
الفلسفٌةالكبرىالمذاهب 

الماديالبراغماتًالوجوديالعقلً الواقعً المثالً 

المذهب



المذهب المثالً 

:باإلنجلٌزٌة المثالية Idealism) ًهً موقف الفلسفة ف ،

إلى الفكر أو الوجود فلسفً نظري وعملً ٌرد كل ظواهر

ٌجعل من الفكر منطلقا لمعرفة الوجود أو الحقٌقة مؤكدا 
هو المذهب  .الواقع علىبكل معانٌه المثال على أسبقٌة

أفكار وصور عقلٌة، الكون القائل بأن حقٌقة

مصدر المعرفة، العقل وأن
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مثالً بتصوره عالما عقلٌا قوامه أفكار بمثابة النماذج فأفالطون

للموجودات الجزئٌة المادٌة التً فً عالمنا المحسوس، والعالم العقلً عنده 

.  هو الحق، أما العالم المحسوس فأشبه بالظالل

مثالً بقوله إن حقٌقة الشًء هً إدراك العقل له، وما ال ٌدركه باركلً و

. العقل عدم

. مثالً حٌن جعل المقوالت العقلٌة شرطا للمعرفةكانت و

مثالً حٌن قال إن حقٌقة الكون روح مطلق ٌعبر عن نفسه فً هٌجل و
الوجود
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و هً تؤكد على وجود عالم بذاته من المثل ٌقع خارج فكر البشر  :(أفالطون)االنتولوجٌة أوالواقعيةالمثالية 

.واألشٌاء
و هً ال تعترف بوجود الحقٌقة الخارجٌة وتعتبر أن الموجودات المادٌة ال وجود لها  :(بركلً)المثالية الالمادية

هو الوجود . الذهنٌة عنها وهذه األخٌرة نتلقاها من الفكر اإللهً مباشرة عبر األشٌاء تمثالتنافً الواقع بل فً 

المدركالوجود 
.  ، هو إنتاج محض للفكروحدوسترى أن كل ما نعرفه عن العالم، من مفاهٌم  :كانطأو النسبٌةالمتعاليةالمثالية 

:كانطوٌقول  ذهنٌة ولٌست  تمثالتإن ما أسمٌه مثالٌة متعالٌة للظواهر هو مذهب ٌعتبر أن هذه الظواهر هً "

"أشٌاء بذاتها ألن معرفة األشٌاء بذاتها أمر غٌر ممكن
" ذاتٌة"و. ألنها تجعل من المثال مبدأ للوجود" مثالٌة"إنها  .األنا و تقدم على أنها فلسفة :(فٌشته)المثالية الذاتية

.الفردٌة التمثالتأي أنها ترد حقٌقة العالم الخارجً إلى . ألنها تضع هذا المثال فً الذات األخالقٌة المطلقة
.ترد كل الظواهر المتعلقة بالوعً إلى نظام مطلق سابق على وجود اإلنسان :شلنغالمثالية الموضوعية

أن العقل  عقلٌوترىفكل ما هو عقلً واقعً وكل ما هو واقعً " تماثل بٌن الفكر والواقع :(هٌغل)المطلقة المثالثة

.عبر تطوره الخاص به ٌعبر عن تطور الواقع
ترى أن لٌس ما هو فكري واقعً فقط بل فعل التفكٌر ( :جنتٌلًجٌوفانً IdealismActual) المثالية الفعلية

 أٌضا

أنواع من المذاهب المثالٌة
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نتيجة 

أن المثالية مذهب فلسفي، يرى أن العقل هو أساس المعرفة وأنه هو الحقيقة النهائية، 

فالمادة مظهر تتبّدى فيه الروح، واألرواح هي الفاعل وهي التي تملك إرادة، كما يقول 
المذهب النقدي عند الفيلسوف كانت

المذهب الواقعي

هو المذهب الذي انتشر فً النصف الثانً من القرن التاسع عشر وبداٌات القرن العشرٌن إثر 

مجموعة من العوامل، وقد تمٌز بمجموعة من السمات أهمها االهتمام بفئات وطبقات الناس جمٌعها 

المجتمعوالموضوعٌة فً تناول 

تحت تأثٌر المزدوج لنهوض العلم و العقالنٌة " 18"ظهرت الواقعٌة على شكل اتجاه أدبً فً القرن 

الفلسفٌة كرد فعل على اإلفراط العاطفً و لم تكن لهذا المذهب أسس نظرٌة واعٌة فقد بدا بالرسم أوال 

 Chqine“" شان فلوري"ثم انتقل تأثٌره إلى األدب ثم انتقلت الدعوة إلى األدب عن طرٌق األدٌب 

Fleury ”, "أمٌل زوال " «Emille Zola  »فقد بلغ بالدعوة إلى الواقعٌة قمتها



:اتجاهاتها منها 

ٌصور أصحاب هذا االتجاه الحٌاة تصوٌرا اجتماعٌا بمختلف أبعاده و استعانوا : لواقعٌة الطبٌعٌة 

العصرٌة باعتبار أن العصر هو عصر العلم و الواقعٌة الطبٌعٌة تنفً عن  التجربٌٌنبالعلوم 

اإلنسان حرٌة اإلرادة و االختٌار و هً ترى اإلنسان حٌوانا تسٌره غرائزه و حاجاته العضوٌة و 

كل ما فً النفس اإلنسانٌة هو قابل للتحلٌل فالغدد و األجهزة العضوٌة هً التً تملً على اإلنسان 

" Emile Zola "األدٌب الفرنسً. إحساسه و أفكاره و سلوكه و من أبرز أعالم هذا االتجاه

إن الواقعٌة االشتراكٌة هً حصٌلة النظرة الماركسٌة إلى الفن و األدب و : الواقعٌة االشتراكٌة .3

هً تدعو إلى االلتزام بأهداف الطبقة العاملة و نضال فً سبٌل تحقٌق االشتراكٌة و تحتم الواقعٌة 

االشتراكٌة على الكاتب أن ٌأت فً تصوٌره للشر دواعً األمل فً التخلص منه فتحا لمنافذ 

"كوبسكًماي " الواقع و من ابرز رواد هذا االتجاه األدٌب  ترٌٌفالتفاؤل و لو أدى ذلك إلى 



:خصائص الواقعٌة و مبادئها 
الواقعٌون ٌهاجمون الطبقة الوسطى التً كان ٌدافع عتها الرومانسٌون .1

.ٌتخذ الواقعٌون مادة تجاربهم فً قصصهم و مسرحٌاتهم من واقع الطبقة الدنٌا .2
.ٌنتهً الكاتب الواقعً فً قصصه إلى نتائج تأٌٌدها العلوم فٌما توصلت إلٌه .3
الواقعٌون ال ٌحبون المبالغة و العناٌة باألسلوب ألنه فً نظرهم وسٌلة ال غاٌة و هم  .4

.ٌعطون األهمٌة الكبرى للمنطق
إن سلوكنا فً نظر الواقعٌٌن هو نوع من الخداع و الناس فً نظرهم منافقون فكل ما ٌبدوا  .5

خٌرا من األشٌاء لٌس إال برٌقا كاذبا فالشجاعة مثال و االستهانة بالموت هما لون من ألوان 

الٌأس من الحٌاة و الكرم مثال لٌس إال مباهاة و فخرا و االنتصار هو سلب للحقوق و احترام 

العلماء هو لون من النفاق سببه العجز عن الوصول إلى العباقرة فً مرتبتهم و الحب هو نوع 

.من أنواع األنانٌة
ٌرى الواقعٌون بأنه لٌست هناك قوانٌن و إنما هناك ظروف و لٌست هناك مبادئ و إنما  .6

هناك أحداث و الرجل المثالً فً نظرهم إنما هو ذلك الرجل الذي ٌحتضن األحداث و 

الظروف لكً ٌسٌرها



المذهب العقالني

البرهنة في األساسية األداة و ، للمعرفة األول المصدر هو العقل أن يرى فكري اتجاه هي العقالنية

 معارف فان وبالتالً ، فٌه الموجودة والضرورٌة القبلٌة العقلٌة المبادئ عن تنشا المعارف جمٌع الن ، التجربة ولٌس
 أفكاره جمٌع مصدر اٌانه ، االحكام وإصدار المعرفة ادراك بواسطتها االنسان ٌستطٌع ذهنٌة ملكة هالنعقلٌة االنسان

 انه فرد كل ٌعتقد اذ ، الناس بٌن توزٌعا األشٌاء اعدل هو العقل " : دٌكارت ٌقول الناس جمٌع لدى فطرٌة قوة وهو ،

 وبفضل ، نسبٌة ومعطٌاتها األشٌاء عالم فموضوعها الحواس اما ." بالفطرة الناس بٌن ٌتساوى.....الكفاٌة منه اوتً

 من تعلمته قد ، واوثقها األشٌاء اصدق انه على االن حتى تلقٌته ما كل ": قوله فً الحواس خداع ٌكتشف العقل

 التً العقلٌة المعرفة بان العقالنٌون وٌضٌف هذا."...خادعة فوجدتها الحواس هذه أحٌانا اختبرت انً غٌر الحواس

 مكان كل فً البشرٌة العقول كل على تعمٌمها ٌمكن ألنه شاملة فهً وصادقة كلٌة حقائق تعتبر العقل الٌها ٌتوصل
  يعتبر.البدٌهٌة العقلٌة األولوٌات من فهً وبالتالً الشك الٌه ٌتطرق ال ، ضرورٌا صدقا صادقة قضاٌا وهً ، وزمان

 المذهب هذا رواد من اليبنتز و سبينوزا و ،s ديكارت رنيه



المذهب الوجودي 

ٌرى الوجودٌون أن اإلنسان هو الموضوع الرئٌسً للتفكٌر الفلسفً ، وأن الوجود اإلنسانً هو 

مشكلة المشكالت وجوهرها ولذا كان اهتمامها بالرجوع الى الوجود الواقعً لإلنسان ومعاناته 

     وتجاربه التً تحدد ماهٌته
 لقد فرق جان بول سارتر بٌن وجود األشٌاء ووجود اإلنسان: للماهٌة الوجود سابق 

إن وجود األشٌاء هو الوجود فً ذاته أي عالم األشٌاء ، أو الظواهر الخارجٌة التً تقبل الدراسة 

العلمٌة والتجربة بحٌث ٌدركها العقل بما تتصف به من ثبات واطراد ، بسبب خضوعها لقانون 

 االطراد أي الحتمٌة

ٌتمثل فً الوجود وإنما الوجود اإلنسانً هو الوجود لذاته ، وهو ال ٌتمثل فً العالم الخارجً 

تتحدد معالم الوجودٌة فً كتابٌن هما الوجود والعدم لسارتر والوجود والزمان لهٌدغر اإلنسانً 

وتنقسم الى وجودٌة ملحة ومؤمنة ، وترة ان االنسان مشروع مستقبلً غٌر مكتمل وترى ان القلق     

هو المحرك   

 



المذهب المادي 

والمذهب المادي، بمدارسه الفكرٌة المختلفة، ٌقول كل موجودات العالم تتكون من المادة وال وجود 

بأن األشٌاء فً تحلٌلها النهائً  الذي ٌرىأبٌقور  أول أثر لهذا الفكر لدى ونجد لها خارج المادة، 

وقد قوٌت هذه النظرٌة فً القرن الثامن عشر حٌن . تتكون من أجزاء صغٌرة ال تخضع للمشاهدة
1770نظام الطبٌعة " كتابه  هولباخنشر  " . المادٌة فً القرن العشرٌن إلى فرعٌن وانقسمت 

وأخراهما ما ٌسمى . التً تعتبر الفلسفة الرسمٌة للعالم الشٌوعً" المادٌة الجدلٌة " أولهما : رئٌسٌٌن
.بالمذهب الطبٌعً

وظٌفة من وظائف الجسد المادي، " إن المادٌٌن ٌسلمون بوجود العقل ولكنهم ٌرون إن العقل محض 

أتاحت المادٌة األرضٌة الفرصة لإللحاد ألنها ترى أنه ال وجود  .الجسدوال وجود للعقل خارج 

وقد انتعشت هذه النظرٌة و تشبعت بظهور العلوم الطبٌعٌة الحدٌثة . لشًء خارج العالم المحسوس

أن  أولهما.فكرٌٌنالمذهب المادي ٌتجه فً اتجاهٌن " المادٌة العلمٌة " فبرزت . فً القرن الماضً

بٌنما كان االتجاه ( هللا)الكون وجود مادي محض ولذلك ال ٌمكن االعتراف بوجود غٌر مادي كـــ

    إن جمٌع الوقائع الكونٌة ألسباب مادٌة : الفكري اآلخر ٌقول



(الذرائعً) المذهب البراغماتً 

ا

البرغماتٌة مشتق  ولفظ,منفعةأو الذرائعٌة هً مذهب فلسفً ،ٌجعل من كل منطلق و مسلمة غاٌة لتحقٌق لبرغماتٌة ا
(وبٌئتهالحٌاة هً توافق بٌن الفرد ")دٌوي"بالٌونانٌة تعنً العمل و المزاولة وبحٌث ٌعتبر " براغما"من الكلمة 

إن أول مقٌاس ٌجعلونه مرجع فً و المنطلقات هو تحدٌد منعة علمٌة بحٌث ٌعتبرون الفكرة الناجحة :بالنتائجالعبرة 

هً التً ال ُتحقق منفعة عملٌة ومقابل ذلك أن الفكرة التً ال تحمل فً طٌاتها مشروع قابل إلنتاج آثار عملٌة ٌعتبر 

خرافة ، فالمعانً المٌتافٌزٌقٌة و المعتقد الدٌنً ال ٌكون مقبوال إال إذا حقق منفعة عملٌة وأعطت فائدة فً مجال 
,الحٌاة الدنٌا

بحٌث ٌعتبر المنهج الصحٌح هو ذلك الذي ٌحدد اآلفاق المستقبلٌة التً تحقق فٌها التناغم : بالنتائج الناجحةالعبرة 

العقلً بٌن تطلعات األفراد وأحالمهم ،أي أن حلول المشكالت ٌتوقف ،بحٌث ٌكون بالوقوف على نتائجها الملموسة 

إن آٌة النجاح وآٌة "))جٌمس"ونتائجها الحسٌة التً تترك أثر نافع فً الحٌاة وما دون ذلك فهو باطل لهذا ٌقول 
.(اإلخفاقالباطل 
بحٌث ٌعتبروا أن المقٌاس الصدق وسٌلة لتحقٌق أغراضنا الفكرٌة والعملٌة بحٌث شبهه : صدق ألنه نافعالصدق 

أن اإلنسان لٌس مصدر الحكم علً  إعتبروابالسلع ،التً تحدد قٌمتها بقدر ثمنها الذي ٌدفع فٌها فعال فً السوق ،كما 

إن ما ٌرشدنا إلً الحق )دٌوي "هو الصادق كما ٌقول  ذالكاألشٌاء بالصدق أو الكذب بل هو ما ٌرشد إلى الصدق 
حقفهو 


