
المحمم!لركأهـلمصبمهت-ى.م
لف!ديص-

!ر3لوصمحر!ي

المذإهببرا-لصدارةمراكزأحدتشغلتزالولاالضيقةكانت

الفهـرتطورمنعامالفيمناكثرمدىعلىظهرتاتنالفل!كية

موفىعتزالولاكانتالمشكلةهذهانالىالاشارةوينبغي.البشري

الناسأوساطوفيبلفحسبانفسهمالفلاسفةبينفقطليسنزاع

الحقيقةا!نرىالبثريالفهـرتاريحاسترناماواذا.إماديينا

فيفلسفاتال!يقةكانتا،ثالسبيلفعلى."ختلفةأنحاءعلىفهغت

(.م!07؟-134)وأبيقور(.م!037-046)ديص!يفس

معوانسبامهاالمعارفموافقةتعني(.مقي55س69)ولوكرتس

322-384)ارسطوطاليسموقفانكما.الاشياء،الموضوعات

مفهومارتبطهد.لهاه!لاءلفهممماثلاماحدالىكانمنها(ق.م

بصددانناوطالمأ.الذاتفيلذموضوعصحيحبانعكاسلديهالضيقة

-365)بيرونالىيلاشارةمنبدفلاالاغريقالفلاسفةعنالحديث

علىالضيق!ةء*هيارانكرالفياث"بااووهباد41؟ح!(دهـم275

مطاقة.بصهورة"مسهاال!كأي!قةةيأساس

وؤيماوالفرنسيونلا.دهـليزالفلاسفةاحتذىالحد،ثعصاوفي

نفا7المذكورينالفلاسفةحذو!ام872-4018)الالمأنيفببورولغبعد

(م1771-17ا5)هيل!ليوسعابىلى!ف.للحقهيقةفهمهمفي

ليبنتزان4كم.البشرإ"الاحاسيسومضمونالحقيقةبينماويورباخ

هـسعالعقلي"الموء.وعاتااتساقاحققةااعتبر(م1646-1716)

بالمثالية.ا--ملفلسفص4العامالطابعانمنالرغمعلىالافيء

موصوفىب-ااعتباره/مكنللحقيقةازوسفة5إولاءفهمكانواذا

ويفنبر،والذاتيلآبالمثاليةموق!فهات!صفاخراتجاهظالرفقد،وواقيا

علىأكدؤقد.لاتجاهووارائد(.مق141-481)بروتوغورس

وصارا+لجاههداطوربعدوفصما!الاشب،ءجمبيعمع!يارالالسا!)اى

اتفاقفبمتكمنللذاتخاصيةانهاعلىأحقيقةاالىيخبرونافصاره

مشروهـةفيرصفةأو(كانط)القيليةصورهمع،ذاتهمعالتعير

.(اغسإن،افلاطون)المثاليةلل!وضوء،تنيةز"4لا،أزية

بالغريزية.الضيقةءئاصارهاموقفاتصفأخرىنزعةوهناك

(م043-354)اغسطينالفببلسولىاللاهوتىثحعاالوسيطالعصرففي

نانجداًلحديثالهصروفي.الصاىقةوالا!ىدماوؤاهيم!طرو!الى

جامعةفيافلاطون،روالصواتباعه(م16.ع-6(1915ديكارتراي

اغسلإن.القديس-فيهلمامماثلكمبردج

الالمأنيةالفلىفةاناللجالهذافيبالذكرجدررهوومما

38

باض-،قت(م18ا؟-1762)فبختهمناب!داءقامتال!-"بمة

يقول(م1831-.لأ17)هيغلكلانفقد.الصث"ةمفهـومالىجدقي

ادركفيلسوفاولكانانهكما"ولذاص9!اداتهافيحقيقةالفلأرة"

شيئاوايستالمعرؤقىتطورفي؟"!ك!س!كا3!عمليةنممثلالحقيهقةان

الابد.والىمرةاليهزصل

اننزعة!للأحظهـ،لنالعضالقرنواواسطالمنصرمالقرننهايةوفي

اقتفتاذ،ؤالوبرودإبئ.كبرىاه!بيةالحقيقةاولتلاعقلابلآفلسفية

هـ-نع!بارةالح!""انرات،(م1855-1813!كيركيغارداثر

الح!بقةعارضستانهاذلكعلىزد.لنفسيااشخصيةالوضعصورة

فلسفحةاما.بالحدسالوجودتبلغالتبمالذاتيةبالضيقةالموء!موعية

عنعواطفتعبيراالحقص!قةفيوجدتفقد(زيمل،شوبنهارد)الح!ياة

*عينة.عقلانيةلاوحاجاتوانفعات

اذا"-بئ(االتجريربة)حر7اتجاهضقتق!مماالىوبلاض(فة

الممل،اننرىسالارر-ل!بيلزطكدالمجالهصافيالمكاسببض

التجريبيقىانكما.الذاتلاحهاساتالتفكصرموافقةا-قبيقهايعتبر

كأاضجرلمص-ساضروبمنصربوو!أتيا(المحدلةالوصه.قى)لعلميةا

ارز:--رةامعاملماموضوعاتاتس،ققةالحقصفحوى2تصرتاالذاقيكأ

الانجبرالتحلصليوفي(ونبيراثضليك)الفرديصصةللذاتالحسية

معين.ؤظامفيبينهافيماالموضوعاتانسجام

المذهبيسو!ماوهوألا!4التغافييميرلاآخرا"جاهوهناك

لفببلسوفا-لم،لها-"مؤكد-9حهول93+أأ5*،اأ؟+قيالالفا

ناعدىكارنابونصي!ره(م1291-؟185)بوانكاريهالفرنسي

وحتى.(مثروطا)ااتفافياطابعايحملانومضمونهاالحقيقةتعريب

تبدوالحقيقةانالىالاشارةمنمناصلا،ماحدالىالصورةأمحعمل

يهد(او،هارقمان.ن،يونانمار.ج)المعاصرهالموضوعيةايةللمثاوفقا

خاصا.عاضومو

فيمصناحرةومذاهبمتضاربة7راءهناكانلنايتبنتقعممما

ه--ذهفيج!مسوليمفيلسوفنانظروجهةم!اولكن.الحقيقةفهم

تحملاممناؤضةأمالالجاهاتهذهأحدمعمنمصجمةهيهل؟المسألة

تلفيقيا؟طابعا

اثرفالسابقاللس!ف-يلفكراانالقولينبغىبدءذيبادى!

اتسمللحقيقةفهمهانمعالفلسفيةجيمسوليمفزعةفيماحدالى

وليماناىاالاشارةمنبدلاوهنا.الجهـعهكلجديرهب!مميزات

البراجماتيةمؤسسوبماراءالنفع!با+لجاهمباشرةبصورةتاءلرجيمس



الفادي"اجتو(عاتفيبيرسقرآم1872عساممنئ.بيرس

قوبصة))مقالينشكلعلىسنواتبعدنشرتقريرا"الميتافزيقي

بالملاحطةصديرهووما."واضحكأأفكارنانكل،ـلكيف"و"الاعتقاد

للفدمعف-قىالاسه،-بئالمبادىءجميععلىاشتملاالمقالينهذينان

.الانتشارووا-عةناؤذةتصبحانلهاقدرالتياذراجماتية

افكارهـنتكونقدللبراجماتيةاككلريالاساسانالقولخلاصه

الاتية:النلاثبيرس

..داتينغس،نيلرضاتحقيقعنعبارةالتفكير-ا

.الهدفاىايوصلناماتمثلاحقيقةا-؟

العملبخةنننائج!اومجموعةالاثبباءبينالفعليةالمطابقة-3

الحسية.أو

قطويرالاهي.،،جيمسلدىالحقيقةنظريةانشكمنليس

(احقيقة؟جيصسفهمكهف:التساؤلمنبدلاوهنا.بيرسراء7

نابيد،لكثيرالشيءا"اًلحقنمة)"موضوعفبماءيمسكثب

وتحد،بىحصريرمكنذذكمنوبالرغم.والغموضبالتناقض(تتسمآراءه

فبه!غالبايصادلأفومااهمهاانالا،تعاريفعدةأوردؤقد.فهمه

التالية:التعاريف4ااعما

للواقع.الفرةمطابخق!ةعنعبارةالحقيقة-ا

.ال،ملءلمىالقصرةهيالحقيقة-ا؟

.والارتياح!الرصالىيدسهوهـ'الحقيقةس3

النجاحدالفائدة.يحققماالحقيقة-(

.النثتاوالتحققعملإلأعنعبارةالحقيقة-5

.الاعتقادارادةمعتسصجمالحقيقهـة-6

الكلاهـيهيللحقيقةضعر،فاعنيتخللم!!هسانيلاحظمااول

هيالاغرإقيللفيلسوؤطبالنسبةفالقيعة.ارسطوطالبيستعريفآي

اتب-قىباالامروكذا،الوافهيةالظروؤءمعالعقلفيماانسجام

خاصبكأاوصفةاحقهـمةا)):جيور!يقول.البراجماتيلفيلسوفتا

الباطليعض!امثالما،تطماألواقعمعاتفاقهاتعنيف!.افكارنالبعض

ىأمرتفسيراءـذايتقبلونوالعقلإينالبراجما-ديينوكلا.معهاختلافها

البراجم،تببةومء!ف!"السادسةالمحاضرةوفي.)1("ثابت؟كيد

-ؤاموسأييخبركمكما-اًل!ق)ءانالىجيمسيشير"للحقيقة

الصفةوهذه.بالذاتلدينامعينةأفكارلبعضخاصيةاوصفةهو

الزورمثلماتهاماالوامنهعاوالحقيقةمعالافكارهذه"اتفاق"تعني

.)2((4الواقعاوالحقيقةمعاختلافها

هـءالفكرةانفاقا!ابقولناالحقيقةتعريفانالقولينبعي

التعريفف!ول،وتجرإديصصوريتههـبفالامروامعفيهوالواقع

هدهبريمساستغلوقد.البعضلبعضهامناقضةتفسيراتيحننمل

))المطابقة"؟بنقصدمادا؟"الوافع(بن!نيمادا:وتساملإوضعيةا

الت-،ليةشررث"واءحملةيرسن،التسا،لاتهد؟كنيجيبواذ

:ويقولبرادليفبعونينتقدفهو.هيغلخطىعلىتسيراالتيالمطلقة

تاملهؤبيننجاىمنهالوحيدالموقففانالمطل!هوالواقعكاناذا

.مح،كا*"علىقادرةانهاطالمأصادقةعنه(أفكاراءتبارويمكن.فقط

كاملةفتصقىادركناهاوطالما،واحدظالحقيقةستكونالحالةهذهوفي

.كبيربحرفحقيقةستكونانها.نموذجهامثل،تعيرةعير

المطلقالواقعهـ!دامثلالىبحاجةمن:قهـائلابرضسويتمساءل

صدقعاىالحديثيدور،عند:قائلاويجيب؟المطلقةالحقيقةوهذه

نا"البراجماتيةالقاعدةنننذكرأنعليبايجب،فكرةأيةكذباو

بصء-لآسلممنااذا:.لقولفهي،لوفافيسؤالهاتسالالبراجماتية

صحهخةكونهايحدثهالذيالماموسالفرقهوفما،عقيدةاوفكرة

.351ص،6591،القاهـرة-الراجماتية-جيمسوليام(1)

.؟22-33؟ء!،المرجعنفس(2)

93

ربما()الننيآلخبراتهيما؟؟مرىءلايالفعليةالواقعةالحياةؤي

كيف؟با!رألاعتقادكاناداتحصلالتيحبراتاتلكءنتختلف

لآ،احصق-العور-4ةالقيونهيماوبالاختصار؟الح!قةسننتحقق

.)3("؟تجريبيامقدرة

جدر؟.ختلفعمليقىنتائجالىتفضيلاالت!الصادقةالفكرةان

ناءللىتدلاتفكرةكنبحالف!ءتحدثان*مكنالننيالنتائجتلكعن

لانذلك.وفى/ائهمنبدوىلاالفكرةبطلاناوصدقفيالحوار

أ:ااءمافييرث،هـناانأجلمنوا/ماداتهحدفيضروريالمجىا!سق

الطريت--قىافيا:يلميماحبمسيقولصرواوبهدا.تجاربناويوجه

نتائجهاائروا!فاءبتهبعككرةكلتفصير"حاولةهي...البراجماتية

.حدةعلىكلالعملية

اذا-العمامترةالوبر!-كأءن-امرىءلايي!حدثاذياالفبرفىما

دلك؟منبدلاصحيحةالفكرةهذهكانت

هـسنتعنيأذنفالابدال،تتبعهيمكنعمليفرقلمةيكنلمادا

بشانها،صصاماونزاعأيفانثمومن،الشي،نفسآلعملببةالوجهة

.الجموىمهلحومتاؤ"عؤ*!!!اع

ناوسهنافيإكونانعلينافينبغي،جدياالنزاعيكنأي!نما

.)((أخراوجانبصحةجراءمنيحدثن3وبدلاعملي،فرقاف!ين

مطابقتهايتبعلاء*رةأيبطلاناوصدقانالكلامهذامننفهم

ؤياكتإ؟بم،*هتازوراأوأاصمقأومعيار.الواؤءمع8؟اتفاؤعدماو

رو"يءواي.اواقعاءعاتفاؤ!اؤ،؟االحقيقةكلبيعةان".العملية

ؤ---!درفببةنتائنجاىاإؤديانالمحتمىلءنالواقعمعيتفق

.)5("(ر-ةالمه

فالواقع.بالواقعالفكرةهـ-لمةعنناجما)ضتاءبماخلاؤءان

روقيلةوالت-،وءاليهتسصننداىيجب/-اتيالاسالسهوا،وضوعب

الىاضف،وشخه"ياداتياوالزورالصمدقمعياراصبحوالاالعملية

وبهذا.النطرياألفكرمعاداةالىيفض!حالنتائهـجعلىالننركيزانذاك

النظروجهةومن)ء:إلمي!دإويجونهواخربراجماتييقولالصدد

الاشياءعنطرالمصرف"هوالبرأجماتيالموقفانالقوليمكنالعامة

الاشياءناجيةاىاألن!رواالمزعومةوالضروراتالاولىوالمقولاتواللبادىء

.)6("لوقائعا،لنتائجا،الثمرات،الاخيرة

ت-ذلالمب4طارقةاتصو-جبمسوليم.يرفضتقعمماعلىوءلملاوة

او-4يع،5.اواقعاعننسخة.لكونانيحسافكارناانعلىيؤكدالذي

اقصو!اانلاوصراحةبوضوحأواقهيةاالانعكاسنظريةألىيشيرلا

ا&ظرية.هذهضدالرءاحتصويبهـوالمطابقةتصوررفضمن

في،ألافىكاراريمفيلاجبمسانالىالاثارةالطريفومن

مماة41ءأن،):إك!لقالو.الواقعتحاجم!/اىرمكن،الحالاتبنن

راتا.لهء3ان)):!نلاويردؤط.((للمعوفةالح!قيةالطرائفاحدىهي

."ب!ق-حاكيهااًلمحسوسةالاشب،ءطئالصادقة

ء-دثانإضناحاكاةاانفيئا!جةالالىءيمسفكرةتتلخص

وءدإهـ-لآدئمنحوعاىمورز:ةغيرانرهاالا،للواقعالافكارمطابقةؤي

معالوافىعاتسا!4ان.واحدآنفيوللصلمقللمعرفهـةبانسبةالاهمية

نا-صدنبركأافادا.اصادؤ"اللافكارعرضيةخاصيةمناحمرمإيس

نأيجب.الت!جربةفيت*ملاًنمنبدفلا،اتواقعمعأفكارناتتطابق

اخرىوبكلمات.التجربةفيآخرىآجزا،اًلىجزء"نوتقودناترشدنا

عندأي)ء:دهفألحقيسنصة".حستكأنتائجا)ىتفضيانيجب

.؟35-351ص-البراجماتية-جيمسولبإم(3)
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هـمأ3أحمماح!..آ*.اول13ه4لاألا،5+هأ"لم.ا0،!03لا.(5)

44*هوله'ا108'.م3.كا!

الفلسفيةالمذاهببرمقاكلتمجموعةسالصثرينالقرنفلس!فة(6)

.2(0مي،ا369،هرةلقاا-ةعركالما



اءسددةلمة511،5اقبماواعالكلتص!-فهيااًسماتصبح(البراجهإتي

.)7("الخبرةؤجمما

مفهومالحقية4ةههون2لعنهاممابرإنباتئ!كلا!هلاعاىارودرةاان

ته:جمهولتقواواانب!قيدوركمل!س:مضإهما.إهاقفعلا.برجسلدى

20(دواكهباراتامنل!جمارةا:بةباالستعو،أ"،ؤب"صادق""!لمه

يأت!ميىال!ءلعاىوالقدرة،طاةالمها*:،تةاعمللمة!وماىاتوجه

هكنة.3أموافه"بئ،دؤيةأمفيزياشبةاكانتهلالمهأشكال

و؟ظضيبنجاحاح!لاءلمىقدرة،دفةالمهالافكارانفيءواءلا

منناجو"العملعلىالفكرةقدرةانبيد.والا-ت-؟نالرضاالى

حقببفسةالفكرةتكونانمن!،صيؤلا.شيءكلوفتلأولاصدؤ!ا

هـلمىق!رتهـ(على،بعترولاالفكرةص!!قلانذلك.ثبراحت!ملكنى

الصديلحددال!ي،والموضوعاًن.بالموضوعصلض،!علىوانو"العمل

تلاتوناًنبدلادؤلآالصطالفكرةان،وف"لفثلاادياو.إبطلاروا

إ-سبهنح!اواؤءامعفا.-جامها.عاجلاام7/جلاا!ملاءلىقداروة

."مرضهنتائجاىاوشبؤسالعملعلىالقلرة

عمدءا،الموضوعوبصودنبئيرلقررجبى!انبالذكرلجد-روا

ء--اىقادرةالفكرةلكونالوحيدالسمببهو،احقةاالفهـرة+كده

المببهو،"حقا"ا!كرةاتؤكدهكمالشيءاوجودان"بنجاحاهملا

زها*)8("بئجاحتع!ملالفكركونفبلهـاحمرلاحالاتؤيالأإوحيد

العمل.علىف-كرتهايهصالفكرةصولا!اىا؟مثمببرماسرء!!

.)9(ؤقهـ"أعمالهاصحتهااوالدرةحقب!قذةستةنبحيجئذ"

مما،الواؤءمننممىخةنكوناناثون"*ملالفكرةانوباخنن!ار

ناج!صى؟مترف!ذلكعلىوبئاء.دائمةبصورةممكنهـةنجبرالمحاكاةان

وبالت!الي،معهالات!فاق،الواقعع5المطابقةهو"الناج!حالهمل"

نا!قولشيلرارا"؟جيمسيقولا.الخقهقةدلالةث"مملالذيهو

وديوي)ء:قائلاو؟ردلى.)01("بىديو،بولاذياذافىهوالحقيقي

.)11(""اكفاعا(اوواشياءارضببمةتعطيماءـيمالحقهقةانيقول

حب،ةؤبا*ملاءلمىقادرةكأ"برةافكاراسئاكانجداالجلب.ن

وتحفقالسرورعلىوتبع!ثمرضيةنتا"بمالىوتؤديالخاصةانالانس

الواقعمعتسمجملاالافكار!-ذهمثلانبيد.الذاإىالزفسا

ول!حينهـ،فىالعهرءلمىقالرةفيوافكاراهناكان3ما0الموضوءكب!

-وردا/ودفاعرما.!هدقهامنبالبرغم/،)ورودمظرهشيق!راىاتقود

أودىؤقد،دلكءلمى"ث--،لأسءالاكوررزيكوس"5،ا-ماعنبرونو

اوتاىاوؤ؟دهبرصاتهاثءه"!اصولالارءىد؟راردظهـإ*عندؤ"عه

.روءادطحاتءنولصقى3،ؤحرؤا

ار!هـقتعبرفولاتحددلاص-*ىمنطاقاتان؟أؤولىصمهىة

الىبناك!تفضقدالصإدق"عيرالافكارلانوذلاث،""وضوعبصهورة

علىقادرة-كونلاقدالصادؤةالاؤكارانداكعاىفيد.مرض"لآنتائج

وهذا.ورغعاتهوآوراله"لامانيمحقيقةوغيرمالشخهرجمةا:-باالع.ل

تظ-صرداوحقيقهـيعهر!وء،ءإىر-ويقدالبراًجماقية)ءانإكل:ي

.)12("حز.ةء،!وما

الاعتقادارادة4"ىصث/هـخلءصده،وزرجملو،تتضح،آلض،ءكأهـدها!

لانى4-تقدهانرناحىنما":ءقيولث!و.ا-ةج!ةاوف-"برفي

تقربانها.أصيقةا-حرإفتماماث"ء"ا!ارةا!ده."لضاأحسن

ناالتعريفذاكوفي.."نهضقدهان/لنا،:ءض؟ها:لااقي9ااكل،.اءهـ(1

ابد\دنهض!الا):اهضي%أ؟لا.عرابةاوارر+ت!جان/أي،كمء4أحدل!!

؟نمتقده؟ن)ضاأحممهنهوما

.19ص-برمالإءفابراا-جبمسلجامو(7)

363ص،المربرلع.ض(8)

.؟36ص،المربرءزء-!(9)

.275ص،ا(لمربرعز"اس)01(

الصفحه.ونفسالمرجعنفس.)11(

هـ3أ19+،*أ.5؟.+!همأ+ااسحا،4هأولهأ.لأياء)ء301؟يام(ا؟)

*!لا535،ع1كاوا(.!.50

وهـا،لناأحم!نهومابفكرةنحتفظانءندئذوسعنافيوهل

؟باستمرارحدةعلىكل-مضفرديناناوحقيقبصحيم!و

.)12(((تامهـةموافتةاوافقهاوازا،لا"قولالبراجماقي"ان

تعدوفهي.للحقيقةادراجماتيافهماجوعر*كمنبالذاتهنا

اىاأضف.مطلقةذاتيةظاهرةالىجلوتت!الاعتقادلارادةتابعة

لهاصلةلاالتبتلكحننى،دوافعث،إ"."قلانيالاطابعاتحملانه!اذلك

هذهبصدفىللاعتقادكافياأرر،ساتفكلانرمكن،قلوالعبالضطق

فكرةننكوكبمذأكاوا.شيءبوفىانعتقدانيكفب.تلكاوالفكرة1

حقيقي.هوماعن

اةحبفبتصادؤءالنفسانيةالعملياتهدهمثلانؤبثكلا

بف،وحا!ضا(لرغبتتلبية،نمت!قدمان،درافليس.لناسابعضس

هـنودضلا.وأنتمباههاالحقيقةءنالبعدكلبهيدةموضوعاتصدق

التيالاؤكارمنكثبراًا!علىيشهدالتاريحفان،لمالنفسعانيةالعمليات

اعترتلثاوابرلىسةلهذهومفيدةذاكأواحاكمالهذانافعةكالت

حقسة.

هـنكثرةالىوتفصيالموضوعيةعلىتقضيالحقيقةذاتيةان

علىطن!-كد،بالبرضاي!ددالفكرةصد!انيقولاذمجههس.الحقائق

ىء44الرضسيفهمونالناسانيعنيوهـرزا.ذاتيمصطلحالرضاان

الرة،،تح!ة،التيالحقائقفبالكثرةتنجم!،ومن.متبابنةالمخاء

يفالحقيقةعنيتحدثالبراًجماتيان.الناسىلدىالغبطةوتبمث

صيئقىثبللحقائقحسابهوللحق!بقةحسصابناوان"الجمعصببغة

والاقبرارالحقيقةواحديةعنالابتعاداكلاما!ذاملأدى.)14("الجمع

المتطرفة.ارزاتيةامنأساسعلىالحقالمقبكثرة

صضدا.تصسنعالحقيقةانعلى?مسالقكدآنفاذكرهلماوتطويرا

اسملنا؟لنسبةالحقببقةان".في!امكئونةللفكرةصفة2يستفهي

...الخوالبوغوال"روغكااصء"تطوراالتحقهبئسبلعاكألىداجمبم؟

لانايضاطلثهافيويسهتبالحياةآرتبطاحرىرربلأسماءؤهي

.لمجزدطلبهـ!فبالسى

الخبرةسياقؤ!يوالقوةوالثروةكالصحةتطماتصعفالحقيقة

.1()5"ومجراها

ما.لفكرة3يحداالحقيقيأوالعقليالصدقان":قائلاإبردفو

?حب!-كأتجهلمطألاحداثان،حقيقب-"اوص!ءح!ةتصبحانها

وسهبلأ:،حدز،ا(واؤءفبيكونحقطآوصدقهاان.حقيقيةاو

.)16("ن!"اتحلإقعاىالداباقامةل!بيلوهوالا

اواة?--نافيهووصد!ها":ياباء؟!ؤكدخر2موضءعوفي

سجبسل،4،،كفاثبات!،سبببلوهول!،ى:صل،حمدث،الاوربر

.171("برئتها

،الحقيفةنظريةؤ-هـ-س؟مجانباالىجه!رينتظلىوهكذا

الاخيرةلان،ظراالتثبتبمىمامعالجةالىيئضقلانهأخرىودكلمات

الحقيقة.تخلقاالتيهي

الحقيف-الىقيبالنسالامميةمنكبيرجانبعلىالحقيبئان

)18("النتحقبفسبيلتبداؤكرة؟يةعلىأفياالداالسمية"!ؤصحيم"

لبصتوانهـاور8!تتحق!لمالعبارة،النظر-لأ1،الفكرةانوبما

صدؤها.نصمعفازض!،الفكرةمننتثبتاذاًننا.كاذدةولاصادقكأ

ال!لأرة.صووالىبفضساالذيالاساسبئاحاملاهوالتحقق،فالتثبت

يؤ"ضهـا-!نتفتانيمكناوالماضيفيم!ققةالفكوةتكونانيكفي

موكنىاأوؤءا-،كانسواءاكمبتان".صادقةكونميالمهـضقبل

)13(

)14(

)15(

)16(

)17(

)181

.201-101صي-ابراجطتةا--ممى!ولص،م

.257صالمرصهـ،نفس

.58؟-257عى،المرجعنفس

.7؟2ص،المرجعنفس

.352ص،المرجعنفس

ها؟؟ص،المرجعنف!عي



.91()((العقليللصدقالدقيقا(مىهو

برهـبمبعمند!عخصهـ--ل.،ت!"قانافروريامنلب-!4ازكما

"ا--ن.(-بتودأكالةكرةءدهءنفيحق!الشخصؤ!دا.الركا!

تدما4ءضهبدلا،اكاوالةكرةهـرزهتلمحضان.ا-كدواوهكذاالف!رة

التجربة.وببنصفقااءتبرمابينقناؤض/خدث

زظ!ا--،مءلمى4!!"ءظفىالاءرواؤعؤيلأته!تررآحجبور!قةأانإ)

.!ء،بوؤزرخألافةإنبر:فيكأبالر(بريلالتأ)ال-.ئة

"هاما،شيءآيرةحدا!،لادامء،"تصرؤط"ومعنفدا):،قؤكارزا

دلككلانبهر.أحىدإرفف،لمالادامماا!قداوراقتصدفمثلما

ذدىءبماىثبرت"ئن،،،مكاىفيلوبر"وص"امبانمرةآح!ظتالىيشير

هـ4لي!ىمالينظاماي*ضملتماما،بدوز،(لمي!كلوضبناءهااوالحقيقة

تح!ق!ظ-صكأؤجملوأزا،لا،رولياتح!ق!:لآتفأ."الاطلاقعلىرصيد

.بب،فيماآحقائقاونتقارضنتد('ولفنحن،صراوهلم،بمخرلامر

عرمححمهولسهماهول!كأبطريقةاهـلبلاعل!8!يقوم/القيإمتقداتاولكن

.)02(((كلهالبناءؤوفهايقومالنبىالدعائمهي،ماشحص،د

2ـةنط؟هحقاأنمي!2يؤكدء:هـماصئعاىصيمسانؤىمراء،

نمىضطيييم؟:،فاذا.للتققو!"دلمةخا.%صعةتكوىاى-جبز*:ضاهااقي

،للأواق-عافكرةالطابقةرلمان!،،المموموبر"ءلهى،ا!حقيقةتعريئء

ور-إشرةعبربصورةلاختتس!لآ2خاءبرء!بقةيةامليرقيلأال*امفالى

!نيرد.*لاؤكرة!"!قعلى"بورانإهكنلاآل!هـإثان.الاؤل!ءلمى

.وا،حؤنئ"المت!ب!"ا-نإزقاءحبرت*اورللهمفاله.!د،-،ور:،!"ئالتص

ال!كهبئقىهتعربر"ط"قيضجؤآلابرزءا)ننصقيفاىيرضصنؤمدمروءا

عطج!هالىشع!تء!لآنيجبالحقيممةافيي!ءيال.ف!ي!هـ!اهلوإكن

،المنن!حكؤؤ،صاضعهوماوزةدترةزةولء8،لة--ق!ا?ا-قىان.ململا؟لضحةقا

ص"هس(ؤا!ولمدا.الضحه!مضو!الى"ثت!"رتفماءه:ىداتفوي

مفهم-!وناىارانبقىبرئن!يرانأة.،وءقطر،رانحؤئدقاءاحةة!اذ

كأ.احق!قيافائدةاوالمولءلمىالقيدرةاىا،المرق!

ا'!كيمةؤا"-!ةواكن،(!لاف"انب""ةيدةدةكأاءطاالم!رؤقياىحقا

خىهصالالفمن?هووواوشخصاأىاهالومأفمن.صدق!امع!!طاليلا

اؤ*-،داانإكأءاا?لمومانه؟ه!.خاط!ةأؤكار":مي""!مةالمنة)خقق

ء.--أشةاوهف؟دةعبرتم!نانإ،كنللاشه،ءا،شضوعهكأالحالةزركس

ا!--دةطواالمن!*ةبىالقاؤمار:راعأهـت.مةي!كأاجتهإء*بئلدوائر

قىء:**-لاررظراالؤ،ئدةهناحؤجقةازهـ!"رءسوثةعاىبرهانايرءرز-ر

كأ5ا3زو،-ءهـلطالىبرا،ر?برانه.ا)ءكسا-بطوص!ت!،ءىناجم!العكرة

مفبهـةا!و،"جيمء-!إقولا.اص8،نهةالجمر"م!لطكهاأهـةفابكلمةصدق

.(؟1)،(ة"فيدلان!،بزءكأصت18زا"أو"*نمةحىصلازها

كألاحصقيءؤ-ا؟ة،،همزا،ووقانحا،لبرجمومسارأتكرباوالجدير

لاىظلىاصادؤلآؤ،ن"ناؤ*نمةالدير:-"الاف!اركانت!إدا.الدينعاى

الصهـدرب+!ا.الة،ئدةاىا(ؤدياحقبفةواقةالرقبتفت!رةىالفائدة

ؤ-واؤءمةا،!اراللملارو،،-بئالاؤلآارءبننتؤادا"ثيرايمابرجم!سيقول

"براجه،زء-قى.،ل!-جمةص!-ت"افكا-ؤ"يالمرسوسةاولموسلح-اةا

!ء؟واثءناكثوحدأيالىاءا.ال!دهذااىا!،ؤء"انهاب!ش

الا---رىبر"ل!قا)قعلاؤ،ت!"ءلىكطيابرتوؤءطأوررفدلك،صحيح!

.)22("ايرض!ابهـاالا?رافبمبعبيالضب

13"جة.اصا(بر!و!وع5أبدايتلماؤفىلاالكلامهدااراوقوليمبمي

فا!.فقيامبرهاءقببقةفيانلاألادير:-كألاان!الاسفةاابهصظنفقد

ففىإ):.2ـمولآخرولوض*عوؤي.)23("اللهءناًلبصثمج4لزوسء"

ءف(!الوؤتز،"طؤيواء:،،جم!الءؤلاداهىكاديةليهتكلاروسمهـ(

،91(

)02(

)21(

(23)

)3؟(

.241ص،ال!مثريناقرناؤلممسفة

.246-5؟2ميسالبراجم!يه-"يمسوليمام

ما؟2ص،المرجعنفس

.69ص،المر!عن!ى

.501ص،ا"لى-عزة-ى

41

وثيمف!ةصلةوا!ىباحصبتحت!ظانتسضطيعا!تجريب!ةاوراهبء

.)21،((لحقائئوابالوقائع

ن"-صورءةىلدلة،نه،ثيءعاىداتأىاكوكيدات!دهان

فالاجمان.الحؤب!قيؤحواهمعيئمم!جملاالدإبئءىءوؤمهبآنبرجمس

نا.ذاكاوالشعخعىلهذادالدةمنيحققهماعلىيحتمدلاالاصببل

نواسساب-الازجهإءمنكثىبىاارأ،للىيشهدالدائيةال!ركاتتاريح

دلىءئن!طالصح!يحفالا"ولن.ايرمان!جبراءمنالامر،نعانواا،ؤمنبنو

.سهبباوررتنتيج!ةالفازدةان.اثخصيالاقتماعمنأساسى

دونص،ح!حباةفياثرهتقديرمرجعهكاىاذاباللهالأعتقادااىا"

هذاكان،لاالخالصالموضوعببةلناحبقىامنالاإمانبحقيقةاكتراث

.)25،،(ضلالاواخنيالاالاءننؤلماد

ؤ*،مان.فوائدالىلوصولاأجلءنيرمنلااءقاا،ؤهنان

هذانفدفيراسلبرزوانداصدفىوما.النتائجمنه!بردظرهلمحي

مخلصسامؤءكايرقنعلاالرأيهذاان":،ؤ(لحينصسعندالموقف

لعبادته7موصوعالىاستراحمتىالأا،طمثنلااوكلنالار،ايمالهفي

يقولول!4،سعهـت/باللهأ"شتاذااكييقولىلااؤمنان،واي!انه

ليستنطره!يفالسطدة،ل!!دفأناهداومن-؟ءلباللهاومناؤئيم

الايمانثمبرة5بوانما6ءودو4اسماألموك!يع"بمنم21ولوايمانهعلة

ن!صؤبالله!برودالاقىفاداًى،؟جودهفي"ؤمنيرمث!كلاهـهجود4

نن!"مىوجودهعاىيترتبإني!حتملءمامستقلالصاد!ا(ؤ"ن

.)26("وأثار

المهماإ"طا،واًاـكذب9حقيقةااطال!لي!بعىتقدمماولكماودلاوة

نفسه.ا!ن!ئيرا)فمرالخيرهما،والاذىبالمن!فعةو"يقةء.لمةعلى

شراب؟،لابسو"لض!حيرهيئدةاء4اتجلبالتىلآا!ح!قيلاناذ!ر

ؤيدبررونشرالاخرىوا.خيرافهىانبرمكنؤإحدا!ما".!لببئ

.)27(1،لثر!او

ن5(البحثاًن.و!الاص/للأقا،وؤ!انظو.لةببنيرخاهـص(يمسو!*دا

اشخصال-هـاخ!مبرءن-ح!!هعطالابضحادلط3خه!أنإج!ال!يقة

الذاقيةان.قةالحقبعنال!ث!نيلمال!ىالاسءـ!!4فالموضوي.ذاكاو

ن!ونانيرجسبالحنبقةانصحيج.تطورهفىالعامءاؤت"كثبرا

ب!داالادىتلءقىؤدانهاالا،لحبرهاوكلحقؤقىالاؤساالي!ةخدمةفي

اء،-ا؟ىتوكبداًلابالخرالصةبقة!عاواةوما.ذاكاؤا!مم!حص

!المةطرؤ"جهمسداقي"ءلى

جيمسوليملدىاحأي!قةانظربلآضمون5فبىظرااا?"ن،ن

...النرصب-لا،اًاء"ر،الفائدةا،ح4النرانءنالئقادطاي!نئ!ف

الاتفا!كلءيتفوهذا.قىةالحقبة،كبمفر،ا،:طاة،؟الاساىا،هوذلكل3

م!(احهمءنتعبيراصهلمقلبراجمانيةااًن.الاعمالرصالوال!فىم!

قا+ل!ءفكلاا?(لهراسلازدبوتوازلمبالذكوجدإر!و"كلهو.وأهداف!

فشأإض!اريعةاللووحظواوول!مقظاهرةالاهـك!5؟اليراصه(بيةان"

.)28!"لىإ?!كا

از*كالسص،5"رول!مفةانو5،اخيوا،رهذ3ءقبدلاوالذبم!

نا".اء-ركاآو،وال!كمتمماد*"،اعقيالاصوال"يىسيه"ظوو؟ء35ءمم

.)92("وقما&؟ق!اا"-؟ءجمةفلسؤ4

ماصبىأحيمدا،ردفيلأالجامهة1عمان

)2،(

)25(

(36)

(27)

(28)

)9؟(

.51ص،اسارلآ!اا،!مدر

اطبهةا،وتطورهانضءأ!ا:الخاقيهالفلسفة-إلا:كلوزوفيق

.؟97-872محط.ا!76ةوورااقيا،جةناطاا

و972ص،جع"لينؤ-ط

!.ملا!؟3ا،11أ15؟+51أ؟!ك!9+ميا"أا5؟ههيا.7.!8كاه

.؟27ص-اً&راجماتي"سصيمسولجام

.248ص،ءكأالأسالقرنؤ!ىهة

ا*دثى-ةاالفرتمةفي،آلشئهطيفتحىء-ووراهـكضها

.85ص،6891لقاهرةا،الاولىاطبعةا،ةءسوالمط


