كلية العلوم اﻻسﻼمية
القسم :الفلسفة اﻻسﻼمية
المادة:الفلسفة المعاصرة
المحاضر :د .حسام الدين عبد المنعم
المرحلة :الرابعة
عنوان المحاضرة :مفهوم الفلسفة المعاصرة ومدياتها.
وسائل اﻻيضاح :السبورة  +القلم.
الهدف العام :التعرف ﻋﻠﻰ ﻣعﻧﻰ ﻛﻠﻣﺔ الفﻠسفﺔ الﻣعاصرة وتوضيح ابرز الﻧظريات الفﻠسفيﺔ
الﻣعاصرة فضﻼ ﻋن تعريف الطالب بتاريخ الفﻛر اﻻﻧساﻧي الﻣعاصر والقدرة ﻋﻠﻰ وصف
ﻣﻧهج الفﻠسفﺔ الﻣعاصرة والتعريف بأبرز الشخصيات الفﻠسفيﺔ الﻣعاصرة.

اﻻهداف السلوكية:
 -١تطوير القابلية الذهنية للطالب في الجانب الفلسفي عموما الفلسفة المعاصرة بالخصوص.
 -٢تمكين الطالب ذهنيا من المادة وتهيئته لﻼستفادة من المصادر والمراجع المتعلقة بالمادة.
اسئلة المناقشة:
س /ﻣاالﻣقصود بالفﻠسفﺔ الﻣعاصرة؟ وﻣاهي فترتها الزﻣﻧيﺔ؟
س /ﻣا هي السﻣات الرئيسﺔ لﻠفﻠسفﺔ الﻣعاصرة؟
س /ﻣا هي القضايا التي اهتﻣت بها الفﻠسفﺔ الﻣعاصرة؟
الفلسفة
ان الفﻠسفﺔ تدل ﻋﻠﻰ ﻛل اﻷفﻛار التي ﻧتجت ﻣن خﻼل إﻋﻣال العقل واستخدام الﻣﻧطق في إيجاد
ﻋﻠل وأسباب لﻛل ﻣا هو ﻣوجود ،ﻛﻣا يُقصد بها أيضا ً دراسﺔ طبيعﺔ أو أساس الوجود ،سواء
الوجود الﻣادي ﻣثل ﻛل ﻣا يوجد في الطبيعﺔ ﻣن حولﻧا ،أو الوجود غير الﻣﻠﻣوس أو غير
الﻣادي ﻣثل الﻠغﺔ واﻷفﻛار واﻷخﻼق وغيرها.
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ويُعتقد أن أهﻣيّﺔ الفﻠسفﺔ تﻛﻣن في أﻧها أقدم العﻠوم الﻣعروفﺔ ،وﻣﻧها تفرﻋت ﻋﻠوم أخرى ﻋﻠﻰ
ﻣدى السﻧين ﻣثل الفيزياء والرياضيات والفﻠك واﻷحياء وغيرها ،وذلك ّ
ﻷن الفﻠسفﺔ هي ﻋبارة
ﻋن بحث وتحﻠيل لحقيقﺔ اﻷشياء.
الفلسفة المعاصرة
فرق بين الفﻠسفﺔ التي ﻧشأت في أوروبا ﻧهايﺔ القرن التاسع ﻋشر
الفلسفة المعاصرة ﻣصطﻠح يُ ّ
وبدايﺔ القرن العشرين ،وبين الﻣدارس واﻷفﻛار الفﻠسفيّﺔ السابقﺔ .وهﻧاك بعض الﻣف ّﻛرين الذين
ُفرقون بين الفﻠسفﺔ الﻣعاصرة وفﻠسفﺔ الحداثﺔ وﻣا بعدها ،بسبب اﻷسئﻠﺔ واﻷفﻛار الرئيسﺔ التي
ي ّ
تَحﻛﻣت في ﻣشاريع الفﻼسفﺔ في تﻠك الفترة.
نشأة الفلسفة المعاصرة ّ
إن تطور الحياة في أواخر القرن التاسع ﻋشر وبدايات القرن العشرين
ﻛان العاﻣل اﻷبرز في ظهور الفﻠسفﺔ الﻣعاصرة ،ﻛﻣا ﻛاﻧت الﻣشﻛﻠﺔ الفﻠسفيّﺔ في العصور
القديﻣﺔ التي افتقرت إلﻰ الﻣعرفﺔ العﻠﻣيﺔ تَﻧحصر في اﻹﻧسان وﻣا وراء الطبيعﺔ )الﻣيتافيزيقا(،
طش الﻛﻧيسﺔ
ث ّم العﻼقﺔ بين اﻷفﻛار والدين في العصور الوسطﻰ اﻷوروبيﺔ التي ﻋاﻧت ﻣن َب ِ
الﻛاثوليﻛيﺔّ ،
فإن الﻧهضﺔ الصﻧاﻋيﺔ في أوروبا الغربيﺔ واﻻﻛتشافات العﻠﻣيّﺔ أدّت إلﻰ تطور
اﻷفﻛار الفﻠسفيﺔِ ،لتسود الﻧزﻋات العقﻼﻧيﺔ والتجريبيﺔ.
ﻛبير بسبب وسائل اﻻتصال الحديثﺔ ،اﻷﻣر
في القرن العشرين اتسعت آفاق الﻣعرفﺔ بشﻛ ٍل
ٍ
الذي أدّى إلﻰ ﻧشأةِ العديد ﻣن الﻣذاهب الفﻠسفيﺔ التي تبحث في ﻛيفيﺔ تطور اﻹﻧسان ،واﻛتشاف
ذاته في البيئﺔ التي َيعيش فيها.
تعريف الفلسفة المعاصرة
هي ﻋبارة ﻋن ﻧق ٍد ودراس ٍﺔ لﻠﻣعرفﺔ العﻠﻣيّﺔ ضﻣن إطار ﻣا يطﻠق ﻋﻠيه الدراسﺔ الﻧقديّﺔ لﻠعﻠم أو
دراسات اﻷبستﻣولوجيّﺔ )الﻣعرفيﺔ( ،والتي يتوجه اهتﻣاﻣها ﻣرة ً أخرى إلﻰ دراسﺔ ﻣعﻧﻰ
)الوجود اﻹﻧساﻧي( وﻣعالجﺔ قضاياه اﻻجتﻣاﻋيّﺔ والسياسيّﺔ.
تجدر اﻹشارة إلﻰ اهتﻣام ﻋد ٌد ﻛبير ﻣن الفﻼسفﺔ في العصر الحديث لﻧقد العديد ﻣن الﻣفاهيم
واﻷفﻛار الفﻠسفيّﺔ الﻛﻼسيﻛيّﺔ ،وذلك في ﻣحاول ٍﺔ ﻣﻧهم ﻹﻋادة اﻻﻋتبار لﻠجواﻧب واﻷﻣور غير
الﻣف ّﻛر فيها والﻣهﻣشﺔ بطبيعﺔ الحال ،ﻣتجاوزين بهذا الفﻠسفﺔَ الﻣيتافيزيقيّﺔ ،باﻹضافﺔ لهذا فإن
يفرق بين الفﻠسف ِﺔ الحديثﺔ والفﻠسفﺔ الﻣعاصرة ،وان )الفلسفة المعاصرة( هي
ﻋددا ً ﻛبيرا ً ﻻ ِ ّ
عبارة عن مفاهيم الزمن أو الوقت التي يتم التحدث عنه .أن "الفﻠسفﺔ الحديثﺔ" هي أيضا ً
2

ؤرخ ﻣﻧذ بدايﺔ القرن السابع ﻋشر
اﻧبثقت وﻧتجت ﻋن الفﻠسفﺔ الغربيﺔ القديﻣﺔ ،ولﻛﻧها ت ُ ّ
الﻣيﻼدي ،لذلك يﻣﻛن القول ّ
إن الفﻠسفﺔ الﻣعاصرة جزء ﻣن الفﻠسفﺔ الحديثﺔ.

القضايا التي اهتمت بها الفلسفة المعاصرة
 -١الفلسفة واﻹنسانّ :
إن اﻹﻧسان في ﻧظر الفﻠسفﺔ الﻣعاصرة هو ﻛائن يتﻣيز بﻣيزة أساسيﺔ
هي الحريﺔ ،أي أﻧه يستطيع أن يخﻠق ﻣن ﻧفسه ﻣا يريده في الﻣستقبل ،ﻛﻣا أن حريته
ﻣرتبط ﺔ بالﻣسؤوليﺔ ،وهي ﻣسؤوليﺔ تجاه البشريﺔ ﻛﻠها وليست تجاه ذاته فقط ،وذلك ﻷن
اﻹﻧسان ﻻ يختار الشر بل يختار الخير له ولﻺﻧسان والبشريﺔ جﻣعاء.
 -٢الفلسفة والعلمّ :
إن العﻠم هو ﻣعرﻛﺔ ﻣن أجل الوصول إلﻰ الحقيقﺔ ،والﻣعرفﺔ العﻠﻣيﺔ في
ﻧظر الفﻠسفﺔ الﻣعاصرة ليست اﻧعﻛاسا ً لﻠواقع بل ترجﻣﺔ له ،بحيث تحوله إلﻰ ﻧظريات
ﻣتغيرة قابﻠﺔ لﻠتﻛذيب ،ويعود ذلك إلﻰ أن الﻧظريﺔ العﻠﻣيﺔ فاﻧيﺔ.
 -٣الفلسفة والحقيقة :الحقيقﺔ هي ﻣجﻣوﻋﺔ ﻣن الﻣجازات واﻻستعارات والتشبيهات
باﻹﻧسان ،وﻣع استﻣرار استخداﻣها أصبحت تتﻣيز باﻹﻛراه والشرﻋيﺔ والسﻠطﺔ.
في العصر الحديث ﻛان التقدم العﻠﻣي هو الﻣحرك اﻷساسي لﻠفﻠسفﺔ الﻣعاصرة ،وقد رافق ذلك
زيادة شعور اﻹﻧسان بفرديته ﻋن اﻵخرين ،ﻛﻣا صاحبه ﻧزﻋﺔ التحرر ﻣن قيود الﻛﻧسيﺔ،
باﻹضافﺔ إلﻰ ظهور الﻧزﻋﺔ الروﻣاﻧسيﺔ التي ترتﻛز ﻋﻠﻰ الشعور والحساسيﺔ والعاطفﺔ ،وذلك
ﻛرد فعل ﻋﻠﻰ العفو في الﻧزﻋﺔ العقﻠيﺔ والتجريبيﺔ والعﻠﻣيﺔ ،أﻣا في القرن العشرين فيعتبر
الجاﻧبان السياسي والعسﻛري هﻣا الﻣحرﻛان الرئيسيان ﻹﻧجازات الفﻠسفﺔ والعﻠم ،ولعل أهم ﻣا
يﻣيز الفﻠسفﺔ الﻣعاصرة هو تعدد ﻣصادر ﻣعرفﺔ الفﻼسفﺔ ،وإزالﺔ الحواجز الفﻛريﺔ بين
الفﻼسفﺔ ،باﻹضافﺔ إلﻰ تبادل الخبرات واﻵراء.
لمحة عن الفلسفة المعاصرة
ﻣفهوم واحد ،ويعود هذا
ﻣ ّﻣا يﻣيز الفﻠسفﺔ الﻣعاصرة تعدد الﻣصطﻠحات التي تدل ﻋﻠﻰ ﻣعﻧﻰ أو
ٍ
اﻷﻣر ﻻختﻼف طريقﺔ التفﻛير بين البشر ،وﻋدم التوصل لتﻧسيق يو ّحد طريقﺔ التفﻛير بين
الفﻼسفﺔ ،لﻛن هذا اﻷﻣر ﻻ يُعتبر ﻣعضﻠﺔ بطبيعﺔ الحال ،ﻷﻧّه ﻣع العﻠم أصبحت العﻠوم الفﻠسفيّﺔ
بﻧصوص أفضل ﻣن
أسهل ﻣن ذي قبل ،وذلك بصياغﺔ العديد ﻣن الفﻼسفﺔ ﻋددا ً ﻣن الﻣفاهيم
ٍ
تطورت الفﻠسفﺔ ﻣﻛﻧﻧا هذا اﻷﻣر ﻣن التعبير ﻋن جﻣيع أفﻛارﻧا
السابق ،هذا ﻣع العﻠم بأﻧّه ﻛﻠﻣا ّ
بشﻛ ٍل أﻛثر سﻼسﺔ ﻣن ذي قبل ،وﻣن شأن هذا اﻷﻣر أن يجعﻠﻧا ﻧتواصل بشﻛ ٍل أفضل ،إﻻ أن
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أبرز اﻷﻣور التي صﻧفها البعض ضﻣن سﻠبيات الفﻠسفﺔ الحديثﺔ والتي أحدثت جدﻻً ﻛبيرا ً هي
وضوح التﻧاقض بيﻧها وبين اﻷديان السﻣاويّﺔ ،ويﻛون الﻧقاش ﻋادة ً بين الفﻼسفﺔ الﻣعاصرين
بشأن الحديث ﻋن الخﻠق أﻧه بدل القول أن ﷲ ذاتي الوجود ،باﻹﻣﻛان القول أن الﻣادة هي ذاتيﺔ
الوجود ،وحسب زﻋﻣهم ّ
أن الجهل بأصل الﻣادة ﻻ يعﻧي أن ﷲ خﻠقها ،ولهذه اﻷفﻛار
واﻻدﻋاءات ردود ﻛثيرة ﻋﻧد ﻋﻠﻣاء اﻷديان السﻣاويﺔ وخصوصا ً الﻣسﻠﻣين .وفي الفﻠسفﺔ
الﻣعاصرة يتم ﻣﻧاقشﺔ وفهم الوجود بطريق ٍﺔ ﻣغايرةٍ ﻛﻠيّا ﻋﻣا ﻛاﻧت ﻋﻠيه هذه الﻧقاشات سابقاً،
فإن الفﻠسفﺔ الﻣعاصرة تﻧفي ﻣا يطﻠق ﻋﻠيه الخطأ والصواب ،وتحويل اﻷﻣر لﻣفهوم ﻣستوى
الﻛفاءة ،ﻛأن يقال أن الصواب في أن اﻷرض ﻣسطحﺔ أم أﻧها شبه ﻛرويّﺔ؟ هﻧا يأتي دور
الفﻠسفﺔ الﻣعاصرة لتتحدث ﻋن ﻣعطيات هذا السؤال ،وتوضّح بأن هذه الﻣعطيات خاطئﺔ ،حيث
إﻧّه يجب القول في هذه الحالﺔ )ﻣا الجﻣﻠﺔ اﻷﻛثر دقﺔ حتﻰ اﻵن اﻷرض ﻣسطحﺔ أم أﻧها شبه
ﻛرويّﺔ( وتأتي اﻹجابﺔ بأن اﻷرض شبه ﻛرويّﺔ ﻧسبﺔً لﻣفاهيﻣﻧا ،وهذا اﻷﻣر يوضّح الجدليّﺔ التي
أثارها هيجل ،والتي تم تطويرها بشﻛ ٍل ﻛبير ،حيث ّ
إن ﻣفهوم هذه الجدليّﺔ قد ﻧص ﻋﻠﻰ ﻣا يﻠي:
إن هﻧاك ﻣاﻻ ﻧهايﺔ له ﻣن الﻣفاهيم التي باﻹﻣﻛان التوصل إليها ،إذ ّ
ﻣفهوم يﻛون أﻛثر
إن ﻛل
ٍ
ﻛفاءة ً ﻣ ّﻣا سبقه في الزﻣان ،وتعتﻣد هذه الﻛفاءة ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻻستفادة ﻣن اﻻستﻧتاجات التي يتم
التوصل إليها ﻣن الﻣفهوم لتفسير الظواهر الطبيعيّﺔ أو طريقﺔ التﻧبؤ بهاّ ،
وأن الغايﺔ ﻣن هذه
الدراسﺔ ﻻ لﻣعرفﺔ الواقع بل ﻹيجاد الطريقﺔ الﻣثﻠﻰ في التعاﻣل ﻣع الﻣحيط الذي ﻧقطن به بشﻛ ٍل
أﻛثر إيجابيّﺔ.
 -١يختﻠف الباحثون حول بدايﺔ الفﻠسفﺔ الﻣعاصرة ،البعض يقول ان جذورها ﻛاﻧت في
اوائل القرن العشرين ،واﻵخر يقول بداياتها ﻣﻧتصف القرن الﻧالسع ﻋشر.
 -٢ان الفﻛر الفﻠسفي ليس بالعﻣﻠيﺔ الﻣتقطعﺔ ،بل هو فﻛر ﻣوصول الحﻠقات وﻛل حﻠقﺔ ﻣﻧها
تؤدي الﻰ الحﻠقﺔ التي بعدها وتﻣهد لها بشﻛل ﻣباشر أو غير ﻣباشر .وﻻ يﻣﻛن اﻧﻛار
دور الفﻠسفﺔ الحديثﺔ ﻋﻠﻰ الفﻛر الفﻠسفي الﻣعاصر ،إذ جاءت بعض الفﻠسفات الﻣعاصرة
استﻣرارا أو إﻣتدادا لفﻠسفات حديثﺔ أو ﻣعارضﺔ لها.
 -٣ان جزءا ﻣن ﻧتاج بعض الفﻼسفﺔ الﻣعاصرين ﻛان قد ظهر في بدايﺔ القرن التاسع
ﻋشر ،بيﻧﻣا ظهر ﻣوقفهم الفﻠسفي الﻣتأخر في بدايﺔ القرن العشرين.
سمات الفلسفة المعاصرة:
 -١ازالﺔ الحواجز بين الفﻠسفات.
 -٢تتصف الفﻠسفﺔ الﻣعاصرة باﻻستﻣراريﺔ واﻻتصال فضﻼ ﻋن الجدة.
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 -٣الفﻠسفﺔ الﻣعاصرة تحاول تقديم اجابات ﻣتطورة ﻋن أسئﻠﺔ طرحها اﻻﻧسان في ﻧهايﺔ
القرن التاسع ﻋشر ،بل وقبل ذلك ايضا ﻣثل طبيعﺔ الﻛون وأصل اﻻﻧسان وغيرها أسئﻠﺔ
قديﻣﺔ.
 -٤واﻷسئﻠﺔ الجديدة التي طرحتها الفﻠسفﺔ الﻣعاصرة وحاولت إيجاد حﻠول لها هي التساؤل
ح ول الطاقﺔ ﻋﻣا اذا ﻛاﻧت أصل الوجود ،والسؤال اﻵخر حول ﻣاإذا ﻛان سوء إستخدام
الﻠغﺔ يؤدي الﻰ الﻛثير ﻣن الﻣشﻛﻼت الفﻠسفيﺔ.
 -٥أغﻠب الفﻠسفات الﻣعاصرة تهتم بالتحﻠيل ،وأصحاب ﻧزﻋﺔ التحﻠيل الغوي والﻣﻧطقي
يهتﻣون بالﻣﻧهج ويتوخون الوضوح في الفﻛر والﻣعﻧﻰ ،وﻣﻧهم فيﻠسوف التحﻠيل
فيتجﻧشتين وفيﻠسوف الوضعيﺔ الﻣﻧطقيﺔ آير وفيﻠسوف البرجﻣاتيﺔ بيرس.
 -٦رفض الﻣثاليﺔ بوجه ﻋام وﻣثاليﺔ هيجل بشﻛل خاص ،واصبح اﻻتجاه ﻧحو الواقع
واﻻﻧسان والتعدديﺔ في القول بدل الوحدة الﻣطﻠقﺔ.
 -٧ازدياد اﻻهتﻣام بالﻧسان الفرد وﻣحاولﺔ اﻛتشافه لذاته وخاصﺔ ﻋﻧد الوجوديين.
 -٨اصبحت الفﻠسفﺔ الﻣعاصرة أﻛثر ارتباطا بالعﻠم ،فالﻧظرة العﻠﻣيﺔ بدات تتغير في القرن
العشرين تجاه الحتﻣيﺔ والعﻼقات القائﻣﺔ ﻋﻠﻰ السببيﺔ بﻣعﻧاها الضروري .وﻧجد ﻣثال
ذلك الﻧظريﺔ الﻧسبيﺔ لدى ايﻧشتاين .وتغير التوجه ﻧحو الﻼحتﻣيﺔ لﻛون اﻻﻧسان حر
وﻋاقل يتﻣتع باﻻرادة واﻻختيار.
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