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Abstract: 

The subject of philosophy and everyday life is of great importancene contemporary philosophy. 

in this article, I first We explain the meaning of everyday life, then explain its relationship to 

philosophy, which is characterized by criticism, analysis, questioning(…) in the same context, 

we have indicated the idalist philosophy which is ased on meditation and theory, contrary to 

evryday philosophy, it is concerned with human life. at the end of the article, we opened up 

on some  everyday philosophy,such as boithics and environmentale tthics forget the 

philosophy of the image that became the title of our time, and as the default world gains are 

determined in communication and free expression in the light of the construction of reciprocal 

relations, he has disadvantaged human. 

Key words: Philosophy, Everyday, Idealism, Critical Thinking, Applied Ethics, Philosophy of 

Image. 
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 الفلسفة واليومي  

 حنان الخيت  

 المغرب   ،جامعة ابن طفيل ،الباحثة

 

 :الملخص

ي المعارص،  
ي التفكير الفلسف 

" أهمية بالغة ف  فهو يسلط الضوء عىل  يكتسي موضوع بحثها المعنون ب "الفلسفة واليومي

ي بمختلف  ه من تساؤالت ومفارقات حول وجودنا البشر أبعاده الحياتية.  فمهمة الفلسفة وفق هذا  قضايا العرص وما يثير

وإنما محاولة التقرب من معاناة اإلنسان وما يطرحه واقعه من  حكام عليه،  التوجه ليس هي التعالي عن الواقع مع إصدار أ

ي  
ي موضوع بحثنا بيان مشكالت ومخاطر خلفها جهله وجشعه ف 

تحقيق غاياته بمعزل عن المصلحة العامة. لهذا ارتأينا ف 

ي عالقته 
 اليومي ف 

ة ال تسلم بالمعارف الجاهزةمعن  حصها ونقدها ومساءلتها وتحليلها بل تعيد ف  ،بالفلسفة، فهذه األخير

ي البحث عن حلول بديلة وصوال  
للمشكالت إل صحتها، من ثمة تلعب الفلسفة بآليات اشتغالها المختلفة دورا طالئعيا ف 

ي نفس السياق أدرجنا بعض الفالسفة الذين اهتموا بالفلسفة المثالية، موضحير   
أنها ال تركز عىل التأمل النظري الراهنة.  وف 

، وكأن الفلسفة ضمن هذا التيار    البعد اليومي
ي ترف فكري لنخبة اجتماعية معينة، لذلك  فقط، وانما  أن تستحرص 

الفلسف 

" خصوصا  وقفنا عند معن  الفلسفة اليومية كنشاط فكري تعن    نا إل بعض تجليات "فلسفة اليومي بقضايا عرصها. كما أشر

ي صارت تطرحها تقنيات المرتبطة بالعلوم البيوطبية باألساس انفتحنهنا    ،منها الجانب العلمي 
كما انفتحنا   ،ا عىل مخاطر الن 

ه من إشكاالت وقضايا تهدد المنظومة الحياتية ككل، دون أن ننس فلسفة الصورة   ي صارت عنوان  فلسفة البيئة وما تثير
الن 

ي التواصل والتعبير الحر 
ي مكاسب تتحدد ف 

اض  ي   عرصنا، فكما أن للعالم االفي 
ضوء بناء عالقات متبادلة، فإن له مساوئ  ف 

المدمنير    العالم بمثابة  لقد أصبح رواد هذا  ، ال قدر هللا،  عىل االنسان،  التواصل االجتماعي عليه، فلو اختفت شبكات 

ء   ي
؟الذي دفعنا إل التساؤل ما مخاطر عالم الصورة عىل وعي الفرد وسلوكه االجألصيب نصف العالم  االكتئاب. السر    .تماعي

، المثالية، التفكر النقدي، األخالق التطبيقية، فلسفة الصورة : الكلمات المفتاحية  الفلسفة، اليومي

 

 : المقدمة

ي الفكر المعارص، إذ يعن  هذا التوجه بالحياة اليومية وما يرتبط بها  
ي اليومي أحد أبرز الموضوعات ف 

يعتير التفكير ف 

ي أبعاد  من قضايا مستجدة
 ف 

 
ي مظاهره الحياتية مختلفة، فكما هو معلوم أن وجودنا اليومي بقدر ما يبدو واضحا
بقدر ما   ،ف 

 
 
. لقد صار المعيش اليومي خاضعا للتحوالت سيوسيواقتصادية بكيفية    يثير قضايا وظواهر تهدد الكيان الفردي والجماعي

   ،متسارعة
ا
وم  فضل اإلنسان  حياة  عىل  وانعكاساتها  العولمة  آثار  عالقة عن  بالطبيعة  اإلنسان  عالقة  تغدو  إذ  ستقبله، 

ة عىل   ء الذي جعل الطبيعة تنقلب عليه، وما يرافق ذلك من كوارث بيئية خطير ي
ي. استغاللية نفعية، السر مستقبلنا البشر

الوقت   ي نفس 
العلوف  يتخذ من  ي 

الماض  ي 
إذا كان اإلنسان ف  نوع جديد،  بالعلم تحديات من  لنا عالقة اإلنسان  م  بلورت 

ات جذرية مست جميع مجاالت   ة المعارصة ظهرت تغير ي الفي 
كوسيلة قصد تحسير  نمط حياته إل ما هو أفضل، فإنه ف 

 
 
ي المعيش اليومي اهتماما

   الحياة، لهذا لف 
 
ايدا من خالل توجهات فكرية متعددة، هنا سنسلط الضوء عىل أهمية الفلسفة   مي  
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ي تحليل ومناقشة مختلف اإلش
ها بعض المجاالت الحياتية مع بيان دالالتها وأبعادها عىل  ودورها النقدي ف  ي تثير

كاالت الن 

 . اإلنسان

 

 
ا
 مشكلة الدراسة وتساؤالتها:  - أول

ي ومعالجة المواضيع 
ي توضيح المعان 

ي أن الفلسفة ال تتوقف مهمتها ف 
يعالج موضوع الدراسة مشكلة مركزية تتحدد ف 

ي ال تمت الواقع بصلة، بل  
هي عبارة عن فكر تساؤلي نقدي، تتمير  باألصالة والتجديد واالستمرارية، لهذا  المتجاوزة الن 

ي كفكر يهتم بقضايا العرص والموضوعات المستجدة. من تم علينا كباحثير  ونقاد أن 
جدير بنا إعادة االعتبار للفكر الفلسف 

وم نتجه حياتنا  تهم  إشكاالت  عىل  الضوء  تسليط  يتم  بحيث   ،" اليومي  " مواضيع  األخير  نحو  هذا  يثير   ، اليومي عيشنا 

ي ضوء ذلك جاء فلسفة اليومي كردة  فعل ضد التيارات 
، ف  موضوعات راهنية تستدعي تدخل التفكير النقدي التساؤلي

ة زة أن الفلسفة قطعت مع هذه األخير نحو مقاربات واقعية تجعل اإلنسان بؤرة اشتغالها وبحثها. بهذا يعد    ، المثالية، مير

 هذا التوجه ند
 
   اءا

 
لبعث روح الفلسفة من جديد باعتبارها محور تقدم وتطور المجتمعات.. فهل تغدو الفلسفة    رصيحا

؟ هل تأخذ باليومي كما هو عير التسليم بتجلياته ومظاهره المختلفة؟ أم أنها تتفحص"العادي" البديهي عير   مقاومة لليومي

ي واضح و 
رصي    ح أم خاضع إليديولوجيات وتوجيهات معينة؟ هل  وضعه موضع تساؤل ونقد وتحليل؟ هل واقعنا الحيان 

 
 
ي اليومي يبف  محصورا

ي المجتمع ؟ أم أن البحث ف 
ي اليومي يؤخذ مأخذ الجد ف 

ي ف 
عىل الباحثير  والدرسير     التفكير الفلسف 

ي ضوء إشاعة التفكير النقدي ؟ 
ي كل مجال عىل حدة ؟ كيف السبيل لتجاوز المغالطات اليومية ف 

 ف 

 

 
 
 : أهمية الدراسة  -ثانيا

تباعها وامتثال لها بل هي فن للعيش وأسلوب للحياة، لكونها  افكار ومبادئ وضوابط عىل اإلنسان    إن الفلسفة ليس مجرد أ

 . ي اليومي
 تعلمنا كيفية التفلسف ف 

ي التحليل والنقد والبحث والتساؤل  
ي عىل جملة من آليات أساسية تكمن ف 

   يتأسس الفكر الفلسف 
 
  واالستدالل مما يجعلها فكرا

 
 
ا ه من المجاالت الحياتية.  متمير   عن غير

ه بمقتض  مصالح ومنافع ذاتية،   "، فهذا األخير ليس معىط واضح بل قد يتم تغيير ي " اليومي
ي بالبحث ف 

  يتمير  الفكر الفلسف 

 ،  غير أن الحقيقية غير ذلك. لهذا قد يطلق عىل خير أو قول أو معلومة بوصفها تمثل الحقيقية والرصاحة واليقير 

ي يتسم بالتجديد واالستمرارية، فكل عرص يشهد تحوالت تستدعي تدخل الفيلسوف للتعرية  
  الجدير بالذكر أن الفكر الفلسف 

عن الواقع، من ثم فليس جديد علينا أن نجد لكل عرص علمائه الذين يكشفون عن الحقائق واالكتشافات حن  لو كانت  

ي 
. ضد مما هو شائع ف   اليومي

ي هذا  
ي وكأن الفلسفة ف 

ي تتعال عن الواقع المعيسر
ي اليومي جاء نتيجة مواجهة التيارات والتصورات الفلسفية الن 

  إن البحث ف 

ي ال يستحرص  مشاكل 
يف  الباب ترف فكري يهم فئة دون أخرى. من هنا انعطفت الفلسفة عن أي توجه مثالي أو ميتافير 

 اليومي وقضاياه المستجدة. 
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 ثالث
 
 : : منهجية البحثا

ي يستدعي اتباع منهجية معينة  
ونحن ارتأينا بموجب ذلك االعتماد عىل منهج يقوم    ،كما هو معلوم أن كل عمل بحن 

عىل التحليل من جهة وعىل النقد والمساءلة من جهة أخرى. بمعن  أن مقاربتنا لموضوع البحث هي مقاربة تحليلية نقدية  

ي نفس اآلن
ي هو بيان أن الفلسفة كفكر نقدي لها القدرة عىل مع  . ف  الجة  وكان غرضنا من السير وفق هذا العمل المنهجر

كيب   والي  والتساؤل  والنقد  فكرية كالتحليل  آليات  من  به  تزجر  لما  ذلك  اليومية،  والمستجدات  العرص  قضايا  مختلف 

ة عن   ي الموضوعات والقضايا اإلنسانية يجعل منها مادة فكرية فريدة ومتمير 
والتأويل )...(، إن نظرتها العميقة ودقيقة ف 

ي ظل م
نا ف  ها، ولكي نوضح ذلك استحرص  ، هنا ركزنا عىل تطبيقات العلم  غير قاربتنا لهذا الموضوع عالقة الفلسفة باليومي

ي نفس  
نا ف  عىل الطبيعة واالنسان مع بيان المخاطر والمخاوف المطروحة عىل المستوى الراهن والمستقبل. كما استحرص 

ي.  ة عىل الوجود البشر ه من إشكاالت خطير ي وما يثير
اض   السياق عالم االفي 

 

 : ليومي ـ تعريف ا1

ي عن اليومي 
بالحياة ومختلف تجلياتها ، لكون مختلف اهتماماتها متصلة  ال تنفصل الفلسفة كمجال فكري معرف 

"الرض  بالجاهز والتسليم به )...( يحيل إل )...( الفكر السائد الذي يسلم بكل    le quotidienاليومية، هنا يقصد باليومي  

ء دون أي تفكير أو إعمال للعقل") ي
 2شر

 
 ترتبط داللة اليومي باألفكار الجاهزة والمعتقدات الشائعة    (، بناءا

عىل هذا المعن 

ي يكتسبها اإلنسان بدون أي حس نقدي،  يفرض اليومي عىل  اإلنسان قوته عير وسائل وطرق مختلفة، تقوم عىل تكرسه  
الن 

ي تبدو كما لو كانت واضحة وبديهية
ي   ،لجملة من المعارف واآلراء الن 

ي دالالت وتأويالت متعددة، من  لكنها ف 
 الحقيقة تخف 

لنا وكأنها  أذهاننا معارف وأفكار تظهر  ي 
التمرير ف  يتم  بهذا  ليفرض وصايته عىل األفراد،  التفكير  اليومي عملية  يعوق  هنا 

. هذا السبب هو ما جعل الفلسفة تتخذ من األ  شياء  واضحة ال تستدعي التفكير والمساءلة، ويتم ترسخها بسبل وطرق شن 

، فالذات من هذا المنظور البد   والمعتقدات المتداولة نظرة نقدية، مسلمة أن الحس النقدي هو أساس كل بحث علمي

ي دالالت وحقائق ومعتقدات أخرى. 
ي ضد كل يومي يخف 

 علينا من التسلح بآليات التفكير الفلسف 

 

ي عالقتها باليومي 2
 
 : ـ الفلسفة ف

مساء اليومي قصد  نحو  الفلسفة  من صور وخطابات هو تتوجه  لنا  يعىط  ما  فليس كل  فيه،  التفكير  وإعادة  لته 

ي تدعي  
ي وتأويالت وغايات معينة، بالتالي فالفلسفة ال تأخذ باألفكار الجاهزة والمعارف الوثوقية الن 

ي معان 
، بل يخف  ي

حقيف 

نا إن العالقة الفلسفة باليومي  من ه  ،اليقير  المطلق، بل إنها تنفض الغبار عىل كل ما يعرض علينا من أجل بيان حقيقته

هي ما تجعلنا نفهم مختلف السلوكات واألفعال اإلنسانية. بهذا "نتوجه كلنا إل اليومي لمعرفته ومساءلته واستخراج معانيه،  

ي  ظلت مخفية
ي ذاته مجموعة هائلة من األفكار المقاصد الن 

وراء األعمال والممارسات العادية المختلفة"   ألنه يحمل ف 

ي الحياة اليوميةف يمكن للفلسفة فكي
 ؟أن تكون فاعلة ف 

 
ات المقياس 2  38ص ، مركز الجامعي نور البشير   البيض ، السنة الثالثة فلسفة ،الفلسفة واليومي ،   محارص 
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ي حياة اإلنسان، فقد تم وضع تاري    خ  
ة مراجعة لدور الفلسفة ووظيفتها ف  ي السنوات األخير

ي ف 
يشهد الفكر الفلسف 

 
 
ي تناقش مواضيع وإشكاالت بعيدة عن هموم اإلنسان.   الفلسفة موضع تساؤل ونقد خصوصا

بهذا   الفلسفات المثالية الن 

 (" ي ي التقليدي تحت مطرقة النقد من أجل إنزالها من برجها العاجر
ي النسف 

(. إن اهتمام بعض  3"تم وضع التقليد الفلسف 

ي ن
ى جعلت مهمة الفلسفة محصورة ف  ي باألسئلة الكير

الوجود أو   اإلجابة عن األسئلة تهم أساسطاق رواد التفكير الفلسف 

 
 
  المعرفة أو العلم )...( دون تسليط الضوء عىل حياة اإلنسان وانشغاالته اليومية، مما جعل مواضيع الفلسفة أقل شغفا

 
 
ى، أو النظ واهتماما ي مجرد طرح أسئلة الوجود الكير

ر مقارنة مع المجاالت والعلوم األخرى، إن الفلسفة "تحرص مهمتها ف 

(، بهذا آن األوان إلعادة أولوية  4إل الكليات، أو مساءلة العلم وتوفير األسس المنطقية له، أو نحث وتوليد المفاهيم") 

ورة التحوالت الحياتية ي سير
  ، فهي ال يمكن تستمد قيمتها باستقاللها بنفسها عن حياة اإلنسان وهمومه  ،ومكانة الفلسفة ف 

ي لها اتصال بالحياة اليومية. بل ستستمروا بحسها النقدي مساءل
 ة القيم والعلوم والسياسة وكل المجاالت الن 

 

3  .  ـ رهانات لوفيفر من فلسفة اليومي

ي كتابه " 
ي وزعيمه الروجي دون منازع، فف 

ي لوفيفر من مؤسسي هذا التوجه الفلسف   critique de la   يعتير هي 

vie quotidienne ي نفس اآلن  " أكد أن الفلسفة ال تقوم عىل التنظير
بحيث "يقود    ،والتأمل فقط، بل هي نقد وفعل ف 

ها")  (. 5لوفيفر الفلسفة إل الفعل : النقد )...( ليس فقط لمعرفة الحياة اليومية، ولكن أيضا من أجل معرفة وسائل تغيير

ي نظره ال تقترص عىل التفكير  
النظري المجرد،  لقد ساهم الفكر الماركسي بشكل ملحوظ عىل توجه لوفيفر، فالفلسفة ف 

ة مكانة مرموقة وقيمة عليا  ي ضوء ذلك منح لوفيفر لهذا األخير
ألن لها القدرة عىل تغيير العالم كما أقرت بذلك الماركسية. ف 

، بوصفها نظرية نقدية للحياة اليومية  ي
ي الفكر الفلسف 

موجهة جملة من المآخذ عىل    ، فالماركسية تجمع بير  نقد والفعل  ،ف 

وع شامل واسع،    الحياة اليومية، ي نفس الوقت تدعو إل إحداث ثورة ضد النظام القائم. "بالتالي فإننا ننتمي إل مشر
وف 

األصيلة الماركسية  اكتشاف  إعادة  إل  اليومية")  ،يهدف  للحياة  النقدية  المعرفة  أنها  عىل  تعرف  ي 
أن 6والن  (،صحيح 

ي جميع    ،الماركسية جاءت كردة فعل ضد الظلم االجتماعي 
 تعبير عن روح عرصها، هنا بالضبط يتساءل  لكن ف 

األحوال تبف 

لماذا نحلل و  جوازيةلوفيفر "  الير اليومية  الحياة   ننتقد 
 
؟ خصوصا أو االجتماعي ي 

الفلسف  النقد  ما فائدة  تعد    ؟  أنه لم  أن 

 
 
اب لكونه مفهوما ي فرنسا والعالم طبقة مضطهدة، فليس بوسعنا الحديث عن االغي 

وليتاريا ف     الير
 
(.هكذا يرصح  7")   قديما

كة بير  الفالسفة  لوفيفر 
ي من نقد وتساؤل وتحليل... واحدة ومشي 

غير لكل زمن قضاياه وإشكاالته    ، أن آليات التفكير الفلسف 

  ،الخاصة
 
ي أكي  تجديدا

ء الذي يجعل الفكر الفلسف  ي
  السر

 
 . وعطاءا

 كان لوفيفر من بير  المنتقدين األوائل للفلسفة بوصف مواضيعها أضحت بع
 
ا ، معتير أن مختلف    يدة عن اليومي

 
 
سيدا باعتباره  للفيلسوف،  التقليدية  الصورة  لهذا"رفض   ، ي

المعيسر الواقع  من  مسافة  تتخذ  الفالسفة     انشغاالت 
 
  مالكا

 
 . 1، ص2019، 11557العدد   ،   أزراج عمر، فلسفة اليومي تحرر اإلنسان المعارص، جريدة العرب   3
 1ص ،  المرجع السابق 4 

5 _Herni  lefebvre ,critique of everyday life,volumeI,introduction, traduction anglaise,londres,verso, 
1991 p IX-XXVIII. 
6-bidm  
7_ Henri lefebvre, critique de la quotidienne T : Introduction , larche editeur, paris -p 12 
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")  للوجود، كما لو كان متوجها اته عىل مستويات مختلفة8عىل العرش فوق الجماهير  ، (. فكما أن لكل زمن تحوالته وتغير

ت الحياة انبثقت قيم  فنفس األم ر بالنسبة للفلسفة عليها أن تناقش قضايا ترتبط بالواقع اليومي ومستجداته،" كلما تغير

ي 9جديدة")
(. من هنا يدشن لوفيفر رؤية جديدة للفلسفة بوصفها تحلل وتناقش مختلف المشاكل والمفارقات مثارة ف 

 
 
زا . مير ي نستط  اليومي

. بالتالي عىل الفيلسوف الحق المشاركة  أنه بواسطة آليات التفكير الفلسف  يع تغيير مجريات اليومي

 . ي الوسط االجتماعي
 الفعالة ف 

 

 : التفكتر النقدي أساس فلسفة اليومي  ـ 4

وال ينأى أن يكون الفيلسوف بإسهاماته الفكرية حصيلة تأثره ببيئته الثقافية، من ثم ال   ،تعد الفلسفة نتاج عرصها 

ي 
الفلسفة غن  تاري    خ  أن  الكالسيكيةننكر  العقالنية  ، بحيث كان رائد  الفالسفة األوائل الذين وجهوا  ديكارت     باليومي من 

ي المجتمع من وصايا كنسية
   ،انتقادات الذعة لما يروج ف 

 
زا أن اإلنسان يتمتع بالعقل، لهذا فال سلطان عليه سوى إرادته   مير

ي  
ف  تدرس  ي 

الن  السكوالئية  النظرية  الفلسفة  بشدة  السبب عارض  لهذا  معينة،  ترفض معارف  و  تقبل  أن  إما  ي 
الن  الحرة 

  ،المدارس
 
زا ف المادي، هنا يقول " يمك مير ورة استبدالها بفلسفة عملية تمكن اإلنسان من تحقيق الي   رص 

ا
  ننا أن نجد بدل

ي المدارس
ي تعلم ف 

فلسفة عملية إذا ما عرفنا بواسطتها ما للنار والماء والهواء)...( من قوة   ،من هذه الفلسفة النظرية الن 

ي عرصه10وأفعال")
فهي معارف ال تتماشر   ،(. يظهر أن الفيلسوف ديكارت انتبه أن الفلسفة النظرية غير منتجة وفعالة ف 

لهذا ارتاى إل   ،نه بأهمية الشق العمىلي للفلسفة راجع باألساس إل قوة االنسان وقدرته عىل تغيير حياتهمع عرصه، إن إيما

 (. 11رفع شعار" نجعل أنفسنا سادة الطبيعة ومالكها")

ت الفلسفة الكانطية مثالية أكي  منها واقعية ي مقالته "ما التنوير" أنه كانط من الفالسفة    ،اعتير
لكن مع ذلك نلمس ف 

، العجز    ،المهتمير  بحياة اإلنسان عىل نحو خاص ي
ي هذا السياق يرصح أن التنوير هو"انعتاق المرء من حالة العجز الذان 

ف 

هو عدم قدرة المرء عىل استخدام فهمه الخاص دون توجيه اآلخر... إن العجز والكسل هما السبب وراء انقياد هذا الحجم  

 (" انط كانت له الهاجس لالنعتاق من سلطة رجال الدين عىل إرادة األفراد. بموجب  (. يفهم من هنا أن ك12الكبير من البشر

ار 13ذلك رفع كانط شعار التنوير "تحل بالشجاعة الستخدام عقلك بنفسك")   ، (، بهدف الخروج من وضعية التبعية واالجي 

ي ضوء ما سبق شارك كانط هموم عرصه بدعوته إل فصل
بالتالي التحرر    ،الدين عن الدنيا   إل التحرر عير استخدام العقل. ف 

 من الوصاية عير استخدام العقل بشكل مستقل وحر مسؤول. 

 
 
ي مختلف إسهاماته الفلسفية إل انتقاد الحياة الرأسمالية، مشددا

ي نفس السياق عمل ماركس ف 
ورة إحداث   ف  رص 

ي مقابل  ثورة اجتماعية من أجل تحقيق المساواة والعدالة المنشودة بير  الفئات االجتما
عية، بحيث أسس فلسفة مادية ف 

ي تأخذ " طبيعة مثالية")
(. لقد سع الطرح الماركسي إل بيان خطورة النظام الرأسمالي عىل حياة األفراد، 14فلسفة هيغل الن 

 
8 - bidm, p 12. 
9- bidm, p 12. 

ي المنهج،ترجمة جميل 10
وت، 2صليبا، الطبعة    رونيه ديكارت، مقالة ف   . 194، ص 1970، بير

 . 149ص ،   المرجع نفسه 11 
 . 1، ص1784سبتمير  30  إ كانط، ما التنوير، بروسيا،   12
 . 1  نفس المرجع، ص  13
ي الحديث والمعارص،الجزء األول   14 ، ص  2010  ، كلية القانون والعلوم السياسية، العراق ،    مؤيد جبير محمود،الفكر السياشي الغرنر
68. 
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ي المجتمعات الرأسمالية يحول اإلنسان   العامل   إل سلعة  موضحا

فهو يفقد حريته وذاته    ،أن "نظام الملكية الخاصة ف 

 
 
اب من وجهة ماركس 15عنه وذاته غريبة عنه ")  وسيطرته عىل عمله، ويصبح عمله غريبا فإن ذلك    ،(، لتجاوز هذا االغي 

")رهير  " بتغيير نظام الملكية الخاصة وتحويل االقت اكي
، إل االقتصاد االشي  صاد الرأسمالي

(. الجدير بالذكر أن ماركس  16

 
 
   كان فيلسوفا

 
جوازية لمجاالت الحياة بما فيها البنية االقتصادية الرأسمالية،    مناهضا لليومي القائم عىل احتكار الطبقة لير

ي ضوء بيان التفاوت الط
ي محاولة النقد الماركسي للنظام الرأسمالي ف 

ي البنية  بهذا تأن 
جوازية المتحكمة  ف  ي  بير  الطبقة الير

بف 

 
 
ي يتم استغاللها بناءا

ي لسد الحاجيات اليومية،   المادية وكافة الجوانب الحياتية والطبقة العاملة الن 
عىل أجرة ضعيفة ال تكف 

ء الذي عمق كي  فأكي  التفاوت االجتماعي  بينهما، لهذا ينتقد كارل ماركس الرأسمالية باعتبا ي
رها تهمش من قيمة العمال  السر

ي أفق  
وتحط من كرامتهم اإلنسانية، بالتالي انتقد اليومي بشدة عير تحريض العمال عىل إحداث ثورة ضد النظام القائم ف 

ي استغالل الطبقة  
، "يلع  اكي

كة. عىل أساس ذلك تنبأ ماركس أن النظام االشي  ي عىل الملكية العامة المشي 
بناء مجتمع ينبن 

وليتاريا")العاملة وتح ي عن طريق الثورة الير
 (. 17قيق المجتمع الالطبف 

ي المجتمع
ي أهمية بالغة، فهي لم تسلم بالموروث السائد ف 

ي التفكير الفلسف 
وإنما   ،تكتسي الفلسفة النيتشاوية ف 

 
 
ي خاص به  بعيدا

عن توجيهات المجتمع وقيمه، وذلك بالعودة إل صميم الحياة اليومية  سع نيتشه إل بناء رصح فلسف 

نيتشه الحياة عند  الغرض منه نسج فلسفة نظرية  ،ذاتها، إن مفهوم إرادة  يكن  بقدر ما كانت محاولة صادقة منه    ،لم 

ة أفضل" حسب نظرة  للخروج من سلطة المجتمع عىل ذاته، فإذا كان اليومي يقود الناس  بضوابطه وأخالقياته إل "حيا

ي كتبه عن رفضه الشديد لكل التوجيهات والتحديدات المؤطرة  والضابطة  لسلوك الفرد، 
المجتمع، فإن نيتشه عير ف 

ي الفلسفة. تلك آلهة  
ي السياسة، وأصنام ف 

ا أن "اإلنسانية تعيش اآلن عىل عبادة  أصنام: أصنام األخالق، وأصناف ف  معتير

ثم   اإلنسان  عها  اخي  ")باطلة  قيادة 18عبدها  بمنأى عن  بكل حرية وجرأة،  تسلك طريقها  أن  اإلرادة  يجب عىل  بهذا   .)

التحىلي  بد من  المجتمعية، فال  أن نخلص اإلنسانية من عبادة األصنام  نريد  إذا كنا  أنه  السياق يرصح  ي هذا 
المجتمع. ف 

 
 
 عىل أن نجعل لوجودنا معن  سامي  بالشجاعة والجرأة، "إذا كنا حريصير  حقا

 
ي أروع مظاهرها، )...( ا

...فلنصطنع الشجاعة ف 

 ( 19إن العالم من صنع عقولنا نحن، )...( وأن إرادة الحياة هي القوة المحركة للوجود") 

ليس عىل مستوى التفكير والتجريد النظري وإنما كفرد    ،تتخذ الفلسفة الوجودية من اإلنسان كموضوع جوهري لها 

   بحيث تؤكد   ،جي يعيش داخل المجتمع
 
ي كون الفرد ذاتا

حرة لها القدرة عىل الفعل والترصف   عىل مبدأ أساشي يكمن ف 

من هنا فالحرية ليست مجرد مفهوم    ،بكامل إرادتها، لذلك ليس من حق الغير التحكم فينا عير توجيهنا نحو اختيارات معينة

ى وإنما هي فعل وممارسة نحو المستقبل "إن   ي الدساتير والخطابات الكير
الفرد يصنع التاري    خ عندما يتجاوز وضعيته  يدون ف 

يستطيع الفرد من هذا المنظور تجاوز وضعيته القائمة اتجاه عالم الممكنات،    ،(20نحو حقل ممكناته ويحقق إحداها")

وع حياته بكل حرية واختيار.   فهذا األخير يمكنه من إبداع مشر

 
ة حلمي مطر، الفلسفة السياسية من أفالطون إل ماركس  15  . 117، ص 1995، دار المعارف، القاهرة  ،   أمير
 . 117  المرجع نفسه، ص  16
ي الحديث والمعارص،الجزء األول  17  ، 2010 ، كلية القانون والعلوم السياسية، العراق ،   مؤيد جبير محمود،الفكر السياشي الغرنر
 .118ص

 68ص  ، المرجع نفسه    18
 . 68  المرجع نفسه، ص 19
ي المنهج 20

 131، ص 1960، غاليمار ،   جون بول سارتر، مسائل ف 
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ي 
ي التيار الوجودي جعلها ذات صيت واسع  ف 

ي قطار المعمور، إذ تجاورت الحديث عن  إن مركزية الفرد ف 
 أرويا وباف 

ي ال ترتبط باليومي بشكل مباشر 
زة أن الوجود يسبق الماهية  ،المفاهيم المجردة الن   ،مير

ا
ثم  ،" نعن  أن اإلنسان يوجد أول

ي تحدده)...( ولن    ،يتعرف إل نفسه
، فتكون له صفاته، ويختار لنفسه أشياء هي الن  ي يكون سوى ما  يحتك بالعالم الخارجر

 21قدره لنفسه")
ا
ي المستقبل، فبما أن الحرية هي قدر اإلنسان،    (، بمعن  اإلنسان يوجد أول

ثم يحدد ما يريد أن يكون عليه ف 

يطة تحمل نتائج الفعل واالختيار. من هنا يستفاد أن الفلسفة الوجودية هي فلسفة واقعية  ه شر فإن هذا األخير يحدد مصير

ه وحياته.  تتناول اإلنسان كفرد  ي صنع مصير
 يتمتع بالحرية ف 

الفلسفة وجاذبيتها    شعان البعيدة عن  ما ذهب بريق  الموضوعات  ي جملة من 
التعمق ف  ، عير  ي

الماض  القرن  ي 
ف 

ي القرارات الحياتية
ي مشاركتها الفعالة ف 

ي تتحدد ف 
، بالتالي انرصفت الفلسفة عن مهمتها الحقيقية الن 

مكتفية   ،اليومي المباشر

 
 
ي للغة من حيث تركيبها وإحالتها ومقاصدها، بعيدا

ي أخرى.    بالتحليل المنطف 
ي تحمل دالالت ومعان 

عن الحياة الواقعية الن 

ي 
الن  التحليلية  ين، كالفلسفة  العشر القرن  ي 

ف  ي سادت 
الن  الفلسفية  التوجهات  من  ينطبق عىل جملة  ما  القول هو  وهذا 

ي  حاولت إرجاع المشكالت الفلسفية إ
للفيلسوف فيتجنشتاين، فف  ي استخدام اللغة، كما هو الشأن بالنسبة 

ل اإلساءة ف 

أنه يواجه   يتخيل  الفيلسوف  لكونها تجعل  الطبيعية  اللغة  أنه يجب "التخىلي عن  أورد  كتابه "رسالة منطقية فلسفية" 

 
ا
  مشكل

 
ي حير  أن األمر يتعلق بمشكل لغوي يمكن حله باستخدام آليات منطقفلسفيا

ح فيتجنشتاين  22ية") ، ف  (.هكذا يقي 

 
ا
   وضع لغة منطقية علمية بديل

 
ي أداة ومنهجا

كة، "ليصبح بموجب ذلك التحليل المنطف  للتفكير   عن اللغة الطبيعية المشي 

 (" ي
ي تتماشر مع خصوصية  23الفلسف 

(. بهذا صارت مهمة الفلسفة هي تحليل األفكار وليس معالجة القضايا والمشكالت الن 

ي لألفكار، وليس بناء قضايا جديدة، الفلسفة ليست نطرية    ،حدة  كل عرص عىل
"إن موضوع الفلسفة هو التوضيح المنطف 

ي 24من النظريات بل هي نشاط وفعالية " 
ي التحليل المنطف 

. يتضح أن أهمية الفلسفة حسب تصور فيتجنشتاين تكمن ف 

ي   ،للعبارات والقضايا قصد حلها 
 تحليل اللغة الطبيعية، دون أدن  اعتبار للقضايا  أي تم حرص فعالية ونشاط الفلسفة ف 

. التالي يدعو هذا التوجه إل إخضاع الفلسفة 
ي أثارها الفالسفة السابقير 

الفلسفية المعرفية والوجودية والعلمية )...( الن 

ي قصد توضيح األفكار من غموض اللغة الطبيعية، أما دون ذلك من اإلشكاالت فهو  
مجرد لغو ال  آللية للتحليل المنطف 

 طائل من ورائه. 

ي كتابه "بحوث فلسفية"تراجع عن فكرة اعتبار اللغة الصورية هي لغة العلم
   ،يجدر اإلشارة أن فتجنشتاين ف 

 
  معيدا

ي نستعمل بها الكلمات") 
كز عىل الطرق الن  (، بهذا شهدت هذه  25االعتبار للغة الطبيعية " لقد تخىل عن الزعم الصوري لير

يقا واألخالق )...( "فعودة االهتمام  المرحلة إعادة ا ي تم استبعادها كالميتافير 
العتبار للغة الطبيعة  ولمختلف المباحث الن 

 
 
ي نسمها أحيانا

 (. 26فلسفة اللغة المثالية") باللغة العادية هو رد فعل ضد أصول الفلسفة التحليلية الن 

 

 
ي   ،    جون بول سارتر  21

، الطبعة   ترجمة عبدد   ، الوجودية مذهب إنسان  ي
، مطبعة الدار المرصية للطبع والنشر 1المنعم الحنف 

 . 14، ص 1964والتوزي    ع، القاهرة 
ي عودة فتجنشتاين، مجلة المخاطبات،   ،  حسان الباهي   22

 . 128، ص2014ف 
 . 128  المرجع نفسه، ص   23
 

 . 129  المرجع  نفسه، ص   24
ي عودة فتجنشتاين، مجلة المخاطبا ،  حسان الباهي   25

 . 138، ص2014ت،  ف 
 . 138  المرجع نفسه، ص   26
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 اليومي ونقده للمثالية.  -5

ي صورتها القديمةالمجاء التوجه اليومي كردة فعل ضد  
يقصد بالمثالية  األفكار المجردة    ،أو الحديثة  ذاهب المثالية ف 

 
 
، كما يقال أن    قائمة عىل التأمل النظري واالستدالل العقىلي بعيدا ك اليومي

ي تهم الحس المشي 
عن المشاكل الواقعية الن 

 
 
 بأنه   مثالي   إذا كان    المثالية ضد الواقعية "فالناس يصفون إنسانا

 
ي عمله حريصا

ي فكره وف 
عىل تحديد الصورة الكاملة،    ف 

 
 
العليا   ساعيا المثل  تحقيق     ،إل 

 
إنسانا واقعي   ويصفون  بأنه     آخر 

 
ما ملي   وترصفاته  فكرة  الواقع   إذا كان  حدود)...( 

   وترسخت دعائمه عىل يد تلميذه أفالطون،  ،(، انطلقت البدايات األول للتوجه المثالي مع سقراط27الملموس") 
 
ا أن   معتير

ي العالم  
ي حير  أن عالم المثل يتسم بالتمام والكمال، فاألشياء والموجودات ف 

ة وغير ثابتة، ف  ي وحقائقه متغير عالمنا نسنر

 مجرد أشباه، أما عالم المثل فتتجسد فيه حقائق األشياء بالتالي يرى هذا المذهب" أن األفكار والمعقوالت  
المحسوس تبف 

 
 
 (. 28هو أسم من الوجود المحسوس، ألنها هي المبادئ النموذجية األصلية لألشياء")  أو المثل موجودة وجودا

ة الحديثة، بحيث مهد رائد العقالنية الكالسيكية ديكارت الطريق للعديد   استمر تأثير الفكر المثالي إل حدود الفي 

 
 
زا ء الوحيد الذي نعرفه عن العالم  أن الفكر هو أساس الوجود، " قد بير  ديكار  من الفالسفة ككانط وهيجل، مير ي

ت أن السر

ي ذهننا")
ي ف 
ي إنما هو الصور الذهنية أو األفكار الن   29الخارجر

 
ي تقدمها الحواس بوصفها تخدعنا.   (، منتقدا

بذلك المعارف الن 

 
 
ا   معتير

 
 (. 30من وجود الجسم ") أن "وجود الفكر عندي أشد ثبوتا

مثاليته الكانىطي  المذهب     أسس 
 
الكاملة، موضحا ي صورتها 

ف  انطباعات حسية   النقدية  ليست سوى  األشياء  أن 

ي الوجود  
انتقلت إل الذهن عير الحواس، أي"أن الموضوعات ليست سوى انطباعات حسية وأفكار ال يمكن أن تتحقق ف 

ي  31إال عىل نحو ما")
   ،أقض مداها (. لم تقف المثالية عند كانط بل استمر وجودها مع الفلسفة الهيجلية ف 

 
ا أن العقل    معتير

الحرية ي 
ف  المتجسدة  غايته  لتحقيق  اإلنسانية كوسيلة  األفعال  من  يتخذ  ي 

ي كتابه    ،الكون 
ف   la raison dansيقول 

l’histoire   ويجعلونه غايتهم )...( فهم لم يبحثوا عن غاياتهم وال عن ، ي
" إن عظماء التاري    خ هم من يدركون ما هو الكون 

ي الن
 مواهبهم ف 

 
ولكنه    ،ولم يحقق بعد وجوده الفعىلي   ظام القائم بل أتوا بها من مصدر آخر: من الروح  الذي ال يزال خفيا

ة العالم القائم والهادئ، ألنها لم تعد تناسب نمو بذرته")  (، بالرغم من أن المثالية القديمة تختلف عن  32بدأ يكش قشر

ي حير  أن المثالية الحديثة تهتم باألفكار    ،باستقالل عن العالم المحسوسالمثالية الحديثة بوصفها  تتناول األفكار والمثل  
ف 

ي ارتباطها بالعالم
.  ،ف   فكالهما يجسدان لفلسفة مثالية محايدة لليومي

 

.  ـ 6  األخالق التطبيقية كتجسيد لفلسفة اليومي

ي كافة ا
ي ظل التحوالت اليومية أصبح اإلنسان يعيش واقع جديد يشهد تطور متسارع ف 

لمجاالت الحياتية، فبفضل  ف 

ى تمس    ،العلم ظهرت تقنيات جديدة سهلت عىل اإلنسان معيشه اليومي  ية كير ي المقابل طرحت إشكاالت مصير
لكن ف 

ي ميادين 
ه ومستقبله. األمر الذي يستدعي تدخل لجن أخالقية تحد من التجاوزات الحاصلة ف  ي حارص 

ي ف  الوجود البشر

 
ي الفلسفة الغربية ،   عثمان امير   27

 7، ص1967 ،اإلسكندرية، دار المعارف ، رواد المثالية ف 
 . 7ص ،  المرجع نفسه 28
 . 7ص ،  المرجع نفسه 29
 . 23  المرجع نفسه،ص 30
 . 8  المرجع نفسه  ص  31
ي التاري    ج  32

 . 120، ص 1965 ، ببيانو  ترجمة كوسطاس  ،   هيجل "العقل ف 
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ورة إل بن ي جديد يعن  بقضايا اإلنسانالعلم، لذلك دعت الرص 
ء الذي أفرز لنا األخالق التطبيقية  ، اء توجه فلسف  ي

فما   . السر

؟   مجاالت اختصاصها؟  كيف تعالج إشكاالت اليومي

الممارسات   تقنير   وري  الرص  أصبح من  لقد  عنها،  محيد  ملحة وال  الراهن حاجة  الوضع  ي 
ف  للفلسفة  حاجتنا  إن 

ي  
والتحىلي بالقيم باألخالقية. هنا كان مجال الطب والبيولوجيا وفلسفة البيئة وأخالقيات السلوكية عير تخليق الفعل اإلنسان 

، صحيح أن العلوم بيوطبية حققت نتايج هائلة  ي
ها من مجاالت أساس اهتمام هذا التوجه الفلسف  اإلعالم واالتصال وغير

ي عالج األمراض وصناعة األدوية واللقاحات )...( غير أنها بالمقابل طرحت
   ف 

 
 اح  نقاشا

 
ية فيما ما يتعلق    دا حول مصير البشر

ي، التالعب بالجينات، وأطفال األنابيب، الموت الرحيم، طب التجميل )...( إن  بقضايا تحسير  النسل واالستنساخ البشر

ي ضوء غايات أخرى لها عالقة بأهداف تجارية، هنا   بل تجاوز  ، العلم لم يعد مهمته هي خدمة االنسانية فقط
هذه الغاية ف 

ي هو عملية موجهة نحو هدف ما)...( بحيث يمكن استخدامها نحو لتحقيق " يتفق ف
السفة التقنية عىل أن التطور التقن 

 (. 33أهداف معينة دون أخرى") 

إل جانب ذلك تثير أخالقيات البيئة تساؤالت خاصة حول طريقة تعامل اإلنسان مع البيئة، بحيث جاء ظهور هذا  

الم  التوجه استغالل  نتيجة  ي 
البيئيةفرط  الفلسف  الشعار    ،للموارد  فإذا كان  ي.  البشر الوضع  عليه  لما سيؤول  النظر  دون 

 
 
ي يقوم عىل تصور السيطرة عىل الطبيعة بناءا

اتها، فإن فكرته القائلة " أن نجعل أنفسنا سادة    الديكارن  اف خير عىل استي  

 ( خلفت مخاطر عىل حياة اإلفراد، يمكن أن  نجمله34عىل الطبيعة ومالكها") 
 
ي انقالب الطبيعة عىل اإلنسان، من    ا أساسا
ف 

مما دفع العديد من الفالسفة   .نتائج ذلك ثقب األزون واالنحباس الحراري والتلوث الذي شمل الير والبحر عىل حد سواء

ي الطبيعة أدى طرح م
ر الذي لحق بالبيئة. بهذا تدخل العلم ف  شاكل  إل اتفاق عىل تأسيس أخالق بيئية تمكن من الحد الرص 

ورة التأسيس ألخالق جديدة ال تنظم عالقتنا مع اآلخر بل مع الطبيعة") ء الذي دعا إل" رص  ي
 (. 35بيئية، السر

ي التاري    خ  
ى لم يشهد مثلها ف  يك سكوليموفسكي أن التقنية وضعت اإلنسان المعارص أمام تحديات كير

يعتير هي 

ي الذي تم تصميمه لبلوغ الم
ي، أي " أن العقل األدان  عرفة قد تجاوز حدود المهمة الموكلة له وراح يعبث بالطبيعة  البشر

التقنية") ي سيطر عليها بفضل 
 36الن 

 
يوجه نقدا التحكم والمنفعة دون    (، من هنا  الذي أسس عىل منطق  ي 

للعقل األدان 

من تم بدل أن    ، إل فقدان الطبيعة لتوازنها   اف الموجه  ضد الطبيعة هو ما أفض  مراعاة لمصلحة اإلنسان، فهذا االستي   

   ،يسيطر اإلنسان المعارص عليها بفضل التقنية ستنقلب عليه
 
، مقرا أنه     هذا ما أشار إليه الفيلسوف الفرنسي ميشال سير

ي الطبيعة ضعفاء أمامها 
حن  إنها تهددنا هي بدورها لتسيطر علينا، فمن خاللها ومعها    ،" أصبحنا بحكم تحكمنا المفرط ف 

 ( 37وداخلها نقتسم نفس القدر") 

 

 

 

 
 36، ص2020، مجلة الحكمة  ، ، ترجمة مالك آل فتيلفلسفة التقنيةموسوعة ستانفورد للفلسفة،  - 33
ي المنهج، ترجمة جميل صليبا،الطبعة  - 34

وت، 2رونيه ديكارت،مقالة ف   194، ص. 1970، بير
ي مواجهة سلبية العلم  35

ي    جفال عبد إله، فلسفة البيئة : أخالق جديدة ف 
، مجلة المواقف للبحوث ف  يك ليموفسكي

عند هي 
 98، ص112-97، ص.ص2008دجنير  ، 2العدد   ، 13المجتمع والتاري    خ، مجلد 

 101المرجع نفسه ص  - 36
 58،ص 1990فالماريون،  ،ميشال سير العقد الطبيعي  - 37
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ي ارتباطها باليومي  7
 
 . ـ فلسفة الصورة ف

 
 
   تشكل فلسفة الصورة موضوعا

 
ي أحدثت    مستجدا

، فقد ارتبط ظهورها بالثورة التكنولوجية الن  ي
ي الفكر الفلسف 

ف 

ة مست مختلف الهويا نا وأسلوب حياتنا، هنا ال ننكر أن  زعزعة كبير ت والقيم اإلنسانية، بهذا غير العالم الرقمي نمط تفكير

ي التواصل واكتساب المعارف والمعلومات  
شبكات التواصل االجتماعي خلقت مكاسب عدة ومزايا ال تعد وال تحض تتبلور ف 

، غير أنه بموازاة ذلك فرض علينا قضايا جديدة لم  وتقريب المسافات وكذا االنفتاح عىل الغير من حيث ثقافته ولغته)...(

ي ظل نشر المعلومة والخير بكيفية متسارعة "لقد  
ء الذي انعكس عىل حياتنا االجتماعية ف  ي

يشهد لها الوجود من قبل، السر

ي إثارة جو من القلق والخوف"')
اضية بالتأكيد دينامية حقيقية للمجتمع، ولكنها ساهمت ف  (. بهذا 38خلقت الشبكات االفي 

ي يشكل سيف ذو حدين، من جهة يمكن اإلنسان من تكوين رأي حول ما يحدث من وقائع 
اض  المعن  أضج العالم االفي 

وأحداث، لكنه من جهة ثانية يقدم له صور مزيفة ال تعكس حقيقة الواقع الفعلية، وذلك بغرض تحقيق مكاسب مادية.  

لبناء ذات قادر  ي ظل ذلك نتساءل كيف السبيل 
ة عىل إدراك الحال الذي آلت عليه؟ وكيف نستطيع الحد من توغل  ف 

؟ ي عىل عالمنا الواقعي
اض   الواقع االفي 

   ،اليومي له ارتباط وثيق بفلسفة الصورة
 
، نحن ال نحتاج دائما ي

ة يتم إقناع المتلف  ي العالم    إذ بواسطة هذه األخير
ف 

ي قد ال تعير عن حقيقة الذات
ء بمجرد ما ننظر للصورة الن  ي

ي إل أدلة متماسكة وحجج قوية، ألنه قد نقتنع بالسر
اض    ، االفي 

 
 
   بالتالي تقدم لنا فلسفة الصورة مشهدا

 
ي أي الصورة    محاكيا

للواقع تم تعديله بكيفيات وأوجه معينة، من هنا " فالسيلف 

 
 
اضية ويتم تداولها داخل فضاء)...( ليصبح حاضنا ي تمأل مساحات العوالم االفي 

لكل أشكال الوهم    العرضية والهشة الن 

ي العير   والتيه والتضليل والقليل من حقائق العلم والحياة إنها صور ال تنظر إل معطيات الواقع
، بل تعيد إنتاج نسخ عابرة ف 

 (. 39والوجدان")

، وكما  ي كير  عىل الصور والمظهر الخارجر
، بحيث يتم الي  ي مواقع التواصل االجتماعي

إن حقيقة الذات ال قيمة لها ف 

 
 
ة عبارة عن "صور ال تنقل واقعا ي شكل استيهامات عرضية ال تخير هو معلوم أن هذه األخير

عن    ، بل تنمو عىل هامشه ف 

 
 
عىل "رتوشات" تحسن األصل أو تعدله أو تغىطي عىل جوانب النقص فيه، وذاك موضوع   حقيقة الذات... تقدمها اعتمادا

ي حياة األفراد، بالرغم من كونه ال يقدم لنا سوى  40"الاليكات" و"الجيمات")
ى ف  ي أهمية كير

اض  ( بهذا أمس العالم االفي 

انية الخارجية بالنسبة لأل  الحياة الير
ا
   فراد مع ذلك يلف  هذا النوع قبول

 
، بحيث أصبح رواد هذا العالم بمثابة  واستحسانا

ي ذلك، فلو اختفت شبكات التواصل  
مدمنير  عىل مختلف المواقع عىل مدار الساعة، "يبدو أننا وصلنا إل حد اإلدمان ف 

، ال قدر هللا، ألصيب نصف العالم بالجنون واالكتئاب")   (. 41االجتماعي

، تعير تتواصل تفعل ما تريد بمنأى عن أي  صارت ا ي
ي تعتير هذا العالم هو واقعها الحقيف 

اض  ي العالم االفي 
لذات ف 

 
 
ء الذي يجعلنا نتخوف من إنتاج ذوات أكي  انفتاحا ي

   رقابة فوقية، السر
 
ي نفس اآلن أكي  انغالقا

ي وف 
اض  عىل    عىل العالم االفي 

 
ي إذن أنا موجود، ترجمة سعيد بنكراد،الطبعة اإلول، المركز  38

ي للكتاب، الدارالبيضاء،المغرب،     إلزا غودار،أنا وسيلف 
،  2019الثقاف 

 41ص
 11ص ،    المرجع نفسه 39
 . 11  المرجع نفسه، ص 40
 . 13  المرجع نفسه، ص  41
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ي التواصل 
ي عالم مفرط ف 

يشكو الناس داخله من الوحدانية والعزلة، "فال أحد ينظر إل، وحدها نظرات  ذاتها، إننا نعيش ف 

ي كل مكان" 
ي تزين الشوارع والمحطات تالحقنا ف 

ي الملصقات الن 
 42الرجال والنساء ف 

ي اختف  المواطن الشغوف بحب الحكمة والمعرفة النافعة، ليصبح كالمه مجرد ثرثرة وكالم  
اض  ي ظل العالم االفي 

ف 

 بفعل مثير 
 
، بهذا أصبح اإلنسان كائنا ي ضوء    معير 

، بل إن الزمن لم تعد له قيمة ف  يستهلك ما يعىط له بدون إعمال التفكير

الفراغ تعانق  الذات  وكأننا  المواقع  والتعلم  ،تصفح  التفكير  حاجة  أو  التواصل  حاجة  حاجة:  ي  يلنر ال  الكالمي  فالنشاط   "

 (. 43صيص زمن "للكالم" يكون خاليا من أية مردودية عدا الكالم ذاته")والتعليم، )...( لقد أصبح الناس مدعون إل تخ

إن هيمنة اآللة عىل اإلنسان وإحكام سطوتها عليه جعلته مجرد عبد تابع لمختلف تجلياته، وفلسفة الصورة أكير  

اضية، بهذا ففكرة تحرر اإلنسان وانعتاقه من أي سلطة تبف    اض وادعاء،  دليل عىل تبعية الناس للعوالم االفي  محض افي 

 
 
" نفوذ اآللة وسطوتها لم يقودا إل تحرير الذهن من مخلفات   لكون وجودنا اإلنسان أضج محكوما بعالم الصورة بالتالي

 
 
العكس من ذلك عددا أفرز عىل  "، وإنما  ي

ي "الخراف 
   الماض 

ا
انتهاء    هائل القمامة مع  ي ترم إل 

الن  الجديدة  من األيقونات 

ر أن اليومي يتوغل ويوطد وجودها بوسائل وآليات تكنولوجية، فال سبيل لنشر معلومة ما و صورة  ، يظه44صالحيتها" 

ورة للحد من االنعكاسات   ي هي جاحة ملحة ورص 
ة، لهذا فحاجتنا إل التفكير الفلسف  معينة إال عن طريق هذه اآللية المتمير 

 . ي
اض  ي أحدثها العالم االفي 

 واآلثار الن 

 

 الخاتمة: 

ي  يشكل  
ي المعارص، فهو يرتبط بمختلف اإلشكاالت الراهنة الن 

ي الفكر الفلسف 
ي اليومي محطة محورية ف 

التفكير ف 

ي ضوء التواصل والمشاركة واالندماج  
تهم اإلنسان سواء تعلق اإلنسان من حيث أبعاده الوجودية أو ارتبط األمر بالغير ف 

ي الحياة ). 
..( فنحن أصبحنا نتوجه بالدرس والتحليل نحو اليومي من أجل استنطاقه االجتماعي أو ارتبط بإبداعاته وفاعليته ف 

ي تمكننا من  
ي، من ثم كشفنا أن عالقة الفلسفة باليومي عالقة وطيدة، فهي الن 

وبيان دالالته وأبعاده عىل الوجود البشر

 
 
   فهم عمق الحياة اليومية ومعالجة القضايا المثارة سواء سياسيا

 
   أو علميا

 
)...( عىل هذا األساس نراهن عىل أهمية   أو أخالقيا

ي 
ي حياة األفراد والجماعات والدول، إن تحقيق االرتقاء الفكري والتنمية المستدامة ال يتأن 

ى ف  ي وقيمته الكير
التفكير الفلسف 

ي أم
ي وتعزيزه بآليات التفكير النقدي من مساءلة واستدالل ومحاججة...، فواقعنا ف  س الحاجة  إال بتأهيل الرأسمال البشر

ي أطوار البحث إل الكشف أن الفلسفة المعارصة ضد أي    . لفكر متفتح ومبدع ومتجدد من أجل حل مشكالته
لهذا ارتأينا ف 

الواقع التجريد واالبتعاد عن  القضايا واإلشكاالت    ، توجه مثالي قائم عىل  الفلسفة ومهمتها تقوم عىل معالجة  ألن قيمة 

ي  
، فمادم أن هذا األخير ف  ورة الفلسفة وآليات اليومي تجدد واستمرارية تنبثق من أحشائه مواضيع مستجدة تستدعي بالرص 

 اشتغالها. 

 

 

 
 . 16  المرجع نفسه، ص  42
 20  المرجع نفسه، ص  43
 21  المرجع نفسه، ص  44
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 ، بروسيا، ألمانيا. "ما التنوير"( 1784 إ كانط، )

 . 11557العدد  ،، جريدة العرب"فلسفة اليومي تحرر اإلنسان المعارص" (2019أ، عمر،)

 ، دار المعارف، القاهرة. السياسية من أفالطون إىل ماركس"" ( 1995أ، ح، مطر،)
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