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:مقدمة

بعض الدروس التي أقدمها لطلبة مسار الفلسفة " تقیید"لطالما راودني األمل في السعي إلى 

، وذلك بجمعها في "ة المعاصرةالفلسف"بقسم العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة وتحدیدا في مقیاس 

عبارة عن مفصل یحتوي على ابرز -صل في األ-ذي صبغة مدرسیة یكونتوثیق

نت لي التجربة لقد بیٌ . المعاصراالتجاهات والمذاهب التي شهدها الفكر الفلسفي الغربي 

ا نه لم یعد كافیا تقدیم محاضرات أو دروس في هذأالمعاشة في الوسط البیداغوجي،یةومالی

یمارس فیها األستاذ -في غیاب مناقشة متبادلة-أو ذاك، بكیفیة استعراضیة المقیاس

زداد أومع  مرور الوقت، أراني . لتدریسعلى مستمعیه في المدرج أو في قاعات ا" سلطته"

لى اإلقبال على مثل هذه المبادرات نظرا لفائدتها إلى التنویه على أهمیة الحاجة إاقتناعا 

تعلیمیة، ومن فیتم من جهة، انجاح العملیة ال، رفع المستوى التحصیلي للطالبالمباشرة في

وتزویدها ،إثراء فضاءات المطالعة والبحث المحلیة داخل مؤسستنا الجامعیةجهة ثانیة،

.غیر المباشر للطالببالبحوث والدراسات المساعدة على ضمان توسیع التأطیرالناجع،

اقع الو لى التألیف والكتابة، تفرضها في حقیقة األمر، ظروفا یفرزهاإن الحاجة أوالواقع 

أن الفقر المالحظ على مستوى مكتبة المؤسسة الجامعیة لهذا البیداغوجي المحلي بحیث 

النوع من المؤلفات المدرسیة، یشكل الدافع الرئیس الذي  یوقظ في األستاذ ذلك الشعور 

لى إثبات وجوده المعرفي والمنهجي من إیه الحماس بالمسؤولیة الدیداكتیكیة التي تبعث ف

وهو شعور ینم عن رغبة في تقدیم میراث عدید السنوات من البحث .ابةخالل فعل الكت

بقیت حبیسة صدر وأوراق صاحبها، والتدریس، فال فائدة من تراكم في المعرفة والخبرة إذا 
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ن فعل الكتابة هذا، لو یتم توسیعه والدعایة له والتشجیع علیه، بل ولم أني على یقین إ و 

ألفضى الى تغییر جوهري في المشهد التعلیمي في -جامعي السیما في الوسط ال-" تقنینه"

لى دخول منطقة اإلبداع إبلوغها ستفتح آفاقا رحبة ستؤدي وهي غایة عندالحیاة الجامعیة ،

.ال محالة

الفلسفة محاضرات في مقیاس "الموسوم بـالسند البیداغوجيسنتناول في هذا

أهم انس مسار الفلسفة الخاص بالسداسي الخامس،، الموجه لفائدة طلبة لیس"1المعاصرة

موضوعات الفلسفة الغربیة في القرن العشرین، حیث تمثل هذه الفلسفة خالصة تفكیر 

اإلنسانیة في مجال الفلسفة عبر تاریخها الطویل، والقول بغربیة الفلسفة كخالصة ال یعني 

ن الفلسفة في بالد أیعني في تاریخ الفلسفة بقدر ماإقصاء إسهامات األمم والحضارات

ن أة ومتمتعة باستمراریة مكنتها من ما یجعلها حاضر ،الغرب وجدت من العوامل والمؤهالت

حداثیة لى القرن العشرین وهي حبلى بفكر فلسفي فتح آفاقا حداثیة بل وما بعد إتصل

...یولوجيیطغى علیها تداخل المعرفي و العلمي مع اإلیدبإیبستیمیا واسعة، بفعل اصطدامه 

.وهو ما النجده عند غیر الغرب

،ال نستطیع اإلحاطة بجمیع الموضوعات ذات الصلة سند البیداغوجيفي هذا ال

، وحتى قضایاها المباشرة هي صفحاتهسعهاتة ألنها من التنوع والثراء ما البالفلسفة المعاصر 

وهذا ما یجعلنا نركز . هاأیضا من التنوع واالمتداد بحیث یصعب عرض ما یقال فیها وعن

على أهم االتجاهات الفلسفیة البارزة التي أثرت بعمق في المشهد الفلسفي المعاصر وحددت 

عبارة عن مقدمات التجاهات فكریة وفلسفیة -من ناحیة أخرى-والتي كانت أدق تفاصیله،



3

ن أیث بحلتك القضایا،" مقدمات"ن ما سنعرض له هو عبارة عن أونحسب .معاصرة أیضا

لى بعض التلخیصیات والشروحات شبه إالعرض توجب أحیانا اللجوء الطبیعة اإلجرائیة لهذا

بحكم الفترة المحددة لتدریسه والتي ال تتجاوز أربعة عشر أسبوعا على أقصى المقتضبة

ویالحظ أننا اعتمدنا على مراجع كلها باللغة العربیة، وذلك نظرا لطبیعة هذا العمل ذي .تقدیر

.بغة المدرسیة البحتةالص

ن الفلسفة المعاصرة إذن، هي النتیجة الطبیعیة والمنطقیة والتاریخیة لمختلف الحقب إ

بحیث وجدت ذاتها أمام ،انتدبت نفسها لمهمة نقدیة كبرى،والتیارات الفلسفیة السابقة عنها

تلك المرافقة ولكنها استطاعت ذلك بفضل واقع علمي وٕایدیولوجي وحضاري یصعب تفكیكه،

ن أتمكنت من التي وجدتها من طرف العلم وفلسفته ومعطیات الواقع الحار الذي تعایشه،

ن محاولة فهم هذه أولیس یخفى .ترسم مالمح مسیرة اإلنسانیة في كافة مجاالت الحیاة

ن یعني ذلك تجاهل أالخلفیة العلمیة لها، دون الفلسفة یكون متعذرا إذا لم یراع فهم تلك

فال ، وهو ما نحاول الوقوف عنده. ..السیاسیة واالجتماعیة واالقتصادیة الخ"سیتوبالزما ال"

فائدة ترتجى إذا لم نفهم حق الفهم ظروف وعوامل النشأة والخلفیة العلمیة لهذه المرحلة من 

المذاهب الفلسفیة الكبرى مراحل تاریخ الفلسفة،لننقل الحقا الى استعراض أهم التیارات أو

.....والظواهریة والوجودیة،، البراغماتیةالماركسیة:القرن العشرینات لفلسف

من الفلسفة الحدیثة الى الفلسفة:التالیةالمواضیع الرئیسیةسندلذلك سیعالج هذا ال

البراغماتیة، :الرئیسیة الكبرىلمذاهبا).عاصرةالخلفیة العلمیة للفلسفة الم(المعاصرة
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بحیث یتم تناول كل موضوع على مدار حصتین من الزمن .ودیةالماركسیة، الظواهریة، الوج

.على األقل

فإن اختیارنا لهذه المواضیع ال یعني البتة تجاهل اتجاهات وتیارات فكریة ،وكما قدمنا

ق بالطبیعة تتعل،العتبارات تنظیمیةعصرنا، وعدم مقاربتها، إنما یعودأخرى ظهرت في 

ا اعتبارات ، وكذ)سداسي واحد(السند المحدود بعامل الزمن ایضا هذال،المدرسیة التوثیقیة

غلب تلك التیارات من تأویلیة وتفكیكیة وبنیویة وتواصلیة ونقدیة أن أمعرفیة ومنهجیة بحیث 

إنما هي نتائج لتلك الفلسفات الرئیسیة المحاضراتفي نهایة متنإلیهنا ر شا أوهو م،...الخ

. مناسبة فستكون مجاال لتألیف جدید حولهاالكبرى، وٕاذا ما توفرت ظروف
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.من الفلسفة الحدیثة إلى الفلسفة المعاصرة:         عنوان المحاضرة-

02: عدد الحصص-

:تمهید-◀

ن نختزلها في العبارة أبتحوالت نوعیة یمكن ،تمیز العصر الحدیث في تاریخ أوروبا

ولكنها لیست كذلك عندما ،ارة تبدو متناقضة في الظاهرهذه العب،"عصر التراجع والتقدم"

.وتقدمت وتوسعت سلطة العلم،تراجعت وانحسرت سلطة الكنیسة،ن في هذا العصرألم نع

التي كانت تهیمن على مختلف صعد ،ن السلطة الدینیة الكالسیكیةأ،لقد صار واقعا معاشا

:الحیاة في أوروبا، قد انقبضت وتراجعت القهقرى

:عصر االنحسار واالنتشار-◆

نستطیع القول ان القرن السابع عشر المیالدي كان میدانا لبدایة الحرب الحقیقیة التي 

، لقد اخترقت "دین اإلنسانیة الجدید"نشبت بین التزمت الكهنوتي الكنسي  وبین العلم أو

في مقدمتهم كل من المعرفة العلمیة الجدیدة التي دشنتها أبحاث وأعمال علماء الطبیعة و 

اللذان عمال في البدایة على تطویر دراسات )1630-1517(وكیبلر) 1642-1564(غالیلي

الفتوحات "، قالع الخطاب الدیني، لتستمر مسیرة )1543-1473(سلفهم كوبرنیك

وتبلغ ذروتها في القرن الثامن عشر مع انجازات نیوتن التي هیمنت بإحكام على "العلمیة

الطبیعي بحیث شكلت أساس كل قول علمي أو فكري،محطمة تلك النظرة التفسیر العلمي 

أنجز لقد ":الضیقة التي تنظر الى العالم ككون مغلق، وتستبدلها بتصور جدید، یقول رسل
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لقد آمن . 1"نیوتن النصر النهائي والكامل الذي شق له الطریق كوبرنیك وكیبلر وغالیلي

یقول العالم ،ث العلمي باعتباره قابال للقیاسبالواقع كموضوع محوري وحید للبحهؤالء

لندرك إذن ، أن .2"الواقع هو ما یمكن قیاسه:"M.Blanckالفیزیائي األلماني ماكس بالنك

المسافة بین العقل والتجربة بحیث صارت الحقیقة تعرف بأنها ذلك قد قلصهذا العصر

.ضوعات التجربةعلى مو ،الحكم الذي یصدره العقل،التطابق الذي یتم بین 

أولئك العلماء األفذاذ قادها،3"ثورة علمیة كبرى"لقد عرفت اإلنسانیة فیما یضیف رسل 

التخلي النهائي عن التصور التقلیدي "فيتمثلت في میالد العلم الحدیث الذي دشن طریقا

للعالم ككون مغلق، مثل في حقیقة األمر تقویضا جذریا لهذا التصور،استبداله بتصور 

.4..."یدجد

عامال مهما في ) 1527-1469(كانت أفكار الفیلسوف اإلیطالي نیكوالي ماكیافیليسیاسیا،

كما حدوث تحول عمیق في المعقولیة السیاسیة حیث استقلت عن التوجیه المطلق للدین،

ن میتافیزیقا التفكیر في تدبیر أابتعدت تدریجیا عن التنظیرات الفلسفیة لألفعال السیاسیة أي 

. انفصلت عن الفعل السیاسيون الدولة،شؤ 

ویبدو .غیرهلقد سحب بساط القداسة في المجال السیاسي من تحت التحكم الدیني أو

في اتجاه تهدیم ونسف هذا التسلط الثیوقراطي من خالل -بال هوادة- ذلك جلیا في السعي 

ري جدید یراعي تقویض أركان نظریة التفویض اإللهي، والعمل على تأسیس تأصیل نظ

محمد فتحي الشنیطي،الھیئة المصریة العامة للكتاب، :الكتاب الثالث، ترجمة, تاریخ الفلسفة الغربیة:برتراند رسل-1
70، ص1977القاھرة،

.108،ص 1980دمشق،الفلسفة في مواجھة العلم والتقنیة، ترجمة فاطمة الجیوشي،: مارتن ھیدغر: نقال عن -2
.49-46،ص1983،تعریب فؤاد زكریا،عالم المعرفة،الكویت،دیسمبر 2مة الغرب،ج حك:برتراند رسل-3

–كانط ،أفریقیا الشرق،الدار البیضاء –دیكارت –في النظریة الفلسفیة للمعرفة،أفالطون : محمد ھشام -4
.50،ص2001بیروت،
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تنظیم المجتمع تنظیما سیاسیا غیر مألوف وهو ما تجسد في قیام نظریة العقد االجتماعي 

ن الدیمقراطیة إحقا . ل تصور قیام مجتمع تغشاه قیم الدیموقراطیةیالتي ستفضي الى تفع

ال یمكن التفكیر في :"أحد الباحثینیقولالمشروع السیاسي،" بنت"وكممارسة هي كنظریة

وتكفي .والسیاسة الحداثیة المؤطرة لهذا العملعمل الدیموقراطي خارج األرضیة الفلسفیة،ال

مراجعة كیفیات تشكل التجربة الدیموقراطیة في تاریخ الفكر والممارسة السیاسیة في الغرب، 

لنتأكد من المواكبة الحاصلة ضمن هذا التاریخ بین المرجعیة الفلسفیة والحداثیة، وتجلیاتها 

نه لوال تمجید أحسبون. 1"كفضاء دیموقراطي ،الفضاء السیاسي واالجتماعي والثقافيفي 

حیث برزت أسالیب نوعیة في الحریة لما نشأ المجتمع الحدیث، ولما وجدت الدولة الحدیثة،

ن تضاءلت قیم التسلط والجبریة ألى إوتقلصت , التنظیم االجتماعي والسیاسي واالقتصادي

قیام الدولة على "معقولیة"فات العنایة اإللهیة أو التفویض اإللهي، فنشأت واالستناد الى خرا

و لذلك صار النظام السیاسي الدیموقراطي مرتبطا "المواطنون األحرار"الدستور، دولة سكانها

وصوال ....) التعددیة،سیادة األغلبیة ، الحریات السیاسیة، احترام الحقوق اإلنسانیة(بالحریة

.یموقراطي الذي سیسوده التواصل الفاعل بین ذواتهلى المجتمع الدإ

من جانب تاریخي كان االنتفاض في وجه تلك الصبغة الدینیة التي تتحكم في التاریخ،و 

مؤشرا مهما على الوعي بضرورة قراءة التاریخ قراءة واعیة جدیدة ال عالقة لها بالدین 

إن ).تاریخ بمولد المسیح علیه السالمحیث أن القراءة المسیحیة كانت تربط بدایة ال(المسیحي 

مؤسسة على غیر الوحدة األوروبیةعقلنة التاریخ تعني الوعي بضرورة قیام وحدة للشعوب 

وأسئلة المجال ،مجلة فكر األسئلة الغائبة في الدیمقراطیات العربیة،سؤال المرجعیة:كمال عبد اللطیف-1
. 11،ص2002بریل أ،48ونقد،العدد
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وحدة تتشابك فیها المعطیات السیاسیة واالقتصادیة والماضي المشترك والمآل الدینیة،

أمثال فیكو في ذلك العصر منالموحد، ولقد كانت أعمال بعض الفالسفة والمؤرخین

وغیرهم، تعكس بكل )1854-1775(وشلنغ ) 1804-1724(و كانط ) 1668-1744(

.القول التاریخيفي " عقلنةال"وضوح مالمح 

مقتحمة،)م14م الى القرن 04الفترة مابین القرن( لقد خرجت أوروبا من العصر الوسیط

ولقد . یدةدهت نحو عقالنیة جعالما جدیدا حیث قطعت الصلة بالخرافة والجهل والظالم واتج

مصرة على تحطیم المعتقدات والتقالید التي تستند إلیها فلسفة األنوار بأشعتها،كانت 

والسعي الحثیث نحو تحریر العقل من نیر الوهم والخرافة المتصلة بالدین والعمل السلطة،

لقد كانت :"ریقول جورج بولیتز ، على فهم العالم فهما صحیحا حتى تتحقق السیادة للعقل

لتحویل المجتمع عن طریق فلسفة التنویر أعظم مشروع عقالني دیموقراطي عرفته البشریة،

"األفكار من فرنسا مع ــ كما هو معروف تاریخیاـ هذه األفكار التي  انطلقت. 1.

وغیرهم ) 1784-1713(و دیدرو) 1778- 1694(و فولتیر) 1755-1689(مونتیسكیو

،)1776-1711(و هیوم) 1704- 1632(نط، وفي انغلترا مع لوكلتنتشر في ألمانیا مع كا

.... وغیرهما

للعقل في فهم وٕادراك العالم " التحول الحاسم" والواقع أن اللحظة الدیكارتیة، تمثل لحظة

الذي جعل " المنهج"فهما وٕادراكا جدیدین كل الجدة، ولعل اإلسهام الدیكارتي كان على صعید 

نیة في الصمیم، انصهرت فیها كل أوجه الثورة على القدیم فلسفته، فلسفة عقال

.04، ص2،1997فلسفة األنوار،تعریب جورج طرابیشي،دار الطلیعة ،بیروت،لبنان،ط : جورج بولیتزر-1
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وبكل تأكید إن دیكارت هو فعال،:"یقول أحد المفكرینوالموروث،لتبشر بمیالد فلسفة حدیثة،

بل لفكرة المنهج، التي یرتكز علیها المشروع العلمي لألزمنة الحدیثة،األكبرالمؤسس 

د بتناول كل شيء من جدید، وبشكل جدید انطالقا إن المعرفة الحدیثة تع...للحداثة ذاتها،

من یقین ال طعن فیه، یقین متأكد من فكره الخاص، إنني أنا أمارس عملیة التفكیر ال 

یمكنني أن اشك في كوني أفكر ،فأنا شيء یفكر، وأنا لست في المقام األول إال هذا الشيء 

إیمانه بتضمن القول الفلسفي إن عبقریة دیكارت تكمن أیضا في 1".الذي یمارس التفكیر

.للقول العلمي، وهو ما مكنه من صیاغة القول العلمي صیاغة فلسفیة

لقد وكانت الفلسفة النقدیة لكانط تتویجا لتكامل شروط القول العلمي في عصره،

بحیث ان في هذا التوفیق في التولیف بین العقل والتجربة،تجسدت عبقریة كانط ،فیما نعتقد،

كما لقد تفحص موروث أسالفه ومعاصریه من التجریبیین،.معرفة تتولد من خاللهما معاال

تمعن في موروث أسالفه ومعاصریه من الفالسفة العقالنیین، ووجد أن المعرفة هي التجریب 

وكل معطیات متوقف على المصادقة الضروریة والدائمة للعقل، فالتجربة من خلق العقل،

وتلك هي من صنع العقل،) مقوالت(ن لم تكن تترتب وفق إطارات إالحس یتعذر إدراكها 

یبدو :"یقول إمیل بوترو عن المذهب الكانطي أنه، هي خالصة جهده النقدي في الفلسفة

نتیجة، لهذه الدراما الفلسفیة الكبیرة القائمة بین العقلیین والتجریبیین،إبان القرنین السابع عشر 

.2."والثامن عشر

الحداثة وانتقاداتھا ،الحداثة من منظور :محمد سبیال وعبد السالم بن عبد العالي: ، نقال عن نالقول لــ غرو ندا-1
.23،ص2006، 1ربي،دار توبقال للنشر،الدار البیضاء،المغرب،طغ
.18، ص1972، 1طتعریب عثمان أمین،الھیئة المصریة العامة للكتاب،، فلسفة كانط،:إمیل بوترو-2
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حدودا متقدمة جدا، فجاءت فلسفته حصاد بلغ االتجاه المثالي في الفلسفة،ومع هیغل

أعظم لحظة ن تكونأمما مكنها من نقدیا لفلسفات سابقیه، إذ دخلت في حوارات وسجاالت،

.ا منذ كانطیفلسفیة في ألمان

لتسدل الستار على المشهد األخیر من مسرحیة تأتي فلسفة هیغل في نظر صاحبها،

بحیث یتوقف الجدل،ألن الفكرة الكلیة الشاملة قد ،"رحلة التفلسف اإلنساني نحو المطلق"

تصل فلسفة :"...یقول ولتر ستیسن تنقسم،أولیس لها خرجت فعال بصورة مركبة أبدیة،

فیها انصهرت كل حقائق بأنها خالصة الفكر الفلسفي ونهایته،هیغل الى هذه المرحلة،

1."تمثل المرحلة األخیرة للروح المطلقولهذا فهي الفلسفة،

" الحداثة"م ملیئة بمظاهر االختناق، بحیث بدأ مشروع 19كانت نهایة القرن وفي المقابل، 

یتعرض إلى الترجرج والتصدع، بل والى التراجع واالنقباض، وهو ما بشر بمیالد مرحلة 

التي " ما بعد الحداثة"ونقد ذلك المشروع، وهو ما عرف بـاسم " تفكیك"جدیدة تعمل على 

هل هي مرحلة من مراحل مسیرة التاریخ؟أم هي مجرد حالة :كانت محل تساؤل عمیق

. انتقالیة، ترتسم علیها أحوال الفكر والثقافة، وتتمیز بأنماط ثقافیة لم تتحدد مالمحها بعد؟

حیث بوصارت العقالنیة على المحك،إن هذا السؤال، وضع العقل على مفترق الطرق،

بینما عارضها آخرون داعین إلى القطیعة راح البعض من المفكرین ینتصر لقیم الحداثة،

.معها، وأنجب هذا الجدل حراكا فكریا ال تزال شظایاه تسكن مختلف األبنیة الفكریة

.19ص،1980دار الثقافة ،القاھرة،تعریب إمام عبد الفتاح إمام،،ولتر ستیس، فلسفة ھیغل-1
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عبارة نطلقها على الفلسفات التي ظهرت قبل مائة عام تقریبا، والتي "الفلسفة المعاصرة"إن 
سرة المشار الیها آنفا،دون ان یعني عدم وجود تواصل في الفكر الفلسفي عبر توجت تلك الم
.تاریخه الطویل

:لنتعرف على أهم تلك الفلسفات
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.1الماركسیة:                   عنوان المحاضرة-

02: عدد الحصص-

:تمهید-◀

لك العوامل الفكریة الموجودة قبلها لكل ت،شهرة هذه الفلسفة تعود إلى الصیاغة الجدیدة-

كارل "والفیلسوف،عالم االجتماع األلمانينها مؤسسها ضمٌ ،،وجعلت منها فلسفة

اإلیدیولوجیا "و"رأس المال "في العدید من مؤلفاته، خاصة كتابیه )1883-1818"(ماركس

"....األلمانیة 

ل شیئا، ولم تأت بشيء لم تفع" ،)1895-1820"(فردریك إنغلز"والماركسیة فیما یرى-

جدید، سوى أنها وضحت بدیهیة كان یجب أن تكون معروفة، ولكن لم ینتبه إلیها أحد ، 

یجب علیهم أن ، واألخالق، و الدینالناس قبل أن  یكونوا في السیاسة، :البدیهیة مضمونها 

... "یأكلوا

:تعریف الماركسیة - ◀

.، انطالقا من مفهوم صراع الطبقاتتههي تحلیل للمجتمع المعاصر ولصیرور : ـ نظریا1

هي ممارسة سیاسیة تهدف إلى تنظیم الطبقة العاملة من أجل دفعها إلى الثورة : ـ عملیا2

،ولتنظیم مجتمع )الملكیة الفردیة لوسائل اإلنتاج (التي تهدف إلى إلغاء الملكیة الفردیة 

).أو یهدف لتحقیق مجتمع اشتراكي (اشتراكي 

األصل لصاحبھا األستاذ الدكتور البخاري حمانة أستاذ الفلسفة بجامعة احمد بن محمد ھذه المحاضرة ،ھي في-1
مع بعض التعدیل .(1991-1990بوھران،كنت قد احتفظت بھا منذ ان كنت طالبا، في تلك الجامعة في الموسم الجامعي 

).الضئیل جدا على مستوى القولین الواردین في خانة التھمیش فھما إضافة منٌي
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مثل مفهوم عطي أدوات فكریة، لفهم المجتمعات وتطوراتها عبر التاریخ، ـ إنها نظریة ت3

:" یقول ستالین....و البنیة الفوقیة ، أنماط اإلنتاج ، عالقات اإلنتاج البنیة التحتیة،

الماركسیة هي العلم الذي یقوم بدراسة قوانین تطور الطبیعة والمجتمع، وهي العلم الذي 

كما أنها العلم الذي یصف لنا،انتصار االشتراكیة .المستغلةیدرس ثورة الطبقات المضطهدة

.1"في جمیع البلدان، وأخیرا هي العلم الذي یعلمنا بناء المجتمع الشیوعي

" حقیقة"حینما حلل ماركس المجتمع الرأسمالي استعاد الفلسفة الهیغیلیة، ولقد وصل إلى -

ید أن یستعید لها مشیتها على وهو یر . هي أن هیغل قد جعل الفلسفة تمشي على رأسها

قدمیها هذا الرفض للمفهوم الجدلي عند هیغل، استعرضه ماركس في عدة كتب، خاصة في 

لكن هذا الموقف ". السماء الى األرض" وسیحاول أن یستعید الفلسفة من"بؤس الفلسفة "كتابه 

لودفیغ "لم یقتصر فقط على هیغل ، بل رفض ماركس وانغلز، ایضا نظریة 

المادیة ،التي  حاولت أن تفهم الوجود وتحلله من خالل عالقة ) 1872-1804"(باخفیور 

ولذلك نجد أن الماركسیة ترفض كال من المثالیة المطلقة و . هذا الوجود باإلنسان والطبیعة

بعض (وسیترتب عن رفضه للمثالیة مجموعة من القضایا المیتافیزیقیة. المادیة المطلقة أیضا

، وكذلك بعض المفاهیم المادیة المطلقة التي جاءت عند فیورباخ .....)المفاهیم الدینیة

،.....)اإلنسان ال قبل له على التغییر في الطبیعة(

سوف تبدأ الماركسیة تطرح نفسها من خاللها تحلیلها للمجتمع المعاصر ، . انطالقا من ذلك

یمكن أن یفسر إال على وصلت إلى أولى قناعاتها وهي أن تطور األفكار عبر التاریخ ،ال 

جورج بولیتزر و جي بیس، موریس كافین،أصول الفلسفة الماركسیة، ترجمة شعبان بركات،منشورات : نقال عن -1
.15،ص)ت. د(، )ط.د(بیروت،-المكتبة العصریة، صیدا
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،وال یمكن أن یفسر إال على ضوء التبادل الذي تخضع له )إنتاج السلع(أساس تطور اإلنتاج 

. هذه السلع

العمال ، اآلالت ، أدوات (ـ ترى الماركسیة أن المجتمع یتكون عبر تاریخه من بنیة تحیة 

ة التحتیة هي التي تحدد ، أي من قوى اإلنتاج ، هذه البنی.... )اإلنتاج ، مصادر الطاقة

بصورة مباشرة،مختلف األمكنة السیاسیة و االجتماعیة و االقتصادیة للناس، وهي التي كانت 

.المصدر للتحوالت التي شهدتها اإلنسانیة على المستوى السیاسي و االجتماعي والقیمي 

ایة وبدایة أدى إلى نه)20وبدایة ق 19نأخذ كمثال له نهایة ق (ـ تطور وسائل اإلنتاج 

فن (لكن هذا التطور في وسائل اإلنتاج لیس مستقال بدوره عن البنیة الفوقیة .البورجوازیة 

البنیة ( ،وهنا یالحظ ماركس أن أدوات اإلنتاج )،دین ، أدب ، قانون ، فلسفة ، أخالق 

اء نظام ، كان بإمكانها أن تقوم قبل ذلك،لو لم تكن واقعة تحت البنیة الفوقیة الستبق)التحتیة 

.العبید

ـ البنیة الفوقیة هي السبب في تخلف البنیة التحتیة ، واألخطر من هذا أن عندما یتوصل إلى 

شكل من أشكال البنیة التحتیة، فإن البنیة الفوقیة ال تتوانى في تسخیرها لصالحها لكن هذه 

أن تخضع ال یمكن أن تستمر بهذا الشكل، بل البد )أو الجدلیة بین البنیتین(الوضعیة 

للتطور و التغییر وهو مل سیؤدي إلى اكتشاف حقیقة هامة وهي أن تطور وسائل اإلنتاج لم 

وبالتالي سیؤدي إلى التناقضات، وستكون المأساة .یؤد إلى أي تطور في حیاة العمال 

.الحقیقة 
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ا ـ تتحد الفوارق بوضوح في النهایة بین طبقة مستغلة وأخرى مستَغلة وتؤدي إلى تناقضهم

.ودخولهما في صراع مولدة ذلك ما نعرفه بصراع الطبقات 

إن صراع الطبقات كما أشرنا یؤدي إلى زیادة اإلنتاج الذي تقوم به الطبقة : فائض القیمة -

العاملة والذي تستفید منه الطبقة المسیطرة على أدوات اإلنتاج، في زیادة ثرائها وملكیتها 

.....باسم التبادل االقتصادي الحرویتم كل هذا في النظام الرأسمالي.

لقد أخذت الماركسیة فائض القیمة، من الرأسمالیة ولكنها عملت في نفس الوقت على كشف 

فالزیادة أو التنامي في القیمة إنما هي متولدة أساسا عن الشكل الخاص الذي .خداع آلیاته 

.بدون عمل مقابلیتداول برأس المال و الذي یجعل صاحب رأس المال یحقق ذلك الربح

ولیس على التبادل الحر كما تدعي الرأسمالیة فیما ". االستیالب"یرتبط فائض القیمة بـ-

.یالحظ ماركس دائما

بذلك نتبین أن اآللیة التي تنتج بها قوة العمل فائض القیمة، آلیة خاصة بالرأسمالیة، ألن 

. من الضروري إلنتاج تلك السلعةالعمل ككل سلعة أنما تتحدد قوته، وقیمته بالتالي،  بالز 

فإن قیمة قوة ذلك العمل، ال یحصل علیها العامل بصورة كاملة . ولكن ما یحدث هو العكس

، حیث أن العامل مثال في یوم واحد من العمل ال یحصل إال على جزء من عمله أما الجزء 

مدفوع أجر اآلخر فیسخره صاحب المال إلى تحقیق فائض القیمة التي تساوي عمال غیر 

وهنا یحلل ماركس من جدید الكیفیة التي تحقق بها الزیادة في فائض القیمة فیرى أنها تتمثل .

:في وسیلتین 

تمدید یوم العمل -أ
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تسریع العمل، أي تقلیص مدة العمل الضروریة إلنتاج السلعة، ودفع العمال إلى السرعة -ب

".ة النسبيفائض القیم"في العمل، وهذا ما یطلق علیه ماركس 

یرى ماركس أن القضاء على الدورة الحتمیة على فائض القیمة، لن تتحقق إال بقیام دولة 

كنهایة حتمیة لصراع الطبقات وهي الدولة التي سنرى أنها ستكون مسبوقة " البرولیتاریا"

بمرحلة تمهیدیة من الملكیة الفردیة وهي مرحلة المثقفین و الفالحین و الصناع و الصغار 

ذین یشكلون ما یسمى بالمرحلة االشتراكیة التي تمثل التمهید النهائي للمرحلة الشیوعیة التي ال

.لم تقم بعد

تمثل هذه األدوات، األساس الثالث للفلسفة الماركسیة، وهي : األدوات الفكریة الماركسیة -

معات عبر كما رأینا نظریة تمد صاحبها بأدوات فكریة من شأنها، توضیح كیفیة تطور المجت

،و ...)البنیة التحتیة ، أدوات اإلنتاج ( التاریخ ،انطالقا من بعض المفاهیم السابق ذكرها 

التي ..) اآلراء و األفكار ، و الفلسفة، و الدولة و العائلة، والقانون و العلوم، و اللغات 

.نتاج للبنیة التحتیة، التي هي الحقیقة الموضوعیة-في منظورها- هي

:اركسیة نقد الم-◀

ماركس یقول أن البنیة التحتیة هي التي تولد : لتناقض في تحلیل المجتمع المعاصرا-*

وأن تلك العوامل متغیرة فكیف یدعي أن فلسفته ) العامل المادي یولد اآلراء (اآلراء و األفكار

.نهائیة ویضعها كحل نهائي 

لفلسفیة، ثم بعد ذلك راح یبحث إننا نرجح نتیجة لذلك، أن ماركس قد كٌون مسبقا فكرته ا-

غریب منه، وهو الذي یطالب دوما باإلخضاع المستمر للمؤسسات لها عن األدلة، وهذا أمر
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البیان "ولكنه فعل العكس كما یؤكد ذلك في . و اآلراء و األفكار إلى اختبار الوقائع

متمثلة في في حین أنه لم یكتب دراسته االقتصادیة ال. 1848الذي كتبه عام " الشیوعي

وبذلك فإن نظریته، لم تكن ولیدة تجربة علمیة،كما یدعي 1867إال " رأس المال"كتاب 

.الماركسیون 

وبالنسبة للمادیة الجدلیة، وقیمتها بالنسبة لكل المجتمعات عبر تاریخها، فإننا نسأل -

حلةماركس كیف یفسر وجود أنظمة سیاسیة واجتماعیة مختلفة في بالد مختلفة تجتاز مر 

.متشابهة في واقعها االقتصادي؟

ثم إن هذه الجدلیة یتضح تناقضها أكثر، حینما نقول أن إذا كانت الظواهر االقتصادیة -

ظن وٕاذا كانت هذه األخیرة كما یقول ماركس نفسه ولیدة هي التي تحدد وسائل اإلنتاج

وبالتالي فإن األفكار هي اإلنجازات واالبتكارات، فإن هذه الوسائل ثمرة للفكر قبل كل شيء، 

.التي تحدد التاریخ ولیست البنیة االقتصادیة 

إن التركیز على العامل االقتصادي وحده في صیاغة التاریخ، فیه مبالغة، فهناك العوامل -

.الدینیة التي ال تزال تتحكم في مسار المجتمعات في بعض البلدان 

جتمع، إنما هو تاریخ صراع طبقات بین یقول ماركس أن تاریخ أي م: صراع الطبقات -*

لكننا نقول له ... أحرار وعبید ، مزارعین أو ریفیین ومدنیین ،سادة أو فنانین ،أسیاد وخدم،

صراع " في كتابه" ریمون آرون"ماذا تعني بالطبقة ؟لقد عرفها  عالم االجتماع الفرنسي 

اني الذي عاش فیه، أي انطالقا من المجتمع البریط1964الذي أصدره عام  " الطبقات

عمال من جهة وأصحاب رؤوس أموال من جهة أخرى، وهذا نموذج من الطبقات، وهناك 
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ثم أن الطبقة العاملة لیست دوما وحدة .... .طبقات أخرى قد تكون دینیة، أو سیاسیة

.متجانسة أو متفقة في المصالح 

علیا وطبقة سفلى بل قد یكون قد ال یكون دوما بین طبقة إن التاریخ یعلمنا أن الصراع،-

. و استغالل العمال ال یؤدي حتما إلى طبقة مسیطرة و أخرى مستغلة... بین العمال أنفسهم 

لقد أراد ماركس أن یضع قوانین اجتماعیة خالدة، ونحن نعلم أن القوانین نسبیة ومتغیرة -

یة، حیث أن صاحبها لم وبذلك كانت  الماركسیة،أقرب إلى المیتافیزیقا السیاسیة واالقتصاد

بل أنه رأى أكثر من ذلك حین اعتبر كل رأى ... یدرك أهمیة بعض العوامل كما أشرنا سابقا

...مخالف له مثالیا، وبذلك جعل الحوار معه مستحیال
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.)الذرائعیة(البراغماتیة:                   عنوان المحاضرة-

02: عدد الحصص-

:تمهید-◀

وفكري، وحضاري عن ،عن استقالل فلسفي"إعالن "الفلسفة البراغماتیة، بمثابة بر تعت

إنها مذهب  . إنها تعلن عن نفسها، كمنهج فعال، ولیست فلسفة نظریة، أو مجردة. أوروبا

یرى أن الحقیقة، ذات عالقة كاملة مع التجربة اإلنسانیة، وأن الفكر ذو طبیعة أساسیة 

هي فلسفة، لكنها لیست فلسفة مغلقة تقدم نتائج نهائیة عن األشیاء والبراغماتیة....غائیة

مجرد طریقة " ،)1842-1910((W,James)والطبیعة ، بل هي فیما یرى ولیم جیمس

.1"فحسب،إنها مجرد منهاج فقط

تدفع " وضعیٌة ُمشِكلة"إن المذهب البراغماتي، ینطلق من الواقع ومتطلباته اآلنیة؛ وهذه 

وئها، إلى اختبار عدد من الممكنات؛ فإِن اْستجاب أحدها للمتطلبات التي اإلنسان على ض

ُیفرزها الواقُع المشخَّص، كان هذا الممكن نافعا ومن ثمة، كان هو األصدق واألحق في هذا 

واإلنسان إن هو انطلق من فكرة ما، فلیس بغرض اتخاذها كمبدأ مطلق یتحكم في . السیاق

یه فلسفة مغلقة، وٕانما من أجل التحقُّق من مدى استجابتها مع حیاته الفكریة، أو یقیم عل

.حاجاته الطارئة وتواُفقها مع حیاته المعیشة

.71ص .1965.ولیم جیمس، البراغماتیة، ترجمة محمد على العریان، دار النھضة العربیة ، القاھرة-1
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ما هي األسس التي تنطلق منها؟؟ والقواعد التي ترتكز علیها؟ وما قیمة النتائج التي ف

ة؟ لها توصلت الیها؟ وما اآلفاق التي فتحتها أمام التوجهات الفلسفیة والفكریة المعاصر 

.والتي لحقت من بعدها؟

.المفھوم والداللة: البراغماتیة-◆-

إن فكرتنا عن الشيء،هي :" یمكن تعریفها بمعنى أكثر دقة وشمولیة من خالل شعارها

".النتیجة العلمیة المستخلصة منه

" هیعني العمل والمزاولة؛ أدرج،بالیونانیة) Pragma" (براغَما"لفظ، من الناحیة اللغویة-

-وهو احد مؤسسي هذا المذهب-)C,S,Pierce)(1839 -1914(شارل ساندرس بیرس

،وكل موضوع هو مجرد وسیلة". كیف نجعل أفكاَرنا واضحة"في كتابه )1878(سنة 

. 1لتحقیق أغراض اإلنسان النظریة منها، والعملیة

منطلق أو مسلمٍة، یجعل من كل " فلسفي"،مذهب "النفعیة"، أو"الذرائعیة"إن البراغماتیة أو -

ومهما . ذریعًة لتحقیق غایات عملیة تعود بالنفع على اإلنسان بالمفرد أو على الناس بالجمع

كانت طبیعة هذا المنطلق الذي نأخذ به، حسیًة كانت أو عقلیة أو میتافیزیقیة ـ فما یهم هو 

.أن نحقق بواسطته مطالَب عملیة فعلیة

مطلَع القرن العشرین على ید ات المتحدة األمریكیة،الوالینشأ المذهب البراغماتي في-

ولیم جیمس وجون دیوي ، 2بیرسساندرسشارل: همثالثٍة من أعالم المفكرین

.203، دار الكتاب اللبناني، بیروت،د ط، د ت،ص1ل صلیبا، المعجم الفلسفي،ججمی: أنظر أیضا-1
من القرن التاسع األخیرالعقول أصالة في الجزء أكثرإنھ واحد من :"بیرس قائاللاوأعمیصف برتراند رسل حیاة -2

، سلسلة عالم المعرفة، 2ج،حكمة الغرب، برتراند رسل: ظرأن".اإلطالقعشر،وھو بال جدال أعظم مفكر أمریكي على 
.241، صالكویت
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)(J,Dewey)1859-1952( . ر بحكم منشئه في هذا المحیط المتصنِّع، استنكاَر وقرَّ

ء منهٍج عصريٍّ ُیسایر الفلسفة التقلیدیة البالیة التي تجاوزتها األحداُث، والسعَي إلى بنا

حاجات الناس المتجددة، وتقلبات رغباتهم الیومیة؛ وهو منهٌج یدعو إلى االنصراف عن 

.الفكر للفكر نحو العمل، استجابًة لضرورات الحیاة واستشرافا للمستقبل

:جذورھا- ◀

كري عن رغم ان البراغماتیة كما اشرنا في البدایة، هي إعالن عن االستقالل الفلسفي والف

.ن جذورها لیست أوروبیةأاألوروبي إال أن ذلك ال یعني "مالبراد یغ"سلطة

:إن هذه الفلسفة ولیدة الجذور الفلسفة األوربیة، إذا الحظنا

، المستمدة أوال من "براغما "كلمة " دیوي"وبعدهما "جیمس "و" بیرس"استعمال كل من -

بالنسبة " الحقیقة"العمل فقط، بل تدل على ولم تصبح بعد ذلك هذه الكلمة تدل على.الیونان 

.لبیرس 

في عبارة " نقد العقل الخالص"بصورة خاصة، الذي استعملها في كتابه " كانط"أنها تأثرت بـ-

، بمعنى تكییف المعرفة اإلنسانیة، لتؤثر في األخالق " البراغماتیةةاألنثروبولوجی"

، بأنه كان من أشد "بیرس"ولقد اعترف . قالتأثیر في األخال: تعني " البراغما"فــ

.المعجبین بكانط ، ولكنه بعد ذلك سوف یتجاوزه، فقد كان یرید أن یجعل الفلسفة علما 

، قال بالمنهج و التجریبي، أو العلماني، وعرف المنهج )1875ـ 1830" (شانسي رایت"-

"ربة أن المنهج الموضوعي الحقیقي هو القادر على التحقق منه بالتج"
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أول من قال أن االعتقاد هو الفكرة التي انطالقا منها یكون اإلنسان، هو،"ألكسندر بان"-

.1مستندا للعمل

وهذا الشك شك زائف ،"أن أشك فأنا إذن موجود " أو الشك المنهجي :رتيالشك الدیكا-

ك سلوك لكن هل ترتب عن هذا الش.بدلیل أنه اعتقد أنه یشك ثم توصل إلى اعتقاد جدید 

علمي ؟ 

التقاء موجات مهاجرة من أوروبا، ال تعرف بعضها البعض، ما : الجو اللیبرالي األمریكي -

. هو المعیار الذي تتفاهم علیه ؟  إنه العمل

نشأة (، حیث ابتدأت العلوم تتجاوز الفلسفة19و 18أزمة الفلسفة في أوروبا في القرنین -

) .حلقة فیینا،الوضعیة المنطقیة

:منطلقاتھا-◆

أو منطَلٍق من المنطلقات، هو ،علیه قیمَة أيِّ فرض من الفروضؤسستإن أول مقیاس -

وكل فكرة أو بحث ال تحمل في طیاتها مشروعا قابال إلنتاج آثاٍر . "منفعة عملیة"تحقیق 

من ومن هذه الزاویة، یخالفون كلَّ . عملیة نفعیة، ُتعتبر خرافًة، شأُنها شأُن الكالم الفارغ

یختزلون وظیفة الفلسفة في البحث األكادیمي المجرد؛ وٕاذا ُهْم قبلوا المعاني المیتافیزیقیة، 

فبشرط أن تكون ذاَت قابلیة لبلوغ منفعة؛ ومن ذلك، فإنهم یعتبرون المعتقد الدیني صادقا، 

عتقد طالما ترتَّبت علیه آثاٌر و نتائُج عملیة في حیاتنا الیومیة؛ وهذا یعني أن صدق الم

، فیلسوف اسكتلندي،رسخ أھمیة المدرسة التجریبیة االنغلیزیة في األوساط العلمیة )A. Bain)1818-1903ألكسندر بان1
ھو الشيء الذي یصبح اإلنسان على أساسھ:"األكادیمیة،استند إلیھ البراغماتیون في تعریفھ لمعنى االعتقاد الذي یقول عنھ

للمزید حول ھذه الشخصیة الفلسفیة یمكن ". االنفعاالت واإلرادة"و"الحواس والعقل)"بان(من أھم أعمال "مستعدا للفعل
.1977رودولف میتز، الفلسفة االنغلیزیة في مائة عام، ترجمة فؤاد زكریا،دار النھضة العربیة، مصر،:العودة الى
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إذا أثبتت األفكار الالهوتیة أن لها :" یقول جیمس.وصدق المعنى مرهونان بآثارهما العملیة

.1"قیمة في الحیاة الملموسة المحسوسة، فهي أفكار صحیحة بالنسبة للبراغماتیة

یقبلون التفكیر المنطقي، وكذا نشاط الحواس؛ ویوافقون : َیقَبلون كلَّ التیارات،البراغماتیینإن

ها وحتى التجارب الصوفیة یقبلونها إذا ما . على األخذ في ُحسبانهم أبسط التجارب، وأخصَّ

ومن هنا، نفهم كیف استحالت الفلسفة على یدهم، إلى منهج . ترتبت عنها حواصل عملیة

الختبار فاعلیة األحاسیس واألفكار في الحیاة؛ وكیف انصرف التفكیر معهم من المبادئ 

ال تنتهي إلى سلوك ) أو اعتقاد(ویؤكد بیرس أن كل فكرة .تائج والغایاتواألولیات إلى الن

عملي في دنیا الواقع، تعتبر فكرة باطلة؛ وأن العبرة في ذلك، هي العمل المنتج بدال من 

:" ، یوضح ذلك جیمس بقولهالتخمینات الفارغة؛ وفي هذا العمل بالذات، نقرأ الصدق والحق

لوقائع أو الحقائق، سواء كانت هذه الحقائق ملموسة أم إن أفكارنا یجب أن تتفق مع ا

مقیاس هذا الصدق أو الحق ال یقوم في مطابقته لموضوعاته، بل في مدى ما إن .2"مجردة

وما یحققه من . یحققه من نتائج للبشریة، و لیس ثمة حق یقوم بمعِزل عن هذه البشریة

. نتائج، ال یمكن إال أن یكون ناجحا

وفي حالة . "ورغبات اإلنسان وأماِنیه،التوافق بین مستقبل الوقائع"اح في ویتمثل النج-

اإلخفاق، یظل المستقبل غامضا حیث یتعین على الفرد العیش في قلق وكآبة واضطراب 

ولهذا، فإن المنهج الصحیح هو ذلك الذي یحدد اآلفاق المستقبلیة التي یتحقق فیها . عقلي

إنه الوصول إلى حلول لمشكالٍت نظریة ال . فراد وأحالمهمالتناغُم الفعلي بین تطلعات األ

.96ولیم جیمس، البراغماتیة، مصدر سابق، ص-1
.205ولیم جیمس، البراغماتیة، ص-2
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یكون حل المشكالت بمتابعة آثارها الملموسة ونتائجها الِحسِّیة بحیث إن لم یكن للمشكلة 

إن ":یقول جیمس. ، كانت المشكلة باطلةنافع في الحیاةنتیجٌة من هذا القبیل أو لحلها أثرٌ 

إن األفكار :" ویضیف قائال".الفكرة الصادقة هي تلك التي تؤدي بنا إلى النجاح في الحیاة

الصحیحة هي تلك األفكار التي نستطیع هضمها وتمثیلها ودمغها بالمشروعیة، وتعزیزها 

هذا هو .خاطئة هي تلك التي ال نستطیع ذلك معهاواألفكار ال. وتوثیقها، وٕاقامة الدلیل علیها

ومن ثم فهذا هو معنى الحقیقة، .الفرق العملي الذي یحدث لنا إذا كانت لدینا أفكار صحیحة

1."ألن ذلك كل ما نعرفه عن الحقیقة

إني َاستخدم البراغماتیة بمعنى أوسع، أعني أنها نظریة خاصة :"یصرح جیمس بقولهلذلك

ویؤكد بأن . وف أن مبحث الصدق هو أحد المباحث األساسیة للمعرفةوالمعر ".في الصدق

أسمي الفكرة صادقة، حین أبدأ بتحقیقها تحقیقا : "الصدق و المنفعة صفتان مترادفتان للفكرة

، ویوضح 2."تجریبیا؛ فإذا ما انتهیُت من التحقیق وتأكدُت من سالمة الفكرة، سمیتها نافعة

محك األفكار والتفكیر عموما،یوجد في نتائج األفعال التي إن :"جون دیوي ذلك كله بقوله

وهذا هو الدلیل .تُفضي األفكار إلیها، أي في الترتیب الجدید لألشیاء التي ندفعها للوجود

الذي ال إبهام فیه، على قیمة األفكار المستمدة من مالحظة منزلتها ودورها في المعرفة 

.3"التجریبیة

.352ولیم جیمس، البراغماتیة، مصدر سابق، ص-1
.353ولیم جیمس، البراغماتیة، مصدر سابق، ص-2
، 1960،)د ط(جون دیوي، البحث عن الیقین، ترجمة وتقدیم أحمد فؤاد األھواني، دار إحیاء الكتب العربیة، القاھرة، -3

.162ص
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إنه لمن العبث مثال، أن یوجد تطاحن . "األحداث"صدقها بواسطة لهذا، فإن الفكرة تستمد 

؛ فالنزاع )أیُّهما حق وأیُّهما باطل؟(بین النظریات المضادة وأن یستغرق الباحثین الجدُل في 

بین المادیین والروحیین عبث ومضیعة للوقت، فهو لن ینتهي إلى نتیجة تؤثر في سلوكنا 

ح كفة المذهب الروحي، ألنه یمأل اإلنسان العملي، ولكنَّ النظر إلى مستقبل العالم، یرجِّ

وهنا، یجتمع الصدق . أمال، ویثیر في نفسه التفاؤل، ویمكِّنه من احتمال متاعب الحیاة

والنفع، أو بتعبیر أدق، لیس الصدق صدقا إال ألنه نافع، ولیس نافعا إال ألنه وسیلة 

. تستجیب للواقع المشخص لإلنسان

ا، أن ُنذكِّر بأن الصدق لیس في مجرد المطابقة، وٕانما في إثراء العالم الموجود ومن المفید هن

أما الصدق في ذاته، كما تذهب إلیه الفلسفات التقلیدیة، فلفٌظ أجوُف ال . وٕامداده بالجدید

فهو لیس مجـرد صفة عینیة تقوم في طبیعة الفكرة أو المعتقد، كما یزعم . یحمل معًنى

سفة، وال هو حق بصرف النظر عن ظروفه، كما هو لدى العقالنیین؛ إنه الصوریون من الفال

وسیلة لتحقیق أغراضنا الفكریة والعملیة؛ إنه كالسلعة، قیمُتها تقدَّر بثمنها الذي ُیدفع فیها 

ومع ذلك، فإن اإلنسان لیس مصدر الحكم على األشیاء بالصدق أو . فعال في السوق

فرض آخر، وال تخمین أحق من تخمین آخر، إذ أن ال وجود لفرض أصدُق من ف. الكذب

ه والحقیقیة الوحیدة فیما یضیف جیمس هي الواقع الصدق الوحید هو الواقع المتقلب نفس

ولكي یكون نشاٌط . وما یبرر ذلك، أن التجربة هي في تجدد مستمر، وخلق مستدیم. 1نفسه

.60ص.، دار المعارف، مصر، د ط، د ت10رقم ولیم جیمس، سلسلة نوابغ الفكر الغربي،ود زیدان، محم:نقال عن -1



26

معارفنا القدیمة والتجارب معرفيٌّ نشاطا یستحق أن نصفه بالصدق، یلزم أن یوفِّق بین

.الجدیدة؛ فالصدق هو صدق بالنسبة إلى الواقع الذي لیس متحجرا وال ثابتا على حال

إن الوقائع المادیة والعالقات فیما بینها، لیست في حد ذاتها صادقة وال كاذبة، وٕانما هي 

یاتها النفعیة، ، ونحن الذین نكتشف قیمَتها من خالل تجلِّ "خرساء"إنها . أشیاء موجودة فحسب

ولهذا، فإن المصدر الوحید للمعرفة الصحیحة هو الواقع؛ إال . فَنِصفها بالصدق أو بالكذب

. وال االنغالق عن طبیعة رغباتنا المتقلبة،السكوَن المطلق،أن هذا الواقع ال یرضى لنفسه

.والتعدیلقابٌل للتشكیل،أي أنه َمِرنٌ ،إنه بلغة المذهب البراغماتي، واقع خاضع لنا

كل ما یزعم من وجود أخالقیات تستند الى أسس یرفض جون دیوي :في مجال األخالق مثال

ثابتة ال تتغیر بتغیر الزمن، ووجود معاییر ثابتة بوصفها الوحیدة التي تصون األخالق من 

واإلنسان في رأي البراغماتیة هو محور الحیاة األخالقیة وهو مبدع القیم ،ألنه . 1الفوضى

إن اإلنسان هو الخالق الوحید للقیم في :"كائن الخلقي الوحید في هذا العالم،یقول جیمسال

واألخالق تتطور وتتغیر كما . 2"ذلك العالم، ولیس لألشیاء من قیمة خلقیة إال باعتباره هو

إن علم األخالق، فیما یتعلق بالناحیة المعیاریة، :" تتطور نتائج العلوم وتتغیر، یقول جیمس

لعلوم الطبیعیة، في أنه ال یمكن استنباطه كله مرة واحدة من مبادئ ذهنیة، بل البد أن مثل ا

.3..."یخضع للزمن، وأن یكون مستعدا ألن یغیر من نتائجه من آن آلخر

د ط، (جون دیوي، تجدید في الفلسفة، ترجمة أمین مرسي قندیل،مراجعة زكي نجیب محمود، مكتبة االنجلو المصریة،-1
، ترجمة محمد فتحي )الكتاب الثالث(لغربیةبرتراند رسل، تاریخ الفلسفة ا: لمزید من التوضیح ، انظر . 269،ص)دت

.476، ص1977الشنیطي، الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة،
حیاة الفكر في العلم زكي نجیب محمود،: وللتفصیل أكثر، انظر. 182محمود زیدان، ولیم جیمس، مرجع سابق، ص-2

.149ص.1982، 2ط، الجدید، دار الشروق،بیروت ـ القاھرة
.101ص.1996إرادة االعتقاد، ترجمة محمود حب هللا،دار إحیاء الكتب العربیة، یم جیمس،ول-3
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:نقد البراغماتیة-◆

لقد عرفت الحیاُة االقتصادیة في الوالیات المتحدة األمریكیة، تطورا ملحوظا بفضل -

ذا في وقٍت اجتاحت فیه الفلسفاُت المیتافیزیقة العالَم مثل الفلسفة المثالیة الصناعة؛ وه

وأمام هذه الوضعیة، ِاختار مذهُب البراغماتیة أن یقوم على .والفلسفة العقالنیة وغیِرهما

أوال، رفُض الفلسفات التقلیدیة المجرَّدة التي لیست في خدمة الحیاة، : ركیزتین أساسیتین

. منهٍج جدید أو فلسفة عملیةوثانیا، تأسیس 

على الفلسفة التجریبیة التي ال تأخذ إال بالحواس الخارجیة ُمنكرًة ت البراغماتیةحمللقد -

قضایا الدین واإلیمان؛ وحملت على الفلسفة العقالنیة أو المثالیة حین كانت حلولُها للمشاكل 

مجرد ُخرافات على تطرحها هي حلوال ُمغرقة في التجرید وغیَر مجدیة، ألن المشاكل التي

.حد تعبیر جیمس

:لكن  مراجعة نقدیة متأنیة لمضمون توجهات هذا المذهب، تجعلنا نسجل ما یلي-◀

حین ربط بیرس، الحقیقة بنتائجها العملیة، وحین ربطها بالتالي بالمفید أو النافع أو المربح -

العمل، إال أن الحقیقة لیست كذلك، أي نقول مع التسلیم معه بأهمیة ربط الحقیقة بالفعل أو .

لیست حقیقة ألنها تتفق و الفعل أو الفاعلیة، بل ألنها حقیقة في ذاتها، وٕان لم تؤد مؤقتا إلى 

...سلوك أو إلى فاعلیة 

إذا كانت غایة كل اعتقاد، هي االتفاق مع الواقع، فإن هذا سیجعل كل الحقائق على -

.من الفكر بالتالي صورة فوتوغرافیة تقریبا للواقعدرجة واحدة من الصدق، مما یجعل 
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حین یربط صدق االعتقاد والحقیقة باالرتباط بالواقع، أي بالنتائج الذي یؤدیه في الواقع -

....نسأل بیرس كیف نعرف الواقع الذي نقیس به معتقداتنا وحقائقنا؟

دق أو خطأ حقائقنا و لصوٕاذا كنا ال نعرف الواقع وهذه هي الحقیقة فكیف نجعله مقیاسا -

.معتقداتنا؟

إن هذا یؤدي في النهایة وأمام جهلنا بالواقع إلى تساوي فكرة الصواب و الخطأ في هذه -

).إن كل منهما ـ الصواب و الخطأ ـ یدعیان أنهما متطابقان للواقع ( الفلسفة 

لیا ناجحا و إن مفهوم الفاعلیة أو النجاح أو العمل غیر واضح فما یكون سلوكا عم-

مفهوم  ( خطأ وفشال بالنسبة إلنسان آخر ...مطابقا للمعنى الذي أعطیته للمدرك قد یكون 

).غیر محدد ومشترك بین الناس ، مفهوم ذاتي 

الفشل و الخطأ في السلوك العملي قد ال یقل إرضاء لبعض الناس من الصواب بل أكثر -

ى خاطئ فتصرفت بالتالي هو عملي أي فشل أو فعل خطأ یدل على فعل أو معن(منه 

خاطئ مثال اإلنسان الذي یشرع في ارتكاب الجریمة عنده موضوع أعطى معنى لذلك 

وهذا كله منطلق من ؟ولكن هل هذه حقیقة موضوعیة،ونجح وسعیداسلوكواتبعالموضوع 

.النجاح ال یرتبط بالخطأ والصواب في هذه الفلسفة... مفهوم خاطئ 

بالرضا أو النجاح خاصة على المستوى النفسي قد یكون دافعا لوقف ثم إن الشعور -

یجب صاحبه عن مواصلة الطریق بالبحث و الجد،أو قد یوقعه في غرور ، وهذا ما 

.محاربته
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لكل ذلك نقول ردا على البراغماتیة التي تقول بأن الفكرة الصحیحة هي التي تنجح و -

.إن الفكرة ال تنجح إال ألنها صحیحةالخاطئة هي التي تفشل عملیا، نقول ونرد

إن سلوكا ما أو معتقدا ما، قد یكون نافعا ومفیدا، ولكنه غیر صحیح في نفس الوقت -

).االعتقاد في الكذب مفید لصاحبه، ولكنه غیر صحیح (

إن االعتقاد بفكرة ال یعني حتما العمل وفقها ، نعتقد في الموت اعتقادا ال شك فیه، ولكننا -

.یوم ال نعمل عمال موافقا لذلك كل 

إن الحقیقة في هذه الفلسفة أشبه بالسلعة في السوق، فقیمتها ال تكمن في ذاتها كحقیقة، -

إن البراغماتیة تجعل العمل غایة الحیاة ،وتخضع الفكر .بل فیما یراه مشتریها أو معتنقها 

ع قد تحمل معنى " داتیةأ"وفیها .1والنشاط العقلي لغایات خاصة من المصالح والمناف

. 2االنتهازیة كما أشار إلى ذلك جون دیوي نفسه

لو كانت المنفعة هي معیار الحقیقة الفعلیة أو العملیة، لما كان ممكنا للبراغماتیة ذاتها -

إن توجد، ألنها ال تحمل أي منفعة عملیة، وهذا یعني أن الحقیقة ،حقیقة سفسطائیة تقریبا، 

مصالحنافهل تتغیر الحقیقة بتغیر، منافعنا و مصالحنا متغیرةإن . في هذه الفلسفة

.... . و منافعنا؟؟، ثم إن ماهو مصلحة عند هذا، قد یكون غیر مصلحة عند ذاك

أحمد فؤاد األھواني، :بیرس وجیمس ودیوي، انظر:وھو النقد العام المشترك الموجھ الى إسھامات أساطین البراغماتیة -1
.ومابعدھا85، ص1968، 2جون دیوي، دار المعارف، مصر، ط

.148،ص1975، 1ل جدید للفلسفة، وكالة المطبوعات، الكویت، طمدخ:انظر-2
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.)الفینومینولوجیا(الظواهریة:                   عنوان المحاضرة

02: عدد الحصص-

:تمهید-◀

وصفه مجموعًة من الظواهر المدركة عن ، بفي نظرتها للوجودة الظواهریةتنطلق الفلسف-

طریق المشاهدة والتجربة، فتلك الظواهر تؤثر في الحواس فتثیر فیها األحاسیس، ومن 

خاللها یتم التوصل إلى معرفة هذه الظواهر بارتباطّیها الزماني والمكاني، فالمعرفة بهذا 

حواس، وهي تأتي بالمرحلة الثانیة بعد عملیة المعنى لیست سوى عملیة تفسیر لما تنقله ال

اإلحساس، إذ أنها لیست في النهایة إال معرفة لما هو ظاهر، فال وجود لما یسمى الجوهر، 

.ألن هذا الجوهر غیر خاضع للمالحظة ومن ثم هو خارج نطاق المعرفة

ار الجوهر وٕانك،هي المذهب القائل بالوجود الحقیقي للظواهر،الظواهریة في الفلسفة-
ویزعم أصحاب هذا المذهب أن اإلدراك ال یكون إال بظاهر األشیاء، أي بما تبدو . المادي

علیه، بمعنى أنه إدراك بما ینطبع من الظواهر على الحس، وما یتخلف عن هذا االنطباع 
من صور، وما یترتب علیها من أفكار، وعلى ذلك یكون الحدیث عن الشيء، حدیثًا في 

نطباعات عنه، ولیس عن الشيء نفسه، وكأن وجود األشیاء هو وجودها في الواقع عن ا
.ولیس وجودها في الواقع، والتفكیر بها أو الحدیث عنها هو إیجاد لهاالوعي،

.الكرونولوجیا والجینالوجیا:الظواهریة-◆

، المثالیة " بركليجورج "ظهرت بوادر الظاهراتیة ضمن إطار الفكر التجریبي، في فلسفة -

جون ستوارت "تخذ شكلها الحقیقي إال في فلسفةفي المعنى، ولكنها لم ت" دیفید هیوم"ونظریة 

".إمكان دائم لإلحساس:"، وخاصة في نظرته للموجودات المادیة في أنها، على حد قوله"مل
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، في بدایة الوضعیة المنطقیةوقد اكتملت هذه النظرة، وتبلورت بشكل نهائي، مع ظهور 

، فكانت الظاهریة في الفلسفة الوضعیة نتیجة للنظریة الوضعیة في المعنى، القرن العشرین

تسعى من خالل تحلیل العبارات الشیئیة وترجمتها إلى لغة المعطیات الحسیة إلى تجنب 

...التأویل المثالي

وتقوم الظاهراتیة على نظرة معینة إلى اإلدراك الحسي، مفادها أنه ال یمكن معرفة العالم 

مباشرًة، فهو موضوع للمعرفة من خالل المعطیات الحسیة وحسب، فما ُیْدَرُك مباشرة المادي

في العالم الخارجي لیس الموجودات المادیة، بل صفات لها، كاللون والشكل والحجم وما 

المسألة األولى، تتعلق بوجود : وبهذا تجري الظاهریة تعدیًال على المثالیة في مسألتین. شابه

وتنظر لألشیاء المادیة على أنها . دیة التي ال تشكل موضوعًا ألي إدراك فعلياألشیاء الما

والمسألة الثانیة، ترّد األشیاء المادیة إلى . منظومات من اإلحساسات الواقعة والممكنة

منظومات من اإلحساسات أو األفكار، وتستبدل اإلحساسات بالمعطیات الحسیة، فالمعطى 

أنه یشكل موضوع التجربة، ولیس جزءًا من محتوى الحسي یختلف عن اإلحساس في

التجربة، كإحساس اإلنسان بأنه یرى األلوان ویسمع األصوات مباشرة، فهي معطیات حسیة، 

إن ما یراه ویسمعه ویتذوقه هو معطى حسي ولیس إحساسًا، . بمعنى أنها موضوعات تجربته

یات الحسیة هي األساس األخیر إن المعط. إن رؤیته للون وٕاحساسه به لیسا شیئًا واحداً 

شیاء المادیة، وذات أسبقیة منطقیة على األإبستیمولوجیةللمعرفة، وهي لذلك ذات أسبقیة 

. أنطولوجیةعلى األخیرة، ولكن لیس ذات أسبقیة 
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والفیلسوف "كونتأوغست "والظاهراتیة كما تجلت في مذهب عالم االجتماع الفرنسي
موضوع المعرفة هو األشیاء الوضعي، تنظر للعالم كما هو یبدو بالمشاهدة والتجریب، ف

الظاهرة من خالل الحواس، والبحث فیما یسمى بالعلل األولى أمر مرفوض وخاٍل من كل 
معنى، فالروح الوضعیة ترفض النظر في أصل األشیاء، ألن هذا األمر یتجاوز نطاق 

هي النظر إلى كل" كونت"والخاصیة األساسیة للفلسفة الوضعیة برأي . المشاهدة والتجربة
الظواهر على أنها خاضعة لقوانین طبیعیة ثابتة، وهدف الوجود اكتشاف هذه القوانین وردِّها 

. إلى أقل عدد ممكن

للتمییز " ظاهري"في مذهب الظاهراتیة مصطلح ،1)1804- 1727(انویل كانطإیمواستخدم 

هو عالم الظواهر المعطى " كانط"عند " نیالفنوم"فــبین عالم الظواهر وعالم الشيء في ذاته، 

فهو الشيء " النومن"في التجربة، وفي اإلدراك الحسي، الذي یتواجد في الزمان والمكان، أما 

ه، الذي یتعذر الوقوف علیه من خالل التجربة والممارسة، فاألشیاء في ذاتها في ذات

مستعصیة على المعرفة، فاإلنسان ال یستطیع معرفة سوى الظواهر، وعلى الرغم من أن 

كان یعي تمامًا أن في هذا إظهار لعجز العقل عن إدراك جوهر األشیاء وقصر " كانط"

أن هذا الحد ضروري لتطور العلوم، إذ أن ذلك من إدراكه على الظواهر فقط، فإنه یرى 

شأنه أن یلغي كل االدعاءات القائلة بإمكانیة إقامة البرهان المنطقي على وجود اإلله وعالم 

. الغیب

ا،:-1

.1991الجزائر،
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" النومینات"، في مؤلفاته النقدیة، فهو یفرق بین "كانط"وقد ظهر هذا المذهب لدى 

ر والحواس، وهو عالم األشیاء في ذاتها، وتبدأ ، ویقول بعالم مستقل عن الفك"الفینومینات"و

عملیة المعرفة بأن تؤثر األشیاء في ذاتها على الحواس، فتثیر فیها األحاسیس، إال أن 

األحاسیس واألفكار العقلیة ال تعطي معرفة نظریة عن األشیاء في ذاتها، فمهما تكن یقینیة 

تي تقدمها لیست معرفة للشيء في ذاته، حقائق الریاضیات والعلوم الطبیعیة، فإن المعرفة ال

فهذه المعرفة تقتصر على تناول األحاسیس والمفاهیم واألحكام،ولیس في اإلمكان تحصیل 

.أیة معرفة عن الشيء في ذاته، وكل ما یمكن معرفته هو الظواهر

، من خالل أطروحات مؤسسه الفعلي في الفكر )المنهج(لنقترب أكثر من هذا المذهب-◀

.المعاصر؟؟الغربي

:ادموند هوسرل والفینومینولوجیا-◆

، مهتما في البدایة بالطب، ثم تخلى عنه كما )1938ـ E,Husserl)1859كان هوسرل
ویعطي لتحلیل الشعور منطقا خاصا به، بعد أن تخلى عن الحساب لیدخل میدان الفلسفة

.1فكیر الصحیحیعتبر المنطق فنا للت-فیما یقول بدوي -كان المذهب النفساني
الذي كتبه في الفترة مابین "أزمة العلوم األوروبیة والفینومینولوجیا الترنستندالیة"في كتابه

،یعلن هوسرل عن مشروعه الفیینومینولوجي الذي یجعل فیه الفلسفة علما 1937و1934
حدث أزمة في المعنى بسبب ن قبضة العلم الذي أم،یملك القدرة على إنقاذ الفكر الغربي

لقد كانت و.539، ص.1984، 1طعبد الرحمن بدوي، موسوعة الفلسفة،المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت،-1

:انظر.واالسميللمذھبین الوضعي بمثابة النقد العمیق والالذع "أبحاث منطقیة"التحلیالت الفلسفیة التي یحملھا كتابھ 

.212،ص 19بیا،یاني،لغبوخینسكي،تاریخ الفلسفة المعاصرة في أوربا،ترجمة عبد الكریم الوافي،مكتبة الفر
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وألن العلم لم یعد یبالي بما یطرحه اإلنسان من أسئلة تمس . طغیان النزعة الموضوعیة
،فهو في ...الخ..ومصیر طبیعته العاقلةوعالقته بما عداه،ومصیره،وجوده، ومعنى حیاته،

الحقیقة یعلن عن عجزه عن مساعدة اإلنسان عن التوجیه الصحیح لحیاته وٕاعطائها المعنى 
.الذي یناسبها

ن تنامي سلطان النزعة الموضوعیة،دفع هوسرل إلى االنتباه إلى أن الخطر صار محدقا إ

مما قد یؤدي إلى تخلیها عن األسئلة الكبرى ) علمیتها(=بالفلسفة بفعل التشكیك في قدرتها

واالرتماء في محیط الحاجات تلبیة الحاجات المادیة ...) الحریة،التاریخ(للوجود اإلنساني

إسقاط اإلنسان من حساباتنا في كل تصوراتنا :"یؤدي في یصور هوسرل إلىوهذا .الیومیة

األخالقیة والفلسفیة،مع أن المسؤولیة العلمیة لإلنسان ال یمكن إن تنفصل عن مجموع 

.1"المسؤولیات اإلنسانیة األخرى

إن الحقیقة أیا كانت، لیس لها :" لب وجوهر فلسفته یمكن أن نلخصها في جملة واحدة 

الشعور هو محور الحیاة :(وهذا یعني أن" د مستقل عن الجانب النفسي في اإلنسانوجو 

). النفسیة

ــ حینما نتحدث عن اإلدراك باعتباره محور الحیاة الفلسفیة والنفسیة، فذلك یعني أننا نتحدث 

وبما أن الشعور أمر ذاتي، بالتالي فإن هذه الفلسفة، تهتم بكل ما .(عن خبرة إنسانیة معینة

سیترتب من تغیرات فردیة عن ذلك الشعور، في تواجده أو مواجهته لذلك العالم المتواجد 

).فیه

.111، ص 1993، 1دار الثقافة للنشر والتوزیع، ط.القاھرة،.ة الفلسفة الغربیةقصیحي ھویدي،-1
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ــ انطلقت هذه الفلسفة، من هذا المعطى الشعوري لتفسیر المعرفة اإلنسانیة، في نسق هو 

.أقرب إلى الفلسفة ، وٕان كان ال یمثل فلسفة، بالمعنى التقلیدي لهذه الكلمة 

في تصوراته الى دیكارت ویعتبره قامة فكریة ومحورا في  كل تحلیالته،یدین هوسرل كثیرا

فاالندفاعات الجدیدة التي : " یقولحیث "تأمالت"السیما من خالل كتاب دیكارت الشهیر 

وقد تحولت ،دیكارت أعظم مفكري فرنساینیه تلقتها الفینومینولوجیا إنما تدین لر 

.1"دیكارت إلى نموذج جدید للفلسفة المتعالیة"تأمالت"الفینومینولوجیا الناشئة بفضل دراسة 

ــ لكن حینما نقول الظواهریة، تهتم بالشعور باعتباره أداة للمعرفة، وهذا یعني أن كل شعور ال 

یتحرك إال انطالقا من احتكاكه بموضوع، وحینما یحتك بظواهر، فذلك یعني أنه قد حصلت  

یقول . جاه ذلك الموضوع الذي تمت التجربة معه، فإن هدفه یتجدد ت)أو تجربة(له فكرة،

ویضیف "إن كل شعور إنما هو شعور قصدي، إن كل شعور إنما هو شعور بشيء:"هوسرل 

إن الشعور بشيء ال یعني أن نفرغ الشعور من هذا الشيء بل أن نجعله :"موضحا أكثر

.2"نحوها تلقائیایتجه إلیه حیث أن كل الظواهر لها تكوینها القصدي الذي یوجه اإلدراك

،  ) أنا(الشعور عند هوسرل، هو شعور ( لیس هذا الشعور هو بنفس المفهوم عند برغسونو 

والشعور عند برغسون یختلف في كیفیة االتصال )یتعایش مع التجربة تعایشا مفهوما

" ) شعور قصدي "بمعطیات العالم الخارجي ، هوسرل یرى أن الخبرة تتم بصورة واضحة 

الذي یعني عنده، الدفعة التي توصلنا إلى الحدسبرغسون التفاعل یتم عن طریق لكن عند 

.جوهر الموضوع، لنقف على ما فیه من تفرد، وبالتالي من شيء ال یمكن تفسیره

1980الجزائر،ربیع، میمون، نظریة القیم في الفكر المعاصر بین النسبیة والمطلقیة،الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع،ال:نقال عن-1
.131،ص

.25ص،1986القاھرة،ة للنشر والتوزیع،دار الثقافرائد الوجودیة،كیركغاردالفتاح،إمام عبد-2
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تعارض . لكن هذه الظواهریة بهذا المفهوم ،ال یعني أنها ترید أن تكون مثل العلوم التجریبیة

سفة نفسیة، ألن دراسات علم النفس للشعور أو لإلدراك،هي ظواهریة هوسرل، بأن تسمى فل

.ینقصها یقین الفلسفة -في نظر هوسرل-دراسات 

كیف تتشكل هذه التجربة الشعوریة،التي تجعل شعور أي إنسان، شعورا قصدیا ؟-◀

بمعنى أننا. ـ ینتقل هوسرل إلى نقطة أخرى، وهي أننا بهذا المفهوم، نضع العالم بین قوسین

نغلق ظواهره ومظاهرة، أي أن العالم هو مصدر للشعور، لكن ال یتوقف علیها بقدر ما 

.یتوقف على مدى خبرتي وشعوري أنا بتلك األشیاء 

، ولكنه غیر موجود في نفس الوقت غیر وجود مستقل عن شعورنا:الوجود وجودانــ 

.. في شعورنا، لكي یوجد موجود لماذا ؟ ألن هذا الوجود بالرغم من أنه موجود، لم یدخل 

إننا ال نحتفظ من العالم، إال ما هو داخل في نطاق ).مرتبط بشعورنا(وجود موجود و

وهذا الحذف یتمثل في ما  یسمیه . شعورنا، ثم نقوم بعملیة حذف ثانیة، في عملیة الوجود

بمعنى أنني أضع تلك الظواهر المستخلصة من عالم" التعلیق الماهوي"هوسرل بعملیة 

.الشعور مستخلصا خبرتي معها ولیست ما هیتها

لذلك  فإن .یرى هوسرل،أن الماهیات تحبس الوجود ألن هذا األخیر،جامد واستاتیكي

من . الماهیات التي تتمیز بها معطیات العالم الخارجي من خالل الوجود الثاني ال نهتم بها

فإن هذه الفلسفة یجب أن تهتم ونتیجة لذلك ،". إن الماهیات تحبس الوجود"هنا یأتي قوله 

.بظواهر تلك الماهیات، ولیس بجواهرها 
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ال تهبط هذه الفلسفة إلى مستوى تلك المظاهر ،وبالتالي فالشعور یضفي على هذه العملیة -

،التي تنقلها من بعدها العلمي أو )أي خبرته بعیدة عن تلك األشیاء و مظاهرها(بعدا متعالیا

" الهوسرلي" یختلف  التوجه الفلسفي) .البعد الفلسفي هو بعد متعالو (النفسي إلى بعد فلسفي

عن كل تلك الفلسفات المثالیة المتعالیة ألنه ال ینطلق من افتراضات فلسفیة مسبقة ، ینطلق 

.من تجربة موضوعیة واقعیة، وهي تجربة وجودیة شعوریة 

جودي أو شعوري شعور حكم ــ إن الظواهریة، فلسفة واقعیة و مصدر تلك الواقعیة، هو أن و 

علیه بأن یكون في یقظة تجاه العالم أنا أرى األشیاء أو الظواهر لیس أساسا من الوهلة 

األولى على انها أشیاء تفید أو تضر بل أنني أراها تریحني أو تقلقني ، و بالتالي فإني أرى 

ي ،تقلقني الكرسي كوسیلة ألرتاح ، الكأس وسیلة ألشرب وأرى مقابل ذلك أشیاء تضرن

). الضجیج (

العالم موجود في الحدود التي یدخل فیها . ــ ال یمكن أن یوجد العالم بدون شعور بالنسبة إلٌي 

.عالم الحساب مثال ال یكون موجودا خارج شعوري . مجال شعوري 

:الخالصة -◆

بتولده  الفلسفة الظواهریة، فلسفة تركز على الشعور باعتباره وظیفة قصدیة واعیة، یتولد 

موضوعه المتواجد في العالم، من خالل تفاعله مع ذلك الشيء، أي من خالل تفاعله بالخبرة 

التي یحدثها ذلك الشيء فیه، جمالیة كانت أو أخالقیة، أو نفسیة والتي ال تتوقف على 

. الخصائص الفعلیة كذلك الشيء، بقدر ما تتوقف على الخبرة التي یستخلصها الشعور منها 

تدعي هذه الفلسفة، أنها قریبة من المنطق أو الریاضیات فهذه األخیرة كما یقول كذلك ال
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بصورة خاصة هي العلم الذي،ال یدري المرء فیه عما یتحدث، وفیما یتحدث، : "رسل هي

".وعما إذا كانت عباراته صحیحة أم ال 

یث ترى أن إلدراك وهكذا فإن هذه الفلسفة التي ال ترفض اإلدراك، بل تتجاوزه متعالیة، ح-

الحقیقي هو ذلك الذي تتجاوز خصائص المدرك المتغیرة في الزمان و المكان، وهو الشيء 

.الذي أدركه كذلك كإمكانیة حاضرة و كإمكانیات مستقبلیة 

فلسفة مثالیة ومتعالیة، ال مثل تلك الفلسفات المثالیة المتعارف -كما ألمعنا-إن الظواهریة 

ة من الخبرة الشعوریة، اآلنیة اإلنسانیة المتجددة، تجدد تفاعل الشعور علیها، ألنها منطلق

وبذلك جاء طابعها الدینامي المتجدد عكس الفلسفات . اإلنساني مع الوجود، ومع معطیاته

المثالیة التي تجمدت عند تلك األفكار المسبقة، التي انطلقت منها دونما خبرة أو معایشة 

.حقیقیة لها 

ةدعوتها إلى إعادة طرح سؤال ماهیة الفلسفتبقىالفلسفة الفینومینولوجیة،لكن رغم صرامة

.1"معقال للفلسفة المثالیة المعاصرة" ترجمة ورد فعل، مما یجعلها 

سماح رافع احمد، الفینومینولوجیا عند ھوسرل، دراسة نقدیة في التجدید الفلسفي المعاصر،دار الشؤون الثقافیة العامة، -1
.226، ص1991، 1بغداد، ط
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.الوجودیة:                   عنوان المحاضرة-

02: عدد الحصص-

:تمهید-◀

. 20رنقالوبدایة ،م19ي عرفتها نهایة القرن برز التیارات الفكریة التأمن تعد  الوجودیة 

باستثناء جدلیة (التي ترى أن الماهیات ثابتة ال تتغیر،"الماهویة"جاءت ردا على  الفلسفات

ومعنى ذلك أنها . جاءت هي على العكس. ....)هیغل، ووضعیة أوغست كونت إلى حد ما

فلسفة ن،إنهاحقیقیة نهائیة لإلنساالماهیة كألنها رفضت ،لم تقل باستاتیكیة  الكائن الوجودي

...حركیة أو دینامیة

ولذلك نجد جذورها . ذاته ولحیاته ولتجربته الوجودیةلالوجودیة قدیمة قدم تأمل اإلنسان و -

عند دیانات أخرى،كما وعند الفرس، و ،"اعرف نفسك بنفسك " عند سقراط حینما رفع شعاره 

الذین توجهوا إلى ... وغیره"نیتشه "الفالسفة ، سنجدها كذلك عند محدثین و معاصرین منو 

.حقیقة الذات اإلنسانیة

:في معنى الوجودیة-◆

إن الفلسفة الموسومة :" جاء في موسوعة الالند الفلسفیة، حول تعریف الوجودیة-

بالوجودیة، ال تعتبر الواقع موضوعا في مواجهة فاعل عارف، بقدر ما تعتبره وجودا یحولنا 
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به، وهي ال تعزل فینا الملكة العارفة لباقي كوننا، إذ تجعل الفرد بكامله، بكل االحتكاك 

.1"استجاباته الوجدانیة والشعوریة تجاه األشیاء، یشارك في البحث الفلسفي

االنبثاق إلى الوجود، وهذا االنبثاق وتعني الخروج أوالوجودیة لغة، كلمة أصلها یوناني -

أي باختیار حر بمعنى آخر إن اإلنسان یضفي . یتم بإرادة حرة،بالنسبة لإلنسان، یعني أنه

من خالل هذا االنبثاق عن العدم إلى الوجود، أنماطا أو شكال وجودیا جدیدا ، نتیجة 

.الختیاره الحر

تطلق الوجودیة على كل فلسفة أو تفكیر ینطلق من تحلیل الوجود كما هو معطى، أو -

،لیس )السیما الوجود اإلنساني في نهایة المطاف"(الوجود"ولذلك تعتبر. معكوس في الشعور 

شیئا یمكن ان نجرده ونعرفه من الخارج بوصفه أحد المعطیات الموضوعیة، وهو لیس مفهوم 

مجرد، أو یمكن إدخاله في قوالب التصورات، إنه إمكان مطلق ، یتعالى عن كل موضوعیة، 

.2وغیر قابل للتحدید

إنها مفهوم میتافیزیقي، - . من موضوعه، ال الماهیة، بل الوجودإنها موقف فلسفي یتخذ -

وجود مالزم .وجودایرى أن اإلنسان على عكس األشیاء، ال یمتلك ماهیة أو طبیعة، بل 

.3لحیاته، ولوجوده في العالم، أین یحقق ویجسد حریته، في كل لحظة من صیرورتها

، 2001، 2باریس، ط- ، منشورات عویدات، بیروتA-Gأندري الالند، موسوعة الالند الفلسفیة، المجلد األول-1
.389ص

.60،ص)ت. د(،)ط.د (جان فال، الفلسفة الوجودیة، ترجمة تیسیر شیخ األرض،دار بیروت للطباعة والنشر،-2
.18، 1988، 1ریجیس جولیفییھ،المذاھب الوجودیة، ترجمة فؤاد كامل، دار األدب ، بیروت، ط-3
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هو المركز كما هو ،وجود اإلنسانينجد أنها تلتقي في أن الحدیدات،من خالل هذه الت

تتمثل فقط في وجوده في ،ن الوجودیة، تعني أن ماهیة اإلنسانإ.معاش من خالل شعوره 

، والذي یقرر من "ممكنة"إن الوجودیة هي ذلك المذهب الذي یجعل الحیاة اإلنسانیة.العالم

ه ال توجد قوة یمكن جهة أخرى بأن یسعى اإلنسان إلى أن یجد نفسه الضائعة، وأن یقتنع أن

ه لغابر یاكارل یاسبرز، (والوجودیة نوعان، وجودیة مسیحیة. 1أن تنزعه من نفس

الوجودیة هي تلك النزعة ":"جان فال"یقول ).مارتن هیدغر، سارتر( وأخرى ملحدة)ارسیلم

. الفكریة التي سیطرت على الفلسفة الفرنسیة، خالل الحرب العالمیة الثانیة، وما بعدها

ودیة الفرنسیة شكالن ، ومنابع شتى، كیركغارد، وهوسرل، وهیدغر، ولنا أن نجزم بأن وللوج

، وظاهریة، بقدر ما ةهذه الوجودیة الفرنسیة، في كل من شكلیها المختلفین، فلسفة أنطولوجی

2."هي فلسفة وجودیة

سان أن الوجودیة، تعني أن ماهیة اإلنهیدغروانطالقا من هذه التعاریف للوجودیة، یرى 

" یاسبرزإن الوجودیة كما یقول ".دازین"تتمثل فقط في وجوده في العالم، وهو ما یطلق علیه 

".خط من التفكیر یستطیع اإلنسان بفضله أن یكون ذاته 

:برز الظروف التي میزت ظهور هذه الفلسفة سنجد ثالثة عوامل هي أربما من -◀

یة التي استندت على العقل كوسیلة وحیدة أنها جاءت بمثابة رد فعل على الفلسفة التقلید-

.للوصول إلى الحقیقة عامة و الحقیقة اإلنسانیة خاصة 

.24ص.1978دیم كمال الحاج، دار مكتبة الحیاة ، بیروت،الوجودیة نزعة إنسانیة، ترجمة وتقسارتر،.ب.ج-1
- جان فال، الفلسفة الفرنسیة من دیكارت إلى سارتر، ترجمة األب مارون خوري، منشورات عویدات، بیروت-2

.147، ص1988،  4باریس،ط
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وقبله ، التي 19جاءت بالتالي كذلك ردا على النزعة العلمانیة التي كانت سائدة ف القرن -

.ترى أن العلم وحده یجب أن یشكل محور اإلنسانیة وأداة خالصه 

وال العلم، قادرین عن الوصول بنا إلى الیقین، ،ترى أنه ال العقلإن هذه الفلسفة لذلك ف-

كل لحظة من ظواهر وجودیة في تعرض له نمالسبب بسیط، وهو أنهما عاجزین عن فهم،

ولذلك رفعت هذه . الذین یشكلون نسیج حیاتنا الیومیة،و الذنب،الموت و الفشل،مثل

م بوجوده الخاص وما فیه من وقائع فعلیة، ال أن مفاده أن على اإلنسان أن یهتاالفلسفة شعار 

یتستر وراء حجج العقل الفارغة، أو أدلة المنطق الالمجدیة، و التي ال یتهرب أمامها أو

.ترتبط بمعاناة حیاتنا الیومیة الوجودیة 

-J,P Sartre-)1905ویعتبر الكاتب والروائي، والفیلسوف الفرنسي جان بول سارتر-

ي ومنظري المذهب الوجودي الذي ذاع صیته، بل إنه فیلسوف ،أبرز مؤسس)1980

الوجودیة بدون منازع، تتركز نظریته في الوجودیة في التأكید على أسبقیة الوجود على 

. الماهیة، فاإلنسان یوجد أوال، ثم یكٌون ماهیته، ویؤسس لمشروعه الحر الذي یدعم وجوده

:وهو ما سنراه عبر مراحل هذا التحلیل

:لقاتهامنط-◀

.وجود في ذاته ووجود لذاته: یجب التصریح بأن الوجود وجودانأنه)سارتر(یرى الوجودیون

وهو یمثل عالم األشیاء، وهذه األشیاُء هي ظواهُر خارجیٌة قابلة : الوجود في ذاته-1

تخضع للتجربة ویفهمها العقُل، وهي موضوعات ثابتة وال دینامیة، ألنها للدراسة العلمیة

.جیب لنظام ُمطَّرد من قوانین الكونتست
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هو الوجود اإلنساني الذي یشعر به كل واحد منا في عالمه الداخلي، :الوجود لذاته-2

ومن ممیزاته أنه لیس وضعا نهائیا وال ساكنا، وٕانما هو تجاوٌز مستمر . یحیاه بكل جوارحهو

هو قبل ذاته أو بعدها، ولكنه إن اإلنسان ـ فیما یقول سارتر ـ "لما هو علیه كل واحد منا؛ 

الوجودي العیني المتحقق " إن اإلنسان موجود أوال، وهذا الوجود یعني ابتداء."لیس ذاَته البتة

ان هذا الكائن هنا هو :" هنا واآلن، وهذا التعین یتمثل في الوجود الجسدي یقول ساتر

.1"بالضبط، الجسد

:في الفلسفة الوجودیة،ما یأتينستطیع ان نالحظ من خالل هذه الفكرة المحوریة 

من المعروف أن الوجودیة ُتعتبر : التمرد على القول بأن الماهیة سابقة للوجود-1

ثورًة عنیفة ضد الفلسفات التقلیدیة، وخاصة منها الحركة العقلیة والمثالیة التي بدأت في عهد 

:وذلك ألن هذه الفلسفات. دیكارت، وانتهت عند هیجل

َص افتقدت اإلنس-أ فإذا عرضْت له اهتمت به كمفهوم فارغ من : ان الواقعي المشخَّ

كل تعیین؛ وظهرت صیُغها في هذا الصدد، صیغا عقلیة جوفاَء ال تربطها ِبُدْنـَیا الواقع 

رابطٌة؛ وكأنها تدعو إلى صبِّ جمیع الناس في قوالَب معینًة تذوب فیها العواطُف 

فكیر؛ وهي قوالب تنحصر في معنًى مجرٍد وكلي واالعتقادات وأسالیب الحیاة ومناهج الت

، فرد فرید ال یمكن تكراُره، وال كیركغاردفاإلنسان في الحقیقة وكما یقول . صالح لكل األزمان

.یوَضع تحت معنًى أعمَّ؛ ومن هنا، ینحصر في معنًى مجردٍ 

.سارتر، الوجودیة مذھب إنساني، مصدر سبق ذكره. ب.ج-1
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وأضرت بفهم حقیقته التي تتمثل في حضور الشعور ودوامه؛ إن أبغض شيء -ب

البعُد عن دائرة الوجود الحق وجود الذات، وال یمكن أن یتساوى عندهما ، [لفلسفة واألدبإلى ا

لم وتتهمه ولهذا، نالحظ كیف َتنُفر الوجودیة من الع. وجوُد اإلنسان الفرد ووجود األشیاء

.وتستعیض عنه باألسلوب األدبي. بأشنع االتهامات، كالتعمیم و التشیيء

وجعلت األشیاء الخارجیة مستقلة عن الذات العارفة؛ واعتبرتها مصدر الحقیقة، -ج

.كما هو واضح لدى الواقعیین والوضعیین بوجه أخص

؛ وَفاَتها أن هذه القاعدَة وتنظر إلى الوجود باعتباره الحقا للماهیة، ولیس سابقا لها-د

تنطبق على األشیاء ال على اإلنسان فبذرة البرتقال مثال، ال تعطینا ِتیًنا وال تفاحا، فهي شجرة 

أما . ال حول لها وال قوة سوى أن تستجیب لقضائها أو حتمیتها، وهي أن تكون شجرة للبرتقال

ومن هنا، نفهم لماذا . ماهیته بنفسهاإلنسان، كما سیتأكد لنا الحقا، فهو وجوٌد یتولىَّ تحدیدَ 

.وقع تمرد الوجودیة عن كثیر من الفلسفات التقلیدیة

:إثبات القول بأن الوجود سابق للماهیة، والتمرد على نظام األشیاء -2

ومن هنا أیضا، نفهم لماذا انتقلت الفلسفة من دراسة الوجود المجرد، :الوجود أوَّالً -أ

مشخص في وجوده الحسي، وفي مواقفه الواقعیة التي تربطه بزمانه إلى دراسة اإلنسان ال

ومكانه وظروفه وأحواله؛ ولماذا یجب أن یبحث الفیلسوف عن المعرفة الصحیحة في أعماق 

، یجب أن نقول مع "أنا أفكر، إذن أنا موجود"دیكارتكوجیطونفسه؛ وبدال من أن ُنثبت 

أي الوجود أوال، والتفكیر أو " ا إذن كنت موجوداأنا أفكر، فأن: "سارتر على لسان المتكلم
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وفي ما یشبه هذا السیاق، . فأنا لست هذا المحمول أو ذاك؛ فلي أن أكون...العمل ثانیا

أي سأكون، ما سأكون قد أنجزته إلى حلول " سأكون عندما ال أكون: "یقول سارتر كذلك

.الموت

تي، وجب أْن َاختار، ولكي َاختار ولكي أحدد ماهیَّ :التمرد على نظام األشیاء-ب

وجب أن أكون موجودا؛ وألنني متمرد عن طبیعة األشیاء، وألنني مشروع ال موضوٌع، فأنا ال 

والشيء الذي یقف حْجَر َعْثَرٍة .أتوقف عن االختیار، وال عن تحمل المسؤولیة بكل أبعادها

وهنا، یحذِّر . ي المتغیرأمام محاوالت تعریٍف ثابت لإلنسان، هو مصیُره وتحقیقه الذات

الوجودیون من التعریف الجامع المانع له، ألن كل إنسان هو ما ینتهي إلى صناعته؛ ولهذا، 

.كما اشرنا سابقافتعریفه یستمر ناقصا غیَر مكتِمل قبل نهایة حیاته

أیهما الحقیقة، التفكیر في وجود العالم الخارجي أو استبطان ذاتي لذاتها والعیش -◀

؟معها

وٕاذا كان العقل ال یستطیع أن یتقدم :الشعور أو الحدس هو الوسیلة التي ُتناِسُبني-1

َر أمرا، فال مناصَّ من استعمال الشعور؛ فهو وحده  في هذا السبیل ِلـُینبَِّئنا عن شيء، أو لیقرِّ

ر على فهو قاد. الذي یعتمد على تبلیغنا أشیاًء، كثیرا ما نفتقدها بین المجاالت الوجدانیة

.االستمرار، حیثما تنقطع سلسلة االستدالالت العقلیة والمقارنة الفلسفیة الخالصة

الشعور هو دائما، یتجه إلى العالم الخارجي، وال یرضى لذاته، أن تكون منطویة - 2

یستلزم بالضرورة، قصدا ُمعیَّنا أي اتجاها نحو هوسرلإن األنا المدِرك عند:على نفسها
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وفي هذه النقطة، یؤكد سارتر بأن العالم .ن الوجدان عنده دائما وجداُن شيءموضوع مدَرك أل

وهذا الشعور بالالمعقولیة هو الذي . یكون قبل تدخل الوجدان الذي یعرفه، خلیطا المعقوال

إن عالقتي بالعالم هي التي صیََّرْته بالنسبة إليَّ ذا داللة، إذ أنه صار : یقول".الغثیان"یجلب 

. قولیة، وهو یتكون من ظواهَر هي التي تؤلف الموجودات الحقیقیةَ قابال للمع

هل ُیرتجى من كون اإلنسان إنسانا أي من كونه مشروعا ووجودا مترامیا، الحصوُل -

على السعادة أو على العكس من ذلك، االرتماُء في َیمِّ المخاطرة، وما یترتب عنها من قلق 

وشؤم؟ 

. یاره یقرر نقصانه، ألنه ال یملك تحقیَق الممكنات كلِّهاإن اإلنسان حر مختار، وفي اخت

؛ وذاُته )وهو الوجود في العالم(وبین الواقع ) وهو الوجود الماهوي(فهو یسعى بین اإلمكان 

ر تحقیُقه؛ وفي هذا التحقیق  تعلو على نفسها بأن تنتقل من الممكن إلى الواقع، فتحقق ما تقرَّ

ینتابه القلق؛ ألنه على ، ومن الشعور بالمخاطرة. اح واإلخفاقَتخاطٌر، ألنها معرَّضٌة للنج

وعي بأن تشكیل ماهیته بین یدیه؛ وفي تشكیلها، یتحمل المسؤولیة لیس فقط، عن اختیاره 

كوجود، وٕانما عن مصائر جمیع الناس؛ ویتم ذلك على الرغم من أن اختیاره ال ُیقترن برؤیة، 

مما یفضي به ال محالة إلى . حدیٍد لغایة أو معرفٍة لبواعثوال یكون مسبوقا بتدبیر عقليٍّ أو ت

وٕاذا كان الواحد منا مضطرا إلى االختیار، فذلك ألنه ال بد من أن .الضیق والقلق والحیرة

ولكي یفعل، لیس في ُوسعه أن یفعل كل . یفعل، إذ الفعل هو الوجود وبغیره ال یوجد الفرد

لكن االختیار معناه نبُذ . حَد أْوُجه الممكنات العدیدةالممكنات، بل ال بد له من أن یختار أ
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إن االختیار :كیركغاردومن هنا، قال . إمكاناٍت أخرى موضوعة أمامه، وهذا اإلقرار مخاطرة

والحریة . یجر إلى الخطیئة وٕالى المخاطرة؛ والمخاطرة بطبعها، تؤدي إلى القلق والیأس

ولهذا، كان في . مما یسمح للعدم بُولوج الوجوداختیار مطلق؛ واالختیار ینطوي على النبذ،

لیس منشأ القلق .وال سبیل إلى الخالص من الیأس. الوجود ُهَوٌة وثغرة ال یمكن ملؤها أبدا

 ، عند سارتر، األحاسیَس والعواطف على نحو ما هو عند غیره من الوجودیین، وذلك طبیعيٌّ

وٕانما منشؤه هو مجموعة نتائج . أنفاسهاألن الفكر عنده، یبدو أنه یخنق العواطف أو یكتم

اختیارنا للقواعد التي یسیر علیها في سلوكه، دون أن یستطیع الحكَم على قیمتها التي هي 

ذاُتها، تنشأ من هذا االختیار نفسه؛ وأصل هذا القلق هو شعور الفرد في أثناء فعله الحر، 

الذي هو مرتبط دائما بحریة هذا االختیار.بالخطیئة الناشئة بالضرورة عن االختیار

اآلخرین، وهو ما یمنح للحریة بعدها اإلنساني، فحریة الفرد متصلة بحریة اآلخرین، وحریة 

.1اآلخرین مرتبطة به

:نقد الوجودیة-◀

.حصر الوجودیة لإلنسان في ذاتیته الفردیة-

آبة، وقلق الطابع التشاؤمي واالنهزامي لهذا المذهب، حیث تجعل اإلنسان یعیش في ك-

نتیجة شعوره، بأنه كائن قذف به في هذا العالم، وهو ینظر دائما الى ...وملل وعبث ویأس

.اآلخرین على أنهم جحیم

.82مصدر سابق، صسارتر، الوجودیة مذھب إنساني،-1
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الحریة في الوجودیة هي الجبریة والحتمیة، فعدم االختیار هو اختیار، ومن ثم فال -

.انها تمتزج بالفوضى.وجود للحریة في حقیقة األمر

وهل یستطیع . قضاء على القیم الروحیة، واالكتفاء باإلنسان وحریتهإلغاء الدین، وال-

.... اإلنسان العیش بال قیم؟
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نھایة السداسي األول

متركزا على استعراض2لمقیاس فلسفة معاصرةأيوسیكون البرنامج للسداسي الثاني ◆-

يذاهب الفلسفیة الكبرى التالمتلك بریق " تراجع"لتي ازدهرت بعد ت الفلسفیة اابرز االتجاها

تزال تمارس و المذاهب الناشئة والتي الومن هذه االتجاهات الجدیدة،أ. تناولناها سابقا

:، نذكرتأثیرها على الوعي الغربي المعاصر في المقام األول

:أ ـ الوضعیة المنطقیة

لجماعة التي ام على األفكار الفلسفیة الصادرة عن1931ل عام یغفااسم أطلقه بلومبرج و

أوائل العشرینات من القرن وقد أنشأت هذه الجماعة في). جماعة فینا(أطلقت على نفسها 

) م1936ـ 1882(یتزعمها موریس شلیكالعشرین حلقًة للمناقشة غیر رسمیة بجامعة فینا،

.الجامعةأستاذ كرسي العلوم االستقرائیة في هذه

فایزمان، ، وفردریك)م1970ـ 1891(رنابومن أعضاء هذه الجماعة البارزین رودلف كا

وانخرط في ). م1991ـ1902(وكالهما تعلم تعلیمًا ریاضیًا في بدایة األمر، وكارل بوبر

تخصصات، فمثًال هذه الجماعة مجموعة من العلماء توزعت اهتماماتهم العلمیة في عدة

ینما كان الریاضیات، بمن علماء) كورت جودل(و) كارل مینجر(و) هانزهان(كان

رجل قانون، ) فلیكس كوفمان(ومؤرخًا،) فكتور كرافت(عالم اجتماع، و) أوتونیورات(

سبب لقاء هذه الجماعة في حلقة معرفیة أما. فیزیاء بجامعة براغالأستاذ ) فیلیب فرانك(و

مشترك بینها، یتمثل في االهتمام بالمنهج كمدخل مشتركة، فیعود الى توحدها في هم
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الفلسفة العلمیة أو التنظیر للفلسفة علمیًا من خالل ممارسة ي لتأسیسأساسي، والسع

المنطقي، فضًال عن السعي لتوحید العلوم جمیعاالتحلیل

ماخ، وغیرهم، والتأثیر المباشر على فلسفة جماعة فینا جاء من كتابات هیوم، ومل، وارنست

رسالة ) "م1951ـ 1889(نشتینغفتلكن التأثیر األكبر واألخطر جاء مباشرة من رسالة

.م1922م، وترجمت إلى االنكلیزیة عام 1921التي صدرت باأللمانیة عام" منطقیة فلسفیة

أعلنت " للعالمحلقة فینا تصورها العلمي"م أصدرت جماعة فینا مؤلفًا بعنوان 1929وفي عام 

) لسفةحولیات الف(صحیفة وبعد ذلك بعام ابتاعت الجماعة. فیه عن أهدافها ومنهجها

) كارناب(اشرف على تحریرها التي) المعرفة(وأطلقت علیها اسمًا جدیدًا هو مجلة 

.المنطقیة، وأخذت تنشر أبحاث الوضعیة)رایشنباخ(و

م صار 1930وبعد اشتهار الوضعیة المنطقیة عالمیًا انفرط عقد جماعة فینا، ففي عام

المتحدة، ومات هانزهان عام والیاتل الى الغكارناب أستاذا بجامعة براغ، ورحل هربرت فای

ثم حضرت السلطات النازیة نشاط . م1936، وُقِتل شلیك على ید أحد تالمذته عام1934

أعضائها بین أوروبا الغربیة والوالیات المتحدة، وأضحى م، فتوزع بقیة1938الجماعة عام 

.بمفردهكل عضو منهم یعمل

األلمان، لكن بعد في الوضعیة المنطقیة كلهم منوینبغي اإلشارة إلى أن الفالسفة البارزین 

والوالیات المتحدة، خاصة في أن ذاعت دعوتها تجاوب معها بعض الفالسفة في أوروبا

اللغة والصدق "الذي اشتهر بوضعه كتاب ) ألفرید جویز آیر(بریطانیا، فقد تبنى أفكارها 

بین الناطقین باالنكلیزیة أكثر الكتب رواجًا م، والذي كان من1926في عام " والمنطق
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نشتاین وجماعة غالفلسفي في بریطانیا، سار فیه على خطى رسل وفتوأشدها تأثیرًا في الفكر

خرج على الشكل العام للوضعیة المنطقیة وأدخل علیه بعض عناصر فینا، ولكنه

.التجریبي البریطاني عن طریق باركلي وهیومالتراث

:ب ـ مدرسة فرانكفورت

عام المدرسة في جامعة فرانكفورت حول معهد البحث االجتماعي الذي تأسسنشأت هذه 

یوركهایمر ماكس: م، وكان مؤسسوها أربعة من الفالسفة وعلماء االجتماع، وهم1923

ـ 1903(أدورنوومؤسس معهد البحث االجتماعي ومدیره لمدة طویلة،) م1937ـ 1859(

الذي ) م1979ـ 1898)وزیماركفورت، والذي عمل أستاذًا في جامعة فرانك) م1969

كولومبیا وهارفارد، وكان أستاذًا وحاضر في جامعاتغیبور ادرس الفلسفة في برلین وفر 

سفة في جامعة كالیفورنیا بسان أصبح أستاذا للفلللفلسفة والسیاسة في جامعة براندایز، ثم

تماع في جامعة فرنكفورت الذي كان أستاذا للفلسفة وعلم االج) م1929(و، وهابرماس دییغ

) مجلة البحث االجتماعي(أسس المعهد . لمعهد ماكس بالنك في شتارنبرجثم أصبح مدیراً 

أبحاث هذا الفریق، فكانت األبحاث تحقیقًا لمشروع مشترك، وهو تأسیس لنشر

المعاصر النقدیة للعلوم االجتماعیة في صیغة برنامج مشترك، وهو یعادل في الفكرالنظریة

.مذهب في الفلسفة الحدیثةال

: زمالؤه بالبحثوركهایمر الموقف، ویقومدرسة تعمل كفریق مشترك، إذ یأخذ یكانت هذه الم

في النقد األدبي، ) لوفنتال(وفي التحلیل النفسي،) فروم(وفي االقتصاد السیاسي،) بولوك(
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بي والتحلیل النفسي خاصة وفي النقد األدفي الموسیقى) أدورنو(في الفلسفة، و) وزیمارك(و

.وعلم االجتماع عامة

النظر في أهم أجرت مدرسة فرنكفورت مراجعة شاملة للوعي األوروبي تكوینًا وبنیة، وأعادت

أدورنو حدود التنویر بأنه أعلى ما ووركهایمرالغربیة وتیاراتها، وقد بیََّن یمذاهب الفلسفة

.نهایتهوصل إلیه الوعي األوروبي، وأعلنا

:لبنیویةج ـ ا

من القرن ذروة ذیوعها كاتجاه فكري فلسفي في الستینات) البنائیة(بلغت البنیویة أو 

یتسم بالشمول ویهدف إلى العشرین، وبات مألوفًا بین المثقفین أن ُینَظر إلیها كمذهب فلسفي

والمعرفة، فقد امتدت إلى میادین متنوعة تقدیم تفسیر موحد لعدد واسع من قضایا الفكر

، وفي )شومسكي(و) جاكوبسون(اللغویات نجد بسطت على عدة مجاالت، ففي مجالان

الذي فتح عهدًا جدیدًا في ) روالن بارت(النقد األدبي ، وفي)الكان(التحلیل النفسي نجد 

یبهر الجماهیر بآرائه ) میشال فوكو(أساس بنائي، وفي الفلسفة كان تفسیر النصوص على

) المالرأس(فقد كان یقرأ التراث الماركسي ) ألتوسیر(، أما )ءالكلمات واألشیا)في كتابه

یواصل جهوده الحثیثة في ) كلود لیفي شتراوس(قراءة بنائیة جدیدة، وكان عالم االنتربولوجیا 

هذه الجهود التي حققت مكانة بارزة للبنیویة قراءة القرابة واألسطورة في المجتمعات التقلیدیة،

.الثاني من القرن العشرینفي النصفبین المذاهب الفلسفیة 

دي سوسیر وتعود األفكار األساسیة لهذا المذهب إلى مؤسسها األول السویسري فردیناند

بعٌض یذهب إلى الذي عمل على تحدید موضوع علم اللغة، وان كان) م1913ـ 1857(
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، كانط، وماركسو سوسیر في أعمال جان جاك روسو،دي أن مفهوم البنیة وجد قبل 

وقاعدة لمنهج نظري معین إال بعد عام وفروید، وغیرهم، بید انه لم یصبح أداًة للتحلیل

.م1928

وللنزعة التاریخیة وأبرز ما تمتاز به البنیویة فلسفیًا هو محاربتها للنزعة التجریبیة من جهة،

ة بحیث تظل فیه صور هي أشبمن جهة أخرى، فهي تذهب إلى أن العقل ینمو نموًا عضویاً 

.توسیعًا وتعمیقاً بالنواة الثابتة، وان كنا نزیدها على الدوام

النزعة التاریخیة وبذلك تعتقد أنها انتقلت بدراسة اإلنسان إلى مرحلة العلم المنضبط، وأوقفت

التاسع عشر، وكانت لها الطاغیة، التي ترجع إلى القرن الثامن عشر، وطغت في القرن

تؤكد على وجود اتصال واستمرار تاریخي ین، تلك النزعة التيامتدادات قویة في القرن العشر 

الماضي، والمستقبل كامن في الحاضر، فجاءت البنیویة بین الظواهر، فالحاضر كامن في

أساس أن التقدم یعني تراكمًا تدریجیًا لمكتسبات یضاف الجدید بتصور آخر ال یقوم على

توسیع لى أساس أن األفكار الجدیدة هي مجردالقدیم إضافة خارجیة، وٕانما یقوم عمنها إلى

جیولوجیة، أي انه ال یضیف ألفكار سبق ظهورها من قبل، فالعقل اإلنساني ال یسیر بطریقة

بطریقة عضویة، یعید فیها َتمثُّل القدیم طبقة من المعرفة فوق طبقة أخرى، وٕانما یسیر

ن یدرك خالل تطوره أن ذلك البناء ببنائه القدیم، وان كابطریقة أصعب وأعقد، ویحتفظ فیها

صحیحًا صحة مطلقة في وقت مضى ال یمثل إال جانبًا من الحقیقة، هو الذي كان یعد

.الجانب الذي كان عقلنا یستطیع بلوغه في ذلك الوقتذلك
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تقدم یظل بناء على ذلك یمكن القول إن طریق التقدم في نظر البنیویة یتمثل في أن كل

طریق الوصول إلى الغد لمركزیة، وان طریق المستقبل یمر بالماضي، وانمحتفظًا بالنواة ا

القدیمة موجودة دائمًا، وكل ما یفعله فالبذور. یتم من خالل مراجعة ما كان تم باألمس

.اإلنسان انه ینمیها دائماً 

:دـ ما بعد البنیویة

جدیدة تمأل اء فلسفةمنذ بدایة السبعینات في القرن العشرین ظهرت محاوالت في أوروبا لبن

البنیویة وتزاید األعمال النقدیة الفراغ الفلسفي في الثلث األخیر من هذا القرن، بعد تراجع

كأقوى اتجاه فلسفي معاصر من بین عدة اتجاهات بعد لمقوالتها، فولدت الفلسفة التفكیكیة

.المتحدة والیابانالسائدة في فرنسا، وانتشرت بعد ذلك في الوالیاتهذه الفترة، وأصبحت هي

ثم ثنى الذي بدأ بالظاهریات) 1930(ورائد هذه الفلسفة الفیلسوف الفرنسي جاك دریدا

" الكلیة الفلسفیة"بهیدغر، ثم تمیز بعد ذلك بتحلیالته اللغویة الفلسفیة الخاصة وأسس

.لممارسة الفلسفة التفكیكیة كفریق

الذي جمع بین النقد األدبي ) م1996سنة مات منتحرًا (وكان الفیلسوف الفرنسي جیل دولوز 

.والفلسفة من أشهر الممثلین لهذه المدرسة

الحداثة، ولیست وتمثل التفكیكیة آخر صرخة للوعي األوروبي فهي لیست الحداثة بل ما بعد

وتفكیك بنیة العلوم اإلنسانیة، فقد البنیویة بل ما بعد البنیویة، ویقوم منهجها على تحلیل

أصدر كتابًا بفرنسا نقض فیه الفكر الغربي منذ م عندما1967ة دریدا عام بدأت انطالق

إلى هیدغر وشتراوس في هذا العصر، وحاول تشریح أعمال أفالطون في العصر الیوناني
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من داخلها، فصار كل فیلسوف ینقض مقوالته بأفكاره، من خالل الفالسفة كیما ینقضها

.ه الخطاب ویخفیهوقراءتها قراءة ما یحجبتفكیك أعماله

فهو یؤسس وعلى هذا یهتم دریدا بالبحث عن ألفاظ التفكیك في الخطاب ولیس ألفاظ الربط،

.الكل، والهدم قبل البناءمنطق االختالف ولیس منطق الهویة، فاألجزاء لها األولویة على

صطلح دریدا موبالتالي تبدو فلسفته وكأنها مراجعة حساب الوعي األوروبي لنفسه، ویذكر

نهایته دون مخلص جدید، ویكثر اإلشارة للغرب، وكأن الغرب قد وصل إلى) نهایة الزمان(

مفككًا نفسه بنفسهفالفلسفة التفكیكیة مراجعة الوعي األوروبي لذاته،
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