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 ألسنة على ادرد  ت املصطلحني فكال" شرتاكيةاال" مصطلح سوى إليها يسبقه مل شهرة" لعوملة"ا مصطلح كتسبا 
 .منهما لكل الفلسفية وللمنطلقات الدقيقة للدالالت مدرك غري األعظم السواد بينما اجلميع

 سما فإن ومتفرعاته شرتاكيةاال مبصطلح اومقرتن   اشعبي   بات قد ماركس كارل الفيلسوف سما كان وإذا
 .ومؤيديها وناقديها العوملة حول احلوار يف كنياملشار  لبعض بالنسبة حىت امتام   جمهوال   يكون يكاد العوملة فيلسوف

 قرتاحا إىل هبا حدا مما عامة األمريكي الرباغمايت الفكر وبني بينها للربط العوملة أدبيات بعض توصلت ولقد
 - الفيلسوف عن للحديث تتطرق، مل الكتابات هذه من اأي   لكنكة". األمر " مبصطلح" العوملة" مصطلح إبدال
 .الراهن بشكلها للعوملة يالرئيس املنظر

 العام إجنلرتا يف واملتوىف 1864 العام أملانيا يف املولود (F.K.S. Schiller) شيلر سكوت كانغ ينانددفر  إنه
 المثالية كتاب بإصدار بدأ إذ .الرباغمايت الفكر لنصرة اعام   35 منها عمل ،اعام   73 عن  1937

 اإلجنليزية الكتب أول الكتاب هذا وكانه. زمالئ من ةسبع مع شرتاكباال 1902 العام يف الشخصانية
 اليت الوجود أزمة ومعها لنيتشيه املميزة التشاؤمية بالرباغماتية مؤلفيه تأثر الكتاب هذا عكس وقد. الرباغماتية

 األستاذية كرسي على شيلر حصل العام ذلك من بتداء  او . عشر التاسع القرن من األخري القسم فالسفة عاشها
 جامعة يف ازائر   اأستاذ   بعدها لينتقل 1926 العام لغاية فيها وبقي أوكسفورد جامعة يف" كولدج كربسيت" يف

 يف زمالئه من الذعة سخرية موضوع كانت اليت الرباغمايته آلرائه والقبول الرتحيب لقي حيث اجلنوبية كاليفورنيا
 الذيوع فرصة هلا وأتاحت شيلر آراء عن لغبارا نفضت اليت هي النقلة هذه بأن القول ليمكن حىت. أوكسفورد

 أبدى ولقدر. اجلمهو  لعامة املفتوحة احملاضرات عرب آرائه عرض فرصة اجلديدة اجلامعة له أتاحت فقد. نتشارواال
. اجلمهور على حبوهتم عرض اجلامعيني على يفرض كونه.  ولرباغماتيته األمريكي التعليم لنظام محاسه ادائم   شيلر

 منجاة الطريقة هذه يف يرى كان وهو. اجلمهور هذا وتعاطف قبول جيذب بشكل عرضها ىلإ هميدفع مما
 يستفيد حبيث الفعالية حنو البحوث هلذه حتويال   اوأيض   للجمهور وفائدة. عاجي برج يف عزلته دون حتول للجامعي

 .املادي والكسب عرتافاال على حلصوله بالرضى الباحث ويشعر اجلمهور منها



 خاصة دورات لتنظيم األكادمييني تدفع اليت هي السحرية الوصفة هذه بأن القول كننا، مياطراد  ستاو 
 تدريب دورات اليوم املتحدة الواليات يف تنظم إذ. جدواهاو  بفعاليتها لشعوره عليها يقبل إمنا الذي. للجمهور

 قد الدورة هذه بأن احلضور ميرح البسيطة املدة هذه وخالل. فقط األسبوع هناية عطلة خالل للجمهور نفسية
 على وقدرته الرباغمايت-التعليمي النهج فعالية على التأكيد إىل يهدف ستطراداال وهذا. حياهتم جمرى غريت

 ختصارا ميكن بل. األخرى التعليمية األنظمة يف جندها ال قدرة وهي. اجلمهور خدمة يف واملعارف العلوم تسخري
 .الفعالية هلذه نتيجة عتبارهاب اخلارج إىل تصديرهو  األمريكية احلياة منط جناح

 وليام األمريكية الرباغماتية مؤسس إىل نصل فإننا املؤمركة للعوملة النظرية الينابيع إىل العودة حناول إذ لكننا
 طويلة سنوات جاميس لقاء انتظر بأنه فيورِد  . شديدين وإعجاب بتقدير شيلر يذكره الذي (W.James) جاميس

 وكأنين إليه بالتحدث بدأت حىت لقائنا على دقائق مخس نقضتا إن ما: "...بالقول يصفه اللقاء حدوث وعند
 ...".بعيد زمن منذ أعرفه

 مستوى من الفلسفية الطموحات حنسارا ضرورة على متفقان هنماأ أدهلا. أسباب جلملة امتوقع   ذلك وكان
 جاميس مؤلفات أهم إن حىت. النفس بعلم الفلسفة قإلصا من ذلك يعنيه ما مع. اإلنسان مستوى إىل الكون
 ال الوثيقة العالقة هذه لكن. به وتأثر اجيد   شيلر قرأه الذي الكتاب وهو النفس علم مبادئ املعنون كتابه كانت

 جمرد كوهنا عتبة الواقع يف تتخط   مل اليت النظرية جاميس منطلقات شيلر رطو   فقد. والنظريات األفكار تطابق تعين
 إهنا: "...القول إىل جباميس حدا مما وأمشل أوسع فكري مذهب إىل املنطلقات هذه شيلر فحول. املعروفة يف نظرية
 يديولوجياتأ سقوط وبعد اليوم لغاية شيلر براغماتية استمرت إذ. توقعه صح ولقد". الوجود يف ستبقى مخرية

 (.ستقرائيةاال النظرية وفق األقل على جليلني كوهنا األقل على إذ) عديدة

( ككل) لإلنسان شيلر يعطي لذلك منفعتها، خالل من املعرفة قيمة على احلكم مبدأ على شيلر حافظ لقد
 يكرس وبذلك وبوجدانه، بل مجيعها، وإدراكاته ه،وحس   بعقله، به يشارك حبيث التفلسف، يف الصدارة مكانة
 هو اإلنسان بأن القائلة بروتاغوراس إكسيولوجية نيب بذلك اجامع  . الفكري العامل لكامل امركز   اإلنسان شيلر

 فهمه إىل ايوم   نصل لن الذي احليوان ذلك هو اإلنسان بأن القائلة نيتشيه تشاؤمية وبني. مجيعها األمور يف املرجع
 اإنساني   اطابع   يضفي لإلنسان هتماماال من القدر هذا إعطاءه أن يعترب شيلر لكن(. دراسته متابعة جتب لذلك)

 اعترب لذلك. قيمتها على وبالتايل املعرفة منفعة على للحكم اومرجع   احكم   اإلنسان ينصب فهو. براغماتيته على
م بأحكا" الوجود" أحكام باستبدال لنفسه يسمح فهو وهبذا". للرباغماتية اإلنساين املذهب" مذهبه شيلر



 تصبح وال( وجتريديتها إطالقيتها فقدت نأ بعد) للعمل أداة جمرد إىل تتحول" احلقيقة" فإن وهكذا". القيمة"
 .فيها اإلنسان بفعل إال واقعة

 بني القائم األزيل التناقض من اإلنسان حترر للحقيقة النسبية النظرة يف هذه إنسانيته نأ شيلر ويعتقد
 اللهستقا اإلنسان عن ينزعان اللذان والسلطان القوة يشكل الذي اجلماعة رأي بطش وبني كفرد طموحاته

 .الروحي

 الفكر أن على وباألمثلة، التأكيد، شيلر حياول إليها توجه قد اليت نتقاداتلال اواستباق   الرؤية هذه ولدعم
 املثالية قريبة كوهنا) للواقعية معارضته اوأيض   إطالقية لكل املذهب هذا معارضة هنا ومن. افردي   افكر   ادائم   كان

ا مم. اإلنسانية املعاين من املنطق جتريد على شيلر حيتج املذهب هبذا اإلنسانية ةالصف إلصاق يف اوإمعان  (. املطلقة
 بلوغ تدعي اليت الفلسفية املذاهب من يسخر شيلر جيعل والتجاهل االنتزاع وهذا. اإلنساين الطابع الفكر عن نزع

 حقيقة على التاريخ، عرب مذهبني، تفاقا عدم أن فيعترب. البلوغ هلذا( ابراغماتي  ) اعملي   بديال   يطرح وهو. احلقيقة
 فردية بدع إال الفلسفية املذاهب فما. الفكر بفردية ذلك ويفسر. احلقيقة هذه بوجود للتشكيك اسبب   واحدة

 يفسر مزاجي إن" :Fichte ختهفِ  بقول شيلر يستشهد وهنا. املزاجية حباالهتم ومرتبطة أصحاهبا لعقليات عاكسة
 الشخصي، مزاجه إىل يرتاح بالتايل وهو إنسان، هو الفيلسوف أن فريى ذلك من أبعد إىل ويذهب بل". فلسفيت
 العام يف (Nietzçche) نيتشيه كتبها برسالة هذا رأيه يدعم وهو. املزاج هذا يالئم عامل عن ويفتش ويتصور

 طبيعتنا سريتف على القادرة تلك مجيعها الفلسفات بني من خنتار أننا األرجح من: "...فيها ويقول 1870
 ...".غريها على فنؤثرها

 منطق كتابه إصدار عام 1929 العام لغاية تأخر رهاصاتاإل هذه ملختلف شيلر مواكبة أن والواقع
 البحوث يف وكذلك احلياة يف للتطبيق قابلة غري( إنساين تفكري أو) نظرية كل أن احملورية وفكرته. ستخداملال

 اليت فاحلقيقةه. وموجه النجاح معيار هو احملك وهذا. منطقيتها درجة بلغت مهما صحيحة نظرية هي العلمية
 بطش مع التكيف عن الباحث واإلنسان. شيء كل قبل عملية مسألة تكون أن جيب واألديان الفلسفة شغلت

 ،(وغريه نفسه حقيقةة )احلقيق يكتشف كيف ادائم   يعرف وأن يتعلم أن عليه النجاح، إىل ليصل الرأي، قوة
 وعلم الفلسفة بني امفصلي   اوسيط   نفسه يطرح اإلنساين املذهب جند احلد هذا عند. النفس علم يف خنراطها الحظ
 امزج   ملزجهما تدعو تيارات وقيام. ثننياال بني متبادلة نفعية شراكة قيام الوساطة هذه نتيجة وكانت) النفس
 بل. التقليدية مبعانيهما النفس وعلم الفلسفة تغطي ال شيلر وساطة لكن(. لشرحه هنا اجملال يضيق - اتكاملي  



. وتطورها لنموها أو/و للمعرفة املؤدية العقلية الَوْمَضة وبني للذات الواعي النشاط بني الربط على تقتصر هي
 وقوامها ،(اتساع  ا يزداد وهو) اليوم اواسع   قبوال   تلقى نفسية نظرية إىل اإلنساين املذهب يتحول األساس هذا وعلى

 هو واقعنا عن رضانا عدم فإن وبالتايل  -"الواقع" يصنع وعربها مث ومن" احلقيقة" يصنع الذي هو اإلنسان نأ
. هلا تصنيعنا وطريقة للحقيقة رؤيتنا يف النظر نعيد أن علينا أفضل، اواقع   أردنا فإذا. احلقيقة صنع يف خطئنا نتيجة

 امسبق   أمرها يف املبتوت احلتمية باألشياء ليست والواقع قيقةاحل بأن يقول فإنه املعادلة هذه شيلر يفلسف وعندما
 سيال متحرك فالواقع) للمرونة فاقد جامد واقع وال الثبات، كل ثابتة حقيقة هنالك توجد ال إذ. هنائية وبصورة

 به والتحكم عليه السيطرة ومتكننا التحرك هذا خالل يف نصادفه تأكيد كل حقيقة ونسمي معه نسيل وحنن
 أن الطبيعي من نهإف بشرية، صناعة احلقيقة كانت إذا بأنه شيلر ويتابعن(. برغسو  – العمل شروط تحسنيل

 حقيقة صناعة أردنا حنن وإن املزاجية، وحاالهتم وعيهم، ودرجات ومعتقداهتم، األشخاص ختالفاب ختتلف
 .عتباراال بعني العوامل هذه كل نأخذ أن علينا فإن لنا مالئمة

 قبل معها أن حىت أو العوامل هبذه تتحكم أن لنا فكيف. أخرى مرة النفس علم صميم إىل شيلر يردنا وهنا
 نستوعبها؟ أن

 ضروري عتقاداال بأن فيقول(. ومتغرياهتا) للمعتقدات اتصنيف   قرتاحهاب اجملال هذا يف املساعدة شيلر لنا ويقدم
 على عتقاداتاال شيلر يصنف" عتقادا الال"و" عتقاداال" قطيب وبني. التفكري ويف احلياة يف يستمر حىت لإلنسان

 :التايل النحو

 .نناقشها وال هبا جناهر ال اليت - الضمنية عتقاداتاال .1

 .بينة عن هبا نسلم لكننا مستقرة غري وهي - اجلدالية عتقاداتاال .2

 (.شيلر برأي دينية اغالب  ) ثابتة غري وهي - عتقاداتاال نصافأ .3

 (.سياسية اغالب  ) الواعية الذات نشاط يف خطأ تيجةن - اخلائنة عتقاداتاال .4

 .الطابع إحيائية وهي - املومهة عتقاداتاال .5

 كأداة هلا ستسالملال اضطرارنا وعدم املعتقدات إطالقية ال اإلنساين املذهب لنا يبني التصنيف هذا وعرب
 مع يتناسب مبا وتعديلها ختيارهاا يف ارأحر  فنحن. ملعتقداتنا اعبيد   لسنا نناإف اوتالي   سلطوية، أو جتماعيةا بطش



 فلو اإلنساين؟ العيش حرية ذلك يعين هل ولكن. غاياتنا وفق( الواقع) البيئة تعديل يف ورغبتنا الفردية، طموحاتنا
  الواقع كمال عدم -1: ومها ميتافيزيقيتني إشكاليتني يف نقع فإننا بنفسه واقعه يصنع اإلنسان أن مناسل   حنن

 .مطلقة؟ هي هل اإلنساين لفعلا حرية -2و

 حمدودة غري هناأل واقع أمر هي اإلنسان حرية نأ فريى اإلشكاليتني هاتني إجابته يف شيلر يتجنب، جهته من
 ال شيلر أن جند، املقابل يف(. الواقع معه امغري   ستمراراب ويتطور يتغري فهو لذلك تام غري العامل نأل) ثابت بواقع
 هلا وقدمت الفلسفة أثرت اليت، الكوانتية الفيزياء أحباث نتائج يف حمدوديتها على البيئة جيد ولكنه" احلتمية" ينكر

 عالقة البعض عن حيجب النظري اجلانب يف اإغراق   جند تقدم مما .املعرفة وطبيعة العلم منهج ستيعابال مثينة داةأ
. العالقة هذه جبالء لنا توضح التالية اخلالصة لكن(. جتلياهتا من واحدة والعوملة) القرن هناية بفلسفة املذهب هذا
 به التحكم إمكانية وإىل الثبات، عدم حالة إىل الواقع حتوالن للتطور وحاجته العامل متام عدم إن: اختصار  ا وهي

 أن ومبا. توقف وبدون الدوام على منه ونبتدع فيه نبذل نناإ بل نشاء، ما منه نصنع أن ميكننا حبيث. وتشكيله
 هو املستقبل فإن وبذلك. نتهاءلال أو للتوقف قابلة غري للواقع ابتداعنا عملية فإن وتطوره منوه يف مستمر اعاملن
 مستحيل إىل اآلخر وبعضها واقع إىل بعضها حنول أن ميكننا( حتماالتا أو) ممكنات جمموعة عن عبارة

 ومنها) الفردية بعواملنا يتعلق فهو يلالتحو  هذا جتاها عن أما(. اأيض   املذهب هذا جتليات من املستقبليات)
 ه(.أعال هلا املشار عتقاداتاال

 أدركنا( أعاله ذكره سبق ما وهو) معها والتعامل قبوهلا وضرورة ختالفاهتااو  عتقاداتاال تعددية راجعنا ما فإذا
 :وهي نصائحه مجلة أو شيلر نصيحة

 .هلا خملصني صادقني أصحاهبا يكون أن شرط .باطال   منها لنا يبدو ما حىت املعتقدات مجيع احرتام جيب .أ

 .التشيع مواقف عن بتعاداال جيب .ب

 ة.احلزبي املواقف عن بتعاداال جيب .ت

 .وجتنبها والتمييز العنصرية املواقف عن بتعاداال جيب .ث

 .اإلنسانية والشمولية التسامح قيم اعتماد جيب .ج

 اليت" العوملة" هي وهذه عاملي مواطن إىل تحولوي صوصية،خ أي يفتقد فإنه التعاليم هبذه الفرد التزم ما فإذا



 .تطبيقاهتا من فصوال   يشهد أن قبل 1937 عام تويف لكنه القرن هذا من اتالثالثين مطلع مبادئها شيلر أرسى


