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 :مقدمة  

 ،اا ومعذهيي  كننا أن ننظر يف كل هذا التاريخ لسعتت  لسسعفي  دون النظر يف تارخيها، كما ال ميال ميكن النظر يف مفهوم احلقيقة 
  حيععاوأ أن يععرحلق احلقيقععة ألن عع ؛وليووام جوويمسمععن ليععل  تترضعع  لتنتقععاد :أال وهععو ،منهجعع العتيععار  أفالطووونلكننععا اتععار 

ه يسوتدعي ألن و ؛حافظ على مفهوم التطابق مو  الواقو أن ي   يود  ال »الرباغمايت  يتتقد أن   رورتيريتشارد  غري أن   ،حلاملنفتة
ى عطواء معن وإنوه مون مك  مفهووم عون الحقيقوة ي   البراغمواتي ال يملوأ أي   كموا أن  . بالضرورة النظرية المادية في المرج 

سنواصول إلوى موا ال نهايوة وتو  نوا فإن   ؛قنوا كول موا نطموي إليوه مون عوالث وتو  إ باتوا نوا إاا حق  القائلة بأن   لألطروحة  
 .(0) «إ باتا  تفشل في التطابق م  بعض األشياء

 ععالعع) :  إىلعتتأسععا احلقيقععة عنععد ألتىععون عسععي أسععال تقسععي  التالعع
م
، وحلالتععات تقسععي  املترلععة إىل (  احلععا  ععالعع)و ،(لثمعع  امل

مصعععدر املترلعععة  إن  . ومعععا هعععو غعععري حعععمي  ،التسععع  ليععع  معععا هعععو حعععمي  ن  إ :بعبوووارة أعووور  .مترلعععة حعععميمة ومترلعععة  اى عععة
لعععاادراك احلسععع  لعععيا يتمصعععل حلعععالتس   ؛التصعععور الصعععمي  :او اني ووو ،إدراك احلعععا   :- ال  أو   -هوووو حلالنسعععية لسعععرأئ ال عععا   

ا ا، رطب وووا وحوووار  الواحووود بوووارد   الشووويء   ر  صوووو  الشووويء تصوووورا  متناقضوووة ومتضووواربة، في   لنوووا نفوووس   ر  صوووو  ي  »  ألن ععع ؛احلقيقععع 
 .( ) «اا كبير  نا عداع  تخدع   الحواس   أن   وهكذا نجد   ،اويابس  

                                                           

، حتع  إرعراحم دمعد سعييت، ةامتعة دمعد «النزعوة البراغماتيوة الجديودة عنود رورتوي»: ، أىروحعة دكتعوراب حلتنعوان(العذهي)م روح   (0)
ولضعععايا اانسعععان اخلعععاما، كسيعععة اادال والتسعععوم اانسعععانية، الرحلعععا ، رعععتية الفسسعععفة وعسععع  االةتمعععا  وعسععع  العععنفا، وحعععد  احلدا عععة 

 (. 452/ ص) ،(م4002سنة )املتاحر، 
يرلض روريت كل أحناحم التطاحلق، ويتترب مقولة التالع  املتتزم م  مقولة ااىار التصورئ ما هع  إال  تصعور لس ع   يف هاتع ، ومعن هعذا » -

داوالت لتجسيد أو حياغة احلقيقة أو اخلعري املنظور التارخياين؛ لإن  الفنون والتسوم ومتىن اخلطأ والصوال ومؤسسات اجملتم  ليس  
/ ص) .«أو اجلماأ، حلل ه  داوالت حلل م كتت وتتديل ألكار ورغيات وأن طة لكيفية جتسب ستاد  أكرب لِعَما هو متمقق من 

070.) 
 (.434/ ص)، (م4191)، حلريوت، دار القس ، الطيتة «أفالطون»(: عيد الرمحن)حلدوئ ( 4)
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د يف اادراك اليقيعين املطعاحلق التسع  واحلقيقعة عنعد ألتىعون يتجس ع ألن   ؛حلع  التسع  والتصعور زم يع عألتىون ميم  أن   :  يتينوهذا كس  
 ؛ععن ىريعق االنععا  أن يصععل إليع  اانسعانم  نم مكِ لعيم  ؛التصعورا أم ع.  حلعالتتسي إال   لم التسع  ال يتمص عع ا أن  ويتعين هعذا أيض ع. لسوالع 
 .( ) «برع السوفسطائيون في اإلقناع باألكاايب والتصورا  غير المطابقة للواق » :وهلذا

هعععذب احلقيقعععة  ق حبقيقعععة األرعععيا  عسعععي أسعععال أن  التسععع  العععذئ يتتس ععع :ألتىعععون مييعععز يف حديثععع  ععععن احلقيقعععة حلععع  أمعععرين ؛إان
 ،«يمووواوسط»ومعععا حلععع  التصعععور الصعععمي  العععذئ تناولععع  يف دعععاور  . حقيقعععة حعععادر  حلالضعععرور  ععععن ىييتعععة األرعععيا  نفسعععها

حلالصععريور  الععذئ هععو مرتيععة وسععطي حلعع  درةععات الوةععود، درةععة الصععريور   رِ حلععالوةود والتصععو   قم لععالتس  يتتس عع ؛«الجمهوريووة»و
وهبععذا رحلععق ألتىععون احلقيقععة حلالثيععات ونظريععة . ( ) الصععور  وهععو املععاد  األلتىونيععة الععه هعع   سععيق مععن الت ععري املطسععق عععدم

اانسعان مقيعال  » :عن املاهية الثاحلتة ضد النزعة السولسطا ية اله تعرو  ملقولعة التس  ييمثم  ألن   ؛أو عس  املاهيات ،الصور
 . «كل ر  

م   . وىريق الوةود ،ىريق املترلة :نظرية الصور عند ألتىون هلا ىريقان لنا أن   يتي  

سوطى بوين التصوور الصوحيي هوو عطووة و   إن  » :والتس  احلقيقع  كمعا أرعرنا، ولعد لسنعا ،ترتيق حلالتصور الصمي  :فاألولى
فهوو غيور موجوود، فوالوجود الخوال   ؛وكل موا ال يعلوم ،فهو موجود ؛علمفكل ما ي   ،وجود وبين الال   ،العلم الحقيقي

 .(5) «وجود غير معلوم والال   ،معلوم

ق حلنظريععة الصععور الععه تقععوم عسععي التسعع  احلقيقعع  مععن حيععث املترلععة والوةععود احلقيقععة األلتىونيععة تتتس عع سععيق أن  مم ععا  نسععتصس م 
 .( ) ليقوم الواحد منهما عسي اا ر ؛احلقيق  من حيث نظرية الوةود، وكتمها ميتز  حلاا ر

                                                           

 (.434/ ص)املرة  نفس ،  (3)
 (.433/ ص)املرة  نفس ، ( 2)
الفضيسة احلقيقية ه  تسك اله تصدر عن التس ، حلل إن اانسان الذئ يرتكب إمثا وهو عامل حل   ري من  حينما وهعو يرتكعب إمث عا وهعو » -

 (.433/ ص)، املرة  نفس ، «غري عالع  حل 
 (.425/ ص)املرة  نفس ،  (5)
 (.421/ ص)املرة  نفس ، (  )
 : لارن حل  رؤية ألتىون ورؤية راسل لسمقيقة -
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نتععز مععن الععذين لععرأ لسيي ؛اا ومنهجي ععمععن ىريقععة التتععاى  معع  مفهععوم احلقيقععة، نظري عع رم  يع ععاحلديثععة يم نتقععاأ إىل الفسسععفة اال ييععدو أن  
 ل  كمع  ن  إإه  ؛ة اجلوهريعة، لعاجلوهر ال نوالعذ لع ستدالأ عن ىريعق النظريع  يؤسا احلقيقة عسي املنطق واالإن  . هل  وليام ةيما

اهلل لعد وهيع  ىييتعة تنعته هعذب السعمة، نعة التنعاغ  يف هعذا الكعون  حلعل ألن   ،ليع    يعؤ رم عالتالَع ألن   ؛ عةوهر لرد يتكا التالَع
لقد ةتل ليينتز لإلراد  منزلة كيري  يف مذهي  عن ىريق حياغة منطقية مليدأ السيب الكعايف العذئ اعتمعدب يف . (7) والتفاعل

م يتنواقض ولو إن  » :  اامكعانعلتالَع ،  ممكنعة عديعد ع  العذئ نتعيف ليع  لع  عوالِععالتالَع لقعد تصعور أن   ؛تصورب لسوةود واملاهيعة
ا  م  وم الوراهن، ولووم الممكنوة يتأملهوا اج جميعهوا قبول علوق العال وووهناك عدد ال متنواهي مون العوال و ،م  قوانين المنطق

 . ( ) «م الممكنة، وقد اعتبر األفضل هو ما يرجي فيه الخير والشروفقد علق أفضل العوال   ؛اكان اج عير  

ع ؛احلقيقة عند ليينتز ه  حقيقة ختتسف عن ألتىعون ي لنا حلأن  وهبذا يتجس   التقسع  يف  واالسعتدالأا تتأسعا عسعي املنطعق ألّن 
 . (ولانون السيب الكايف ،لانون التنالض): احملكومة حلقانون  مدار امليتالرييقا

 ؛ طعو  هلعا أمهيتهعا وم زاهعا عسعي حعتيد تعاريخ التسع   الفسسفة عالذئ  طي يف عالَ  إيمانويل كانطجند  :وبالضد من الأ
هععو » :حيععث لععاأ ،ر ليعع  داليععد هيععومئ أ  عع عصععر التنععوير، وهععو الفيسسععوحم الععذلهععو الفيسسععوحم احلامععل لسنزعععة اانسععانية يف

إععاد   أ عار يف نفسع  ولكعرب نزععة ال عك والنقعد، وهعو رعتور دلتع  إىلمم عا  ،(ن عت اال)ين من سعيات الدوغما يعة ذئ أنقالذ
نتقععاأ مععن املوضععو  إىل الععذات، وهبععذا ا لتا كوحلرنيكي ععا حلععذلك انقتحل ععدععد     املترلععة، ظععر يف تععاريخ التقععل والفسسععفة ورععرو الن

 .سطر لنفس  م رو  التقل ونقد أدوات  ووسا س  وىريقة إنتاة  لسمترلة
                                                                                                                                                                                                 

"Bertrand Russell, on the other hand, argued, while philosophies more concerned with 
criticism than evidence, the critical review of claims and knowledge must be a 
constructive one. Absolut escepticism leads nowhere. Philosophical critique should lead 
to new ideas, systems of knowledge, paradigms and insights. Aristotlefamouslyremarked 
“I love Plato; but I love truth more” and proceededboth to challenge many of 
Plato’sepistemological positions and to offer alternative approaches to knowledge in 
variousfields". Ortiz, Claudia Alvarez, doesphilosophyimprovecriticalthinkingskills ? 
Submitted in tottalfulfilment of the requirement of the degree of Master of Arts, 
Department of philosophy-Faculty of Art 

 (.434/ ص)، (م4199)، ترمجة لتم  رنيط ، اهلي ة املصرية التامة لسكتال، سنة «تاريخ الفلسفة الغربية»(: تراندحلر )راسل  (9)
 (.421/ ص)، (م4199)، ترمجة لتم  رنيط ، اهلي ة املصرية التامة لسكتال، سنة «تاريخ الفلسفة الغربية»(: حلرتراند)راسل ( 1)
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حلاعتيعععار العععذات هلعععا وةعععود  :أئ ،حلاملتنعععاه لقعععد ععععرحم عسعععي دكمعععة النقعععد العععلاك  املتعععريف لستقعععل الي عععرئ املثقعععل واحملكعععوم 
ى حلعع  إىل التسعع  احلقيقعع  الععذئ يف متتقععد كععانق هععو الععذئ   اخلععارة ، هععذا مععا أد  عا مرتيطععة حلالتالَععحقيقعع ، وحلاعتيارهععا أيض عع
 .الذهنية قدم  لنا التمثتت  ال ميكن مترلت  كما هو، حلل كما تعالتالَ  وأن   ،يتلحم حلوةود حدود عامة

 :الحقيقة عند كانط تتأسس على  ال ة أسئلة أساسية إن  

 ؟ماها ميكنين أن أعرحم (4)

 ؟ماها ميكنين أن أعمل( 4)

 ؟ماها ميكنين أن آمل (3)

 ؟( ) ما هو اإلنسان :لينتهي في النهاية إلى سؤاث جام  وهو

وهععو مععا حيععدد اجتاهعع  التععام  .م ععكسة املترلععة والععدين واأل ععت  :هووذا التسوواتال  توورتبط بووتال  مشووكال  يتضووي لنووا أن  
ع. وما ال يترل  ،ا حل  ما يقيس  التقللصياغة مفهوم احلقيقة اله وض  هلا حدود   ا حينمعا ا حلعاهر  من هنا كعان جنعاك كعانق جناح 

ا لستقععل مععن أةععل حلنععا  احلقيقععة، الععه تتأسععا عسععي مقععوالت إه وضعع  حععدود   ؛(01) د املترلععة كعع  يفسعع  اجملععاأ إىل ااميععانلي عع
العه  (phenomin)وحلع  الظعواهر  ،(ال ع   يف هاتع ) (noumin) ز حلع  املنمعي النعوم حيعث مي ع (00) لسذات ليسية

يأ ذ كانق املوضوعات امليارر  لإلدراك تتزو يف ةعز  منهعا ليرعيا   :بعبارة أعر تدل  القو  الفامهة إىل حلنا  موضوعاهتا، 
ق مبفهوم احلساسعية اخلالصعة أو احلعدل اخلعال  العذئ يعرتيق وهذا ما يتتس  . ويف اجلز  اا ر إىل ةهازنا اادراك  ،اخلارةية

                                                           

(1) Lacroix, Jean, Kant et kantisme, que sais-je? n°12-13, "le but de la philosophie, dit 
kant, c’est d’améliorer l’homme", page 26. 
- « le mot (home) ici remplace le mot (raison). Depuis kant le probleme philosophique 

par excellence est devenir celui de (la finitude) » ibid, page 11. 
(40) Kant, (E.), critique de la raison pure, trad, tremessayguess et B. pacaud, 6 
émeedition, paris, puf 1968, page 18 

 .) 34/ ص)، (م4199)، ترمجة لتم  رنيط ، اهلي ة املصرية التامة لسكتال، سنة «تاريخ الفلسفة الغربية»(: حلرتراند)راسل (44)
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وهعععذا معععا وتعععل تصعععور كعععانق . لسمعععا العععدا س  :واآلعووور ،لسمعععا اخلعععارة  :أحووودهمامبفهعععوم  ليسععع  املكعععان والزمعععان، 
مثعععل ليزيعععا  نيعععوتن العععذئ كعععان هدلععع  معععن ورا ععع  هعععو ةتعععل لسمقيقعععة ال ينفصعععل ععععن الثعععورات التسميعععة امل عععهود  يف عصعععرب 

املوضععوعات من عع ة مععن ليععل الععذات والتقععل حلتععدما كععانق موضععوعات الطييتععة هعع  الععه تتأسععا أو تؤسععا حلقيقععة الععذات، 
، الععذئ ميععز ليعع  حلعع  املترلععة والفكععر عسععي نقععد التقععل اخلععال لصععة الععه حتععد  عنهععا كععانق ليوهععذب هعع  احلقيقععة التقسيععة اخلا

 .( 0)وليا نقد لسكتب واألنسا  ،نقد التقل هو نقد لقدر  التقل عامة ال أن  أس

لتتأسععا عنععد كععانق عسععي كتععال أساسعع  هععو نقععد التقععل التمسعع  الععذئ انتقععد ليعع  كععانق الرباهعع   ،ا احلقيقععة األ تليععةأم عع
ا يتمتع  ا أ تلي عاهلل من مسسمات التقل التمس ، لالفسسفة الكانطية تقلك يقين   ا أن  عسي وةود اهلل متترب   دم ؤك  التقسيدية اله تم 
لت حيا  انسان حلدون وةود إهل  وحلدون وةود األ عت ، وهعو معا سعيدل  كعانق حلعالقوأ إىل وةعود اهلل،  ؛حلالضمان ااهل 

 ،نعا ال نسعتطي  التفكعري ليهعا أئ ال نفكعر يف اهللن  أل ؛حلل يسس  هبا، ويف الول  عين  ال يقيل حلالصعفات ااهليعة ،  ال يثيتهاإن  
اهلل هو كماالت ال متناهية، لت ميكننا التتيعري ععن كعا ن ال متنعاه  ععن ىريعق ل عة إنسعانية  ألن   ؛حلل نتي   كتجرحلة أ تلية

 . مات سس  مة من مم سس  ا يرتيق حلالتقل التمس  األ تل  كمم ا إيتيقي  ا أ تلي  وحلالتات يكون اهلل مفهوم  . ( 0) متناهية

العذئ كعان مععدار  ،احلقيقعة عنعد كعانق هع  حقيقعة تتأسعا عسعي تصعور نقعدئ لسينعا  التقسع  لإلنسعان أن   :نخلو  مون هوذا
 :كان  احلقيقة عسي وةهع   :وبالتالي ؛لأحي  حلثور  كوحلرنيكية هو الذئ حيدد املوضوعات ويؤسسها ويينيها ،املوضوعات

أسوووس ، واحلقيقعععة األ تليعععة التمسيعععة العععه حتعععد  عنهعععا يف نقووود العقووول الخوووال لعععه أسسعععها يف ا الصعععةاخلتقسيعععة القيقعععة احل
ين لعإن   ؛ يف التقعل التمسع العذئ وضع  ليع  مصعدر احلريعة ال ميكعن أن توةعد إال   ،نقد العقول العملويو الميتافيزيقا األعالق

لالكا نععات التالسععة كمععا يقععوأ كععانق يف أسععا  :إهن ؛ حينمععا أستمضععر وةععود ال ععري كقيمععةال أحتععرر مععن رغيععايت اخلاحععة إال  
ومتعىن هعذا ك ع   دعدد مبسكعة . ا ك ايعات يف هاهتعاىييتتهعا توةههعا ليسي ع ألن   ؛اامليتاليزيقا األ ت  تسمي وتنت  أرصاح  

 .( 0) لتحلاموك    لاحلل  ،الفه 

                                                           

(44) Lacroix, Jean, Kant et kantisme, que sais-je? n°12-13, page 25. 
، ترمجعة دمعد لتمع  رعنيط ، «مقدمة لكل ميتافيزيقا مقبلة ممكن أن تصير علم ا، أسس ميتافيزيقا األعالق»(: إميانويل)كانق ( 43)

، إمييعل حلعوترو، ترمجعة عثمعان أمع ، «ة كوانطفلسوف»لعارن حلينع  وحلع  كتعال (. 54/ ص)، (م4114)دار مول  لسن ر اجلزا ريعة، سعنة 
 (.1 4/ ص)، (م4194)مصر دار اهلي ة لسكتال، السنة 

(42) Lacroix, Jean, Kant et kantisme, que sais-je ? n°12-13, page 94 -95. 
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ووا  ن لنوواوعلووى هووذا يتبووي   مفهععوم احلقيقععة يف تععاريخ الفسسععفة ينيععين عسععي تصععورات نظريععة تتمثععل يف رؤيععة كععل مععن  أن   :سووبقمم 
عإولعد تولفنعا عنعد هعذب النمعاه  معن حيعث . وكعانق ملياحعث املترلعة والوةعود والقعي  ألتىون وليينتعز ا ثمثيسيعة حلسعيب تطعر  ّن 

 .(05) وليام ةيما هلا يف سيا  حلنا   ملذهي  الرباغمايت وتصورات  حوأ احلقيقة

إلوى شورم مكونوا  لغوة  كنظريوة تجريبيوة تطموي» نظرية املتىن يفم رو  الرباغماتية هو حبث  ليا من ال ريب القوأ إن  
هلعذا   ؛thefacts» (0 )كأي نظرية أعر ، يمكن أن تكون مختبرة بمقارنوة بعوض نتائجهوا مو  الحقوائق . طبيعية ما

ال يعوت  :وهلعذا ؛ر واملزاوةعة حلع  احلقيقعة والوالع ا مقيال األلكعامن حيث إّن   ،كان  احلقيقة ه  مدار تفكري وليام ةيما
زمععاين وتععل األحكععام األ تليععة  -الرباغمععايت أئ اهتمععام مبععا إها كععان ألتىععون أو كععانق عسععي حععق حلوةععود رعع   ال مكععاين 

 .(07) حميمة

األلكععار تتمقععق  واحلععد ، عسععي أسععال أن   مععن  ععتأ متيععار حععمة الفكععر  واا يععات ال يتجسععي إال   ،احلقيقععة هعع  إ يععات إن  
 ،وهكععذا تكععون احلقيقععة هعع  الععه حتقععق احلقيقععة التقسيععة والصععورية مبوالقتهععا معع  الوالعع . حلالتمععل واملت مععة واالععاد  والصععد 

 .نفتاحها عسي خمتسف احملطات التقسية أو التجرييية  كقنا  ايصاأ لكر  راهنة حلظة ا عن هلك االتفالضت  

                                                                                                                                                                                                 

- "la loi morale est définition même de la personne, ce qui lui donne sa dignité" ibid; 
page 95. 
(45) Rorty, Richard: "itstruths, as jamessaid, islargly a matter of itsability to perform “a 
marriagefunction” between the deposit of oldtruth and the “anomaly” 
whichsuggestedit in the first place",philosophy and the mirror of nature, 
princtonuniversitypressprinceton, new jersey, 1979, page 284. 
(4 ) Donald Davidson, Truth and Meaning, Language in Use 
IncludingWittgenstein'sComments on Frazer and a Symposium on Mood and 
Language-Games (Sep., 1967), Published by: Springer, Vol. 17, No. 3, p 311. 

، حتع  إرعراحم دمعد سعييت، ةامتعة دمعد «النزعة البراغماتيوة الجديودة عنود رورتوي»: أىروحة دكتوراب حلتنوان(: الذهي)م روح  ( 49)
اخلعععاما، كسيعععة اادال والتسعععوم اانسعععانية، الرحلعععا ، رعععتية الفسسعععفة وعسععع  االةتمعععا  وعسععع  العععنفا، وحعععد  احلدا عععة ولضعععايا اانسعععان 

 (.454/ ص(. )م4002)املتاحر، سنة 
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هععع  ال عععرو  والظعععروحم العععه تت ععع  الوالععع  واملنطعععق التقسععع ، وهكعععذا لرهعععان اليمعععث عنهعععا هعععو رهعععان اليمعععث ععععن لاحلقيقعععة 
التتلععة حلعع  الفكععر  واملوضععو  هعع  الععه تنععته لنععا املتععىن عععن ىريععق االتفععا  واستمضععار مرةعع  الوالعع  وحععد   إن  . رععروىها

لضععية : حلقيقععة هعع  ىريقععة اسععتصدام األلكععار ولععق  ت ععة ألسععاما هععذا مععا يععدال  عنعع  الرباغمععايت مععن  ععتأ أن   الفكععر ، ولتععل  
 .مث استنتا  متم  ،مة، تقرير احلقيقةسس  مم 

 لعت ميكعن أن يفكعر وليعام ةعيما إال   ،لال عتور هعو احلقيقعة ؛ال تور واحلقيقة وةهان لتمسعة واحعد  أن   :ونخل  من هذا
والتتلععة العه جتتسنععا نكععون  ،اخلععارة  اععاد  تفسععريب حلصعور  دا مععة  عحقيقععة التفكعري يف التالَعع :معن  ععتأ هعذب احلقيقععة، أئ

مععن  ععتأ رؤيععة حلراغماتيععة تنظععر إىل التجععارل يف إىععار سععيالات  سععيا  هععذب املترلععة :مترلععة عععن األرععيا  واملوةععودات، أئ
وعتلعة تطعاحلق  ،قيقعةومترلعة احل ،من هنعا كعان ال عتور هعو االنطيعا  واملنطسعق األسعال يف رؤيعة وليعام ةعيما لسوالع . خمتسفة

 ،تنعته ععن  ربتنعا احلسعية ،ههنيعة احلقيقة يف متناهعا الرباغمعايت هع  عتلعة أةعزا  تصعورية عسي أن   هذا يدأ   ال    هبا، كل  
 له  األزمة ععن ىريعق التفكعري إال   ، حلتد اخلرو  من أزمة الفه اليمث عن احلقيقة عند وليام ةيما ال يتمقق إال   رغ  أن  
 .النقدئ

 :الحقيقة كإ با  (0)

  اعتعربت لعدى العيتض مقيولعة وحلعالرغ  معن أن عا مسعيقة، انتقادات الهععة وأحكام عمرحستها األولية يف  لضية احلقيقة  رهدت
 .مذهب يف ألكارب ى كان احلق دا ما ميت ي كل لرد أوذل  عدمية األمهية، ا لس   أّن  إال   ؛د ماحل

تععىن مبععدى اتفععا  هععذب األلكععار معع  احلقيقععة والوالعع ، واالتفععا  الععذئ نقصععدب هنععا لععيا يتتععرب مقيععال األلكععار وحععفة تم  لععاحلق  
ألكارنععا ال تسععتطي  أن تنسععخ حلالتمديععد  املسععألة أعمععق مععن هلععك؛ ألن   مبتععىن داكععا  لكععر  حععميمة لوالتهععا لقععق، حلععل إن  

ما نفكعر ليع ، وال هعو يتعين مطاحلقعة عحيعث ينتهع  إىل ااراد  ااهليعة لِع ،  يتعد االتفعا  ها مقصعد مثعاتعموضوعها، وحلالتات لع
 .عتلة  احلتة حل  لكرنا والوال  ؛ا ليا االتفا  كمقالنسصة ليحل وأ ري  

، فموا هوو ا صوحيي  أو معتقود   فكورة   منا بوأن  إاا سول  » :يف ىرك أه  إركاالت ، يقعوأجيمس وليام من هذا التقدم انطسق 
موا هوي الخبورا  ية ألي امور؟؟ كيوت تتحقوق الحقيقوة؟ ا في الحياة الواقعالملموس الذي يحد ه كونه صحيح  الفرق 
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وباعتصوار موا هوي القيموة الفوريوة، للحوق،  ؟ا وبواطال  التي ستكون مختلفة عن تلأ التي تحد  إاا كان المعتقد زائف  
 .( 0) «؟ا وممارسة  ا وتجريبي  اعتباري  

 كما ييدو لنا، ح ى وإن كان الفيسسعوحم الرباغمعايت نفسع  اجلوال عسي هذب ااركاالت حلطييتة احلاأ ليا حلاألمر اهل    إن  
هووي تلووأ التووي يمكننووا اسووتيعابها، وتقبلهووا، « :األلكععار الصععميمة لهععو وتععل ؛ا ميارععر  حلتععد ىرحعع  هاكاحل ععم لنععا ةو قععد  يم 

 .(41)«ةفهي تلأ التي ال تحقق لنا الشروط السابق ؛(الخاطئة)الصحيحة  ا األفكار غيروتعزيزها، والتحقق منها، أم  

 ؛  كعل معا تتعرحم حلع  احلقيقعة وتتنيع ألن   ؛الصدق العمليا ترحم لنا متىن احلقيقة، إّن  ى يم يف هذا الكتم جند ل  م ز   النظر إن  
هع  ألكعار حعادلة،  لنسعتدأ عسعي حعمتها ونثيتهعا  ،لذلك تتترب األلكار العه حلفتعل حعاد  ثمكننعا معن إدراكهعا مب عروعيتها

حععدلها حععاد  هلععا حلتععد أن لامعع   اعتيععار حععدلها هععذا حععفة هلععا مرتيطععة هبععا والزمععة هلععا، حلععل عسععي التكععا إن  كمععا ال وععب 
 عمليوة إ بوا  صودقها أو إ بوا  تحققهوا، وال تسوتمد صودقها فوي الحقيقوة لويس إال  »معن هنعا كعان  .حلتأكيد حتحيتها

 .(1 ) « من عملية تأكيد هذا الصالحيةإال  صالحيتها 

 ،ا، ومععن هنععا كععان متيععار حععمتها هععو احلععد  الععذئ يطععرأ عسيهععاهبععذا املتععىن تصععي  احلقيقععة حاد ععة وليسعع   احععية أو لانون عع
 فمتول» ،يعدأ عسعي نتعا ه عمسيعة هلعامم ا  ،والذئ انطيت  حل ، وهبذب الطريقة تتمقق إمكانية إلامة الدليل عسي حتقيق نفسها

وهعع  هبععذا ال ععكل  .(0 ) «أفكارنووا تتفووق موو  الواقوو  أو الحقيقووة هووذا النتووائ  هووي مووا يكووون فووي اهننووا كلمووا نقوووث إن  
أو حيعاأ لضعية  ،أو ةعز  متع  ،معا تتصعل مبعا دوّنعا عسعي  عو   ،وألتعاأ معن لييعل  عان   ،ننفت  عسعي ألكعار أ عرى تدلتنا ألن  

أحعيسة، وهعذا ال عتور يتتعرب ضعمن إمكانيعة معن إمكاناتنعا األمعر العذئ وتعل  خلعرب  متينعةَ  ا خمتسعفَ ل لنعا رعتور   عك  يم مم ا  أ رى
                                                           

، (م4001)املركز القوم  لسلمجة، سنة . ، ترمجة دمد عس  التريان، تقدم زك  جنيب دمود، القاهر «البراجماتية»(: وليام)ةيما ( 41)
 (. 43/ ص)

(41) Putnam, Hilary, James’stheory of truth, the cambridgecompanion to williamjames, 
edited by ruthannaputnam, wellesleycollege, cambridgeuniversitypress 1997, page 
172. 

م  لسلمجة القاهر ، الطيتة األوىل ، ترمجة وتقدم أمحد األنصارئ، مراةتة حسن حنف ، املركز القو «معنى الحقيقة»(: وليام)ةيما ( 40)
 (.49/ ص)، (م4001)

، (م4001)املركز القعوم  لسلمجعة، سعنة . ، ترمجة دمد عس  التريان، تقدم زك  جنيب دمود، القاهر «البراجماتية»(: وليام)ةيما (44)
 (.431/ ص)



 

01 
 

ا السمظعة العه تعدعونا لترتيعا  أو االنتقعاأ يف لكعر  إىل لكعر ، أو معن ةعز  يف أم ع. يف حالة اتفا  لار من األلكار األحسية 
هععذب التمسيععة هعع  مععا يررععدنا إىل  لععإن  .. . متناغمععةهععذب التمسيععة ختععدم مسععألة تقدميععة  لكععر  لنقطععة أ ععرى عسععي أسععال أن  

 .إمكان إ يات لكر  وحتقيقها

 مععن هععذا األ ععري ييععدو كتتريععف لسرباغماتيععة، لكععن ال يسععتنا إال  مععن هنععا كانعع  األلكععار هعع  أدوات لستمععل واألدا ، وحلععالرغ  
احلقعا ق والولعا  ، وهعذب احلقعا ق والولعا     ِ عهذا األمر يتماري م  ما استدعاب الطسب، لنمن نتعيف يف عالَع أن نتلحم حلأن  

ممكععن أن تكععون مفيععد  حلقععدر مععا لععد تكععون غععري هلععك، وليمتهععا األحععسية هعع  يف األلكععار الععه ت ععين مععن تأ ريهععا يف اادراك 
وحلالنسعية  ة،هذا ما وتل حلياز  عقا د حميمة أمهية حلال ة حلالنسية لسميعا  اانسعاني احلتدا   من املتىن الذئ تصيوا إلي ، ولتل  

معن  األكعار   تعد  تم إه  ؛ولت ك عن هاهتا يف سعيا  تني ع  تعا لصهلذا ال رحم ال ر   أكثر ةت   من األلكار اله ثمسك لدر  اا
لكعذلك  ؛األلكعار الصعميمة هع  أدوات لستمعل واألدا  ن  إ :، وكما لسنعااألح  يف جماأ التمقيق واا يات ه  هذا القييل

 .اأيض   وأدا    وسيسة   تد  امتتك احلقيقة يم 

لهعع  حتتفعع   :وهلعذا ؛مسموسععة ولاحلسعة لسقيععالحيععث وعب أن تكععون ، املنفتعة لنععا قعقحتالفكععر  الصعميمة هعع  الععه  :وبالتوالي
حلتعض ألكارنعا مهمعا  نا يف زمن تسكن  النسعيية؛ لعإن  ا من األمهية التمسية ملوضوعاهتا، ومبا أن  حلطاحل  ليم  حلالنسية إلينا انطتل  
 ا يف تركهععا، حلععل عسععي التكععا؛ إن   يكععون هععذا سععيي  فيععدنا يف الولعع  الععراهن، لكععن وععب أال  تيسععم مععن درةععة الصععمة لععد ال تم 

  لرمبعا سعيأيت عسيهعا ولع  نقعف عنعد ألن ع ؛واأللكعار الصعميمة املتارحمىل حتصيل أكرب لدر من يدعونا إ البراجماتيةمؤلف 
اك يف السمظععة الععه تععدعونا الستمضععار هععذب األلكععار سععنكون لععد أحطنععا مبتسومععات ةديععد  ذيععة، أنععأمهيتهععا وليمتهععا التمس

 .سيجتل اعتقادنا ليها أكثر حيويةمم ا  ساه  يف تأدية عمل ما دا ل اجملتم ستكون هلا ليمة نفتية تم  ،ومتتدد 

، (44) «هووا مفيوودة  ألن   ؛هووا صووحيحة  إن  »أو  ،«هووا صووحيحة  ألن   ؛هووا مفيوودة  إن  » :ويف هععذا األمععر يكععون يف وسععتنا القععوأ عنهععا
 .اا ياتِ  وممكنةَ  ، عيف التالَ  ة  الفكر  اله كان  لدينا حارت متمقق أن   :ومتىن الكتم هنا

                                                           

، (م4001)املركز القوم  لسلمجة، سنة . دمود، القاهر  ، ترمجة دمد عس  التريان، تقدم زك  جنيب«البراجماتية»(: وليام)ةيما ( 44)
 (.424/ ص)
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ع الطريقة التمسيعة يف التفكعري تنتهع  هبذب يورتبط بالضورورة والحوتم »ا رع   الرباغماتيعة يف حبثهعا ععن احلقيقعة عسعي أسعال أّن 
فضووي بهووا لحظووة واحوودة موون لحظووا  عبرتنووا إلووى اللحظووا  األعوور  التووي سوويكون موون المجوودي أن بالطريقووة التووي ت  
 يف وليفتععع  ااررعععادية تمعععثت  ا مم وحلنعععا   عسعععي هعععذا املسعععتوى اليعععديه ، يكعععون التفكعععري التقسععع  حعععميم  . (  ) «تفضوووي إليهوووا

جبانععب هععذب  لععإن   ؛وتتععين كععل حسقععة واحععد  منهععا زاويععة نظععر خمتسفععة ا إىل السسسععسة املكونععة مععن احلسقععات الععه ت ععكلورةوع عع
  هعععذب الفكعععر  الصعععميمة حلعععاملتىن العععذئ أرعععرنا إليععع  يف عتلعععة حليعععال ن  إحبيعععث  ،ن تصعععاحيها لكعععر  حعععميمةالنظعععر  وعععب أ

مم ععا  قيمععة نفتيععةطي  حلسععتم : حععسة نالتععة ليمععا حلعع  كععل هععذب الزوايععا، أئسععيتقد لنععا  وهععذا مععا ،احلسقععات األ ععرى وزوايععا النظععر
تحقيوووق المضووومون أو »ومنععع  يكعععون ال عععرحم األساسععع  عنعععدنا هنعععا هعععو د، سعععيميزها حلقعععدرهتا عسعععي ك عععف موضعععوعات أحلتععع

 .(  ) «الفحو  الكاشت عن معنى عفي

 مععن حيععث هعع  منتوةععات دضععة لسميععا  التامععة هاهتععا، وعسععي   الععنفا األمريكعع  ةععيما ال يفكععر يف اللكييععات إال  ععالِعع إن  
العذئ يتطع  أمهيعة لسقصعدية حلعاملتىن اخلعاص العذئ يطعرك  هوسورثوهعذا يتجسعي حلتكعا . وة  اخلصوص هو يفكر ديناميتها

                                                           

، (م4001)املركز القوم  لسلمجة، سنة . ، ترمجة دمد عس  التريان، تقدم زك  جنيب دمود، القاهر «البراجماتية»(: وليام)ةيما ( 43)
 (.424، 424/ ص)

 (.424/ ص)املصدر نفس ، ( 42)
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تيق هبعا، مرتيطعة حلديناميعة العوع  والعوع  معر  وليوام جويمساحليا  عنعد  األمر الذئ يتين أن  . كفتل احلامل لسمسؤولية  (األنا)
 .(5 ) الوع  هو لتل لصدئ وهو الوع  حل    ما هوسرثحلينما لدى 

ا، مععا دامعع  هععذب التمسيععة ال تيطععل القيمععة الوليفيععة معع  اعتقادنععا حلععديهي   رحماتععت تأال  وععب مسيععة اا يععات والتمقيععق تل :إان
قعة   حقيهلا، وهذا األمعر ندركع  عسعي أن عا لد نسس  حلاألريا  من حيث ليمتها التمسية وأدا ها الذئ عرضناب ليريا ، لأحيان  

ا وليفععة ال ع   الععه اللضععنا أن يتمععل هلعا حتقععق لنععا منفتععة دون احلاةععة دامعع  أيض عع ومعادون حاةتنعا ا يععات ىريقععة عمسعع ، 
معن هنعا كانع  مترلعة ال ع   مع  اعتقادنعا ليع  . ا معن التمقيعق، لعد نتتعرب هعذا نوع علتتميق مترلتنا حلكيف يتمعل هعذا ال ع  

إىل إمكانيعة االسعتتماأ  حلنا يف  انة من التنالض أو ااحيا ، حلعل سقِ   يم عا الفرحم لهذ ما ي كل لنا حتقيق لرحم مبا أن  هو 
 . وااللتنا 

نععا ال ّنععت  دوران عقارهبععا، هكععذا نصععف احلقيقععة الكامسععة، إن   قععبعثمععام االسععتتماأ، ونتمععرك  ومثععل السععاعة الععه نسععتتمسها
أغسععب مععا يهمنععا ليهععا ليمتهععا الوليفيععة وهعع   سها وهعع  مفككععة، ولسيععل مععن يفتععل هلععك؛ حلععل إن  حلالسععتة يف أةزا هععا وتفاحععي

ئ إىل اتصعاأ ؤد  أةزا هعا ضعرور  تمع الساعة املكتمسة األةعزا  كاحلقيقعة العه توةهنعا  عو التمقعق امليارعر، حيعث إن   تتمل، إن  
هلعععا، هكععذا نفعععا  اال تمععان ونكععون يف ةعععو مععن عقارهبععا تعععدور إال   ا يف الوالععع ، ومبععا أن  مث ليكعععون متمقق عع ،ميارععر يف الععذهن

ا مَ ع  يتمععق اليمععث ليهععا ويف ىريقععة عمسهععا، حلععل مث االىم نععان هلععا لِعععا ومتتقععدات لععاألمععر حلالنسععية لسمقيقععة الععه كانعع  ألكععار  
 . تؤدي  من وليفة  يالية

مم عسيهعا أدلعة متتقعدات نقعو  حلقعا ق لعد ننتهع  إىل لكل رص  حقيقة يفلضها، ومن  تأ اجلم  حل  هعذا العز   معن ا إن  
وليوام لكعر    أن  هعذا القعوأ هنعا ييعدو ليع  رع   معن التنعالض إال   حلطريقة مسموسة تكون دعا   كل ما سيق، وحلعالرغ  معن أن  

لعاهر  ال تتكعرر  - معثت   -حوأ إ يات وةود األريا  يف أنوا  ول ات غري منفرد ، ليعالرغ  معن كوّنعا  هنا تتممورم  جيمس
 .القانون الذئ أ ذناب عنها ممكن تطييق  عسي حلال  الظواهر  أن  إال  

                                                           

(45) Leclercq, Bruno, Phénoménologie et pragmatisme: y a-t-il rupture ou continuité 
entre attitudes théoriques et attitudes pratiques ? Université de Liège, Bulletin 
d’analyse phénoménologique IV 3, 2008 (Actes 1), page 108. 
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كمععا يععدأ يف كعل هععذا العذئ سععيق وعب أن يطععرك يف أههاننعا مععدى إملعام الفيسسععوحم وانفتاحع  عسععي التسعوم احلقععة والطييتيعة،  
ي يعتاد التنقيب عن نوع الشيء الما ول والعقل الذ»: فوضي من  تأ لول حلنظرية الالفيلسوف عسي تأ ر  ناحية متينة

 «اصووحيح  » ويتصوورف بمقتضوى قووانون النوووع مباشورة، دون أن يتوقووت للتحقيوق وإقامووة الوودليل، سويكون عقووال   ،أماموه
ه كذلأ بودليل مسولكه المالئوم لكول في تس  وتسعين حالة من حاال  الطوار؟، األمر الذي يتبت أن   «احقيقي  »أو 

 .(  ) «اا أو دحض  يلقى نقض  شيء يصادفه دون أن 

إه يأ ذ نفا القانون ونفا اخلصا   التسمية هلذب النظرية ويسقطها هنا عسعي لكعر  النعو   احعت  هعو، وسعوا  كعان هعذا 
ا تكعون هععذب النظعر  لسمقيقععة م  عا كفكععر ، ولعتععد حعميم  لهعو يم  ؛ميعز  لعد حقععق سعييل الوحععوأ إليع تالنعو  املفعرد أو الظععاهر  امل

تحصوول فيووه معتقوودا  صووحيحة وباطلووة، » :ل لنععا جمععاأ آ ععرلستتلععات الععه تقعع  حلعع  األلكععار التقسيععة، هنععا يت ععك  نتيجععة 
عع، (7 ) «وبوودون قيوود وال شوورط ،وهنووا تكووون العقائوود مطلقووة  (ميععدأ)السعع  أو حععفة  ا حامسععةوحععمتها هنععا تكععون مبتععىن أّن 
ا ضعرور ، ولعيا كتمقيعق حسع  ا معن وضعوحها إدراكي علهع  تسعقق يف العذهن انطتل ع :وحلالتعات ؛ينسمب عسي كعل القضعايا

 .الزوم  

 يف ااررععاد املوحععل خلتحععة دورهععا ممكععن أن يكععون متمععثت   ن  إ :ق حلنتيجععة، أئوكفكععر  تتتس عع ،لاحلقيقععة كمفهععوم عععام   :وحلتععدم 
يعة والصعورية، وهعذا ال يعت  نرحلق لكر  جمرد  حلأحرحم لتت كل يف األ ري كنظ  من احلقيقة التقس ما، هذا اارراد يدلتنا ألن  

هعذب  ، إن  لنجتعل احلقيقعة كداللعة مطسقعة معثت   :بعبوارة أعور . ا حت  ال رو  اله من  تهلا تنسمب عسي الوالع  أيض عإال  
ليمعة هعذب . ه  جممو  أحرحم أعطع  لنعا كسمعة حامسعة ملتعىن مفيعد، متناهعا هعذا أ ذتع  النصعياهبا عسعي رع   متع الداللة 

مم ععا  ا يف املتععىن الععذئ ترمعع  إليعع  واتصععاهلا حلععالوال  وانسععماهبا عسيعع تتجسععد يف املتععىن الععذئ حتمسعع  لقععق، حلععل أيض ععالداللععة ال 
لفعع  وسععتنا أن  ،القاعععد  الععه نسععتنتجها هنععا هعع  إها اتفقعع  األلفععا  والنتععا ه :نإا. وتسهععا تيععدو كمقيقععة حلالنسععية إلينععا

 .نتترب ألكارنا حميمة

ة اليديهيعة السمظعة العه نسعتت  ليهعا حبواسعنا لنضع  كعل تفكرينعا والتتلعات العه ت عكل أنظمعة رحلعق مث تأيت حلتد هذب املرحسع
وليووام هععذب اخلطععو  هعع  مععا ميكععن أن نسععمي  حلالتجرحلععة احلسععية، يقععوأ هبععذا الصععدد  وحبععث واستك ععاحم حتعع  لععدم اجملازلععة،

                                                           

، (م4001)املركز القوم  لسلمجة، سنة . رمجة دمد عس  التريان، تقدم زك  جنيب دمود، القاهر ، ت«البراجماتية»(: وليام)ةيما  ( 4)
 (. 42/ ص)

 (.429/ ص)املصدر نفس ، ( 49)
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وإجبوارا  النظوام  بوين إلزاموا  :ومتووترسفين أو الوتود بشوكل محكوم عقلنا محشور كاإل وهكذا نجد أن  » :جيمس
وإجبووارا  النظووام المتووالي، فأفكارنووا يجووب أن تتفووق موو  الوقووائ  والحقووائق، سووواء  الحسووي اإلدراكووي، وبووين إلزامووا 

 .(  ) «أكانت هذا الحقائق ملموسة أم مجردة، سواء أكانت وقائ  أم مباد؟

ا هع  ولععا   وكعذلك نفعا األمعر حلالنسععية لسمقعا ق، لإم ع معع  الولع  تتفوق ا كانع  ألكارنعا كمعا رأينععا اان معن الواةعب أنم  عولع
وأن  د  حلمع   ال ميكعن جلديعد أن يكعون كعذلك حل عكل دعض، حلعل الا، ومبعا أن عأو ه  جمرد  مدركة حلديهي   ،امسموسة مدركة حسي  

لاالتفععا  الععذئ  .التصععورين تتدا سعع  ألكععار لدميععة، كععان مععن الواةععب عسععي أئ لكععر  ةديععد  أن تأ ععذ حلتعع  االعتيععار هععذان
ا وععب أن يصععب هععذا االتفععا  حل ععكل ضععرورئ إىل إررععاد واهتععدا  نطسيعع  لععيا جمععرد داكععا  لسمقيقععة ونسععخ هلععا، حلععل أيض عع

ي إلوى االرتبواط واالنطبواق والرصوانة والخلوو مون ؤد  ت و»يفض  إىل موضعوعات أ عرى، وهبعذا وعب أن تتميعز ألكارنعا، أن 
 .(41) «اإلنسانية الدافقة في تيار انسيابي موصوث التناقض والتبا  والمعاشرة

 ال  اعسي  أن وسد لنعا لنعا  ايصعاأ لكعر  راهنعة إىل حلظعة انفتاحهعا عسعي خمتسعف احملطعات التقسيعة وانتقع االتفاقمفهوم  :إان
تكععون هكعذا  .(1 ) «طريقووة لقيواس سووطي  واهرة لكوي تووربط تغييراتهوا وتضووبطها علوى قاعودة بسوويطة»  حلع  األلعراد، إن ع

ا لسمععذهب التقسعع  الععذئ يتتععرب احلقيقععة  احلقيقععة مرتيطععة حلاحليععا  كمععا هعع  مكت ععفة أو خمسولععة، وهععذا األمععر األ ععري يفيععد ضععرحل  
 ؛احلقيقععة خمسولععة لكععن عنعدما يقععوأ الرباغمععايت حلععأن  . كعإدراك  ععال ، حيععث وتسوّنععا يف مترلععة األرعيا  حلاالجتععاب إليهععا ولقععق

فالحقيقوووة توجووود قبووول »لهنعععا يكعععون االلعععلاحم يتعععين إمكعععان إلامعععة العععدليل عسعععي حقيقعععة ال ععع   ليعععل ميارعععر  ال ععع   نفسععع  
 . (0 ) «الشيء

 فوووإن   ؛م  ومووون   ووو» : آ عععر ميكعععن أن نتتعععربب  تحعععة لفكرتععع ، يقعععوألعععوال  جووويمس وليوووام   العععنفا عهلعععذا الكعععتم عالِععع يضعععيف
ه ا متلمووووا أن ووووالمطلوووووب النوووواف  الموافووووق فووووي سووووبيل تفكيرنووووا، تمام وووولوووويس سووووو   -ا باعتصووووار جوووود   - «الحقيقووووي»
  مهمعا كانع  احلقيقعة معا معن هنعا نفهع  أن ع. (  ) «ليس سو  المطلوب النواف  الموافوق فوي سوبيل سولوكنا «الصحيي»

                                                           

 (.450، 421/ ص)املصدر نفس ، ( 41)
 (.452/ ص)املصدر نفس ، ( 41)
 (.455/ ص)املصدر نفس ، ( 30)
 (.4 4/ ص)املصدر نفس ، ( 34)
 (.4 4/ ص) املصدر نفس ،( 34)
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. تتعود ختعدم مطالينعاا هلا كما وعب أن نكعون مسعتتدين لتجاوزهعا يف السمظعة العه ال  التيف ولق  وأن يتت    د  حلم  ه  عسي ، ال
 نفلضععها كمقيقععة ّنا يععة، حلععل نكت ععفها أو اسقهععا، وعسععي هععذب احلقيقععة أال  ا أليععة احلقيقععة وععب أن نكععون نتععيف ولق عع :أئ

  .استتداد لي ذ حل ريها ما دام  تتترب مطسوحلة ونالتة لنا أمتاملفروحم أن نكون عسي 

كيعف يقعوم حلالتأحعيل هلعا ووضع  رعروىها   ؟وما ةديعدب يف هلعك ؟وليام جيمسما املقصود حلاحلقيقة عند  :ثاءمن هنا نتس
تتمعدد  جوون ديووياحلقيق  كامن يف هاك الذئ يتمل ويؤدئ وليفعة متينعة، وعنعد  شيلرليتدما كان عند  ؟لتكون حقيقة

وها للتصوور التقليودي للحقيقوة، وقود تجسوم هوذا فوي النظريوة التوي يودع»وتتمثعل يف انتقعادب  ليما حيقق الرضعا واارعيا 
فالحقيقووة كمووا تصووورها معظووم الفالسووفة المحتوورفين  ابتووة ونهائيووة، كامنووة وعالوودة، وفووي مصووطلي دينووي  ؛(األداتيووة)

  ،يعععةا إليععع  مفعععاهي  مركز لكعععر  احلقيقعععة كعععل هاك مضعععال   وليوووام جووويمس، كانععع  عنعععد (  ) «بمعنوووى توحووودها مووو  أفكوووار اج
لنعا لكعر  ليسسععولنا  لعروحم ن ععأ  وإنتعا  حقيقعة معا حع ى تتضع  معن هنعا انطسقنعا لسيمعث يف ... كاالتفعا  واملنفتعة والصعمة

 .ةيما الرباغماتية عن احلقيق 

 : روف إنتاج المعرفة( 0.0)

عع إن     يفكععر أحعععد  ا كععذلك، لمععن الظععروحم أال  مععا خيسععق لنععا حقيقععة هععو الظععروحم وال ععرو  الععه دعتهععا لععتتسن عععن نفسععها أّن 
عع عع ارة  ليمععا يت عع  الوالتععة و املنطععق التقسعع ، لععالظرحم وال ععر  رععأّنما رععأن احلقيقععة ا سععيق، ومععن ال ععرو  أن يفكععر ا عم 

 .الساحلقة والوالتة اجلديد ، وعند تطتي  األوىل حلالثانية خيسق لدينا حقيقة ةديد 

 هععذا اانسععان متععلحم لعع   سقعع  مععا يزيععد األمععر غراحلععة هععو أن   ا خيسععق حقيقععة وي ععر  ليهععا، حلععل إن  مععن ال ريععب أن نععرى إنسععان  
ا القضعايا العه نتولعف عسيهعا لتمقعق لنعا إرعياع   ميسع هلعك راةع  لسطعاحل  ال صصع  العذئ  حلقا ق ال سييل ل  لتثييتهعا، ولتعل  

  واانسعان عا يف لواعد تفكرينعا وتقعدمينا إةاحلعات ععن أسع سة التالعيف الذئ يسيب لنا اعوةاة   هنا يكمن السر   :نإاا، ورض  
 .الذئ هو ةز  من 

                                                           

 (.291/ ص)، (م4199)، ترمجة لتم  رنيط ، اهلي ة املصرية التامة لسكتال، سنة «تاريخ الفلسفة الغربية»(: حلرتراند)راسل( 33)
ال يهعدحم ديعوئ إىل أحكعام حعادلة حعدل ا »: ويقعوأ عنع  راسعل. أتر  نظر  ةون ديوئ الييولوةية يف لهع  احلقيقعة املتدرةعة  عو اليقع  -

ا كاهحلة مطسق ا، ويف رأي  هنالك عمسية تسمي حتقيق، وه  رعكل واحعد معن أرعكاأ التكيعف املتيعادأ  مطسق ا، أو يدين نقا ضها حلأّن 
 (.214/ ص)املرة  الساحلق، انظر . «حل  الكا ن التضوئ و حلي ت 
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عالوال  الذئ ند سع  يف حسعاحلاتنا   ننكر أن  والتية وب أال  ولنكون أكثر  ا كا نعة حلدرةعة أوىل يتعين تسعك الدلقعة ال عتورية، إّن 
عع ،لينععا وال يسععتنا أن نردهععا، لهعع  ليسعع  حععميمة أو  اى ععة أو التتيععري الععذئ  ،لقععق الصععفة ا هععذا احلكعع  القيمعع  خيعع   وإن 

 .أو هذب األحاسيا ،نسقط  عسي هذا ال تور

وهعععذا  ،(  ) «العالقوووا  التوووي تحصووول بوووين مشووواعرنا أو بوووين صوووورها ونسوووخها فوووي عقولنوووا»وحلدرةععة  انيعععة يتعععين الوالععع  
  :ينةزأ إىل جيمسوليام التتريف يقسم  

مل اعر والصور وعتلتهما حلالتقعل هع  عتلعة عرضعية حلفتعل التمعوأ عسعي غعرار اإن ا  أو حدو  التتلة حل   يتين أن   (4)
 .واملكانعتلة الزمان 

 .هعع  عتلععات  احلتععة مينيععة عسععي إدراك الولععا   واألحععدا  ولععق رععرو  ليسيععة تنتمعع  إىل الطيععا   الياىنيععة حل ععكل دليععق (4)
 .وكل هذا يق  حت  مسألة اادراك

حعياغتها  إها لورنع  حعدودها احملسوسعة، أئ إععاد  لت ميكننا إدراكها وثمييزهعا إال   ؛ا  صوص التتلات التميقة الياىنيةأم  
ي ععكل لنععا مرحسععة  الثععة مععن احلقيقععة ننتهعع  حلااهعععان هلععا العتمادهععا كمرحسععة أساسععية عسععي التفكععري مم ععا  حل ععكل لاحلععل لسفهعع 
 . الرياض  واملنطق 

ع مبا أن   :إان ا كعذلك، اليمث يف احلقيقة ره  حلالنظر يف لروحم وررو  إنتاةهعا كمقيقعة وسعيب اعتيارهعا عسعي أسعال أّن 
 :وبالتوالي .(5 ) «أو الواق  يتوقت علوى البعود الوذي نلقوي فيوه بالحقيقوة أو الواقو  ،نقوله عن الحقيقة»يكون كل ما 
ن   وحقا قع  حعامتة، و عن َمععلكعل لعواهر التالَع ؟نسعأأ ععن أيعة حقيقعة نتمعد  ام  ع عن، ولع وتتولف عسينا لكل حقيقة إال  

م الونفس وبعبوارة أعور  يقولهوا عال و. وهذا التأويعل والتفسعري خيتسعف حبسعب ا عتتحم األرعصاص ودرةعات إدراكهع  ،ل و  ؤ نم 
هكعذا تصعري و  ،(  ) «ولكننوا نحون الوذين ننحوت التمتواث بأنفسونا ،م كتلوة الرعوامنا نتسل  فإن   :وباالعتصار» :األمريكي

                                                           

، (م4001)املركز القوم  لسلمجة، سنة . ، ترمجة دمد عس  التريان، تقدم زك  جنيب دمود، القاهر «البراجماتية»(: وليام)ةيما ( 32)
 (. 41/ ص)

 (.411/ ص)املصدر نفس ، ( 35)
 (.411/ ص)املصدر نفس ، (  3)
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، ولكعن ال ننكعر كأحعمال املعذهب التقسع  نعا ال نسكهعا حلتعدنتعلحم أن   انعا هنعا ضعمني  ا ولناعة وحعراحة إن  ما حيقق لنا إرياع  
 .اتصاهلا مبا هو عامل إنساين يساه  يف تطور ونو جتارحلنا اادراكية

ا وتسهعا أكثعر وضعوح  مم عا  ،حيتمعل ااضعالة امتين ع اا دسوس عهذب الطيا   اانسعانية تتفعق مع  الوالتعة وحتعد  والت ع ألن   ؟ماهاعل
ا يكعون األمعر حلالقيعال حلاحلالعة النفسعية العه يكعون ا ننكرها وه  ال ختض  لثنا ية الصمي  أو اخلاى ، إن  مَ علِ  :نفإا ؛اوتييان  

ليها الفرد، ويف هذا السيا  نكسر وحعد  احلقيقعة الوالتعة احملسوسعة إىل أةعزا  ولعق إرادتنعا، لنصسعق منهعا القضعية الصعميمة 
 . ضاياناواسق مربراتنا لق والقضية اخلاى ة

  :ولهوذا ؛ودورهعا يف  سعق حقا قنعا ،إنسعية اانسعان جويمس وليوام هذا الترحم هو لقق ليثي  لنا الفيسسعوحم األمريكع  إن  
عكان  احلقيقة تنمعو دا عل كعل جتارحلنعا احملعدود  واملتناهيعة إال   عإ :ا تيقعي حتعتفص حلصعي تها الرباغماتيعة، أئ أّن  ا نفتيعة تفتمنعا ّن 

هلععا أيععة آ ععار ونتععا ه عسععي  كمععا هعع  تقطعع  معع  غريهععا، لععإها كانعع  الفكععر  ممكععن أن تععربهن عسععي أن  عسععي احتمععاالت أ ععرى  
 . لهو ةز  من حقيقة والواةب أن نت يث حل  ؛ت ى هذا املتىن وليفله  هات متىن، وإها أد   ،حياتنا

 :المعنى الحاصل عن عالقة الفكرة والموتوع ( )

كانع  احلقيقعة جمعرد حعفة تعروم إىل معدى   :لذلك ؛التتلة احلاحسة حل  الفكر  وموضوعهاتدور لكر  احلقيقة اجلوهرية حوأ 
ونثيع   ،عسعي القيمعة الفوريعة لسمقيقعة، حبيعث ننظعر يف حعمة ألكارنعاهعو معا يفتمنعا  لاالتفا  هنااتفا  ألكارنا م  الوال ، 

األلكعار اخلاى عة ال تتزونعا لتمقيعق  عسيهعا يف حع  أن   ا كذلك حلقدرتنا عسي استيتاهبا وثمثيسهعا وإلامعة احلجعة والعدليلعسي أّن  
 :نترل  عنها وهذب املترلة مرتيطة حلظعروحم ورعرو  جتتسهعا ممكنعة التطعور والنمعومم ا  هذا، من هنا تستمد احلقيقة متناها؛ أئ

معن  .(7 ) «األحدا  تجعلها صوحيحة أو حقيقيوة إن  . الفكرة تصبي حقيقية أو صحيحة. الحق يحد  للفكرة إن  »
 . هنا كان حدلها هو يف األحل سييل إ ياهتا لنفسها لتكون راسصة وم روعة حلإلامة الدليل والربهنة عسيها

ا، لمعا معن ا وإةرا ي عوإمعا عمسي ع ،اا ولكري عا عقسي عإم ع : االهتعدا أو احلقيقعة لعيا لع  متعىن إال   م  الوال  -كما رأينا   -لاالتفا  
 وكانع  تتفععق معع  الطسععب، وهععذا االتفععا  هععو مععا وتسهععا حععميمة ومععا يتتسععق حلعع  إال   ،متاجلععة الوالعع لكعر  ثمععدنا حلالقععدر  عسععي 

                                                           

، (م4001)املركز القوم  لسلمجة، سنة . ، ترمجة دمد عس  التريان، تقدم زك  جنيب دمود، القاهر «البراجماتية»(: وليام)ةيما ( 39)
 (.354/ ص)
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لووويس سوووو  النووواف  الموافوووق » معععن  عععتأ هعععذا احلقيقععع  حلعععع جووويمسوليوووام ععععرحم لنعععا  :وبالتوووالي ؛حلالنسعععية لتسعععك الوالتعععة
 ؛(  ) «المطلووب فوي سوبيل مسولكناالصواب ليس سو  الموافق النواف   ا كما أن  المطلوب في سبيل تفكيرنا، تمام  

 .اا وعمسي ععهعو معا يقعدم لنعا الفكعر  العه يف العذهن حعميمة عقسي عوحتقعق هعذا الطسعب  ،لالطسعب يتوسعق الفكعر  والوالع  :نإا
وتناسععب أسععسول  ،ا معع  كععل ةوانععب احليععا احلاةععة الععه حتقععق لنععا تكيف عع :أئ ،وحععدل  هنععا هععو مبععدى اتفالعع  معع  املطسععول

ا متلمووا يعوود الصووواب الشوويء الوحيوود النوواف  فووي طريقووة تفكيرنووا تمام وو»حياتنععا التمسعع  ليهععا، هبععذا أحععي  الصععد  يتععد 
هبذا تصي  احلقيقة يف متىن من متانيهعا تتعين حعد  الفكعر  حلتمققهعا يف الوالع   و ، (  ) «المفيد الوحيد في طريقة سلوكنا
أو بووين  ،بوجووود اقتووران بوواطني بووين التبريوور والحقيقووة» عتقععادوهععذا يععدلتنا إىل اال. وككمععا تتععين املنفتععة يف تتععديسها لسسععس

 إاا اسوتطاعت مواصوولة تأييوود ال تكووون مقبولووة إال   نكماشووية للحقيقوةالمقاربووة اال عتقوواد بوأن  شوورطية أو االاإلقورار والال  
 .(1 ) «الحدوس الواقعية

 
                                                           

 (.353/ ص)املصدر نفس ، ( 31)
، ترمجة وتقدم أمحد األنصارئ، مراةتة حسن حنف ، املركز القوم  لسلمجة القاهر ، الطيتة األوىل «معنى الحقيقة»(: وليام)ةيما ( 31)

 (.41/ ص)، (م4001)
ةامتعة دمعد ، حتع  إرعراحم دمعد سعييت، «النزعة البراغماتيوة الجديودة عنود رورتوي»: أىروحة دكتوراب حلتنوان(: الذهي)م روح  ( 20)

اخلعععاما، كسيعععة اادال والتسعععوم اانسعععانية، الرحلعععا ، رعععتية الفسسعععفة وعسععع  االةتمعععا  وعسععع  العععنفا، وحعععد  احلدا عععة ولضعععايا اانسعععان 
 (.402/ ص)، (4002)املتاحر، سنة 

الن ععا  اانسععاين، ينطسععق روريت مععن  تحععة أن  كععل  قالععة متطععور  حتتععا  إىل حقععل متعع ، أئ جمموعععة مععن املمارسععات لتكععون نععوه  » -
امعتتك ألكعار حعميمة ومعربر  أو  -وكقاىر  جتر ورا ها حلال  حقوأ الثقالة يف التقسيد الفسسف  ال ريب، كان هذا النموه  هو املترلعة

 (.  49/ ص)املصدر الساحلق، . «حلاألحرى ألكار مقنتة حلطييتتها ت ين عن كل تربير
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  :لوذلأ ؛وىعر  ت ع يسها ،وإمكعان توليفهعا ،احلديث حلالنسية لسرباغمايت عن احلقيقة هو حوأ ىريقة استصدام األلكعار إن  
كععان اليمععث يف حععمي  احلقيقععة هععو حععوأ مععا تععدأ عسيعع  الكسمععة مععن متععىن، ولععيا عسععي مععا يتصععل هبععا مععن ولععا   متضععمنة  

 .الرباغماتية وا كما لتل متارضا أو ري   ة موضوع  ةتل احلقيق :كموالف، أئ

ينفعععت  عسعععي املعععذهب ال عععك  ال عععري احملعععالص عسعععي األسعععا  وليوووام جووويمسويف لضعععا  رحعععب يتسععع  حلالتتعععدد املرةتععع ، جنعععد 
كموا علوى   أقسوام إلوى  ال وة الراديكاليعةلهعو يقسع  هعذب التجرحلعة  ؛ا ووض  لواعدهاواحلقا ق الثاحلتة، الامة احلقيقة حلراغماتي  

 :الشكل التالي

يف أو التمديعععدات معععن لييعععل التسعععسي  حلالتتعععار هعععا املتمعععاورون واملتجعععادلون حوهلعععا، هععع  العععه ينطسعععق من :مةسووول  قضوووية م   (0)
 .نطت  النقاش الفسسف  والفكرئم تقة من اخلرب ، كل هلك من أةل ا

عع عسععي أن   وهعع  الععه تععدأ  أيض ععا: تقريوور الحقيقووة ( ) عتلععة االرتيععا  أو ا تععرد إىل حلنععا  التتلععات حلعع  األرععيا  والولععا   إن 
 .و احملاور  واملمارسة اله راكمها الياحث أحلاخلرب  قم يتتس   مر  االنفصاأ، وهو أ

ىل التحععق عععن ىريععق التجرحلععة التععات إومععن  ىل التععام،متععىن عسمعع  حبيععث ينطسععق مععن اجلععز  إ وهععذا لعع  :ماسووتنتاج معم وو ( )
 .ةزا  اخلرب واألريا  وأ لتمديد عتلات حل  الولا   واللاك  املتريف املكتسية

ع وليوام جموويسديكاليعة عنعد االتجرحلععة الر  أن   :سوبقمم وا  ونسوتنت  عععن كتتلعات حتعدد   ،ا تصعدر ععن لكعر  اخلععرب  والتجرحلعةإن 
 .واحلية لسمقيقةإ ةل وحف وضتياتىريق حدود وألفا  وتتاريف من أ

 مث ،جوون ديوويو شويلر العذئ سعيق عرضع  يف هعذا اليعال الثعاين يوضع  لنعا أوةع  االتفعا  واال عتتحم حلع  كعل معن كل    إن  
ا جنععده  أمجتععوا رأيهعع  عسععي نععو املوضععو  عسععي احملمععوأ يف عتلععة احلقيقععة، لالثت ععة مت عع ؛ا وةعع  االتفععا ، أم ععوليووام جوويمس

 :دراكحيث وتل كل من الثت ة اا ،دراك يف اليتد االيما حلينه  حلينما كان اال تتحم 
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ا يف ماهيعة اادراك، حيعث وتسهعا مقتصعر  يف ا خمصص علنعا حبث ع مم قعد  يم  جويمسوليوام   العنفا والفيسسعوحم عوم  هلك جنعد عالِع
لالتامععل األوأ الععذئ  ؛، ومععن مَث  (0 ) مععن هنععا كععان اادراك هععو وليفععة وععع . سععؤاأ مععا حتويعع  مععن عناحععر وعوامععل يتضععمنها
واله تتضمن وةود ال تور، لاادراك هو رتور حلتوسق؛ لال تور كموضعو   ،يتضمن  هو حالة الوع  اله يت  هبا اادراك

                                                           

(24) Leclercq, Bruno, Phénoménologie et pragmatisme: y a-t-il rupture ou continuité 
entre attitudes théoriques et attitudes pratiques ? Université de Liège, Bulletin 
d’analyse phénoménologique IV 3, 2008 (Actes 1). 

، «القصعدئ، العه هع  احملسوسعات اليسععيطةالعذئ يسعتتمس  هوسعرأ لستمييعز حلع  املتععيف القصعدئ واملتعيف ال عري ( الفتعل)إن  مصعطس  » -
 (.403/ ص)
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 نطععركمععن هنععا ا سععاحلقة أو الحقععة عسيهععا، حبععث عسععي سععييل الوليفععة اادراكيععة سععيكون يف حلظععة أ ععرى مععن الععوع ، هعع  إم عع
 ؟(  ) فة إدراكيةلس تور أية ولي هل: التساؤأ

يف  :ويف ارتياىهععا حلاملترلععة، مبتععىن آ عععر ،ولفهعع  اادراك كموضععو  سععيكون عسينععا حلاألسعععال النظععر يف ىريقععة اسععتتمالنا لس عععة
 ععن » :ا عنععدما نقععوأهععذب الطريقععة لععد تتصععذ رععكل مترلععة حلاىنيععة  صوح عع. ىريقععة توليفنععا  ععن لس ععة لنتععرب هبععا عمععا نترلعع 

  عارة  ا رعكت  أو ممثسعة يف حعور  أو نعق، ولعد تتصعذ املترلعة أيض ع ،وهنا كان  املترلة متروضة عسي احلعوال ،«انترحم ري   
دراك اا ومفعاد هلعك أن   .حيعث حعرنا هنعا نتعرب عنهعا يف أحكعام أو لعروحم ،« ن نتعرحم هعذا ال ع  » :مبا نترب عن  لا س 

ا عسعي ا ومنصعي  ه عوة   إها كعان مم لال عتور ال يكعون إال   .وأ رتور إدراك ىل حصيفض  إمم ا  لة الياىنية واخلارةيةمتتسق حلاملتر 
وعسيع  يكعون ال عتور حالعة معن العوع   .لهو جمرد حالة حس  ال غري ؛غري هذار   ي تر وينته  إىل غاية، وإها كان األمر 

 .حلدليل من لوأ الفيسسوحم الذئ  ن يف مسار دراست  تصيب وتترحم

م يكوون هنوواك مووا يووتم وينطلووق الشووعور متلمووا تنطلووق البندقيووة، فووإاا لوو»: هبععذا اخلصععوص جوويمس وليووام  الععنفا عيقعوأ عالعع
وإاا ما  هر أمامها شيء، ال تنطلوق البندقيوة بول تصويب، . اه ال يفعل شيئ  فإن   ؛أو ما يتم التصويب نحوا ،الشعور به
لال ععتور هععو احلقيقعععة  وهبععذا املتعععىن يكععون ال ععتور واحلقيقعععة وةهععان لتمسععة واحعععد ، ،(  ) «عوورفالشووعور بووول ي وال يشووعر

  ميكعن احلقيقعة لاحلتعة يف ال عتور وأن ع وهلعذا الكعتم لصعد مفعادب أن   ؛حلانتظعار حتريعرب، واحلقيقعة هع  ال عتور حلانتظعار اكت عالها
 .لس تور حتويس  إىل حقيقة

                                                           

ميثعل اادراك معا هعو رعتورئ يف نفسع  دا عل منظومعة الوالع ، وحيثمعا يقعع  وةعود لس عتور ويثيع  عسعي هلعك يسعمي هعذا حلعدورب والت ععا، ( 24)
ذا التصعور لريعب لإللنعا  إال  أن ع  يظعل وحلالتات م ى كان ال تور احلاد  ميثل والت ا؛ لهو هبذا املتعىن يفيعد عسعي أن ع  إدراك، ورغع  أن  هع

الععه ال تسعتطي  أن ترتفعع  أعسعي مععن مصععدرها، العه وععب أن نتعلحم عسععي الفععور أن  »لععذلك وحععف  حلالنعالور   جويمسدعدود ا يف نظععر 
حلاىنيعة إواحليعة ودعدد   والتة»، من مثة هو يدعو إىل اعتيار ال تور «النتا ه اله نتوحل إليها ختض  دا م ا امكانية ولوعنا يف اخلطأ

ترمجعة وتقععدم ، «معنوى الحقيقووة»(: وليععام)انظعر ةعيما . ، ولععيا حالعة نفسععية وضعرحل ا معن احلسعع «حلصعور  كامسعة وهلععا حعورهتا اخلاحعة
 (.34 - 34 - 30/ ص)، (م4001)سنة  أمحد األنصارئ، مراةتة حسن حنف 

صارئ، مراةتة حسن حنف ، املركز القوم  لسلمجة القاهر ، الطيتة األوىل ، ترمجة وتقدم أمحد األن«معنى الحقيقة»(: وليام)ةيما ( 23)
 (.35/ ص)، (م4001)
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  معععن املمكعععن أن نتتربمهعععا حعععفة حلالعععة  أن عععإال   ؛أو ينعععول عنععع  ، عععرأحعععدمها ميثعععل اا حعععتوحلة لعععوأ عسعععي أن  وعسعععي العععرغ  معععن 
ا دسعول لعا   حلذاتع ، لعإن ةردنعا ا لردي عرعي    لكوّنما حين عذ   ؛ا عن املألوحم حلالتأكيدواحد ، وحلفصسهما سيصي  األمر خمتسف  
 .وكذلك التكا حمي  ،الصفة عن ال تور حلات  حلدون متىن

 عنعد إدراك هاك اجلعز  ت عري إليع ، وال ندركع  إال   أو لكعر  إدراك حلتوسعق ك ع   أو والتعة  ييع  لنعا أيعة حالعة سِعت  وكل رتور لِ 
أ ععذ عسععي سععييل التوضععي   ت ععة ، لسن(  ) هعع  حتسيسيععةمم ععا  وليفععة اادراك هعع  تركيييععة أكثععر يتععين أن  مم ععا  الععذئ أغفسنععاب ليعع 

 (.X)حقيقة واحد  نسميها جتمتها  ،ملاحلطة (3)مث  (4)و (4) حاالت

 

                                                           

ويالحظ أن  أهمية هذا التوتويي لو يفوة اإلدراك تكمون فوي اكتشواف أن »: يف متىن احلقيقة يقعوأ جيمسوانطتل ا من هذا جند ( 22)
كتشوافنا هوذا أن نتأكود مون أن الشوعور كوان معرفوة أو إدراك ال يوجد في مكان آعر غيرا، وال نسوتطي  فوي حالوة عودم ا ( ك)

 (. 35/ ص)انظر . «فالو يفة عرتية، تركيبية وليست تحليلية، تق  عارج الوجود وليس داعله... 
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وهععذا مععا  ،(5 ) «شووعور هووو موون أجوول األداء والعمول، وكوول شووعور ينتهووي بعموول وينوت  عنووه أداء كوول  » عسعي أن   ا يععدأ  مم ع
لتسعي املترلعة  ؛دام لعيا هنعاك حلرهعان معا يعدحض هعذا التصعور ا معاا لسولا   واحلقا ق ومبقتضاها أيض  يدلتنا إىل التصرحم ولق  

مكععن أن حلععل مععن امل ،أن تت ععاحل  هععذب املترلععة حلعع  عععد  ألععراد ، لععيا حلالضععرور تطععويرعسععي إمكععان االكت ععاحم والأن تفتمنععا 
لكن نته عنها وال  ةديعد ولعد يكعون التكعا؛ أئ لعد ينطسعق لعردان معن  ،انطسق منها ىرلان خمتسفة تكون امليادئ اله لد

الموتووعين األولوين » َت كِع  يتعين أن   ارتيعا  ومع  حلينهمعا، وهعذاذا ال ينفع  لكعن هع ،نفا امليدأ وينتهيان إىل نتيجعة م عاير 
 .(  ) «ن على األقل من نفس الموتوع التالث، ويمكن إن كانا متشابهين اعتبارهما يشيران إلى واق  واحدامشتق

 ،ىريعق تتديسع  ملوضعوع  األوأا حلالت احل  واارعار  إليع  كنتيجعة ععن دام يقدم لنا تأ ري     ماامله  يف وال  اتسف عسي  أن   :إان
أو  ،ا حلصععور  ميارععر أو ععن ىريععق تتديسعع  حلتععض املوضعوعات الوالتيععة املصععاحية لعع  أن يكعون ممكععن التمععل عسععي موضعوع  إم عع

ا، وإاا ما استطاع العمول فيوه دون تشوابهه بوه كوان فإاا تشابه معه دون قدرته على العمل فيه كان حلم  » :غري ميارر 
 .(7 ) «عطأ

هكععذا تصععي  الكسمععات مفهومععة وحلينععة، حلإرةاعهععا إىل والعع  مععا يقعع  ورا  ألععق الععوع  امليارععر والععه أنععا عسععي وععع  هبععا لقععق  
 ععو اجتععاب  ،ا وتوةهععامععا يتطعع  لسكسمععات وةععود  ة املتععىن، مععن هنععا اعتععرب اادراك وسععتمكنهايععة عنععدما حققعع  لنععا اسععتقامة 

ا هكععذا عسععي موضععو  الكسمععات هععو مععا أحععيوا إليعع  حلتفكععريئ ليعع  متسن ععكععان لمععوى   :لهووذا ؛متعع  ألضعع  إليعع  حالععة رععتورية
 .إه الوع  اادراك  هو حالة رتور وانتما  منطق  مطاحلق لستقل وارتيا  حقيق  ل  غايت  ؛موالقه عسي وةودب

عععلاعدتععع  األساسعععية حعععوأ  وليوووام جووويمسا معععن هنعععا حعععا  انطتل ععع  :الصعععدد ، يقعععوأ هبعععذااا أن تتعععرحم أ عععري  وليفعععة اادراك إّن 
ا أو غير مباشرة، والشعور المودرك حسوي   ،المدرك يعرف أيما حقيقة أو واق  يعمل بمقتضاا ويشبهه بطريقة مباشرة»

أو كمونوا بمودرك يعمول بمقتضوى الوأ الواقو  أو يشوبهه أو بطريقوة  ، فعوال  يعرف الحقيقة أو الواق  كلما انتهت فعال  

                                                           

، (م4001)املركز القوم  لسلمجة، سنة . ، ترمجة دمد عس  التريان، تقدم زك  جنيب دمود، القاهر «البراجماتية»(: وليام)ةيما ( 25)
 (.314/ ص)

، ترمجة وتقدم أمحد األنصارئ، مراةتة حسن حنف ، املركز القوم  لسلمجة القاهر ، الطيتة األوىل «معنى الحقيقة»(: وليام)ةيما (  2)
 (.24/ ص)، (م4001)

 (.24/ ص)املصدر نفس ، ( 29)
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ما ندرك  كأريا  دسوسعة هعو معا ميكعن أن نتتعربب كمقعا ق نترلهعا  لإن   :وبالتالي؛ (  ) «أعر  يرتبط أو بسياقه ومحتواا
مبقتضععي مععدرك حسعع    هععذا يتععين أن عع  أن  إال   ؛املصععطسمات   ععميارععر ، ورغعع  اال ععتتحم الععذئ ييععدو يف درةععات املترلععة و 

ىعر   ن نقعوأ حلعأن   آ عر ميكعن أتحم ال تور من رعص  إىللد جنزم عند التمرك  وب حلامتتك رتور مما ل، لكن عند ا ت
 . مترلتنا حلاألريا  ختتسف عن حلتضنا

 :اإلدراك هو في معنيين هما كالتالي هكذا نخل  إلى أن  

 .غري ميارر حلطريقة أو  ،أو يتمل لي  ميارر  ،يكون لي  اادراك يترحم الوال  الذئ ي يه  :المعنى األوث -

ؤ عذ أو لكعر  حسعية تم  ،اّنا ي ع ااخلعرب  التمسيعة إها كعان رعتور  ععن ىريعق  :أئ ،الد يكعون اادراك إحساس ع :المعنى التاني -
 .حلاملنطق والتقل

ععع :وبالتوووالي  ،نظرتنعععا لسوالععع  يعععؤ ر حلطييتعععة احلعععاأ يفمم عععا  يف ىريقعععة التفكعععريا  وت يعععري   وتسعععتدع  تتعععديت  عمسيعععة إدراكيعععة إال   ل  لكم
نفلض  احلد النهعا   احملتمعل لسموضعوعات العه تتعد الولعا   العه نترلهعا ميارعر ،   ما ، إن  اا ّنا ي  األ ري رتور  هذا يف  لتنطي 

ورد الواقعوة التوي توم اسوتبدالها أو البديلوة »لعلاحم حل عريب لفكعرئ هعو اسعتيداأ لتصعور حلعو ر أو المن مثة كان ةل عمسنا ا
الوصووث إلوى »أنعا  التفكعري  هعدحم كعل   وليام جيمسوهلذا ةتعل  ؛(  ) «إلى صورة نظرية أو عالقة تصورية أو مفهوم

نسووبي دونهووم فووي بحوور موون . تقضووي علووى معارفنووا الزائفووة. ا لمناقشوواتناهووذا الحوودود الحسووية النهائيووة التووي تضوو  حوود  
 .(51) «المعاني المختلفة

  

                                                           

، (م4001)املركز القوم  لسلمجة، سنة . ، ترمجة دمد عس  التريان، تقدم زك  جنيب دمود، القاهر «البراجماتية»(: وليام)ةيما ( 21)
 (.204/ ص)

، ترمجة وتقدم أمحد األنصارئ، مراةتة حسن حنف ، املركز القوم  لسلمجة القاهر ، الطيتة األوىل «معنى الحقيقة»(: وليام)ةيما ( 21)
 (.29/ ص)، (م4001)

 (.29/ ص: )نفس ، انظر املصدر( 50)
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 :نسانيإ طالمنه  داعل نمالتفكير و  ( )

اجلهعد  أن   وأغسعب الظعن  ، معا نقعوم حلع  هعو إععاد  تفسعري الوةعود يف تواحعل دا ع    نا ال نستطي  أن نفكر  ار  األريا ، إن  إن  
معرفتنووا لهووا » وتععل هكععذا املوةععودات حاضععر  يف تفكرينععا، حلععل إن  مم ععا  حلال ععاهد ليععال ال ا ععبِ  عسععي حلظععةِ  الععذئ نيس عع  ميععر  

 .تفكرينا حلال ا ب هو هو وةود حقيق  ميارر يتين أن  مم ا  (50) «ف كحضور لتفكيرنا فيهاتعر  

لاأللكار واملوةودات منفصسة عن حلتضها اليتض، ونقطة االلتقا  حلينهما هو ما ركل لنا مترلعة هلعا سعيا  أو دتعوى زودنعا 
ال  إهن ؛ لاملترلعةمان حلعنفا القيمعة واخلاحعيةِسع  األمر العذئ يفسعر سعيب ةتسنعا معاد  التفكعري ومعاد  ال ع   مهعا تت  عحل  التال

 كوي»جويمسوليوام تعل الفيسسعوحم األمريكع  وَ  :وهلعذا ؛ عت عن ىريعق مما سعة ومطاحلقعة دتعوى التالعإها مر   تت كل لدينا إال  
 .( 5) «، مما لين ومطابقينلمحتو  العقلي والشيءوأن يكون ا د  ب   فال ؛أو بديهية ،المعرفة مباشرةتكون 

وييمعث يف حعاالت  ،يدعو حلضرور  إعاد  ا تيار التجارل يف لروحم خمتسفة - وليل كل ر   ال  أو   -املنهه الرباغمايت  إن  
فضع  إىل نتيجعة م ععاير  لسعاحلقاهتا، مث حلتعد هععذب التمسيعة ييعدأ يف متاينععة  صا صعها العه هعع  املنفتعة واملطاحلقعة والوضععوك لعد تم 

الطريقوة »  وتعل معن  أن عيف التموميعات إال   ا تصب  هذب اخلصا   غامضة ألّن   جيمسوليام وامل اركة، وحلالرغ  من اعتيار 
طوالق هوو تطبيقوه علوى أنمواط متعوددة مون الحقيقوة ابتغواء بلووك مسوتفاد أكتور الوحيدة العتبار برنام  كهوذا علوى اإل

املوضعو   لعه نقعوم هبعا تفتمنعا عسعيهعذب املراةتعة ا  وهع  أن  أاَل  ،وهذا لكون  يرة  حلقيمعة عمسيعة مؤكعد ، ( 5) «ادقة وتبط  
عععهعععا أهكعععي ىريقعععة خترةنعععا معععن دا عععر  اال عععتتحموأي   .وثمكننعععا معععن ااحاىعععة حلرمتععع  معععن كعععل ةانعععب ا حلظعععة إدراكنعععا وتقيسنعععا ، إّن 

 :أئ -؛ ومع  حلدايعة هعذا التفكعري واحعد   هعو ألحعل   رع     حلالوةود الدا   ليرعيا ، أئ حلعاال تتحم والتتعدد والوحعد ، لكعل  
 .تصي  أللكارنا حفة التتقل والصد  والتقتنية - تقيل الوةود الدا   ليريا 

 

                                                           

، (م4001)املركز القوم  لسلمجة، سنة . ، ترمجة دمد عس  التريان، تقدم زك  جنيب دمود، القاهر «البراجماتية»(: وليام)ةيما ( 54)
 (.242/ ص)

 (.240/ ص)، املصدر نفس ( 54)
 (.234/ ص)املصدر نفس ، ( 53)
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 معععن 
م
نعععا سعععنقف عنعععد حلظعععة حانعععة تتجسعععد يف دععععوى ععععدم أن   هنعععااليمعععث  اوردعععاالنتقعععاأ حلععع   اص معععن  عععتأ هعععذتَحعععامل

عع وحلععأن نتععرب ،احتكامنععا إىل رغياتنععا النفسععية ععين أةععد  أن عع إال  ا مععين  هععذا تنالض عع ولرمبععا ييععدو ا حقيقععة،عنهععا كأّن  ا عسععي رب  نفسعع  جمم
 .وما هو نفس  ،تذكري حلالفر  حل  ما هو رتورئال

كمعا  -  رعتور مث يتمل التقل عسي عقسنتها، إن   ،د  يف النفا ليتيتها اادراكاالنطيا  األوأ الذئ حيلك ه لال تور هو
ع يتعين أن  مم ا    ىالة تدل  حلنا لسيمث واالكت احموال ميكن لصس  عنها، إن   ،ميا ل احلقيقة -لسنا  ا يف غمعر  حعاحي  هعو دا م 

وتتسععن حلعع  عععن  ،مععن هنععا اعتععربت احلقيقععة هعع  مععا نتععرحم حلعع ، أئ مععا تترضعع يسععزم عنعع  الت يععري والسععريور ، مم ععا  التمععل واألدا 
 .املضمون ال امل لكل ما هو هو ليمة يف حياتنا :عن  وليام جيمسا كما عرب نفسها، إّن  

معع  الطريقععة الرباغماتيعععة  يتتععارحم كمعععا هععو متسععوممم ععا  التتصععب والفردانيععةمثععل لنععا دالعع  حيمعععل ورا ب أسععيال لي  النفسععا أم عع
ملفهعوم ال عتور  جويمسوليوام نفهع  سعيب اسعتتماأ  معن هنعا ،إخل ... لينعة ومرنعة تقيعل اال عتتحم والتتعددىريقعة حلاعتيارها 

حلينمعا الثعاين يتعأرة  يف دوالع  ال عيض ليسعو  احلقيقعة،  أسيال مترلتع حسة ترحلق حل  الوال  و هو األوأ  ألن   ؛ من النفاحلدال  
كعان النفسع  ال   :لوذلأ ؛أنعي غايعةو ا هعدل   يقعةواحلق لتسع العه جتتعل اوالوالتية ال تتناسب م  ال صصية التمسية والتقتنية 

 .كما لدم ل  الفيسسوحم األمريك   ،خيدم الفكر الرباغمايت عسي األلل ليا كال تور
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له  ت ل  لتمقيق حمتها أن تكون مطاحلقعة لس ع   كمقيقعة؛ مبتعىن أن حتعاك  األلكعار  ؛ا ليما يتتسق حلصمة ألكارناأم  و 
 داكععا  التععارحم لسمتععروحم حلضععرل مععن التوليععق واملطاحلقععة، مععن هنععا أحععي  لسمماكععا  متععىن األ ععذ احلقيقععة، لمععا احلقيقععة إال  

أو ىييتعععة احلقيقعععة مهمعععا كعععان حععع ريا، مبتعععىن أد ؛ أن آ عععذ حلتععع   حبسعععيان كعععل تفصعععيل معععن رعععأن  أن يقعععرر يف حلنيعععة الوةعععود
لعن يتعود عسعي أحعد الطعرل  مم عا  االعتيار حل  الفكر  اله أمحسها واحلقيقة املستقسة عين لدرةة أن أحاوأ التوليق حل  األمرين

، ( 5) «متحدة م  الحقيقوة والواقو للدعوث في عالقا  »لاحملاكا  هنا تيدو كوحد  تدلتنا  :وبالتالي ؛حلإغفال  وجتاهس 
عع ا تتععين إعععدادنا تتععين إعععدادنا ادراك ممكععن، ا والتعع  حلالفتععل، وأيض ععومنعع  تتقععرر الفكععر  الصععميمة ليمععا تتععدنا ادراكعع  إدراك 

لاأللكععار املمكنععة التمقععق . الفكععر  الععه تععوح  حلإدراكععات ممكنععة أ ععرى لععد ال يسععتطي  املتمععد  متنععا أن ي ععلك ليهععا :أئ
عع يععل الفتععل؛ حلععل إن  توةععد ل ا حقيقيععة، وةودهععا كععان نتيجععة لصععريور  مععن األحععدا  واأللكععار كانعع  غامضععة حلااضععالة إىل أّن 

ا معن االعتقعاد يصعدل  املعر  يف حلظعة متينعة وهبعذا تصعري احلقيقعة نوع ع ،لكن حلفتل اليداهة ولتع  لعإلدراك واكتسعي  وةودهعا
مععع  نظريعععة احملاكعععا  حيعععث تتطعععاحلق التتلعععات  جووويمسوليوووام عنعععد هعععذا اجلانعععب سعععيكون  :إان. ا لععع  الرضعععا واالرعععيا دققت ععع

عالقووة أجووزاء تصووورية اهنيووة موون عبراتنووا »تتتععرب  احلقيقععة يف حعع  أن   .يهععب لنععا لععدر  عسععي التنيععؤمم ععا  اخلارةيععة والياىنيععة
ب ور ي  مو  تفاصويل محسوسوة إبوان حودو ها هي التي تقودنا إلى تفاعول ( الحقيقية)واألفكار الصحيحة . بأجزاء حسية

 .(55) «سواء أحاكت هذا مقدما أم ال

هنععا متناهععا ها ألن   ؛(التسععوم)واملنطععق    الععنفا األمريكعع  ال يوالععق عسععي داكععا  مععن زاويععة اهلندسععةعجنععد عالِعع ويف ةانععب  ععان  
 «ا نمواجيوة عنود الخوالقهموا تحاكيوان أفكوار  وأن   ،د  ب و الهندسوة والمنطوق ال فلقد افتور  أن  » ووليفتها التمسية سعتت ري

 ،لف  الطرك األوأ لسمماكا  كان  ه  مطاحلقة ما يف األههان ليعيان، واان سيت ري املتعىن إىل نسعخ ألكعار اخلعالق ،( 5)
وهععذا اجملععاأ جمععرد وغععري دععدود سععينته عنعع  تتععدد يف األرععكاأ وهععذا التتععدد سععيتود حلالت ععكيك يف األىروحععات ليمععا حلينهععا 

 . صوص يف رك احلاضر منها يف الساحلق عسيها

مث هنععاك حععنف  الععث مععن احملاكععا  وهععو داكععا  اخلععالق، وليسسععولنا هنععا ال يتععارحم هععذا النععو  مععن النسععخ مععادام يقينععا يقععدم 
لإن كانع  حعنتة االع  مطسقعة و احلتعة لعإن كعل عمسيعة داكعا  هلعذب الصعناعة معن رعأّنا أن تفضع  ىريعق املترلعة  ، ه عمسيةنتا

                                                           

 (.254/ ص)املصدر نفس ، ( 52)
 (.253/ ص)املصدر نفس ، ( 55)
 (.253/ ص)، املصدر نفس (  5)
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 طريقوووة واحووودة للتفاعووول مووو  الحقيقوووة الواقعوووة ا، عمليوووة المعرفوووة ليسوووت إال  يقين ووو» :جووويمسوليوووام لعععذلك يقعععوأ  ؛حقعععة
 .(57) «واإلتافة إلى نتيجتها

مفهعععوم احلقيقعععة خيتسعععف معععن ليسسعععوحم إىل آ عععر، ومعععن حقيعععة زمنيعععة أل عععرى، معععن هنعععا كانععع   أن   نعععا نتعععرحم كيعععفأن   ال رعععك  
ا سييل معن الت عري، ومعن  عتأ هعذا تكعون وهذب التجرحلة تترحم حقيقة أساسية ه  أّن   احلقيقة مرتيطة حلتجرحلة حياتنا اليومية

ضعمن رعرو  وحعدود هعو لكوّنعا  اى عة يف  كل جترحلة وكل وةهة نظر نالصعة ولتعل السعيب الوحيعد يف ةتعل احلقيقعة تنمعو
فووي » :حينمععا لععاأ الععذئ حظعع  حلاهتمامنععا   الععنفا والفيسسععوحم الرباغمععايتعلصععد عالععو ، مععن مثععة كععان هععذا هععو مععرام ال الععب

. ( 5) «الكوون أن هوذا ليسوت أبودا صوحيحة تمام و ؛هوا تنموو بتحديوداتنا وإيجاداتنوا الفكريوةالواق  مون األمور يبودو أن  
عع   ،لكععل حقيقععة هعع  رهينععة لععروحم ورععرو  إنتععا  ،تتععأرة  حلعع  اخلسععق كإحلععدا  وااوععاد كمهععار  واسععتقامة لسمععنهها حقيقععة إّن 

ع اكذأنعلعإن حتقعق هعذا السعزوم عنهعا  ،عسي  من متعىن كما ه  ما تدأ   ا حقيقعة نفتيعة، تيت ع  رع   وحتققع  ميكعن وحعفها حلأّن 
ععن ىريق تقدم نفسها كمقيقة لاحلسة لستجاوز، لكن معا وتع ا لعدم  حلع  ىيعات موضعوعاهتا ل منهعا نفتيعة حعميمة هعو أّن 

 .حسوال اركاالت راهنة لتصرها، أئ هبا مت االنتقاأ من دا ر  أضيق جملاأ أرحب وأوس 

النظر يف حاةتنعا لإلميعان حلفكعر  متينعة، وهعذا ااميعان دعدد حل - وليل كل ر   أوال   -هكذا تت  عمسية اليمث عن احلقيقة 
وكيععف اععر  مععن  ؟لسوالعع  كيععف هععو ةيسععزم عنعع  إدراك وتوسعع  يف املتععارحم، مععن هععذا اادراك ويف نظععر  عميقععمبقتضععي ضععرور  

لنصعر  معن  ،أحعادئ حلقعدر معا هعو تتعددئ ،ديرعدلع  حلقعدر معا هعو كانع  حاةتنعا ملعنهه عمسع  و  ؟األزمة العه يقزمنعا ليهعا
 عععن ىريععق ميععادئ هعع  ميععادئ التفكععري اخلععرو  ال يععت  إال  ، وهععذا «إىل لهعع  األزمععة أزمععة الفهعع  مععن» مععأز   هععذا املععأز ، إن عع

 .النقدئ

  

                                                           

 (.1 2/ ص)املصدر نفس ، ( 59)
 (.5 2/ ص)، املصدر نفس ( 51)
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 :على سبيل الختام

ووا  نخلوو  ا مبفععاهي  االتفععا  والتوالععق والععه تععرتيق أيض عع ،م ععرو  الرباغماتيععة هععو مععرتيق حلنظريععة املتععىن واحلقيقععة أن   :سووبقمم 
حيععث يععت  النظععر يف رععرو   ،وليووام جوويمسواملت مععة والصععد ، لمرةعع  الوالعع  هععو أسععال حلنععا  النظريععة وإن ععا  املتععىن عنععد 

كطريعععق  عععو إنتاةهعععا   ، ععععرب اليداهعععة وتقريعععر احلقيقعععة واالنسعععجام املتمععع كعععل هلعععك ال يتمقعععق إال  . هعععذب احلقيقعععة ولرولهعععا
عععإمعععن حيعععث  ،التتلعععة حلععع  الفكعععر  واملوضعععو وتأسيسعععها والنظعععر يف  وإدراكععع  حلصعععور    عا تنعععته لنعععا املتعععىن حعععوأ هعععذا التالعععّن 

 ؟ له  األزمةوهبذا كيف ينج  الفكر النقدئ يف إ را  احلقيقة من أزمة الفه  إال  . تستمضر اخلرب  والتجرحلة ال تورية

ال يلوزم أن يخوو  الجديود »املصتسفة واملتياينة، لالرباغمعايت  ولقد مت النظر يف أنظمة احلقيقة وأدواهتا من وةهة نظر روريت
ق بالتصوور المفهووم يتعل و وألن  . هوذا العبوارة هوي مفهووم عبتوي وال طائول مون ورائوه ألن   ؛الصراع من أجل كل الحقيقوة

الرباغماتيععة الرورتيععة هلععا  ويتضعع  مععن هععذا أن   ،( 5) «الموورآوي وبووالواق  المباشوور، ولوويس فقووط أحوود أوصوواف هووذا الواقوو 
 :او اني و. يف نقعد النزععة املاهويعة وهعو مولعف ي عارك حلع  رورتيرباغمعاتي  آ عرين :ال  أو  انتكاسات عسي نظريعة التواحعل تتمثعل 

 .(1 ) الرباغماتية عند روريت تزودنا حلاستتارات ا تيارية يف تصور التواحل واحلقيقة أن  

 

 

  

                                                           

، حتع  إرعراحم دمعد سعييت، ةامتعة دمعد «النزعة البراغماتيوة الجديودة عنود رورتوي»: أىروحة دكتوراب حلتنوان(: الذهي)م روح  ( 51)
رعععتية الفسسعععفة وعسععع  االةتمعععا  وعسععع  العععنفا، وحعععد  احلدا عععة ولضعععايا اانسعععان اخلعععاما، كسيعععة اادال والتسعععوم اانسعععانية، الرحلعععا ، 

 (.414/ ص)، (م4002)املتاحر، سنة 
 (.414/ ص)املرة  نفس ، ( 0 )


