
  

  

 

 :حماور الدرس

  ،الرأي واحلقيقة: احملور األول

  ،معايري احلقيقة: احملور الثاين

  ،احلقيقة بوصفها قيمة: احملور الثالث

  :تقدمي

ويتحدد جماهلا اإلشكايل  ،بغريه وبالعاملويرتبط مفهوم احلقيقة باملعرفة كفاعلية إنسانية تتحدد من خالهلا عالقة اإلنسان بذاته 

من هنا يفتح مفهوم احلقيقة على مشكل طرقها  ،بسعي اإلنسان إىل اكتشاف ذاته والغري والعامل وفتح مغاليقها وإزاحة ما أشكل عليه فيها

  ،ومعايريها وغاياا وقيمتها

  ما عالقة احلقيقة بالرأي؟ 

  هل احلقيقة معطاة أم أا بناء؟ 

  سبيل بلوغها؟ما هو  

  فما عالقة اإلنسان باحلقيقة؟ 

  ما قيمة احلقيقة وملاذا نرغب فيها؟ 

 وهل احلقيقة منفصلة عن أضدادها كالالحقيقة والوهم؟  

  :الرأي واحلقيقة: احملور األول

 ،فأفالطون يرى أن عامل احلقيقة هو عامل املثل ،أن طريق احلقيقة مفارق لعامل احلس والرأي اليونانومنذ  الفلسفاتعادة ما تنادي 

فاحلكم ، فما تعتقد اجلماعة أنه حقيقي ال يعين بالضرورة أنه كذلك ،وسقراط يوصي بعدم االستكانة إىل العادة والتقليد واحلس املشترك

يعترب أن العقل ال ميكنه احتكار  باسكالفبليز  ،على خالف ذلك، هناك من يرى أن احلقيقة ليست حكرا على العقل وحده ،هو العقل إذن

فإذا كان العقل أداة ملعرفة القضايا عن طريق الربهنة واالستدالل  ،احلقيقة، ألن هناك طرقا أخرى ملعرفتها، منها القلب أو العاطفة أو الرأي

إىل قوة اإلدراك املباشر  فبليز باسكالويشري القلب عند  ،العقليني، فإن القلب أداة إلدراك املبادئ األوىل عن طريق الشعور واحلدس

وعليها يستند  ،...فاملبادئ هي احلقائق األوىل اليت يتعذر الوصول إليها باالستدالل العقلي كاملكان والزمان واحلركة واألعداد ،للحقائق

ولكل  ،ريق االستدالل العقليإننا نشعر باملبادئ أما القضايا فنستخلص بعضها من بعض عن ط ،العقل لتأسيس قضاياه وخطابه بكامله

أن العلم يتعارض مع  باشالرغاستون  الفرنسييرى اإلبستملوجي  الطرحيف مقابل هذا  ،منهما نفس اليقني وإن اختلفت الطرق املؤدية إليه

عرفة باملنفعة، ويترجم إنه يربط امل ،فاحلقيقة العلمية ال ينبغي أن تأسس على الرأي ألن الرأي تفكري سيئ بل إنه ال يفكر البتة ،الرأي

  .ينبغي هدمه وختطيه وإحداث قطيعة إبستملوجية معه ابستملوجيإن الرأي عائق  ،احلاجات إىل معارف

  :استنتاج

 فقد يبدو الرأي هشا على اعتبار أنه حقيقة خاصة مرتبطة بشخص أو ،ميكن أن نستنتج أن هناك مفارقة بني احلقيقة والرأي

لكن أال يكون الرأي  ،ويف املقابل نعتقد أن احلقيقة تكون صلبة حينما تصدر عن العقل ،أو العاطفة أو القلباعتقاد صادر عن الوجدان 

أكثر صالبة من احلقيقة؟ أال نؤمن ونركن ملا يصدر عن القلب والوجدان أكثر مما نرتاح ملا يصدر عن العقل؟ أال يكون العقل عاجز عن 

 معرفة كل شيء؟ 

  :معايري احلقيقة: الثاين احملور

  على ماذا ميكن أن تتأسس احلقيقة؟ 

  ما معيار صدقها وصالحيتها؟ 

 حقيقةحقيقةحقيقةحقيقةالالالال



 ومن أين تستمد احلقيقة قوا؟  

إدراكا عقليا  نظرهويعين احلدس يف  ،احلدس واالستنباط :مها احلقيقةأن األفعال العقلية اليت متكن من بلوغ  ديكارتيعترب روين 

أما االستنباط فهو مصدر غري مباشر إلدراك احلقائق يتم من خالله استنتاج  ،ال يبقى معه أدىن شك ،بسيطا يصدر عن عقل خالص ويقض

 لذا ،فاالستنباط يضمن الترابط الضروري بني احلقائق األوىل والنتائج ،حقائق جديدة من حقائق أوىل معلومة من قبل وإن مل تكن بديهية

  .أما التحليل والتركيب واملراجعة فترتبط باالستنباط ،فالبداهة ترتبط باحلدس ،يربط ديكارت قواعد املنهج باحلدس واالستنباط

  :استنتاج

ألما فعالن لفحص احلقائق ومتييزها عن األخطاء، بل مها  ،نستنتج أن إدراك احلقيقة يتم بواسطة احلدس أوال مث االستنباط ثانيا

  .أساس املنهج املؤدي إىل احلقيقة

إا بديهية واضحة تفرض  ،فريى أن احلقيقة معيار ذاا وال حتتاج ألي شيء خارج عنها اسبينوزاأما الفيلسوف اهلولندي باروخ 

يف نظر اسبينوزا كالنور ا ينقشع الظالم، وهي بذلك ال حتتاج إىل ما يكشفها أو إا  ،نفسها بوضوحها التام، على النظر وال ميكن حجبها

  .ومن مثة فهي اليت تكشف وتضيء مجيع األفكار ،يؤكدها

 ،إذا كانت احلقيقة تستهدف بلوغ اليقني واإلقناع وفرض سلطتها املعرفية، فإن ذلك يطرح مشكل معايريها وسبل حتقيقها لذلك

ويتضح من خالل ما سبق أن معيار احلقيقة يتمثل يف انسجام الفكر مع ذاته ومع  ،ا حدسية أم عقلية أم واقعيةفهل تكون كذلك لكو

  .أما االجتاهات التجريبية فيكون معيارها لديها مدى مطابقتها للواقع ،مبادئه من منظور عقالين

 :احلقيقة بوصفها قيمة :احملور الثالث

  ما قيمة احلقيقة؟ 

  تستمد قيمتها الفلسفية من ذاا كحقيقة أم من خالل أضدادها كالتيه واخلطأ والوهم؟ هل 

 أليست للحقيقة قيمة نفعية؟  

 شهاديةاالتتمثل يف العالقة  نظرهيف  إا ،]TEM8[ ينتقد هايدجر التصور التقليدي للحقيقة ألنه يتأسس على مفهوم املطابقة

وتنبثق احلقيقة باعتبارها انكشافا للموجود أمام فكر منفتح  ،بني احلكم والشيء، فاحلكم يشهد وحيضر الشيء أمامنا باعتباره موضوعا

وإذا كان األمر  ،وتكون احلقيقة كانكشاف مشروطة بالذات وحريتها ،عن نسيان ونفي للخفاء املنظورمن هذا  الكشفويدل  ،عليه

الوجود ـ مع ـ " أي من خالل الوجود الزائف الذي خيلقه ،]TEM9[ تتحدد من خالل وجودها مع الغريومبا أن الذات  كذلك

، وهذا الوجود هو نسيان للموجود وانصراف إىل ما هو أكثر رواجا، فإن احلقيقة تكون مشروطة Le ON ...هم  ... ال "الغري

  .بالالحقيقة والتيه، باعتبار التيه هو ميدان نسيان الوجود

  :استنتاج

بل يقيم يف الالحقيقة ويف التيه كذلك، من هنا ال ميكن للحقيقة أن تشتغل يف معزل  نستنتج أن اإلنسان ال يقيم يف احلقيقة فقط،

يربط  مغايرةمن منطلقات فلسفية ، أي أن احلقيقة ليست قيمة مطلقة وليست هلا ماهية خاصة معزولة عن ضدها وهو التيه ،عن الالحقيقة

تعبريا عن عدم املطابقة  بالتايلليكون اخلطأ،  للواقعفمشكل احلقيقة ال ميكن اختزاله يف مطابقة الفكر  ،ايل بني احلقيقة واخلطابإريك ف

ذلك من خالل بناء خطاب متماسك عقالين يؤسس املعىن وينفي  ،هو مطابقة اإلنسان مع الفكر فايليف نظر  احلقيقةبينهما إن مشكل 

وقيمة احلقيقة ال تتحدد يف جتاوز اخلطأ والالمعىن بل  ،ال يتحدد يف امتالك احلقيقة بل يف الفعل وفهم الفعل إذن الصحيحإن الوعي  ،العنف

 .يف إلغاء العنف لصاحل املعىن

 : خالصة عامة

ومن جهة أخرى حتيل  ،تفكري اإلنسان يف ذاته ويف العامل والغري يتضح من خالل ما سبق أن احلقيقة مفهوم إشكايل حييل على

فبقدر ما  ،كما حييل التفكري يف احلقيقة على مشكل معايريها ،... ة هلا كالرأي والقلبدحمايعلى مفاهيم  البشريةكغاية للمعرفة  احلقيقة



وتر األنطلوجي بينها وأخريا حتيل احلقيقة كقيمة على الت ،يطرح احلدس واالستنباط العقلي كأسس هلا، بقدر ما يعترب البعض أا معيار ذاا

  ... وبني أضدادها كالالحقيقة والتيه والوهم واخلطأ والعنف

 : خالصة ازوءة

وجود ال يتوقف عند وعيه بذاته وبالعامل وبالغري، بل حياول فهم وتفسري  ،يتأسس الوجود البشري على نشاط عقلي منتج للمعرفة

حني حتاول التعامل مع الواقع  باملوضوعيةتتميز من جهة  إنسانيةذاته وغريه والعامل، وغايته يف ذلك بلوغ احلقيقة واملعرفة باعتبارها فعالية 

تتميز حبضور الذات وجتاوز املوضوعية،  ثانيةومن جهة  ،والصياغة الرياضية مبناهج اختبارية تتأسس على التجريب اإلنسانيةومع الظواهر 

وإذا كانت احلقيقة يف األوىل  ،حبيث ال ينصت العامل للطبيعة بل يسائلها ويستنطقها من خالل اعتماد فروض وكيانات من إنتاج الذات

أنه يف جمال املعرفة اإلنسانية يصعب وضع خط فاصل بني ما هو من هنا يتضح  ،موضوعية مستقلة عن تدخل الذات، تكون يف الثانية ذاتية

ومن مثة تفترض املعرفة البشرية مقاربة مفتوحة يتداخل فيها الذايت واملوضوعي، العقلي والواقعي، احلقيقي  ،موضوعي وما هو ذايت

  ... والالحقيقي، النظري والتجرييب


