 

 
سبلمة الرأي، وسبلمة النٌة، وسبلمة المول، وسبلمة الفعل، وسبلمة العٌش، وسبلمة  إنها الطرٌك ذو الشعاب الثمانً:

 الجهد، وسبلمة ما نُعنى به، وسبلمة التركٌز1 
 

لتً تفضً إلى البصٌرة، وهً التً تفضً إلى الحكمة، وهً التً توصل إلى الهدوء، وإلى المعرفة، وإلى االستنارة وهً ا
 الكاملة، وإلى النٌرفانا1

 الطرٌك النبٌل ذو الشعاب الثمانً .21
ة، على المبادئ ٌموم هذا الطرٌك، المسمى بالطرٌك األوسط والذي ٌلخص طرٌمة الحٌاة التً تمٌز البوذٌة كفلسفة عملٌ

 الثمانٌة التً تشكل الحمٌمة النبٌلة الرابعة، وهً:
 
 ( 1Samma Dithi سبلمة الرأي )ساما دٌثً 6
 1 سبلمة النٌة )ساما سنكابا( الحكمة 2
 1 سبلمة المول )ساما فكا( 5
 1 سبلمة المول )ساما كامنتا( السلون 4
 1 سبلمة العٌش )ساما أجٌفا( 3
 1 سبلمة الجهد )ساما فاٌاما( االنضباط الذهنً 6
 1 سبلمة الوعً أو االنتباه العملً )ساما ساتً( 7
 1 سبلمة التركٌز )ساما سماذي( 8
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111وٌنبغً أللوان السلون المختلفة فً الحٌاة، التً تعمل بهذه المبادئ الثمانٌة وتعبر عنها، أن تمضً بشكل متزامن على 
 الهدف هو تحمٌك حٌاة مستمٌمة من أسمى طرازنحو أو آخر، حٌث أن 

 الحمابك الثبلث .21
ٌمكن إدران العبللات بٌن التصرفات الحٌاتٌة والمبادئ التً تشكل أساس هذه التصرفات من خبلل تأمل الحمابك الثبلث 

 الخاصة 
 

  السلون األخبللً واالنضباط الذهنً والحكمة، التً تشكل أساس المبادئ والتصرفات كافة1
 

 سبلمة المول، وسبلمة العمل، وسبلمة العٌش1  * وتشمل حمٌمة السلون األخبللً:
 

 سبلمة الجهد، وسبلمة االنتباه العملً، وسبلمة الترمٌز1  * وتشمل حمٌمة االنضباط الذهنً:
 

 سبلمة الرأي، وسبلمة النٌة1 * وتشمل حمٌمة الحكمة:

 ارتباط الحمابك الثبلث .21

األخبللً هو كبح جماح التدفك المستمر لضروب الرغبة الملحة أو التوق، والحكمة توصف لحٌاة  إن الهدف من السلون
 تخلو من المعاناة1 

 
 وإذا فهمنا أنفسنا والكون الذي نحٌا فٌه، فإن الفعل سٌموم على أساس حب شامل وحنان عام1 

 بع من الحكمة أو من عمل مستنٌر1 وبناء على هذا فإن السلون األخبللً ٌموم على أساس الحب والحنان، وٌن
 

ولكن لتحمٌك الحكمة ولمراعاة الحب والحنان فإن انضباط النفس ٌُعدُّ أمراً مطلوبا1ً وهكذا فإن السلون األخبللً واالنضباط 
 والحكمة هً الحمابك الثبلث للحٌاة الخٌرة1

 أ السلون األخبللً .21
 التعاسة، واستخدام العبارات التً تجلب السعادة:تعنً سبلمة المول تجنب كل لول ٌفضً إلى 

 
 1 ال كذب1 6
 1 ال نمٌمة وال اغتٌاب وال حدٌث لد ٌجلب الكراهٌة أو الغٌرة أو العداء أو الفرلة بٌن اآلخرٌن1 2
 1 ال حدٌث ٌتسم بالشدة أو الولاحة، وال أسلوب ٌنمصه األدب أو االحتشام 5
 ث أو الحمك1 1 ال ثرثرة نابعة من الكسل أو الخب4
 

11وسبلمة الفعل أو السلون تعنً تجنب المتل أو اإلٌذاء، والتعفف عن السرلة والغش والنشاط الجنسً غٌر األخبللً، أي 
 ٌنبغً أن تهدف سلوكٌات المرء إلى دعم السبلم والسعادة لآلخرٌن1 

 
ا المرء، وبناء على هذا فإنها تستبعد المهن 11أما سبلمة العٌش فهً تمد نطاق مبدأ السلون الحك إلى المهنة التً ٌختاره

 التً من شأنها أن تؤذي اآلخرٌن1

 ب الحكمة .21
 تشمل الحكمة كبلً من الفهم الصحٌح لؤلشٌاء على ما هً علٌه، والعزم على السلون طبماً لهذا الفهم1

 
دنى، الفهم العملً لؤلشٌاء1 ولكن 11وتعتمد سبلمة الرأي على رؤٌة األشٌاء على ما هً علٌه، وٌشمل هذا، على مستوى أ

المعرفة العملٌة تتم داخل نسك، أو شبكة من المفاهٌم والمبادئ التً تعكس بالضرورة منظوراً ضٌماً ٌكمن خلفها كفرض 
أساسً، وبذلن تصبح المعرفة العملٌة مشروطة بتصورات ومبادئ النسك، وهً بذلن نوع أدنى من الفهم بالممارنة بالفهم 
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رؤٌة األشٌاء على نحو ما هً علٌه فً طرٌك النفاذ المباشر1 وهذه الرؤٌة المباشرة هً اإلنارة الكاملة لؤلشٌاء  الناتج عن
 وهً ما تُدعى عن حك بالحكمة1

 االنضباط الذهنً 1ج .21

 ال ٌمكن بلوغ الحكمة دون انضباط،ومن ثم ٌمارس المرء الجهد الحك،واالنتباه العملً الحك1والتركٌز الحك1

 

 ممارسة الجهد الحك 1د .21

 تشمل ممارسة الجهد الحك:

 1 الحٌلولة دون نشوء الشر وحاالت المصور الذهن1ً 6

 1 التخلص من مثل هذا الشر وتلن الحاالت الموجودة بالفعل1 2

 1 إحبلل الخٌر، وحاالت الصحة الذهنٌة1 5

 

 بها نحو الكمال111تطوٌر الخٌر وحاالت الصحة الذهنٌة الموجودة بالفعل واالرتماء 

 االنتباه العملً الحك ـ1ه .21

 ٌتمثل االنتباه العملً الحك فً كون المرء واعٌاً بنشاطاته ومنتبهاً لها1 وذلن ٌشمل نشاطات:

 

 1 الجسم 6

 1 الحس والشعور 2

 1 اإلدران 5

 1 التفكٌر والوعً 4

 

األنشطة، كٌف تنشأ وكٌف تختفً، وكٌف ٌتم تطوٌرها 11وكون المرء واعٌاً بنشاطاته ومنتبهاً لها ٌعنً فهم طبٌعة هذه 

 والسٌطرة علٌها والتخلص منها وربطها معاً، وما هً علٌه فً ذاتها1

 سبلمة التركٌز 1و .21
سبلمة التركٌز هً، فً جوهرها، مسألة تتعلك بإعادة خلك ذات المرء بوصفه شخصاً مستنٌراً، فالجهل واالستنارة 

 والمعاناة والسعادة تضرب جذرها فً نشاطات المرء العملٌة1 
 
 

  * وهنان أربع مراحل من التركٌز:
 

والهم، والملك، والشن لتحل محلها مشاعر البهجة ٌركز المرء على التخلص من الشهوة، وسوء النٌة، والكسل،  :6المرحلة
 والسعادة1 

 
ٌركز المرء على النفاذ ببصٌرته عبر األنشطة الذهنٌة، والوصول إلى ما وراءها على الرغم من احتفاظه  :2المرحلة

 بالوعً بالبهجة والسعادة1 
 

 حمك اتزاناً تتخلله السعادة1ٌمضً المرء إلى ما وراء النشاط الذهنً المسؤول عن البهجة، وٌ :5المرحلة
 

 بلوغ اتزان كامل ووعً كلً ٌتجاوز السعادة والتعاسة فً آن معا1ً  :4المرحلة
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 الخصابص األساسٌة للثمافة البوذٌة .21

الفلسفٌة الخاصة بالبوذٌة أثرها فً جانب كبٌر من الحضارة اآلسٌوٌة، فمد تغلغلت البوذٌة، على نحو -تركت التعالٌم الدٌنٌة
ٌفوق أي دٌن آخر، فً الثمافات التً ارتبطت بها، ونجد معالم ثمافٌة بوذٌة بالغة الوضوح فً كل من سرٌبلنكا وبورما 

 وكمبودٌا وتاٌبلند والوس والصٌن وكورٌا والٌابان وفٌتنام1 وفً ممدمة هذه الخصابص الثمافٌة ما ٌلً:
 
 1 التأكٌد على الكرامة اإلنسانٌة 6
 1 مولف البلتعلك 2
 1 التسامح 5
 1 روح الشفمة والبلعنف 4
 1 مٌل إلى التأمل 3
 1 توجه عمل6ً

 الكرامة اإلنسانٌة 1أ .21
لم ٌتم فً الثمافات البوذٌة إخضاع البشر لؤلشٌاء واآلالت، فالبشر ٌُنظر إلٌهم على أنهم مبدعون ألنفسهم ولادرون على 

اؤها على األشخاص من االعتراف بأنهم ٌسٌطرون على تحدٌد مصٌرهم من خبلل جهودهم، وأي كرامة أعظم ٌمكن إضف
 حٌاتهم ومصٌرهم؟ 

 
فً دٌانات التألٌه ٌخضع األشخاص عادة للرب، وٌنظر إلٌهم على أنهم شًء خلمه الرب لٌتفك مع أهدافه1 وعلى الجانب 

 اآلخر فإنه فً الثمافة المادٌة ٌتم إخضاع البشر غالباً للطبٌعة ولؤلشٌاء الخارجٌة1 

وفماً للتعالٌم البوذٌة فإن هذه البدابل تمثل بروزاً لجهلنا وولوعاً فً شركه، واألمر ٌتولف تماماً علٌنا فٌما إذا كنا  ولكن
 سنخضع أنفسنا للرب أو للطبٌعة أو ألشخاص آخرٌن1

 البلتعلك 1ب .21
بأنه لٌست هنان نفوس أو أشٌاء تبمى ال ٌربط البوذٌون أنفسهم إلى الذات أو األشٌاء فً هذا العالم، وذلن بسبب التناعهم 

لؤلبد، وإذ ٌدركون أن الزوال هو سمة العالم الذي توجد فٌه المعاناة، فإنهم ٌرفضون التشبث بمفاهٌم الدوام العبثٌة، 
وكنتٌجة لهذا فإن التغٌٌر ال ٌزعجهم، وهم ٌواجهون المستمبل برباطة جأش، وال ٌحزنون كثٌراً على ما مضى، وتتمٌز 

 لثمافات البوذٌة بروح تمبل الحٌاة عن طواعٌة1معظم ا

 التسامح 1ج .21
البوذٌة هً طرٌمة لئلدران العملً لحمٌمة البلمعاناة، التً ٌمكن الوصول إلٌها عن طرٌك االنضباط الذاتً والنماء العملً، 

هذه الغٌرة1 وبناء على هذا  وهً ال تموم على أساس نواهً أرباب غٌورة، وال تتأثر بدعاوى االلتصار التً تنطلك من مثل
 فإنها متسامحة، حٌال كل من الدٌانات األخرى والتفسٌرات الفردٌة المختلفة للتعالٌم البوذٌة1 

 
وعلى الرغم من الخبلفات العدٌدة الموجودة بٌن البوذٌٌن فً ببلد العالم المختلفة، إال أنهم ٌعترفون أحدهم باآلخر كبوذٌٌن1 

ٌنظرون إلى غٌر البوذٌٌن باعتبارهم أدنى منهم، ودون أمل فً السعادة، وٌستحٌل الخبلص  وفضبلً عن ذلن فإنهم ال
 بالنسبة إلٌهم، ألنهم ٌعٌشون خارج إطار البوذٌة1 

 
والمرض والمعاناة اللذان ٌطاردان البشر ٌحدثان للشخص الفرد، والشخص الفرد هو الذي ٌنبغً أن ٌمطع الطرٌك من 

لسعادة1 وهذا اإلدران ٌكمن فً لرار احترام الخبلفات الفردٌة فً مجاالت الحٌاة المختلفة، وهً المعاناة إلى السبلم وا
 الخبلفات التً تمٌز الثمافات البوذٌة1
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 البلعنف 1د .21
انتشرت البوذٌة، خبلل المرون الخمسة والعشرٌن التً انمضت على ظهورها، فً أرجاء آسٌا، كما انتملت إلى المارات 

وٌؤمن بها الٌوم حوالً أربعمابة ملٌون شخص1 وخبلل هذا الزمن الممتد لم تُشن حروب ولم تُسفن دماء فً األخرى، 
غمار نشر التعالٌم، فالعنف منالض لتعالٌم البوذٌة ولممارستها1أما بالنسبة للحروب التً ولعت المرن الماضً فً جنوب 

ٌر من العنف والمعاناة اللذٌن سببتهما الحرب، وٌنبغً أن نذكر شرق آسٌا، فمد عمل النفوذ البوذي على التخفٌف من الكث
 أن معظم هذه الحروب تسببت فٌه لوى أجنبٌة1

 التأمل ـ1ه .21
نتٌجة للتأكٌد البوذي على االنضباط وتنمٌة النفس، فإن من الممارسات الشابعة بٌن البوذٌٌن فً كل مكان التركٌز على 

ومؤد إلى المعاناة1 ورغم التنوع الكبٌر فً األشكال أو الدرجات، فإن األسالٌب  إفراغ أنفسهم من كل ما هو غٌر نمً
التأملٌة المتضمنة فً هذه الممارسات هً أساساً متعلمة بتنمٌة النفس وتحمٌك االنضباط الذاتً، والهدف منها هو تمكٌن 

لرغبات والطموحات التً تؤدي إلى الشخص من المشاركة بصورة مباشرة فً الوالع دون وسابط من األنفس الزابفة وا
 اغتراب المرء عن الوالع1 وأثر هذه الممارسات فً األراضً البوذٌة ٌتمثل فً مسالمة هادبة تمٌز غالبٌة الناس1

 التوجه العملً 1و .21
جوانبه  تؤدي الممارسة فً مجال التأمل إلى مولف ٌبدو للمرالب عملٌاً ووالعٌاً للغاٌة، وال شن أن ذلن ٌرجع، فً بعض

على األلل، إلى لدرة البوذٌٌن على أن ٌنغمسوا فً نشاط اللحظة الراهنة1 فعلى سبٌل المثال ال ٌنظر البوذي عادة إلى تناول 
 الطعام والعمل واللهو على أنها أنشطة ٌتعٌن المٌام بها للتفرغ "لشؤون الحٌاة الحمٌمٌة"1 

 
مها، وبالتالً فإنه ٌنظر إلٌها باعتبارها مهمة، وٌتم االشتران فٌها بإلبال وإنما تُعد هذه األنشطة خبلصة الحٌاة ذاتها وصمٌ

تام، وتشغل انتباه الشخص بكامله1وٌعد التعلم من الماضً والتخطٌط للمستمبل من األمور األساسٌة لتحسٌن مستوى الحٌاة 
الراهنة، وال ٌنبغً الخلط بٌنهما، وبٌن فً كل المجاالت1 ولكن هذٌن األمرٌن هما فً ذاتهما نشاطان ٌنتمٌان إلى اللحظة 

العٌش فً الماضً أو المستمبل، فبل ٌمكن أن تكون هنان سعادة حمٌمٌة فً التفكٌر فً المستمبل الذي لم ٌجا بعد، كما ال 
 ٌمكن أن توجد السعادة فً البكاء على الماض1ً

 
النسبً فً أنشطة الحاضر، إلى مولف عملً إلى  وٌؤدي إدران البوذٌٌن لهذه الحمٌمة، وبالتالً انهماكهم وانغماسهم 

 ألصى حد1

 أسبلة التموٌم:

 اشرح معنى األخالق. -  
 وضح تأثٌر بوذا فً التأسٌس للسلون األخاللً. - 

 وّضح معنى النٌرفانا فً البوذٌة. - 

 بٌّن الحمائك البوذٌة فً تحمٌك النٌرفانا. - 

 فً البوذٌة.استنتج المواعد العملٌة فً تحمٌك النٌرفانا   - 

 عدد الخصائص األساسٌة للثمافة البوذٌة مع الشرح. - 

 مبٌناً رأٌن فً ذلن. بٌّن أهمٌة األخالق البوذٌة فً التأسٌس للسلون األخاللً االنسانً. - 

 أسبلة للمنالشة ..21
فً تحمٌك الفضٌلة و  هل ترى ما هو مشترن بٌن المبادئ و المواعد األخبللٌة المتبعة فً مجتمعن وبٌن األسس األخبللٌة

 السعادة فً الثمافة البوذٌة1 نالش ذلن مبٌناً دور الحضارات المختلفة فً التأسٌس األخبللً على المستوى االنسان1ً
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 المفاهٌم األساسٌة:
 –الطبٌعة االنسانٌة  –الشر  –الخٌر  –الفضٌلة  –االستقامة  –والء األبناء  –االنسانٌة  –الكونفوشٌة 

 طٌبة القلب االنسانٌة. –االنسانٌة  –التنظٌم االجتماعً  –الضمٌر 
 

 األهداف الخاصة:
 أن:على الطالب فً نهاٌة الدرس أن ٌكون قادراً على 

 ٌعرف من هو كونفوشٌوس. -

 ٌشرح معنى الكونفوشٌة. -

 ٌحدد معنى الفلسفة الكونفوشٌة. -

 ٌستنتج النزعة االنسانٌة فً الفلسفة األخالقٌة الكونفوشٌة. -

 نٌة.اٌحدد معنى جٌن فً األخالق الكونفوشٌة و دورها فً تجسٌد االنس -

 تمع.ٌشرح لً ودورها الملموس فً تأكٌد قواعد اللٌاقة و آداب المج -

 ٌوضح أهمٌة هسٌاو ودور والء األبناء واحترامهم فً نشر الفضٌلة على المستوى االنسانً عامة. -

 ٌشرح معنى التكاملٌة فً األخالق الكونفوشٌة. -

 ٌستنتج العالقة بٌن الضمٌر الداخلً و النظام االجتماعً فً تأكٌد السلوك األخالقً. -

 سلوك األخالقً.ٌقٌم األخالق الكونفوشة و دورها فً تجسٌد ال -

 ٌحترم أخالقٌات الشعوب و دورها على المستوى االنسانً. -

 

 مدخل إشكالً:
ٌرى الفٌلسوف الفرنسً روسو أن فً قرارة النفوس مبدأ فطرٌاً للعدل و الفضٌلة نقٌس إلٌه أفعالنا و 

 فة.افعال سوانا من الناس و نحكم علٌها بالخٌر أو السوء و هذا المبدأ هو الذي أسمٌه العاط
 ناقش هذا الرأي مع زمالئك و استنتج:

 هل االنسانٌة برأٌك صٌرورة و ما عالقة القٌم األخالقٌة فً ذلك؟ -

 هل الخٌر هو من صمٌم الطبٌعة البشرٌة أم أن المجتمع هو من ٌجعلنا أخالقٌون و أخٌار. -

القانون و الضبط هل ترى أن األولوٌة للضمٌر الداخلً فً االنسان لتجسٌد السلوك األخالقً أم  -
 االجتماعً.

 من هو كونفوشٌوس ؟ .31
ق1م فً فترة شّكل فٌها العنف والتآمر الطابع السابد للساحة السٌاسٌة، وشكل الغش والخداع  555ولد كونفوشٌوس عام 

ٌل من أساس المإامرات التً حلت محل الحكم السٌاس1ً وكانت عوالب هذه المإامرات والحروب أبعد من المدرة على التخ
 إلٌه من فمر ومعاناة وموت1  حٌث ما أدت

 
رأى كونفوشٌوس أن مشكبلت الشعب تنبع من السلطة الحاكمة، التً تمارس بغٌر مبدأ أخبللً، ولمجرد تحمٌك مصلحة 

الحاكم ورفاهٌته فحسب، فبل عجب إذاً أن نجده ٌدعو إلى اإلصبلحات االجتماعٌة، التً من شؤنها أن تسمح بؤن تدار 
 ومة لمصلحة الناس جمٌعا1ً الحك

 
111ولد شدد على أن ذلن ٌمكن المٌام به إذا كان أعضاء الحكومة ممن ٌتمٌزون بؤلصى لدر من االستمامة الشخصٌة، 

 وٌتفهمون احتٌاجات الناس، وٌهتمون بمصالحهم وسعادتهم لدر اهتمامهم بؤنفسهم1

الوحدة التعلیمیة الثالثة
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 ما هً الكونفوشٌة ؟ .31
حرٌاً بإنجازه لنفسن" من أهم مبادئ اإلصبلح التً ظهرت فً سٌاق المرحلة السابمة على كان مبدأ "أنجز للناس ما كنت 

كونفوشٌوس، وهو مبدأ ناتج عن تؤمبلت فً الشروط المطلوبة لمجتمع مثال1ً وٌنظر المولف الذي ٌشكل أساس هذه 
بممدور الناس معرفة أنفسهم وتنظٌمها  التؤمبلت إلى معرفة اإلنسان على أنها أكثر أهمٌة من معرفة الطبٌعة، فإذا لم ٌكن

 ؤسرها وأن ٌسٌطروا علٌها ؟ فكٌف لهم أن ٌؤملوا فً أن ٌعرفوا الطبٌعة ب
 

ولم ٌبحث كونفوشٌوس عن أساس الطٌبة واألخبلق خارج البشر، فداخل اإلنسانٌة ذاتها ٌوجد مصدر الطٌبة والسعادة 
 .جعل الكونفوشٌة نزعة إنسانٌة أكثر منها نزعة طبٌعٌةاإلنسانٌتٌن وبنٌتهما1 وهذا المولف نفسه هو الذي ٌ

 تعالٌم كونفوشٌوس .31

 إن تعالٌم كونفوشٌوس األساسٌة متضمنة فً أربعة كتب :

 وهً ألوال كونفوشٌوس لتبلمٌذه، ولد لاموا بجمعها وتنسٌمها1  1 مختارات كونفوشٌوس :5

 حكم1 التراحات كونفوشٌوس الخاصة بنظام ال 1 العلم العظٌم :2

 تعالٌم تُنسب إلى كونفوشٌوس حول تنظٌم الحٌاة1  1 عمٌدة الوسط :3

 ح على متن مبادئ كونفوشٌوس1 شرو : 1 كتاب منشٌوس4

وجوهر تعالٌم كونفوشٌوس المتضمن فً هذه الكتابات ٌُعبر عنه بالمول بؤن الشخص ٌمكن أن ٌصبح عظٌماً فً السلون 

 1بللات مع اآلخرٌن، من خبلل تطوٌر لجوانب إنسانٌته الداخلٌةالشخصً والحٌاة الخاصة، وكذلن فً الع

 فلسفة كونفوشٌوس .31

بؤن البشر موجودات مطلمة ٌُعد أهم معالم النزعة اإلنسانٌة، ولهذا المول معنى خاص، على نحو ما ٌمكن فهمه من   االلتناع
لطبٌعة1 وتُعتبر الطبٌعة وفماً للنزعة الطبٌعٌة أو العالم خبلل ممارنة النزعة اإلنسانٌة، والنزعة الطبٌعٌة، والنزعة الفابمة ل

البلإنسانً مطلمة، وهنا تُستمد مبادئ الفعل والحٌاة اإلنسانٌة من الطبٌعة، فالبشر ٌجب أن ٌتصرفوا بطرق معٌنة ألن العالم 
 هو ما هو علٌه، وٌجب أن تكون أفعال اإلنسان متسمة مع أفعال الطبٌعة1 

 
الفابمة للطبٌعة، فهنان لوة أو لدرة غٌر إنسانٌة، أو غٌر طبٌعٌة، ٌُنظر إلٌها على أنها مطلمة، وٌنظر إلى  أما وفماً للنزعة

هذه الموة الفابمة للطبٌعة باعتبارها تنظم كبلً من الطبٌعة والبشر، وتجعلهم خاضعٌن لها1 ووفماً لهذه الرإٌة فإن اكتشاف 
أمر ٌتعلك باكتشاف الكٌفٌة التً لصدت بها هذه الموة الفابمة للطبٌعة أن الكٌفٌة التً ٌجب أن ٌتصرف بها البشر هو 

 ٌتصرفوا1 وفً دٌانة التؤلٌه فإن هذا لد ٌُنظر إلٌه باعتباره أمراً خاصاً بمعرفة إرادة اإلله وتنفٌذها1

 Jenجٌن  .31
كلمة جٌن بطرق شتى، ومن هذه ٌمول كونفوشٌوس إن ما ٌجعل البشر إنسانٌٌن على نحو فرٌد هو "جٌن"، ولمد تُرجمت 

الترجمات : الفضٌلة، اإلنسانٌة، اإلحسان، الرجولة الحمة، الطابع األخبللً، الحب، الخٌر اإلنسانً، وطٌبة الملب اإلنسانٌة1 
 على الملب ولٌس على العمل1  وتكشف ترجمة كلمة جٌن بطٌبة الملب اإلنسانٌة عن التشدٌد الصٌنً

 
اً للجٌن، وربما ٌعكس هذا فهمه لكون طرٌك اإلنسانٌة هو طرٌك شخصً إلى حد كبٌر، وٌكمن ال ٌمدم كونفوشٌوس تعرٌف

فً أعماق كل مخلوق بشري1 لكنه كان ٌتحدث مع أتباعه عن جٌن وعندما سؤله أحد تبلمٌذه عما هً جٌن رد لاببلً "إنها 
 حب البشر"1 

 
هما إذا تم تحمٌمهما عن طرٌك مخالف لمبادئ األخبلق، "ٌرغب كل إنسان فً الثروة والشرف، ولكن ٌمول كونفوشٌوس :

فإنه ال ٌنبغً اإلبماء علٌهما1 وٌكره كل إنسان الفمر وتواضع المرتبة، ولكن إذا لم ٌكن باإلمكان تجنبهما إال بمخالفة 
 ة، فإنه ال ٌنبغً تجنبهما"1 المبادئ األخبللٌ

 
 فعل اإلنسان1ً تشٌر هذه العبارة إلى أن "جٌن" هً المبدأ المطلك لل
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"إن المثمف الحازم، ورجل اإلنسانٌة )أي الجٌن(، ال ٌسعى لط للحٌاة على حساب اإلضرار باإلنسانٌة  كما ٌمول أٌضاً :

 )الجٌن(1 وهو ٌإثر التضحٌة بحٌاته لكً ٌحمك اإلنسانٌة"1

 ما الذي ٌعنٌه العٌش وفماً لنهج "الجٌن" ؟ .31
اً للجٌن ٌمتضً تطوٌر طٌبة للب المرء اإلنسانٌة، ومد نطاق هذه الطٌبة المطورة إلى فهم أتباع كونفوشٌوس أن العٌش وفم

اآلخرٌن1 وهكذا فإن تسٌنج تسو ٌذكر أتباع كونفوشٌوس اآلخرٌن بؤن "نهج معلمنا ال ٌعدو أن ٌكون ٌمظة الضمٌر 
 واإلٌثار"1 

 
نها، بٌنما ٌتمثل اإلٌثار فً مد نطاق الجٌن إلى وتتمثل ٌمظة الضمٌر فً التطوٌر الحرٌص إلنسانٌة المرء واإلفصاح ع

اآلخرٌن1 ونحن هنا بإزاء مبدأ المبادلة، الذي ٌشكل أساس لاعدة كونفوشٌوس الذهبٌة الشهٌرة، أي "عامل اآلخرٌن بما 
 تحب أن ٌعاملون به" أو "ال تفعل باآلخرٌن ما ال ترٌد أن ٌفعلوه بن"1

31. Li ًل 
أساس اإلنسانٌة، فمد أدرن كونفوشٌوس أن الحاجة ماسة فً الحٌاة الٌومٌة إلى أدلة  على الرغم من أن "الجٌن" هً

مبّشرة أكثر وأشد تعٌٌنا1ً ولد وجد هذه األدلة المتعٌنة فً لواعد اللٌالة أو آداب المجتمع )لً( التً تحكم العادات والمراسم 
 العصور1 والعبللات التً تم االعتراف بها من خبلل ممارسة الناس لها عبر

 
 "أن ٌسٌطر المرء على نفسه وأن ٌعود إلى آداب المجتمع )لً( تلن هً اإلنسانٌة )جٌن("1  ٌمول كونفوشٌوس :

 
تشٌر السٌطرة على النفس فً عبارة كونفوشٌوس السابمة إلى تنمٌة النفس، التً تمهر األنانٌة، وتغرس الخواص الداخلٌة 

مة الشخصٌة1 وٌبدو من الواضح أن كونفوشٌوس ٌنظر إلٌها باعتبارها أساس لئلنسانٌة، التً تشمل اإلخبلص واالستما
"لً" )آداب المجتمع(، إذ ٌضٌف على الفور : "إذا كان بممدور إنسان ) وٌمصد الحاكم( أن ٌسٌطر على نفسه لٌوم واحد، 

نسانٌة تعتمد على المرء نفسه"1 وأن ٌعود إلى اللٌالة، فإن كل ما تحت السماء سٌعود إلى اإلنسانٌة )جٌن(، وممارسة اإل
وٌشٌر هذا إلى أن "الجٌن" هً أساس "لً"، وأن ما ٌجعل "لً" أساساً للسلون هً الحمٌمة المابلة بؤن "لً" تتفك مع 

 "جٌن"1 
 

  * ما معنى كلمة "لً" ؟
بة له ولسابمٌه1 وتعنً لفهم األهمٌة التً ٌعلمها كونفوشٌوس على "لً" ٌتعٌن علٌنا أن نفحص معانً هذا المفهوم، بالنس

كلمة "لً" العدٌد من األشٌاء، فهً تعنً الدٌن، وتعنً المبدأ العام للنظام االجتماعً، وتعنً كٌان الممارسات االجتماعٌة 
 تعنً الطموس واالحتفاالت1  واألخبللٌة بؤسره، الذي علمه كونفوشٌوس، وأضفى علٌه طابعاً عمبلنٌاً، كما أنها

 
لعبللات االجتماعٌة المحددة بوضوح مع موالف نهابٌة من جانب كل طرف تجاه الطرف اآلخر، الحب فً وتعنً نظاماً من ا

حالة اآلباء، الوالء البنوي فً حالة األبناء، االحترام فً حالة اإلخوة األصغر، الصدالة فً حالة اإلخوة األكبر، الوالء بٌن 
لى الخٌر فً حالة الحكام، وهً تعنً االنضباط األخبللً فً السلون األصدلاء، االحترام للسلطة بٌن الرعاٌا، والنزوع إ

 الشخصً، وتعنً اآلداب العامة فً كل شًء1 
 

وبما أن "لً" على هذا المدر من األهمٌة فً الفلسفة الكونفوشٌة، فإنه من المناسب أن نموم باستكشاف هذا المفهوم من 
 كل من وجهة نظر تارٌخه، ومن منظور محتواه1

 أ لً : المفهوم الدٌنً .31
إن ألدم مفهوم لكلمة "لً" هو دٌنً، حٌث ٌُعنى بطموس الممارسات الدٌنٌة، وسرعان ما أصبح ٌشٌر إلى طموس أخرى، 
مثل طموس الزواج واالحتفاالت العسكرٌة والحكومٌة، وٌتوافك هذا المعنى من معانً "لً" مع مجموعة تفصٌلٌة، بشكل 

عراف التً تتطلب مراعاة منضبطة فً المٌام بؤنشطة مختلفة، ذات طابع دٌنً أو اجتماعً أو بآخر، من المواعد واأل
 أساسا1ً
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 ب لً : المفهوم االجتماعً .31
ٌشٌر المفهوم الثانً من مفاهٌم "لً" إلى مجموعة عرفٌة من ألوان السلون االجتماعً، وبهذا المعنى فإن "لً" تحل 

أنها تختلف عن المانون المكتوب فً أنها إٌجابٌة، ولٌست سلبٌة بمعنى أنها تمول محل المانون المكتوب، على الرغم من 
"افعل هذا" بدالً من "ال تفعل هذا"، وهً ال تجلب معها العماب التلماب1ً وٌُفترض بشكل عام أنها تشٌر إلى سلون 

 األرستمراطٌة ولٌس العامة1

 ج لً : المعنى الموسع .31
معانً "لً" هو أي شًء مناسب، بمعنى أنها تتوافك مع أعراف اإلنسانٌة )أي جٌن(1 وهذا المعنى الثالث والموسع من 

المعنى الثالث من معانً لً هو الذي ٌُعّد أكثر أهمٌة لفهم كونفوشٌوس، على الرغم من أن هذا األخٌر ٌستخدم اصطبلح 
ا بالبعض اآلخر1 وهً كلها تشٌر إلى أعمال "لً" بكل معانٌه، ولٌس هذا باألمر المدهش، حٌث أن معانً لً مرتبطة بعضه

 علنٌة وطموسٌة، أعمال تشكل شعابر الحٌاة المهمة1

 -هسٌاو  - Hisaoوالء األبناء  .31

أكد كونفوشٌوس أهمٌة العابلة فً تطوٌر "جٌن"، ألن العابلة تشكل البٌبة االجتماعٌة المباشرة للطفل، ففً العابلة ٌتعلم 
بهم، حٌث ٌؤتً اآلباء أوالً فاإلخوة واألخوات واأللارب، ثم باتساع النطاق التدرٌجً، اإلنسانٌة الطفل احترام اآلخرٌن وح

 كافة1 ولد لال توتسو، وهو أحد أتباع كونفوشٌوس، إن "الوالء البنوي واالحترام األخوي هما جذر اإلنسانٌة"1 
 

ؤوالً، ولبل كل شًء، ٌتم تولٌر األبوٌن، ألن الحٌاة "هسٌاو"، أو الوالء البنوي، هو فضٌلة تولٌر العابلة واحترامها1 ف
نفسها متولدة عنهما، وفً غمار إظهار التولٌر للوالدٌن، من المهم حماٌة الجسم من أن ٌلحك به أذى، حٌث إن الجسم من 

ن من خبلل حسن األبوٌن، ومن هنا فإن حماٌة الجسم هً تكرٌم لؤلبوٌن، بل أكثر من ذلن فإن التولٌر ٌنبغً إظهاره لؤلبوٌ
 السلون فً الحٌاة، وجعل إسهامهما معروفاً ومبجبل1ً 

 
وإذا لم ٌكن بممدور المرء أن ٌشرف اسم أبوٌه فعلٌه أال ٌجلب لهما الخزي والعار، على األلل1 وهكذا فإن "هسٌاو" ال 

طفً والروح1ً ومن المهم بالمدر ٌتمثل فً الرعاٌة البدنٌة من جانب المرء بوالدٌه فحسب، وإنما كذلن فً جلب الثراء العا
نفسه أن تكون أهدافهما وأغراضهما التً لم تتحمك هً نفسها، بعد موتهما، أهداف أبنابهما وأغراضهم، بل إن هذا أكثر 

 أهمٌة من تمدٌم المرابٌن إلى روح الوالدٌن الراحلٌن1 
 

بلة تإثر فً األفعال خارج المحٌط العابلً، وتصبح ولكن "هسٌاو" لٌس فضٌلة عابلٌة فمط، فهذه الفضٌلة التً تنشؤ فً العا
من خبلل اتساع نطالها فضٌلة أخبللٌة واجتماعٌة1 وعندما ٌتعلم األطفال احترام أبوٌهم وتولٌرهم، فإن بممدورهم أن ٌحبوا 

ما ٌوجه حب إخوتهم وأن ٌحترموهم1 وعندما ٌحممون ذلن فإن بإمكانهم أن ٌحبوا اإلنسانٌة بؤسرها وأن ٌحترموها1 وعند
 اإلنسانٌة كل األفعال فإنهم ٌتصرفون وفماً إلنسانٌتهم، أو وفماً للجٌن، وهكذا فإن بداٌات "جٌن" إنما توجد فً "هسٌاو"1

31.  ًٌYi 
تُترجم "ًٌ" عادة على أنها االستمامة، ولد شّدد علٌها كونفوشٌوس باعتبارها ضرورٌة لتطوٌر "جٌن"، وهً تدلنا على 

للتصرف فً موالف محددة، بحٌث إننا نكون على توافك مع "جٌن"، وهكذا فإن )ًٌ( هو االستعداد الطرٌك الصحٌح 
األخبللً للمٌام بالسلون والمدرة على إدران ما هو صحٌح فً آن معاً، وهً لدرة تعمل كنوع من الحس أو الحدس 

 األخبلل1ً 
 

ي ُطّوِّرت إنسانٌته، والذي تفتحت مداركه ونضج و )ًٌ( و )هسٌاو( و )جٌن( هً خصابص الشخص األسمى، الشخص الذ
وعٌه1 وهذا الشخص األسمى هو نمٌض الشخص الضبٌل أو المنحط الذي لم تتفتح مداركه أخبللٌاً والذي ٌتصرف بوحً 

 الغرٌزة ومن أجل النفع1 
 

بالشخص إلى تجسٌد  ولد كان كونفوشٌوس ممتنعاً بؤن العناٌة باإلنسانٌة من خبلل )لً( و)هسٌاو( و)ًٌ( سوف تفضً
شخصً للفضٌلة، األمر الذي سٌسفر عن مجتمع منظم خٌر تنظٌم1 ولٌس هنان تمٌٌز حاد هنا بٌن األخبلق والسٌاسة، فإذا 
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كان الناس صادلٌن مع أنفسهم، وٌتسمون باإلخبلص، فإنهم سٌجسدون الفضابل المختلفة، وإذا ما لام كل شخص بهذا فمن 
 دة ونظام اجتماعً تعمه السعادة1المإكد أنه ستكون حكومة جٌ

 الحكم عن طرٌك الفضٌلة ..31
 

لد تبدو فكرة الحكم عن طرٌك الفضٌلة، أو الخٌر، ولٌس عن طرٌك المانون بالغة الغرابة بالنسبة لؤلذن الغربٌة، ولكن 
وتوبٌا موضع الحكم عن طرٌك الفضٌلة هو على وجه الدلة ما كان كونفوشٌوس ٌؤمل فً تحمٌمه، ولبل وضع هذه الٌ

 التساإل، ٌتعٌن علٌنا دراسة العبللات المختلفة بٌن الفضابل المتجسدة فً جٌن1 
 

  * ٌضم كتاب "العلم العظٌم" أكثر العبارات شموالً للفلسفة الكونفوشٌة :
 

لحٌاة الوطنٌة، "كان المدماء الذٌن رغبوا فً الحفاظ على الطابع المتجدد والنمً لسكان المعمورة ٌنطلمون أوالً لتنظٌم ا
وعندما أرادوا تنظٌم الحٌاة الوطنٌة كان علٌهم االنطبلق أوالً لتنظٌم حٌاتهم العابلٌة، ولما أرادوا تنظٌم حٌاتهم العابلٌة كان 

علٌهم االنطبلق أوالً لكً ٌعٌدوا النشاط لملوبهم1 ومن أرادوا إعادة النشاط لملوبهم كان علٌهم أن ٌبدإوا أوالً لتحمٌك 
نواٌاهم وتطهٌر للوبهم، ولما أرادوا تحمٌك إخبلص نواٌاهم وتطهٌر للوبهم كان علٌهم أن ٌعملوا أوالً لتحمٌك إخبلص 

 محٌص األشٌاء1 المعرفة الحمة، وتحمٌك المعرفة الحمة ٌعتمد على ت
 

عندبٍذ مخلصة1 وعندما وعندما ٌجري تمحٌص األشٌاء، فإن المعرفة تتحمك1 وعندما بلغوا المعرفة الحمة أصبحت اإلرادة 
تصبح اإلرادة مخلصة فإن الملب ٌعود إلٌه النشاط، وعندما ٌعود النشاط إلى الملب فإن الحٌاة الشخصٌة تتم رعاٌتها ، 

وعندما تتم رعاٌة الحٌاة الشخصٌة فإن الحٌاة العابلٌة تنتظم، وعندما تنتظم الحٌاة العابلٌة فإن الحٌاة الوطنٌة تغدو منظمة، 
 تنظم الحٌاة الوطنٌة فإن السبلم ٌسود العالم"1وعندما 

 أهمٌة التعلٌم ..31

بالعودة إلى االلتباس السابك من كتاب )العلم العظٌم(، وبمراجعة العناصر األخبللٌة السٌاسٌة الثمانٌة، نبلحظ أن التعلٌم )أو 
، وهو ٌحتل مولع المحور بالنسبة تمحٌص األشٌاء( ٌمثل عنصراً أساسٌاً من عناصر الفلسفة االجتماعٌة الكونفوشٌة

 للعناصر األخرى1 
وتشدد الكونفوشٌة على فلسفة معٌنة فً التعلٌم تإكد أن الهدف األكثر أهمٌة هو الوصول إلى معرفة اإلنسان، فمن 

من الضروري معرفة كل من طبٌعة اإلنسانٌة، وطبٌعة األشٌاء1 فمن خبلل التعلٌم وحده سٌعرف الناس أنفسهم والعالم، و
ما تنسجم الصعب، دون هذه المعرفة، أن ٌتم تنظٌم الحٌاة بحٌث تنسجم مع أمور العالم، فالسبلم والسعادة ال ٌسودان إال عند

 الحٌاة مع العالم1 
ووفماً لكونفوشٌوس فإن المعرفة الحمة تنشؤ عندما تتم معرفة جذر األشٌاء أو أساسها، فلكً ٌمضً المرء على الشر علٌه 

 لمضاء على أسبابه1 أن ٌبدأ با
غٌر أن أهم معرفة هً معرفة الناس، ولٌس المعرفة التً تدور حول األشٌاء الخارجٌة، فالمعرفة فً الممام األول هً 

 معرفة "من وماذا ٌكون المرء؟"، وهذا ٌعنً معرفة المبادئ التً على أساسها ٌتصرف المرء1 
المعرفة، فهو ٌعنً بذلن معرفة اإلنسان بنفسه، والمعنى الممصود هو وعندما ٌمول إن اإلرادة تصبح مخلصة حٌنما تتوافر 

 أن من ٌمتلن ناصٌة المعرفة الذاتٌة لن ٌخدع نفسه فٌما ٌتعلك بدوافع أفعاله والمبادئ التً تحكمها1

 مثالٌة منشٌوس ..31

 5-مثالٌة منشٌوس 1أ ..31

ل فضٌلة وخٌر وأساسهما، كما وافمه على أن )لً( وافك منشٌوس كونفوشٌوس على أن الجٌن أمر أساسً، وأنه نبع ك
مطلوبة لتنمٌة الجٌن، واعترف بؤن هسٌاو هً نمطة االنطبلق إلى الخٌر، لكنه أسند دوراً أكثر أهمٌة إلى )ًٌ(، فهً 
ن تحتوي المفتاح المفضً إلى تنمٌة الجٌن ورعاٌتها1 وٌرجع السبب فً التؤكٌد على أهمٌة )ًٌ( إلى تمٌٌز منشٌوس بٌ

الخٌر والصواب، ذلن أن الجٌن تشٌر إلى الخٌر الذي هو أساس الطبٌعة اإلنسانٌة، ولكن )ًٌ( تشٌر إلى صواب األفعال 
اإلنسانٌة، والحاجة إلى هذا التمٌٌز مردها إلى الحمٌمة المابلة بؤنه على الرغم من أن كل الناس ٌمتلكون الجٌن فإنهم ال 

 ٌتصرفون جمٌعاً بطرٌمة صاببة1 
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النسبة لمنشٌوس فإن المشكلة تمثلت فً تفسٌر وجود الشر فً العالم، ذلن أنه إذا كان الشر راجعاً إلى األفعال الخاطبة، وب

 فإنه ٌصبح من الضروري التمٌٌز بٌن صواب األفعال وخٌر الطبٌعة البشرٌة1

 

 2-مثالٌة منشٌوس 1ب ..31

بٌنما مٌز منشٌوس بٌنهما1 وٌعتمد منشٌوس أن الناس  نظر كونفوشٌوس إلى الخٌر والصواب على أنهما شًء واحد،
 البشر أخٌار بحكم طبٌعتهم1  ٌحظون بخٌر فطري، وأن كل

 
ولكن إذا تم التسلٌم بهذا الخٌر الطبٌعً لدى البشر، فكٌف ٌعلل المرء وجود الشر فً العالم؟ ٌمول منشٌوس إن الشر 

 الموجود فً العالم له ثبلثة مصادر:
 
 ارجٌة، فالمجتمع والثمافة مسإوالن عن وجود األعمال الخاطبة والشر فً العالم1 1 الظروف الخ5
 1 التخلً عن النفس1 2
 1 عدم تغذٌة المشاعر والحواس31

 والعٌة هسون تسو ..31
 ٌمول هسون تسو إن الطبٌعة اإلنسانٌة شرٌرة أصبلً، إذ ٌمتلن البشر بداٌات الشر فً رغبتهم الكامنة فً الربح والمتع،

 ومن خبلل المإسسات االجتماعٌة والثمافة ٌصبح الناس أخٌارا1ً 
 

والمشكلة بالنسبة لهسون تسو هً إٌضاح كٌف أنه إذا كان البشر ٌولدون أشراراً فإن بممدورهم أن ٌصبحوا أخٌاراً، وهو 
ثمافً ٌجٌبان نتٌجة الدافع إلى ٌذهب إلى المول بؤن الخٌر ٌجًء كنتٌجة للتنظٌم االجتماعً والثمافً، والنظام االجتماعً وال

 حٌاة أفضل والحاجة إلى التغلب على المخلولات األخرى ولوى الطبٌعة، األمر الذي ٌتطلب التعاون المتبادل بٌن الناس1 
 

 بذلن ٌصبح من الواضح أن الناس ٌتطلبون التنظٌم االجتماعً، وٌصبح السإال األهم: 
 

  كٌف ٌجلب التنظٌم االجتماعً الخٌر؟
 
إجابة هسون تسو عن هذا السإال هً أن التنظٌم االجتماعً ٌمتضً لواعد للسلون، وإتباع هذه المواعد من شؤنه أن و

ٌجلب الخٌر1 ونظرٌته هً أن الناس ٌولدون برغبات ال ٌتم إشباع بعضها عادة، وعندما تظل الرغبات غٌر مشبعة، فإن 
عدد كبٌر من األشخاص ببذل لصارى جهودهم إلشباع رغباتهم الناس ٌبذلون لصارى جهودهم إلشباعها، وعندما ٌموم 

 المتضاربة دونما لواعد أو لٌود ٌنشؤ تنافس وصراع ٌجلبان الفوضى، األمر الذي ٌضر بالجمٌع1

 كونفوشٌوس، منشٌوس، هسون تسو ..31
من هذٌن الفٌلسوفٌن لم لام هسون تسو ومنشٌوس بتموٌة فلسفة كونفوشٌوس االجتماعٌة، وما حدث تارٌخٌاً هو أن أٌاً 

ا النحو ٌتم رفضه تحبٌذاً لآلخر، وإنما أضٌفت مثالٌة منشٌوس ووالعٌة هسون تسو معاً إلى فلسفة كونفوشٌوس، وعلى هذ
 اكتملت الكونفوشٌة1 

 
ترشد  فمن خبلل تبنً وجهتً النظر كلتٌهما دعمت الكونفوشٌة احترام الضوابط الداخلٌة، مستخدمة المشاعر الداخلٌة كؤدلة

للسلون الصحٌح، واحترام الضوابط الخارجٌة، مستخدمة المواعد االجتماعٌة كؤدلة للسلون، وهذا ٌكافا استخدام كل من 
 معاٌٌر الضمٌر الداخلٌة ومعٌار المانون الخارجً لتحدٌد الكٌفٌة التً ٌنبغً أن ٌعٌش المرء وفمها1
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 أسبلة التموٌم:

 من هو كونفوشٌوس؟ -

 الفلسفة الكونفوشٌة.اشرح معنى  -

 حدد معنى النزعة االنسانٌة فً الكونفوشٌة و قارنها بالنزعة الطبٌعٌة و النزعة الفائقة للطبٌعة. -

 وضح جٌن و عالقتها فً تجسٌد إنسانٌة البشر فً الكونفوشٌة. -

 اشرح العالقة بٌن جٌن و لً فً الكونفوشٌة. -

 ٌة والء األبناء فً ذلك.لمجتمع عامة و أهمبٌّن كٌف ٌنتشر السلوك األخالقً من العائلة إلى ا -

 .اشرح العالقة بٌن جٌن و لً و هسٌاو فً ترسٌخ السلوك األخالقً على المستوى االنسانً -
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 المفاهٌم األساسٌة:

 –ضعف اإلرادة  –اإلرادة  –الحكمة  –الفضٌلة  –االعتدال  –العقالنٌة  –الحٌاة األخالقٌة  –السعادة 
 السلوك. –المعرفة  –الفضٌلة كتوازن 

 

 األهداف الخاصة:
 

 ٌتعرف الطرٌقة التً ٌجب أن نعٌش وفقاً لها فً رأي سقراط. -

 ٌجب أن نعٌش وفقاً لها فً رأي أرسطو.ٌتعرف الطرٌقة التً  -

 ٌقارن بٌن وجهتً نظر كل من سقراط و و أرسطو أخالقٌاً. -

 ٌعدد أصناف البشر وفقاً لما ٌرونه سعادة عند سقراط. -

 ٌستنتج مصدر السعادة الحقٌقٌة عند أرسطو. -

 ٌناقش مشكلة ضعف اإلرادة عند أفالطون. -

 ٌشرح معنى الفضٌلة كتوازن. -

 القة بٌن المعرفة و السلوك فً اإلرادة.ٌبٌّن أهمٌة الع -

 إلرادة فً بناء الحٌاة األخالقٌة.ٌقٌّم أهمٌة ا -
 

 ممدمة .41
استعرضنا فً الفصل السابك محاوالت الفلسفات الشرلٌة لإلجابة على السإال "كٌف ٌجب أن نعٌش؟"، ودرسنا 

سنتطرق فً هذا الفصل لمحاوالت على وجه التحدٌد أهم فلسفتٌن فً الشرق، وهما البوذٌة والكونفوشٌة1 و
 الفالسفة الغربٌٌن لإلجابة على السإال نفسه1 

 
ٌتحول الحدٌث عن الفلسفة الغربٌة إلى الحدٌث عن أهم الفالسفة اإلغرٌك الذٌن لدموا للفلسفة عامة، وللفلسفة 

 الغربٌة خاصة، إسهامات ما زالت تعتبر حتى ٌومنا هذا من أساسٌات الفلسفة1

 

 إشكالً:مدخل 
 به.لو كانت السعادة قائمة فً المباهج الجسدٌة، لكان ٌمكننا أن نعتبر الثٌران سعٌدة عندما تجد علفاً تقتات 

 )هرقلٌطس(                                                                                                
 استكشاف أولً:

 
مطلب إنسانً، تفّحص قول هرقلٌطس وبٌّن دور تلبٌة الحاجات الجسدٌة فً كلنا ٌعرف أن السعادة  -

 تحقٌق السعادة.

 إذا كانت اللذات الجسدٌة ال تكفً لتحقٌق السعادة، ما الذي ٌضمن لنا السعادة الحقٌقة برأٌك؟ -

 قٌة؟إذا استطعنا أن نربط بٌن السعادة و تحقٌق القٌم األخالقٌة، فما هو رأٌك بمصدر القٌم األخال -

 ؟ وضح رأٌك.لمجرد أن اإلله أمرنا بها بقٌم سلبٌة هل ستصبح إٌجابٌةلو أمرنا اإلله  -

الوحدة التعلیمیة الرابعة
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 سمراط .41
لبل المٌالد، وهو ٌعتبر بحك أبا   999و   474ولد سمراط فً أثٌنا بعد عشر سنوات من وفاة كونفوشٌوس، وعاش بٌن 

 الفلسفة الغربٌة1 
 

 لم ٌهتم كثٌراً بفلسفة الطبٌعة، بل كان مهتماً بالمشاكل السٌاسٌة واألخاللٌة1 
 

 وضع سمراط طرٌمة للنماش كانت تعتمد على طرح أسئلة على الناس حول لضاٌا ٌفترض أنهم ٌعرفون عنها شٌئاً ما1 
 

المفهوم ٌبدأ بتفسٌر معناه وتفحصه  كان ٌبدأ بطرح سإال حول تعرٌف العدالة مثالً، وبعد أن ٌمدم أحد ما تعرٌفاً لهذا
بطرٌمة نمدٌة1 وعند العثور على خلل ما فً التعرٌف تعاد صٌاغة المفهوم لتجنب هذا الخلل، ثم ٌعٌد تفحص المفهوم الجدٌد 

 إلى أن ٌتم العثور على خلل آخر1 كان سمراط ٌتابع هذه اإلجرائٌة طالما أنه ٌرٌد أن ٌتكلم اآلخرون1
 

 حٌاة سمراط .41

لم ٌإلف سمراط الكتب خالل حٌاته، بل كان ٌعلم الناس عبر فتح الحوارات معهم، وطرح األسئلة التً ٌعتمد الناس أنهم 
 ٌعرفون اإلجابة علٌها، لٌبٌن لهم ثغراتها وٌدفعهم إلى محاولة إعادة طرح السإال للوصول إلى إجابات أكثر دلة1 

 
لذٌن تمٌز عدد منهم فٌما بعد وعرفوا بتالمٌذه، ولد كان أفالطون أهم تالمذة كان سمراط ٌتوجه بالتعلٌم إلى عامة الناس، ا

سمراط، بل إنه هو من نمل تعالٌم معلمه من خالل كتبه التسعة والثالثٌن، والتً ُعرفت بالجدلٌات، حٌث كان سمراط 
 الشخصٌة الرئٌسة الحاضرة دوماً فً كتابات أفالطون1 

 
د بعد أن حوكم بتهمة إفساد شباب أثٌنا وعبادة آلهة مزٌفة، ولد واجه سمراط الموت لبل المٌال 999أعدم سمراط عام 

 برباطة جؤش فاجؤت تالمٌذه1
 

 سمراط واألخالق .41
اهتم سمراط بمسؤلة أسس األخالق، وطرح أسئلة من النمط: "هل ٌرٌد هللا الخٌر ألنه خٌّر، أم أننا نعتبر أن أمراً ما خٌر ألن 

 هللا ٌرٌده؟" 
 

  * ٌمكن إعادة صٌاغة هذا السإال بصٌغة أخرى:
 

 هل جودة األخالق هً لٌمة مستملة بذاتها، أم أنها مرتبطة بؤمر آخر )رغبة هللا أو أوامره مثالً(؟ 
ٌعتمد الالهوتٌون )من ٌهود ومسلمٌن ومسٌحٌٌن( أن أمر هللا أو رغبته هً التً تجعل أمراً ما جٌداً أخاللٌاً، وبالتالً 

 ا العشر مثالً جٌدة فمط ألن هللا أمر بها، ولو أمر بعكسها ألصبحت الوصاٌا الجدٌدة هً الجٌدة أخاللٌا1ً فالوصاٌ
 

ووفماً لسمراط "فإن السعً وراء الحمٌمة باستخدام الطرق النمدٌة للتساإالت العمالنٌة" هً الطرٌمة التً ٌجب أن نعٌش 
 وفما1ً

 

 أرسطو .41

المٌالد، وهو أحد تالمذة أفالطون، لدم إسهامات واضحة فً كل حمول الفلسفة، كما فً  لبل 933و  984عاش أرسطو بٌن 
 حمل العلوم الطبٌعٌة1 

 
 كان أرسطو ٌإمن بالغائٌة، إذ كان ٌعتمد أن لكل شًء موجود غاٌة، وأن غاٌته هً التً تعطٌه شرعٌته وفائدته1 

 
عٌش" إلى التساإل عما هو جٌد بالنسبة لإلنسان، أي عما ومن هذا المنطلك فمد أعاد أرسطو السإال "كٌف ٌجب أن ن

ٌحمك الغاٌة من وجوده1 كان أرسطو ٌنظر إلى اإلنسان باعتباره "حٌوان عمالنً"، وبالتالً فالجٌد بالنسبة لإلنسان هو ما 
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عٌش1 كما كان ٌضمن تحمٌمه لطبٌعته العمالنٌة، أما السعادة فهً أكثر من مجرد شعور شخصً، إنها طرٌمة للتصرف وال
 ٌدعو إلى حٌاة االعتدال، فالفضٌلة بالنسبة ألرسطو هً أمر وسط بٌن حدٌن متطرفٌن1

 

 السعادة .41
لٌس كل الناس سعداء، لكن ما هً السعادة، وما الذي ٌإدي إلٌها ؟ وبكلمات أخرى: ما هً غاٌة الحٌاة النهائٌة التً 

 تستحك أن ٌسعى إلٌها اإلنسان ؟ 
 

  ر، وفماً لما ٌرونه سعادة، إلى ثالث فئات :صنف سمراط البش
 

ٌنظر معظم الناس إلى المتعة على أنها سبب السعادة : فالمال لشراء الحاجٌات التً تجلب اللذة، والطعام والشراب مصدر 
 لذة ومتعة، كذلن أٌضاً الجنس ومصادر التسلٌة1 

 
 تبطة بالمتعة على أشكالها، أي بالمتع الحسٌة1 تتؤلف هذه الفئة من غالبٌة الناس، وهً تعتمد أن السعادة مر

 
أما الفئة الثانٌة، والتً تضم شرٌحة هامة من البشر وإن كانت أصغر من الفئة السابمة، فهً ترى السعادة ناتجة عن 

 الشهرة والنفوذ، فبالشهرة ٌحمك اإلنسان ذاته وٌتمٌز عن عامة الناس1 
 

اً من الناس ترى أن السعادة تكمن فً الحكمة، وبذلن تمتصر هذه الفئة على الفالسفة لكن ثمة فئة ثالثة تضم عدداً للٌالً جد
 الذٌن ٌسعون دوماً إلى الحكمة والمعرفة1

 

 السعادة لٌست من المتعة أو الشهرة 1أ .41
ٌرى أرسطو أن المتعة لٌست سبباً للسعادة، فهً فً كل الحاالت مإلتة، ولد ٌفمدها المرء فً أٌة لحظة، خاصة أنها لٌست 

من منبع داخلً، بل مصدرها دوماً من الخارج، كما ٌمكن أن ٌحصل اإلنسان خالل حٌاته على العدٌد من المتع دون أن 
 ٌشعر بالسعادة1 

 
 : كون سبباً للسعادة1 وإلٌضاح هذه الفكرة نؤخذ المثال التالًأما الشهرة فال ٌمكن أن ت

 
لنفترض أنن وجدت طرٌمة مضمونة للغش وأنن واثك أن أحداً لن ٌكتشف ما تفعل، ولنفترض أنن تمكنت بهذه الطرٌمة من 

 ل تكون سعٌداً؟ التفوق فً كل امتحاناتن المدرسٌة، وأنن تفولت على جمٌع ألرانن وحصلت على كل المنح والجوائز، فه
 

كال، فهنان شًء ما أصٌل وحمٌمً لم تربحه، مع أنن لد كرمت، واحتفى بن اآلخرون1 وبالتالً فلٌست الشهرة مصدر 
 السعادة، بل المدرة على أن تكون شهٌرا1ً

 

 الحكمة تإدي إلى السعادة 1ب .41
الشهرة وسمو المكانة، بل من "كمال الروح"، أي ٌإمن أرسطو، لألسباب التً ذكرناها، أن السعادة ال تنجم عن المتعة أو 

 "أن تكون الروح أجود ما ٌمكن"1 وبالتالً فالسعادة هً الطٌبة والصالح والجودة، الجودة األخاللٌة1 
 

بالنسبة ألرسطو السعادة هً الحكمة، ولٌس أٌة معرفة، بل الحكمة التً هً "أن تعرف كٌف تسمو بروحن نحو الكمال"1 
 عرفة الفضٌلة، وبالتالً فالسعادة هً الفضٌلة )الطٌبة وجودة األخالق( التً تحتاج معرفتها إلى الحكمة1والحكمة هً م

 

 ما هً الحكمة ؟ 1ج .41
 إذا كانت السعادة هً الفضٌلة التً تحتاج معرفتها إلى الحكمة، ال بد أن نتساءل عندئذ ما هً الحكمة؟ 

 
معرفة حمٌمٌة، فالباحثون عن المتعة ٌعتمدون أن الجسد هو الذات، أما الذات  ٌعتمد أرسطو أن الحكمة تمتضً معرفة الذات

 الحمٌمٌة فهً الروح، ولكً ٌكون اإلنسان فضٌالً ٌجب أن ٌكون لادراً على التمٌٌز بٌن متطلبات الجسد ومتطلبات الروح1 
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 تعرف ما هو1 ن ترغب به، وأنأما الحرٌة فلٌست أن تفعل ما ترٌد، بل هً أن ترغب فٌما ٌجب أ

 
 البحث عن السعادة أمر محبط؟  لماذا نجد معظم الناس غٌر سعٌدٌن؟ لماذا ٌجد معظم الناس أن

 
 ألنهم ٌسعون نحو األهداف غٌر الصحٌحة )أي المتعة والشهرة(1 

 
 نسان هً الطٌبة وكمال الروح1 إن الغاٌة الوحٌدة التً تستحك أن ٌسعى إلٌها اإل

 
 دة تنطوي، بشكل أو بآخر، على محبة الذات، أي أنها متعلمة باحترام الذات1 لد ٌمول لائل إن السعا

 ما من ٌختار السٌئ فهو السٌئ1وبالنسبة لسمراط فإن الشخص الجٌد هو من ٌختار الجٌد، أ
 

كلما لل  وبذلن تكون "الجودة" موضوع وغاٌة الرغبة، ونحن نرغب بما نراه جٌداً، وبالتالً فكلما ازدادت خٌاراتنا السٌئة
ما ٌمكن أن نحبه فً أنفسنا1 وال ٌمكن للسٌئ أن ٌحب ذاته، بل هو ٌنفر منها، والسعادة هً أن تحب نفسن بحك، ال أن 

 تنفر منها، وال ٌمكن أن ٌتحمك هذا إال عبر الجودة األخاللٌة والطٌبة1
 

 الذات والفضٌلة فً الفلسفة اإلغرٌمٌة .41
ة واحدة مهما اختلفت مسمٌاتها، وهً واحدة فً نهاٌة المطاف ألنها نتاج الحكمة ٌعتمد الفالسفة اإلغرٌك أن الفضٌل

ومعرفة الذات، فالشجاعة والشفمة والحكمة والسٌطرة على النفس وحب العدالة، كلها فضٌلة واحدة تفضً باإلنسان إلى 
 الشعور بالسعادة1 

 
بٌن ما هو جٌد وما هو سٌئ، بٌن ما هو صحٌح وما هو وعندما ٌكون اإلنسان فضٌالً، تكون لدٌه المدرة على التمٌٌز 

 خاطئ، بٌن ما ٌجب فعله وما ٌجب عدم فعله1
 

 مشكلة ضعف اإلرادة .41

تجادل الفالسفة اإلغرٌك حول مسؤلة ضعف اإلرادة، فمد ٌكون اإلنسان فضٌالً، أي لادراً على التمٌٌز بٌن ما هو جٌد وما هو 
 نه وبٌن فعل ما هو جٌد مع أنه ٌعرفه1 سٌئ، لكن ضعف اإلرادة لد ٌحول بٌ

 
ٌعتمد سمراط أن ال وجود لما ٌسمى ضعف اإلرادة، فإما أن تكون فضٌالً وتفعل ما ٌجب فعله، وإما ال تفعل ما تراه جٌداً 

وبذلن لن تكون شخصاً فضٌالً، أما أفالطون فمد اعتبر أن حالة ضعف اإلرادة ال تلغً جودة الشخص، فمد ال ٌتمكن اإلنسان 
 من فعل ما ٌراه جٌدا1ً 

 
ٌبدو فٌها أن اإلنسان ٌصارع نفسه، فإرادته تماوم رغباته، ال بد إذاً من وجود مكونات مختلفة للروح )جوانب  لنؤخذ حالة

 الشخصٌة، أجزاء الذات( تتصارع فٌما بٌنها1
 

  أفالطون : الصراع الداخلً .41
اإلنسانٌة مكونة من ثالثة  لتفسٌر الصراع الداخلً الذي لد ٌعٌشه المرء إزاء بعض المشكالت، رأى أفالطون أن الروح 

 مكونات: 
 

األول هو العمل، أو العنصر العمالنً، وهو المسإول عن التفكٌر، أما العنصر الثانً فهو الرغبة، وتمثل العنصر الشهوانً 
لتً فً الروح اإلنسانٌة، وهً التً تدفع اإلنسان إلى السعً وراء الملذات الحسٌة، والمكون الثالث واألخٌر هو اإلرادة ا
تنشؤ عن العنصر الروحً، وٌتمٌز هذا العنصر عن الشهوانً بوضوح، لكن لد ٌلتبس على البعض التمٌٌز بٌنه وبٌن 

العنصر العمالنً، فالعنصر الروحً هو المسإول عن المشاعر اإلنسانٌة السامٌة التً تتولد فً للب اإلنسان وتجعله إنسانٌاً 
رادي الواعً، بل ٌعتمد على نوع من اإلدران الذي ٌتمٌز به اإلنسان عن سائر بمعنى ما، وهو ال ٌعتمد على التفكٌر اإل

 الكائنات1 
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ولدى مواجهة معضلة ما تبرز تجاذبات مختلفة بٌن هذه العناصر الثالثة: العمالنً إزاء الشهوانً، والشهوانً إزاء 

 الروحً، والعمالنً إزاء الروح1ً
 

 الفضٌلة كسٌطرة عمالنٌة ..41

لصراع الداخلً بانتصار أحد العناصر على العنصرٌن اآلخرٌن، ومن الواضح أنه لكً ٌكون اإلنسان فضٌالً فال بد أن ٌنتهً ا
ٌنتصر العنصر العمالنً، فهو الوحٌد المادر على توجٌه اإلنسان نحو الفعل الصحٌح الواجب اتخاذه1 إذ ٌعنً انتصار العنصر 

التً غالباً ما تكون على حساب سعادة اآلخرٌن، وعلى حساب سعادته، أما  الشهوانً أن المرء سٌتبع أهواءه وملذاته
 انتصار الجانب الروحً فمد ٌإدي باإلنسان إلى المٌام بؤفعال ال تتسم بالنضج1

 

 الفضٌلة كتوازن 4111
األطراف  وكما هو الحال فً الصراعات السٌاسٌة، فمد ال ٌنتهً الصراع بانتصار حاسم ٌحممه أحد األطراف على حساب

األخرى، بل لد ٌنتهً بشكل من التسوٌة تمبلها كافة األطراف، كذلن األمر أٌضاً بالنسبة للصراع بٌن مكونات الروح فمد 
 ٌكون من األفضل فً بعض الحاالت أن ٌلتزم كل مكون بدوره وال ٌطغى على العنصرٌن اآلخرٌن1 

 
 مة هذا النوع من التسوٌة، أو التوازن، بٌن أدوار العناصر الثالثة1وٌفسر أفالطون ضعف اإلرادة بعدم لدرة اإلنسان على إلا

 
 تضارب الواجبات 4113

لم ٌمتصر طرح مشكلة الصراع الداخلً الذي ٌنشؤ بٌن جوانب الروح اإلنسانٌة على الفالسفة الغربٌٌن، بل سبمهم إلى 

 د1 الرابع والثانً لبل المٌالطرحها فالسفة من الهند عاشوا بٌن المرنٌن 

 

( )وهو لائد محارب( وابن عمه Arjunaولد صاغ بعضهم هذه المشكلة فً لصٌدة على شكل حوار بٌن "أرجونا" )

 ( الذي ٌجسد اإلله "فٌشنا" Krishna"كرٌشنا" )

(Vishna( "المسإول حسب األساطٌر الهندٌة عن استمرار الكون بعد أن خلمه اإلله "براهمان )Brahman 1) 

 

"أرجونا" ألداء واجبه، وٌصبح   ( دفعKrishna( حرباً أهلٌة، وٌحاول "كرٌشنا" )Arjuna"أرجونا" )ٌشعل أحد ألارب 

 "أرجونا" فً ورطة )أو أمام معضلة(
 

 1 إما أن ٌماتل، وإما أال ٌماتل1 1

 1 فإذا لاتل سٌخل بواجبه الذي ٌمضً بحماٌة ألاربه1 3

 1 وإذا لم ٌماتل سٌخل بواجبه كمحارب1 9

 لً، فهو سٌخل ببعض واجباته فً كلتا الحالتٌن1 1 وبالتا4

 

 بشكل عام، نواجه معضلة مشابهة "معضلة العمل" :

 1 إما أن تموم بؤفعال جٌدة وإما أن تموم بؤفعال سٌئة1 1

 1 إذا لمت بؤعمال جٌدة، ستولد من جدٌد لتحمك النتائج الجٌدة1 3

 سٌئة1 1 لمت بؤعمال سٌئة، ستولد من جدٌد لتحمك النتائج ال9

 1 كلتا الحالتٌن ستولد من جدٌد1 4

 
 ولن تتمكن بالمحصلة من بلوغ الكمال األخالل1ً 

 
 لفهم أهمٌة وعمك هذه المعضلة بالنسبة للهند نحتاج لبعض المعلومات عن الهندوسٌة:
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ن1 وبالتالً فإن عدم ( التً تعنً من بٌن ما تعنً، النظام أو المانون الذي ٌحكم الكوdharmaكلمة الواجب، هً "دارما" )

 الوفاء بؤحد الواجبات ٌعنً انتهان حرمة "دارما" ، وبالتالً إغضاب الطبٌعة واإلخالل بالنظام الكون1ً 
 
 

( وكلمة "كارما" من Karmaبالنسبة لنظرٌة األخالق الهندٌة، هنان لانون أخاللً وطبٌعً ٌعرف باسم لانون "كارما" )
( التً تعنً "العمل" أو "سالسل العمل"، وٌمكن تلخٌص روح هذا المانون Karmanالكلمة السنسكرٌتٌة "كارمان" )

 بالمثل المعروف: "كما تزرع تحصد" 
 

فإذا لمت بعمل جٌد ستحصل على أمر جٌد فً ولت ما فً هذه الحٌاة أو فً حٌاة الحمة، أما إذا لمت بعمل سٌئ فال بد من 
 أنن ستعانً من عوالبه فً ولت ما1 

 
( التً تمٌز الحٌاة Samsaraف األساسً لهذه الحٌاة هو تجنب حلمة إعادة الوالدة والموت والمعاناة "سامسارا" )إن الهد

 البشرٌة1

 الفعل المنضبط ..41

ٌخلص "كرٌشنا" فً المصٌدة الهندٌة إلى ضرورة أن ٌموم اإلنسان بعمل غٌر أنانً ومنضبط، فبذلن ٌمكنه التحرر من 
 وهو ٌنصح بؤن ٌموم اإلنسان بالعمل الذي ٌراه صحٌحاً بغض النظر عن نتائجه1 معضلة تضارب الواجبات،

 أرسطو : السعادة 4114
نعود اآلن إلى السإال الذي انطلمنا منه "كٌف ٌجب أن تعٌش"، ربما كان الجواب األبسط هو "ٌجب أن نعٌش بطرٌمة 

 تضمن لنا السعادة"، لكن كٌف ؟ وما هً السعادة ؟ 
 

أن هنان نوعٌن من األشٌاء الجٌدة : أشٌاء جٌدة نرغب بها ألجل شًء آخر، وأشٌاء جٌدة نرغب بها لذاتها، ٌعتمد أرسطو 
أي ألنها بذاتها جٌدة1 والسعادة أمر جٌد بذاته ولٌس لغاٌة أخرى، وهً بهذا تعنً أن تعٌش "جٌداً، أي أن تنجح فً حٌاتن، 

 السإال نفسه1لكن ما معنى أن تعٌش جٌداً ؟ ٌبدو أننا ندور فً 

 الحٌاة الجٌدة ..41
ماذا ٌعنً المول "أن تحٌا جٌداً" ؟ لإلجابة على هذا السإال ال بد لنا أوالً من تعرٌف ما هو الشًء الجٌد، وسنجٌب على هذا 

ٌد هو السإال من خالل أمثلة بسٌطة، فالسكٌن الجٌدة هً التً تمطع جٌداً، والعٌن الجٌدة هً التً ترى جٌداً، واألستاذ الج
 الذي ٌعلم جٌداً، وٌمكن المول إن الشخص الجٌد هو الذي ٌإدي وظٌفته جٌداً، لكن ما هً وظٌفة الكائن البشري ؟

 
تنبع وظٌفة الشًء مما هو خاص به، أي مما ٌمٌزه عن األشٌاء األخرى، فالسكٌن تتمٌز بالحدة، بٌنما تتمٌز العٌن بالمدرة 

على التعلٌم، وإذا تساءلنا اآلن ما هو الخاص بالنسبة للبشر، نالحظ أن البشر  على الرإٌة، وٌتمٌز األستاذ بالمدرة
ٌتصرفون وفماً لخطط عمالنٌة، أي أن ما ٌمٌزنا عن غٌرنا هو النشاط العمالنً، وبالتالً فالشخص الجٌد هو الذي ٌنجح فً 

 هذا النشاط1

  كٌف ٌجب أن نعٌش ؟ ..41

 أعٌش باإلجابة على األسئلة :تمكن اإلجابة على السإال كٌف ٌجب أن 

 * أي نوع من األشخاص ٌجب أن أكون ؟ 

 * ماذا ٌجب أن أفعل ؟ 

 * ما الذي أحتاج إلٌه ؟

 

لكً تشعر بالسعادة ٌجب أن تكون ناجحاً، أي متفولاً ومتمٌزاً، على الصعٌدٌن الفكري واألخاللً، أي أن تتمتع بالفضٌلة 

كان تعلٌم الفضٌلة الفكرٌة ممكناً، فإن تعلٌم الفضٌلة األخاللٌة غٌر ممكن ألنها ال تعنً العمالنٌة وبالفضٌلة األخاللٌة، وإذا 
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المعرفة فحسب، بل المعرفة والفعل أٌضاً، األمر الذي ٌتطلب بدوره أن تكون لوي اإلرادة، وٌحتاج هذا إلى تطور العادات 

 ٌن ما هو صحٌح وما هو خطؤ1وامتالن الحكمة العملٌة التً تعنً المدرة على التمٌٌز الصحٌح ب

  هل للحٌاة معنى ؟ ..41

نفترض جمٌعنا أنه ٌجب أن ٌكون للحٌاة معنى، وأنه من المهم أن ٌكون لها معنى، وتزداد صعوبة السإال عندما نشمل كل 
 الكائنات الحٌة1 

 
 إن التساإل عن معنى الحٌاة هو بصٌغة أخرى البحث عن سبب وجٌه للحٌاة1 

لة ساحرة كل شًء فٌها جٌد، الطعام والشراب والموسٌمى، وأنت تحب أن تحضرها واآلخرون ٌرغبون تصور أنن فً حف
 بحضورن1 

 
إذا توجه إلٌن أحدهم فجؤة بالسإال "لماذا نحن هنا؟ ما معنى هذه الحفلة ؟" فمد تعتبر هذا السإال غرٌباً وخارج السٌاق1 

إال ممبوال1ً كذلن األمر بالنسبة للسإال حول معنى الحٌاة، فنحن ال أما لو كانت الحفلة سٌئة ومزعجة فمد تجد هذا الس
 نطرح هذا السإال إالً عندما نشعر بالمعاناة ونفتمر لإلحساس بالسعادة1

 الكل فً صراع ..41
  ٌنطوي أي صراع على وجود طرفٌن، وٌعانً اإلنسان عادة شكلٌن من الصراعات :

 
رى، وصراع داخلً بٌن شخصن الحالً الموجود اآلن، والشخص الثانً الذي صراع خارجً، مع الموى والكائنات األخ

 تتمنى أن تكونه فً المستمبل1 
 

وإلنهاء الصراع الداخلً إما أن تمبل بنفسن كما أنت اآلن أو أن تصبح ذلن الشخص المثالً، أي إما أن تعٌش لانعاً بما أنت 
 1  علٌه دون أٌة نٌة بالتغٌٌر، وإما أن تتابع الصراع

 
 لكننا غالباً ما نختار الخٌار األخٌر، ألننا نإمن فً أعمالنا أن هذا الصراع هو الثمن الذي ندفعه لماء النجاح1

 أسئلة التموٌم:

 كٌف حدد سقراط الطرٌقة التً ٌجب أن نعٌش وفقاً لها؟ -

 اشرح رأي أرسطو فً الطرٌقة التً ٌجب أن نعٌش وفقاً لها. -

 فً الطرٌقة التً ٌجب أن نعٌش وفقاً لها. قارن بٌن رأي سقراط و أرسطو -

 عدد أصناف البشر وفقاً لما ٌرونه سعادة عند سقراط. -

 استنتج مصدر السعادة الحقٌقٌة عند أرسطو. -

 وّضح مشكلة ضعف اإلرادة عند أفالطون، و بٌّن رأٌك. -

 ، مع األمثلة.اشرح معنى الفضٌلة كتوازن -

 السلوك األخالقً فً اإلرادة. بٌّن رأٌك فً أهمٌة العالقة بٌن المعرفة و -

 هل ترى أن اإلرادة تعاكس أحٌاناً بعض الرغبات الشخصٌة؟ وّضح باألمثلة. -

لارن بٌن الفلسفة الشرلٌة والفلسفة الغربٌة1 وبٌن أي الفلسفتٌن  أسئلة للمنالشة:
 واسم المشتركة و استنتاجن من ذلنتفضل؟ موضحاً الم
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 المفاهٌم األساسٌة:
 –اإلرادة الطٌبة  –النواٌا  –الحافز  –الواجب المطلك  –المذهب العمالنً  –المذهب التجرٌبً 

 نسبٌة األخالق. –المنهج الطبٌعً  –مذهب المتعة  –تعظٌم الفائدة  –المذهب النفعً 
 

 األهداف الخاصة:
 الصحٌح. ٌحدد معاٌٌر العمل -

 ٌنالش اختالف األفكار فً تحدٌد العمل الصحٌح. -

 ٌتعرف نمد كانت للمذهبٌن التجرٌبً و العمالنً فً الوصول إلى المعرفة. -

ٌشرح لاعدة األخالق عند كانت المائمة على مبدأ تصرف وفك المبدأ الذي ترغب أن  -
 ٌتحول إلى لانون عام، مع األمثلة.

 انت.ٌدرن معنى الواجب المطلك عند ك -

 ٌشرح مبدأ المنفعة بالنسبة لؤلخالق. -

 ٌمارن بٌن المنفعة الفردٌة و المنفعة العامة مع األمثلة. -

 ٌتعرف معنى المنهج الطبٌعً عند نٌتشه. -

 ٌمارن بٌن األخالق النسبٌة و األخالق الشمولٌة. -

 ٌبدي رأٌه بٌن األخالق النسبٌة و الشمولٌة. -

 طبٌك المٌم و تفسٌرها.ٌحترم وجهات نظر الشعوب المختلفة فً ت -

 

 مدخل إشكالً:
لنفترض أنن تعرفت شخص ما، و شعرت باإلعجاب و االحترام تجاهه، نتٌجة األعمال 

الخٌرٌة التً ٌمدمها للمحتاجٌن، و المساعدات غٌر المحدودة لكل من ٌطرق بابه. و 
و وسٌلة فجأة اكتشفت أن الشخص ذاته ٌنوي الترشح للمجالس النٌابٌة. و أن ما ٌمدمه ه

 لكسب األصوات االنتخابٌة.
 

 أسبلة إشكالٌة:
 هل سٌبمى إعجابن و احترامن لائماً على الرغم من معرفتن لنواٌاه؟  -

 ؟إذا كان إجابتن بنعم، أو ال. علل لماذا -

 ما الصفة التً تطلمها علٌه و على تصرفه؟ -

 هل ٌنتفً العمل الخٌّر الذي لدمه لآلخرٌن بسبب نواٌاه؟ -

 فً طموحن، ماذا ستفعل؟لو كنت مكانه  -

 نالش العمل الخٌر الحمٌمً برأٌن مع زمالئن و حدد مولفن فً صفات العمل الخٌر. -

  

 ممدمة .51
نتناول فً هذا الفصل سإاالً آخرا" من األسبلة التً ٌحاول علم األخبلق اإلجابة علٌها، وهو السإال 

بلً ما صحٌحاً؟ هل هً نتابجه "كٌف نعرف ما هو الصحٌح؟"1 أو بصٌغة أخرى ما الذي ٌجعل عم
 بالنسبة لآلخرٌن؟ وماذا عن العمل بحد ذاته؟ 

 
لكل مجموعة من الناس لٌمها التً لد تختلف عن لٌم مجموعات أخرى، فبعض الناس ٌشكون 

الوحدة التعلیمیة الخامسة
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بوجود حمٌمة أخبللٌة واحدة، وٌعتمدون أنه ال توجد مبادئ أخبللٌة صحٌحة لكل زمان ولكل مكان، 
 فمد تكون السرلة عمبلً صحٌحاً إذا كانت هنان ثمافة ما تمر بذلن1 

 
نجد بالممابل من ٌإمن باألخبلق المطلمة: هنان لٌم أخبللٌة موضوعٌة، بغض النظر عن الزمان أو 

 كان هنان من ٌإمن بها أم ال1  المكان، وعما إذا
 

 سنستعرض فً هذا الفصل إجابات مختلفة للسإال "كٌف نعرف ما هو الصحٌح؟"

 
 4381-4271إٌمانوٌل كانت  .51

ال ٌمكن الحدٌث عن علم األخبلق دون أن نذكر الفٌلسوف األلمانً إٌمانوٌل كانت ، الذي ٌُنظر إلٌه الٌوم كآخر 
المفكرٌن أثراً فً التارٌخ، فمد شكلت فلسفته واحداً من أهم المصادر التارٌخٌة الفبلسفة الكبار، ومن أكثر 

 لؤلفكار الفلسفٌة التً سٌطرت على الحٌاة الفكرٌة فً المرن العشرٌن1 
 

كان إلسهاماته فً المٌتافٌزٌاء ونظرٌة المعرفة وعلم األخبلق وعلم الجمال أثر عمٌك فً معظم الحركات 
 بعده1 الفلسفٌة التً ظهرت 

 
طالباً المعاً فً شبابه، ولد بدأ ٌهتم بالعلوم : الفٌزٌاء والفلن والجٌولوجٌا والبٌولوجٌا فً  لم ٌكن كانت 

 أواخر حٌاته، حٌث بدأ ٌكتب نصوصاً ثورٌة بعد فترة طوٌلة من الصمت1 
 

الفلسفة ( الذي أحدث ثورة فً Critique of pure reasonنشر كتابه نمد العمل المحض ) 4234عام 
الغربٌة، ولد درس فً كتابه هذا مواضٌع معرفٌة ومٌتافٌزٌمٌة، حاول من خبللها أن ٌجٌب على السإال : هل 

 ٌنسجم العالم مع أفكارنا؟ أم أن أفكارنا هً التً تماثل الوالع؟
 

 االتجاهات الفلسفٌة الربٌسة فً المرن الثامن عشر .51

لكً نتمكن من فهمها جٌداً، أن نشٌر إلى المدارس الفلسفٌة الربٌسة ال بد لنا، لبل الحدٌث عن فلسفة كانت، و
 التً كانت سابدة فً تلن الفترة فً أوروبا1 

 
 بحركتٌن هامتٌن فً عصره هما: التجرٌبٌة والعمبلنٌة1  فمد تؤثر كانت 

 
لكنه كان ٌعتبر أن أنصار كلتا المدرستٌن ٌستخدمون فً محاكماتهم طرلاً تنطوي على أخطاء جدٌة تإدي بهم 

 إلى استنتاجات خاطبة1 
 

ٌعتمد أتباع المذهب التجرٌبً أن المعرفة بؤكملها مشتمة من خبرات حواسنا، بٌنما ٌإمن أتباع المذهب 
ة، وهو مستمل كلٌاً عن التجربة1 ولد انتمد كانت المبدأٌن العمبلنً بؤن العمل هو المصدر الوحٌد للمعرف

 ورفضهما1
 

 كانت والمذهب التجرٌبً .51

 
 لون، وبٌركلً، وهٌوم * من أهم أتباع هذا المذهب :

 
* ٌإمن أتباع هذا المذهب أن المعرفة البشرٌة تبدأ من الحواس، فبالنسبة للون لٌس العمل البشري إال 

 لا فٌما بعد باألفكار من خبلل التفاعل مع العالم المحٌط من خبلل تجارب الحواس1 صحٌفة بٌضاء فارغة تمت
 

* ٌعتمد كانط أن نموذج الصحٌفة البٌضاء غٌر كاف لتفسٌر المعتمدات التً نملكها بخصوص بعض األشٌاء، 
 وٌعتمد أن بعض هذه المعتمدات ٌنملها العمل إلى التجربة، ولٌس العكس1

 لعمبلنًكانت والمذهب ا .51

* ٌإمن أتباع هذا المذهب أن العمل هو السلطة األسمى فً كل ما ٌخص اآلراء والمعتمدات، وهو وحده 
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 مصدر المعرفة ومستمل عن التجربة1 
 

* رفض كانت هذا المبدأ، فهو ٌعتمد أن المعرفة المتعلمة باألشٌاء الخارجٌة ال ٌمكن أن تكون استمرابٌة 
 بالكامل1 

 
جب أن نعترف أنه لٌس بإمكاننا أن نعرف األشٌاء كما هً، وأن معرفتنا خاضعة لشروط ٌ * ٌمول كانت :

 تجربتنا1

 

 كانت واألخبلق .51

نجد معظم أعمال كانت حول األخبلق فً عملٌن من أعماله: أسس مٌتافٌزٌاء األخبلق )الذي كتبه 
العمل العملً، وفٌه ٌحاول  (، وهو عبارة عن بحث وتؤسٌس للمبدأ األساسً لؤلخبلق1 و نمد4235  عام

  1نمد العمل المحضكانت أن ٌوحد رإٌته للعمل العملً مع أفكاره التً طرحها فً كتابه الشهٌر: 
 

فلسفته باالعتماد على نظرٌة نٌوتن الفٌزٌابٌة، وٌمكن اختصار فلسفته حول األخبلق بعبارته  بنى كانت 
 "1ل إلى لانون عامتصرف وفماً للمبدأ الذي ترغب أن ٌتحو"الشهٌرة : 

 كانت والواجب المطلك .51
ٌمارب كانت سإال "كٌف نعرف ما هو الصحٌح؟" بطرٌمة عمبلنٌة، فمن الناحٌة العملٌة ال بد من اختبار 

ٌسمح لنا بالحكم على مدى صحة الفعل، لكن ٌؤتً هذا االختبار بعد الفعل، ومن األفضل أن نتمكن من الحكم 
 على صحة فعل ما لبل المٌام به 

 
به، ٌعنً الحكم على الفعل من خبلل نتابجه، ، فإذا كانت هذه النتابج  إن إطبلق الحكم على الفعل بعد المٌام

جٌدة ومفٌدة فالعمل الذي أدى إلٌها صحٌح، وٌشكل هذا المبدأ أساس النظرٌة األخبللٌة الغابٌة1 أما بالنسبة 
 لكانت فالفعل العمبلنً صحٌح بالضرورة، وعلى اإلنسان أن ٌفعل ما هو جٌد وصحٌح لمجرد أنه صحٌح،
وبغض النظر عن نتابجه، أي ٌجب أن ٌموم اإلنسان بما ٌتطلبه الواجب المطلك1 وٌحدد كانت الجٌد بؤنه 

 الجٌد بذاته، أي الذي نسعى إلٌه لذاته، ولٌس ألجل شًء آخر1

 تمٌٌم األفعال .51

ل ومكوناته1 لكن ٌعتمد كانت أنه كً نعرف ما هو الصحٌح أخبللٌاً ال بد لنا من أن نفكر أوالً بؤجزاء الفع

فبالنسبة له تسبك النٌة الفعل، والنٌة مبنٌة على حافز أو محرض، وهذا الحافز مرتبط بشخصٌة الفاعل، أما 

 النتابج فهً التً تلً الفعل1 

 

ولكً نفهم رإٌة كانت ال بد لنا هنا من التمٌٌز بٌن نوعٌن من المدارس األخبللٌة: المدرسة الغابٌة، أو 

التً تمٌم صحة الفعل بناء على نتابجه، أي على ما ٌلً الفعل، ومدرسة الواجب، أو الموجهة بالنتابج، و

 الموجهة بالواجب األدبً، والتً تمٌم الفعل بناء على ما ٌسبمه، أي على النواٌا والحوافز1 

 

حسب وٌمثل الحافز، المحرض على الفعل، المكون األهم بالنسبة لكانت، فالحافز هو الذي ٌحدد صحة الفعل، و

كانت ٌكون العمل صحٌحاً عندما ٌكون الدافع للمٌام به هو اإلرادة الطٌبة وتكون اإلرادة طٌبة عندما تحمك 

 ثبلثة شروط :

 1 ٌمكن تعمٌم المبدأ الذي استند إلٌه الفعل لٌصبح كونٌاً شمولٌا1ً 4

 1 ٌرضً الواجب1 7

 1 ٌنظر إلى اإلنسان كغاٌة ولٌس كوسٌلة31

 الواجب المطلك .51

وٌمكن تلخٌص نظرة كانت الُخلُمٌة بؤنَّها دعوة إلى تؤدٌة الواجب كغاٌة فً ذاته، أي ال لشًء سوى كونه 
 ٌعرفون الواجب بفطرتهم، وهو ٌدلُّهم على ما ٌنبغً فعله فً هذا الظرف أو ذان1  -عنده–واجبا1ً والناس 
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ء أن ٌفعل لآلخرٌن ما ٌرٌد أن ٌفعلوه له، ولد عبَّر كانت عن هذا الواجب غٌر المشروط بموله: "إنَّ على المر
ي الفعل الذي ٌتمنَّى أن ٌصٌر مبدأ عاماً)1(، وهكذا فإنَّ الدافع األعلى للعمل الُخلُمً عند كانت هو  أي أن ٌإد ِّ
الواجب من أجل الواجب، أي كغاٌة فً ذاته، ولٌس الواجب الذي ٌسفر عن مكافؤة أو ثناء أو إطراء، وإالَّ 

 خبلق عن رتبتها1انحطَّت األ

 أسس مٌتافٌزٌما األخبلق ..51

فً كتابه، أسس مٌتافٌزٌما األخبلق، ٌجري كانت تحلٌبل للوعً األخبللً الجمعً مإكدا على أنه من بٌن كل 
ما ٌمكننا إدراكه فً هذا الكون، ال شًء ٌستحك اعتباره، ببل شرط، كجٌد )حسن(، من غٌر اإلرادة الحسنة، 

 الصة كلٌا، والحسنة دونما شرط1أي تلن المصدٌة الخ
 

 تفٌد اإلرادة الخالصة، الحسنة فً ذاتها، أي إرادة فعل الخٌر، ال كمٌل حسً، لكن كواجب1 
 

ٌحٌلنا حسن اإلرادة إلى مفهوم الواجب كما إلى األمر المطلك ، ولٌس إلى األمر الشرط1ً بناء علٌه فالصٌغة 
لمانون من حٌث كونه لاعدة أخبللٌة تشمل الجمٌع دونما استثناء األساسٌة للواجب، إنما هً ما ٌعلن كونٌة ا

 وتنتهً بتخلٌك اإلنسان1 هنا تكتمل غاٌة الخلك وتخضع الطبٌعة كلها للحرٌة1

 المذهب النفعً ..51

 4323-4381وجون ستٌوارت مٌل  1832 (Jerme Bentham)  -4313تبن اه الفٌلسوفان جرمً بنتام 
(Jhon Stuart Mill ولٌس هذا المذهب سوى نسخة معدَّلة من األبٌمورٌة "فاللذة عند بنتام هً الخٌر ، )

الوحٌد واأللم هو الشر األوحد"، وٌمول جون ستٌوارت مٌل : "اللذة هً المبتغى األوحد"1 فهما ٌشتركان مع 
 أبٌمور فً المول، بؤنَّ السعادة هً الخٌر بالذات، والسعادة لٌست سوى اللذة1 

 
رأى هذان الفٌلسوفان أنَّ المشكلة األساس فً األبٌمورٌة، هً كونها تهتم بالفرد ومصالحه، وتغفل ولمد 

المنفعة العامة، على أنَّ الفٌلسوفٌن ٌختلفان حول كون المنفعة العامة هدفاً أو وسٌلة، رغم اتفالهما على 
 كونها مطلوبة، وخٌراً أخبللٌا1ً 

 
 ل إلى السعادة الشخصٌة1 أما ستٌوارت مل فٌعتمد بكونها هدفاً ومطلباً أصلٌا1ً"بنتام" ٌعتمد أنَّها وسٌلة للوصو

 -4-المذهب النفعً  1أ ..51
 تعظٌم الفابدة  * مبدأ المنفعة :

 السعادة المصوى للمجتمع بؤسره ٌجب أن تكون غاٌة أي مسعى1 

لكل األفراد الذٌن ٌشكلون هذا إن الغاٌة األساسٌة للحكومة فً أي تجمع سٌاسً هو تحمٌك السعادة المصوى 

 التجمع، أي بكلمات أخرى، تحمٌك ألصى ما ٌمكن من السعادة ألكبر عدد ممكن من الناس1 

* ٌمصد بمبدأ المنفعة ذلن المبدأ الذي نستند إلٌه لمبول )استحسان( أو رفض )استهجان( أي فعل تبعاً لما 

المعنٌة بالفعل، أو بكلمات أخرى، ما ٌنطوي علٌه ٌنطوي علٌه من مٌل لزٌادة أو إنماص سعادة المجموعة 

 من مٌل لدعم أو معارضة تلن السعادة1

 

 -7-المذهب النفعً  1ب ..51
* "إن العمٌدة التً ٌمكن لبولها كؤساس لؤلخبلق، أو المنفعة، أو مبدأ السعادة المصوى، تنص على أن أفعالنا 

 در ما تإدي إلى إنتاج ما ٌنالض السعادة "1 صحٌحة بمدر ما تنحو على تمرٌر السعادة، وخاطبة بم

 * النتابج:

 #   تعتمد لٌمة أي فعل على نتابجه )آثاره على ممدار الخٌر الناتج(1                  

                  

 ٌجب أخذ فابدة الجمٌع بالحسبان، وعلى نفس الدرجة من األهمٌة1 الشمولٌة:#                   
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 والنواٌاالحوافز  ..51

 بسبب النتابج1  فمط  ٌعتبر أتباع مذهب النفعٌة أن ما ٌؤتً لبل الفعل وثٌك الصلة بالموضوع، لكن
 
 1 تكون النواٌا جٌدة إذا أدت إلى أفعال جٌدة1 4
 1 تكون الحوافز جٌدة )صالحة( إذا سببت ظهور نواٌا جٌدة1 7
 نواٌا حسنة1 1 تكون المزاٌا الشخصٌة جٌدة إذا كانت تمود الشخص إلى 3
 1 ٌكون الشخص جٌداً إذا كانت لدٌه مبلمح ومزاٌا شخصٌة جٌدة1 1
 1 ٌكون المجتمع جٌداً إذا كان فٌه أشخاص جٌدون51

 المذهب النفعً : تعظٌم الفابدة 5143
ن لد ٌبدو المذهب النفعً ممبوالً فً االلتصاد مثبلً، كمذهب ٌدعو إلى السعً نحو تعظٌم الربح، األمر الذي ٌمك

تكمٌمه ولٌاسه ببساطة ودلة فً أغلب األحٌان، لكن ٌصبح األمر أكثر تعمٌداً عند الحدٌث عن األفعال البشرٌة 
 بصٌغتها العامة، ومدى صحتها، أو عدم صحتها، من الناحٌة األخبللٌة، إذ نطرح مباشرة السإال : 

 
  ما الذي ٌجب تعظٌمه؟ من ٌمٌسه؟ وكٌف؟

 
ل األول )أي ما الذي ٌجب تعظٌمه؟( مباشرة وواضحة، إذ طالما أننا نتحدث عن لد تبدو اإلجابة على السإا

 األخبلق واألفعال الصحٌحة أخبللٌاً، فمن المإكد أن ما نسعى لتعظٌمه هو الخٌر األخبلل1ً 
 

وكما هو الحال فً معظم األسبلة الفلسفٌة، فإن اإلجابة هنا ال تعدو كونها إعادة صٌاغة للسإال نفسه، إذ 
ٌعٌدنا السإال الجدٌد إلى ضرورة تعرٌف الخٌر فً جوهره، وبذلن ٌحتاج النفعٌون )أي أتباع المذهب النفعً( 

 إلى نظرٌة للخٌر الجوهري1

 مذهب المتعة ..51

ٌعتمد بعض أتباع المذهب النفعً أن الخٌر الجوهري بالنسبة لئلنسان هو كل ما ٌجلب له السعادة، وٌربط 
ل، السعادة بالمتعة ربطاً مباشراً ووثٌماً، وٌعتبرون أن المصدر الوحٌد لمٌمة الفعل هو بعضهم، مثل بنتام ومٌ

 ما ٌنتج عنه من متعة أو ألم1 
 

وٌمول بنتام إن الفعل الجٌد هو الذي ٌرجح كفة المتعة على كفة األلم فً المجتمع، أما الفعل السٌا فهو الذي 
هً تلن التً ترجح المٌزان عموماً لصالح المتعة1 لكنه ٌضٌف أن  ٌرجح كفة األلم، وبذلن تكون األفعال الجٌدة

هذا المٌاس ٌجب أال ٌمتصر على الفرد، إذ ٌجب أال ننظر إلى أنفسنا فمط، بل ٌجب أن نؤخذ بالحسبان كل من 
 ٌتؤثر بالفعل، فؤثر الفعل على مجتمع ما هو محصلة آثار الفعل على أعضاء المجتمع، والسعادة والمتعة التً

 ٌنبغً تعظٌمها هً سعادة المجتمع ككل1

 إعادة تمٌٌم المٌم ..51

نعود من جدٌد إلى السإال األساسً حول أصل األخبلق ومصدرها، ونتساءل من أٌن تؤتً الفضٌلة، ولماذا 
ٌجب أن نمٌد سلوكنا وأفعالنا باألخبلق1 وهل ما ندعوه األخبلق هو حاجة داخلٌة نابعة من اإلنسان نفسه، أم 

ا موضوعٌة خارج كل منا؟ وعندما نطرح هذا السإال نطرح ضمناً تساإالً آخر عن صحة األخبلق أنه
 الموضوعٌة ومصدرها1 

 
لمد وجد البعض ممن ٌإمنون بموضوعٌة األخبلق أن ثمة ارتباطاً وثٌماً بٌن الدٌن واألخبلق، وال ٌشمل هذا 

هندوسٌة والكونفوشٌة، بل ٌشمل كل ما له الطابع الدٌانات التً نعرفها كالٌهودٌة والمسٌحٌة واإلسبلم وال
 الدٌنً الممدس، وبعبارة أخرى، هنان دوماً مصدر ممدس لؤلخبلق1 

 
ٌإدي هذا الطرح إلى أكثر من إشكالٌة، فاالعتراف بمصدر ممدس لؤلخبلق ٌعنً أن الجٌد هو جٌد بالتعرٌف، 

 ال شًء جٌد بذاته1  وال توجد معاٌٌر مستملة لتحدٌد ما هو جٌد، وبعبارة أخرى:
 

ومن ناحٌة أخرى فهنان من ال ٌإمن بوجود هللا 111 فهل ٌمكن أن ٌكون كل شًء ممكناً ومسموحاً بالنسبة 
 له؟
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 نٌتشه والمنهج الطبٌعً ..51
ٌعتمد نٌتشه أن تفسٌر وجود الفضٌلة، أو مٌل اإلنسان نحو األفعال األخبللٌة الخٌرة، لٌس بحاجة إلى أٌة 

راء الطبٌعة، أي ال ٌحتاج إلى مرجعٌة دٌنٌة، بل إن الفضٌلة هً من طبٌعة النوع البشري، مرجعٌة ما و
 وٌتغٌر فهمنا وتفسٌرنا لها مع الزمن1 

 
وٌعتمد نٌتشه أن المإسسات الدٌنٌة باتت ضعٌفة وغٌر لادرة على إلناعنا، وأننا بحاجة إلى تفسٌر جدٌد، أو 

 لٌدي للجٌد والسٌا1 نموذج أخبللً جدٌد، ٌتجاوز فهمنا التم
 

وٌعتمد نٌتشه أن مصدر الفعل ومنطلمه هو الذي ٌحدد لٌمته، ولٌس نتابج الفعل فمٌمة الفعل كامنة فً لٌمة 
 النٌة المحرضة على الفعل، وهذه النٌة تنتمً إلى ما هو كامن فً البلوعً البشري1

 بٌن الحرص والحك ..51

ٌغان كتاباً بعنوان "بصوت مختلف" حاولت من خبلله أن تلفت نشرت عالمة النفس كارول كٌل 4437فً العام 
 األنظار إلى وجود مماربة أنثوٌة لموضوع األخبلق مختلفة عن المماربة الذكورٌة، فمد الحظت كٌلٌغان

أن معظم الفبلسفة الذٌن تناولوا هذا الموضوع هم من الرجال، بل إن األهم من ذلن هو أن األبحاث التجرٌبٌة 
األخبلق والتعلٌل األخبللً لد استخدمت عٌنات تعود فً معظمها إلى مواضٌع ذكورٌة، وبالتالً  حول تطور

 اعتمدت األخبلق الذكورٌة كممٌاس1 
 

 لد ٌكون من المناسب هنا أن نعرض مثاالً تملٌدٌاً ُعرف باسم معضلة هنٌتش1 
 

زوجته وال ٌملن ثمنه، وبٌن احترام على هذا الرجل، هنٌتش، أن ٌختار بٌن سرلة دواء ضروري إلنماذ حٌاة 
 الملكٌة1 

 
عند طرح هذه المعضلة على فتى فً الحادٌة عشرة من عمره، لدر هذا الفتى أن على هنٌتش أن ٌسرق 

 الدواء، فالحٌاة ال تبدل بؤي شًء آخر ولذا ٌجب أن تعطى األولوٌة هنا1 
 

ان على هنٌتش أن ٌسرق الدواء، ألن ذلن سٌإذي بالنسبة لفتاة فً الحادٌة عشرة، كانت غٌر واثمة مما إذا ك
الصٌدالنً، كما لد ٌإذي هنٌتش نفسه فمد ٌمبض علٌه وٌزج فً السجن، وذلن سٌإذي زوجته بالتالً ألنها 

 تحتاج إلٌه لبلهتمام بها1 
 

الحب،  ٌبرز عند النساء الشعور بالمسإولٌة أثناء التعامل مع معضبلت أخبللٌة، إذ تركز المرأة على الحرص،
الثمة، الشفمة، التسامح، وعدم إٌذاء اآلخرٌن1 بالممابل ٌبرز دور التحلٌل المنطمً أكثر عند الرجال أثناء 

 التعامل مع معضبلت أخبللٌة1 
 

ٌعزو البعض هذا الفارق فً المولف إلى أن نشاط العناٌة والحرص، الذي ٌعتبر غٌر أساسً عند الرجال، 
النساء، إذ ٌتؤلف نشاط المرأة، فً جله، من أعمال العناٌة باآلخرٌن، سواء داخل  ٌبدو إلزامٌاً بالنسبة لمعظم

 المنزل أم خارجه فً األعمال الخدمٌة1

 نسبٌة األخبلق ..51

 -4-نسبٌة األخبلق  1أ ..51
م ٌعتمد البعض بنسبٌة األخبلق، أي بوجود عدة نظم لٌمٌة أخبللٌة ممبولة، وبناء على ذلن ال ٌجوز لنا أن نحك

على أفعال اآلخرٌن باالعتماد على لٌمنا، وكثٌراً ما تستخدم هذه الفكرة لتفسٌر التنالضات العمٌمة التً 
نواجهها فً حٌاتنا1 ومن بٌن الحاالت التً تستخدم كمثال لتبرٌر هذه النظرٌة، أي نسبٌة األخبلق، تلن الحالة 

لضات بٌن المٌم الموروثة ولٌم البلد والمجتمع التً ٌواجهها المهاجر من بلد إلى آخر وما ٌمع فٌه من تنا
 الجدٌد1 

 
بعبارة أخرى، ٌمكن الحدٌث عن نسبٌة الحمٌمة األخبللٌة، كنتٌجة الرتباط هذه الحمٌمة بعوامل ثمافٌة 

 وتارٌخٌة تختلف من شعب آلخر1 
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نمول هنا إنه ال ٌجوز بالممابل هنان من ٌعارض هذه النظرٌة، ألنها، حسب لولهم، تدفعنا للمبول بؤي شًء، و
دفع هذه النظرٌة إلى حالتها الحدٌة، فمن المإكد أن ثمة أفعال مدانة من لبل غالبٌة الناس، إن لم نمل كلهم، 
فالتضحٌة باألشخاص ألن اإلله الشمس ٌرٌد ذلن، أو احتمار السود لمجرد أن البعض ٌعتبرهم أدنى مرتبةً من 

 البٌض، باتت أفكاراً مرفوضة كلٌا1ً 
 

نخلص إلى المول إنه ال بد من وجود حل وسط بٌن المذهب النسبً فً ألصى أشكاله، والذي ٌمضً بؤن كل 
 شًء ممبول، وبٌن المذهب الشمولً الذي ٌمضً بوجود مجموعة واحدة فمط من المٌم األخبللٌة الممبولة1

 -7-نسبٌة األخبلق  1ب ..51
خبللٌة تختلف جوهرٌاً عن لٌمنا، أو محاولة فرض لٌمنا من الخطؤ إطبلق األحكام على آخرٌن لدٌهم لٌم أ

 علٌهم ، ألن لٌمهم صحٌحة بالنسبة لهم كما لٌمنا صحٌحة بالنسبة لنا1 
 

بعد الحدٌث عن ارتباط المٌم األخبللٌة بالموروث الثمافً االجتماعً، هل ٌمكننا أن نمبل أن األعراف هً التً 
 ٌح؟ تحدد الجمٌل والبشع، الصحٌح وغٌر الصح

 
ٌجٌب البعض على هذا السإال باإلٌجاب، وٌعتمدون أن المعتمدات األخبللٌة المابمة على األعراف فً مجتمع 
ما ضرورٌة وظٌفٌاً لهذا المجتمع، مما ٌعنً أن المعتمدات الصحٌحة فً مجتمع ما لٌست صحٌحة بالضرورة 

لمٌم األخبللٌة، ٌمودنا إلى مفهوم آخر لنسبٌة فً مجتمع آخر، لكن االعتراف بهذا االرتباط، ما بٌن األعراف وا
األخبلق، وهو نسبٌة األخبلق الزمنٌة ضمن المجتمع نفسه، إذ تتغٌر األعراف أحٌاناً بفضل النمد الذي تتعرض 

 له، كما لد تتغٌر أٌضاً مع تطور المجتمع وتمدمه1 
 

اصرون لهذه النسبٌة، وٌستندون وبغض النظر عن مدى لوة هذه الحجج أو ضعفها، فمد كان هنان دوماً من
 فً ذلن إلى تغٌر المعتمدات األخبللٌة عبر تارٌخ البشر1

 -3-ج نسبٌة األخبلق  ..51
لد ٌنتج تباٌن المعتمدات األخبللٌة بٌن الشعوب عن تفاوت درجات الحكمة والمعرفة التً بلغها كل منهم، فمد 

جثث آبابه المتوفٌن، فؤجابوا أنهم لن ٌفعلوا هذا  سؤل دارٌوس اإلغرٌك كم ٌجب أن ٌدفع ألحدهم لكً ٌؤكل
ممابل أي مبلغ من المال1 وسؤل بالممابل هنوداً كم ٌجب أن ٌدفع لهم لٌحرلوا جثث آبابهم المتوفٌن، وهم عادة 

 ٌؤكلونها، فرفضوا التفكٌر باألمر1 
 

ت التنالضات األخبللٌة بٌن إن هذه النسبٌة لٌست عمٌدة فلسفٌة فحسب، بل هً مولف تم تبنٌه لمماربة حاال
مجتمعٌن، ولد تمٌز علماء األنتروبولوجٌا باعتناق هذه العمٌدة، ونذكر هنا أن الحكومات الكولونٌالٌة التً 
ظهرت فً أواخر المرن التاسع عشر كانت المحفز األساسً على دراسة أصول اإلنسان الثمافٌة، وذلن 

 بٌٌن"1 لمعرفة المزٌد عن طبٌعة وحالة البشر "البدا
 

ولد اتجهت نظرٌة األنتروبولوجٌا، مدفوعة بنظرٌة داروٌن، إلى ترتٌب البشر والمإسسات االجتماعٌة فً 
 العالم فً سلسلة تطورٌة: من اإلنسان البدابً إلى اإلنسان المتحضر فً أوروبا المرن التاسع عشر1

والتً كانت وحشٌة للغاٌة، مع أنها جرت  لم تصمد هذه النظرٌة طوٌبلً، فبعد أن ولعت الحرب العالمٌة األولى
 بٌن أمم متحضرة، ارتفعت أصوات كثٌرة تعارض هذه النظرٌة1 

 
وظهرت بالممابل نسخة معدلة من هذه النسبٌة، فالسٌا هو ما ٌتعارض مع لٌمنا األكثر أهمٌة واألكثر ثباتاً، 

ت مرفوضة كلٌاً، إذ ال ٌمكن أن نمبل ولد دافع أنصار النسبٌة الجدٌدة عن نظرٌتهم بحجة أن بعض المعتمدا
 مثبلً أن الشمس تدور حول األرض حتى لو كان نصف البشر ٌإمنون بهذه الفكرة1 

 
ٌنظر البعض إلى مذهب النسبٌة كمذهب سٌا، وٌعود ذلن فً الوالع إلى تعاملهم مع النسبٌة بصٌغتها األكثر 

 تطرفا1ً
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 أسبلة التموٌم:

 و المذهب العمالنً فً الوصول إلى المعرفة.اشرح كل من المذهب التجرٌبً  -

 وازن بٌن المذهب التجرٌبً و المذهب العمالنً. -

 وضح نمد كانت للمذهبٌن التجرٌبً و العمالنً. -

 اشرح مبدأ كانت األخاللً. -

 بٌن معنى الواجب المطلك عند كانت. -

 بٌن رأٌن فً المبدأ األخاللً عند كانت. -

 ٌن رأٌن.اشرح مبدأ المنفعة فً األخالق و ب -

 لارن بٌن المنفعة الفردٌة و المنفعة العامة مع األمثلة. -

 ما معنى المنهج الطبٌعً عند نٌتشه؟ -

 لارن بٌن األخالق النسبٌة و األخالق الشمولٌة مع األمثلة. -

 أسبلة المنالشة:

 إذا سلمنا بضرورة الفصل بٌن المنفعة و الفعل األخاللً، فهل ٌمكن أن تكون السعادة غاٌة لهذا
ألخاللً و المنفعة فً ضوء والع تجربتن. بما أنت الفعل؟ امتحن أهمٌة الفصل بٌن الواجب ا

 ذات فً عاللتن مع اآلخرٌن.
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 المفاهٌم األساسٌة:

 –السببٌة  –الشن المطلك  –الشن المنهجً  –الشن  –العمالنٌة  –التجرٌبٌة  -المعرفة  -االبستمولوجٌا
 االرتباط الضروري.

 

 األهداف الخاصة:
 ٌتعرف معنى االبستمولوجٌا. -

 ٌشرح المذهب التجرٌبً و المذهب العمالنً وفك فلسفة العلوم. -

 مذهب الشن. ٌوضح معنى -

 ٌمارن بٌن الشن المنهجً و الشن المطلك. -

 ٌبٌن مبدأ دٌكارت فً المعرفة. -

 ٌشرح لواعد المنطك عند دٌكارت. -

 ٌتعرف المذهب التجرٌبً و الشن المحدود عند هٌوم. -

 ٌحدد شروط السببٌة. -

 ٌشرح معنى االرتباط الضروري فً مبدأ السببٌة عند هٌوم. -

 العبارة التركٌبٌة عند هٌوم. ٌمٌز بٌن العبارة التحلٌلٌة و -

 ٌمارن بٌن كل من المذهب التجرٌبً و العمالنً و الشن. -

 
 مدخل إشكالً:

ٌمٌل االنسان بالفطرة إلى تصدٌك ما ٌحس ) أي ما هو ناتج عن عمل الحواس( ، و ما ٌفكر به، 
فتلن عصا )ناتج عمل العمل(. لكن االنسان نفسه ٌكتشف بالتجربة أن بعض ما ٌحسه لٌس صحٌحاً: 

فً الماء ٌراها مكسورة، ثم ٌكتشف بحاسة اللمس أنها لٌست كذلن، وهو ٌرى العمود المربع 
 الشكل، عن بعد، دائرٌاً أو أسطوانٌاً، ثم ٌكتشف حٌن ٌمترب أنه لٌس كذلن.

الذي  العملً فالمرٌضنحن نصحح خطأ حاسة ما بحاسة أخرى، ولد نصحح خطأ الحواس باإلدران 
كما ٌحس، و نحن نرى الشمس فً ممدار لٌة، ٌدرن بالعمل أن الطمس لٌس حاراً ٌحس بحرارة عا

 لطعة نمود معدنٌة، لكننا نعرف بالعمل أنها أكبر من ذلن بكثٌر.
 

 أسئلة إشكالٌة:
 إلى أي درجة نستطٌع أن نثك بحواسنا؟ -

 أٌهما ألرب للحمٌمة ؟ معرفتنا الناتجة عن حواسنا؟ أم الناتجة عن التفكٌر؟ -

 ٌمكن الوثوق بمعارفنا بشكل مطلك؟ و لماذا؟هل  -

 هل المعرفة الٌمٌنٌة ممكنة؟ أم غٌر ممكنة؟  -

 
 تعرٌف –اإلبستومولوجٌا  .61

سنتناول فً هذا الفصل، وفً فصول أخرى لادمة، أحد الفروع األساسٌة للفلسفة، وهو المعروف باسم 
 "اإلبستومولوجٌا"، وتعنً هذه الكلمة "علم المعرفة" أو "نظرٌة المعرفة"1 

الوحدة التعلیمیة السادسة
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تارٌخ وال بد لنا فً البداٌة من أن نمٌز بٌن تارٌخ العلوم من جهة، واإلبستومولوجٌا من جهة أخرى1 إذ ٌرتبط 

العلوم بالفلسفة من خالل أحد فروعها، ونمصد بذلن اإلبستومولوجٌا، فتارٌخ العلوم واإلبستومولوجٌا مبحثان 
 متداخالن1 

 
فً معجمه الفلسفً، لمفهوم اإلبستومولوجٌا، والذي   (Lalande)  وننطلك هنا من التعرٌف الذي ٌعطٌه الالند
مولوجٌا( فلسفة العلوم، لكن فً معناها الدلٌك جدا1 وهً ال تعنً جاء كما ٌلً : "تعنً هذه الكلمة )اإلبستو

دراسة مناهج العلوم بشكل خاص، ألن هذه الدراسة هً موضوع المٌتودولوجٌا، التً هً جزء من المنطك1 كما 
 أنها لٌست تركٌبا أو تولعا افتراضٌا للموانٌن العلمٌة )على الطرٌمة الوضعٌة أو التطورٌة(1 

 
جوهرٌة الدراسة النمدٌة لمبادئ، وفرضٌات، ونتائج مختلف العلوم لغرض تحدٌد أصلها )المنطمً ال إنها بصفة 

 السٌكولوجً(، ولٌمتها، وبعدها الموضوع1ً 
 

التً -بالرغم من أنها المدخل إلٌها والمساعد الضروري لها–ٌنبغً،إذن،تمٌٌز اإلبستومولوجٌا عن نظرٌة المعرفة
 فٌة بعدٌةفً تنوع العلوم والموضوعات،ال فً وحدةالفكر"1 تدرس المعرفة بتفصٌل وبكٌ

 
فٌعتبر مصطلح "إبستومولوجٌا" مصطلحا جدٌدا نسبٌا   ( Robert Blanché 1898-1975أما روبٌر بالنشً )

(، وال فً معجم  3681و   3661)الصادر بٌن  Littréفً الثمافة الفرنسٌة، حٌث ال ٌوجد فً معجم لٌتري 
 309611(، ولم ٌظهر إال فً ملحك معجم الروس سنة 3681و   3666بٌن الروس )الصادر 

وٌوحً هذا بأن ما ٌخبر عنه هذا المصطلح هو أمر حدٌث، لكن هنان بعض الباحثٌن ومؤرخً الفكر الذٌن  
ٌنظرون إلى مبحث اإلبستومولوجٌا بشكل مختلف، وٌرون أنه ال ٌعبر عن منحى حدٌث، بل ترجع بوادره األولى 

فلسفات الٌونان المدٌمة1 إال أننا ال نذهب مع أصحاب هذا الرأي، ونفترض أن اإلبستومولوجٌا لم تكن ممكنة إلى 
 إال عندما توفرت شروطها النظرٌة، والتً تتجلى أساسا فً ظهور العلم الحدٌث ابتداء من المرن السابع عشر11

 

 اإلبستومولوجٌا .61

مولوجٌا هً عرض األسئلة التً ٌحاول هذا الفرع من الفلسفة اإلجابة علٌها1 لد تكون الطرٌمة األفضل لتعرٌف اإلبستو
فالسؤال األساسً الذي ٌتناوله هذا العلم هو مسألة ماهٌة الحمٌمة، ما هً الحمٌمة؟ وكٌف نمٌز بٌن الرأي والمعرفة؟ وكٌف 

 ٌمكننا أن نحصل على المعرفة؟ 
 

حٌط لنعرف حمٌمته؟ أم أن للعمل دور فً هذه المعرفة؟ وفً كلتا الحالتٌن أٌهما هل ٌكفً ما تنمله إلٌنا حواسنا عن العالم الم
 أهم، أو بصٌغة أخرى أٌهما أسبك؟ 

 
والسؤال اآلخر الهام الذي ٌطرحه هذا العلم ٌخص مسألة لدرة العمل البشري على اكتساب المعرفة، فمن الواضح أن 

ومن الواضح أٌضاً أنه بالرغم مما نعرفه كل ٌوم تبمى هنان كثٌر من   ،معارفنا لد ازدادت بشكل مطرد خالل تارٌخ البشرٌة
األلغاز الغامضة، وبعض ما كان غامضاً فٌما مضى أصبح واضحاً الٌوم1 إلى متى سٌستمر العمل البشري فً اكتشاف 

 غناه فعالً؟المزٌد؟ وهل سٌصل إلى حد ال ٌمكنه تجاوزه؟ وإذا بلغنا هذا الحد فكٌف ٌمكننا أن نعرف أننا بل

 

 التجرٌبٌة والعمالنٌة: مذهبان رئٌسان .61

 انمسم المهتمون بفلسفة العلوم ما بٌن المذهب التجرٌبً والمذهب العمالنً، 
وٌعتمد أنصار المذهب التجرٌبً أن كل المعارف البشرٌة الٌمكن أن نأخذها إال عن طرٌك التجربة، وٌمولون: نحن لٌس 

كل حمٌمة لبل التجربة خاضعة للتجربة ، حتى نصل إلى الحمٌمة ، البد أن نرى الموضوع عندنا لوانٌن كلٌه مسبمة ، 
المبحوث ونجرب علٌه حتى نستكشفه1 فالمذهب التجرٌبً ٌرفض أي حمائك مسبمة ، أي ضرورٌة، كما أنه ٌسٌر من 

انوناً ، ولٌس العكس، وهو ٌرفض الخاص إلى العام ، ٌعنً من الجزء إلى الكل ، أي أنه ٌبحث فً الجزئٌات حتى ٌستنتج ل
 المذهب العملً جملة وتفصٌالً 1 

 
بالممابل ٌعتمد أنصار المذهب العمالنً أن كل حمٌمة تصل إلى اإلنسان البد أن تكون عن طرٌك العمل 1و أن هنان معلومات 
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 1 2=3+3بدٌهٌة ومعلومات نظرٌة تعتمد على البدٌهة ، مثل النار حارة ، و 
 

لعمالنً من العام إلى الخاص، أي من المانون الكلً إلى الجزئً، وهو ال ٌنكر التجربة، لكنه ٌعتمد أنها لٌست ٌسٌر المذهب ا
 المصدر الوحٌد للمعلومات، وأن العمل وحده لٌس كافٌاً الستكشاف الحمٌمة1

 
 التجرٌبٌة 1أ .61

نه مجرد سجل فارغ1 ومع تمدم الزمن، تبدأ ٌكون عمل اإلنسان لدى والدته، ولبل بدء عمل حواسه، كصحٌفة بٌضاء، أي أ
هً فً نهاٌة المطاف   أحاسٌسنا بتسجٌل انطباعات محددة فً هذا السجل، وشٌئاً فشٌئاً ٌبنً اإلنسان لاعدة معرفٌة،

 محصلة الخبرات التً اكتسبها من حواسه1 
 

عملٌات استمرائٌة، وتمكننا هذه المعرفة من  وهً بهذا المعنى نتاج  وفك هذا المنظور تكون المعرفة الحمة للتجربة وتلٌها،
 تولع بعض األحداث المستمبلٌة باالعتماد على خبراتنا السابمة والحالٌة1

 

 ب العمالنٌة .61
ٌنطوي العمل البشري على أفكار فطرٌة مخزنة بطرٌمة ما وبصٌغة ما، بدلٌل أنه ٌمكننا إثبات صحة بعض المضاٌا دون 

 العودة إلى األحاسٌس1 
 

 تصبح المعرفة وفك هذا المنظور أسبك من التجربة، بل ٌمول البعض إنها مستملة عن التجربة1 
 

 )كل إنسان فان، سمراط إنسان، سمراط فان(1  والمعرفة بهذا المعنى استداللٌة ولٌست استمرائٌة1

 
 الشن .61

كانٌة المعرفة1 ولد تمٌز أتباع هذا المذهب ٌُضاف إلى المذهبٌن السابمٌن مذهب ثالث ٌدعو إلى الشن بالحمٌمة، والشن بإم
وفماً لدرجة الشن التً ٌدعو كل منهم إلٌها1 فهنان من ٌدعو إلى الشن فً بعض المضاٌا، وهو ما ٌعرف بشن الحس 

السلٌم، وهو الشكل المفٌد من أشكال الشن، فهو ٌنمً الروح النمدٌة لدى اإلنسان فال ٌسلم بكل ما ٌُخبر به، وال ٌمكن 
 تالً السٌطرة علٌه بسهولة1 بال
 

ولد دعا بعض الفالسفة إلى نمط من الشن ٌسمونه الشن المنهجً، وهو ٌعنً التشكٌن بحمٌمة محددة إلى حٌن إثباتها 
بالدلٌل الماطع، فإذا أردت مثالً أن تتأكد أن الماء ٌتجمد فً الدرجة صفر، ٌجب أن تشكن فً صحة هذه الفرضٌة، وتموم 

 ظروف مختلفة، لترى إذا كان هنان برهان ٌدعم هذه الفرضٌة1  بعدة تجارب، تحت
 

أما الشن فً ألصى حاالته فهو الشن المطلك، وٌشكن أتباع هذا المذهب فً إمكانٌة المعرفة بحد ذاتها، وهم ٌمولون 
أن تعرف أنه ال باستحالة المعرفة1 لكن ٌمكن دحض هذه النظرٌة بسهولة، ألنه إن كنت تشكن بإمكانٌة المعرفة فكٌف لن 

 ٌمكننا أن نعرف؟

 
 الٌمٌنٌة والشن: بعض األسئلة األساسٌة .61

نجد أنها تعنً التفحص واالستعالم عن الشًء1 ولد ظهر هذا   (Skepticismإذا عدنا إلى األصل الٌونانً لكلمة الشن )
ٌد الفٌلسوف الفرنسً رٌنٌه دٌكارت  المذهب بٌن الفالسفة األوروبٌٌن، لكنه أخذ دفعاً لوٌاً فً المرن السابع عشر على

 1 )أنا أشن إذاً أنا موجود(صاحب المول الشهٌر 
 

ٌطرح الفالسفة المشككون )أتباع هذا المذهب( مجموعة من األسئلة األساسٌة، وٌافعون عن معتمداتهم بحجج تبدو لوٌة 
ة عمٌدة أو معرفة بشرٌة ناجزة ومطلمة بحٌث أحٌاناً، فٌما ٌبدو بعضها ضعٌفاً تجاه النمد1 ومن بٌن تلن األسئلة: هل ثم

 ٌمكن اعتبارها خارج نطاق أي شن ممكن؟ 
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 وإذا اعترفنا، ألسباب معٌنة، بضرورة الشن فً بعض المضاٌا فهل سٌكون بممدورنا الحماً أن نتخلى عن هذا المنهج؟ 
 

معتمدات التً ٌعتبرها الناس مسلمات وٌدفع بعض أولئن الفالسفة هذه األسئلة إلى نهاٌاتها، فٌتساءلون عن صحة ال
كما ٌتساءلون أٌضاً عما إذا كان بممدور اإلنسان أن ٌصل إلى آلٌة تسمح له   أساسٌة وأسس ٌبنون علٌها معارف الحمة،

 بالتمٌٌز، دون شن، بٌن المظهر والوالع1

 
61. (Rene Descartesرٌنٌه دٌكارت ) 

 رٌنٌه دٌكارت 1أ .61
الٌمكن الحدٌث عن مذهب الشن دون اإلشارة إلى الفٌلسوف والرٌاضً الفرنسً الشهٌر رٌنٌه دٌكارت، الذي ولد فً فرنسا 

 1 3699وتوفً فً السوٌد فً العام  3906فً العام 
 

جد لم ٌكن دٌكارت من أنصار الشن المطلك، بل كان مؤسس مدرسة الشن المنهجً، فمد اهتم بدراسة المعتمدات التً تو
وكان ٌمول "علٌنا أال نمبل بصحة أٌة لضٌة ما لم تدعمها حجج لوٌة راسخة ال مجال   مبررات منطمٌة تدعو للشن فٌها،

 للشن فٌها"1 
 

لمد كان دٌكارت ٌعتمد أنه إذا أردنا فعالً أن نعرف ما هو الصحٌح، أو إذا كنا فعالً نرٌد الوصول إلى معرفة مطلمة مؤكدة، 
 وأن نشكن إلى أن نجدها؟1 فعلٌنا أن نتساءل 

 
فمن وجهة نظر دٌكارت، ال تكون المعتمدات صحٌحة وموثولة إال إذا تعذر الشن بصحتها من الناحٌة المنطمٌة، وهو بذلن 
ٌمترب كثٌراً من المذهب العمالنً، فالمعتمدات التً تستند إلى األحاسٌس هً، بالنسبة له، أكثر للٌالً من الرأي، لكنها أبعد 

 تكون حمٌمة جوهرٌة، أما المعتمدات المستندة على الحجة العمالنٌة فهً فمط تشكل معرفة جوهرٌة1 عن أن

 
 الفلسفة فً عصر دٌكارت 1ب .61

لكً نفهم فلسفة دٌكارت ومبادئه ال بد لنا أن نلمً نظرة سرٌعة على الفترة التً عاش فٌها واألفكار الفلسفٌة التً كانت 
عاش دٌكارت فً الفترة التً كانت تحل فٌها العلوم الحدٌثة محل علوم المرون الوسطى التً  سائدة فً تلن الفترة1 لمد

 ر وفلسفات أرسطو وأفالطون1 اعتمدت على أفكا
 

ولد اعتمدت علوم المرون الوسطى على نظرٌة عرفت باسم الوالعٌة المباشرة، التً تؤكد أن هنان والعاً موجوداً خارج 
 تماس مباشر مع هذا الوالع1 اسنا تضعنا فً الحواس البشرٌة، وأن حو

 
( هذه النظرٌة، وهو من أعاد إلى الحدٌث النظرٌة الذرٌة 1 ولد 3612و  3961ولد رفض غالٌلو غالٌلً )الذي عاش بٌن 

زٌائ1ً الترح غالٌلو نظرٌة الوالعٌة غٌر المباشرة، أو الوالعٌة التخٌلٌة، ووفماً لهذه النظرٌة: تمثل حواسنا الوالع الفٌ
 ساسنا بالوالع الفٌزٌائً"1 "فنحن ال نالمس الحمٌمة الفٌزٌائٌة مباشرة، بل نالمس مباشرة إح

 
 لكن كٌف ٌمكن إثبات صحة هذه النظرٌة؟ إذ ال ٌمكننا أن نتواجد خارج حواسنا لنرى ما هو موجود1

 
 مبادئ دٌكارت 1ج .61

ٌمٌنٌة، لكن كٌف ٌمكن للعلم أن ٌزودنا بهذه المعرفة طالما أن النظرٌة كان دٌكارت ٌعتمد أن على العلم أن ٌزودنا بالمعرفة ال
 التً ٌستند إلٌها )الوالعٌة غٌر المباشرة( غٌر مثبتة؟ 

 
 1 3613ولد عبر دٌكارت عن مبادئه فً كتابه الشهٌر "تأمالت فً الفلسفة" الذي نشره ألول مرة عام 

 
إذ   بشر بالتساوي، وال ٌمكن المول إن ثمافة ما ممبولة وغٌرها مرفوض،كان دٌكارت ٌعتمد أن الحس السلٌم موزع بٌن ال

تؤمن كل ثمافة من ثمافات البشر بأفكار مختلفة عن غٌرها، بل لد تكون منالضة لغٌرها1 لكن ٌبدو أن معظم ما نثك به ٌعود 
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نه ال بد لنا من أن نشن ونتساءل إلى تمالٌد المجتمعات التً نعٌش فٌها والسلطات التً تحكمها، ومن هنا ٌرى دٌكارت أ
حول كل ما نعتمد أننا نعرفه، بل حتى أن نرفض كل ما نعتمد بصحته، بما فً ذلن وجودنا بحد ذاته1 فمعتمداتنا المعتمدة على 

ل الحواس لابلة كلها للشن، حتى معتمداتنا المبنٌة على أسس عملٌة، إذ ال ٌمكننا الوثوق بأننا لم نرتكب أخطاء حسابٌة خال
 عملنا فً الرٌاضٌات1

 
 أربع لواعد للمنطك -دٌكارت  1د .61

تدور معظم أفكار دٌكارت حول مبدأ الشن ومبرراته، لكنه الترح فً سٌاق أعماله العلمٌة والفلسفٌة مجموعة من المبادئ 
 تعرف بحد ذاتها منهجٌة علمٌة للعمل وللتحمك من المضاٌا العلمٌة1 

 
"فرق تسد"، وهو ٌعرف بذلن طرٌمة تحلٌلٌة لفهم المضاٌا، وٌعرف العاملون فً مجال  من أشهر مبادئ دٌكارت مبدأ

 البرمجة وتحلٌل النظم هذه العبارة، فهً من النصائح التً توجه لهم أثناء دراستهم1 
 

المسائل  وٌدعو دٌكارت إلى تمسٌم المسألة الصعبة إلى أكبر عدد ممكن من المسائل الجزئٌة، ومن ثم محاولة تمسٌم هذه
 الجزئٌة إلى مسائل أخرى أكثر بساطة، وهكذا حتى لوصول إلى مسائل أولٌة ٌسهل حلها1 

 
بالممابل ٌمترح دٌكارت طرٌمة تصاعدٌة معاكسة لبناء النظرٌات، وهً تعتمد على االنطالق من األفكار األبسط واألسهل، 

 والبناء فولها، باتجاه األكثر تعمٌدا1ً 
 

لمنهجٌة التً الترحها، للتحلٌل والتركٌب، ٌمترح أن ٌموم الدارس، أثناء التحلٌل أو التركٌب، بتعداد كل ولكً ٌكمل دٌكارت ا
 األفكار ذات الصلة، بل وحتى كتابتها لٌتسنى له اإللمام بها جمٌعها1

 
 أسئلة معرفٌة بدون إجابات -دٌكارت  ـ 1ه .61

مٌت دون إجابات، ومن أهمها مسألة العاللة بٌن العمل والجسد، لمد واجه دٌكارت مجموعة من األسئلة المعرفٌة التً ب
 والتً تناولها الكثٌرون من الفالسفة، كل من منظور مختلف1 

 
الجسد، إذ كان ٌعتمد أن الكائن البشري مؤلف من جسد مادي وعمل غٌر مادي، وكل  -كان دٌكارت من أنصار ثنوٌة العمل

 منهما منفصل عن اآلخر1 
 

عتماد أسئلة ال تمل أهمٌة، إذ كٌف ٌمكن للعمل أن ٌتحكم بالجسد، أو ٌتعاون معه، إذا لم ٌكن له وجود فً ٌطرح هذا اال
 الزمان والمكان؟ 

 
 ثم كٌف ٌمكن للعمل أن ٌمتلن معرفة بالعالم المادي الخارجً؟ بل كٌف ٌمكن له أن ٌمتلن المعرفة بشكل عام؟ 

 
ة، وآلٌة تعامل العمل معها، فال بد لنا أن نتساءل عما ٌمكننا أن نعرفه بثمة عن هذا وإذا كنا نتساءل عن كٌفٌة امتالن المعرف

 العالم الذي نعٌش فٌه1
 

 المادٌة المعدلة .61

 حوار مفتوح
 

 بعض المبادئ المؤسسة لمذهب الشن .61
من األسباب1 كاختالف  فما ندركه بحواسنا ٌبمى نسبٌاً للعدٌد  سنستعرض فٌما ٌلً أهم المبادئ المؤسسة لمذهب الشن1

 الزمان والمكان1 
 واختالف الشروط الفٌزٌائٌة المرافمة لعملٌة اإلدران1 

 وٌرتبط اإلدران بطبٌعة الشًء المدروس1 وبالشخص الدارس إلى حد بعٌد1
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 افتراضات مجازٌة لتوضٌح المبادئ المؤسسة لمذهب الشن .61

 توضح هذه المبادئ1 سنستعرض فً الشرائح التالٌة عشرة افتراضات مجازٌة

 الفروق بٌن الحٌوانات1            -أ

 الفروق بٌن األشخاص1          -ب

 الفروق بٌن الحواس1  -ج

 الشروط واألوضاع المختلفة1      -د 

 األوضاع والمسافات والموالع1    -ه

 االرتباطات  -و

 نوعٌة وطرٌمة تراكب األشٌاء1    -ز 

 النسبٌة1                         -ح

 األخالق1                   -ط

 الثبات واالنتظام أو للة الحدوث1 -ي

 

 الفروق بٌن الحٌوانات 1أ .61

ال تولد األشٌاء ذاتها انطباعات متماثلة بسبب الفروق بٌن الحٌوانات1 فالعدٌد من الحٌوانات، كالخنازٌر والطٌور، تأكل 

 مؤذٌة وسامة بالنسبة لإلنسان1 أطعمة لد تكون 

 

وال بد بالتالً من أن تكون االنطباعات التً تولدها هذه األغراض على حاسة الذوق لدٌها مختلفة جدا1ً ولد ٌستسٌغون ما 

 نجده نحن ممرفا1ً

 الفروق بٌن األشخاص 1ب .61

 ً غٌر عادٌٌن ٌتمتعون بمناعة  بعض األشخاص ٌهضمون بسرعة طعاماً ٌجده آخرون صعب الهضم، كما نصادف أشخاصا

 ضد السموم1 أخٌراً، ال ٌمكن أن ٌتفك الفالسفة، وال الناس العادٌون، على أن أشٌاء معٌنة هً األفضل وٌجب اتباعها1 

 

وطالما أن هنان أشخاص ٌختارون األشٌاء نفسها التً ٌتجنبها آخرون، فمن المنطمً أن نستنتج أنهم ٌتأثرون باألشٌاء 

 ختلفة1نفسها بطرق م

 الفروق بٌن الحواس 1ج .61
لبعض أنواع الزٌت، كالذي ٌستخدم فً بعض المصابٌح، رائحة حلوة بٌنما أن طعمه مر والذع1 ال نعرف إذا كانت له بالفعل 

 خصائص متغٌرة، أم إذا كانت هنان حمٌمة واحدة ٌتم إدراكها بطرٌمتٌن مختلفتٌن بسبب بنى أعضاء الحواس لدٌنا1 
 

ذلن، بما أنه ٌمكننا أن نتصور رجالً أعمى منذ والدته، وٌتعلم عن األشٌاء المحٌطة به عبر حواسه األربعة  بل أكثر من
األخرى فمط، ٌمكننا إذاً أن نتصور أن لشًء ما خصائص إضافٌة ال ٌمكننا إدراكها بسبب افتمارنا إلى عضو اإلحساس 

 المناسب إلدران تلن الخصائص1

 المختلفةالشروط واألوضاع  1د .61
لد ٌسمع الشخص المصاب بنوبة جنون )كنوبة صرع مثالً( أصواتاً وٌشم روائح ال ٌسمعها وال ٌشمها آخرون1 وبالنسبة 
لرجل مصاب بالٌرلان تظهر األشٌاء بلون أصفر1 وإذا كنا نائمٌن نحصل على انطباعات مختلفة جداً عن تلن التً نحصل 

 علٌها فً الٌمظة1 
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فسه شهٌاً بالنسبة لرجل جائع، وغٌر مستساغ بالنسبة لرجل ٌشعر بالشبع1 والتصرفات التً تبدو مخجلة ولد ٌبدو الطعام ن
 للشخص الصاحً لد تكون ممبولة بالنسبة لشخص سكران1

 األوضاع والمسافات والموالع ـ1ه .61
د مستدٌراً فٌما ٌبدو عن لرب العصا التً تظهر تحت الماء منحنٌة تظهر فً الهواء مستمٌمة1 والبناء نفسه ٌبدو عن بع

 مربعا1ً 
 

وضوء المصباح المشع فً اللٌل ٌصبح ضعٌفاً وباهتاً فً ضوء الشمس1 وٌختلف شكل عنك الحمامة عند النظر إلٌه من 
 زواٌا مختلفة1

 االرتباطات 1و .61
ٌزٌائٌة التً ترافك فعل ال ٌؤثر أي غرض على حواسنا بواسطة ذاته، بل دوماً عبر الترانه بشًء آخر )أي الشروط الف

 اإلدران، سواء كانت داخلٌة أم خارجٌة(1 فالروائح تكون أكثر حدة فً الهواء الرطب الحار منها فً الهواء الجاف1 
 

وللصوت نفسه نوعٌتان مختلفتان ما بٌن مكان مفتوح ومكان مغلك1 مما ٌعنً أن النعكاسات الصوت وعبوره فً ممرات 
 كٌفٌة إدراكنا للصوت1 مغلمة فً آذاننا أثر على

 نوعٌة وطرٌمة تراكب األشٌاء 1ز .61
 العمالٌر التً تمزج بدلة مفٌدة للجسم إال أن خطأً صغٌراً لد ٌسبب األذى1

 النسبٌة 1ح .61
 كل األشٌاء نسبٌة )أو، على األلل، تبدو نسبٌة( عندما نأخذ بالحسبان األنماط السابمة1 

 
األشٌاء نسبٌة، فهو ٌؤكد على نسبٌة كل األشٌاء، ألنه ٌبٌن بحجته هذه أن العبارة "كل حتى من ٌؤكد على أنه لٌست كل 

 األشٌاء نسبٌة" هً نسبٌة بالنسبة لنا ولٌست كونٌة عامة1

 األخالق 1ط .61
ون ونمصد بها هنا لواعد السلون والموانٌن والمعتمدات األسطورٌة1 وللثمافات المختلفة عادات مختلفة جداً، فاألثٌوبٌ

 ٌِشمون أبناءهم، والفارسٌون ٌلبسون ألبسة ناصعة األلوان، بٌنما ٌخجل اإلغرٌك من األمرٌن1 
مها البعض اآلخر1  وللثمافات المختلفة لوانٌن مختلفة فبعضها ٌطالب اإلنسان بالتضحٌة بذاته فٌما ٌُحّرِ

 

 الثبات واالنتظام أو للة الحدوث 1ي .61

 مع أننا نراها دوماً، بٌنما للما نرى المذنب"1 "فالشمس مدهشة أكثر من المذنب، 
 ولو كان الماء نادراً لوجدناه غالٌاً جدا1ًولو كان الذهب موجوداً فً كل مكان لما اعتمدنا أنه ٌستحك الجمع1

 التجرٌبٌة والشن المحدود 6139

 دٌفٌد هٌوم 1أ 6139
امن عشر فً أوروبا، وهو الفٌلسوف االسكتلندي ٌبرز عند الحدٌث عن مذهب الشن فٌلسوف آخر من فالسفة المرن الث

 38861وتوفً عام  3833دٌفٌد هٌوم، الذي ولد عام 
 

ٌُعتبر هٌوم مؤسس مذهب الشن المحدود، أو ما نسمٌه الٌوم التجرٌبٌة والشن المحدود1 بدأ هٌوم بدراسة المانون، لكنه ما 
 ابه األول، باسم "بحث فً طبٌعة اإلنسان"1كت 3819لبث أن انتمل إلى دراسة الفلسفة، فأصدر فً العام 
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لم ٌلَك هذا العمل النجاح واالنتشار الذي تولعه له هٌوم، ولّدر أن ذلن ٌعود إلى تعمٌد الموضوع وصعوبة طرحه، فما كان 
عاً، منه إال أن أعاد إصداره بصٌغة مبسطة تحت اسم "تساؤالت حول الفهم البشري"، ولد لمٌت هذه النسخة انتشاراً واس

 وكان لها أثر كبٌر على الفالسفة المعاصرٌن، كما على الفلسفة والفالسفة الالحمٌن1

 هٌوم ومذهب الشن 1ب ..61
 م مستوحى أساساً من حواسنا"1عرض هٌوم نظرٌة تجرٌبٌة للمعرفة، فبالنسبة له "إن كل ما ٌمكننا أن نعرفه عن العال

 
لمعرفة إلى أداة الختبار األفكار، وٌمول هٌوم: "إذا أردت أن تعرف ما ولد عمل هٌوم على تحوٌل التجرٌبٌة من مذهب ل

تعنٌه فكرة أو مفهوم، عد به إلى االنطباعات التً كانت وراء ظهوره "1 ولد طبك هٌوم هذه الطرٌمة على مفهوم السببٌة، 
 فما ٌعنٌه هذا المفهوم، بالنسبة لغالبٌة الناس، ثالثة أشٌاء: 

 
ً  Aٌكون الحدث  -  B 1ٌحدث لبل  Aإذا كان  Bللحدث  سببا

 
 بطرٌمة ماB 1مالزم للحدث  Aالحدث  -

 
 B1مرتبط بالضرورة مع الحدث  Aالحدث  -

 
، وفماً Bو  Aألن  Bهو سبب  Aتولف هٌوم عند الفكرة األخٌرة، لٌتساءل ما هو االرتباط الضروري؟ فنحن نمول إن 

 لتجربتنا، متالزمان دوما1ً لكن مفهوم االرتباط الضروري أبعد من ذلن1 
 

 فً الماضً أنهما سٌرتبطان فً المستمبل وبالشدة نفسها؟  Bو  Aهل ٌعنً تالزم 
 

 من المرجح جداً أن ٌرتبطا، لكن "المرجح جداً" ال ٌعنً "بالضرورة"1 
 

 ً من لوانٌن العلم ال أساس تجرٌبً له، وبذلن ٌعٌد هٌوم طرح مسألة اكتشاف  و إذا صحت نظرٌة هٌوم فإن لانوناً أساسٌا
 األسس العمالنٌة لكل النتائج التً بنٌناها باالعتماد على التجربة1

  الشن عند هٌوم 1ج ..61
مة، أي تلً ٌتفك هٌوم مع أتباع المذهب التجرٌبً من حٌث اعترافه بأن كل المعرفة التً نمتلكها عن العالم هً معرفة الح

التجربة، وهً تعتمد على انطباعات الحواس ومحدودة بها، أو بنسخ عنها، كما تعتمد أٌضاً على ما تنتجه فعالٌة التخٌل من 
 أفكار ومعتمدات1 

 
بالممابل، ٌرفض هٌوم إمكانٌة إدران الذات عن طرٌك الحواس، وبالتالً فنحن ال نمتلن أٌة انطباعات عن الذات1 كذلن 

ضاً بالنسبة للسببٌة، وكل ما نعرفه عن الذات وعن السببٌة مبنً على أهواء ومٌول طبٌعٌة لدى البشر ولٌس على األمر أٌ
 المعرفة1 

 
 النتٌجة هً الشن إلى ألصى الحدود1

 
عرفة ال نملن أٌة معرفة عن المستمبل ألننا نعرف أن لوانٌن الطبٌعة لد تتغٌر فً أٌة لحظة من المستمبل1 لٌست لدٌنا أٌة م

عن الماضً ألن معرفتنا عن الماضً تعتمد على معرفتنا بأن ما تختزنه ذواكرنا لد تسببت به تجارب من الماض1ً لٌست 
 لدٌنا أٌة معرفة عن العالم الخارجً ألن معرفة كهذه تتطلب منا أن نكون لادرٌن على معرفة أسباب انطباعات أحاسٌسنا1 

 
 لذاتٌة، وٌدافع هٌوم عن هذه الفكرة بعدم وجود انطباعات بخصوصأخٌراً نحن نفتمر حتى إلى المعرفة ا

 المفهوم األصلً للذات1

ISSN: 2617-989X 45 



 هٌوم والعمل 1د ..61
لسم هٌوم محتوٌات العمل )المدَركات( إلى نمطٌن: األفكار واالنطباعات1 واألفكار هً نسخ ألل حٌاة من االنطباعات 

كار، فالشخص األعمى منذ الوالدة ال ٌملن أٌة فكرة عن األلوان1 األصلٌة، وبدون االنطباعات ال ٌمكن أن تكون هنان أف
وحسب لون، ٌعتمد التجرٌبٌون أن العمل ٌكون فارغاً فً البداٌة كاللوح األبٌض، وتكتب كل محتوٌاته فٌما بعد من خالل 

 ى لها1 التجربة1 وٌمول هٌوم، إن اللغة التً ال ٌمكن اشتمالها من انطباعات األحاسٌس األصلٌة ال معن
 

وٌمٌز هٌوم بٌن نوعٌن من األحكام: عاللات األفكار ولضاٌا الحمٌمة1 كل األحكام المتعلمة بمضاٌا الحمٌمة والتً تتجاوز 
محتوٌات عمولنا الحالٌة تعتمد على معرفتنا بالعاللة بٌن السبب والنتٌجة1 وٌمول هٌوم إنه لبل التجربة لن تكون لدٌنا أٌة 

لد ٌؤدي إلٌها سبب محدد1 ولكن المفاجأة التً ٌسولها هٌوم هً أنه حتى بعد التجربة ال نمتلن أٌة  فكرة عن النتٌجة التً
أرضٌة نؤسس علٌها معرفتنا بالسبب والنتٌجة1 لدٌنا ثمة بمبدأ اتساق الطبٌعة الذي ٌضمن أن المستمبل سٌشبه الماضً، 

 ستستمر بالعمل فً المستمبل1 وبعبارة أخرى، نؤمن أن لوانٌن الطبٌعة التً عملت فً الماضً
 

ٌمٌز هٌوم، كما ذكرنا أعاله، بٌن نمطٌن من األحكام، فهنان من جهة أحكام، أو تعابٌر، تحلٌلٌة، مثل لولنا"كل العازبٌن هم 
 رجال غٌر متزوجٌن"، وأحكام أو تعابٌر تركٌبٌة، مثل لولنا "لطتً سمٌنة"1 

 
 الماعدة التالٌة:  ٌمكن التحمك من أن عبارة ما تحلٌلٌة بتطبٌك

 "تكون العبارة تحلٌلٌة إذا لم ٌكن ممكناً منطمٌاً أن ٌكون نفٌها صحٌحاً"1                           
 

 وٌمكن التحمك من أن عبارة ما تركٌبٌة بتطبٌك الماعدة التالٌة: 
 ها صحٌحاً"1 "تكون العبارة تركٌبٌة إذا كان من الممكن أن ٌكون نفٌ                          

 
وتكون العبارة التحلٌلٌة صحٌحة بالضرورة، وهً مثبتة مسبماً باالستدالل المنطمً، بٌنما تكون العبارة التركٌبٌة صحٌحة 

 شرطٌاً، أي ٌمكن إثباتها )أو نفٌها( الحماً ببرهان استمرائ1ً

 هٌوم والبرهان ـ1ه ..61
ن أن نلجأ إلٌها لبرهان لضٌة ما1 فمن ناحٌة أولى، ال ٌمكننا أن ٌرى هٌوم أن هنان مشكلة فً نوعً البراهٌن التً ٌمك

نبرهن باالستدالل على صحة العبارة "سٌكون المستمبل مشابهاً للماضً"، ألن هذه العبارة تركٌبٌة ولٌست تحلٌلٌة، فمن 
ًً للماض1ً ومن ناحٌة أخرى ال ٌمكن إثبات صحة العبارة الس َ ابمة باالستمراء، ألن الممكن أال ٌكون المستمبل مشابها

 الطرٌمة االستمرائٌة تعتمد أساساً على صحة هذه الماعدة وتفترض أنها صحٌحة )المستمبل شبٌه الماضً(1 
 

 وبذلن ٌبمى السؤال األساسً بدون إجابة : هل ثمة أساس للمعرفة؟

 ما الحل بحسب هٌوم؟ 1و ..61
تزودنا بمعلومات عن العالم الخارجً، فٌعٌدنا بذلن إلى مسألة  ٌعتمد هٌوم أن من غرٌزتنا الطبٌعٌة أن نؤمن أن حواسنا

 الحواس1 
 

ٌجد هٌوم الحل فٌما ٌسمٌه "الشن المحدود"، وٌعنً هذا أن نمبل بما ٌبدو معموالً ومفٌداً، مع ضرورة الحفاظ على عمل 
تً تعطٌنا عبارات تحلٌلٌة مفٌدة مثبتة منفتح1 وٌمترح هٌوم أن نحصر استفساراتنا بالمواضٌع المفٌدة، كالرٌاضٌات مثالً، ال

مسبماً، وبالعلوم الفٌزٌائٌة واالجتماعٌة التً تعطٌنا عبارات تركٌبٌة ٌمكن أن نثبتها الحما1ً أما المواضٌع األخرى، 
 كالالهوت والمٌتافٌزٌاء فلندعها جانباً 
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 أسئلة التقويم:

 عّزف االبستوىلىجٍا. -

 الوذهب التجزٌبً و الوذهب العقالًً وفق فلسفت العلىم.اشزح  -

 قارى بٍي الوذهب التجزٌبً و الوذهب العقالًً وفق ًظزٌت الوعزفت. -

 اشزح هعٌى هذهب الشك. -

 هٍّز بٍي الشك الوٌهجً و الشك الوطلق. -

 وضخ هبدأ دٌكارث فً الوعزفت. -

 عدد قىاعد الوٌطق عٌد دٌكارث، هع الشزح. -

 عٌد هٍىم، هبٌٍاً هعٌى االرتباط الضزوري.ددد شزوط السببٍت  -

 قارى بٍي العبارة التذلٍلٍت و العبارة التزكٍبٍت عٌد هٍىم، هع األهثلت. -

 قارى بٍي كل هي الوذهب التجزٌبً و التذلٍلً و الشك هبٌٍاً رأٌك فً كل هٌهن. -

 

 

 أسئلة للمنبقشة:
 ًاقش هع رفاقك ها ٌأتً هستعٌٍاً بدراستك:

 هقبىالً، و هتى ٌكىى هغالٍاً؟هتى ٌكىى الٍقٍي 

 هتى ٌكىى الشك طبٍعٍاً و هقبىالً، و هتى ٌكىى غٍز طبٍعً و هداهاً؟

 هل هي ددود لوعزفتٌا فً دقلً الوعزفت الٍىهٍت و الوعزفت العلوٍت؟
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 المفاهيم األساسية:

 –الفهم  –التنبؤ  –النظريت  –المعرفت العلميت  –النظرة الديناميكيت  –النظرة السكونيت  –المعرفت  –العلم 

 الحتميت. –الموضوعيت  –التكميم  –المالحظت الحسيت  –التفكير العلمي  –التحكم 
 األهداف الخاصة:

 ٌحدد معنى العلم. -

 بٌن المعرفة العلمٌة و المعرفة الالعلمٌة مع األمثلة.ٌوضح الفرق  -

 ٌمٌز بٌن النظرة السكونٌة  و النظرة الدٌنامٌكٌة للعلم. -

 ٌمارن بٌن وظٌفتً العلم وفك النظرتٌن. -

 ٌدرن معنى التفكٌر العلمً. -

 ٌمدر أهمٌة التفكٌر العلمً فً تمدم الحضارات. -

 ٌعدد سمات التفكٌر العلمً. -

 عن تمثل المجتمعات للتفكٌر العلمً. ٌعطً أمثلة حٌاتٌة -

 مدخل إشكالً:

ال أحد ٌتكر الٌوم لٌمة االبتكارات الكثٌرة و المتنوعة للعمل البشري، ابتكارات ٌغذٌها هوس بالحمٌمة 
العلمٌة سبٌالً لمزٌد السٌطرة و التحكم فً الطبٌعة، و ٌبدو أن لوة الذكاء البشري بلغت حداً أصبح 

 رموز والعٌاً، و صٌاغة الوالع رمزٌاً.معه ممكناً ترجمة ال

 أسئلة إشكالٌة:

 ما العاللة بٌن الحمٌمة العلمٌة و السٌطرة و التحكم فً الطبٌعة برأٌن؟ -

 كٌف تفهم أهمٌة الرموز بالنسبة للعلم؟ أعطً أمثلة على ذلن. -

 اشرح معنى )ترجمة الرموز والعٌاً، و صٌاغة الوالع رمزٌاً(. -

 التفكٌر العلمً مما سبك.حاول استنتاج بعض سمات  -

 ما هو العلم؟ .71

 (1؟ )ما هو العلم

العلم لغة مصدر لكلمة َعِلم، وعلم الشًء عرفه، ورجل عالمة أي عالم جداً، ولد تعددت مفاهٌمه واختلفت، وٌعود 

(، Scienceهذا إلى اختالف وجهات النظر لموضوع العلم وطبٌعته، فمن المفكرٌن من ٌرى أن كلمة علم بمعنى )

ٌمصد بها مجال كلٌات العلوم، فٌما ٌمٌل البعض اآلخر إلى توسٌع مدلوله، بحٌث ٌضم مجال كلٌات العلوم 

والبحوث الجادة الموضوعٌة فً التارٌخ واآلداب والفنون، وآخرون ٌحددون العلم من خالل منهاجه الذي ٌرتكز 

مرحلة لبول الفرض وصٌاغته فً نظرٌة، على دعائم أسـاسٌة كفرض الفروض والمالحظة وإجراء التجارب، ثم 

 واستنتاج1  أو ربما رفضه، والمنطك فً كل ذلن استمراء

الوحدة التعلیمیة السابعة
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ومما ٌزٌد األمر تعمٌداً، الفهم غٌر الدلٌك لكلمة عالم، بحٌث ٌُعتمد أن العالم هو شخص من نوع خاص، ٌعالج 

وٌضع النظرٌات المعمدة، وثالثها  الحمائك فً المختبرات، ومفهوم آخر ٌتلخص بأن العالم إنسان ٌحسن التفكٌر

بأن أهداف العالم زٌادة المخترعات والمكتشفات، هذه المفاهٌم تعٌك فهم العلم وتفّهم فعالٌات العالم وتفكٌره، بل 

 وتفّهم البحث العلمً بصورة عامة، وتجعل مهمة المٌام به مهمة صعبة1

 (2؟ )ما هو العلم

، ٌأتً بها بحث موضوعً مجرد، وتعرٌف أكادٌمً ٌمول: إن العلم لمد عرف العلم بأنه مجموعة من الحمائك

مجموعة الخبرات اإلنسانٌة التً تجعل اإلنسان لادراً على التمدٌر، أو إن العلم هو فهم ظاهرات الكون، أسبابها 

 وآثارها، والمفهومان لهما مضمون مشترن هو الممدرة على ربط األسباب بالمسببات1 

 

العلم مجموعة من المعارف اإلنسانٌة، التً من شأنها أن تساعد على زٌادة رفاهٌة اإلنسان، أو ومن التعرٌفات أن 

 أن تساعد على صراعه فً معركة تنازع البماء، وبماء األصلح1

 

 (3؟ )ما هو العلم

( أن كلمة العلم تركٌبة فكرٌة ولٌست مجموعة من العبارات التً Harcourt Brownوٌرى هاركورت براون )

ٌنطك بها اإلنسان لٌثبت ما ٌراه من خالل تطورات، ٌظن أنها تؤٌد وجهة نظر ما، أي أنه ٌمصد بالعلم معنى محدداً 

 ٌتمثل فً ثورة فكرٌة1 

عة من الظاهرات الطبٌعٌة، كل ( فٌرى أن مٌدان العلم غٌر محدد111 كل مجموKarl pearsonأما كارل بٌرسون )

 طور من أطوار الحٌاة االجتماعٌة، كل مرحلة من مراحل التطور المدٌم أو الحدٌث كل ذلن ٌعتبر مادة للعلم1

 

( أن العلم طور جدٌد من المعرفة واتجاه فكري جدٌد، Herbert Butterfieldوٌرى المؤرخ هربرت بترفٌلد )

ه استوجب دراسات جدٌدة، ومناهج مبتكرة لمعالجة ظاهرات المجتمع استوجب البحث فً أسسه، فضالً عن أن

ومشكالته، ولعل أكثر ما ٌشّدده بترفٌلد فً تصوره للعلم، هو حدوث ثورة علمٌة أكٌدة، وتغٌرات جذرٌة فً مٌدان 

 العلم نفسه، وفً تشكٌل وإعادة تشكٌل الحٌاة االجتماعٌة ذاتها1 

 

 (4؟ )ما هو العلم

ستر( الجدٌد فمد عـرف العلم: بأنه المعـرفة المنسمة التً تنشأ عن المالحظة والدراسة أما لاموس )وٌب

والتجرٌب، خصوصاً ذلن الفرع المتعلك بتنسٌك وترسٌخ الحمائك والمبادئ والمناهج بوساطة التجارب 

 والفروض1

 

ك بجسد مترابط من الحمائك وٌعرف لاموس )أكسفورد( المختصر العلم بأنه: هو ذلن الفرع من الدراسة الذي ٌتعل

الثابتة المصنفة، والتً تحكمها لوانٌن عامة، وتحتوي على طرق ومناهج موثوق بها، الكتشاف الحمائك الجدٌدة 

 فً نطاق هذه الدراسة1

 

ولعل أكثر التعارٌف شموالً أن نمول:)إن العلم ٌضم كل بحث عن الحمٌمة،ٌجري منزهاً عن االهواء 

 ة صادلة،بمنهج ٌرتكز على دعائم أساسٌة(وٌحدد هذا التعرٌف المعنى الذي نمصده1واألغراض،ٌعرض الحمٌم

 

 نظرتان للعلم .71

وبهدف الدلة والتوضٌح ال بد من التمٌٌز بٌن نظرتٌن واسعتٌن للعلم فً العالم العلمً: النظرة السكونٌة، والنظرة 

ISSN: 2617-989X 49 



 الدٌنامٌكٌة1

 

النظامٌة للعالم، وأن عمل العالم هو اكتشاف حمائك جدٌدة أن العلم فاعلٌة تسهم فً المعرفة  األولىترى  

وإضافتها إلى الحمائك المعروفة سابماً، بل إن العلم هو مجموعة من الحمائك وهو طرٌمة لتفسٌر الحوادث 

 الملحوظة، ففً هذه الحالة ٌكون التشدٌد على الحالة الحاضرة للمعرفة وإضافتها إلٌها1

 

لى ما ٌفعله العالم، وأن الحالة الحاضرة هً منطلك إلى المزٌد من النظرٌات والبحوث، فهً تنظر إ :أما الثانٌة 

أي أنها تشدد على أهمٌة النظرٌات والمخططات التً تساعد على االكتشاف، وٌكون االهتمام األشد بالعمل 

 واالكتشافات والبحوث1 اإلبداعً ولٌس الروتٌنً أي أن العالم ٌنطلك من المعارف الراهنة إلى مزٌد من النظرٌات

 وظائف العلم .71

 وكما مٌزنا بٌن نظرتٌن للعلم، فإننا نمٌز بٌن نظرتٌن لوظائف العلم:
 

أن اإلنسان العملً، وغٌر العاِلم، ٌنظر إلى العلم على أنه فاعلٌة تهدف إلى تحسٌن األمور وتمدم اإلنسان،  األولى ترى
فوظٌفة العلم وفك هذه النظرٌة هً االكتشاف والتوصل إلى الحمائك ودفع المعرفة إلى األمام من أجل تحمٌك التمدم1 

 تأٌٌداً واسعٌن1والفروع العلمٌة التً تحمك ذلن كله، تلمى تشجٌعاً و
 

فترى أن وظٌفة العلم هً التوصل إلى الموانٌن العامة التً تتحكم فً سلون الكائنات التً ٌهتم العلم بها،  النظرة الثانٌةأما 
ثم الربط بٌن هذه الموانٌن، وتنظٌم المعرفة بحٌث تتمكن من التنبؤ بالولائع وبالتالً من ضبطها1 وال بد من اإلشارة إلى أن 

لنظرة تعٌر الموانٌن العامة والنظرٌات الشاملة، وإمكانٌة التنبؤ والمدرة على الضبط والتوجٌه، أهمٌة ملموسة، وال هذه ا
 شن أن العلوم اإلنسانٌة بحاجة ماسة لتبنً مثل هذه النظرٌة1

 
تذبذبت وأصابها ركود  هذا وإن كثٌراً من باحثً المرن التاسع عشر، الذٌن درسوا ظاهرة العلم، ٌرون أن مسٌرة العلم وإن

بٌن فترة وأخرى، إال أنها ظاهرة طبٌعٌة وحتمٌة، نظراً لما ٌعترض سبٌلها من عوائك وتٌارات معارضة، وكان أندرو 
 ( من أشهر الذٌن أخذوا بهذا الرأي1832– 19181) (Andrew Dickson Wite)  دٌكسن واٌت

 العلم والمعرفة .71

لمعرفة فهً العلم الحدسً، وهً أوسع وأشمل من العلم، وهً تتضمن معارف علمٌة العلم هو االستدالل الفكري، أما ا
وأخرى غٌر علمٌة، والتمٌٌز بٌنهما ٌبنى على أساس لواعد النهج وأسالٌب التفكٌر التً تتبع فً تحصٌل المعارف، فإذا 

مائك الموضوعٌة، فإنه ٌصل إلى أتبع الباحث لواعد المنهج العلمً وخطواته فً التعرف على الظاهرات والكشف عن الح
 المعرفة العلمٌة، ولن ٌستطاع بلوغ الكفاٌة فً العلم حتى تمدر المعرفة حك لدرها1

 
)ثمة مجموعة أخرى من االتجاهات األساسٌة دخلت فً طور اإلنسان المثالً، وإن ٌكن ذلن   ٌمول غوستاف جرونٌباوم

ن التمدٌر العظٌم والتوفٌر العمٌك للمعرفة من حٌث هً، وبغض النظر على مستوى ألل أهمٌة شٌئاً ما، أعظمها نفوذاً ذل
 عن والع محتوٌاتها، فإنها أٌة ال غنى عنها فً الداللة على اإلنسانٌة الحمة، كما ان الجهالة أشد العٌوب المشوهة لها(1

 
تصبح جزءاً من تراثها ( عندما صاغ اصطالحه المعروف وهو )المعرفة العامة( بأنه لكً Zimanكما أوضح زٌمان )

العام، ولد أكد زٌمان أٌضاً خاصٌة المعرفة العلمٌة بوصفها المعرفة التً ٌنعمد بشأنها اتفاق عام فً الرأي من حٌث 
 صٌغتها ومنفعتها1

 
( فً ممولته المشهورة التً كثٌراً ما ٌُستشهد بها Francis Baconوفً المرن )السادس عشر(، ظهر فرنسٌس بٌكون )

 لمعرفة هً الموة ووعً بالطالة الكامنة فً المفاهٌم الجدٌدة للعلم(1وهً )ا
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 مراحل الحصول على المعرفة .71

 :المرحلة األولى

مرحلة المعرفة الحسٌة والخبرة الذاتٌة، وٌعتمد علٌها اإلنسان عندما ٌعجز عن تفسٌر موالف أو مواجهتها، وتنطبك هذه  

ا كان اإلنسان ٌحاول أن ٌجد حالً دون أن ٌستطٌع التحرن نحوه بطرٌمة منظمة، المرحلة على مرحلة طفولة العلم، حٌنم

 وبهذا نمول: إن المحاولة والخطأ تعتبر أول مراحل تطوٌر العلم1

 

 :المرحلة الثانٌة

 هً مرحلة االعتماد على مصادر الثمة والتمالٌد السائدة، كاالعتماد على الحكماء المدامى فً تعلٌل بعض الظاهرات، 

كاعتماد الحضارة الغربٌة فً المرون الوسطى على تعالٌم أفالطون وأرسطو وغٌرهم1 لمد كان االعتماد أهم من التمصً 

 والتحمٌك، وما تزال هذه الطرٌمة متبعة حتى عصرنا الحال1ً

 

 :المرحلة الثالثة

بوساطة التفسٌر العملً من هً مرحلة التأمل والحوار، وهً مرحلة التدلٌل العملً والمنطمً، فمد توصل أرسطو  

 تعتمد فً أساسها على المٌاس المنطم1ً   المعروف إلى غٌر المعروف باتباعه لعملٌة استداللٌة أو استنتاجٌة

لكن طرٌمة االستنتاج أو االستدالل تخدع الباحث أحٌاناً، ألنها ال تركز اهتمام الباحث على البحث عن الحمٌمة ذاتها بل تشغل 

 العملٌة والحوار الماهر1 عمله بالعملٌات

 

 :المرحلة الرابعة

هً مرحلة المعرفة العلمٌة والتحمٌك العلمً، أي مرحلة وضع الفروض وإجراء التجارب ثم استخالص النتائج1 وتعتبر  

 هذه الطرٌمة أكثر دلة إذا أمكن تحوٌل المعلومات المتعلمة إلى تعابٌر كمٌة1

 المعرفة العلمٌة .71

ٌة جاءت فً مرحلة متأخرة من تطور العمل اإلنسانً، حٌنما استطاع أن ٌفسر الظاهرات تفسٌراً علمٌاً، إن المعرفة العلم
ٌربط تلن الظاهرات ربطاً موضوعٌاً؛ هذا النوع من المعرفة هو المعرفة العلمٌة التجرٌبٌة، تموم على أساس المالحظة 

وتجمٌع البٌانات وتحلٌلها، وال تمف المعرفة العلمٌة عند المنظمة للظاهرات أو وضع الفروض والتحمك منها بالتجربة، 
المفردات الجزئٌة التً ٌموم اإلنسان ببحثها، بل تتجاوز ذلن حتى ٌصل إلى لوانٌن ونظرٌات عامة، تربط هذه المفردات 

                    بعضها ببعض، وتمكنه من التنبؤ بما ٌحدث للظاهرات المختلفة تحت ظروف معٌنة1                       
 )أوغست كزنت(

 طرائك المعرفة )بٌرس( .71

 إن ما أشرنا إلٌه من مراحل ٌتفك مع ما ٌشٌر إلٌه الفٌلسوف األمرٌكً بٌرس حول طرائك الحصول على المعرفة1 
 

 ( إلى أن طرائك المعرفة أربع:Pierseٌشٌر بٌرس )
 

 طرٌمة التشبث، وفٌها ٌتشبث اإلنسان بالحمٌمة بموة، فاإلعادة المتكررة للحمائك تزٌد من االعتماد بصحتها1 اأواله
 

للمعرفة فهً طرٌمة السلطة، والسلطة العلمٌة هً إحدى السلطات الهامة، ونمصد بها دعم ألوال عالم  الطرٌمة الثانٌةأما 
 مشهور ولبولها على أنها حمٌمة والعٌة1

 
للمعرفة فهً طرٌمة المعرفة البسٌطة المسبمة، أو الحدس، وتموم هذه الطرٌمة على أساس أن الحمائك  لطرٌمة الثالثةاأما 

 الممبولة حمائك تثبت نفسها بنفسها، وتتفك هذه الحمائك مع العمل، ولٌس من الضروري أن تتفك مع التجرٌب1
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ة ضوابط ومعاٌٌر تضبط عمل العالم وتوجه نشاطاته وترالب هً الطرٌمة العلمٌة، فللمعرفة العلمٌ الطرٌمة الرابعةو
استنتاجاته بمصد التوصل إلى حمائك ٌمكن االعتماد علٌها1 هذا ولد ٌتم الحصول على المعرفة بالمصادفة مثل اكتشاف 

ى عوامل أرخمٌدس لمانون الكثافة، واكتشاف جالفانً للكهرباء فً جسد الحٌوان، واكتشاف باستور تحوٌل الجراثٌم إل
 للمناعة وغٌرها1

 

 أهداف العلم .71

للعلم ثالثة أهداف رئٌسة، أولها هو التوصل إلى بناء نظرٌات تمكننا من تفسٌر الظواهر وفهمها، وثانٌها هو التنبؤ 
اع بمستمبل ظاهرة ما، والذي ٌموم على الفهم الذي لدمته النظرٌة1 أما ثالثها فهو التحكم بظاهرة ما، عبر معالجة األوض

 والظروف المسببة لها، بغٌة تحمٌك هدف مفٌد1 
 

 سنتناول فٌما ٌلً كالً من هذه األهداف بشًء من التفصٌل1
 

 أ التوصل إلى النظرٌة .71
إن الهدف األساسً للعلم هو التوصل إلى النظرٌة، والنظرٌة: هً بنٌان من المفاهٌم المترابطة والتعرٌفات والمموالت، التً 

ة إلى الحوادث بوساطة تحدٌد العاللات بٌن المتحوالت بهدف تفسٌر الحوادث والتنبؤ عنها، مثال ذلن: لد تمدم نظرة نظامٌ
 ٌكّون الباحث نظرٌة عن أسباب الفشل فً مهنة ما، ولد تكون متحوالته هً ممدار الذكاء، العمر، الخبرة، الملك و

هذه الحالة ٌفسر بعاللات محدودة بٌن كل من المتحوالت إن الحادث المطلوب تفسٌره هو الفشل فً مهنة ما، والفشل فً 
المذكورة والفشل فً هذه المهنة وبٌن مجموعة المتحوالت واإلخفاق فً العمل، والعالم الذي ٌستخدم هذه المفاهٌم بنجاح، 

 ٌدرن سبب اإلخفاق، وٌصبح لادراً على تفسٌر هذا اإلخفاق أو إلى حد ما لادراً على التنبؤ به1

ن ذلن أن التفسٌر والفهم من جملة مضامٌن النظرٌة، وبالفعل فإن النظرٌة تفترض المدرة على تفسٌر الحوادث ٌتضح م
الملحوظة، وإذا لبلنا بأن النظرٌة هً الهدف األساسً للعلم ألصبح التفسٌر والفهم فرعان من هذا الهدف األصلً، وٌعنً 

ثم كشفناه، وبٌن ما هو معلوم لنا ومختزن فً ذهننا من لبل، أي كشف الفهم والتفسٌر الربط بٌن ما لم ٌكن معلوماً لنا 
العاللات التً تموم بٌن الظاهرات المختلفة وإدران االرتباط بٌن الظاهرات المراد تفسٌرها، وبٌن األحداث التً تالزمها أو 

ن متغٌرات وظروف أخرى خارجة تسبمها، ففهم الهجرة من الرٌف إلى المدن وتفسٌرها، ال ٌتحمك ما لم تربط بٌنها وبٌ
عنها، وٌعد وجودها سبباً فً حدوثها، كعوامل الطرد الموجودة فً بعض المرى التً تصدر عمالها الزراعٌٌن، وعوامل 

 الجذب فً المدن الصناعٌة التً تستمطبهم1

 ب التنبؤ المائم على أساس الفهم .71
لم الرئٌسٌة، ألنه بعد فهم ظاهرة الهجرة من المرٌة إلى المدٌنة، أما التنبؤ المائم على أساس الفهم، فهو من أهداف الع

وتصور وجود عاللة وظٌفٌة بٌن فاعلٌات كل منهما وبٌن الهجرة الحادثة بٌنهما، ال نكتفً بهذا المدر من الفهم، إذ المتولع 
ظٌفٌة التً ُكشفت نتائج أخرى ٌمكن أن اإلفادة من النتائج التً أمكن الوصول إلٌها، وذلن بمحاولة االستنتاج من العاللة الو

تنسك معها، وبعبارة أوضح، أن المبادئ المتعلمة بالهجرة الرٌفٌة، التً أمكن استمراؤها بالبحث العلمً، ٌمكن تعمٌمها 
 على جوانب جزئٌة أخرى غٌر تلن التً بحثناها، لكً نفٌد من ذلن فً أوسع مجال ممكن1

لمبادئ أو المواعد العامة التً ٌوصل إلٌها البحث العلمً، على حاالت أخرى فً أوضاع فالتنبؤ إذاً معناه تٌمن انطباق ا
مختلفة عن تلن التً سبك استمراؤها منها، والتنبؤ على هذه الصورة ٌساعد على تحمٌك المزٌد من الفهم والمدر األكبر من 

ث العلمً، وهً محاولة التحمك من صحة التفسٌر وتحصٌل الجدٌد من العلم؛ ألنه خطوة هامة فً إكمال عملٌة البح
المعلومات التً أمكن الحصول علٌها، فإذا ثبت صحة المتنبأ به، فمعنى ذلن أن البٌانات التً بنً التنبؤ على أساسها 

صحة التنبوءات، فعندئذ ٌجب إعادة النظر بالبٌانات أو إعادة البحث فً ضوء المزٌد منها، أو  تثبت  صحٌحة، أما إذا لم
 تخدام غٌرها أو تغٌٌر طرائك البحث1باس
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 ج التحكم .71
ومن األهداف الرئٌسة للعلم، التحكم الذي ٌعنً معالجة األوضاع والظروف التً ظهر ٌمٌناً أنها تحدث الظاهرة، بشكل ٌتٌح 

أن نجاح   إلى ذلنتحمٌك هدف معٌن1 وتزداد المدرة على التحكم كلما زاد الفهم وازدادت بالتالً المدرة على التنبؤ، ٌضاف 
 التحكم فً الظاهرة، هو فً الولت ذاته اختبار لمدى سالمة الفهم والتفسٌر1

ففهم ظاهرة الهجرة الرٌفٌة وآثارها فً المدٌنة الصناعٌة وتفسٌرها و ما ٌترتب على هذا الفهم والتفسٌر من لدرة على 
ذه األوضاع وتلن الظروف بالشكل الذي ٌمنع حدوث التنبؤ بما ٌحدث فً أوضاع وظروف أخرى مماثلة، ٌساعد فً تعدٌل ه

 الظاهرة، أو ٌخفف من حدتها أو ٌغٌر مسارها1

 

 التفكٌر العلمً .71
 تعرٌف –التفكٌر العلمً 

التفكٌر العلمً هو كل دراسة تعتمد منهج المالحظة الحسٌة والتجربة العملٌة إن كانت ممكنة، وتتناول الظاهرات الجزئٌة 
تستهدف وضع لوانٌن لتفسٌرها بالكشف عن العاللات التً تربط بٌنها وبٌن غٌرها من الظاهرات، فً عالم الحس، و

وصٌاغة هذه الموانٌن فً رموز رٌاضٌة، وذلن للسٌطرة على الطبٌعة واإلفادة من مواردها وتسخٌر ظاهراتها لخدمة 
 اإلنسان فً حٌاته الدنٌا1

 
 خصائص التفكٌر العلمً

بمجموعة من الخصائص الهامة، وهً: التخلً عن المعلومات السابمة، المالحظة الحسٌة كمصدر  ٌتمٌز التفكٌر العلمً
وحٌد للحمائك، المٌل إلى التكمٌم، نزاهة الباحث، الموضوعٌة، االعتماد بمبدأ الحتمٌة، توافر الثمافة الواسعة للعلماء1 

 وسنتناول فٌما ٌلً كالً من هذه الخصائص بالتفصٌل1

 لً عن المعلومات السابمةالتخ 1أ .71
أي أن ٌمف الباحث من موضوع بحثه مولف الجاهل أو أن ٌتجاهل كل ما ٌعرفه عنه،حتى ال ٌتأثر أثناء بحثه بمعلومات 

سابمة، ٌحتمل أن تكون خاطئة،فتموده إلى الضالل1 ولد حرص على التنبٌه إلى هذا واضعو مناهج البحث العلمً من 
م(، واضع أصول المنهج العلمً، ولد مهد لمنهجه 1626الحدٌثة،ومن هؤالء فرنسٌس بٌكون )الغربٌٌن منذ مطلع العصور 

التجرٌبً فً كتابه )األدلة الجدٌدة( بجانب سلبً أوصى فٌه الباحث بتطهٌر عمله لبل أن ٌبدأ بحثه من كل ما ٌمود إلى 
 الخطأ، وٌعوق لدرته على التوصل إلى الحمائك1

 
م( فً كتابه)التأمالت فً الفلسفة األولى( ومبادئ الفلسفة،فكان ٌوجب على الباحث أن 1651) وإلى مثل ذلن ذهب دٌكارت

ٌطهر عمله من المعلومات السابمة عن طرٌك الشن المنهجً إمعاناً فً النزاهة وزاد فً كتابه )ممال عن المنهج(، فأوجب 
 سلطة عمله1 على الباحث فً الماعدة األولى من منهجه أن ٌتحرر من كل سلطة إالّ 

 
م( فً كتابه 1878وال ٌعنً هذا كله أن الباحث ال ٌستطٌع أن ٌبدأ بحثه دون أن تكون لدٌه خطة للبحث ولد لال كلود برنار )

)مدخل لدراسة الطب التجرٌبً(: إن التجربة ٌسبمها تدبٌر لظروفها وإلٌجادها، ألن تصمٌم التجربة لٌس إالّ توجٌه سؤال، 
 وال ٌكون السؤال إالّ بعد وجود فكرة تتطلب الجواب1ٌراد اإلجابة علٌه، 

 المالحظة الحسٌة كمصدر وحٌد للحمائك 1ب .71
ٌراد بالمالحظة توجٌه الذهن والحواس إلى ظاهرة حسٌة بغٌة الكشف عن خصائصها، توصالً إلى كسب المعرفة الجدٌدة، 

حظها فً ظروف هٌأها وأعدها بإرادته تحمٌماً أما التجربة فهً مالحظة مستثارة، ٌتدخل الباحث فً سٌرها حتى ٌال
ألغراضه، ولد ال تتٌسر التجربة فً بعض العلوم الطبٌعٌة كالفلن وعلم طبمات األرض،كما أن الحواس لد تمصر عن إدران 

 بعض الظاهرات إدراكاً مباشراً،فعوضوا ذلن باختراع آالت وأجهزة،ساعدت على أن تحول نتائج البحث إلى كمٌات عددٌة
دلٌمة، اعتماداً منهم بأن من أهم خصائص البحث العلمٌة تحوٌل الكٌفٌات إلى كمٌات عددٌة والتعبٌر عن نتائج الدراسات 

 العلمٌة )الموانٌن( برموز رٌاضٌة1
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 نزوح التفكٌر العلمً الحدٌث إلى التكمٌم 11 ج7.1
تحوٌل الكٌفٌات إلى كمٌات، والتعبٌر عن ولائع  لمد نمل التمدم العلمً الحدٌث مركز االهتمام من المالحظة الحسٌة إلى

الحس بأرلام عددٌة، وأصبحت الظاهرات المشاهدة تترجم إلى رسوم بٌانٌة وجداول إحصائٌة، وتمشٌاً مع هذه النزعة 
حدٌثة، اخترعت آالت وأجهزة، وأمكن تحوٌل الكٌفٌات إلى كمٌات عددٌة تتمٌز بالدلة والضبط1 ولما كانت العلوم اإلنسانٌة ال

لد نزعت بدورها إلى اصطناع المنهج التجرٌبً ما أمكن ذلن، فمد اتجهت بدورها إلى تكمٌم دراستها، وتحولت لوانٌن العلم 
إلى دالالت رٌاضٌة، وبهذا احتلت مكان الصدارة فً البحث العلمً الذي ال ٌزال ٌعتمد على المالحظة الحسٌة والتجربة 

 العلمٌة1
 

 نزاهة الباحث 1د .71
أوجب الباحثون المحدثون من الغربٌٌن أن ٌتوخى العالم الموضوعٌة، فً كل بحث ٌتصدى له، بمعنى أن ٌحرص على 

معرفة الولائع كما هً فً الوالع، ولٌس كما تبدو فً تمنٌاته، وٌمتضً هذا إلصاء الخبرة الذاتٌة، ألن العلم لوامه وصف 
العلمً هو التجربة التً تحسم أي خالف ٌمكن أن ٌنشأ بٌن الباحثٌن، األشٌاء، وتمرٌر حالتها، ومحن الصواب فً البحث 

ومن هنا كان الخالف بٌن العلم حٌث ٌنتهً العلماء فً دراساتهم ألٌة ظاهرة إلى نتائج واحدة، وإالّ كان االلتجاء إلى 
 التجربة لمعرفة الصواب فً أمرها، وبٌن الفن واألدب الذي ٌموم على الخبرة الذاتٌة1

 الموضوعٌة ـ1ه .71
لمد نمل التمدم العلمً الحدٌث مركز االهتمام من المالحظة الحسٌة إلى تحوٌل الكٌفٌات إلى كمٌات، والتعبٌر عن ولائع 
الحس بأرلام عددٌة، وأصبحت الظاهرات المشاهدة تترجم إلى رسوم بٌانٌة وجداول إحصائٌة، وتمشٌاً مع هذه النزعة 

وٌل الكٌفٌات إلى كمٌات عددٌة تتمٌز بالدلة والضبط1 ولما كانت العلوم اإلنسانٌة الحدٌثة، اخترعت آالت وأجهزة، وأمكن تح
لد نزعت بدورها إلى اصطناع المنهج التجرٌبً ما أمكن ذلن، فمد اتجهت بدورها إلى تكمٌم دراستها، وتحولت لوانٌن العلم 

الذي ال ٌزال ٌعتمد على المالحظة الحسٌة والتجربة  إلى دالالت رٌاضٌة، وبهذا احتلت مكان الصدارة فً البحث العلمً
 العلمٌة1

 االعتماد بمبدأ الحتمٌة 1و .71
ٌعنً مبدأ الحتمٌة، أو السببٌة العامة،أن لكل ظاهرة علة توجب ولوعها، ولكل علة معلول ٌنشأ عنها، فالظاهرات ٌتحتم 

اب، هذه االستحالة هً ما ٌسمى بالضرورة، ومشكلة ولوعها متى توافرت أسبابها، وٌستحٌل أن تمع مع غٌاب هذه األسب
العلٌة لدٌمة لال بها أرسطو، ولد اهتم المحدثون بالعلل الفاعلة، وجعلوا العلة حادثة سابمة على الظاهرات سبماً مطرداً، 

 وكان هذا تفسٌراً جدٌداً للعلٌة، وأول من لال به بٌن الغربٌٌن دٌفٌد هٌوم1
 

م( فً المرن التاسع عشر لواعد التثبت من صحة الفروض أو خطئها، وكان مؤدى 1873وضع جون ستٌوارت مٌل )
لواعده الثالث األولى أن وجود العلة ٌستتبع وجود معلولها، وفطن فً الماعدة الرابعة إلى أن البحث العلمً ٌمتضً تحدٌد 

ولد تطورت هذه الطرٌمة بعد مٌل بفضل  العاللة بٌن ظاهرتٌن تحدٌداً كمٌاً، وفً هذا النطاق الضٌك فطن إلى التكمٌم،
 الطرق اإلحصائٌة التً ساعدت على التعبٌر عن االرتباط بٌن ظاهرتٌن برموٍز رٌاضٌة1

 
لضٌة مسلمة، إال أن   م( بأن العلٌة1878م( وكلود برنار )1827ولد اعتمد علماء المرن التاسع عشر من أمثال البالس )

 وبرنارد1  زعزع ثمة العلماء فً هذه الحتمٌة فتعرضت للنمد على ٌد أمثال آرثر ادنجتونالتمدم العلمً فً المرن )العشرٌن( 

 توافر الثمافة الواسعة للعلماء 1ز .71
ولع الغربٌون فً العصور الحدٌثة بالتخصص الضٌك، حتى استخف أهله بسائر فروع المعرفة البشرٌة، ولد شهد المرن 

من التمارب بٌن العلم التجرٌبً وغٌره من فروع المعرفة البشرٌة، وكان هذا بعد أن  العشرون تحوالً فجائٌاً أفضى إلى نوع
غلبت النزعة المادٌة على ذلن العلم، وأٌد هذا التحول واضعو المناهج العلمٌة، حٌث طالبوا الباحثٌن بالولوف على كل ما 

ذلن أنهم أوصوا الطبٌب بأن ٌلم بعلوم  من شأنه أن ٌساعدهم على دراسة موضوعاتهم وفهمها على أحسن الوجوه، ومن
األحٌاء والكٌمٌاء والصٌدلة والنفس وغٌرها، بل إن )كلود برنارد( كان ٌوصً العالم الطبٌعً بأن ٌتزود بثمافة واسعة فً 

 الفلسفة والفن معا1ً
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 أسئلة التموٌم:

 أعطً تعرٌفاً جامعاً للعلم. -

 للعلم. مٌز بٌن النظرة السكونٌة و النظرة الدٌنامٌكٌة -

 لارن بٌن وظٌفتً العلم وفك النظرتٌن السكونٌة و الدٌنامٌكٌة. -

 اشرح معنى المعرفة العلمٌة. -

 عدد مراحل المعرفة العلمٌة مع الشرح. -

 عرف التفكٌر العلمً. -

 اشرح سمات التفكٌر العلمً مع األمثلة. -

 ما أهمٌة التفكٌر العلمً فً تمدم المجتمع؟ اشرح ذلن مع األمثلة. -

 لمنالشة و الحوار:أسئلة ل

لال باشالر: إن بٌن المعرفة العامٌة و المعرفة العلمٌة انمطاعاً تاماً و ال ٌمكن اعتبار الثانٌة  -
 كأنها إكمال لألولى.

 اشرح هذا المول و نالشه.                 

 )لٌس هنان فً تارٌخ العلوم حمائك أولى، بل أخطاء أولى( -

 اشرح و نالش                
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 المفاهٌم األساسٌة:

 –العالقات المتتالية  –المدخالت البيئية  –المدخالت االحاللية  –المدخالت األساسية  –المدخالت  –النظام 
التحويل  –المشكلة  –المخرجات النهائية  –المخرجات االرتدادية  –التغذية الراجعة  –العالقات المتوازية 

 الضبط . –الصيانة  –

 األهداف الخاصة:

 معنى النظام.يعرف  -

 يستنتج ميزات النظام من خالل التعريفات المتعددة له. -

 يستخلص عناصر النظام األساسية. -

 يشرح العالقات المتعددة للنظام. -

 يصنف مدخالت النظام . -

 يعدد العمليات في النظام. -

 يقارن بين أنواع المخرجات في النظام. -

 العلم. يشرح معنى النظرة الشمولية في -

 يحدد أهمية التغذية الراجعة في تحليل النظام. -

 يعدد خصائص النظام المفتوح. -

 مدخل إشكالً:

إن هدف العلم هو االكتشاف. ليس اكتشاف وقائع فردية و معزولة، و إنما اكتشاف أنظمة تعبر عنها 
 قضايا عامة.  

 ) ماكس كيستالر (                            
 أسئلة إشكالية:

 تأمل فيما سبق و اكتشف:
 ماذا يعني وقائع فردية معزولة؟ -

 ما عالقة األنظمة بما هو عام؟ -

 هل الوقائع الفردية معزولة عن بعضها أم متصلة؟ -

 أيهما أفضل للعالم؟ النظر إلى العلم في ضوء رؤية شاملة أم جزئية؟ -

 ما العالقة بين الكل و الجزء في ضوء الواقع؟ -

 
 ممدمة .81

النظر فً البحوث العلمٌة الحدٌثة، اتجاه الباحثٌن العلمٌٌن نحو استخدام الوسائل الكمٌة المتمدمة فً إن ما ٌلفت 
 General( بما فً ذلن نظرٌة األنظمة العامة )Techniquesبحوثهم، ولمد استخدمت هذه الوسائل )

Systems Theoryكما وأصبحت األسالٌب ( على نطاق واسع، ألنها تمكن الباحث من العمل بسرعة ودلة أكبر ،

الوحدة التعلیمیة الثامنة
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الحدٌثة التً تعتمد على فحص الفروض والموانٌن واختبارها هً المفضلة، وهذا ما نطلك علٌه اآلن اسم النماذج 
(Models1) 

( إلى بداٌة حٌاة اإلنسان ولٌام عاللاته مع البٌئة، وشعوره بترابط األشٌاء حوله، Systemsتعود نشأة مفهوم األنظمة )
هوم فً أفكار فالسفة الٌونان بخاصة أفالطون ومن ثم فً النظرة اإلسالمٌة الشمولٌة إلى الحٌاة والمجتمع، وظهر هذا المف

وفً كتابات هٌغل وأنصاره وفً نظرة الجشتالٌٌن حٌن لالوا: بأن الكل أكبر من مجموع األجزاء، وأننا ال نستطٌع فهم 
 األجزاء بمعزل عن الكل1

 

 مفهوم النظام 8.1.8
م( عن 1181-1468فكرة األنظمة لٌست بجدٌدة، لكن استخداماتها ظلت محدودة، لمد كتب إسحاق نٌوتن من )رغم أن 

النظام الشمسً، وكتب االلتصادٌون عن األنظمة االلتصادٌة، كما كتب علماء األحٌاء، ودرسوا أنظمة األحٌاء النباتٌة 
كننا اعتبار فكرة األنظمة فكرة جدٌدة، من حٌث نوعٌة والحٌوانٌة، كذلن فعل أصحاب الدراسات البشرٌة، رغم ذلن ٌم

االهتمام بها حالٌاً، بخاصة من الناحٌة التطبٌمٌة، وألنها عنصر هام من عناصر التحلٌل، وٌبدو لنا هذا واضحاً فٌما نشاهد 
ام محدودة للغاٌة، التحول العام فً االهتمام من دراسة األنظمة التً هً غاٌة البساطة، حٌث تكون تفاعالت عناصر النظ

ٌمكن رصدها وضبطها إلى األنظمة ذات التعمٌد الشدٌد، التً تزاٌد االهتمام بها منذ أن حل المرن العشرون، ولد ساعد على 
-1461ذلن لودفٌج بٌرتنفلً بغرض البحث عن نظام علمً أساسً جدٌد عرضه فً مماالته التً نشرها فٌما بٌن عامً )

14981) 

 تعرٌف النظام .81
اختلف الباحثون فً تحدٌد مفهوم النظام، ركز بعضهم على أن النظام هو كٌان موحد، أو كل مركب من عناصر وأجزاء 

متفاعلة، وأكد آخرون على أهمٌة العناصر، أو األجزاء المكونة له، مشٌرٌن إلى أن مفاهٌم النظم والمجموعة الرٌاضٌة من 
ربط بٌنها عاللات متبادلة، نشأت كلها لغاٌات متشابهة، هً الجمع بٌن طبٌعة واحدة، تتألف كلها من عناصر مختلفة، ت
 وحدات غٌر متجانسة داخل مجموعة واحدة1

 ونورد فٌما ٌلً بعضاً من التعرٌفات لمفهوم النظام:
       
 * النظام مجموعة من العناصر المتفاعلة التً تكون كالً واحداً، له وظائفه المعٌنة1       
      
 النظام مجموعة من عناصر أو أشٌاء تربط بٌنها عاللات بالتبادل كما تربط بٌن خصائصها1  *      
      
 * النظام مجموعة حوادث بٌنها تبادل داخلً كبٌر وصالت وثٌمة1       
      
 * النظام تجمٌع من المواعد واإلجراءات، أي مجموعة من األشٌاء المترابطة       

المواعد واإلجراءات أو السلون من جهة أخرى، ومجموعة األشٌاء هً )كٌان النظام( أما مجموعة من جهة ومجموعة من 
 المواعد فهً )نسك عمل النظام(1

 باإلضافة إلى تعرٌفات أخرى، مثل:
       
 *   النظام عاللة تبٌن مدخالت ومخرجات تتم بٌنهما عملٌات فً داخل المنظومة1       
       
 ام تجمٌع لعناصر أو وحدات فً شكل واحد أو كل واحد1*   النظ      
      
 النظام تجمٌع مجموعة من األشٌاء المتشابهة أو المترابطة، تربط بٌنها عاللات كما تربط بٌن   *     

 خصائصها1           
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 وٌالحظ من جمٌع هذه التعرٌفات، أنها تركز على األجزاء والعناصر والعاللات بٌنها1

 ظام والبٌئةالن .81
 لمد أشار بعض الباحثٌن فً تعرٌفهم للنظام إلى )البٌئة( بحٌث عرفوا النظام بأنه: 

( النظام البٌئً، Berryمجموعة من العاللات بٌن صفات وخصائص األشٌاء وبٌن البٌئة التً هً فٌها، فمد أظهر بري )
من أشٌاء متخصصة( والنظام البٌئً كما فً رأٌه: وعبر عنه فً تعرٌفه للنظام بأنه: )شخصٌة لها طابع ممٌز، وٌتألف 

)كائنات حٌة وعوامل بٌئٌة معمدة، تتفاعل فٌها الكائنات مع بعضها بعدة طرق، ومنها تظهر نتائج أو تأثٌرات متبادلة بٌن 
 البٌئة والسكان(1

وٌشبّه هاجٌت  ( أن )النظام عبارة عن مجموعة أشٌاء مترابطة ولها اتصال بخواصها(chorleyوٌرى تشورلً )
(Hagget وكل من تشورلً وهاجٌت اتخذ أمثلة تطبٌمٌة )( النظام فً الطبٌعة بنظام الماء الساخن )سخان، مولد، أنابٌب

 من الوالع الطبٌعً، والتطبٌك هً السمة الجدٌدة لألنظمة1

 ممٌزات النظام .81
 نستنتج من مجمل ما ذكرناه من تعرٌفات:

 
  ً له حدود معٌنة تمع داخلها عناصر وأجزاء النظام، وما هو خارج هذه الحدود هً بٌئة النظام،  إن لكل نظام كٌاناً خاصا

 تؤثر على النظام بمدخالتها )الطالة، المواد والمعلومات( وهً أساس عمل النظام واستمرارٌته، وتتأثر به بمخرجاته1 
 
 بٌن هذه العناصر1 إن عناصر النظام مترابطة ومتكاملة، تموم بوظائفها بشكل متكامل  

للنظام أهداف ووظائف، ٌزود بمخرجاته أنظمة أخرى فً البٌئة، بحٌث تكون مدخالت تلن النظم كما تكون مخرجات نظام ما 
 مدخالت لنفس النظام1

 
 إن عمل النظام عمل تحوٌلً، ٌحول المدخالت إلى مخرجات منظمة حسب معاٌٌر معٌنة1 

لنظام آخر أكبر منه، أو أن كل عنصر من النظام ٌمكن أن ٌشكل نظاماً فرعٌاً، وأن  وهذا ٌعنً أن كل نظام هو نظام فرعً
 العاللات بٌن النظم عاللات هرمٌة )الكون، اإلنسان، الدورة الدموٌة111(1

 عناصر النظام .81
ً النظام، ٌعتمد ٌتألف النظام من عدة عناصر لها وظائفها وبٌنها عاللات منظمة، وهذه العناصر هً الوحدات األساسٌة ف

تحدٌدها على مستوى التحلٌل، أو الممٌاس المستخدم فً تحلٌل النظام، ٌؤدي هذا الكل نشاطاً هادفاً، له سمات تمٌزه عن 
غٌره، وٌمٌم هذا النظام عاللات مع البٌئة التً تحٌط به، فً زمان معٌن ومكان معٌن، وٌعنً هذا أن لكل نظام كٌان خاص، 

حٌطة به، وكل ما ٌمع ضمن كٌانه فهو عناصره وأجزاؤه، وكل ما ٌمع خارج حدوده، فهو بٌئة النظام ٌمٌزه عن البٌئة الم
 التً تتأثر به وٌتأثر بها، ٌأخذ منها المدخالت وٌزودها بالمخرجات1

 (1959) (Blalocعناصر النظام هً الوحدة األساسٌة، وتعرٌف العنصر ٌعتمد على الممٌاس الذي ندركه وٌرى باللون )
بأن هنان طرٌمتٌن نستطٌع بهما إدران العنصر تبعاً لمرتبة أو وظٌفة النظام من مثال: المصنع وحدة ال تتجزأ، ٌموم ضمن 
نشاط التصادي، لهذا لراراته ترتبط بعوامل داخلٌة أو خارجٌة، ولكن االتصال الخارجً ٌتم باسم المصنع وحده، ألنه وحدة 

اصر دنٌا، وهم العمال، ٌتعاملون مع أفراد آخرٌن فً مصنع آخر، وٌضعنا هذا أمام لائمة بذاتها، كذلن ٌشمل المصنع عن
 مشكلة وهً مشكلة المٌاس1 

 
هنان مشكلة أخرى تعترضنا لتفسٌر الفكرة الرٌاضٌة للعنصرـ تكمن فً تعرٌف المشكلة نفسها، لد تكون الظاهرة موزعة 

منفصلة ذات حدود واضحة، ولكن من وجهة نظر األنظمة  بشكل متصل مترابط صعبة الفصل، وأحٌاناً تكون ظاهرات
الرٌاضٌة فإن العنصر متغٌر، ولذلن حٌن نبحث عن ترجمة العنصر الرٌاضً، ٌجب أن ٌفسر العنصر على أنه بعض صفات 

 أو خصائص فرد محدد، ولٌس الفرد نفسه، لهذا فإنه فً تحدٌد وتعرٌف العناصر، ال ٌمتصر التعرٌف على األفراد فمط،
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 ولكن ٌجب اتباع إجراء عمٌك لمٌاس صفاتها وخصائصها1
 

 العاللات والروابط بٌن عناصر النظام .81
هً الروابط التً تصل بٌن األشٌاء والخصائص فً المنظومة، وتمثل هذه الروابط المتبادلة بٌن العناصر وخصائصها، 

نظام الواحد، وكذلن بٌن النظام الرئٌسً والنظم وتوجد هذه العاللات بٌن مختلف عناصر ال  الخصائص الممٌزة للنظام،
 الفرعٌة، وبٌن النظم الفرعٌة نفسها، هذا وأشكال العاللات متعددة:

 
وهً أبسط األنواع، أي أن عناصرها متتالٌة وٌمكن رصدها على أنها خصائص ارتباط سببً، وهً  :العاللات المتتالٌة*   

 التً شاع استخدامها فً العلوم التملٌدٌة1 
 
 وهً شبٌهة بالسابمة، حٌث ٌتأثر عنصران مثالً بعنصر آخر، أي هً شبٌهة باالرتباط السبب1ً  :العاللات المتوازٌة*   
 
 وهنا ٌؤثر العنصر فً نفسه، وغالباً ما نشاهد هذا النوع من العاللات فً النظم اإللكترونٌة1  :لراجعةعاللة التغذٌة ا*   

إن العاللة الوظٌفٌة التفاعلٌة هً الموة المحركة للعاللات المتبادلة أو المسببة لتفاعالتها، وبعض العاللات المتبادلة لٌست 
 ئة المورفولوجٌة، فً حٌن أنها تكون فً بعضها اآلخر وظٌفٌة1وظٌفٌة فً طبٌعتها، بل تساعد على تحدٌد البٌ

ولهذا نستطٌع أن نمٌز بٌن نوعٌن من المنظومات: المنظومة المورفولوجٌة، والمنظومة الوظٌفٌة1 نضرب مثاالً توضٌحٌاً 
عن المنظومة والعاللة بٌن عناصرها بالجهاز الهضمً، فهو جهاز ٌؤدي فعالٌات معٌنة غاٌتها األساسٌة هضم الطعام، 

األمعاء والكبد والبنكرٌاس1111، لكل منها وظٌفة أساسٌة فً الوظٌفة ٌحتوي منظومات فرعٌة كالفم والمري والمعدة و
 الرئٌسٌة وهً هضم الطعام1 

 
إن سٌر هذه العناصر بشكل طبٌعً ٌؤدي إلى سٌر الهضم بشكل طبٌعً، وأي خلل فً أحد العناصر ٌؤدي إلى خلل فً عمل 

 ها منظومة مؤلفة من عناصر لكل منها وظٌفته1الجهاز الهضمً، كذلن حال الدورة الدموٌة والجهاز التنفسً، كل من

 تحلٌل النظام .81
هذا وإن تحلٌل المنظومة من حٌث كونها أداة تمنٌة أو منهجٌة نافعة تصلح لدراسة مختلف الظاهرات بما فٌها الظاهرات 

ن األجزاء أكثر من تركٌزه اإلنسانٌة،مع اإلشارة إلى أن منهج التحلٌل هذا ٌركز بخاصة على طبٌعة العاللات واالرتباطات بٌ
على األجزاء ذاتها، ولد أخذ هذا التركٌز ٌتنامى، ألن التفسٌر األحادي كما ٌمدمه التحلٌل الجزئً لم ٌعد ممبوالً فً العلوم 

 اإلجتماعٌة1

ف هذا ولتحلٌل المنظومات صلة وثٌمة باألسالٌب الرٌاضٌة أو التمنٌات المكممة، وٌمكن فً بعض الحاالت تعٌٌن ووص
وتحلٌل وتفسٌر المنظومات بلغة رٌاضٌة، دون تعمٌم ذلن على جمٌع حاالت المنظومة ومستوٌاتها، حٌث نلجأ فً بعض 

 المنظومات إلى لغة الكٌف ال الكم1

 دراسة النظام .81
 عند دراسة أي نظام ال بد لنا من االهتمام بثالثة مواضٌع رئٌسة، وهً:

 
 ن عملٌات النظام بحد ذاته، وما ٌجري فٌه م 11
 1 مدخالت النظام وأنواعها 8
 مخرجات النظام وأنواعها  31
 

 وسنتناول فٌما ٌلً هذه المواضٌع بشًء من التفصٌل1
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 مدخالت النظام 1أ .81
تعتبر دراسة المدخالت والمخرجات إحدى األسالٌب الهامة، لما تمدمه من توضٌح وبٌان لطبٌعة العاللات، ولد أشرنا حٌنما 

ة النظام إلى المدخالت والمخرجات، فمدخالت النظام هً جمٌع عناصر البٌئة التً تدخل فً النظام، وتشمل جمٌع بحثنا بنٌ
المتغٌرات التً تؤثر فً النظام، وهً الموارد األساسٌة للنظام، حٌث تموم بٌئة كل نظام بتزوٌده بهذه الموارد1 هذه 

على تحمٌك أهدافه، لهذا فإن الوظٌفة األساسٌة للمدخالت هً إثارة  المدخالت تدفع النظام للحركة والعمل لٌكون لادراً 
 النظام إلى السلون والعمل وتوفٌر الموارد األساسٌة له1 

 
ٌستمد النظام مدخالته فً ضوء أهدافه ووظائفه، فإذا كان هدف النظام هو إعداد معلمً المرحلة اإللزامٌة فمن الطبٌعً أن 

ٌجً المدارس الثانوٌة، وكل نظام ٌسعى إلى الحصول على مدخالته من البٌئة الطبٌعٌة، ألنه ٌستمد النظام مدخالته من خر
 ٌحتاج إلٌها1

 
 ٌمكن تصنٌف مدخالت أي نظام فً ثالثة أنواع:

 
وهً الموارد والعناصر والمواد الالزمة لمٌام النظام بالعمل وأداء وظائفه، تدخل هذه المواد إلى  :المدخالت األساسٌة 1 1

النظام بشكل مواد خام وتتحول إلى مواد جدٌدة لها خصائص جدٌدة، كما هو حال مثال إعداد المعلمٌن، فالطالب من خرٌجً 
ة من الدراسة والتدرٌب إلى معلمٌن أو محاسبٌن أو فنٌٌن المدارس الثانوٌة هم مدخالت أساسٌة، ٌتحولون بعد لضاء فتر

   فً الهندسة، فالطالب إذاً هم مدخل أساسً والبٌئة هً التً توفر هذا المدخل1
 
وهً هامة جداً فً تسٌٌر عمل النظام، وتسهٌل مهمته فً تحوٌل مدخالته األساسٌة إلى مخرجات،  :المدخالت اإلحاللٌة1 8

لٌات وال تتحول إلى مواد جدٌدة، كالمدخالت األساسٌة، إنما هً موارد عناصر تعمل فترة من الولت لكنها ال تدخل فً عم
 لبل أن تتلف وتستبدل بغٌرها كاألجهزة واألدوات1 

 
وتشمل المؤثرات الخارجٌة التً ال تدخل فً العملٌات وال تتحول إلى مخرجات، بل تؤثر تأثٌراً خارجٌاً  :المدخالت البٌئٌة1 3
 عمل النظام، مثل درجات الحرارة أو اإلنارة أو التهوٌة1 فً

 عملٌات النظام 1ب .81
إن التفاعل بٌن أنواع المدخالت، أو التفاعل بٌن عناصر النظام هً ما ٌسمى بعملٌات النظام، ولكل نظام عملٌات ال بدَّ منها، 

 وتعتبر أساسٌة لتحمٌك أهدافه:
 
لمدخالت إلى مخرجات، مثل التدرٌس فً الكلٌات حٌث تحول الطلبة إلى مختصٌن وهً التً تحول ا :عملٌات التحوٌل1 1

 ٌمارسون عمالً معٌنا1ً 
 
وهً العملٌات التً تحافظ على بماء النظام نشٌطاً، كما تحافظ على صٌانته، ومثال ذلن صٌانة  :عملٌات الصٌانة1 8

 المؤسسات التعلٌمٌة من حٌث المواد والكتب والمرافك1 
 
وهدفها مرالبة النظام وضبطه، ألن انحراف النظام عن الهدف ٌعنً فشله، وٌكون لعملٌات الضبط  :لٌات الضبطعم1 3

مؤشرات ٌستمٌها من االنحراف عن الهدف، فتأتً هذه العملٌات كأفعال ولائٌة، كعاللة المدرس بتالمٌذه، نوعها، 
ٌكون مجالها أوسع فتكون عملٌة تصحٌحٌة، وهكذا ٌخضع  ومستواها، لهذا تسمى هذه العملٌة بعملٌة ضبط ولائٌة، وربما

 نظام الكلٌات إلى وزارة التعلٌم العالً، وهذه بدورها حرٌصة على أن تبمى الكلٌات لادرة على االستمرار وتأدٌة وظائفها1 

علومات والمعارف لم ٌكن مفهوم النظم ولٌد التمدم العلمً الحدٌث بممدار ما كان ردة فعل على عصر التخصص وتجزئة الم
المتباعدة والمنعزلة عن بعضها، إن المغاالة فً التحلٌل والتخصص دون االهتمام بعاللات األجزاء مع الكل ومحاولة حصر 
دور ولٌمة كل جزء بشكل منفصل عن عاللاته باألجزاء األخرى، أدت إلى ردة فعل انتشرت معها الرؤٌة الشاملة للمولف أو 

 الظاهرة1
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نسان أن ٌبحث عن سبب واحد ٌفسر عاللته مع غٌره، وٌهمل العوامل األخرى التً لد تكون مؤثرة، فحٌنما لمد اعتاد اإل
نعتمد أن تدنً اإلنتاج ٌعود إلى إهمال العامل، وتهمل العوامل األخرى، فإننا نرجع الحادث إلى سبب واحد محدد، وبذلن 

تعنً اإللمام بجمٌع أبعاد المشكلة وعناصرها، واإللمام بجمٌع العوامل نكون لد ابتعدنا عن الرؤٌة الشاملة )النظامٌة( والتً 
 المؤثرة فٌها، من خالل ما ٌلً:

 
 1 النظر إلى كافة العوامل المؤثرة ولٌس إلى عامل واحد فمط1 1
 
 1 بعض هذه العوامل تكون داخلٌة تنبع من المولف نفسه وبعضها خارجً تكون خارجٌة تتعلك بالبٌئة1 8
 
 العوامل المؤثرة على المولف لٌست مستملة بل متفاعلة تؤدي إلى الظاهرة أو المولف1 1 إن 3
 

أي أن النظرة الشاملة تعنً النظرة إلى المولف ككل واحد، بجمٌع أبعاده وعناصره وعدم البحث عن أسباب منفصلة أو 
 ضها1عوامل مستملة بل دراسة شبكة العوامل المؤثرة فً عاللاتها وتفاعالتها مع بع

 المخرجات 1ج .81
تتحدد مخرجات النظام وفك أهدافه ووظائفه، فإذا كان هدف النظام إعداد معلمٌن، فإن المخرجات المتولعة منه هً معلمون 

 نوعٌة المدخالت ومستوى العملٌات، والمخرجات نوعان:مؤهلون، وتتولف جودة هذه المخرجات على عاملٌن هما: 
 
 :المخرجات االرتدادٌة1 1
بدورها مدخالت جدٌدة للنظام، مثال ذلن أساتذة الجامعة، هم من  وهً ما ٌخرجها النظام لحاجته إلٌها، حٌث تصبح هذه  

 مخرجات الجامعة، وحٌنما ٌعودون للعمل ٌصبحون مدخالت جدٌدة للجامعة1 
 
 :المخرجات النهائٌة1 8
، فهً ال تعود مدخالت فً نفس النظام، إنما تصبح وهً مخرجات ٌنتجها النظام لٌزود بها أنظمة أخرى تحتاج إلٌها 

مدخالت لنظام آخر، مثالً حٌنا ٌمارس خرٌجو الجامعات عملهم بعد نٌلهم الشهادة، ٌمارس بعضهم مهنة التدرٌس، وهم 
بذلن مدخالت جدٌدة فً نظام جدٌد، هو التعلٌم، ولكن حٌنما ٌمارسون عملهم فً مجال آخر )الشركات( فإنهم ٌصبحون 

دخالت جدٌدة فً نظام آخر هو الشركات، وهكذا فإن األنظمة تتفاعل مع بعضها، تتكون مدخالت النظام من مخرجات نظام م
 آخر، ومخرجات النظام مدخالت لنظام ثالث1111 

 
تختلف المخرجات من نظام آلخر، فلٌس من الضروري أن تتشابه مخرجات نظامٌن ٌشتركان فً هدف واحد، مثال ذلن: لد 

ٌتشابه خرٌجو كلٌتٌن رغم أن مدخالتهما من مرحلة واحدة هً الثانوٌة، ٌختلف األمر تبعاً لنوعٌة المدخالت ومستوى ال 
 العملٌات، وولتها، فمنتجات األلبان لٌست فً نفس الجودة مثال1ً 

مخرجات وإذا لم هذا وٌمكن التحمك من الوصول إلى الهدف فً عملٌة المدخالت والمخرجات من خالل ممارنة الهدف بال
 ٌتحمك الوصول إلى الهدف المطلوب ٌجري ما ٌسمى بـ: 

 
  :التغذٌة الراجعة1 3

ٌمكن الحكم على مدى تحمٌك هدف النظام من خالل ممارنة الهدف بالمخرجات، فإذا كانت المخرجات ممبولة ومتناسبة مع 
ام أكبر من مخرجاته فإن النظام ٌعانً من خلل ما، لهذا هدف النظام، كان النظام فعاالً، وإذا كانت الجهود التً ٌبذلها النظ

البدَّ من أن تتلمى عملٌات النظام أو مدخالته عملٌة تغذٌة راجعة، تمكنها من تنظٌم الجهود وتوجٌهها لٌحمك مخرجات 
 مناسبة، فالتغذٌة الراجعة تهدف إلى تطوٌر المخرجات، لتكون مناسبة لألهداف1 

                    
 عنى عملٌة التغذٌة الراجعة بما ٌلً:وت  
 

 * جمع المعلومات والشواهد عن المخرجات وإعطاء وصف حمٌمً ووالعً لها1 
 * معرفة مدى مناسبة هذه المخرجات فً ضوء الهدف األساسً للنظام1 

 * وضع بدائل جدٌدة وممترحات لتعدٌل جوانب النظام، والتوجه نحو اختٌار أحد هذه البدائل
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 اج تحلٌل النظممنه ..81

 

 النظرة الشمولٌة 1أ ..81
لم ٌكن مفهوم النظم ولٌد التمدم العلمً الحدٌث بممدار ما كان ردة فعل على عصر التخصص وتجزئة المعلومات والمعارف 
ر المتباعدة والمنعزلة عن بعضها، إن المغاالة فً التحلٌل والتخصص دون االهتمام بعاللات األجزاء مع الكل ومحاولة حص

دور ولٌمة كل جزء بشكل منفصل عن عاللاته باألجزاء األخرى، أدت إلى ردة فعل انتشرت معها الرؤٌة الشاملة للمولف أو 
 الظاهرة1

لمد اعتاد اإلنسان أن ٌبحث عن سبب واحد ٌفسر عاللته مع غٌره، وٌهمل العوامل األخرى التً لد تكون مؤثرة، فحٌنما 
ى إهمال العامل، وتهمل العوامل األخرى، فإننا نرجع الحادث إلى سبب واحد محدد، وبذلن نعتمد أن تدنً اإلنتاج ٌعود إل

نكون لد ابتعدنا عن الرؤٌة الشاملة )النظامٌة( والتً تعنً اإللمام بجمٌع أبعاد المشكلة وعناصرها، واإللمام بجمٌع العوامل 
 المؤثرة فٌها، من خالل ما ٌلً:

 
 لمؤثرة ولٌس إلى عامل واحد فمط1 1 النظر إلى كافة العوامل ا1
 1 بعض هذه العوامل تكون داخلٌة تنبع من المولف نفسه وبعضها خارجً تكون خارجٌة تتعلك بالبٌئة1 8
 1 إن العوامل المؤثرة على المولف لٌست مستملة بل متفاعلة تؤدي إلى الظاهرة أو المولف1 3

واحد، بجمٌع أبعاده وعناصره وعدم البحث عن أسباب منفصلة أو  أي أن النظرة الشاملة تعنً النظرة إلى المولف ككل
 عوامل مستملة بل دراسة شبكة العوامل المؤثرة فً عاللاتها وتفاعالتها مع بعضها1

 

 ب الخطوات ..81
 تتم معالجة المولف، بعد األخذ باالعتبار ما ذكرناه فً الشرٌحة السابمة، وفك الخطوات التالٌة:

 
إن لكل بحث علمً مشكلة محددة، والمشكلة فً أسلوب النظم تتعلك بنظام معٌن،  :كلة ووضع حدودهاالتعرٌف بالمش11

ٌعرف بمعرفة عناصره ومكوناته وبٌئته، والعاللة بٌنه وبٌن األنظمة األخرى التً ٌمٌم معها عاللات، وبمعرفة األنظمة 
 الفرعٌة التً ٌشتمل علٌها1 

 
أي دراسة األنظمة الفرعٌة التً ٌشتمل علٌها النظام، وعاللته باألنظمة التً تحٌط به، ففً مشكلة  :تحلٌل النظام1 8

كمشكلة إعداد المدرسٌن، نحن بصدد تحدٌد المشكلة، والمٌام من ثم بتحلٌل نظام تدرٌب المدرسٌن المائم حالٌاً، ومعرفة 
ثم معرفة خصائص المدرسٌن وحاجاتهم واهتماماتهم، وتوفر  مدخالته ومخرجاته الحالٌة، والتعرف على بٌئة هذا النظام،

 اإلمكانات المادٌة كالوسائل والمختبرات والكتب 1111
 
وهً فً المشكلة سابمة الذكر تحدٌد المعارف والمعلومات والمهارات واالتجاهات التً نرٌد أن  :تحدٌد أهداف النظام1 3

 ننمٌها عند المدرسٌن الذٌن نرٌد تدرٌبهم1 
 
ب المدرسون وهم  :وضع اإلجراءات البدٌلة1 6 وهنا نضع تصوراً لعدد من اإلجراءات لتحمٌك هدف النظام الجدٌد، هل ٌ درَّ

ٌمومون بمهمتهم التدرٌسٌة، أم أنهم ٌتفرغون للتدرٌب؟ هل ندربهم تدرٌباً تملٌدٌاً أم على أساس المحاضرات؟11 أي أننا 
 وفك المتاح من اإلمكانات المادٌة والفنٌة، أي أن عناصر البٌئة تتدخل فً الموضوع1  أمام عدد من البدائل، وعلٌنا االختٌار

 
إن اختٌار أحد البدائل ٌمودنا إلى وضع نظام جدٌد، ٌشمل على المدخالت وهً الفئة المدربة،  :وضع النظام الجدٌد1 9

 إثارة المدرسٌن واإلشراف علٌهم1  والتسهٌالت المادٌة والفنٌة وطرق التدرٌب، وأسالٌب اتخاذ المرارات وطرق
 
وٌمصد به تمدٌم فاعلٌة النظام بعد أن ٌبدأ العمل، ومعرفة مدى كفاءة عملٌات النظام، والمشكالت التً  :تنفٌذ النظام1 4

 ظهرت أثناء تشكٌل النظام الممترح، وٌتم ذلن بوضوح كً ٌصار إلى تعدٌل مسار النظام إن تطلب ذلن1
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 أنواع األنظمة ..81
ٌعتمد تفسٌر النظام على تحدٌده، وإجراءات التفسٌر تعتمد على فهم مفهوم النظام، وأي تفسٌر ٌتضمن فصل حوادث معٌنة، 
وتطبٌك ما ٌشبه المانون، لكً ٌتبٌن أن الحوادث التً نحن بصدد تفسٌرها ٌجب أن تحدث وفك شروط معٌنة1 هذا اإلجراء 

(، وٌتمٌز بحدود واضحة محددة، ال تسمح بتبادل العاللة closed systemل ))عزل الحوادث( ٌطلك علٌه اسم النظام الممف
 ( أن العالم بأسره منظومة مغلمة أو ممفلةHagget1مع النظم األخرى، وٌرى هاجٌت )

 إن هدف النظام تبسٌط وتسهٌل عملٌة التحلٌل، وعملٌة التحلٌل ال ٌمكن أن تتم دون تجرٌدها وإلفالها، والعاللة بٌن إلفال
النظام وعملٌة تفسٌره هامة، حٌث ٌتأثر النظام بالظروف المعطاة وحدها، وبهذا ال ٌكون هنان ارتباط مع البٌئة )نظام جسم 

 اإلنسان وعزله عن البٌئة المحٌطة به( أي أن تحلٌل األنظمة ال ٌمكن أن ٌتم بدون تجرٌدها وإلفالها1

(، وهً Open systemsاحٌة أولى هنان المنظومات المفتوحة )لمد مٌّز بٌرتلنفلً بٌن نوعٌن من المنظومات، فمن ن
( والمخرجات inputsمنظومات ال حدود لها وهً ذات صالت لوٌة مع المنظومات األخرى، وتسمح بتدفك المدخالت )

(outputs 1 ومن ناحٌة أخرى هنان)( من طالة ومعلومات، وتتأثر المتغٌرات بعوامل تمع خارج حدود )المنظومة
(، وهً تتمٌز بحدود واضحة محددة، وال تسمح بتبادل العاللة مع المنظومات closed systemومات المغلمة )المنظ

 األخرى، وغالباً ما تسٌر هذه األنظمة نحو الضمور والخفاء1

 
 خصائص النظام المفتوح ..81

 ٌتمٌز النظام المفتوح بالخصائص األساسٌة التالٌة:
 
 1 تبادل النظام المفتوح التأثر والتأثٌر مع البٌئة )المدخالت والمخرجات(1 1
 
ٌحافظ على حالته من التوازن واالستمرار، بحٌث ٌحافظ على مكوناته ونسب هذه المكونات، مما ٌجعل عاللته مع البٌئة  1 8

 إٌجابٌة ومتوازنة دائما1ً 
 
ٌزداد انفتاحه على البٌئة كلما تعمدت مدخالته ومخرجاته، بٌنما تكون 1 إن مدخالت ومخرجات النظام المفتوح معمدة، و3

 مدخالت األنظمة المغلمة للٌلة جداً ومحددة ومخرجاتها بسٌطة1 
 
1 نشاط النظام المفتوح مستمر، فهو ٌستورد مواده األساسٌة من البٌئة وٌحولها على مخرجات تلبً حاجة البٌئة، وهذه 6

 ة أخرى على مدخالت النظام من حٌث النوع والكم1 المخرجات تؤثر بدورها مر
 
 1النظام المفتوح أكثر لدرة على البماء واالستمرار، ألنه لادر على استٌراد الطالة والموارد األساسٌة بشكل مستمر1 9
 
ما ٌتلماه من 1 ٌتلمى النظام المفتوح تغذٌة راجعة منظمة، وٌستجٌب لهذه التغذٌة، وٌعدل من مدخالته وعملٌاته فً ضوء 4

 تغذٌة راجعة1 
 
 1 أجزاء النظام المفتوح مترابطة ومتكاملة، ٌموم كل منها بعمله، بحٌث ٌستمر نشاط النظام وهو حصٌلة نشاط أجزائه1 1
 

إضافة إلى ما تمدم، نالحظ أن النظم المفتوحة تكون متشابهة عند نشأتها، وتتماٌز عن بعضها بعد فترة من التفاعل مع 
 لن حسب نشاط كل نظام1البٌئة، وذ

 استخدام األنظمة ..81
إن تحلٌل المنظومات أداة تمنٌة مناسبة للبحث العلمً نظراً لكونها تسهم فً تحدٌد المشكلة، وترشد الباحث إلى إبماء ما 
حث، ٌنبغً واستبعاد ما هو لٌس بمؤثر، أي تبمً ما ٌشكل وحدة وظٌفٌة وتبعد ما هو لٌس بذي صلة بالمشكلة موضوع الب
وكل ذلن ٌخضع لمعاٌٌر علمٌة ٌوفرها للباحث تحلٌل البٌانات، كما ترشدنا المنظومات إلى الفرضٌات األهم التً ٌنبغً 
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وضعها، والمتغٌرات ذات الصلة بالمشكلة أو الظاهرة المدروسة، وٌزودنا استخدام مفهوم األنظمة بمنهج علمً لتحلٌل 
 ة الوظٌفٌة والبرهنة بوساطة هذه الطرٌمة العلمٌة1وتفسٌر الظاهرات، من منطلك اكتشاف الوحد

 أسئلة التموٌم:

 عرف النظام تعريفاً شمولياً. -

 استنتج ميزات النظام من خالل التعريفات المتعددة له. -

 استخلص عناصر النظام األساسية. -

 صنف مدخالت النظام مع الشرح. -

 عدد العمليات في النظام مع الشرح. -

 في النظام. قارن بين أنواع المخرجات -

 اشرح معنى النظرة الشمولية في العلم. -

 حدد أهمية التغذية الراجعة في تحليل النظام. -

 عدد خصائص النظام المفتوح مع األمثلة. -

 أسئلة المنالشة و الحوار:

 قد يكون لنظامين الهدف ذاته، لكن قد ال تكون المخرجات هي ذاتها.

 ناقش ذلك مع تبيان األسباب و األمثلة.
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 المفاهٌم األساسٌة:
النموذج  –النموذج الرمزي  –النظٌر  –النموذج األٌمونً  –التجرٌد  –النموذج المفهومً  –النماذج 

 –المانون  –الفرضٌة  –المشكلة  –النموذج الممٌاسً  –النموذج الطبٌعً  –النموذج التجرٌبً  –الرٌاضً 
 النظرٌة . –الحمٌمة  –المالحظة 

 

 األهداف الخاصة:
 ٌفهم معنى عملٌة النمذجة. -

 ٌدرن لٌمة النموذج فً معرفة الوالع. -

 ٌبٌن كٌف أن النمذجة تبسٌط للمعمد ٌجعله أٌسر وصفاً و تأوٌالً. -

 ٌعطً أمثلة ٌبٌن فٌها كٌفٌة تبسٌط النموذج للوالع. -

 ٌدرن أنواع النماذج و عاللة ذلن بالوالع. -

 ٌحدد معنى المشكلة. -

 ٌر الصحٌحة لصٌاغة المشكلة.ٌعدد المعاٌ -

 ٌعرف الفرضٌة بوصفها صٌاغة مؤلتة للحل. -

 ٌحدد معاٌٌر صٌاغة الفرضٌة. -

 ٌشرح معنى المانون و أهمٌته فً تطور العلم. -

 موضحاً أهمٌتها فً سٌرورة المنهج العلمً.ٌعرف المالحظة  -

 ٌبٌن معنى الحمٌمة فً العلم و أهمٌتها. -

 لعلم.ٌعرف النظرٌة شارحاً دورها فً ا -

 

 مدخل إشكالً:
عندما نعبر عن لانون نٌوتن بكتابة ق=ن.س )الموة هً حاصل ضرب الكتلة فً التسارع( ، فإننا نضع 

 نموذجاً أي أننا نبسط وضعٌة والعٌة بإرجاعها إلى وضعٌة بسٌطة.
الشٌئ الذي . انظروا فمط إلى هذا ٌمول نٌوتن" أنظروا هذه فمط، و أهملوا كل البالً، انسوا كل البالً

ٌتسارع و العاللة التً ٌمٌمها هذا التسارع مع الشكل الذي ٌساعد على انتاجه. الحظوا فمط إن كانت 
كتلة الشٌئ لد تضاعفت، فإن الموة نفسها تنتج تسارعاً ٌكون ألل ضعفٌن أي إنه ٌلزم ضعف الولت 

فً الطبٌعة و ٌنبغً التبسٌط  النتاج التغٌر نفسه فً السرعة. كل هذا هو نموذج. إنه نمذجة لما ٌحدث
 إلى ألصى حد لكً نستطٌع المول إن هذا ٌحدث دائماً، فالتبسسٌط إذن هو نمذجة.

 

 أسئلة إشكالٌة:
 استخرج من النص تحدٌداً للنموذج و النمذجة. -

 ما دور االهمال فً عملٌة النمذجة. -

 .بٌن معنى أن ٌكون لانون نٌوتن مثاالً على النمذجة فً بعدها الداللً -

الوحدة التعلیمیة التاسعة
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 استخرج أثر عملٌة النمذجة على جهد االنسان فً فهم الطبٌعة و العالم من حوله. -
 

 النماذج .91
منذ المرن الثامن عشر وحتى المرن العشرٌن كانت فكرة النماذج، أو النظائر، موجودة فً تارٌخ العلوم، فمد تحدث علماء 
الذرة فً المرن التاسع عشر عن الذرة، كما لو كانوا شهود عٌان على حمٌمتها وفحواها، ثم تبٌن لمن بعدهم أن ما لالوه 

أعطى نٌلز بور وصفاً لذرة اإلٌدروجٌن، وهو ٌدرن   (3991لٌماً، وفً سنة )عنها لٌس صحٌحاً، وما صح منه لم ٌكن د
   لدمه نموذجاً   حدود معرفته وتصورها، فسمى الوصف الذي

(Model ًإنما هو الوصف المالئم للعلم اإلنسانً، وأن معارفنا ه )( للذرة وعندها تنبهت األذهان إلى أن ما ذكره )بور
األصل، لكنه ٌشبه األصل، ٌتٌح للباحث فرضاً ٌمابله بالوالع، لد ٌنهض على أساس من  نماذج، وأن النموذج لٌس هو

النظرٌات أو الموانٌن أو المعادالت التً تمثل خطوة، تتٌح لإلنسان اختبار مدى صحته واستنباط النظرٌات أو التعمٌمات أو 
 مبادئ عامة1 

 
المعلومات ٌتغٌر النموذج، فٌصبح أفضل تمثٌالً لألصل، وحٌنما تعطً العلوم نماذج عن العالم الخارجً، وكلما ازدادت 

ٌستعمله العلم إنما ٌرمً إلى تجسٌد بعض المعانً التً تعبر عن طبٌعة شًء من األشٌاء، ولد استطاعت العلوم المختلفة، 
الوالع، ولد صنف العلماء باالستعانة بالنماذج، تنسٌك وترتٌب المعلومات وتحلٌل البٌانات وكشف مظاهر االرتباط الهامة ب
 وكرمبن وجرٌبل1  النماذج كل بطرٌمته الخاصة، وبحسب المٌدان العلمً الذي تخصص فٌه، ومن أشهرهم تشورلً

 

 تعرٌف النموذج .91
لم ٌتفك العلماء على تعرٌف واحد ٌحدد به مفهوم النموذج، بل وضعوا تعرٌفات مختلفة ٌتفك واحدها مع وظائف النموذج 

 ( بتجمٌع عدة تعارٌف أهمها أن النموذج عبارة عن: 3969ته وتطبٌماته، ولد لام تشاو فً سنة )واستخداما
 

إطار مرجعً، وصف لشًء ما، نظٌر أو شبٌه، منهج ممترح للبحث، تمثٌل دلٌك للشًء المطلوب دراسته، عرض موجز 
عمل النظام، نظرٌة تفسر تركٌب أو بنٌة شًء للحالة لٌد الدراسة، اإلطار العام الذي به نصف الموضوع، صورة تبٌن كٌف ٌ

 ما1 
 

ثمة تعرٌفات أخرى تمول: النموذج تمثٌل للوالع ٌحاول تفسٌر ظاهرة من ظواهر هذا الوالع، وهو أبسط منه لكنه لرٌب من 
 كماله لدرجة ٌحمك معها الهدف الذي بنً من اجله1 

 
على استخالص النتائج الصحٌحة، تصغٌر للحمٌمة فً صورة وٌعرفه البعض بأنه ضرورة منطمٌة ووسٌلة تفسٌرٌة تساعد 

 بسٌطة متالحمة تستمد أصولها من الحمٌمة، تمثٌل مبسط للظاهرة وشامل لها فً آن واحد1

 
 مكونات النموذج .91

 ٌنطوي النموذج العلمً على:
 
 1المالمح العامة كما انطبعت فً ذاكرة الباحث1 3
 
 ً ذهنه، التفكٌر فً النموذج أو األصل1 1الصورة التً ٌستحضرها الباحث ف9
 
 1الكلمات التً تعبر عن المفهوم الذي ٌمثله النموذج1 1
 
 1ما ٌنطوي علٌه المفهوم من مسلمات ومبرهنات1 4
 
 1ما ٌرافك البحث المفهوم أو عرضه من رسوم هندسٌة وأشكال1 5
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 1العاللات الرٌاضٌة التً ٌنطوي علٌها مفهوم النموذج1 6
 
 ع العناصر المادٌة والمركبات التً ٌتكون منها النموذج1 1مجمو7
 

ولما كانت الغاٌة من النموذج هً فهم العالم الخارجً من أجل ربط األسباب بالمسببات فإن ما ٌكفٌنا من النموذج هو 
ٌنه أو إنشاء نموذج إمكانٌة التنبؤ الدلٌك، وعندها لد ال ٌبمى حاجة إلى الخوض فٌما ٌنطوي علٌه النموذج إال من أجل تحس

 أفضل1
 

 أهمٌة ودور النموذج .91
 

تتٌح النماذج للباحث فرضاً ٌمابله بالوالع، ولد تنهض النماذج على أساس من النظرٌات أو الموانٌن أو المعادالت، والتً 
 تمثل خطوة تتٌح لإلنسان اختبار مدى صحتها، واستنباط نظرٌات أو تعمٌمات أو مبادئ عامة1

 
وٌتضح من هذا أن النموذج سابك للنظرٌة، ٌُستخدم ممدمة للوصول إلٌها، للفرضٌة، وٌساعد الباحث على االستنتاج، على 
أن تفترض عاللة تمثٌل أو ارتباط بٌن بعض المظاهر فً الوالع، وبٌن النموذج الذي نطلك علٌه فً هذه الحال الشبٌه أو 

 النظٌر1 
 

حدٌثة فً دراسة الظاهرات المختلفة على االستعاضة عن الظاهرة المدروسة بما ٌسمى بـ هذا وتعمل الدراسات العلمٌة ال
)نموذج الظاهرة(، إذ أن استخدام النماذج ٌمثل صٌاغة سهلة للظاهرات، ٌسهل استعمالها ورصدها وضبطها والسٌطرة 

لمعرفة مدى صدلها وانطبالها على  علٌها واالستنتاج منها، وهذه بدورها ٌمكن إعادة تطبٌمها على الظاهرة الحمٌمٌة
 الوالع، والخروج بعد ذلن بموانٌن وأحكام عامة1

 

 بناء النموذج .91

 ٌتم بناء النموذج بطرٌمتٌن:
 
1إن استمراء الحمائك ال ٌبنً نموذجاً، بل ٌساعد على إدران أمور لائمة لم نكن ندركها أو نلتفت إلٌها، لهذا ٌتم بناء 3

ة وبافتراضه، وتجري التجارب للتأكد من صحته، ومن ممدرته على التنبؤ، فإذا نجحت التجارب كان النموذج بتحدٌد المشكل
 للنموذج ما ٌؤٌده، وإذا أخفمت فسرعان ما ٌطرح النموذج العلمً عرضه للمراجعة والتعدٌل أو التبدٌل والتغٌٌر1 

 
إن اختباره ولٌاس ممدرته على التنبؤ وتغٌٌر وهذه هً طبٌعة العلم، وإذا كان وضع النموذج لٌس له طرٌمة واضحة، ف

المعرفة العلمٌة التً تتبع بخاصة، كلها أمور تسٌر على منهاج معٌن هو طرٌمة الختبار نماذج تم إعدادها على أٌدي عالم 
لى موهوب، هذا المنهاج هو نفسه ما نسمٌه بالمنهج العلمً، الذي بوساطته ٌتم التحمك من صحة النموذج، أي ممدرته ع

 التنبؤ وذلن باالستمراء واالستنتاج1 
 
فٌبنى فٌها النموذج من والع الحٌاة نفسها، وذلن عبر مراحل تبدأ بالتصمٌم والتبسٌط وتنتهً  أما الطرٌمة الثانٌة:91

 بالنموذج نفسه1 
ج المالحظة هذا ومن الطبٌعً أن لٌس كل النماذج التً ٌموم الباحث ببنائها، وٌستخدمها فً معرفة معٌنة هً نتا

والمشاهدة، بل لد ٌموم الباحث باالستفادة من علوم أخرى لها صلة بتخصصه، لد تؤدي فً بعضها إلى تطوٌر البحوث من 
بحوث أسلوبها وصفً إلى بحوث أسلوبها علمً منظم، مثل: استعانة الباحث الجغرافً خالل بحثه عن الهجرة بمانون 

 من نماذج الجاذبٌة1 نٌوتن للجاذبٌة األرضٌة، وإنشاء مجموعة
 

 نموذج النماذج .91

( بوصفه، وفٌه ٌشرح الطرق التً ٌمكن بها استخدام 3964نشٌر إلى نموذج النماذج الذي لام رٌتشارد تشورلً فً سنة )
(، flaw Diagramالنماذج فً العلوم المختلفة بعامة والجغرافٌة بخاصة، ولد كان هذا النموذج على شكل رسم انسٌابً )

( وكل خطوة من هذه Transformationٌتألف من عدة خطوات متتابعة، تتصل ببعضها بوساطة حلمات أو تحوٌالت )
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( )والع، Abstractionالخطوات تحتوي على بعض مظاهر من الوالع )أو العالم الحمٌمً( بدرجات متفاوتة من التجرٌد )
ن المعالجة التحلٌلٌة فً الحلمات أو التحوٌالت الموصلة ونموذج، ورصد، وخاتمة(، وٌجري تطبٌك عدة أنواع متتابعة م

 بٌن الخطوات السابمة )معالجة مثالٌة ومعالجة رٌاضٌة، تفسٌر إحصائ1111ً وهكذا(
  

وبهذه المعالجة ٌمكن السٌطرة على النموذج ورفع المستوى االستنتاجً تدرٌجٌاً، فمثالً تكون المعالجة المثالٌة نظرٌة 
 حتة، تلٌها درجة أعلى من المعالجة وهً رٌاضٌة وٌأتً بعدها التفسٌر اإلحصائً وهكذا1صرفة وافتراضٌة ب

 

 مراحل بناء النموذج .91

 
 بناء النموذج المفهومً  أوالً: 

 
 رفع مستوى التجرٌد وتبسٌط النموذج المفهومً ثانٌاً: 

 

 بناء النموذج المفهومً 1أ .91
من العالم الحمٌمً )الوالع( للظاهرة التً ٌراد دراستها، إلى أولى مراحل إن أول مرحلة هً التجرٌد، أي تحوٌل جزء 

النموذج، وٌحتاج هذا على مجهود كبٌر، فهً اصعب خطوة فً بناء النموذج وتكمن الصعوبة فً عملٌة التبسٌط بحٌث 
سٌط التخلص من كثٌر من ٌجب فً هذه العملٌة المحافظة على جزء من الوالع، حتى ٌظل النموذج معبراً عنه، وٌعنً التب

البٌانات وفٌض المعلومات المتشابكة، حتى تتالءم البٌانات مع بعضها وتشكل نمطاً لائماً بذاته، ٌسهل إخضاعها لمزٌد من 
التحلٌل والتعلٌل، وٌتم ذلن بوساطة أمور كثٌرة تتوفر فً الشخص: الحدس، الحظ، المعرفة، الخبرة، المهارة، المدرة 

 الخاللة1
 

على هذا النموذج اسم )النموذج المفهومً( أو )النظري(، ومن مٌزات هذا النموذج احتواؤه على بعض األسس ٌطلك 
والنظم التً أمكن رصدها ومشاهدتها، كما ٌحتوي على تصور عملً للوالع، ٌأتً نتٌجة معرفتنا التجرٌبٌة، وبوساطة 

اً مختصراً دون أن ٌمر فً المراحل األخرى، فٌصل بوساطة الحدس أو التصور أحٌاناً، وأحٌاناً ٌسلن بانً النموذج طرٌم
االستنتاج المباشر على فروض أو نتائج عن الوالع، وإذا لومت هذه تموٌماً ناجحاً على ضوء الحمٌمة، فمن الممكن أن 

 تكون أساساً لنظرٌة هامة1
 

 رفع مستوى التجرٌد وتبسٌط النموذج المفهومً 1ب .91
إن النموذج السابك المفهومً أو النظري معمد وال ٌصلح للعمل، لذلن ٌبّسط باستبعاد الكثٌر من البٌانات التً ٌمكن 

االستغناء عنها، حتى نصل إلى تجرٌد دلٌك، وال ٌبمى إال ما هو ضروري، ٌمثل المظاهر الجوهرٌة للموضوع أو المادة، 
ن فً الجاذبٌة مثالً ناجح فً هذا الصدد )إن لوة الجذب بٌن جسمٌن وٌنتج عن ذلن نموذج مبسط، ونموذج إسحاق نٌوت

بٌنهما(1 والبدَّ من اإلشارة إلى أنه كلما زدنا فً    تتناسب تناسباً طردٌاً مع كتلتٌهما، وتناسباً عكسٌاً مع مربع المسافة
 تبسٌط وتجرٌد النموذج بعدنا عن الوالع والصدق وبالتالً ٌصبح للٌل الفائدة1 

 
هر فً النموذج خصائص هامة بوضوح، أهمها تركٌب أو بنٌة الظاهرة أو المكان، والعاللات بٌن عناصره المختلفة، تظ

 وهذا ٌمكننا من استخدام النموذج فً معرفة التولعات والتنبؤات، ومتابعة هذا االستخدام1

 

 أنواع النماذج .91
( خٌر من شرح للباحثٌن طرق J.S.Minasاس( )( و )مٌنS.K.Gupta( و )جوبتا( )R.L,Ackoffلعل )أكوف( )

 استخدام النماذج ولد لسموا النماذج إلى ثالثة أنواع: تتمٌز عن بعضها باستعمال المواد:

 
 وٌستخدم نفس المواد ولكن بممٌاس متغٌر1  (iconic) 1األٌمون3ً
 
 النموذج وٌمثل إحدى خصائصه البنائٌة1  وٌتضمن تغٌٌراً فً المواد المستخدمة فً بناء (Analogue) 1النظٌر أو الشبٌه9
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تمثٌل للحمٌمة بالرموز على نحو ما نفعل بالمعادالت الرٌاضٌة، وهو أعلى مراحل التجرٌد ألنه  ((Symbolic 1الرمزي1
 ٌمثل التركٌب النموذجً بالرموز فمط1 

 
لٌصبح النموذج فٌما بعد أكثر تجرٌداً  وٌالحظ على أنواع النماذج السابمة، أن المعلومات تختفً تدرٌجٌاً فً كل مرحلة

 وعمومٌة1 
هذا وٌمكننا تصنٌف النماذج بطرق شتى منها ما هو حسب البنٌة، أو من حٌث الوظٌفة، أو اإلثنٌن معاً، فاألولى )البنائٌة( 

ها الجغرافٌون (، وٌالحظ أن النماذج التً استخدمDynamic( بٌنما الثانٌة )الوظٌفٌة( متحركة )staticهً نماذج ساكنة )
 (39641(، وأوغست لوشن فً سنة )3911بخاصة فً دراسة الظاهرات البشرٌة كانت ساكنة من مثل كرٌستالر فً سنة )

 

 أهم أنواع النماذج .91
تظهر فً النموذج المبسط الذي ٌمكن االستفادة منه خصائص هامة من الوالع أهمها تركٌب أو بنٌة الظاهرة أو المكان، 

بٌن عناصره المختلفة، وٌمّكننا هذا من استخدام النموذج فً معرفة التولعات والتنبؤات، وٌمكن متابعة هذا والعاللات 
 االستخدام بوساطة نماذج رٌاضٌة وتجرٌبٌة أو طبٌعٌة1

 النماذج الرٌاضٌة 1أ .91
ن على شكل رموز مجردة هً نماذج تحتوي على بعض التفاصٌل، أي أن المالمح األساسٌة والضرورٌة للظاهرة تبمى، ولك

مكونة من معادالت رٌاضٌة أو جبرٌة، ٌطلك علٌها النموذج العامل، وبوساطته نستطٌع استنتاج مالمح الشًء الحمٌمً 
 الذي هو لٌد الدراسة والبحث، ولم ٌسبك كشفه أو تحلٌله أو رصده1 

 
من كلمات نموذج مبسط إلى رموز رٌاضٌة، حٌث إن أول عمل ٌموم به الباحث فً بناء النماذج الرٌاضٌة هو لغة التحوٌل، 

تستبعد العاللات الوصفٌة واللفظٌة، أي أن عملٌة بناء النموذج الرٌاضً تموم على ترمٌز المتغٌرات، لكً ٌتٌح لنا نظاماً أو 
دهما نموذجاً رٌاضٌاً ثم عرض هذه الرموز فً عاللة تتخذ صورة معٌنة تمثل النموذج، ولد ٌضم النموذج متغٌرٌن أح

 مستمل واآلخر تابع، بٌنهما عاللة خطٌة، ولد ٌحتوي على متغٌرٌن مستملٌن أو أكثر1 
 

 تمسم النماذج الرٌاضٌة إلى نوعٌن هما:
 
 تموم على النظرٌة الرٌاضٌة التملٌدٌة المائمة على السبب والنتٌجة1  1حتمٌة:3
 
ال لذلن هً عكس األولى، وتعتمد على الصدفة بدالً من وٌطلك علٌها نماذج األلعاب، فهً تستند على االحتم 1احتمالٌة:9

 التأكٌد الرٌاض1ً 
 

ال تعطً النماذج الرٌاضٌة تفسٌرات كاملة عن الوالع، وهً تمتصر على خلك التراحات رٌاضٌة تكون أساساً لمنالشات 
 نظرٌة1

 النماذج التجرٌبٌة 1ب .91
ة أخرى، وذلن من أجل فحص مراحل معٌنة من مراحل عمل هنان أسلوب آخر ٌمكن به معالجة النموذج المبسط معالج

النموذج، وكشف صدق تولعاته، وٌتحمك هذا األسلوب عن طرٌك التجسٌد، واإلجراء المتبع هنا هو أن فكرة النموذج 
 المبسط تظهر على شكل تركٌب محسوس )أي إظهار الفكرة األصلٌة للنموذج( وذلن بوساطة ترجمة هذه األفكار1 

 
 فً هذا الصدد نوعٌن من النماذج التجرٌبٌة:ونمٌز 

 
وهو عبارة عن تملٌد لرٌب جداً لجزء من الوالع، وٌشبهه كثٌراً فً بعض النواحً، وٌتألف غالباً من  1النموذج الممٌاسً:3

 نفس توعٌة المواد1 
 
بعض الظواهر، فالكمبٌوتر  وهدفه محدود بالنسبة للنموذج الممٌاسً، وهو ٌهدف إلى إظهار 1نموذج النظٌر أو الشبٌه:9
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 نموذج من هذا النوع ألنه اعتمد فً صنعه على محاكاة للعمل البشري، فهو بذلن نموذج تجرٌب1ً 
 

وسواء استخدمنا النموذج الممٌاسً أو النظٌر، فإن المرحلة التالٌة لبنائهما هً التجربة، والتً تؤدي بدورها إلى مجموعة 
تساعد على تفسٌر الحمٌمة بأسلوب مشابه للتفسٌر النظري للنتائج التً حصلنا علٌها من  من المالحظات واالختبارات، التً

 النموذج الرٌاض1ً

 النماذج الطبٌعٌة 1ج .91
هً األسلوب الثالث الذي ٌمكن به االستفادة من النماذج المبسطة، واستخدامها كأساس للتحلٌالت ومزٌد من التولعات، 

وٌل والنمل إلى ظروف طبٌعٌة شبٌهة، ٌُعتمد أنها أبسط عالوة على كونها مألوفة وسهلة وٌعتمد هذا األسلوب على التح
 المالحظة1 وٌكون النمل والتحوٌل على نوعٌن هما: تارٌخً ونظٌري، أي أن النماذج تكون:

                     
 1نماذج نظٌرٌة1 19نماذج تارٌخٌة1                   3                     

 
ٌشمل استخدام النماذج التارٌخٌة ترجمة النموذج المبسط إلى زمان أو مكان مخالف، على افتراض أن ما حدث فً الماضً 

سٌحدث مرة أخرى، أو أن ما ٌحدث فً مكان ما سٌحدث فً مكان آخر1 أما النماذج النظٌرٌة هً عبارة عن ترجمة أو 
 تحوٌل نموذج مبسط إلى وسط طبٌعً مخالف1

 المشكلة 9131

عّرف المشكلة بأنها: جملة استفهامٌة تسأل عن العاللة المائمة بٌن متحولٌن أو أكثر، وجواب هذا السؤال هو الغرض من  ُُ

البحث العلمً، ولٌس من الممكن دوماً للباحث أن ٌصوغ مشكلة بصورة بسٌطة وواضحة وكاملة، وفً أغلب األحٌان ال 
عامة عن المشكلة، وهذا من طبٌعة تعمٌد المشكالت العلمٌة، وتعٌمد طرائك ٌملن الباحث إال فكرة غامضة ومشوشة و

البحث فٌها، ولد ٌمضً الباحث فترة طوٌلة من الزمن فً البحث والتمحٌص والتفكٌر لبل أن ٌحدد المشكلة وٌصوغ األسئلة 
ة جزء من أهم أجزاء التً ٌجب أن ٌطرحها، وٌبحث عن أجوبة، ومع ذلن فإن صٌاغة المشكلة صٌاغة صحٌحة ودلٌم

 البحث العلمً، وخطوة أساسٌة من خطواته، ورغم صعوبته إال أنه أمر ضروري والزم1 
 

وإذا أراد الباحث حل مشكلة ما، فإن علٌه أن ٌعرف بالضبط وبالتحدٌد ماهٌة المشكلة، وحٌن ٌتم تحدٌد المشكلة وفهمها، 
ت وعدم وجود طرٌمة مثلى لصٌاغتها، فإنه من الممكن ذكر عدد فإن جزءاً كبٌراً من الحل ٌتحمك، ورغم اختالف المشكال

 من صفات المشكالت وصفات الصٌاغة واستعمالها فً البحث العلمً الجٌد1

 معاٌٌر صٌاغة المشكالت 913133

  ثمة معاٌٌر لصٌاغة المشكالت الجٌدة:

 
 الصٌاغة1  ٌجب أن تعبر المشكلة عن عاللة بٌن متحولٌن أو أكثر بشكل واضح فً :أولها

 
ٌجب أن تكون المشكلة مصاغة بوضوح وصراحة على شكل سؤال أو أكثر، إذ أن األسئلة تتمٌز بأن تطرح المشكلة  :ثانٌها

 بصورة مباشرة وهذا ما ٌفضله معظم العاملٌن فً البحث العلمً، ولد تصاغ بعبارة لفظٌة1 

 
من النوع الذي ٌسمح بإجراء بحث تجرٌبً، إذ أن المشكلة  وهو أصعبها، هو أن المشكلة وصٌاغتها ٌجب أن ٌكونا :ثالثها

التً ال ٌمكن أن تبحث تجرٌبٌاً، لٌست مشكلة علمٌة بحال من األحوال، وهذا ال ٌعنً فمط اإلتٌان على ذكر عاللات بٌن 
 متحوالت، بل ٌعنً أٌضاً أن تكون المتحوالت من النوع الذي ٌمكن لٌاسه1 

 
 كلة موضوعاً حدٌثا1ً ٌجب أن تعالج المش :رابعها

 
 أن ٌستفاد من النتائج بحٌث ٌمكن تعمٌمها1  :خامسها
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هذا وإن االطالع على الدراسات والبحوث السابمة ٌمكن الباحث من بلورة مشكلة البحث وإغنائها بحٌث ٌطلع على األطر 
الباحث بالكثٌر من اإلجراءات النظرٌة والفروض التً اعتمدتها تلن الدراسات والمسلمات والنتائج1 كما أنها تزود 

 واالختبارات التً ٌمكن أن ٌفٌد منها، وبالمصادر والمراجع الهامة1

 الفرضٌة ..91

الفرضٌة صٌاغة حدسٌة للعاللة بٌن متحولٌن أو أكثر، أو: إنها عبارة عن تخمٌن أو استنتاج ٌتوصل إلٌه الباحث وٌأخذ به 

فً حّل المشكلة، أو أن نمول: حّل مؤلت أو تفسٌر مؤلت ٌضعه الباحث  بشكل مؤلت، أي أنها أشبه برأي مبدئً للباحث

 لحل مشكلة البحث، فهو إجابة محتملة ألسئلة البحث1 

 

تمثل الفروض عاللة بٌن متغٌرٌن، متغٌر مستمل، ومتغٌر تابع، مثال: توجد عاللة بٌن عدد ساعات دراسة الطلبة وبٌن 

متغٌرٌن هما عدد الساعات والتحصٌل العلمً، ولد تكون العاللة إٌجابٌة )تحصٌل تحصٌلهم العلمً، فالعاللة هنا هً بٌن 

 المعرفة( أو سلبٌة )عدمها( أو أال ٌكون هنان ارتباط بٌن المتغٌر المستمل والمتغٌر التابع1

 

 هذا وللفروض نوعان:

          

 غة النفً(1 1فرض صفري )صٌا19فرض مباشر )صٌاغة اإلثبات( أو         3            

 

توجد فروق إحصائٌة بٌن اتجاهات الطلبة نحو التعلٌم المهنً، وفً هذه الحالة ٌضع الباحث فرضاً ٌؤٌد  :مثال عن األول

وجود الفروق، أما فً حالة موافمة جمٌع الطلبة على التعلٌم المهنً، هنا نمول إن الفرض صفري لعدم وجود فروق، فهً 

 وع من الفروق أكثر سهولة ألنه أكثر تحدٌداً وبالتالً ٌمكن لٌاسه والتحمك منه1منفٌة منذ البداٌة، وهذا الن

 معاٌٌر صٌاغة الفرضٌات ..91

 ثمة معاٌٌر للفرضٌات الجٌدة وصٌاغتها:
 
 1أن تكون بسٌطة تفسر الظاهرات دون تعمٌد1 3
 1أن تكون الفرضٌة تعبٌراً عن العاللة بٌن المتحوالت1 9
   1أن تكون الفرضٌة معمولة ولٌست خٌالٌة، منسجمة مع الحمائك العلمٌة المعروفة11
 1أن تكون لابلة لالختبار والتجرٌب1 4
 1لها لدرة على تفسٌر شامل أو تعمٌم شامل للظاهرة المدروسة1 5
 1انسجام الفرض كلٌاً أو جزئٌاً مع النظرٌات المائمة1 6
 

ل إلى حمائك لمجرد أدلة كافٌة على صحتها وتصبح الفروض لانوناً حٌنما تثبت والفروض خطوة نحو الحمٌمة، تتحو
صحتها، وتتشابه الفروض مع النظرٌات فً كونها تصورات أو تخٌالت ذهنٌة لتفسٌر عاللة ما، لكن مجال النظرٌة أكثر 

ن بعد إثباتها أكثر لدرة من سعة من الفروض، فالنظرٌة تشمل عدة فروض، وبالتالً تتطلب جهوداً أكبر إلثباتها، وتكو
 الفروض على تفسٌر أكبر لدر من الظاهرات1

 المانون 9134

فهو أكثر ثمة من النظرٌة والفرضٌة هو )صلة أو ترابط عمٌك أساسً ثابت منتظم فٌما بٌن الظاهرات، أو فٌما  :أما المانون

الطبٌعة، وفً جوهر معطٌات مجتمع ما،  بٌن مختلف أوجه الظاهرة الواحدة، فهو انعكاس لعملٌة موضوعٌة تحصل فً

ٌتمتع بخاصٌة كونه موضوعٌاً، الطبٌعً منه محدد ٌعبر عنه بمعادالت رٌاضٌة، وٌمكننا التحمك منه فً كل لحظة، بٌنما ال 

ٌمكن ذلن فً لوانٌن المجتمع لدٌمومٌة التغٌر( ألنها تنتج عن نشاط األفراد فً وضعٌة تارٌخٌة دائمة التغٌر، هذا 
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موانٌن لٌست مطلمة، بل محدودة بالظروف الزمانٌة والمكانٌة أو غٌر ذلن، كما أنها تمرٌبٌة محددة بزمان معٌن، لد وال

 تستبدل بموانٌن أخرى أكثر دلة وإحكاما1ً

 المالحظة ..91

خطوة األولى هً )انتباه ممصود ومنظم ومضبوط للظاهرات أو الحوادث أو األمور بغٌة اكتشاف أسبابها ولوانٌنها( وهً ال
فً البحث العلمً، ومن أهم خطواته، ٌموم الباحث فٌها فً جمٌع مراحل البحث، تسبك االفتراض وترافمه وتلحك به وتمود 

 الباحث إلى صٌاغة الفرضٌات والنظرٌات1
 

الباحث عن تبدأ الطرٌمة العلمٌة وفك خطتها المألوفة بالمالحظات، ولد تكفً المالحظة الدلٌمة أحٌاناً بحٌث ٌستغنً 
التجرٌب، بل إن التجرٌب وهو جوهر البحث لد ٌعتبر مالحظة فً ظروف محددة مخططة، والمالحظة لد تكون عفوٌة لكن 
المالحظة العلمٌة للما تكون كذلن، فهً لٌست عمالً بسٌطاً، تتطلب تخطٌطاً ذكٌاً واعٌاً، وأحٌاناً استخداماً لوسائل وأدوات، 

فمط1 ومن الجدٌر بالذكر أنه كلما كانت المالحظة منظمة ومخطط لها كانت كلما كانت أكثر وٌتم بعضها بوساطة الحواس 
 فائدة1 هذا وللمالحظة العلمٌة شروط:

 
 1أن تكون منظمة1     3
 
 1أن تكون موضوعٌة1       9
 
 1أن تكون دلٌمة كماً وكٌفا1ً 1
 
 

 أما أنواع المالحظة فهً:
 
      1المالحظة العفوٌة البسٌطة1    3
 
 1المالحظة الممصودة والمضبوطة والمنظمة91

 
 الحمٌمة ..91

الحمٌمة حدث أو والعة أو خبرة أو تغٌٌر، تتصف بمدر كبٌر من الثبات، وٌؤٌد وجودها أدلة صادلة ٌمكن حصرها فً بحث 
، ٌخضعها جمٌعها للبحث معٌن، إن غاٌة الباحث من المالحظة هً الوصول إلى الولائع أو الحمائك، وأكثر شكاً فً الولائع

 والتمحٌص، وٌمف منها مولف النالد لتحمٌمها1 
 

تختلف إمكانٌة الوصول إلى الحمٌمة من حال إلى حال، ومن بحث آلخر، فثمة حمائك شخصٌة )خاصة( تكمن فً أعماق 
 الفرد وال ٌستطٌع اإلنسان اآلخر الوصول إلٌها بسهولة1 

 
 حمائك هً:ولمد فرق دالٌن بٌن مستوٌات ثالثة لل

 
1مستوى الحمائك التً ٌكون اإلنسان فٌها واعٌاً لها عن طرٌك الخبرة الحسٌة المباشرة، وهً لٌست إال إحساسات، هً 3

 خبرات خام، تدرن مباشرة واإلحساس بداٌة اإلدران، وهذا بدوره تفسٌر اإلحساس1 
 
باشرة وتفسٌرها، حٌث ٌفسر المحس إحساساته 1مستوى الحمائك التً ٌتعرف علٌها الباحث، بوساطة وصفه خبراته الم9

 فً ضوء خبراته الماضٌة ومعارفه لٌحصل على حمائك1 
 
1مستوى الحمائك التً ٌتعرف علٌها الباحث بوساطة لٌامه باالستمراء واالستنتاج، وعملٌتً التجرٌب والتعمٌم، وهنا 1

علتً االستمراء واالستنتاج، وحٌثما أمكن ٌلجأ إلى ٌعمل الباحث عمله، وٌستخدم عملٌتً التجرٌد والتعمٌم، وٌموم بفا
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 التجرٌب فٌصل إلى الحمائك الموضوعٌة، وهكذا تأكد اإلنسان أن األرض كروٌة1 
 

هذا وإن المستوٌات الثالثة متكاملة متواصلة، فبدون إحساس ال تصل إلى الحمائك، وبدون إدران وتفسٌر ال تصل إلى 
 لى الحمائك1الحمائك وبدون استدالل ال تصل إ

 النظرٌة ..91

)كل مجرد من المفاهٌم ٌتحد فً سٌاق منطمً تموم علٌه معرفة علمٌة للظاهرات( والممصود من  :تعرف النظرٌة بأنها
 النظرٌة فً البحث العلمً: 

 
النظرٌة  :أوضحتوضٌح العاللة بٌن السبب واألثر، أي بٌن المتغٌرات، بهدف الشرح أو التنبؤ بظاهرات معٌنة، وبتعبٌر 

أفكار مرتبطة ومنظمة تساعدنا على تفسٌر مجموعة من الظاهرات المعروفة أو المرصودة وتصلح أن تكون أساساً للتولع 
 أو التنبؤ1 

 
إن الباحث الذي ٌالحظ والذي ٌجمع الحمائك ٌنتهً إلى )نظرٌة( تنظم الحمائك، وتربط بٌن الولائع، وتعطً تعلٌالً أولٌاً 

ضٌة( ٌجربونها فإن ثبتت صحتها لبلت وأصبحت )لانوناً( أو )حمٌمة عامة( على األلل، وإال رفضت ٌسمٌه العلماء )فر
وُعمد إلى )نظرٌة( أو )فرضٌة( أخرى حٌث ٌعٌد الباحث الكّرة من التجرٌب والتمحٌص والبحث، ومن العسٌر أن نرسم 

ال فً النوع، فالنظرٌة فً مراحلها األولى تسمى  خطاً فاصالً بٌن كل من الفرض والنظرٌة، والفرق بٌنهما هو فً الدرجة
 )الفرض( وعند اختبار الفرض بمزٌد من الحمائك بحٌث ٌتالءم الفرض معها، فإن هذا الفرض ٌصبح نظرٌة1 

 
ٌنتهً الباحث الذي ٌجمع وٌالحظ الحمائك إلى فرضٌة أو نظرٌة مؤلتة لد تشمل شرحاً وتفسٌراً، فإن كان خطأ تعاد الكّرة 

دٌد، وإن صحت فإنها تستمر، ولد تستمر النظرٌة لفترة طوٌلة من الزمن، حتى تكتشف طرق أخرى للبحث تؤدي إلى من ج
اكتشاف حمائك جدٌدة تطور الفرضٌة أو النظرٌة المؤلتة التً وضعت من لبل الباحث1 وٌمكننا تشبٌه ذلن بنظرٌة 

 )بطلٌموس( ومن بعده نظرٌة )كوبرنٌكوس(1

 أسئلة التموٌم:

 رح معنى النمذجة و صلتها بالوالع.اش -

 .ة بٌن ذلن مع األمثلة ما معنى النمذجة تبسٌط للوالع -

 عدد أنواع النماذج مع الشرح . -

 عرف المشكلة وأشرح معاٌٌر صٌاغتها الصحٌحة . -

 وضح معنى الفرضٌة مع األمثلة . -

 عدد المعاٌٌر الصحٌحة لوضع الفرضٌة . -

 العلمً .بٌن معنى المانون ودوره فً البنٌان  -

 وضح معنى الحمٌمة وأهمٌتها فً تطور العلم . -

 شرح معنى النظرٌة ودور الموانٌن فً صٌاغتها .ا -

 اسئلة للمنالشة والحوار :ٍ

كلما كانت ممدماتها أبسط، و األشٌاء التً تربط  بٌمول اٌنشتاٌن: إن النظرٌة تكون أدعى إلى إثارة اإلعجا
 ٌك أوسع نطالاً.بٌنها أشد اختالفاً و صالحٌتها للتطب

 نالش هذا المول فً ضوء ما درست عن النماذج.
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 المفاهٌم األساسٌة:

 –الوضعٌة الجدٌدة  –العلم الطبٌعً  –التعددٌة  –الوالعٌة المباشرة  –الوالعٌة الجدٌدة  –المادة  –المادٌة 
 التحلٌلٌة. –الجمل الجزئٌة  –الجملة  –المنطك 

 األهداؾ األساسٌة:

 ٌشرح الخصائص المشتركة للفالسفة المادٌٌن. -

 ٌبٌن المبادئ العامة للوالعٌة الجدٌدة. -

 ٌوضح المهمة الجوهرٌة للفلسفة عند رسل. -

 ٌستنتج معنى التعددٌة فً فلسفة رسل. -

 ٌشرح مولف رسل من األخالق و الدٌن. -

 ٌستنتج معنى الوضعٌة الجدٌدة. -

 ٌن فً الفلسفة.ٌستنتج أهم أفكار فتجنشت -

 ٌبٌن المضاٌا الرئٌسة فً المنطك و التجربة عند الوضعٌة الجدٌدة. -

 ٌشرح معنى الفلسفة التحلٌلٌة. -

 مدخل إشكالً:

ٌعبر العلم على نحو منظم عن العالم و لوانٌنه  حٌث ٌمدم صورة تسعى إلى أن تكون مطابمة تماماً للوالع، و 
 المحٌط بنا فمط، بل من التصرف على ضوئه و االنتفاع به.تمكن  االنسان ، ال من فهم الوالع 

 أسبلة إشكالٌة:

  هل ألوان لوس لزح مشروطة فً وجودها برؤٌتن لها؟ -

 غناء العصافٌر هل ٌتردد ؟ سمعته أم لم تسمعه؟ -

هل المعرفة العملٌة هً من ٌخلك معطٌاتها؟ أم هً تنمل أو تعكس األشٌاء و الولائع المادٌة المائمة  -
                          عالم والعً مادي؟فً 
 

 الفلسفة المادٌة .011
  نجمع تحت هذه التسمٌة العامة عدة مذاهب فلسفٌة من اتجاهات مختلفة:

 
فلسفة برتراند رسل والوضعٌة الجدٌدة والمادٌة الجدلٌة1 وإذا لم ٌكن لهذه المذاهب ثمل كبٌر فلسفٌاً، وذلن إذا 

الدلٌك، إال أنها تإثر على الجمهور الواسع تؤثٌراً ٌفوق كل التٌارات الفلسفٌة فً المرن  أخذنا الفلسفة بمعناها
 العشرٌن المٌالدي فً الؽرب1

الوحدة التعلیمیة العاشرة

ISSN: 2617-989X 74 



وٌعود نجاح هذه المذاهب إلى أنها تعٌد إلى الحٌاة أفكاراً ذات مؽزى فلسفً ظهرت منذ مابة عام تمرٌباً، أي فً خالل المرن 
الواسع ٌتؤخر دابماً فً مفاهٌمه الفلسفٌة حوالً مابة عام على تطور الفلسفة االحترافٌة  التاسع عشر المٌالدي، والجمهور

 )األكادٌمٌة(1
 

 الفالسفة المادٌون .011

كل المفكرٌن الذٌن ٌنتمون إلى هذه المجموعة طبٌعٌون، وهم أٌضاً علمٌون بدرجة تزٌد أو تمل، بعبارة أخرى، هم 
 مذهب المادي1عمالنٌون صراحة وٌمٌلون ناحٌة ال

 
وهم طبٌعٌون ألنهم ال ٌرون فً اإلنسان إال جزءاً من كٍل، هو الطبٌعة، وٌنكرون بصفة عامة أن ٌكون اإلنسان كابناً 01

 ممٌزاً عن الكابنات الطبٌعٌة األخرى1 
 
، فهم ٌرون أن وهم تجرٌبٌون، بسبب اعتمادهم المطلك فً السلطة العلٌا التً تمتاز بها العلوم الطبٌعٌة1 وعلى ذلن21

الوالع ال ٌمكن إدراكه إال بمناهج علوم الطبٌعة، وما ال تدركه تلن المناهج ال ٌكون إال مشكلة زابفة، وال ٌكون له بالنتٌجة 
مؽزى أو أهمٌة1 كذلن فإنهم ٌنكرون أن تكون التجربة األخاللٌة أو الجمالٌة أو الدٌنٌة مصدراً للمعرفة1 وٌمؾ براتراند 

ذلن مثل المادٌٌن الجدلٌٌن، مولفاً لوٌاً معارضاً للدٌن1 أخٌراً، فإن الفلسفة فً رأي مفكري هذه المجموعة،  رسل، مثله فً
باعتبارهم تجرٌبٌٌن، تنحصر وحسب فً تحلٌل مفاهٌم العلم الطبٌعً، أو فً إجراء تركٌب عام لنتابج العلوم الطبٌعٌة، 

 وفٌما عدا هذا وذان فإنها بؽٌر وظٌفة1 
 
أن معظم المعلنٌن عن هذه المذاهب ال ٌمكن اعتبارهم "مادٌٌن" ُخلَّصاً، إال أنهم جمٌعاً ٌمٌلون مٌالً واضحاً إلى  ورؼم31

المادٌة1 ولد ٌمال أن الوضعٌة الجدٌدة هً ألل تلن المذاهب مادٌة، ومع ذلن فإنها ال تضع فً اعتبارها ؼٌر الظواهر 
 ر نفسٌة ال تكون بذات معنى1 المادٌة، حٌث ٌرون أن أٌة منالشة حول أمو

 
أخٌراً، فإن كل هإالء المفكرٌن عملٌون ال ٌساورهم أدنى شن فً االتجاه العمالنً، بمعنى أنهم ٌعتمدون فً لٌمة المناهج 41

 العملٌة والتحلٌلٌة1 

م عرضاً سرٌعاً وٌلزمنا، من أجل فهم االمتداد التارٌخً لمذهبً رسل والوضعٌة الجدٌدة وصلتهما بمن لبلهما، أن نمد
للوالعٌة الجدٌدة اإلنجلٌزٌة1 والحك أنه كان ٌنبؽً أن ندرس المدرسة الوالعٌة الجدٌدة فٌما بعد، وربما وضعناها فً صلتها 

مع المدرسة الفٌنومٌنولوجٌة، حٌث أنها كانت إحدى الحركات التً حددت اتجاهات الفلسفة الجدٌدة فً المرن العشرٌن 
فً تكوٌن االتجاه المٌتافٌزٌمً ومنهج المنطك الرٌاضً الجدٌدٌن1 لذلن ٌلزم أن نالحظ أنه وإن  المٌالدي والتً ساهمت

كانت حركة الوالعٌة الجدٌدة على صالت متعددة مع االتجاه الطبٌعً العلمً، إال أنها ذات أهمٌة أعم من هذا بكثٌر، وأنها 
 هو أفالطونً فً جوهره1 أدت ببعض المفكرٌن، ومنهم واٌتهد، إلى تمدٌم تصور للعالم

 
 الوالعٌة الجدٌدة اإلنجلٌزٌة .011

ظهر فً إنجلترا، فً النصؾ الثانً من المرن التاسع عشر المٌالدي، تٌار والعً، وإن كان ضعٌفا1ً لم ٌكّون هذا التٌار 
مدرسة، ولم ٌكن باستطاعته أن ٌزدهر فً مواجهة المذهب المثالً، الذي كان مسٌطراً فً ذلن العصر، ومن أعالمه برادلى 

 وبوزانكٌت1 
 

م(، الذي انتمل فً أخرٌات حٌاته، بعد 0912-0852)  مفكرٌن ذوي لدر ٌدافعون عنه، أََدْمسونولكن التٌار الوالعً وجد 
م( الذي ٌمترب من مٌنونج وهسرل، حٌث لدم 0940-0862أن كان من أتباع كانط، إلى نوع من الوالعٌة النمدٌة، وهكس )

 ، وتوماس كٌز نظرٌة فً "المصدٌة"، وتوصل إلى مولؾ متوسط ما بٌن المثالٌة والوالعٌة
 
 (، الوالعً النمدي، الذي كان ٌعتمد بإمكانٌة االنتمال من التصورات إلى األشٌاء، وهنان آخرون ؼٌرهم1 0844-0925)

 
ممالته الشهٌرة "تفنٌد  0913م(، الذي نشر فً عام 0873ولد هٌؤ للحركة الوالعٌة الجدٌدة جورج ادوارد مور )ولد 

لسفة اإلنجلٌزٌة فً المرن العشرٌن لٌبلػ حداً من األهمٌة ٌجعل من الممكن أن نمارنه مع المثالٌة"، وإن تؤثٌره على الف
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 تؤثٌر ولٌم جٌمس أو برجسون1 
 

وأهم اآلخرٌن هو برتراند رسل، من حٌث خصوبة اإلنتاج أو من حٌث تؤثٌره1 لذلن، فبعد عرض سرٌع مختصر للمبادئ 
 الربٌسً هنا لعرض نظرٌات رسل1العامة للوالعٌة الجدٌدة، فإننا نخصص الجزء 

 الوالعٌة الجدٌدة بوضوح، فً الجٌل األول من فالسفتها، ولد ظهرت
 

 م،              0936-0852مع مورجان 
 

 م،             0947-0860وواٌتهد 
 

 م،0871ونان ولد 
 

 م،            0872ورسل ولد 
 

 م،             0938-0859وصامول ألكساندر 
 

 م،               0887ولد وبرود 
 

 م،            0887وجون لٌرد ولد 
 

 م،                        0911وراٌل ولد 
 

 .م0911وٌوِونج ولد 

 المبادئ العامة للوالعٌة الجدٌدة .011

كما ٌدل اسم المذهب، فإن الوالعٌٌن الجدد اإلنجلٌز ٌعارضون المثالٌة وٌمولون بالوالعٌة، وهً بصفة عامة والعٌة 

مباشرة1 وذلن أنهم ٌمولون إن باستطاعة اإلنسان أن ٌدرن مباشرة الوالع المستمل عن الذوات والخارج عنها، ولٌس 

 التصورات النفسٌة وحسب1 

 

أخرى مشتركة بٌن الوالعٌٌن الجدد1 فهم جمٌعاً، أوالً، تجرٌبٌون ُخلَّص1 فال شن أي شن، عندهم، وهنان، ؼٌر هذا، سمات 

فً أن معرفتنا كلها إنما تؤتً من التجربة، وٌرى معظمهم أن التجربة حسٌة ال ؼٌر1 ومن الواضح أن هذا المولؾ لد حدده 

 ٌوم، وربما حدده على األخص مذهب رٌد1 التراث التجرٌبً اإلنجلٌزي ابتداء من لون إلى باركلً إلى ه

 

كذلن فإن الوالعٌٌن الجدد ٌتجهون بصفة عامة ناحٌة علوم الطبٌعة، وٌرى معظمهم أن المنهج العلمً منهج فلسفً حمٌم1ً 

وهم ٌهتمون على األخص بالفٌزٌاء والرٌاضٌات1 كذلن تسود عندهم االهتمامات النظرٌة، فإذا كان حماً أن مور لد كرس 

اباً لألخالق، وأن واٌتهد اشتؽل حٌناً، مثله فً ذلن مثل رسل، باألمور األخاللٌة والدٌنٌة، إال أن الوالعٌٌن الجدد ال كت

 ٌهتمون فً حمٌمة األمر بالمشكالت النظرٌة الخالصة، أي بالمنطك وبنظرٌة المعرفة، بالفٌزٌاء أو بعلم الحٌاة1 

 

ً أنهم ٌحصرون أنفسهم فً تناول المشكالت المخصوصة، وهم ٌبدون للناظر ولكن السمة األدل على الوالعٌٌن الجدد ه

التراث الفلسفً السابك فً   خصوصاً للنظم الفلسفٌة، وٌنتمدون نمداً عاتٌاً، وكثٌراً ما كان نمداً ؼٌر محك كذلن، كل هذا

ى بناء نظام فلسفً، إال أنهم استخدموا مع الفكر الؽرب1ً وإذا كان بعض منهم لد ارتفع من بعد ذلن إلى التؤمل المنظم، أي إل

ذلن دابماً أو ٌكاد "المنهج المجهري" )المٌكروسكوبً(، ومالوا إلى التحلٌل وإلى تفكٌن كل المشكالت إلى أجزابها1 وأكبر 
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سة مثال على هذه االتجاهات كلها هو "برود" ولكنهم جمٌعاً ٌنحون نفس المنحى، وبإصرار عجٌب عند األؼلب1 إن المدر

 الوالعٌة الجدٌدة هً المدرسة التحلٌلٌة1

 

 برتراند رسل .011

م، لعابلة أرستمراطٌة إنجلٌزٌة، وهو، من ؼٌر منالض، أحد أكثر الفالسفة الؽربٌٌن الذي ٌمرأ 0872ولد برتراند رسل عام 

 له الناس وٌعكؾ على أعماله المفكرون1

 الشخص 1أ .011
م، أخرج كتاباً كل عام على 0896ه مثٌل فً خصوبته، فمنذ أول كتبه، الذي ظهر فً أظهر نشاطاً تؤلٌفٌاً ال ٌكاد ٌكون ل

م1 وكثٌراً ما أخرج كتابٌن فً العام، هذا إلى جانب عشرات من المماالت ظهرت فً مجالت 0951التمرٌب وذلن حتى عام 
هتم بها رسل، فلٌس هنان مٌدان من متنوعة1 وهذا المجموع الهابل من الكتابات ٌناظر التنوع الكبٌر للمشكالت التً ا

مٌادٌن الفلسفة لم ٌبحث فٌه، كما أنه اهتم فوق هذا كثٌراً بمشكالت أخرى، ومنها مثالً مشكلة رفض الحرب، وهو ما أدى 
 به إلى أن ٌحكم علٌه بالسجن فً بلده خالل الحرب العالمٌة األولى1 

 
الممارنة فإن أٌاً من كتب واٌتهد أو ألكساندر أو برود لم تكن لد ترجمت ولد لمٌت مإلفاته إلباالً منمطع النظٌر، وعلى سبٌل 

 م09351إلى األلمانٌة حتى لٌام الحرب الثانٌة، هذا بٌنما كان سبعة عشر كتاباً من كتب رسل لد ترجمت إلٌها حتى 

 األسلوب 1ب .011
رٌن والبٌبات التً ظلت أمٌنة على المثال وٌمتاز أسلوب رسل بؤنه عظٌم الوضوح وبالػ "العلمٌة"، وهو فً نظر المفك

الوضعً للمرن التاسع عشر المٌالدي، الفٌلسوؾ على الحمٌمة1 وهو ٌظهر كؤنه صورة حدٌثة من فولتٌر، بسبب ٌسارٌته 
 فً السٌاسة ومٌوله ضد الدٌن ممروناً هذا كله بلؽة عظٌمة الجالء، وإن ٌكن حجمه ألل بكثٌر من حجم فولتٌر التارٌخ1ً 

 
تمٌز رسل عن ألرانه من الكتاب الشعبٌٌن من حٌث أنه لم ٌإثر على الجماهٌر وحسب وإنما هو لد أثر تؤثٌراً حاسماً على ٌ

الفلسفة األوربٌة فً المرن العشرٌن المٌالدي، عن طرٌك إنتاجه الفلسفً بالمعنى الدلٌك، ومن لبل أن ٌوضع هذا اإلنتاج 
 فً شكل مٌسر لفهم الجماهٌر1

 المرحلة األولى 1ج .011
وٌتكون مذهب رسل من لسمٌن مختلفٌن فٌما بٌنهما ؼاٌة االختالؾ: لسم منهما ٌتكون من المنطك ومن فلسفة الرٌاضٌات، 
واآلخر ٌحوي كل نظرٌاته األخرى1 ومن الناحٌة العلمٌة الصرفة، فإن المسم األول هو األهم بكثٌر، وعلى أٌة حال فإن رسل 

 م1 0913المسم لم ٌؽٌره منذ أن لال به فً عام  لد احتفظ بمولفه فً هذا
 

وٌمكن أٌضاً أن نمٌز بٌن مرحلتٌن فً تطور فكر برتراند رسل1 ففً البداٌة كان فكره ٌعمل تحت لواء الرٌاضٌات، التً رأى 
مخلصا1ً ذلن أنه فٌها المثل األعلى للفلسفة، وتكلم عنها بحماس، وبصفة عامة فإنه كان فً هذه المرحلة األولى أفالطونٌاً 

كان واضحاً، فً رأٌه، أنه ٌوجد، خارج نطاق الوالع التجرٌبً، كلٌات أو مفاهٌم كلٌة ندركها إدراكاً مباشراً، ولها وجودها 
 فً ذاتها، وأنها مستملة عن األشٌاء وعن العمل1 

 
  وكان رسل ٌرى الفلسفة علماً استنباطٌاً، ومستمالً إلى حد ما عن التجربة المحسوسة1

 
 وٌنتمً إلى هذه المرحلة كتاب "مبادئ الرٌاضٌات"، وهو واحد من أهم كتب الفكر األوروبً فً المرن العشرٌن المٌالدي1

 المرحلة الثانٌة 1د .011
أما بعد ذلن، فإن رسل أخذ ٌؽٌر من مولفه شٌباً فشٌباً، وعلى حٌن كان زمٌله فً تؤلٌؾ "مبادئ الرٌاضٌات"، واٌتهد، 
ٌتعمك خطوهُ على طرٌك المٌتافٌزٌمٌا، فإن رسل كان ٌحث السٌر على طرٌك الوضعٌة1 فها هو ٌرى أن مشكلة الكلٌات 

المعنى، وأن الفلسفة لٌست استنباطٌة بل هً تجرٌبٌة، متابعاً فً روح  مشكلة بؽٌر أساس، وأن كل مٌتافٌزٌمٌا فارؼة من
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 هذا التراث اإلنجلٌزي1 كذلن لم ٌعد ٌرى جماالً أفالطونٌاً فً الرٌاضٌات، فما هً إال مجرد أداة عملٌة للعلم تٌسر له عمله1 
 

لتملٌدٌة، فهو ٌرى أن ال معرفة إال وفً منتصؾ المرن العشرٌن، فإن رسل ٌظهر على صورة نصٌر العلم على الطرٌمة ا
بطرٌك مناهج العلوم الطبٌعٌة، وهو ٌعتمد فً إمكان وصول اإلنسان إلى الكمال عن طرٌك الفنون الصناعٌة )التكنولوجٌا(، 
وٌتحدث حدٌث المتحمس عن التمدم1 وٌمترب مذهبه الوالعً كثٌراً من مذهب هٌوم، كما ٌشبه هٌوم فً سٌطرة روح شكٌة 

 أو تكاد على كل خطوات فكره1 شاملة 
ولنشر أٌضاً إلى أن رسل، رؼم كثرة كتاباته فً أكثر الموضوعات تنوعاً ورؼم عظٌم ذكابه، لم ٌستطع مع ذلن بناء نظام 

 فلسفً، كما لم ٌستطع تفادي عدد من التنالضات ولع فٌها1 وبصفة عامة فإن موالفه العملٌة متؽٌرة، وهً فً تطور دابب1

 صوره عن الفلسفةت ـ1ه .011
إن مفهوم الفلسفة، الذي ٌدافع عنه رسل فً منتصؾ المرن العشرٌن، ٌدل على مولؾ مجمل المدرسة الوالعٌة الجدٌدة من 

 الموضوع، وهو فً هذا المجال والع تحت تؤثٌر مور، زمٌله الفٌلسوؾ اإلنجلٌزي1 
 

أن تستخرج أحكامها من علوم الطبٌعة، ولٌس من فهو ٌرى أن على الفلسفة أن تكون علمٌة فً جوهرها، فهً ٌنبؽً 
الدٌن أو من األخالق، كما ٌتوجب أن ٌكون المثل األعلى للفلسفة علمٌاً، وفً األخٌر فإن مٌدان نشاط الفلسفة ٌمتصر على 

هذا، فٌنبؽً المشكالت التً لم ٌتوصل العلم بعد إلى دراستها دراسة علمٌة، فهً تموم بدور فاتح الطرٌك أمام العلم1 وعلى 
أن تُنزع من الفلسفة كل نزعة "رومانتٌكٌة" وكل نزعة "تصوفٌة" انتزاعاً كامال1ً فلٌست الفلسفة مستودعاً "لدواء بطولً 

 ٌخفؾ من اآلالم العملٌة"، إنما الواجب هو أن ٌتعمك الفٌلسوؾ، فً هدوء وصبر، فً سبر أؼوار كل مشكلة بتفاصٌلها1 
 

ٌة، أن بإمكان الفلسفة أن تمدم إجابات مإكدة كثٌرة، وحٌث أن وظٌفتها هً أن تفتح مجاالت أمام ولم ٌعتمد رسل، منذ البدا
العلم، فإن علٌها أن تثٌر المشكالت ال أن تجد حالً لها1 إن المهمة الربٌسٌة للفلسفة مهمة تملٌدٌة1 فٌنبؽً على الفٌلسوؾ 

 رٌك وضعها جمٌعاً تحت مجهر التحلٌل المنطمً المفصل1 أن ٌوضح المفاهٌم والمضاٌا والبراهٌن العلمٌة، وذلن بط
 

ومن مزاٌا هذه الطرٌمة فً التناول أنها تنبه العمل، ولها من المٌمة ما ٌفوق اإلجابات الفلسفٌة التً تحمل الشن بٌن طٌاتها 
حده هو المادر على تمدٌم إلى األبد1 ولد تحول رسل من بعد ذلن إلى مولؾ الالأدرٌة، إلتناعاً منه بؤن العلم الطبٌعً و

معلومات عن الوالع، وأن ذلن العلم من ناحٌته ال ٌستطٌع أن ٌتجاوز حد االحتمال1 ومن وجهة النظر هذه ، فإن رسل 
ٌستمر على طرٌك نفس التراث التجرٌبً والوضعً اإلنجلٌزي، وخاصة على نحو ما شكله علٌه هٌوم وجون استٌوارت 

 مل1

 عٌةالتعددٌة والوال 1و .011
من المحاور الربٌسٌة فً فلسفة رسل، وعند مور وعند أؼلب الوالعٌٌن الجدد اإلنجلٌز، نمد المذهب الذي أعلنته فلسفة 

 برادلً فً العاللات الداخلٌة1 
 

فٌرى رسل أنه ال توجد عاللات داخلٌة، ألن العاللات المابمة هً عاللات خارجٌة، ومضافة إلى ماهٌات األشٌاء الموجودة 
فعل، كما أن ماهٌات األشٌاء ال تتولؾ بالمرة على هذه العاللات1 وبهذا المولؾ ٌرفض رسل األساس الذي ٌموم علٌه بال

مذهب برادل1ً وهو ٌرفض أٌضاً النتٌجتٌن الربٌسٌتٌن اللتٌن تتفرعان عن ذلن المذهب، ألنه ٌدافع عن مولؾ التعددٌة من 
 1 جهة، كما ٌؤخذ بالتمٌٌز بٌن الذات والموضوع

 
والمول بالتعددٌة هو من أكبر ما ٌمٌز هذا التٌار الفلسفً، ومن ٌمول بالتعددٌة ٌمول بؤن العالم ٌتكون من ذرات )ربما كانت 

 ال نهابٌة فً عددها( مستملة عن بعضها البعض وتربط فٌما بٌنها عاللات خارجٌة1 
 

المنطمٌة" وهً نظرٌة تمول إن العالم ٌتؤلؾ من وفً ولت الحك ؼٌر رسل من مولفه التعددي ولال بما سماه "الذرٌة 
معطٌات حسٌة ترتبط فٌما بٌنها بعاللات منطمٌة خالصة1 ومن ناحٌة أخرى فإن رسل ٌبتعد تماماً عن المثالٌة الهٌجلٌة 

  وٌدافع عن الوالعٌة المباشرة، ولد أدت به إلى هذه الموالؾ دراساته عن لٌبتنر وبحوثه فً الرٌاضٌات1
 

تطبٌك المولؾ التعددي على نظرٌة المعرفة إلى نتابج هامة1 فمد لام مور ورسل، إلى جانب رفضهما المثالٌة  لمد أدى
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 بواسطة نظرٌتهما فً العاللات الخارجٌة، لاما بالهجوم على المثالٌة الذاتٌة التً انتهى إلٌها مذهب جورج باركلً وأتباعه1 
 

ن نعرؾ شٌباً ؼٌر محتوٌات وعٌنا، أي األفكار، أما العالم المستمل عن الذوات وٌمول هذا المذهب األخٌر أننا ال نستطٌع أ
فإنه بعٌد عن أن تناله أو تصل إلٌه معرفتنا1 وٌتهم الوالعٌون الجدد هذه النظرٌة بالولوع فً ؼلط منطمً ساذج: ذلن أن 

ل المعرفة النفسً كما ٌمكن أن تدل على باركلً ٌخلط فٌما هو واضح بٌن معنٌٌن لكلمة "فكرة" التً ٌمكن أن تدل على فع
موضوع المعرفة أو "المعروؾ"، ومن الظاهر أنه ال حاجة ألن ٌكون المعروؾ لابماً دابماً فً الوعً، ألنه ٌوجد خارج 

 الوعً ومستمالً عن الذات العارفة1 وهذا هو األساس الذي تموم علٌه الوالعٌة المباشرة1 
 

ة، رؼم وجودها الحمٌمً الوالعً، لٌست موضوعاً مباشراً للمعرفة، فنحن ال نعرؾ إال ومع ذلن فإن رسل ٌرى أن الماد
شٌباً واحداً، هو معطٌات الحواس، وهو رأي رسل ومور معا1ً ولنؤخذ مثالً لون المابدة، وصالبتها، والصوت الذي ٌخرج 

لٌل على ذلن هو أن أشخاصاً مختلفٌن عنها حٌنما نضرب علٌها، كل هذه ولابع، ولكنها لٌست من خواص المابدة1 والد
تتكون لدٌهم، على نفس الشًء، معطٌات حسٌة مختلفة1 إن المكان الذي تتواجد فٌه هذه المعطٌات ٌختلؾ حسب عضو 

اإلحساس، ومن باب أولى، حسب الشخص المدرن1 واإلفتراض المابل بؤن هنان فً أساس المعطٌات الحسٌة موضوعاً أو 
 افتراض ٌدلل علٌه االستمراء التجرٌبً، وال ٌمكن أن نؤتً علٌه ببرهان مباشر1 كٌاناً موضوعٌاً هو 

 
وكان رسل، فً البداٌة، ٌرى أن المول بوجود موضوع المعرفة وجوداً موضوعٌاً هو أسلم طرٌك لتفسٌر المعطٌات 

عالم ٌتكون، لٌس من موضوعات أو الحسٌة، ولكنه ؼٌّر من رأٌه فٌما بعد، وتحول إلى نظرٌته "الذرٌة"، والتً تمول بؤن ال
 أشٌاء، بل من معطٌات حسٌة تترابط فٌما بٌنها منطمٌا1ً 

 
وٌجب أن نالحظ أن تلن النظرٌة ال تنطبك تمام االنطباق مع النظرٌة الظاهرٌة التملٌدٌة، ألن معطٌات الحواس فً رأي رسل 

التً تكون العالم الوالعً، ولكنها لٌست جواهر1 هً ولابع ؼٌر نفسٌة ومستملة عن أي ذات، فهذه المعطٌات عنده هً 
 وهذا المولؾ ٌتوافك مع مولؾ دٌفٌد هٌوم1 

 
كذلن كان رسل، فً مرحلته األولى، ٌعترؾ أٌضاً بؤن هنان، إلى جوار إدران معطٌات الحواس، تموم المعرفة المباشرة 

لندن وادنبرة عاصمة اسكتلندة وحسب، ولكنه ٌعرؾ بالكلٌات أو المعانً الكلٌة1 وعلى سبٌل المثال، فإن المرء ال ٌعرؾ 
أٌضاً العاللة )الخارجٌة فً رأي رسل(بٌن هاتٌن المدٌنتٌن، ولكن هذه العاللة ال هً نفسٌة وال هً ذاتٌة )ألنها ال تتولؾ 

ً نوع من على المعرفة(، وال هً والعٌة طبٌعٌة )ألن الوالع الطبٌعً ال ٌتكون إال من معطٌات حسٌة وحسب(، وإنما ه
 "المثال" األفالطونً الذي ٌموم فً ذاته وعلى نحو وجوده الخاص به1 

 
ولد طور رسل فً هذه النظرٌة مدافعاً عن المولؾ األفالطونً التملٌدي، ولكنه عاد من بعد لٌعلن أن المسؤلة كلها شابكة، 

 هب الوضع1ًإلى درجة أنه ال ٌمكن أن ٌوضع فٌها رأي نهابً ٌحسمها، وأخذ ٌمترب من المذ

 رسل وعلم النفس 1ز .011
منذ البداٌة تشكن رسل فً أن تكون هنان معرفة مباشرة لألنا، ومال إلى تصور مماثل للتصور الذي انتهى إلٌه هٌوم، الذي 

كان ٌرى أن النفس البشرٌة ما هً إال حزمة من األفكار، ثم أعلن صراحة أنه ٌوافك على هذا التصور فً كتابه "تحلٌل 
 العمل"، وطوره تطوٌراً جدٌدا1ً

 
وهذا التصور ٌمؾ مولفاً محاٌداً بٌن المادٌة والروحانٌة، وٌنحصر فً المول بؤنه ال ٌوجد شًء اسمه المادة وال شًء 

اسمه العمل، وإنما الموجود وحسب هو المعطٌات الحسٌة، وهذه المعطٌات تتجمع على هذا النحو أو على ذان، أي على 
وتحكمها لوانٌن مختلفة1 وهكذا، فإن المعطٌات الحسٌة للموضوعات المختلفة )ولٌكن مثالً المعطٌات  أشكال مختلفة،

الحسٌة للنجوم( إذا أخذناها من وجهة نظر واحدة، فإنها تكّوِن العمل، أما المعطٌات الحسٌة عند المالحظٌن المختلفٌن 
 تكّوِن ما ٌسمى بالمادة1)ولٌكن مثالً الجوانب المختلفة من النجم السمابً( فإنها 

 
ومن جهة أخرى، فإن الموانٌن التً تحكم ما هو طبٌعً وما هو نفسً لوانٌن مختلفة1 أما النفسً فٌحكمه لانون "الحتمٌة 

التذكرٌة"، وهو متفرع على كل احتمال من حتمٌة الجهاز العصب1ً وما ٌمٌز ما هو نفسً أٌضاً هو ذاتٌته، وهذه الذاتٌة 
جمع معطٌات الحواس وتركزها فً مكان واحد )هو الدماغ(1 وعلى العكس، فإن رسل ٌرى أنه ال ٌمكن تعرٌؾ تعنً مادٌاً ت
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الظواهر النفسٌة، من حٌث هً نفسٌة، بؤنها ظواهر موعى بها أو لابمة فً الوعً، ألنها لٌست جمٌعاً كذلن، وال بوصفها 
 ه المفاهٌم ما هً إال منتجات "للحتمٌة التذكرٌة"1 عن طرٌك مفاهٌم مثل العادة أو الذاكرة أو الفكر، ألن هذ

 
وٌعترؾ رسل بؤنه ٌمٌل مٌالً لوٌاً ناحٌة المذهب المادي فً علم النفس، وإذا لم ٌكن ٌؤخذ به كل األخذ، نظراً لما توصل إلٌه 

سٌة تعتمد على العلم مإخراً، وبسبب مذاهبه الخاصة به هو )أي رسل(1 ولكنه ممتنع على أي حال بؤن الظواهر النف
 الظواهر الفٌزٌولوجٌه، وهو ٌنكر بطبٌعة الحال وجود نفس على هٌبة جوهر لابم بذاته1 

 
ومع ذلن، فإن الظواهر النفسٌة أكثر حمٌمة عنده من المادة، ألن المادة، التً ال تتوصل إلٌها مطلماً بإدران مباشر، إنما 

 تتكون عن طرٌك استنباط وعن طرٌك تركٌب معا1ً

 األخالق والدٌن 1ح .011
أما اإلنسان فً رأي برتراند رسل، إال جزء ضبٌل من الطبٌعة، وأفكاره تحددها العملٌات التً ٌموم بها الدماغ، فهً إذن 

محكومة بموانٌن الطبٌعة1 وأما العلم، وهو المصدر الوحٌد لمعرفتنا، فإنه ال ٌمدم أي تؤٌٌد لالعتماد فً األلوهٌة أو فً خلود 
عمٌدة الخلود، فً رأي رسل، عمٌدة سخٌفة وؼٌر معمولة، ألنه لو كانت النفوس خالدة، إذن لمألت كل المكان1 النفس1 و

والدٌن عند رسل ٌموم على الخوؾ، وبالتالً فهو شر، وهو، كما ٌمول رسل، "عدو للطٌبة والذوق فً العالم الحدٌث"، 
 وهو ٌوجد عند األلوام التً لم تبلػ بعد نضجها1 

 
إذا كان مكان اإلنسان، فً نظام الوجود، محصوراً فً جزء بؽٌر أهمٌة من الطبٌعة، فإن مكانه فً نظام المٌم، الذي ولكن 

ٌتعدى بكثٌر الطبٌعة المابمة، هو على الضد أهم بكثٌر1 إن اإلنسان لادر على تكوٌن مثل أعلى للحٌاة1 هذا المثل األعلى هو، 
بة"، أي أن حٌاة ٌمودها الحب الوجدانً وتسٌر فً طرٌمها بمٌادة المعرفة1 وهذا عند رسل، المثل األعلى "للحٌاة الطٌ

 األساس وحده ٌكفً فً رأي رسل لمٌام األخالق، وكل نظام لألخالق النظرٌة هو بؽٌر الزمة1

خاللٌٌن، ولتؤٌٌد هذا المولؾ ٌمول رسل إن ما علٌنا أن نضع أنفسنا موضع أم مرض طفلها: إنها تحتاج، لٌس إلى دعاة أ
بل إلى طبٌب لادر1 صحٌح إن المواعد األخاللٌة العملٌة ضرورٌة للحٌاة، ولكن معظم هذه المواعد تعتمد الٌوم، فً لسمها 
األعظم، على أفكار خرافٌة، كما نرى من المواعد التً تحكم أخالق السلون الجنسً، ومنها لاعدة الزواج بزوجة واحدة، 

وخاطا أٌضاً المثل األعلى الذي ٌضع مصلحة الفرد فوق كل مصلحة وهو المثل األعلى  ومنها طرٌمة معاملة المجرمٌن1
 االرستمراطً، والذي ٌعارض المثل األعلى الذي ٌضع مصلحة المجتمع فوق الفرد، وهو المثل األعلى الدٌممراط1ً 

 
من الفالسفة اإلنجلٌز، السعادة، وٌصل عند رسل، كما هً عند سابمٌه ‘ فإنها‘ أما ؼاٌة الحٌاة التً ٌسعى اإلنسان وراءها

إلٌها اإلنسان بمكافحة الخوؾ، وبتؤكٌد الشجاعة عن طرٌك التربٌة، وبإٌصال البشر إلى درجات متصلة من الكمال من كافة 
النواح1ً إن اإلنسان لادر على تحمٌك تمدم ضخم، شرٌطة أال ٌعوله احترام للطبٌعة ٌموم على الخرافة، ألن كل طبٌعة، 

 نها طبٌعة اإلنسان ذاتها، ٌنبؽً أن تصٌر موضوعاً للدراسة العلمٌة، بهدؾ أن تنتج مزٌداً من السعادة1وم

 الوضعٌة الجدٌدة .011

 أصولها 1أ .011
المدرسة الوضعٌة الجدٌدة هً الوحٌدة التً تمثل االتجاه التجرٌبً تمثٌالً حمٌمٌاً فً المرن العشرٌن المٌالدي فً الفكر 

ود أصولها إلى المذهب الوضعً التملٌدي عند أوجست كونت وعند جون استٌوارت مل، ومن لبلهما إلى الؽرب1ً وتع
التجرٌبٌة النمدٌة  المدرسة التجرٌبٌة اإلنجلٌزٌة فً المرن الثامن عشر المٌالدي1 أما مصدرها المباشر فإنه المدرسة

 األلمانٌة1 
 

م(، أحد تالمذة أفٌنارٌوس، هو الذي نمل إلى هذه المدرسة رباسة المجلة السنوٌة 0929-0862وكان ٌوزؾ بنزولت )
و  0931للفلسفة، والتً خرجت منها من بعد ذلن مجلة "المعرفة"، أهم صحٌفة تعبر عن الوضعٌة الجدٌدة ما بٌن عامً 

 م1 0938
 

التجرٌبٌة النمدٌة األلمانٌة، مدرسة "نمد   االتجاه الجدٌد، ؼٌر المدرسة  هورومن التٌارات األخرى التً أثرت بموة على ظ

ISSN: 2617-989X 80 



العلم" الفرنسٌة ونظرٌات رسل، وكذلن تطورات المنطك الرٌاضً وعلم الطبٌعة فً المرن العشرٌن المٌالدي )عند 
 آٌنشتٌن(1 

 
م1 تحت اسم "حلمة 0929ؤة فً عام ولد ظهرت المدرسة من حلمة بحث كان ٌموده مورتز شلٌن، وخرجت إلى الضوء فج

فٌٌنا" مع ظهور كتٌب لها ٌعرض برنامجها بعنوان: "النظرة العلمٌة إلى العالم1 حلمة فٌٌنا"1 ثم بدأت مجلة "المعرفة" فً 
 م1 "مجلة العلم الموحد"09391م، وحلت محلها عام 0931الظهور فً العام التالً، 

، وفً براغ 0931عام  ، وفً كونجزبرج0929منها بعد اآلخر فً براغ عام  ولد تعالبت مإتمرات للمدرسة عمدت الواحد
، ثم فً 0937، وفً بارٌس مرة أخرى عام 0936، وفً كوبنهاجن عام 0935بارٌس عام  ، وف0934ًمن جدٌد عام 

 م09391، ثم فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة عام 0938كامبردج بإنجلترا عام 

 ونممثلوها الربٌسٌ 1ب .011
م( الذي درس الفلسفة فً جامعات 0890والفالسفة المهمون فً هذه المدرسة ألمان كلهم أو ٌكاد، وفً ممدمتهم كارناب )

 وشٌكاؼو على التوالً، وهو ٌظهر على هٌبة المنظر المنطمً للمدرسة، بل وربٌسها بمعنى ما1 فٌٌنا وبراغ 

تاذاً فً برلٌن وفً اسطنمبول ثم أخٌراً فً لوس أنجلوس بالوالٌات م(، الذي كان أس0890وٌبرز إلى جانبه هانز رٌشنباخ )
المتحدة، ولد شارن فً تؤسٌس حلمة فٌٌنا وساهم فً تحرٌر مجلة "المعرفة"، ولكنه ابتعد من بعد ذلن عن الطرٌك الذي 

 حددته المدرسة الوضعٌة الجدٌدة لنفسها1 ومن ممثلً حلمة فٌٌنا أٌضاً: 
 

م(، وهو الذي كّون فكرة 0945-0882الذي عرؾ على األخص بكتاباته عن األخالق، نوبرات )م(، 0936-0882شلٌن )
م(، وعدد كبٌر من المناطمة الرٌاضٌٌن لرٌب من المدرسة الوضعٌة الجدٌدة، ومنهم 0934-0881العلم الموحد، وهانزهان )

 الفردتارسكً وكارل بوبر1 
مجموعة مجلة "التحلٌل"، ومن أعضابها سوزان استبنج )توفٌت عام  وفٌما ٌخص خارج ألمانٌا، فإن هنان فً إنجلترا

م(، ودنكان جونز وماس وجلبرت رابل، وهم ٌمثلون تٌارات مختلفة بعض الشًء، ولكنها لرٌبة من الوضعٌة 0943
 الجدٌدة، هذا إلى جانب الفرد آٌر الذي ٌعلن صراحة عن انتمابه لتلن المدرسة1 

 
جد أي ممثل لوي للوضعٌة الجدٌدة، اللهم إال لوى روجٌه والجنرال فوٌلمان الذي حاول التعرٌؾ أما فً فرنسا فال نكاد ن

بحلمة فٌٌنا فً فرنسا1 أخٌراً فإن عدداً كبٌراً من الوضعٌٌن الذٌن ٌعلنون عن صفتهم هذه بشكل أو بآخر، ومنهم مثالً جون 
 وزدم، لهم عاللات مع تلن المدرسة1

 ٌةالخصابص الربٌس 1ج .011
ٌكّون الوضعٌون الجدد جماعة ذات خصابص متمٌزة: فلهم تصورات أساسٌة مشتركة، وهم ٌعالجون معاً المشكالت بنفس 

 المناهج1 
 

ولد أبدوا منذ البداٌة نشاطاً وحماساً منمطعً النظٌر، وكانوا ممتنعٌن ألوى التناع بالصواب المطلك ألفكارهم، حتى أن هانز 
المدرسة المدامى، ٌالحظ محماً أن مولفهم مولؾ دٌنً على األصالة، بل هو كذلن مولؾ طابفً  راٌشنباخ، وهو أحد رإساء

متعصب1 ولكن ٌنبؽً أن نضٌؾ، من الناحٌة األخرى، أن للة من الفالسفة من خارج الجماعة هم المادرون على الحكم على 
 المذاهب الوضعٌة بالموضوعٌة الكاملة1 

 
فً الثورٌة مبلؽاً كبٌراً، إلى حد أنها تجبر المفكر إما على االنتماء المطلك لها أو على والحك أن هذه المذاهب تذهب 

المعارضة الصرٌحة1 ولد ساد فً البداٌة، على األخص، فً حلمة فٌٌنا، اتجاه تحزبً متحمس، بل وعدوانً كذلن وساع 
 إلى العران1 

 
تحلٌل منطمً لاطع وصارم، إلى حد أن كتابات الوضعٌٌن ولكن ٌضاؾ مع ذلن إلى هذه السمة التحزبٌة مولؾ عمالنً و

الجدد تبدو وكؤنها نوع من الفلسفة المدرسٌة الجدٌدة، أو فلنمل، على األلل، إن الفكر األوروبً لم ٌشهد، منذ العصور 
شدٌدة  الوسطى مثل هذا االحترام والتمدٌس للمنطك1 وكذلن فإن المدرسة الوضعٌة الحدٌثة تظهر على صورة المدرسة
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التعلك بالعلم، وهً سارت فً هذا الطرٌك إلى أبعد بكثٌر مما سارت إلٌه الوالعٌة الجدٌدة أو المادٌة الجدلٌة1 وترى 
 المدرسة أن الفلسفة ما هً إال تحلٌل للؽة العلم، وأن منهج الفلسفة منهج علمً صارم1

 تطور المدرسة الوضعٌة 1د .011
ٌة الجدٌدة بعض الشًء1 وكان أصحابها ٌعتمدون فً البداٌة أن المنطك الجدٌد لد ومع ذلن فمد تطورت المدرسة الوضع

سلحهم بسالح حاسم وناجز ضد كل المدارس الفلسفٌة األخرى1 ولكنهم لم ٌستطٌعوا أن ٌتفادوا، من بعد ذلن، دراسة 
دٌد وحده، خاصة وأن هذا المنطك المشكالت الفلسفٌة التملٌدٌة فً نظرٌة المعرفة، ولم ٌعودوا ٌعتمدون على المنطك الج

الرٌاضً الجدٌد استخدمته مدارس أخرى ؼٌرهم1 ثم ظهرت مرحلة تطور ثالثة تمثلت فً كتابات هانز رٌشنباج، وهً 
 مرحلة تتمٌز بتسامح أكبر وبهبوط درجة الدجماطٌمٌة عما كانت علٌه الحال فً بداٌات حلمة فٌٌنا1

 لودفٌج فتجنشتٌن .011
 

م، على المضاٌا الربٌسٌة التً سوؾ تمدمها 0920ة الفلسفٌة" التً ألفها لودفٌج فتجنشتٌن، وظهرت عام تحتوي "الرسال
المدرسة الوضعٌة الحدٌثة من بعد، وكان فتجنشتٌن تلمٌذاً وصدٌماً لبرتراند رسل، ثم درس الفلسفة فً كمبردج بإنجلترا1 

ٌبدأ المإلؾ من مذهب الذرٌة المنطمٌة عند رسل،  لمة، وفٌه وكتابه هذا عظٌم الصعوبة، وهو مكون من فمرات لصٌرة مر
 والذي ٌرى، كما مر بنا، أن العالم مكون من ولابع كل منها مستملة كامل االستمالل عن الولابع األخرى1

 
ل وٌرى فتجنشتٌن أن معرفتنا هً نسخة من هذه الولابع الفعلٌة، وأن الجمل العامة هً جمٌعاً "داالت حمٌمٌة" للجم

الجزبٌة، أي أنها تتكون ابتداًء من هذه الجمل الجزبٌة عن طرٌك العاللات المنطمٌة1 ولنضرب مثالً، فإن الجملة "كل إنسان 
 فان" مساوٌة تماماً للجملة "سمراط فان وأرسطو فان"، 11111 الخ1

األحكام المنطمٌة فارؼة من أي  وعلى ذلن فإن طبٌعة المنطك أنه تحصٌل حاصل حٌث أنه ال ٌمول شٌباً عن الولابع، وألن
معنى فهً ال تستطٌع أن تعرفنا أي معرفة عن عالم الوالع،إنما الذي ٌستطلع أحوال عالم الوالع هو العلوم الطبٌعٌة1 

 ونتٌجة هذا كله أن الفلسفة ال ٌمكن أن تكون مذهباً ٌتكون من لضاٌا، وإنما هً ال تزٌد عن أن تكون مجرد نشاط1
 

تٌن كذلن، وبصفة خاصة، نظرٌة فً اللؽة، وتمول هذه النظرٌة أنه ال ٌمكن منطمٌاً أن نتحدث عن اللؽة، ولد لدم فتجنش
وبالتالً فإن التحلٌل المنطمً النحوي مستحٌل1 وحٌث أن كل المشكالت الفلسفٌة تعود فً نهاٌة األمر إلى هذا النوع من 

تزٌد عن أن تكون مشكالت فارؼة من المعنى وال حل لها، ألنه ال  التحلٌل، فإنها جمٌعاً، أي تلن المشكالت الفلسفٌة، ال
 ٌمكن أن ٌكون لها حل1

 
وٌختم فتجنشتٌن كتابه الؽامض المشار إلٌه بالمول إن أفكاره فٌه ذاتها لٌس لها هً األخرى أي معنى، وأنه "ٌنبؽً أن 

 نكتم ما النستطٌع أن نتحدث عنه"1

 المنطك والتجربة .011

 
ٌمكن أن نلخص لضاٌاها اعتمد الوضعٌون الجدد على أفكار فتجنشتٌن وبنوا على أساسها نظرٌة شدٌدة التخصص، 

  الربٌسٌة فٌما ٌلً:
 

لٌس هنان إال مصدر واحد للمعرفة، أال وهو الحواس، وهذه الحواس ال تدرن إال أحداثاً منعزلة ومادٌة1 وهذه المضٌة هً 
ملٌدٌة1 ولكن الوضعٌٌن الجدد انفصلوا عن طرٌك التجرٌبٌٌن والوضعٌٌن التملٌدٌٌن حٌن لاموا بالطبع المضٌة التجرٌبٌة الت

بتطوٌر هذه المضٌة1 فمن المعروؾ أن التجرٌبٌٌن ٌمولون أن المنطك نفسه "بعدي" أي تال على التجربة، وأنه ٌنحصر فً 
 كونه تعمٌماً ٌعتمد على ولابع جزبٌة تمت مالحظتها1 

 
فٌلسوؾ األلمانً، فكان ٌرى، على الضد، أن هنان لوانٌن "لبلٌة" )أي لم تستك من التجربة(، ولكنها مع ذلن أما كانت ال

 "تركٌبٌة"، أي أنها لٌست تحصٌل حاصل فً عاللة موضوعها بمحمولها1 
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وأنها مستملة  ولد أخذ الوضعٌون الجدد بمولؾ متوسط بٌن هذٌن المولفٌن، فمد انتهوا إلى أن لوانٌن المنطك "لبلٌة"،
عن التجربة، ولكنها أٌضاً مجرد تحصٌل حاصل، أي أنها ال "تعنً" شٌباً وال "تدل" على شًء فً التجربة1 فما لوانٌن 

المنطك إال لواعد نحوٌة تنظم تنظٌماً مٌسراً معطٌات التجربة الحسٌة1 فالمنطك، إذن، ٌتكون من لواعد تركٌبٌة، أي تنظٌم 
ولواعده،   هذه المواعد، تستخرج من مبادئ اختبرت بطرٌمة تحكمٌة1 وحٌن نضع مبادئ االستنباطتركٌب الكالم، وهً، أي 

 فإن النتابج تلزم بالضرورة، ولكن أساس كل منطك ٌبمى دابماً أساساً اتفالٌاً محضا1ً 
 

لن على األخص بوسٌلة وعلى خالؾ فتجنشتٌن، فإن المدرسة الوضعٌة الجدٌدة تمول بؤنه ٌمكن لنا أن نتحدث عن اللؽة، وذ
 استخدام لؽة أخرى، تكون "لؽة اللؽة" أو "اللؽة الثانٌة"1 

 
ولٌست الفلسفة إال هذا التحلٌل للؽة باستخدام لؽة أخرى، فهً تضع نظاماً من العالمات التً تدل بدورها على مصطلحات 

علوم الطبٌعٌة، وبهذا تكون الفلسفة دراسة اللؽة العلمٌة التً استخدمها العلم، وتكون بهذا لادرة على تحلٌل لضاٌا ال
 للتركٌب المنطمً للجمل العلمٌة1

 

 معنى الجملة .011
 

هذه النظرٌة تكملها نظرٌة أخرى اشتهرت بها المدرسة الوضعٌة الجدٌدة، هً نظرٌة "المابلٌة للتحمٌك"1 فهم ٌمولون بؤن 
نه ٌعود إلى نفس المعنى، "إن للجملة معنى فً ظرؾ معنى المضٌة ٌموم فً منهج التحمك منها، أو فً لول آخر، ولك

وظرؾ واحد، هو أن ٌكون من الممكن التحمك منها"1 ذلن أن الوضعٌٌن الجدد ٌرون أننا ال نعرؾ معنى جملة ما إال حٌنما 
عنى، نعرؾ إن كانت صادلة أو خاطبة1 ومعنى هذا أن طرٌمة التحمك من المعنى ٌنبؽً أن تتوافر فً نفس الولت مع الم

والعكس بالعكس )أي أنه ال طرٌمة للتحمك من المعنى إال مع وجود المعنى(، وهو ما ٌعنً، حسب مبدأ لٌبنتز الفٌلسوؾ 
 األلمانً فً "الالمتمٌزات"، إن طرٌمة التحمك والمعنى هما واحد ونفس الشًء1 

 
ابها التً فً ذاتها ثورٌة بما فٌه الكفاٌة1 وهنان مبدأ آخر جوهري لمذهب الوضعٌة المنطمٌة، وهو ٌزٌد من صعوبة تمبل آر

ذلن أنهم ٌمولون بؤن التحمك من المعنى ٌنبؽً أن ٌكون دابماً دابراً بٌن الذوات أو موضوعٌاً، أي أنه ٌنبؽً أن ٌتم من 
وال  حٌث المبدأ بواسطة شخصٌن مالحظٌن على األلل1 فإن لم ٌكن األمر كذلن، فإن صدق الجملة ال ٌكون لد برهن علٌه،

 تكون الجملة عند ذلن علمٌة1 
 

ولكن من حٌث إن كل تحمك موضوعً ٌنبؽً أن ٌكون تحمماً بالحواس، فإنه ٌنتج أنه ال ٌمكن التحمك إال من الجمل التً 
تخص األجسام وحركاتها، أما كل الجمل المتصلة باألمور النفسٌة الداخلٌة أو جمل الفلسفة التملٌدٌة فإنها مما ال ٌمكن 

مك منه، أو بعبارة أخرى: إنها فارؼة من المعنى1 وبالتالً فإن اللؽة الوحٌدة التً ٌمكن أن تكون ذات معنى هً لؽة التح
علم الطبٌعة، وٌنبؽً توحٌد كل العلوم تحت هذا اللواء )ومن هنا تؤتً فكرة الوضعٌٌن الجدد عن اللؽة الموحدة أو "العلم 

 الموحد"(1

من أجل أن ٌكون للمضٌة المنطمٌة معنى: فهً ٌنبؽً أن تكون مبنٌة وفماً لمواعد النحو وهنان شرط آخر ٌنبؽً توافره 
 والتركٌب اللؽوي، فإن للت: "الحصان ٌؤكل" فؤنت تمول كالم ذات معنى، أما إن للت: "ٌؤكل ٌؤكل" فهً جملة بؽٌر معنى1 

 
أ الموضوعٌة والذي سبك الحدٌث عنه، بل وٌمول الوضعٌون الجدد إن الفلسفة التملٌدٌة تخطا، لٌس فمط فً حك مبد

وكذلن فً حك لواعد التركٌب اللؽوي1 وهكذا، مثالً، فإن التعبٌرات التً ٌستخدمها الفالسفة الوجودٌون ال معنى لها، 
ونموذج هذه التعبٌرات لول هٌدجر الفٌلسوؾ األلمانً الوجودي: "العدم ٌعدم"، ألن لكلمة "العدم" هنا شكل الفاعل، ولكن 

 "العدم" لٌس فاعالً بالمعنى المنطمً، ألنه ٌدل على النفً وال ٌمكنه مطلماً أن ٌموم بدون الفاعل1 
 

وانطاللاً من هذه المبادئ، ألل الوضعٌون الجدد، بكل حماس على فحص "المشكالت الزابفة" فً الفلسفة1 وٌمٌز كارناب 
ى، كما ٌمكنها أن "تعبر" وحسب عن الرؼبات والعواطؾ1 بٌن عدة وظابؾ للؽة: فهً ٌمكنها أن "تدل" على شًء أو معن

وربما كانت اصطالحات الفالسفة التملٌدٌٌن تعبر عن عواطؾ، ولكنها فارؼة من المعنى وال تدل على شً فً رأي 
له، الوضعٌٌن الجدد، الذٌن ٌرون أن مشكالت الفلسفة التملٌدٌة، من مثل مشكلة الوجود الوالعً للكلٌات ومشكلة وجود اإل

 ما هً إال مشكالت زابفة ومحاولة حلها هً محض مضٌعة للولت1 
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إن واجب الفلسفة، عندهم، أن تحصر نفسها فً تحلٌل لؽة العلم باستخدام المناهج المنطمٌة، وما عدا ذلن فهو 
 "مٌتافٌزٌمٌا"، أي خارج عن مٌدان الطبٌعة، فهو إذن فارغ من المعنى1

 الجمل األساسٌة ..011

 
لوضعٌون الجدد فً اكتشاؾ أساس تجرٌبً خالص للعلم ٌكون مجرداً من أي تكوٌن منطم1ً وحٌث أنهم ٌعتبرون اجتهد ا

العلم بناء من الجمل المرتبة ترتٌباً منطمٌاً، فمد رأوا أنه ٌمكن أن ٌبدأ هذا البناء من عدد من المضاٌا األساسٌة، والتً 
حٌث أنها توجد فً أساس نظام العمل فً المعمل أو المرصد العلم1ً أسماها رودلؾ كارناب "المضاٌا البروتوكولٌة"، 

 والصورة الخالصة للمضٌة األساسٌة ٌمكن أن تكون على النحو التالً: ")أ( فً اللحظة )جـ( فً المكان )د("1 
 

ٌشن فً ولكن هذه النظرٌة اصطدمت بصعوبات كبٌرة ومن أنواع شتى1 فنالحظ، من ناحٌة، أن لضٌة أساسٌة ٌمكن أن 
صدلها، كما ٌمكن أن تبرهن علٌها لضٌة أساسٌة أخرى، وهكذا، مثالً، فإنه ٌمكن أن ٌُشن فً الصحة العملٌة لعالم الفٌزٌاء 

وتعرض على حكم الطبٌب النفسً لٌبرهن علٌها، ولد تمتد السلسلة إلى ما ال نهاٌة1 ولد أنتجت هذه الصعوبات منالشات 
لم ٌنتهوا إلى نتابج حاسمة، وهو أمر طبٌعً، ألن النتٌجة المنطمٌة لهذه المشكالت هو طوٌلة بٌن أعضاء المدرسة، وإن 

 الولوع فً الشن المطلك1 
 

ومن ناحٌة أخرى، فمد تساءل بعض النماد، وعن حك، عن الممابل الدلٌك للمضاٌا األساسٌة، وٌجٌب الوضعٌون الجدد، 
الوحٌد للتجربة هو اإلحساس، وتكون النتٌجة أنه لٌس فً ممدور  وهم المخلصون ألصلهم التجرٌبً النمدي، إن الموضوع

اإلنسان أن ٌخرج من جلده لٌمسن بالوالع1 وهم ٌرون أن مشكلة الوالع والحمٌمة مشكلة زابفة، ألننا ال نلتمً إال 
 أن ٌكون موضعاً للتحمك1بإحساساتنا، أما وجود األشٌاء الخارجٌة، التً ٌُظن أنها مختلفة عن إحساساتنا، فإنه أمر ال ٌمكن 

 

 الفلسفة التحلٌلٌة ..011

 
هنان أتباع كارناب الذٌن ٌسٌرون على هدى ما انتهى إلٌه فً المرحلة األخٌرة من تطوره، وهم ٌحاولون التوصل إلى   *

 تعرٌفات دلٌمة للمفاهٌم األساسٌة التً ٌستخدمها العلم، وذلن فً إطار لؽة صورٌة تماما1ً 
 
ة التً تتبع جورج مور، فإنها تإسس عملها، على العكس، على اللؽة العادٌة، وتإكد، معه على أن االتفاق أما المدرس  *

 مع اللؽة المشتركة بٌن الناس هو الشرط األساسً للتحلٌل العلمً الصحٌح1 
 
المشكالت الزابفة التً وهنان أتباع فتجنشتٌن، أو "العالجٌون"، الذٌن ٌعتبرون الفلسفة نوعاً من العالج المنطمً من   *

 ٌنبؽً رفضها تماماً باالعتماد على النظرٌات التملٌدٌة للوضعٌة الجدٌدة1 
 
 وهنان "الجدلٌون"1   *

 
وكثٌراً ما ٌوضع أٌضاً فً عداد ممثلً "الفلسفة التحلٌلٌة" فالسفة مستملون أو منتمون إلى تٌارات مختلفة تماماً عن   *

مارسون التحلٌل التفصٌلً الدلٌك لمفاهٌم العلم والفلسفة وطرابمهما، وذلن بمعونة المنطك التٌار الوضعً، وٌكونون ممن ٌ
الرٌاضً على الخصوص، ولكن هإالء المفكرٌن، و"الجدلٌٌن" كذلن، ال ٌنتسبون إلى الفلسفة المادٌة، فالذي ٌجمعهم مع 

 ممثلً "الفلسفة التحلٌلٌة" هو تشابه المناهج وحده1 

العالمٌة الثانٌة، استمر المذهب الوضعً الجدٌد فً التطور، وذلن فً االتجاه الذي اختطه رٌشنباخ، وظهر اتجاه بعد الحرب 
جدٌد هو "الفلسفة التحلٌلٌة"، التً هً نتاج مشترن لتزاوج مذهب جورج مور الفٌلسوؾ اإلنجلٌزي وأفكار الوضعٌٌن 

 باحث أن ٌمٌز بٌن عدة تٌارات1الجدد1 وفً داخل هذا االتجاه التحلٌل ذاته، ٌمكن لل
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 أسبلة التموٌم:

 اشرح الخصائص المشتركة للفالسفة المادٌٌن. -

 بٌن المبادئ العامة للوالعٌة الجدٌدة. -

 ما المهمة الجوهرٌة للفلسفة عند رسل؟ -

 استنج معنى التعددٌة فً فلسفة رسل. -

 اشرح مولف رسل من األخالق و الدٌن. -

 استنتج معنى الوضعٌة الجدٌدة. -

 استنتج أهم أفكار فتجنشتٌن فً الفلسفة. -

 بٌن المضاٌا الرئٌسة فً المنطك و التجربة عند الوضعٌة الجدٌدة. -

 اشرح معنى الفلسفة التحلٌلٌة. -
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 المفبهيم األسبسية:

وظشَت  –انمجخمغ  –اإلوسان  –انىػٍ  –انىادذَت  –انذخمُت  –انخطىس انجذنٍ  –انمادَت انجذنُت  –انمادَت 

 انذَه. –انفه  –انجمال  –انمُم  –انمؼشفت 

 

 األهداف الخبصة:
 ٌتعرف الفلسفة المادٌة الجدلٌة. -

 بالنسبة للمذهب المادي.ٌدرك أهمٌة العالم المادي  -

 ٌشرح مبدأ التطور الجدلً فً الفلسفة المادٌة الجدلٌة. -

 ٌبٌن مبدأ الحتمٌة فً المذهب المادي. -

 ٌشرح فكرة الواحدٌة بالنسبة للمادٌٌن الجدلٌٌن. -

 ٌوضح كٌف أن الوعً عند الماركسٌٌن هو انعكاس للمادة. -

 ٌبٌن كٌف أن مضمون الوعً االنسانً ٌحدده المجتمع. -

 ٌدرك أن الموضوع فً المذهب المادي ٌوجد قائماً بذاته و مستقالً عن الذات. -

 ٌشرح كٌف أن األخالق لٌست دائمة و ثابتة فً المادٌة التارٌخٌة. -

 ٌدرك االرتباط بٌن التذوق الفنً و تطور الطبقات فً الماركسٌة. -

 
 

 مدخل إشكالً:
ن البشر الواقعٌون، الفاعلون، كما هم مشروطون لكٌرى ماركس أن البشر هم منتجو تمثالتهم و أفكارهم 

 بتطور معٌن لقواهم االنتاجٌة و العالقات التً تناسبها. 
 إن التمثالت، و الفكر، و التفاعل الذهنً بٌن البشر، تبدو هنا أٌضاً على أنها انبثاق مباشر لسلوكهم المادي.

 

 أسبلة استكشافٌة:
الحٌاة الواقعٌة، أم أن سلوكك فً الحٌاة الواقعٌة هو نتٌجة لما تحمله هل ترى أن أفكارك نتٌجة لتفاعلك فً  -

 من أفكار.
 حلل العالقة بٌن الوعً و الواقع فً ضوء رؤٌة ماركس.  -
 ناقش موقفك مما قرأت مع زمالئك. -
 

 ممدمة –المادٌة الجدلٌة  .111
فً المرن العشرٌن1 فهً، أوالً، غٌر ممثلة، أو ٌكاد، فً تحتل المادٌة الجدلٌة مكاناً شدٌد الخصوصٌة فً الفلسفة األوروبٌة 

الدوابر الجامعٌة األكادٌمٌة ما عدا فً روسٌا، حٌث تمثل هنان الفلسفة الرسمٌة وتتمتع بامتٌازات ال تتمتع بها أٌة فلسفة 
باط بالنظرٌات فً أي بلد آخر1 وهً ثانٌاً تمثل فلسفة حزب سٌاسً هو الحزب الشٌوعً، وهً بالتالً وثٌمة االرت

االلتصادٌة والسٌاسٌة لهذا الحزب الذي ٌعتبر المادٌة الجدلٌة "نظرٌته العامة"، وهً مكانة فرٌدة ال مثٌل لها، ولم تكن 
تسمح السلطات فً روسٌا، حٌث كان ٌسٌطر الحزب الشٌوعً، بإعالن أٌة فلسفة أخرى غٌر المادٌة الجدلٌة، بل إن تفسٌر 

 ٌخضع لرلابة شدٌدة الصرامة1 النصوص األساسٌة للمذهب

الوحدة التعلیمیة الحادیة عشر
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 لمحة تارٌخٌة –المادٌة الجدلٌة  .111

تفسر هذه الرلابة، مضافة إلى الطابع المومً الروسً أٌضاً على ما ٌبدو، بعض السمات الغرٌبة للمنشورات الفلسفٌة 
 للمذهب1 

 
بؤنه على نمط واحد ال ٌتغٌر، وكل ذلن أن كل ما كان ٌكتب هنان ٌتمٌز عن سابر الكتابات الفلسفٌة فً البالد األخرى 

المإلفٌن ٌمولون نفس الشًء بالتمام، كما تتمٌز تلن الكتابات باإلتٌان بنصوص ال حصر لها من المإلفٌن المإسسٌن 
للمذهب، وهذه النصوص تإٌد المضاٌا المطروحة بشكل ال ٌسمح بالشن فً والبها1 وربما كانت تلن الرلابة هً السبب فً 

فالسفة تلن المدرسة، ولكنها، على التؤكٌد، هً المسإولة عن النزعة الدجماطٌمٌة الشدٌدة للمادٌة الجدلٌة، تواضع مستوى 
 وعن سمة التزمت الوطنً، وعن طابعها العدوانً بإزاء المذاهب األخرى1

 
ع الرجعً للمادٌة ولكن هنان طابعاً أهم من هذه الخصابص التً عددناها والتً ربما كانت خصابص عرٌضة، ذلن هو الطاب

الجدلٌة، بمعنى أن تلن الفلسفة ترجع فً الوالع وبشكل مباشر إلى عصر منتصف المرن التاسع عشر المٌالدي، وتحاول أن 
 تعٌد إلى الحٌاة المولف العملً الذي كان سابداً فً تلن األثناء، وبدون أدنى تعدٌل1

 

 أصولها ومإسسوها .111

م(، المإلف االلتصادي المشهور، الذي 1111-1111ٌرى الروس أن مإسس المادٌة الجدلٌة هو كارل هٌنرش ماركس )
ن فً الفترة التً كان 1181-1181تعاون معه تعاوناً وثٌماً فردرٌن انجلز ) ِّ م(1 وكان ماركس من أتباع هٌجل1 ولد تكو 

 مٌنً وآخر ٌساري بٌن أتباع هٌجل1 م(، جناح 1181ٌ-1111ٌدرس أثنابها، فً جامعة برلٌن )
 

م( هو الممثل المشهور للٌسار الهٌجلً، ولدم تفسٌراً مادٌاً لنظام هٌجل، وتصور 1118-1118ولد كان لودفٌن فوٌرباخ )
تارٌخ العالم، لٌس على أنه مظهر لتطور العمل أو الروح كما لال هٌجل، بل على أنه مظهر لتطور المادة1 ولد ارتبط 

ذا الفٌلسوف ارتباطاً لوٌاً، ولكنه ولع فً نفس الولت تحت تؤثٌر المادٌة العلمٌة التً كانت ولٌدة آنذان، وهو ما ماركس به
 ٌفسر حماس ماركس للعلم، وعمٌدته العمٌمة الساذجة فً التمدم وتعاطفه مع مذهب التطور الذي لدمه دارون1 

 
جتماع وفٌلسوفاً اجتماعٌا1ً وهو الذي أسس المادٌة "التارٌخٌة"، وكان ماركس نفسه عالم التصاد فً المحل األول وعالم ا

بٌنما تضع كتابات انجلز األسس الفلسفٌة العامة للنظام، أي للمادٌة "الجدلٌة"، وذلن من حٌث األساس1 وهذه المادٌة 
 فً أوروبا1الجدلٌة هً عبارة عن تركٌبة تجمع بٌن الجدل الهٌجلً وبٌن مادٌة المرن التاسع عشر المٌالدي 

 
 لٌنٌن .111

م( بنظرٌات ماركس وإنجلز وفرضها على الحزب 1888-1111ولد أخذ فالدٌمٌر الٌتش أولٌانوف )المشهور باسم لٌنٌن، 
الشٌوع1ً ولم ٌعدل لٌنٌن من هذه النظرٌات إال للٌالً جداً، ولكنه طورها أثناء جداله مع التفسٌرات المٌكانٌكٌة والتجرٌبٌة 

لدمت لتلن النظرٌات1 ثم جاء معاونه وخلٌفته على رأس الحزب، جوزٌف فٌسارٌونوفتش جوجا شفٌل النمدٌة التً 
م(، فوضع مذهب ماركس فً نظام شامل وفك تفسٌر لٌنٌن له1 والفلسفة التً انتهت 1118)المشهور باسم ستالٌن، ولد 

نظر إلٌها فً روسٌا على أنها كل ال ٌنمسم وال إلى هذه الصٌغة هً التً ٌعبر عنها بإسم "الماركسٌة اللٌنٌنٌة"، وكان ٌ
ٌمكن نزع جزء منه1 وتمدم هذه الفلسفة على هٌبة موسوعات، وعلى هٌبة كتب متوسطة الحجم وكتب عمابدٌة موجزة، 
ِّن موضوع منهج ممرر فً ما كان ٌُعرف بجامعات الدول السوفٌٌتٌة1 ولكن مإلفً كتب الفلسفة الماركسٌة بغٌر  وهً تكو 

ً أهمٌ  إال أن ٌرددوا لٌنٌن وستالٌن1 ة كبٌرة، ألنهم، كما سبك المول، ال ٌفعلون شٌبا
 

 تطور المذهب فً روسٌا .111

 
 ٌمكن أن نمٌز بٌن أربع مراحل فً تطور الفلسفة السوفٌٌتٌة:

 
ة الفالسفة م، بعد فترة الحرب المصٌرة التً سادت فً أثنابها حرٌة نسبٌة، ألمً المبض على كاف1881إلى  1811من 11

 غٌر الماركسٌٌن، ونفً بعضهم خارج روسٌا وأعدم البعض اآلخر1 
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م1 بمنالشات شدٌدة وحامٌة بٌن المدرسة المسماة "بالمٌكانٌكٌة" وتلن التً سمٌت 1811إلى  1888تمٌزت الفترة من 81

ذهب مادي خالص، على حٌن أن "بالمثالٌة المنشفٌة" والمدرسة األولى لم تكن ترٌد أن ترى فً المادٌة الجدلٌة غٌر م
 الثانٌة، التً كان ٌمودها دٌبورٌن، اجتهدت فً االحتفاظ بالتوازن بٌن عامل المادٌة وعامل الجدلٌة1 

 
م(، 1881-1811م1 أدانت اللجنة المركزٌة للحزب المدرستٌن معاً، وبدأت بذلن مرحلة ثالثة )1811ٌناٌر سنة  11فً 11

م1 وما ٌخرجه الفالسفة فً 1811سبات عمٌك، مع استثناء كتٌب أخرجه ستالٌن فً عام  فٌها سمطت الحٌاة الفلسفٌة فً
 هذه الفترة ال ٌزٌد عن أن ٌكون تعلٌمات على نصوص المإسسٌن للمذهب أو كتباً لعموم المراء تبسط المذهب لهم1 

 
جنة المركزٌة ومن ستالٌن، وفً هذا بؤمر من الل 1881ٌونٌو سنة  88وتبدأ المرحلة الرابعة بخطاب ألماه جدانوف فً 81

الخطاب ٌدٌن جدانوف واحداً من الفالسفة الروس المهمٌن، وهو الكساندروف، وٌطالب الفالسفة الروس بنشاط منظم أكثر 
م بظهور منالشات عدٌدة وحامٌة حول تفسٌر 1811فعالٌة من ذي لبل1 ولد كان لهذه الدعوة نتابج فورٌة، وتمٌزت سنة 

مإسسٌن بشؤن مسابل لم ٌوضح الكتٌب الذي أخرجه ستالٌن المولف الرسمً منها1 ولنشر هنا إلى إدانة كتاب المإلفٌن ال
م(، وإلى تراجع كدروف عن 1881)فً عام   "المنطك" من تؤلٌف آسموس بسبب "طابعه الالسٌاسً والموضوعً"

الهجمات التً ٌتعرض لها، فً العام الحالً  م(، وإلى1888محاولته الولوف فً وجه النزعة المومٌة المتطرفة )فً عام 
م، كتاب ُربنشتٌن المعنون "علم النفس العام"، وعلى األخص إلى المنالشات التً دارت بشؤن الكتاب الهام الذي 1811

م(، والذي اتهمه ماكسٌموف بؤنه خارج عن الخط 1881أخرجه ماركوف والمعنون "فً طبٌعة المعرفة الفٌزٌمٌة" )
 م(1 1888م(، ثم أدٌن رسمٌاً )1881الرسمً )

 
 الفلسفة فً روسٌا السوفٌٌتٌة

ال شن أن الممام ٌمتضً بعض اإلشارات حول الفلسفة فً روسٌا السوفٌٌتٌة، ألن الفلسفة السوفٌٌتٌة والمادٌة الجدلٌة هما 
الروسٌٌن1 وعلة هذا أن المادٌة  واحد ونفس الشًء، واآلخذون بالمادٌة الجدلٌة ال أهمٌة لهم إال بمدر اتفالهم مع الفالسفة

الجدلٌة لد اكتسبت تؤثٌرها ال من شًء إال من سلطة الحزب الشٌوعً السوفٌٌتً، وهذا الحزب شدٌد المركزٌة وال ٌسمح 
 إال بما ٌطابك المعاٌٌر الروسٌة1

 التطور فً مٌدان علم النفس .111
"علم النفس" )السٌكولوجٌا( تعتبر فً ولت مضى فً وٌظهر نفس خط التطور فً مٌدان علم النفس1 فإذا كانت كلمة 

االتحاد السوفٌٌتً كلمة غٌر معتمدة وٌنبغً تالفً استخدامها، ولد حاول البعض استعمال تعبٌر "علم ردود األفعال" أو 
 ً هً  تعبٌرات غٌره بدالً من "علم النفس"، إال أن كلمة "علم النفس"، وكذلن كلمة "المنطك"، وكانت مستبعدة رسمٌا

 األخرى، عادت بعد ذلن إلى االستعمال1 
 

(، لام مٌتٌن بدور سٌا، حٌث 1881فـً خـالل كل هذه المنالشات، وفـً خالل الخالف حـول مشكلة علم الـوراثة أٌضاً )
ٌظهر أنه المتحدث باسم الحكومة، ولد شارن فً كل اإلدانات الرسمٌة التً صدرت فً حك زمالبه ذوي التفكٌر الحر إلى 

درجة ال ٌرضى عنها الحزب1 وٌبدو أن مٌتٌن هو أهم ممثلً المادٌة الجدلٌة فً فترة حوالً منتصف المرن العشرٌن 
 المٌالدي1 

 
وعلٌنا أن نالحظ أن كل هذه المنالشات ظلت دابماً فً حدود المادٌة الجدلٌة وفً إطارها ولم تخرج علٌها، كما أنها لم تمس 

نظام الفلسفً الذي ألره ستالٌن، وطرٌمة هذه المنالشات كلها تنحصر فً محاولة اتهام كل طرف أٌاً من المضاٌا الربٌسٌة لل
من جانب الطرف اآلخر، بؤنه خارج على أفكار ماركس وإنجلز ولٌنٌن1 ومن الطرٌف الجدٌر بالمالحظة للة اإلشارة إلى 

 ماركس نفسه واإلشارة على األخص إلى إنجلز ولٌنٌن1

 المادٌة .111

المذهب المادي أن العالم المادي هو وحده العالم الحمٌمً، وأن العمل لٌس نتاجاً لعضو مادي، الذي هو الدماغ1 وٌرى  ٌرى
 كذلن أن التعارض بٌن المادة والوعً ال لٌمة له إال فً نظرٌة المعرفة، أما فً نظرٌة الوجود فال ٌوجد شًء غٌر المادة1 
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النظرٌات المادٌة السابمة، إال أن هذا النمد ال ٌهدف إلى هدم المادٌة ذاتها، وإنما ٌشٌر  وإذا كان المادٌون الجدلٌون ٌنتمدون
 إلى غٌاب العنصر الجدلً فً تلن النظرٌات التملٌدٌة، أي غٌاب تصور صحٌح عن التطور1 

 
عرٌف لٌنٌن للمادة ٌثٌر وتتولف لوة المادٌة الجدلٌة على المعنى الذي تحدده لكلمة "مادة" بطبٌعة الحال1 وهنا نجد أن ت

بعض الصعوبة1 ذلن أن لٌنٌن ٌمول إن المادة ما هً إال "فبة فلسفٌة تستخدم لإلشارة إلى الحمٌمة الموضوعٌة"، وعلى 
حٌن ، نظرٌة المعرفة تعارض المادة بصفة عامة بالوعً، فإن هذا التعرٌف ٌوجد بٌن المادة و "الوجود الموضوعً"1 

شن ممكن حول المولف المادي، ألن المادٌٌن الجدلٌٌن ٌمولون فً نفس الولت بؤننا ال نعرف المادة ومع ذلن، فإنه ال ٌوجد 
إال عن طرٌك حواسنا، وأن المادة تخضع لموانٌن حتمٌة، وهً لوانٌن سببٌة خالصة، وأنها تمف فً إزاء الوع1ً وبإٌجاز، 

ٌن شٌباً آخر غٌر المعنى المادي لها فً االستعمال العام1 فإنه من الواضح أن كلمة "مادة" ال تعنً عند المادٌٌن الجدلٌ
 وهكذا فإن المادٌة الجدلٌة ال تزال مادٌة تملٌدٌة ومتشددة1 

 
ولكن هذه المادٌة لٌست مادٌة مٌكانٌكٌة1 وٌمول المذهب الرسمً الماركسً فً االتحاد السوفٌٌتً إن المادة غٌر العضوٌة 

ٌكانٌكٌة، وال تخضع لها المادة الحٌة، التً تحكمها لوانٌن حتمٌة وسببٌة، ولكنها لٌست وحدها هً التً تخضع للموانٌن الم
 مٌكانٌكٌة1 وحتى فً علم الطبٌعة، ال ٌدافع المادٌون الجدلٌون عن نظرٌة ذرٌة مطلمة1

 التطور الجدلً .111

 ً موجودات جدٌدة أكثر تعمٌداً من  ٌرى الماركسٌون أن المادة فً تحول وتطور دابمٌن، وبسبب هذا التطور تتكون دوما
 سابماتها: الذرات، الجزبٌات، الخالٌا الحٌة، النباتات، المجتمعات1 

 
وال ٌتصور المادٌون الجدلٌون التطور على الشكل الدابري، بل هو تطور خطً أو طولً، وهو بهذا ٌعد، بمعنى ما من 

عمٌداً وتركٌباً، وٌوازي الماركسٌون بٌن األكثر تعمٌداً واألفضل أو المعانً، تطوراً تفاإلٌاً: ذلن أن آخر حلمة منه هً أكثر ت
األعلى1 وهكذا نجد أن المادٌٌن الجدلٌٌن ال ٌزالون متشبعٌن تماماً باالعتماد الذي كان سابداً فً المرن التاسع عشر 

 المٌالدي فً الفكر الغربً بؤن التطور ٌإدي حتماً إلى التمدم1 
 

رون هذا التطور على هٌبة سلسلة من الطفرات: فحٌن تتراكم مجموعة من التغٌرات الكمٌة ولكن الماركسٌٌن ٌتصو
الصغٌرة فً داخل وجود الشًء، فإنه ٌنتج عنها نوع من التوتر ومن الصراع، حتى لتصبح هذه العناصر الجدٌدة، فً 

ًء، وفجؤة تظهر كٌفٌة جدٌدة ابتداء لحظة معٌنة، لوٌة إلى درجة تجعلها لادرة على كسر التوازن السابك فً وجود الش
من تلن التغٌرات الكمٌة المتراكمة1 وهكذا فإن الصراع هو الموة الدافعة للتطور، وهذا التطور ٌحدث عن طرٌك لفزات1 هذا 

 هو ما ٌسمونه بالتطور الجدل1ً

 الحتمٌة .111

ضغط عوامل سببٌة خالصة، أي على هٌبة كل هذه العملٌة التطورٌة تجري بغٌر هدف سابك محدد من لبل، وهً تتم تحت 
إذا أردنا الحدٌث على الدلة، وهو ٌتطور   صدامات وصراعات1 إن العالم، عند المادٌة الجدلٌة، لٌس له ال معنى وال هدف،

 على غٌر هدى تطوراً أعمى، خاضعاً لموانٌنه الدابمة الثابتة والمابلة للحساب واإلحصاء1 
 

م كله وكافة عناصره فرٌسة للتطور الجدلً، والمدٌم ٌموت وٌنشؤ الجدٌد، دابماً وفً كل مكان1 وال ٌوجد شًء ثابت، فالعال
فلٌس هنان من جواهر دابمة وال من "مبادئ خالدة"1 الذي ٌبمى وحده دابماً خالداً فً الحركة الكونٌة هو المادة من حٌث 

 هً مادة ولوانٌن تحوالتها1 
 

لم لوانٌن حتمٌة بالمعنى التملٌدي للحتمٌة ولكن الوالع أن المادٌٌن الجدلٌٌن ال ٌرٌدون أن إن الموانٌن التً تحكم هذا العا
ٌطلك علٌهم لمب "الحتمٌٌن"، وهذا ألسباب معٌنة1 ذلن أن مذهبهم ٌرى أن نمو النبات مثالً ال ٌحدده لوانٌن هذا النبات 

لعمل والتؤثٌر1 ولكن إذا ارتفعنا إلى مستوى الكون ككل، وحسب، ألن علة خارجٌة، مثل الثلج، لد تعطل تلن الموانٌن عن ا
فإن المادٌٌن الجدلٌٌن ٌستبعدون بطبٌعة الحال تدخل أي نوع من المصادفة1 فمجموع لوانٌن العالم تسٌطر سٌطرة كاملة 

 بغٌر استثناء على مجموع صٌرورة الكل1
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 الواحدٌة ..111

 
العالم على هٌبة كل موحد1 وعلى خالف المٌتافٌزٌمٌا، التً تجد فً العالم، وٌرى المادٌون الجدلٌون أنه ٌنبغً أن نتصور 

على ما ٌمول الماركسٌون، موجودات متعددة ال رباط بٌن بعضها والبعض، فإن المادٌٌن الجدلٌٌن ٌعلنون مذهب الواحدٌة، 
 وذلن بمعنى مزدوج:

 
 ، وعلى األخص اإلله(1 فالعالم عندهم هو الحمٌمة الوحٌدة )فال شًء خارج العالم    *
 
 ومبدأه متجانس فً جوهره، فٌنبغً رفض المول بالثنابٌة أو بالتعددٌة على أنه خطؤ1    *

 الوعً والنفس ..111

الوعً، أو العمل، ما هو، عند الماركسٌٌن، إال ظاهرة تابعة، هو "نسخة، انعكاس، صورة فوتوغرافٌة" للمادة )حسب 
 تعبٌر لٌنٌن(1 

م ال لابمة له بدون الجسم، وما هو إال إنتاج تنتجه الدماغ1 إن المادة هً دابماً المعطً األول، أما الوعً، إن الوعً عنده
 أو العمل، فإنه المعطً الثانً أو التالً دابما1ً

م وٌنتج عن ذلن أن الوعً لٌس هو الذي ٌحكم المادة وٌمودها، وإنما هً المادة التً تحكم الوعً وتوجهه1 وهكذا فإن عل
 النفس الماركسً علم مادي وحتمً معا1ً 

 ومع ذلن فإن االتجاه الحتمً الماركسً أكثر تدلٌماً وألل فجاجة من االتجاه الحتمً عند المادٌٌن السابمٌن1

وٌظهر هذا أوالً فً أن المادٌٌن الجدلٌٌن، كما رأٌنا عند الحدٌث عن مولفهم من المصادفة، ٌرفضون لصك صفة الحتمٌة 
هم ٌرون فً هذا الصدد أن الحرٌة تموم فً إمكان أن ٌتوصل اإلنسان إلى جعل لوانٌن الطبٌعة تنتج له ما ٌشاء علٌهم1 و

من منتجات1 وإذا كان اإلنسان نفسه، مع ذلن، ٌظل خاضعاً للحتمٌة التً تفرضها علٌه الموانٌن اإلنسانٌة، إال أنه ٌبمى 
 ما هً فً الوالع إال "الوعً بالضرورة"1واعٌاً بخضوعه ذان، وكما لال هٌجل فإن الحرٌة 

ومن جهة أخرى، فإن المادٌٌن الجدلٌٌن ٌرون أن المادة ال تحدد الوعً وتوجهه بشكل مباشر أوتوماتٌكً، إنما هً تفعل 
 ذلن من خالل توسط المجتمع بٌنها وبٌن اإلنسان1

 اإلنسان والمجتمع ..111

جوهره، وبدون المجتمع ال ٌستطٌع اإلنسان العٌش1 فهو ال ٌمكنه أن ٌنتج إن اإلنسان عند الماركسٌٌن كابن اجتماعً فً 
ضرورات الحٌاة الالزمة لبمابه إال فً إطار المجتمع1 ولكن أدوات ذلن اإلنتاج ومناهجه تعود بدورها لكً تحدد أول ما تحدد 

ج وتعتمد علٌه، ومن خالل تحدٌد تلن العاللات اإلنسانٌة بٌن البشر بعضهم وبعض، تلن العاللات التً تنشؤ بسبب اإلنتا
 العاللات اإلنسانٌة، فإن أدوات اإلنتاج ومناهجه تصل إلى تحدٌد وعً اإلنسان1 

 
هذه إذن هً المضٌة األساسٌة التً تمدمها المادٌة التارٌخٌة: إن كل ما ٌفكره اإلنسان وٌرغب فٌه وٌرٌده، إلى غٌر ذلن، 

عن حاجاته االلتصادٌة، التً تحددها طرق اإلنتاج والعاللات االجتماعٌة التً ٌخلفها  ما هو فً نهاٌة األمر إال نتٌجة تنتج
 هذا اإلنتاج1 

 
هذه الطرابك وتلن العاللات تتنوع بغٌر تولف، وهكذا ٌخضع المجتمع لمانون التطور الجدلً، هذا المانون الذي ٌعبر عن 

 نفسه فً الصراع االجتماعً بٌن الطبمات1 
 إن كل مضمون الوعً اإلنسانً ٌحدده المجتمع، وٌتعدل وٌتغٌر وٌتنوع بحسب التطور االلتصادي1 وخالصة المول،

 نظرٌة المعرفة ..111

حٌث أن المادة هً التً تحدد الوعً، فإن الماركسٌٌن ٌرون أن المعرفة ٌنبغً أن ٌنظر إلٌها بنظرة "والعٌة" تحترم 
 عروف، إنما الموضوع ٌوجد لابماً بذاته ومستمالً عن الذات1 الولابع: فالذات العارفة ال تنتج الموضوع الم
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 وما هً المعرفة إذن إال أن توجد فً العمل نسخ أو انعكاسات أو صور فوتوجرافٌة للمادة؟ 

 
أي أما العالم، فإن الماركسٌٌن ال ٌرون أنه غٌر لابل للمعرفة، بل هو، على العكس تماماً، لابل للمعرفة وإلى الحد األلصى، 

على التمام1 وٌرى الماركسٌون، بطبٌعة الحال، أن منهج المعرفة الحمٌمً إنما ٌموم فً العلم الطبٌعً الذي ٌسٌر ٌداً بٌد مع 
 الفعل التكنٌكً، وترى الماركسٌة أن تمدم التكنولوجٌا ٌبرهن برهاناً كافٌاً على ضعف موالف المابلٌن بعدم إمكان المعرفة1 

 
كسٌٌن هً فً المحل األول المعرفة الحسٌة، ولكنهم ٌرون مع ذلن أن التفكٌر العملً ضرورة من أجل إن المعرفة عند المار

تنظٌم معطٌات التجربة1 ولهذا فإنهم ٌعتبرون أن المذهب الوضعً ما هو إال "ألعاب سحرة برجوازٌة" ونوعاً من 
 خالل الظواهر1"المثالٌة"، ذلن أن الوالع أن اإلنسان ال ٌدرن جوهر األشٌاء إال من 

وهكذا فإن نظرٌة المعرفة الماركسٌة تظهر على هٌبة مذهب والعً مطلك وساذج من نوع النظرٌات التجرٌبٌة المعروفة1 
ولكن نظرٌة المادٌة التارٌخٌة تضٌف إلى هذا إضافة جدٌدة متمٌزة، وذلن حٌن تضع إلى جوار هذه التصورات الوالعٌة 

  )البراجماتٌة(1ن نوع التصورات العملٌة تصورات أخرى، أهمها تصورات هً م
   

ذلن أن المول بؤن مضمون وعً اإلنسان تحدده احتٌاجاته االلتصادٌة، هذا المول ٌنتج عنه بصفة خاصة أن كل طبمة من 
طبمات المجتمع لها نوع التصادها الخاص بها ولها نوع فلسفتها الخاصة بها1 إن العلم المستمل، أي غٌر المحاٌد، هو، فً 

 الذي ٌإدي إلى النجاح ومعٌار الحمٌمة الوحٌد هو العمل1  رأي الماركسٌة أمر مستحٌل1 إن الحمٌمً هو
 

هاتان النظرٌتان، نظرٌة الوالعٌة المطلمة ونظرٌة أن معٌار الحمٌمة هو النجاح فً العمل، تتواجدان جنباً إلى جنب فً 
المول بؤن المعرفة الماركسٌة، بدون أن ٌُْعنى الماركسٌون بتحمٌك التوافك واالنسجام بٌنهما1 وألصى ما ٌفعلونه هو 

اإلنسانٌة تجاهد من أجل الوصل إلى الحمٌمة الكاملة، ولكنها ال تزال إلى الٌوم نسبٌة، وحسب، وتتناسب مع احتٌاجات 
 اإلنسان1 

 
ولكن هذا ٌُظهر أن النظرٌة الماركسٌة تمع فً تنالض هنا: ألنه إذا كانت احتٌاجات اإلنسان هً التً تحدد الحمٌمة، إذن فإن 

 رفة ال ٌمكن لها، وال حتى جزبٌاً، أن تكون صورة للوالع1المع

 نظرٌة المٌم ..111

رأٌنا أن مذهب المادٌة التارٌخٌة ٌذهب إلى أن كل محتوى الوعً ٌعتمد على االحتٌاجات االلتصادٌة وهذه االحتٌاجات 
 جمال والدٌن1االلتصادٌة بدورها فً تغٌر وتملب دابمٌن1 وٌنطبك هذا خاصة على األخالق وفلسفة ال

 األخالق 1أ ..111
وفٌما ٌخص األخالق، فإن المادٌة التارٌخٌة ال تعترف بوجود أٌة لوانٌن خالدة دابمة أبدٌة على اإلطالق، إنما لكل طبمة 

 اجتماعٌة نظامها األخاللً الخاص بها1 والبرولٌتارٌا، أو الطبمة العاملة، وهً الطبمة التً ترى الماركسٌة أنها تحمل لواء
التمدم وأنها األلدر على تحمٌمه، هذه الطبمة تضع لنفسها لاعدة أخاللٌة علٌا، تمول: إن الذي ٌإدي إلى تحطٌم عالم 

 البرجوازٌة هو وحده خٌر أخالل1ً

 فلسفة الجمال والفن 1ب ..111
 1 أما فً مٌدان فلسفة الجمال والفن، فإن موالف الماركسٌة لٌست لاطعة محددة واضحة وضوحاً كامالً 

 
وترى الماركسٌة فً هذا المٌدان أنه ٌنبغً االعتراف بؤن هنان عنصراً موضوعٌاً ٌموم فً الوالع ذاته، أي فً داخل 

األشٌاء نفسها، هذا العنصر الموضوعً هو الذي تتؤسس علٌه تذولاتنا الجمالٌة، وهو الذي ٌسمح لإلنسان بؤن ٌحكم على 
 شًء بؤنه جمٌل أو لبٌح1 

 
رى، فإن التذوق الجمالً ٌعتمد أٌضاً على تطور الطبمات، وحٌث أن لكل طبمة حاجاتها الخاصة بها، فإن كالً ومن ناحٌة أخ
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منها تحكم جمالٌاً على طرٌمتها1 ومن نتابج هذا المولف أن الفن ال ٌمكن أن ٌُفصل عن الحٌاة، كما أنه ٌنبغً علٌه أن 
طولٌة التً تبذلها البرولٌتارٌا فً صراعها من أجل بناء العالم ٌشارن فً صراع الطبمات، وعلٌه أن ٌصور الجهود الب

 االشتراكً )وهذا هو مذهب الوالعٌة االشتراكٌة(1

 الدٌن 1ج ..111
وفٌما ٌخص الدٌن أخٌراً، فإن النظرٌة تتغٌر من جدٌد1 فترى المادٌة التارٌخٌة أن الدٌن ما هو إال عبارة عن نسٌج من 

 والتً ٌدٌنها العلم الطبٌع1ً إن العلم وحده هو الذي ٌسمح لنا بمعرفة الحمٌمة1  األلوال الخاطبة والعجٌبة،
 

وٌنشؤ الدٌن من الخوف: فمد شعر اإلنسان بضعفه أمام الطبٌعة، ثم شعر بضعفه ثانٌة بإزاء من ٌستغلونه وٌسٌطرون علٌه 
فإن الموجود البشري وجد تعزٌة له ومواساة من البشر اآلخرٌن، لهذا فإنه اعتبر هذه الموى آلهة وعبدها1 من جهة أخرى 

مما ٌمع علٌه من الظلم، وجدهما فً الدٌن، وفً االعتماد فً لٌام عالم آخر بعد الموت، وهً مواساة ما كان له أن ٌجدها 
 فً وضع العبد المستغل1 

 
متازة لٌس هنان أفضل منها من أما من جانب المستغلٌن )من إلطاعٌٌن ورأسمالٌٌن وغٌرهم(، فإن الدٌن فً أٌدٌهم أداة م

أجل السٌطرة على الجماهٌر وكبح جماحها والتؤثٌر فٌها: فالدٌن، من جهة، ٌدعو إلى طاعة المستغلٌن، ومن جهة أخرى، 
ل نظر البرولٌتارٌا عن الثورة والتفكٌر فٌها، بوسٌلة وعدها بمآل أفضل بعد الموت1  ِّ  فهو ٌحو 

 
 ٌا، وهً التً ال تستغل أحداً، فإنها ال حاجة بها إلى الدٌن1 هذا عن المستغلٌن، أما البرولٌتار

 
 وإذا كانت الماركسٌة ترى أنه ٌنبغً تغٌٌر وجهة األخالق وفلسفة الجمال والفن، فإنها ترى أنه ٌنبغً إلغاء الدٌن تماما1ً

 مالحظات انتمادٌة حول الفلسفات المادٌة ..111

فٌة التً عرضنا لها فً هذا الباب، ٌموم فً إحساس حاد بضخامة الكون الذي إن الحدس الذي ٌوجد فً أساس النظم الفلس

ٌعٌش فٌه اإلنسان إلى حد ٌبدو وكؤنه ٌهٌمن على اإلنسان كل هٌمنة، وٌظهر اإلنسان وكؤنه كابن ضعٌف هش وبغٌر أهمٌة 

 تذكر، ولد ألمً به فً عالم ال ٌهتم به بل وكؤنه ٌعادٌه1
 

س، وهو مادي فً جوهره، ٌمكن أن ٌتحالف وٌتآلف مع مولف رومانتٌكً وبطولً، بحٌث ومن الواضح أن هذا اإلحسا

تكون النتٌجة هً الذهاب إلى أن على اإلنسان، الذي ٌتضاءل فً الكون الالنهابً إلى حد أن ٌضٌع أو ٌكاد، على هذا 

ٌلة العلم1 ومن هنا تظهر عبادة العلم اإلنسان أن ٌتمالن لواه للمحافظة على ذاته باستخدام لدراته هو وحدها، وذلن بوس

 الطبٌعً والتكنولوجٌا وتمجٌد العمل اإلنسان1ً 

 

وإذا كان صحٌحاً أن كل أصحاب المذهب التجرٌبً ٌشتركون فً وجود هذا الحدس األساسً عندهم، فإن هنان بٌن بعضهم 

 ككل عمالً صعبا1ًوالبعض من الفروق واالختالفات ما ٌجعل وضع خصابص عامة للمذاهب التجرٌبٌة 

 

 الجوانب اإلٌجابٌة ..111

 ٌمٌل معظم ممثلً االتجاه التجرٌبً إلى إبراز موضوعٌة المعرفة اإلنسانٌة ولوتها النسبٌة111 

  

كذلن فإن التجرٌبٌٌن كلهم ٌمولون، مع اختالف فً درجة التؤكٌد، بؤن العمل ال ٌخلك العالم، وإنما ٌوجد العالم وٌموم 81

 مستمالً عن الوعً اإلنسانً، وٌمولون جمٌعاً بإمكان لٌام معرفة عملٌة للعالم1 

 

تهدد الحضارة الغربٌة والمتمثل فً وٌمتضً الدفاع عن هذه الموالف أن ٌعارض التجرٌبٌون بشكل لوي الخطر الذي ٌ
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االتجاه "الالعمالنً" وفً االتجاه "الذاتً"1 كذلن فإن كثٌراً من المفكرٌن الذٌن أوردنا آراءهم، وخاصة أصحاب االتجاه 

 التحلٌلً منهم، أفادوا فابدة عظٌمة من تمدم البحث فً مناهج العلوم الطبٌعٌة وفً المنطك1

 الجوانب السلبٌة ..111
 
 كانت هذه هً الجوانب "اإلٌجابٌة" فً المذاهب التجرٌبٌة، فإن جوانبها "السلبٌة" أظهر منها وأعظم: إذا
 
إن كل هذه المذاهب التً ظهرت فً أواخر المرن التاسع عشر والمرن العشرٌن المٌالدٌٌن ترجع بشكل أو بآخر إلى 11

ها منذ زمن بعٌد، وهً من هذه الجهة، أي تلن المذاهب، مولف فلسفً كانت الحٌاة العملٌة األوروبٌة لد تركته خلف ظهر
 وخاصة مذهب المادٌة الجدلٌة، تمثل فً المرن العشرٌن المٌالدي ردة إلى الخلف ورجعة إلى الوراء من الوجهة الفلسفٌة1 

 
ن أنها ال تكاد هذه المذاهب تتمٌز بضعف كبٌر فً بنٌانها النظري1 ولٌس هنان شًء ٌمال عن المادٌة الجدلٌة أكثر م81

تتعدى فً معظم األحٌان موالف لال بها الفالسفة الٌونان السابمون على سمراط1 أما عن الوضعٌة المنطمٌة فإنها، رغم لوة 
بنٌانها النظري، تموم على أساس من نظرٌة فً الوجود )أنطولوجٌا( ذات طابع بدابً، وعلى أساس من افتراضات سلموا 

 ٌها1 ومن الواضح أن هذه المذاهب "واحدٌة النظرة" إلى حد فظٌع1 بها من غٌر أن ٌبرهنوا عل
 
ولكن األهم من هذا كله أن كل هإالء الفالسفة ٌمفون حٌارى ال ٌكادون ٌبٌنون بشؤن كبرٌات مشكالت اإلنسان، وهً 11

أللم والعذاب، واألخالق، المشكالت التً اهتم بها الفكر األوروبً فً المرن العشرٌن المٌالدي أعظم اهتمام1 ففٌما ٌخص ا
والدٌن، فإنهم ٌمتصرون على المول بؤنها أمور ال تحمل مشكالت للفلسفة، أو لد ٌمول بعضهم إنه من المخالف للعمل 

 اعتبارها مشكالت فلسفٌة على اإلطالق1 

اكل المصٌر هذه المذاهب، بسبب اتجاهها الرجعً، وبسبب ضعفها ووهنها النظري، وبسبب عدم اكتراثها بكبرٌات مش
اإلنسانً، هذه المذاهب تمثل ألل ما لدمه الفكر الغربً األخٌر من حٌث المٌمة، هذا إذا استثنٌنا ما لدمه الفالسفة التحلٌلٌون 

 من مساهمات فً مجال مناهج البحث العلمً والمنطك1
 

 أسبلة التموٌم:
 اششح مؼىً انمادَت انجذنُت. -

 نهمزهب انمادٌ.بُه أهمُت انؼانم انمادٌ بانىسبت  -

 اسخىخج مؼىً انمادة بانىسبت نهمادَُه. -

 وضخ مبذأ انذخمُت فٍ انمزهب انمادٌ. -

 اششح فكشة انىادذَت ػىذ انمادَُه انجذنُُه. -

 مارا َؼىٍ أن انىػٍ هى اوؼكاس نهمادة ػىذ انماسكسُُه. أػطٍ أمثهت ػهً رنك. -

 انزاث . وضخ رنك باألمثهت.انمىضىع فٍ انمزهب انمادٌ َىجذ لائماً بزاحه مسخمالً ػه  -

 هم حخفك مغ انماسكسُُه أن األخالق نُسج ثابخت. ادػم سأَك باألمثهت. -

 ما االسحباط بُه انخزوق انفىٍ و حطىس انطبماث؟ -
 

 أسئلة للمنبقشة و الحوار:

ه حصؼذ مبخالف انفهسفت األنماوُت انخٍ حىزل مه انسماء إنً األسض، وشي أن انفهسفت انمادَت انخاسَخُت 

 األسض إنً انسماء. فانبشش فٍ وشاطهم انمادٌ َىخجىن أفكاسهم و حصىساحهم.

 والش هزا انمىل و بُه سأَك.
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 المفاهٌم األساسٌة:

الحكم التحلٌلً الرٌاضً  –أحكام الوالع  –التخارج  –التداخل  –جهة الحكم  –التصور  –العمل  –المثالٌة 

المانون  –االنطباعات  –العلوم العملٌة  –الحمٌمة  –موضوعٌة المعرفة  –دٌن العمل  –الوعً الخالص  –

 المنطمً.

 

 األهداف الخاصة:
 ٌشرح معنى المثالٌة عند برنشفٌن. -

 ٌمارن بٌن جهتً الحكم عند برنشفٌن. -

 برنشفٌن.ٌبٌن أهمٌة الحكم التحلٌلً الرٌاضً عند  -

 ٌوضح درجات حٌاة العمل عند برنشفٌن. -

 ٌستنتج معنى دٌن العمل عند برنشفٌن. -

 ٌوضح فلسفة ماربورج و أهمٌة العمل النظري. -

 ماربورج. ٌشرح معنى كلمة الحمٌمة فً مدرسة -

 ٌبٌن لبلٌة األخالق عند ماربورج. -

 ٌشرح فلسفة العلوم العملٌة. -

 ٌمارن بٌن المثالٌٌن و التجرٌبٌٌن. -

 
 مدخل إشكالً:

ٌؤكد البعض من الفالسفة على التفرلة بٌن عالم الظاهر و عالم الحمٌمة. فالحمٌمة ال تكمن فً عالم 
 و إنما فً عالم الحمٌمة، عالم ما بعد الظاهر. الظاهر، الذي تمدمه لنا الحواس و المعرفة الحسٌة،

و ٌتألف عالم الحمٌمة من مجموع المبادئ العملٌة الثابتة التً تمع خلف الظواهر الجزئٌة المتغٌرة، وهذا 
 ال نبلغه بالحواس و المعرفة الحسٌة و إنما من خالل العمل. العالم الحمٌمً

 

 أسئلة استكشافٌة:
 و عالم الحمٌمة؟ما الممصود بعالم الظاهر  -

 أٌهما أسبك فً المعرفة برأٌن ، الحواس أم العمل؟ -

 هل ترى أن الموجودات مستملة عن إدراكنا لها؟ أهً موجودة والعٌاً إن عرفناها أم لم نعرفها؟ -
 

 تمهٌد –الفلسفات المثالٌة  .231

عبٌر عن الفكر الذي تمٌز به المرن المثالٌة هً التٌار الفلسفً الثانً الذي ٌواصل فً المرن العشرٌن المٌالدي الت
التاسع عشر1 وإذا كانت المثالٌة فً الربع األول من المرن العشرٌن تمثل تٌاراً ذا أهمٌة كبرى، إال أن تأثٌرها 

تنالص إلى درجة كبٌرة فً خالل الربع الثانً، إلى درجة أن المثالٌة أصبحت أضعف من التجرٌبٌة، وأنه ٌمكن 
 ات الفلسفٌة تأثٌراً فً منتصف المرن العشرٌن1اعتبارها ألل التٌار

ودلٌل ذلن، أنه ال ٌكاد ٌوجد من ٌمثلها فً إنجلترا، وفً ألمانٌا تراجعت المدارس الكانتٌة الجدٌدة لتحتل مكاناً من الدرجة 
بعد أن مات لٌون ، وفً فرنسا، لم ٌعد ٌوجد للمثالٌة مفكر لوي 2:31الثانٌة، بٌنما كانت لد بلغت أوج لوتها حوالً عام 

برنشفٌن، وفً إٌطالٌا ذاتها، حٌث سٌطر كل من كروتشه وجنتبلً على مسرح الفكر اإلٌطالً فً خالل عمد كامل من 

الوحدة التعلیمیة الثانیة عشر
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 الزمان وأظهرا إلى الوجود تٌاراً لوٌاً، فإن الفكر المثالً فً إٌطالٌا أصبح من ذكرٌات الماضً فً منتصف المرن العشرٌن1
 

ول إن تأثٌر المثالٌة كان عظٌماً إلى ولت لرٌب، وأنه ال ٌزال لها بعض التأثٌر فً صور مختلفة، ولكن ذلن ال ٌمنع من الم
 عند كارل ٌاسبرز مثالً، بل وكذلن عند بعض أتباع االتجاه التوماوي1

 
الً، ولٌون ولهذا كله فإننا سوف نعرض بإٌجاز لبعض ممثلً هذا االتجاه المثالً، ولد اخترنا كالً من بندتو كروتشه اإلٌط

برنشفٌن الفرنسً، وبعض فالسفة الكانتٌة الجدٌدة األلمان1 وهنان نوع من الترتٌب التصاعدي بٌن هؤالء الثالثة، حٌث أن 
كروتشه شدٌد المرب من االتجاه الوضعً، بٌنما ٌتعمك بعض الكانتٌٌن الجدد لٌمتربوا من بداٌة الفلسفة الفٌنومٌنولوجٌة1 

 ٌن هذه االتجاهات الثالثة، وهً أبرز من أن تهمل1وهنان اختالفات وفروق ب
 

فٌلسوف هٌجلً، بٌنما ٌمٌل برنشفٌن إلى مولف شدٌد الذاتٌة، على حٌن أن الكانتٌٌن  فالوالع أن كروتشٌه فً جوهره 
هؤالء  الجدد، وهم الذٌن ٌنتسبون جمٌعاً إلى كانت، ٌتعارضون فٌما بٌنهم تعارضاً شدٌدا1ً ولكن هنان سمة مشتركة بٌن

الكانتٌٌن الجدد: ذلن أنهم مثالٌون فٌما ٌخص نظرٌة المعرفة، وهم على األخص مثالٌون موضوعٌون، بمعنى أنهم ٌرون 
أن العمل الموضوعً ٌموم مباطناً للوالع كله، وأنه ٌخلك الصور واألشكال التً تظهر فً الطبٌعة وفً النفس اإلنسانٌة، أو 

 أنه هو نفس هذه الصور واألشكال1

 المثالٌون الفرنسٌون .231

م(1 أهم ممثل للتٌار المثالً فً فرنسا فً المرن التاسع عشر المٌالدي، وكان تابعاً 2:14-2926كان شارل رنوفٌٌه )
 للفٌلسوف األلمانً كانت، ولكنه كان على أصالة وتمٌز1 

 
إنتاجهم، بصفة عامة، كان محدودا1ً ولنذكر  وعرفت المثالٌة الفرنسٌة إلى جانبه عدداً آخر من الفالسفة المرمولٌن، ولكن

م(1 الذي لدم عدداً من الدراسات العمٌمة عن عدد من كبار الفالسفة، وألف كتاباً 2:18-2967منهم أوالً أُْكتاف هامالن )
 واحداً عن فلسفته هو: 

 
-2962ً أٌضاً جول النٌو )م1 وٌنتمً إلى التٌار المثال2:18"رسالة فً العناصر الرئٌسٌة للتصور"، الذي ظهر عام 

م(1 الذي تمتع بتأثٌر شخصً على من اتصلوا به، بأكثر من أن ٌعود تأثٌره إلى كتاباته، التً لم تظهر فً شكل مٌسر 29:5
 م(1 وإمٌل شارتٌٌه 2981م1 ولنذكر أٌضاً دومنٌن بارودي )ولد 2:36-2:35للجمهور إال عام 

 "أالن"1م(، الذي ٌعرف باسمه المستعار 2979-2:62)

 لٌون برنشفٌن -المثالٌون الفرنسٌون  .231

ولكن أهم المثالٌٌن الفرنسٌٌن، والفٌلسوف الذي كان له أكبر تأثٌر على الفكر الفرنسً، بعد برجسون، هو لٌون برنشفٌن 
 1 وتبعه كتاب "مدخل إلى حٌاة29:8م(1 وأول كتبه، وأهمها، هو كتابه "جهة الحكم" الذي ظهر عام 2:55-:297)

، ثم الكتاب اآلخر 2:33م1 ثم الكتاب التارٌخً العظٌم "مراحل تطور الفلسفة الرٌاضٌة"، ظهر عام 2:11العمل"، ظهر عام 
ولد كتب برنشفٌن العدٌد من الكتابات حتى  م1 2:38الذي ال ٌمل أهمٌة، وهو "تمدم الوعً فً الفلسفة الغربٌة"، ظهر عام 

 م2:4:1و  2:31لغ تأثٌره أوجه ما بٌن عامً لٌام الحرب العالمٌة الثانٌة، ولد ب

 مثالٌة برنشفٌن .231

للكلمة1 ذلن أنه من جهة أولى، ٌرٌد السٌر على الطرٌك الذي اختطه كانت وهٌجل  وبرنشفٌن مثالً بالمعنى المزدوج 
ٌأخذ بعض خواطره،  واستكماله، كما أنه من جهة ثانٌة، ٌعتبر نفسه من خلف دٌكارت واسبٌنوزا، بل وكذلن باسكال، الذي

 وٌضعها فً مذهبه مفسراً لها على ضوء المثالٌة المعرفٌة1 
 

وفً نفس الولت فإن برنشفٌن لد تأثر بالمذهب الوضعً تأثراً لوٌا1ً وهو ٌعلن مولفاً من العلوم الطبٌعٌة هو المول فً 
ٌأخذ بالشكل المتطرف فٌهما، وٌرى أن علم  شأنها باالتجاه الرٌاضً، والمول بأن كل العلم أمر اصطالح، وفً كال المولفٌن

 الرٌاضٌات هو أعلى درجة وصل إلٌها الفكر اإلنسان1ً
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 المثالٌة .231

فً بداٌة كتابه األهم، "جهة الحكم"، ٌضع برنشفٌن كمسلمة ممبولة المضٌة األساسٌة للمذهب المثالً فٌما ٌخص مٌدان 
لماً هو لنا العالم1 وخارج هذا العالم ال ٌوجد شًء"1 إن الشًء الذي نظرٌة المعرفة، حٌث ٌمول: "إن المعرفة تكّوِن عا

ٌكون وراء لدرة المعرفة إنما ٌكون بحكم تعرٌفه غٌر ممكن الوصول إلٌه وغٌر ممكن التحدٌد، أي أنه ٌصبح إلٌنا مساوٌاً 
ٌعضده أن الفكر وحده هو المكشوف للعدم1 وعلى هذا، فال ٌمكن للفلسفة أن تكون شٌئاً آخر إال نمداً للفكر، وٌؤكد هذا و

تماماً للفكر، إن الموضوع الرئٌسً للفكر لٌس التصور، بل هو نشاط العمل ذاته، وٌمكن من هنا تعرٌف الفلسفة بأنها 
 "نشاط عملً ٌعً نفسه"1 

 
الصورٌة عند شكل  وتتراوح هذه المثالٌة عند برنشفٌن بالمول بالنزعة الصورٌة، كما هو معتاد عند المثالٌٌن، وتأخذ هذه

 المول بأن الحكم ٌسبك كل أشكال أنشطة العمل األخرى1 
وٌرى برنشفٌن أن التصور، مهما بدا بسٌطاً، هو بالفعل تركٌب من مفهوم وما صدق، فهو،أي التصور، ٌفترض إذن فعالً 

الشًء1 إن التفكٌر العملً  ٌجمع بٌن هذٌن الجانبٌن1 وهكذا ٌمكن أن نمول إن فعل اإلدران وفعل الحكم هما واحد ونفس
 ٌنحصر فً النهاٌة فً الحكم، والحكم ٌمثل فعل العمل األساسً الوحٌد الذي ٌموم علٌه كل بناء العمل من بعد ذلن1

 جهة الحكم: التداخل والتخارج .231

 رج1وشكل التخا  لفحص جهات الحكم فحصاً دلٌماً، ٌرى برنشفٌن أن هنان شكلٌن لجهات الحكم: شكل التداخل

أما شكل التداخل فإنه ٌموم فً صورة التواجد الباطنً لألفكار بعضها مع بعض، وهو ٌمٌز خصوصاً الحكم الرٌاضً، حٌث  
ال ٌكون للموضوع والمحمول معنى إذا انفصل أي منهما عن اآلخر1 إن شكل التداخل فً الحكم هو ِوْحَدةُ العمل الذي ٌفرض 

ل هو الذي ٌجعل الحكم معموالً ولابالً للتعمل والفهم، فالحكم مرتبط بهذا الشكل ارتباطاً على ذاته لانونه هو1 إن شكل التداخ
 جوهرٌا1ً والمٌدان الطبٌعً لشكل التداخل هو مٌدان األحكام النموذجٌة، وهو ٌشكل األساس لجهة الضرورة1 

 
، حٌث أن الحكم ٌنبغً أن ٌحوز فً داخله ولكن شكل التداخل ال ٌكفً وحده لتفسٌر األحكام، فنجد إلى جانبه شكل التخارج

على نوع من التنوع والتعدد1 إن شكل التخارج هو النتٌجة الضرورٌة للعنصر الالعملً الذي ٌصطدم به العمل1 ولكن هذا 
 "الالعملً" ال هو الوجود المستمل عن العمل، وال هو إسماط من العمل خارج نفسه، وإنما هو مجرد الحدود التً ٌجد العمل
نفسه بها1 وحٌن ٌجابه العمل هذا الحد، الذي هو نفً لنشاط العمل، فإنه ٌشعر بما ٌشبه الصدمة، التً ٌشعر اإلنسان عادة 

 أنها تأتً من موجود خارج العمل1
 

 إن المٌدان الطبٌعً لشكل التخارج هو أحكام الوالع، فهنان إذن ثنائٌة وازدواجٌة فً العمل: هنان شكل التداخل، من جهة،
وبه تتحد عمالنٌة الحكم الرٌاضً وضرورته، وهنان من جهة أخرى، شكل التخارج، ومٌدانه هو ال عمالنٌة ما ال ٌمكن 

الوصول إلى حمٌمته، ووالع األحكام المتصلة بالولائع، وفٌما بٌن هذٌن الشكلٌن ٌوجد شكل ثالث مختلط بٌنهما، ومٌدانه فً 
 رأي برنشفٌن هو مٌدان الممكن1

 ملالع .231

والعمل عند برنشفٌن وحدة، ولذلن فإن الفكر اإلنسانً ال ٌكتمل فً رأي برنشفٌن إال فً الحكم التحلٌلً الرٌاضً، حٌث 
 ٌظهر فٌه شكل التداخل فً أنمى صوره1 

 
والحكم التحلٌلً الرٌاضً حكم لبل1ً وٌتحدد العلم الرٌاضً بشكله وبموضوعه، ولكن الشكل الرٌاضً مستمل تمام 

 االستمالل عن موضوعه1 وال ٌوجد، فً رأي برنشفٌن، حدس رٌاضً، أي حدس عمل1ً 
 

، وحكم االحتمال، هً كلها أنواع أما أنواع الحكم األخرى، الحكم الهندسً، الحكم الطبٌعً فً علم الفٌزٌاء )علم الطبٌعة(
من الحكم تزداد أكثر وأكثر من حٌث درجة ال عملٌتها، وهذه األنواع من الحكم تختلف مع ذلن عن عالم اإلدران الحسً 

 وتكون عالماً مستمالً بها، أال وهو "عالم العلم" وهو عالم ال ٌمكن تفسٌره فً إطار اإلدران الحس1ً 
 

حمٌمً؟ هذا، عند برنشفٌن، سؤال ال سبٌل إلى اإلجابة علٌه فً نطاق النظرٌة الخالصة وحدها، أي هذٌن العالمٌن هو ال
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ولذلن ال ٌبمى إال المول بالثنائٌة1 وكذلن الحال أٌضاً بخصوص السلون العملً الحمٌمً، فهنان عالمان حٌث تتصادم 
د األفراد عن ذواتهم1 وحٌث أن هنان عالمٌن، إذن الموانٌن األخاللٌة الداخلٌة للعمل مع النشاط الخارجً لإلنسان وشرو

 فهنان نوعان من اإلنسانٌة1 ولن ٌحل هذه الثنائٌة إال تارٌخ العمل وتطوره، ألن العمل ٌنحو نحو الوحدة ونحو التداخل1

 درجات حٌاة العمل .231
وفٌها ٌمدم صورة عامة فً  كتب برنشفٌن عدداً من الكتب حول تارٌخ العمل اإلنسانً، وهً تكشف عن واسع معرفته،

مرحلة الطفولة خطوطها الرئٌسٌة عن تطور العمل1 وٌمول برنشفٌن إنه ٌمكن أن نمٌز بٌن مرحلتٌن فً ذلن التطور: 
 1 ومرحلة العمر الناضج

 
عصر فهً أما الثانٌة ، فهً عصر االهتمام بالخارجٌات، عصر العلم بالسمعٌات، عصر إنسان العمٌدة السمعٌة، أما األولى

 اإلنسان الذي توصل إلى علم الرٌاضٌات عصر العلم العمالن1ً

 وٌرى برنشفٌن أنه ال ٌوجد شًء خارج حرٌة العمل، أي خارج الوعً الخالص1 
 

والذي اكتشف العلم العمالنً هم الفٌثاغورٌون، الذٌن خلموا علم الرٌاضٌات، وكذلن سمراط1 ولكن الذي ٌدعو إلى األسف 
ة العمل إلى مرحلة الطفولة، وتراجعت أوروبا من جراء ذلن إلى طرٌك العلم السمعً لمدة عشرٌن لرناً أن أرسطو أرجع حٌا

 من الزمان1 
 

ولكن ها هو العلم أخٌراً ٌعٌن العمل على االنتصار، حٌث لام آٌنشتٌن بالمضاء نهائٌاً على مفهوم األفكار الحسٌة1 وٌرى 
 عمل ٌسٌر نحو مستمبل رائع بسبب ضمور أهمٌة عنصر االعتماد1برنشفٌن أن هنان أسباباً لألمل فً أن ال

 دٌن العمل .231

وٌرى برنشفٌن أنه ال ٌمكن الدفاع عن الدٌن ضد الفكر غٌر الدٌنً باستخدام مفاهٌم ذلن الفكر وتصوراته، إنما ٌنبغً على 
ٌان متعددة، وهً تتحارب على مٌدان العمائد الدٌن أن ٌمٌم بناءه ذاته بنفسه1 ولكن المائم لألسف لٌس دٌناً واحداً، بل أد

الدٌنٌة1 ولكن الفلسفة، من جهتها، ال تستطٌع أن تمبل بوجود حمٌمتٌن: حمٌمة دٌنٌة وأخرى علمٌة، فٌنبغً على الحمٌمة 
 الدٌنٌة أن تتحول لتصبح مجرد الحمٌمة1 

 
الداخل1ً وهً تموم فً اإلٌمان بأن اإلله حاضر فً وهذه الحمٌمة لد اكتشفت منذ لدٌم: إنها دٌانة "الكلمة"، دٌانة النور 

فكرنا وفً حبنا، ولكن هذا اإلله لٌس إلهاً متعالٌاً، اإلله الخالك للعالم1 إنه لٌس شٌئاً موضوعٌاً، وال هو تصور عملً، وال 
جمٌعاً هو حتى موضوع الحب، بحٌث ٌمكن معارضته كموضوع بموضوع أو بشًء آخر1 إنما هو الذي به نحٌا ونعٌش 

 حٌاة العمل1 بعبارة أخرى، فٌما ٌرى برنشفٌن، فإن اإلله هو الكلمة، بل فلنمل، إنه فعل الكٌنونة فً الحكم1 
 

وٌرى برنشفٌن أن هذه الفكرة عن اإلله ال تحررنا وحسب من المذاهب األسطورٌة عن اإلله، ولكنها تحررنا أٌضاً على 
 المستوى األخاللً: 

 
 اإلله إال الفهم الكامل الخالص الجدٌر باأللوهٌة1  ذلن أننا ال ننتظر من

 
ومن رأي الفٌلسوف الفرنسً أن على اإلنسان أن ٌفعل كما فعل جالٌلو حٌن تحرر من المول بمركزٌة األرض فً النظام 

نسانً ونزاهته الفلكً، وكذلن علٌنا أن نفعل فً النظام األخالل1ً فحٌن نتخلى عن االهتمام باألرضٌات، فإن طابع العمل اإل
وعدم اهتمامه إال بالحمٌمة وحدها وتواضعه، كل ذلن سوف ٌحتل أعظم جالء1 بحٌث تمودنا هذه التنمٌة إلى "العهد الثالث"1 
وفً نفس الولت، فإن الوعً سوف ٌتحرر تماماً من أسر ماضٌه، ولكنه سوف ٌحتفظ بالوفاء له ولٌس بالعموق والنكران1 

و تكملة "للعهد المدٌم"، فكذلن دٌن العمل، وهو الذي ٌتمثل فً البحث العلمً، هو تكملة واكتمال وكما أن "العهد الجدٌد" ه
 "للعهد الجدٌد"1 

ونرى من كل ذلن أن هذا المذهب هو تعبٌر عن فلسفة تؤمن إٌماناً لوٌاً بالمباطنة وبالواحدٌة1 ٌمول برنشفٌن إنه ال ٌوجد 
لمنطلمة الخاللة، التً تتوسع وتزدهر فً كل ٌوم بأشكال أعلى وأعلى من شًء خارج حرٌة العمل وال خارج حركته ا

 بعضها البعض، لكً تصل فً النهاٌة إلى الوحدة التامة للوع1ً
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 مدارس الفلسفة الكانتٌة الجدٌدة ..231

فة الكانتٌة ظهر االتجاه المثالً فً ألمانٌا فً الثلث األخٌر من المرن التاسع عشر المٌالدي، وخاصة فً هٌئة الفلس
 الجدٌدة1

 وٌمكن تعداد سبع مدارس كبرى فسرت مذهب األستاذ على أنحاء مختلفة، منها خمس مدارس للٌلة األهمٌة:
 
م(، وهً التً فسرت 2986-2939م، فردرٌن ألبرت النجه، 29:5-2932المدرسة الفٌزٌولوجٌة )هرمان هلُمهلتز، 21

 فٌزٌولوجٌة1 "الصور المبلٌة" عند كانت على أنها اتجاهات 
 
(، وهً التً لالت بإمكان لٌام 2:41-2959م، ٌوهانس فولكت، 2:23-2951المدرسة المٌتافٌزٌمٌة )أوتولبٌمان، 31

 مٌتافٌزٌمٌا نمدٌة1 
 
م(، وهً التً سارت فً اتجاه 2986م، رٌتشارد هونجز فالد ولد عام 2:35-2955المدرسة الوالعٌة )ألوئٌس ربل، 41

 د فً ذاته1 المول بوجود الموجو
 
م( الذي لال بأن العنصر المبلً الذي تحدث عنه كانت هو ذو طبٌعة 2:29-2969المدرسة النسبٌة عند جورج سٌمل )51

 نفسٌة وأنه نسب1ً 
 
 م(، التً تماربت بوضوح أكثر مع المدرسة الوضعٌة1 2:58-2974المدرسة النفسٌة )هانز ُكرنٌلٌوس، 61

 من أهمٌة، وٌنبغً المول إنها جمٌعاً لٌست من أتباع كانت على المعنى الصحٌح1 هذه المدارس الخمس لم ٌعد لها 
 

وعلى العكس، فإن المدرستٌن األخٌرتٌن من المدارس السبع أهم بكثٌر من الخمس األولٌات، وظلت نشطة وافرة النشاط فً 
 فترة ما بٌن الحربٌن، وهما تبمٌان مخلصتٌن لروح الفلسفة الكانتٌة1

 
 منهما هً المدرسة المنطمٌة )مدرسة ماربورج(1 ولى األ     *

 
 هً المدرسة المٌمٌة )وٌمال لها مدرسة جنوب غربً ألمانٌا، أو مدرسة بادن(1  والثانٌة     *

 
وهنان أخٌراً، مفكر مفرد، هو برونوباوخ، توصل إلى نوع من التركٌب التجمٌعً لهذٌن التٌارٌن األخٌرٌن، وهو ٌتعداهما 

 لولت الذي ٌطورهما فٌه1فً نفس ا
وهكذا فإن الحركة الكانتٌة الجدٌدة هً حركة ألمانٌة خالصة1 وإذا كانت لد وصلت فً فترة ما بعد الحرب الكبرى األولى 

إلى عصرها الخصب، إال أنها أخذت فً التراجع ابتداء من ولت الحرب العالمٌة الثانٌة، وجاءت االتجاهات الفٌنومٌنولوجٌة 
 المٌتافٌزٌمٌة لكً تحتل مكانها1والوجودٌة و

 المذاهب الرئٌسٌة المشتركة بٌن الكانتٌٌن الجدد ..231

 
 ٌشترن كل الكانتٌٌن الجدد فً عدة مفاهٌم أساسٌة هً التً تكون الخلفٌة الموحدة بٌنهم1

 
هو عندهم "المفكر" بألف 1وفً المحل األول، فإنهم ٌنتسبون جمٌعاً إلى كانت، الذي هو فً أعٌنهم أعظم الفالسفة طراً، و2

 والم التعرٌف1 وهكذا فإنهم ٌمبلون جمٌعاً مجموعة كبٌرة من موالفه األساسٌة1 
فهم ٌرفضون أوالً المنهج النفسً، وٌرفضون المٌتافٌزٌمٌا1 وهم ٌرون أن المٌتافٌزٌمٌا تبدو مستحٌلة وغٌر ممكنة، بٌنما 

وٌرى هذا المنهج ً أن ٌحل محله فً الفلسفة المنهج الترانسندنتال1ًالمنهج النفسً، وكل منهج تجرٌبً على العموم، ٌنبغ
 أن الفلسفة تنحصر فً جوهره افً تحلٌل الشروط المنطمٌة للمعرفة ولإلرادة1 

 
1فإنهم جمٌعاً، مثل كانت، "تصورٌون"، أي أنهم ٌنكرون، كل على النحو الذي ٌرتضٌه وحسب تنوعات المدارس، وجود 3

العمل عندهم إال ملكة تكوٌن الكل ابتداًء من عناصره، وهو ال ٌحوز لدرة غٌر لدرة التركٌب1 وعلى هذا  الحدس العمل1ً وما
 فال توجد معرفة لمضمون األشٌاء وال للجوهر1 
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1فهم جمٌعاً مثالٌون فً نظرٌة المعرفة: ففعل المعرفة ال ٌموم فً عملٌة إدران للموضوع، بل فً فعل خلك الموضوع1 4
 ن: "إن الموجود ال ٌوجد فً ذاته، إنما الفكر وحده هو الذي ٌنشأه"1وكما ٌمولو

 الكانطٌون الجدد وكانط 23123

ورغم أوجه االتفاق هذه، فإنه ٌرون أن "فهم كانت، ٌعنً تعدٌه")على حد لول مندلباند(، وال ٌخشى الكانتٌون الجدد من 
 ى حد لول ناتُرب(1 دفن جسم تلن الفلسفة، فلسفة كانت، من أجل إحٌاء روحها )عل

 
 والوالع أنهم ٌتعدون كانت من نواحً عدٌدة:

 
 ذلن أن مثالٌتهم أشد تطرفاً من مثالٌة كانت، ألنهم ٌرفضون وجود "الشًء فً ذاته"1    *

 
ملً كذلن، فإنهم ال ٌوافمون على اعتبار اإلحساس مصدراً أصلٌاً للمعرفة، وهم بهذا عملٌون أكثر تطرفاً فً مذهبهم الع   *

 من كانت1 
 

وحوروا فٌه بشأن  ولٌست هاتان المسألتان إال النماط األساسٌة بٌن نماط اختالفهم عن كانت1 ولد طوروا مذهب كانت 
 العدٌد من المسائل األخرى1

 مدرسة ماربورج 23124

ٌتوجه ممثلو مدرسة ماربورج "المنطمٌة" جمٌعهم باهتمامه ناحٌة العلوم الطبٌعٌة الدلٌمة1 ومع أنهم ٌهتمون أٌضاً فً 
نفس الولت بمسائل األخالق وحتى فلسفة الدٌن، إال أنهم دائماً ٌركزون أبصارهم على العمل النظري1 وأساس هذا كله أنهم 

 ناصر فلسفة كانت1 ٌعتبرون أن نمد العمل الخالص هو أهم ع
 

وهم ٌكملون االتجاه المثالً فً خط شدٌد التطرف والجذرٌة، حٌث هم ٌرفضون، مع سائر الكانتٌٌن الجدد، كون اإلحساس 
عامالً مستمالً من عوامل المعرفة1 إن اإلحساس عندهم ال ٌتعارض مع الفكر بإعتباره، أي اإلحساس، عنصراً أجنبٌاً خارجاً 

د كم مجهول ولابل للتحدٌد، كشأن عنصر "المجهول" فً الرٌاضٌات1 إن اإلحساس عندهم لٌس عنه، وإنما هو مجر
 "معطى" بل هو باألحرى "ممترح" على المعرفة، التً ٌنبغً علٌها أن تحدده هً، أي المعرفة، بنفسها1

 
تمدم متطور من األحكام، حكم وال ٌوجد حدس ٌموم به العمل فً رأي مدرسة ماربورج، والعلة فً هذا أن العمل ما هو إال 

وراء حكم، وموضوع العمل هو "منتج" من نتاج هذا النشاط1 والذي علٌنا أن نتحوط من الولوع فٌه هو أن نظن أن هذا 
النشاط الذي ٌموم به العمل هو من نوع النشاط النفسً، إنما هو تجمٌعات منطمٌة خالصة من تصورات1 وهذه التصورات 

ت منطمٌة1 وٌنتج من هذا أن كل موجود، بل الوجود كله، ٌختزل إلى نسٌج من العاللات المنطمٌة، هً نفسها مجرد عاللا
وبالتالً ٌنتفً أي مكان ألي عنصر ال عمل1ً ولد سمى البعض هذه النظرٌة باسم "المثالٌة المنطمٌة"، أو باسم "النظرة 

 المنطمٌة الشاملة"1

 موضوعٌة المعرفة 1أ ..231
كٌف ٌمكن إذاً تفسٌر موضوعٌة األحكام وتفسٌر معنى كلمة "الحمٌمة"؟ ٌجٌب المثالٌون من مدرسة فً هذا اإلطار، 

ماربورج على هذٌن التساؤلٌن بالرجوع إلى المموالت1 فهذه المموالت عندهم هً وجهات للنظر، هً لواعد منطمٌة ذات 
 حدد لٌمة حمٌمة األحكام: طبٌعة "لبلٌة" خالصة، أي أنها مستملة عن التجربة، وإنما هً التً ت

 
وهكذا ٌكون الحكم صحٌحاً )أي حمٌمٌاً( حٌن ٌنبنً متوافماً ومنسماً مع تلن المموالت، وٌكون فاسداً )أي كاذباً( حٌن ٌكون 

 فً تنالض معها1 إن المموالت هً شروط المعرفة1 وخارج المموالت ٌوجد من غٌر شن
أتباع مدرسة ماربورج موضوعٌة المعرفة بغٌر الرجوع إلى أي عنصر  فكر، ولكنه لٌس معرفة1 وعلى هذا النحو ٌفسر

 سواء كان متعالٌاً أم ال عملٌا1ً
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 األخالق 1ب ..231

وفٌما ٌخص مٌدان األخالق، فإن مدرسة ماربورج ترى أٌضاً أن المعاٌٌر األخاللٌة هً "لبلٌة" بالضرورة، أي أنها ال تولد 

هم هو، فً جوهره، منطك الواجبات، وكما هو الحال عند كانت، فإن هذا الواجب من أرض التجربة1 إن علم األخالق عند

بأن لمذهبهم  عندهم واجب شكلً محض، أي أنه بغٌر محتوى محدد1 ولكن أصحاب مدرسة ماربورج ٌختلفون عن كانت 

حاولة التوفٌك بٌن األخالق طابعاً اجتماعٌاً ٌتعارض مع االتجاه الفردي لألخالق الكانطٌة1 بل إن منهم من ذهب إلى حد م

 الكانتٌة واالشتراكٌة الماركسٌة1

 الدٌن 1ج ..231

وفٌما ٌخص مٌدان الدٌن، فإن مدرسة ماربورج ال تضفً علٌه أي أهمٌة خاصة، بل الدٌن عندهم مجرد صورة من صور 

أعلى أخاللٌاً، أو هو الغاٌة التً  النزعة األخاللٌة، وفً هذا اإلطار فإن اإلله، عند فٌلسوف مثل كوهٌن، ال ٌمثل إال مثالً 

 ٌتمركز علٌها العمل األخاللً بمعناه المحدد1

 مدرسة بادن 23125
إذا كانت مدرسة بادن )أو مدرسة جنوب غرب ألمانٌا أو المدرسة المٌمٌة( تشترن مع مدرسة ماربورج فً اعتناق األفكار 

 األساسٌة للكانتٌة الجدٌدة، إال أنها تختلف عنها اختالفاً جوهرٌاً وعلى أكثر من وجه1 
 

ة والتصروا علٌها وحدها، إنما بدأوا باعتبار أن ذلن أن أصحاب هذه المدرسة لم ٌتوجهوا باهتمامهم إلى العلوم الطبٌعٌ
الثمافة كل كامل، وبالتالً فإنهم وجهوا انتباههم إلى تطورها فخصوا التارٌخ باهتمامهم1 ومن الواضح عندهم تأثرهم الجلً 

 بالمذهب التارٌخً األلمان1ً 
 

ً نمد العمل النظري الخالص، بل فً نمد العمل ومن جهة أخرى، فإنهم ٌرون أن مركز الثمل فً الفلسفة الكانطٌة ال ٌموم ف
العمل1ً وإذا كانت مثالٌتهم حاسمة ومتطرفة مثلما هو الحال عند أصحاب مدرسة ماربورج، إال أنهم لٌسوا من أصحاب 
 االتجاه العملً المغالً، وإنما ٌمبلون بوجود عنصر ال عملً فً العالم1 وهم ٌرون أن الذي ٌمٌم الوجود الموضوعً لٌس

لوانٌن منطمٌة، بل هً لوانٌن لٌمٌة، أي ترتكز على المٌم1 ولهذا فإن مولفهم تعددي، كما أنهم ٌظهرون تفهماً أعمك 
 للمٌمة الخاصة بالدٌن1

وٌرى أصحاب مدرسة بادن أنه ال توجد حمٌمة متعالٌة خارج "الوعً بشكل عام"1 أما تفسٌر لٌام أحكام تعتمد على 
فً نفس الولت تدعً تمثٌل الحمٌمة وتدعً الموضوعٌة، فهو، أي هذا التفسٌر، ٌموم على أن تلن الحمائك المباطنة ولكنها 

األحكام تكتسب حمٌمتها وموضوعٌتها من وجود لٌم متعالٌة تحتوي على "وجوب الوجود"، وهكذا فإن الحكم ٌكون حمٌمٌاً 
 ل واجباً متعالٌا1ً )أي صحٌحاً أو صادلاً( حٌن ٌمابل وجوداً واجب الوجود، أي حٌن ٌماب

 
وهكذا فإن مذهب مدرسة بادن ٌمبل إذاً، كما نرى، بوجود مضمونات ال عملٌة، وال ٌذهب إلى حد اختزال الوجود بأسره إلى 
 طرائك منطمٌة1 ذلن أن أساس الوجود عندهم ٌتكون من لٌم مستملة عن العمل، بل ومستملة كذلن عن "الوعً بوجه عام"1

 المٌم 1أ ..231
المٌم الممصودة، فً العلم والمنطك واألخالق وفلسفة الفن والجمال، إلى غٌر ذلن، لٌست نسبٌة مطلماً، وإنما هً لٌم  وهذه

مطلمة1 إنها لوانٌن مباطنة للعمل، ولوانٌن نموذجٌة1 وهً تنتمً إلى عالم ثابت خالد، وهً لٌست موجودة، بل هً ذات 
هذه المٌم فئات ثالث: لٌم الحمٌمة، ولٌم الخٌر )فً مٌدان األخالق( ولٌم  لٌمة وحسب، بدون أن تكون والعٌة1 وهنان من

 الجمال1 وٌضع فندلٌاند فولها جمٌعاً المٌم الدٌنٌة1 
 

وأهم ما ٌمٌز هذه المٌم الدٌنٌة هو أنه ال ٌمكن التفكٌر فٌها إال إذا ربطناها إلى حمٌمة متعالٌة على العمل1 ونحن ال نستطٌع 
ه المتعالً بوسٌلة الفكر المنطمً الخالً من التنالض وحسب، وال ٌحتاج االعتماد فً هذا اإلله، الذي ال الوصول إلى اإلل
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تموم للمٌم الدٌنٌة لائمة إال به، ال ٌحتاج إلى أن نفهمه1 وهكذا نتعدى المباطنة الشاملة، وإن ٌكن ثمن ذلن هو مذهب دٌنً 
 ال عمل1ً

 فلسفة العلوم العملٌة 1ب ..231
انب نظرٌتهم فً المٌم، التً ٌستحمون بها أن نعتبرهم مؤسسٌن لفرع جدٌد من فروع الفلسفة، فإن فالسفة بادن إلى ج

 لدموا مشاركات ممتازة فً مٌدان فلسفة العلوم العملٌة1

عة"، أي أنها تضع لوانٌن )على ما ٌمول مندلباند(، أو تسٌر فً منهجها على أس اس فإذا كانت العلوم الطبٌعٌة "مشرَّ
التعمٌم )على ما ٌمول رٌكرت(، فإن العلوم العملٌة تتمٌز بأنها "مصورة" و"مفردة"1 إن هدف العلوم العملٌة لٌس إلامة 
لوانٌن عامة كلٌة، وإنما هدفها هو وصف الفردي والجزئ1ً ولكن المؤرخ ال ٌستطٌع أن ٌنكب باهتمامه على أي موجود 

ٌفترض حكماً لٌمٌاً، وهكذا فإن أساس كل العلوم العملٌة، فً رأي مدرسة بادن،  جزئً، فإن علٌه أن ٌختار، وهذا االختٌار
 هو تمدٌر وتموٌم1 

 
ولد تساءل رٌكرت عن كٌفٌة تفسٌر العاللات المتبادلة بٌن العالمٌن، عالم الولائع وعالم المٌم، وانتهى إلى أن هذه العاللات 

لمٌن كلٌهما1 هذه الدائرة ٌسمٌها رٌكرت "العالم الثالث" وٌسمً العاللات غٌر ممكنة إال بوسٌلة دائرة مختلفة عن هذٌن العا
 التً تتألف منها "بتكوٌنات المعانً"1 والذي ٌمابل هذا العالم الثالث هو الثمافة1

 برونو باوخ ..231
ربورج ٌعتبرون ٌأتً باوخ من مدرسة بادن، ولكنه مع ذلن ٌنفصل عنها بشأن أكثر من مسألة واحدة1 فإذا كان أصحاب ما

أن مركز فلسفة كانت هو نمد العمل النظري الخالص وأصحاب بادن ٌعتبرون أنه نمد العمل العملً، فإن باوخ ٌرى أن الكتاب 
 الثالث الهام لكانط هو أهم مؤلفاته، وأنه هو الذي ٌحتوي على خالصة فلسفته وٌمدم معناها الحمٌم1ً 

 
حاسماً بالتعال1ً فهو ال ٌتحدث عن التركٌب المبلً وحسب، وإنما تحدث كذلن  والمولف األساسً لباوخ مولف ٌأخذ أخذاً 

عن لانون التركٌب1 وهو بهذا ٌصل إلى مذهب موضوعً أكثر تطرفاً من موالف المثالٌٌن الكانطٌٌن اآلخرٌن بخصوص 
الموضوعٌة هً التً الموضوعٌة1 وهكذا ٌمٌز باوخ بٌن صحة األحكام وصحة العاللات الموضوعٌة، وصحة العاللات 

 تؤسس صحة األحكام1 
 

أما الذات المتعالٌة فإن باوخ ال ٌتصورها، على طرٌمة رٌكرت، على أنها مركز الوعً الذي ال ٌختزل إلى ما هو أبسط منه، 
 وإنما على أنها نظام، أو مجموع شروط الموضوعات، فهً ذات موضوعٌة، ولكنها لٌس لها من الذات غٌر االسم1 

 
ًء من موضوعٌته المثالٌة طور باوخ مذهباً فً الجدل، ٌشبه مذهب هٌجل فً الجدل بعض الشًء1 وهو ٌرى أن وابتدا

"تصورات" الجدل، أي لوانٌن تشكٌل الموضوع، لٌست ثابتة متصلبة، وأنها هً حركة دائبة1 إن العالم المادي فً تطور 
هرٌة هً أٌضاً فً تطور دائم1 هذه الموانٌن فً مجملها تحمل دائب، ولكنه لٌس وحده فً هذه الحال، فموانٌن العالم الجو

اسم "المثال" أو "الفكرة" و"الفكرة" عند باوخ لٌست مجرد تصور منظم، كما هو شأنها عند كانط، بل هً وحدة 
 موضوعٌة للصور المنطمٌة الكلٌة الالنهائٌة1

 الخالصة ..231
 أدرن المثالٌون ما لم ٌدركه التجرٌبٌون:

 
 إن العمل ٌختلف اختالفاً جذرٌاً عن المادة، وال ٌمكن تفسٌر العمل بالمادة وإرجاعه إلٌها1 21
 
 إن المانون المنطمً أو األخاللً ال ٌمكن أن ٌموم على عملٌة نفسٌة )على األلل عند الكانتٌٌن الجدد1 31
 
 إن فعل المعرفة لٌس مجرد استمبال سلبً لالنطباعات1 41
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 لمثالٌٌن هو االفتمار إلى فهم العالم المادي، الذي ٌختزلونه فً النهاٌة إلى محض ظاهر أو وهم1 إن ما ٌمٌز سائر ا
 

كما أنهم فً معظم األحٌان، وكحال التجرٌبٌٌن، غٌر لادرٌن على تمدٌم الحلول للمشكالت الفعلٌة الجادة لإلنسان من حٌث 
ال ٌهتمون به، فٌما عدا مدرسة بادن، أي اهتمام وال هو إنسان1 وٌالحظ هذا على الخصوص فً مٌدان الدٌن، الذي 

 ٌظهرون بإزائه أي تفهم1

 أسئلة للتموٌم:

 اشرح معنى المثالٌة عند برنشفٌن. -

 مٌز بٌن جهتً الحكم عند برنشفٌن. -

 ما أهمٌة الحكم التحلٌلً الرٌاضً عند برنشفٌن؟ -

 صنف درجات حٌاة العمل عند برنشفٌن. -

 برنشفٌن.استنتج معنى دٌن العمل عند  -

 اشرح فلسفة ماربورج  مبٌناً أهمٌة العمل النظري. -

 وضح معنى كلمة الحمٌمة فً مدرسة ماربورج. -

 ما معنى لبلٌة األخالق عند ماربورج؟ -

 بٌن معنى فلسفة العلوم العملٌة. -

 لارن بٌن المثالٌٌن و التجرٌبٌٌن. -

 أسئلة للمنالشة و الحوار:

تفاعلنا فً الحٌاة الٌومٌة و أسالٌب انتاجنا لوسائل معٌشتنا، وهً متغٌرة ٌرى المادٌون أن أخاللنا هً نتاج 
 مع تغٌر الحٌاة. فً حٌن ٌرى المثالٌون أن أخاللنا لوانٌن عملٌة لبلٌة و ثابتة.

 نالش ذلن مع زمالئن و بٌن مولفن و ادعمه بالبراهٌن و األدلة.
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 المفاهٌم األساسٌة:

 –الاااءك    –المااا د   –العقااا   –الحاااد   –الدٌم مااا   –علااال الحٌااا    –الصاااٌر ر   –الحركااا   –الحٌااا   
 –الغرٌااا    –التطااا ر الد عااا  الحٌ ٌااا   –الاااءاكر  الص لصااا   –الاااءاكر  المٌك يٌكٌااا   -الاااءاكر  –الم هٌااا  

 –الدٌ يااا  النااا كي   –األصاااال الميةتحااا   –األصاااال الميغلقااا   –الحركااا  الط  طااا   –الحركااا  الصااا عد  
 الدٌ ي  المٌك يٌكٌ .

 

 األهداؾ الخاصة:
 ٌحدد معيى مةط ل الحٌ     لين   لةلنة  الحٌ  . -

 ٌشرح أهل الصص ئص الع م  لةانة  الحٌ  . -

 ٌ ضح العاق   ٌن الدٌم م    الحد  عيد  رغن ن. -

 غن ن.ٌمٌ   ٌن العق    الحد  عيد  ر -

 ٌق رن  ٌن الءاكر  المٌك يٌكٌ    الءاكر  الص لص . -

 ٌشرح الحٌ    التط ر عيد  ٌرغن ن . -

 ٌحدد ي عً الحرك  عيد  ٌرغن ن . -

 ٌق رن  ٌن األصال الميغلق   الميةتح  عيد  ٌرغن ن . -

 ٌحدد معيى الدٌ ي  الن كي   الدٌ ي  المٌك يٌكٌ  عيد  ٌرغن ن . -

 
 :مدخل اشكالً 

ي  ريااا  م ٌقااادر علاااى تيااا    أ اااو لحستااا   م ٌيشاااد  لاااى مااا    م ٌنتشااار  ألن  الحٌااا ان م ٌملاااً  عٌااا 
ح اناا  م ٌتااارً لاا  أواااراي لك ياا  مماااتني  غرٌ تاا  ر  ريااا  م ٌملااً ءاكااار  ر  منااتق اي .  ألن مااا  ٌقاا  تحااا   

ي .    ألي  كءلً ك ن حٌ اي 
يااا   متاااى ق  ليااا س   أينااا ن أمكااان ليااا  أن يت اااٌن   ضااا ح د ر الااا ءاكر   اااً تشاااك   عاااً اأينااا ن ر  أل 

 كءلً ك ن اين ن . 

 
 أسبلة استكشافٌة :

 م  عاق  ال عً   لءاكر   ً تشك  امين ن . -

 م  الةرل  ٌن امين ن  الحٌ ان   و م  تأمل  . -

 ه  ترى أن امين ن ٌمتلً يمط غرٌ ي  ً نل ك  . -

 ه  ترتٌب المنتق   ٌرت ط   لءاكر   رأًٌ . -

 
 : ممدمة –الحٌاة  فلسفة .311

بٌنما تجعل الفلسفة التجرٌبٌة والمادٌة مركز بحثهما معرفة المادة، وبٌنما ٌدور المذهب المثالً حول مفهوم "الفكرة" 
 أو "المثال"، فإن الفالسفة الذٌن نعرض لهم اآلن ٌحاولون تفسٌر الوالع كله بوسٌلة مفهوم الحٌاة1 

 
ولٌس هذا وحده هو الذي ٌمٌزهم، وإنما ٌمٌزهم على األخص عن التجرٌبٌٌن والمثالٌٌن اهتمامهم بتحطٌم اإلطار العام 

الوحدة التعلیمیة الثالثة عشر
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 للفلسفة األوروبٌة "الحدٌثة" 
م1(، وإطار الفلسفة الكانتٌة بوجه خاص1 وفالسفة الحٌاة ٌعتزلون كذلن اعتزاالً أساسٌاً النزعة 3011-3311)

 م عن المثالٌة سواء بسواء1المٌكانٌكٌة لدر بعده
 

 الخصابص العامة –فالسفة الحٌاة  .311

 على الرؼم من االختالفات الموجودة بٌن فالسفة هذا التٌار فإنهم ٌجتمعون على األمور التالٌة:
 
أنهم ال ، أنهم جمٌعاً "فعلٌون" على نحو مطلك، فعندهم ال ٌوجد إال الحركة والصٌرورة والحٌاة1 ونخص بالذكر أوالً  *  

ٌنظرون إلى الوجود والمادة وما شابه، أال على أنها من فُضالة الحركة1 وتعبر عنهم جمٌعاً هذه العبارة للفٌلسوؾ الفرنسً 
 برجسون التً توجز حدساً ٌشتركون فٌه كلهم: "هنان فً الصٌرورة أكثر مما هنان فً الوجود"1 

 
  *  ً عندهم أن علم الحٌاة )البٌولوجٌا( فً أهمٌة الطبٌعة عند أصحاب ، هم ٌتصورون الوالع على نحو "عضوي"، وثانٌا

المادٌة العلمٌة1 وٌموم علم التارٌخ عند بعض فالسفة الحٌاة من أتباع مدرسة دلتاي، ٌموم بدور هام هو اآلخر1 وعلى كل 
 حال، فإنهم ٌرون أن العالم لٌس آلة، إنما هو على العكس حٌاة عاملة فاعلة1 

 
  *  ً ٌعتمد فالسفة الحٌاة على هذا المولؾ البٌولوجً من أجل بناء مذهبهم الخاص فً المعرفة1 وهم جمٌعاً فً هذا ، ثالثا

الشأن ال عملٌون، وتجرٌبٌون على الصراحة1 وأكثر ما ٌرفضون رفض التحرٌم هو "التصورات"، "الموانٌن المبلٌة"، 
أن ٌكون المنهج العملً هو منهج الفلسفة، إنما منهجها  "االستنباطات المنطمٌة"1 ذلن أنهم ال ٌمبلون على أي نحو

 ووسٌلتها هو الحدس والنشاط والفهم الحً للتارٌخ1 
 
  *  ً ، كذلن فإنهم، بصفة عامة، لٌسوا "ذاتٌٌن"، بل ٌمبلون، على عكس أصحاب المذهب الذاتً، بوجود حمٌمة رابعا

 ٌطرحون بؽٌر مهادنة المثالٌة الترانسندنتالٌة والمثالٌة المطلمة1  موضوعٌة تتعدى الذات العارفة وتستمل عنها1 ولهذا فإنهم
 
  *  ً ، وأخٌراً، فإن معظم فالسفة الحٌاة ٌظهرون مٌالً واضحاً للمذهب التعددي ولالتجاه الشخصانً، وإذا كان هذا خامسا

كن أن ٌفسر على أنه رد فعل ضد المٌل ال ٌتسك دوماً مع مذهبهم األساسً فً تطور الحٌاة، إال أنه، أي ذلن المٌل، ٌم
 الواحدٌة المادٌة أو المثالٌة1

 

 مدارس فلسفة الحٌاة .311
 وٌمكن، فً داخل فلسفة الحٌاة، أن نمٌز بٌن أربع مدارس مختلفة:

 
 مدرسة الدفعة الحٌوٌة عند برجسون1     *

 
 البراجماتٌة األمرٌكٌة واإلنجلٌزٌة1     *

 
 ي1 المذهب التارٌخً عند دلتا    *

 
 فلسفة الحٌاة األلمانٌة1      *

 
وسوؾ نجمع دراسة التٌارٌن األخٌرٌن معاً، ونفصل بٌن دراسة برجسون والبرجسونٌٌن1 وهكذا ندرس هذه التٌارات فً 

 ثالثة أجزاء1 
 
 برجسون     *

 
 البراجماتٌة والبرجسونٌون    *

 
 فلسفة الحٌاة األلمانٌة والمذهب التارٌخ1ً    *
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 أصول فلسفته -برجسون  هنري .311

م( هو أهم ممثلً "فلسفة الحٌاة" الجدٌدة وأكثرهم جدة وأصالة، وهو الذي لدم أكمل صورة 3393-3283هنري برجسون )
 لتلن الفلسفة1 ولكنه إذا كان لد انتهى إلى أن ٌكون على رأس تلن الحركة، فإنه لم ٌكن مع ذلن المؤسس لها1 

 
، فإن كتاب بُلْندل "العمل" سبك فً الظهور كتاب برجسون عن "المعطٌات المباشرة"، كما وإذا التصرنا على فرنسا وحدها

 أن لوروا، الذي سٌصبح من بعُد من أتباع برجسون، سبمه إلى الهجوم على التٌار المٌكانٌك1ً 
 
لشخصانً للفلسفة الفرنسٌة والوالع أن كل هذه الحركة الفلسفٌة الفرنسٌة إنما تعد امتداداً للتوجه الروحانً اإلرادي وا 

-3211م(، وجول الشلٌٌه )3311-3231الذي افتتحه مٌن دي بٌران، وأّصله على الخصوص كل من فٌلكس رافٌسون )
 م(، وهو الذي كان برجسون تلمٌذاً له1 3313-3298م(1 وأمٌل بوترو )3332

 
لن بتٌار "نمد العلم" كذلن فإنه أخذ الكثٌر من ولكن برجسون لم ٌتأثر بهؤالء الفالسفة الفرنسٌٌن وحدهم، إنما تأثر كذ

المذاهب التطورٌة والنفعٌة فً الفلسفة اإلنجلٌزٌة فً المرن التاسع عشر المٌالدي1 وهو ٌمول هو نفسه إنه كان ٌبدو له 
خرجت  فً بداٌة اشتؽاله بالفلسفة أن فلسفة هربرت أسبنسر هً وحدها التً تتطابك مع الوالع، وٌضٌؾ أن فلسفته إنما

 من محاولته التعمك فً أساسٌات نظام أسبنسر1

 منشوراته –هنري برجسون  .311
 لد أظهر برجسون تأمالته فً أربعة كتب على وجه الخصوص، وهً التً تدل على منحى تطوره الروح1ً 

 
ً المعرفة، بٌنما م(، ٌحتوي على نظرٌته ف3223ذلن أن كتابه األول، "رسالة فً المعطٌات المباشرة للوعً" )ظهر عام 

م( 3311م(نظرٌته فً علم النفس، وٌعرض "التطور الخالق" )ظهر عام 3230ٌعرض كتابه "المادة والذاكرة" )ظهر عام 
م( ٌعرض 3311مٌتافٌزٌماه المؤسسة على البٌولوجٌا التأملٌة، وفً كتابه األخٌر الهام "منبعا األخالق والدٌن" )ظهر عام 

 ه الدٌنٌة1 نظرٌته فً األخالق وفلسفت
 

ولد اللت كل هذه األعمال نجاحاً لٌس له مثٌل، وٌعود هذا النجاح لٌس إلى أن برجسون لد عرض فٌها فلسفة جدٌدة بالفعل 
وتمابل أعمك االحتٌاجات الروحٌة لعصرها وحسب، بل وكذلن إلى أن برجسون ٌعرض فٌها أفكاره فً لؽة ذات جمال نادر1 

م1 جابزة نوبل فً األدب1 لمد ضم برجسون إلى وضوح أفكاره العظٌم، وتعبٌراته 3311ام وهذا هو السبب فً أنه تلمى ع
الدلٌمة فً تمٌٌزها بٌن الفروق اللطٌفة، ولدرته التخٌلٌة الرابعة، ضم إلى هذا كله رصانة فلسفٌة نادرة النظٌر وممدرة 

 جتها بحوث ودراسات مستفٌضة وشالة1 جدلٌة بؽٌر مثٌل1 أضؾ إلى هذا كله أن كتبه تعتمد على معارؾ لوٌة أنت
 
وهكذا أصبح بإمكان برجسون أن ٌتعدى المذهب الوضعً وأن ٌجعله ٌتراجع، وأن ٌتعدى كذلن المذهب المثالً للمرن  

التاسع عشر المٌالدي، لٌعلً فولهما تٌار فلسفة الحٌاة1 إن برجسون هو أحد الرواد الذٌن خلموا الفلسفة األوربٌة الجدٌدة 
 لمرن العشرٌن المٌالدي1فً ا

 

       الدٌمومة والحدس .311

 (*3*الدٌمومة والحدس )                                                      
 

 الرأي المشترن الذي علٌه الناس، وٌؤٌدهم العلم، أن خواص العالم هً: االمتداد والتعداد العددي والحتمٌة السببٌة1
 

أخرى، أن العلم الطبٌعً ال ٌدرس الحركة، وإنما هو ٌدرس وحسب الموالع المتتالٌة التً تمع  وٌرى برجسون، من جهة
فٌها األجسام، كما أنه ال ٌدرس الموى، وإنما هو ٌدرس وحسب نتابجها ومعلوالتها، وهكذا فإن صورة العلم عن العالم 

 ة1تفتمد، فً رأي برجسون، بالكلٌة إلى الحركة )الدٌنامٌة( وإلى الحٌا
 

وٌرى اإلنسان العادي أن العالم ٌتكون من أجسام صلبة ذات امتداد، وأجزاؤها تتجاور إلى جوار بعضها البعض، وأنه أي 
العالم، ٌتمٌز بخاصة المكان المتجانس كل التجانس وبخاصٌة الفواصل المحددة التً تفصل بٌن األشٌاء فً المكان، كما أن 

 لوانٌن ال تتبدل1 كل األحداث محددة مسبماً تحت سلطان
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أما الزمان، على النحو الذي ٌدركه علٌه العلم، فما هو فً نهاٌة األمر إال مكان فً الوالع، وحٌن ٌزعم العلم أنه ٌمٌس 
 الزمان، فإن الذي ٌمٌسه إنما هو فً الحك المكان1

 
ٌمول إننا نستطٌع أن نكتشؾ فً وهكذا ٌدرن الحس المشترن، من جهة، والعلم، من جهة أخرى، العالم، أما برجسون فإنه 

 أنفسنا، وإن ٌكن ذلن بعد جهد وتعب من ؼٌر شن، نوعاً مخالفاً تماماً من الحمٌمة1
 

هذه الحمٌمة تتمٌز بموة مكثفة كٌفٌة، وهً تتكون من عناصر ؼٌر متجانسة على اإلطالق، ولكنها مع ذلن ٌتداخل بعضها 
 نها بذاته، أخٌراً فإن هذه الحمٌمة الداخلٌة تتمتع بالحرٌة1والبعض إلى درجة أنه ٌصعب أن نمٌز كل عنصر م

                                         
 

 (* 1*الدٌمومة والحدس )                                                     
 *العمل والمادة*                                                         

 
اإلنسانٌة التً تمابل المادة المكانٌة هً الذكاء أو العمل، والذي ٌمٌزه، فً رأي برجسون، هو أنه متجه دوماً نحو  الملكة

الفعل والعمل1 إن العمل هو الذي ٌوجه العمل بشكل مباشر1 وحٌث أن اإلنسان ٌحتاج إلى صنع أشٌاء محددة تحدٌداً لاطعاً، 
جسمً الثابت، ؼٌر العضوي، المتجزأ1 إن العمل ال ٌدرن إدراكاً واضحاً ؼٌر لذلن فإن الموضوع األساسً للعمل هو ال

 الثابت1 
 

والمادة هً المٌدان الذي ٌعمل علٌه العمل، والعمل ٌتلمى المادة لكً ٌحٌل األجسام إلى أدوات، فهو، أي العمل، العضو 
  الممٌِّّز "لإلنسان الفاعل" وهو مكٌؾ فً جوهره لكً ٌموم بصنع األدوات1

 
وبفضل اتحاده الجوهري مع المادة، فإن الذكاء أو العمل ال ٌدرن، فً مٌدان المادة، الظواهر وحسب، وإنما هو ٌدرن أٌضاً 
ماهٌات األشٌاء1 وبهذا فإن برجسون ٌهجر المذهب الظواهري سواء عند كانت أو عند الوضعٌٌن، وٌنسب إلى العمل، فً 

 الماهٌة1  شأن مٌدان الجسمٌات، المدرة على معرفة
 

وٌرى برجسون أن العمل تحلٌلً أٌضاً، أي أنه لادر على أن ٌحلل كل نظام إلى لوانٌنه ثم ٌعٌد تركٌبها من جدٌد1 وٌتمٌز 
 العمل بالوضوح والمدرة على التمٌٌز بٌن األشٌاء1 

 
هً الحٌاة1 ذلن أن العمل وفً نفس الولت، فإن العمل ٌختص أٌضاً بعدم المدرة، بالطبٌعة، على فهم الدٌمومة الحمة، و

مشكل على نموذج المادة، ولهذا فإنه حٌن ٌحاول فهم الدٌمومة فإنه ٌموم بنمل األشكال والصور التً تختص بها المادة، من 
إمتداد ولابلٌة للعد والحساب والوضوح والتحدٌد الحتمً، ٌموم بنمل هذه األشكال إلى عالم الدٌمومة1 وهكذا فإنه ٌمطع 

ٌوي الفرٌد وٌدخل علٌه الال استمرار والمكان والضرورة1 بل إن العمل، فً رأي برجسون، ؼٌر لادر حتى على التٌار الح
 إدران الحركة المحلٌة البسٌطة، وهو ما تشهد به مفارلات زٌنون المشهورة1

                                      
 (*1لدٌمومة والحدس )*ا                                                 

 
 هذا عن إدران المادة1 أما إدران الدٌمومة فإن ال وسٌلة له إال الحدس1 بالحدس تعرؾ الدٌمومة معرفة مباشرة ومن باطننا1 

 
وخصابص الحدس هً على الضد من خصابص العمل أو الذكاء1 إن الحدس هو عضو "اإلنسان المتأمل"، وبالتالً فإنه 

لعملٌة1 موضوع الحدس هو المتحرن، هو العضوي، ما هو فً حركة وتطور، إنه وحده الذي ٌدرن لٌس فً خدمة الحٌاة ا
 الدٌمومة1 

 
وبٌنما العمل ٌحلل وٌفكن من أجل اإلعداد للعمل، فإن الحدس رؤٌة بسٌطة ال تفكن وال تركب، بل ترى الدٌمومة فً 

ا لد تعودنا عادة شدٌدة على استعمال العمل، فٌلزمنا حمٌمتها1 ولكن الحدس لٌس مما ٌمكن الوصول إلٌه فً ٌسر، ألنن
تحمٌك عودة عنٌفة إلى دواخلنا، وهً عودة باطنٌة تتعارض مع مٌولنا الطبٌعٌة التً اعتدنا علٌها، وذلن من أجل أن 

 نستخدم لدرتنا على الحدس، ولن نستطٌع استخدامه إال فً اللحظات الموافمة، وما أندرها وما أسرعها1
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 مٌادٌن الحٌاة .311
 بإٌجاز فإن هنان مٌدانٌن:

 هنان من جهة مٌدان المادة المكانٌة الصلبة، وهً تمابل العمل المتجه إلى العمل1    * 

 وهنان من جهة أخرى، مٌدان حٌاة الوعً الذي ٌعٌش فً دٌمومة، وٌمابله الحدس1    *

 

مى أمام الفٌلسوؾ من أداة ؼٌر الحدس1 والمعارؾ التً إن العمل ٌتجه نحو العمل، ونحو العمل وحده، وبالتالً فال ٌب

ٌحصل علٌها باستخدام تلن األداة ال ٌمكن التعبٌر عنها بأفكار واضحة ومحددة، كما أنه من ؼٌر الممكن استخدام البراهٌن 

ر بحدس مشابه فً هذا اإلطار1 ٌبمى شًء واحد ممكن أمام الفٌلسوؾ ٌستطٌع أن ٌفعله، وهو أن ٌعٌن اآلخرٌن على الشعو

 لحدسه1 وهذا هو ما ٌفسر ثراء كتبات برجسون بالصور الموحٌة والخٌاالت والتشبٌهات1

 نظرٌة المعرفة .311

 ٌطبك برجسون منهجه الحدسً أكثر ما ٌطبمه، وفً المحل األول، على مٌدان مشكالت نظرٌة المعرفة1 
 

 آلن:ٌمول برجسون إن حلوالً ثالثة لد لدمت لتلن المشكالت حتى ا
 
 الثنابٌة الشابعة المعتادة1              *

 
 المذهب الكانت1ً                 *

 
 المثالٌة1    *

 
ولكن هذه الحلول الثالثة كلها تموم على أساس مشترن هو المول الخاطا بأن اإلدران الحسً والذاكرة وظٌفتان تأملٌتان 

هذا بٌنما الوالع أنهما وظٌفتان عملٌتان تماماً، وخاضعتان على وجه خالص، وأنهما مستملتان عن الفعل والعمل، 
لممتضٌات الفعل والعمل1 أما الجسد، فما هو إال مركز للعمل والفعل1 وٌنتج عن هذه االعتبارات والمبادئ أن اإلدران الحسً 

 ضرورٌة من أجل العمل1 ال ٌصل إال إلى جزء وحسب من الوالع، وما هو، أي اإلدران الحسً، إال جمع منتخب من الصور ال
 

والمثالٌة تخطا، ألن األشٌاء )الموضوعات( التً ٌتكون منها العالم هً صور حمٌمٌة، ولٌست، كما تدعى المثالٌة، مجرد 
عناصر فً الوع1ً وتخطا الوالعٌة العادٌة ونظرٌة كانت، حٌن ٌضعان ما ٌتوسط بٌن الوعً والوالع الخارجً، أال وهو 

لذي ٌعتبرانه عنصراً محاٌداً ومستمالً فً طبٌعته عن الوعً وعن األشٌاء معا1ً إن الوالع، فً رأي المكان المتجانس، ا
 برجسون، أن المكان ما هو إال شكل حدسً، ال ٌتناسب إال مع العمل اإلنسانً وحسب1 

 
 وتعتمد نظرٌة المعرفة البرجسونٌة على أساس من نظرٌة سٌكلوجٌة محددة1 

المادٌة أول ما ٌرفض، وهً التً تستمد كل لوتها من والعة أن الوعً تابع للجسم، وهو زعم ذلن أن برجسون ٌرفض 
 خاطا خطأ من ٌمول، حٌن ٌرى ثوباً ٌتماوج وٌمع مع المشجب المعلك علٌه، إن الثوب والمشجب واحد ونفس الشًء1

 علم النفس .311
الفٌزٌولوجٌة وال حتى صلة التوازي، وحتى هذا التوازي، وٌرى برجسون أنه ال توجد صلة بٌن الظواهر النفسٌة والظواهر 

على فرض وجوده، ال ٌبرهن على شًء1 والدلٌل على هذا هو الذاكرة الخالصة ذلن أن برجسون ٌمٌز بٌن نوعٌن من 
 الذاكرة:

 
 ، جسمٌة، تموم فً مجرد تكرار الوظابؾ على نحو أتوماتٌك1ً *   ذاكرة مٌكانٌكٌة

 
 تموم على هٌبة صور الذكرى1 ، *   وذاكرة خالصة
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وٌرفض برجسون أن ٌربط بٌن الذاكرة والدماغ، وهً العضو الذي ٌمدمه المادٌون على أنه مركز الذاكرة1 وٌمول إن 
 الذاكرة لٌست إدراكاً حسٌاً ولد ضعؾ، وإنما هً ظاهرة مختلفة اختالفاً جوهرٌاً عن اإلدران الحس1ً

محل محدد فً الدماغ، إذن الختفت أجزاء كاملة من الذاكرة فً حالة حدوث إصابات وٌمول برجسون إنه لو كان للذاكرة 
معٌنة فً المخ1 وٌرى برجسون أن األولى أن نشبه الدماغ بالمكتب المكلؾ بتوصٌل اإلشارات والرسابل من جهة أخرى1 

 إن وظٌفة الدماغ لٌست المٌام بواجبات الحٌاة الروحٌة بالمعنى الدلٌك1

 النفس االرتباطًعلم  ..311

أما علم النفس االرتباطً فإنه ٌموم على خطأ مزدوج، هو تصور الدٌمومة وكأنها مكان، وتصور األنا وكأنه مجموع من 
أشٌاء على هٌبة مادٌة1 نفس هذه األخطاء تؤدي كذلن إلى المول بالحتمٌة السٌكلوجٌة، التً تتصور الدوافع وكأنها أشٌاء 

 وتتصور الزمان وكأنه طرٌك فً المكان، ومن ثم تنكر الحرٌة1 تمع معاً فً نفس الولت، 
 

ولكن الحمٌمة، عند برجسون، أن شخصٌتنا ككل هً منبع ومصدر أفعالنا، والمرار الذي نصدره ٌخلك وٌبدع شٌباً جدٌداً لم 
 ٌكن من لبل، والفعل إنما ٌخرج عن الذات، وعن الذات وحدها، وبالتالً فهو حرٌة كاملة1

 
ان هنان من ٌنكر هذه الحمٌمة رؼم وضوحها وضوح البداهة المباشرة، فإن علة هذا أن العمل أو الذكاء ٌبنً "ذاتاً" وإذا ك

سطحٌة، تشابه الجسم وعلى مثاله، وهذا ٌخفً العمل الذات الحمٌمٌة العمٌمة وٌضع علٌها الؽطاء، بٌنما الذات الحمة خلك 
 ودٌمومة وال شًء ؼٌر ذلن1

 التطورالحٌاة و ..311

هنان مذهبان تملٌدٌان حاول بهما الفالسفة تفسٌر الحٌاة: المذهب المٌكانٌكً والمذهب الؽابً، وكالهما، فً رأي برجسون، 
 على خطأ سواء بسواء1 

 
وٌرى المذهب األول، المٌكانٌكً، أن الكابن الحً، أو الكابن العضوي، ما هو إال آلة تحددها فً المحل األول لوانٌن عملٌة، 

بٌنما ٌرى المذهب الثانً، الؽابً، أن هنان خطة محددة ٌسٌر على هداها العالم1 وكال المذهبٌن ٌؽالً، على نحو أو آخر، 
فً أهمٌة العمل أو الذكاء، هذا بٌنما ٌرى برجسون أن العمل مصنوع للعمل ال لمعرفة الحٌاة1 لذلن ٌنبؽً على الفلسفة أن 

 ، والمٌكانٌكٌة على األخص، ألنها تنكر أوضح المعطٌات1 تتعدى المٌكانٌكٌة والؽابٌة كلٌهما
 

وكما كان الحال مع مشكلة العاللة بٌن النفس والجسم، فإن برجسون ٌالحظ فً إطار مشكلة الحٌاة ظاهرة تبرهن على خطأ 
ؼاٌة التباٌن1  المذهب المٌكانٌك1ً وتتلخص هذه الظاهرة فً تكون أعضاء حٌة ذات بنٌات متشابهة ولكن فً فروع متباٌنة

ومثال ذلن حالة العٌن عند الحٌوانات الرخوٌة وعند الحٌوانات الفمرٌة، حٌث اختلؾ خط التطور فً كل حالة عن األخرى 
 حتى من لبل أن ٌكتسب ذلن النوع أو تلن المدرة على اإلبصار1 

 
لواها فً ممرات مسدودة، أو لد تعود إن الحٌاة، فً رأي برجسون، ال تسٌر على المنطك، وهً تخطا أحٌاناً، ولد تتجمع 

إلى الوراء أحٌانا1ً ومع كل ذلن، فإن االندفاعٌة الحٌوٌة الكلٌة على مستوى الكون تستمر فً مسٌرتها وتبمى لابمة1 ومن 
 أجل أن تزدهر الحٌاة، فإن "الدفعة الحٌوٌة" تفرع نفسها إلى فروع متنوعة1 

 
باتً وحٌوي حٌوان1ً وتتراكم الطالة عند النبات تراكماً مباشراً، لٌموم الحٌوان بالنهل وهنان أوالً االنمسام الكبٌر إلى عالم ن

 منها، ولٌحولها إلى مادة ٌتفجر منها العمل الحر1 
 ولكن النبات مربوط إلى األرض، ووعٌه ثمٌل ال ٌزال، وال ٌبدأ الوعً فً التٌمظ إال فً عالم الحٌوان1 

 ٌػ نفسها، مرة أخرى، فً عالم الحٌوان فً اتجاهٌن مختلفٌن، كما لو كانت ثم تموم "الدفعة الخالفة" بتفر
تحاول منهجٌن مختلفٌن: فً االتجاه األول تصل إلى االكتمال فً نوع الحشرات االجتماعٌة، وفً االتجاه الثانً تصل إلى 

 االكتمال فً نوع اإلنسان1 
ٌعة والمرونة عن طرٌك "الؽرٌزة"، أي ملكة استخدام األدوات، من الجهة األولى، تسعى الحٌاة إلى اكتساب الحركة السر

أو األعضاء، العضوٌة بل وخلمها خلما1ً والؽرٌزة تعرؾ موضوعاتها عن طرٌك التعاطؾ، ومن الداخل، وهً حٌن تعمل 
 تعمل بؽٌر خطأ وعمالً واثماً، ولكن عملها دابماً على وتٌرة واحدة، أي "واحدي الطرٌمة"1 
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حٌوانات الفمرٌة، فاألمر مختلؾ، حٌث ٌبدأ الذكاء أو العمل فً النمو، فً ممابل الؽرٌزة، والعمل هو ملكة صنع أما عند ال

األدوات ؼٌر العضوٌة1 والعمل، بحكم طبٌعة جوهره العمٌك، ٌتجه، لٌس إلى األشٌاء، بل إلى العاللات، إلى األشكال 
ل، بل ٌعرفها من الخارج1 وفً ممابل ذلن، فإن هذه األشكال الفارؼة والهٌبات1 ولذلن، فإنه ال ٌعرؾ موضوعاته من الداخ

ٌمكن أن تمتأل بأشٌاء ال نهاٌة لعددها وبحسب إرادة العمل1 والعمل الكامل ٌتجاوز حدوده األصلٌة، بل وٌمكن أن ٌعمل خارج 
 المٌدان العملً الذي خلك له فً حمٌمة األمر1 

 
 وإن كان ال ٌظهر إال على صورة دفعات سرٌعة ونادرة، وفً  وفً اإلنسان، أخٌراً، ٌظهر "الحدس"،

الحدس تصبح الؽرٌزة بؽٌر واجب عملً تؤدٌه وتصٌر لادرة على التأمل فً ذاتها1 ومن ناحٌة أخرى، فإن اإلنسان حر1 
تنظٌم الحٌاة على  وهكذا فإن كل خط للتطور ٌنتهً إلى تحرٌر الوعً عند اإلنسان، وٌظهر اإلنسان وكأنه الؽاٌة النهابٌة من

 كوكب األرض1

 المٌتافٌزٌما ..311

إذا كان الفٌلسوؾ ٌدع ذاته تنؽمس فً بحر الحٌاة التً تحٌط بنا، إال أنه ٌحاول مع ذلن رسم خط ٌوضح منشأ وتطور 
إنما األجسام والعمل1 إن الحدس األساسً ٌظهر أن الحمٌمة كلها صٌرورة، ولٌست حٌاة ووعٌاً وحسب1 ال توجد أشٌاء، و

توجد أفعال وحسب، والوجود هو فً جوهره صٌرورة1 تمول العبارة الشهٌرة لبرجسون: "هنان فً الصٌرورة أكثر مما فً 
 الوجود"1 

 
إن العمل وحده، وبالتالً العلم، ٌصوران لنا أن األجسام ثابتة صلبة1 أما الحمٌمة فهً أن العالم المادي نفسه فً حركة، فً 

 اعة السموط والتبدد1 ذلن أن هنان فً رأي برجسون نوعٌن من الحركة فً العالم:اندفاعة، ولكنها اندف
                              

 ، وهً حركة الحٌاة1*   الحركة الصاعدة
 

 ، وهً حركة المادة1 *   والحركة الهابطة

هذا المانون، ولكنه لٌس فً مستطاعها إن المانون الذي ٌحكم المادة هو لانون تملص الطالة، أما الحٌاة فإنها تكافح ضد 
 محوه تماماً، وكل ما تمدر علٌه هو أن تعوله وأن تؤخر نتابجه1

 األخالق ..311

 ٌرى برجسون أن هنان نوعٌن من األخالق: األخالق المنؽلمة واألخالق المنفتحة1 
ونها نوعاً من الضؽط الذي ٌملٌه أما األخالق المنؽلمة فإنها تدٌر وجهها عن أكرم ظواهر الحٌاة، وهً تنحصر فً ك

المجتمع، واألفعال التً توافك تلن األخالق تتم بشكل تلمابً ؼرٌزي1 وال ٌصل األمر إلى حد صراع بٌن الذات الفردٌة 
 والموة االجتماعٌة إال فً حاالت نادرة واستثنابٌة1 

 
 إن األخالق المنؽلمة أخالق ؼٌر شخصٌة، وهً منؽلمة من ثالثة أوجه:

 
 فهً تهدؾ إلى حفظ العادات االجتماعٌة1   *

 
 وهً تطابك تماماً بٌن الفردي واالجتماعً، بحٌث أن النفس تظل تدور دوماً فً نفس الدابرة1   *

 
أخٌراً، فإنها دابماً أخالق مجموعة اجتماعٌة محددة، وال ٌمكن أن تصلح لإلنسانٌة بأسرها، ألن هدفها هو تثبٌت التالحم   *

 االجتماعً، وهذا التالحم االجتماعً ال ٌموم، فً معظمه، إال أساس من الضرورة الماضٌة باتخاذ مولؾ الدفاع عن الذات1 
 

التً تلزم وتوجب على نحو مطلك ال ٌعرؾ الحرٌة، هنان األخالق المنفتحة1 وٌجسد هذه إلى جانب هذه األخالق المنؽلمة 
 األخالق الشخصٌات الباردة االستثنابٌة والمدٌسون واألبطال1 وهً لٌست ثابتة جامدة، بل جوهرها هو التمدم والخلك1 
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كذلن الشعور بالحرٌة، وتتطابك مع مبدأ  وهً أخالق منفتحة بمعنى أنها تحٌط بالحٌاة كلها فً إطار الحب، بل هً تهب
الحٌاة ذاته1 إن مصدر األخالق المنفتحة هو انفعال عمٌك، وهذا االنفعال، شأن العاطفة التً تثٌرها الموسٌمى، لٌس له من 

 موضوع محدد1 
ن ٌتأكد وٌثبت فً والحمٌمة أن األخالق المنؽلمة واألخالق المنفتحة ال توجدان على هٌبة خالصة1 فكل تطلع ٌسعى إلى أ

 شكل إلزام وواجب، وكل إلزام ٌسعى إلى أن ٌصبح تطلعا1ً 
وكال الشكلٌن األخاللٌٌن، وأحدهما ٌنبع مما تحت العمل واآلخر مما فوق العمل، هذان الشكالن ٌظهران على مستوى العمل، 

حة كلٌهما تعبران عن نفس الدفعة الحٌوٌة وهو السبب فً أن األخالق حٌاة عملٌة، والوالع أن األخالق المنؽلمة وتلن المنفت
 وتتكامالن فٌما بٌنهما1

 فلسفة الدٌن ..311
المسمة التً أجراها برجسون فً مٌدان األخالق تظهر مرة أخرى فً مٌدان الدٌن: فهنان الدٌانة الساكنة وهنان الدٌانة 

 الدٌنامٌكٌة1 
 

ه الطبٌعة عن نفسها بإزاء نتابج النشاط العملً، وهو الذي ٌهدد، أي أما الدٌانة الساكنة فإنها خلك ذو طابع دفاع1ً تدافع ب
النشاط العملً، بمهر الفرد أو بتحلل المجتمع1 إن الدٌانة الساكنة تصل ما بٌن اإلنسان والحٌاة وما بٌن الفرد والمجتمع، 

لساكنة هً نتٌجة للمدرة األسطورٌة وذلن بوسٌلة حكاٌات خرافٌة تشبه الحكاٌات التً تحكى لألطفال1 وهكذا فإن الدٌانة ا
 التً للعمل1 

 
إن العمل، بمعناه الدلٌك، ٌهدد التالحم االجتماعً بالتحلل، وال تستطٌع الطبٌعة أن تجابه العمل بالؽرٌزة، ألن الؽرٌزة فً 

 المدرة األسطورٌة1 عالم الحٌوان حل محلها العمل فً عالم اإلنسان1 ولذلن فإن الطبٌعة تعٌن نفسها بأن تخرج إلى النور 
   

فإذا كان اإلنسان ٌعرؾ بالعمل أنه سوؾ ٌموت، وهو أمر ال ٌعرفه الحٌوان، فإن الطبٌعة تعٌن اإلنسان على تحمل هذه 
المعرفة المرٌرة بأن تخلك له آلهة تموم األساطٌر بصنعها له1 وٌضٌؾ برجسون أن دور المدرة األسطورٌة فً المجتمعات 

 الؽرٌزة فً المجتمعات الحٌوانٌة1 اإلنسانٌة ٌمابل دور

أما الدٌانة الدٌنامٌكٌة )المتحركة(، أو التصوؾ، فإنها شًء مختلؾ تماماً عن الدٌانة الساكنة1 إن الدٌانة الدٌنامٌكٌة هً 
و أن نتاج للعودة إلى االتجاه الذي تنبع منه الدفعة الحٌوٌة، وهً استشعار بذلن الذي ال تستطٌع الكلمات أن تعبر عنه أ

 تدركه، والتً تتطلع إلٌه الحٌاة1 
 

إن مثل هذا التصرؾ ال ٌمدر علٌه إال بشر استثنابٌون ٌخرجون عن مستوى العادٌٌن1 وهو لم ٌظهر عند لدماء الٌونان، كما 
ند كبار لم ٌظهر فً صورته الخالصة عند لدماء الهنود، ألنه عندهم سٌبمى تصوفاً تأملٌاً إلى درجة مؽالٌة1 إنما هو ٌظهر ع

المتصوفة المسٌحٌٌن الذٌن كانوا ٌتمتعون بصحة روحٌة كاملة1 إن الدٌانة المسٌحٌة تبدو وكأنها بلورةُ ذلن التصوؾ، كما 
 أنها فً نفس الولت، ومن جهة أخرى، أساس له أٌضاً، ألن المتصوفة جمٌعهم لٌسوا إال مملدٌن1 

 
ط بتعضٌد احتمال التصورات التً عرضها عن الدفعة الحٌوٌة، بل ، لٌس فمبرؼسونإن التجربة الصوفٌة تسمح، فٌما ٌرى 

وكذلن بتعضٌد المول بوجود اإلله، وهو األمر الذي ال ٌمكن البرهنة علٌه باألدلة المنطمٌة1 وٌمول المتصوفة أٌضاً أن اإلله 
لتً تمول إن العالم ما هو إال هو المحبة، وٌرى برجسون أنه ال ٌوجد ما ٌمنع الفٌلسوؾ من أن ٌطور فكرة أطلموها، وهً ا

 اجة اإللهٌة إلى الحب1 الوجه الملموس من هذه المحبة ومن الح
 

سون أن التجربة التصوفٌة، مؤٌدة بنتابج علم النفس، تستطٌع أن تثبت إثباتاً احتمالٌاً، ٌصل إلى درجة ؼبر ىكذلن ٌر
 الٌمٌن، بماء الروح بعد الموت1

                     

 

 

ISSN: 2617-989X 110 



        

          اسبلة للتموٌم :

                      

 ها هعٌى هفهىم الحياة بالٌسبت لفلسفت الحياة . -

 اشزح اهن الخصائص العاهت لفالسفت الحياة . -

 وضح العالقت بيي الذيوىهت والحذس عٌذ بزغسىى . -

 هيز بيي العقل والحذس عٌذ بزغسىى . -

 الخالصت عٌذ بزغسىى .قارى بيي الذاكزة الويكاًيكيت والذاكزة  -

 اشزح الحياة والتطىر عٌذ بزغسىى . -

 حذد ًىعي الحزكت عٌذ بزغسىى . -

 قارى بيي االخالق الوٌغلقت واالخالق الوٌفتحت عٌذ بزغسىى . -

 حذد هعٌى الذياًت الساكٌت والذياًت الويكاًيكيت عٌذ بزغسىى . -

 

 

 اسبلة للمنالشة والحوار :
قاا   ر حٌاا    لحٌاا    و اا  حٌ ٌاا  حاار   م دعاا  تيةااء  لااى الماا د    رغناا ن أن التطاا ر الصااال هاا  ٌاارى

ي لاااءلً ٌااايق  العقااا   الاااءك   المةطااا مً ر  ء م ٌااارى  اااً الاااءك    م أدا    الااار ح علاااى حاااد نااا ا   ت عااا 
ي  الناااٌطر  علٌااا  علاااى عكااا  الحاااد  الاااءي هااا  امتاااداد لل و ااا   عملٌاا  تمكااان مااان تموااا  ال اقااا  تماااواي ألٌااا 

 ن الية ء  لى الحقٌق  على يح  م  شر .الحٌ ٌ   الءي ٌمكن م

 ي قش ءللً   ٌن رأًٌ .
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 المفاهٌم األساسٌة:
 –الفكر  –التجربة  –الحمٌمة  –المنطك  –النفعٌة  –الصٌرورة  –المعرفة  –الفلسفة الحٌوٌة   -البراجماتٌة

 العلم. –العمل 
 

 األهداف األساسٌة:
 ٌشرح نظرٌة المعرفة فً الفلسفة البراغماتٌة. -

 ٌوضح فكرة تطور العالم عند جٌمس.-
 ٌبٌن االرتباط بٌن الحمٌمة و النفعٌة عند جٌمس. -
 ٌحدد معنى المنطك و الحمٌمة عند شللر. -
 ٌشرح معنى الحمٌمة عند دٌوي. -
 ٌعٌن االرتباط بٌن األفكار و النفعٌة عند دٌوي. -
 ٌبٌن رأٌه فً المذهب النفعً. -
 

 مدخل إشكالً:
ما هو كائن، وبٌن ما ٌجب أن ٌكون. بٌن األنا الفردٌة و  غالباً ما ٌنتابنا صراع فً خٌاراتنا األخاللٌة أمام

 بٌن الال أنا.
ونحن عندما نختار نكون فً الولت ذاته بصدد تكوٌن صٌرورتنا االنسانٌة. فاإلنسانٌة صٌرورة. وخٌاراتنا 

 ترتبط بمصالحنا أحٌاناً، وبالنتائج النفعٌة التً سوف ترتد علٌنا جراء مولف ما او سلون ما.
 

 ة استكشافٌة:أسئل
 تختار تخصصن الدراسً وفك المردود المالً الذي سوف تجنٌه منه. هل تعتمد أنه من الممكن -
إذا كان هنان تعارض بٌن مصلحتن و بٌن ما ٌجب أن ٌكون فً اختٌار مولف ما، إلى أي جهة سوف -

 تمٌل.
 إال بما ٌحمك فائدة فً حٌاتن العملٌة.هل بإمكانن أن تهتم بتحصٌل المعرفة بهدف المعرفة؟ أم أنن لن تهتم  -
 

 ممدمة –البراجماتٌة  .411

ازدهر التٌار البراجماتً على الخصوص فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة وفً إنجلترا، ولكن لم ٌمتصر ظهوره على هذٌن 
رٌبً النمدي كارل م فً ألمانٌا، حٌث ظهر عند أصحاب المذهب التج4011البلدٌن، فمد وجد من ٌمثله، فً حدود عام 

م(، كما أن اتجاه المدرسة الوضعٌة لرٌب جداً من االتجاه 4011-4581ماركس ولٌنٌن، جورج سٌ ِّمل، وهانز فاٌهنجر )
، ٌشاركون البراجماتٌة فً  البراجماتً، أما فً فرنسا، فإن عدداً من ممثلً اتجاه "نمد العلم"، وعلى الخصوص أبل ري 

 أكثر من نمطة التماء1 
 

المفهوم أن كل هؤالء المفكرٌن ال ٌدافعون وحسب عن بضعة أفكار ذات طابع براجماتً، بل إن لهم مذاهبهم األخرى  ومن
 فً نفس الولت1

الوحدة التعلیمیة الرابعة عشر
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 البراجماتٌة ونظرٌة المعرفة .411

 
لمول وفٌما ٌخص نظرٌة المعرفة، فإن البراجماتٌة تنحصر فً المول بإنكار أن تكون المعرفة نظرٌة وتأملٌة خالصة، وفً ا

 بإرجاع الحمٌمة إلى المنفعة1 
 

ولكن كل واحد من البراجماتٌٌن ٌعرض هذه المبادئ على نحو ٌختص به هو، وعلى درجات تختلف فٌما بٌنهم1 وعلى حٌن 
أن التٌار األكثر تشدداً ٌعلن أن المضٌة الصحٌحة هً التً تؤدي إلى نجاح فردي، فإن التٌار األكثر اعتداالً ٌرى أن الحمٌمً 

هو ما ٌمكن التحمك من صدله بوسٌلة الولائع الموضوعٌة1 وسواء كان هذا أو ذان، فإن كل براجماتً ٌرى أن المنفعة 
 والمٌمة والنجاح هً المعٌار الوحٌد للحمٌمة، وهً أٌضاً بصفة عامة جوهر الحمٌمة1 

 
 أما ما ٌختلف بشأنه البراجماتٌون فٌما بٌنهم، فهو شروط هذه المنفعة وحسب1

 

 

 الفلسفة الحٌوٌة البراجماتٌة .411
اإلنجلٌزي لٌست نظرٌة فً المعرفة وحسب، بل تضاف إلٌها فً األغلب فلسفة للحٌاة -والبراجماتٌة فً تٌارها األمرٌكً

 تشبه كثٌراً فلسفة الحٌاة عند برجسون1 
 

تخلك ألواناً من الخلك الحر، وٌعجز وترى هذه الفلسفة الحٌوٌة البراجماتٌة أن الحمٌمة ال تعرف الثبات، بل هً تسٌل و
 العمل عن إدران هذه الحمٌمة، وتموم كل معرفة على أساس التجربة1 

 وٌتشابه البراجماتٌون األمرٌكٌون واإلنكلٌز مع برجسون أٌضاً فً االخذ بمولف معٌن ٌتسم بالطابع الشخصانً واإلنسان1ً 
 

ٌلسوف الفرنسً، فإنه ٌموم فً أن برجسون ٌعتبر أن وظٌفة الحدس هً أما االختالف الرئٌسً بٌن ممثلً البراجماتٌة والف
 وظٌفة نظرٌة فً جوهرها، بٌنما ٌرى البراجماتٌون أن كل معرفة عملٌة بحكم تعرٌفها1

 

 البراجماتٌة وفلسفة برجسون .411

بصفة عامة، ٌمكن المول إن للبراجماتٌة ولفلسفة برجسون مبادئ مشتركة نبعت عن نفس األصل، ولد تطورت البراجماتٌة 
فً نفس ولت نمو الفلسفة البرجسونٌة وبالموازاة معها، ولامت فً تارٌخ الفكر الغربً بنفس الدور الذي لامت به تلن 

 نتصف المرن العشرٌن فً أوروبا1 الفلسفة1 ولكنها أصبحت فً دائرة الماضً عند م
 

ولم تستمر إال على نحو جزئً فً التٌارات األخرى )من مثل الوضعٌة الجدٌدة والوجودٌة(1 لذلن فإننا سوف نمر سرٌعاً 
على البراجماتٌٌن الثالثة الشهٌرٌن: ولٌم جٌمس، وفردناند شللر، وجون دٌوي1 واألول والثالث أمرٌكٌان، والثانً 

 أثٌر األمرٌكٌٌن على الفكر األوروبً عظٌم إلى حد أنه ٌستلزم التولف عندهما للحظات1إنجلٌزي، وت
 

 ولٌم جٌمس المؤسس .411

م(، ولكن المذهب 4041-4510أول من أعلن آراء براجماتٌة الطابع هو المنطمً والفٌلسوف األمرٌكً تشارلز بٌرس )
م(، الذي ٌعتبر مؤسس المدرسة 4041-4511جٌمس ) البراجماتً ظهر فً صورته الواضحة المالمح على ٌد ولٌم

 ومؤسسها األساس1ً 
 

كان جٌمس شخصٌة فذة غٌر عادٌة، حٌث جمع فً شخصه بٌن عالم الفٌزٌولوجٌا وعالم النفس المبرز، كما كان واسع 
ثر تأثٌراً لوٌاً على مجمل المعارف فً مٌدان الفنون، وذا طبع متدٌن عمٌك التدٌن، كما كان إلى هذا كله كاتباً المعاً، ولد أ

 الفلسفة الغربٌة فً المرن العشرٌن المٌالدي1

 

 فلسفة ولٌم جٌمس .411

ومبدأ فلسفته هو رد فعل معارض للمثالٌة التً لدمها كل  من برادلً والفٌلسوف المثالً األمرٌكً الكبٌر جوزٌاروٌس 
والحتمٌة العلمٌة، واستخدمت فً هذا الصدد تٌار  م(، كما بدأت، من جهة أخرى بمهاجمة المذهب الواحدي4588-4041)
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 "نمد العلم" وطورته1 
وٌعتمد مذهب جٌمس على تصور دٌنامٌكً )حركً( وتعددي للوجود، أي أن العالم لٌس كامالً نهائٌاً، وال ٌحتوي على 

ون من أفراد متعددٌن1 وٌذهب جواهر ثابتة، بل هو فً صٌرورة دائمة دائبة، كما أنه لٌس كٌاناً واحداً مفرداً، بل هو ٌتك
جٌمس إلى حد إظهار نوع من التعاطف مع المول بتعدد اآللهة، ووراء هذا كله أنه ٌرفض دائماً المول بالواحدٌة وٌمتعض 

 منها أشد امتعاض1 
 

من جهة أخرى فإن فلسفته تعارض المذهب العملً أشد معارضة، وذلن إلى حد إنكار التعارض بٌن الذات والموضوع، 
وٌصف ولٌم جٌمس نفسه فلسفته بأنها تجرٌبٌة متشددة وهو ٌدفع بفكرة إمكان الموجودات إلى حدها األلصى بالمول 

 بنظرٌة أسماها نظرٌة البخت )أو المصادفة(1 
 

وهنان نظرٌة مشهورة تمدم بها ولٌم جٌمس ، هً نظرٌة "الواحدٌة المحاٌدة" بإزاء لطبً الفٌزٌولوجً والنفسً: 
 ه ال ٌوجد اختالف جوهري بٌن الظواهر النفسٌة والظواهر الفٌزٌولوجٌة1وفكرتها أن

 

 براجماتٌة ولٌم جٌمس .411
ولكن أشهر ما تمدم به ولٌم جٌمس من مذاهب هو البراجماتٌة، وهً التً ترى أن الفكرة تكون واضحة حٌن تؤدي إلى 

عة إذا ما نحن لبلناها، وحٌن تثبت أنها لابلة للعمل1 إدران موضوعها، وأن المضٌة تكون صحٌحة حٌنما تؤدي إلى نتائج ناف
 " )النمد المعدود(، ولد أساء كثٌرون فهم الممصود بهاCash 1ولد استخدم جٌمس للتعبٌر عن هذا التحمك العملً كلمة "

 
ساهم فً تألك أما "المنفعة"، فإن ولٌم جٌمس ال ٌمصد بها إشباع الحاجات المادٌة للفرد وحدها، بل ٌمصد كذلن كل ما ٌ

 حٌاة اإلنسان والمجتمع1 
 

ومن هذه الوجهة للنظر، فإن عمائد الدٌن صحٌحة تماماً فً نظر ولٌم جٌمس، وهو ٌرى أنه ٌنبغً الحكم على الدٌن ال 
بشًء إال بنتائجه1 وٌعلن جٌمس أنه ال ٌدري أن الدٌن مغزى مٌتافٌزٌمٌا أم ال، ولكن المؤكد أنه على األلل فرض خصب، 

 دام خصباً فهو لد ٌؤدي إلى نتائج حسنة ومفٌدة1 وما

 
 ظهور البراجماتٌة اإلنجلٌزٌة .411

ظهرت الفلسفة البراجماتٌة فً برٌطانٌا تحت تأثٌر ولٌم جٌمس من جهة، وعلم النفس الجدٌد المعارض للمذهب الترابطً، 
م(1 4011-4511نفسه أو جورج سكوت ) والذي دافع عنه، أي عن ذلن التٌار الجدٌد فً علم النفس، سواء ولٌم جٌمس

م(، الذي كان لد تأثر تأثراً عمٌماً بالفٌلسوف 4011-4511والممثل الرئٌسً لهذه المدرسة الجدٌدة هو فرناند شللر )
 المنطمً اإلنجلٌزي ألفرد سدجون، وهو الذي كرر التأكٌد على استحالة وجود منطك صوري صرف1 

 
ٌة كان فً كتاب اشترن فً تألٌفه ثمانٌة من شباب الفالسفة تحت عنوان: "المثالٌة وأول ظهور للبراجماتٌة اإلنجلٌز

م(، وشللر 4011-4511م(1 ولم ٌكن كل من مؤلفً هذا الكتاب، ومنهم هنري استٌوارت )4011الشخصانٌة" )ظهر عام 
جمٌعاً المذهب التعددي، وبه  م(،لم ٌكونوا جمٌعاً من البراجماتٌٌن، ولكنهم لبلوا4011-4585نفسه وهاستنجز راشدال )

 عارضوا مثالٌة برادلً وواحدٌة اسبنسر على السواء1 
وهذا الكتاب، شأنه شأن كثٌر من كتب تلن الفترة، إنما ٌدل باألحرى على األزمة الروحٌة للمرن التاسع عشر المٌالدي أكثر 

 من داللته على ظهور تٌار جدٌد ٌؤٌد االتجاه الواحدي1

 

 راجماتٌة اإلنكلٌزٌةأفكار الب .411

م1 حٌن ظهر كتابه "ألغاز أبً الهول1 دراسة فً التطور 4504وكانت األفكار لد بدأت فً التوجه نحو اسم شللر منذ عام 
كتبها بدائً من سكان الكهوف"، وهو كتاب غرٌب، ٌعلن فٌه شللر انتماءه إلى المذهب التعددي وإلى المذهب الشخصانً، 

 أن اإلله كائن حً شخصً محدد1 ولكن هذا الكتاب ٌنتمً إلى فترة لم ٌكن فٌها شللر بعد براجماتٌا1ً وٌفصل فٌه مذهباً ٌرى 
 

، ولكنه ٌسمً البراجماتٌة باسم آخر هو "النزعة 4011ولم ٌبدأ فً اإلعالن عن كونه براجماتٌاً بالمعنى الكامل إال منذ عام 
شهور "اإلنسان ممٌاس كل شًء"، وٌؤٌد السفسطائٌٌن الٌونان، اإلنسانٌة"، وهو ٌأخذ لنفسه تعبٌر بروتاجوراس الم
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وٌدافع عنهم ضد المذهب العملً عند أفالطون، بل وٌموي من معنى عبارة بروتاجوراس، لٌذهب إلى أن اإلنسان لٌس 
 ممٌاس كل شًء وحسب، بل هو خالك كل الحمٌمة1 

 
للتشكٌل، وهً ال تصبح "والعة"، أي بمعنى "شًء للفعل"،  والحمٌمة عند شللر ما هً إال كم ضخم غٌر منظم ولكنه لابل

إال حٌن ٌتصل بها عمل اإلنسان1 والنتٌجة أن سؤال: ما هً الحمٌمة؟ ٌصبح سؤاالً بغٌر معنى، إنما السؤال الذي ٌنبغً أن 
 ٌسأل وأن ٌتكرر وضعه هو: ماذا نستطٌع أن نفعل بها؟

 

 شللر والمنطك ..411

اسٌاً بالمنطك، وهو فً هذا والع تحت تأثٌر سدجون1 وٌرى شللر أن المنطك ال ٌستطٌع أن ٌكون وٌهتم شللر اهتماماً أس
 صورٌاً ومجرداً، وٌعلن بالالتٌنٌة: )"اصرف اإلنسان، أٌها المنطك، ولكنه سٌعود إلٌن دائماً"(1 

 
 نة من أجل العمل1 إن المنطك عند شللر هو شًء إنسانً، وعلٌه أن ٌخدم اإلنسان، ألنه أداة فعلٌة ومتعٌ

 وٌرى شللر أن مبدأ الذاتٌة ومبادئ المنطك األخرى، التً ٌمال إنها مبادئ مطلمة، هذه المبادئ كاذبة1

 
 شللر والحمٌمة ..411

والحال كذلن أٌضاً مع "الحمٌمة"1 فٌرى شللر أنه ال توجد حمٌمة مطلمة، إنما كل حمٌمة فهً إنسانٌة1 وال ٌمول شللر على 
 ل لضٌة نافعة حمٌمٌة، وإنما ٌمول إن المضٌة الحمٌمٌة ال بد أن تكون نافعة، وأن كل لضٌة تمثل لٌمة1الدلة أن ك

 

وعلى هذا1 فإن الحمٌمة ال تعلن مرة واحدة وإلى األبد، وإنما هً دٌنامٌكٌة )حركٌة( وفً صٌرورة مستمرة1 وٌتصور شللر 
فهوم التٌار الحٌوي1 إن مذهب شللر لٌس منطماً، وإنما هو تحلٌل الحمٌمة على طرٌمة داروٌنٌة خالصة حٌن ٌختزلها إلى م

 منطمً بٌولوجً للمعرفة1
 

ولكن شللر لم ٌجد صدى موافماً كبٌراً لمذاهبه فً أجواء الفلسفة اإلنجلٌزٌة، واعتبره الكتاب سفسطائٌاً بارعاً، وهً تسمٌة 
 افتخر بها هو نفسه على كل حال1 

 
م، ولكن كتاباته العدٌدة، والتً كتبت فً أسلوب رائع، استمرت فً إحداث 4011عد موته عام ولم ٌكمل أحد مذهب شللر ب

تأثٌر كبٌر1 وٌمكن أن نمول إن جزءاً من األفكار التً توجد منتشرة فً منتصف المرن العشرٌن المٌالدي إنما تعود إلى 
 فلسفة شللر1

 البراجماتٌة األمرٌكٌة -جون دٌوي  ..411

م(، الذي جمع بٌن المادٌة العلمٌة وآراء ولٌم 4081-4580اتٌة األمرٌكٌة طابعاً خاصاً على ٌد جون دٌوي )اكتست البراجم
 جٌمس1 

 
بٌنما كان مذهب جٌمس ٌتجه على الخصوص وجهة دٌنٌة، وبٌنما كان شللر ٌرٌد إلامة مذهب إنسانً فلسفً، فإن دٌوي 

خذ المذهب "السلوكً" الذي لدمه واطسن، وهو المذهب الذي ٌمول إن ٌتجه باهتمامه كله ناحٌة العلوم الطبٌعٌة1 وهو ٌأ
 العمل ما هو إال "ما ٌفعله الجسم"1

 
وانتهى دٌوي إلى أنه ال توجد معرفة حمٌمٌة خارج المعرفة التً ٌنتجها منهج العلوم الطبٌعٌة1 وإذا كان المفكرون فً 

لتً عرفها العصر األخٌر، إذا كانوا ٌبحثون عن أسباب األعمال العصور السابمة، التً لم تتوصل بعد إلى التكنولوجٌا ا
خارج نطاق التجربة، فإن ذلن غٌر ممكن الٌوم وٌنبغً رفض األفكار التً تتعالى على الطبٌعة، فً هذا العصر المتمدم، 

 واالتجاه الكامل إلى "الخبرة"1

 فً مٌدان المادة وال فً مٌدان العمل، والفكر نفسه ما وتعلمنا الخبرة أن كل شًء ٌتغٌر، وأنه ال ٌوجد ثبات أو سكون، ال
هو إال أداة من أجل العمل1 وال ٌبدأ اإلنسان فً التفكٌر إال حٌن ٌصطدم بصعوبات مادٌة ٌكون واجباً علٌه التغلب علٌها1 

"الذرائعٌة"(1 إنها ما وبالتالً فإن األفكار لٌس لها إال لٌمة "أدائٌة" أو "وسائلٌة" وحسب )ومن هنا تسمٌة مذهب دٌوي 

ISSN: 2617-989X 115 



هً إال أداة معلمة على الخبرة النشطة وتنتجها تلن الخبرة وتستخدمها1 إن لٌمة الفكر تعتمد بالكلٌة على مدى نجاحها1 وفً 
 نهاٌة األمر، فإن الحمٌمً هو وجه من أوجه الخٌر1

 
ج التربٌة على أساس آراء اجتماعٌة ولد ذاعت شهرة جون دٌوي على األخص باعتباره مفكراً تربوٌاً ٌروم إصالح مناه

متشددة فً شأن الطابع االجتماعً للتربٌة، ولكن فلسفته هً األخرى أثرت تأثٌراً عظٌماً جداً فً الوالٌات المتحدة 
األمرٌكٌة1 ولد كانت فلسفته لمدة طوٌلة ألوى لوة عملٌة فً تلن البالد التً تعبد التكنولوجٌا، ولم تعرف خبرة "التمدم" 

 لمً، على النحو الذي عرفته أوروبا1 الع
 

وإنه النمالب عجٌب أن ٌنتهً مذهب ولٌم جٌمس، الذي خرج من االعتراض على إعطاء لٌمة أعلى مما ٌنبغً للتكنولوجٌا 
 والعلوم الطبٌعٌة، لٌتحول على ٌد جون دٌوي إلى واحد من أركان التصور المادي والعلمً للعالم1

 المدرسة الجدلٌة ..411

المدارس ذات العاللة مع البراجماتٌة، نذكر "المدرسة الجدلٌة"، ألنها استمدت بعضاً من آرائها األساسٌة من من 
 البراجماتٌة1

 
 وتتجمع هذه المدرسة من حول المجلة الفلسفٌة التً كانت تُنشر فً زٌورخ بسوٌسرا:

م(1 4501لمدرسة هو فردنان جونست )ولد عام م، والممثل الرئٌسً لهذه ا4011"دٌالكتكا"، التً بدأت فً الظهور عام 
م(، وعدد آخر من غٌره من العلماء 4551وٌتعاطف المفكر الفرنسً وفٌلسوف العلم المعروف جاستن باشالر )ولد عام 

 والفالسفة، مع هذه المدرسة على نحو واضح إلى درجة أو أخرى1 
 

ذلن أنها ٌنبغً أن تكتفً بفلسفات وبمواعد مؤلتة، تموم وٌرى جونست أن كل معرفة إنسانٌة هً معرفة جدلٌة، وٌعنً ب
على أساس الوعً الجماعً الحً للباحثٌن فً عصر ما1 فال ٌوجد هنان معٌار مطلك للحمٌمة، وٌنتج عن هذا أنه ال ٌنبغً 

 أن نمبل بصحة لضاٌا أو لواعد أو نظرٌات إال طالما كانت نافعة لحركة العلم1 
 

ذا المبدأ صالح فً شتى المٌادٌن1 وهم ٌضٌفون أنه ال ٌوجد منطك مطلك، وإنما توجد وحسب نظم وٌرى الدٌالكتكٌون أن ه
 منطمٌة مختلفة: وعلٌنا إما أن نمبلها أو أن نرفضها، وذلن حسب مدى نفعها1 

 
ٌة، وإنما وال ٌمبل الجدلٌون اللوم الموجه إلٌهم بأن مولفهم مولف نسبً، وٌصرخون بأنهم ال ٌمولون بأن الحمٌمة نسب

 ٌمولون وحسب أنه ال ٌنبغً أن نمبل أن ٌكون ألي شًء لٌمة مطلمة1

 
ومن جهة أخرى، فإنهم ٌدفعون عنهم المذهب الحسً، بمعناه الضٌك، والمذهب األسمً، اللذٌن ٌمول بهما اتجاه الفلسفة 

النفس االستٌطانً، بل وكذلن علم  الوضعٌة المنطمٌة، وٌرون أن منهجهم ممكن التطبٌك فً سائر المٌادٌن )بما فٌها علم
 الالهوت(1 

 
ومع ذلن، فٌبدو أنهم ٌشبهون الوضعٌة المنطمٌة فً اعتبار منهج العلوم االستداللٌة المنهج الوحٌد المادر على إنتاج 

 المعرفة1

 المدرسة البرجسونٌة ..411

المرن العشرٌن المٌالدي، وهو العصر  تكونت فً فرنسا، تحت تأثٌر برجسون، مدرسة واسعة ممتدة األطراف منذ بداٌة
الذي تأثر أٌضاً بحركة "نمد العلم" والبراجماتٌة األمرٌكٌة1 ولد اتجهت هذه المدرسة فً االتجاه الحٌوي والال عملً إلى 
أبعد مما ذهب إلٌه برجسون نفسه1 وأغلب أعضاء تلن المدرسة ممن ٌعلنون أخذهم بالبراجماتٌة، والبالون ممن ٌأخذون 

 التجاه "اإلرادي" الذي ٌعتبر أن لإلرادة األولوٌة على العمل، وأن الحمٌمة، كما هو الحال عند فردرٌن شللر، لٌمة حٌوٌة1با

ولن نفصل فً دراسة هذه المذاهب، لكنها على كل حال ال تتمٌز باألصالة والتجدٌد بمدر ما تتمٌز بالتطرف1 ومع ذلن، فإن 
-4041مجموعة ٌستحك االهتمام: فمد بدأوا متطرفٌن لبل الحرب العالمٌة األولى )التطور الذي مر به لسم من هذه ال

م(، إال أنهم تحولوا إلى االعتدال بعد ذلن، حتى أنهم أصبحوا ٌعتبرون من دعاة المول بالمذهب العمل1ً ولكن الوالع 4045
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ل وحده، خصوماً أشداء للمٌمة المعرفٌة للعمل،  وبراجماتٌٌن ٌنظرون إلى الحمٌمة على أنها تكٌف أنهم ظلوا، باستثناء بلُْندِّ
مع الحٌاة1 وإذا كانت فلسفتهم فلسفة حٌوٌة مثل برجسون، إال أنهم لٌسوا على عمك أستاذهم الروحً المشترن، الذي لدم 

 هذه النظرٌة الحٌوٌة إلى العالم1

 المدرسة البرجسونٌة والعلم ..411

ل أكثر  "إن العلوم ال تكشف لنا أي كشف عن ٌمول: جوهر األشٌاء"، وذلن "ألن حرٌتها غٌر محدودة"1 وهكذا ٌكون بلُْندِّ
 تشككاً فً لٌمة العلم من برجسون، الذي ٌعترف للعلم بالمدرة على النفاذ إلى جوهر المادة1 

 
لنظرٌات العلمٌة، أما ادوار لوروا، فإنه ٌذهب إلى أبعد من ذلن1 فالعلم عنده ما هو إال تنظٌم اعتباري خالص، وهو ٌرى أن ا

 بل وكذلن أحكام الولائع وتمارٌر الوالع ذاتها، ذات طابع اعتباري خالص1 
 

إن العالِّم هو الذي ٌخلك نظام األشٌاء1 إن المعطى الذي ٌمدم إلٌه هو مادة غٌر مشكلة، وهو، أي العالِّم، هو الذي ٌرسم فٌه 
و إال لعب صوري خالص، بال مغزى ٌدل على جوهر األشٌاء، وال الولائع بالمسطرة1 إن العلم العملً، فً رأي لوروا، ما ه

مضمون فً داخله، إنه ما هو إال خدعة من العمل وحٌلة من أجل السٌطرة على العالم1 وٌمكن أن نمول نفس الشًء عن 
وشعائر ولواعد  العمائد الدٌنٌة، التً الٌستطٌع اإلنسان أن ٌجد لها معنًى جدٌراً ٌتولف الفكر أمامه1 فما هً إذن صٌغ

 عملٌة للحٌاة1 وإذا كان لوروا ٌمبل وجود اإلله، فإنه ٌنكر أنه ٌمكن إثبات ذلن بالبراهٌن1

ل )4081-4511من أهم فالسفة هذه المدرسة إدوار لوروا ) ل عداءه 4010-4514م(، ومورٌس بلُْندِّ م(1 وال ٌعلن بلُْندِّ
المٌتافٌزٌما1 ومن المهم أن نثبت هنا نص بعض عباراته: "ٌظهر  الصرٌح للمذهب العملً، بل أنه الترب كثٌراً من مجال
 دائماً فً أصل العملٌات العلمٌة 1111 ٌظهر المرار"1

 

 فلسفات الحٌاة: مالحظات انتمادٌة ..411

 
 واحدٌة النظرة أوالً:

تنظر فلسفة الحٌاة إلى الحمٌمة من منظور واحدي، ألنها فً الوالع فلسفة ذات اتجاه بٌولوجً، وال تدرن شٌئاً غٌر الحٌاة، 
 وال تهتم بشًء إال بالحٌاة، وهً بالتالً غٌر لادرة على إدران حمائك من نوع أعلى1 

 
حدة نفس هذا الطابع عند الفلسفة المثالٌة، بل إنه هنا والولع أن هذا الطابع المتحٌز للفلسفة الحٌوٌة ال ٌمل فً شًء عن 

أخطر وأخطر: ألن الذي تأخذه الفلسفة الحٌوٌة باعتباره مركزاً الهتمامها، والذي تفسر به معظم الولت كل شًء، إنما هو 
 الحٌاة الحٌوانٌة الخالصة، بٌنما كان المركز ووسٌلة التفسٌر فً المثالٌة هو العمل1

 ت الحٌاة: مالحظات انتمادٌةفلسفا ثانٌا":

ٌمول فالسفة الحٌاة بتصور للعمل ال ٌمل ضٌماً ومحدودٌة عن تصور المرن التاسع عشر له1 إن الذي ٌحاربه الفالسفة 
الحٌوٌون إنما هو فً الوالع العمل االستنباطً كما نلماه فً العملٌات الذهنٌة التً ٌموم بها علماء الطبٌعة المحدثون1 وهكذا 

فالسفة الحٌاة الذكاء إلى هذا النوع من الهٌكل العظمً المتٌبس، وٌنكرون الحدس العملً، متفمٌن فً هذا مع كانت،  ٌختزل
 وٌرجعون العمل فً كلٌته إلى مجرد الوظٌفة البرهانٌة1 

م تدرن أٌضاً، ولهذا فلٌس عجباً أن ٌكون هؤالء الفالسفة لد ُغطَّى على أبصارهم فلم تدرن وجود لوانٌن موضوعٌة، كما ل
فً معظم الحاالت، الفرق المائم بٌن العمل والوظائف النفسٌة الحٌوانٌة، بحٌث لالت باتجاه معارض للعمل، متطرف فً 

 معارضته1 
 

وتلخٌصاً، فإن فلسفة الحٌاة تظل، مغلمة إلى حد كبٌر بالعملٌة المدٌمة التً كانت سائدة فً الحضارة الغربٌة فً المرن 
مٌالدي، على الرغم من كونها فً نفس الولت، ولٌس على ذلن من خالف، لوة تحرٌرٌة كبرى من الموى التاسع عشر ال

 العاملة فً الفكر الغربً فً النصف األول من المرن العشرٌن، والتً ولَّدت فلسفته الجدٌدة1 
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ا فً األهمٌة الفلسفة الوجودٌة، ولعل هذا هو السبب فً أنها، أي فلسفة الحٌاة، تأخرت إلى الصفوف الخلفٌة، وحلت محله
 وهً األخرى فلسفة ال تمل عنها نفاذاً واهتماماً بالمشكالت اإلنسانٌة، وكذلن الفلسفة المٌتافٌزٌمٌة الجدٌدة1

 أسئلة التموٌم:

 اشرح نظرٌة المعرفة فً الفلسفة البراجماتٌة. -

 وضح تصور جٌمس للعالم. -

 جٌمس.بٌن االرتباط بٌن الحمٌمة و النفعٌة عند  -

 اشرح معنى الحمٌمة و المنطك عند شللر. -

 اشرح معنى الحمٌمة عند دٌوي. -

 عٌن االرتباط بٌن األفكار و النفعٌة عند دٌوي. -

 هل ترى أن المذهب النفعً ٌصلح منهج للحٌاة. ادعم رأٌن باألدلة. -

 

 أسئلة للمنالشة و الحوار:

المعاٌٌر األخاللٌة أم دافعاًللتضارب و هل ترى فً تأسٌس األخالق على المنفعة باعثاً على توحٌد 
 االختالف؟

 نالش ذلن مع زمالئن، و ادعم ذلن باألدلة.
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 المفاهٌم األساسٌة:
 

 –التجرٌد  –التصور  –الداللة  –طق نالم –المذهب اإلسمً  –الظاهرة  –الفٌنومٌنولوجٌا  –الماهٌة 
 القصدٌة. –االختزال  –علوم الماهٌة  –علوم الوقائع  –المنهج الفٌنومٌنولوجً  –األفعال العقلٌة 

 

 األهداف األساسٌة:
 الماهٌة و أهمٌتها فً فلسفة الماهٌة.ٌحدد مفهوم  -

 ٌشرح سمات الفٌنومٌنولوجٌا. -

 ٌبٌن موقف هسرل من المنطق و علم النفس. -

 ٌشرح مذهب هسرل فً الداللة. -

 ٌحدد عناصر التجرٌد وفق هسرل. -

 ٌشرح المنهج الفٌنومٌنولوجً و الهدف األساسً منه. -

 ٌبٌن نوعً العلوم فً رأي هسرل. -

 أهمٌته فً الوصول إلى الماهٌة.ٌوضح معنى االختزال و  -

 ٌحدد معنى القصدٌة فً المنهج الفٌنومٌنولوجً -

 
 مدخل إشكالً:

إن مهمة الفٌلسوف تحلٌل األلفة بٌننا و بٌن العالم بطرح أسئلة من قبٌل: ما معنى الكائن فً الوجود؟ 
إلً، و أنه لٌس ثمة  ما معنى أن نكون أمام اآلخر؟..... وهذا ٌعنً أن كل ما ٌوجد إنما ٌوجد بالنسبة

 ؤٌة تصلنا به و ال وجود لكٌنونة إنسانٌة دون رؤٌة للعالم و تطلع إلٌه.عالم دون ر

 
 أسبلة إستكشافٌة:

 هل تعتبر أن وجود العالم وقفاً على رؤٌتنا له؟-
 هل تعتبر أن وعٌنا بالعالم دائماً ٌتجه لشٌئ ما ؟ أي وعٌاً بشٌئ ما؟ -
 ٌتجه وعٌك إلٌها. لتعبر عن القصدٌة فً وعٌك.حدد بعض الموضوعات التً  -
 

 ممدمة –فلسفة الماهٌة  .511

تشكل الفلسفة الفٌنومٌنولوجٌة التٌار الفلسفً الثانً الكبٌر الذي أدى إلى لطع الصلة واالنفصال عن الفكر السابد 
ر كما رأٌنا هو فلسفة فً المرن التاسع عشر المٌالدي فً الحضارة الغربٌة، وهو فً ذاته ثانً اثنٌن، واآلخ

الحٌاة، ولكن نوع مساهمتهما فً لطع الصلة مع فكر المرن التاسع عشر المٌالدي مختلف تماماً فً كل حالة عن 
 األخرى1 

 
م( مإسس فلسفة الماهٌة،ولد تبعته فً ذلن مدرسة كبٌرة شملت شخصٌات 5195-5511ٌعتبر أدمند هسرل )

 انتشرت فً أرجاء بالد الغرب1 لوٌة، ولد بدأت فً ألمانٌا أوالً، ثم

 

الوحدة التعلیمیة الخامسة عشر
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 مفهوم الماهٌة .511

مفهوم الماهٌة من أهم مفاهٌم الفلسفة، والمعنى األساسً للكلمة ٌدل على ما ٌتمّوم به الشًء أو الفكرة من حٌث األساس1 
ٌمول الجرجانً فً "التعرٌفات": "الماهٌة تُطلك غالباً على المتعمل، مثل المتعمل من اإلنسان وهو الحٌوان الناطك، مع 

 لطع النظر عن الوجود الخارج1ً 
 
ألمر المتعمل من حٌث أنه ممول فً جواب ما هو ٌسمى ماهٌة، ومن حٌث ثبوته فً الخارج ٌسمى حمٌمة، ومن حٌث وا

 امتٌازه عن األغٌار هوٌة، ومن حٌث ٌستنبط من اللفظ مدلوالً، ومن حٌث أنه محل الحوادث جوهراً"1

 سمات الفٌنومٌنولوجٌا .511

ٌنومٌنولوجٌا1 فهً منهج فً المحل األول، وهو منهج ٌنحصر فً وصف ٌنبغً أن نبرز سمتٌن أساسٌتٌن من سمات الف
 "الظاهرة"، أي ما هو معطى مباشرة1 

 
ومن هذه الجهة، فإن الفٌنومٌنولوجٌا، باعتبارها منهجاً، تغض النظر عن العلوم الطبٌعٌة، أي ال تنتبه إلى نتابجها، 

 وبالتالً فإنها تتعارض مع المذهب التجرٌب1ً 
 

إنها تصرف النظر عن تمدٌم نظرٌة فً المعرفة كخطوة أولى فً المولف الفلسفً، وهً بهذا تتعارض مع المثالٌة1 كذلن، ف
ونرى من هذا كله أن الفٌنومٌنولوجٌا، باعتبارها منهجاً، تبتعد ابتعاداً حاسماً عن االتجاهات التً كانت سابدة فً خالل 

 المرن التاسع عشر1

الفٌنومٌنولوجٌا هو الماهٌة، أي المضمون العملً المثالً للظواهر، الذي ٌدرن فً إدران ومـن جهة أخرى فإن موضوع 
 مباشر، هو رإٌة الماهٌات1 

 
ومن وجهة النظر هذه، فإن الفلسفة الفٌنومٌنولوجٌة تمف فً تعارض مع فلسفة المرن التاسع عشر المٌالدي فً الغرب 

 بوجود ماهٌات وال بإمكان معرفتها1  مرة أخرى، وهً الفلسفة التً لم تكن تعترف ال
 

ولد أنتج هسرل فً أخرٌات حٌاته نظرٌة جعلته ٌمترب من الفلسفة الكانتٌة الجدٌدة1 ولكن مدرسته فً مجملها لم تتابعه 
 على خط هذا التطور1 

 
لجدٌدة )عند جورج ولد أثرت الفٌنومٌنولوجٌا ونظرٌة الموضوع عند مٌننج، تؤثٌراً كبٌراً على تطور مذهب الوالعٌة ا

 مور(، وعلى تطور الوجودٌة )عند هٌدجر(، وعلى المٌتافٌزٌما )عند هارتمان(1
 

ْرل .511  إدمند ُهّسِّ

م(، مع برجسون، صاحب أكبر تؤثٌر على الفكر الغربً فً النصف األول من المرن العشرٌن 5195-5511كان هسرل )
لفٌلسوف األلمانً برنتانو، كمـا أنه درس أٌضاً مع عالم النفس األلمانً المٌالدي، وهو تؤثٌر دابم وعمٌك معا1ً وهو تلمٌذ ل

 م(1 5191-5585كارل اشتمف )
 

ولد لام هسرل بالتدرٌس فً جامعات هاله ثم جوتنجن ثم فراٌبورج األلمانٌة كلها1 وتمٌز بؤنه دإوب على العمل ال ٌتعب، 
 ً  1 ولد جمع إلى موهبة تحلٌلٌة نادرة نفاذاً عملٌاً عظٌما

 
وأعماله الفلسفٌة عدٌدة جداً، ولراءتها من أصعب األمور، لٌس بسبب أن لغة هسرل صعبة، بل بسبب صعوبة الموضوع 

 ذاته1 وهسرل نموذج فً دلة الكاتب الفلسفً وتحدٌده، وٌمكن تشبٌهه من هذه الزاوٌة بؤرسطو1
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ْرل  .511  أعماله الفلسفٌة –إدمند ُهّسِّ
ة بؤبحاث عن علم الرٌاضٌات، حٌث نشر الجزء األول من كتابه الهام "فلسفة علم الحساب"، ولكنه بدأ هسرل حٌاته الفلسفٌ

م1 مإلفه 5115-5111مإلف ال ٌدل فً شًء على الطرٌك الذي سوف تؤخذه من بعد فلسفة هسرل1 ولد ظهر فً عام 
 األساسً، وهو "بحوث منطمٌة"، وفٌه ٌفحص أسس المنطك1 

 
لضخم إلى جزأٌن: الجزء األول منهما، والمعنون "تمهٌدات للمنطك الخالص"، ٌحتوي على نمد لالتجاه وٌنمسم هذا الكتاب ا

النسبً من وجهة نظر عملٌة وموضوعٌة، بٌنما ٌموم الجزء الثانً بتطبٌك المبادئ التً احتواها الجزء األول على بعض 
 المشكالت المعٌنة فً فلسفة المنطك1 

 
ل كتابه "أفكار حول الفٌنومٌنولوجٌا الخالصة"، حٌث تتحول الفٌنومٌنولوجٌا إلى "فلسفة م1 نشر هسر5159وفً عام 

 أولى"، وٌكون موضوعها هو المعرفة بوجه عام، وٌحتوي الكتاب على نتابج ذات طابع مثال1ً 
 

ك الترانسندنتالً" وتتطور هذه النتابج المثالٌة على نحو شامل فً الكتابٌن التالٌٌن لهسرل: "المنطك الصوري والمنط
 م(1 5191م( و"التجربة والحكم" )ظهر عام 5191)ظهر عام 

 
وهكذا، ٌمكن إٌجاز الطرٌك الذي سلكه فكر هسرل على النحو التالً: فهو ٌنطلك من دراسة الرٌاضٌات دراسة فلسفٌة، ثم 

 نهج على دراسة الوع1ًٌبدع منهجاً ذا طابع موضوعً وعملً، لٌنتهً إلى المثالٌة وهو بسبٌل تطبٌك هذا الم

 عرض موجز .511

 سنكتفً فً الشرابح التالٌة بتمدٌم عرض موجز لكل من:
              

 *    منهج هسرل1                        
 

 *   نظرٌته فً المنطك1 
  

 تطور فكره حتى انتهى إلى المثالٌة1

 نمد المذهب اإلسمً .511

تفصٌلً للمذهب االسمً، الذي غزا كل الفكر الفلسفً الغربً منذ لون وهٌوم، ٌحتوي كتاب "أبحاث منطمٌة" على نمد 
 وسواء تخفى تحت اسم المذهب التجرٌبً أو المذهب النفسان1ً 

 
وٌرى اإلسمٌون أن الموانٌن المنطمٌة ما هً إال تعمٌمات تجرٌبٌة واستمرابٌة مماثلة لموانٌن العلوم الطبٌعٌة، وٌرون أن 

  تصور عام هٌكل1ً "الكلً" ما هو إال
 

أما هسرل فإنه ٌبرهن على أن الموانٌن المنطمٌة لٌست لواعد على أي نحو من األنحاء، وعلى أن المنطك لٌس علماً 
معٌارٌاً، وإن كان أساساً لمذهب معٌاري، شؤنه فً هذا شؤن كل العلوم النظرٌة1 فالوالع، فً رأي هسرل، أن المنطك ال 

 ٌكون أو عن الواجب، إنما هو ٌتحدث عن الوجود1  ٌمول شٌباً عما ٌنبغً أن
 

ولنؤخذ مثالً لانون عدم التنالض، فإنه ال ٌمول أنه ال ٌمكن إطالق لضٌتٌن متنالضتٌن، وإنما ٌمول وحسب أن الشًء الواحد 
 ال ٌمكن له أن ٌتسم بصفات متنالضة1

 المنطك وعلم النفس .511
وٌرى  تجاه النفسانً، الذي ٌرى أن المنطك ما هو إال فرع من علم النفس1بعد هذه االعتبارات، ٌتجه هسرل ناحٌة اال

 هسرل أن االتجاه النفسانً ٌُخطا خطؤً مزدوجا1ً 
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فلو كان على صواب، إذاً لكانت الموانٌن المنطمٌة غامضة غموض الموانٌن السٌكولوجٌة، ولكانت فً هذه الحالة مجرد 
 ها ٌفترض مسبماً وجود الظواهر النفسٌة، وهذه كلها أمور غٌر ممبولة1 لوانٌن احتمالٌة، واللتضى هذا أن وجود

 
أما الذي ٌراه هسرل بالممابل، فهو أن الموانٌن المنطمٌة تختلف فً نوعها عن الموانٌن السٌكولوجٌة اختالفاً كامال1ً فهً 

 لوانٌن نموذجٌة ولبلٌة1 
 

معنى الموانٌن المنطمٌة، فهذه الموانٌن ال شؤن لها بالفكر وال بالمضٌة من ناحٌة أخرى، فإن االتجاه النفسانً، ٌُفسد تماماً 
وال بالحكم، إلى غٌر ذلن، وإنما هً تتصل بما هو موضوع1ً إن موضوع المنطك لٌس حكماً معٌناً ٌطلمه أحد الناس، بل 

 1 المضمون الذي ٌحتوٌه هذا الحكم وداللته، والمضمون والمدلول ٌنتمٌان إلى مستوى نموذجً
 

أخٌراً، فإن مإسس الفلسفة الفٌنومٌنولوجٌة ٌعارض المذهب االسمً بشؤن نظرٌة هذا المذهب فً التجرٌد1 وٌوضح هسرل 
أن "الكلً" ال عاللة له بالتصور التعمٌم1ً ذلن أن ما نتصوره نحن، حٌن ندرن مصطلحاً رٌاضٌاً على سبٌل المثال، لٌس 

الشًء"، أخطؤوا -وأتباعهما، الذٌن كانوا غٌر لادرٌن على فهم مفهوم "الفكرةبذي أهمٌة كبٌرة1 ولد أخطؤ لون وهٌوم، 
 حٌن حددوا مدى "الكلً" فجعلوا منه مجرد صورة1 

 
 والوالع لٌس كذلن، فً رأي هسرل، إنما "الكلً" موضوع من نوع خاص جداً، حٌث أنه موضوع نموذجً عام كل1ً

 مذهبه فً الداللة .511
ذهب االسمً واالتجاه النفسانً واحداً من أهم إخصابات الفلسفة الغربٌة فً المرن العشرٌن المٌالدي، ٌعد النمد السابك للم

وهو فً نفس الولت عودة إلى النظم الفلسفٌة األكولوجٌة عند الٌونان وفً الفلسفة األوروبٌة الوسٌطة1 هذا النمد ٌإسس 
 ان هو عالم المدلوالت1 لول هسرل بؤن المنطك ذو مٌدان ٌختص به وحده، هذا المٌد

 
إننا حٌن ندرن معنى اسم أو محمول فً لضٌة منطمٌة، فإن ما ٌشٌر إلٌه هذا أو ذان ال ٌمكن على اإلطالق أن ٌعد جزءاً من 

 الفعل الذي ٌموم به العمل من جهته1 هذا الذي ٌشار إلٌه، والذي ٌمف الفعل العملً فً ممابله، هو الداللة1 
 

دٌد، إلى ما النهاٌة له، من التجارب الفردٌة، ولكن هنان دابماً ما تعبر عنه هذه التجارب، وهذا الذي تعبر إن هنان العدٌد الع
 عنه، أي الداللة، هو واحد ذو ذاتٌة مستملة، بؤلوى معانً هذا التعبٌر1

 مفهوم الداللة ..511

 ختلفة بعضها عن بعض:ولكن تعبٌر "ٌعبر عن" تعبٌر فٌه غموض وإبهام1 فهو ٌستخدم ألداء وظابف م

    

 فهو ٌدل على ما "ٌعبر" عنه اللفظ )أي العنصر النفسانً، التجارب المعاشة(1   أوالً:

       

 وهو ٌدل على "مدلول" اللفظ، وهنا ٌمٌز هسرل بٌن أمرٌن:  ثانٌاً:

 

 معنى التصور ومضمونه1               *                                     

 

 وما ٌدل إلٌه اللفظ11   *                                     

 

 

 عناصر التجرٌد ..511

 وٌكتشف هسرل ابتداًء من هذا التمٌٌز ثالثة عناصر فً عملٌة التجرٌد:

 صفة الفعل )أي فعل التجرٌد(: وهً لد تكون وضعاً للتصور، أو لإلثبات، أو للشن، أو لالعتماد(1 51
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جرٌد: وهً تعنً مضمونه، ونفس المادة ٌمكن أن تكون لها صفات مختلفة: فٌمكن أن ٌتصور المرء فً مادة فعل الت91

 البداٌة مضمون لضٌة ما ثم ٌشن فٌه، ثم ٌثبته 1111 الخ1 

 وهنان كذلن موضوع الفعل، أي ما تشٌر إلٌه الكلمة، هذا بٌنما المضمون هو المعنى ذاته ٌكون للكلمة911

 ملٌةاألفعال الع ..511
 أخٌراً، فإن هسرل ٌمٌز بٌن نوعٌن من األفعال العملٌة:

 
 األفعال التً تمنح الداللة1    51
 
 واألفعال التً تمأل الداللة1    91
 

وهذه األفعال األخٌرة هً التً تعطً للكلمة مضمونها العملً الكامل، بٌنما األولى ال تمدم إال المبدأ المكون لها، فهً ال 
 لمأل" المتمثل فً لصد الداللة1تعطً الكلمة "ا

 نظرٌات هسرل األخرى ..511

لمد أضاف هسرل إلى نظرٌة الداللة نظرٌة فً "النحو الخالص"، أي النظرٌة الفلسفٌة فً النحو1 وفً هذا المٌدان أٌضاً، 
اضً، من بعد كما فً مٌادٌن أخرى كثٌرة، لدم هسرل إضافة هامة أثرت فً الفكر الفلسفً، وٌسمح تطور المنطك الرٌ

 ذلن، بإدران مدى أهمٌتها1 
 

 وٌدٌن المنطك الرٌاضً إلى هسرل بمفهوم "الفبة السمانطٌمٌة" )أي الداللٌة(1 
 

ومما جاء به كتاب "بحوث منطمٌة"، أٌضاً، مذهب هسرل فً الكل واألجزاء، وهو مذهب شدٌد الطرافة1 ولكن ال ٌمكننا، 
هذه النظرٌات الجدٌدة كلها، ألنها لم تنتج من التؤثٌرات ما أنتجته مذاهب هسرل  فً هذا الحٌز الضٌك، أن ندخل فً تفاصٌل

 األخرى، على الرغم من أنها تعد من أهم ما لدمه الفكر الفلسفً فً الحضارة الغربٌة فً المرن العشرٌن المٌالدي1

 المنهج الفٌنومٌنولوجً ..511

 مة مطلمة الٌمٌن تمام على أساسها كل العلوم كافة، والفلسفة بخاصة1 إن الهدف الذي ٌعلنه هسرل من فلسفته هو إلامة دعا
  

 وهو ٌرى أن المصدر األعلى لكل إثبات عملً هو "الرإٌة"، أو، حسب تعبٌره هو "الوعً المانح األصلً"1 
 

لمة "شًء" تعنً هنا ٌنبغً االتجاه إلى األشٌاء ذاتها1 هذه هً الماعدة األولى واألساسٌة فً المنهج الفٌنومٌنولوج1ً وك
"المعطً"، أي ما نراه أمام وعٌنا1 هذا المعطً ٌسمى "ظاهرة" ألنه "ٌظهر" أمام الوع1ً وال تدل كلمة "شًء" على أن 

 هنان شٌباً مجهوالً ٌوجد خلف الظاهرة1 
 

عطً، بدون أن تهتم إن فلسفة الفٌنومٌنولوجٌا )أي علم الظاهرات( ال تشغل نفسها بالبحث فً ذلن، وهً ال تتجه إلى الم
 بالتمٌٌز بٌن ما إذا كان ذلن المعطً حمٌمة أم وهماً، فمهما ٌكن األمر فإن الشًء هنان، وهو معط1ً 

 
ولٌس المنهج الفٌنومٌنولوجً استنباطٌاً، وال هو بالتجرٌبً كذلن1 إنه ٌنحصر فً "إظهار" ما هو معطً وفً إٌضاح هذا 

ٌن، وال ٌموم بؤي استنباط بدءاً من مبادئ، إنما هو ٌعالج مباشرةً ما ٌؤتً بٌن أٌدي المعط1ً وهو ال ٌفسر مستخدماً الموان
 الوعً وفً متناوله، أال وهو الموضوع1

 المنهج الفٌنومٌنولوجً ..511

 إذاً، المذهب الفٌنومٌنولوجً ٌهدف كلٌة إلى أن ٌكون منهجاً موضوعٌا1ً 
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وال هو حتى العملٌات التً تموم بها الذات )على الرغم من إمكان تطبٌك  إن ما ٌهتم به مباشرة لٌس هو الفكرة الذاتٌة،

المنهج الفٌنومٌنولوجً على هذه العملٌات ذاتها باعتبارها معطٌات(، إنما "ما هو" معروف، أو مشكون فٌه، أو محبوب، 
 أو مكروه، 1111 الخ1 

 
ٌل والتخٌل، فحٌن نتصور مثالً كابناً خرافٌاً ما، فإن هذا وفً حالة التصور الخالص، فٌنبغً كذلن إضافة التمٌٌز بٌن المتخ

الكابن الخرافً، موضوع علٌنا أن نمٌز بعناٌة بٌنه وبٌن أفعالنا النفسٌة1 كذلن الحال مع النبرة الموسٌمٌة "دو"، والعدد 
 اثنٌن، والطول، والوسط، 11 الخ، كل هذه "موضوعات"، ولٌست أفعاالً نفسٌة1 

 
رل ٌرفض النظرٌة األفالطونٌة، ألنها لن تكون صحٌحة إال فً حالة واحدة، هً أن تكون كل الموضوعات ومع ذلن فإن هس

 حمٌمٌة1 بل إن هسرل لٌذهب إلى حد المول إنه "وضعً"، وذلن على أساس أنه ٌمٌم المعرفة على المعط1ً

 العلوم عند هسرل ..511

 هنان إذاً نوعان من العلوم فً رأي هسرل:
 
 ، وهً تعتمد على التجربة الحسٌة1 الولابع علوم   51
 
 ، أو علوم الصورة الجوهرٌة وهدفها هو الوصول إلى إدران الماهٌات1 وعلوم الماهٌة   91

 ولكن كل علوم الوالع تستند إلى علوم الماهٌة، وذلن من ناحٌتٌن:
 

 نطك، وكذلن، بصفة عامة،                هً )أي علوم الوالع(1 تستخدم جمٌعاً الم أوالً *                         
 الرٌاضٌات )وكالهما علم ماهوي من علوم الماهٌة(1                           

 
ً وثانٌ*                           ألن لكل والعة ماهٌة دابمة ثابتة1  ا

 
 

والعلوم الرٌاضٌة علوم ماهوٌة بشكل واضح1 والفلسفة الفٌنومٌنولوجٌة تنتمً إلى نفس العابلة، ألنها ال تعالج ولابع 
عابرة، بل تدرس عاللات ماهوٌة1 والفلسفة الفٌنومٌنولوجٌة وصفٌة خالصة، وٌموم منهجها فً وصف الماهٌة1 وطرٌمة 

 درجة درجة بوسٌلة الحدس العملً للماهٌة1  سٌرها تنحصر فً اإلٌضاح المتدرج، والذي ٌتطور
 

وحٌث أن الفٌنومٌنولوجٌا تدرس أسس المعرفة، لذلن فإنها "فلسفة أولى"، ومنهجها ٌتمٌز بالٌمٌن الكامل1 وفً نفس 
الولت، فإنها علم دلٌك وبرهان1ً ولٌس من السهل تطبٌك هذه الفلسفة، ولكن هسرل وتالمذته بٌنوا أن المنهج 

 لوجً فتح آفالاً واسعة أمام بحوث خصبة إلى حد ٌفوق المتولع1الفٌنومٌنو

 االختزال والوضع بٌن ألواس ..511
إن هدف الفٌنومٌنولوجٌا هو الوصول إلى الماهٌة، ومن أجل تحمٌك هذا الهدف فإنها ال تستخدم الشن الدٌكارتً، وإنما 

ا "تضع بٌن ألواس" عناصر معٌنة فً المعطً، هً تستخدم "تعلٌك الحكم"1 والذي ٌعنٌه هذا هو أن الفٌنومٌنولوجٌ
 العناصر التً ال تهتم بها1 

 
وٌمٌز هسرل بٌن عدة أنواع من االختزال1 فالتولف التارٌخً عن الحكم ٌفعل أول ما ٌفعل أن ٌغض الطرف عن سابر 

 تتجه إلى األشٌاء ذاتها1  المذاهب الفلسفٌة، وكؤنها غٌر موجودة، ألن الفٌنومٌنولوجٌا ال تهتم بآراء اآلخرٌن، بل
 

بعد ذلن، بعد هذا اإلٌماف األولً عن التداخل، ٌؤتً دور "االختزال الماهوي"، الذي ٌضع الوجود الفردي للموضوع موضع 
 الدراسة "بٌن ألواس"، أي ٌبعده هو اآلخر عن التداخل فً شؤن البحث، ألن الفٌنومٌنولوجٌا ال تهدف إال إلى الماهٌة1 

 
هذا االختزال، الذي ٌضع جانباً تفرد الموضوع ووجوده، ٌكون لد تم اإلنحاء جانباً لكل علوم الطبٌعة والعلوم  ومع إجراء
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العملٌة، بتجارب هذه وفروض تلن على السواء1 بل إن اإلله نفسه، باعتباره منبع الوجود ومصدره، ٌوضع أٌضاً ما بٌن 
الماهوٌة األخرى1 إن الفٌنومٌنولوجٌا ال تدرس إال الماهٌة الخالصة،  لوسٌن1 وٌخضع لنفس المعاملة المنطك وسابر العلوم

 وهً تستبعد سابر مصادر المعرفة األخرى1 
 

ولد أضاف هسرل، فً كتاباته األخٌرة، إلى االختزال الماهوي نوعاً آخر من االختزال ٌسمٌه "االختزال الترانسندنتالً" )أو 
لٌس فً وضع الوجود، وحده، بٌن ألواس، بل وكذلن كل ماال ٌمت إلى الوعً  المتعالً(1 وٌموم هذا االختزال الجدٌد

 الخالص بصلة1 ونتٌجة هذا االختزال الترانسندنتالً هو أنه ال ٌبمى من الموضوع إال ما هو معطً للذات وحسب1 
 

هسرل فً "المصدٌة"، ألنه  ومن أجل الفهم الشامل لنظرٌة االختزال الترانسندنتالً، ٌنبغً علٌنا اآلن أن ننظر فً مذهب
 هو أساس تلن النظرٌة1

 المصدٌة والمثالٌة ..511

االختزال الترانسندنتالً هو تطبٌك للمنهج الفٌنومٌنولوجً على الذات نفسها، وعلى أفعالها1 وكان هسرل لد رأى، من لبل 
طك مختلفة فً الوجود1 أحد هذه المناطك تمدٌمه لهذه النظرٌة الجدٌدة، أن مٌدان الفٌنومٌنولوجٌا ٌنبغً أن ٌتكون من منا

هو "الوعً الخالص"، وهو منطمة متمٌزة من مناطك الوجود1 والطرٌك إلى هذا الوعً الخالص ٌكون باستخدام ذلن 
المفهوم ذي األهمٌة العظمى، أال وهو مفهوم "المصدٌة"، الذي تلماه هسرل من برنتانو، وبشكل غٌر مباشر من فلسفة 

 لمسٌح1ً العصر الوسٌط ا
 

وٌمول هسرل أنه من بٌن كل الخبرات هنان خبرات معٌنة تتمٌز بؤنها خبرة بموضوع1 هذه الخبرات ٌسمٌها هسرل "خبرات 
 لصدٌة"1 ومن حٌث أنها وعً )حب، تمدٌر1111 الخ( بشًء ما، فإنه ٌمول إنها خبرات ذات "عاللة لصدٌة" مع ذلن الشًء1 

 
جً على هذه الخبرات المصدٌة، نصل من جهة إلى إدران الوعً باعتباره نمطة عاللة وحٌن نطبك االختزال الفٌنومٌنولو

خالصة للمصدٌة، وباعتباره ما ٌُعطً إلٌه الموضوع المصدي، ومن جهة أخرى نتمكن من الوصل إلى موضوع لم ٌعد له، 
 بعد إجراء االختزال علٌه، من وجود غٌر ذلن الوجود المعطى لصدٌاً إلى الذات1 

 
 ننظر فً الخبرة ذاتها إال فعلها الخالص، الذي ٌبدو، فً كلمات بسٌطة، أنه العاللة المصدٌة بٌن الوعً الخالص وال

 والموضوع المصدي1 
وعلى هذا النحو تظهر الحمٌمة كلها على أنها تٌار من الخبرات باعتبارها أفعاالً خالصة )للوعً(1 وٌنبغً أن نإكد بشدة 

حٌث هو هو، لٌس حكراً نفسٌاً، إنما نحن نتناول هنا وحسب بنٌات وتكوٌنات نموذجٌة خالصة1 إذاً على أن هذا التٌار، من 
فالوعً الخالص لٌس ذاتاً حمٌمٌة، وما أفعاله إال عاللات لصدٌة، وٌختزل الموضوع إلى أن ٌصبح مجرد معطً إلى هذه 

 الذات المنطمٌة1

ما هو "هٌولً" )أي مادة محسوسة( وما هو "صورة" )أي الهٌبة  وٌمٌز هسرل كذلن فً تٌار الخبرات المتتالٌة بٌن
الممصود إلٌها( وٌطلك هسرل اسم )التفكٌر( على الجهة التً تهب الصورة لمادة التجارب المصدٌة، واسم )الفكر( على 

 مجموع المعطٌات المابمة فً اإلدران الخالص1 
 

 رة )الفكر( ومعنى اإلدران من حٌث هو محض إدران )التفكٌر(1 ولنؤخذ مثالً حالة شجرة، فنمٌز بٌن معنى إدران الشج
 

وٌمٌز هسرل كذلن فً الحكم ما بٌن مضمون الحكم )أي جوهر ذلن الحكم( والحكم المنطوق، وربما كان من الممكن تسمٌة 
 مً، على جوهر مادي1هذا األخٌر "بالمضٌة بالمعنى المنطمً الخالص" هذا إذا كان الـفكر ال ٌحتوي، إلى جانب شكله المنط

 الخالصة ..511
  ما هً خالصة هذه التحلٌالت؟

 
إن الطابع مزدوج البإرة للخبرة المصدٌة لد أصبح واضحاً بما ال ٌدع مجاالً للغموض: فالذات تظهر، مع هذه التحلٌالت، 

 مربوطة ربطاً جوهرٌاً إلى الموضوع، وٌظهر الموضوع معطى جوهرٌاً إلى الذات الخالصة1 
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 شن أن العالم ٌمف من وراء هذا كله )وإن لم ٌكن هذا هو الحال دابماً، ألنه من الممكن أن ٌموم فعل لصدي بدون أن وال

 ٌكون له موضوع حمٌمً فً العالم الخارجً(، ولكن وجود العالم لٌس ضرورٌاً الزماً لوجود الوعً الخالص1 
 

ة( ٌعتمد كل االعتماد على الوعً وهو فً حالة نشاط وفعل1 إن الحمٌمة ونالحظ أن عالم "األشٌاء" الترانسندنتالٌة )المتعالٌ
 ، ًٌ الخارجٌة عارٌة فً جوهرها عن االستمالل الذاتً، وإنما هً وحسب "مجرد شًء ما"، ظاهرةٌ ما هً إال لصٌد، أو وع

 من حٌث المبدأ1 
 

(، التً تتشابه فً أكثر من جانب مع مثالٌة وهكذا تصل فلسفة هسرل إلى نوع من المثالٌة الترانسندنتالٌة )المتعالٌة
الكانتٌٌن الجدد1 واالختالف الهام الوحٌد ما بٌن هسرل ومدرسة ماربورج ٌموم فً أن هسرل ال ٌمبل أن ٌنحل الموضوع 

لٌصبح مجرد لوانٌن صورٌة، وفً أنه ٌمبل بوجود تعددٌة من الذوات، التً من الظاهر أن لها وجودها الخاص1 وعلى أي 
 ل، فإن مدرسة هسرل لم تتبعه على طرٌك المثالٌة هذا الذي سلكه فً أخرٌات مإلفاته1حا

 أسئلة التقويم:
 حدد يفهىو انًبهية و أهًيتهب في فهسفة انًبهية. -

 اشسح سًبت انفيُىييُىنىجيب. -

 بيٍ يىقف هسسل يٍ انًُطق و عهى انُفس. -

 اشسح يرهب هسسل في اندالنة. -

 .حدد عُبصس انتجسيد وفق هسسل -

 اشسح انًُهج انفيُىييُىنىجي و انهدف األسبسي يُه. -

 يب يعًُ االختزال و يب أهًيته في انىصىل إنً انًبهية؟ -

 يب يعًُ انقصدية في انًُهج انفيُىييُىنىجي؟ -

 

 أسئلة للمنبقشة و الحوار:
انقصدية وحدة يسي هسسل أٌ فعم انىعي كبيٍ في بُية هرا انفعم . فال يكىٌ انفعم بدوٌ شيئه. نتفيد برنك 

 األَب أفكس و يىضىع انتفكيس.

 َبقش ذنك و بيٍ زأيك.
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 المفاهٌم األساسٌة:
القبلي  –المعرفة الميتافيزيقية  –معرفة البنية الماهوية  –المعرفة االستقرائية  –نظرية المعرفة  –الماهية 

الوحدات  –الواجب  –القيم  –األهداف  –الغايات  –القصد  –الموضوعات القصدية للحساسية  –
 االجتماعية .

 

 :الخاصةاألهداف 
 انواع المعرفة عند ماكس شلر . يشرح -

 يعرف القيم عند ماكس شلر . -

 د والغايات واألهداف والقيم عند ماكس شلر .صقيميز بين ال -

 يوضح مسألة القيمة والواجب عند ماكس شلر . -

 يبين معنى ثبات القيم عند ماكس شلر . -

 يصنف القيم عند ماكس شلر . -

 ل .يشرح مفهوم الشخص عند شلر وعالقته بالعق -

 يبين مفهوم الشخص والجماعة عند ماكس شلر  . -

 يميز بين نماذج الوحدات االجتماعية االربعة عند ماكس شلر . -

 يشرح فكرة اإلله والميتافيزيقيا عند ماكس شلر . -
 

 مدخل إشكالً:

نعرف االنسان أنه كائن عاقل من جهة، وأنه كائن أخالقي من جهة أخرى. وهو يتميز بالتفكير و 
قدرته على صياغة منظومة معرفية وكذلك في قدرته على االلتزام بمنظومة أخالقية تنظم عالقته 

 ة.وانطالقاً من ذلك يضع ثبتاً من القيم المعرفية و األخالقية و الجماليبذاته و باآلخرين. 
 

 أسئلة إشكالٌة:
 كيف تستطيع أن تحدد معنى القيمة في حياتك اليومية؟ -

 هل ال تكون القيم قيماً بحق إال إذا كانت ثابتة بالمطلق؟ -

 هل القيم أهداف إنسانية مقصودة في سلوكياتنا أم التزام يتعلق بالواجب؟ -

 ما أساس جدارة فعل يكون موضوعاً لالحترام؟ -

 شخصٌته –ماكس شلر  6 .61

 ٌحتل ماكس شلر مكاناً متمٌزاً بٌن حلمة الفالسفة المتأثرٌن بهسرل، وذلن بسبب أصالته ومواهبه التأملٌة. 

 

م. وأصٌح تلمٌذاً للفٌلسوف األلمانً أٌُكن. ولام بالتدرٌس أوالً فً جامعات 6781ولد ولد شلر فً ألمانٌا فً عام 

م. ثم دعً للتدرٌس فً جامعة فرانكفورت، ولكنه توفً 6969إٌنا ومٌونخ، ثم فً جامعة كولونٌا بدءاً من عام 

 م. لبل أن ٌستطٌع بدء محاضرات بها. 6997عام 

 

 

الوحدة التعلیمیة السادسة عشر
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كان شلر من ألمع المفكرٌن األلمان فً عصره، وفلسفة األخالق هً مٌدان لوته، ولكنه كرس بعض اهتمامه كذلن 

اً فكر ٌثٌر اإلعجاب ولرٌب من الحٌاة، إلى فلسفة الدٌن وإلى علم االجتماع، وإلى مسائل أخرى. وفكره دائم

وتزخر كتاباته بإثارة عدد عظٌم من المشكالت. وفً مٌدان األخالق على األخص، فإن كتاباته هً أهم ما أنتجه 

 وٌتمٌز به النصف األول من المرن العشرٌن المٌالدي فً الفكر الغربً.

 
 تطوره –ماكس شلر  9 .61

تأثر فً شبابه بأستاذه أٌُكن، وٌشهد على ذلن كتاباه األوالن. وكان تفكٌر أٌُكن ٌدور حول حٌاة العمل، وهو ٌمثل نوعاً من 
 فالسفة الحٌاة، ولكنه ٌختلف عن فالسفة الحٌاة فً أن حٌاة العمل هً التً تحتل األهمٌة األولى عنده. 

 
، وٌظهر هذا اإلعجاب عنده، ممروناً بتأثره بأستاذه أٌُكن، فً رأٌه أن ولد كان، من جهة أخرى، معجباً بالمدٌس أوغسطٌن

 أوغسطٌن، هو صاحب نظرٌة كبرى فً الحب، ولكنه الحب منظوراً إلٌه على نحو جدٌد تماماً لم ٌعرفه الٌونان من لبل. 
 

تأثر، تأثراً دائماً، بخالف المدٌس  وفً مرحلته الثانٌة استمر شلر فً السٌر فً هذا الطرٌك سٌراً واعٌاً. وفً هذه المرحلة
أوغسطٌن، بكل من فلسفة الحٌاة ونٌتشه ودلتاي وبرجسون، حتى أن البعض سمى شلر باسم "نٌتشه الكاثولٌكً". ومع 
ذلن، فربما كان هسلر أعظم تأثٌراً علٌه فً أثناء هذه المرحلة من أي من هؤالء، ولد طور شلر مذهب هسلر وعدل منه 

مستوى غٌر المستوى الذي ولف عنده هسرل. وٌُعد شلر أول الفالسفة الفٌنومٌنولوجٌٌن، بعد هسرل واستخدمه على 
 نفسه.

 

 أعماله –ماكس شلر  3 .61

ٌكن، ولد أصدر خالل هذه المرحلة أهم أعماله:
ُ
 تأثر شلر فً بداٌته بفكر أستاذه أ

 

م وهو كتابه 6961-6963مٌم"، صدر ما بٌن عامً "النزعة الصورٌة فً األخالق ونظرٌة األخالق المادٌة فً ال    *
ثم مجموعتان من البحوث تحت عنوانً:  األساسً، وصدر أول ما صدر فً الكتاب السنوي الذي كان ٌصدره هسرل.

 م(. 6996م(، و "عن الخالد فً اإلنسان" )عام 6969"انمالب المٌم" )عام 

 هٌة، وٌعتنك المسٌحٌة اعتنالاً صحٌحاً. ومذهب شلر فً هذه الحالة مذهب شخصانً، وٌمول باأللو
 

ولكن شلر ٌتطور من بعد ذلن تطوراً داخلٌاً، ربما شاركت فً إحداثه طبٌعته المنمسمة والدٌنامٌكٌة االنفعالٌة التً اتسمت 
األلوهٌة  بها حٌاته وهو هنا ال ٌفمد عمٌدته المسٌحٌة التً تمٌز بها من لبل وحسب، بل هو ٌهجر كذلن مولفه اآلخذ بوجود

م( وفً كتابه "مكان اإلنسان فً الكون" 6991أٌضاً. وٌظهر هذا التطور بالفعل فً كتابه "أشكال المعرفة والمجتمع" )عام 
 م( وذلن على نحو صرٌح جداً.6997)صدر عام 

 نظرٌة المعرفة 1 .61

 سنتناول فً الشرائح التالٌة أنواع المعرفة الثالثة كما ٌراها ماكس شلر، وهً:
 
 المعرفة االستمرائٌة عند العلوم الوضعٌة    .6
 
 معرفة "البنٌة الماهوٌة" لكل ما هو موجود .   9
 
 المعرفة المٌتافٌزٌمٌة   .3

 المعرفة االستمرائٌة 5 .61

تموم المعرفة االستمرائٌة على غرٌزة السٌطرة، وال تستطٌع الوصول أبداً إلى لوانٌن إجبارٌة. وموضوع هذا النوع من 
 معرفة هو الوالع الخارجً. ال
 

ISSN: 2617-989X 128 



وٌمبل شلر الوجود الحمٌمً للوالع الخارجً، ولكنه ٌمول متفماً فً هذا مع دلتاي، أن الموجود العارف الذي كله معرفة 
وحسب شًء غٌر لائم، ألن الوالع إنما هو ذلن الذي ٌعارض أهدافنا بنوع من المماومة، والصدمة مع الوالع هً التً 

 ع الخارجً.تثبت وجود الوال

 معرفة البنٌة الماهوٌة 1 .61

 النوع الثانً من المعرفة: هو معرفة "البنٌة الماهوٌة" لكل ما هو موجود، أي معرفة "ما" األشٌاء. 
 

وٌستلزم الوصول إلى هذا النوع من المعرفة أن ٌتولف سٌر السلون المعتمد على الغرٌزة، وأن نغض النظر عن الحضور 
 ن موضوع هذا النوع من المعرفة هو "المبلً" )أو األولً(. الفعلً لألشٌاء، أل

وٌرى شلر، متفماً فً هذا مع كانت، أن هنان معرفة بالمبلً. وهو ٌسمى "لبلٌاً" كل المضاٌا ووحدات المعانً النموذجٌة 
 جٌة. التً هً "معطاة"، وذلن بغض النظر عن أي "مولف" للذات التً تفكر فً تلن المضاٌا والوحدات النموذ

 : ولكن شلر ٌختلف فً هذا المٌدان مع كانت فً عدة أمور
 

 أن مٌدان "المبلً" ٌتكون من الماهٌات، ولٌس من لضاٌا، كما كان ٌرى كانت.  أولها:
 

البدٌهً" ال عاللة له على أي نحو مع ما هو "صوري"، كما كان ٌرى كانت: فهنان لبلً مادي، -أن مٌدان "المبلً ثانٌها:
وهو مضمونات مستملة عن الخبرة وعن االستمراء. والوالع أن شلر ٌرفض بموة شدٌدة متكافئة االتجاه التصوري المثالً 

 واالتجاه اإلسمً الوضعً معاً. 
 

ٌوافك كانت على أن نظرٌة المعرفة هً النظرٌة األساسٌة فٌما ٌخص مٌدان المبلٌات. وهو ٌرى أن أول  أن شلر ال ثالثها:
أخطاء الكانتٌٌن أنهم بدأوا بوضع سؤال: "كٌف ٌمكن أن ٌكون شًء ما معطى أمام العمل؟" والمفروض هو البدء من 

ة المعرفة ما هً إال جزء وحسب من نظرٌة العاللات السؤال األهم: "ما هو المعطً؟". وعلى هذا فإن شلر ٌعتبر أن نظرٌ
 الموضوعٌة بٌن الماهٌات. 

 
أن شلر ٌعتبر أن نظرٌة كانت فً تلمائٌة الفكر نظرٌة خاطئة تماماً، وهً النظرٌة التً ترى أن كل ما هو عاللة  رابعها:

ر شلر، أنه ال ٌوجد عمل ٌفرض على الطبٌعة ٌنبغً أن ٌكون من إنتاج العمل )أو، أحٌاناً، العمل العملً(. والوالع، فً نظ
 لوانٌنه. إننا ال نستطٌع أن نثبت إال ما ٌعتمد على االتفاق واالصطالح، أما الموانٌن فال ٌستطٌع أحد فرضها. 

 
 أخٌراً، فإن أكبر أخطاء كانت، وكل الفلسفة العملٌة معه، هو أنه خلط ما بٌن المبلً والعملً. والوالع، عند شلر، أن كل

 حٌاتنا الروحٌة ذات مضمون لبلً، بما فً ذلن المسم االنفعالً من العمل، أي الذي ٌتأثر وٌحب وٌكره،.... الخ.
 

إن هنان "نظام الملب" المبلً، أو "منطك الملب" )على ما كان ٌمول باسكال(، بالمعنى الحرفً للتعبٌر. وابتداء من هذا 
سرل على نحو اختص به هو وتمٌز، وفتح بذلن أمام البحث الفٌنومٌنولوجً المنظور، أخذ شلر فً تطوٌر فٌنومٌنولوجٌا ه

 آفالاً جدٌدة. وٌسمً شلر هذا المذهب باسم "المبلٌة االنفعالٌة".

 المعرفة المٌتافٌزٌمٌة 6168
بط بٌن نتائج أما النوع الثالث من المعرفة، فإنه المعرفة المٌتافٌزٌمٌة، أو معرفة الخالص )أو النجاة(. وهو ٌنتج عن الر

 العلوم الوضعٌة والفلسفة التً تدرس الماهٌات. 
 

وموضوعه، أوالً، هو المشكالت التً تمع على حدود العلم ولكن العلم ال ٌستطٌع تناولها )مثالً: ما الحٌاة؟(، وموضوعه، 
 ثانٌاً، هو مٌتافٌزٌما المطلك. 

 
تدأ من دراسة الوجود الموضوعً إنما منبع المٌتافٌزٌما هو ومع ذلن، فإن الطرٌك نحو هذه المٌتافٌزٌما ال ٌمكن أن ٌب

 الدراسة الفلسفٌة لإلنسان )األنثروبولوجٌا الفلسفٌة(، وهً األنثربولوجٌا التً تتناول سؤال: "من اإلنسان". 
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-اوٌرى شلر أن المٌتافٌزٌما الحدٌثة ٌنبغً أن تكون دراسة فلسفٌة ألسس األنثروبولوجٌا )أو كما ٌمول "مٌت
 أنثروبولوجٌا"(.

 المٌم ..61

 الموضوعات المصدٌة للحساسٌة هً العنصر المبلً فً الجانب االنفعالً من اإلنسان: تلن هً المٌم. 
 

إن العمل، فً رأي شلر، أعمى عن إدران المٌم، بٌنما تستطٌع الحساسٌة إدراكها بشكل مباشر تلمائً، تماماً كما ٌدرن 
 . البصر األلوان. والمٌم لبلٌة

 
ولد لام شلر بمجهود نمدي هادم لصد به، من جهة، الهجوم على كل نوع من أنواع المذهب االسمً فً مٌدان المٌم، وهو 

 الذي ٌدعً أن المٌم ما هً إال ولائع تجرٌبٌة، ومن جهة أخرى، الهجوم على النزعة الصورٌة فً فلسفة األخالق. 
 

سفة من األفكار المسبمة التً سادت فً خالل المرن التاسع عشر المٌالدي بهذا الجهد النمدي، استطاع شلر أن ٌحرر الفل
فً الفكر الغربً، وُجهده فً هذا الممام ٌوازي جهد برجسون فً المٌدان النظري. ولن نستطٌع التفصٌل فً دلائك هذا 

 النمد هنا، ونكتفً باإلشارة إلى خطوطه الرئٌسٌة.
 

 المٌم والسلون البشري ..61

 فً أوجه السلون البشري، بٌن: المصد، والغاٌات، واألهداف، والمٌم.  ٌمٌز شلر،
أما الغاٌة فإنها مضمون معطى من أجل أن ٌتحمك. وهً تنتمً دائماً إلى مٌدان الصور ذات المضمون وبالتالً فإنها ٌمكن 

 تصورها. وال ٌحتوي كل لصد بالضرورة على غاٌة. 
 

ستمر هذا الهدف فً داخل مسار المصد، وال ٌعتمد لٌام الهدف على فعل التصور وبالعكس، فإن كل لصد ٌكون له هدف، وٌ
 العملً. 

 
 وفً داخل كل هدف توجد المٌمة، فالمٌمة هً المضمون المباشر للهدف. 

 
وٌرى شلر أن المول بأن اإلنسان ٌطمح دائماً إلى الحصول على اللذة، هو لول خاطئ كل الخطأ. فالحمٌمة أن اإلنسان ال 

مصد فً حالته األولٌة )البدائٌة( إلى اللذة على اإلطالق، وال هو ٌمصد إلى أي حالة وجدانٌة أٌاً ما كانت، إنما هو ٌمصد ٌ
ابتداء إلى المٌم. وٌرى شلر أنه حتى فً الحاالت التً تصبح فٌها اللذة هدفاً، فإن ذلن ٌحدث مع نٌة أن تتحول اللذة إلى 

 لٌمة. 
 

م مرتبطة كلها بالمصد والجهد من أجل تحمٌك شًء ما، ذلن ألن المرء لد ٌستشعر لٌماً )حتى لو ولكن لٌست معطٌات المٌ
 كانت لٌماً أخاللٌة( بدون أن ٌمصد تحمٌمها لنفسه. 

وٌنتج عن هذا أن المٌم ال تعتمد فً وجودها على الغاٌات، هذا بٌنما تموم المٌم بالفعل فً أهداف التحركات اإلنسانٌة، بل إن 
 ٌم هً أساس األهداف، وبالتالً فإنها تصٌر غاٌات على الدلة.الم

 المٌمة والواجب .61.1
وٌشٌر شلر إلى أنه ٌنبغً عدم الخلط بٌن المٌمة والواجب وهو ٌمٌز فً هذا الصدد بٌن الوجود الواجب )وهو مستوى 

ضموناً للواجب المثالً الذي ٌرتبط بكل مثالً( والفعل الواجب )وهو مستوى األمر المطعً(. وفً إطار الواجب، فإن هنان م
لصٍد ارتباط الشرط بالمشروط. إن المٌمة هً أساس الواجب المثالً، والواجب المثالً هو أساس الواجب المعٌاري. وٌرى 

 شلر أنه من الخطأ الجسٌم أن تدعً الفلسفة إمكان إلامة األخالق على أساس من الواجب المعٌاري. 
 

 ٌم شٌئاً نسبٌاً، بل هً مطلمة بالمعنى المزدوج للمطلك:وما أبعد أن تكون الم
 
 فمضمونها لٌس عاللة، بل هً تنتمً إلى فئة الصفة الكٌفٌة.     *
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 كما أنها ثابتة دائماً.     *
 

إن النسبً لٌس هو المٌمة، وإنما معرفتنا بها. وفً هذا المضمار ٌهاجم شلر بعنف وإلحاح مختلف صور النزعة النسبٌة، 
لى األخص النزعة النسبٌة فً األخالق. وهو ٌفحص على التتابع فحصاً نمدٌاً المذهب الذاتً، وهو الذي ٌرجع المٌم إلى وع

 اإلنسان، والمذهب النسبً، الذي ٌختزل المٌم إلى مستوى الحٌاة، أو ٌعتبرها كضرورات تارٌخٌة.

 ثبات المٌم 61.11

لشعور )وبالتالً من المعرفة( بالمٌم، وتنوٌعات من أحكام المٌمة، وٌكتشف شلر فً هذا اإلطار وجود تنوٌعات من ا
وتنوٌعات من النماذج المتفردة للنظم، وللخٌرات ولألفعال، ولألخاللٌة العملٌة، التً تتصل بمٌمة السلون اإلنسانً، وأخٌراً 

تحلٌل عبر تطور متصل، ولكن المٌم ٌكتشف تنوٌعات من التمالٌد الراسخة عبر األجٌال ومن العادات. إن كل هذا ٌكتشفه ال
 األخاللٌة ذاتها تبمى ثابتة بغٌر تغٌر. 

 
ولد ٌمكن أن نحسن إدراكها إلى درجة تكبر أو تصغر، أو أن نتصورها أو نصوغها إلى حد أفضل أو ألل، ولكنها فً ذاتها 

 تظل مطلمة وثابتة دائمة. 
 

 نها، وفٌه تسٌطر عاللات الماهٌة والموانٌن الصورٌة المبلٌة. إن المٌم تشكل، عند شلر، عالماً من العاللات فٌما بٌ
 

وبالتالً، فإن كل المٌم تنمسم إلى لٌم إٌجابٌة ولٌم سلبٌة. ووجود لٌمة إٌجابٌة هو ذاته لٌمة إٌجابٌة، وعدم وجودها هو 
 ذاته لٌمة سلبٌة، ومن جهة أخرى فإن وجود لٌمة سلبٌة، وعدم وجودها هو لٌمة إٌجابٌة. 

 
ال ٌمكن لنفس المٌمة أن تكون فً ذات الولت إٌجابٌة وسلبٌة معاً، وكل لٌمة غٌر سلبٌة هً لٌمة إٌجابٌة، والعكس و

 بالعكس.

 تصنٌف المٌم .61.1
وتصنف المٌم فً مجموعات علٌا وأخرى سفلى. والمٌم العلٌا هً األكثر دواماً، واأللل انمساماً، والتً تؤسس األخرى، 

 ورضى أعمك، وأخٌراً هً األلل نسبٌة.  والتً تهب إشباعاً 
 

 وٌضع شلر ثبتاً تصاعدٌاً "لبلٌاً" ألوضاع المٌم، وهو كالتالً:
 
 الممتع وغر الممتع. لٌمة حسٌة:  .    6
 
 النبٌل والسولً.لٌم حٌوٌة:  .    9
 
 الجمٌل والمبٌح، العدل والظلم، المعرفة الخالصة بالحمٌمة. .     لٌم روحٌة: 3
 
 لٌمتا الممدس والدنٌوي. .     1

والحمٌمة تخرج عن نطاق المٌم عند شلر. وهذا التصنٌف ال ٌحتوي كذلن على المٌم األخاللٌة، ألن المٌم األخاللٌة تموم فً 
 تحمٌك لٌم أخرى تتراوح ما بٌن العلٌا والدنٌا. 

 
ً ٌعرضها شلر فً هذا الشأن، هو تمسٌم أخٌراً، فإن المٌم تتجمع فً مجموعات بحسب "الساند" لها. وأهم التمسٌمات الت

المٌم إلى لٌم األشخاص ولٌم األشٌاء. ولٌم األشٌاء كلها تتعلك بموضوعات لٌ ِّمة، أي الممتلكات واألموال، وٌدخل فٌها 
 أٌضاً خبرات الثمافة. أما لٌم األشخاص فإنها لٌم الشخص نفسه ولٌم الفضٌلة. وجوهرها أنها لٌم أعلى من لٌم األشٌاء.

 والشخص وحده هو الذي ٌكون فً أصله حسناً أو سٌئاً. 
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وهنان تمسٌم آخر ثانوي للمٌم عند شلر بحسب اتجاهات المدرة األخاللٌة، وتمسٌم ثالث بحسب أفعال الشخص. وٌظهر من 
 كل ما سبك أن المٌم األخاللٌة لٌم شخصٌة من الدرجة األولى.

 الشخص والنفس والعمل .61.1

تموم فً مركز النظام الفلسفً الذي ٌمدمه شلر. والشخص لٌس هو النفس، وال هو حتى "األنا" ولٌس  إن مشكلة الشخص 
كل البشر أشخاصاً بالمعنى الكامل للكلمة. إن مفهوم "الشخص" ٌتضمن االستخدام الكامل للعمل، والنضج، والمدرة على 

 االختٌار. 
 

 ً ، وال عاللة له أٌاً ما كانت مع المشكلة السٌكولوجٌة، وال مع الُخلُك ولٌس الشخص هو جوهر النفس، ألنه لٌس شٌئاً نفسٌا
والطبع، وال مع صحة النفس أو مرضها،.... الخ. وهو لٌس جوهراً وال موضوعاً. بل هو عند شلر باألحرى "وحدة الوجود 

جد إال من حٌث أنه ٌموم المتعٌنة المكونة من أفعال"، هذه األفعال التً لٌست هً ذاتها موضوعات، إن الشخص ال ٌو
 بأفعال. 

 
وال ٌعنً هذا أن الشخص مجرد "نمطة انطالق" لألفعال، وال ٌعنً من باب أولى أن ٌكون هو هذه األفعال ذاتها، كما كان 
رأي كانت. إن الشخص ٌكون متواجداً بكله فً كل فعل من أفعاله، وهو ٌأخذ أشكاالً متنوعة بحسب تنوع األفعال، ولكن 

 ٌسٌطر أي فعل خاص علٌه.  بدون أن
وحٌث أن مجال األفعال كلها هو العمل، لذلن فإن "الشخص" كٌان روحً فً جوهره. وال ٌعنً شلر "بالعمل" ال الذكاء وال 
ملكة االختٌار، وإال لم ٌكن فً هذه الحالة من اختالف بٌن لرد الشمبانزي والمخترع أدٌسون إال اختالفاً فً الدرجة ولٌس 

 فً الماهٌة، إنما ٌعنً شلر بالعمل مبدأً جدٌداً ومختلفاً كل االختالف عن الطبٌعة. اختالفاً 
 

واألفعال التً تحدد العمل لٌست وظائف لألنا، إنما هً غٌر نفسٌة )ولكنها مه ذلن لٌست طبٌعٌة أو شٌئٌة من جهة أخرى(، 
 م بغٌر تدخل. والفرق أن األفعال العملٌة ٌفعلها العمل، بٌنما الوظائف النفسٌة تت

 
وٌرى شلر أن الذي ٌمٌز العمل اإلنسانً تمٌٌزاً لاطعاً هو نشاط األفكار التصورٌة ، أي ملكة فصل الماهٌة عن الوجود. 

 وبالتالً فإن العمل موضوعٌة، وهو إمكانٌة ٌحددها شكل أو هٌئة األشٌاء ذاتها.

 الشخص والجماعة .61.1

ث وبمدر أنه شخص، هو موجود ولٌمة فرٌدان ال شبٌه لهما. ومن حٌث هذا والشخص فردي تماماً، وكل إنسان، من حٌ
المنظور، فإن الشخص ٌتعارض مع العام، ولٌس مع الجماعة. فنحن ال نستطٌع الحدٌث عن شخص عام، وٌرى شلر أن 

 مفهوم "الوعً العام" عند كانت هو مفهوم بغٌر معنى. 
 

 والشخص مستمل من وجهٌن:
 
 هنان، من جهة استمالُل تصوره عن الخٌر والشر.    *
 
 وهنان، من جهة أخرى، استمالُل الفعل الشخصً المتصل بإرادة ما هو معطً كخٌر أو شر.   *

ولكن ٌنمسم الشخص إلى شخص منعزل وشخص جمعً. إن من جوهر كل شخص أن ٌكون من حٌث أصله، وفً كل 
أي شخصاً منعزالً( من جهة، وأن ٌكون كذلن، وفً نفس الولت، حمٌمة فعلٌة وجوده ونشاطه الروحٌٌن، حمٌمة فردٌة )

 تكون جزءاً من مجموعة. 
 

وهكذا فإنه "ٌنتمً" إلى كل شخص محدد، إذاً، شخص منعزل وشخص جماعً. والشخص الجماعً تتأصل جذوره فً 
 مراكز الحٌاة المتنوعة، وفً كلٌة الحٌاة الجماعٌة.
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 عٌةالوحدات االجتما .61.1

 وٌمٌز شلر بٌن نماذج أربعة من الوحدات االجتماعٌة:
 
 وحدة تتكون عن طرٌك العدوى وعن طرٌك التملٌد غٌر اإلرادي )وهً الحشد أو الجمهور(. .  6
 
وحدة تتكون عن طرٌك "العٌش مع" أو طرٌك "العٌش حسب"، وهو ما ٌنتج تفاهماً بٌن أعضاء الوحدة، ولكن هذا  . 9

 ماً على "العٌش مع" )وهو الجماعة(. التفاهم لٌس ساب
 
وحدة مصنوعة، حٌث تموم كل العاللات بٌن األفراد بوسٌلة أفعال إرادٌة ممصودة )وهو المجتمع، وال ٌوجد مجتمع   .3

 بغٌر الجماعة(. 
 
 وحدة األشخاص المنعزلٌن المستملٌن فً هٌئة شخص جمعً مستمل روحً فردي. .  1

 ٌر، تموم على وحدة ماهوٌة، أساسها االلتفاف حول لٌمة محددة. هذه الوحدة، من النوع األخ

 وٌرى شلر أنه ال ٌوجد فً الوالع إال نوعان من األشخاص الجمعٌٌن الخالصٌن:
 
 الكنٌسة )لٌمة الممدس(   *
 
 واألمة أو مجال الثمافة )وهً شخص جمعً ثمافً، وتمابله المٌم الثمافٌة الروحٌة(.  *

 

 لهاإلنسان واإل .61.1

ٌرى شلر أن كلمة "إنسان" لها معنٌان: المعنى األول الذي تعنٌه الكلمة هو "اإلنسان الطبٌعً"، وهو شًء ضئٌل، ممر 
مسدود للحٌاة، وهو ٌشكل كالً فرٌداً فً تطور مستمر، وال ٌخرج "اإلنسان الطبٌعً" عن العالم الحٌوانً، فهو حٌوان فٌما 

 سٌظل إلى األبد. إن إنسانٌة "اإلنسان الطبٌعً" ال وحدة لها وال عظمة فٌها.  كان، وحٌواناً فٌما ٌكون، وحٌواناً 
 

ولكن كلمة "إنسان" تعنً معنى آخر: فاإلنسان هو أٌضاً الموجود الذي ٌصلً وٌدعو، إنه "الباحث عن اإلله"، الصورة 
أعلى من كل وجود طبٌعً آخر، أال وهو  الالنهائٌة الحٌة لإلله، إنه نمطة ظهور شكل من أشكال المعنى والمٌمة والفاعلٌة

 الشخص. 
 

وٌرى شلر أن تجربة اإلنسان الدٌنٌة هً تجربة أصلٌة وأولٌة ولم تنتج عن تجارب غٌرها، ألن "اإللهً" مفهوم ٌنتمً إلى 
 مجموعة المعطٌات األكثر بدائٌة فً الوعً اإلنسانً. 

 
، كلٌة الحمٌمة، المداسة. إن اإلله إله حً، إنه شخص، بل هو شخص وأهم تعرٌفات ماهٌة اإللهً هً: الواحدٌة، الالنهائٌة

 األشخاص. وٌرى شلر أن اإلله المتوحد مع الطبٌعة ما هو إال مجرد صورة أو انعكاس للعمٌدة المائلة بوجود األلوهٌة.

 الدٌن والمٌتافٌزٌمٌا .61.1
ئماً شرطٌة وافتراضٌة. إن إله الفالسفة ما هو إال أساس وٌرى شلر أن المٌتافٌزٌما غٌر لادرة على تأسٌس الدٌن، ألنها دا

جامد للعالم. وإذا كانت األدلة الفلسفٌة على وجود اإلله لد اكتسبت فً خالل المرون الوسطى المسٌحٌة لوة إلناع كبٌرة، 
 فإن السبب الحمٌمً وراء هذا أن ذلن العصر كان ٌموم على تجربة دٌنٌة غنٌة. 

 
وظٌفة المٌتافٌزٌما، فإن شلر ٌرى أنها الدرجة التمهٌدٌة الضرورٌة باللزوم لكل معرفة دٌنٌة، ألن ثمافة ورغم هذا التحدٌد ل

 بغٌر مٌتافٌزٌما أمر مستحٌل من الناحٌة الدٌنٌة. ومن جهة أخرى فإن الدٌن ٌعٌد تفسٌر النظام الجوهري للعالم. 
 

ود اإلله: فكل معرفة عن اإلله هً معرفة ٌموم بها اإلله، وحٌث ولكن شلر ٌضٌف من عنده، مع ذلن، برهاناً جدٌداً على وج
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أن هذا النوع من المعرفة لائم، وهو المتمثل لً الفعل الدٌنً، إذاً فاإلله موجود. إن اإلله معط ً باعتباره الممابل للعالم 
ٌمابُل مجموع العالم، أي والمتالزم معه، وكما أن كل عالم مصغر ٌمابله شخص محدد، فكذلن اإلله من حٌث هو شخٌص 

 العالم المكبر.

 مالحظات حول فلسفة الماهٌة .61.1

 هٌأت النظرٌة الفٌنومٌنولوجٌة الطرٌك أمام االعتراف بمولفٌن فلسفٌٌن لهما أهمٌة لصوى:
 
 موضوعٌة المعرفة )أي التمٌٌز بٌن فعل المعرفة وموضوعها(.    * 
 
 الطابع الحمٌمً للعمل اإلنسانً.     *

 
وكان كل الفكر التالً على كانت ٌدرن العمل على أنه أساس تكنٌكً للعلوم الطبٌعٌة. أما عند الفٌنومٌنولوجٌٌن فإنه ٌكتسً 

طابع "الموة العاللة" على نحو حمٌمً، وٌأخذ هٌئة "الموة الضامنة من الداخل"، التً ال تكتفً بالربط بٌن موضوعات 
 لماهٌات. اإلدران الحسً، بل تحوز ملكة إدران ا

 ثم خطا الفٌنومٌنولوجٌون خطوة أخرى، حٌن اكتشفوا جوانب أخرى من العمل، سموها جوانب "عاطفٌة". 
 

وحٌن لامت الحركة الفٌنومٌنولوجٌة بتأسٌس الفلسفة على أساس الموضوع، فإنها أصبحت لادرة على الرجوع إلى تصور 
ٌة عما سبك. وهكذا تجاوز الفٌنومٌنولوجٌون المذهب الكانتً ومعه عن الذهن اإلنسانً، ٌمتاز بأنه أكثر حٌاة وأكثر والع

 مٌالدٌة(. 6911-6111كل االفتراض األساسً الذي تموم علٌه الفلسفة األوروبٌة الحدٌثة )

 أسئلة التقويم:
 اشرح أًىاع الوعرفت عٌذ شلر. -

 عرف القين عٌذ شلر. -

 هيّس بيي القصذ و الغبيبث و األهذاف و القين عٌذ شلر. -

 وضخ هسألت القيوت و الىاجب عٌذ شلر. -

 بيي هعٌى ثببث القين عٌذ شلر. -

 صٌف القين عٌذ شلر. -

 اشرح هفهىم الشخص عٌذ شلر و عالقته ببلعقل. -

 بيي هفهىم الشخص و الجوبعت عٌذ شلر.  -

 هيّس بيي الٌوبرج األربعت للىدذاث االجتوبعيت عٌذ شلر. -

 اشرح فكرة اإلله و الويتبفيسيقب عٌذ شلر. -

 

 أسئلة الحوار و المنبقشة:
، ال ًسطيع إًجبز فعل ال يعٌي لٌب شيئبً لوجرد أًه هفروض. إى اتببع غبيت ال تثيرًب، و ال تبذو دسٌت

وال توس دسبسيتٌب هى شيء هستذيل هي الٌبديت الٌفسيت. و يٌغي إرى، أى تكىى الغبيت األخالقيت 

 بت.إضبفت إلى خبصيتهب اإللساهيت، هرغىببً فيهب و هطلى

 ًبقش رلك و بيي هل الورغىبيت خبصيت ثببتت لكل فعل أخالقي؟
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