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 بسم 
 الرحمن الرحيم
 

 مقدمه 
 
 

+مھا ومدارسھا، يھدف ھذا الكتاب إلى  التعريف بالفلسفة الغربية نشأتھا،  وأھم إع
وق1د ت1م .وأھم القضايا التي تناولتھا،وذلك من منظور نقدي يبين ايجابياتھا وسلبياتھا

تقسيم الكتاب إلى ث+ثة أبواب، يتناول الباب ا5ول الفلسفة الغربية القديمة ممثله فى 
 الفلس11فة اليوناني11ة، أم11ا الب11اب الث11اني فيتن11اول الفلس11فة الغربي11ة الحديث11ة ، أم11ا الفص11ل

  .الثالث فيتناول الفلسفة الغربية المعاصرة
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 نشاه الفلسفة اليونانية

:ھنالك رأيين أساسيين حول نشأة الفلسفة اليونانية  

إنھا ذات نشأة يونانية خالصة، أي أن الشعب اليوناني القديم ھ1و ال1ذي :الرأي ا:ول
فة، ولم يتأثر في ھذا ا<نشاء بأي شعب من الش1عوب ا:خ1رى المعاص1رة أنشأ الفلس

له، وبالتالي لم تلعب ھ1ذه الش1عوب أي دور ف1ي ھ1ذه النش1أة، ل1ذا أطل1ق أنص1ار ھ1ذا 
ويس11تدل أنص11ار ھ11ذا ال11راى ب11ان ). المعج11زة اليوناني11ة(ال11رأي عل11ى الفلس11فة اس11م 

م1ن كلمت1ي فيل1و اى محب1ه مصطلح الفلسفة ذو جذور في اللغة اليونانية فھ1و مك1ون 
كما يميز أنصار ھذا الرأي بين الفلسفة الت1ي ھ1ي عن1دھم غاي1ة . وسوفيا اى الحكمة

في ذاتھا ومستقلة ع1ن غيرھ1ا والحكم1ة الت1ي ھ1ي ش1كل م1ن أش1كال الفلس1فة ولكنھ1ا 
ومختلطة بغيرھا من المع1ارف كم1ا عن1د ) في الغالب الدين(وسيلة إلى غاية أخرى 

  ..ديمةالشعوب الشرقية الق

ھذا الرأي يض1مر نظ1رة عنص1رية ت1رى أن الش1عوب الوحي1دة الت1ي يمك1ن أن :تقويم
تن11تج فلس11فة ھ11ي الش11عوب ا:وربي11ة وإذا كان11ت العنص11رية م11ن خص11ائص أط11وار 

) النس11ب(التك11وين ا5جتم11اعي القبل11ي حي11ث من11اط ا5نتم11اء إل11ى القبيل11ة وح11دة ال11دم 
غل1ب مجتمع1ات الع1الم ق1د تج1اوز الحقيقي أو المتوھم فإن التط1ور ا5جتم1اعي ف1ي أ

إل1ى ط1ور ا:م1ة الت1ي من1اط ا5نتم1اء إليھ1ا ) العنص1رية(ھذه ا:ط1وار وخصائص1ھا 
غي11ر أن اس11تمرار ھ11ذه .الھوي11ة الحض11ارية ووعائھ11ا اللغ11ة 5 العنص11رية أو الج11نس

النظ11رة العنص11رية ف11ي أورب11ا إل11ى بداي11ة الق11رن العش11رين ك11ان ال11دافع ورائ11ه تبري11ر 
بي للمجتمعات الشرقية ب1دعوى نق1ل الحض1ارة لھ1ذه الش1عوب الت1ي ا5ستعمار ا:ور

التأثير المتب1ادل ) السنة ا<لھية(كما أن ھذا الرأي يقوم على إنكار قانون .تفتقر إليھا
  .أي أن أي مجتمع 5بد أن يؤثر في غيره ويتأثر بغيره

لش1عوب إن الفلسفة اليونانية ج1اءت كمحص1لة <س1ھامات العدي1د م1ن ا: الرأي الثاني
و5 ينفرد بھا شعب معين، فالفلسفة اليونانية ما ھو إ5 محصلة أخذ وتنمية وتطوير 
لما يسمى بالحكمة الشرقية القديمة أي أن اليونانيين القدماء قد أخذوا بذور المعرف1ة 

كم11ا أخ1ذ الع11رب والمس1لمون ف11ي . م1ن ھ11ذه الش1عوب الش11رقية ث1م نموھ11ا وطوروھ1ا
اليون1ان ونموھ1ا لت1ت+ءم م1ع مف1اھيم ال1دين ا<س1+مي  مرحلة تالية ھذه المعرف1ة م1ن
  .لتصبح فلسفة عربية إس+مية

:ويمكن إيراد العديد من ا:دلة <ثبات صحة ھذا الرأي منھا ما يلي   

وھي جزي1رة بھ1ا م1وانئ ) ةملطي(إن الفلسفة اليونانية بدأت بمدرسة أيونية  •
  .تجارية وذات ع+قات بالشرق
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+س11فة اليون11انيين ق11د زاروا الش11رق م11نھم ط11اليس إن أع11داد كبي11رة م11ن الف •
  .وأف+طون وبالتالي من غير المعقول عدم تأثرھم بأفكار الشرقيين

إن أغلب أفك1ار مدرس1ة أيوني1ة كان1ت موج1ودة عن1د الش1عوب الش1رقية مث1ل  •
فكره أن الماء ھو مبدأ الوجود عن1د ط1اليس كان1ت موج1ودة ف1ي ا:س1طورة 

الوج11ود عن1د ھي1رقليطس كان11ت موج1ودة عن11د  الفينيقي1ة وأن الن1ار ھ11ي مب1دأ
غي11ر أن الش11عوب الش11رقية كان11ت تس11لم بص11حة ھ11ذه . المج11وس ف11ي إي11ران

فأخ1ذ الف+س1فة ) أس1طورة(أو دلي1ل عقل1ي ) خرافة(ا:فكار دون دليل حسي 
أو أدل1ة عقلي1ة ) لتتح1ول إل1ى عل1م(ھذه ا:فكار فأوردوا عليھا أدلة تجريبي1ة 

  ).لتتحول إلى فلسفة(
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  )ملطيه(مدرسة أ5يونيهال
أول مدرس11ه فلس11فيه غربي11ه ظھ11رت ف11ي جزي11رة ملطي11ه أع+مھ11ا ط11اليس :تعريفھ11ا

  .اناكسمنيس اناكسمندريس ھيرقليطس
وقد اتفق ف+سفتھا على تناول مشكله الكون كيف بدا وكيف سينتھي وم1ا ھ1ي الق1وه 

وج1ودات على أن ھناك م1اده أول1ى ص1درت منھ1ا س1ائر الم االتي أوجدته، كما اتفقو
افترضوا أنھا 5 تخرج من اح1د العناص1ر ا5ربع1ه الم1اء الن1ار الت1راب الھ1واء الت1ي 
ترم1ز إل1ى ح1ا5ت الوج11ود الس1يولة الطاق1ة الص1+بة والغازي11ة، ولك1نھم اختلف1وا ف11ي 

                                        .ماھية ھذه المادة ا:ولى
  :طاليس

ن الماء ھو المادة ا:ولى التي صدرت منھا س1ائر افترض أ: الماء ھو المادة ا:ولى
،ولكن1ه ) س1كان الش1ام الق1دماء(الموجودات ،وقد س1بقه إل1ى ھ1ذه الفرض1ية الفينيقي1ون

دعم فرضيته بادل1ه منھ1ا م+حظت1ه أن الكائن1ات الحي1ة تنش1ا ف1ي البيئ1ة الرطب1ة عن1د 
ص1+بة ) م1اء(وان الم1اء يتح1ول إل1ى ح1ا5ت س1يوله . زيارته لدلتا الني1ل ف1ي مص1ر

ا:ش11ياء مليئ11ة ب11النفوس (كم11ا ينس11ب ل11ه قول11ه:بخ11ار الفلس11فة الحيوي11ة(غازي11ه ) ثل11ج(
وفى المقول1ة نج1د ب1ذور الفلس1فة الحيوي1ة القائل1ة أن ك1ل الموج1ودات حي1ه، ) وا5لھه

فالجماد فيه حياه كامنة والكائن الح1ي في1ه حي1اه نش1طه، وف1ى المقول1ة النف1وس تمث1ل 
ھ1ذه الفلس1فة ھ1ي مع1ادل .ه تمثل ا:رواح خارج الجسد ا:رواح داخل الجسد وا5لھ

التي تفسر كافه مظاھر الحياة با:رواح )الروحية(فلسفي لديانة عباده أرواح ا:جداد
المغنط1يس ح1ي 5ن (الخيرة والشريرة ،ولكن طاليس دعمھا بدليل حس1ي ھ1و قول1ه 

ائص اى أن الق11درة عل11ى تحري11ك ا:ش11ياء ھ11ي م11ن خص11) في11ه ق11وه تحري11ك الحدي11د
الكائنات الحية ،وللمغنطيس ھذه الخاصية ،إذا ھو حي، والمغنط1يس جم1اد، إذا ك1ل 

  .الجمادات حيه
  :اناكمندريس

ي11رى أن الم11ادة ا:ول11ى ھ11ي ال+نھ11ائي ا5بي11رون ويرم11ز ل11ه ب11دائرة تض11م :ال+نھ11ائي
  .العناصر ا5ربعه

                         
  :ال+نھائي عبر ث+ثة مراحلوتنشا الموجودات عن ھذا :المراحل الث+ثة

مرحله ال+نھائي الذي 5 يحده شي 5ن كل الموج1ودات في1ه و5 يتمي1ز في1ه : ا:ولى
  )العدم ا:ول(شي 5ن الموجودات كانت مختلطة ببعضھا البعض 

الوج1ود (مرحله اتحاد العناصر ا5ربعه وخروجھا منه بفع1ل حرك1ه الدوام1ة: الثانية
  )ا:ول اى الخلق

مرحل11ه فن11اء الموج11ودات وفس11رھا ب11التكفير ع11ن خطيئ11ة الم11ي+د بالفن11اء اى  :الثالث11ة
  )العدم الثاني اى الموت(مفھوم الخطيئة ا5صليه 

  .و5 توجد عنده مرحله البعث كما في ا:ديان السماوية فالوجود عنده دائري
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كم1ا ك1ان م1ن رواد نظري1ه التط1ور العض1وي الت1ي تفت1رض أن : التطور العض1وي 
الحية تتطور من الكائنات ا:دنى إلى ا:على فقرر أن جميع ا<حياء كانت  الكائنات

  .أشبه با:سماك وان ا<نسان تطور عن نوع من ا:سماك
  :اناكسمنيس

افت1رض أن الھ1واء ھ1و الم1ادة ا:ول1ى ب1دليل أن الھ1واء 5 : الھواء ھو المادة ا:ول1ى
  .ا:شياء يحتاج إلى حامل وله قدره على النفاذ والتغلغل في كل

وفسر وجود الكائنات بالرجوع إل1ى حركت1ي التك1اثف التماس1ك : التكاثف والتخلخل 
بالبرودة والتخلخل التفكك بالحرارة وعندما يتخلخل الھواء يتحول إلى ن1ار وعن1دما 
يتكاثف يتح1ول إل1ى م1اء وعن1دما يتك1اثف الم1اء يتح1ول إل1ى ت1راب وأورد دلي1ل ھ1و 

  .ر الكون كائن حي يتنفس الھواءحركه الشھيق والزفير حيث اعتب
  :تقويم عام

أثارت المدرس1ة مش1كله البح1ث ف1ي طبيع1ة الك1ون :معرفه الطبيعة كشرط لتسخيرھا
5ن الطبيعة طرحت و5 تزال تطرح مشكله تسخير الطبيع1ة لتحقي1ق الغاي1ات وھ1و 

  .ما يقتضى أو5 معرفته
رس11ة ف11ي مض11مون أم11ا عل11ى مس11توى الح11ل ف11+ تكم11ن قيم11ه المد: الم11نھج العق+ن11ي

ا:فك11ار الت11ي طرحتھ11ا فق11د س11بقتھا إليھ11ا الش11عوب الش11رقية القديم11ة ولك11ن ف11ي كيفي11ه 
طرحھا 5ن ھذه ا:فكار كانت مختلطة عند الشرقيين بأساطير فدعمتھا بادله عقلي1ه 

  .لتحولھا إلى فلسفه  أو مختلطة بخرافات فدعمتھا بادله حسية فحولتھا إلى علم
كما أن المدرسة خلطت بين الفلس1فة وال1دين ال1ذي : علم والدينالخلط بين الفلسفة وال

والعل1م ال1ذي يبح1ث ف1ي )بدايت1ه نھايت1ه الق1وه الت1ي أوجدت1ه(يبحث ف1ي ماھي1ة الوج1ود
  ).ضوابط الحركة(كيفيه الوجود

كم1ا أن قولھ1ا بم1اده أول1ى ص1درت عنھ1ا س1ائر :المادة ا:ولى ووحده ا:صل القبل1ي
القبلي اى أن للقبيلة أصل واح1د تنح1در من1ه يتمث1ل  الموجودات ھو انعكاس لواقعھم

في صله الدم وھى صله ماديه ومعنوية كما أن مفھوم الخطيئة ھو انعكاس للمفھوم 
القبلي للعدالة واقتصاد الندرة حيث يتحدد نصيب معين من الصيد لكل فرد واعتداء 

  .اى فرد على نصيب غيره يترتب عليه ھ+ك ھذا الفرد
والمدرسة ا:يونية أھ1م ممثل1ي م1ذھب الوح1دة المادي1ة ف1ي الفلس1فة :  يةالوحدة الماد 

مثل (اليونانية وھو مذھب يرى أن المادة وحدھا ذات الوجود الحقيقي أما ما سواھا 
حيث نجد ط1اليس . فما ھو إ5 انعكاس للمادة ليس له وجود حقيقي) الفكر أو الروح

قوم به كل شيء ھو الماء، ث1م نج1د يرجع جميع ا:شياء إلى مبدأ واحد ظھر عنه وت
اناكس11منيس ي11ذھب إل11ى أن مب11دأ ا:ش11ياء ھ11و الھ11واء، ث11م نج11د ھي11رقليطس ي11رى أن 

  .ا:شياء جميعاً صدرت عن مبدأ مادي ھو النار
  
  

  ھيرقليطس
  فلسفته:أو5



 (7)

افت11رض أن الن111ار ھ111ي الم111ادة ا:ول11ى وق111د س111بقه إلي111ه : الن11ار ھ111ي الم111ادة ا:ول111ى
فارسيه قديمه ولكنه دعم ھذا ا5فت1راض ب1دليل مض1مونه أن  الزرادشتيه وھى ديانة

وبالت1الي يج1ب أن تتص1ف ) اى ھو صفه كمال للموجودات(التغير ھو مبدأ الوجود 
به المادة ا:ولى ولم1ا كان1ت الن1ار ھ1ي أكث1ر العناص1ر ا5ربع1ه تغيي1را فھ1ي بالت1الي 

  .المادة ا:ولى
ض أن الن11ار تنطف11ئ وتش11تعل كم11ا افت11ر: الطري11ق إل11ى اعل11ي والطري11ق إل11ى أس11فل

بحساب فعندما تنطفئ تتحول إلى ماء وجزء من الماء يتح1ول إل1ى ت1راب ب1الطريق 
إلى أسفل وعندما تشتعل تتصاعد ا5بخره لتكون السحب الت1ي تش1تعل فتتح1ول إل1ى 

  .                                            ا:جرام السماوية وھو الطريق إلى اعلي
وال11نفس ا5نس11انيه تكون11ت ب11الطريق إل11ى أعل11ى ،اى عن11د تح11ول : نس11انيهال11نفس ا5

ا5بخره إلى ماء ثم نار ،ويزداد نصيبھا من الص1+ح والعق1ل بمق1دار اتجاھھ1ا للن1ار 
  والجفاف، كما يزداد نصيبھا من الفساد والجھل بمقدار اتجاھھا إلى الماء والرطوبة

يقول انك 5 ( ن اكتشفوا قانون التغيروكان ھيرقليطس من أول الف+سفة الذي: التغير
  ) .تنزل إلى النھر مرتين

وقد استند ھيرقليطس إلى مفھوم الجدل  الذي مض1مونه أن التغيي1ر ي1تم م1ن :الجدل 
خ+ل ص1راع المتناقض1ات وجع1ل ھ1ذا الج1دل قانون1ا كلي1ا للوج1ود، وعب1ر ع1ن ھ1ذا 

  ).أن الحرب ھي أبو ا:شياء(بقوله 
  تقويم عام

الف+سفة الذين اكتشفوا قانوني التغي1ر و  لوكان ھيرقليطس من أوائ: لالتغير والجد
  . الجدل

لكن قوله بالج1دل كق1انون كل1ى أدى إل1ى إنك1ار ق1انون ع1دم التن1اقض :إنكار المنطق 
  .احد قوانين المنطق ا5ساسيه

ك11ذلك يق11ول أن الوق11ائع المادي11ة مض11لله 5ن الم11ادة متغي11ره ،و5 : اس11تبعاد الح11واس
ھ1ا ب1الحواس :نھ1ا ش1ھود س1يئة ب1ل بالعق1ل، وبالت1الي فص1ل الح1واس ع1ن يمكن فھم

  .العقل، وابتعد عن التجربة واكتفى با5فتراض العقلي
  
  
  
  
  
  
  

  المدرسة ا5يليه

  اكسانوفان: أو5
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( رفض  اكسانوفان التشبيه اى ا5عتقاد ب1ان ا<ل1ه يش1به البش1ر يق1ول:رفض التشبيه
تھم، ف11التراقيون يتص11ورونھم ش11قر البش11رة أن الن11اس يتص11ورون ا5لھ11ه عل11ى ش11اكل

  ).زرق العيون وا:حباش يتصورونھم سود البشرة

كما رفض القول بتعدد ا5لھه الذي كان س1ائدا ف1ي عص1ره حي1ث :رفض تعدد ا5لھه
  .لكل نشاط انسانى اله فللزراعة اله وللحرب اله وللفن اله وھكذا

الوج11ود اى أن لTل11ه وح11ده غي11ر أن تص11وره لTل11ه ق11ائم عل11ى وح11ده :وح11ده الوج11ود
وج11ود حقيق11ي أم11ا ب11اقي الموج11ودات فوجودھ11ا وھم11ي ومص11در اعتقادن11ا بوجودھ11ا 

  )الكل واحد والواحد ھو ا<له(خداع الحواس يقول

  بارمنيدس:ثانيا

اى رغم التعدد والتنوع (أما بارمنيدس فيقرر أن الوجود واحد:الوجود واحد مستمر
  .مستمر اى 5 بداية أو نھاية له)ه واحدفي ظاھر الكون ا أن الكون في باطن

  كذلك استبعد المعرفة الحسيه فوصف ا:عين وا:ذان بأنھا مضلله:استبعاد الحواس

  زينون:ثالثا

ل1ه مغالط1ات قص1د بھ1ا إنك1ار التع1دد بإنك1ار المعرف1ة الحس1يه :إنكار المعرفة الحسيه
  .الدالة عليه ،وإنكار الحركة التي تقوم علي ھذا التعدد

من ھذه المغالطات افتراض أن حبه قمح ف1ي ح1ال :طه حبه القمح وشوال القمحمغال
وقوعھا على ا:رض ليس لھا صوت، بينما شوال القمح المكون من عدد كبير م1ن 
حبات القمح  إذا وقع فان له صوت، ولما كانت الحبة جزء من الشوال فان1ه أم1ا أن 

  شوال القمح صوتايكون لحبه القمح صوت كشوال القمح أو أن 5 يحدث 

كما أن له مغالطات ضد الحركة منھا إننا 5 نستطيع أن نقطع مس1افة :إنكار الحركة
  .ما :ننا نقطع عددا 5 متناھيا نمن النقاط التي تتألف منھا ھذه المسافة

  تقويم:رابعا

وح11ده (المدرس1ة ا5يلي1ة  ھ1ي أول ممث1ل لم1ذھب الوح1دة الروحي1ة: الوح1دة الروحي1ة
فلسفة اليونانية والقائم على أن الفك1ر والعق1ل أو ال1روح وح1دة الوج1ود في ال)الوجود

فما ھي إ5 تجلي لھذا الفكر أو ) مثل الظواھر وا:شياء المادة(الحقيقي أما ما سواه 
حي1ث نج1د اكس1انوفان يق1ول الك1ل واح1د والواح1د ھ1و . العقل ليس لھا وج1ود حقيق1ي

د مستمر غي1ر ح1ادث و5 قاب1ل للفن1اء ا<له كما نجد بارمنيدس يقول أن الوجود واح
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وق1د ت1أثر . واعتبر الحركة والتغير والتنوع مظاھر وھمية مصدرھا خداع الحواس
  .بھم أف+طون خاصة بارمنيدس

وترتب على قولھم بالوحدة الروحية إنكارھم للوج1ود الحقيق1ي : إنكار المادة الحركة
  .للمادة والزمان والحركة وا<حساس كوسيلة لمعرفتھم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفيثاغوريه

  :فلسفتھا:أو5
اظھر الفيثاغوريون تناقض1ات التفس1ير الم1ادي للوج1ود : نقد التفسير المادي للوجود

الذي قال به ا5يليون، وأھم ھذه التناقضات انه إذا كانت الم1ادة ا:ول1ى تش1ترك م1ع 
ت، اى كي11ف ب11اقي الموج11ودات المادي11ة فكي11ف تك11ون مص11در وج11ود ھ11ذه الموج11ودا

  .تكون سابقه عليھا في الوجود فمبدءا الوجود مبدءا غير مادي
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فمبدءا ا:شياء ھو ا:عداد ،والمقصود بذلك أن اخت+ف ا:ش1ياء : كل ا:شياء أعداد
5 يرجع إلى مادتھا بل إلى اخت+ف إشكالھا، وا:شكال عندھم تس1اوى ا:ع1داد 5ن 

كان1ا ) عل1م ا:ش1كال أو الكي1ف(و الھندس1ة ) علم ا:عداد أو الك1م(علمي الرياضيات 
شيئا واحدھا حينھا ،و5ن ا:عداد اليونانية القديمة عبارة عن نقاط ترتب في أشكال 
ھندسيه وأوردوا دلي+ على ذلك بان اخت+ف ا:نغام الصادرة من القيثارة 5 يرج1ع 

وس1مك  ،بل إلى اخ1ت+ف ط1ول) العصب(إلى اخت+ف المادة التي صنع منھا الوتر 
  .  ھذه ا:وتار

وي1رى الفيث1اغوريون أن م1ن ا:ع1داد ص1درت : كيفيه ص1دور ا:ش1ياء ع1ن ا:ع1داد
إذ الخط1وط نق1اط (،ومن النقاط صدرت الخط1وط ) 5ن ا:عداد عندھم نقاط(النقاط 
إذ المس11طحات عب11ارة ع11ن خط11وط ( ، وم11ن الخط11وط ص11درت المس11طحات)متص11لة
لمجس111مات عب111ارة ع111ن مجموع111ه إذ ا( ، وم111ن المس111طحات المجس111مات)متص111لة

، وم1ن المجس1مات ص1درت ا:جس1ام وعناص1رھا ا5ربع1ه، وم1ن حرك1ه )مسطحات
  .ا:جسام تكون العالم الكروي ومركزه ا:رض

كم11ا ق11ال الفيث11اغوريون بأض11داد عش11ره أساس11يه منھ11ا الف11ردي : ا:ض11داد العش11رة
  ...والزوجي والوحدة والتعدد والمذكر والمؤنث

كم11ا ق11دموا تفس11يرات عددي11ه للموج11ودات فرم11زوا للعق11ل :ج11ودالتفس11ير الع11ددي للو
بالواحد :نه ثابت وللظن با5ثنين :نه تردد بين رأيين وللوقت بالسبعة ال1ذي يقاب1ل 

  .أيام ا:سبوع كما كانت لھم نظريات ھندسيه مثل مثلث فيثاغورث
أخ1رى كما اخذوا من الموسيقى مبدأ التناس1ب وطبق1وه ف1ي مج1ا5ت :مبدءا التناسق 

الحرارة والبرودة ( كالطب فصحة الجسم ھي محصله تناسب للخصائص ا5وليه له
  .وقد سبقھم إلى مبدأ التناسب الطاويين في الصين القديمة...) والجفاف والرطوبة

  :تقويم عام:ثانيا
تكمن أھميه المدرسة في أنھا اكتشفت أھميه الرياضيات في دراس1ة العل1وم : التكميم

  ).اى تحويل الكيف اى الصفة إلى الكم اى ا:رقام(ال بالتكميم فكانوا أول من ق
ولكنھم خلطوا بين العدد الذي ھو تجريد ذھن1ي 5 وج1ود :الخلط بين العدد والمعدود

له إ5 في ذھن ا<نسان ،والمعدود الذي ھو شيء ذو وجود موضوعي خ1ارج عق1ل 
  ).عدد(عداد أ) المعدود(ا<نسان، ويتضح ھذا الخلط عند قولھم ا:شياء 
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  فلسفه التعدد
  :انبادوقليس:أو5

سمي العناص1ر ا:ربع1ة بالج1ذور ا:ربع1ة واعتبرھ1ا متس1اوية ف1ي : الجذور ا:ربعة
وحرك11111111111111ه ھ11111111111111ذه العناص11111111111111ر ت11111111111111تم بفع11111111111111ل ق11111111111111وتي . القيم11111111111111ة

  .وھما متساويتين للعناصر ا5ربعه)الكراھية(والتفريق)الحب(التجميع
  :وتتكون ا:شياء خ+ل أربعه مراحل::شياءتكون ا

  .سيادة قوه التجميع حيث تكون كل ا:شياء مندمجة في كره-1

  .الصراع بين قوتي التجميع والتفريق فتتكون الموجودات-2

  .سيادة قوه التفريق فتنفصل ا:شياء عن بعضھا وتفنى-3

  .سيادة قوه التجميع مره أخرى= 4
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أن أجزاء الجس1م الح1ي وج1دت بالص1دفة متفرق1ة ث1م  ا5نتخاب الطبيعي كما افترض
  .توحدت بطرق مختلفة لكن لم تبقى إ5 أصلح الطرق

  :اناكساغوراس:ثانيا
ق11رر أن الم11ادة ا:ول11ى ليس11ت واح11ده ب11ل ع11دد 5 متن11اھي م11ن ب11ذور :ب11ذور ا:ش11ياء

  .ا:شياء غير مدركه بالحواس بل متصوره بالعقل
لب1ذور كان1ت مختلط1ة ف1ي م1زيج أول1ى اس1ماه كما افت1رض أن ھ1ذه ا: المزيج ا:ولى

البانسبرميا وقد تحرك بواسطة عقل كوني فحدثت ا:شياء ثم انفصل ھذا العقل عن 
  .جميع ا:شياء

  تقويم عام:ثالثا
وض11ع انب11ادوقليس بع11ض ا5فتراض11ات كا5نتخ11اب ) : التجريب11ي(الم11نھج العلم11ي 

ي العص1ر الح1ديث التحق1ق الطبيعي والبقاء لWصلح ، حاول بعض علماء ا<حياء ف1
من صحتھا اى تحويلھا من مجال الفلسفة إلى مج1ال العل1م كم1ا ف1ي نظري1ه التط1ور 
العضوي عند داروين و التي تعرضت 5نتقادات حتى من داخ1ل عل1م ا<حي1اء ذات1ه 
كما ھو ماث1ل ف1ي تط1ور عل1م الھندس1ة الوراثي1ة وإثبات1ه أن لك1ل ك1ائن ح1ي خريط1ة 

  .وراثية خاصة
م انكس11اغوراس الم11نھج التجريب11ي فق11د فس11ر س11قوط ني11زك ف11ي منطق11ه كم11ا اس11تخدا

  .بأنھا ظاھره طبيعيه) أيجوس بوتاموس(
غي11ر أن انب11ادوقليس فس11ر الوج11ود الموض11وعي بن11اءا عل11ى :التفس11ير ا5ل11ى للوج11ود

  ).القصد(الصدفة الذاتية التي مرجعھا قصور في المعرفة و ا5راده 
ناكساغوراس للعقل الكوني تصور مادي فھو كما أن تصور ا:التصور المادي للعقل

  .يختلط وينفصل عن ا:شياء وھما من خصائص ا:جسام المادية
  

                                       
  الفلسفة الذرية

  :لوقيبوس:أو5
اخذ بما تظھره التجربة الحسيه من وجود ذرات صغيره عالقة في :الذرات والفراغ

ليس واحدا بل مقسما إل1ى ذرات 5نھائي1ة الع1دد تتح1رك  الھواء فافترض أن الوجود
في فراغ مع م+حظه أن ماراه لوقيبوس ليس ذرات :نھا 5 ت1رى ب1العين المج1ردة 

  .إنما رأى جزيئات الغبار
وي11رى لوقيب11وس أن م11ن تجم11ع ھ11ذه ال11ذرات تتك11ون ا:ش11ياء وم11ن : ح11دوث ا:ش11ياء

  .يحدث بالصدفة حسب تصورهانفصالھا يحدث فنائھا وھذا التجمع وا5نفصال 
  .والمعرفة تحدث بان ترسل الذرات إشعاعات تؤثر على النفس:المعرفة

  :ديمقريطس:ثانيا
الحقيقة تنقس1م ( اتفق مع لوقيبوس في أرائه وعبر عن ھذا بقوله:الوجود وال+وجود

  ))فراغ(و5 وجود) ذرات( إلى وجود
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لك1ون 5ن ا5خ1ت+ف ب1ين وھ1و يش1به ال1ذرات بح1روف ھج1اء ا:كيفيه تكون ا:ش1ياء

-3الش1كل-2الحج1م-1:ا:جسام يرجع إلى اخت+ف الذرات المكونة لھذه ا:جسام في

الترتيب،كما أن اخت+ف الكلمات يرجع إلى اخت+ف الحروف المكونة لھا -4الوضع

  ).عم-مع(أو الترتيب) ث-ت(أو الوضع)ع-ا(أو الشكل) ب-ا(في الحجم
وعية اى الموج1ودة ف1ي ا:جس1ام وھ1ى نف1س كما ميز بين الصفات الموض1:الصفات

والصفات الذاتية اى الت1ي 5 توج1د ) الحجم،الشكل،الوضع،الترتيب(صفات الذرات 
  ...)الطعم، اللون، الرائحة(إ5 داخل ذھن ا<نسان

كما ع1دل نظري1ه لوقيب1وس ف1ي ا<حس1اس فق1ال أن ا5ش1عه الخارج1ة م1ن :ا<حساس
  .بعدنا عن المدرك الحسي الذرات تتأثر بالھواء لذا تضعف كلما

  :تقويم عام:ثالثا
تق1دمت الذري1ة ب1العلم الطبيع1ي خط1وه إذ  ك1ان تحلي1ل الوج1ود :تقدم العلوم الطبيعي1ة

قبلھم يقف عند تحليله إلى الحا5ت ا5ربعه فأضافوا تحليله إلى ذرات وھو م1ا ظ1ل 

ون إلكت1ر( حيث اكتشف روزرفورد التركي1ب ال1داخلي لل1ذرة1911مستمرا إلى عام

رغ11م أن تص11ورھم لل11ذرة في11ه كثي11ر م11ن ا:خط11اء كق11ولھم أن ) بروت11ون ني11وترون
  .الذرات تختلف في الحجم والشكل

  
  
  
  
  

  
  السوفسطائيه

تم اشتقاق ا5سم من اللفظ اليوناني سوفسطوس وتعنى : تعريف بالسوفسطائيه: أو5
رس11ة ك11انوا المعل11م أو معل11م البي11ان ف11ي اللغ11ة اليوناني11ة 5ن اغل11ب ف+س11فة ھ11ذه المد

يعلم11ون الن11اس الب+غ11ة والج11دل، وق11د لح11ق ھ11ذه الكلم11ة التحقي11ر ف11ي عھ11د س11قراط 
وأف+طون :نھم ك1انوا يح1اولون كس1ب الخص1م بك1ل الوس1ائل ع1ن طري1ق الت+ع1ب 

  .اللفظي
  نظريه المعرفة: ثانيا

وق11د اس11تندت إل11ى نظري11ة معرف11ة حس11ية تجع11ل الح11واس وس11يلة : حس11ية المعرف11ة 
ن معرف1ة الوج1ود م1ن خ+لھ1ا ، غي1ر أن المعرف1ة الت1ي تم1دنا بھ1ا المعرفة الت1ي يمك1

والذاتي ھو ما يوجد داخل  عقل ا<نسان م1ن أفك1ار ( الحواس 5 بد أن تكون ذاتية 
والنسبي ما 5 يفھم إ5 ( ونسبية ) وانفعا5ت وبالتالي ما يتغير بتغير عقول ا:فراد 
ضع للتغير والتطور بتغير المكان منسوبا إلى زمان معين ومكان معين وبالتالي يخ

  ) . والزمان 
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  :نظريه القيم:ثالثا
  :ا:خ+ق-ا

تتغي1ر ( ذاتي1ه_ كم1ا المعرف1ة_ ذھب السفسطائيون إل1ي أن ا:خ1+ق:طبيعة ا:خ+ق
، ومعيارھا الحواس 5 العقل ، )تتغير بتغير المكان والزمان( ، نسبيه)بتغير ا:فراد

المادي11ة و الحس11يه كالمش11رب والمأك11ل ( اتفھ11ي  وس11يله لغاي11ة ھ11ي إش11باع الرغب11
  ).5  المعنوية أو الروحية... والملبس 

فالطبيع111ة ا5نس111انيه ھ111ي الس111عي <ش111باع الرغب111ات الحس111يه ، : الطبيع111ة ا5نس111انيه
وا:خ+ق تتناقض مع ھذه الطبيعة ا5نسانيه :نھا محاوله لكبح ھذه الرغبات، وھى 

اع ھ1111ذه الرغب1111ات، بخ1111+ف م1111ن وض1111ع الض1111عفاء ال1111ذين يعج1111زون ع1111ن إش1111ب
  .ا:قوياء،والسعادة ھي إشباع الرغبات المادية أو الحسيه

 :الجمال-ب
( نسبي ) يتغير بتغير ا:فراد ( ذاتية ونسبية الجمال وبنو على ھذا أن الجمال ذاتي 

  ) .يخضع للتغير في المكان والتطور خ+ل الزمان
لف1ن ظ1اھرة إنس1انية اى م1ن إب1داع كما رتبوا على القول بان ا: الفن ظاھره إنسانية 

ا<نسان، وان مرجع القيم الجمالية اتفاق الناس في زمان ومك1ان معين1ين، وھ1ذا م1ا 
ونفوا اى مصدر الھي ) . ا<نسان معيار كل شئ ( يتضح في مقولة بروتاجوراس 

أو مقدس للفن كما ھو معتقد الشعوب الشرقية واليوناني1ة القديم1ة القاتل1ة بوج1ود ال1ه 
  .مال يلھم الفنانين للج

فالفن عند السفسطائية ليس موھبة إلھية بل ھو مھ1ارة مكتس1بة : الفن مھارة مكتسبة
  . بالخبرة والتعلم

  
  

  سقراط
  نظريه المعرفة: أو5

وأنھ1ا ذات طبيع1ة . يرى سقراط  أن المعرفة فطريه كامنة في نفس أو عقل ا<نس1ان 
  ).5 تتغير بتغيير الزمان والمكان(  مطلقه ) 5 تتغير بتغير ا:فراد(موضوعيه

  نظريه القيم:ثانيا
  ا:خ+ق-ا

كامنة في نف1س أو (مطلقه) كالمعرفة(يرى سقراط أن ا:خ+ق :ا:خ+ق فطريه كامنة
5 تتغير (  مطلقه) 5 تتغير بتغير ا:فراد(وأنھا ذات طبيعة موضوعيه. عقل ا<نسان 

  ).بتغيير الزمان والمكان
طبيع11ة ثانوي11ة : كم11ا ي11رى أن11ه يمك11ن تقس11يم الطبيع11ة ا5نس11انيه إل11ي:الطبيع11ة ا5نس11انيه

وطبيعة أساس1يه يتمي1ز فيھ1ا ا<نس1ان ع1ن ). الغريزة(يشترك فيھا ا<نسان مع الحيوان
  ).العقل(غيره 

( عل11ى الغرائ11ز) الطبيع11ة ا5ساس11يه( وبالت11الي ف11ان الس11عادة تق11وم عل11ى س11يطرة العق11ل
  )الطبيعة الثانوية
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ولم1ا كان1ت ا:خ1+ق كامن1ة ف1ي نف1س ا<نس1ان ترت1ب : الرزيلة جھ1لالفضيلة معرفه و
معرفه بھذه ا:خ+ق الكامنة ف1ي نف1س ا<نس1ان ، والرزيل1ة  يعلى ھذا أن  الفضيلة ھ

ھي جھل بھذه ا:خ+ق الكامنة، فمن ع1رف الخي1ر فعل1ه 5 محال1ة و5 يفع1ل الش1ر إ5 
  .من جھل انه شر

  الجمال-ب
( سقراط فقد ذھب إلى أن المعايير الجمالية موضوعية  أما: الجمال عقلي 5 حسي 

ومص11در ھ11ذه الموض11وعية أن العق11ل واح11د عن11د ك11ل ) اى 5 تتغي11ر بتغي11ر ا:ف11راد 
( وھو ھنا يرفض الموق1ف السفس1طائي الق1ائم عل1ى أن ھ1ذه المع1ايير ذاتي1ة . الناس 

تغي11ر ومص11در الذاتي11ة عن11دھم أن الح11واس تتغي11ر ب) تتغي11ر بتغي11ر عق11ول ا:ف11راد 
  .ا:فراد

كم1ا رأى أن ق1ول السفس1طائيين ب1أن الح1واس والل1ذة ھ1ي مص1در : الجمال الباطني 
المع11ايير الجمالي11ة ي11ؤدي إل11ى الت11دھور الفن11ي و5 يص11لح <يج11اد  ف11ن أص11يل ، كم11ا 

5 الجمال الظ1اھري ) جمال النفس ( اعتبر أن الجمال الحقيقي ھو الجمال الباطني 
  ) .جمال الجسم والشكل ( 
كما اعتبر أن الفن وسيلة لغاية أخ+قية : لفن وسيلة لغاية أخ+قية  5 غاية في ذاته ا

اى أن وظيفة الفن خدمة ا:خ+ق وليس غاية في ذاته  وھو ھنا يرفض مذھب الفن 
  .للفن الذي يفصل  الجمال عن ا:خ+ق 

  :تقـــــــــويم:ثالثا
+ق والمعرف1ة بقول1ه الفض1يلة خل1ط س1قراط ب1ين ا:خ1:الخلط بين المعرفة وا:خ1+ق

غي11ر العق+ني11ة ف11ي الفع11ل  بمعرف11ه والرزيل11ة جھ11ل وبالت11الي تجاھ11ل دور الجوان11
ا5نسانى  فقد يعرف المدمن مث+ أن اشرب الخمر شر لكنه 5 يكف ع1ن ش1ربھا 5 

  .لجھله بأنھا شر بل لعدم توافر ا5راده لديھا
لموضوعية في المعايير الجمالية  حاول سقراط  أن يعيد ا: تأكيد موضوعية الجمال 

  .على أساس العقل والتي ألغاھا السفسطائيين على أساس الحواس 
كم11ا ح11اول أن يؤك11د ا5رتب11اط  ب11ين الق11يم الجمالي11ة : الخل11ط ب11ين الجم11ال والخي11ر 

كرد فعل ( وا:خ+قية بعد أن فصل السفسطائيين بينھما لكنه تطرق في ھذا التأكيد 
لينتھي  إلى الخل1ط ب1ين القيمت1ين ب1د5ً م1ن الق1ول ب1ان الح1ل   من الموقف السفسطائي

( وتمي1ز ) 5 خلط ( الجدلي  للع+قة بين القيم ا:خ+قية والجمالية ھي ع+قة وحدة 
  .)5 فصل 
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  أف+طون
  :نظريه الوجود: أو5

عالم المثل ذو : أف+طون الوجود طبقا لنظريه المثل القائلة بان للوجود قسمانتناول 
الوجود الحقيقي، والع1الم المحس1وس ال1ذي ھ1و مج1رد ظ1+ل وإش1باع تح1اكى المث1ل 

والعق1ل أو . وليس له وجود حقيقي، ومصدر اعتقادنا بكون1ه حقيق1ي خ1داع الح1واس
  ما يقابل العالم المحسوسالنفس ھى ما يقابل عالم المثل ،أما الجسد فھو 

  نظريه المعرفة:ثانيا
  : أن المعرفة تتدرج عبر درجات: درجات المعرفة

  ). الوھم مثل إدراكي لظل شيء (ا<حساس -1

  ) .ا<حساس مثل إدراكي لشيء محسوس (الظن -2

  ). التعقل أو ا<دراك العقلي المجرد مثل إدراكي لفكرة الشيء ( ا5ستد5ل -3

ح1دس مث1ل إدراك مث1ال الش1يء بال1ذات المف1ارق للع1الم المحس1وس اى ال( التعقل -4

  ).الموجود في عالم المثل
  نظريه القيم:ثالثا

  :ا:خ+ق
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ھ1ي مص1در ك1ل ) الجس1م( فالم1ادة.تناول أف+طون  الخير طبقا لنظري1ه المث1ل:الخير
وا<نس1ان 5 يحق1ق الخي1ر إ5 ب1التحرر .  ھي مصدر كل خير) الروح( شر، والعقل

يتحقق التحرر الجزئي بالزھ1د والتأم1ل و يتحق1ق التح1رر الكل1ى ( لمادة والجسدمن ا
  ).بالموت

كما يرى أن النفس انقس1مت إل1ي ث+ث1ة أقس1ام خ1+ل ھبوطھ1ا :قوى النفس وفضائلھا
ال1نفس العاقل1ة وفض1يلتھا : من عالم المثل إل1ي الع1الم المحس1وس ولك1ل قس1م فض1يلته

أم1ا . النفس الشھوانية وفض1يلتھا العف1ة. شجاعةالحكمة، النفس الغضبيه وفضيلتھا ال
  .العدل فھو مجموع ھذه الفضائل، والسعادة ترتبط بالعدل

( كما تناول أف+طون مفاھيم الجم1ال والف1ن م1ن خ1+ل نظريت1ه ف1ي الوج1ود :الجمال
ومض11مون ا:ول11ي ان11ه ل11يس للع11الم ) الج11دل الص11اعد ( والمعرف11ة ) نظري11ة المث11ل 

ج1ود حقيق1ي ب1ل ھ1و مج1رد ظ1+ل لع1الم المث1ل ومض11مون الم1ادي المحس1وس  اى و
  .الثانية أن المعرفة تتدرج من ا<حساس  فالظن فا5ستد5ل فالتعقل 

وبناء على ھذا فان أف+طون يضع درجات للجمال ھي من ا:دنى : درجات الجمال
  إلى ا:على 

  .وھو جمال ا:جسام وھو ادني درجات الجمال: الجمال المحسوس/ 1

  .وھو جمال النفوس وتعبر عنه ا\داب والفنون: مال المعقولالج/ 2

وھ11و جم11ال مث11ال الش11ئ بال11ذات والموج11ود ف11ي ع11الم مف11ارق : الجم11ال المف11ارق / 3

  .للعالم المحسوس ھو عالم المثل 
  وللفن عند أف+طون شكلين أحداھما مرفوض وا:خر مقبول : شكلي الفن

للطبيع1ة ولم1ا كان1ت طبيع1ة ) تقلي1د ( الشكل المرفوض وھو الفن ال1ذي ھ1و محاك1اة 
المادية ھي محاكاة للمث1ل ف1ان ھ1ذا الف1ن ھ1و محاك1اة للمحاك1اة ول1ذا أش1ار ف1ي كت1اب 
الجمھورية إلى وجوب طرف الفنانين من المدينة الفاضلة ويعني بھم الفنانين الذين 

  .يمثلون الشكل المرفوض من الفن 
كة ف1ي المث1ل أي الف1ن ال1ذي يتج1اوز وھ1و الف1ن الق1ائم عل1ى المش1ار: الشكل المقب1ول

الجمال المحسوس والمعقول إلى الجم1ال المف1ارق ع1ن طري1ق انكش1اف ع1الم المث1ل 
  .للفنان
  :تقويم: رابعا

تطرف أف+طون في رفض المادة فاعتبرھا مص1در ك1ل ش1ر، وھ1و ھن1ا يتجاھ1ل أن 
ط1رف ا<نسان وحد ه نوعيه من المادة والروح وق1د ح1اول تع1ديل ھ1ذا الموق1ف المت

  .في بعض محاوراته
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  أرسطو
  :تعريف الفلسفة: أو5

أو (جعل أرسطو الفلسفة ھي المعرفة،غير أنه ميز بين نوعين من أن1واع المعرف1ة  
، وتنص11ب عل11ى م11ا ھ11و )العق11ل العمل11ي(فھن11اك المعرف11ة العملي11ة ).  العق11ول بتعبي11ره

، والمعرفة ھنا وسيلة لغاية ھي منفعة ا<نسان،وھذا النوع من )و المادةوھ(عرض 
وھن1اك المعرف1ة . المعرفة 5 ع+قة له بالفلس1فة ب1ل م1ا يس1مى العل1وم التطبيقي1ة ا\ن

، والمعرف1ة )وھ1و ا:فك1ار(، وتنصب عل1ى م1ا ھ1و ج1وھر )العقل النظري(النظرية 
ف1ة ھ1و الفلس1فة، وتض1م الطبيعي1ات ھنا غاية ف1ي ذاتھ1ا ،ھ1ذا الن1وع م1ن أن1واع المعر

والرياضيات وا<لھيات، ولكن ا<لھيات ھي أھم موضوعاتھا، وق1د أس1ماھا الفلس1فة 
  .ا:ولى

  نظريه الوجود:ثانيا
  الميتافيزيقا 

ترج111ع الد5ل111ة ا:ص111لية للمص111طلح إل111ى : الد5ل111ة ا5ص111ليه لمص111طلح الميتافيزيق111ا
س11طو وال11ذي رت11ب مؤلف11ات أن11درونيقوس الروديس11ي أح11د ش11راح وناش11ري كت11ب أر

أرس1طو بحي1ث وض11ع أو5ً كت1اب بعن11وان الطبيع1ة درس في1ه أرس11طو في1ه الظ11واھر 
م11ا وراء (الطبيعي11ة وت11+ه بكت11اب تن11اول في11ه أرس11طو ا<لوھي11ة أس11ماء ان11درونيقوس 

ثم اكتسب المصطلح د5لة .أي الكتاب الذي يلي كتاب الطبيعة في الترتيب) الطبيعة
نظري1ة المج1ردة الت1ي تبح1ث ف1ي ماھي1ة الظ1واھر أي فيم1ا الدراسات ال(أخرى وھو 

وج11اءت ھ11ذه الد5ل11ة نتيج11ة س11وء فھ11م الد5ل11ة ا:ص11لية إذ أن ) ھ11و خ11ارج الطبيع11ة
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أرسطو لم يكن يؤمن بوجود وجود ما وراء الطبيعة وا<له عنده كامن في الطبيع1ة 
  .كمون النفس في الجسد

  :يفاتأورد أرسطو ث+ثة تعر: الميتافيزيقا تعريفات

اى دراسة الوجود كغاية في ذاته كم1ا ف1ي الفلس1فة : العلم بالوجود باعتباره وجود-1

  .وليس كوسيلة لغاية أخرى مثل السيطرة على الطبيعة كما في العلم

) أس11باب قريب11ه محسوس11ة( للوج11ود عل11ل ث11واني:دراس11ة العل11ل ا:ول11ى للوج11ود-2

  .ھا الفلسفةتدرس) أسباب بعيده معقولة(يدرسھا العلم وعلل أولى

اى دراس11ة الوج11ود ا5لھ11ى ال11ذي يتص11ف : دراس11ة م11ا ھ11و خال11د وثاب11ت و مف11ارق-3

مخالفت1111ه لص1111فات ( والمفارق1111ة)ع1111دم التغي1111ر(والثب1111ات) ازل1111ى واب1111دي(ب1111الخلود
  ).الموجودات

  :كما جعل لھا ث+ثة مباحث:الميتافيزيقا مباحث

الفكرة وھو الذي  فللوجود قسمان ھو الجوھر اى القائم بذاته وھو وجود:الجوھر-1

تدرس1ه الفلس11فة وث11انوي ھ11و الع1رض وھ11و ق11ائم بغي11ره وھ1و وج11ود الم11ادة ويدرس11ه 
  .العلم

  : العلل ا5ربعه-2

  )تحقق الوجود(والوجود بالفعل) أمكانيه الوجود(الوجود بالقوة-ا
  )الشكل(والعلة الصورية) المادة(العلة المادية -ب
  )الصانع(العلة الفاعلة -ج
  )الغاية من صنع الشيء(ةالعلة الغائي-د

  أورد دليل المحرك الذي 5 يتحرك:ا5لوھيه -3

  مقدمه كبرى       كل حركه تقتضى محرك 
  الحركة المحدودة تقتضى محرك محدود                                  
  والحركة غير المحدودة تقتضى محرك غير محدود                                 

  والعالم في حاله حركه غير محدودة   مقدمه صغرى 
  5ن كل لحظه زمانيه لھا ما قبلھا وما بعدھا                                    
  و5ن حركه العالم دائريه                                    

  نتيجة             إذا 5بد للعالم من محرك غير محدود ھو ا<له
  :النفس

  .بأنھا  كمال أول لجسم إلى طبيعي ذو وجود بالقوة  يعرفھا: تعريفھا
وج11ود ب11القوة اى أمكاني11ه الوج11ود، : قس11م أرس11طو الوج11ود إل11ى قس11مين: كم11ال أول

ووجود بالفعل ، اى تحقق الوجود ، والكمال ھو التمام ،فھو يتعلق بالوجود بالفعل، 
و كم1ال أول وج1ود بالفع1ل ا:ول، اى أول درجات1ه، فھ1:والوجود بالفعل له درجت1ين

  .،ووجود بالفعل الثاني، اى أخر درجاته، فھو كمال ثاني
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فتعريف11ه لل11نفس بأنھ11ا كم11ال أول أنھ11ا موج11ودة بالفع11ل ،لك11ن ف11ي أول11ى درج11ات ھ11ذا 
  .الوجود بالفعل ،اى أنھا حيه ولكن م تعيش ھذه الحياة بعد

أو  ث1م ح1دد خص1ائص الجس1م وأولھ1ا ان1ه إل1ى اى أن الجس1م بمثاب1ة ا5ل1ه: جسم إل1ى
  .ا5داه للنفس

اى أن حركه الجسم ذاتيه تنبع من داخله ،والنفس مصدر حركت1ه، بخ1+ف : طبيعي
  .الحركة الميكانيكية التي تنبع من خارج الشيء

اى أن ھذا الجسم ب1ه أمكاني1ه الحي1اة، وال1نفس ھ1ي الت1ي تنق1ل ھ1ذه : ذو وجود بالقوة
  .ا5مكانيه إلى التحقق

المادية لTنسان، أما النفس فھي العل1ة الص1ورية ل1ه،  والجسد ھو العلة: خلود النفس
  .ولما كانت الصورة تفنى بفناء المادة، فان النفس تفنى بفناء الجسد عند أرسطو

  :ھي)ملكات(كما قسم أرسطو النفس إلى قوى:قوى النفس
  .التغذي والنمو والتوالد: وتخص النفس النباتية، واھم وظائفھا:القوه الغازية
وتخص النفس الحيواني1ة، واھ1م وظائفھ1ا ا<حس1اس ال1ذي قس1مه إل1ى :سةالقوه الحسا

وح11واس باطن11ه ھ11ي الت11ذكر والتخي11ل والح11س ) الح11واس الخم11س(ح11واس ظ11اھره
  ).المشترك

وتخص النفس ا5نسانيه، واھم وظائفھا التعقل،وتنقسم إلى عق1ل فع1ال : القوه العاقلة
أمكاني11ه (عق11ل ب11القوة ينقس11م ب11دوره إل11ى)عق11ل انس11انى(وعق11ل منفع11ل) عق11ل ك11وني(

  ).تحقق المعرفة(وعقل بالفعل) المعرفة
  :نظريه المعرفة:ثالثا

) العق1ل الكل1ي ( نظريه المعرفة عند أرسطو قائم1ه عل1ى التميي1ز ب1ين العق1ل الفع1ال 
المفارق لعقل ا<نس1ان بمعن1ي مغ1اير ومختل1ف ف1ي الطبيع1ة عن1ه 5 بمعن1ى الوج1ود 

، وال111ذي ينقس111م ب111دوره إل111ى عق111ل )س111اني ا<ن(والعق111ل المنفع111ل . خ111ارج الع111الم
، والعق11ل الفع11ال ھ11و ش11رط )تحق11ق المعرف11ة(وعق11ل بالفع11ل) أمكاني11ه المعرف11ة(ب11القوة

  .موضوعي 5نتقال المعرفة من ا5مكانيه إلى التحقق
  :نظريه القيم:رابعا

  ا:خ+ق-ا
عرف ا:خ+ق بأنھا علم عملي يبحث في أفعال ا<نس1ان وتقري1ر : تعريف ا:خ+ق

  .ينبغي أو 5 ينبغي فعله لتنظيم حياه ا<نسان ما
يرى أرسطو أن كل فعل يھدف إل1ي خي1ر م1ا، ويتسلس1ل ا:م1ر إل1ي :الخير والسعادة

أن نصل إلي الخير ا:قص1ى، ھ1ذا الخي1ر ا:قص1ى ھ1و الس1عادة 5ن الن1اس يطلب1ون 
5 م1ن اج1ل الس1عادة، ف1ي ح1ين ...) كالمال أو ا:بن1اء أو الس1لطة( الخيرات ا:خرى

ولما كان اسمي فع1ل لTنس1ان ھ1و الفع1ل ال1ذي يخ1تص . يطلبون السعادة لشيء أخر
ھ1و ) وبالت1الي الس1عادة(به دون غيره من الكائنات ھو التعقل، ف1ان الخي1ر ا:قص1ى 

  .فعل التعقل
  :كما قسم الفضائل إلي قسمين:أقسام الفضائل
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ين ا5باحي1ه العف1ة وس1ط ب1( ھ1ى وس1ط ب1ين ط1رفين ك+ھم1ا م1ذموم: فضائل عملي1ه 
  ).والزھد المطلق، الشجاعة وسط بين الجبن والتھور

التأم11ل النظ11ري المج11رد م11ن المنفع11ة  ويتمث11ل ف11ي الحكم11ة وھ11ى :فض11ائل نظري11ه
  .    الفضيلة العليا

  الجمال-ب
ح1الف أرس1طو أف+ط1ون ف1ي الق1ول ب1ان : الجمال كامن في العق1ل 5 مف1ارق للع1الم 
ع11ن عق11ل ا<نس11ان ومف11ارق للع11الم الم11ادي الجم11ال ل11يس نم11وذج ذو وج11ود مس11تقل 

وموجود في عالم المثل بل ھو نموذج كامن في العقل ا<نساني بن1اءا عل1ى نظريت1ه 
( والمعرف1ة ) والقائمة على نفي وجود عالم مفارق لھذا العالم المادي ( في الوجود 

  ).والقائمة على التمييز بين العقل المنفعل والعقل الفعال
وف1ي ح1ين جع1ل أف+ط1ون المحاك1اة ص1فة :  على الفنون الجميل1ة المحاكاة مقصورة

قص1ر أرس1طو المحاك1اة عل1ى الفن1ون ) بالش1كل ا:ول للف1ن ) الخاص1ة ( كل الفنون 
  .الجميلة حيث اسمھا بفنون المحاكاة تمييزا لھا عن باقي الفنون 

 كم1ا يق1رر أرس1طو ب1ان الف1ن 5 يق1ف عن1د ح1د: الفن إخ1راج الطبيع1ة ع1ن طبيعتھ1ا 
محاكاة الطبيعة بل انه يكمل ھذه الطبيعة بم1ا يبدع1ه م1ن موض1وعات جدي1دة فمي1زة 

  .الفن إخراج الطبيعة عن طبيعتھا عن طريق تغييرھا ل+سوء أو لWحسن 
كم11ا ل11م يختل11ف أرس11طو م11ع س111قراط : وظيف11ة الف11ن تص11فية ا5نفع11ا5ت الض11ارة 

فى جعل طبيعة ھذه   وأف+طون في رب الجمال والفن با:خ+ق ولكنه اختلف عنھم
  . الع+قة قائمة على أن وظيفة الفن تصفية النفس من ا5نفعا5ت الضارة 

  : تقويم عام:خامسا
انتھ11ى أرس11طو بخلط11ه ب11ين التأم11ل النظ11ري المقص11ور عل11ى فئ11ة معين11ه ف11ي أوق11ات 

غير متاحة :غلب ) وبالتالي السعادة( معينه، و الفضيلة والسعادة إلي جعل الفضيلة
  .غلب الوقتالناس ا

وقد استطاع أن يحرر الفن من جعله مجرد محاكاة للطبيعة كما عند أف+طون، لكنه 
لم يستطيع أن يتحرر م1ن النظ1رة الذاتي1ة للجم1ال م1ا دام1ت ماھيت1ه كامن1ة ف1ي عق1ل 

  .ا<نسان
اش11ترك م11ع س11قراط وأف+ط11ون ف11ي ) رغ11م اخت+ف11ه ف11ي التفاص11يل(كم11ا ان أرس11طو 

بد5 من ا<قرار با5رتباط ) التأمل النظري( والمعرفة)لةالفضي(الخلط بين ا:خ+ق 
والوحدة بينھما مع  تأكيد التمييز بينھما فانتھى إلي اعتبار أن المعرفة ھي الفضيلة 

  .بد5 من اعتبار أن المعرفة ھي إحدى الفضائل
كما تجاھل الجان1ب الم1ادي ف1ي ا<نس1ان ورك1ز عل1ى الجان1ب الروح1ي العقلي،كم1ا  

+ق إلي مجرد وسيله لتحقيق الس1عادة الت1ي قص1روھا عل1ى إش1باع الح1اج أحال ا:خ
  .العقلية والروحية لTنسان
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  المدارس السقراطية الصغرى
   

بعد سقراط ظھرت بعض المذاھب الفلسفية انطلقت من المفاھيم التي وضعھا س1قراط 
  .لكنھا اختلفت في تفسير ھذه المفاھيم

  :الميغاريه:أو5
مؤسسھا ھو اقلي1دس الميغ1ارى اح1د ت+مي1ذ س1قراط، وم1ن إع+مھ1ا بولي1دس : ھاأع+م

  .الملطى،واستلبون والكسينوس
ويمكن اعتبار الميغاريه ذات المذھب السقراطي منظور : التوفيق بين سقراط وا5يليه

إليه من جھة الفلسفة ا5يليه، فھي ترى مع سقراط أن الغاية القصوى للحياة ا5نسانيه 
فض11يلة، وان الفض11يلة ھ11ي المعرف11ة، أم11ا مض11مون ھ11ذه المعرف11ة فق11د رأت  م11ع ھ11ي ال

  .ا5يليه وتحديدا بارمنيدس ھي معرفه الوجود
ومرجع ذلك أنھا تأخذ بنظريه وحده الوج1ود مث1ل ا5يلي1ه، اى أن ھن1اك :وحده الوجود

وجود حقيقي واحد ھو وجود ا<له، أما الوجود المحسوس فوجوده وھمي ،وھى تنفى 
لتالي الحركة والتعدد والعدم ،وبالتالي فان اى معرفه ھي معرفه بالوجود ،فالفضيلة با

  .ھي معرفه بالوجود على النحو السابق عن طريق التأمل الفلسفي
ك11ذلك ت11رى مث11ل ا5يلي11ه أن الوج11ود الحقيق11ي خي11ر، أم11ا الوج11ود :إنك11ار وج11ود الش11ر

ت1الي تنف1ى الوج1ود الحقيق1ي المحسوس الذي ينسب له الشر ف+ وجود حقيق1ي ل1ه ،وبال
  .للشر

كما قام الميغاريون بنقد المنطق ا5رسطى، فھو يقوم على  ق1انون ع1دم : نقد المنطق 
التناقض ، اى أن القض1ية الواح1دة 5 تحتم1ل الص1حة والك1ذب ف1ي أن واح1د م1ن جھ1ة 
واحده ،فقالوا أن ھناك حا5ت تتصف القضية بالصحة والكذب في أن واح1د كم1ا ف1ي 

إذا قلت انك تكذب وكن1ت ص1ادقا فأن1ت تك1ذب ( ت بوليدس منھا مغالطه الكذابمغلطا
ووج1ه الخط1أ ف1ي ھ1ذه المغالط1ات أنھ1ا ) وھذا معناه انك صادق وك1اذب ف1ي أن واح1د

  ).من جھة واحده(تجاھلت شرط أرسطو
  :القورنائيه

  .مؤسسھا ھو ارستبس القورينائى ومن إع+مھا انباقاريس وھيجسياس:أع+مھا
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تتفق مع سقراط في أن الغاي1ة القص1وى للحي1اة : ق بين سقراط و السوفسطائيهالتوفي
  .ا5نسانيه ھي الفضيلة ،ولكنھم قالوا مع السفسطائيين أن الفضيلة ھي اللذة

ومرج11ع ذل111ك أنھ11م ق111الوا بحس11ية المعرف111ة، إذ ي11رى ارس111تبس أن :المعرف11ة حس111ية
ن يكون ا<حساس منطلق1ا المعرفة اليقينية مصدرھا ا<حساس المباشر ،و5 يجوز أ

5ى اس11تنتاج عقل11ي، ولم11ا ك11ان ا<حس11اس ذو طبيع11ة ذاتي11ه فان11ه 5 وج11ود لمعرف11ه 
  .موضوعيه مشتركه

وتج1اھلوا الل1ذة الروحي1ة ورك1زوا عل1ى الل1ذة الحس1يه ،غي1ر أنھ1م ق1الوا :حساب الل1ذات
بن11وع م11ن حس11اب الل11ذات ،فق11الوا أن ا<نس11ان الحك11يم وان ك11ان يس11عى لل11ذة يج11ب أن 

ارس الحكمة ،و ذلك بإتباع اللذة مطلق1ا دون قي1ود يفض1ى إل1ى ا:ل1م وھ1و م1ا يج1ب يم
تجنب11ه بالس11يطرة عل11ى الرغب11ات، فيؤج11ل الل11ذة ا:دن11ى م11ن اج11ل الل11ذة ا:كب11ر، ورأى 
انبق1اريس أن الل1ذة الت1ي مص1درھا الص1داقة والمحب1ة ا5س1ريه اعل1ي م1ن الل11ذة، ورأى 

  .فان ما يمكن ھو تجنب ا:لم ھيجيسيا أن المتعة التامة مستحيلة، لذا
  :الكلبية

اھتم انتستيسن مؤسسھا بالجانب العملي 5 الجانب النظري لسقراط، واتفق معه في 
أن الفضيلة ھي الغاية المطلقة للحياة، أما تعريف1ه للفض1يلة فھ1ي الزھ1د المطل1ق ف1ي 

رية بل الحياة القائمة على التحرر الكلى من كل ا5حتياجات، فالثروة والصحة والح
الحياة نفسھا 5 يجب أن تعد خيرا ،والفقر والمرض والعبودية والموت 5 يج1ب أن 
تعد شرا وكانت حياتھم تطبيقا لھ1ذا التعري1ف، فرفض1وا ا5قتن1اء، واخ1ذوا يتجول1ون 
كالمتسولين واكتفوا بم1ا ھ1و ض1روري للبق1اء عل1ى قي1د الحي1اة، وم1ن ھن1ا ج1اء اس1م 

  .المدرسة
المعرفة الجديرة بالقيمة العليا ھي المعرف1ة ا5خ+قي1ه فق1د  وإذا كان سقراط يظن أن

بالغ الكلبيون في ھذه السمة، وحولوھا إل1ى احتق1ار لك1ل معرف1ه خ+فھ1ا وص1ل إل1ى 
  .حد الجھل
  :تقويم عام

عن11ى س11قراط بتق11ديم تعريف11ات للمف11اھيم المج11ردة ،غي11ر أن تعريفات11ه كان11ت تتص11ف 
للفض1يلة إ5 قول1ه أن الفض1يلة معرف1ه، بالعمومية ،فض+ ع1ن ان1ه ل1م يت1رك تعري1ف 

وبالتالي اختلفت ھذه الم1دارس ف1ي تعري1ف الفض1يلة، كم1ا س1اعد عل1ى اخ1ت+فھم أن 
  .سقراط استخدم أسلوب المحاورة

وتتصف الميغاريه بالسلبية فھي لم تعنى بتقديم حلول للمشاكل الفلسفية المطروحة، 
ن خ11+ل نق11ض مثاليتھم11ا ب11ل نق11ض الحل11ول الت11ي ق11دمھا أف+ط11ون وأرس11طو لھ11ا م11

  .بالرجوع إلى سقراط وا5يليه
كم11ا أن تعري11ف القورينائي11ه للفض11يلة بأنھ11ا الل11ذة تح11ت ت11أثير السوفس11طائيه يتن11اقض 
مذھب سقراط الذي أرادوا التوفيق بينه وبين السفس1طائيين، كم1ا أن الق1ول بحس1اب 

  .رفةاللذات معياره العقل ،وبالتالي يتناقض مع مذھبھم الحسي في المع
وقد كان الزھد المعتدل احد نتائج مذھب سقراط لكنه تحول إلى زھد مطلق على يد 

  .الكلبيون، اى تحول من وسيله إلى غاية في ذاته
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  ا5بيقوريه
  :نظريه الوجود:أو5

تتح11رك ف11ي ف11راغ، وان ) ذرات( ي11رى ابيق11ور أن الع11الم  مك11ون م11ن ج11واھر ف11رده
ولكنھا تبتع1د ع1ن خ1ط س1قوطھا فيح1دث . ي :سفلحركتھا ا5صليه السقوط من اعل

ت+قيھا وامتزاجھا، واصل عالمنا عنده عاصفة ح1دثت م1ن تص1ادم الج1واھر ألف1رده 
ترتي1ب ا:ش1ياء، كم1ا ي1رى أن ال1نفس ) بفع1ل التط1ور الض1روري عن1ده(ونتج عنھا 

  .جسم لطيف مركب من الجواھر ألفرده الملساء
  نظريه المعرفة:ثانيا

  :يه ا<حساس معيارا للمعرفة بناءا على الدليل التالياتخذت ا5بيقور
  .ويدحض به غيره) نقده( معيار المعرفة ھي ما 5 يمكن دحضه:   مقدمه كبرى 
  :ا<حساس 5 يمكن دحضه  بناءا على:   مقدمه صغرى 

ا<حس111111اس 5 يمك111111ن أن ي111111دحض إحساس111111ا أخ111111ر 5ن -1                       

  :ا<حساسات
تنتم11ي إل11ى ذات وس11يله المعرف11ة (متس11اوية ف11ي الق11وه -ا                               

  )وھى الحواس
الص11وت للس11مع ال11روائح ( مختلف11ة ف11ي الموض11وع-ب                               

  .....)للشم

  :العقل 5 يمكن أن يدحض ا<حساس -2                  

  )أفكار العقل مصدرھا الحواسكل ( :نه مستند إليه                      
  ا<حساس ھو معيار المعرفة:   نتيجة 

  نظريه القيم: ثالثا
ذھب ابيقور أيضا إلي أن السعادة ھي إش1باع رغب1ات ا<نس1ان المادي1ة أو : ا:خ+ق
 .الحسيه

( لكن11ه رأى أن إش11باع بع11ض الرغب11ات ي11ؤدى إل11ي ا:ل11م : مفھ11وم حس11اب الرغب11ات
، كم11ا أن بع11ض ا\5م ق11د ت11ؤدى إل11ى  )إل11ى الم11رضك11ا<فراط ف11ي ا:ك11ل ق11د ي11ؤدى 

ل1ذا انتھ1ى إل1ي ن1وع م1ن حس1اب ) كمرارة الدواء ت1ؤدى إل1ي الص1حة( إشباع رغبه 
 :الرغبات يقوم على أربعه قواعد
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 .إشباع الرغبة التي 5 تؤدى إلي الم_ 1

 .تجنب ا:لم الذي 5 يؤدى إلي إشباع اى رغبه_ 2

 .من إشباع رغبه اكبر أو تسبب الم اكبر تجنب إشباع الرغبة التي تحرم -3

  .قبول ا:لم الذي يخلص من الم اكبر -4

 :أقسام الرغبات 
  :كما قسم الرغبات إلي ث+ثة أنواع 

 ...)إشباع الحاجات ا5وليه كالشرب وا:كل ( رغبات طبيعيه ضرورية -1

 )تنويع أشكال إشباع ھذه الحاجات ا5وليه( رغبات طبيعيه غير ضرورية_ 2

  ...)كالسلطة والثروة الكبيرة و الشھرة( رغبات غير طبيعيه وغير ضرورية_ 3

وعل11ى الحك11يم ا5كتف11اء بإش11باع الرغب11ات الطبيعي11ة ):ا5تراكس11يا( طمانين11ه ال11نفس
( الضرورية، با5ض1افه إل1ي التح1رر م1ن المخ1اوف ، وھن1ا تح1دث طمانين1ه ال1نفس 

  .وتتحقق السعادة) ا5تراكسيا
 :تقويم عام: رابعا

أك11د ھ11ذا الم11ذھب عل11ى الجان11ب الم11ادي الفس11يولجى لTنس11ان وألغ11ى الجان11ب العقل11ي 
والروح11ي فقص11ر الس11عادة عل11ى إش11باع الحاج11ات المادي11ة الحس11يه وتجاھ11ل إش11باع 

  .الحاجات المعنوية والروحية
كم1ا يتض1ح ( ون+حظ أن ا5بيقوريه رغم أنھا بدأت بالحواس إ5 أنھ1ا م1ذھب زھ1د 

5 )ي ا5قتص11ار عل11ى إش11باع الحاج11ات الطبيعي11ة الض11رورية م11ن دع11وه ابيق11ور إل11
  . مذھب اباحه إ5 أن  بعض أتباع ابيقور في مراحل تاليه حولوه إلي مذھب اباحى

 وقد أخذ ابيقور بالمذھب الذري بعد أن أضاف بعض التغيرات عليه
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  الرواقية

أسس زينون الرواقية القديم1ة ف1ي بداي1ة الق1رن الثال1ث قب1ل الم1ي+د،ثم نم1ت :يفھاتعر
بعد ذلك لتشمل الرواقية الوسطى في القرنين الث1اني وا:ول قب1ل الم1ي+د والرواقي1ة 
الجديدة في القرنين ا:ول والثاني بعد المي+د ويمثلھا سينكأ وابيكتيتوس وماركوس 

  .اورليوس
، عل1م )نظريه المعرفة(المنطق:لرواقيون الفلسفة إلى ث+ثة أقسامقسم ا:أقسام الفلسفة

والمنطق يحفظ علمي الطبيعة ).نظريه القيم(وعلم ا:خ+ق) نظريه الوجود(الطبيعة
  .وا:خ+ق كما تحفظ قشره البيضة ا5ح والمح

  :نظريه المعرفة:أو5
حس11اس ا<(ا5نطب11اع ال11ذي يحدث11ه الش11يء الخ11ارجي ف11ي ال11نفس: التص11ور البس11يط

  ).المجرد
ا5نطباع ال1ذي يحدث1ه الش1يء الخ1ارجي ف1ي ال1نفس وين1ال رض1ي : التصور المحيط

  ).ا<دراك الحسي(العقل
  ).ا<دراك المجرد(ينشا عن التصور المحيط بتراكم الصور: المعنى السابق

وعب11ر زين11ون ع11ن الع+ق11ة بينھم11ا ب11ان التص11ور البس11يط يش11به الي11د المبس11وطة،  
ش11به الي11د المقبوض11ة عل11ى الش11يء، والمعن11ى الس11ابق يش11به الي11د والتص11ور المح11يط ي

  .المقبوضة على الشيء تشد عليھا اليد ا:خرى
                     

  ):علم الطبيعة(نظريه الوجود:ثانيا
منفع1ل ھ1و الم1ادة ، وفاع1ل ھ1و : وقالوا أن الوجود يقوم على مب1دأين: العقل والمادة

  .طيف يختلط بالمادةالعقل ولكنھم تصوروا العقل جسم ل
وھذا العقل الكلى ھو الذي يحدث ا:شياء كلھا وھو ا<ل1ه، وم1ا ا5لھ1ه : العقل الكلى

المتع11ددة ف11ي دي11ن ألعام11ه إ5 أس11ماء مختلف11ة أطلقتھ11ا عل11ى ھ11ذا ا<ل11ه الواح11د وفق11ا 
  .لمظاھر قدرته المختلفة

فھ11م يؤمن11ون والق11در ھ11و ق11انون ھ11ذا العق11ل الكل11ى ال11ذي 5 يمك11ن خرق11ه أب11دا : الق11در
  .بالجبر

  ):علم ا:خ+ق(نظريه القيم:ثالثا
ويترتب على قولھم بالجبر إنكار الوجود الحقيقي للشر، : نفى الوجود الحقيقي للشر

  .فوجوده وھمي مصدره النظرة الجزئية للعالم
ويعتقدون بخطأ القول ب1ان الن1زوع ا5ساس1ى لTنس1ان ھ1و الل1ذة :الحياة وفق الطبيعة

ولم1ا كان1ت طبيع1ة .فه تحدث <نسان عن1دما يج1د م1ا يتف1ق م1ع طبيعت1ه5ن اللذة أضا
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ا<نس11ان العق11ل ف11ان الحي11اة وف11ق الطبيع11ة تعن11ى الحي11اة وف11ق العق11ل، ولم11ا ك11ان عق11ل 
ا<نسان  جزء من العقل الكلى فان الحياة وفق الطبيعة تعنى أيضا الحياة ف1ي وف1اق 

  .مع الذات و العالم
الفاض11ل ھ11و ال11ذي يق11ود س11لوكه العق11ل  نم، وا<نس11افالفض11يلة العق11ل الق11وي: الفض11يلة

  .القويم وبالتالي يعيش في وفاق مع العالم
  :تقويم عام:رابعا

كانت الرواقية من أوائ1ل الم1دارس الغربي1ة الت1ي أرس1ت لقاع1دة المس1اواة : المساواة
بخ11+ف س11قراط و أرس11طو وأف+ط11ون 5ن الن11اس جميع11ا يتمتع11ون بالعق11ل، و5نھ11م 

  .للعقل الكلى جميعا يخضعون
لك11ن تص1ورھم للعق11ل بأن1ه جس11م لطي1ف يخ11تلط بالم1ادة ھ11و : التص1ور الم11ادي للعق1ل

تصور مادي للعقل تجاوزه سقراط وأف+طون وأرسطو قبلھم مع ما شاب تصورھم 
  .للعقل من مثاليه
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  المدارس الشكيه
  :بيرون: أو5

  :ا<نسان الحكيم أن يطرح ث+ثة اسئلهيرى بيرون أن على : ا5سئله الث+ثة

  .ما ھو موقفنا منھا؟-3كيف نرتبط بھذه ا:شياء؟-2ما ھي ا5شياء-1

و ا5جاب11ه عل11ى ھ11ذه ا5س11ئله ھ11ي أن م11ا نعرف11ه ھ11و كي11ف تب11دوا لن11ا ا:ش11ياء، أم11ا 
جوھرھا ف+ تتوافر لنا أمكانيه معرفته، كما أن الشيء نفسه يبدوا مختلف1ا ب1اخت+ف 

ا يستحيل معرفه الصواب، لذا يجب التوقف التام عن الحكم على ا:شياء الناس، لھذ
  ).انه يبدوا لي( بل القول ) أن ھذا الشيء ھو (لذا 5 ينبغي القول 

وبتطبيق ھذا على ا:خ+ق نجد إ5 شيء في حد ذاته خير أو ش1رير، ب1ل : ا:خ+ق
تحقق الحكيم من ھ1ذا أن العرف والقانون ھو الذي يجعله على ھذا النحو، وعندما ي

  .الموقف سيتوقف عن تفضيل سلوك على ا:خر
وكل فعل ھو نتيجة تفضيل، اى إيمان بان ش1يء أفض1ل م1ن ا:خ1ر، وتعل1م :السكينة

أن الشيء ليس أفضل من ا:خر يؤدى إلى منع الفع1ل، وھ1و م1ا اس1ماه الس1كينة، إذ 
م1ا يرغ1ب في1ه، فھ1و أن الشقاء مصدره أما عدم تحقق ما يرغبه ا<نسان ،أو فق1دان 

  .بالتالي قائم على افتراض أن ھناك أشياء أفضل من غيرھا ھي موضوع الرغبة
  :ا5كاديميه الجديدة:ثانيا

أسسھا ارسيسي+وس، وترى انه 5 يوجد معيار للحقيق1ة س1واء ف1ي الح1س أو العق1ل 
م و لكنھم ل)  لست متيقنا من شيء، بل اننى لست متيقنا من اننى لست متيقن( يقول

يستخلصوا من ھذا المقدمة النتيجة التي توصل إليھا بي1رون اى التوق1ف ع1ن الفع1ل 
  .بل توصلوا إلى نتيجة أخرى ھي أن ا5حتمال مرشد  كافي للعمل

  :ألنزعه الشكيه المتاخره:ثالثا
عادت إلى موقف بيرون منھم واينسديس مؤلف المجاد5ت العشرة <ظھار استحالة 

التب11اين ف11ي المش11اعر والتركي11ب العقل11ي :ره حج11ج منھ11ا المعرف11ة اس11تنادا إل11ى عش11
والجسمي والحواس وا<دراك الحسي والوسيط الذي يتم من خ+له ا<دراك الحسي 

  .كالھواء والعادات
  :تقويم عام:رابعا

ھن11اك ف11رق ب11ين الش11ك المنھج11ي ال11ذي يب11دأ بالش11ك  لينتھ11ي إل11ى اليق11ين وھ11و اح11د 
بي ال1ذي يب1دأ وينتھ1ي بالش1ك وھ1و موق1ف خصائص التفكي1ر الفلس1في والش1ك الم1ذھ

غير فلسفي 5ن الفلسفة شكل من أشكال المعرفة وھذا التنوع من أنواع الشك ينف1ى 
  .أمكانيه المعرفة لھذا فھو يظھر في فترات التوقف في تاريخ تطور الفكر الفلسفي
إ5 والنزعة الشكيه رغم أنھا تزعم أنھا محاي1دة بقولھ1ا ب1التوقف ع1ن الحك1م والفع1ل 

. م1ن المعرف1ة والواق1ع -وان كان خ1اطئ -أنھا في واقع ا:مر تضمر موقف ايجابي
ففي مجال المعرفة نجد ألنزعه الشكيه عاده ما تنتھي إلى نزعه ذاتيه متطرفة تبقى 
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وفى مجال الموق1ف م1ن الواق1ع نج1دھا تض1مر موق1ف . على الذات لتلغى الموضوع
  .ا<بقاء على الواقع كما ھو دون تغيير
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  ا:ف+طونية الجديدة
مدرسة فلسفية ظھرت في مرحلة متأخرة من تاريخ الفلسفة اليونانية : تعريف: أو5

وتقوم عل1ى إع1ادة إحي1اء الفلس1فة ا:ف+طوني1ة اس1تنادا إل1ى بع1ض ال1ديانات الش1رقية 
  .القديمة 

  نظريه الوجود:ثانيا
ولھ11ذه المدرس11ة نظري11ة ف11ي الوج11ود قائم11ة عل11ى مفھ11وم الف11يض : ة الف11يضنظري11 

ع11الم أول ھ11و الع11الم الم11ادي ووج11وده غي11ر حقيق11ي : مض11مونھا أن ھن11اك ع11المين
وعالم ثاني ھو العالم الروحي وھو ذو . ومصدر اعتقادنا بأنه حقيقي خداع الحواس

  . س الكليةوجود حقيقي وله ث+ث درجات ھي الواحد فالعقل الكلي فالنف
  :تقويم :ثالثا

ح11اول أف+ط11ون وتابعت11ه ا:ف+طوني11ة الجدي11دة أن يس11ير عل11ى طري11ق س11قراط ف11ى   
المع11ايير الجمالي1ة ولكن11ه ل1م يؤس11س ھ1ذه الموض11وعية ) ثب1ات ( الق1ول بموض11وعية 

على العقل كما فعل سقراط بل أسسھا على القول بوجود عالم مفارق للعالم الم1ادي 
ولك1ن ترتي1ب عل1ى . الع1الم الروح1ي عن1د ا:ف+طوني1ة الجدي1دة  أو. ھو عالم المث1ل 

موافق11ة إلغ11اء البع11د ال11ذاتي للجم11ال ودور ا<نس11ان ف11ي الت11ذوق وا<ب11داع الجم11الي 
 .في العمل الفني) شكل (وإھمال دور المادة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 مراجع الباب ا5ول
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      .م1988والنشر، 
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  الفلسفة الحديثة: الباب الثاني
  

  فرنسيس بيكون
ق بيكون من نقد العقل حيث رأى انه يجب تكوين عقل جديد انطل:ا5رجانون الجديد

يستند إلي منطق جديد يھدف إلي استكشاف الطبيعة بد5ً من العقل القديم القائم علي 
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منطق أرسطو الذي ابتعد عن التجربة و استھدف معرف1ة ماھي1ة الوج1ود ل1ذا أس1مى 
ال1ذي اس1ماه  اى منط1ق أرس1طو(يعارض به ارجانون أرس1طو ) ا5رجانون (كتابه 

  ).با5رجانون  اى ا:داة باللغة اليونانية
و لتحقي11ق ھ11ذه الغاي11ة وض11ع م11نھج تجريب11ي ذو بع11دين س11لبي و : الم11نھج التجربي11ى

  .ايجابي
مض11مونه أن العق11ل إذا اس11تمر وح11ده أداة ): ا:وھ11ام ا:ربع11ة(الم11نھج الس11لبي  ) أ(

 –وإذا, لعق1ل أداة تجري1دللوصول إل1ي الحقيق1ة فل1ن ي1ؤدى بن1ا ذل1ك إل1ى التق1دم 5ن ا
ترك علي سجيته انق1اد :خط1اء طبيعي1ة في1ه تض1لله ف1+ ب1د م1ن تطھي1ره منھ1ا حت1ى 

) أو ا:ص11نام (تض11من ل11ه البع11د ع11ن ا5نح11راف ع11ن ھ11ذه ا:خط11اء و ھ11ي ا:وھ11ام 
  .ا:ربعة

و مصدرھا طبيعية ا<نسان يشترك فيھا مع طباع جنسه ):الجنس( أوھام القبيلة )1(

فھ1ي مش1تركة ب1ين الن1اس و المقص1ود بھ1ا ھ1و م1يلھم إل1ي ).نس البشرىالج(وقبيلته 
  .التعميم و فرض النظام و ا5طراد في الطبيعة

أن ا<نس1ان س1جين تجربت1ه الفردي1ة فھ1و ينظ1ر إل1ي ): ال1ذات ( أوھام الكھ1ف ) 2( 

العالم من خ+ل كھف الذاتية المتمثل في التربية وا5ستعدادات والميول التي نش1أت 
  .أو اكتسبھا من ا\خرين -نسانمع ا<

مص1درھا س1وء اس1تخدام ا<نس1ان للغ1ة ف1ي الحي1اة العام1ة ): اللغ1ة(أوھام السوق ) 3

حيث يضع ألفاظا :شياء 5 وجود لھ1ا كالعنق1اء كم1ا يح1دث ف1ي الس1وق حي1ث يكث1ر 
 .الك+م الفارغ

 مص11درھا ا:فك11ار والمعتق11دات والمف11اھيم الت11ي): ا<س11+ف(أوھ11ام المس11رح ) 4(

انح11درت إلين11ا م11ن الق11دماء مثلم11ا تس11يطر شخص11يات الممثل11ين ف11ي المس11رح عل11ي 
  .المتفرجين

إذا ك1ان العل1م الق1ديم يبح1ث ف1ي ماھي1ة الوج1ود ): ا5ستقراء(المنھج ا5يجابي ) ب( 
من منظور نظري بحت فإن العلم الجديد يبحث في الكيفية أي ص1ور ا:ش1ياء الت1ي 

بارد وھذا ي1تم ع1ن طري1ق الم+حظ1ة والتجرب1ة , يدل عليھا لفظ ما بالفعل مثل حار
 -ال11ذين بھم11ا يس11تطيع اس11تخ+ص الق11وانين الت11ي ن11تحكم فيھ11ا ف11ي الطبيع11ة وبع11د ان

  :نجري التجارب ينبغي أن نقسمھا إلي ث+ثة جداول

وفي1ه يجم1ع المج1رب كاف1ة الش1واھد الت1ي تب1دو فيھ1ا الظ1اھرة  -:جدول ا<ثب1ات) 1(

  .موضوع البحث

وفيه يسجل الباحث كافة ا:مثلة التي تقاب1ل الش1واھد الس1ابقة أي  -:فيجدول الن) 2(

 .القائمة المضادة لقائمة ا<ثبات
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وفيه يسجل الباحث الحا5ت التي تبدو فيھا الظاھرة بدرجات  -:جدول التفاوت) 3(

و تكمن أھمية الجداول ف1ي اس1تبعاد م1ا ل1يس ض1روريا . مختلفة تتفاوت قوة وضعفاً 
 .ا واستبقاء ما ھو ضروري فيھالوجود ظاھرة م

ل1م يك1ن بيك1ون يرم1ي إل1ي انش1أ فلس1فة جدي1دة :والسيطرة علي الطبيعة : ھدف العلم
ول1ذا انتق1د الف+س1فة ) إص1+ح أس1اليب التفكي1ر وط1رق البح1ث( إنما ھدفه ا:ساس1ي 

ف1ا:ولون ك1انوا ك1العنكبوت ال1ذي يبن1ي منزل1ه . السابقين من العق+نيين والتجريبيين
خل11ه وا\خ11رون ك11انوا كالنم11ل ال11ذي يجم11ع م11ن الخ11ارج زاده ف11ي ح11ين ان م11ن دا

ھ1و ال1ذي )وھذا يعني أيضا العالم الحق حسب مفاھيم ھ1ذا العص1ر(الفيلسوف الحق 
يعمل كالنحلة التي تجمع الرحيق من ا<زھار لتصنع منه العسل أي علي الفيلسوف 

فالفلس1فة القديم1ة , والفلسفة ان يأخذ من الظواھر وبواسطة التجربة ما يبني به العلم
ھدفھم ) الفلسفة والعلم(فشلت لكونھا كانت تھتم بالمعرفة لذاتھا في حين ان المعرفة 
وتغي11ر الھ11دف يس11تلزم , ھ11و الس11يطرة عل11ي الطبيع11ة <خض11اعھا <غراض11نا العلمي11ة

, 5 يمكن السيطرة عل1ي الطبيع1ة إ5 بالخض1وع لھ1ا(تغيرا في الوسيلة يقول بيكون 
إن ذلك ھ1و م1ا س1يمكننا م1ن ... ثورة ضدھا، يجب ان نتعلم كيف نفھم الطبيعة5 بال

  )وبالتالي التحكم في الضرورة التي تريد الطبيعة فرضھا علينا, توقع نتائج أعمالنا
والخطوة ا:ولي التي يجب الب1دء بھ1ا ھ1ي تنظ1يم المعرف1ة البش1رية : تصنيف العلوم

فك1ر وأس1اليب البح1ث وذل1ك بتص1نيف 5ن ذلك سيساعدنا عل1ي ف1رض النظ1ام ف1ي ال
  .العلوم

ولما كانت العلوم من إنتاج الفكر والفك1ر البش1ري يت1ألف م1ن ث+ث1ة ملك1ات ال1ذاكرة 
 -الت111اريخ وملكت111ه ال111ذاكرة، وا\داب: والمخيل111ة والعق111ل ف111ان العل111وم ث111+ث أن111واع

  والفلسفة وملكتھا العقل وكل نوع من ھذه ا:نواع , وملكتھا المخيلة) الشعر(
  :تقويم

كان لبيكون الفضل في تطوير الفكر الغربي من خ+ل تحديد مجال العلم في البحث 
5 الماھي1ة و ماھي1ة الق1وة الت1ي ) ضوابط الحركة ف1ي الك1ون و اتجاھھ1ا(في الكيفية 

كي11ف ينتھ11ي أض11افه التجرب11ة و الم+حظ11ة إل11ي , كي11ف ب11دء الوج11ود, تح11رك الوج11ود
ه الفكر الغربي ط1وال فت1رة العص1ور الوس1طى المنھي العلمي وھو الشئ الذي أھمل

متأثرا بأرسطو ولكنه لم ينبه إلي الدور ال1ذي تؤدي1ه الف1روض ب1ل يمك1ن الق1ول ان1ه 
اغفل ھذا الدور في البحث العلمي و المنھج العلمي يقوم علي الم+حظة فا5فتراض 

  .فالتحقق
الطب11ائع  لكن11ه ك11ان يس11تند إل11ي اعتق11اد س11اذج ب11ان الك11ون يت11ألف م11ن مجموع11ه م11ن

5فتقاره إلي ممارس1ة التج1ارب العلمي1ة  هالمحدودة العدد فجات أرائه مفتقرة ل+صال
  .الدقيقة ممارسة فعليه 
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  ديكارت
  ):الشك(الجانب السلبي في النظرية / أ

يرى ديكارت أن عقلنا مشحون بأحكام : الشك في العلوم ا:حكام الموروثة  .1
ناھا في عھد الطفولة، أو قبلناھا من المعلمين قبل الرشد، وإذا نظرنا في ألف

  .العلوم ألفيناھا تكونت بتعاون رجا5ً مختلفين فجاءت كالثوب الملفق
فإذا أردنا أن نقرر شيئا محققا في العلوم كان من الضروري أن نطرح كل 

ذي ما دخل عقلن1ا م1ن مع1ارف ونش1ط ف1ي جمي1ع ط1رق العل1م، وا:س1اس ال1
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نريد الوص1ول إلي1ه ھ1و العق1ل مج1رداً خالص1اً، ف1إن العق1ل واح1د ف1ي جمي1ع 
  .الناس

 –ث1م يش1ك ف1ي الح1واس :نھ1ا تخ1دعنا أحيان1اً، ولعلھ1ا : الشك في الح1واس  .2
تخدعنا دائماً دائماً فل1يس م1ن الحكم1ة أن نطم1ئن إل1ى م1ن خ1دعنا ول1و م1رة 

 .واحدة
لن11اس يخطئ11ون ف11ي ث11م يش11ك ف11ي اس11تد5ل العق11ل :ن ا: الش11ك ف11ي العق11ل .3

استد55تھم العقلية، ومنھم من يخط ف1ي أبس1ط موض1وعات الھندس1ة فلعل1ي 
 .أخطى دائماً في ا5ستد5ل

ومن دواعي الشك أيضاً أن نفس ا:فكار تخطر ل1ي ف1ي : الشك في الشعور .4
النوم واليقظة وليس أج1د ع+م1ة محقق1ة للتميي1ز ب1ين الح1التين فلع1ل حي1اتي 

 .حلم متصل
ومما يزيد في ميلي إلى الشك أني أجد في نفسي : طان الماكرافتراض الشي .5

وق1د يك1ون ھن1اك . فكرة ال1ه ق1دير، وھ1و م1ع ذل1ك يس1مح ب1أن أخط1ئ أحيان1ا
 .شيكان ماكر يبذل قدرته في خداعي فأخطئ في كل شئ

  ):من الشك إلى اليقين(الجانب ا5نتقالي في النظرية / ب
حال1ة م1ن الش1ك المطل1ق أج1د ش1يئاً 5 أش1ك ولكني في ھذه ال: أنا أفكر إذا أنا موجود

  :فيه، ذلك ھو أني أشك ويمكن إثبات ذلك بطريقتين
لو نظرنا إلى الخطوات السابقة لوجدنا أن العامل المش1ترك بينھم1ا : الطريقة ا:ولى

  :ھو الشك أي أنه يمكن صياغة ھذه الخطوات كا\تي
  ).ا:حكام الموروثة، الحواس، العقل، الشعور(الشك في 

أن 5 . أنه ليس أمامنا سوى افتراضين ھما أن الشك في كوني أشك: الطريقة الثانية
أشك في كوني أشك، وفي ا5فتراض ا:ول1ى أثب1ت فع1ل الش1ك ا:ول ونفي1ت الث1اني 

 –ففي ا5فتراضين 5بد . وفي ا5فتراض الثاني نفيت فعل الشك ا:ول وأثبت الثاني
 –ثم يخلص ديكارت إلى أنه لما كان الشك . من أثبات الشك مرة واحدة على ا:قل

  ).أنا أفكر إذا أنا موجود(تفكيراً فأنا أفكر ولما كان التفكير وجود فأنا موجود 
  ):اليقين(الجانب ا<يجابي في النظرية / ج

يرى ديكارت أن العقل ھ1و مص1در المعرف1ة : العقل مصدر المعرفة اليقينية .1
أحسن ا:شياء (عند جميع الناس فھو  اليقينية، وھو قوة فطرية واحدة توجد

وھذه المعرفة اليقينية تنصب على ا:فك1ار البس1يطة الت1ي ) قسمة بين الناس
 
 ).المادة(والنفس وا5متداد ) تعالى(تتميز بالوضوح مثل 

وھذه ا:فكار البسيطة ن1دركھا بالح1دس ث1م يس1تنبط : وسائل المعرفة اليقينية .2
ئج، يترت11ب عل11ى ھ11ذا أن وس11يلتي المعرف11ة العق11ل منھ11ا م11ا يل11زم م11ن نت11ا –

 :اليقينية عند ديكارت ھما
ھ11و ن11ور فط11ري ي11درك العق11ل بواس11طته ا:فك11ار البس11يطة : الح11دس  ) أ(

 .بدون مقدمات
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ھو وسيلة إدراك ا:فك1ار المركب1ة، وع1ن طريق1ه يمك1ن : ا5ستنباط  ) ب(
استخ+ص نتائج من الح1دس ال1ذى س1بق لن1ا معرفت1ه معرف1ة يقيني1ة 

  -لمعلوم إلى المجھولفننتقل به من ا
  :تقويم

ذھ11ب العدي11د م11ن الب11احثين إل11ى الق11ول بأخ11ذ ديك11ارت م11ن الغزال11ي ب11دليلي   
ا:سبقية الزمنية للغزالي على ديكارت، وبمعرفة أوروبا حينھا بالغزالي عن طريق 
ترجمة كتبه، غير أن1ه م1ن الثاب1ت أس1بقية الغزال1ي عل1ى ديك1ارت ف1ي ا:خ1ذ بالش1ك 

مقارن1ة بينھم1ا لوج1دنا اتفاقھم1ا ف1ي الجان1ب الس1لبي ف1ي نظري1ة  المنھجي وإذا عقدنا
أم1ا ف1ي الجان1ب ) الشك في الحواس، الش1ك ف1ي العق1ل، الش1ك ف1ي الش1عور(المعرفة 

ا<يج11ابي ف11أنھم يتفق11ون ف11ي ا:خ11ذ بالح11دث كوس11يلة للمعرف11ة اليقيني11ة، أم11ا وج11ه 
ي ي11درك ا5خ11ت+ف فھ11و طبيع11ة الح11دس عن11د كليھم11ا فعن11د ديك11ارت ھ11و ن11ور فط11ر

ا:فكار البسيطة بدون مقدمات أما عند الغزال1ي فھ1و ن1ور يقذف1ه 
 تع1الى ف1ي قل1ب 
الم11ؤمن أي أن مص11در الح11دس عن11د ديك11ارت ھ11و ا:فك11ار الفطري11ة بينم11ا ھ11و عن11د 

كما أن الغزالي جعل المعرفة تلقي سلبي ). عالم الغيب(الغزال العلم ا<لھي المطلق 
  .ت فاعلية إنسانية على ا:قل في مرحلة ا5ستنباطمن ا<نسان بينما جعلھا ديكار

بداية الترجمة ال+تينية لمقولة أن1ا أفك1ر إذا أن1ا (كما أن الكوجيتو الديكارتي   
يل11زم من11ه أولوي11ة التفكي11ر عل11ى الوج11ود بينم11ا الوج11ود ش11رك للتفكي11ر أم11ا ) موج11ود

ي11ر وك11ذلك التفكي11ر فل11يس ش11ركاً للوج11ود فالجم11ادات والحيوان11ات موج11ودة ب11دون تفك
  .الطفل والمجنون

كما أن شك ديكارت في الشعور مبنى على افتراض لم يتحقق ھ1و احتم1ال   
الحال1ة  –وجود حالة اكتشف عندھا أن حياتي حلم متصل أما وجود ما يقارب ھ1ذه 

ف1أن ھ1ذه ) فرفعنا عن1ك غط1اءك فبص1رك الي1وم حدي1د(في التصور القرآني للوجود 
ا\خ1رة وبالت1الي  –ى من مراحل الوجود ھي الحي1اة الحالة ھنا متعلقة بمرحلة أخر

  .ليست وسيلة معرفة عالم الشھادة في الحياة الدنيا
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  بيركلي
 –ينك11ر بيركل11ي أن للم11ادة وج11ود موض11وعي : إلغ11اء الوج11ود الموض11وعي للم11ادة

مستقل عن الوعي وغير متوقف عليه وبتعبير الف+سفة السابقين علي1ه ينك1ر وج1ود 
لموج11ود خ11ارج عقولن11ا وال11ذي ينظ11ر إلي11ه عل11ى أن11ه مح11ل يض11م الج11وھر الم11ادي ا(

ك11ذلك يلغ11ى ). الص11فات الطبيعي11ة المختلف11ة م11ن امت11داد وش11كل ول11ون وطع11م ورائح11ة
الصفات المادية باعتبارھا قائمة خ1ارج عقولن1ا مس1تقلة عنھ1ا ينظ1ر إليھ1ا فق1ط عل1ى 

 .أنھا الصور الذھنية التي يخلعھا العقل على ا:شياء
سل البستاني لم يعتقد بوجود شجرة الكرز في "يقول بيركلي : لمدركالموجود ھو ا

الحديقة وسيخبرك أنه يعتق1د بوجودھ1ا :ن1ه يراھ1ا ويلمس1ھا وف1ي كلم1ة واح1دة :ن1ه 
فالشيء الواقعي أو ما له وجود عن1ده ھ1و م1ا يدرك1ه بحواس1ه، " ... يدركھا بحواسه

 "..أما ما 5 يدركه فيقول أنه غير موجود
نح11و نظري11ة جدي11دة ف11ي (وف11ي كتاب11ه : ود الموض11وعي للمك11ان والمس11افةإلغ11اء الوج11

الغي بيركلي الوجود الموضوعي للمكان والمسافة الذي يصور لنا خطأ أن ) الرؤية
 .ا:شياء موجودة ھنالك بعيدة عنا قائمة في المكان ومستقلة على إدراكنا

سؤال ھل يعن1ي ذل1ك ثم يطرح بيركلي ال: العالم موجود :نه مدرك بعقل 5 متناھي
أنني إذا أغمضت عيني عن المائدة التي أماسي ولم المسھا تصبح غي1ر موج1ودة؟؟ 

ولكن ھ1ذا .ويرد بأنه لو كان ھذا صحيحا :صبح وجود العالم الخارجي مجرد وھم
ھ1و ) 5 متن1اھي(العالم موج1ود س1واء أغمض1ت عين1ي أم 5 :ن1ه موج1ود ف1ي عق1ل 

  .ا<له
  :تقويم

ريته في المعرفة لتحقيق ھدفين ا:ول نقض التيار الم1ادي ال1ذي وضع بيركلي نظ  
لكن1ه انتھ1ى .ساد في   الفلسفة الغربية ف1ي عص1ره، والث1اني أثب1ات وج1ود 
 تع1الى

إلى تبني نظرية معرفة مثالية تنكر الوجود الموضوعي للمادة وتستبدل به   وج1ود 
  .المحسوس

) د الواق11ع مس11تق+ ع1ن ال11وعي ا<نس11انيالت11ي تنك11ر وج1و( ةوق1د اتخ11ذ المثالي11ة الذاتي1
التي 5 ت1رى (بمثابة مقدمة تؤدي إلى المثالية الموضوعية ") الموجود ھو المدرك"

الع11الم موج11ود :ن11ه م11درك بالعق11ل ال11+ ) "ف11ي الواق11ع ا5 تعبي11را ع11ن الفك11ر المطل11ق
وھو بھذا يقع في تناقض ف1إذا ص1دقت المقدم1ة ك1ذبت النتيج1ة وإذا ك1ذبت ". متناھي

فلو كان ھذا العالم موج1ود عن1دما أدرك1ه وغي1ر موج1ود . صدقت النتيجة –المقدمة 
للزم من ھذا أنه 5 وجود للعقل ال1+ متن1اھي :ن1ه ل1و ك1ان ) مقدمة(عندما 5 أدركه 

موج11وداً لترت11ب عل11ى أن ھ11ذا الع11الم موج11ود س11واً أدركت11ه أو 5 :ن11ه جينھ11ا م11درك 
  ).نتيجة(بواسطة ھذا العقل ال+ متناھي 

كما أن بيركل1ي يخل1ط ب1ين المادي1ة بمعناھ1ا الفلس1في والقائم1ة عل1ى أن للم1ادة وج1ود 
مثل الذاھب إلى أن المادة أزلية أبدية لم يخلقھا احد و5 توجد ثمة قوة ف1وق (مطلق 

 ةوالقائم1) الفيزي1ائي(والمادي1ة بمعناھ1ا العلم1ي ) أو خارج العالم كما ف1ي الماركس1ية
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أي أن لھ11ا وج11وداً مس11تق+ً ع11ن وع11ي ا<نس11ان (وعي عل11ى أن للم11ادة وج11ود موض11
  .فرفضنا لWولى 5 يلزم منه رفضنا للثانية) وغير متوقف عليه
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  جون لوك
يرى جون لوك أن النفس في ا:صل كلوح مصقول لم ينقش في1ه ش1ئ وأن :التجربة

  :كما يرى أن للتجربة شك+ن. التجربة ھي التي تنقش فيھا المعاني
  ).ا<حساس(ھرة واقعة على ا:شياء الموضوعية تجربة ظا: ا:ول
  ).التفكير(تجربة باطنه واقعة على أحوالنا الذاتية : الثانية

) الت1ي ھ1ي أس1اس المعرف1ة(المعاني والمعرفة كلھا تفس1ير ب1الحس وح1دة، فالمع1اني 
ترجع في نھاية ا:مر إلى ا<حساس، ويفص1ل ل1وك ھ1ذا الق1ول بقس1مة المع1اني إل1ى 

  :نوعين
أو ) ا<حس11اس(وھ11ي المع11اني المكتس11بة بالتجرب11ة الظ11اھرة :المع11اني البس11يطة: أو5َ 

  :أوبھما معاً وھي ث+ث أنواع) التفكير(التجربة الباطنة 
 .مثل قولنا بادر، صلب: معاني محسوسة .1
 .وترجع إلى الذاكرة وا<دراك: معاني مدركة .2
 .مثل معاني الوجود واللذة وا:لم: معاني محسوسة ومدركة معاً  .3

وھ1ي المع1اني الت1ي ترج1ع إل1ى التفكي1ر، ف1النفس فيھ1ا فاعل1ة :المع1اني المركب1ة: ثانياً 
  :فالنفس تؤلف ھذه المعاني بواسطة التركيب وللتركيب ث+ث طرق

 .وھي المعاني المندرجة تحت اسم ا<ضافة): المقارنة(المضاھاة .1
 .وھو التأليف بين المعاني البسيطة: الجمع .2
) الخص1ائص الفردي1ة(ئص المش1تركة واس1تبعاد وھ1و أخ1ذ الخص1ا: التجريد .3

 :وللمعاني المركبة نوعين
 وتنقسم إلى قسمين : معنى شئ واحد  -1

 . وھي معاني أشياء 5 تقوم بنفسھا كالمثلث: معاني أعراض) أ(              
 .تقوم بنفسھا كا<نسان –وھي معاني أشياء : معاني جواھر) ب(              

 :وتشمل: زةمعاني أشياء متماي -2
  .كمعنى النبوة يجمع بين معنى ا5بن ومعنى ا:ب: ا<ضافة/ا

يجمع بين معنى شئ موجود ومعنى شي موجد منه، وا:صل فيه : العلة/ب
  .تعاقب الظواھر يخلق بينھما ع+قات في الذھن، وھو اعتقاد ذاتي بحت

  التشابه/ج        
  التغاير/د        

  :تقويم
مدرس1ة التجريبي1ة الت1ي ترج1ع ك1ل المعرف1ة إل1ى ا<حس1اس انط+ق جون لوك من ال

جعله يمد من نطاق التجربة لتشمل ا<حساس والتفكير بينما التجربة في واقع ا:مر 
  .تقتصر على ا<حساس

كما نجد تناقض في نظرية المعرفة عنده، يتمثل في إنكاره وج1ود أفك1ار فطري1ة أو 
  .ى اعتقاد ذاتي بحتمبادئ أولية في العقل، وإرجاعه العلية إل
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  ديفيد ھيوم
  :يرى ديفيد ھيوم أن المعرفة مجموع ا<دراكات، وا<دراكات ث+ثة أنواع

 :ا5نفعا5ت .1
وھ11ي إدراكاتن11ا القوي11ة الب11ارزة، وبتعبي11ره الظ11واھر الوجداني11ة ا:ولي11ة مث11ل 
انفعا5ت الحواس الظ1اھرة، والل1ذة وا:ل1م، وانفع1ا5ت التفكي1ر الت1ي تح1دث 

 .ة وا:لم كالمحبة والكراھيةتبعاً للذ
 :المعاني .2

وھي صور ا5نفعا5ت، لذا كانت اضعف منھا، والقاعدة فيما يخص1ھا ھ1ي 
أن ليس من قيمة أ5 أن يكون صورة انفعا5ت أو جمل1ة انفع1ا5ت، ف1إذا ل1م 
يكن كذلك كان مركباً صناعياً يجب الفحص عن أصله ويجب تبديده، ومن 

 .ھذا القبيل المعاني المجردة
 :الع+قات .3

وتنشأ بفعل قوانين تداعي المعاني أي قوانين التشابه والتق1ارب ف1ي المك1ان 
والزمان والعلية، ھ1ذه الق1وانين ھ1ي ق1وانين ا:ولي1ة لل1ذھن والع+ق1ات الت1ي 

  :تؤلف العلوم نوعان
  .كما ھو الحال في العلوم الطبيعية: ع+قات بين انفعا5ت/ أ

  .تتألف منھا الرياضياتوھي التي : ع+قات بين معاني/ ب
  : تقويم

وھكذا فأن ديفيد ھيوم انط+قاً من أفكار المدرسة التجريبي1ة الت1ي ينتم1ي إليھ1ا جع1ل 
الفكر مج1رد إنعك1اس للم1ادة كم1ا يتض1ح ف1ي تقري1ره أن المع1اني ھ1ي مج1رد ص1ور 

ليس لھا قيمة إ5 أن تكون صورة انفعال أو جملة انفعا5ت )  ا<حساس(لTنفعا5ت 
  .أي دور إيجابي للفكر في عملية المعرفة ليلغي

) والتجريبي11ة كأح11د ص11ورھا(وھك11ذا ف11ان المادي11ة ): التجريبي11ة(تق11ويم ع11ام للمادي11ة 
جعلت الفكر مجرد إنعكاس للمادة ليس له أي دور إيجابي في عملية المعرفة، بينما 

ع1دد م1ن الصحيح أن المادة تؤثر في ا:فكار وا:فكار تؤثر في المادة وھو ما أقره 
أن عق1ل ا<نس1ان 5 يعك1س الع1الم ال1واقعي فحس1ب ب1ل يخلق1ه "المادين فليينين يقول 

كم111ا يج111ب ا<ش111ارة إل111ى أن ا<س111+م 5 ينك111ر المادي111ة بم111دلولھا العلم111ي ". أيض111اً 
وھو ا5عتراف بالوجود الموضوعي للمادة ولكنه ينكر المادية بمدلولھا ) الفيزيائي(

ھ1ي العام1ل الحاس1م ف1ي التط1ور والمعرف1ة إذ يترت1ب  الفلسفي أي الق1ول ب1أن الم1ادة
  .عليه تسخير ا<نسان لما ھو مسخر له
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  أوجست كونت
  :نظرية المراحل الث+ث  

ف1ا<رادة , وفيھا يفس1ر البش1ر بت1دخل ق1وى غيبي1ه:)الدينية ( المرحلة ال+ھوتيه ) 1(

ن يص1در ا5لھيه فرض1ية تلقائي1ة و ابس1ط فرض1يه يمك1ن للعق1ل البش1رى عھ1د ذل1ك ا

ث1م تتط1ور , )FETICHISM(عنھا و عنده تبدأ ھ1ذه المرحل1ة بالوثني1ة أو الص1نمية 

  . إلي الشرك ومنه إلي التوحيد
و الس1+طين  تو توازى ھذه المرحلة علي الصعيد ا5جتماعي مرحلة حكم الباب1اوا

  ). الحق ا<لھي (والملوك 

تجريد الذھني الذي 5 يس1تند وھي مرحله ال): الفلسفية ( المرحلة الميتافيزيقية ) 2(

في تعلي+ته إ5 علي مفاھيم تجريديه شأن نظريه كراھية الطبيعة للفراغ عند بعض 
  . علماء الطبيعة في القرن السابع عشر

صعيد العلمي في فكرة السبب و مؤداھا ان ينتج واقع م1ا ھذه المرحلة تتمثل علي ال
و تتمثل علي ص1عيد التنظ1يم ا5جتم1اعي ف1ي فك1رة الح1ق الطبيع1ي فھ1ي . واقع آخر

  .  عنده فكرة ميتافيزيقية

, و تھيمن عليھا فكرة القانون بد5ً من فكره العل1ة): العلمية(المرحلة الوضعية ) 3(

وف11ي ھ11ذه المرحل11ة يق11وم ا<نس11ان بمعرف11ة , ةومب11دأ ش11رط الوج11ود ب11د5 م11ن الغائي11
اع1رف لتس1تدرك وتع1د " كون1ت  "القوانين حتى يمكن1ه الت1أثير عل1ي الطبيع1ة يق1ول 

  .لWمور عدتھا
  :قواعد المرحلة الوضعية

أي ان11ه 5 يج11وز لن11ا أن ننظ11ر إل11ي العناص11ر ك11ل عل11ي ح11دة بمع11زل ع11ن :العض11وية
  .غيره

  بية أن كل معرفة إنما ھي معرفة نس:النسبية
فإذا نظرنا .كما ذھب إلي أن لكل علم وجھان ساكن وديناميكي  :الساكن والمتحرك

إلي علم ا5جتماع وجدنا ان وجھه الساكن قائم علي النظام ا5جتماعي المبني عل1ي 
وإذا تغل11ب الوج11ه الس11اكن عل1ي نقيض11ه ك11ان ذل11ك . ال1دين واللغ11ة وا5س11ره  والتمل1ك

  . يةدلي+ً علي ما يعرف بالحقب العضو
فرتبھا حس1ب درجتھ1ا م1ن , كما اھتم أوجست كونت بتصنيف العلوم: تقسيم العلوم 

ومق1دار تعقي1دھا وتش1ابكھا ص1عودا إل1ي س1تة الرياض1يات , البساطة والتجريد ن1زو5
أم1ا ) الفيزي1اء ا5جتماعي1ة (السوس1يولوجيا او , البيولوجي1ا, الكيمياء, الفيزياء, الفلك

ا مج11رد تطبي11ق لعل11م آخ11ر كالط11ب ال11ذي ھ11و تطبي11ق بقي11ه العل11وم فھ11ي ف11ي نظ11ره أم11
أم1ا عل1م ال1نفس ... 5 ف1ي الحقيق1ة كاللغ1ة, أو مجرد علوم ف1ي الظ1اھر, للفيزيولوجيا

  .فليس علماً مستق+ً 5ن موضوعه تتقاسمه البيولوجيا والسوسيولوحيا
وإذا كان1ت الدراس1ات الت1ي تتن1اول المجتم1ع ل1م تبل1غ مس1توي العل1وم :علم ا5جتم1اع 

, فذلك 5ن ا:بحاث من ھذا النوع كانت دوما سجيته التفكير الميتافيزيقي, الوضعية
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إنش1اء , العل1وم الوض1عية -أما مع أوجست كونت فلقد أصبح من الممكن بفضل تقدم
وھ11ي المھم11ة , عل11م اجتم11اعي وض11عي يك11ون للمجتم11ع كالفيزي11اء بالنس11بة للطبيع11ة

  وجست كونت مؤسسي علم ا5جتماع الرئيسية للفلسفة الوضعية التي نادي بھا أ
  تقويم
أراد كون11ت ان يح11رر العل11م م11ن محاول11ة الفلس11فة وال11دين تج11اوز مجا5تھ11ا  •

) الجزئ1ي المحس1وس(إلي مج1ال العل1م ) المطلق الغيبي(و) الكلي والمجرد(
كما ھو سائد في محاولة الفلسفة اليونانية وضع نظريات علميه وكما حدث 

حين جعل بعض رج1ال ال1دين ف1ي الكنيس1ة  في أوربا في العصور الوسطي
ولكنه انتھي  –الكاثوليكية بعض النظريات العلمية جزء من الدين المسيحي

. إلي جعل الع+قة بين العلم وكل من ال1دين والفلس1فة ع+ق1ة تن1اقض وإلغ1اء
 -والواقع  من ا:مر أن الع+قة بين المج1+ت الث+ث1ة عل1ي ع+ق1ة تكام1ل 5

م وال1دين والفلس1فة ھ1ي مح1او5ت لتفس1ير ذات الوج1ود تناقض فكل من العل
فال11دين ) أي منظ11ور إلي11ه م11ن جھ11ات متع11ددة(لك11ن عل11ي مس11تويات متع11ددة 

أي ا5جاب11ه عل11ي الس11ؤال م11ا ھ11و (يتن11اول الوج11ود عل11ي مس11توي م11ا ھ11وى 
والعل1م  ) نھايت1ه , بداية الوج1ود, الوجود أي ماھية القوة التي تحرك الوجود

أي البح1ث ف1ي ض1وابط الحرك1ة ف1ي ( مس1توي  كيف1ي  يتناول الوجود عل1ي
أي ا<جاب1ة (والفلسفة تتناول الوجود علي مستوي لماذا ) الكون واتجاھاتھا

والوج11ود ) الم11اھوي(عل11ي الس11ؤال لم11اذا أي الع+ق11ة ب11ين الوج11ود  المطل11ق 
  )  .الكيفي(المحدود 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  جون ستيورات مل
واع1د ل+س1تقراء تك1ون للم1نھج التجريب1ي بمثاب1ة قواعد ا5ستقراء أراد مل صياغة ق

ھ11ذه القواع11د عن11ده بمثاب11ة الخط11وات . للقي11اس ا:رس11طي) ا:ش11كال ( ا:ض11رب 
الض11رورية الت11ي 5ب11د للمج11رب م11ن الس11ير عل11ي ھ11داھا حت11ى ي11تمكن م11ن اكتش11اف 
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فھ1ي قواع1د تض1بط , الت1ي ت1ربط الظ1واھر) الق1وانين(الروابط أي الع+قات النس1بية 
  . تي تنتقل بھا بالفكرة من مستوي الفرضية إلي مستوي القانونالطرق ال

ف1ان ھ1ذا , إذا اشتركت حالتان أو أكثر للظاھرة في عام1ل واح1د:طريقة ا5تفاق) 1(

  .العامل ھو عله الظاھرة

إذا كان ھناك حالتان تقع الظاھرة ف1ي اح1دھما و5 تظھ1ر ف1ي :طريقة ا5خت+ف)2(

العوامل وتختلفان في عامل واح1د فق1ط، ف1ان ھ1ذا ا5خري، وكانتا تشتركان في كل 
  .العامل ھو علة الظاھرة

إذا حض1رت العل1ة حض1ر ):الجمع ب1ين ا5تف1اق وا5خ1ت+ف(الطريقة المختلطة ) 3(

  . المعلول وإذا غابت العلة غاب المعلول

إذا سحبنا من الظاھرة ما تبين لنا بواسطة الطرق ا5خري انه : طريقة البواقي) 4(

  .فان ما تبقي من الظاھرة ھو علة للحا5ت المتبقية, ا5ت معينةعلة لح

ان أي تغير في العل1ة يس1تتبع التغي1ر )الت+زم في التغير(طريقة التغيير النسبي ) 5(

  في المعلول
( اتفق جون استيوارت مل مع بنتام ف1ي تحوي1ل ا:خ1+ق معرف1ه معياري1ه: ا5خ+ق

الس11لوك إل11ى عل11م وص11فى يبح11ث ف11ي  تبح11ث ف11ي م11ا ينبغ11ى ان يك11ون علي11ه) فلس11فه
  .السلوك كما ھو كائن في مكان وزمان معينين

كم11ا ادخ11ل م11ل جمل1ه تع11دي+ت عل11ى م11ذھب : التع1دي+ت الت11ي ادخلھ11ا عل11ى الم1ذھب
  :المنفعة نتناول منھا اثنين

إذا كان بنتام قد أقام منفع1ة  المجم1وع : إخضاع المنفعة الفردية للمنفعة الجماعية-1

عه الف1رد ف1ان م1ل ق1د اخض1ع المنفع1ة الخاص1ة للمنفع1ة العام1ة تم1ث+ على أساس منف
  ).حب لجارك ما تحب لنفسك)( ع(بقول المسيح

اى عل1ى ( إذا كان بنتام قد ميز بين الرغبات كميا فقط: التمييز الكيفي بين الرغبات
م11ع كونھ11ا ذات طبيع11ة واح11ده اى كلھ11ا fأس11اس ش11ده الرغب11ة، ديمومتھ11ا، ش11مولھا

اى مي1ز ب1ين (فان مل  لم يكتفي ب1ذلك ب1ل مي1ز ب1ين الرغب1ات كيفي1ا  )رغبات حسية
الت11ى تتص11ف " العلي11ا" والرغب11ات العقلي11ة او الروحي11ة " ال11دنيا"الرغب11ات الحس11يه 

5ن تك1ون ( ، وعبر عن ھذا بقوله ")اى الخلو من ا\5م" بالثبات والدوام والصفاء
  ).سقراطا شقيا خيرا من ان تكون خنزيرا شقيا

  تقويم 
ان يساھم في تطوير البحث العلمي بوضعه للقواعد السابقة لتكون بمثابة " مل"أراد 

ا:س11س للم11نھج التجريب11ي ولتط11وير ط11رق تحقي11ق الف11روض الت11ي اغف11ل فرانس11يس 
  .بيكون دورھا

ولق11د لقي11ت ھ11ذه القواع11د انتق11ادات عدي11دة م11ن جان11ب العلم11اء والمناطق11ة ن11ورد ھن11ا 
  : بعضھا
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تفاق وا5خت+ف والمختلطة ھي الطرق ا:ساسية من حي1ث لو اعتبرنا طرق ا5) أ(
إن طريقت11ي الب11واقي والتغي11ر النس11بي متض11منتان فيھ11ا، فإنن11ا 5 نلب11ث أن نتب11ين أنھ11ا 
أيضا 5 تعدو أن تكون من حيث الجوھر طريقة واحدة ھي طريق1ة ا5خ1ت+ف ذل1ك 

طريق111ة ان الطريق111ة المختلط111ة ھ111ي الجم111ع ب111ين طريقت111ي ا5تف111اق وا5خ111ت+ف، و
  .ا5خت+ف يكمن ردھا بدورھا إلي طريقة ا5خت+ف

طريقة ا5خت+ف ھي بمثابة قياس ش1رطي منفص1ل فھ1ي ص1ورة قياس1ية عل1ي ) ب(
  : الوجه التالي

   3أو ع 2أو ع 1اما ان تكون ع) ظ(علة 

   3أو ع 2ليست ع) ظ(لكن علة 

   1ھي ع) ظ(علة :. 

رأي ان11ه وس11يلة عقيم11ة للبح11ث لكنن11ا ن+ح11ظ ان م11ل اس11تبعد القي11اس م11ن المنط11ق و
  .واكتفي با5ستقراء

اختل11ف المناطق111ة ف111ي طريق111ة الب111واقي، في111ري ال111بعض أنھ111ا بعينھ111ا الطريق111ة ) ج(
ويري البعض ا:خ1ر أنھ1ا . المختلطة أو ھي تجمع بين طريقتي ا5تفاق وا5خت+ف

  .تكرار لطريقة التغير النسبي
ج11ال البح11ث العلم11ي مم11ا كم11ا ك11ان ج11ون اس11تيورات م11ل متخلف11ا ع11ن عص11ره ف11ي م

أو  واق11رب إل11ي فرانس11يس بيك11ون من11ه إل11ي ج11اليل -ف11ي رأي كثي11ر م11ن النق11اد -جعل11ه
  .نيوتن

اما فى مجال ا5خ1+ق ف1ان م1ل يأخ1ذ بالمنفع1ة الجماعي1ة ليلغ1ى المنفع1ة الفردي1ة،اما 
بنت11ام فيأخ11ذ بالمنفع11ة الفردي11ة ليلغ11ى المنفع11ة الجماعي11ة، بينم11ا الح11ل الص11حيح ھ11و 

ين المنفعة الفردية والجماعية م1ن خ1+ل تقري1ر ان المنفع1ة الجماعي1ة تح1د والجمع ب
  .المنفعة الفردية كما يحد الكل الجزء فتكملھا ولكن 5 تلغيھا

  

  

  

  

  انطك

مج1ال المعرف1ة / 1: الفلسفة نقدية تدور حول ث+ثة مج1ا5ت رئيس1ية: الفلسفة النقدية

مج11ال / 2) العق11ل الخ11الص  نق11د( ال11ذي يعتم11د عل11ى ملك11ة ال11ذھن وھ11و م11ا أس11ماه 
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مج1ال الش1عور / 3) .نق1د العق1ل العمل1ي ( ا:خ+ق الذي يعتمد العقل وھو ما أس1ماه 

  )نقد الحكم ( باللذة الذي يعتمد على مله الحكم وھو ما أسماه 

 ، وبالت11الي 5 يمك11ني11رى ك11انط أن لTنس11ان ن11زوع طبيع11ي للميتافيزيق11ا:الميتافيزيق11ا 
ة حجة للقول باس1تحالتھا، ب1ل يج1ب البح1ث ف1ي ا:س1باب الت1ي اتخاذ إخفاقاتھا الكثير

أدت إلى ھذه ا<خفاقات ،ثم جعل ھذا النزوع الطبيعي علماً ثابتاً من خ1+ل ا<جاب1ة 
وي1ورد ك1انط تعريف1ات .على السؤال كيف يمكن للميتافيزيقا أن تكون بوصفھا علم1ا

طبيقھ1ا ،لھ1ذا أس1مي فلس1فته عديدة للميتافيزيقا منھا أنھا علم حدود العقل البش1ري وت
الفلس11فة النقدي11ة :ن11ه اھ111تم فيھ11ا بوض11ع الح11دود الت111ي يج11ب أن 5 يتع11داھا العق111ل 

وھ11ذا العل11م يق11وم بمحاول11ة ح11ل المش11اكل الث+ث11ة ا:ساس11ية والت11ي تش11كل .البش11ري
 
أم1ا  –وحرية ا<رادة وخلود ال1نفس ) تعالى(موضوعات ھذا العلم، وھي وجود 

  .لتي يناولھا فھي مجرد وسائل لبلوغ ھذه المواضيعالمشاكل ا:خرى ا

ث11م تن11اول موض11وعات العق11ل فيقس11م الوج11ود إل11ى ع11الم :ميتافيزيق11ا العق11ل النظ11ري
وي11رى ع11دم ت11وافر إمكاني11ة إدراك العق11ل لع11الم . الظ11واھر وع11الم ا:ش11ياء ف11ي ذاتھ11ا

ا:شياء في ا:شياء في ذاتھا وأسمى الملكة التي تتطاول، وتحاول عبثاً إدراك عالم 
ذاتھا ملكة العقل كما يترتب على ھذا ع1دم إمكاني1ة تأس1يس عل1م الميتافيزيق1ا إذا ق1ام 
عل11ى محاول11ة إدراك ع11الم ا:ش11ياء ف11ي ذاتھ11ا وف11ي ھ11ذا الخط11أ وقع11ت الميتافيزيق11ا 
القديمة :نھا كانت بحثاً في ما وراء الظواھر التي في تناولھا في عالم ا:ش1ياء ف1ي 

ل11ى وق11وع العق11ل ف11ي تناقض11ات 5 ح11د لھ11ا بحي11ث تس11تطيع إثب11ات ذاتھ1ا، وھ11ذا أدى إ
:نھ1ا ادع1اءات نظري1ة بعي1دة ع1ن ) مثل تن1اھي وع1دم تن1اھي الع1الم(الشئ ونقيضه 

  .التجربة

أما القيمة ا<يجابية لWفكار فتتمثل في وضع مسلمات العقل :ميتافيزيقا العقل العملي
بوص111فھا )  والحري111ة والخل111ود
(العمل111ي، ول111ذا يس111لم كان111ت با:فك111ار ال111ث+ث 

  .موضوعات رئيسية للميتافيزيقا وأن اقتصر دورھا في مجال ا:خ+ق


وتطبيقاً لھذا، انتقد ك1انط الب1راھين التقليدي1ة : نقد البراھين التقليدية <ثبات وجود 
على وجود 
 وذلك :نھا تبدأ من العالم، وھذه في رأيه بداي1ة غي1ر مش1روعة ذل1ك 

تك111ام الت111ي ف111ي اس111تطاعتنا أن نص111درھا تتعل111ق بن111وع واح111د م111ن أن111واع :ن ا5ح
الموجودات، وھي التي تنتمي إلى عالم الظواھر أما ماعدا ذلك م1ن موج1ودات ف1+ 
تستطيع أن تحكم عليھا :نھا 5 تدخل في نطاق عالم الظواھر ب1ل تنتم1ي إل1ى ع1الم 

  .آخر ھو عالم ا:شياء في ذاتھا

أن ثبت لكانط استحالة البرھنة نظرياً على إثبات وجود 
  وبعد: البرھان ا:خ+قي
عاد فقال بضرورة التسليم بوجوده من الناحية ا:خ+قية ) في ميدان العقل النظري(
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، ف11أورد البرھ11ان ا:خ+ق11ي الق11ائم عل11ى أن العدال11ة )أي ف11ي مي11دان العق11ل العمل11ي(
ث دائم11اً ف11ي الحي11اة تقتض11ي أن يعاق11ب المس11ئ ويث11اب المحس11ن ،ولك11ن ھ11ذا 5 يح11د

ال11دنيا، فوج11ب أن يوج11د ي11وم آخ11ر يعاق11ب في11ه المس11ئ ويث11اب في11ه المحس11ن يوج11ده 

  .موجود خالد ھو 

 :نظرية المعرفة

تس1تند نظري1ة المعرف1ة عن1د : التمييز بين عالم الظواھر وع1الم ا:ش1ياء ف1ي ذاتھ1ا) أ
م1ن خ1+ل التجرب1ة كانط في الوج1ود قائم1ة عل1ى التميي1ز ب1يم ا:ش1ياء كم1ا تب1دو لن1ا 

، وا:ش1ياء كم1ا )ع1الم ا:ش1ياء ف1ي ذاتھ1ا(أو ) ع1الم الظ1واھر(المعرفية أو ما أسماه 
  ).عالم ا:شياء في ذاتھا(ھي في الواقع أو ما أسماه 

ويرى كانط أن ھناك ث+ث1ة وس1ائل لمعرف1ة ع1الم : وسائل معرفة عالم الظواھر) ب
  :الظواھر وھي

المص1در ا:ول للمعرف1ة ھ1و ا<حس1اس، ف): ا<حساس(الحساسية الصورية  )1
ولكن ما نقابله في التجربة الحسية ليس سوى تأثيرات جزئية منتظمة، و5 
تتخذ صورة ا<حساس الكامل إ5 بعد تطبيق صورتين ذھنيتين عليھ1ا ھم1ا 

فالزمان والمكان عند كانط ليس ل1ديھم وج1ود موض1وعي . الزمان والمكان
ذھني11ة يخلعھ11ا العق11ل ) أو إط11ارات(خ11ارج عق11ل ا<نس11ان ب11ل مج11رد ص11ور 

) ص1ورتي الحساس1ية الص1ورية(على المحسوسات وقد أطلق عل1يھم ك1انط 
الحساس11ية (كم11ا أطل11ق عل11ى المحسوس11ات المرحل11ة م11ن مراح11ل المعرف11ة 

  ).الصورية

أم1ا وس1يلة أو مرحل1ة المعرف1ة ):ا<دراك(الفھ1م الص1وري (الفھم الصوري  )2
، ويقص11د ب1ه عملي11ة وض1ع العق11ل )الفھ11م الص1وري(التالي1ة عن1د ك11انط فھ1ي 
بحي111ث تؤل11ف أحكام111اً كلي111ة ) الحساس111ية الص11ورية(للنس11ب ب111يم م11دركات 

ض111رورية، وبعب111ارة أخ111رى المع111اني الذاتي111ة الت111ي ت111ربط ب111ين الظ111واھر 
وترجع ھذه المقو5ت ) المقو5ت(المعروضة في الزمان والمكان ويسميھا 

 :إلى ا:حكام التالية

الجھ11111111111111111ة ) 3  ).سالب أو موجب( الكيف ) 2  ).كل أو جزء(الكم ) 1

  ).علة أو معلول(ا<ضافة ) 4  ).ضروري أو ممكن أو مستحيل(

أم1ا وس1يلة أو مرحل1ة المعرف1ة ا:خي1رة فھ1ي م1ا ):الح1دس(النطق الخ1الص  )3
 :وتتعلق بإدراك ث+ث معاني) النطق الخالص(أسماھا 

ظ1واھر وھو عند كانط صورة ذھنية تقوم على محاولة توحي1د ال: العالم. 1

  .الموضوعية
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كا:فك11ار (وھ11ي ص11ورة ذھني11ة تح11اول توحي11د الظ11واھر الذاتي11ة : ال11نفس. 2

  ).وا5نفعا5ت المتعددة

3 . 
  .وھو عند كانط علة الطائفيين السابقين من الظواھر): تعالى(

وإذا كان1ت وس1ائل ):ملك1ة العق1ل) (ع1الم ا:ش1ياء ف1ي ذاتھ1ا(عدم إمكانية معرف1ة ) ج
فإن ك1انط ي1رى ع1دم ت1وافر إمكاني1ة ) عالك الظواھر(ة تتعلق بإدراك المعرفة الث+ث

إدراك ھ1ذا الع1الم ) عبثاً (وأسمي الملكة التي تحاول ) عالم ا:شياء في ذاتھا(إدراك 
كما يترتب على ھذا عدم إمكانية تأسيس علم الميتافيزيقا إذا قام على ). ملكة العقل(

  ).عالم ا:شياء في ذاتھا(محاولة إدراك 
  : نظريه القيم

  :ا:خ+ق
ع1الم (5 ) بع1الم ا:ش1ياء ف1ي ذاتھ1ا( يرى كانط أن ا:خ+ق تتعل1ق : طبيعة ا:خ+ق

الس1ماء المرص1عة : ش1يئان يم1+ن قلب1ي با<عج1اب(وعبر عن ھ1ذا بقول1ه ) الظواھر
ع1الم ا:ش1ياء ف1ي " والق1انون ا5خ+ق1ى ف1ي اعم1اقى" ع1الم الظ1واھر" بالنجوم فوقى

  ").ذاتھا
  :وبناءا على ھذا فقد ميز كانط بين  نوعين من أنواع السلوك:اع السلوكأنو 
...) ك1العواطف، الن1زوات، المص1الح( السلوك الذى تحركه ال1دوافع غي1ر العاقل1ة_ ا

  .وھو يمثل عالم الظواھر و5 ينتمي إلي ا:خ+ق

الس11لوك ال11ذى يحرك11ه العق11ل و5 يھ11دف إل11ي تحقي11ق اى مص11لحه وھ11و يمث11ل _ 2

 الت11يويض11رب م11ث+ بالممرض11ة )  ع11الم ا:ش11ياء ف11ي ذاتھ11ا( ينتم11ي إل11ي الواج11ب و
ترع11ى مرض11اھا، ف11ان كان11ت ق11وم بھ11ذه الرعاي11ة ب11دافع الش11فقة أو للحص11ول عل11ى 
المرتب فان فعلھا 5 يعد فع1+ أخ+قي1ا اى أنھ1ا 5 ت1زال ف1ي ع1الم الظ1واھر، أم1ا إذا 

اى تك1ون ق1د وص1لت لع1الم كانت تقوم بھا تقديرا للواجب ف1ان فعلھ1ا يك1ون أخ+قي1ا 
  .ا:شياء في ذاتھا 

  :ثم يحدد كانط شروط الواجب طبقا للمقو5ت القبلية: شروط الواجب

وعب1ر ع1ن ھ1ذا الش1رط  : 5 جزئي1ا) عام1ا( أن يك1ون الفع1ل كلي1ا: من حيث الكم_ 1

، فالع1دل كقاع1دة أخ+قي1ه يعن1ى أن 5 تظل1م )افعل طبقا لقاعدة كلي1ه أو عام1ه(بقوله 
  .وان 5 يظلمك الغيرالغير 

افع1ل بحي1ث تعام1ل ( وعبر عنه بقول1ه : أن يكون الفعل غائيا: من حيث الكيف_ 2

فال1ذي ينتح1ر :ن1ه ش1قي اعتب1ر نفس1ه وس1يله لغاي1ة ھ1ي ) ا5نسانيه كغاية 5 كوس1يلة
  .السعادة
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وليس المقص1ود بالض1رورة ال1+زم : أن يكون الفعل ضروريا: من حيث الجھة_ 3

افعل بحيث ( بل التزام ا5راده با:خ+ق وعبر عنه بقوله) الحتمية( كما في الطبيعة
  )تجعل  إرادتك مشرعا

  :تقويم. 

  :الميتافيزيقا: أو5
أراد ك111انط بنق111ده للميتافيزيق111ا التقليدي111ة القض111اء عل111ى ا:خط111اء الت111ي  •

وقد أفاد من نقده . ارتبطت بأذھان الناس فعرقلت الميتافيزيقا عن التقدم
ولك11ن أس11اء ال11بعض فھ11م ھ11ذا النق11د وع11دوه نق11داً . عاص11رينالف+س11فة الم

  يشمل جميع أنواع الميتافيزيقا أو الميتافيزيقا بمعناھا الواسع
كما قرر كانط عدم توافر إمكانية معرفة عالم ا:شياء في ذاتھ1ا بالعق1ل  •

ولح1ل ھ1ذا التن1اقض . بينما ھذا القول ھو شكل م1ن أش1كال المعرف1ة ب1ه
بين الذات بم1ا ھ1ي ) كمقابل إس+مي للميتافيزيقا(م كان تمييز علم الك+

عين الوجود المطلق الذي ينفرد به 
 وال1ذي 5 يت1وافر للعق1ل إمكاني1ة 
إدراكھا في الحياة الدنيا، والصفات بما ھي ما دل على الوجود المطلق 

 .والتي تتوافر للعقل إمكانية إدراكه بواسطة الوحي
الميتافيزيق11ا عل11ى التس11ليم با:فك11ار  كم11ا أن ك11انط قص11ر دور العق11ل ف11ي •

،وھو ھنا يلتقي مع ) ا:خ+قية(الميتافيزيقية الث+ث لضرورتھا العملية 
التصور القرآني إذ ا<يمان ھو التسليم بصحة أفك1ار ومف1اھيم ج1اء بھ1ا 
الوحي عن وجود غيبي مطلق، لكن وجه ا5خت+ف أن ھذا التسليم في 

ا5س11تقراء ق11ائم عل11ى اس11تبعاد  الق11رآن ھ11و محص11لة لش11كل م11ن أش11كال
 .الحواس والواقع الموضوعي في مجال نظرية المعرفة

  :المعرفة:ثانيا
أحال كانط الزمان والمكان إلى مجرد إطارين ذھنيين 5 وجود موضوعي  •

  .لھما وھو بذلك يسقط فى ھوة الذاتية
 بينم1ا ھ1ذا) ع1الم ا:ش1ياء ف1ي ذاتھ1ا(كما أن كانط يقرر عدم إمكانية معرفة  •

 .القول ھو شكل من أشكال المعرفة به
  

  :القيم: ثالثا
أكد كانط  على العقل كمعيار لWخ+ق، ولكنه تطرف في ھذا التأكيد  •

في ...) كالغريزة أو العاطفة( لدرجه إلغاء دور الجوانب غير العقلية
  .ا:خ+ق
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كما أن مبدأ الواجب عنده مطلق  5 مجال مع1ه  ل+س1تثناء ،وبالت1الي  •
نس11ان عن11ده إل11ي وس11يله لغاي11ة ھ11ي ا:خ11+ق عك11س قواع11د تح11ول ا<

  ).قاعدة الغائية( مذھبه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ھيجل
فلس1فه ھيج1ل ھ1ي فلس1فة مثالي1ة موض1وعية والمثالي1ة : الفلسفة المثالية الموضوعية 

كما ي1وحي اس1مھا ب1ل ھ1ى مش1تقه م1ن المث1ال ( كفلسفة 5 تعني ا5لتزام بالمثل العليا
وھ11و الفك11رة ، وھ11ي تعن11ي أولوي11ة الفك11ر عل11ى الم11ادة والمقص11ود  أف+ط11ون عن11د
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با:ولوية ھنا أن للفكر وح1دة الوج1ود الحقيق1ي أم1ا الم1ادة فمج1رد تجل1ي او انعك1اس 
غي11ر أن ) ومثالھ11ا الجس11م وص11ورته ف11ي الم11رآة ( للفك11ر ل11يس ل11ه اى وج11ود حقيق11ي 

ك1ر ا<نس1اني ومثالي1ة موض1وعية المثالية انقسمت إلي مثالية ذاتي1ة تقص1د ب1الفكر الف
  ).الفكر الكلي أو ما يقابل ا<له في الدين (تقصد به الفكر المطلق 
اما منھج1ه ف1ى المعرف1ة فھ1و م1نھج مث1الي ج1دلي اى م1نھج : المنھج المثالي الجدلي 

قائم على ان الفكر المطلق يتطور من خ+ل الجدل والجدل يعني أن التطور يتم من 
ال1دعوى ونق1يض ال1دعوى وج1امع ( ضات عب1ر ث+ث1ة لحظ1ات خ+ل صراع المتناق
فھ1ذا الفك1ر المطل1ق يتط1ور عب1ر ث1+ث مراح1ل ھ1ي المرحل1ة ) .الدعوى ونقيض1ھا 

والمرحل1ة )( الذاتية وتتضمن اللذة والعاطفة والفض1يلة وھ1ي تقاب1ل لحظ1ة ال1دعوى 
 الموضوعية وتتضمن ا:خ+ق والعرف والقانون وھي تقابل لحظة نقيض الدعوى

والمرحلة الجامعة لل1ذات والموض1وعية أو المرحل1ة المطلق1ة تتض1من الف1ن وال1دين )
  ) .والفلسفة وتقابل لحظة جامع الدعوى ونقيضھا 

مثالي11ة ال فلس11فته وتس11تند الفلس11فة ا5جتماعي11ة عن11د ھيج11ل عل11ى: الفلس11فة ا5جتماعي11ة
نج1د أن عل1ى حرك1ه المجتم1ع  وال1ذي بتطبيق1هج1دلي المثالي ال همنھجوموضوعية ال

الفكر المطل1ق يتجس1د أو5 ف1ي ا5راده الفردي1ة الح1رة ولك1ن يتجاوزھ1ا ص1اعدا إل1ى 
ا:ش1ياء حت1ى 5 تبق1ى مج1رده ،  فيالدولة، فا5راده الحرة 5بد لھا أو5 من التجسد 

وھكذا يكون حق ملكيه ا:شياء أول تجسيد ل1+راده الح1رة، إ5 أنھ1ا تج1د نفس1ھا ف1ي 
ف11ي ش11يء فتن11زع إل11ى تج11اوز ھ11ذا الوض11ع اى تن11اقض  م11ن حي11ث ھ11ي مجس11ده 

التخص11يص ف11ي ش11يء إل11ى أن تك11ون اش11مل م11ن ذل11ك الش11يء ،وذل11ك ب11ان تتح11د م11ع 
غيرھا من ا5رادات الحرة :فراد آخ1رين فتوج1د العائل1ة الت1ي تجس1د ا5راده الح1رة 
عل111ى وج111ه يتج111اوز الملكي111ة، ولكن111ه يض111يق بھ111ا أيض111ا فتن111زع إل111ى  مزي111د م111ن 

المجتم11ع ،وبھ11ذه السلس11لة م11ن الص11عود يص11ل ا<نس11ان إل11ى الش11مول،وھكذا يتك11ون 
تجاوز وجوده الفردي ليصبح جزء من كل ،ولما كان1ت الدول1ة ھ1ي المث1ل للمجتم1ع 
فان اراده الدول1ة ھ1ي ارق1ي تمثي1ل ل1+راده الفردي1ة ،ويك1ون الق1انون ال1ذي تعب1ر ب1ه 

لھا، وتك1ون فردي1ه، :ن1ه الحري1ة ف1ي أرق1ى إش1كا ارادهالدولة عن إرادتھا ف1وق ك1ل 
   ،الدولة ھي مصدر الحريات و5 يكون القانون حدودا للحريات بل خالق لھا

يرى ھيجل أن الفن  يمثل  لحظة الدعوى في المرحلة المطلقة من مراحل : الجمال
تطور الفكر المطلق ويعتب1ر آخ1ر  مظھ1ر م1ن مظ1اھر تجل1ي الفك1ر المطل1ق يتجل1ى 

الف1ن ل1يس تقلي1د للطبيع1ة وف1ق الق1ول  فيھا عبر وسائط حس1ية ويترت1ب عل1ى ھ1ذا أن
المنسوب  :ف+طون بل ھو كش1ف أو تعبي1ر ع1ن الفك1ر المطل1ق ف1ي ص1ورة حس1ية 

وتطبيقھا للمنھج المثالي :  )التقسيم الث+ثي للفن (تاريخ الفن (كاللوحات أو التماثيل 
  :الجدلي على تاريخ الفن يخلص ھيجل إلى تقسيم ث+ثي للفن 

يمثله فن السيارة في الفن الشرقي  فالفكر ھنا يحاول أن  يعب1ر و: الفن الرمزي / 1

م11ث+ ا:ھرام11ات كرم11ز  ( ع1ن ذات11ه  بطريق11ة غي11ر مباش11رة  اى ع1ن طري11ق الرم11ز 
  )للخلود 
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) الش1كل (وفي1ه تقت1رب الص1ورة  ويمثله فن النح1ت ا<غريق1ي: الفن الك+سيكي / 2

ستخدمة  فى النحت او الحجر المادة الم(غير أن الشكل ھنا ) من الفكرة المضمون 
  .يعجز عن إعدادنا بالصورة الحقيقية للفكر ) 

ويمثله الفن الحديث وھو و ارق1ي  تجل1ى للفك1ر المطل1ق ف1ي : الفن الرومانتيكي / 3

  .لحظة الفن وله إشكال عديدة 
  الذاتية باستخدام الصوت غير أنھا  قاصرة  توھي تعبر عن ا5نفعا5: الموسيقى 
  .عن انفعا5ت :فكار  و :نھا تحتمل تأوي+ت عديدة:نھا تعبر 

الشعر وھو الفن الذي يبلغ مرتبة الكمال :نه تعبير بالقول المعقول وھو نوعان / ب
:  

  .لذا فھو ناقص ) العواطف وا:فكار الذاتية (غنائي وھو الذي يعبر عن الذات / 1

) الت1اريخ والطبيع1ة الذات  و( وھو الذي يعبر عن الذات والموضوع : دراسي / 2

  .لذا فھو كامل 
الم1ادة (وباستخدام ھيجل لمنھجية في شكله الع+قة بين الش1كل :  الشكل والمضمون

المستخدمة في العمل الفني  ك1الحجر ف1ي النح1ت او الص1وت ف1ي الغن1اء او ا:ل1وان 
والمض11مون ف11ي الف11ن الرم11زي فھ11و يمث11ل لحظ11ة ال11دعوي بينم11ا يغل11ب ) ف11ي الرس11م 
المضمون فى الفن الك+س1يكي  فھ1و يمث1ل  لحظ1ة النق1يض بينم1ا يتمي1ز  الشكل على

الف11ن الروم11انتيكي بت11وازن الش11كل والمض11مون فھ11و يمث11ل  لحظ11ة ج11امع ال11دعوي 
  .ونقيضھا 

  :تقــــــــــويم
تجس1يد للفك1ر  ك1أرقىوھكذا ف1ان ھيج1ل أك1د عل1ى وح1ده المجتم1ع ممثل1ه ف1ي الدول1ة 

في1ه باعتب1اره الدول1ة مص1در الحري1ات والق1انون  المطلق، ولكنه ألغى حرية ا:ف1راد
  .خالق لھا

اما موقفه من الفن فانه رغم أن الفن له مكانة سامية في نسقه الفلسفي إ5 انه مجرد 
لحظة من لحظات الفكر المطلق  في مرحلته المطلقة يجب أن يتجاوزھا إلى لحظة 

لتعبير عن الفكر المطلق تالية ھي الدين والسبب في ذاته  أن الفن عنده عاجز عن ا
إل11ى الوس11ائط الحس11ية المس11تخدمة  ف11ي الف11ن وھ11ي (بص11ورة كامل11ة بس11بب ص11ورته 

كما ن+حظ أن الجمال عنده مقصور عل1ى الف1ن ويتجاھ1ل الجم1ال الطبيع1ي ).المادة 
كم11ا أن فلس11فة ھيج11ل ألغ11ت دور .5ن الف11ن نت11اج ال11وعي فھ11و أرق11ى م11ن الطبيع11ة 

لفني 5ن الفن عنده تجل1ى الفك1ر المطل1ق ال1ذي ھ1و غي1ر ا<نسان الفنان في ا<بداع ا
  . فكر ا<نسان 
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  كارل ماركس
المادي1ة الجدلي1ة تق1وم عل1ى ان الم1ادة وح1دھا الوج1ود الحقيق1ي ام1ا : المادية الجدلي1ة 

وان حرك1ة الم1ادة . الفكر فمجرد انعكاس لحرك1ة الم1ادة ل1يس ل1ه اى وج1ود حقيق1ي 
  .جدلية اى عبارة عن تطور من خ+ل صراع المتناقضات 

والمادي11ة التاريخي11ة ھ11ي محط11ة تطبي11ق المادي11ة الجدلي11ة عل11ى : المادي11ة التاريخي11ة 
) الف1ن والفلس1فة وا:خ1+ق وال1نظم السياس1ية (التاريخ ومضمونھا أن البني1ة الفوقي1ة 

<نت1اج ال1ذي يض1م أسلوب ا(مجرد عاكس للتطور الجدلي الحادث في البنية التحتية 
وھ1و م1ا يعب1ر ع1ن نفس1ه ف1ي ص1ورة ) . النقيضين أدوات ا<نتاج وع+قات ا<نتاج 
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صراع طبقي بين الطبقة التي تمثل أدوات ا<نتاج والتي تمثل ع+قات ا<نتاج وھذا 
التط11ور ي11تم عب11ر أط11وار ھ11ي الش11يوعية البدائي11ة فالعبودي11ة فا<قط11اع فالراس11ماليه 

  . ةولى مراحلھا ا5شتراكيفالشيوعية العلمية وأ
الدول11ة وتطبيق11ا للمادي11ة الجدلي11ة والتاريخي11ة ي11رى م11اركس ان :الفلس11فة السياس11ية 

والقانون وجھان لعمله واحده فمن حيث ا:س1س ك+ھم1ا ينتمي1ان إل1ى البن1اء الف1وقي 
ويعكسان القاعدة المادية ويتطوران معھا ،وم1ن حي1ث الوظيف1ة يؤدي1ان مع1ا وظيف1ة 

ن ي11أمر والدول11ة تنف11ذ و م11ن حي11ث الطبيع11ة ك+ھم11ا أداه ردع طبق11ي واح11ده الق11انو
فالق11انون ل11يس إ5 أداه للص11راع الطبق11ي، وك11ل دول11ه ھ11ي ق11وه خاص11ة ل11ردع الطبق11ة 

ظھ11ور الملكي11ة (المقھ11ورة، وم11ن حي11ث النش11اْه كان11ا ولي11دي مرحل11ه تاريخي11ة معين11ه
ا في الطور ، ومن حيث المصير سينتھي وجودھما مع)الخاصة في الطور العبودى

  .الشيوعي العلمي
-مرحله انتقالية بين الراسماليه والش1يوعية–والدولة والقانون في دوله البروليتاريا 

أما كيف . أداه قھر طبقي تمارس بھا البروليتاريا سيطرتھا على الطبقة البرجوازية
 تتح11دد مص11لحه البروليتاري11ا فاس11تنادا إل11ى المادي11ة ف11ان مص11لحه البروليتاري11ا مح11دده

س1واء ك1انوا واع1ين بھ1ا أم 5 وإذا ك1انوا ) إلغ1اء الملكي1ة الفردي1ة( ماديا وموضوعيا
غير واع1ين بھ1ا ف1ان ھ1ذا 5 يعن1ى أنھ1ا ليس1ت مص1لحتھم الحقيقي1ة ب1ل أن لطليع1تھم 

  . أن توعيھم بھا) الحزب الشيوعي(
  :الجمال

إذ . فالفن عند ماركس ش1كل م1ن إش1كال عك1س ال1وعي للواق1ع الم1ادي: تعريف الفن
الجم11ال والف11ن م11ا ھم11ا إ5 ج11زء م11ن البني11ة الفوقي11ة الت11ي ھ11ي مج11رد انعك11اس للبني11ة 

  .التحتية 
كم1ا ان1ه 5 توج1د ق1يم جمالي1ة مطلق1ة إذ ھ1ي قائم1ة :  تاريخية وطبقية الق1يم الجمالي1ة

فك1ل ) فكل طور من أطوار التطور التاريخي قيم1ة الجمالي1ة ( على أساس تاريخي 
. اس11تثناء الط11ور الش11يوعي ال11ذي ستت+ش11ى في11ه الطبق11ات طبق11ة قيمتھ11ا الجمالي11ة ب

وعندما 5ح1ظ م1اركس أن الق1يم الجمالي1ة ا<غريقي1ة 5 ت1زال تس1تأثر ش1عوب أورب1ا 
علله بقوله أن في تلك الروائع الفنية اليونانية مسحة من البراءة فھي تعبر عن عالم 

الغا إلى ھذه الطفولة بشرى تغلب عليه سذاجة الطفولة ونحن نجد في أنفسنا حنيناً ب
  .البشرية حتى نتحرر من أعباء حياتنا الراشدة الحافلة بضروب الصراع 

كما يترت1ب عل1ى الفلس1فة الماركس1ية أن الفن1ان مج1رد ع1اكس :  ةالواقعية ا5شتراكي
للطبيعة المادية وھو م1ا أدى إل1ى ظھ1ور المدرس1ة الواقعي1ة ا5ش1تراكية ف1ي مرحل1ة 

  .لى إلزام الفنان بالتعبير عن الواقع ا5جتماعي تالية على ماركس وتقوم ع
  :تقويــــــــم

التأكيد على وح1ده المجتم1ع وإلغ1اء تتع1د ا:ف1راد في1ه  اختارتوھكذا فان الماركسية 
بتقريرھ11ا أن الدول11ة والق11انون ھم11ا أدوات قھ11ر طبق11ي تم11ارس بھ11ا الطبق11ة الحاكم11ة 

  .سيطرتھا على الطبقة المحكومة
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فإننا ن+حظ أن الماركسية تخلط بين ا:فكار التي يري1د الفن1ان أن اما فى مجال الفن 
وھي أفكار واقعية اجتماعية دائماً ،وا:فكار التي ) المضمون (يثيرھا بالعمل الفني 

والت11ي 5 ) الش11كل (يري11د الفن11ان أن يثيرھ11ا بالعم11ل الفن11ي كمع11ادل لWفك11ار ا:ول11ي 
غي1ر قاب1ل أص1+ ف1+ يج1وز أن نل1زم يشترط فيھا أن تك1ون واقعي1ة ب1ل ھ1ي تش1كي+ً 

كم1ا أنھ1ا تص1نف .مستمده من الواقع او مطابقة له  –الفنان أن تكون أدوات تعبيره 
كم1ا أن .الفنانين على أساس عق+ني ذو مضمون اجتماعي وليس على أس1اس فن1ي 

النظام ا5ش1تراكي وغي1ر ا5ش1تراكي 5 يس1تطيع أن يوج1د الموھب1ة الفني1ة وف1ي ك1ل 
المش11اعية البدائي11ة إل11ى العبودي11ة إل11ى ا<قطاعي11ة إل11ى الرأس11مالية إل11ى  العص11ور من11ذ

  .ا5شتراكية وجدت الموھبة الفنية 
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  الفلسفة المعاصرة: الباب الثالث  
  

  الوضعية المنطقية
مدرس111ة فلس111فية م111ن أع+مھ111ا م111وريس ش111ليك وبرتران111د وس111ل ول111ودفيج :أع+مھ111ا

عدد إسھاماتھم الفكرية إ5 أنھم اتفقوا عل1ى فتجنشتين واير وكارناب ومور، ورغم ت
) عن1دھم(استبعاد كل ما يخرج عن دائرة قضايا العلوم التجريبية والرياض1ية :نھ1ا 

  .وحدھا التي تحمل معنى وغيرھا من القضايا لغو وك+م ب+ معنى
ذات (حي11ث ت11رى ھ11ذه المدرس11ة أن ھن11اك ن11وعين م11ن القض111ايا : ن11وعي القض11ايا

  ):المعنى
مث11ل (وھ11ي القض11ايا الت11ي يك11ون محمولھ11ا تك11رار لموض11وعھا : التحليلي11ة القض11ايا

  .فھي تحصيل حاصل) 2(مجرد تحليل للمحمول ) 1+1(فالموضوع ) 2=1+1
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وھ11ي القض11ايا الت11ي يض11يف محمولھ11ا جدي11د لموض11وعھا وھ11ذا : القض11ايا التركيبي11ة
ل11وم وھ11ي قض11ايا الع). الس11ماء ممط11رة(الجدي11د يمك11ن التحق11ق من11ه بالتجرب11ة مث11ل 

  .التجريبية
  .أما باقي القضايا فھي فارغة من المعنى

لك11ي (كم1ا تس11تند ھ1ذه المدرس1ة إل11ى مب1دأ التحق1ق ال11ذي مض1مونه أن1ه : مب1دأ التحق1ق
وبالت1الي ) تكون القضايا ذات معنى يجب توافر إمكانية من كونھا ص1ادقة أو كاذب1ة

  .ي غير ذات معنىفان أي قضية 5 تتوافر إمكانية التحقق من صدقھا أو كذبھا فھ
) الغيبي1ة(ترى الوضعية المنطقية أن القضايا الميتافيزيقي1ة : الموقف من الميتافيزيقا

نج11د أن المحم11ول ) ال11نفس خال11دة(5 يمك11ن إرجاعھ11ا إل11ى القض11ايا التحليلي11ة فق11ولي 
كم11ا 5 يمك11ن إرجاعھ11ا إل11ى القض11ايا ) ال11نفس(ل11يس تك11رار للموض11وع ) الخل11ود(

الس11ابق 5 يمك11ن إرجاعھ11ا نج11د أن للمحم11ول خل11ود 5 يمك11ن  التركيبي11ة، فف11ي الق11ول
وانتھ11وا م11ن ھ11ذا التحلي11ل إل11ى أن القض11ايا .التحق11ق م11ن ص11دقه أو كذب11ه بالتجرب11ة

  .الميتافيزيقية 5 يمكن وصفھا بالصدق أو الكذب فھي بالتالي فارعة من المعنى
لي تنك1ر لوض1عية وذات التحلي1ل ينطب1ق عل1ى الق1يم ا:خ+قي1ة والجمالي1ة وبالت1ا:القيم

المنطقية أن تكون القيم موضوعاً للمعرفة بل ھي عندھم تعبير عن ميول ورغبات 
  .ذاتية يختلف الناس فيھا دون أن يكون في اخت+فھم تناقض

وبن1اءاً عل1ى م1ا س1بق تحص1ر الوض1عية لمنطقي1ة وظيف1ة الفلس1فة ف1ي :وظيفة الفلسفة
  .التحليل المنطقي للغة العلم

  :تقويم
يمكن اعتبار الوضعية المنطقية نزعة علمية ترى  أن وجود : ة متطرفةنزعة علمي

العلم 5 يتحقق إ5 بإلغاء الفلسفة والدين، كما 5 يمكن فھمھما على ھذا النحو إ5 في 
سياق الصراع الذي دار في الفكر الغربي ب1ين العل1م المس1تند إل1ى الح1واس كوس1يلة 

) مق11دمات تجريبي11ة إل11ى نت11ائج  عقلي11ةا5نتق11ال م11ن (معرف11ة أساس11ية ،وا5س11تقراء 
المقص1ود بھ1ا الفلس1فة اليوناني1ة أو أھ1م ف+س1فتھا ال1ذين ي1رون أن (كمنھج، والفلسفة 

ا5نتق11ال م11ن مق11دمات عق11ل إل11ى نت11ائج (وا5س11تد5ل )العق11ل وس11يلة المعرف11ة الوحي11دة
ھا المقصود به الديانة المسيحية كم1ا تص1ورت(كمنھج المعرفة الوحيد، والدين )عقلية

الكنيس11ة الكاثوليكي11ة الروماني11ة الت11ي حرم11ت البح11ث العلم11ي بن11اءاً عل11ى ا5عتق11اد أن 
مصدر المعرفة العلمية ھو الكتب المقدسة 5 الواقع الم1ادي والق1وانين الموض1وعية 

  ).التي تضبط حركته
وق111د وقع111ت الوض111عية المنطقي111ة ف111ي إش111كالية ان محارب111ة :ض111رورة الميتافيزيق111ا

ي الوقت ذات شكل من أشكال الميتافزيقا، وھذا ا:مر يتض1ح م1ن الميتافيزيقا ھو  ف
) التحليلي11ة والتركيبي11ة(أن مب11دأ التحق11ق 5 ينتم11ي إل11ى ن11وعي القض11ايا ذات المعن11ى 

وبالتالي يصبح طبقاً لمنطق ھذه المدرس1ة خ1الي م1ن المعن1ى أي قض1ية ميتافيزيقي1ة 
ل أي أھمية ا<يمان بالغيب وھذا ما يؤكد ضرورة الميتافيزيقا كما أشار كانط من قب

لTنسان فلكل إنسان إجابة على ا:سيلة التي تطرحھا الميتافيزيقا كيف بدأ الوج1ود؟ 
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وكيف سينتھي؟ وماھيه القوة التي تحركه؟ ھذه ا<جابة غير قابلة للتحق1ق بالتجرب1ة 
  .وا5ختبار العلميين أي ميتافيزيقية

ل11ى قص11ور الم11ذھب ع11ن ح11ل ھ11ذا با<ض11افة إ:قص11ور الم11ذھب الوض11عي المنطق11ي
  ....مشاكل ا<نسان بما فيھا المشاكل ا:خ+قية والجمالية

وق1د اقتص1رت الوض1عية المنطقي1ة عل1ى الح1واس كوس1يلة : ا5قتصار على الح1واس
وحي11دة للمعرف11ة ،ومب11دأ التحق11ق كمعي11ار وحي11د للمعرف11ة، دون ا5نتب11اه إل11ى إمكاني11ة 

  .حسية و5 تلغيھاإضافة وسائل أخرى كالعقل تحدد المعرفة ال
غي11ر أن للوض11عية المنطقي11ة الفض11ل ف11ي رف11ض إح11دى د55ت :نق11د الفلس11فة المثالي11ة

) المح11دود(مفھ11وم الميتافيزيق11ا ھ11و الق11ول بت11وافر إمكاني11ة إدراك العق11ل ا<نس11اني 
كما كان سائداً في الفلسفة الغربي1ة اليوناني1ة والحديث1ة عن1د ) المطلق(للوجود الغيبي 
نھا ألغت د5لة أخرى لمصطلح الميتافيزيق1ا ھ1و ا<يم1ان أي ا5ق1رار المثاليين غير أ

. بوجود وجود غيبي مفارق للوجود الشھادي المحس1وس وال1وحي كوس1يلة لمعرفت1ه
كما أنھا ساھمت في نقد المثالية ال1ي اس1تغلت 5نھائي1ة تراكي1ب اللغ1ة لتفص1ل الفك1ر 

  .عن الواقع
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  الوجودية
يمي11ز ا<نس11ان ع11ن ب11اقي الموج11ودات أن ا:خي11رة فلس11فة ت11ذھب إل11ى أن م11ا :تعريفھ11ا

فالنجار تكون في ذھنه فكرة عن صفات ) المادي(وجودھا ) صفاتھا(تسبق ماھيتھا 
المنضدة أو5ً ثم يوج1دھا ثاني1ا أم1ا ا<نس1ان فھ1و الك1ائن الوحي1د ال1ذي يس1بق وج1وده 

ب11أن  أي أن ا<نس11ان يوج11د أو5ً ث11م يخت11ار ص11فاته) ص11فاته(ماھيت11ه ) كجس11م م11ادي(
ل1ذا فھ1و الك1ائن الوحي1د ال1ذي يخت1ار ص1فاته .... يكون خيراً أو شريراً غني أو فقير

وتض11م ع11دد كبي11ر م11ن .بينم11ا الكائن11ات ا:خ11رى ي11تم تحدي11د ص11فاتھا قب11ل أن توج11د
  .الف+سفة منھم سورين كيركيجارد، مارتن ھيدجر كارل ياسبر وجان بول سارتر

ي كثير من القضايا إ5 أن العامل المشترك رغم اخت+ف الف+سفة الوجوديين ف:القيم
مع اخت+فھم في فھم وتفسير (بينھم ھو القول بأولوية الوجود ا<نساني على الماھية 

، لذا )الفردي(والوجود ا<نساني المقصود ھنا ھو الوجود الذاتي ) كيفية ھذه أولوية
يعن11ي رفض11وا خض11وع ا<نس11ان للحتمي11ة والموض11وعية :ن خض11وع ا<نس11ان لھم11ا 

القول بوجود ماھية سابقة على وجوده و5غيه لحريته في ذات الوق1ت وبن1اءاً عل1ى 
كالمجتمع في حالة العرف أو (ھذا رفضوا القول بوجود أي معيار موضوعي للقيم 

وقالوا بمعيار ذاتي للق1يم ھ1و الحري1ة فا<نس1ان ك1ائن ...) الدين في حالة القيم الدينية
والبدائل وھو المس1ئول ع1ن ا5ختي1ار م1ن بينھ1ا دون  حر يواجه عدداً من الممكنات

ع11ون م11ن مص11در موض11وعي، والقيم11ة مص11درھا اختي11اره لس11لوك م11ا دون ا:خ11ر 
  .وبالتالي فإن ا<نسان ھو الذي يخلق القيم وھو الذي يمنح القيمة للعالم من حوله

الوجودي11ة : انقس11مت الفلس11فة الوجودي11ة ف11ي الموق11ف م11ن ال11دين إل11ى تي11ارين:ال11دين
الملح11دة الت11ي ت11رى ف11ي ا5ق11رار بوج11د ال11ه إلغ11اء لحري11ة ا<نس11ان، :ن ا<ل11ه يخل11ق 
ا<نسان كما يصنع النجار المنضدة ،وبالتالي في ك+ الحالتين تك1ون الماھي1ة س1ابقة 

أم1ا . وم1ن رواد ھ1ذا التي1ار س1ارتر وھي1دجر. على الوجود ،وبالت1الي تنع1دم الحري1ة
ة التي 5 ترى في ا5قرار بوجود 
 إلغاء لحرية التيار الثاني فھو الوجودية المؤمن

ا<نسان، بل ھو مصدر ھذه الحرية بمعن1ى أخ1ر ،ف1إن ا<ل1ه ھ1و ال1ذي جع1ل وج1ود 
ومن . ا<نسان سابق على ماھيته ،وبالتالي جعله كائن حر بخ+ف الكائنات ا:خرى

  .كل تياروسوف نكتفي بنموذج ل. رواد ھذا التيار جابرائيل ومارسيل وكارل ياسبر
ال1ذي ) الوج1ود(يرى سارتر أن الموجود البش1ري ين1زع نح1و الوج1ود لك1ن : سارتر

ب11ل الوج11ود المطل11ق ) الوج11ود ف11ي ذات11ه(يش11تاق إلي11ه ا<نس11ان ل11يس الوج11ود الم11ادي 
أي أن يص1بح ال1ه ) وج1ود ف1ي ذات1ه(أي أن الوجود لذاته يري1د أن يص1بح )  ا<لھي(

وم1ن ناحي1ة أخ1رى ف1ان فك1رة . ين الوج1ودينمادامت فكرة ا5له قائمة على الجمع ب
عن1د (لك1ن فك1رة ا5ل1ة . ا5له مص1درھا الح1د ا5قص1ى لن1زوع ا<نس1ان نح1و التع1الي

) وج1ود لذات11ه(أن يص11ير ) الوج1ود ف11ي ذات1ه(متناقض1ة :ن11ه يس1تحيل عل11ى ) س1ارتر
  .والعكس

يرى مارسيل أن الذات ليس موضوع بل حرية، فليس في وسع : جابرائيل مارسيل
ذات أن توجد دون أن تعلو على نفسھا وھذا التعالي ھو حركة الذات في نزوعھ1ا ال

نحو تحقيق ماھيتھا، وا<يمان عند مارس1يل فع1ل م1ن أفع1ال الحري1ة ال1ذي نوث1ق ب1ه 
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وا<يم1ان ب1اi ھ1و ) ا:خ1ر(العھد بيننا وبين ا\خرين فا<يمان ھو الثقة فق1ي ا:ن1ت 
من خ+ل المش1اركة ) الوجود المطلق(ا:بدية الثقة في ا:نت المطلق واستمرار في 

  . في حياة الوجود المطلق المتعالي
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  نماذج من ف+سفة الوجودية
  جان بول سارتر

ال1ذي ) الظ1واھراتي(استخدم سارتر المنھج الفينومينول1وي : المنھج الفينومينولوجي
ج11ود الو"أسس11ه الفيلس11وف ا:لم11اني ھوس11رل لدراس11ة الوج11ود ا<نس11اني من11ذ مؤلف11ة 

حيث حلل الوجود . حتى المرحلة الثانية من مراحل تطوره الفكري" 1943والعدم 

: أو5ً : ا<نساني طبقاً لھذا الم1نھج لي1ذھب إل1ى أن ھنال1ك ن1وعين م1ن أن1واع الوج1ود
وھ11و ال11وعي ويتص11ف ب11التغير المس11تمر م11ن خ11+ل : الوج11ود لذات11ه أو :ج11ل ذات11ه

الوج1ود ف1ي ذات1ه وھ1و موض1وع : ثانياً  .التحرر من الماضي والنزوع إلى المستقبل
والع+ق11ة ب11ين الوج11ودين ھ11ي ع+ق11ة انفص11ال .ويتص11ف بالثب11ات) ا:ش11ياء(ال11وعي 

انفص1ال :ن ال1وعي متم1ايز ع1ن موض1وع إدراك1ه كم1ا أنھ1ا  ةواتصال، فھ1ي ع+ق1
ع+قة اتصال :ن موضوع الوعي يقع في مجال الوعي وبالتالي فھو غير منفصل 

  ,عنه تماماً 
غير أن سارتر اكتشف منھج جدل ا<نسان خ1+ل مرحل1ة تط1وره : ا<نساني المنھج

حي1ث " نق1د العق1ل الج1دلي"بإص1داره لكت1اب  1965الفكري الثاني1ة الت1ي ب1دأت ع1ام 

كما ترى (أو المادة ) كما ترى المثالية(إلى الفكر ) التطور(يرفض فيه إسناد الجدل 
الموض1وعية الت1ي يمثلھ1ا الوس1ط  وأس1نده إل1ى ا<نس1ان حي1ث التن1اقض ب1ين) المادية

رف11ض (والذاتي11ة الت11ي ھ11ي المش11روع ) جمل11ة الظ11روف ا5قتص11ادية والحض11ارية(
وا<نس1ان عن1دما ).الوسط بالمعنى السلبي وما يحتاج إليه ا<نسان بالمعنى ا<يج1ابي

يحتاج إلى وھذا ا5تجاه ھو فعل وقيمته ما يحدث من تغيي1ر والتغيي1ر ينص1ب عل1ى 
نتاج 5ب1د أن يك1ون ف1ي مس1توى أق1ل مم1ن الحاج1ة م1ن ھن1ا تنش1أ فك1رة ا<نتاج، وا<

. الندرة ومنھ1ا فك1رة الص1راع إن الص1راع ھ1و محص1لة ص1راع الوس1ط والمش1روع
والوس11ط موض11وعي والمش11روع ذات11ي والت11داخل بينھم11ا يمن11ع أن تك11ون الذاتي11ة أو 

  .الموضوعية مطلقة
فك1ري الثاني1ة اس1تطاع ان وھكذا ف1ان ج1ان ب1ول س1ارتر ف1ي مرحل1ة تط1وره ال:تقويم

لكن1ه باس1تبعاده للمطل1ق ل1م .يخطو الخطوة ا:ولى في اتجاه تجاوز المادي1ة والمثالي1ة
ينجح في تحقيق ھذا التج1اوز م1ا دام الفك1ر ال1ذي عن1اه ھيج1ل ھ1و الفك1ر المطل1ق 5 

ع+قة الصراع تجاھل ع+قة المشاركة تحت ضغط  ىكما أنه ركز عل.فكر ا<نسان
  .ية الفردية الرأسمالية التي تركز على المنافسةالحضارة الغرب

أرادت الوجودي1ة أن تعي1د لTنس1ان الف1رد دوره :ردة فعل ذاتي1ة: تقويم عام للوجودية
لكنھا انتھت إلى تحوي1ل ھ1ذا ) ھيجل(الذي سلبته منه الفلسفات المثالية الموضوعية 

ده فع11ل ذاتي11ة وھ11ي بھ11ذا ر.ال11ه يخل11ق نفس11ه والع11الم ك11ل لحظ11ة ىا<نس11ان الف11رد إل11
متطرفة عاطفية نتيجة ما 5قاه ا<نسان ا<روربي من معان1اة ف1ي ح1ربين ع1الميتين 

  .أدتا إلى شك الناس في أي قيم موضوعية
ومن جھة أخرى كانت الوجودية محاولة لTقرار با<نسان كعام1ل :النزعة ا<نسانية

<نسان كالمادية حاسم في التطور ا5جتماعي في وجه الفلسفات التي تجاھلت دور ا
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والمثالية لكنھا قرنت بين ھذه النزعة ا<نسانية والنزعة الذاتية المتطرفة التي تركز 
) ف11ي ش11كلھا الملح11د(وكم11ا أنھ11ا . عل11ى ا<نس11ان الف11رد وتتجاھ11ل ا<نس11ان الجماع11ة

ا5ل1ه (ربطت بين ا5قرار بدور ا<نسان ف1ي التط1ور ا5جتم1اعي واس1تبعاد المطل1ق 
ب1ا<رث ا<غريق1ي وال1ذي تص1ور ا5لھ1ة عل1ى ص1ورة ق1وى 5 تنف1ك ت1اثراً ) والدين

  .تحطم قوانين الطبيعة وتعارض إراده ا<نسان
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  البرجماتية
مدرس11ة فلس11فية ظھ11رت ف11ي أمريك11ا كامت11داد لمدرس11ة  البرجماتي11ة:تعريف11ا وأع+مھ11ا

وتعن11ي العم11ل ) براجم11ا(وق11د اش11تق اس11مھا م11ن الكلم11ة اليوناني11ة  المنفع11ة ا5نجليزي11ة
ن11افع توكي11داً :ھمي11ة العل11م ا<نس11اني ف11ي فھ11م الواق11ع وتغيي11ره وم11ن أھ11م اع+مھ11ا ال

  .تشارلس بيرس، وليم جيمس، جون ديوي
ت11رى ھ11ذه المدرس11ة أن الحقيق11ة ليس11ت ذات وج11ود موض11وعي :المعرف11ة والحقيق11ة

مس11تقل ع11ن وع11ي ا<نس11ان وغي11ر متوق11ف علي11ه كم11ا ت11رى الم11دارس الموض11وعية 
م11ا أنھ11ا ليس11ت ذات وج11ود ذات11ي أي ليس11ت كامن11ة ف11ي عق11ل ك) المثالي11ة والمادي11ة(

ب1ل أن الحقيق1ة ھ1ي م1ا تس1فر عن1ه ) كالوجودي1ة(ا<نسان كما ترى المدارس الذاتي1ة 
نت11ائج أفكارن11ا ف11ي المس11تقبل وھ11ي نت11ائج ذات ط11ابع عمل11ي وبتعبي11ر أح11د ف+س11فتھا 

  ).ا:فكار ھي نتائجھا(
للحقيق1ة اتخ1ذتھا أيض1اً معي1ار للق1يم  كم1ا اتخ1ذت ھ1ذه المدرس1ة المنفع1ة معي1ار: القيم

وبالتالي فان الخير ھو ما يعود على ص1احبه بنت1ائج عملي1ة نافع1ة والش1ر ھ1و م1ا 5 
  .يحقق ھذه النتائج لصاحبه وكذلك ا:مر مع الجمال والقبح

المنفعة تناولت البراجماتية ال1دين حي1ث نج1د ل1يم (واستناداً على ذات المعيار : الدين
 يج1ب أن نتح1دث ع1ن ال1دين ب1ل ع1ن تج1ارب ديني1ة متع1ددة :ن جيمس يرى أن1ه 5

وج11وھر ال11دين ل11يس . للتجرب11ة الديني11ة م11ن الص11ور بق11در ا5ف11راد ال11ذين يعيش11ونھا
الطق11وس والش11عائر ب11ل الش11عور ال11ديني، فل11يس المھ11م أن نع11رف ا:س11س النظري11ة 

لديني1ة إ5 للعقائد الدينية ب1ل أن نق1ف عل1ى نتائجھ1ا أي 5 يج1ب الك1م عل1ى التجرب1ة ا
ويرى جيمس ان من خصائص التجربة الدينية ش1عورنا بوج1ود .بالنظر إلى نتائجھا

ق11وه نس11تطيع أن نج11د ل11ديھا الع11ون م11ن ش11انھا أن تأخ11ذ بي11دنا ف11ي الحي11اة وبالت11الي 5 
  .تعارض يبن التجربة الدينية والعلم 5 أنھا 5 تقل نفعاً عنه

البرجماتي من الفن عن1د ج1ون دي1وي ويمكن أن نجد نموذجاً للموقف :الفن والجمال
ال11ذي  انطل11ق م11ن م11نھج معرف11ة براجم111اتي ي11رفض الفص11ل ب11ين ال11ذات العارف111ة 

تفاعل حي1وي ب1ين ا<نس1ان (والموضوع المعروف استناداً إلى تعريف الخبرة بأنھا 
) الحاج1ة(ھذا التفاعل يتم خ+ل ا5نتق1ال م1ن الص1راع ب1ين ا<نس1ان وبيئت1ه ) وبيئته

مث1ال عل1ى ھ1ذا الم1نھج يع1رف بالش1كل ا:ول . وھكذا) ا<شباع(بينھما إلى التوازن 
) الحاج1ة (للخبرة الجمالية في ا<يقاع الناش1ئ م1ن ا5نتق1ال م1ن الص1راع م1ع البيئ1ة 

والف11رق ب11ين . فھ11ي مرتبط11ة بالش11عور بالرض1ا والل11ذة) ا<ش1باع(إل1ى حال11ة الت11وازن 
حيوية من ا:ولى فالفن1ان يمت1از ع1ن الخبرة العادية والخبرة الفنية أن ا:خيرة أكثر 

 ةغيره بالمھ1ارة والحساس1ية ورف1ض الفص1ل ب1ين الفن1ون الجميل1ة والفن1ون التطبيقي1
  .باعتبار أن كليھما نافع مع اخت+ف مضمون النفع

ام المنھج الليبرالي على فرضية مضمونھا : الظروف التاريخية لظھور البراجماتية
ك1ة ا<نس1ان ھ1و أن مص1لحة المجتم1ع س1تتحقق أن القانون الطبيع1ي ال1ذي يحك1م حر

من خ1+ل س1عي ك1ل ف1رد لتحقي1ق مص1لحته الخاص1ة، أن النظ1ام الرأس1مالي ) حتماً (
فشل في ان يحقق مصلحة المجتمع ) محصلة تطبيق المنھج الليبرالي في ا5قتصاد(
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ككل حيث قضت المنافس1ة الحري1ة عل1ى حري1ة المنافس1ة وادت إل1ى ا5حتك1ار وق1دم 
عشر دلي+ً على أن ترك ك1ل واح1د يفع1ل  عذي ساد أوروبا في القرن التاسالبوس ال

ما يشاء يؤدي إلى أن كثير من الناس 5 يستطيعون أن يفعلوا ما يريدون، وقبل أن 
ينتھي القرن التاسع عشر كانت ض1رورة ت1دخل الدول1ة مس1لمة عن1د اغل1ب منظ1ري 

ھنا فق1دت الق1وانين الليبرالي1ة و. الرأسمالية وان اختلفوا في مدى ومجال ھذا التدخل
حتمتھ11ا أي ل11م تع11د ق11وانين وھن11ا أص11بح أم11ام مفك11ري الرأس11مالية أم11ام أم11رين أم11ا 
ا5عتراف بخطأ المھج الليبرالي وأن أنه النظام الراسمالي وأما إنكار الحتمية عل1ى 
قوانين الحركة ا5جتماعية لتظل الرأس1مالية قائم1ة ف1ي الواق1ع بع1د أن س1قط أساس1ھا 

كري، وقد اختار ف+سفة البراجماتية ا:مر الثاني أي اختروا أن تظل الرأس1مالية الف
. قائم11ة ف11ي الواق11ع ل11يس عل11ى أس11اس الق11انون الطبيع11ي ولك11ن عل11ى أس11اس المنفع11ة

بم11ا ھ11ي ض11ابط ذات11ي (والبراجماتي11ة باتخاذھ11ا للمنفع11ة : المنفع11ة 5 تب11رر الحقيق11ة
ض11وعية ھ11ذه الحقيق11ة، غي11ر أن معي11ار للحقيق11ة الموض11وعية أنك11رت مو) للحرك11ة

الحل الص1حيح (الحقيقة تبرر المنفعة لكن المنفعة 5 تبرر الحقيقة، فالمنفعة بما ھي 
إ5 باس1تنادھا إل11ى الواق11ع ) أي 5 تك1ون ص11حيحة(5 تك1ون ك11ذلك ) للمش1كلة المعين11ة

  ربطھا). أي إ5 باستنادھا إلى الحقيقة(والقوانين الموضوعية التي تضبط حركته 
ك1م ان البراجماتي1ه ألغ1ت البع1د الموض1وعي لل1دين ، : اء البعد الموضوعي للدينإلغ

فالدين ليس إيمان مجرد ب1ل إيم1ان بموج1ود غيب1ي مطل1ق مف1ارق للوج1ود الش1ھادي 
بالمنفع1ة يترت1ب علي1ه أن يك1ون التزامن1ا ب1أي عقي1دة  نالمحدد ، كما ان ربطھ1ا لل1دي

تمرار فإذا أثمرت نفعاً أخذنا بھ1ا وان مبنى على مراجعتنا لحسابات ھذه العقيدة باس
وم1ن الن1اس م1ن يعب1د 
 "انقضت المنفعة أن نرتد عليھا وھو ما نھى عن1ه الق1رآن 

كم1ا ان " على حرف فان أصابه خير اطمأن به وأن أص1ابه ش1ر انقل1ب عل1ى عقبي1ه
ربط الدين بالمنفعة يترتب عليه أن نعلم الناس أن 5 يضحوا في سبيل أي عقيدة إ5 

  .بقدر ما يحقق من المنفعة أكبر من قيمة التضحية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )البرجسونية(الفلسفة الحيوية 
تستند الفلسفة الحيوية عند الفيلسوف الفرنسي ھنري برجسون عل1ى :نظرية الوجود

اس1تمرت ف1ي ) وثبة حيوي1ة(نظرية في الوجود مضمونھا أن ھذا الوجود انبثق عن 
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وت1وتر ) تغي1ر مس1تمر(عب1ارة ع1ن ديموم1ة  التدفق عل1ى ص1وره تط1ور خ1+ق  ھ1و
فھذا التطور 5 يس1ير ف1ي اتج1اه واح1د ب1ل تش1تت ف1ي ع1دة ).تغير متعدد ا5تجاھات(

اتجاھ11ات حس11ب ق11وة وترك11ز الت11وتر أو ض11عفه وتش11تته فھ11ذا التط11ور أش11به بالم11اء 
فيأخذ شكل كمون . المندفع من النافورة يرتفع خطا كثيفاً ثم يھبط على شكل مروحة

أما المادة فقد نشأت من ض1عف . نبات وغريزة في الحيوان وعقل في ا<نسانفي ال
أما الروح فھي تركز وقوة في . الوثبة الحيوية وتوقفھا أي انخفاض وانتشار التوتر

  .التوتر
  :وھناك وسيلتين للمعرفة:نظرية المعرفة

معرف1ة وقد أوجدته الوثبة الحيوي1ة للعم1ل 5 للمعرف1ة، فھ1و 5 يص1لح س1وى ل: العقل
التغي1ر المس1تمر فأن1ه يس1توقف أج1زاء (الم1ادة :ن1ه إذا ت1دخل :دراك ھ1ذه الديموم1ة 

منھا لكي يحللھا ويص1ل إل1ى ق1انون علن1ي يفس1رھا وب1ذلك يجم1دھا :ن1ه ين1زع منھ1ا 
  .فھو يعرف الكم 5 الكيف، المكان 5 الزمان. الحركة
ب م11ن التع11اطف ض11ر(وھ11و وس11يلة معرف11ة الوثب11ة الحيوي11ة، ويعرف11ه بأن11ه : الح11دس

  .العقلي ينفذ إلى أعماق الديمومة فيكشف عن حيويتھا الح+قة
ويرى برجسون أن موضوع الميتافيزيقا ھو الروح ومنھج معرفتھا ھو :الميتافيزيقا

  .  الحدس كما ان موضوع العلم ھو المادة ومنھجه ھو العقل
  :يميز برجسون بين نوعين من ا:خ+ق:ا:خ+ق

تقوم على العادات تفرض1ھا جماع1ة م1ا بھ1دف المحافظ1ة عل1ى : أخ+ق ساكنة مغلقة
. كيانھا، وتقوم على تأكيد التجانس وإلغاء ا5خت+ف الذي مص1دره الن1زوع الف1ردي

  .توتقابل ھذه ا:خ+ق وظيفة العقل عند ا<نسان والغريزة عند الحيوانا
إلى محبة ) يلةا:سرة العشيرة، القب(تتجاوز حدود الجماعة : أخ+ق متحركة منفتحة

ا<نسانية وتظھر عند اف1راد يس1معون ن1داء الوثب1ة الحيوي1ة في1تملكھم انفع1ال خ1الص 
ھ1ذه ا:خ1+ق 5 تق1وم ).ھو الحدس ليصلوا إلى القيم ا:خ+قي1ة المطلق1ة(فائق للعقل 

على ا<لزام كما ا:خ+ق الساكنة المغلقة بل على انفعال محض عن1د البط1ل ومث1ال 
  .ھوريقتدى به عند الجم

  :كما يرى برجسون أن ھناك نوعين من الدين: الدين
نشأ من ارادة اتقاء ما لعقل من اثر مرھق للفرد ومفكك للجماعة إذا م1ا : دين ساكن

وھ11و يقاب11ل الغري11زة عن11د . فك11ر ف11ي الم11وت والمس11تقبل وأس11س التنظ11يم ا5جتم11اعي
  .الحيوان

ي ص11رف مس11تقل ع11ن وھ11و امت11داد للوثب11ة الحيوي11ة، ھ11و انفع11ال ذات11: دي11ن متح11رك
  .ال+ھوت يظھر عند الصوفية

  :تقويم
مكن اعتبار البرجسونية نزعة ميتافيزيقية متطرفة ك1رد : متطرفة ةنزعة ميتافيزيقي

فعل للنزعة العلمية المتطرف1ة الت1ي حاول1ت إلغ1اء الميتافيزيق1ا  مس1تندة إل1ى التط1ور 
إلغ1اء ) فع1ل م1ن حي1ث ھ1ي رد(العلمي المذھل في أوربا ف1ي ذل1ك العص1ر فحاول1ت 



 (66)

العلم أو على ا:قل التقليل من شأنه وتحقي1ره فض1+ً ع1ن محاول1ة فص1ل العل1م عل1ى 
  .العلم الطبيعي واستبعاد من مجال ا<نسانيات

 ةوق11د اس11تندت إل11ى ش11كل م11ن أش11كال الجدي11د:محاول11ة <حي11اء ا:ف+طوني11ة الجدي11دة
حي1ث يقاب1ل الوثب1ة لWف+طونية الجديدة التي يمكن قبولھا في عص1ر س1اد في1ه العل1م 

الحيوية العالم الروحي أو الواحد عند اف+طين كما يقابل قوة وتركز الت1وتر ح1دوث 
الفيض عند أفلوطين وضعف وتش1تت الن1ور أو توق1ف الت1وتر وتوق1ف الف1يض عن1د 

  .افلوطين فض+ً عن القول بوحدة الوجود والحدس كوسيلة للمعرفة
ني1ة الجدي1دة ووح1دة الوج1ود التق1ت م1ع وھ1ي باس1تنادھا إل1ى ا:ف+طو:وحدة الوج1ود

) ع1الم الغي1ب(الديانات السماوية في القول بوج1ود وج1ود مف1ارق للع1الم المحس1وس 
). الحس عند برجسون وال1وحي ف1ي ا5دي1ان الس1ماوية)ووسيلة لمعرفته غير العقل 

لكنھا في ذات الوقت افترقت  عن ا:ديان السماوية في أن ا:خي1رة 5 تترت1ب عل1ى 
الوج1ود الموض1وعي الحقيق1ي  إنك1اربوجود وجود مفارق للوجود المحس1وس  القول

: ال11ذاريات" (وف11ي ا:رض آي11ات للم11وقنين وف11ي أنفس11كم"لھ11ذا الع11الم المحس11وس 

  .كما أنھا فشلت في تأسيس ميتافيزيقا عق+نية تحد العقل و5 تلغيه). 232
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  )بنديتو كروتشه(المثالية الجديدة 
لسوف ا5يطالي بن1ديتو كروتش1ه يمك1ن اعتبارھ1ا محاول1ة فلسفة وضعھا الفي:تعريف

لتجدي1د الفلس1فة ف1ي المثالي1ة الموض1وعية بص1ورة عام1ة والفلس1فة الھيجلي1ة بص11ورة 
أي أولوي1ة الفك1ر المث1ال (خاصة حيث يلتقي أصحابھا مع ھيجل في الق1ول بالمالي1ة 

حقيق1ي الوحي1د بتعبير أف+طون، على الم1ادة والمقص1ود با:ولوي1ة ھن1ا أن الوج1ود ال
) ھ111و للفك111ر أم111ا الم111ادي فھ111ي مج111رد انعك111اس للفك111ر ل111يس ل111ه أي وج111ود حقيق111ي

أي أن الفك11ر ال11ذي ل11ه ا:ولوي11ة عل11ى الم11ادة ل11يس فك11ر ا<نس11ان ب11ل (والموض11وعية 
الفكر المطلق عند ھيجل أي ما يقابل ا:له في الدين، او الروح عند كروتشه أي ما 

  ).يقابل العقل الجمعي لTنسانية
غي11ر أن كروتش11ه اختل11ف م11ع ھيج11ل ف11ي تعريف11ه للج11دل :ق11ديم مفھ11وم جدي11د للج11دلت

فالجدل عن1د ھيج1ل ھ1و التط1ور م1ن خ1+ل ص1راع المتناقض1ات، غي1ر أن كروتش1ه 
رف11ض الق11ول بالمتناقض11ات ليق11ول بالمتم11اث+ت أي أن ال11روح يتط11ور م11ن خ11+ل 

ن  ولك111ل ن111وع م111ن أن111واع النش111اط مظھ111ري) نظ111ري وعمل111ي(ن111وعين م111ن النش111اط 
  ).للنظري مظھر جمالي وأخر نظري وللعملي مظھرين اقتصادي وأخ+قي(

  :فكروتشه ينسب للروح نوعين من النشاط:نشاطي الروح ومظاھرھما
  :وله وله مظھرين: نشاط نظري: أو5ً 
 .يظھر في المعرفة الحدسية وإدارته المخيلة وغايته الجمال: مظھر جمالي .1
 .قية وإدارته العقل وغايته الحقيظھر في المعرفة المنط: مظھر نظري .2

  :نشاط عملي وله مظھرين أيضاً : ثانياً 
 .ويستند إلى الرغبة وغايته المنفعة: ا5قتصاد .1
 .وتستند إلى ا<رادة وغايته الخير: ا5خ+ق .2

والفن عند كروتشه ھو القاعدة التي يستند إليھا ھ1ذا الھ1رم :ن1ه أول1ى :الجمال والفن
العل11م (وح وبالت11الي ف11أن ب11اقي درج11ات ھ11ذا الھ11رم درج11ات التعبي11ر ع11ن نش11اط ال11ر

تستند إليه بينما 5 يستند ھو عليھا، وبالت1الي يتمت1ع باس1تق+ل ) وا5قتصاد وا:خ+ق
فاعلي1ة ف1ي عق1ل (والجمال يقوم على الحدس الذي عرفه كروتشه بأنه .حقيقي عنھم

  ).عا5تا<نسان منتجة للصور الخيالية التي تتحول إلى تعبير كثمرة ل+نف
والمعرف11ة المنطقي11ة ھ11ي أح11د مظھ11ري النش11اط النظ11ري لل11روح :المعرف11ة المنطقي11ة

با<ض11افة إل11ى المعرف11ة الحدس11ية المس11ندة إل11ى الخي11ال والمنتج11ة للص11ور الخيالي11ة (
والمتعلقة بالفردي وھي معرفة مستندة إلى العقل ومنتجة للتصورات العقلية وتتعلق 

  .بالكل والع+قات بين ا:شياء
اللحظ1ة (وقد أضاف كروتشه اللحظة ا5قتص1اد للحظ1ات ال1روح ا:خ1رى :قتصادا5

تح1ت ت1أثير بدايت1ه الماركس1ية وإق1رارا ) الجمالية اللحظة المنطقية اللحظة ا:خ+قية
منه بأھمية العامل المادي وا5قتصادي ومحاولة لتج1اوز النق1د الموج1ه إل1ى المثالي1ة 

  .ھذا العاملوالھيجلية والمتمثل في تجاھل أھمية 
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كما جعل كروتشه ا5خ+ق اخر درجات التعبي1ر ع1ن نش1اط ال1روح والت1ي :ا5خ+ق
تستند إلى باقي الدرجات وبعبارة أخرى فان ا5خ+ق عنده تستند إلى الفن والمنطق 

  .وا5قتصاد وغير منفصلة عنھم
 أما الفلسفة فھي عن1د كروتش1ه عل1م يبح1ث ف1ي نش1اط ال1روح بنوعي1ه:الدين والفلسفة

وبالت1الي ف1ان ) الف1ن والمنط1ق وا5قتص1اد وا5خ1+ق(النظري والعملي ومظھريھما 
ويعن1ي كروتش1يه ب1العلم المعن1ى . مباحث الفلسفة ھي الجمال الحق والمنفعة والخير

الواس11ع أي ش11كل م11ن أش11كال المعرف11ة، أم11ا ال11دين عن11د كروتش11ه مث11ل الفلس11فة ينش11د 
  .ل إلى درجة النضجالمطلق فھو عنده فلسفة لم تكتمل أو لم تص

وھك11ذا ج11اءت فلس11فة كروتش11ه كمحاول11ة لتط11وير الفلس11فة المثالي11ة الموض11عية :تق11ويم
من خ+ل محاولة تجاوز نقاط ضعفھا كإس1ناد الج1دل إل1ى الفك1ر المطل1ق ) الھيجلية(

ب11القول المتم11اث+ت ب11د5ً م11ن المتناقض11ات أو تجاھ11ل أھمي11ة العام11ل الم11ادي ب11القول 
ولكنھ1ا قلل1ت م1ن أھمي1ة ال1دين ال1ذي إحالت1ه إل1ى ش1كل ب1دائي ...باللحظة ا5قتص1ادية

للفلسفة كما قللت من أھمية الفلسفة حين لم تجعلھا لحظة من لحظات تط1ور ال1روح 
  .إنما مجرد دراسة للحظات تطور الروح

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  البنيوية
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لس1ادس م1ن البنيوية نزعة فكرية ظھرت في فرنسا ف1ي العق1د ا: أع+مھا واتجاھاتھا
  :القرن العشرين ويمكن تصنيفھا إلى عدة اتجاھات

ويمثل11ه كل11ود ليف11ي اس11تراوش وال11ذي ق11ام بمحاول11ة منھجي11ة : ا5تج11اه ا5نثربول11وجي
للكشف عن البنيات الكلية العقلية التي تتجلى في أنظمة القرابة والبنيات ا5جتماعية 

  .ا:كبر التي تتحكم في سلوك ا<نسان
ويمثله دي سوسير الذي درس اللغة كبنية ول1يس كتجمي1ع لوح1دات  :ا5تجاه اللغوي

  ).الكلمات(منفصلة 
ويمثله جاك 5كان الذي اعتم1د عل1ى مفھ1وم البني1ة ف1ي مج1ال : اتجاه التحليل النفسي

التحليل النفس1ي ،معتب1راً ال+ش1عور بني1ة ش1بيھة ببني1ه اللغ1ة ،وأن ال1+ ش1عور ي1ؤدي 
عد اللغوي دعامة التحليل النفسي ال1ذي يكش1ف ع1ن عمله الوظيفي كاللغة ،فيكون الب

  .حقيقة الذات
ويمثله ميشيل فوكو الذي استخدم مفھ1وم البني1ة ف1ي دراس1ة ت1اريخ : ا5تجاه المعرفي

المعرفة ، بعد أن أقصى من التاريخ مفاھيم التواص1ل وا5س1تمرار ، وج1اء بمفھ1وم 
  .المقال أو البنية الخفية القائمة في تاريخ العلوم

ويض11م ھ11ذا ا5تج11اه التوس11ير ال11ذي ح11اول التوفي11ق ب11ين البنيوي11ة : تج11اه الفلس11فيا5
  ).البنيوية التركيبية(والماركسية ولوسيان جولد مان صاحب 

ويض11م ع11دداً م11ن النق11اد ال11ذين اس11تخدموا البنيوي11ة كم11نھج للنق11د : اتج11اه النق11د ا:دب11ي
  .ا:دبي منھم بارت

  :ريف البنيه من خ+ل ث+ثة مفاھيميرى بياجيه أنه يمكن تع:تعريف البنية
وتعني ترابط ا:ج1زاء المكون1ة لبني1ة م1ا، طبق1اً لق1وانين داخلي1ة تح1دد طبيع1ة : الكلية

البني11ة وا:ج11زاء المكون11ة لھ11ا، بحي11ث تعط11ي ھ11ذه ا:ج11زاء خص11ائص مختلف11ة ع11ن 
ولھذا تختلف البنية عن التجميع ال1ذي ل1يس .خصائص كل جزء بمفرده خارج البنية

  .خصائص مختلفة عن الخصائص التي تتصف بھا خارجه 5جزائه
أي أن البنية ليس جامدة بل ذات قدرة على القيام بعملي1ات تحويلي1ة تھض1م : التحول

  .من خ+لھا المادة الجديدة
ويعني أن البنية 5 تحتاج إلى ما ھو خارجھا ، بل تقوم التحوي+ت : ا5نتظام الذاتي

  .النظام لكي 5 تتحكم به أنظمة أخرى فيھا طبقاً لقوانين داخلية تغلق
يترتب على ھ1ذا أن1ه يمك1ن تعري1ف البنيوي1ة كفلس1فة : البنيوية كفلسفة ومنھج معرفة

بأنھا وجه نظر قائمة على أنه 5 أھمية لطبيعة كل عنصر في حال1ة ) منھج معرفة(
معينة، وأن ھ1ذه الطبيع1ة تح1ددھا ع+ق1ة ھ1ذا العنص1ر بك1ل العناص1ر ا:خ1رى ذات 

لة بتلك الحالة، وبعبارة أخرى فأنه 5 يمكن إدراك ا:ھمية الكاملة :ي عنصر الص
  . ما لم يتفاعل مع البنية التي ھو جزء منھا
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  نماذج من ا5تجاھات البنيوية
    ):ا5تجاه اللغوي(فرناند دي سوسير 

  .عالم لغة سويسري تشكل اعماله حجر ا:ساس في الفكر البنيوي العاصر: تعريف
رفض الرؤية التي كانت سائدة ف1ي عص1ره، والت1ي ت1رى :لرؤية التجميعية للغةنقد ا

وف11ي مج11ال اللغ11ة تص11ور ھ11ذه . أن الع11الم يت11ألف م11ن أش11ياء موج11ودة بش11كل مس11تقل
لك1ل منھ1ا معن1ى منفص1ل، والك1ل ) كلم1ات(الرؤية اللغة تجمعيھ1ا لوح1دات منفص1لة 

5 من ذلك رؤية قائمة يخضع للتغير، وتبنى بد) تتابعي(موجود ضمن بعد تاريخي 
على الع+قات، فاللغ1ة 5 ت1درس بموج1ب أجزائھ1ا الفردي1ة فق1ط ب1ل و5 تتابعي1اً فق1ط 

  .،بل بموجب ع+قة تلك ا:جزاء ببعضھا وتزامنياً، أي تدرس كحقل موحد
كما مي1ز دي  سوس1ير ب1ين النظ1ام اللغ1وي :التمييز بين البعد الك+مي والبعد اللغوي

اللغ1ة، وا:داء الف1ردي للغ1ة ف1ي الحي1اة العملي1ة وال1ذي نس1ميه المجرد والذي نس1ميه 
ويوض11ح ھ11ذا التميي11ز بمجموع11ة الق11وانين المج11ردة الت11ي نس11ميھا الش11طرنج . الك11+م

،والممارسة الفعلية للعبة ف1ي الع1الم ال1واقعي، فق1وانين اللعب1ة موج1ودة قب1ل أي لعب1ة 
نظ1ام لغ11وي أي بني1ة يمك11ن  فردي1ة، وھك11ذا اللغ1ة ف11ا:داء الف1ردي للغ11ة يس1بقه ويول11د

  إدراكھا
  )البنيوية التكوينية(لوسيان جولدمان 

البنيوية التكوينية ھي نزعة تحاول التوفيق ب1ين البنيوي1ة ونظري1ة المعرف1ة : تعريف
  .والنزعة ا<نسانية في الماركسية) بياجيه(التكوينية 

دارس يمك11ن تص11نيف الم11: الم11ذھب الش11كلي والم11ذھب ا<ي11ديولوجي ف11ي البنيوي11ة
  :البنيوية إلى مذھبين

يرتكز على البنية من حيث ھ1ي س1اكنة غي1ر متحرك1ة ف1ي الزم1ان : المذھب الشكلي
  .والمكان وكانھا معزولة عن السياق التاريخي الثقافي ا5جتماعي الذي نشأت فيه

ويضم البنيوية التكوينية، ويرى أن البني1ة 5 تفھ1م بح1د ذاتھ1ا : المذھب ا<يديولوجي
الزم11ان والمك11ان، وإنم11ا خ11+ل تطورھ11ا داخ11ل وض11ع مح11دد زماني11اً  خ11ارج ح11دود

ومكانياً، وبتعبيره فان دراسة التفاحة بحد ذاتھا مھم لكنھا تص1بح أھ1م أن ل1م تفص1ل 
  . عن محيطھا المناخي والزراعي الذي نشأت فيه

ئ فلفظ تكوين أو توليد في البنيوية التكويني1ة 5 يعن1ي إع1ادة الش1: التكوين او التوليد
إلى تاريخ و5دته ونشأته، بل يعني الد5لية أي دراسة البنية وھي غير معزولة عن 
سياقھا التاريخي على النحو السابق، ويرى لوسيان أن التكوين أو التوليد عل1ى ھ1ذا 

..) ح1روب، ك1وارث(النحو يھدف إل1ى اقام1ة ت1وازن ب1ين الع1الم الخ1ارجي لTنس1ان 
  ..).لرفضالقبول، أو ا(والعالم الداخلي له 
وي11رى لوس11يان أن ھن11اك ع+ق11ة ب11ين العم11ل الفن11ي أو الفلس11في : ال11وعي الجم11اعي

والمجتمع أو بين البنى الذھنية للمجتمع أي المقو5ت التي تس1ير الف1رد والمجموع1ة 
وبن1ى العم1ل الفن1ي ودراس1ة ھ1ذه الع+ق11ة ي1تم ع1ن طري1ق الم1نھج البني1وي التك11ويني 

دراسة البنى الذھنية للمجتمع 5 الفنان ونواياه دون  وبالتالي فان وظيفة النقد ا:دبي
  .ان يعني ھذا ان الفرد غائب
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كم1ا ف1ي (غي1ر أن العم1ل الفن1ي ل1يس انعكاس1اً لل1وعي الجم1اعي : الشكل والمضمون
  .أنما ھو عامل أساسي من عوامل ھذا الوعي الجماعي) الماركسية التقليدية

البني1ة وتھم1ل ال1دور الت1اريخي ال1ذي  كما يرى جولد م1ان أن البنيوي1ة الش1كلية ت1رى
نشأت فيه مما يفقدھا فھم المضمون، أما البنيوية التكوينية فتھ1تم ب1المعنى الت1اريخي 

  .دون أن تغفل دور الفرد
للت111اريخ ال111ذي يلغ111ي بع111دة ) البورج111وازي(غي111ر أن111ه يھ111اجم التص111ور الليبرال111ي 

ي يص1نع الت1اريخ؟ م1ن ال1ذ: ا5جتماعي ويضفي عليه طابع فردي ثم يطرح السؤال
لترك1ز ) الص1انع(يرى جولد مان أن البنيوي1ة الش1كلية تتغاض1ى ع1ن مفھ1وم الفاع1ل 

أم1ا . على البنى الموضوعية حيث ترى أن البنى ھي التي تخلق ا:حداث التاريخية
إجابة جولد مان فان ا<نسان ھو الذي يصنع التاريخ في إطار بن1ى معين1ة، ويقص1د 

  .رد المتجاوز لفرديتهبا<نسان الجماعة أو الف
وھنا يقترب من المنھج ا<نساني ويبتع1د م1ن الم1نھج الماركس1ي ال1ذي يجع1ل الم1ادة 

  .ھي الفاعل أو الصانع في التاريخ) أدوات ا<نتاج(
  : الوعي الممكن والوعي الفعلي

ي1رى جول1د م1ان أن ف1ي عملي1ة المعرف1ة فاع1ل : الطابع ا5جتماعي للمعرفة .1
وف11ي طبيع11ة الفاع11ل الع11ارف 5 ي11دخل الف11رد ع11ارف وموض11وع لمعرفت11ه، 

وعن11دما يتعل11ق موض11وع . دون الف11رد ا\خ11رينبمع11زل ع11ن ا\خ11رين أو 
المعرفة بالفرد أو أي حدث ت1اريخي أو اجتم1اعي ف1ان الفاع1ل والموض1وع 

فك11ل ح11دث اجتم11اعي .يت+زم11ان أم11ا ف11ي العل11وم البحت11ة أو الرياض11يات ف11+
واق1ع، والبح1ث ف1ي م1دى تط1ابق يتطلب وعياً، وكل وعي تصور مط1ابق لل
  التصور يقتضي نظرة اجتماعية شمولية 

ثم يتجاوز جولد مان النظرية الماركسية في : تجاوز نظرية المعرفة المادية .2
المعرفة ،والتي ت1رى ف1ي ال1وعي مج1رد انعك1اس للواق1ع الم1ادي م1ن خ1+ل 
اس11تعانته بمق11ولتي ا<مك11ان والفع11ل عن11د أرس11طو، حي11ث يمي11ز ب11ين ال11وعي 

ممكن  اى ما يمكن أن تفعله طبقة م1ا بع1د ان تتع1رض لمتغي1رات مختلف1ة ال
وع1ي الماض1ي وظروف1ه أو (دون أن تفقد طابعھا الطبقي، والوعي الفعل1ي 

فھ1111م مجموع1111ة اجتماعي1111ة للواق1111ع طبق1111اً لظروفھ1111ا ا5قتص1111ادية والديني1111ة 
وبعب11ارة أخ11رى ف11ان ال11وعي الفعل11ي ھ11و الت11ذكر الجم11اعي ...) والتربوي11ة
والوعي الممكن ھو التصور الجم1اعي للمس1تقبل ،ف1إذا ك1ان ا5ول للماضي 

ف1ان الث1اني ھ1و تج1اوز لھ11ذا ) كم1ا ت1رى الماركس1ية(مج1رد انعك1اس للواق1ع 
وبتعبير جول1دمان ف1ان ال1وعي الممك1ن يتض1من . الواقع أي إعادة تشكيل له

ال11وعي الفعل11ي واض11افة علي11ه، أي أن11ه يس11تند إلي11ه ويتج11اوزه ف11ي أن واح11د 
وأشكال الوعي ل1دى .عي شمولي وھو الذي يحرك التاريخ البشري،وھو و

طبقة معينة ھي ف1ي الوق1ت نفس1ه تعبي1ر ع1ن رؤي1ة الع1الم ل1دى ھ1ذه الطبق1ة 
،وك11ل عم11ل أدب11ي بالت11الي يجس11د رؤي11ة الع11الم ل11دى ھ11ذه الطبق11ة أو تل11ك ، 
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ويجعلھ11ا تنتق11ل م11ن ال11وعي الفعل11ي إل11ى ال11وعي الممك11ن و5 يت11وفر ذل11ك إ5 
  .الكبار نلمفكريللكتاب وا

  :عند فوكو)  الحفري(المنھج ا5ركيولوجي 
أطل111ق فوك111و اس111م ا5ركيولوجي111ا عل111ى منھج111ه : د5ل111ة ا5ركيولوجي111ا عن111د فوك111و

علم يعني بدراسة الحضارات القديم1ة ، غي1ر أن فوك1و ) علم ا\ثار(وا5ركيولوجيا 
دية للحضارات 5 يعني بھذا المصطلح المعني الحقيقي ، أي الكشف عن ا\ثار الما

مجم1وع (القديمة، ولكن بمعنى ا:رشيف، وإذا كان معنى ا:رشيف عند المؤرخين 
النصوص التي احتفظت بھا حض1ارة م1ا أو مجم1وع ا\ث1ار الت1ي أمك1ن إنقاذھ1ا م1ن 

، الت1ي )الذھني1ة(مجموعة القواعد الص1ورية (فان ا:رشيف عند فوكو يعني ) التلف
داخ11ل ثقاف11ة ) ظھ11ور، اس11تمرار ، ت+ش11ي(ة تح11دد نم11ط وج11ود الخطاب11ات المعرفي11

  ).معينة، في فترة تاريخية معينة، والكيفية التي توظف بھا في الممارسة والسلوك
ھذه القواعد قبلية 5 بمعنى أنھا ذاتية ب1ل بمعن1ى أنھ1ا س1ابقة عل1ى وج1ود الخطاب1ات 
المعرفية،وش111رط لھ111ذا الوج111ود، كم111ا أنھ111ا موض111وعية تاريخي111ة مح111ددة زماني111اً 

  ووظيفة المنھج ا5ركيولوجي الكشف عن ھذه القواعد.كانياً وم
والمنھج ا5ركيولوجي مختلف عن منھج : المنھج اركيولوجي ومنھج تاريخ ا:فكار

ت11اريخ ا:فك11ار ف11ي أن11ه 5 ي11تھم مث11ل ا:خي11ر بالبح11ث ف11ي كيفي11ة اتص11ال الخطاب11ات 
صوصية الخطاب المعرفية بما سبقھا أو بما يلحق بھا ،وإنما ينصرف إلى تحديد خ

وابراز القواعد التي يخضع لھا ،أي يتعامل مع الخطاب كشئ قائم بذات1ه و5 يحيل1ه 
  .إلى أي مستوى أخرى

كما يختلف المنھج ا5ركيولوجي ع1ن : المنھج ا5ركيولوجي ومنھج التحليل اللغوي
منھج التحليل اللغوي في ان ا:خير يبحث في القواعد التي يتكون طبقاً لھا منطوق 

. ما، طبقاً لقواعد المنطق الصوري ،وبمعيار ا5تساق المنطقي والتطابق مع الواق1ع
أم11ا الم11نھج ا5ركيول11وجي فيبح11ث ف11ي القواع11د الت11ي تجع11ل منط11وق م11ا يظھ11ر دون 
منطوق أخر، طبقاً لقواعد تاريخية واقعية ومعيار التميي1ز ب1ين الممارس1ة الخطابي1ة 

  .وغير الخطابية
ك1ذلك يختل1ف ھ1ذا الم1نھج ع1ن التأوي1ل ال1ذي يعن1ي : لتأوي1لالمنھج ا5ركيولوجي وا

أم11ا الم111نھج . بالد5ل11ة والمعن11ى ،فھ111و ذو ط11ابع قص11دي ھ111دفي يحيلن11ا إل11ى ال111ذات
ا5ركيولوجي فانه يقف عند حرفية الخطاب ويھتم با:شياء التي قيلت في1ه بم1ا ھ1ي 

  .كذلك دون تدخل الذات
كيول1وجي اس1تبدال التعري1ف الق1ديم وق1د اقتض1ى الم1نھج ا5ر: تعري1ف جدي1د للفلس1فة

للفلسفة بتعريف جديد،، فلم تعد الفلسفة عند فوكو تعنى بتأسيس خطاب حول الكلية 
ولك11ن تعن11ى نش11اط فك11ري ف11ي مختل11ف مج11ا5ت المجتم11ع ،ومض11مون ھ11ذا النش11اط 

غير أن ھ1ذا النش1اط الفك1ري . الفكري تحليل مختلف صور الفكر في ھذه المجا5ت
ف إلى مسائلة نمط العق+نية السائد ف1ي فت1رة تاريخي1ة معين1ة،من ذو طابع نقدي يھد

خ+ل نقد كل ضروب ا5عتقاد والقناعات ا<يديولوجية، والكشف عن ع+قات القوة 
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الس11ائدة،من أج11ل تحري11ر إرادة المعرف11ة م11ن أش11كال ھيمن11ة الس11لطة ) آم11ر وخاض11ع(
  على المعرفة

  :تقويم
  

نھج دراسة الحض1ارات ف1ي عل1م ا:جن1اس يقارب المنھج ا5ركيولوجي عند فوكو م
التطبيق1ي، حي1ث يق11ارب قول1ه بالخط11اب المعرف1ي الحض11ارة الت1ي عرفھ11ا ھ1ذا العل11م 

، كم11ا )نس11ق معرف11ة مرك11ب يكتس11به ا<نس11ان م11ن انتمائ11ه إل11ى مجتم11ع مع11ين(بأنھ11ا 
مجموعة القواعد الصورية التي تحدد نمط (يقارب قوله با:رشيف الذي عرفه بأنه 

فية داخل ثقافة معينة في فترة تاريخية معينة والكيفية الت1ي توظ1ف بھ1ا وجود المعر
مجموعة القواع1د الذاتي1ة (الھيكل الحضاري الذي يعرفه ھذا العلم بأنه ) في السلوك

أي الداخلة في تكوين الشخصية ذاتھا والتي تحدد للفرد موقفه واتجاھه وسلوكه في 
  ).مواجھة الغير من طبيعة ومجتمع

ترت1ب علي1ه ) ا:رش1يف(و ) الخطاب المعرفي(خذ فوكو بالمفاھيم السابقة غير أن أ
إلغ111اء أو التقلي111ل م111ن دور ا<نس111ان الفاع111ل أي ا<نس111ان كعام111ل حاس111م للتط111ور 

  .ا5جتماعي لصالح البنية تحت تأثير الفلسفة البنيوية عليه
رية ا<نسانية، والواقع من ا:مر أن ا:خذ بالمفاھيم السابقة 5 يترتب عليه إلغاء الح

إذ أن الشخصية ا<نسانية ھي مركب جدلي من ا5ش1تراك والتف1رد ، ا5ش1تراك ھ1و 
أو (وھ11و م11ا يتض11من الھيك11ل الحض11اري  ا\خ11رينم11ا يش11ترك في11ه ا<نس11ان م11ع 

وم1ا يلغ1ي . ا\خ1رين، أما التفرد فھو وما يميز ھذا الفرد عن ) ا:رشيف عند فوكو
عناص1ر ا5ش1تراك وتجاھ1ل عناص1ر التف1رد 5  الحرية ا<نس1انية ھ1و التركي1ز عل1ى
  .القول بع+قة التأثير والتبادل بينھما

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )الفينوميولوجية(الظاھراتية 
ھي مدرسة فلس1فية أسس1ھا ادمون1د ھوس1رل ف1ي ألماني1ا ف1ي بداي1ة :وأع+مھاتعريفھا 

ى ماكس ش1يلر وھارتم1ان كم1ا ك1ان لھ1ا ت1أثير عل1 االقرن العشرين ومن أھم أع+مھ
  .مدارس فلسفية أخرى كالوجودية
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أما مصطلح ظاھرات فسابق على نشؤ ھذه المدرسة ، :مصطلح ظاھرات أو ظاھر
حيث اس1تخدم للد5ل1ة عل1ى مع1اني متع1ددة، فف1ي اس1تخدام مبك1ر ل1ه اس1تخدم كمقاب1ل 
لمص11طلح ماھي11ة أو ج11وھر، كم11ا اس11تخدمه كان11ت بمعن11ى الش11ئ كم11ا يب11دو لن11ا أو 

ئ في ذاته أو النومينا أو الماھية والذي قرر أنه 5 تتوافر لن1ا الفينومينا وكمقابل للش
إمكانية معرفته، أما ھوسرل فقد استخدمه للد5لة على ظاھرة الشئ والشئ في ذاته 

  .ھما شئ واحد ،وبالتالي فان معرفتھا بظاھر الشئ ھي معرفة بماھيته
  :مبادئ الفلسفة الظاھراتية عند ھوسرل

المثالي1ة تق1ول بأولوي1ة ال1وعي عل1ى الوج1ود، أم1ا المادي1ة كان1ت : قصديه ال1وعي/ 1

فتق11ول بأولوي11ة الوج11ود عل11ى ال11وعي ، فح11اول ھوس11رل تج11اوز ك11ل م11ن المثالي11ة 
والمادية ،وذلك بنفي أولوية الوعي أو الوجود بالقول بان كل ھي ھو وعي قصدي 
 أو وعي بشئ ما ،فالمعرفة عبارة عن وعي ومضمون ھذا الوعي في نف1س الوق1ت

، فإذا لم تكن ھناك مادة يحتويھا الوعي لما أمكن التعرف على وع1ي أص1+ ، ول1و 
  لم يكن ھنالك وعي لما أمكن الحديث عن مادة أص+،

عندما يتحدث ھوس1رل ع1ن ال1وعي فان1ه 5 يعن1ي : الشعور كجامع للمادة والعقل/ 2

ال1ذي رآه ا<دراك الحسي أو ا<دراك العقلي ، وإنما يعني الش1عور وھ1و المص1طلح 
  يجمع بين العقل والمادة

ي1رى ھوس1رل وج1وب التعام1ل م1ع موض1وعات الع1الم :ظاھر الش1ئ ھ1و ماھيت1ه/ 3

بوصفھا ظواھر كما يرفض الفصل بين الظاھر والماھية كما عند كانط فاي جان1ب 
  يظھر فيه الشئ يحمل معه ماھيته فظاھر الشئ ھو نفسه ماھيته

ن أن ندركه على أنه موجود إ5 بعد أن يدخل أن الشئ 5 يمك:التجربة الشعورية/ 4

  .حيز وعينا كتجربة حية في الشعور
  :خطوات المنھج الظاھراتى

وھى مرحله وضع العالم بين قوسين لحين إدراك ماھيت1ه كم1ا ھ1ي :تعليق الحكم/ 1

معطاة فى الشعور، اى التوقف عن إصدار أحك1ام قبلي1ه لتص1بح الظ1اھرة متعالي1ة ، 
  .ساناى خارج وعى ا<ن

وھى مرحله يظھر فيھا الشعور كقصد متبادل مكون من قالب الشعور : التكوين/ 2

  .الذى يمثله ا:نا و مضمون الشعور الذى يمثل الموضوع

وھى المرحلة المتعلقة بالبحث عن وسائط اتصاليه ناقله لحاله الوعي : ا<يضاح/ 3

عقول ا\خرين فى المؤلف من قالب الشعور ومضمونه ،وإخراج حاله الشعور إلى 
  :ھيئه فنون وعلوم وآداب من خ+ل مراحل أربعه

  التمييز بين ا:لفاظ المتشابھة : ا<يضاح/ 1

  .التمييز بين ا:شياء والع+قة بينھا: التوضيح/2
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  .وھو اكتشاف مناطق الشعور وأحواله: الكشف/ 3 

: ش1كل  وھو إخراج التجربة الشعورية إلى حيز الرؤي1ة الواض1حة ف1ى/ الشرح/ 4 

  ...لوحه او مقطوعة موسيقيه
  :تقويم

  ج11اءت الظاھراتي11ه كمحاول11ه لتج11اوز ك11ل م11ن المثالي11ة والمادي11ة بنف11ي اولوي11ه
 او المادة، ونفى اولويه الذات او الموضوع ،والقول بالقيمة المتساوية لكل الوعي

 
  ف1ى عملي1ه المعرف1ة، غي1ر أنھ1ا ف1ي التحلي1ل النھ1ائي تنح1از إل1ى المثالي1ة م1نھم

  باولوي11ه ال11وعي عل11ى الم11ادة ض11د المادي11ة القائل11ة باولوي11ه الم11ادة، كم11ا القائل11ة
  الذاتية فتقول باولويه الذات على الموضوع، فھي 5 تميز بين الوجود تنحاز إلى

للم1ادة، ومعرفتن1ا الذاتي1ة ب1ه، ويق1ول ھوس1رل بالش1عور وھ1و ح1دس  الموض1وعي
  ذات11111111111111111111111111111111ي،

  .ر تماثل أجزاء الواقعبان ھناك مناطق في الشعو أيضا ويقول 
كم11ا ان11ه م11ن ناحي11ة منھجي11ه ف11ان مرحل11ه  تعلي11ق الحك11م تتعل11ق ب11الخطوة ا:ول11ى ف11ى 
الم11نھج اى المش11كلة، ،آم11ا مرحل11ه التك11وين فتتعل11ق ب11الخطوة الثاني11ة اى الح11ل، أم11ا 
مرحله ا<يضاح فتتعلق بالخطوة الثالثة اى العمل، لكن الظاھراتيه ركزت ھنا على 

مم1ث+ ف1ى التعبير،وتجاھل1ت الجان1ب ا5يج1ابي وھ1و التغيي1ر ، وھ1ذا الجانب السلبي 
التركيز على الجان1ب الس1لبي  سيتض1ح 5حق1ا عن1د ف+س1فة الوجودي1ة ال1ذين اتخ1ذوا 

  .موقفا سلبيا من الواقع
  
  
  
  
  
  
  
  

  )مدرسه فرانكفورت( النظرية النقدية
) احد مؤسسيھا( رأطلق عليھا اسم النظرية النقدية نسبه لدراسة لھوركھايم: تعريف

بعنوان النظرية النقدية والنظرية التقليدية، كما أطلق عليھا اسم مدرسه فرانكفورت 
، ويشترك :نسبه 5نتماء اغلب مؤسسيھا إلى معھد فرانكفورت لWبحاث ا5جتماعية

  .ف+سفتھا فى نقد كل من الوضعية والنازية والماركسية
اض11حة، ث11م أخ11ذت تض11عف بالت11دريج تمي11زت المدرس11ة بماركس11يه و:نق11د الماركس11ية

،واتجه ف+سفتھا إلى تفسير مختلف للماركسية ،يبتعد عن الجبرية ،ورفضوا الفكرة 
الماركسية القائلة أن ا5شتراكية يمكن أن تأتى بمعزل عن ا<نسان ،وقد انطلقوا من 
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بين ماركس وھيجل، كما  امخطوطات ماركس الشاب ذات الطابع الھيجلى ،فربطو
  .بفرويدتأثروا 

فتمي1زت ) الخمس1ينات والس1تينيات(أما المرحل1ة ا5خي1ره للمدرس1ة: المرحلة ا5خيره
بنزعه تشاؤميه،وتراجع ف+سفتھا عن مب1ادئ المدرس1ة، فھوركھ1ايمر ص1اغ أفك1اره 
في إطار ديني يھودي، وماركوز أقام نظريته في التغيير على الجماع1ات المھمش1ه 

و فذھب إلى أن التحرر الفردي 5 ي1تم إ5 م1ن ومن خ+ل التحرر الجنسي ،أما ادرن
  .خ+ل الفن ا:صيل

وھكذا فان المشروع النقدي للمدرسة ق1ائم عل1ى التميي1ز ب1ين الجان1ب الس1لبي : تقويم
للماركسية المتمثل في نقد الراسماليه،والجانب ا5يجابي المتمثل في تصورھا لكيفية 

  .الثانى بورفضوا الجان) قديالن(تجاوز الراسماليه ، فقبلوا الجانب ا:ول 
غي11ر أن الب11ديل ال11ذي طرح11وه للجان11ب ا5يج11ابي للماركس11ية ج11اء ذو ط11ابع ف11ردى 

، بالتالي فان مشروعھم النقدي لم يخرج عن احد ثوابت العق1ل )تحت تأثير فرويد (
  ).الفردية( الغربي
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