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  الطرح اإلشكالي
ماھي عالقة اللغة بالواقع ھل ھي الواقع أم الصورة الواقع منعكسة في الفكر؟ و -1

  ما عالقتھما بالفكر و باللغة
م��ا طبیع��ة الحقیق��ة ھ��ل ھ��ي ذاتی��ة أم موض��وعیة؟ واح��دة أم متع��ددة؟ مطلق��ة أم       -2

  نسبیة و ماھي معایرھا؟
؟ ھل ھي عالقة اتصالیة )…الوھم، الشكالكذب، ( ما عالقة الحقیقة باضظاظھا -3

  أم انفصالیة
على أي أساس تتحدد قیمة الحقیق�ة ووظیفتھ�ا؟ ھ�ل ف�ي ذاتھ�ا أم نفعیتھ�ا أم ف�ي            -4

  بعدھا السلطوي؟
  

  Iالمحور 
  

  اإلشكال 
ما العالقة الحقیقیة بالواقع و الفكر؟ ھل ھي الواق�ع أم ان�سجام فك�ري مع�ا دائم�ا أم        

  ما ھو معیارھاھي مقابلة الفكر للواقع و
  الحقیقة بما ھي الواقع -1
إذا كانت الحقیقة تعني الثبات و االستقرار فان اعتبار الواقع  -2

حقیقیا یعني ان ھذا الواقع تاب�ت و م�ستقر غی�ر ان التجرب�ة تؤك�د         
ان الواقع دائم التغیر و التحول و لو بصورة نسبیة فكیف یتط�ابق    

 )الواقع(مع المتغیر ) الحقیقة(التابت 
  وحة أفالطون أطر-ا

) الجمھوری�ة (لقد عرض أفالطون نظریة المثل من خالل أسطورة الكھ�ف المنظم�ة         
  و التي یعتبر من خاللھا على المستوى الوجودي بین عالمین،

و ھ��و ع��الم الموج��ودات الح��سیة الت��ي ھ��ي مج��رد       .. الع��الم الم��ادي المح��سوس  +
الحواس و بالتالي فھو ھدا العالم یدرك بواسطة . انعكاس باھت و مشوه لعلم المثل

لن ینتج سوى معرفة نسبیة متغیرة و ناقصة أو ما یسمیھ أفالطون بالظن أو بادئ    
  الرأي

و ھ�و ع��الم الحقیق��ة الخ�ارج ع��ن ود الزم��ان و المك��ان    .. الع�الم المث��الي المعق��ول +
ھ��ذا الع��الم المیت��افیزیقي  . ویت��ضمن الماھی��ات و األفك��ار الكلی��ة و المع��الم المج��ردة   

و ھ��و مطل��ق ی��درك بواس��طة العق��ل و ھ��و م��وطن المعرف��ة     , للعل��م الح��سي مف��ارق 
  المعقولة و الحقیقیة بتبات العقل الذي یدركھا

إذن فالحقیقة عند أفالطون تتموقع في عالم المثل و علینا ان نسعى لبلوغھا للعقل       
و تتمیز ھذه الحقیق�ة بكونھ�ا مطلق�ة و موض�وعیة و     . الذي یتخذ شكل جدل صاعد    

 بثبات العقل فكیف یمكن ان یكون ما ھو حسي مادي صورة لم�ا ھ�و مج�رد و        ثابتة
  عقلي؟

  أطروحة أر یسطو-ب
لقد تعرضت نظریة أفالطون لعدة انتقادات من بینھا انتقادات تلمیذه أر یسطوا الذي 
ینفي ان تكون الحقیقة موجودة في العالم المثالي مفت�رض و مف�ارق للعل�م الح�سي           

للع��الم الح��سي ذل��ك ان��ھ إذا كان��ت   ) مت��ضمن(ع��الم محای��د  حی��ث یق��ر بوجودھ��ا ف��ي  
الموجودات تتكون من جواھر و أعراض وإذا كانت الجواھر تمثل الحقیقة والثب�ات    
فان األعراض تشكل وسائط ضروریة الدراك الجواھر المعقولة عن طریق استخدام 

ن��ھ إذن ف��ار ی��سطوا یجع��ل الحقیق��ة موج��ودة ف��ي الع��الم المح��سوس غی��ر ا     . العق��ل 
لتجاوز إمكانیة وق�وف ھ�ذا المح�سوس كع�ائق أم�ام الوص�ول للحقیق�ة فھ�و یجعلھ�ا              

  .معقولة أي یدرك بواسطة العقل وھویتھ ال یختلف مع أستاذه أفالطون 
  :الحقیقة بما ھي مطابقة -

  )دیكارت (موقف العقالنیین -   *
والمعرف�ة       لقد خاض دیكارت تجربة الشكل المنھجي في إطار بحثھ في الحقیقة   

و ذلك بعد أن تلقى جملة م�ن األفك�ار الخاطئ�ة مم�ا دفع�ھ إل�ى اتخ�اذ ال�شكل كخط�وة                
م�ن أج�ل إرس�اء    ) ال�ذات، الع�الم، اهللا  (فشك ف�ي ك�ل ش�يء     . مؤقتة في طریق الیقین   

معارف على أسس متینة،ووسط أمة الشك اكتشف أن ھناك حقیقة واحدة تطفوا إذ    
ھذا سیقوضھ إلى إثب�ات الحقیق�ة   . شك نفسھال یمكن أن یتسرب إلیھا الشك وھي ال    

ھ�ذا  ).أنا أشك  أنا أفكر  إذن أنا موجود(األولى الیقینیة والواضحة وھي الكوجیطو   
التوصل إلى الحقائق یعتمد فیھ دیكارت والعقالنیون بصفة عامة على العق�ل ول�یس     
 على الح�واس ألن العق�ل ف�ي نظ�رھم یت�وفر عل�ى أفك�ار فطری�ة ھ�ي دع�ائم المعرف�ة              

اإلنسانیة،لتصبح الحقیقة بذلك عقلیة ذاتی�ة ت�رتبط بال�ذات المفك�رة وت�درك بواس�طة          
  الحدس وترادف البداھة والوضوح 

  العقلیین وھي معیار ذاتھا ألنھا ال تحتاج لالستناد إلى الواقع والتجربة 
  :إذن فالحقیقة مع دیكارت تعني مطابقة الفكر لذاتھ وانسجامھ مع مبادئھ القبلیة--
  ):جون لوك(موقف التجریبیین -*

   عكس التصور العقالني الذي یعتبر                 
فإن التجریبیین یعتبرون أن الطریقة المادی�ة  :  أن العقل ھو السبیل الوحید للمعرفة    

إلیھا ھي التجربة الحسیة على اعتبار أن العقل صفحة بیضاء خالیة م�ن أی�ة أفك�ار       

التالي فكل الحقائق التي ترد عل�ى العق�ل م�صدرھا    أو مبادئ سابقة على التجربة وب      
  .العالم الخارجي

  .إذن فالحقیقة مع التجریبیین ھي مطابقة الفكر للواقع-
  ):كانط(موقف النزعة النقدیة -*

وك�ذلك ض�دا   :  ضدا على النزعة العقالنی�ة الت�ي تعتب�ر الحقیق�ة موج�ودة ف�ي العق�ل           
قامت النزعة النقدیة عند . مطابقة عامة لنزعة التجربة التي تعتبرھا مطابقة للواقع

كانط بانتقاء التصورین معا إذ یقر أن الحقیقة ال توجد ج�اھزة ال ف�ي الفك�ر وال ف�ي           
الواقع بل ھي بناء للعقل وانتظام  للواقع وفق بنی�ة الفك�ر ونظام�ھ العقل�ي ذل�ك ألن        

ینم��ا تم��دنا  الت��ي تت��شكل بھ��ا حقائقن��ا ب )المق��والت(العق��ل یم��دنا بالقوال��ب أو ال��صور  
  :التجربة بالمادة الضروریة لعمل ھذه المقوالت وبالتالي

  :إذن فالحقیقة مع كانط ھي جمع بما ھو حسي تجریبي وما ھو فكري عقلي -
إذن فالحقیقة مع كانط ھي انتظام للواقع وفق بنی�ة الفك�ر ونظام�ھ العقل�ي أي أنھ�ا        -

  .مطابقة للفكر وللواقع في نفس الوقت
  )ھایدجر( ھي حریة   الحقیقة بما-3
للموض�وع الم�ادي   )الفك�ر  (یرفض ھایدجر وینتقد مفھ�وم الحقیق�ة كمطابق�ة الحك�م      -
ویدعوا إلى البحث عنھا خارج فكرة التطابق وذلك الختالف طبیعة كل من  ) الواقع(

إذن كیف یعقل أن یتطابق الحكم وھو لیس   )الشيء  (والموضوع  ) المنطوق(الحكم  
لإلستحاالت التي یطرحھا مفھ�وم التط�ابق أو التواف�ق ف�إن      مادیا مع الواقع ؟ونظرا     

ھایدجر یقترح علینا مفھوما جدی�دا للحقیق�ة ف�ي إط�ار أنطروبل�وجي یتج�اوز ك�ل م�ا           
فالحقیقة عنده مرادفة للحریة إنھا ترك األشیاء والموجودات توج�د وتك�شف    :سبق  

لفك�ر لالنفت�اح   وتعبر عن نف�سھا ب�شكل ح�ر دون إك�راه أو إل�زام كم�ا أنھ�ا اس�تعداد ل           
على الكائن المنكشف لھ واستقبالھ وھو بھذا یتجاوز كل االطروحات التقلیدیة التي       

  .حصرت الحقیقة في مفھوم مطابقة الفكر للواقع 
  أنواع الحقیقة:  المحور الثالث

  :اإلشكالیة 
م�اھي طبیع��ة الحقیق�ة ؟ھ��ل ھ��ي واح�دة أم متع��ددة ؟مطلق��ة أم ن�سبیة وم��ا عالقتھ��ا      -

  بالسلطة؟
  ما عالقة الحقیقة بأضدادھا؟ھل ھي عالقة اتصال أم انفصال ؟-
  .الحقیقة والخطاب-1

ت وبما أن الخطابا.   إن ارتباط الحقیقة باللغة معناه ارتباطھا بالخطاب الذي ینتجھا
فإن الحقائق في أشكال ...)خطاب دیني،خطاب علمي،خطاب سیاسي(تتعدد وتختلف 

حقیق�����ة دینی�����ة ،حقیق�����ة علمیة،حقیق�����ة  (لھ�����ذا الخط�����اب تتع�����دد وك�����ذلك تختل�����ف  
كم��ا ط��رق تأس��یس الحقیق��ة و اتباتھ��ا تختل��ف ك��ذلك فم��ثال فیم��ا یخ��ص   )…سیاس��یة

یتھ�ا و إثباتھ�ا تختل�ف    الحقیقة الذاتیة یرى ابن  رش�د أنھ�ا واح�دة ال�ى ان انتق�ال تتب      
ال��شيء ال��ذي یح��تم تن��وع   , ب��اختالف ش��رائح الن��اس وطب��اعھم  وق��دراتھم الفكری��ة   

أش�كال تبلی��غ ھ��ذه الحقیق��ة ال��شرعیة وذل�ك أم��ا ع��ن  طری��ق البرھ��ان أو الج��دل  أو    
كم��ا یق�ر اب�ن رش�د أن الحقیق�ة الذاتی��ة ال     . الخطاب�ة بح�سب س�بل ت�صدیق الم�سلمین     

 الن كلتیھما حق و الحق  ال یظاھي الحق بل یوافقھ و تختلف عن الحقیقة الفلسفیة
  یشھد لھ فما ھي أنواع  الحقیقة و ما ھي میزتھا؟

  
/ الحقیق��ة 

 میزتھا
       علمیة      فلسفیة          دینیة

  مصدرھا
  منھجھا

  
  

  لغتھا
  طبیعتھا

                   

           الوحي
+ البرھ�����������ان 

  الجذل
  الخطابة+
  

  مقدسة
  مطلقة

 

  الحدیث+   العقل
  الحجاج

  
  
  
  

  مفاھمیة
  إشكالیة

  
  
  
  

  العقل+التجربة
  االستدالل+البرھان

  
  
  
  
  

  رمزیة
 

  
  

  بمفاھیمھا عالقة الحقیقة بالسلطة؟
ان ارتب��اط الحقیق��ة بالخط��اب ال��ذي ینتجھ��ا یف��رض س��لطة و نف��وذا ال م��ن حی��ث م��ا    

ن�اع والبرھ�ان ب�ل    تحملھ ھذه الحقیقة من س�لطتھا نتیج�ة قوتھ�ا و ق�درتھا عل�ى اإلق           
حیث ھیمنة خطاب المؤسسات السیاسیة و االقتصادیة علیھ�ا و م�ا یحمل�ھ الخط�اب         
من سلطة الفلسفة أو المؤس�سات المھیمن�ة تعم�ل عل�ى انت�اج الحقیق�ة الت�ي تتح�ول            

إذن . بل إنھا إنتاجھا تصبح ھي دائما سلطة , بدورھا لتصبح في خدمة ھذه السلطة
مفارقة للواقع كما اعتقد افالطون ب�ل أص�بحت م�ن ص�میم     فالحقیقة لم تعد متعالیة و 

إذن فالحقیق�ة تن�شا داخ�ل ك�ل     . الواقع والمجتمع و المؤسسات المنتجة للخطاب فیھ      
ف��إذا كان��ت  . المجتمع��ات ح��سب خ��صوصیة ك��ل مجتم��ع و اإلمكانی��ات المتاح��ة فی��ھ       



المجتمع��ات المعاص���رة تع��رف ھیمن���ة الخط��اب العلم���ي كخط��اب ج���دي الن��ھ وح���ده       
یع بلوغ حقائق دقیقة مما یجع�ل المؤس�سات العلمی�ة ھ�ي ص�احبة النف�وذ ف�ان           یستط

المجتمعات العربیة تعرف ھیمنة الخطاب الدیني اكثر  مما یسم الحقیقة بطابع دیني       
و یدعو مشال فوكو في األخیر الى ضرورة أبعاد الحقیقة عن أش�كال الھیمن�ة الت�ي          

ألجھزة عل�ى ح�ساب ب�اقي مكون�ات     تشغل داخلھا الن ذلك یؤدي  الى طغیان بغض ا   
  فھل ارتباط الحقیقة بالسلطة یجعلھا بمنأى عن نقائضھا؟. المجتمع
 عالقة الحقیقة باضدادھا -3

الحقیق��ة ال توج��د خال��صة و النقی��ة ب��ل ت��رتبط و تخ��تلط ب��شكل كبی��ر م��ع أض��دادھا و   
  .خصوصا مع الخطأ و الوھم

  الحقیقة و الخطأ  - أ
لص من�ھ ب�سھولة الن�ھ ی�شكل ج�زءا م�ن ت�اریخ        الخطأ مالزم للحقیقة و الیمكن التخ      

العلم فھذا األخیر یعرف تطورا و عوائق معرفیة و أزمات واع�ادة النظ�ر الم�ستمرة     
ال��شي ال��ذي یط��رح فك��رة ن��سبیة   … ف��ي األس��س و المب��ادئ و المن��اھج و المف��اھیم  

الحقیقة و تغیرھا على مر ھذا التاریخ العلمي الذي ما ھو إال تاریخ تجاوز أخطاءه    
  .و تحرر منھا عن طریق التخلص من بادئ الرأي أو الظن وتحطیمھ

  الحقیقة و الوھم-ب
یمیز الوھم ضدا أخر یلتسق بالحقیقة و یرتبط بھا و ھو أقوى من الخط�أ اآلن ھ�ذا      

أن . األخیر یمكن اكت�شافھ و ت�صحیحھ أم�ا ال�وھم فی�صعب اكت�شافھ و ال�تخلص من�ھ         
فھو من جھة ناتج ع�ن رغب�ة اإلن�سان ف�ي     , ھذا الوھم الملتسق بالحقیقة لھ مصدر    

حفظ حیاتھ و العیش في سالم الشيء الذي قد یؤدي بھ إلى ع�دم اس�تعمال عقل�ھ و       
اللجوء إلى الكتمان و الكذب بدل التصریح بالحقیق�ة مخاف�ة العواق�ب الوخیم�ة الت�ي          

 لل�وھم فھ��و طبیع��ة اللغ�ة ف��ي ح��د آتھ��ا    IIإم��ا الم��صدر. ق�د ت��شكل خط��را عل�ى حیات��ھ  
ا التنقل الواقع أو الحقیقة كم�ا ھ�ي ب�ل ت�ستخدم وس�ائل بدیل�ة كاالس�تعارات و           لكونھ

الشي الدي یجعلنا ف�ي اس�تعمالنا لھ�ده اللغ�ة بمعن�ى الحقیق�ة         ... التشبیھات والرموز 
ادن فالحقیقة مع نیشھ لم تع�د تل�ك القیم�ة األخالقی�ة الحقیقی�ة ب�ل ھ�ي مج�رد أوھ�ام           

رط االس��تعمال والت��داول جمالھ��ا الح��سي  ن��سینا أنھ��ا أوھ��ام واس��تعارة فق��دت م��ن ف��   
  .فھل تطابق الحقیقة مع أضدادھا معناه فقدانھا لكل قیمة.الخالب 

  المحور الخامس   قیمة الحقیقة
  اإلشكال

عل��ى أي أس��اس تتح��دد قیم��ة الحقیق��ة ووظیفتھ��ا؟ ھ��ل ف��ي بع��دھا األخالق��ي أم ف��ي    -
  بعدھا العملي

ی��ة  ف��ي ذاتھ��ا فھ��ي م��ا یرغ��ب فی��ھ    تتمث��ل أھمی��ة الحقیق��ة و قیمتھ��ا ف��ي كونھ��ا غا  -
اإلن�سان و یف�ضلھ س��واء عل�ى م��ستوى الفك�ر النظ�ري أو عل��ى م�ستوى الممارس��ة       

فھل یتوخى اإلنسان الحقیق�ة كغای�ة ف�ي ذاتھ�ا أم ین�شدھا      . العملیة أو حتى األخالقیة   
  كوسیلة لتحقیق أشیاء أخرى

  )كانط(الحقیقة كواجب أخالقي  -1
 یشكل غایة في دانھ و یفرض نف�سھ عل�ى الجمی�ع    یعتبر كانط الحقیقة واجبا حقیقیا   

  دون قید أو شرط
فالحقیقة بھدا المعنى قیمة أخالقیة ذات بعد سام رفیع تلزم كل األفراد عل�ى التحل�ي       
بھا في تصریحاتھم و أقوالھم و سلوكا تھ�م و توج�ب م�ن ت�م ض�رورة االبتع�اد ع�ن         

دلك أن الكذب ولو . ع كافةلما تلحقھ من أضرار بالفرد و بالمجتم ) الكذب(نقائضھا  
على إنسان واحد یضر باإلنسانیة جمعاء لكونھ یحطم التواصل و االحترام المتب�ادل        

ادن فالحقیقة مع كانط كونی�ة  ,  بین األفراد و یجرد منبع الحق من الصفة الشرعیة    
مطلقة تتجسد كغایة في ذاتھا و تفرض نف�سھا عل�ى الجمی�ع ف�ي جمی�ع الظ�روف و         

نھ��ا نابع��ة م��ن فك��رة الواج��ب األخالق��ي والن م��ن مقت��ضیات العق��ل        المالب��سات لكو
+ المقدسة أن یكون اإلن�سان ص�ادقا ف�ي ت�صریحاتھ وس�لوكا ت�ھ و حت�ى وان أظھ�ر            

  صدقھ ھو أو بغیره
 )ولیام تجیمس(الحقیقة كقیمة عملیة نفعیة    - ب

للحقیقة عند ولیام تجیمس على أساس أنھ ) النفعي(یقوم التصور البر غماني 
بل الحقیقة ھي التصور الدي یؤدي إلى تحقیق , ھناك حقیقة مطلقة فد ذاتھالیست 

فالفكرة الصادقة ھي التي تعنینا في الواقع و . غرض نافع نستنتج  منھ الرضى
أما األفكار التي التحقق لنا . تؤدي وضیفة توجیھھا نحو االستفادة من وجودنا

ر الحقیقة مع ولیام جیمس ھو ھكذا یصبح معیا. الفائدة والمصلحة فتعتبر خاطئة
ادن فھو ) العمل المنتج و المرودیة والفائدة حیث یقول إن الفكرة تصبح حقیقیة

یربط االفكار الحقیقیة بالعمل باعتبارھا أد وات ثمینة تتیح لنا االستفادة سواء على 
وبالتالي فھو یضفي علیھا ... المستوى النظري أو العلمي أو الدیني أو السیاسي

وھو بھدا . ع  االختالف االنھا تصبح مجرد أدوات أو وسائل لتحقیق المصالحطاب
الموقف البرغماتي في الحقیقة عرض القیم األخالقیة للخطر و جعلھا مرتبطة 

  .بأھوائنا ومصالحنا مما دفع بالعدید إلى انتقاده



 


