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 مقدمة 

 والمرور، السٌر: والذهاب الطرٌق، وهو الذهاب مكان: لغةإن المذهب فً عمومه معناه 

 ٌذهب ألنه المتوضؤ؛: والمذهب أزاله،: غٌره وأذهبه به وذهب كالذهاب، مصدر: والمذهب

 المسابل علٌها اشتملت التً األحكام :واصطالحا. إلٌه ٌذهب الذي المعتقد: والمذهب. إلٌه

 من المستفادة الفقهٌة األحكام على الفقه علماء عند المذهب وٌطلق الذهاب بمكان شبهت

 من المذهب إمام إلٌه ذهب ما على الحقٌقة فً المذهب وٌطلق االجتهاد، بطرٌق أدلتها

أما فً  إمام فقه على ٌطلق الحقٌقً بالمعنى فالمذهب إلٌه، المنسوبة واألحكام االختٌارات

الفلسفة فظهرت المذاهب حول أصل المعرفة وطبٌعتها واختلفت فً مضامٌنها باتبلف 

 . الرإى واالٌدٌولوجٌات المعرفٌة

  (Idealism) المثالٌة الفلسفة :المذهب المثالً

المٌتافٌزٌقٌة المذاهب من كبٌراًا  جانباًا  ٌشمل فلسفً مذهب المثالٌة
1

 أو الطبٌعة بعد ما) 

 العقبلنٌة أن حٌن فً (االنطولوجٌا أوْ ) الوجود مسؤلة عن ٌبحث فلسفً اتجاه وهً (الغٌبٌة

 الحواس دور وٌنكر فقط العقل إلى األصل هذا وٌرد المعرفة أصل فً ٌبحث مذهبً اتجاه

 األخٌرة وهذه التجرٌبٌة العقبلنٌة وعكس الوحً طرٌق عن المعرفة أو القلبٌة المعرفة أو

. المجرد العقل دون من فقط الحسٌة التجربة على تعتمد

 

 القٌم أن - (م.ق 399 – م.ق 470) سقراط أستاذه مثل - ٌرى الذي أفبلطون ورابدها

 المدرسة ترى بٌنما والخٌال بالتؤمل تعتنً أن ٌجب التربٌة وأن تتغٌر ال ثابتة والفضابل

 التركٌز من أهم بالحواس العناٌة أن - (م.ق 322 – م.ق 384) أرسطو ورابدها  الواقعٌة

 فً متؤصلة المثالٌة النزعة أن شك ال. ثابتة الفضابل كون فً المثالٌة مع وتتفق الخٌال على

 غٌر فكرٌة مدرسة مٌبلد تعنً ال المثالٌة أن ٌعنً مما والصٌنً الهندي الفكر جذور

  .الٌونان قبل اإلطبلق على معروفة

 

 هذه مراعاة من بد وال والجسد الروح ثنابٌة من ٌتكون أنه على اإلنسان طبٌعة المثالٌة ترى

 وألن للجسم إهمال دون بالروح التربٌة تسمو أن ٌجب. القوٌم بالشكل الفرد لتنشبة الثنابٌة

 ال ثابتة الكبرى والقٌم عالمٌاًا  مقبولة حقابق الفضابل فإن الروحً السمو غاٌة هو الُمثل عالم

 مإقت عالم فإنه المحسوسات و الجسد عالم أما األزلً الٌقٌنً العالم الروح ٌمثل. تتبدل
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 من مرحلة الروح عالم فً التؤمل. المعاش كسب من خٌر الفكري الرقً فإن لذلك خادع

 .الكمال مراحل

 ودفعه العقل إثارة على ٌقوم الذي السقراطً التولٌد فكرة للتعلٌم المثالٌة الفلسفة قدمت

 وتشهد النساء تولد قابلة فهً أمه، صناعة ٌحترف بؤنه ٌقول سقراط كان. "الذاتً للبحث

 . "األفكار مخاض وٌشهد النفوس ٌُولد وهو األوالد، مخاض

 الرتٌبة القدٌمة الطرق أصبحت كما روحٌة تجرٌدٌة فلسفٌة بقضاٌا المثالٌٌن عند التعلٌم ٌهتم

 فً مساحة أوسع تحتل- المعلومات وحفظ التجرٌدي التفكٌر شؤن إعبلء على القابمة

 المسكن إٌجاد إلى ”المثل نظرٌة “األفكار فً نظرٌته وراء منأفبلطون   وسعى .المدارس

 األبدٌة المثل إنها األشٌاء، تشابه مصدر وهً األفكار هً عنده فالحقٌقة للروح، الحقٌقً

 لمثل ناقصة نسخ إال ماهً األشٌاء أن واعتقد.الطبٌعٌة الظواهر أساس فً القابمة الثابتة

 أزلٌة أشٌاء فً ٌعمل ألنه وكونً أزلً فالعقل العقل طرٌق عن إال معرفتها ٌمكن ال كاملة

 المسابل تناول فٌلسوف أول كان لقد.الحقٌقٌة المعرفة إلى ٌوصلنا الذي وهو وكونٌة

 البعض وٌعتبره متماسك، نظام فً ووضعها وأفكار ومعرفة كون من الفلسفة فً الربٌسٌة

.السٌاسة فً قوٌاًا  دوراًا  فلسفته تلعب أن ٌؤمل وكان الفبلسفة، ملك
2

 وحده العقل على وركز 

 بنظرٌته وخرج االجتماعٌة، الحٌاة أساس العمل وتقسٌم التخصص أن وٌعتبر الحواس، دون

 .فاضلة مدٌنة بناء وعلى التربٌة فً التخصص على ترتكز والتً ”الجمهورٌة “كتاب فً

 لكن الطفولة، منذ وتبدأ لؤلفضل والتغٌٌر الفساد عبلج على التربٌة بقدرة أفبلطون آمن كما

 إطار فً متناسقة وغٌر االجتماعٌة الواقعٌة عن بعٌدة طوبابٌة واتجاهاته آراإه أن ٌبلحظ

 بالمثالٌة مثالٌته وسمٌت باسمه التقلٌدي المثالً المذهب ارتبط وقد وٌحوٌها، ٌنظمها فكري

 السادس القرن ومنذ الغرب فً حدث الذي الدٌنً واإلصبلح النهضة عصر اإللهٌة، وبعد

 إلى ذلك فً الفضل وٌرجع وانتشاراًا، ذٌوعاًا  الفلسفات أكثر من المثالٌة أصبحت عشر،

 الذي ٌعد (م1650-1569) الفرنسً دٌكارت رٌنٌه مثل فٌها الفبلسفة من عدد مساهمة

 نطاق فً تقع فلسفته من كبٌراًا  جزءاًا  أن من الرغم على المثالٌٌن الفبلسفة من فٌلسوفا

 والكون، اإلنسان بشؤن معارف إلى التوصل ٌحاول كان شبابه رٌعان فمنذ الواقعٌة، الفلسفة

 معارف إلى الوصول عن الكامل بجهله قناعة إلى أوصله الفلسفة دراسة فً تعمقه ولكن

 بمذهب اسمه وارتبط ،(م1637) عام ”الفلسفة مبادئ “كتاب فً كتابته معظم نشر.أكٌدة

 للشك قٌمة فؤعطى الٌقٌن، إلى والدارس الباحث ٌتوصل خبلله من الذي المنهجً الشك

 أنا “وهو اآلتً المبدأ إلى ووصل وجود، إال هو ما التفكٌر وأن التفكٌر، من نوعاًا  باعتباره

 العقل فً قابمة الحقٌقة أن واعتقد.الوجود انعدم التفكٌر انعدم إذا أنه أي ”موجود أنا إذاًا  أفكر

 أن ٌإكد ولكنه بالحواس، ال بالذهن تكون الخارجٌة األشٌاء فمعرفة خارجه، لها وجود وال
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 العقل بٌن فصل إنه إذ المثالٌٌن، بعض ٌراه ما نحو على الوجود خلق فً سبباًا  لٌس الفكر

أفبلطون فعل كما والوجود الفكر وبٌن والمادة
3

 

 :م1753-1685 باركلً جورج

 تتعرض ألنها المادٌة ضد باركلً وناضل والعقل، بالروح فلسفته تبدأ اٌرلندي أسقف هو

 ”اإلنسانٌة المعرفة مبادئ “كتابه فً أنكر ألنه المتطرفة المثالٌة ممثلً من وٌعتبر. لئلٌمان

 الشًء وجود ترى ذاتٌة مثالٌة فمثالٌته. المادٌة األشٌاء إدراك باستحالة متذرعاًا  المادة وجود

 بهذا وهو تدركه، التً الذوات عن مستقل مادي وجود لها لٌس األشٌاء وأن إدراكه فً

العالم وجود فً األساس هو هللا وجود اعتبر عندما المنهجٌة مثالٌته فً دٌكارت من قرٌب
4

.  

 المثالٌة) ٌسمى ما أو ( المادٌة المثالٌة) أو ( السٌكولوجٌة المثالٌة) رواد من باركلً وٌعد

 العارفة الذات على الخارجً العالم وجود توقف والتً (الخارجٌة

 .المثالٌة الفلسفة على نقد

 بعض نقد تم وأٌضاًا  إٌجابٌة نواحً تضمنت الفلسفات من غٌرها شؤن شؤنها المثالٌة الفلسفة

 التراث على بالحفاظ اتسمت محافظة تربوٌة كفلسفة المثالٌة الفلسفة إلى فبالنظر. تطبٌقاتها

 النواحً بعض هناك فإن مستقبلٌة لحٌاة إعداد عملٌة هً التربٌة واعتبرت ونقله المعرفً

 : مثل الفلسفة تلك أكدتها قد األخرى االٌجابٌة

 

 .للمتعلم بالنسبة المعرفة وأهمٌة المعرفً الجانب على التؤكٌد*

 . علٌها والحفاظ بالثقافة االهتمام*

 .التربوٌة العملٌة عناصر أهم واعتباره سامٌة منزلة فً المعلم وضع*

 المتعلم شخصٌة تنمٌة فً والدٌنٌة الخلقٌة الجوانب أهمٌة على التؤكٌد*

 .المعرفً الجانب على والتركٌز , األخرى اإلنسانٌة واألنشطة المهارٌة الجوانب إهمال*

 المعلومات على ركزت فهً ولذلك, الجسد أمر وأهملت, الروح شؤن من أعلت*

 انفصال إلى أدى مما ومٌوله الطالب اهتمام عن بعٌداًا  مستقبلًا  كٌاناًا  لها وجعلت, والمعارف

 .منهما كل فٌها ٌعٌش التً والمادٌة االجتماعٌة البٌبة عن والمدرس التلمٌذ
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 , العقل صقل أجل من مصمم المنهج هذا أن فهو المثالً المنهج إلى الموجه النقد أما*

 ال لكنها مرتبة منطقٌة بصورة الدراسٌة المواد وتقدم.الثقافً التراث ونقل , الروح وصفاء

 التعاقب حسب أي تارٌخاًا  بوصفه ٌدرس مثبلًا  فالتارٌخ العبلقات فهم أساس على تدرس

 أصحاب ٌهتم وال, المستقبل وتوقعات الحاضر مشكبلت منهج أنه أساس على ال , الزمنً

 ولذلك. عقلٌته وٌتلف التلمٌذ ٌفسد التعلم هذا بؤن العتقادهم المهارات بتعلم المثالً المنهج

 بؤن منهم إٌماناًا  وذلك , للتغٌٌر قابل غٌر مطلقاًا  ثابتاًا  الدراسً المنهج ٌضعون فالمثالٌون

 .تتغٌر ال ثابتة اإلنسانٌة الطبٌعة

 

 :المذهب الواقعً

 عقل أي عن مستقل خارجً عالم بوجود ٌعترفون الذٌن  الفبلسفة هم ٌرى فٌما الواقعٌون

 سوى التجربة فً المدركة األمور ولٌست العقل ذلك أحوال أو أفكار جمٌع وعن ٌدركه

 فً التعرٌف هذا أن غٌر ،((واقعة خارجٌة حقابق على تدل رموز ولكنها العقل فً رموز

 فٌما المثالٌن مع الواقعٌون ٌتعارض إذاًا  لماذا لنا ٌبٌن ال أنه عن فضبل دقٌق غٌر الواقع

 المعرفة؟ بطبٌعة ٌتعلق

 حتى بالفعل موجود قابم العالم أن ٌقول الذي الفبلسفة من الفرٌق ذلك هم الواقعٌون كان إذا

 عٌنٌاًا  وجوداًا  الخارجٌة األشٌاء أن أعنً الحسً إدراكنا متناول عن بعٌداًا  ٌكون عندما

 . وأحواله القعل ذلك أفكار جمٌع وعن بإدراكها ٌقوم الذي العقل عن مستقبلًا 
5

 الواقعٌة فإن

 مذهب أو الذاتٌة المثالٌة هً المثالٌة ألوان من خاص لون مع إال تتعارض لن الحالة هذه فً

-1685) باركلً جورج اإلنجلٌزي اآلسقف عنه عبر كما وحدٌة األنا أو الوحٌدة الذات

 وجود لؤلشٌاء فلٌس وبالتالً مدرك، أنه ٌعنً الشًء وجود أن الشهٌرة نظرٌته فً (1852

 على –متعارضة السابقة الواقعٌة تعرٌف ٌكون كٌف لكن ٌدركها، الذي العقل من مسقتل

 العارفة الذات عن العالم استقبلل عن تعبٌر أروع عبرت التً هٌجل مثالٌة مع- المثال سبٌل

  القابل فهو.. الشعور أو الوعً عالم فً إال توجد ال المحسوسة األشٌاء بؤن الزعٌم أنكر حٌن

 حتى ٌتردد الطٌر وغناء أحد، ٌره لم ولو  حتى ٌرف األلوان المتعدد  الطٌور رٌش إن )

 االستوابٌة والغابات واحدة، لٌلة إال تزدهر ال التً كاراثوس وشجرة أحد، ٌسمعه لم ولو

 وٌسقط ٌفنى هذا كل فاغمة، عطور منها فتنبعث الغنٌة، الجمٌلة النباتات فٌها تشتبك التً

 . ( أحد به ٌستمتع أن دون
6
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 تطور من معٌنة مرحلة فً ظهرت تارٌخٌة ظاهرة هً خبلقة طرٌقة هً حٌث من الواقعٌة

 محٌد ال التً الحتمٌة الضرورة مع ٌتصارعون فٌه الناس كان الذي العهد فً البشري العقل

 بصورة ادراكهم فً بالتفكٌر اخذوا وحٌث المجتمع حركة واتجاه جوهر فً للتفكٌر عنها

 أو األهواء نتٌجه مطلقا تكن لم اإلنسانٌة والمشاعر  اإلعمال بؤن واعٌة ثم بدء بادئ عفوٌة

 لقد .. مادٌة أسباب أفضل بتعبٌر او فعلٌة واقعٌة أسباب تحددها وإنما الهٌة لخطة حصٌلة

 القوى ٌعرفوا ان المدنً المجتمع أعضاء على توجب حٌن الفن فً الواقعٌة الطرٌقة ظهرت

 الٌة تحكم كانت التً المباشرة المبلحظة إدراكها او مبلحظتها إلى تتوصل ان ٌمكن ال التً

 القدٌمة العصور رواٌات فً الحقٌقة وسمات الواقع عبلبم نجد ونحن االجتماعٌة العبلقات

 دراسة لكن , الكبلسٌكٌة األدبٌة األعمال وفً الروكوكو وفن والباروكً القوطً الفن وفً

 ان الواقعٌة سوى ٌحققها ال المتبادلة تفاعبلتها تعقٌدات بكل البشرٌة والطبابع المجتمع حٌاة

 اإلنسان تجربه بلورت النها وذلك بقٌمتها تحتفظ مازالت األوابل الواقعٌٌن أعمال

 الحقٌقة المادٌة والحاجات الشعب وحٌاة الكابن حقٌقة نرى ان لنا تٌتح وهً االجتماعٌة

  االجتماعٌة والطبقات الفبات بمختلف الماضً فً تشغل كانت التً والروحٌة

 الذي الواقع تمثٌل ان الٌومٌة الحٌاة مٌدان فً بدء بادي تطورت قد الواقعٌة ان معروف

 التً البٌكارٌة الراوٌة ذلك اثر ثم الخرافات اساس فً هو باالنسان الٌومً شكله فً ٌحٌط

 صبغت التً الدٌنٌة والحروب الفبلحٌة واالنتفاضات الشعبٌة التمردات اختمار من ولدت

 اذا للواقعٌة اولٌة معالجات ازاء اال حٌنبذ نكن لم لكننا عشر والسابع السادس القرنٌن بالدماء

.  التعبٌر صح

 التجربة ودراسة االجتماعً التحلٌل من ٌتشكبلن وروحها الواقعٌة الطرٌقة جوهر ان

 الفرد وبٌن الناس بٌن االجتماعٌة العبلقات ودراسة وتصوٌرها لبلنسان االجتماعٌة

 ذاته المجتمع بنٌات بٌن وكذلك والمجتمع
7

 

 ذهن فً الكبلسٌكٌة المثالٌة انظمة من بقٌة سوء المترابط الواقع هذا فً الٌرى بلوخ ان

 فهم ان وبما اٌضا انقطاعا االصٌل الواقع ٌكون قد النحو هذا على الخاص فهمه وٌعرض

 فنٌة محاولة كل ضد التعبٌرٌة بصدء ٌتوجه لذلك فهو فعلق موضوعً فهم للواقع لوكاتش

العالم صورة لتهدٌم
 من مجموعة على المعرفة فً الواقعً المذهب وعموما ٌطلق. 8

 لبلشٌاء بان القول اظهرها خصابص فً – للمثالٌة عدابها جانب إلى تشترك المذاهب

 العقل ذلك افكار جمٌع وعن , بادراكها ٌقوم الذي العقل عن مستقبل عٌنٌا وجودا الخارجٌة

 هو كما الخارجً العالم فلٌس المدركة االشٌاء لحقابق مطابقة العقل ومعرفة , وأحواله

 بٌن تقوم التً والعبلقة الواقع فً موجود هو كما العالم لهذا صورة اال عقولنا فً مدرك
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 والنشر للدراسات الجامعٌة بلوز ، المإسسة ناٌف ترجمة لوكاتش جورج الواقعٌة فً دراسات لوكاش ، جورج...   

 ،300،ص2013دط،.والتوزٌع
8
 333 نفس المرجع السابق ص 



 عند فالمعرفة , وتطابق مشابهة عبلقة عقولنا فً تمثلها التً وافكارنا الخارجٌة االشٌاء

 الخارجً العالم انعكاس هً او الخارج فً لبلعٌان مطابق حسً او عقلً ادراك الواقعٌٌن

 هً وحدها المثل ٌعتبر الذي االفبلطونً المذهب نقٌض الواقعٌة ان وواضح . العقل على

 اشباح مجرد اال لٌست المحسوسة الموجودات او االشٌاء ان وٌرى الحقٌقٌة الموجودات

 الواقعٌة هذه عنها ماتعبر بمقدار الواقع دنٌا عن المثل نظرٌة تبتعد ما وبمقدار للمثل وظبلل

 :    االتجاه هذا فروع واظهر

 : الساذجة الواقعٌة . أ

 الخارج فً لبلشٌاء مطابقة صور افكارنا بان القول فً الناس عامة ماٌراه مع تتفق وهً

 روابط بٌنها تقوم والكابنات الموجودات من كثرة صورة فً لنا ٌبدو الخارجً والعالم

 هذا اعتبر وقد . المثالٌون ظن كما وحدة إلى رده ٌمكن وال- متكثر متعدد فالعالم, وعبلقات

 ٌخضع وال والفلسفً العلمً التفكٌر مرحلة على سابقة مرحلة ٌمثل النه ساذجا المذهب

 ثقتنا تزعزع ٌوم كل فً تجربتنا ان مع لها الحد ثقة الحس مدركات فً وٌثق النقدي للتفكٌر

 لٌست وهً العٌن امام مكسورة تبدو منحرفة الماء فً المغروسة فالعصا احكامها صحة فً

 ما وكثٌرا حقٌقتها من حجما اصغر بعد عن العٌننا تبدو والمربٌات, االمر واقع فً كذلك

 من غٌره نظر فً علٌها ٌبدو التً الصورة تخالف صورة على انسان نظر فً الشا ٌبدو

 بتاثٌر او الخٌال بفعل الواحد االنسان نظر فً الواحد الشا ٌتغٌر ما كثٌرا بل , الناس

 . الحس احكام فً الثقة ٌفقدنا بان كفٌل وغٌره وهذا .. االحبلم

 عن بعٌدا ٌكون عندما حتى بالفعل موجود قابم الخارجً العالم ان ٌقولون الواقعٌون كان

 علٌه ٌقع عندما علٌها ٌوجد التً الحال نفس على موجود وهو الحسً ادراكنا متناول

 له ادراكنا عن مستقبل العالم وجود وامثالهmill مل عند ٌبرر كان الذي هو وهذا ادراكنا

 وصفات خصابص وجود من التٌقن ان وقالوا بذلك التسلٌم رفضوا الواقعٌة خصوم ولكن

 مجرد ان بل مقدوره وفً االدراك متناول فً تكون عندما اال قط الٌكون ما شا فً

 , تراه التً العٌن وبٌن بٌنه تفصل التً المسافة باختبلف واشكاله مظاهره فً الشا اختبلف

 ٌبرر هذا كل .. انعدامه او الضوء قوة باختبلف او منها ٌرى التً الزاوٌة باختبلف او

 وقد اهماله إلى السبٌل ملحوظا اختبلفا تمثلها التً وافكارنا الواقع فً االشٌاء بٌن بان القول

 وموازٌن ومقراب مجهار من ٌستخدمها التً واالالت العلم مقاٌٌس التفاوت هذا اٌدت

 لبلشٌاء ان ٌرون الواقعٌون فظهرت الساذجة الواقعٌة هذه الباحثون عدل ولهذ ونحوها

 والمعرفة تدركها التً الذات عن مستقبل عٌنٌا وجودا الخارجٌة
9

 لحقابق مطابقة صورة

 للعالم صورة اال لٌس عقولنا فً مدرك هو كما الخارجً فالعالم ,الخارجً العالم فً االشٌاء

 بوجود تسلم التً الواقعً المذهب من الساذجة الصورة هً وهذه , الواقع فً الموجود
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 100،ص1977.،4،دار الثقافة للنشر والتوزٌع القاهرة،ط  الفلسفة الى امام، مدخل عبدالفتاح امام  



 الوحدة من نوع أي إلى الكثرة هذه ترد ان دون وتعدد كثرة من بمافٌه الخارجً العالم

  وصحته الحس بقدرة اعمى تسلٌما تسلم فهً وكذلك

 : التقلٌدٌة النقدٌة الواقعٌة . ب

 العلمً للنقد اخضاعه بعد الطبٌعٌة العلوم اعتمدته الذي وهو النقدي الواقعً المذهب

 الطبٌعٌة العلوم قوانٌن فً تمحص الحقابق وهذه االشٌاء حقابق ٌدرك الحس ان وخبلصته

 تدركها التً الكٌفٌات ولكن خارجً عٌنً وجود له حقٌقً شا العلوم هذه نظر فً فالمادة

 التسلٌم برفضها الساذجة من النقدٌة الواقعٌة وتتمٌز , الذهن عمل من اال لٌست الحواس

 الحقٌقة تثبت ان تحاول انها نقدي اختبار بغٌر الحسٌة المدركات لعالم الحقٌقً بالوجود

 نقد الٌها ٌنتهً التً النتابج مع الواقعٌة منطق ٌتسق حتى ودحضها المضادة الحجج بمناقشة

 فً تثٌر خاصٌة الوردة فً ان معناها النقدٌة الواقعٌة لغة فً" حمراء الوردة  "المعرفة

 بغٌر تكون تراها التً العٌن بغٌر فالحمرة , االحمر باللون احساسا مبلبم ضوء تحت العٌن

 الن لون وال ضوء هناك ٌكن لم وان قابمة تظل بالحمرة االحساس شروط ولكن فحوى ذات

 الٌتوقف اذن االشٌاء فوجود ذاتٌا ولٌس موضوعٌا وجودا الوردة فً موجودة الخاصٌة هذه

 االشعة هذه اثر ولكن طوٌبل زمنا رنتجن أشعة االنسان عٌن تر لم , ادراكها قوى على

 القوى من جدا الكثٌر فً ٌقال هذا ومثل وجودها معرفة إلى االمر اخر ادى قد الملحوظة

 على االنسان قدرة فً الجدل التثٌر الساذجة الواقعٌة ان .الطبٌعة فً كامنة توجد التً

 الواقعٌة اما . الموضوع ذات غٌر المشكلة ترى النها عنا مستقبل موجود شا حقٌقة معرفة

 من وتنتهً المعرفة هذه امكان تنكر التً الحجج وتناقش للمشكلة تعرض فانها النقدٌة

 فاعلٌة العقل إلى النقدٌة الواقعٌة اضافت .قاطعا اقرارا المعرفة هذه اقرار إلى مناقشتها

 فً الحال كان كما – المدركة لبلشٌاء مطابقة صورة المعرفة تصبح لم بحٌث خاصة

 ٌتجاوز ان ٌستطٌع الذي العقل بفعل معدلة صورة اصبحت ولكنها الساذجة الواقعٌة

 رفض فقد لوك جون امثال عند معروف هو ما نحو على الكلٌات إلى المحسوسة الجزٌبات

 افبلطونٌو ذهب ما نحو على العقل فطرة إلى المشهورة والمبادئ المسلمة الحقابق رد

 من ٌإلف ان هو اٌجابٌا عمبل للعقل وجعل اخرى ناحٌة من ودٌكارت ناحٌة من كمبردج

 السابع القرن –لوك عصر ولكن .جدٌدة معانً الحواس الٌه تنقلها التً الحسٌة الصورة

 مناهجه واستكمل الحدٌث العلم استقام وقد الحدٌثة العلمٌة المناهج تاسٌس بدء كان- عشر

تقدٌر موضع وكانت االنظار استرعت التً التجرٌبٌة
10
 الفبلسفة من الكثٌرٌن عند واعجاب 

 الواقعٌة تطور فً الظاهرة هذه وبدت شا كل فً تتغلغل العلمٌة الروح واخذت انفسهم

    . بمذهب الحاضر العصر فً سمى ما إلى الذكر السالفة التقلٌدٌة النقدٌة
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 201،دت،ص2والنشر،ط للترجمة عربٌة كلمات ٌوسف كرم، تارٌخ الفلسفة الحدٌثة،  



 الحقابق هذه ولكن الخارجٌة االشٌاء حقابق ٌدرك الحس ان ترى فانها النقدٌة الواقعٌة اما

 الخارج فً حقٌقٌا وجودا للمادة ان فمع الطبٌعٌة العلوم قوانٌن ضوء على للفحص تخضع

 فً االصفر للون فادراكً الذهن عمل من تكون انما الحواس تدركها التً الكٌفٌات ان اال

 تحس العٌن فتجعل مبلبم ضوء تحت العٌن تثٌر خاصٌة البرتقالة فً ان ٌعنً مثبل البرتقالة

 ان من الرغم على هذا تراها التً العٌن وجود بدون اذن للصفرة فبلمعنى , االصفر باللون

 على الٌتوقف موضوعً وجود هو , نحوما على البرتقالة فً كخاصٌة الصفرة وجود

 لبلشٌاء مطابقة صورة ادراك لٌست النقدٌة الواقعٌة عند فالمعرفة واذن لها ادراكنا

 الجزٌبات ٌتجاوز ان اٌضا له ٌمكن الذي العقل بفعل معدلة صورة ادراك بل الخارجٌة

 االنسان معرفة امكان فً تبحث النقدٌة فالواقعٌة واذن . الكلٌات إلى والمحسوسات

 للواقعٌة اخرى صورا ونجد المعرفة لهذه العلمٌة الشروط وتحدد الخارجٌة للموضوعات

ومور رسل وبرتراند الكسندر وصموٌل هواٌتد عند
11

  

 التً الطرٌقة حٌث من تالٌفً الخاصٌة حٌث من نقدي الواقعٌة من جدٌد طراز ارسى لقد

 على عصره انسان بوشكٌن صور لقد بالمجتمع وعبلقاته بالبٌبة االنسان عبلقات بها ٌعرض

 طبقٌا وعٌا ٌمتلك محدد اجتماعً لوسط ثمره ٌعتبره كان انه بمعنى التارٌخً الصعٌد

 تمٌز الواقع لتصوٌر بوشكٌن استخدمها التً النموذجٌة والطرٌقة سواه ٌمٌز ٌكن لم واضحا

 وستندال لبلزاك الطرٌقة هذه اتاحت وقد .. الكبلسٌكً عصره فً النقدٌة الواقعٌة كل كذلك

 الطبٌعٌة المدرسة إلى المنتمٌن الروس والواقعٌٌن وغوغل برونتى لبلخوات وثاكري لدٌكنز

 االقطاعٌة انقاض على قامت التً الجدٌدة الرأسمالٌة العبلقات تناقضات وٌحللوا ٌبرزوا ان

 الن الجدٌد الواقع ذلك استٌعاب على القادرة هً وحدها كانت النقدٌة الواقعٌة ان والحقٌقة

 تبذل لم االجتماعً للتطور طبٌعٌة كقاعدة الراسمالً التقدم تعتبر التً البرجوازٌة الواقعٌة

 محل تحل الن جهدها قصارى بذلت بل , الحقٌقٌة حركته فً الواقع لتحلٌل محاولة أي

  المجتمع عن مفصوال لبلنسان الروحٌة الحٌاة صورة المجتمع تناقضات صورة

 : الجدٌدة الواقعٌة . ج

 الفلسفة ٌخالفوا لم االمرٌكان فبلسفة من ستة ٌد على م 1910 عام منذ الجدٌد االتجاه هذا بدا

 تقوم التً العبلقة وفهم المعرفة نظرٌة فلسفتهم مدار كان فقد , البحث موضوع فً التقلٌدٌة

 اهتمت , والمعروف العارف بٌن تمٌٌز غٌر من معرفتها وموضوع العارفة الذات بٌن

 التسلٌم ورفضت وموضوعها العارفة الذات بٌن تربط التً العبلقة بتحلٌل الجدٌدة الواقعٌة

 هو – العارفة والذات المدرك الشًء بٌن وسٌط وجود من التقلٌدٌة النقدٌة الواقعٌة راته بما

 وبغٌر مباشرة ٌقع الجدٌدة الواقعٌة نظر فً االدراك الن – لوك مذهب فً الذهنٌة الصورة

 اخر إلى .. الخارج فً لحقٌقته مطابقة صورة الخارجً للشًء معرفتنا ٌجعل مما , وسٌط
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 188، ص4،2015 ط.العلم طرٌق مكتبة - الحدٌثة الفلسفة قصة  زكً نجٌب محمود، كتاب   



- الجدٌدة الواقعٌة "عن وضعه فً اشتركوا كتاب ٌشرحه الذي مذهبهم الٌه انتهى ما

" الفلسفة فً تعاونٌة دراسات
12
 

 وقت فً ظهر وقد "الجدٌدة الواقعٌة" باسم ٌسمى ما هو الواقعٌة فً جدٌد تٌار وهناك

 الواقعٌة أما أمرٌكٌاًا  نباتاًا  كان األخٌر المذهب لكن البرجماتً، المذهب لظهور مقارب

 اإلنجلٌزٌة الفلسفة تراث مع تماماًا  متمشٌة نموها فً كانت أصٌلة إنجلٌزٌة نبتة فهً الجدٌدة

 ولقد. األصلٌة تربتها هً إنجلترا فإن المحٌط عبر تغلغلت قد أنها ورغم القومٌة أو األصٌلة

 بعد اإلنجلٌزٌة المثالٌة الحركة فٌه توقفت الذي الوقت نفس فً بوضوح الحركة هذه ظهرت

 كانت الجدٌدة الواقعٌة أن أدركنا إذا الحقٌقة هذه أهمٌة وتزداد إمكانٌاتها، معظم استنفدت أن

 روح- أٌضاًا  التالٌة تصرٌحاتها من كثٌر فً وكذلك – األولى تصرٌحاتها فً صراحة تهاجم

 .الجدة كل جدٌداًا  شٌباًا  بها تستبدل أن وحاولت ومنهجها، المثالٌة

 إلى 1903 عام mind مجلة فً "المثالٌة تفنٌد" بعنوان مور إدوارد جورج مقال كان ولقد

 صٌحة أطلق الذي هو - الوقت ذلك حوالً فً ظهرت التً Russell رسل كتابات جانب

.  المثالٌة المواقع على الجدٌدة الواقعٌة جانب من الحرب

 المشكلة وكانت. الجدٌدة المعرفة نظرٌة على أساساًا  ٌطلق تعبٌر الجدٌدة الواقعٌة أن والحق 

 المفكرٌن اهتمام حولها تركز التً الحسً اإلدراك مشكلة هً جدٌد من عولجت التً

 وأن أغلب، كان النظرٌة بالمسابل  اهتمامها أن هذه خصابص ومن خاص، بوجه اإلنجلٌز

 األخرى السمات ومن. األخرى الفلسفٌة المباحث كل على تعلو مكانة فٌها المعرفة لنقد

 أساسٌة مسابل فً منهما استفادت علمان وهناك بالعلم الشدٌد اهتمامها الجدٌدة للفلسفة

- النفس وعلم الحٌاة علم من أقل بدرجة استفادت كما–  (الحدٌثة والفٌزٌاء الرٌاضة،)هما

 الكل، من أكثر األجزاء معرفة إلى تهدف أصبحت أن بالعلم اهتمامها نتٌجة من كان وقد

 أن تحاول ال وهً الشاملة باآلراء تهتم مما أكثر دقٌقة تفصٌلٌة بؤعمال القٌام على وتحرص

 بوصفها المعرفة إلى تنظر هً وإنما المعرفة طبٌعة من مجموعة فً العالم طبٌعة تستنبط

 ومن ، روحٌة أو صوفٌة داللة إلٌها تعزو وال الوقابع، من غٌرها ضمن طبٌعٌة واقعة

 البناء على والوصف التحلٌل تإثر وهً المذاهب بناء إلى تتجه بؤنها وصفها الممكن

 .الخالص والنظر التركٌبً

 عدابً بل متشكك المٌتافٌزٌقٌا من وموقفها تؤملٌة ال نقدٌة عامة بصفة الجدٌدة والواقعٌة

. التجربة ٌجاوز بشًء اهتماماًا  تبدي ال وهً الدٌن من االقتراب ترفض أنها كما. أحٌاناًا 

 [ 2 ]  309ص,308ص. ونزاهته التفكٌر بوضوح للوقابع الدقٌق بالتزامنا تتمٌز وهً
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 بالسذاجة فاتهموها المعاصرٌن الواقعٌٌن من اخرى طابفة ترض لم الجدٌدة الواقعٌة ولكن

 : نشا هنا ومن والتحلٌل والتمحٌص النقد روح إلى تفتقر المعرفة دراسة فً النها

 :المعاصرة النقدٌة الواقعٌة مذهب. د

 جدٌد بمذهب ٌبشرون م1916 عام منذ شرعوا االمرٌكان من سبعة الجدٌد االتجاه هذا انشا

 انهم اال , تفكٌرهم بدء الحسً االدراك ومشكلة بحثهم مدار المعرفة نظرٌة ظلت وان

 إلى وعادوا واحد سمط فً والمعروف العارف ضم فً الجدٌدة الواقعٌة موقف رفضوا

 وجوده المعروف الشا بان القول مع المدرك الشًء من المدرك فٌها ٌتمٌز التً الثنابٌة

 المعرفة هذه عن مستقل وجوده ولكن وجوده إلى تإدي التً هً به معرفتً وان الخارجً

 بوجود القول ٌرفضوا ان طبٌعٌا وكان , قبل من الواقعٌٌن جمٌع قال فٌما االستقبلل كل

وحقٌقته الشا ظاهر بٌن فارق
13
 شا ثمة فلٌس هذا وعلى ذاته والشا الشا من ماٌبدو او 

 المعاصرة النقدٌة الواقعٌة تمٌزت وبهذا , لها مفارقا ٌكون او فوقها او الطبٌعة وراء ٌقوم

 دراسة – النقدٌة الواقعٌة مقاالت "عنوان تحت وضعه فً اشتركوا كتاب فً شرحوها وقد

 اٌد وقد , فبلسفتها تفكٌر فً ملحوظ نصٌب انجلترا فً وللواقعٌة" المعرفة لمشكلة تعاونٌة

 و" 1947 واٌتهٌد "و" 1936 مورجان لوٌد "و" 1929 هوبهاوس "عامة اتجاهها

 الكسندر صموٌل "المعاصرٌن من الجدٌدة للواقعٌة انتصر بل , الٌهم ومن" بروض"

   كثٌرون وغٌرهم" 1958 مور "و" رسل برترند "و" 1944 نن بٌرسى "والسٌر" 1938

:التجرٌبً المذهب  

 باألساس ٌعتمد المذهب هذا ألن العلمى البحث مذاهب أفضل من التجرٌبى المدهب ٌعتبر

 الختبار عملٌة فرصة ٌتٌح مما العلمً، المنهج قواعد على القابمة العلمٌة التجربة على

 لوضع أسس ٌقدم الذي األمر الموضوعٌة الحقابق مع تطابقها من للتؤكد االستنتاجات

 اعطاه الذي األمر اإلنسان قدم قدٌم بالتجربة والتعلم. التجارب هذه طرٌق عن القوانٌن

 علمً منهج إلى والمبلحظة التجربة تحول ولكن متقدمة، مراحل إلى للوصول الفرصة

الوسطى العصور نهاٌة فً جرى . 

 

 هذا الن التجرٌبى المدهب هو لئلنسان بالنسبة أهمٌة البحث مناهج أكثر ان القول ٌمكننا اذن

 إلى والوصول والتجرٌب المبلحظة طرٌق عن حضارته وبناء التطور على ساعده المدهب

وتفسٌرها الظواهر مع للتعامل السلمٌة الطرق ومعرفة الصحٌحة النتابج . 
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  155،ص1974، دار الحقٌقة للطباعة والنشر بٌروت دط، للواقعٌة التارٌخٌة الرافعً، المصادر واكرم عٌتانً محمد ترجمة تشكوف بورٌس  



 شؤن شؤنه التطور من عدٌدة بمراحل مر العلمى البحث فً المدهب هذا ان فٌه الشك ومما

 ٌشعر أن دون المدهب هذا باستخدام ٌقوم األول اإلنسان كان فبٌنما اإلنسانٌة الحضارة

 على األساس فً تعتمد بطرٌقة استخدامه وٌتم الصور مكتمل اآلن هذاالمدهب أصبح

والتطبٌقٌة البحتة العلوم قى التجرٌبى المدهب قٌمة وتتضح. العلمٌة القواعد  

التجرٌبً المذهب تارٌخ  

 السمات من وأصبح فٌها، نفسه وجد التً الطبٌعة لمعرفة بسعٌه تمٌز اإلنسان ظهور منذ

 ان ذلك على مثاالًا  اخذنا ولو له والمناسب الصالح لمعرفة المواد واختبار التجرٌب اإلنسانٌة

 لهذه الوصول ان والبد منه النار وتولٌد الشرر لقدح الصوان حجر استخدم المبكر اإلنسان

 استنتاج إلى أدت االحجار من أنواع على مبلحظات من متراكمة خبرات سبقتها النتٌجة

 والخبرة المبلحظة استخدم لقد. الحجر أنواع باقى دون الصوان حجر فً الخاصٌة وجود

المبلحظة  مذهب أٌضا وٌسمى. اإلنسانٌة تارٌخ فً مبكرة مرحلة من لبلستنتاج المتراكمة

 .والتجربه الخارجٌة

 :التجرٌبً المذهب مراحل

 :التجرٌبً والمنهج الٌونانٌن-

 منذ الظهور ٌحاول استمر إذ عسٌرا، كان اركانه وتثبٌت التجرٌبً المنهج ظهور أن الشك

 الٌوم نعدها أجزاءًا  تشمل كانت ما كثٌرا الٌونان فلسفة ان إذ قبله، ومن بل سقراط عهد

 هذا ومن المادة بطبٌعة أو الكون بؤصل الخاصة كالنظرٌات التجرٌبً العلم مجال إلى منتمٌة

 فً وكذلك لسقراط السابقة الفترة فً نجدها التً الٌونانٌٌن التجرٌبٌٌن مذاهب كان القبٌل

 .الٌونانٌة للفلسفة المتؤخرة الفترة

 ٌعد سقراط، لـ معاصر وهو (Democritus) دٌمقرٌطس هو الفبلسفة هإالء أبرز كان ولقد

 ٌحتل أصبح هنا ومن ذرات، من تتؤلف الطبٌعة ان القابلة، الفكرة ذهنه على طرأت من أول

 الفبلسفة بٌن من دٌمقراطٌس ٌعد أن وٌمكن الفلسفة تارٌخ عن فضبلًا  العلم تارٌخ فً مكانةًا 

 .مطلق نحو على مجربه أو ٌقٌنٌة تكون ان بد ال المعرفة أن ٌعتقدون كانوا الذٌن الٌونانٌٌن

 ٌمكنه ال االستنباط أن المٌبلد قبل التاسع القرن فً (Carneddes) كارنٌدس أدرك وقد

 وال معطاة مقدمات من نتابج استخبلص على ٌقتصر ال ألنه المعرفة، هذه مثل تقدٌم

 توجٌه أجل من المطلقة، للمعرفة ضرورة ال أنه أدرك كما المقدمات صحة اثبات ٌستطٌع

 قد االحتمال وعن الشابع الرأي عن بدفاعه كارنٌدس أن والواقع. الٌومٌة حٌاته فً اإلنسان

 الصورة فٌها ٌعد الرٌاضً الٌقٌن وكان عقلٌة بٌبة فً التجرٌبً الموقف دعابم أرسى

 المعلومات فً الشك طرٌق عن التجربة إلى االتجاه استمر وقد. للمعرفة المقبولة الوحٌدة



 التجرٌبٌة الحركة أسهم ارتفعت حضارة قامت وكلما. التالٌة القرون فً المجردة العقلٌة

 خصابص من كانت فقد التجربة أما.العقلً االتجاه هو الفكر فً العام االتجاه ظل ولكن

 اٌرامبٌرٌكوس سكستس كان وقد األطباء األوقات بعض وفً والصناعات الحرف أصحاب

(Sextus Erampiricus) ًالذي التجرٌبٌٌن األطباء لمدرسة رابداًا  م 150 العام حوالً ف 

 كثٌرا سقراط به تؤثر ولقد التجرٌبً المنهج مسٌرة فً اثر الذي ابقراط الطب أبو منها ظهر

 مراحل لمعرفة مختلفة مراحل فً الدجاج بٌض بكسر قام عندما الرابدة تجربته والننسى

 .الجنٌن تطور

 حاول من أول إنجلٌزي فٌلسوف وهو م (1626 -1561) بٌكون فرانسٌس مذاهب فً كما

 المادٌة مإسس وهو, وظواهرها للطبٌعه المادي الفهم إلى ٌرتكز جدٌد علمً منهج إقامة

 زٌادة هو عنده التعلم من فالغرض العلمً، االستقراء أسس وواضع التجرٌبً والعلم الجدٌدة

 العلل ٌكشف الذي التعلٌم طرٌق عن إالَال  تحقٌقه ٌمكن ال وهذا الطبٌعة على اإلنسان سٌطرة

 تكون أن ٌجب بحٌث سابق علم بكل ٌتعلق فٌما الشكٌة النزعة إلى أٌضا دعا. لؤلشٌاء الخفٌة

 التً واألوهام المسبقة المفاهٌم من العقل وتطهٌر اإلصبلح نحو األولى الخطوة النزعة هذه

 بناء فً أسهموا الذٌن من وآخرٌن م(1704 -1632) لوك جون مستمرو بشكل العقل تهدد

 التجرٌبٌة النزعة ممثلً كبار أحد هو "جون لوك"إذ أن  . الحدٌث التجرٌبً المنهج

 . لوك جون عند المعرفة منهما أعمق وكان وبٌكون هوبز بعد جاء اإلنجلٌزٌة،

 لكل النهابً المصدر باعتبارها التجربة، أساس على المعرفة فً التجرٌبً المذهب ٌقوم 

 بالحس ٌمر لم يء ش العقل فً فلٌس المعرفة، أبواب هً وحدها وأن الحواس معرفة،

 بالعلوم التجرٌبٌون اهتم وقد فطرٌة بؤفكار مزود ٌولد العقل أن التجرٌبٌون وٌنكر أوال،

 لنا توفر ال التجربة أن على. قدرة فً ذلك وأنكروا التجربة، على تعتمد التً الطبٌعٌة

  .واألخبلق للعلم الضرورٌة العلٌا على المعانً األصل منذ حاصل العقل وأن الحقة المعرفة

 التجربة طرٌق عن تؤتٌنا المعرفة أن وثوق، بكل لوك جون اإلنجلٌزي الفٌلسوف أعلن فقد

 والحواس،

 ٌكون العقل وأن الحواس، أو التجربة من هو العقل فً تصور أو فكرة وكل شٌا كل وأن

14"فكرة كل من خالٌة بٌضاء صفحة العقل: "فٌقول اإلنسان والدة عند كل شًء من خالٌا
 

 ٌعتبر والذي المادي، العالم من العقل إلى واآلراء األفكار لنا تنقل وبهذا الحواس

 والمعارف لؤلفكار األول المصدر أن نقول أن ٌمكن وعلٌه ؛ للمعرفة األساسً المصدر هو

 موضوعات هو
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 فتترك مباشرة بالحواس المعرفة فتكون حواسنا، على كلٌا اعتمادا ٌعتمد والذي الحس،

 الذهن، فً انطباع

 فً انطباع لنا ٌتولد فإنه الفنان رسمها التً اللوحة رإٌة أو الساخن الماء لمس عند مثبل

 مباشرة، الذهن

 : ومن هنا نتوصل الى ماٌلً .اإلحساس نسمٌه ما وهذا

 فقط، منه النظري الجانب وهو. التجرٌبً المنهج جوانب من فقط واحدا جانبا كان ذلك 

 ٌعتمد الذي الجانب ذلك وهو منه العملً الجانب هو التجرٌبً للمنهج آخر جانب وهناك

 التحكم وطرق ومٌزاتها أسبابها ودراسة مبلحظتها ثم الحٌاة ظواهر من ظاهرة صنع على

 :أمرٌن فً ذاك عن الجانب هذا وٌفترق. فٌها

 التً المبلبسات كافة إبعاد بذلك وٌستطٌع نفسه الباحث لشروط ٌخضع الظاهرة صنع إن_ أ

 ظهورها فً المإثرة األساسٌة والعوامل الظاهرة حقٌقة فهم دون وتعوق الرإٌة تشوش قد

 ٌصعب عدٌدة عوامل فٌها وتتداخل الباحث لشروط تخضع ال طبٌعٌة ظاهرة مبلحظة بٌنما

 .بٌنها من الحاسم العامل تمٌٌز

 بٌنما إضافً جهد إلى تحتاج ال التً النظرٌة العلوم حصٌلة هً النظرٌة التجربة إن_ ب

 إٌجاد والى جهد إلى وٌحتاج الحٌاة فً تغٌٌر بعمل القٌام من نوع هً العملٌة التجربة

 نظرٌا التجرٌبً المنهج أهمٌة اكتشاف الٌونان علماء استطاع ولذلك الحٌاة فً صعبة شروط

 اكتشفوا لكانوا جربوها أنهم لو التً العملٌة التجارب أبسط إجراء على ٌقدروا لم بٌنما

 تكن لم حولنا تتحرك والكواكب واألرض الشمس أن القابلة الفكرة : فمثبلًا  كثٌرة، حقابق

 (Aristarchus of Samos) الساموسً أرسطوفوس اقترح فقد للٌونانٌٌن، مجهولة

 من ٌتمكن لم ولكنه م.ق 200 عام حوالً فً الشمس حول المتمركز النظام فكرة بصواب

 برأي ٌؤخذوا أن الٌونانٌٌن الفلكٌٌن استطاعة فً ٌكن ولم رأٌه بصواب معاصرٌه اقناع

 بطلٌموس ان ذلك مثال تؤخر حالة فً الحٌن ذلك فً كان المٌكانٌكا علم ألن أرسطوفوس

 كذلك تكن لم لو ألنها ساكنة تكون ان ٌنبغً األرض أن: بالقول أرسطوفوس على اعترض

 عن مختلفة الهواء فً الطٌور ولظلت رأسً خط فً األرض على ٌقع الذي الحجر سقط لما

 خطؤ إثبات تجرٌة تجر ولم األرض سطح من مختلف جزء إلى وهبطت المتحركة األرض

 وهو (Gassendi) جاسندي األب أجرى عندما عشر، السابع القرن فً إال بطلٌموس حجة

 سفٌنة على تجربة أجرى له، وخصما دٌكارت لـ معاصرا كان فرنسً وفٌلسوف عالم

. تماما الصاري أسفل إلى وصل انه ورأى الصاري قمة من حجرا فؤسقط متحركة

 ٌتوجب سلبٌات هنالك فان وفاعلٌته التجرٌبً المنهج نجاح من بالرغمنقد المذهب التجرٌبً

 -:وهً االمكان قدر منها والحد وتجاوزها الٌها االنتباه



 وذلك واالجتماعٌة االنسانٌة والمواقف المواضٌع فً التجرٌبً الضبط تحقٌق صعوبة -

 التجربة على ٌإثر بشكل سلوكه انماط تغٌر على وقدرته لؤلنسان الممٌزة الطبٌعة بسبب

 . ونتابجها

 . الظاهرة فً تإثر التً والعوامل المتغٌرات بجمٌع التحكم الصعب من -

 واحد متغٌر عدا والمتغٌرات التجرٌبً الموقف ظروف بجمٌع التحكم الصعب من -

 . واالجتماعٌة االنسانٌة المجاالت فً عدٌدة سببٌة عوامل هناك وان خاصة ( المستقل)

 الباحث تزود ال فالتجربة ,صحتها من والتؤكد فروض اثبات عن عبارة هو التجرٌب ان -

 . معٌنة معلومات بواسطتها ٌثبت وانما جدٌدة بمعلومات

 , علٌها التجربة تطبٌق المراد االنسانٌة المجامٌع من العدٌد فً التام التشابه عنصر فقدان -

 . الطبٌعٌة المجاالت فً الموجود بالتشابه مقارنة

 االنسانٌة الكابنات اخضاع بوجه عقبة تقف التً والقٌم والتقالٌد القوانٌن من الكثٌر هناك -

 . للتجربة

 ومدى والمقاٌٌس كاألختبارات الباحث ٌستخدمها التً االدوات نوع على النتابج دقة تعتمد- 

 فً الٌقع ان الباحث على ٌنبغً لذلك , الظاهرة لقٌاس ومبلبمتها االختبارات هذه صدق

 بالدقة تتمٌز والتً للقٌاس المناسبة االدوات اختٌار فً التدقٌق طرٌق عن القٌاس اخطاء

. والثبات والصدق

 للمعرفة الربٌسٌة ٌستند رواد المذهب العقلً الى العقل باعتباره األداة: المذهب العقلً

 وحقابقها األشٌاء ماهٌات بواسطتها كلٌة تدرك والحقابق وٌعتبررواد هذا المذهب أن المبادئ

 خارج تقع التً والموجودات االشٌاء تقابل ومجرده عامه نماذج والحقابق المبادئ هذه وان

 من الواقع فً ما مع مقوالت من الذهن فً ما ٌتطابق عندما الحقٌقة المعرفة وتقوم الذهن

 . أشٌاء

 ٌتوقف فلم, دٌكارت أما. ولٌبنتز, وسبٌنوزا, دٌكارت الحدٌثة الفلسفة فً المذهب هذا وٌمثل

 كٌفٌة عن اإلجابة محاولة إلى ذلك تجاوز وإنما, العالم طبٌعة عن السإال عند فلسفته فً

. لفلسفته محوراًا  أعرف؟ كٌف: المعرفً السإال جعل أن بعد, العالم لطبٌعة اإلنسان معرفة

 األفكار من العقل وتطهٌر, الفهم بتصحٌح عنده المعرفة إلى التواصل فٌمكن, سبٌنوزا وأما

 ومضى, منطقٌة بطرٌقة العقلً المذهب بٌن فقد, لٌبنتز وأما. المبهمة واإلدراكات الغامضة

 .المحتومة نتابجه إلى معه

 



ٌّة القدرات على الّتركٌز على وٌقوم ٌُبرز والحقابق، األمور فهم فً العقل  على العقل دور و

 على العقل دور ٌبرز كما العالم فً تجري الّتً واألحداث الوقابع ترجمة فً الخرافات

ٌُعتمد اإلٌمان، ٌّة واالستنتاجات القدرات فهم فً العقل و  الخبرات إلى الحاجة دون العقل

ٌّة ٌّة، أو الّتجرٌب  اإلدراك على البحت العقلً اإلدراك المذهب هذا فً ٌعلو حٌث الحّس

 .الماّدي

 وفٌزٌابً ورٌاضً فٌلسوف، هو (1650 – 1596) دٌكارت رٌنٌه :رواد المذهب العقالنً

 جاءت التً الغربٌة الفلسفٌة األطروحات من وكثٌر ،”الحدٌثة الفلسفة أبو”بـ ٌلقب فرنسً،

 صاحب هو (دٌكارت)و. الٌوم حتى تدرس زالت ما والتً ألطروحاته، انعكاسات هً بعده،

 وٌلٌم) قام (الحدٌثة الفلسفة تارٌخ) كتاب فً. “موجود أنا إذن أفكر، أنا“: الشهٌرة المقولة

 أربع (دٌكارت) لمنهج بؤن بداٌة فٌقول. الفلسفً (دٌكارت) منهج بوصف (راٌت كٌلً

 :وهً ،(المنهج عن مقال) كتاب من الثانً الجزء فً ُذكرت أساسٌة، قواعد

 

ا أقبل ال-  التسرع أتجنب أن ٌجب أي كذلك، أنه بوضوح أعرف لم ما حق، أنه على شٌبًا

 وتمٌز وضوح فً لعقلً ٌتمثل ما إال أحكامً فً أدخل وأال السابقة، باألحكام أتشبث وأال

 .شك كل معهما ٌزول

 وبمقدار المستطاع، بقدر كثٌرة أجزاء إلى أبحثها التً المشكبلت من واحدة كل أقسم أن -

ا ٌبدو ما ًٌا  .”الوجوه أحسن على لحلها ضرور

ا أصل حتى معرفة، وأٌسرها بساطة األكثر باألمور فؤبدأ أفكاري، أرتب أن- ا، شٌبًا  أو فشٌبًا

ا، أكثرها معرفة إلى بالتدرٌج، ا تعقٌدًا ا، مفترضًا ا، كان لو حتى ترتٌبًا ًٌا  ال التً األمور بٌن خٌال

ا بعضها ٌسبق  .”بعضًا

 على ٌجعلنً ما الشاملة والمراجعات الكاملة االحصاءات من األحوال جمٌع فً أعمل أن-

ا أغفل لم أننً من ثقة  .شٌبًا

 اإلجراءات مع تتشابه الفلسفٌة (دٌكارت) طرٌقة بؤن (راٌت كٌلً وٌلٌم) ذلك بعد ٌعقب

 :قاببلًا  أكبر بطرٌقة ذلك ٌشرح ثم. الرٌاضٌة المشكبلت حل فً المتبعة

 تكون أن ٌجب القضٌة أن ٌعنً ،(دٌكارت)لـ بالنسبة عدمه، من حق أنه على شًء قبول إن

ا ومتمٌزة بالكامل، واضحة  الواضحة القضاٌا العقل وٌفهم. وعبلقاتها تفصٌبلتها فً أٌضًا

، الهندسة، بدٌهٌات ٌفهم مثلما الحدسٌة، بالطرٌقة والمتمٌزة  الحواس تدركه شًء ال إذ مثبلًا



ا ٌكون مباشرة بصورة ا واضحًا  هو اإلحساس، ولٌس فالحدس، الطرٌقة، بهذه ومتمٌزًا

 .للمعرفة األول المصدر

 :فٌقول وفطرٌتها، األفكار عن أما

 التوصل ٌتم ال ٌقٌنٌة، معرفة كل علٌها تقوم التً والمتمٌزة الواضحة األفكار كانت ولما

 الفطرٌةإن األفكار فً ٌوجد أن البد مصدرها فإن الحسٌة، المبلحظة طرٌق عن إلٌها

 بالمعنى فطرٌة تكون “ولكنها المٌبلد، منذ العقل فً تكون ال (دٌكارت) عند الفطرٌة األفكار

 النقرس مثل معٌنة أمراض تكون بٌنما معٌنة، عاببلت فً فطري الكرم أن فٌه نقول الذي

 على إلٌها ٌُنظر التً باألفكار قابمة (دٌكارت) ٌقدم وال ”أخرى عاببلت فً فطرٌة والحصبة

 وقضاٌا الفكر، وقوانٌن الرٌاضٌات، بدٌهٌات واضحة بصورة تتضمن فهً. فطرٌة أنها

بذاتها؛ واضحة أنها على إلٌها ٌنظر أخرى
15
 تمتلك أن ٌجب العلة إن تقول التً الفكرة مثل 

 .الخاص بوجوده المرء ٌقٌن ومثل معلولها، من أكثر الواقعٌة الحقٌقة من

 :البرهنة فً وطرقنا أحكامنا فً الخطؤ مصدر عن ٌقول ثم

ا فالفكرة. اإلرادة من (دٌكارت) نظر فً الخطؤ وٌنشؤ ًٌا  حتى كاذبة أو صادقة تكون ال كانت أ

 برهانٌة بصورة ومتمٌز واضح هو فٌما أحكامنا حصرنا إذا ثم ومن  علٌها حكم إصدار ٌتم

 أفكار أو واألهواء االنفعاالت جرفتنا إذا لكن. الخطؤ فً مطلقًاا نقع ال فإننا حسٌة، بصورة أو

 كاف، دلٌل عنها لدٌنا ٌكون ال أحكام إلى ونصل علٌنا تنتصر أن إلرادتنا فسمحنا غامضة،

 .الخطؤ فً نقع فإننا

 :فٌقول ،(دٌكارت) فكر فً الشك إلى ٌتطرق ثم

 فٌه، الشك ٌمكن شًء كل فً الشك فً شرع أنه إذ بارعة، بطرٌقة (دٌكارت) فعله ما وذلك

 أن دون فٌه ٌشك أن ٌستطٌع ال ألنه ؛ مطلقة بصورة منه ٌقٌن على هو ما ٌكتشف لكً

ا، علٌه ٌطلق كما المنهجً، أو األول الشكً مذهبة هو وهذا) وجوده ٌفترض  أنه أي أحٌانًا

ا الواقع فً ٌكن لم (دٌكارت) أن ٌعنً وهذا ؛ اإلجراء من خالص نوع  أن وجد لقد. شاكًا

. بها الثقة عدم األفضل فمن ولذلك باستمرار، المرء تخدع أن ٌمكن الحواس
1617

 وجد ولذلك

ا الممكن من أنه (دٌكارت) ًٌا  العالم ووجود وأفكاره، وذاكرته، حواسه، شهادة فً الشك نظر

ا وجد فقد ذلك ومع. الرٌاضٌات صدق فً وحتى الخارجً،  وهو فٌه، الشك ٌمكن ال شٌبًا

ا أفكر، أنا“: الخاص وجوده واقعة  وٌمكن تلخٌص المذهب العقلً فً ما ”موجود أنا إذًا

 :ٌلً
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 : ٌلً ما فً تتمثل الدراسة هذه من نستخلصها التً النتابج أهم ومن

 . والتجربة الحواس ولٌست العقل األساسً مصدرها العقلٌٌن الفبلسفة عند المعرفة -

 . العقل خارج من تؤتً وال العقل، فً كامنة سقراط عند المعرفة تكون -

 . الخارجً العالم من تؤتً وال فطرٌة، قبلٌة اإلنسان عند المعرفة أن أفبلطون ٌرى -

 . والدته قبل اإلنسان عقل فً توجد قبلٌة معرفة هً دٌكارت عند الفطرٌة األفكار -

تتمٌز األفكار الفطرٌة عند دٌكارت بالبداهة والوضوح والدقة وال مجال للشك فٌها ألنها 

 .عقلٌة محضة

 ٌقٌنٌة غٌر المكتسبة المعرفة وأن العقل، نطاق عن خارجة معرفة أي ٌرفض دٌكارت -

 . للشك وقابلة

 أي الفطرٌة، األفكار فً تتضمن المعرفة أن كما الحقة، للمعرفة توصلنا الفطرٌة األفكار -

 . اآلخر منهما ٌخدم كل

 :الوجودي المذهب

 اإلنسان وممارسة أخبلقً، أو عقدي، موروث كل من التخلص إلى اإلنسان ٌدعو  مذهب

 الغرب وببلد خاص، بوجه فرنسا فً المذهب هذا وٌنتشر قٌد، أي دون مطلقة بحرٌة لحٌاته

ن إلحادي، مذهب اإلسبلم نظر فً المذهب هذا أن شك وال عام، بوجه ق اعتنقه مَال  من مرَال

 .العظٌم باهلل وكفَالر اإلسبلم،

 وهً القٌادة، بٌدها التً وهً ملحدة، واألخرى مإمنة، واحدة: مدرستان اآلن وللوجودٌة

ا فالوجودٌة األلسنة؛ على المتداول الوجودٌة بمفهوم المقصودة  .اإللحاد على قابمةٌة  إذًا

 حقٌقٌة ثورة بالتالً وهً الحٌاة فً المطلقة اإلنسانٌة بالحرٌة الوجودٌة الفلسفة تإمن

 للوجود فلسفٌة رإٌة "الوجودٌة. السابقة الفلسفات وجمٌع المتوارثة القٌم كل على متواصلة

 فً–  (م 1918 – 1914) األولى العالمٌة الحرب عقب – أوربا فً ظهرت اإلنسانً،

 ".فرنسا فً ثم أوالًا  ألمانٌا

 هذا فً جذورها بل جدٌدة حركة لٌست وتطبٌق كنظرٌة الوجودٌة أن فً شك ٌساورنا ال 

 ٌخاف ال المفكر أصبح الكنٌسة سلطة من أوربا تحررت وعندما القدم فً ضارب المضمار

 وجمٌع الدٌنٌة الحدود كل لنسف الحرٌة أجواء البعض فاستغل الخطٌرة خواطره نشر من

 والقسم بالنصرانٌة، المإمن الدٌنً القسم: قسمٌن إلى المدرسة هذه تنقسم. المجتمعٌة السدود



. اإلنسانً الوجود ماهٌة بٌان فلسفٌاًا  ٌحاوالن أنهما القسمٌن بٌن المشرك القاسم. الملحد

 –تلقفها ولقد والعالمٌة العربٌة الثقافة فً شهرة واألكثر المعروفة هً الملحدة الوجودٌة

 اإلٌدٌولوجً، الثقافً االختراق سلسة ضمن المسلمٌن من قلٌلة غٌر مجموعة- لؤلسف

 هذه تلغً. التربوي للتطبٌق مجمل بٌان مع القسم هذا لمرتكزات سنتعرض هنا ونحن

 ٌتغافل أن ٌمكن فبل المجتمع بمعطٌات ٌتؤثر اجتماعً ككابن اإلنسان خصوصٌات الفلسفة

 الروحٌة الصلة من اإلنسان تحرم الوجودٌة النظرة أن كما فٌه ٌعٌش الذي محٌطه عن

  الدٌنٌة للمضامٌن وزن أي تعطً فبل بخالقه

 اإلنسانً الوجود "أن على تنص أساسٌة فكرة على أوربا فً نبت الذي المذهب هذا ٌقوم

 وتصف بعدها، وال علٌها، سابق شًء ٌوجد وال ... الوحٌدة الٌقٌنٌة الحقٌقة هو الذي

 وتحدٌد أعماله خلق وٌتولى بإرادته وكٌانه ذاته ٌصنع أن ٌستطٌع بؤنه اإلنسان الوجودٌة

 أن وعلٌه إرادته، عن خارجة بقٌم أو بخالق ارتباط دون الحر باختٌاره وماهٌته صفاته

 كٌركا الدانمركً الكاتب إلى الوجودٌة مذهب بذور ترجع". "حٌاته تنظم التً القٌم ٌختار

 الذي هٌدجر مارتن األلمانٌان الفٌلسوفان فٌها وتعمق آراءه نمى وقد م1855-1813 جورد

 أن على الفبلسفة هإالء أكد وقد. م1883 عام المولود ٌسبرز وكارك م،1889 عام ولد

 " الموجودات فً المتحقق الوجود ظواهر دراسة هً بل عقلٌة، تجرٌدٌة لٌست فلسفتهم

 التً المدرسة لهذه منظر أكبر (م 1980 - 1905) سارتر بول جون الفرنسً الفٌلسوف  

 العشرٌن القرن من الثانً النصف فً أفكاره انتشرت. الثابتة والقٌم للدٌن وزناًا  تقٌم ال

 الدعوة: المجتمعات أنظمة من التام التحرر نتابج من. والشعر القصة مٌدان فً وخاصة

 اإلنسان، وتقدٌس العامة، بالمبادئ واالستهتار األدٌان، وتسفٌه الجنسٌة، لئلباحٌة العلنٌة

 الهدام المذهب هذا الصهٌونٌة الحركة استغلت. األخبلق مكارم ونبذ الجماعً، الِحس وقمع

 الضالة مآربها وتحقٌق النظام لزعزعة

 :التالٌة النقاط فً الوجودٌة الفلسفة فً الربٌسٌة التربوٌة المبلمح تظهر

 أساس الحدسٌة فالمعرفة سارتر ٌقول كما" الحقٌقة على بنٌت إذا فابدة أكثر الفلسفة تكون"

 .الكلٌة الفلسفة

 كً المحٌرة لؤلسبلة إجابة عن اإلنسان فٌها ٌبحث رحلة الحٌاة. الحٌاة فً الغاٌة هو اإلنسان

  الشك به ٌستبد وال ٌسعد

 أهداف ال الفرد ذاتٌة تحقق أن ٌجب الفصلٌة وأنشطتها التعلٌمٌة مناهجها بكل التربٌة

  كله البشري السلوك أساس األخبلق من التحرر المجتمع

 حدود ببل بالحوار والترحٌب العقل، وتمجٌد المسلمات، كل فً الشك تشجٌع



 وللوجود للعقل اللدود العدو هً بل األخبلقٌة والفضابل المطلق بالحق الوجودٌة تعترف ال

 الطالب كان لو حتى اإلذالل أو التوبٌخ أو العقاب استخدام المعلم على الوجودٌة تنكر"

 االستفادة بكٌفٌة أو بمقدار بل ٌتعلمونها التً المادة بحجم لٌست التربٌة أهمٌة ألن مخطباًا 

 " .ٌتعلمون مما

 .التثقٌفٌة الخبرات وجمٌع التعلٌمٌة الحركة محور هو المتعلم

 والتدقٌق للبحث التبلمٌذ أمام المجال فتح عن مسبولة الوجودٌٌن الفبلسفة رأي فً المدرسة"

 " .ٌرغبونه مجال أي فً

 " .فلسفته نشر فً المسرح ذلك فً بما واألدب، الفن استخدام الوجودٌة أجادت لقد"

 الشخصٌة صٌاغة إلى المإدي الطرٌق هو المادي الواقع من المستمد العملً الجانب

 والتخصصً المهنً التعلٌم الوجودٌة تهاجم. غٌرها عن المستقلة بذاتها، المإمنة اإلنسانٌة

 . الفرد ال المجتمع ٌخدم وهذا للعمل االختٌار فرص ٌقلل ألنه اإلنسان مستقبل ٌقٌد كان إذا

 التً الفوضى لتعالج كبٌر واضطراب طوٌل مخاض بعد الوجودٌة التربٌة جاءت لقد       

 إٌجاد فً النصرانً الدٌن وفشل الطاحنة الحروب اشتعال بعد الصناعٌة أوربا أصابت

 توجٌه فً عدٌدة جوانب فً الوجودٌة نجحت. العصر لقضاٌا مقنعة واستجابة وافٌة إجابة

 المشكبلت لتحل الوجودٌة النظرٌة جاءت. الفكرٌة وتوجهاتها الغربٌة للحضارة النقد سهام

 الغربٌون فقام واضطرابا غموضاًا  ازداد األمر ولكن النفوس فً الحٌرة ولتبدد الشك بمنهج

 فً الوجودٌة الفلسفة وتحلل خلل عن الطرف ٌغض أن ٌمكن ال المسلم الباحث. بتفنٌدها

 بهم وتدفع خاصة الشباب جٌل تنخر التً المذاهب أخطر من ألنها والعمل االعتقاد مٌدان

 الملحد أن رٌب ال النفوس؟ وتقر القلوب، تطمبن فكٌف والعزلة والقنوط، الشرك، هاوٌة إلى

 الحواس، مسلمات وأهمل الفطرة، شواهد وأنكر العقل، دالالت جحد قد خالقه ٌنكر الذي

 .الخالق بوجود تشهد بٌنات آٌات وجمٌعها المتواترة، الصادقة األخبار وجهل

 :سارتر بول جون

 فً الفلسفة درس. أستاذاًا  العملٌة حٌاته بدأ . فرنسً مسرحً ومإلف وروابً فٌلسوف هو

 فً سارتر انخرط فرنسا، مع النازٌة ألمانٌا احتلت حٌن. الثانٌة العالمٌة الحرب خبلل ألمانٌا

 .السرٌة الفرنسٌة المقاومة صفوف

 التً الوجودٌة، فلسفته أثرت وقد. فرنسا فً المثقفٌن من مجموعة رابد أصبح الحرب بعد

. 1964 عام لآلداب نوبل جابزة منح. الفترة تلك أدباء معظم على واسعة، شعبٌة نالت



 منها أكثر وحوار جدال موضوعات وكؤنها وبدت عنه باالنفصال شخصٌاته تمٌزت

 .ابتكاره من عالم فً أبطاله بوضع تمٌز أنه غٌر بشرٌة، مخلوقات

. طبٌعٌة عفوٌة بالمسرح عبلقته كانت فقد وبالتالً محترفاًا، مسرحٌاًا  مإلفاًا  سارتر ٌكن لم

 بٌن بالربط المحترف بها ٌتمتع التً القدرة تلك إلى أٌضاًا  ٌفتقر مسرحٌاًا، مإلفاًا  بوصفه وكان

 المشاهد ٌجعل الذي بالمعنى الشاعري التعبٌر قوة إلى ٌفتقر كان كما. مبدعٌهم وبٌن أبطاله

 .الدرامً البطل روح فً الدرامً العمق ٌبلحق

. الورطة أو المؤزق إلى أقرب حالة على بالتركٌز الدرامٌة سارتر موضوعات تمٌزت

 غرفة فً أو التـعذٌب غرف فً تدور" المنتصرون" "البلمخرج" " الذباب " ومسرحٌاته

 ٌبذله الذي الجهد حول معظمها وتدور. الذباب مصدره طاعون عن تحكً أو جهنم فً

 العالم فً التقلٌدٌة القوى من ٌنتج الذي والصراع ٌرغب كما وأسلوبها حٌاته لٌختار المرء

 وتشوٌهه وتشوٌشه به واإلٌقاع محاصرته وٌحاول مؤزق فً البطل ٌوقع الذي التقلٌدي

 اسـتخدامه فإن السارترٌة األخبلقٌة فً األولى الخطوة هً ووعٌها الحرٌة إدراك كان وإذا

 حرٌته ٌعً أن قبل فاإلنسان. الثانٌة الخطوة هو- التزامه - بها وتصرفه الحرٌة لهذه

 إلى منه األشـٌاء إلى أقرب أنه أي" مشـٌا "مجرد هو أو عدم هو الحرٌة هذه وٌستثمر

 .الممٌزة قٌمته له مشـروعاًا  ٌمسً حرٌته ٌعً أن بعد أنه إال. الحً الكابن

 سارتر ٌطرح (1959)" التونا سجناء"و (1956)" نكٌرازوف "األخٌرتٌن مسرحٌتٌه فً

 إلى أقرب تجعلها أخرى مسابل تتضمن مسرحٌاته أن غٌر. األهمٌة بالغة سٌاسٌة مسابل

 نتابج العنف، اسـتخدام شرعٌة: مثل مواضٌع ٌتناول فهو. السٌاسة إلى منها المٌتافٌزٌقٌا

 الشـٌطان : "أٌضاًا  مسرحٌاته من. والتارٌخ الفرد وبٌن والمجتمع، الفرد بٌن العبلقة الفعل،

 .ظـبلل ببل رجـال"و" واللورد

 :هٌدغر رائد الوجودٌة

 جنوب ولد ،(م1976 ماٌو 26 - م1889 سبتمبر 26) ألمانً فٌلسوف:هٌدغر مارتن 

 حتى األسقفً فرابورخ معهد فً البلهوتً تعلٌمه تابع ثم الثانوٌة، شهادة على حصل ألمانٌا،

" هوسرل "األلمانً الفٌلسوف أساتذته من وكان فراٌبورج، جامعة دخل ثم م،1909 سنة

ٌَّة، الربٌسً المنبع كان الذي الظاهرٌات مذهب أو الظاهرانٌة الفلسفة مإسس  وفً للوجود

 نظرٌة": بعنوان قدمها رسالة فً الدكتوراه، شهادة على (هٌدجر) حصل (م1914) العام

 الجامعة، مطابع نفقة على وُطبعت ،"السٌكولوجٌة النزعات فً الحكم
18

 العام وفً
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 عن التدرٌس بعملٌات للقٌام أهلته التً الرسالة وهً ثانٌة، دكتوراه رسالة قدم (م1916)

إسكوت دونس عند والمعنى المقوالت "نظرٌة"
19
. 

 

 

ٌِّن م1923 • ا ُع  (لهوسرل) خلفًاا عٌن م1929 عام وفً ماربرج، جامعة فً للفلسفة أستاذًا

 م1933 التقاعد، إلى أُِحٌل أن بعد (هوسرل) أستاذه من بتوصٌة الجامعة نفس فً أستاذه

ا انتخب  الحلفاء استعمر أن بعد التدرٌس من ُمِنع م1945 عام وفً الجامعة، لنفس مدٌرًا

 تستمدُّد  التً الموجودات وجود هو الوجود بؤن هٌدجر  ٌرى.للتدرٌس عاد م1951 ألمانٌا،

ا لٌس الوجود وهذا بها، الخاص وجودها من كلها  ٌُعطً ما هو بل الموجودات، من موجودًا

ه موجود كلَّ   ٌجعل إنطولوجً وجود فهو الموجودات؛ أعماق فً قابم كمبدأ وجودَال

 الخاص، وجودها خبلل من الموجودات وجود هو الوجود أن وبما موجودة، الموجودات

الوجود، إلى الموجود من ٌمضً البحثَال  أن هٌدغر رأى
20
 الوجود هو الوجود وهذا 

 فً هٌدجر فلسفة الموجود؟ هذا فماهٌة الوجود، فً األهم االرتكاز نقطةَال  باعتباره اإلنسانً،

لِها دة مجمَال دة األوجه، متعدِّ  بٌن وتواصل وكٌنونته، الكابن بٌن تواصل فهً الهدف؛ موحَّ

 .وتارٌخٌته الكابن زمانٌة بٌن وتواصل واآلخر، الكابن

   الوجودٌة رائد كٌركجارد سورٌن

 ألبوٌن واألخٌر السابع الطفل. الدٌنمارك عاصمة كوبنهاجن فً م1813 عام كٌركجارد ولد

 فً واألم العمر، من والخمسٌن السادسة فً الحال مٌسور األب كان فقد. السن بهما تقدمت

 اإلبن كان فقد. حٌاته فً فارقة عبلمة م،1838 عام والده موت كان واألربعٌن الرابعة

 سورٌن حٌاة وكانت. بالقلق ملٌبة مسٌحٌة عن له ٌكشف كان الذي األب، صحبة ٌرجح

 وٌقرأ المسرح ٌعشق بدأ ذلك، بعد أنه إال. مضطربة سطحٌة والده، وفاة حتى كٌرجارد

 ."هٌجل "و" شٌلنج "و" فخته "ل الفلسفً باإلبداع تؤثر. الشعراء لمشاهٌر كثٌرا

 سنوات، عشر بعد خطوبته وفسخ عنها تخلً لكنه. المحكمة مستشار ابنة رٌجٌنا أحب

 تبٌن الكتب، من العدٌد ألف. والفلسفٌة الفكرٌة رسالته طرٌق فً عابقا ستكون وجدها عندما

 شهر بعد مبكرة سن فً مات. والذاتً الوجدانً الجانب فٌها ساد للحٌاة، ومعالجته رإٌته

 م1855 عام العذاب من
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 :ٌقول كٌركجارد كتب

 هذا فً أوجدنً الذي من بالكون؟ المسمى الشا هذا ما. شٌبا أجد لم الوجود، تحسست كلما"

 "أحد؟ ٌسؤلنً لم ولماذا هنا؟ إلى أتٌت كٌف أنا؟ من وحٌدا؟ ٌتركنً واآلن العالم،

 بالعجز واإلحساس والٌؤس، بالقلق اإلنسان نفس تمؤل الحٌاة معقولٌة عدم أن كٌركجارد ٌرى

 :ٌقول كتب واحد، بعام كٌركجارد ٌموت أن قبل. واإلكتباب

 ٌلفظ وهو الموت، مع الرجل صراع إلى انظر. طفلها تضع وهً األم صراخ إلى استمع"

 "للسعادة؟ خلق قد ٌكون كذلك، وٌنتهً هكذا، ٌبدأ من هل: أخبرنً ثم. األخٌرة أنفاسه

 المتعة عن اإلنسان بحث. كٌركجارد ٌخبرنا كما والسعادة، للراحة ٌخلق لم اإلنسان

 ا فهم حاول.بالضٌاع اإلحساس عن الناتج واإلكتباب، القلق من هروب إال هو ما والسعادة،

 حتً القلق، من نعانً إننا. المرة الحقٌقة ألنهما. واإلكتباب القلق من هروب هناك لٌس لكن،

 البلشا، من الخوف الموت، من الخوف هو القلق، ألن. القلق ٌستدعً شا وجود عدم مع

"الوجود أضرب من ضربا بوصفها" الوجود العقابد  فهم حاول. العدم من الخوف
21
 

 

 : نقد

ضت هٌدجر فلسفة أن إال  مع بالتعاطف باتهامه فقط لٌس والنقد، الهجوم من للكثٌر تعرَّ

منها بحتة، فلسفٌة انتقادات بل النازٌة،
22
 

 اإلنطولوجً، الفرق مفهوم عبر والموجود، الوجود بٌن ما المفاصلة فً: األول االعتراض

ا هٌدجر ٌدرك هما أن جٌدًا ا بات أحدَال  من ٌدنو أن ٌستطٌع الوجود فبل اآلخر، عن غاببًا

ل الموجود وال ٌحترق، أن دون الموجود  نفسه وجد لذا الوجود؛ مجال إلى ٌرتقً أن مإهَّ

ا ا ٌجد أن مضطّرًا بٌنهما، ما جسرًا
23
 وأن المفترض، أُفقه الوجود ٌمنح أن له ٌتسنى لكً 

 وهذا اإلنسانً، الموجود وجود إال الجسر هذا كان وما موجودٌته، طاقة الموجود ٌوهب

 والشجر واألسد والنمر اإلنسان بٌن ما المفارقة هً ما: األولى زاوٌتٌن، من دحضه ٌمكن

ا النهاٌة فً اإلنسان ألٌس اإلنطولوجٌة، الزاوٌة من ا زٌدًا ا وخدٌجة وفاطمة وعبٌدًا  مثل تمامًا

 طرٌق عن اإلنسان استطاع لو ثم: الثانٌة خاصة، بؤسماء سمٌت لو والشجر واألسد النمر

 الوجود خصابص وبعض كموجود، الموجود بخصابص ٌتمتع أن الهٌدجري، المنفتح
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 الموجودات، جمٌع بل الموجودات، من اآلخرٌن بعض بها ٌتمتع أال أعلمنا فما كوجود،

.بٌنهما ما اإلنطولوجً الفارق ٌسقط عندبذ
24
 

 وجود أن ٌعتقد فهو مغالطة؛ هٌدجر ٌرتكب الهٌدجري المنفتح بصدد: الثانً االعتراض 

 كذلك، األمر كان وإذا وبه، فٌه نفكر وكؤننا وبنا، فٌنا ٌفكر وكؤنه بنا، ٌرتهن نفسه الوجود

 وجود إال لٌس النهاٌة فً الوجود أن وهو الموازي، المنطقً االستنتاج نستنبط أن فعلٌنا

ا هٌدجر ٌرفضه ما وهذا اإلنسانً، الموجود  اإلنطولوجً الفارق أن ٌإكد ألنه مطلقًاا؛ رفضًا

 الموجود  مفهوم.موجود هو وما الوجود بٌن وما حاضر، هو وما الحضور بٌن ما هو

 ٌنقصه كٌنونً وجود فوجودها وجودها؛ فً تختلف لكنها موجودة، كلها الكابنات اإلنسانً،

 كٌنونته، ٌعً فهو ٌختلف؛ اإلنسان وجود لكن ناقص، وجود وجودها وبالتالً الوعً،

 .الكٌنونة هذه وٌتجاوز

:المذهب النقدي  

 (دٌكارت) العقلً المذهب ودحض نقد على النقدٌة الترانسندنتالٌة كانط فلسفة قامت

 العقلً االتجاه عن المنبثقة المعرفة أن باعتبار . (وهٌوم لوك) الحسً- التجرٌبً والمذهب

 أن ذلك. استنباطً منطقً تفكٌر عن تنتج بل حسٌة، - تجرٌبٌة محتوٌات على تقوم ال

 العالم هذا معرفة وٌمكن قوانٌن، حسب منظم العالم أن اعتبروا التنوٌر عصر فً العقلٌٌن

 المعطٌات إلى اللجوء ودون صحٌحة مقدمات من انطبلقا المنطقً واالستدالل العقل عبر

 .كانط ٌرفضه ما وهذا ،(دٌكارت) احسٌة

 موقفهما فً وهٌوم لوك شارك أنه فرغم الحسً،- التجرٌبً للمذهب كانط بنقد ٌتعلق فٌما

 فً ووافقهما بالحدس، ندركها أولى مبادئ من الوقابع عالم استنباط محاولة من النقدي

 هً أنفسنا وعن العالم عن علٌها الحصول نستطٌع التً الوحٌدة المعرفة بؤن االعتقاد

 حول شكه مسؤلة فً خاصة هٌوم ٌوافق ال أنه غٌر. الحسٌة الخبرة على القابمة المعرفة

 هكذا. وتتناقض تنخدع أن ٌمكن الحسٌة انطباعاتنا أن هٌوم اعتبر حٌث المعرفة، هذه ٌقٌنٌة

 المذهب من تركٌب خلق من انطبلقا معرفٌة نظرٌة ٌإسس أن ما بطرٌقة كانط حاول

 من الحسً- التجرٌبً الشك تجنب أساس على وذلك العقلً، والمذهب الحسً- التجرٌبً

 .أخرى جهة من الجامدة العقلٌة العقٌدة وتجنب جهة،

 أي عن ٌتحدث لم أنه غٌر المعرفة، تحقٌق فً والخبرة الواقعً الحدث دور على هٌوم أكد

 ومنطق، نظام الطبٌعة فً أن رأوا قد العقلٌٌن، أن حٌن فً. الطبٌعة فً وعقلً منظم شًء

 أولى مبادئ من واستخبلصه الطبٌعً النظام اكتشاف الممكن من أنه ٌعتقدون جعلهم مما

 من مزٌج إلى حاجة هناك أن لكانط بدا المفارقة، هذه ولمواجهة. الوقابع إلى االلتجاء بدون

                                                           
   



 بنٌات ومؤل جهة، من التجربة معطٌات ومفهمة تنظٌم إلى تسعى رإٌة عبر والعقل، الوقابع

 .أخرى جهة من بالوقابع الفارغة العقل

 من ٌنشؤ أن ٌمكن ال خبرتنا على بنٌة وٌضفً ٌنظم ما كل إن القول إلى كانط انتهى وعلٌه

 وبتعبٌر. داخلنا من والمفهمة والبناء التنظٌم على القدرة هذه تكون أن من بد ال بل الخبرة،

 ٌمكن ال المنظمة القوة أن وبما. شًء ومن ذات من مإلفة ثنابٌة وجود كانط افترض آخر،

 نظرٌة فً الكوبرنٌكٌة الثورة كانت تلك. الذات فً تكون أن فٌجب الشًء، فً تكون أن

 هً التً األشٌاء عن ٌصدر ال خبرتنا وٌبنً ٌنظم ما كل إن أي. كانط عند المعرفة

  .أنفسنا من وإنما معرفتنا، موضوع

 قالت التً التقلٌدٌة العقٌدة رفضوا حٌنما العالم إلى اإلنسان نظرة وكبلر كوبرنٌك قلب فكما

 ذلك، مقابل فً ودافعوا، العالم، فً ٌتحرك ال الذي المركز فً هما واإلنسان األرض إن

 عكس نفسها وبالطرٌقة. الشمس حول ٌدوران واألرض اإلنسان إن تقول التً الفرضٌة عن

 بؤن القول إلى بالشًء، الذات تتؤثر عندما تحدث المعرفة إن قال الذي األساسً الرأي كانط

 وٌتكون وٌتؤلف ٌتشكل الذي هو نعرفه كما الشًء أن أي بالذات، ٌتؤثر الذي هو الشًء

 الكوبرنٌكٌة الثورة نفسه كانط سماها اإلبستمولوجٌة باالفتراضات النقلة هذه. الذات بطرٌقة

.كانط عند المعرفة نظرٌة جوهر كان وذلك. الفلسفة فً
25 

 

 العالم هذا ٌخلق الواقع فً إنه بل هو، كما الخارجً العالم ٌعكس ال العقل أن كانط بٌن هكذا

 من سلسلة إال إلٌنا تقدم أن تستطٌع ال العقل نشاط بدون فالتجربة. المنطقً تركٌبه حٌث من

 الذي السبب ››أن لنا شرح كانط أن غٌر. الفوتغرافٌة الصور مثل المتتابعة العقلٌة األحوال

 رٌاضٌا، عالما المادي العالم كون فً ٌكمن ال وعلمٌا منظما تفكٌرا العالم فً نفكر ٌجعلنا

 آلة فالعقل. رٌاضٌة بطرٌقة ٌفكر التفكٌر بعملٌة ٌقوم الذي العقل كون فً ٌكمن ما بقدر

 الكاتبة اآللة تطبع كما أو الكلمات الطبع آلة تطبع كما تماما العقلٌة األفكار تطبع منطقٌة،

 األمر نهاٌة فً العقل ٌقدمه الذي ذلك كان وأٌا العقل، ٌدركه الذي ذلك كان فؤٌا. الحروف

 تإلف التً العقلٌة البنٌات أو الصور لكون نظرا وعلمً، منطقً دابما فهو نفسه، إلى

علمٌة مبادئ على مبنٌة المعرفة
26. 

  :المذهب المادي

 األنطولوجٌة النظرٌات عن تختلف بذلك وهً. األحادٌة األنطولوجٌا فبة إلى المادٌة تنتمً

 المتعادلة، الوحدوٌة المثالٌة، الفلسفة المادٌة وتعارض. والتعددٌة الثنابٌة على المبنٌة

                                                           
25

 (573 ص). بٌروت. للترجمة العربٌة المنظمة. 2012. اسماعٌل حاج حٌدر. د ترجمة. الغربً الفكر تارٌخ. غٌلجً ونلز سكٌربك غنار  
26

 (130 ص) بٌروت . الحقٌقة دار . 1978. عبدالملك أنور ترجمة الفلسفة إلى مدخل : لوٌس جون  



 المدارس من الكبٌر العدد  رغم.الواقعٌة للظواهر األحادٌة التفسٌرات فً والروحانٌة

 تصنٌفٌن تحت تقع جمٌعها الفلسفات أن فٌقال منها، كثٌر بٌن الدقٌقة والفروق الفلسفٌة

 بطبٌعة ٌتعلق التصنٌفٌن لهذٌن األساسً واالفتراض. والمادٌة المثالٌة: متعارضٌن ربٌسٌٌن

: األولٌة األسبلة عن منهما كل بها ٌجٌب التً الكٌفٌة هو بٌنهما الجوهري والفرق الواقع،

 أو العقل أو فالروح للمثالٌٌن، بالنسبة «الواقع؟ منشؤ هو ما »و «الواقع؟ ٌتكون مم»

 هً المادة للمادٌٌن، وبالنسبة. لهم تابع والمادة األساس، هً (األفكار) العقل خصابص

 .المادة تجاه المادة فعل عن ٌنشؤ الذي التابع هً األفكار أو الروح أو والمادة األساس،

 تارٌخٌا طبقت التً البلمادٌة الفلسفات مع تعارضها فً للمادٌة األفضل الفهم ٌكمن ربما

 ما حول بشًء تخبرنا ال نفسها فالمادٌة ذلك، ومع. دٌكارت رٌنٌه بذلك واشتهر العقل، على

المادٌة األشٌاء لتصنٌف فعلها علٌنا ٌجب
27

 من واحد جانب فً عادة المادٌة تتمثل وعملٌا،. 

 .الفٌزٌابٌة

. الماضً القرن فً الحدٌثة الطبٌعٌة العلوم بظهور تشبعت و النظرٌة هذه انتعشت وقد

 نظرٌة و األرض طبقات علم أن فوجدوا. الطبٌعٌة العلوم لتفسٌر " العلمٌة المادٌة " فبرزت

 صور العقل و الحٌاة بان وسلموا. عظٌما تؤٌٌدا المادٌة الفلسفة ٌإكدان الحٌاتً االرتقاء

 الفٌزٌاء علم بنتابج األفكار هذه وقوٌت. األمر بداٌة فً حٌاة بدون كانت التً للمادة متطورة

 هذه محامً كبار أن من وبالرغم. المخ بحجم مرتبطة العقلٌة الحٌاة أن أبحاثه أكدت الذي

 ،( 1899 ـــــــ 1824 ) بشز ولودٌغ ( 1895 ــــــــ 1017) وات كارل أمثل من النظرٌة،

 األبحاث نتابج ظهور عقب ساد، االعتقاد أن إال المخ، حقٌقة توضٌح من ٌتمكنوا لم

 وظل. المادٌة الفلسفة لصالح حكمها أصدرت قد الحدٌثة الطبٌعٌة العلوم بؤن الطبٌعٌة،

 المادٌة الفلسفة بؤن عشر التاسع القرن نهاٌة إلى عشر السابع القرن من ابتداء سابداًا  االعتقاد

 . منطقٌاًا  و علمٌا مكان من للدٌن ٌعد لم وانه العلم عالم فتحت التً هً

 ولذلك محض مادي وجود الكون أن أولهما.فكرٌٌن اتجاهٌن فً ٌتجه المادي المذهب وكان

 إن: ٌقول اآلخر الفكري االتجاه كان بٌنما (هللا)كـــ مادي غٌر بوجود االعتراف ٌمكن ال

 .القٌوم و بالرب لبلعتراف ضرورة ال لذلك و مادٌة ألسباب الكونٌة الوقابع جمٌع

 االتجاه أما. قاطعاًا  نفٌا ٌنفٌه و هللا وجود ٌنكر المادي المذهب فً األول الفكري االتجاه إن

 عقب هللا، إلى ٌحتاج ال الكونً النظام بؤن ٌقول ولكنه وجوده ٌنكر ال فهو الثانً الفكري

 حٌن الرأي هذا عن ( 1778 ــــــــ 1774 ) والتٌر عبر وقد. األولى للمرة للوجود ظهوره

 ) " هٌوم " أما. بصانعها الساعة كعبلقة بكوننا فعبلقته هلل وجود من هناك كان إذا: قال
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 شاهدنا لقد: " وقال ، "ٌفٌد ال الذي المٌت اإلله " هذا رفض فقد ( 1776 ـــــــ 1711

 . " ٌُصنع وهو الكون نشاهد لم لكننا و تصنع وهً الساعات

 

 :نقد المذهب المادي 

 غٌر تدركه ال ما وأن الحواس، تدركه ما هو المادي أن البداٌة، فً ، المادٌة الفلسفة ادعت

ك ال وجزٌباتها الذرات ولكن موجود غٌر وبالتالً مادي  بالحواس ُتدرَال
28

 كتلة ال وبعضها ،

 . والمكان الزمان قوانٌن تحطم السوداء والثقوب ، محدداًا  نمطاًا  تتبع ال الذرة وحركة ، له

 ال الذي الشًء إنه أي ، موضوعٌاًا  وجوداًا  ٌوجد شًء كل بؤنه المادي تعرٌف أعٌد ثم، ومن

 أن ٌمكنها ال المادٌة الفلسفة فإن ، المعنى وبهذا ) به وعٌنا أو عقلنا على وجوده فً ٌعتمد

 نقطة إلى بنا ٌعود ما وهو ،( واقعنا فً موضوعٌاًا  تجلت إن مادٌة الغٌر العناصر تستبعد

 . البداٌة

ا فٌها مشكوكاًا  مسؤلة أصبحت المادة أزلٌة مسؤلة-  ًٌاّ  والطاقة طاقة إلى تتحول فالمادة . علم

ٌنة هٌبتها فً بقاءها أن تعنى للتحول وقابلٌتها . مادة إلى تتحول  على معتمداًا  كان المعَّ

 لٌست فهً ، إذن.الهٌبة تلك زالت الظروف تلك زالت فلما ، ذاتها عن خارجة ظروف

 فلٌس وٌتحول ٌتحلل ما وكل. آلٌة تكون أن تستحٌل ثم ومن نفسها على وجودها فً معتمدة

 ال التً المادة أنها إذن؟ األزلٌة المادة فما .حادث بالضرورة هو بل حادث غٌر بؤزلً

 ٌرى فلسفٌة مقولة فهً ، األذهان فً إال توجد ال مادة وهى. صفات وال لها خصابص

 .عالٌة تفسٌرٌة مقدرة لها أن أصحابها

 الفلسفة أن ٌفترض وهذا ، طبٌعً علم وإنما أٌدٌولوجٌة لٌست أنها المادٌة الفلسفة تدعً-

ٌرات كل بحصر قامت قد المادٌة  المتشعبة عبلقاتها فً ورصدها والموضوعٌة المادٌة المتغَّ

ًٌاّا مستحٌل أمر وهو. مقوالتها صحة وأثبتت  .علم

 وعبلقتها واألسباب والعناصر المتغٌرات كل حصر بعد ، ٌتطلب العلمً الواجب أن كما- 

 ،على سببٌة أسبقٌة وإعطاءه األخرى العناصر على ما عنصر غلبة إقرار ببعض، بعضها

 فً ٌحدث ما فإن ولذا .العلمٌة الناحٌة من مستحٌل أمر وهذا ، مرة كل العملٌة هذه تتم أن

 فهً ، واعٌة غٌر مادٌة بمٌتافٌزٌقا مسلحة الواقع تواجه المادٌة الفلسفة أن هو ، األمر واقع

 متجاوز ثابت مادي كل بوجود اإلٌمان إلى تستند وتعمٌمات كلٌات بوجود تإمن أو واعٌة

 أطروحات وهى. هذا كل رصد على قادر إنسانً عقل وبوجود ، وغاٌة هدف له لؤلجزاء

 العقل ومقدرات ، المادة صفات من لٌس والهدف والتجاوز فالثبات. مٌتافٌزٌقٌة نبٌلة،ولكنها

ا تفسٌرها الصعب من والتجاوز التعمٌم على ًٌا  بٌَّن حٌن البداٌة، من نٌتشه أدركه ما وهذا. ماد

                                                           
28

 105، ص2013 عبد الوهاب المسٌري،الفلسفة المادٌة وتفكٌك االنسان،دار الفكر آفاق معرفة متجددة،دط، 



 احتفظت المادٌة، العقبلنٌة ظهور بعد أي ، اإلله موت بعد حتى الغربٌة، األنطولوجٌا ان

 نادى وحٌن الهدف، ذي المتجاوز الثابت المادي بالكل اإلٌمان هذا هٌبة على اإلله بظبلل

 الحقٌقة عن البحث عن التخلً تعنً التً ، المٌتافٌزٌقا عن والتخلً تماماًا  اإلله ظبلل بإزالة

 الصٌرورة عالم المادي، لعالمنا متجاوزاًا  وعالماًا  ، والكلٌة الثبات تستدعى فالحقٌقة ، ذاتها

 إٌمانها من المادٌة الفلسفات انطلقت أن وبعد. الكامل والكمون والحلول الدابمة المادٌة

 حالة وفى. (الحركة قوانٌن) المادٌة للعناصر سببٌة أولوٌة تعطً فإنها ، هذا الراسخ

 أطار فً اإلنسان ظاهرة تفسٌر إلً نفسها المطلقة الصلبة المادٌة السببٌة تترجم ، اإلنسان

. (إلخ ... الجنسً والعنصر فورٌد االقتصادي، والعنصر ماركس) واحد مادي عنصر

 اختبار ٌعٌد ال المادي، اإلطار فً ، والرصد بالتجرٌب ٌقوم من أن القول عن وغنى

 العملٌة الحقٌقة أن ذكره ٌجدر ومما دابم بشكل صدقها ٌفترض فهو ولذا . مرة كل مقوالته

 .تقرٌبٌة

 

 والطرٌقة وجوانبها، الخبرات أنواع كل مع ٌتعامل أن ٌستطٌع وال محدود التجرٌبً العلم

 ، الكبٌرة المجموعات على أي المتوسط فً تنطبق نتابج وهى تقرٌبٌة، ذاتها التجرٌبٌة

 .بذاتها مفردة كل على ولٌس

 

 

 

(Pragmatism) :البراغماتً المذهب   

البراغماتٌة الفلسفة أصول ترجع   ترجع أصول الفلسفة البراغماتٌة الى  كتابات إلى 

 الخطٌب (م 95 – م35) وكونتلٌان الٌونانً المفكر (م.ق 475 – 535) هرٌقلٌتس

 باألدابٌة البراغماتٌة تسمى. (م 1910-18420) جٌمس وولٌم بٌرس شارلز و الرومانً

 مدرسة وهً التقدمٌة الفلسفة الحقاًا  البراغماتٌة الفلسفة أفرزت. والعملٌة والنفعٌة والذرابعٌة

 تعكس أن ٌجب ألنها للبٌبة مصغرة مرآة تكون أن على المدرسة دور على تإكد إصبلحٌة

 هذه ربطت. متجانسة متكاملة دٌنامٌكٌة منظومة فً المدرسة أسوار خارج الحٌاة أنشطة

 اختٌار فً الحرٌة من كبٌرا قدرا المتعلم إعطاء مع المجتمع بخدمة التربٌة الفلسفة

 حتى واألضواء الشهرة عالم إلى بها ودفع النظرٌة هذه معالم دٌوي جون رسخ. ممارساته

 القبانً إسماعٌل وقام. والعربً الغربً العالم فً انتشاراًا  الفلسفٌة المدارس أكثر من غدت

 هذه لنشر ضخمة وعملٌة علمٌة جهودٍد  ببذل- المصري المربً– (م 1963 – 1898)



 من وجعلها الغرض لذلك الحافلة حٌاته ونذر العربً الوطن أرجاء وسابر مصر فً الفلسفة

المعاصرة العربٌة التربٌة أولوٌات . 

 التفكٌر وخطوات والممارسة الخبرة مفهوم حول التقدمٌة المدرسة محاور جمٌع تدور

المشكبلت حل مهارة على القابمة العلمً  المشارٌع مبدأ وتبنً الدٌمقراطً المجتمع وخدمة 

 ما أحوج والمتعلم الماضً تجاوز ضرورة على أٌضاًا  وتإكد. التعلم وسابل من كوسٌلة

 بالخبرات المفعمة الفاعلة للحٌاة حاجته قدر على منها ٌؤخذ والغد الٌوم ثقافة إلى ٌكون

 التً التقلٌدٌة المدارس ضد تارٌخٌة فكرٌة بثورة قامت المدرسة هذه أن شك ال. الناجحة

 األخبلق بل القٌم بثبات المدرسة هذه تإمن ال. المهارات شؤن من وقللت بالمعلومات اهتمت

 المجتمع وزمن وضع حسب حقٌقتها تتفاوت فالقٌم المجتمع قناعات وفق تتحدد نسبٌة

 و المناهج فً النسبٌة والموضوعات للدٌن كبٌرة حاجة فبل هنا من. الفرد وقناعات

. الحسٌة بالممارسة ٌكون المعرفة لكسب الطرٌق أن الفلسفة هذه فً محور أهم. التعلٌمٌة

 الفٌلسوف هو روادها وأبرز العشرٌن القرن بداٌة فً أمرٌكا فً المدرسة هذه ظهرت

 األمرٌكٌة التربوٌة الساحة واكتسحت التقدمٌة الحركة نشطت. دٌوي جون: الشهٌر والمربً

 التعلٌمٌة العملٌة دعم إلى الضاغطة الحركة هذه دعت. م1945-1920 بٌن ما الفترة فً

 أن الواضح من. المتاحة واإلمكانات المتخصصة، والطاقات اإلنسانٌة الجهود من بمزٌد

 إلى العالً الجدل برج من الفلسفة وأنزلت النظري الفلسفً الجدل تجاوزت التقدمٌة الحركة

 العمل نور تر ولم المثالٌات دهالٌز فً تابهة الفلسفة كانت طوٌلة لفترة. الفعلً الناس واقع

 تغذت ألنها الفبلسفة عروق فً تختنق ثم تحتقن األفكار كانت ما وكثٌرا قلٌبلًا، إال اإلجرابً

التجارب عالم إلى طرٌقها تعرف أن دون من بالنظرٌات . 

 ٌقوم الذي العقٌم التقلٌدي التعلٌمً النظام سلبٌات على عارمة كثورة التقدمٌة المدرسة جاءت

 التقدمٌة المدرسة أكدت. الجامدة التعلٌم وطرابق المقرر والكتاب المعلم حول التمحور على

 :اآلتً على

 قاعدة إلى تسند التربٌة فلسفة. للتعلم مناخ أفضل المحٌطة البٌبة مع المباشرة الخبرة- -1

 وحل اإلبداع مبدأ على قابمة ممتعة تعلٌمٌة خبرات من ٌنتج الفعال التعلم أن وهً أساسٌة

 .المشكبلت

 أن إذ المتعلمٌن ٌناسب ال إطاره فً والتقوقع والمنهج المدرسً الكتاب على االعتماد--2

    .والشمول والخبرة والمرونة الحرٌة مبدأ أساس على ٌقوم أن ٌجب الجٌد التعلم

 طرح خبلل من للتعلٌم المناسبة األجواء وٌوفر ٌتٌح الذي اإلداري كالموجه المعلم- -3

 .اإلنتاجٌة المٌادٌن إلى المتعلمٌن اهتمامات وتوجٌه األسبلة



 به المحٌطة البٌبة عن ٌسؤل كٌف الطالب ٌتعلم بحٌث متعلم لكل الفردٌة الفروق مراعاة -4 -

 .الحٌاتٌة المهارات أهم من وهذه منها وٌستفٌد

 االجتماعً المحٌط عن تنعزل ال أن وعلٌها نفسها فً تنحصر ال أن علٌها المدرسة--5

 من أبعد إلى التقدمٌة المدرسة رواد بعض ذهب والٌوم بالمدرسة ٌحٌط الذي الخارجً

 ٌرٌد التً المواد من الدراسٌة البرامج جمٌع تكون أن: اقترحوا حٌث دٌوي جون أطروحات

 .كثٌرة انتقادات علٌه الجدٌد التوجه هذا أن الواضح ومن تعلمها وٌرغب دراستها المتعلم

 المشكبلت حل أسلوب على تركز أن ٌجب والمدارس متغٌرة نسبٌة والقٌم العلوم جمٌع- -6

 فً تتغٌر قد التً المعلومات ال التغٌٌر على تساعده التً بالمهارات المتعلم بتزوٌد تقوم وأن

 .المستقبل

 دٌوي جون

 وقد األمرٌكٌة المتحدة الوالٌات فً (فٌرمونت والٌة_برلنجتون) بمدٌنة دٌوي جون ولد

 شهادة على فحصل (هوبكنز جون) جامعة إلى انتقل ثم (فٌرمونت جامعة) فً تعلٌمه تلقى

 . الفلسفة فً الدكتوراه

 عمر أطال من هو انه ،وٌقال البراغماتٌة الفلسفة زعماء من وزعٌم وفٌلسوف مربً وهو

 و العلم)هما األمرٌكً الشعب من قرٌبتٌن كلمتٌن بلٌاقة ٌستخدم أن واستطاع الفلسفة هذه

 لوضع ٌطمح فهو علمٌة وفلسفة دٌمقراطً مجتمع لبناء ٌطمح دٌوي كان الدٌمقراطٌة فقد

 هو الصحٌح النظام أن دٌوي وبرأي . والمجتمع الجماعة قٌمة مع الفرد قٌمة فٌه توازن

 عبقرٌة تجلت وقد ، فٌه وٌعٌش إلٌه ٌنتمً الذي بالمجتمع الفرد بعبلقة المرونة ٌحقق الذي

 فً تطورت ،فالحٌاة والحٌاة والمجتمع التربٌة بٌن واعٌا ًاربطا ربطه فً دٌوي جون

 تكون أن ٌجب المدرسة أن وبرأٌه صناعً مجتمع األمرٌكً المجتمع وأصبح أوروبا

 سن عند تتوقف ال التً المستمرة التربٌة إلى دٌوي وٌدعو ، الحٌاة فٌه تدب صغٌر مجتمع

 هً بل األبد والى واحدة مرة تعطى جرعة لٌست فهً اللحد إلى المهد من فالتربٌة معٌن

 على فٌها ركز نظرٌة وله. به ٌوافٌنا جدٌد شًء دابما لدٌه العلم الن االستمرار إلى بحاجة

 بطرٌقة المشاكل وحل الٌدوي والعمل العمل خبلل من التعلم..وهً أساسٌة نقاط أربعة

 قاعة ولٌست مختبر هً المدرسة بؤن ٌرى وكذلك الطبلب مشاعر جرح دون سٌكولوجٌة

 صفحة وعقله ٌولد اإلنسان) بؤن ترى التً (لوك جون) نظرٌة دٌوي وٌرفض . محاضرة

 أن ٌعنً وهذا التفاعل على قابمة دٌوي برأي الصحٌحة فالعبلقة (الكتابة من خالٌة بٌضاء

 ، الذاتً والتعلم المشكبلت وحل الحوار على تعتمد التً هً المبلبمة التدرٌس طرٌقة

 التفكٌر مجرى تعترض عقبة أو عقدة من إشكالً موقف من ٌبدأ لدٌوي الحقٌقً والفكر



 مستمرة العملٌة فان وهكذا معها الفكر وتغٌر ثراء وتزداد وتغتنً باستمرار تتغٌر فالطبٌعة

 . التغٌر ٌعترٌه شًء فكل ثابتة المعرفة وال مطلقة حقابق فبل

 لحل مراحل خمس ووضع (المشاكل نحل وكٌف نفكر كٌف) سماه كتاب "دٌوي" وضع ولقد

 وهً المشكلة

 

  الحلول واقتراح الفرضٌات وضع_ 3 وتحدٌدها المشكلة تعرٌف_ 2  بالمشكلة الشعور 1_

 . والتعمٌم النظرٌة إلى الوصول_5 الفرضٌات اختبار أي التجربة من التحقق_4

 استفادت ولقد الدٌمقراطً والنظام العلمً التقدم بٌن الوثٌقة العبلقة على دٌوي أكد لقد

 علماء كل واستقطاب العقول وجذب التربٌة موضوع فً دٌوي جون أفكار من أمرٌكا

 قٌم واقتراح الحاضرة القٌم نقض مهمتها تشرٌعٌة سلطة الفلسفة دٌوي وٌعتبر ، األرض

 العلم نتابج تفسٌر أٌضا الفلسفة مهمة ومن الحٌاة فً الحاصلة التغٌرات تواكب جدٌدة

  . االختصاصً

 المتحدة الوالٌات تؤثٌره تعدى حٌث ، والحركة بالنشاط تعج دٌوي جون حٌاة كانت لقد

 الروسٌة الحكومة واستشارته عدٌدة لغات إلى كتبه فترجمت العالم بقٌة إلى وامتد األمرٌكٌة

 ، الٌابان من كبل محاضرا وزار ، تقدمٌة أسس على التعلٌمً نظامها لٌضع ثورتها عقب

 فً التربٌة توجه فً األثر أعمق وطرابقه لنظرٌاته وكانت ، المكسٌك ، تركٌا ، الصٌن

 النظر وجهة من البرجماتٌة نقد .بثقافتها والمتؤثرة االنكلٌزٌة باللغة الناطقة األمم سابر

 : الفلسفٌة

 هً الفلسفة جوهرها فً أنها ٌتبٌن حٌث المقارن بالمنهج سنبدأ ، الفلسفة لهذه نقدنا فً -1-

 :االٌلً زٌنون أسسها التً ، القدٌمة الرواقٌة

 عن فكرته دعابم ٌقوض ذلك فإن ، جدٌد من فٌها الحٌاة بعث لنفسه جمٌس ولٌم أباح فإذا

 ! قلٌل بعد سنوضح كما " القدٌم الحق " استبعاد

 لكٌانه المدمرة بالفوضى ٌصاب المجتمع فإن وإال ـ نسبٌة ولٌست ـ مطلقة قٌمة الحق- -2

 . الحرب بسبب المجتمعات من غٌره مع وبعبلقاته

 ولكنها ، كذلك بدت وإن جدٌدة فلسفة أمام لسنا فإننا ، المبادئ ثبات فً االعتقاد وبغٌر

 الخٌر فإن " الحدٌثة النضالٌة الروح إلٌها مضافاًا  " القدٌمة الرواقٌة للنظرٌة إعادة مجرد

 الذي المختار الشًء فً ولٌس وحدها االختٌار حكمة فً القدٌم الرواقً عند الحقٌقً



 الهدف إصابة فً لٌست فغاٌته الثور عٌن إلى ٌهدف القوس ضارب كمثل مثله " ٌصطفٌه

 !! " إصابته فً مهارته إظهار بل ، نفسه

 

 عن النظر بصرف ذاته فى النجاح على أي ـ العملً مظهرها فً هنا الحكمة تعلٌق إن

 تتنافس إذ بعضاًا  بعضها ٌؤكل الضارٌة الوحوش من غابة المجتمع من تجعل ـ الهدف إصابة

 : الفاضلة القٌم من قٌمة أي تحقٌق على إرادتها تتفق وال " الغلبة " و " التفوق " على

 . ذاتها فى الثابتة اإلنسانٌة الفضابل من وغٌرها واإلٌثار والعدل كالحق

 

 !؟ القدٌم تراثها على تعٌش الغربٌة الفلسفة أن ٌثبت جدٌد دلٌل أمام أخرى مرة نحن فهل

 

 تصوره " بها ٌختبر أداة مجرد أي ، عملً فرض هو إنما " الحق " أن جٌمس ولٌم ٌرى -3

 !! وجدٌدة قدٌمة إلى تنقسم الحقابق أن وٌرى ، السابق" 

ا ونراه ُ  خلطاًا  ٌخلط أٌضًا  ، " المنفعة " قالب فً ٌصبها حٌث واألهداف المبادئ بٌن معٌبا

 وتثبت اقتناع عن أوالًا  والعقٌدة بالفكرة اإلٌمان أي ، العكس ٌقتضً السلٌم التفكٌر بٌنما

 افتقاد عن فضبلًا  ، صعوبات من طرٌقنا فً قابلنا مهما بمقتضاها السعً ثم ، الذاتٌة بقٌمتها

 . السبلم علٌهم والرسل األنبٌاء منهج هو وهذا " المنافع" 

 أو الحق البراجماتٌة تعتبر أن وٌكفً " الفلسفة هذه تقٌٌم فً الطوٌل توفٌق الدكتور ٌقول

 فٌها ٌدفع الذي الثمن فً بل ذاتها فً تقوم ال قٌمتها ، األسواق فً المطروحة كالسلعة الخٌر

 ٌجد ولم ! زٌفها ٌثبت حتى للتعامل صالحة تظل نقد كورقة جٌمس ٌقول فٌما فالحق ، فعبلًا 

 التً السلعة إلى ٌنظرون كما الخٌر أو الحق إلى النظر فً غضاضة البراجماتٌة أصحاب

 وفى السٌاسة وفى األخبلق وفى الفلسفة فً األمرٌكٌة العقلٌة هً هذه ، األسواق فً تطرح

 29" مجال كل
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 ومراعاة والدقة واالنضباط كاألمانة الفضابل ببعض التقٌد من بالرغم: البلأخبلقٌة- أ 

 مع تعامله فً الرأسمالً تفٌد ولكنها ، لذاتها مقصودة لٌست ـ كفضابل ـ ولكنها المواعٌد

 . واإلعبلم الدعاٌة أسالٌب فً بوضوح " البلأخبلقٌة " وتظهر ، الغٌر

 .بالحروب الوثٌق االرتباط- ب 

 

 للمنافسة مصراعٌه على الباب فتح إن إذ ، اإلجرام وأظهرها : السلوكٌة االنحرافات- ج

 شرب فً أخرى بصورة االنحراف وٌتضح ، العنف تمجٌد شؤنه من والصراعات

 واقع من هروبٌة ظاهرة أنها وتفسٌرها " وغٌرها الهلوسة وعقارات والمخدرات المسكرات

 ." ترحم ال التً المرٌرة والمنافسة العنف

 فإن " ، البراجماتٌة الفلسفة ضإ فً ( النفعً ) التفسٌر من أٌضاًا  ( الدٌن ) ٌسلم ولم -4-

 ألن ؛ الدٌن قٌمة عن ٌسؤل من عند لها أهمٌة ال ونشؤته وأصوله الدٌن وجود شروط اعتبار

 . " ٌنتجه فٌما قٌمته

 :االنتقادات المذهب البراغماتً أهم

 األفكار الكتشاف منهج مجرد إنها إذ . الحقٌقة عن إٌجابٌا بحثاًا  لنا تقدم ال البراجماتٌة أن - 

 إال تهدف ال ألنها ، إٌجابً ال سلبً منهج وهذا . عملٌة آثار لها لٌست التً وهً ، الخاطبة

 كما ـ واالستبعاد . العملٌة اآلثار هذه لها تكون ال التً تلك ، الخاطبة األفكار استبعاد إلى

 . األحوال من بحال إٌجابٌا ولٌس الحقٌقة عن للكشف سلبً منهج ـ واضح هو

 جٌمس جٌمس " كان فقد ، المنفعة لفكرة المشروع غٌر االمتداد ذلك الباحثٌن بعض ٌبلحظ-

 حداًا  تبلغ الفضفاضة الروح هذه أن الحق ولكن ، أفقهم باتساع ٌفخرون والبراجماتٌون" 

 طرٌق عن الحقٌقة ٌعرفون كانوا عندما " النافع " لكلمة معنً كل على القضاء إلى ٌإدي

 قد البراجماتٌٌن أن إال ؛ " حٌوٌة " بحاجة ٌفً ما هو المتداولة اللغة فً فالنافع . المنفعة

 وال حتى ، شٌا على تدل معه تعد لم حداًا  الكثرة من بلغت معان الحاجة كلمة على أضفوا

 . ذاتها " النافع " كلمه

 نطلق أن الممكن من ولكن ، استمرارها على والعمل الحٌاة حفظ إلى ترمً حاجات فهناك

 ٌكون أن إلى بحاجة فالمرء : تنوعاًا  الوجدانٌة المٌول أكثر عن ٌعبر ما على " الحاجة " اسم

 . سعداء ٌحبهم من ٌرى أن والى ، ٌحب أن إلى بحاجة أنه كما ، محبوباًا  ، محترماًا 

 بحاجة والمرء . منهم سعادة وأقل تعساء اآلخرٌن ٌروا أن إلى بحاجة الحاقدون والغٌورون

 إلى كالحاجة وعقلٌة عاطفٌة حاجات هناك أن كما . النفس وخلود ، هللا بوجود اإلٌمان إلى



 تبلغ تناظرها التً " المنافع " و اإلنسان " حاجات " أن نبلحظ وهكذا ... والفهم المعرفة

 من ٌوضح ال أنه إلى األمر آخر ٌنتهً بالمنفعة للحقٌقة تعرٌف كل ٌجعل حدا التنوع من

 . شٌا أي طبٌعتها

 هً المنفعة بؤن القول ٌستتبع ال ذلك أن إال ، ما نحو على نافع " الحقٌقً " أن فً شك ال-

 ذهب وقد .للمنفعة اعتبار أي قبل " حقٌقً " ألنه نافع فالحقٌقً . الحقٌقة لتعرٌف أساس

 غٌر ، بالحاجة ٌفً ما بؤنها الحقٌقة ٌعرف البراجماتً المذهب بؤن القول إلى الباحثٌن بعض

 !براجماتٌٌن نكون أال هو الحقٌقة عن نبحث عندما إلٌه نحتاج ما أول أن

 أن هً الحقٌقة عن بالكشف أنفسنا نشغل عندما نضعها التً األساسٌة القاعدة أن ذلك ومعنى

 هذا إلى بحاجة ألننا بشًء وآمنا نفوسنا إلى الشك تطرق ولو ، للمنفعة اعتبار كل نصرف

 ، حقٌقً ألنه نافع الحقٌقً إن " نقول أخرى ومرة . له قٌمة كل إذن اإلٌمان لفقد ، اإلٌمان

 . " نافع ألنه حقٌقٌاًا  ولٌس

 من ٌجعل إذ فهو . الحقٌقة مع خاسرة لعبة ٌلعبون ـ البراجماتٌٌن بقٌة ومعه ـ جٌمس إن

 إن . بؤسره الحقٌقة مفهوم ٌرفض إنما ، ٌنفعنا بما االعتقاد فً االستمرار فً حقنا : الحقٌقة

 فماذا. خٌال ألي الباب فتح معناه الحقٌقة مفهوم مكان المرضٌة النتابج ذات الفكرة وضع

  أبله الواقع فً هو بٌنما ذكً بؤنه االعتقاد فً استمراره من أكثر اإلنسان ٌرضً أن ٌمكن

 . المتعة من قسطا اإلنسان معه ٌستشعر الذي السخف من بالكثٌر ملًء العالم ان

 نستطٌع حد أي فعند ، عملٌة نتابج من إلٌه تإدي ما أساس على ٌتم األفكار تقدٌم كان وإذا

 الطرٌقة أن ٌعتقد شخص هناك كان فلو ؟ األساس هذا على بناء معٌنة فكرة على نحكم أن

 أحٌاناًا  صحٌحة الفكرة هذه لكانت ، البنوك أحد على السٌطرة هً االقتصادٌة مشكبلته لحل

 أن بد ال المرء أن على ٌصرون البراجماتٌٌن أن إال . عملٌة نتابج من علٌها ٌترتب لما ،

  أٌضاًا  البعٌدة آثارها بل ، الفكرة على تترتب التً المباشرة النتابج مجرد ال حسبانه فً ٌضع

 قد البعٌدة النتابج مادامت ، الفكرة لهذه العملٌة النتابج نعرف أن نستطٌع ال إننا نقول قد وهنا

 ثم ، آخر وقت فً تفشل ثم ، معٌن وقت فً بنجاح الفكرة تعمل فقد . حد ما غٌر إلى تستمر

 تقٌٌم من نتمكن لكً نهاٌة ببل ننتظر أن علٌنا ٌنبغً أننا هذا ومعنى . ذلك بعد للنجاح تعود

 . النتابج هذه مثل إلى ٌفتقر أنه أم عملٌة نتابج له كانت إذا ما تقرٌر ومن ، اعتقاد أي نتابج

 جٌمس جٌمس إلٌه ذهب وما ، العلم مجال فً الحقٌقة عن البراجماتٌة النظرٌة تطبٌق أما -

 للحقابق نسفاًا  فٌبدو ، عملٌاًا  مفٌدة ألنها حقٌقٌة قضاٌا العلم قضاٌا أن من والبراجماتٌون

 ! أساسها من العلمٌة



 ترضٌنا أنها أو نافعة أنها ولمجرد برهان بدون صحٌحة واعتبارها معٌنة نظرٌة قبول إن

 أغلب فً هو فحسب المرضً الفرض إن . تماما العلمً الموقف نقٌض هو ، ما ناحٌة من

 . الخطؤ إلى الفروض أقرب األحٌان

 

 تعكس بذلك وهً . حد أقصى إلى " الفردٌة " من وتعلً ، الفرد على تركز البراجماتٌة إن-

 من بها ٌرتبط بما الفردٌة وهذه . عشر التاسع القرن فً أمرٌكا سادت التً الممزقة الفردٌة

 . االجتماعٌة والمهام والرقابة النظام تحمل عن عاجزٌن األفراد تجعل وغموض فوضى

 السوفسطابً الفٌلسوف وبٌن البراجماتٌٌن بٌن قربى أواصر جعلت التً هً الفردٌة هذه إن

 " شٌلر " كتب وقد " . جمٌعاًا  األشٌاء مقٌاس اإلنسان إن : " قال حٌن " بروتاجوراس" 

 الفردٌة األحكام فنتخذ ، بروتاجوراس فعله ما إلى أخرى مرة نعود أن علٌنا ٌنبغً " ٌقول

 هإالء أحد هو بروتاجوراس أن ننسى أن لنا لٌس لكن " . لنا بدء نقطة مفردٌن ألشخاص

 ، ومرٌح زابف هو ما العكر الماء فً ٌتصٌد لكً ، بالباطل الحق ٌخلطون كانوا الذٌن

 لو أننا " ثٌتاتوس " فً بحق أفبلطون الحظ لقد . الفلسفة أنقاض على الخطابة صرح وٌشٌد

 صدقها فً تعادل المجنون حجج بؤن التسلٌم ذلك معنى لكان ، بروتاجوراس بمبدأ سلمنا

 رأي عن حصافة ٌقل ال الكون فً رأي له ٌكون قد شؤنا الحٌوانات أحط وأن ، العاقل حجج

 .الحكٌم اإلنسان

 :خاتمة

  بعد هذا العرض لبعض المذاهب الفلسفٌة فاننا توصلنا الى نتابج جد هامة وهً أنّ 

 مضامٌنها فً تختلف وقد تتعدد قد الفلسفٌة المذاهب ان

 هً بل . بٌنها فٌما تتقارب وى تتفق ال انها ذلك الٌعنً لكن . ومنطلقاتها

 المقدمات ٌصل واالنسجام بالتماسك ٌمتاز بها خاصا فكرٌا نسقا تمتلك فلسفات

 علٌنا وٌنبغً وتبرره المضمون دلك تشرح ومنطقٌة متسلسلة حلقات فً بالنتابج

 اداك وهو واحد هدف فً تشترك انها اال الفلسفٌة المذاهب اختلفت مهما انه

 نحوها االنسان لتوجٌه الصحٌحة واالفكار المعارف وامتبلك المطلقة الحقٌقة

 على وٌنبغً االنسانٌة وانشغاالته الوجودٌة قضاٌاه لحل تحقٌقها عللى والعمل

 فٌما الفكرٌة المجهودات هده واستثمار المذاهب اصحاب مجهودات فردتثمٌن كل



 الٌنبغً كما واوضاعنا ومٌولنا قناعاتنا مع ٌتناسب بما حٌاتنا فً ٌخدمنا

 ومتطرفة عدوانٌة االخرى المذاهب باعتبار احكامنا فً والتعسف لمذهب التعصب

 تعبٌر عن وجهات اال ماهً الفلسفٌة المذاهب ألن . دلك شابه ما او متعصبة او

 خاطا مل هو ومنها صابب ماهو فمنها تختلف األراء أن وبما بالفبلسفة خاصة نظر

ٌّنة بسٌطة من مذاهب كثٌرة  النظر وجهات احترام دلك فبل ٌمنع الفلسفٌة، حتى أّن هذه ع

 .وكانت كلها بدون استثناء تضرب بجذورها العمٌقة فً الفلسفة الٌونانٌة 
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