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سفة الظواهرية أو الفينومينولوجيالفصل االول الفل  

 

 
 
 :مؤسس التيار الظواهري  .1

 

 
 

 
 Edmund Husserl (1859–  1938)ُيعتبر الفيمسكؼ األلماني اُدمند ىسرؿ         

مؤسس الفينكمينكلكجيا ذات التأثير الكبير عمى الفمسفة المعاصرة، باألخص الكجكدية، كما 
 Maxكماكس شمر  Heideggerكىايدغر  Sartreأنيا أثرت عمى الفبلسفة مثؿ سارتر 

Scheler .
، كما أنو درس Franz Brentanoكاف ىسرؿ قد تتممذ عمى يد الفيمسكؼ األلماني برنتانك 

ا مع عا بدأ ىكسرؿ كفيمسكؼ . (1936  –1848)لـ النفس األلماني كارؿ اشتمؼ أيضن
فمسفة ، بعنكاف 1891رياضي كمنطقي فكتب بحكث في عمـ الرياضيات ككاف مؤلفو األكؿ، 

، كما نشر بعد ذلؾ بيف عامي La Philosophie de l’arithmétique عمـ الحساب
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كىك كتاب يتحدث  les Recherches logiquesكتابو بحكث منطقية  1901  –1900
. عف أسس المنطؽ

تمييدات لممنطؽ الجزء األكؿ منيما، المعنكف : كينقسـ ىذا الكتاب الضخـ إلى جزءيف
، يحتكم عمى نقد لبلتجاه النفسي كلبلتجاه النسبي مف كجية نظر عقمية الخالص

كؿ عمى بعض كمكضكعية، بينما يقـك الجزء الثاني بتطبيؽ المبادئ التي احتكاىا الجزء األ
 . المشكبلت المعينة في فمسفة المنطؽ

ـ نشر ىسرؿ كتابو أفكار حكؿ الفينكمينكلكجيا الخالصة حيث تتحكؿ  1913كفي عاـ 
كيككف مكضكعيا ىك المعرفة بكجو عاـ، كيحتكم الكتاب " فمسفة أكلى"الفينكمينكلكجيا إلى 

عمى نحك شامؿ في الكتابيف كتتطكر ىذه النتائج المثالية . عمى نتائج ذات طابع مثالي
التجربة ـ، ك 1929ظير عاـ  –المنطؽ الصكرم كالمنطؽ الترانسندنتالي : التالييف ليسرؿ

. ( 3 )ـ  1939ظير عاـ   –كالحكـ
ا دقيقنا مف خبلؿ تحديد كيفية لذلؾ حتى  ما يصبك إليو ىسرؿ ىك أف يجعؿ مف الفمسفة عممن

، لكف immédiatكفي سبيؿ ىذا يريد أف يبدأ مف المباشر . تصبح الفمسفة كالرياضيات مثبلن 
المباشر في نظره ليس العالـ المحسكس كما يذىب إلى ىذا التجريبيكف كالحسيكف، ألف 

ال يمكف أف تعطينا اليقيف الذم يستبعد إمكاف الشؾ في كجكد العالـ التجربة الحسية 
.  المحسكس، كما بيَّف لنا الشكيكف اليكناف

كليذا فإف العالـ . ككؿ مكضكع معطى لنا عمى أنو شعكر كاقعي أك ممكف لؤلنا المفكِّر
كاألمر المباشر الحقيقي ىك . المحيط بي ليس إال ظاىرة، كليس عالمنا مكجكدنا بيقيف

. ، أم األمكر المعقكلة بكصفيا معطاة في الفكرWesenheiten essencesالماىيات 
ماىية اإلدراؾ، ماىية التصكر، ماىية العدد، ماىية : يات عامةكىذه الماىيات ىي أكالن ماه

: الحقيقة، ثـ القكاعد التي تحدد عبلئقيا، مثؿ قكاعد البرىاف؛ كىي ثانينا األمكر المادية مثؿ
ماىية الصكت، ماىية المكف، كالعبلقة بينيا كبيف غيرىا مف األمكر المادية مثؿ العبلقة بيف 

ف كاف ـ ( 4 )الضكء كاالمتداد  ف جانب آخر يرل ىسرؿ أف المنطؽ ليس عممنا معيارينا كا 
فالكاقع في رأم ىسرؿ أف . أساسنا لمذىب معيارم شأنو في ىذا شأف كؿ العمـك النظرية

. المنطؽ ال يقكؿ شيئنا عما ينبغي أف يككف أك عف الكاجب، إنما ىك يتحدث عف الكجكد
نما  كلنأخذ مثبلن قانكف عدـ التناقض فإنو ال يقكؿ إنو ال يمكف إطبلؽ قضيتيف متناقضتيف، كا 
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. (5 )يقكؿ كحسب أف الشيء الكاحد ال يمكف لو أف يتسـ بصفات متناقضة 
. بعد ىذه المقدمة العامة لمفمسفة الفينكمينكلكجية كمؤسسيا سنذىب إلى بعض التفصيبلت

 
 :le phenomena" الظاهرة"مفهوم . 2 

 ce، أم ما يتبدل أماـ الكعي apparaîtreيظير ما  phénomèneتعني كممة ظاىرة     
qui apparaît à la conscience . إف نقطة البدء في المذىب الظاىراتي تتحدد مف

خبلؿ القبكؿ بكجكد معطيات حسية، كىك يحاكؿ تجنب أم شؾ قد تثيره حيف تقؼ بيننا كبيف 
 donnéم مف ما ىك معطى اإلدراؾ المباشر لمعالـ، كلذلؾ أراد ىسرؿ أف يبدأ مف المباشر أ

ا، كما أشرنا  immédiatفي الظاىراتية، كالمباشر " معطى"تقابؿ " شيء"حيث  ىنا أيضن
بؿ ما ىك معطى، أم  –كما يرل الحسيكف كالتجريبيكف  –سابقنا، ليس ما ىك محسكس 

عندما تجمع كؿ المعطيات : كلمتكضيح أكثر. المعطيات الحسية لمظاىرة المتبدية أمامنا
درجة  –تمكينيا  –رائحتيا  –نكيتيا  –تماسكيا  –تمكينيا : ية المتصمة باآليس كريـالحس
ال تحتاج إضافة . إلخ فإنؾ في حقيقة األمر قد قمت كؿ ما يمكف أف يقاؿ عنيا... حرارتيا
ككؿ ىذه المعطيات الحسية تطابؽ شيئنا ندعكه اآليس كريـ ألف الشيء تمامنا كؿ تمؾ "القكؿ 

. ( 6 )" سيةالمعطيات الح
كيبدك أف الظكاىرية تؤكد بأف إدراكنا لمعالـ ىك إدراؾ لمعطيات حسية كحسب، فالحديث عف 
األشياء ليس إال حديثنا عف معطيات حسية عف ىذا الشيء نفسو، كىكذا تتككف األطركحة 

األشياء الطبيعية ليست سكل ُبنى منطقية مف المعطيات : الظكاىرية عمى الشكؿ التالي
. كما يقكؿ ِمؿ" إف األشياء إمكانات دائمة لئلحساس"، إذنا الحسية

ىك أف الفكرة " إف األشياء إمكانات دائمة لئلحساس"قد يتـ تكجيو انتقاد إلى المقكؿ السابؽ 
ذاتيا عف الشيء تتضمف أف كجكده ممكف مف دكف إدراؾ، كبناء عمى ذلؾ ال يصح القكؿ 

ف اختزالو إلى حديث عف خبرة معتمدة عمى إف كؿ حديث عف أشياء مستقمة عف الحس يمؾ
كيجيب المفكركف الظكاىريكف عمى ىذا االعتراض بأف األشياء، في رأييـ، يمكف أف . الحس

مكجكدة " س"تكجد غير مدَركة، ككؿ الذم يؤكدكنو ىك جممة فرضية، كىي أنؾ إذا قمت 
. كؼ تحصؿفكأنؾ قمت إف المعطيات الحسية المناسبة، في ظؿ الظركؼ الصحيحة، س
. ( 7 )كفي رأييـ فكرة الشيء الذم ال ينتج معطيات حسية أبدنا ىي فكرة ببل معنى 
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كبيذا نبلحظ أفَّ الفينكمينكلكجيا ىي أطركحة منطقية حكؿ ما معنى كجكد الشيء، فيي 
ف كاف ىناؾ صمة بينيما، فاألخير يفترض كجكد األشياء أم  تختمؼ عف المذىب المثالي، كا 

 Berkeley (1685–  1753)شياء عمى إدراكيا كمثالية األسقؼ بركمي يتكقؼ كجكد األ
، أما الفينكمينكلكجيا فتؤكد أننا حيف نقكؿ إف الشيء "أف ُيكجد يعني أف ُيدَرؾ: "الذم يقكؿ

إف الفينكمينكلكجيا لدل ىسرؿ ُتعد . مكجكد ىك قكؿ بأنو مكجكد ككفى ال بإنو يكجد إذا ُأدرؾ
ألنيا تعالج الكجكد بعيدنا عف أم تحديد أك تعييف مسبؽ فيي تتكجو نظرية في األنطكلكجية 

ىذا األخير ىك مكضكع األنطكلكجي إلى الشيء ذاتو ك
 :منهج البحث في مذهب الظواهر. 3

مذىب الظاىريات الذم كضعو ُىسرؿ يبدأ مف نقد الرياضيات ليتكصؿ مف ذلؾ إلى      
الذىاب )سية، كالقاعدة األساسية لذلؾ ىي اكتشاؼ طريقة تمكف مف تحصيؿ الحقائؽ األسا

كيقـك ىذا العمؿ عمى . مستبعديف كؿ النظريات السابقة المتعمقة بالكاقع (إلى األشياء ذاتيا
مبدأ سمبي ىك االبكخو، أم الكضع بيف أقكاس لكؿ ما لـ يبرىف عميو بطريقة يقينية، : مبدأيف

لمظكاىر ألنيا ىي األمكر المعطاة لنا حقنا، كمبدأ ايجابي يقـك باإلىابة بالعياف لؤلشياء أم 
كميداف العياف الظاىراتي يتألؼ إذف مف كؿ الظكاىر المعطاة لمشعكر، كميمة الظاىريات 

. (8 )ىي الكشؼ عف، ككصؼ، عالـ الظكاىر بكؿ دقة كما بينيما مف ركابط 
قمنا في أف األمر المباشر الحقيقي ىك الماىيات أم األمكر المعقكلة بكصفيا معطاة في 

ليست ىي المكجكدات بؿ ىي تركيبات لمداللة  essencesالفكر، لكف ىذه الماىيات 
كأىـ ىذه المناىج منيج التغيرات . كالمعنى، يتألؼ منيا الحقيقة المعقكلة لمعطيات التجربة

نو لمكصكؿ إلى معرفة ماىية مكضكع عمينا أف نخضع ىذا المكضكع التخيمية، كمفاده أ
لتغيرات عديدة نتخيميا، بحيث نستطيع أف نحدد العناصر الميمة التي يجب أف يكشؼ عنيا 

كعمينا أف نكشؼ األحكاؿ النمكذجية لمكجكد المعطى أك ظيكر . المكضكع ليظؿ كما ىك ىك
ا يتخيَّؿ، المكضكع كما يراد، المكضكع كما المكضكع كما ُيدَرؾ، المكضكع كـ: المكضكع
كيقـك الفينكمينكلكجي باستخبلص ماىية المكضكعات بحسب مناطقيا الكجكدية . ُيحكـ عميو

فمنطقة الطبيعة تدرس : حتى ينتيي إلى تصنيؼ مناطؽ أنطكلكجية مادية أك صكرية
الشيء، )الطبيعة الماىيات المشتركة لكؿ الماىيات التي تحدد حاؿ الظيكر المتجمي في 

تضـ كؿ الماىيات التي تشترؾ  conscience، كمنطقة الشعكر (إلخ... الحي، المتحرؾ،
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كتحدد ما يميز كؿ  (إلخ... التفكير، االحساس، التخيؿ، اإلدراؾ،)في ككنيا نشاطنا كاعينا 
 كال يقتصر اىتماـ الفينكمينكلكجي عمى البحث في الماىيات التي ليا. شعكر بما ىك كذلؾ

ا في الماىيات التي ليس ليا ُمناظرنا عينيِّا،  مناظر متحقؽ بالفعؿ، بؿ يمتد إلى البحث أيضن
-tout-objetأك أم مكضكع كاف  l’objet-en-généralمثؿ المكضكع بكجو عاـ 

quelconque .
فمثبلن العنقاء نحف : كفي ىذا البحث عف الماىيات نحف نصرؼ النظر عف الكجكد الفعمي

ا، سكاء كجدت أك لـ تكجد أبدنا، كمف ىنا يقكؿ الفينكمينكلكجيكف بما يسمى بػ نحدد ماىيتو
أم بغض النظر عف كجكد الماىيات، كالبحث فييا كذلؾ بما ىي " كضع الكجكد بيف أقكاس"

 Prédicatكذلؾ، ذلؾ أف الكجكد مستقؿ عف الماىية، ككما أثبت كنْت الكجكد ليس محمكالن 
: كمنيج الكضع بيف أقكاس لو أربع لحظات. تككيف الماىية ذلؾ أف الكجكد ال يسيـ في

. بيف أقكاس كيقصد غض النظر عف كؿ ما تمقيناه مف نظريات" التاريخ"كضع  .   1
بيف أقكاس أم البحث في الماىيات بغض النظر عف كجكدىا " الكجكد"كضع  .   2

كاف الكجكد بيننا جدنا مثؿ  عف أحكاـ كجكد المتعمقة بالماىيات حتى لك –مؤقتنا  –كاالمتناع 
. كجكد األنا

كفيو نرد . الصكرم، كيقـك عمى التمييز بيف الكاقعة كالماىية (االختزاؿ: أك)الرد  .   3
فمثبلن نرد مختمؼ أفراد اإلنسانية إلى ماىية . الكقائع الجزئية أك الفردية إلى الماىية الكمية

. اإلنساف
كبيف  Realesكيقـك عمى التمييز بيف الكاقعي  المتعالي، (اإلختزاؿ: أك)الرد  .   4

، كفيو نرد المعطيات في الشعكر الساذج إلى ظكاىر متعالية في الشعكر Irrealesالبلكاقعي 
. المحض

نما المقصكد  لكف ليس المقصكد الكضع بيف أقكاس ما يقصده ديكارت مف الشؾ المنيجي، كا 
باألحكاـ الشائعة ابتغاء تمكيني مف أف ىك االبكخية، أم تعميؽ الحكـ، أم كقؼ التعميؽ 

إف ُىسرؿ يسعى إلى الكصكؿ إلى المنطقة . أصبح مشاىدنا محايدنا لذاتي كسائر األشياء
المطمقة لؤلنا المحض أك لمشعكر المحض، كىذه المنطقة ال تحتاج إلى ما ىك كاقعي كال 

. ( 9 )باطف ينبغي أال يخمط بينيا كبيف األنا التجريبي المعطى في اإلدراؾ اؿ
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 :l’intentionnalitéالقصدية . 4
كؿ فكر ىك : "إلى الدعكل التالية (نسبة إلى ُىسرؿ)تستند فكرة القصدية في الفكر الُيسرلي 

 La conscienceالكعي ىك كعي بشيء ما : أم أنو يقصد كبصيغة أدؽ" فكر في شيء
est conscience de quelque chose كعي إذنا دائمنا يعي كال يكجد كعي بالفراغ، فاؿ

شيئنا، فأنا أعي الطاكلة كالقمـ كالشارع كالناس التي تمشي إلخ ككؿ ىذه األمكر مكضكعات 
. لمكعي

استطاعت الفينكمينكلكجيا كالكجكديكف مف بعد ذلؾ تجاكز مشكمة الذات العارفة كالمكضكع 
مجمؿ اإلنتاج  التي شغمت باؿ الفبلسفة، أك لنقؿ مشكمة ىذه الثنائية التي تتغمغؿ في

المعرفي األكركبي، ففي العصكر الكسطى مثبلن كانت ىذه الثنائية مسيطرة بشكؿ كبير، 
إلخ، أم ... اإليماف،/الشر، الكفر/الظبلـ، الخير/فالكنيسة تؤسس مكقفنا تفصؿ فيو بيف النكر

يتـ جعؿ الصكاب في جانب كالخطأ في الجانب اآلخر، كجاءت الحداثة بعد ذلؾ كردة فعؿ 
: عمى الثنائية ىذه، كلكنيا لـ تستبدؿ ىذه الثانية الدكغمائية إال بثنائية أخرل فكضعت

الماركسية مثبلن أكثر تمثيبلن ليذا . إلخ... المكضكع،/العيني، الذات/الحكاس، الكمي/العقؿ
 (العالـ الخارجي)المنطمؽ الدكغمائي حيث يتأسس انفصاؿ تاـ لمذات العارفة عف المكضكع 

ا  –فكرة القصدية لدل ُىسرؿ  غير أفَّ  تؤكد أنَّو مف المستحيؿ  –يتفؽ معو الكجكديكف أيضن
الفصؿ بيف مكضكعات الكعي كالكعي بالمكضكعات، كبيذا استطاعت الفينكمينكلكجيا تجاكز 

. التي لـ تسمـ منيا حتى فمسفة الحداثة" المكضكع/الذات"ىذه الثنائية 
بؿ  " ذات عارفة"الكجكديكف مثبلن يؤكدكف أنو ال يكجد 

 :مشكمة الماهية. 5
 le phénomène est laيعتبر ُىسرؿ أف الظاىرة ىي التجمي الكامؿ لمماىية 

manifestation parfaite de l’essence إذ أنو يؤكد عمى إمكانية معرفة الماىيات أك ،
. في مسألة الماىية kant (1734–  1804)األشياء في ذاتيا، كبيذا يختمؼ عف كانط 

كانت حجة كانط ىي أننا مف المستحيؿ أف نعرؼ ماىية شيء ما ألننا نعتمد عمى الحدس 
الشيء "أك  Noumenonالحسي في معرفتنا لمعالـ، بالمقابؿ لـ ينفي كانط كجكد النكميف 

". معرفة الحقيقة كما ىي مكجكدة في ذاتيا"، بمعنى آخر la chose en soi" في ذاتو
. أشياء في ذاتيا  –2ظكاىر،   –1: مكجكدات إلى النكعيفيقسـ كانط اؿ: كبكبلـ أدؽ
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كحسب كانط يقتصر إدراكنا عمى الظكاىر فقط أما الشيء في ذاتو فيك غير ممكف معرفتو 
inconnaissable .
، كىك أحد ركاد الفكر الكجكدم كأحد مطكريف Sartre J.Pأما بالنسبة لسارتر 

، يرل أف الكائف الكحيد الذم يستطيع أف Heideggerالفينكمينكلكجيا إلى جانب ىايدغر 
، كيفرؽ بيف نكعيف مف "الكجكد سابؽ عمى الماىية: "يممؾ الماىية ىك اإلنساف بمقكلة لو

الماىية اإلنسانية كىي مجمكعة الخصائص التي تميز اإلنساف عف باقي الكائنات : الماىية
فرد عف باقي األفراد كالتي  الحية، الماىية الفردية كىي الخصائص كالصفات التي تميز كؿ

. يقـك ىذا الفرد نفسو بصناعة ماىيتو مف خبلؿ اإلمكانات الحرة فيختار ما يراه مناسبنا لو
 
 
 

 
 
 

األرسطي، كال يكاد " الكجكد بالقكة"الكانطي كمفيـك " الشيء في ذاتو"يرفض سارتر مفيـك 
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ىك عميو بالفعؿ، كيبقى الكجكد سارتر يفرؽ بيف المفيكميف فكؿ ما يكجد يكجد عمى ىيئة ما 
ىك ظاىرة مف بيف الظكاىر تدعى ظاىرة الكجكد، كيبدك ىذا الكجكد معتمدنا عمى ذاتو في 

. ( 10 )الكجكد إذ أنو معتـ ال داخؿ لو 
 

: خبلصة
لقد استطاعت الظاىراتية فيما قدمتو مف منيج بحث دقيؽ كنظرية في الفينكمينكلكجيا تجاكز  

 subjectivismeالذاتي : الذيف سيطرا عمى الفمسفة األكركبية، كىما التياريف العريضيف
، كنجحت في عمؿ قطيعة معرفية مع القرف التاسع عشر objectivismeكالمكضكعي 

. ما بعد الحداثةكالحداثة ككأنيا تؤسس لػ 
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philosophie ،Introduction, commentaire et traduction par Nathalie .
Collection dirigée par Laurence Hansen  ،P : 97 .

  
 
 
 
 
 
 

الفمسفة الوجودية  : الفصل الثاني     
  :لمحة تاريخية  

الكجكدّية تيار فمسفي ظير في القرف العشريف، نادل بأىمَية كقيمة كجكد الفرد اإلنساني،     
كانتشر في ثبلثينَيات كأربعينات القرف العشريف، ابتداءن بألمانيا، ثـ فرنسا، ثـ انتشرت في بقية 

إنيا انتشرت في النصؼ األكؿ : ا في العالـ بكجو عاـ، كيمكف القكؿاألقطار األكربية، كبعده
مف القرف العشريف، كبدأ خفكتيا في نيايات السبعينيات كبدايات الثمانينيات مف القرف 

 .العشريف
، كالتي (1918  -1914)كجاءت كّردة فعؿ عمى مساكئ الحرب العالمَية األكلى      

خمفت كراءىا آالؼ القتمى كالجرحى، مّما جعؿ مفكرم ذلؾ العصر يبحثكف عف فكر أك تَيار 
يعيد لئلنساف قيمتو، كيعزز أىمَية كجكده، فقامكا بنشر أفكارىـ عبر المسرح، كاألدب، 

سّميت الكجكدّية  .التَيارات الفمسفَية اإلنسانَية في أكركبا كالشعر، حتى أصبح مف أشير
: فمسفة العدـ، الفمسفة االنحبللّية، كفمسفة التفّرد، ككصفت بأّنيا: بأسماء كثيرة كاف أبرزىا 

 .مرض اإلنساف في القرف العشريف، كأحد أبرز أمراض العصر الحديث
كيركجارد كتعمؽ فييا الفيمسكفاف كترجع بذكر الكجكدية إلى الكاتب الدانمركي سكريف 

جاف بكؿ سارتر، سيمكف : مارتف ىايدغر ك كارؿ ياسبرس، كمف ثـ الفرنسيكف) األلمانياف
.  دم بكفكار، غابريؿ مارسيؿ، البير كامك، كغيرىـ
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ليست حركة جديدة، بؿ جذكرىا ضاربة في الِقَدـ؛ فعندما  -كنظرية كتطبيؽ  -الكجكدية 
لطة الكنيسة أصبح المفكر ال يخاؼ مف نشر أفكاره؛ فاستغؿ البعُض تحررت أكركبا مف س

 .أجكاء الحرية لنسؼ كؿ الحدكد الدينية كالتقاليد السارية في المجتمع
كظيرت الفمسفة الكجكدية كردة فعؿ لمفمسفة المثالية التي ترسي قكاعد المثؿ كالقيـ بأنيا    

 ىيجؿ، مف خبلؿ نظريتو ؼ المثاليثابتة، كخاصة األفكار التي نادل بيا الفيمسك
، التي كاف مدارىا المكاضيع الميمة؛ كمعرفة اهلل، كالقيـ الدينية كالمسيحية، بينما الديالكتيكية

ركسية التي رفضتيا الفمسفة نجد أف الماركسية رحبت بفكر ىيجؿ، كأرست قكاعد الما
 .الكجكدية كعارضتيا؛ ألنيا ال تعطي اإلنساف الحرية المطمقة

  :مفهوم الوجودية.  1
بمعناىا في الفكر المعاصر، كالكجكدية كأكثرىا سيادةن  المذاىب الفمسفيةالكجكدية مف أحدث 

ىي إبراز قيمة الكجكد الفردم لئلنساف، كقد ظيرت الكجكدية نتيجة لحالة القمؽ التي : العاـ
سيطرت عمى أكركبا بعد الحرب العالمية األكلى، كاتسعت مع الحرب العالمية الثانية، كسبب 

 ( 1) .ىذا القمؽ ىك الَفناء الشامؿ الذم حصؿ نتيجة الحرب 
نساف إلى التخمص مف كؿ مكركث عقدم، أك أخبلقي، كممارسة مذىب يدعك اإل  :الكجكدية

.  اإلنساف لحياتو بحرية مطمقة دكف أم قيد
الذات اإلنسانيَّة كمشاكؿ الكجكد البشرّم، مف حَياة، كمكت،   :ك رّكزت أفكارىا عمى  

كحرَية، كمسؤكلَية، بعكس التيارات الفمسفية األخرل التي رّكزت عمى مكضكعات عمـ 
 .مكضكعات عمـ النفس البشريَّة مف عكاطؼ، كأحاسيس، كمشاعر .، كنظرّية المعرفةالمنطؽ

التخّمص مف الركاسب الفكرية القديمة، بغض النظر عف مصدرىا أَيف كاف سكاء دينان، أك 
مبدأ الحرَية المطمقة لدل اإلنساف؛ لبناء شخصَية   .أخبلقان، أك عادات كتقاليد اجتماعية 

https://www.alukah.net/publications_competitions/0/41596/
https://www.alukah.net/publications_competitions/0/41596/
https://www.alukah.net/publications_competitions/0/41596/
https://cp.alukah.net/web/mostafa-helmy/0/39617/
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قكبمت  .االىتماـ بمعاني الكجكد اإلنساني، مف قمؽ، كخكؼ، كيأس .اعَيةاإلنساف الحرة الك
الكجكدّية بالنقد؛ ككنيا لـ تعالج القضايا التي طرحتيا كالحياة، كالمكت، كتـّ اعتبارىا فمسفة 
تشاؤمّية، حيث ذكرت الحياة بصكرىا السمبّية فقط، كتجاىمت صكرىا اإليجابّية التي تقكد 

  .ـاإلنساف إلى التقدّ 
 ( 2 ) :أقسام الوجودّية . 2

  :قّسـ المفكركف الفمسفَة الكجكدّية إلى قسمَيف
الكجكدّية الدينّية تسّمى بالكجكدَية المسيحَية، كمف أشير ركادىا غابرييؿ مارسيؿ  .1

الذم سيطرت عمى فكره الكجكدم النزعة التفاؤلّية، كاعتبر اإليماف بالرّب قادران عمى حّؿ 
كما كاف لكارؿ ياسبرز أثره في الكجكدّية الدينّية، حيث اعتبر الحرّية مشكبلت اإلنساف، 

. شرطان لمكصكؿ إلى الربّ 
 

 
 
الكجكدّية الممحدة مف أشير مفكرم الكجكدية الممحدة سارتر، كسيمكف دم فكار،  .2

كألبير كامك، كجميعيـ ينكركف كجكد اهلل، حيث اعتبركه عاجزان عف حّؿ مشاكؿ اإلنساف، 
  .اإلنساف خالقان لذاتوكاعتبركا 
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 ( 3 ) :مبادئ ومعتقدات الوجودّية. 3

 :الدين عند الوجوديين1.3
يكُفر الكجكديكف بكؿ الغيبيات الدينية ، ككؿ ما جاءت بو األدياف، كيعتبركنيا عكائَؽ أماـ 

مدمرة، اإلنساف نحك المستقبؿ، كقد اتخذكا اإللحاد مبدأن، ككصمكا إلى ما يتبع ذلؾ مف نتائَج 
كيركف أف األدياف كالنظريات الفمسفية التي سادت خبلؿ القركف الكسطى كالحديثة لـ تحؿَّ 
ييكنية الكثيرة التي تعمؿ مف  مشكمة اإلنساف، كتمثؿ الكجكدية اليـك كاجيةن مف كاجيات الصِّ

 .خبلليا، كذلؾ بما تبثُّو مف ىدـ لمقيـ كالعقائد كاألدياف
 :طالشعور باليأس واإلحبا2.3
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يعاني الكجكديكف مف إحساس أليـ بالضيؽ، كالقمؽ، كاليأس، كالشعكر بالسقكط كاإلحباط؛ 
ألف الكجكدية ال تمنح شيئنا ثابتنا يساعد عمى التماسؾ كاإليماف، كتعتبر اإلنساف قد ُألقي بو 
في ىذا العالـ كسط مخاطر تؤدم بو إلى الَفناء، كرغـ كؿ ما أعَطْكه لئلنساف فإف فكرىـ 

 .سـ باالنطكائية االجتماعية كاالنيزامية في مكاجية المشكبلت المتنكعةيت
 

 
 

 :اإلنسان عند الوجوديين3.3
يؤمنكف إيماننا مطمقنا بالكجكد اإلنساني، كيتخذكنو منطمقنا لكؿ فكرة، كيعتقدكف بأف اإلنساف 

إنيـ : كيقكلكف أقدـ شيء في الكجكد، كما قبمو كاف عدمنا، كأف كجكد اإلنساف سابؽه لماىيتو،
يعممكف إلعادة االعتبار الكمي لئلنساف، كمراعاة تفكيره الشخصي، كحريتو، كغرائزه، 

 .كمشاعره
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 :مفهوم الحرية  4.3   
يؤمف الكجكديكف بحرية اإلنساف المطمقة، كأف لو أف يثبت كجكده كما يشاء، كبأم كجو يريد، 

ماضي كينكر كؿ القيكد؛ دينية كانت أـ دكف أف يقيده شيء، كأنو عمى اإلنساف أف يطرح اؿ
إف الدِّيف محمو الضمير، أمَّا الحياة  :كيقكؿ المؤمنكف منيـ! اجتماعية أـ فمسفية أـ منطقية

 .بما فييا فمقكده إلرادة الشخص المطَمقة
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 :القيم واألخالق عند الوجوديين5.3
كتضبطو، إنما كؿ إنساف يفعؿ ما ال يؤمف الكجكديكف بكجكد ِقَيـ ثابتة تكجو سمكؾ الناس 

ا أك أخبلقنا معينة عمى اآلخريف، كقد أدل فكرىـ إلى شيكع  يريد، كليس ألحد أف يفرض قَيمن
الفكضى الُخمقية، كاإلباحية الجنسية، كالتحمؿ كالفساد، كالكجكدمُّ الحؽُّ عندىـ ىك الذم ال 

نداء شيكاتو كغرائزه دكف قيكد كال يقبؿ تكجيينا مف الخارج، إنما يسيِّر نفسو بنفسو، كيمبي 
تمرُّد عمى الكاقع التاريخي، كحرب عمى التراث الضخـ  -في مفيكميا  -حدكد، كالكجكدية 

 .الذم خمَّفتو اإلنسانية
 
 
 
 (4  ) :نظرة الفمسفة الوجودية لمتربية والتعميم .4

مجال التربية 
 والتعميم

 كجية نظر الفمسفة الكجكدية

 ىي الحياة نفسياالتربية  التربية
يقـك الطبلب بكضع األىداؼ التعميمية، كيقـك الكبار بمساعدتيـ لمتعرؼ عمى ما    األهداف
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يتعممكنو، كما يجب عمييـ تعممو؛ فدكر الكبار ىك مناقشة الطبلب بطرح األسئمة 
عمييـ، كتحريؾ دكافعيـ، كعمى الطبلب تنظيـ أىدافيـ، بسبب أف فرض ىذه 

 .اآلخريف يؤدم إلى الجمكد كعدـ اإلخبلصاألىداؼ مف ِقَبؿ 

 المادة الدراسية
 والمعرفة

تيتـ المدرسة الكجكدية بمكضكعية المعرفة التي تكتسب عف طريؽ العبلقة مع   
النفس كمصدر أساسي، كيعتبركف أف التعمـ ال يقتصر عمى منيج معيَّف أك طريقة 

مف أىمية المكاد الدراسية محددة، بؿ يستطيع الفرد أف يتعمـ مف عدة مصادر، كتؾ
 .في مدل تحقيقيا لمكجكد الذاتي؛ فالمنيج يصمـ بمساعدة الطبلب لمبحث عف ذاتيـ

 دور المعمم

يسعى المعمـ إلى أف يتصؼ طبلبو بالقدرة عمى المبادرة، كالسعي كراء الرُّقي   
فيـ ك! كالتقدـ الشخصي مف جميع النكاحي، سكاء أكانت جسمانية أـ عقمية أـ نفسية

، ثـ نفكس اآلخريف، كالقدرة عمى تقرير مسار حياتيـ، كالطالب الذم  أنفسيـ أكالن
يستحؽ المكافأة كالثكاب ىك مف لديو المبادرة كالرغبة في التعمـ، كيريد أف يبحث عف 
ذاتو، كيحاكؿ إبراز ذكات اآلخريف، كالبحث عف الِخبرات المربية التي تسيـ في بناء 

 .الكجكد الذاتي

 االختبارات

تعتبر االختبارات غير رسمية، كشخصية، كذاتية، كيتـ اختبار الطبلب فييا عف  
طريؽ الحكار، كدراسة إنتاج الطبلب، كالتقكيـ الذاتي ليـ، كتيتـ االختبارات بالتركيز 
عمى النمك الفردم، كالكجكد الذاتي، كليس ىناؾ أم اىتماـ بالدرجات كتبريرىا، كال 

 .العممية الضركرية لحؿ المشكبلتتقرير الميارات 

األنشطة 
 المدرسية

تيدؼ لخدمة حاجات الفرد، كتككف ىذه األنشطة مبنية عمى أساس حاجات  
كاختيارات الطبلب، كتككف عفكية كتمقائية، كيقـك الطبلب بتنظيميا بأنفسيـ، كدكر 

 .المعمميف ىك مساعدة الطبلب عند الحاجة إلييـ

يتميز بالحياة المميئة بالنشاط كالفردية كاإلبداع كاالبتكار كاغتناـ الفرص، كمميءه    المناخ الدراسي
 .بالصخب كالجدؿ؛ كذلؾ بسبب الحكار المتبادؿ، كالدراسات الفردية

 الكتب الدراسية
تعد الكتب في المدرسة الكجكدية كممات مكجكدة في الكتب ليست ذات معنى،   

نما تكمف األىمية في المفاىيـ المتضمنة في ىذه الكتب، كيعتبركف المكتبة العامة  كا 
 .مف أىـ الكتب الدراسية
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 أولويات المنهج
يقـك المنيج بتدريس أم مكضكع ييتـ بو الطبلب اىتمامنا جادِّا، كمف أىـ   

الفنكف الجميمة، كالتعبير اإلبداعي، كاألدب، كالفمسفة، كتركز الدراسة : المكضكعات
 .عمى السعي لمحياة الصادقة كالقياـ بفحص النفس كتطكيرىا

 التفكير المفضل
اعد المبدع، كاالستجابات الذكية، كالتفكير تيتـ المدرسة الكجكدية بالتفكير المتب  

الفردم، كيركز المعممكف عمى أىمية اختيار الطبلب ِلما سكؼ يتعممكنو ألىمية 
 .ككيفية التفكير

  
 :نقد الفمسفة الوجودية.5

الدارس لمتاريخ  األكربي يجد ِعَبرا ، كال شؾ فييا  أف ما مرت بو أكركبا مف صراع كبير 
كبعد أف تحررت مف السيطرة الفكرية كاالجتماعية ساعد ذلؾ عمى انتشار كتسمُّط الكنيسة، 

الفمسفة الكجكدية؛ فيي مبدأ كمزاج كطراز سمككي، : األفكار كالمعتقدات كالفمسفات، كمنيا
تبمكرت كمذىب في أثناء الحرب العَالمية الثانية، ككاف ليا تأثيرات كاسعة في األدب 

 ."األدب الكجكدم" :األكركبييف، كبرز ما يسمىالفرنسي، كفي كثير مف األدباء 
ربما األحداث التاريخية تجعؿ ىناؾ مبررنا لظيكر ىذا الفكر الفمسفي، الذم يدعك اإلنساف 

إلى التخمص مف القيكد، كممارسة اإلنساف لحياتو بُحرية نتيجة لمتراكمات كالقيكد التي 
نتيجة حاجة ممحة كصراع  خضعكا ليا في قركف مضت، أفرزت ىذا الفكر، الذم تكلد

داخمي أليـ، كلكف مبالغتيـ في نبِذ كؿ مكركث عقدم كأخبلقي كقيمي، كدعكتيـ لمحرية 
كي تفتح لو المجاؿ أف يكشؼ العالـ عمى حقيقتو، كالتخمص مف "المطمقة دكف قيد أك حدكد 

، كشركد الذىف،  مف جديد في إال أف القمؽ كالخكؼ بدأ يراكد المفكريف حالة الكآبة كالتشاـؤ
ىذا العصر حكؿ مفاىيـ الكجكدية نفسيا؛ ألنيا أصبحت عائقنا كخطرنا كبيرنا عمى مصير 

 ( 5 )اإلنسانية    
ىكذا ازداد الثقؿ كاإلجياد النفسي عمى اإلنساف، فبدأ يشعر أنو ضاع بسبب المعارؾ 

 إيجاد أك اتخاذ الطاحنة بيف الفمسفات كالثكرات السياسية كالدينية، فمـ يكف ىناؾ أمامو إال
كضع التكيؼ إلزالة خطر اختناقو، ىكذا كلد الفكر الكجكدم كمخرج مف حالة اليأس كالكآبة 

 .كالقمؽ الذم يساكر اإلنساف في العصر الحديث
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، بعد أف حمَّت أفيكف الشعكب أصبحت األفكار الكجكدية، كخاصة الممحدة، مثؿ  : الخالصة
في المجتمعات الغربية، بعدما كانت ىي تصؼ القَيـ كالتعاليـ الدينية بأفيكف محؿ الديف 

الشعكب، فأصبحت الفمسفة الكجكدية سرطاننا ينخر في المجتمعات الغربية مف خبلؿ 
 .االنحبلؿ الُخمقي الذم أصاب مجتمعيـ بسبب فقداف المعيار أك المقياس

كلكف المبيب مع التأريخ يفيـ أف األفكار الكجكدية استطاعت أف تنُفَذ إلى أذىاف الناس في 
الكطف العربي، الذم يرتكز عمى الدِّيف كالقيـ كالمبادئ، كسأعرض بعض األعماؿ كالمجاالت 

 :في ألعاب األطفاؿ اإللكتركنية :التي دخمت الكجكدية فييا، كنَفثت فييا أفكارىا
لكجكدم الذم يفتش عف ممصقات جمالية يستر بيا بناءه اليش، كلكنو الباىت، دخؿ الفكر ا

كرائحتو الكريية، إلى ألعاب األطفاؿ، التي ليا تأثير كبير عمى عقكليـ، سكاء عف كعي أك 
كااللعاب التي تدعك .بدكف كعي، أك إدراؾ ليذا الفكر الكجكدم، كما في ألعاب تمبيس الفتيات

 ...لقة كااليماف بقكة االنساف الخارقة كمعبة اآللييفلمحرية الجنسية المط
 

 :مراجع الفصل الثاني 
 248ص .1995منصكر عيد كممات مف الحضارة دار الجيؿ لمنشر كالطباعة كالتكزيع . 1
  2018الكجكدية المؤمنة كالكجكدية الممحدة محمد غبلب . 2

ار الوطن العربي، بيروت، تاريخ الوجودية في الفكر البشري، د: سعيد العشماوي. 3   
 1984لبنان، ط

، فمسفة التربية، (2014)المجيدؿ، عبداهلل، جيدكرم ، صابر، محمد، محمكد عمي، .   4   
 جامعة دمشؽ: دمشؽ
الكويت، 6الشباب العربي ومشكالته، سمسمة عالم المعرفة، العدد ،: عزت حجازي. 5     

. 
 
  

 الفصل الثالث الفمسفة البنوية
 ( 1 ) :لمحة تاريخية عن النظرية البنائية 

https://www.alukah.net/culture/0/51296/
https://www.alukah.net/culture/0/51296/
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تعكد جذكرىا إلى القرف الثامف عشر مف خبلؿ أراء الفيمسكؼ االيطالي جيمكسكفكيك       
كالذم أشار إلى أف البشر يستطيعكف فيـ ما يبنكه بأنفسيـ كىناؾ كثير مف أصحاب 

حب النظرية المعرفية كصا (كنج  كديكارت )النظريات ساىمكا ببمكرة فكرة البنائية مثؿ 
جية  ، كيعد بياجية ىك كاضع المبنات األكلى لمنظرية البنائية ثـ تبعو عدة ااالرتقائية جاف بي

جبلسة فيمد مؤسس البنائي الحديث ،إذ أعاد  (Glaser Sfeld )منظريف كاف مف أىميـ 
عممية صياغتيا كتجميعيا كأكد عمى إف بناء المعنى في عقؿ الطالب يتـ عف طريؽ دمج 

تكيفيو  ككضع تصكر يفسر األحداث في العالـ المحيط بو عف طريؽ دمج المعمكمات 
الجديدة مع معمكمات سابقة في أبنية عقمية تكضح فيمو كاستيعابو لمعالـ المحيط بو ، 

كالتحدم األساس في النظرية البنائية ، أم أنيا تغيير مكاف السيطرة عمى التعمـ مف المدرس 
سميط الضكء عمى الطالب كدكره النشط في بناء معرفتو ، فيبني مفاىيـ كيجد إلى الطالب كت

، (الحمكؿ كيتقبؿ الحكـ الذاتي فينظر لمطالب عمى انو عنصر نشط لتحقيؽ أىداؼ التعمـ  
ىي مشتقة  التي (Structure)اك البنية  (Construction)أذ تشتؽ كممة البنائية مف البناء

،فالبنية ىي كؿ مككف مف ظكاىر متماسكة يتكقؼ كؿ  ( Sturere)البلتيني  مف األصؿ
. منو عمى ما عداىا،  كال يمكنو اف يككف ىك اال بفضؿ عبلقتو بما عداه 

البنيكية الكصفية بصكرة مختمفة عف تمؾ التي بدأت بيا في  أما في أمريكا فقد ظيرت 
أكركبا ، كلكنيا تمتقي  أكركبا ، كمف ثـ تميزت بمبادئ كأفكار تختمؼ عف تمؾ التي عرفتيا

. أّف المغة بنية ، كأف ىذه البنية لكي تدرس ال بد أف تحمؿ إلى مككناتيا : معيا في
فالركاد . كالحقيقة أف البحث المغكم في أمريكا لـ يكف منبت الصمة تماما عف أكركبا  

؛ كانكا عمى "مفيمدليوناردو"ك " إدوارد سابير"ك " فرانز بواز: "األكائؿ لعمـ المغة األمريكي مثؿ
صمة بصكرة أك أخرل بالتراث األكركبي في دراسة المغة ، كخاصة المدرسة التاريخية في 

الذم كاف متأثرا باالتجاه " وتني"القرف التاسع عشر ، كذلؾ عف طريؽ العالـ األمريكي 
 قد كلدا في" سابير"ك " بواز"التاريخي في أكركبا ، كقد أشار إليو دم سكسير ، ثـ إف 

. أكركبا، أما بمكمفيمد فقد درس قكاعد عمـ المغة التاريخي التي كضعتيا مدرسة النجاة الجدد 
لى المنيج الكصفي الذم أذاعو في المقدمة التاريخية لكتابو  إليو سكسير،  كقد أشار  كا 

، الذم تتبع فييا تاريخ الفكر المغكم عند الينكد كالركماف كالعرب كالعصكر الكسطى ، "المغة"
 (2). ثـ العصر الحديث في أكركبا حتى دم سكسير
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 (3) :مفهوم البنائية  .1
اىتمت بجميع نكاحي . منيج فكرم كأداة لمتحميؿ، تقـك عمى فكرة الكمية أك المجمكع المنتظـ

ف كانت قد اشتيرت في مجاؿ عمـ المغة كالنقد األدبي، كيمكف تصنيفيا  المعرفة اإلنسانية،كا 
كؿ ظاىرة، : اشتؽ لفظ البنيكية مف البنية إذ تقكؿ- .ضمف مناىج النقد المادم الممحدة

إلى  (أك نفككيا)إنسانية كانت أـ أدبية، تشكؿ بنية، كلدراسة ىذه البنية يجب عمينا أف نحمميا 
 مؤلفة منيا، بدكف أف ننظر إلى أية عكامؿ خارجية عنيا عناصرىا اؿ

 (4)  :التأسيس وأبرز الشخصيات  .2
كانت البنيكية في أكؿ ظيكرىا تيتـ بجميع نكاحي المعرفة اإلنسانية ثـ تبمكرت في ميداف 
  :البحث المغكم كالنقد األدبي كتعتبر األسماء اآلتية ىـ مؤسسك البنيكية في الحقكؿ المذككرة

  مجاؿ المغة برز فريدناف دم سكسير الذم يعد الرائد األكؿ لمبنيكية المغكية الذم ففي
 قاؿ ببنيكية النظاـ المغكم المتزامف، حيث أف سياؽ المغة ال يقتصر عمى التطكرية

Diachronie أف تاريخ الكممة مثبلن ال يعرض معناىا الحالي، كيمكف في كجكد أصؿ ،
م كجكد التاريخ، كمجمكعة المعاني التي تؤلؼ نظامان يرتكز النظاـ أك البنية، باإلضافة إؿ

عمى قاعدة مف التمييزات كالمقاببلت، إذ إف ىذه المعاني تتعمؽ ببعضيا، كما تؤلؼ نظامان 
 .متزامنان حيث أف ىذه العبلقات مترابطة

  إف : كمكد ليفي شتراكس كلكم التكسير ك قاال: برز كبل مف عمـ االجتماعكفي مجاؿ
جميع األبحاث المتعمقة بالمجتمع، ميما اختمفت، تؤدم إلى بنيكيات؛ كذلؾ أف المجمكعات 

، كذلؾ لمضكابط االجتماعية تفرض نفسيا مف حيث أنيا مجمكع كىي منضبطة ذاتيان 
 .المفركضة مف قبؿ الجماعة

  المذيف كقفا ضد  جاؾ ال كافك  ميشاؿ فكككبرز كؿ مف  عمـ النفسكفي مجاؿ
ف كانت نظرية الصيغة  Test is Contest االتجاه الفردم في مجاؿ اإلحساس كاإلدراؾ كا 

 .ـ تعد الشكؿ المعبر لمبنيكية النفسية 1912التي كلدت سنة  (أك الجشتمت)
 (5): ل  الفمسفة البنيوية مراح  .3

مرحمة دم سكسير ك األكركبييف في عمكميـ ، ككاف جؿ اىتماميـ بالمغة : المرحمة األولى
ال بالكبلـ ، كبياف العبلقات الداخمية بيف كحدات الجممة ، تمؾ العبلقات التي تعد النكاة 

. لممعنى التاـ لمجممة

https://www.marefa.org/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9
https://www.marefa.org/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3
https://www.marefa.org/%D9%85%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D9%84_%D9%81%D9%88%D9%83%D9%88
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D9%83_%D9%84%D8%A7_%D9%83%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/1912
https://www.marefa.org/1912
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الخمص ، كىي تيتـ بالكبلـ ال بالمغة، كتحصر  كأتباعو"بمك مفيمد "بنيكية : المرحمة الثانية 
. عمميا في البنيية السطحية عمى أساس مف النظر الشكمي ، دكف االىتماـ بالمعنى

، كلكنيا " بمكمفيمد"أمريكية مكزعة سارت عمى جممة مف مبادئ " بنيكية " : المرحمة الثالثة
زليج "كبا لممرحمة الثالثة نظرات كجاءت بعُد أك مكا. أدخمت الكظيفة أك المعنى في الحسباف 

". بايؾ"كنظرات " بنيكية"كىي ذات سمية " هاريس
كبالمجمؿ فإّف الدراسات المغكية األمريكية فرضت نفسيا بنفسيا ؛ فطبيعة المغات التي 

تعرض ليا لـ يكف ليا تاريخ مكتكب ، بؿ لغات منطكقة ، فجاءت الدراسة عمى ىذا الجانب 
العممية ك الحركة كالحيكية فنمت كتطكرت بشكؿ سريع، مستفيدة مف األمر الذم أعطاىا . 

، كعمـ اإلنساف ، أك عمـ االجتماع ، فغمب عمييا الحركة كاالتصاؿ كالقدرة األنثركبكلكجيا 
. عمى التطكر كالفتكة

أما في أكركبا فتركزت الدراسات المغكية عمى الجانب المكتكب ، فجاءت دراستيـ بطيئة، 
. ف المسانيات التاريخية المقارنة فغمب عمييا الطابع األكاديميـمستفيدة  

كبعُد، فمف العدؿ أف نشير إلى أّف المدرسة البنيكية عمى الرغـ مف المكانة الكبيرة التي 
: حظيت بيا إاّل إنيا قد ىكجمت بػأنيا

جز عف كفي ىذا ع. نظرت إلى المككنات المباشرة لمغة كتغافمت عف البنية العميقة ليا -  
فكيؼ بنا معرفة حقائؽ المغة كالكصكؿ إلى البنية العميقة في اإلنساف ،  بياف حقيقة الشيء، 

. التي ىي تمّده بالزاد مف الجمؿ كالعبارات
اكتفت بكصؼ المككنات المباشرة ، كىذا ال يمّكنو مف أف يقعد لمغة أك العينة التي تحت    

. الدراسة
ؿ كؿ أنكاع الجمؿ ، فالجمؿ قد تطكؿ كتتعقد العبلقات عدـ استطاعتيا عمى تحمي -      

  . بيف مككناتيا
 (6): أهم مالمح البنيوية األمريكية هي .4
إىماؿ دراسة المعنى ؛ كذلؾ ألنو مكضكع لعمـ آخر كعمـ النفس، فمكي نفيـ المعنى  -  1

صاص عمينا الكقكؼ عمى حاالت الكبلـ كاألحداث السابقة كالبلحقة ، كىذا ليس مف اخت
. المغكم بؿ اختصاص عمـك أخرل، لذلؾ يجب تنحية المعنى في الدرس المغكمّ 
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عبلقة بيف مثير كاستجابة فقط، دكف أبعاد أخرل ، : قكاـ المعنى في ىذه البنيكية  -     2
. فالمغة سطح ال عمؽ لو

المناداة بكجكب إتباع إجراءات االستكشاؼ ، ككضع قكاعد اإلجراءات ، كىي  -  3
لى المغة ننتييإجراء . ات آلية تعتمد عمى المغة في بدايتيا كانتيائيا فمف المغة نبدأ كا 

طرح األشياء الذىنية التجريدية كالتركيز عمى األشياء المادية في الدراسات المغكية ؛  -  4
كذلؾ إلفضاء العممية ك المكضكعية عمى الدراسات المسانية ، ألّف إقحاـ الذىف مف شأنو أف 

راسة الكصفية المكضكعية ، ألنيا ال تتعامؿ مع أشياء محسكسة يتحكـ بيا بشكؿ يعكؽ الد
منضبط عند الجميع ، لذلؾ طرح كؿ ما يمت إلى الذىنية كالدعكة لدراسة المغة كدراسة 

. الكيمياء كالفيزياء 
 
 (7)الجذور الفكرية والمعتقدات .  5 

التي تقـك عمى –الكضعية لدل ككنت، التي ال تؤمف إال بالظكاىر الحسية  الفمسفةتعد 
  .األساس الفكرم كالعقدم عند البنيكية –الكقائع التجريبية 

كتسعى لتحميميا .. عف أسبابيا كعمميا، كعما يحيط بيا منعزلة –كبنية  –فيي تؤمف بالظاىرة 
دراكيا كمف ىنا كانت أحكاميا شكمية كما .. كتفكيكيا إلى عناصرىا األكلية، كذلؾ لفيميا كا 

يقكؿ منتقدكىا، كلذا فإف البنيكية تقـك عمى فمسفة غير مقبكلة مف كجية نظر تصكرنا الفكرم 
  .كالعقدم

يعني أف يباشر الدارس أك المحمؿ . ليميا مف الكجية البنيكيةإف دراسة أم ظاىرة أك تح   
كضعيا بحيثياتيا كتفاصيميا كعناصرىا بشكؿ مكضكعي، مف غير تدخؿ فكره أك عقيدتو 

. في بنياف النص (مثؿ حياة الكاتب،أك التاريخ)الخاصة في ىذا، أك تدخؿ عكامؿ خارجية 
 Test is Contest قة ال الجكانب كال اإلطارنقطة االرتكاز ىي الكثي: "ككما يقكؿ البنيكيكف

كال يتطمب إدراكيا المجكء إلى أم مف العناصر الغريبة عف . البنية تكتفي بذاتيا: "كأيضان 
  ."طبيعتيا

يمكف أف تشكؿ بنية بحد ذاتيا؛ فاألحرؼ الصكتية  –تبعان لمنظرية البنيكية  –ككؿ ظاىرة 
  .كىكذا.. بنيةبنية، كالضمائر بنية، كاستعماؿ األفعاؿ 

https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
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تتبلقى المكاقؼ البنيكية عند مبادئ عامة مشتركة لدل المفكريف الغربييف، كفي شتى 
  :التطبيقات العممية التي قامكا بيا، كىي تكاد تندرج في المحصبلت التالية

 السعي لحؿ معضمة التنكع كالتشتت بالتكصؿ إلى ثكابت في كؿ مؤسسة بشرية. 
  المجمكع المنتظـ ىي أساس البنيكية، كالمردُّ التي تؤكؿ إليو القكؿ بأف فكرة الكمية أك

 .في نتيجتيا األخيرة
  لئف سارت البنيكية في خط متصاعد منذ نشكئيا، كبذؿ العمماء جيدان كبيران العتمادىا

أسمكبان في قضايا المغة، كالعمـك اإلنسانية كالفنكف، فإنيـ ما اطمأنكا إلى أنيـ تكصمكا، مف 
 .المنيج الصحيح المؤدم إلى حقائؽ ثابتة خبلليا، إلى

  في مجاؿ النقد األدبي، فإف النقد البنيكم لو اتجاه خاص في دراسة األثر األدبي
في أف االنفعاؿ كاألحكاـ الكجدانية عاجزة تمامان عف تحقيؽ ما تنجزه دراسة : يتخمص

ف أجؿ مضمكنو، العناصر األساسية المككنة ليذا األثر، لذا يجب أف تفحصو في ذاتو، ـ
كسياقو، كترابطو العضكم، فيذا أمره ضركرم ال بد منو الكتشاؼ ما فيو مف مبلمح فنية 

 .مستقمة في كجكدىا عف كؿ ما يحيط بيا مف عكامؿ خارجية
  إف البنيكية لـ تمتـز حدكدىا، كآنست في نفسيا القدرة عمى حؿ جميع المعضبلت

ؿ إلى البنيكييف أف النص ال يحتاج إال إلى كتحميؿ كؿ الظكاىر، حسب منيجيا، ككاف يخي
في . تحميؿ بنيكم كي تنفتح لمناقد كؿ أبنية معانيو المبيمة أك المتكارية خمؼ نقاب السطح

حيف أف التحميؿ البنيكم ليس إال تحميبلن لمستكل كاحد مف مستكيات تحميؿ أم بنية رمزية، 
ة التي قامت عمييا، كميا تعد عمكمان كاألسس الفكرية كالعقائدم.نصّية كانت أـ غير نصّية

 .مساعدة في تحميؿ البنية أك الظاىرة ، إنسانية كانت أـ أدبية
  لـ تيتـ البنيكية باألسس الَعَقديَّة كالفكرية ألم ظاىرة إنسانية أك أخبلقية أك

اجتماعية، كمف ىنا يمكف تصنيفيا مع المناىج المادية اإللحادية، مثؿ مناىج الكضعية في 
نما منيج كطريقة في البحثالب ف كانت ىي بذاتيا ليست عقيدة كا   .حث، كا 
 :البنائية والتدريس .6
ىك عبارة عف بناء  (بما في ذلؾ االنساف  )كبناءن عمى ذلؾ يرل البنائيكف اف كؿ ما مكجكد  

متكامؿ يضـ ابنية جزئية عدة بينيا عبلقات محددة ، كىذه االبنية الجزئية ال قيمو ليا في 
حد ذاتيا بؿ قيمتيا في العبلقات التي تربطيا بعضيا ببعض كالتي تجمعيا في ترتيب يؤلؼ 
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محددا يعطي لمبناء الكمي قيمتو ككظيفتو، كتستند النظرية البنائية في التدريس إلى نظاما 
الفمسفة البنائية التي تيتـ بالتعمـ القائـ عمى القيـ كلبناء المعرفي ، كيرل جاف بياجيو مؤسس 
النظرية البنائية أف التعمـ ىك حالة خاصة مف حاالت التطكر ، كاف ىذا التطكر يؤدم إلى 

بداع ، كعي اؿ متعمـ باإلجراءات التي تستعمؿ لمعرفة األشياء، فالتعمـ عنده عممية خمؽ كا 
كليس مجرد محاكالت عشكائية تقكد إلى استجابات ناجحة ، كلكي يتـ التعمـ ينبغي قياـ 

المتعمـ باالستدالؿ ، كاف أخطاء المتعمـ تقتؿ كما تقدمت قدرتو عمى االستدالؿ ، كانو قادر 
ره ذاتيان، كاف التعمـ الجديد قد يكشؼ عف بعض األخطاء في البنية المعرفية عمى تنظيـ أفكا

السابقة فيؤدم إلى التعديؿ المطمكب في تمؾ البنية مف خبلؿ التمثيؿ  الذم يجرم بيف التعمـ 
، كتنطمؽ ىذه النظرية مف قاعدة اساسية أف الفرد يبني أك يبتكر فيمو  ( 8)الجديد كالقديـ 

ق باالعتماد عمى خبرتو الذاتية كيستعمؿ ىذه الخبرات لكشؼ غمكض البيئة الخاص أك معرفت
، كاف البنائية  ( 9 )المحيطة بيا أك حؿ المشكبلت التي تكجيو ام يككف المتعمـ نشطا ن 

تؤكد عمى اف يككف المتعمـ محكر عممية التعمـ ، كاف التعمـ عممية بنائية نشطة ، فالطالب 
لتي تساعد عمى تككيف المعرفة ، كمف ثـ امتبلكيا ، اذ يبتعد يتعمـ مف طريؽ االنشطة ا

بذلؾ عف التمقيف كالحفظ كاسترجاع المعمكمات كتعد النظرية البنائية جزء مف التنكير القادـ 
عمى الرغـ مف انيا ليست جديدة في سياؽ النظريات لكنيا تعكس التعمـ مف منظكر اكسع 

. اتنا كتجييزىا بشكؿ منطقي كىك صميـ البنائية كاشمؿ فيدؼ كؿ النظريات ىك تنسيؽ خبر
فالطالب ىك المحكر الرئيس في النظرية البنائية كذلؾ مف خبلؿ تنظيـ األفكار المكجكدة في 
بنيتو المعرفية ، فالمعرفة  ال يمكف نقميا بسيكلة مف المدرس الى الطالب ، كالطالب ىك مف 

الجديدة كتفاعميا مع المعرفة المكجكدة في يقـك ببناء معرفتو بنشاط مف خبلؿ المعمكمات 
بنيتو المعرفية ، فإذا كانت المعمكمات الجديدة متكافقة مع البنية المعرفية المكجكدة لديو 

فيمكف اف يحدث التعمـ ، اما اذا كانت المعمكمات متناقضة  مع البيئة المعرفية  المكجكدة 
تغير كتتبلءـ مع المعمكمات الجديدة لديو فاف المعرفة المكجكدة لدل الطالب البد اف ت

،كالمعرفة ال تنتقؿ بصكرة سمبية مف المدرس الى الطالب كلكف الطالب يبني معنى ذاتيان 
لممعرفة لذلؾ تسيـ النظرية البنائية عمى اعادة بناء ىيكمية المعرفة ، كالنظرية البنائية ىي 

خارجي ، الف ىذا العالـ ليس مستقبلن عممية ديناميكية مستمرة لممكاصمة بيف الطمبة كالعالـ اؿ
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كال ثابتان كلكنو متغير ناتج مف النشاط العقمي لمطالب كتفاعمو مع بيئتو لذلؾ تعد المعرفة 
  .( 10)كسيمة تيسر أمكره عند تعاممو مع عممو الخارجي ، 

:  كبذلؾ ينحصر التعمـ في رؤيتيف ىما 
في ضكء ما يحصؿ عميو المتعمـ مف نتائج  رؤية بياجيو التي تشير الى اف التعمـ يتحدد:  1

. منسكبة لدرجة الفيـ العممي 
رؤية فيجك تسكي التي تشير الى اف التعمـ يتحدد في سياؽ اجتماعي يتطمب درجة مف :  2

  ( 11)التمعف 
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، دار المسيرة لمنشر كالتكزيع " النظرية المعرفية في التعميـ : " قطامي ،يكسؼ  .9
 75ص.2013كالطباعة عماف ، االردف ، 

استراتيجيات التدريس رؤية معاصرة : "زيتكف، حسف حسيف ك عبد الحميد كماؿ زيتكف .10
 . 33ص.2003، 1عالـ الكتب، ط: ، القاىرة" لطرؽ التعميـ كالتعّمـ

فعاليات التدريس كفقا لنظريتي بياجية كفيجكتسكي في : " عبد الكريـ ، سحر محمكد  .11
تحصيؿ بعض المفاىيـ الفيزيائية كالقدرة عمى التفكير االستداللي الشكمي لدل طالبات 

، المؤتمر العممي الرابع ،التربية العممية لمجميع ، الجمعية المصرية " الصؼ االكؿ الثانكم
 205ص .2000لمتربية ، جامعة عيف شمس ، القاىرة ،

 
 

 
 

 الفصل الرابع الفمسفة البرغماتية
: مفهوم البرغماتية  .    1

: عرفها المعجم الفمسفي بأنها
مذىب يرل أف معيار صدؽ األداء كاألفكار إنما ىك في قيمة عكاقبيا عمبل، كأف المعرفة 

: أداة لحزمة مطالب الحياة كأف صدؽ قضية ما ىك ككنيا مفيدة ، كالبرغماتي بكجو عاـ
 .  (3)لكؿ مف ييدؼ إلى النجاح أك إلى منفعة خاصة كصؼ 

فقد مرت بثبلث مراحؿ، كؿ مرحمة تنتمي إلى فيمسكؼ مف فبلسفة : أنا من حيث االصطالح
 :(بيرس، جيمس، ديكم)البراجماتية كىـ 

كىذا يعني أنا البرغماتية تأثرت  -(كانت)مف دراستو لمفيمسكؼ األلماني  :فقد عرفها بيرس  
نما ببعض المؤثرات األكركبية حيث ميز  -إلى حد ما ال بركح الحياة األمريكية كحدىا، كا 

البرغماتي مف العممي ، فالعممي ينطبؽ عمى القكانيف األخبلقية التي يعدىا أكلية  (كانت)
اتي ينطبؽ عمى قكاعد الفف كأسمكب التناكؿ الذيف يعتمداف الخبرة في حيف أف البرغـ (قبمية)

  .(4)كيطبقاف في مجاؿ الخبرة 
 .كأف معيار الحقيقة ىك العمؿ المنتج ال التأمؿ النظرم 
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القيمة )فقد أعطى لمبرجماتية طابع النفع، فقد استخدـ عمى اصطبلح  :أما وليم جيمس
عبارات الصادقة مثؿ السمع المطركحة في السكؽ، لما نصفو بأنو صادؽ، ككأف اؿ (الفكرية

 .قيمتيا فيما يدفع فييا مف ثمف ال في ذاتيا
كأحيانان نسمييا  (كسيمة)نسبة إلى  (الكسيمة )فقد عرؼ اتجاىو بما يسمى بػ  :أما جون ديوي

كقد استطاع ديكم أف يرسي دعائـ الفمسفة البرجماتية، كيحدد  (أداة)نسبة إلى  (األداتية)
  .(4)الميا، كقد جعؿ الفمسفة البراجماتية منيجان عمميا تجريبيا محددان مع

فمسفة تصكر العصر العممي الذم نعيش فيو اليـك بصفة عامة، : وتعرف البراجماتية بأنها
كتصكر الحياة العممية التي يعيشيا األمريكيكف في مدينتيـ الصناعية الحديثة بصفة خاصة 

 . 
فيطمؽ عمييا أحيانان الفمسفة العممية أك النفعية ، أك : ىا عدة مسمياتكالفمسفة البراجماتية ؿ

 .اإلجرائية، أك األدائية، الكسيمة أك الكظيفة أك التجريبية 
مصطمح فمسفي يعني لغكيان ما ىك عممي، كما يستخدـ المفيـك  Pragmatismكالبراجماتية 

تؤكد عمى النتائج كالغايات كما ليصؼ كؿ النظريات أك الممارسات التي  -البراجماتية –
عماليا في الكاقع الحياتي   .(5)يعكد منيا مف نفع، كذلؾ مف خبلؿ تجريبيا كا 

 : دها أبرز روا. 2
 :تشارلز بيرس  1.2

ـ ككاف أكؿ فيمسكؼ أمريكي يخرج عمى العالـ بفكر جديد 1839كلد تشارلز بيرس في عاـ 
بيرس "، كيعتبر (ـ1914)ارة الجديدة كتكفي عاـ يبمكر فيو الحياة العقمية كما تمثمت في الؽ

كيؼ نجعؿ )، بعنكاف 1878ىك الرائد األكؿ لمبراجماتية، كذلؾ عندما نشر مقالة كتبيا عاـ 
أف عقائدنا إنما ىي تحديد أم سمكؾ كأم فعؿ تصمح : أفكارنا كاضحة، كأشار فييا إلى

ننا لكي نتأكد مف كضكح أية فكرة، عمينا أف  ننظر في اآلثار كالنتائج العممية التي إلنتاجو، كا 
: عف نفسو" بيرس"تحققيا في الكاقع، سكاء كانت ىذه النتائج مباشرة أك غير مباشرة، كيقكؿ 

إنو عندما كاف يدرس المدارس الفمسفية كميا، كيتتبع طرائؽ الفكر عند أصحابيا، لـ يكف 
مادتو ككأنما ىي معصكمة مف ينظر إلييا مف كجية نظر الفيمسكؼ البلىكتي، الذم يتناكؿ 

الخطأ، بؿ كاف ينظر إلييا مف كجية نظر الباحث العممي في معممو، فيبحث عف الجديد 
إف فمسفتي يمكف كصفيا بأنيا ): فمسفتو بقكلو " بيرس" الذم لـ ُيعرؼ بعد، كلقد أكجز 
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العممي،  محاكلة فيزيائي أف يصكر بنية الككف تصكيران ال يتعدل ما تسمح بو مناىج البحث
مستعينان في ذلؾ بكؿ ما سبقني إليو السالفكف، لكنني لف أصنع في ىذا طرائؽ الميتافيزيقييف 

في االستنباط الذم يقيمكنو عمى فركض مف عندىـ، كيصمكف بو إلى براىيف يصفكنيا 
بالصكاب القطعي الذم ال يتعرض لمتعديؿ عمى ضكء ما قد تكشؼ عنو البحكث العممية 

، بؿ طريقتي ىي طريقة العمـ نفسيا، كىي أف أقدـ صكرة لمككف عمى سبيؿ فيما بعد، كبل
االفتراض الذم ينتظر اإلثبات عمى أساس ما قد يتكشؼ لنا مف حقائؽ، كلذلؾ فأكؿ ما 

. (يتميز بقابميتو لمصكاب كلمخطأ، كفؽ ما تقدمو المشاىدة لنا بعدئذ مف الشكاىد
 :وليم جيمس 2.2

ـ، انتقؿ  إلى أكركبا كأكمؿ دراستو العميا في الطب، ثـ عيف 1842كلد كليـ جيمس في عاـ 
في ىارفارد عمى كظيفة مدرس لعمـ كظائؼ األعضاء، كاستطاع أف يؤسس أكؿ معمؿ لعمـ 
النفس التجريبي في أمريكا مما أدل إلى بركزه كشخصية فذة غير عادية مما كاف لو األثر 

في القرف العشريف، حيث ألؼ عدة مؤلفات في الكبير كالقكم عمى مجمؿ الفمسفة الغربية 
ىي نفسيا الفكرة الرئيسية عند أنصار " كليـ جيمس"الفمسفة كالفكرة الرئيسية في فمسفة 

، كىك أف ما يجعؿ لمعبارة "المعنى"كفي الفكرة الخاصة بتحديد مفيـك " البراجماتية"الفمسفة 
ما إذا كانت أمامؾ عبارة ال تدرم كيؼ ككنيا ذات نتائج عممية تترتب عمى تنفيذىا، أ" معنى"

، كمف زعـ أنو " معنى" تحكليا إلى تجربة حسية تحسيا بحكاسؾ، كانت تمؾ العبارة بغير 
جميعان بنظرية " البراجماتييف"تفرد عف " كليـ جيمس"فيك مخدكع ، إال أف " معنى"يفيـ ليا 

، كفي ذلؾ يقكؿ جيمس " حؽاؿ" أك " الصدؽ" ىي نظرية " المعنى"أخرل يضيفيا إلى نظرية 
إني أسمي الفكرة صادقة فيما أبدأ بتحقيقيا تجريبيان، فإذا انتييت مف التحقؽ كتأكدت مف :" 

. عبلقة الفكرة أسميتيا نافعة ، إف الصدؽ أعمى مراحؿ التحقؽ كالفائدة أعمى مراحؿ الصدؽ
ك يقصد مف ذلؾ بمعنى أف صدؽ الفكرة يقاس بمدل ما تحققو مف قيمة فكرية منصرفة، كه

. التأكيد عمى الدكر المؤثر الذم ينبغي أف تمعبو األفكار كالمعتقدات في حياتنا العممية
 :جون ديوي 3.2 

، كقد كلد كنشأ في أسرة زراعية ريفية في كالية بأقصى الشماؿ 1859كلد جكف ديكم عاـ 
فتأثر " ىيجيؿ" س فمسفة كفي أثناء دراستو الجامعية، در"الشرقي لمكاليات المتحدة األمريكية، 

إذ ذاؾ قد طغت " الييميجية" بيا، شأنو في ذلؾ شأف كؿ دارس لمفمسفة، حيث كانت المكجة 
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أـ " إنجمترا" عمى كؿ ما عداىا مف مكجات الفكر الفمسفي، سكاء في القارة األكركبية بما فييا 
جو الرجكلي، فمحظ في أكائؿ نضك" شيكاغك"إلى " جكف ديكم"القارة األمريكية، كقد انتقؿ 

. اختبلفَا كبيرا بيف الحياة التي كاف يعيشيا في شرؽ الكاليات المتحدة كبيف ما يراه حاضراَ 
، ثـ عيف (ميتشغاف)ك (مينسكتا)فحصؿ عمى الدكتكراه في الفمسفة، تكلى التدريس بجامعة 

. ـ1896سنة " شيكاغك"أستاذان لمفمسفة كالتربية في جامعة 
يكاغك ال يؤمنكف بالجمكس اليادئ عمى كراسي ثابتة القكائـ، يدرسكف فقد رأل القـك في ش

ال تسمف كال تغني مف جكع، بؿ يؤمنكف بالعمؿ اليدكم كبالسعي الدؤكب الذم ال " نظريات"
، فأثر ىذا في تفكيره كجعمو يؤمف بأف مقياس الصكاب ىك "يفتر لحظة عف اإلنتاج كالخمؽ

كأف كؿ شيء في . في حؿ المشكبلت العممية فيك صكابالنتائج، فما كانت نتيجتو نجاحان 
بؿ البد مف تغيير قكاعد األخبلؽ إذا . حياة اإلنساف قابؿ لمتغيير إذا دعت الضركرة لذلؾ

اقتضى اإلصبلح ىذا التغيير، ككذلؾ البد أف تتغير أسس السياسة كاالقتصاد كالتربية ككؿ 
حياة تغيرا يجعميا أكثر مبلئمة لمعصر شيء قد يظف بو الدكاـ كالثبات في سبيؿ تغير اؿ

. الجديد
كقد برز في الحياة االجتماعية كالسياسية مف خبلؿ رحبلتو المختمفة إلى الخارج إللقاء  

الطفؿ كالمنيج، : المحاضرات، أما أىـ الكتب التربكية التي ضمف فييا نظرياتو كخبراتو فيي
لديمكقراطية كالفمسفة كغيرىا مف مئات عمـ النفس كالمنيج الفمسفي، المدرسة كالمجتمع، ا

.  المقاالت كالبحكث في حقؿ التربية كعمـ النفس كاألخبلؽ كالمنطؽ كاالجتماع
ثالث ثبلثة أعبلـ ضخاـ حممكا الفمسفة البراجماتية عمى ككاىميـ، كىـ " جكف ديكم"كلقد كاف 

كالمكف الذم يميز ديكم   .إف اتفقكا في أصكؿ الفمسفة، إال أنو كاف لكؿ كاحد منيـ لكف يميزه
ىك محاكلتو استخداـ منيج العمـك عند التفكير في القيـ، فينبغي أف تككف الصكرة المثمى 

لقيمة مف القيـ بمثابة فرض عممي يخضع لمتجربة العممية، فإذا ثبت صدقو كاف بيا ك إال 
ف. كجب أف نصكغو صياغة أخرل لتحقؽ لئلنساف كاإلنسانية الحياة المبتغاة أىـ مكضكع  كا 

. تناكلو ديكم ىك الفكر كتحميمو، فاألفكار ما طبيعتيا؟ كما أصميا؟ ككيؼ تطكرت؟
كلقد انفرد ديكم دكف غيره مف البراجماتييف بالمذىب الكسائمي أك الذرائعي، كىك أف ليس 

ىناؾ حقيقة قائمة بذاتيا، بؿ أف كؿ حقيقة ىي خطكة في طريؽ متسمسؿ طكيؿ يؤدم إلى 
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في النياية، كىذ الحؿ األخير يستحيؿ أف يككف حقيقة قائمة بذاتيا بؿ سرعاف حؿ المشكمة 
. ما تككف خطكف في حؿ مشكمة أخرل جديدة

كما يرل أف الفكرة ال تسمى فكرة مالـ تكف ذات عبلقة كثيقة بمكقؼ ماثؿ أماـ صاحبيا ك 
فعت، كماال تطبيؽ لو أف تقدـ لو حبلن مقترحان ليذا المكقؼ، فتككف الفكرة صائبة إذا طبقت فف

 . (6).فبل معنى لو
 

: أهم مسمماتها . 3   
  :معيار الحكم الصادق  1.3
  الحكـ عمى صدؽ الفكرة أك صحتيا، سكاء كانت ىذه الفكرة تتعمؽ بمفيـك معيف أك

مبدأ محدد أك نظرية ما مف النظريات، يرتبط بقدر النفع أك القيمة الفكرية الناجمة عف ىذه 
الصدؽ قائمان ما لـ يعترضو معترض مما يدخؿ في حيز التعامؿ مع ىذه  الفكرة، كيظؿ ىذا

 .الفكرة مف مفاىيـ أك مبادئ أك نظريات
  كيرتبط صدؽ الفكرة في جانب منو بما تحقؽ مف رضا أك قبكؿ شأف ارتباطيا

 .بالمنفعة
  كصدؽ الفكرة ليس صفة عينية مكجكدة في الفكرة، كبذا تككف صادقة عمى الدكاـ، بؿ

كامف في قابمية الفكرة نفسيا لتككف أداة سمكؾ عممي نافع كمممكس، أك عمى األقؿ بمدل ىك 
 .ما تفضي إليو ىذه الفكرة مف أفكار أخرل تحقؽ شرط المنفعة كقابمية التجريب

 :تطبيق منهج البحث   2.3
  تنادم البراجماتية بضركرة تطبيؽ المنيج العممي كما يمزمو مف تفكير في كافة

. لحياةمجاالت ا
   يجب أف يككف التفكير العممي فمسفة حياة لجميع أفراد المجتمع حاؿ معالجة ما

. يكاجييـ مف مشكبلت، أك ما يعف ليـ مف قضايا
  كتعتقد البراجماتية في أف االتفاؽ الذم يحدث بيف العمماء، كذلؾ في جانب ما

كمفاىيميـ كنظرياتيـ كمف  يعالجكف مف قضايا، ػ مرده أف ىؤالء العمماء يتعاممكف مع أفكارىـ
 .خبلؿ حكاسيـ بالمبلحظة كالتجريب

 :مفهوم النظرية   3.3
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  النظريات مف كجية نظر البراجماتية إنما ىي فركض لمعمؿ، كيختبر مدل صحتيا
بما ينتج عنيا في المكاقؼ الفعمية في الحياة، كبالتالي يصبح العمؿ كسيمة أك معياران لتقكيـ 

 .ىذه النظريات
  العمـ اتجاىيف فيما يتعمؽ بالفرض كالنظرية كما يربط بينيما مف إجراءات فمسفة

مادية، ككاف االتجاه األكؿ كىك السابؽ في النشأة أف تبدأ النظرية بالمبلحظة، أم باالستقراء 
التقميدم الذم يكتنؼ الجزئيات ليصؿ إلى ما بينيا مف قكاسـ مشتركة مف ناحية، كمف 

ثـ محاكلة تقديـ تعميمات خاصة بيا، كتفسيرات كتأكيبلت في مفارقات مف ناحية أخرل، 
شأنيا، كثانييما أف تبدأ النظريات بالفركض باعتبارىا حمكالن مقترحة لتفسير الظكاىر كحؿ 

المشكبلت، أك كتخميف ذكي لتفسير مكقؼ مشكؿ، ثـ االنتقاؿ إلى اختبار صحة ىذه 
ا ما صدقت في كؿ المكاقؼ المتطابقة أك الفركض مف خبلؿ تجريبيا في كاقعيا العممي، فإذ

ال أصبحت غير مقبكلة، مما يدفع إلى محاكلة كضع بدائؿ  المتشابية، أصبحت مقبكلة، كا 
ليا، كعند التثبت مف بعض الفركض المتعمقة بظاىرة معينة، يتـ صياغتيا في بناء منطقي 

 .ىك النظرية التي تتعمؽ بيذه الظاىرة
 :نسبية القيم  4.3

براجماتية أف األشياء كاألعماؿ تستمد قيميا مف النتائج المترتبة عمييا كالمتكلدة عنيا، كترل اؿ
فكؿ ما يؤدم إلى أك ينجـ عنو نتائج مرغكبة فيك خير، كأف ما يؤدم إلى نتائج غير مرغكبة 

فيك شر، كبالتالي تعد نتائج األشياء معياران لقيمتيا مف ناحية، كما أف الشعكر كاالرتياح 
 .ما يعد معياران آخر يدؿ عمى أف ىذا الشيء ذك قيمة مف ناحية أخرل لشيء

إف الميكؿ كالنزعات ذاتيا يجب أف تخضع لممعيار التجريبي، كذلؾ لمحكـ عمييا عمى أساس 
النشاط كاألثر الذم تقضي إليو في خبرة كؿ مف األفراد كالجماعات، فالنزعات التي ال تنتج 

تيان عارضان لفرد ما، مع أنو يفضي إلى متاعب لآلخريف في ذات إال نشاطان يجمب ارتياحان كؽ
الكقت غير جدير بالتبني كالعمؿ عمى تحقيقيا، ككذلؾ الرغبات التي يعكؽ تحقيقيا رغبات 

 (7) .أثبت منيا كأبعد أثران في حياة الفرد أك الجماعات
 :مبادئ الفمسفة البراجماتية. 4

المبادئ التي تعطى لكؿ مذىب فمسفي ركنقو،  تمتاز كؿ فمسفة عف غيرىا بمجمكعة مف
: كالبراجماتية تحكم العديد مف المبادئ منيا
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يستحيؿ عمى اإلنساف أف يصؿ إلى حقيقة ثابتة ال تتغير في حدكد العالـ الذم نعيش  .1
 .فيو
 .الطريقة العممية أفضؿ الطرؽ في اختبار األفكار .2
كالخبرة الذاتية لمفرد كسيمة لمعرفة الخبرة أداة لبلتصاؿ كالربط بيف الفكر كالعمؿ  .3

 .العالـ الخارجي كبالتالي التعامؿ معو
 .الديمكقراطية أسمكب حياة كطريقة عمؿ، كخاضعة لمعقؿ .4
الذات رمز سمككي مف نتاج مكقؼ اجتماعي، كيتكقؼ استمرارىا عمى المكقؼ  .5

 .االجتماعي
. (8). البراجماتية تأخذ بمعيار المنفعة .6
 :براجماتيةأنماط الفكر  ال.  5

: النمط اإلنساني: أوالًال 
كىذا النمط يتضح لنا . كىي التي ترل أف كؿ ما يحقؽ األغراض كالرغبات اإلنسانية حؽ

. كبالذات في كتاباتو عف األخبلؽ كالديف (كليـ جيمس)بجبلء في كتابات 
: النمط التجريبي: ثانياًال 

كىذا ىك المبدأ . قان تجريبيان كىي ترل أف الحؽ ىك ما يؤدم إلى عمؿ، بمعنى ما يككف متحؽ
. الذم تقـك عميو البراجماتية التي ُتعد تطكيران لممنيج التجريبي

: النمط اإلسمي: ثالثاًال 
كىي فرع مف البراجماتية التجريبية، حيث ترل أف نتائج األفكار ىي ما نتكقعو في صكرة 

لمثاؿ فإف معنى كعمى سبيؿ ا. كقائع جزئية مدركة في الخبرات التي تحدث في المستقبؿ
الطبيعة اإلنسانية كاألقكاؿ الصحيحة التي تقاؿ عف ىذه الطبيعة لكؿ ىذا ليس عف جكىر 

بيرس )كقد كاف . معيف لئلنساف، بؿ باألحرل عف األفعاؿ الجزئية ألفراد الناس الجزئية
. يأخذاف بكبل النمطيف فتارة يأخذاف المكقؼ التجريبي كتارة المكقؼ االسمي(كجيمس

: النمط البيولوجي: رابعاًال 
، كيرل ىذا النمط أف الفكر إنما ييدؼ (جكف ديكم)كيرتبط ىذا النمط بشكؿ دقيؽ ب

لمساعدة الكائف العضكم ليتكافؽ مع بيئتو ، فالتأقمـ الناجح المؤدم إلى البقاء كالنمك ىك 
  (9). بمثابة معيار صدؽ األفكار
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: المعرفة عند البراجماتين.6
ربط المعرفة بعالـ التجربة، ال مف حيث النشأة أك األصؿ، بؿ مف حيث اىتمت البراجماتية ب

النتائج، كلذا فيي ال تيتـ بكيفية نشأة المعرفة أك األفكار بقدر اىتماميا بالنتائج المرتبة 
فالتفاعؿ بيف اإلنساف كبيئتو أمر ضركرم، كاستخبلص العبر أمر . عمييا في عالـ الكاقع 

ختبار المعرفة، ك يجب فحص الخبرة مكضكعيا كبطريقة عممية، بالغ األىمية في عممية ا
كأف الطريقة التي يتـ بيا اختبار األشياء ىي . كعدـ االكتفاء بالتحميؿ الشخصي ليا

.  استكشاؼ المشكبلت الحقيقية كحميا باستخداـ الطرؽ العممية
ني المادة كالعقؿ، ترل البراجماتية أف كؿ شيء يتغير، كأنو ال يكجد ثبات أك سككف في ميدا

كالفكر نفسو أداة مسخرة مف أجؿ العمؿ، كال يبدأ اإلنساف في التفكير إال حيف يصطدـ 
بصعكبات مادية، فيختمؼ البراجماتيكف عف سابقييـ في صدد المعرفة كصبلحية الحكاس في 

ظة اكتسابيا، فيقرركف أف الفكر بذاتو فقط ال يمكف أف يقدـ معرفة؛ لذا ال غنى عف المبلح
. أك التجريب أك االثنيف معان، كبالتالي فإف األفكار ليس ليا إال قيمة أدائية أك كسائمية فقط

إف المعرفة، حسب البراجماتية، تنتج عف تفاعؿ الكائف الحي مع بيئتو، أك عف الخبرة التي 
تتـ معالجتيا بالذكاء الذم ىدفو حؿ مشكبلت الحياة بطريقة فعالة كيجب إخضاع المعرفة 

لمراجعة مع التركيز عمى عممية استخداميا كتكظيفيا كاإلفادة منيا، بدال مف النظر إلييا ؿ
كحقائؽ ثابتة، ألف النمك الشخصي كاالجتماعي لمفرد ال يتـ إال بالتفاعؿ الحقيقي مع البيئة 

إف مصدر المعرفة إذف ىك العمؿ، .مف أجؿ حؿ مشكبلتيا عبر استخداـ األسمكب العممي 
دكف تجريب، كمحاكلة، كخبرة تبقى مجرد معمكمات، كلذلؾ يجب استخداـ المنيج فالمعرفة ب

أف البراجماتية ذات طابع تطبيقي تقـك .العممي لمخركج مف الفكر المجرد إلى العمؿ كالتطبيؽ 
عمى العمؿ، كالتفكير، كاالستقصاء، كالتجريب، كتفضؿ الممارسة عمى التنظير، كالبحث 

كالتفكير الذم تدعك إليو تجريبي . كالعمؿ عمى التفكير المجرد كاالستقصاء عمى التأمؿ،
كينبع مف الحاجات العممية، كيتـ فحص نتائجو عف طريؽ آثاره العممية، كيتـ بطريقة 

حيث إف المعرفة تتكقؼ عمى الذات المدركة، كالشيء المدرؾ، كاإلدراؾ ذاتو كىك . استقرائية
ذات المدركة كالشيء المدرؾ، كبالتالي فإف المعرفة حالة التفاعؿ كالعممية الكسيطة بيف اؿ

. عندىـ مكتسبة كنابعة مف التجربة كمف الخبرة
: كما يمي طرق اكتساب المعرفة حسب البراجماتيةكىكذا يمكف تحديد 
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إف الخبرة مكقؼ لو زماف ك مكاف معيف، يتفاعؿ فيو الفرد، كينشأ عف ىذا : الخبرة - أ
 .تؤدم إلى حصكؿ الخبرة التفاعؿ استنتاجات كردكد أفعاؿ

كىي طريقة يتـ بيا التحقؽ مف صحة المعرفة، سكاء أكانت : الطريقة التجريبية - ب
معرفة طبيعية تتعمؽ بالعمـ كتطبيقاتو، أك معرفة تتعمؽ بقضايا اإلنساف المجتمعية 

 .كاألخبلقية
إف التفكير السميـ ىك الذم ينتج عف نشاط الفرد كتفاعمو مع بيئتو، كما  :التفكير - ت

فالعقؿ كالذكاء . يكاجيو مف مشكبلت يرغب في حميا، ألف العقؿ ليس معزكال عف العمؿ
ليما طبيعة عممية فعالة، كلذلؾ فإف التفكير عند البراجماتييف يسير كفؽ خطكات المنيج 

ير إذا شعر بكجكد مشكمة، ثـ يقترح فركضا ، ك يبدأ باختبار فاإلنساف يبدأ في التفؾ. العممي
كخبلؿ عممية االختبار كاالختيار يستبعد فركضا ، . تمؾ الفركض، كاختيار المناسب منيا
 .كيبقي عمى اخرل حتى يحؿ المشكمة

إف اإلنساف ال يمجأ إلى البحث القائـ عمى التفكير إال إذا كاجيو مكقؼ  :البحث  - ث
تنافرة لكي يحاكؿ أف يدخؿ فيو مف التغيير ما يزيؿ ذلؾ التنافر، أم أف مشكؿ عناصره ـ

ال تقبؿ الفكرة إال إذا أدت إلى إحداث تغيير في مادة " ديكم"نظرية البحث التي يعرضيا 
 . (10). الكجكد الخارجي، يحقؽ ىدفا مقصكدا

 
: العقل عند البراجماتين .7

البراجماتية ال تؤمف أف العقؿ دائـ كأزلي ك إنما تؤمف أف العقؿ يتغير بتغير العناصر التي 
كأكدت البراجماتية عمى دكر العقؿ النشيط في . تسبب التغيير كأف العقؿ كظيفة كليس بمادة

اكتشاؼ األشياء، كرفضت أف يككف العقؿ مجرد جياز سمبي يقـك بتمقي المعمكمات الجاىزة 
.  ياـ بأم مجيكددكف الؽ

كعندما يعمؿ الذكاء يحكـ عمى األشياء . كيشير ديكم إلى أف العقؿ نظرم كالذكاء عممي 
. مف جية داللتيا عمى غيرىا مف أشياء؛ لذلؾ دعا إلى استبداؿ كممة عقؿ بكممة ذكاء

 . (11)فالعقؿ مكتسب عف طريؽ الخبرات الحياتية كال يكجد فطرية لدل اإلنساف 
 

: ــــراجــــــــــــــــــــــــــــــعالمـــــــ
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الفصل السادس التيارات العممية 
 تطّور المعرفة العممّيةّ   .1  

ـّ العمـك . تطّكرت المعرفة العممّية إلى جانب تطّكر الفمسفة، كقد ُعّدت ىذه األخيرة، سابقنا، أ
 .كما تمّيزت كتحّددت بو، فيما بعد كلـ تكف كىي متمّيزة، كمحّددة في عيد فبلسفة اليكناف،
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تتضّمف نظرّيات الفبلسفة اليكناف معارؼ متنّكعة، تدكر حكؿ الككف كالكجكد، كالماّدة 
فكانت مدرسة عممّية اىتّمت . كالنفس، فرّكزت الفيثاغكرّية عمى األعداد، كدكرىا، كأىّمّيتيا

ة في تفسيرىا لمككف، كتكّصمت ككاف ليا آراء جديد. بالرياضة، كالمكسيقى، كالفمؾ، كالطبّ 
إلى حسباف أّف الشمس ىي مركز الككف، كليس األرض، كما كانت الفكرة سابقنا، كذىبكا إلى 

إّف مركز العالـ يجب أف يككف مضيئنا بذاتو، ألّف الضكء خير مف الظممة، كيجب أف “القكؿ 
، كىي مظممة، كفييا فميست األرض مركز العالـ: يككف ساكننا، ألّف السككف خير مف الحركة

  .(5) نقائص كثيرة، كلكّنو نار مركزّية غير منظكرة
كحسب أرسطك أّف . اختمطت في تمؾ الحقبة المعرفة العممّية مع المعرفة الميتافيزيقّية

ألّنو كماؿ العقؿ أسمى قكل “الميتافيزيقا، أك عمـك ما بعد الطبيعة، ىي أشرؼ العمـك 
كأشرؼ العمـك النظرّية ما بعد . ال لغرض آخر يرّتب عميو كيتبعواإلنساف، كألّف العمـ لمعمـ، 

  .(6)الطبيعة، لسمّك مكضكعو، كبعده مف التغّير
كاستمّر المزج بيف الفمسفة، كالمعرفة العممّية في العصكر الكسطى، كلـ يفّرؽ بيف الفيمسكؼ 

. كالطّب، كاألدبكاألديب، كبيف العالـ كالطبيب، ككاف ىناؾ جمع بيف الفمسفة، كالعمـ، 
ا “ فالفارابّي كاف فيمسكفنا كمكسيقيِّا، كابف سينا كاف فيمسكفنا كطبيبنا، كالجاحظ كاف أديبنا كعالمن

  .(7) في الحيكاف
ككاف لبعض عمماء العرب في تمؾ الِحقبة أىّمّية بالغة، أمثاؿ جابر بف حياف التكحيدّم، 

برع الحسف بالرياضّيات كالفيزياء، كحرصا  كالحسف بف الييثـ، كقد برع جابر بالكيمياء، كما
كحّدد الحسف الّشرط األساسّي لمبحث العممّي، كىك . عمى اعتماد منيج عممّي يعتمد التجربة

 .اعتماد االمكضكعّية كاالبتعاد عف الميكؿ كالعاطفة، كما أّنو قّدـ االستقراء عمى القياس
ففي العصكر الحديثة، . تحّسف أداؤىاىكذا تنامت المعارؼ العممّية، كتطّكرت مناىجيا، ك

ظيرت نظرّيات عممّية أكثر أىّمّية مف سابقاتيا فكانت أراء ككبرنيكس، كغاليميو عف مركزّية 
ثـّ جاء كبمر، معتمدنا عمى نظرّية ككبرنيكس، فكضع قكانيف . الّشمس، كدكراف األرض حكليا

أّنو تكّصؿ إلى تحديد مدل تتعّمؽ بحركة الككاكب حيث تجرم في مدارات بيضاكّية كما 
 .السرعة المتفاكتة، ثـّ تحديد العبلقة بيف حركة الككاكب

كقد ساىـ كّؿ مف نيكتف، كبيككف في إظيار المعرفة العممّية الحديثة المعتمدة بشكؿ أساسّي 
ككاف آلراء ىذيف العالميف أثر كبير في تطّكر العمـك الحديثة، ككذلؾ . عمى المنيج التجريبيّ 
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كتطّكرت المعارؼ العممّية كتكالت االكتشافات، كالنظرّيات،  .ثكرة الصناعّية الغربّيةفي اؿ
أّدت إلى “فشيد القرف العشركف نظرّيات جديدة، أمثاؿ نظرّية الككانتـ عمى يد ببلنؾ التي 

 .(8)  فيـ تركيب الذرات كالجزئّيات كسمككيا، ما أّدل إلى كحدة كاممة بيف الفيزياء كالكيمياء
 
فيك يرل أّف تطّكر . يؤّكد ىانز ريشنباخ عمى التفاعؿ اإليجابّي ما بيف الفمسفة كالعمـكك

العمـك في بداية العصكر الحديثة، ابتداء مف اكتشاؼ اآللة البخارّية، إلى اكتشاؼ التّّيار 
الكيربائّي، كاختراع الّسكؾ الحديدّية، كجكد المذياع كالطائرات، ككسائؿ المكاصبلت، 

. ؿ الطاقة الذرّية، قد استفاد مف تطّكر الكعي البشرّم، كالتفكير العقبلنّي المتحّرركاستغبل
ّنما ىي تمّثؿ في “فيك يرل أّف ىذه الِحقبة  ليست مجّرد مسيرة ظافرة لكشكؼ صناعّية، كا 

كأّدت إلى بناء نظرّية  .الكقت ذاتو اّتجاىنا في التقّدـ السريع في القدرة عمى التفكير المجّرد
تة تّتسـ بأعمى درجة مف الكماؿ، مثؿ نظرّية التطّكر عند داركف كنظرّية النسبّية عند بح

آينشتيف، كدّربت العقؿ البشرّم عمى فيـ العبلقات المنطقّية التي كانت تبدك مستغمقة عمى 
  .(9)  فيـ اإلنساف المثّقؼ في القركف السابقة

العمماء، كفضكليـ العممّي، كمحاكالتيـ  ىكذا تستفيد العمـك مف تراكـ المعرفة كمف ثكرّية
المستمّرة لمتغيير، نحك األفضؿ، بيدؼ تحقيؽ التطّكر، كالتقّدـ العممّي، فتتطّكر المعارؼ 

لقد تطّكرت مناىج البحث العممّي، إذ تحّكلت مف مجّرد نظرة . العممّية، كيتحّسف أداؤىا
 .كمبلحظة عادّية، إلى نظرة نقدّية تحميمّية

الفمسفة الحديثة بمفاىيـ جديدة، تختمؼ عف المفاىيـ التي تمّيزت بيا الفمسفة لقد جاءت 
التقميدّية، فظيرت مذاىب فمسفّية متعّددة، كالمذىب العقبلنّي، كالتجريبّي، كالحدسّي، 

كأصبح مف . كقد تداخمت تمؾ المذاىب في ما بينيا. كالرياضّي، كالكجكدّم كغير ذلؾ
ا في ما . ّياتياالضركرّم الكقكؼ عمى إشكاؿ كظيرت التباينات بيف تمؾ المذاىب، كخصكصن

فيناؾ مف يرل أّف المذىب العقمّي كحده يؤّدم . يتعّمؽ بالمفيـك العممّي، أك المعرفة العممّية
إلى المعرفة العممّية، كغيرىـ يرل أّف المذىب التجريبّيذ ىك الذم يؤّدم إلى ذلؾ، كآخركف 

 .يركا عكس ذلؾ
كيرّكبو : ّم مع ديكارت، ال يسّمـ شيئنا إاّل أف يعمـ أّنو حّؽ، أم أف يعقمو ىكفالمذىب العقؿ

ذا استعصى عميو شيء أنكره لقد تغّير تصّكر . بأفكار كاضحة ىي في الكاقع أفكار سيمة، كا 
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كاف العمـ القديـ يرمي إلى ترتيب “العمـ، ما بيف الفمسفة التقميدّية، كالفمسفة الحديثة، 
أنكاع كأجناس، فكاف نظريِّا بحتنا، أّما العمـ الجديد فيرمي إلى أف يتبّيف في المكجكدات في 

الظكاىر المعّقدة عناصرىا البسيطة، كقكانيف تركيبيا بغية أف يكجدىا باإلرادة، أم أف يؤّلؼ 
 . (10) فنكننا عممّية

  
 مميزات المعرفة العممية . 2    

الدّقة، الكضكح، عدـ  :الحالّي بخصائص عديدة، أىّمياكتتمّيز المعرفة العممّية في العصر 
 .التناقض، مكضكعّيتيا ككاقعّيتيا، الثبات عامة كشاممة، صدقّية نتائجيا، نقدّية كتحميمّية

يرل فرنسيس بيككف أّف المعرفة العممّية ىي تمؾ المتحّررة مف سيطرة األكىاـ التي قد تأتي 
فالعالـ في رأم بيككف ال بّد لو مف أف يدرس “المسرح مف القبيمة، أك السكؽ، أك الكيؼ، أك 

 . الّطبيعة كيفيميا كفقنا لما ىي عميو، كليس كفقنا آلراء كنظرّيات السابقيف  
بمعنى أف “: يرل ديكارت كذلؾ أّنو ال يقبؿ شيئنا ما عمى أّنو حّؽ، ما لـ يتيّقف منو، فيقكؿ

اّل أدخؿ في أحكامي إال ما يتمّثؿ أماـ  أّتجنب بعناية الّتيّكر كالّسبؽ إلى الحكـ قبؿ الّنظر، كا 
كيعتمد العمماء . عقمّي في جبلء كتمّيز، بحيث ال يككف لدم أّم مجاؿ لكضعو مكضع الشؾّ 

منيج العمـك الرياضّية، منيج العمـك الطبيعّية، : كالمفّكركف اليـك ثبلثة مناىج أساسّية كىي
  .(11)كمنيج العمـك اإلنسانّية 

 مناهج الفمسفة العممّية. 3   
كتعّددت بذلؾ المناىج  .تعّددت المدارس الفمسفّية، كتباينت آراؤىا حكؿ المعرفة العممّية

 .المعرفّية بتعّدد االّتجاىات الفمسفّية في العصر الحديث
ـّ، كبيف المعرفة العممّية  فيناؾ مف حاكؿ الفصؿ ما بيف المعرفة الفمسفّية بشكؿ عا

 .ف يخمط بيف المعرفتيف الفمسفّية كالعممّيةكىناؾ ـ. الصحيحة
فيي تنطمؽ مف . المعرفة العممّية الصحيحة ىي تمؾ القائمة عمى الّتجربة بشكؿ أساسيّ 

أّما المعرفة . اعتبار أّف المحسكسات، أك الّتجربة ىي المصدر الكحيد لممعرفة الصحيحة
اتيا بعض المعارؼ الّصحيحة، الفمسفّية، فيي مجّرد نظرّيات، كافتراضات قد تحمؿ في طيّ 

 .إلى جانب معارؼ أخرل ال تعدك ككنيا مجّرد افتراضات كىمّية
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تباينت آراء الفبلسفة، منذ القدـ، حكؿ المنيج الصحيح الكاجب اعتماده لتحقيؽ المعرفة 
العممّية، كقد رفض سقراط قديمنا، شككؾ السفسطائّييف في قدرة العقؿ البشرّم، فعمؿ عمى 

فاىيـ العقمّية المجّردة كتحديدىا، كقد كاف ليا األثر الكبير في تطّكر المعرفة تكضيح الـ
أّما أرسطك فقد التـز بمنيج كاقعّي، كرّد االعتبار لمحكاس حيث يرل أّف المعرفة تبدأ . الفمسفّية

كما أّنو اىتـ بالعمـك الطبيعّية إلى جانب اىتماـ أفبلطكف . بالحكاس، كتستكمؿ بالعقؿ
 .ّياتبالرياض

ا مع أقميدس، كجالينكس،  لقد بدأت مسيرة الفكر العممّي، منذ العيد اليكنانّي، كخصكصن
البيركنّي، : ككذلؾ ظير لدل العرب، في ما بعد، عمماء كبار أمثاؿ. كارخميدس، كبطميمكس

 .كالخازنّي، كالخكارزمّي، كالرازّم، كابف سينا كابف الييثـ
ىتماـ بالمعرفة العممّية الصحيحة، كقد تكّشفت معالميا، كمع بداية العصر الحديث، تزايد اال

كاعتمد عمماء الكيمياء، كالفيزياء . باإلقباؿ المتزايد عمى اعتماد التجارب في العمـك الطبيعّية
يبدك لي أّف المنيج الذم “: كيقكؿ ككندياؾ في ىذا الصدد. في معارفيـ، المنيج الّتجريبيّ 
د إلى أخرل، كأّف أفضؿ ىذه الحقائؽ تتمّتع بيذه األفضمّية يقكد إلى حقيقة يمكنو أف يقك

، لذا فإّنو يكفي التفكير في االكتشافات التي تّمت بالفعؿ لمكصكؿ إلى  بالنسبة إلى كّؿ العمـك
  .(12) اكتشافات جديدة

إّف ىدفنا األّكؿ الذم ال ينبغي أف يغيب عف “: يحّدد ككندياؾ ىدفو مف كتابة المقاؿ بقكلو
نا ىك دراسة العقؿ اإلنسانّي ال الكتشاؼ طبيعتو، كلكف لمعرفة عممّياتو، كمبلحظة الفّف أعيف

الذم تتـّ بو ىذه العممّيات كتتشابؾ، ككذلؾ لمعرفة كيفّية الّتحّكـ فييا لمكصكؿ إلى أقصى ما 
 .نستطيع بمكغو مف الكماؿ

ا باعتماد منيج التحميؿ كالّتركيب  ل أىّمّية ترابط األفكار كأشار إؿ“كأكصى ككندياؾ أيضن
: ، كما درس نتائج الفكر كاّلمغة بدقة، كطّبؽ منيجو في مجاالت متعّددة، مثؿ”(المعاني)

دراسة التاريخ، كاالقتصاد السياسّي، كقكاعد المغة، كما حاكؿ تطبيقو في مجاؿ عمـ النفس، 
 . (13)كترتيب الظكاىر 

كىك يرل أّف أّكؿ ما يجب . شؼ عف الحقيقةحيث يؤّكد ديكارت أىّمّية المنيج في سبيؿ الؾ 
كىك يصؼ تمؾ . عمى الفيمسكؼ، ىك اتّباع الّترتيب، كالتّنسيؽ، كالنظاـ في النظر، كالعمؿ

قكاعد مؤّكدة بسيطة، إذا راعاىا اإلنساف مراعاة دقيقة، كاف في مأمف مف “الطريقة، فيعّدىا 
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فد قكاه في جيكد ضائعة أف يصؿ أف يحسب صكابنا ما ىك خطأ، كاستطاع مف دكف أف يستف
  .بذىنو إلى اليقيف في جميع ما يستطيع معرفتو

 


