
المعرفة



الحـقـٌـقــة النـظرٌـة و التجـربة



الـدرس األول 



 

 ولقد تمكن اإلنتاج المعرفً اإلنسانً ، من بناء معرفة 

 وهً معرفة متمٌزة عن بادئ الرأي  ونظرٌات علمٌة ، 

فإذا كانـت المعرفة العلمٌة تتلمس على التجربة ... التمثل 

التجرٌب فــإن بـادئ الرأي ٌنتج عن التجربة  والعلمٌة 

ورؼـم هذا التمٌز ... عن الخبرة الثانٌة  والحسٌة المباشرة 

النظرٌات  العلمــٌة ، فإنـها ال  والمعارؾ  بهالذي تحظى 

، هو باشالرالخلود ، الن العلم ، كما ٌقول  وتتصؾ بالثبات 

مما جعل العدٌد من ... أزماته  وتارٌخ أخطائه 

ٌطرحون معاٌٌر ٌمكن أن نعرؾ من خاللها  االبستمولوجٌن

وقبل الحدٌث .. صالحٌة النظرٌات العلمٌة  ومدى صدق 

عن ذلك ٌـجب تحـدٌـد مـجـمـوعـة مـن الـمـفـــــاهــٌـــــم 

:مــن ضــمـنـهـا 

 

التجرٌب ؟ و ما هً طـبٌعة الفـروق  وفما المقصود بالتجربة 

بٌـنهـما ؟ و ما هً خطوات المنهج العـلمـً ؟ و ما نقصد 

بالعـقالنـٌة الـعلـمٌـة ؟ و مـا هـً الـمعـاٌٌر العـلمٌـة إلبـراز 

عـلـمٌـة النـظـرٌـة ؟



محاور الــدرس

معاٌٌـر علـمٌة

العقـالنـٌة العلمٌـة

و  التجـربــــــة
التجـرٌــب



المـحـور األول 





فً  1813ٌولٌو  12كلود برنار، من موالٌد 

 1878فبراٌر  10وتوفً ( رون)سانت جولٌان 

.فً بارٌس، وهو طبٌب فرنسً وفٌزٌولوجً

ؼادر ٌعتبر مؤسس الطب التجرٌبً، واسمه فً 

وكان مسؤوال عن . هورنر متالزمة معٌنة

المفاهٌم البٌولوجٌة الهامة من البٌئة الداخلٌة 

.والتوازن

CLAUDE 

BERNARD



و حٌن وضعتها على منضدة . ذات ٌوم ، أحضر لً أحدهم، أراتب اقتناها من السوق

و استرعانً ما الحظته، . المختبر تبولت، فالحظت بالصدفة أن بولها صاؾ و حمضً 

ألن بول األرانب ٌكون، عادة، مكدر اللون و ؼٌر حمضً، باعتبار أنها حٌوانات عاشبة، 

و قد قادتنً . فً حٌن أن بول الحٌوانات الالحمة ٌكون ، كما هو معلوم، صافٌا و حامضا 

مالحظتً للحموضة فً بول األرانب إلى تصور أن هده الحٌوانات قد أخضعت لنظام 

فافترضت أن من األرجح أنها لم تذق الطعام منذ فترة . ؼدائً ٌناسب الحٌوانات الالحمة 

طوٌلة ، و أنها تحولت ، بفعل اإلمساك الطوٌل عن األكل، إلى حٌوانات الحمة تقتات من 

و لم أجد أمرا أٌسر من التحقق،بواسطة التجربة من صحة هذه الفكرة . دمها لكً تعٌش

فقدمت طعاما من العشب لألرانب ، و بعد بضع ساعات . المفترضة أو هذه لفرضٌة 

. الحضت أن بولها أخذ ٌتكدر و أصبح و ؼٌر حمضً 



ثم أخضعت نفس األرانب لإلمساك عن الطعام ،و بعد مرور أربع و 

عشرٌن ساعة أو ست و ثالتٌن ساعة على أقصى تقدٌر ، استحال بول 

األرانبال، مرة أخري ، إلى الصفاء و الحموضة الشدٌدة ، ثم تحول ، 

من جدٌذ ، إلى بول مضطرب اللون و ؼٌر حمضً،حٌن قدمت لها 

و كررت هذه التجربة على الخٌول ، و هً كذلك حٌوانات . عشبا 

عاشبة ،بولها مكدر اللون و ؼٌر حمضً ، فاكتشفت ، أن إمساكها عن 

الطعام ، ٌنتج حموضة مفاجئة فً بولها ، و زٌادة مهمة نسبٌا فً مادة 

األورٌا إلى درجة أنها كانت تتبلر ، أحٌانا ، بشكل تلقائً فً البول بعد 

و هكذا خلصت على إثر تجاري ، إلى هده القضٌة العامة , برودته 

التً لم تكون معروفة حٌنها ، و مؤداها أن كل الحٌوانات تتؽدى باللحم 

، عند إمسلكها عن الطعام ، بحٌث ٌؽدو بول الحٌوانات العاشبة مشابها 

 .   لبول الحٌوانات الالحمة



مثال : )تبٌان الخطوات األساسٌة للمنهج التجرٌبً، وتوضٌحه باألمثلة  -

(. األرنب، وظاهرة التبول الصافً والحمضً

.تعود األرانب على إصدار بول مكدر اللون، ٌثٌر التساؤل والمالحظة -

أو إمساكها  افتراض أكل األرانب لؽذاء ٌناسب الحٌوانات الالحمة -

.الطوٌل عن األكل

.التأكٌد عن طرٌق التجربة من صحة الفكرة المفترضة -

بفعل اإلمساك الطوٌل استخالص نتٌجة سبب البول الحمضً لألرانب  -

.عن األكل

إعطاء األهمٌة للخطوة األخٌرة من المنهج التجرٌبً، وهً االكتشاؾ أو  -

.ناالستنتاج، أو القانو



االستنتاج•

التأكٌد•

النفً •



ما داللة الفرق بٌن التجربة و التجرٌب؟•

و هل التجرٌب انفتاح على الواقع أم على  •

االفتراضً الخٌالً ؟



ٌعتبر كلود برنار أن المعرفة العلمٌة قائمة على 

التجرٌب كمنهج ٌتمٌز عن التجربة باعتبارها ظاهرة 

مختبرٌة وفق شروط موجهة بأسئلة محددة و مؤطرة 

بفرضٌة و الؽرض من هذا هو التحقق من صحة 

:الفرضٌة و خطوات المنهج التجرٌبً هً 

(.   التجربة و القانون  -الفرضٌة–المالحظة )

CLAUDE 

BERNARD



ٌمٌز كوٌري بٌن التجربة بمعناها الحسً الخام و 

التجرٌب باعتباره المساءلة المنهجٌة للطبٌعة التً 

تفترض جملة من المبادئ و الخطوات الموضوعٌة 

و بهذا المعنى فالتجربة . و المضبوطة علمٌا

القائمة على المالحظة العامٌة ٌمكن أن تكون عائق 

. ابستٌمولوجً أمام قٌام نظرٌة علمٌة ٌقٌنة

ALEXANDRE 

KOYRE



انتقد التصور التجرٌب الكالسٌكً الذي ٌعتقد فً 

كون التجرٌب وحده هو المفسر السببً للظواهر، 

و أنه المقوم الوحٌد لعملٌتها ، و ٌرى أنه البد من 

اإلنفتاح على عنصري الخٌال و االفتراض، اللذٌن 

ٌشكالن دورا أساسً فً التجرٌب، باعتباره 

تجربة ذهنٌة تمنح الواقع ؼنى، و ٌتضح ذلك من 

خالل الفرضٌة نفسها التً ال معنى لها بدون 

RENE THOM



التجرٌب انفتاح على الواقع 
التجرٌب انفتاح على 

االفتراضً الخٌالً

ما داللة الفرق بٌن التجربة و التجرٌب؟ و هل التجرٌب انفتاح على الواقع 

أم على االفتراضً الخٌالً ؟

CLAUDE 

BERNARD
RENE THOM

ALEXANDRE 

KOYRE



المـحـور الثانً 





 27ؼاستون باشالر، الذي ولد فً بار سور أوب 

، 1962أكتوبر،  16وتوفً فً بارٌس  1884ٌونٌو 

.هو الفٌلسوؾ الفرنسً للعلوم والشعر

هو مؤلؾ من مجموع األفكار المتصلة المعرفة 

التحلٌل النفسً "اخترع ما ٌسمٌه  .والبحث العلمً

للمعرفة الموضوعٌة ، مستوحاة من أعمال ٌونػ، الذي 

درس العقبات النفسٌة فً العالم العقلٌة للعالم والطالب، 

والعقبات التً تعوق التقدم فً معرفة الظواهر ال فً 

الفلسفة، وتحلٌل نماذج من الفٌزٌاء والكٌمٌاء أو 

.منطقال

GASTON 

BACHELARD



ال ٌمكن تأسٌس العلوم الفٌزٌائٌة دون الدخول فً حوار فلسفً بٌن العالم العقالنً و  

:العالم التجرٌبً ، و بعبارة أخرى ٌحتاج عالم الفٌزٌاء المعاصر لٌقٌن مزدوج 

.ٌقٌن بوجود الواقع فً قبضة ما هو عقلً، فٌكون بذلك إلسم الواقع العلمً: أوال 

.ٌقن بأن الحجج العقلٌة المرتبطة بالتجربة هً من صمٌم لحظات هذه التجربة : ثانٌا 

هذان هما اإللزامان . و باختصار ال توجد عقالنٌة فارؼة، كما ال توجد اختبارٌه عمٌاء

الفلسفٌان اللذان ٌؤسسان التركٌب الدقٌق و الحثٌث لكل من النظرٌة و التجربة فً 

.الفٌزٌاء المعاصرة

إن هذا الٌقٌن المزدوج أساسً بالنسبة للعالم الذي ٌمكنه أن ٌقٌم تجربة، كما ٌمكنه أن 

أي العقل ) ٌقٌم تجربة، كما ٌمكنه أن ٌشتؽل بالرٌاضٌات ولو فً ؼٌاب أحد الطرفٌن 

، (و التجربة 



إن هذا الٌقٌن . إال أنه ال ٌساهم بذلك فً النشاط العلمً للفٌزٌاء المعاصرة 

المزدوج ال ٌمكن أن ٌتحقق إال فً إطار فلسفة لها نشاطان ٌمارسان عبر 

حوار دقٌق ووثٌق بٌن العقل و الواقع ، لدرجة أننا ال نعثر فً هذا الحوار 

إذ (. التجربٌٌن و العقالنٌٌن ) على أثر لتلك الثنائٌة القدٌمة بٌن الفالسفة 

. لم ٌعد األمر ٌتعلق بمواجهة بٌن عقل معزول و عالم مستقل عن الذات

لقد أصبح المطلوب اآلن ، أن ٌتموضع العالم فً مركز بحٌث ٌكون فٌه 

العقل العارؾ مشروطا بموضوع معرفته ، و بحٌث تكون فٌه التجربة 

إننا نحاول بذلك أن نتموضع داخل هذا المركز الذي . تتحدد بشكل أدق

.تتجلى فٌه عقالنٌة مطبقة مع مادٌة مبنٌة

داخل وعً معزول عن الواقع، كما أن )...( ال تتشكل العقالنٌة إذن 

فالمادٌة التقنٌة تالئم . المادٌة التقنٌة لٌست على اإلطالق بواسعٌة فلسفٌة

بشكل أساسً واقعا محوال ، و مصححا، واقعا ٌحمل بامتٌاز طابعا 

.  عقالنٌا



ٌرى باشالر أن النزعة التجرٌبٌة و العقالنٌة ال معنى لها، حٌث •

ٌستبعد أن ٌكون العقل مكتفٌا بذاته لمعرفة عالمه، و أن الواقع ال ٌمثل 

.المصدر الوحٌد للمعرفة

ٌصؾ باشالر فلسفًة تكون أساس الوصول إلى المعرفة و هً تربط •

إن ”: الطرفٌن معا، العقالنً و الواقعً، حٌث أنه فً الوقت الراهن

العقالنٌة العلمٌة المعاصرة هً عقالنٌة فلسفٌة مطبقة تقوم على ٌقٌن 

مزدوج ٌوجه النشاط العلمً التجرٌبً و ٌجعله مشروطا بحوار جدلً 

”بٌن ما هو عقلً و هو واقعً 



..."  بعبارة أخرى ...”: التفسٌر•

“ ...ال ٌمكن...“:النفً •
 



ما أساس العقالنٌة العلمٌة ؟•

هل هو العقل ، أم التجربة ، أم •

الحوار بٌن العقل و التجربة ؟



ٌوجه باشالر نقدا الذعا لكل من النزعتٌن العقالنٌة و التجربٌة بحٌث 

ٌدعوا إلى عقالنبة علمٌة منفتحة فٌها حوار جدلً متواصل بٌن العقل 

.إنها عقالنٌة تجرٌبٌة مستعدة دوما لمواجهة ذاتها : و التجربة 

، و العقل فً حاجة ( العقل)فالتجربة فً حاجة دائمة إلى الفهم 

فالتجربة بدون قوانٌن واضحة و منسجمة ( الواقع)مستمرة للتطبٌق 

و العقل إذ لم ٌستند إلى حجج . ال ٌمكن أن تشكل موضوع تفكٌر

 . ملموسة و تطبٌقات على الواقع 

GASTON 

BACHELARD



ٌؤكد ألبٌر اٌنشتاٌن على أن التجربة العلمٌة لم تعد كما صورتها النزعة 

اإلختبارٌة هً المصدر الوحٌد للمعرفة فً مجال الفٌزٌاء المعاصرة 

بل إن التفكٌر النظري هو الذي ٌتحكم فً مسار بناء هذه المعرفة فرؼم 

أن النسق النظري للعلم ٌقوم على العالقة المتبادلة بٌن العقل و معطٌات 

بٌنما . التجربة، إال أنه حوار تكون فٌه المبادرة للعقل و لٌس للتجربة

(  المٌكروفٌزٌاء)دور التجربة أصبح منحصرا فً الفٌزٌاء المعاصرة 

على تأكٌد ما توصل إلٌه النسق العقلً من نتائج تعتمد على المعدالت و 

. القوانٌن الرٌاضٌة

ALBERT 

EINSTEIN



ٌرى دوهاٌم بدوره أن التجربة هً منبع النظرٌة بحٌث تشكل نقطة 

انطالق النظرٌة العلمٌة، منها تستمد معطٌاتها المصاؼة صٌاؼة كمٌة 

كما أن التجربة تشكل . رمزٌة رٌاضٌة فً صورة معادالت أو دوال

نقطة الوصول بالنسبة للنظرٌة العلمٌة، إذ بواسطتها ٌتم التحقق من 

صدق أو صالحٌة النظرٌة ٌتحدد فً مطابقتها للواقع من خالل القوانٌن 

: التجرٌبٌة ٌقول بٌٌر دوهاٌم

النظرٌة الصحٌحة لٌست تلك التً تعطً عن المظاهر الفٌزٌائٌة ”

تفسٌرا مطابقا للواقع ، بل النظرٌة الصحٌحة هً التً تعبر بطرٌقة 

.   “مرضٌة عن مجموعة من القوانٌن التجرٌبٌة

PIERRE DUHEM



ٌنتقد راٌنشباخ تعالً األبنٌة العقالنٌة الرٌاضٌة عن 

المالحظة و التجرٌب، و ٌرى أن هذا التعالً 

ٌقول . ٌجعلها أقرب إلى التصوؾ منها إلى العلم

عندما ٌتخلى الفٌلسوؾ عن ” : راٌٌنشباخ

المالححظة التجرٌبٌة بوصفها مصدرا للحقٌقة، ال 

 .“تعود بٌنه النزعة الصوفٌة إال خطوة قصٌرة

HANS 

REICHENBACH



الـعقـالنٌـة العلـمٌـة

ما أساس العقالنٌة العلمٌة ؟•

هل هو العقل ، أم التجربة ، أم الحوار بٌن العقل و التجربة ؟•

PIERRE 

DUHEM

HANS 

REICHENBAC

H

GASTON 

BACHELAR

D

ALBERT 

EINSTEIN

حوار بٌن العقل و التجربة العـقـــل التـجـربـة

:أســاس العقـالنٌـة العلمٌـة هـو 



المـحـور الثالث 



مـعٌار القابـلٌة 

للتكـذٌـب



هو ( ، المملكة المتحدة(كروٌدون)فً لندن  1994سبتمبر  17 -فً فٌٌنا، النمسا  1902ٌولٌو  28)كارل بوبر السٌر راٌموند 

اخترع معٌار القابلٌة للتكذٌب كمعٌار لترسٌم الحدود بٌن العلم . واحد من الفالسفة األكثر نفوذا فً العلوم من القرن العشرٌن

رفض أول نظام المٌتافٌزٌقً كما ال ٌمكن دحضه وٌمكن التحقق منها، واعترؾ فً وقت الحق الحاجة إلى . والعلوم الزائفة

.، ودخلت عمله فً سٌاق نظرٌة المعرفة التطورٌة"برنامج البحوث المٌتافٌزٌقً"قاعدة البحث العلمً فً 

KARL POPPER



إن كل عالم ٌدعً المالحظة أو التجربة تدعم نظرٌته ٌجب أن ٌكون على استعداد ألن 

هل أستطٌع وصؾ أي نتائج محتملة للمالحظة أو : ٌطرح على نفسه السؤال التالً 

التجربة ، و التً بلؽناها بالفعل ٌمكن أن تفند نظرٌتً ؟

ذلك أنه إذا .إن لم ٌكن هذا ممكنا ، فمن الواضح أن نظرٌتً لٌست نظرٌة تجرٌبٌة 

اتفقت كل المالحظات المتصورة مع نظرٌتً ،  فلن ٌجوز لً حٌنئد الزعم بأن أي 

أو باختصار ، لن أستطٌع الزعم بأ . مالحظة معٌنة تعطً دعما تجرٌبا لنظرٌتً 

نظرٌتً لها خاصٌة النظرٌة التجرٌبٌة ، إال إذا كنت أستطٌع أن أقول كٌؾ ٌمكن تنفٌذ 

.نظرٌتً أو تكذٌبها

هذا المعٌار للتمٌٌز بٌن النظرٌات التجرٌبٌة و النظرٌات الالتجرٌبٌة قد أطلقت علٌه 

و لٌس معنى هذا أن النظرٌات . أٌضا معٌار القابلٌة للتكذٌب ، أو معٌار القابلٌة للتنفٌد 

ؼٌر أنه ٌتضمن أن نظرٌة . ؼٌر القابلة للتنفٌذ كاذبة ؛ وال أنها فارؼة من المعنى 

معٌنة تعد خارج مجال العلم التجرٌبً عندما ال نستطٌع وصؾ كٌؾ ٌمكن أن ٌأتً 

.التنفٌذ المحتمل لها



إن معٌار القابلٌة للتنفٌذ أو القابلٌة للتكذٌب ٌمكن أن نطلق علٌه معٌار 

القابلٌة لإلختبار؛ ذلك أن اختبار نظرٌة ما ، تماما كاختبار جزء من آلة 

مٌكانٌكٌة ، ٌعنً محاولة تبٌن العٌب فٌها ؛ و بالتالً فإن النظرٌة التً 

تعرؾ مقدما أنه ال ٌمكن تبٌان العٌب فٌها أو تنفٌدها لهً نظرٌة ؼٌر قابلة 

.لالختبار 

فً الجاذبٌة قابلة للتنفٌذ إلى أعلى الدرجات ألنها تتنبأ ” إنشتاٌن ” إن 

و هذا التنبؤ ٌمكن . “نٌوتن”بانحرافات معٌنة عن المدارات الكوكبٌة عند 

تنفٌذه ، كذلك بانحاء أشعة الضوء و تباطؤ السرعات الذرٌة فً مجاالت 

.     الجاذبٌة القوٌة ، و هذه التنبؤات ٌمكن مجددا تنفٌدها



المالحظة و التجربة ؼٌر كافٌتان لدعم النظرٌة، بل ٌجب التساؤل إلى  -  

.أي  حد قد تكون مفسرة للنتائج المحتملة 

النظرٌة ال تكون لها خاصٌة النظرٌة التجرٌبٌة إال إذا كانت هناك  -   

.نتائج تستطٌع تفنٌدها أو تكذٌبها 

ٌطرح المعٌار الذي ٌمٌز بٌن النظرٌة التجرٌبٌة و التجرٌبٌة و هو  -  

.معٌار القابلٌة للتكذٌب أو معٌار قابلٌة االختبار

ٌعبر بوبر عن التقابل الحاصل بٌن النظرٌات التجرٌبٌة و االتجرٌبٌة،  -  

حٌت أن األولى هً نظرٌات قابلة للتكذٌب و التنفٌذ أخضعوها لعدة 

.اختبارات، حتى ٌتم إبراز عٌوبها و نقصها

   



“...باختصار إال أنه...” : التفسٌر   •

“...هل أستطٌع ... ”: االستفهام •

“...كاختٌار آلة مٌكانٌكٌة...” : التشبٌه •

“...نظرٌة أٌنشتاٌن...”: المثال•



ما معٌار صدق و صالحٌة النظرٌات •

العلمٌة؟

هل هو فً قابلٌتها لالختٌار التجرٌبً؟  •

أم قابلٌتها لالختٌار التجرٌبً ؟ أم قابلٌتها 

لتعدد االختبارات و التكذٌب؟ 



االحتماالت الممكنة التً تنفد نظرٌة معٌنة، إضافة 

إلى قابلٌة فروضها للتنفٌذ أو التكذٌب بصفة قابلٌة، 

خاصة و أن تارٌخ العلم هو تارٌخ صراع بٌن 

. نظرٌات ٌحكمه معٌار قابلٌتها للتزٌٌؾ

KARL POPPER



الفروض اإلضافٌة و االختٌارٌة المتعددة التً 

تخرج النظرٌة من عزلتها و ربطها للنظرٌات، مما 

ٌجعل من النزعة التجرٌبٌة نزعة اختزالٌة تبسٌطٌة 

ؼٌر مقبولة ألنها تعطً تأكٌدات ؼٌر مباشرة ؼٌر 

.قطعٌة

PIERRE 

THUILLIER



KARL 

POPPER
PIERRE 

THUILLIER

ما معٌار صدق و صالحٌة النظرٌات العلمٌة؟هل هو فً قابلٌتها لالختٌار 

التجرٌبً؟ أم قابلٌتها لتعدد االختبارات و التكذٌب؟ 

معٌار صالحٌة النظرٌات 

العلمٌة هو فً قابلٌتها لالختٌار 

التجرٌبً

معٌار صالحٌة النظرٌات هو 

فً قابلٌتها لتعدد االختبارات 

و التكذٌب العلمٌة



الـدرس الثانـي 



 

تبدو الحقٌقة واحدة بوصفها ؼاٌة كل مجهود للمعرفة، ؼٌر 

هذا ... أنها ذات أوجه متعددة، فهً عقلٌة أو حسٌة أو حدسٌة

تعدد أوجهها، ٌجعل من  والتوتر بٌن وحدة مفهوم الحقٌقة 

الضروري تحدٌد وسائل للتمٌٌز بٌن الصدق  والكذب حتى 

الضرورة، فهً تحٌل  وتستجٌب الحقٌقة لمطلبً الكونٌة 

على واقعة أم معطى، بقدر ما هً موضوع بحث دائم، األمر 

مشكلة معاٌٌر الحكم  والذي ٌطرح شروط الولوج إلٌها 

. الحقٌقً

: ٌمكن صٌاؼة هذه القضاٌا فً األسئلة التالٌة 

هل تشكل الحقٌقة مطلبا أم قٌمة ؟ -1

إذا كانت الحقٌقة ؼٌر معطاة، فكٌؾ تتماٌز عن الرأي ؟ -2

ما هً معاٌٌر الحكم الحقٌقً؟ هل هو التماسك المنطقً أم -3

التطابق مع الواقع المادي ؟

هل قٌمة الحقٌقة تتمثل فً كونها مطلبا للحٌاة أم مطلبا  -4

أخالقٌا ؟



محاور الــدرس

الحـقـيـقـة بوصفـيا  
 قيمـة

مـعايــيـر الـحـقـيقـة

الـرأي و  
الحـقيقــــة



المـحـور األول 





 27ؼاستون باشالر، الذي ولد فً بار سور أوب 

، 1962أكتوبر،  16وتوفً فً بارٌس  1884ٌونٌو 

.هو الفٌلسوؾ الفرنسً للعلوم والشعر

هو مؤلؾ من مجموع األفكار المتصلة المعرفة 

التحلٌل النفسً "اخترع ما ٌسمٌه  .والبحث العلمً

للمعرفة الموضوعٌة ، مستوحاة من أعمال ٌونػ، الذي 

درس العقبات النفسٌة فً العالم العقلٌة للعالم والطالب، 

والعقبات التً تعوق التقدم فً معرفة الظواهر ال فً 

الفلسفة، وتحلٌل نماذج من الفٌزٌاء والكٌمٌاء أو 

.منطقال

GASTON 

BACHELARD



يتعارض العلم ، من حاجتو إلى االكتمال و من حيت المبدأ ، تماما مع  
و إذا حصل لو أن منح الشرعية للرأي بصدد نقطة خاصة، فذلك  . الرأي  

إن الرأي، من الناحية  . ألسباب غير األسباب التي يتأسس علييا الرأي
.  النظرية ، دائما على خطأ
فيو يترجم الحاجات إلى  . و الرأي تفكير سيء،بل إن الرأي ال يفكر البتة

ال يمكن  . و بتعيين األشياء ، حسب فـائدتيا ، يمتنع عن معرفتيا  . معارف
فـالرأي ىو أول عائق يلزمنا  . تأسيس أي شيء على الرأي ،بل ينبغي ىدمو

و ال يكفي ،على سبيل المثال، تصحيح الرأي في جوانب خاصة  . تخطيو
.واالحتفـاظ بمعرفة عامية مؤقتة بوصفيا نوعا من االخالق المؤقتة

 .



إن الفكر العلمي يمنعنا من تكوين رأي حول قضايا ال نفيميا  
، و حول أسئلة ال نحسن صياغتيا بوضوح، إذ ينبغي ، قبل كل  

و ميما قيل، .شيء، أن نعرف جيدا كيف نطرح المشاكل
.داخل الحياة العلمية، فـإن المشاكل ال تطرح تلقـائيا

إن معنى المشكلة بالضبط ىو ما يمنح العالمة الدالة على  
وبالنسبة للفكر العلمي تعتبر كل  . التفكير العلمي الصحيح

معرفة جوابا عن سؤال، و إن لم يكن ثمة سؤال، فمن غير  
ال شيء تلقـائيا، الشيء  .”معرفة علمية  ” الممكن قيام أية  

يعطى، كل شيء يبنى



تنص الفقرة األولى من النص أن الرأي يتعارض مع العلم حيت أن   -
.الرأي دائما على خطأ

أما الفقرة التانية،فيعتبر باشالر أن الرأي تفكير سيء، حيت أن الرأي   -
.عائق يلزمنا تجاوزه و تخطيو

يبين باشالر في الفقرة التالية، أن الفكر العلمي يساعدنا على عدم   -
.تكوين أفكار خاطئة، و أن عبره ليس ىناك عشوائية في طرح المشاكل

و في األخير،فيعطي معنى للمشكلة باعتبارىا عالمة تدل على الفكر   -
.العلمي  



... (ال يمكن تأسيس أي شيء  ) أسلوب النفي  •
... (فـالرأي ىو أول عائق  ) أسلوب التفسير  •

... (إن الفكر العلمي يمنعنا  ) أسلوب التأكيد  •
...(على سبيل المثال  ) أسلوب المثال  •



ما عالقة الحقيقة بالرأي ؟•
كيف يعترف اإلنسان على   •

الحقيقة ؟ ىل عبر العقـل أم الرأي أم  
ىناك مصادر أخرى لبلوغيا ؟



يميز باشالر بين الحقيقة العلمية والرأي، ويقر بتعارضيما؛ إذ يعتبر ىذا األخير عائقـا    
.  إيبستمولوجيا يحول دون الوصول إلى المعرفة العلمية الصحيحة

ىكذا اعتبر باشالر بأن الرأي دائما على خطأ مادام أنو غير قـابل للتبرير النظري العلمي،  
ومادام أنو مرتبط بالحاجات والمنافع المباشرة، ويعتمد على التلقـائية والعفوية في تناولو  

وىذا ما جعل باشالر يتحدث عن قطيعة إبيستمولوجية بين الرأي والحقيقة العلمية، إذ  . لألمور
كما تخضع لمناىج عقـلية ووسائل علمية تمنحيا  . تبنى معارف الفكر العلمي بناءا نظريا وعقـليا

. طبيعة خاصة، تجعليا تختلف بشكل جذري عن اآلراء العامية السائدة في المجتمع
في ىذا السياق يرى باشالر أن الفكر العلمي ال يتناول سوى القضايا التي يستطيع البرىنة     

وىذا ما يجعل الحقيقة العلمية  . علييا، كما أنو ال يطرح سوى األسئلة التي يمكنو اإلجابة عنيا
مبنية ومؤسسة على قواعد العقـل العلمي، في حين يسمح الرأي لنفسو باالعتقـاد في كل  

.القضايا وطرح كل المسائل، حتى تلك التي ال يقوى على اإلجابة عنيا أو التدليل علييا

GASTON 

BACHELARD



تقع الحقيقة في نياية سرداب يبدأ بالشروع و لو مرة واحدة في  
حياتنا في شك في جميع اآلراء التي تلقيناىا و صدقناىا و في  

األشياء التي نجد فييا أدنى شبية من عدم اليقين بغية التخلص من  
األحكام المسبقة و اآلراء المتداولة التي تعجلنا في إطالقيا و التي  

.تتشبث بأنفسنا بقوة  

RENE 

DESCARTES



ىكذا  . يرى باسكال أن العقـل ليس ىو المصدر الوحيد للحقيقة، إذ أن ىناك مصادر أخرى لبلوغيا
يعتبر أن للقـلب حقـائقو التي يعجز العقـل على االستدالل علييا، وىذا العجز من طرف العقـل ال يجب  

في نظر باسكال أن يجعلنا نشك في حقـائق القـلب التي ىي مبادئ أولى تدرك بشكل حدسي مباشر، 
. وتستنبط منيا كل الحقـائق األخرى

ىكذا يقول باسكال بمبادئ أولية وفطرية،مثل المكان والزمان والحركة واألعداد، وىي مبادئ   
صادرة عن القـلب، كما أنيا يقينية وغير قـابلة للشك، وىي تشكل األساس الذي ينبغي أن يستند  

.عليو العقـل الستنتاج الحقـائق األخرى
وفي ىذا السياق يميز باسكال بين المبادئ األولية التي يشعر بيا القـلب، والتي ال يمكن للعقـل أن    

يطالبو بالبرىنة علييا، وبين القضايا التي تستخلص من تلك المبادئ، والتي ال يمكن للقـلب أيضا  
. مطالبة العقـل بأن يشعر بيا

ىكذا يمكن القول انطالقـا من موقف باسكال بأن ىناك آراء واعتقـادات صادرة عن وجدان    
فيل يتعارض ىذا النوع من اآلراء  . اإلنسان وأعماقو دون أن يكون باإلمكان البرىنة علييا عقـليا

BLAISE PASCAL



ألن .ٌرى لٌبنتز أن الرأي ٌستحق أن ٌرقى إلى مستوى المعرفة

الفٌلسوؾ، ٌعتقد أنه لو لم توجد آراء محتملة ، لما كانت هناك معرفة 

فٌكفً التأكٌد على أن رأي كوبرنٌك، رافض .تارٌخٌة و معارؾ كثٌرة

لفكرة مركزٌة األرض، كان وحٌدل فً عصره، و مع ذلك كان 

من هذا المنطلق أكد لٌبنتز أنه أصبح من الضروري .اإلحتمال األرجح

وهذا .التفكٌر فً تأسٌس تفكٌر جدٌد لتمٌٌز اإلحتماالت و قٌاسها 

التفكٌر من شأنه ، أن تنتفع منه سائر العلوم، كما أن بإمكانه أن ٌساعد 

.على تجاوز النقص الذي تشكو منه علوم المنطق

GOTTFRIED WILHELM 

VON LEIBNIZ



ٌمٌز أفالطون بٌن الحقٌقة من جهة و الرأي أوالظن من جهة ثانٌة 

بحٌث أن األولى مرادفة للٌقٌن و الجوهر بٌنما ٌرادؾ الرأي الوهم و 

المظاهر و تقدم لنا محاورة مٌنون مثاال لشخصٌن أولهما ٌعلم  الطرٌق 

علم الٌقٌن و سبق له أن زارها بٌنما ال ٌعلم الثانً “ الرٌسا”إلى مدٌنة   

من الممكن    أن ٌهتدي . هذا الطرٌق إل من جهة السماع و التخمٌن

، “ رأي سدٌد”إن معرفته ال تتجاوز الرأي بٌد أنه  . الثانً إلى الطرٌق

و لكن ٌصل ذو العلم إلى مبتؽاه على الدوام و بشكل ٌقٌنً، ٌمكن 

.لصاحب الرأي أن ٌبلػ مبتؽاه حٌنا و ٌضل عنه حٌنا آخر

PLATON



اإلشكال المحوري : ما عالقة الحقٌقة بالرأي ؟

كٌؾ ٌعترؾ اإلنسان على الحقٌقة ؟ هل عبر العقل أم الرأي أم هناك مصادر أخرى لبلوؼها ؟

التصور الثانً : الحقٌقة ال تقوم على الرأي التصور األول : الحقٌقة تقوم على الرأي

PASCAL

DESCARTES

BACHELARD LIEBNIZ

PLATON



المـحـور الثانً 





( 1932–1977) باروخ اسبنوزا 

فٌلسوؾ هولنذي ،تناولت تأمالته العقلٌة 

العالم بوصفه نظاما أزلٌا منسجما، كما 

:  من أعماله. تناول قضاٌا سٌاسٌة و أخالقٌة

رسالة فً الالهوت و السٌاسٌة، علم 

.األخالق، رسالة فً السٌاسة

BARUCH SPINOZA



إن من لدٌه فكرة صحٌحة ، ٌعلم فً نفس الوقت، وال ٌمكنه أن ٌشك فً صدق 

إذ ٌجهل من ٌملك فكرة صحٌحة أن الفكرة الصحٌحة تنطوي على أقصى قدر . معرفته

فأن تكون لدٌك فكرة صحٌحة ال ٌعنً شٌئا آخر ؼٌر أن معرفتك للشًء . من الٌقٌن

و الحق أنه لٌس فً وسع أحد أن ٌشك . هً معرفة كاملة أو أنها على أحسن ما ٌرام 

فً ذلك، اللهم إال إذا كان ٌعتقد أن فكرة شًء صامت كالصورة فً اإلطار و لٌست 

من ذا الذي : و إنً ألسأل. ضربا من ضروب التفكٌر، أعنً لٌست فعل الفهم ذاته

من ذا الذي : ٌمكنه أن ٌعلم أنه ٌفهم شٌئا ما إن لم ٌسبق له أن فهم هذا الشًء ؟ أي

ٌمكنه أن ٌعلم أنه متٌقن من شًء ما إن لم ٌسبق له أن تٌقن من هذا الشًء ؟ ثم ما هو 

الشًء الذي ٌمكنه أن ٌكون أشد وضوحا و بداهة من الفكرة الصحٌحة حتى ٌكون 

معٌارا للحقٌقة ؟ فكما أنه بانكشاؾ النور ٌنقشع الظالم، فالحقٌقة أٌضا إنما هً معٌار 

.ذاتها و معٌار للخطأ

    



إذ كانت الفكرة الصحٌحة تختلؾ عن : وهكذا ٌبدو لً أننً قد أجبت عن األسئلة اآلتٌة 

الباطلة من جهة كونها تتفق مع الموضوع الذي تمثله لٌس إال، فالفكرة الصحٌحة ال 

باعتبار أن ما ٌمٌز بٌن ) تحتوي إذن على واقعٌة أو كمال أكثر من الفكرة الباطلة 

، وبالتالً فاإلنسان الذي ٌملك أفكارا صحٌحة (الفكرتٌن هو العالمة الخارجٌة ال ؼٌر 

ال ٌمٌزه شًء عن اإلنسان الذي ال ٌملك سوى أفكار باطلة ثم من أٌن للناس هذه األفكار 

الباطلة ؟ و أخٌرا كٌؾ ٌمكن أن نعلم علم الٌقٌن أن لدٌنا أفكارا تتفق مع موضوعاتها ؟ 

.لقد سبق أن أجبت ، كما قلت، عن هذه األسئلة

.  و من هنا ٌتجلى أٌضا االختالؾ الموجود بٌن اإلنسان الذي ال ٌملك ؼٌر أفكار باطلة 

من أٌن لإلنسان أن ٌعلم أن لدٌه فكرة موافقة لموضوعها ، : أما السؤال األخٌر ، وهو 

فها أنا قد بٌنت بما فٌه الكفاٌة، و زٌادة على الكفاٌة ، أن ذلك ٌنتج فحسب عن كونه 

.ٌملك فكرة موافقة لموضوعها، أي عن كونه الحقٌقة إنما هً معٌار ذاتها



ٌقدم اسبٌنوزا فً بداٌة النص تعرٌفا للفكرة الصحٌحة على أنها •

فكرة ال ٌمكن الشك فٌها باعتبارها نعتمد على معرفة سابقة و بتكوٌن 

نظرة شاملة و كاملة حول الموضوع المفكر فٌه و هً على درجة 

.عالٌة من الٌقٌن

تأكٌداً على أن معٌار الحقٌقة ٌوجد فً داخلها و أنها ال تحتاج إلى •

شًء خارجً كً ٌكشفها بل هً تكشؾ و تموضع الحقائق األخرى 

.و هذا ما لخصه فً عنوان النص



التعرٌؾ •

“...إن و التكرار“ :التأكٌد •

“...ال ٌجهل“:النفً•

“...نور ٌقشع الظالم“:المثال•

أسلوب استنكاري•



ما هً معاٌٌر الحقٌقة ؟•

و من أي تستمد الحقٌقة قوتها ؟ •

هل لكونها متماسكة : و كٌؾ تفرض نفسها على المتلقً  •

منطقٌا و استداللٌا أم لكونها مادٌة و محسوسة و مطابقة لما 

هً فً الواقع ؟



أن ما ٌضفً الٌقٌن على الحقٌقة هو " اسبٌنوزا"من نفس المنظور العقالنً ، ٌعتبر-

فالحقٌقة تحمل معٌار صدقها فً ذاتها وخطأ ما . بداهتها التً تفرض نفسها على العقل

ٌخالفها ، تماما مثلما ٌحمل النور فً ذاته قوة االنكشاؾ التً تزٌح الظالم ، وكل ما ٌتم 

ومعنى ذلك أن . إدراكه من طرؾ العقل بطرٌقة حدسٌة مباشرة ٌصبح ؼٌر قابل للشك

العقل ما دام ٌقبل الحقٌقة عندما تتوفر على البداهة والوضوح، فإن معٌار الٌقٌن ٌكون 

والضامن لهذا الٌقٌن هو أن العقل البشري جزء . قائما فً الحقٌقة ذاتها أو متضمنا فٌها 

إن " : " باسكال"من العقل اإللهً مما ٌجنبه الوقوع فً الخطأ كما ٌؤكد القول التالً ل

نفسنا من حٌث هً تدرك األشٌاء إدراكا حقٌقٌا هً جزء من الذهن اإللهً الالمتناهً ، 

وإنه من الضروري أن تكون األفكار الواضحة والمتمٌزة للنفس أفكارا حقٌقٌة ، فإن 

   ". ذلك ضروري ومالزم ألفكار هللا 

BARUCH SPINOZA



هو العقل كنور فطري فً اإلنسان العقل او الفكر " دٌكارت"إن طرٌق الحقٌقة إذن عند 

وحده فً منأى عن كل تجربة حسٌة وهذا ما ٌرفضه أصحاب المذهب التجرٌبً الذٌن 

ٌرون بان التجربة والحس هما المصدر االول والمباشر لما نعلمه من حقائق وهذا ما عبر 

إن العقل ٌولد صفحة "  :بقوله" جان لوك"عنه أحد أقطاب هذا المذهب فً انجلترا وهو 

ٌوجد فً  بٌضاء لٌس فٌها أي شًء قبل التجربة وان جمٌع أفكارنا مستقاة من التجربة إذ ال

فالتجربة وحدها هً التً تنقش فً عقولنا " العقل شًء إال وقد سبق وجوده فً الحس

المبادئ واألفكار وهكذا فلٌس هناك إطالقا معان فطرٌة وموروثة إذ لو كان األمر كذلك 

لتساوى الناس فً المعرفة فً كل زمان ومكان هذا فً حٌن نجد الناس ٌختلفون فً ذلك 

ٌدركون معنى الذاتٌة وعدم  كثٌرا، فاألعمى لٌدرك األلوان واألطفال والمعتوهون ال

.التناقض وال معنى الجدٌة

JOHN LOCKE



ٌرى دافٌـد هٌوم أنه ٌمكن تقسٌم كل موضوعات العقل اإلنسانً أو األبحاث إلى  

عالقة األفكار فٌما بٌنها والتً ٌمكن التأكد من صحتها بعملٌة فكرٌة دون : نوعٌن 

أن تكون العالقة متوقفة على شًء خارجً ، و عالقة األفكار بالواقع والتً هً 

الموضوعات الثانٌة للعقل اإلنسانً والتً ٌتوقؾ صدقها على مدى مالءمتها 

فالحقٌقة األولى عقلٌة أو صورٌة ، والحقٌقة . ومطابقتها لموضوعها الخارجً 

وٌعتبر الحقٌقة العقلٌة مقدمة ضرورٌة للحقٌقة . من النوع الثانً تجرٌبٌة 

.التجرٌبٌة 

DAVID HIUM



وجود معٌار كونً لحقٌقة ذو طبٌعة مادٌة ،لكنه بالمقابل قبل و أقٌر " كانط " لقد رفض 

ألن الحقٌقة الصورٌة تكمن "-أي متعلق بالترابط المنطقً–بوجود معٌار صوري للحقٌقة 

كما “ فً مطابقة المعرفة لذاتها ،بؽض النظر عن الموضوعات و عن أي اختالؾ بٌنها

.ٌقول

و ٌعد البرهان صحٌحا إذا لم ٌقع فً أي تناقض ،ألن صالحٌته هً صالحٌة صورٌة ال 

ففً .تهتم بمحتوى القضاٌا التً تستدل علٌها بقدر ما تهتم بعدم الوقوع فً أي تناقض

معٌار الترابط المنطقً كاؾ لضمان صحة القضاٌا الرٌاضٌة ،لهذا مثال : الرٌاضٌات مثال 

بسطحها المقعر ، و "لوباتشفسكً"بسطحها المستوي تخالؾ هندسة "أقلٌدس"نجد هندسة 

.مع ذلك فكلهما صحٌحتان

أن معٌار الترابط المنطقً ،و إلنه معٌار صوري خالص فإنه ٌصدق :و خالصة القول 

.على األنساق الفرضٌة االستنتاجٌة ،لكنه ٌظل ؼٌر كاؾ لوحده فً المجال التجرٌبً

EMMANUEL 

KANT



نجد مواقؾ فلسفٌة معاصرة رافضة لمعٌار المطابقة كما تصورته النزعات 

العقالنٌة والتجرٌبٌة فً سٌاق صراعها النظري حول الحقٌقة ، حٌث 

الذي ٌقتضً ترك الحقٌقة تعبر عن " االنكشاؾ"على معٌار" هاٌدجر"ٌؤكد

نفسها بحرٌة ودون إكراه قبلً سواء تمثل فً أطر العقل أو فً قواعد 

فانفتاح الذات على الواقع واستعدادها الستقباله كما . التجرٌب واإلختبار

حسب " الحقٌقة حرٌة"ٌنكشؾ أمامها هو الطرٌق األمثل نحو الحقٌقة ، ألن 

ومن ثم فالذات العارفة ٌنبؽً لها أن تتسم باإلنفتاح لكً "...هاٌدجر"تعبٌر

تستقبل حقائق الواقع دون إخضاعها لمقاٌٌس مسبقة ، وبدل الكشؾ عن 

.الواقع ٌصبح انكشافه أمام الذات هو األساس 

MARTIN 

HEIDEGGER



اتسم االتجاه العقالنً ، بمختلؾ تجلٌاته أو تمظهراته عبر تارٌخ الفلسفة ، بإضفاء طابع عقلً 

خالص على الحقٌقة من خالل التأكٌد على أن ما ٌدركه العقل ٌكون ٌقٌنٌا مقابل ما تمدنا به 

عن هذا الموقؾ حٌن ٌؤكد على أن ما " دٌكارت"وٌعبر..الحواس من نتائج وهمٌة خادعة

فالحدس ". اإلستنباط"و " الحدس"ٌضمن بلوغ الحقٌقة هو االعتماد على منهج صارم ٌقوم على 

حقٌقة األنا )إدراك عقلً مباشر للحقائق البدٌهٌة التً ٌتقبلها العقل دون حاجة إلى االستدالل 

  عقلً ؼٌر مباشر ٌتم بموجبه ؛ واالستنباط إدراك ..(حقٌقة المثلث والدائرة" / الكوجٌطو"أو

وبناء على (. الحدسٌة)استخالص حقائق جدٌدة ، بطرٌقة منطقٌة ، استنادا إلى الحقائق البدٌهٌة 

"  التماسك المنطقً"المرتبطة بالحدس من جهة ، وفً " البداهة"ذلك ، ٌتحدد معٌار الحقٌقة فً 

المرتبط باإلستنباط من جهة ثانٌة، إذ أن األفكار التً تنسجم مع قواعد اإلستنباط المنطقً ال 

.تقل ٌقٌنا عن الحقائق البدٌهٌة الحدسٌة

RENE 

DESCARTES



ما هً معاٌٌر الحقٌقة ؟ و من أي تستمد الحقٌقة قوتها ؟ و كٌؾ تفرض نفسها على 

هل لكونها متماسكة منطقٌا و استداللٌا أم لكونها مادٌة و محسوسة و : المتلقً 

مطابقة لما هً فً الواقع ؟

االتجاه النقدياالتجاه التجرٌبًاالتجاه العقالنً

•MARTIN HEIDEGGER

•EMMANUEL KANT

•RENE DESCARTES 

•BARUCH SPINOZA

•DAVID HIUM 

• JOHN LOCKE



المـحـور الثالت 





، تالدزاسح ّالرعلٍن لنٌَ اخراز مرلل 1977-1904،  ذوٍزخ حٍاج إزٌل فاٌل

.  ّهعقْلٍح عي العٌفاإلجاتح تحسٌح

أطسّحح تاأللواًٍح عي تْهثًْاذزي، ذحد إشساف األسراذ  1928قدم فً عام 

ضوي هٌشْزاخ  1985ّذسجود إلى الفسًسٍح عام  1932ماسٍسز، ًشسخ عام 

.فساى

إلى فسًسا لٍسرقس تِا ٌّحصل على الجٌسٍح  1933غادز إزٌل فاٌل ألواًٍا عام  

.1938عام 

تعد الحسب شازك فً ذأسٍس . ، ّقضى أزتع سٌْاخ فً األسس1939ذجٌد عام  

، ّفً ًفس الْقد ماى ٌشرغل تالوسمز الْطًٌ (Critique) "ًقد"ّإشعاع هجلح

تفضل أطسّحرٍَ  1950للثحث العلوً، قثل أى ٌعسف ٌّعرسف تَ مفٍلسْف عام 

(.1950فساى ")هٌطق الفلسفح" ّ ( 1950.فساى" )ٍُغل ّالدّلح"

، ّقد (1974-1956)ّهٌر ذلل الْقد، ُّْ ٌشغل هٌصة أسراذ تجاهعح لٍل  

-1968)، ثن اًرقل إلى جاهعح ًٍس "األذثاع "ذسك فً ُرٍ الجاهعح النثٍس هي 

.1977،ٌُّاك ذْفً فً فثساٌس(1974

ERIC WEIL



فما سمٌناه بالوعً الصحٌح إنما ٌعنً : لٌست الحقٌقة هً مشكلة الفلسفة، بل و لٌست حتى مشكلة أمام الفلسفة 

بخصوص الخطاب فً شمولٌته،هما، “منهجً”بالضبط أن كل سؤال ، ٌخص إمكانٌة ،  الفلسفة ، و أن كل تأمل 

.فً آن معا، سطحٌان و ال معنى لهما على وجه الدقة

إن آخر الحقٌقة لٌس هو الخطأ ، و إنما هو العنؾ ، و رفض الحقٌقة و المعنى و التماسك ، و من ثم اختٌار الفعل 

السالب أو اللؽة المفككة و الخطاب التقنً الذي ٌقدم الخدمة دون طرح السؤال لخدمة ماذا، و لزوم الصمت ، و 

.هو التعبٌر عن شعور الشخصً الذي ٌرٌد أن ٌكون شخصٌا

إن الذات التً ٌصدر عنها الخطاب أو فاعل الخطاب نفسه ، و لٌس موضوعه شٌئا آخر سوى ذاته كذلك ، أما 

، إذا لم ٌفهم بالمعنى العلمً و لكن بالمعنى الفلسفً ، فهو لٌس تطابق الفكر مع الواقع و إنما “ مشكل الحقٌقة”

طالما بقٌنا –فقط –سٌبدو هذا التعبٌر فارؼا و متناقصا . تطابق اإلنسان مع الفكر، أي مع الخطاب المتماسك

...ضمن الخطاب التقلٌدي، الخطاب الذي ٌنكشؾ إال فً الخطاب ، و أن الخطاب ال ٌخرج أبدا عن ذاته 



صحٌح أن الفلسفة كالم صادر عن فرد مشخص، لكنه فرد مشخص قرر أن ٌفهم 

، فً وضعٌة ملموسة ، ال فقط وضعٌته الخاصة و لكن أن ٌفهم كذلك فهمه لتلك 

فأنا الذي أعرؾ أنً لست حرا فً هذا العالم ، و أنه عالم العنؾ و . الوضعٌة

الشقاء و الجوع و التنكٌل و الموت العنٌؾ، لكنً أنا كذلك من ٌرٌد أن ٌفكر فً 

هذا العالم تبعا للمعنى الذي ٌمثله، و من ثم أرٌد تحقٌق معنى العالم بواسطة 

. الخطاب و العقل و العمل المعقول



ىي   ـ الحقيقة ال تتطابق مع الخطأ أي أن مقياسيا ليس تطابق الفكر مع الواقع ،بل         
.تتعارض مع العنف ،و أيضا رفض الحقيقة و المعنى و التماسك

ـ حتى يصل اإلنسان إلى الحقيقة يجب عليو القضاء على العنف بخلق تطابق بين           
.اإلنسان و الفكر و ذلك من خالل خطاب عقـالني متماسك يسمح بإحالل المعنى محل العنف

ـ ال يمكن الوصول إلى خطاب متماسك إال بتجاوز المفيوم التقـليدي للخطاب الذي يرى           
.أن العقـل قد يتفوق على الوجود و ىذا غير وارد إذ ال يمكن للعقـل تجاوز ذاتو

ـ الفٌلسوؾ ٌبحث عن الحقٌقة فً العالم كله و ما ٌعرفه هذا األخٌر من عنؾ و         

مشاكل كالجوع و الفقر ٌفرض علٌه الحاجة إلى خطاب ٌستند على العقل كمصدر لقٌم 

.التسامح  أو االعنؾ



”... ،لٌس هو الخطأ …،..ال معنى... لٌست الحقٌقة” :أسلوب النفً -

”… ،و لكن أن … بل” :أسلوب االستدراك -

”,… لزوم الصمت ، و هو” :أسلوب التعرٌؾ -

…,..صحيح أن..” إن الذات التي” :أسلوب التأكيد -
…,..يعني…” إنما” :أسلوب التفسير -

.أسلوب الترادف -



لماذا يرغب اإلنسان في الحقيقة؟•
وأين تكمن قيمتيا؟  •

ىل ليا قيمة مطلقة أم نسبية؟ نظرية  •
أم عملية؟



لذا فقٌمة الحقٌقة . ٌرى إرٌك فاٌل أن نقٌض الحقٌقة لٌس هو الخطأ بل العنؾ

لقد حصل . تكمن فً إنشاء خطاب عقالنً متماسك، ٌلؽً العنؾ لصالح المعنى

تؽٌر فً مشكل الحقٌقة؛ بحٌث لم تعد هذه األخٌرة تتمثل فً تطابق الفكر مع 

فاإلنسان ٌعٌش . الواقع وإنما تطابق اإلنسان مع الفكر، أي مع الخطاب المتماسك

فً عالم ملًء بالعنؾ والشقاء والتقتٌل والجوع، وعلٌه أن ٌفكر فً هذا العالم من 

أجل إنتاج حقٌقة ومعنى له، بواسطة خطاب معقول ومتماسك ٌكون هدفه هو 

.إزالة العنؾ و تجسٌد قٌم التسامح والعقل على أرض الواقع

ERIC WEIL



فـأصل  . أما نيتشو فـلو تصور مغاير تماما ألنو ال يرى فيما يعتبره الناس حقـائق أية قيمة
الحقيقة التي يؤمن بيا الناس ناجم عن رغبتيم في التعايش وبالتالي تجاوز حالة الحرب  

إن الناس في  . المطلقة التي تقود إلييا الطبيعة اإلنسانية التي تتأسس على مبدأ القوة
تصور الفيلسوف ال يطلبون الحقيقة لذاتيا، خصوصا وأنيم ال يأملون في معرفة الحقـائق  
.  المؤذية والصادمة ؛ وإنما يرغبون في المنافع المباشرة التي يجنونيا مما يعتبرونو حقـائق

ومن ىذا المنطلق، يؤكد نيتشو أن أصل الحقيقة يتمثل في عقـلنة الوىم ويتجلى ذلك، في  
، في الوقت الذي يجب  ...(المساواة، التعاون، الرحمة  )التفـاف الناس حول قيم الضعفـاء  

ىكذا، يعلن  (. إلخ..من ظلم وعنف وجبروت  )فيو االعتراف بضرورة سيادة قيم األقوياء  
بأن الحقـائق التي خلقيا الناس ليست إال أوىاما نسوا من فرط العادة واالستعمال أنيم  

.خالقوىا

FREDERIC 

NIEZTCHE



أخالقي الشيء   يلغي طابعيا الال إن ىذا التأويل للحقيقة على بركسون ال
الذي يجعل المفيوم الكانطي للحقيقة باعتبارىا واجبا أخالقيا ذا بعد إنساني  

يضر   راىنية، وىكذا يرى كانط أن الكذب ال رفيع، يحتفظ بأىميتو و
باإلنسانة فقط بل يضر بمفيوم الواجب الذي يجعل قول الحقيقة واجبا أخالقيا  
ينبغي أن يلتزم بو الجسم، وكما يرفض كانط أن تكون الحقيقة ملكا خاصا  
للبعض دون اآلخرين فـإنو يجعليا واجبا مطلعا يتساوى فيو جميع الناس ميما  

.اختلفت مذاىبيم وأعراقيم وجنسياتيم

EMMANUEL 

KANT



تكمن قيمة الحقيقة حسب الموقف البرجماتي المعاصر الذي يمثلو وليام جيمس في كل  
من ىنا فـالحقيقة ليست غاية  . ما ىو نفعي، عملي ومفيد في تغيير الواقع والفكر معا

واألفكار الحقيقية ىي تلك  . في ذاتيا، بل ىي مجرد وسيلة إلشباع حاجات حيوية أخرى
التي نستطيع أن نستعمليا وأن نتحقق منيا واقعيا، أما األفكار التي ال نستطيع أن  

وعموما، يرى وليام جيمس، أن األفكار  . نستعمليا وأن نتأكد من صالحيتيا فيي خاطئة
الصادقة ىي تلك التي تزيد من سلطاننا على األشياء؛ فنحن نخترع الحقـائق لنستفيد من  

.الوجود كما نخترع األجيزة الصناعية لالستفـادة من قوى الطبيعة

WILLIAM  JAMES



إذا كانت الحقٌقة هً الؽاٌة التً ٌسعى إلٌها اإلنسان بحٌث وظؾ من  

الخطابات المعرفٌة لبلوؼها، فٌبقها السؤال مطروحا، ما قٌمة الحقٌقة ؟

الحقيقة قيمة وجودية 

في خدمة المعنى و 

التماسك و الحرية

الحقٌقة قٌمة 

عملٌة

الحقٌقة قٌمة 

معرفٌة و أخالقٌة 

الحقٌقة قٌمة وجودٌة 

فً خدمة الحٌاة و 

نموها و تطورها 

ERIC WEIL WILLIAM JAMESEMMANUEL KANTFREDERIC NIEZTCHE


