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  :الممتــاز في 

  

  

نماذج البكالوریا التجریبي

في مادة الفلسفة
***جمیع الشعب ***                  

  .نماذج بكالوریا محلولة بالتفصیل -

  .أسئلة أخرى مقترحة للحل

  

  

  

  عبد هللا بن جبار: من إعداد                                                         
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  إھــــــداء 

ومجالستھم لحلقة الذكر ى أعـّز األساتذة الذین تشّرفت بمعرفتھمــإل      
  :والمؤانسة، وأكّن لھم كّل االحترام والتبجیل والتقدیـر، وأخص بالذكـر 

***  
  

  .بثانویة الشھید علي عمار بالقبة عبد الحمید مرزقان،:أستاذ العلوم الشرعیة 
  
  

  .بثانویة الشھید علي عّمار بالقبة ،توفیق ازمـــران: أستاذ العلوم الفنیّة
  
  

  .بثانویة الشھید علي عمار بالقبة، مصطفى مھنـاوي: األدب العربيأستاذ
  

  .بثانویة الشھید علي عمار بالقبةرة،ــمنصورة نصی: مادة الفلسفة أستاذة
  

  ).المتقنة سابقا(بثانویة سعد دحلب القبةقاریدي ،نعیمة : أستاذة األدب العربي
  

***  
  المتواضعإلیكم جمیعا ، أساتذتي الكرام أھدي عملي 

  فلكم منّي أزكى التحیّات وأسمى التقدیر
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  :مقدمــة الكتــاب 

  

ھا نحن ؛على اجتیاز فرصة العمر، وھي نیل شھادة البكالوریاالمقبلأخي الطالب،       

في نھایة الدرب، وبعد مرور الفصول الدراسیة تارة باإلخفاق وتارة أخرى بالنجاح 

اتك على حّل المواضیع البكالوریا والتوفیق، أردنا تقدیم ھذا العمل كاقتراح المتحان قدر

  .، وھو امتحان البكالوریا الحقیقي مقبل علیھتحّدى ما أنت التجریبي كخطوة جریئة نحو 

إّن ھذا العمل الذي نضعھ بین یدیك أخي الطالب، ھي ثمرة جھود الذین سبقوك لھذا ***  

مناسبة لھا، راجیا منك أن ن الحلول التتضمّ في أسئلة نموذجیة لك االجتیاز، أحببنا أن نجمعھ 

الع على الحّل، واضعا قبل االطّ –األسئلة –في التعامل معھا الفاعلة یة تأخذ األمر بالجدّ 

استعداداتك مدى قدراتك العقلیة وأمامك منبّھا لضبط الوقت، یحرسك ضمیرك في اختبار 

  .من ذلكالنفسیة لمواجھة ما ھو أھمّ 

تّخذ لذلك األسباب، نبعد أن المرتقب النجاح على تحقیق بعد ھذا نرجو من هللا العون  ***

اجیھ باللیالي الحالكات الثبات والتوفیق، واعلم من نالذي نالعمل، ومنافذاك ھو التوّكل، فمنّ 

  : طلب العال سھر اللیالي، أو كما قال الشاعر

سعد من ذلك أن األسئلة النموذجیة المقترحة، واألوكم نسعد لّما تكمل اإلجابة عن كلّ ***

أو على األقل حّل األسئلة في نھایة الكتاب كمحاولة لالستئناس بھاتشّد رحالك بعد ذلك إلى 

، عساھا أن تنفعك كرصید معرفي یجعلك قادرا على مناقشتھا والتمّعن في طرق حلّھا

ذي ك على الوضع الوسیطرتكفتفقد صوابككربِ التي من شأنھا أن تُ مواجھة أسئلة البكالوریا 

  .نتیجة نقصانك للتجربة والحنكة والعزیمة الالزمةفیھ تكون

یرتقب رشدك إلیھا أستاذك الذي سیظلّ یإالّ تذّكر الوصایا التي ما نرید منك أخي الطالب،   

ھات، نا لك آباء وأمّ وكلّ نا معك، بقلوبنا، وجوارحنا، وعواطفنا، ة، وكلّ عن كثب النتائج السارّ 

الكرب، ولیس لك بعد ذلك إالّ الصمود والتضحیة، ولك الجزاء علیك خوة وقت یشتّد إو

شكرت وحمدت هللا تعالى، وأثنیت علیھ دون أن تنسى األوفى إذا نجحت، ولك العقبى إذا

  .؟ ؟ ؟ ؟: .....الذین كان لھم الفضل علیك، وھم على التوالي

م2008/ 02/12:باش جراح في    



4

  :طبیعة موضوعات البكالوریا

    

  :موضوعا واحدا على الخیار من بین المواضیع الثالثةح المترشّ الج عی

یعالج وفیھ ، مشكلنظريب كتابة مقال فلسفي یطرح على شكل سؤال یتطلّ :الموضوع األول

.مقارنةالجدل أو أتي في صیغة القضیة فلسفیة تثیر اھتمام المترشح، وھو موضوع ی

  

ظریا، یعالج قضیة فلسفیة تثیر اھتمام المترشح، سؤاال مشكال نیطرح فیھ:الموضوع الثاني

.رفعبالوضع أو أي إما بالاالستقصاء بطریقتي معالجتھ تطلّبوھو موضوع ی

یكون المطلوب فیھ كتابة مقالة فلسفیة عبارة عن نص یعالج قضیة فلسفیة، :الموضوع الثالث

  .ت على حالھاتعالج مضمون النص، مع العلم أّن خطوات تحلیل النص الفلسفي بقی
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:المقترحةإلیك اآلن عزیزي التلمیذ نماذج األسئلة 

  م2008امتحان البكالوریا دورة جوان 10الموضوع 

                                                                               )آداب وفلسفة:  الشعبة(                             

  :موضوعا واحدا على الخیار عالج-

  : الموضوع األول 

إذا كان لكّل فرد ذكریاتھ الخاصة، فھل في ذلك استبعاد لألثر االجتماعي في تكوینھا ؟   

  :الموضوع الثاني 

  . دافع عن ھذه األطروحة . >>اللغة عاجزة عن استیعاب كّل أفكارنا<< :قیـل -   

  .النص :الموضوع الثالث

مجّرد إمكان إعطاء معنى لألعراض العصبیة بفضل تفسیر تحلیلي یكون حجة دامغة على إنّ <<     

  .وجود نشاطات نفسیة أو على قبول وجود ھذه النشاطات، إذا أحببت تعبیرا أفضل

، وھو اكتشاف اعتبره أنا اكثر اھمیة "برویر" لكن ھذا لیس كل ما في األمر، فھناك اكتشاف آخر قام بھ   

قام بھ دون أیّة مشاركة من أحد، وھو یقّدم لنا معلومات أكثرعن العالقات بین الالشعور من األول 

واألعراض العصبیة، فلیس مدلول األعراض على العموم ال شعوریا فحسب، بل إنّھ یوجد بین ھذا 

ي أؤكد إنّ . الالشعور وإمكان وجود األعراض عالقة تتمثل في قیام أحدھما مقام االخر، وستفھمني فیما بعد

كلما وجدنا أنفسنا أمام أحد األعراض وجب علینا أن نستنتج لدى المریض وجود : ھذا األمر" برویر"مع 

لكنھ یجب أیضا أن یكون ھذا المدلول . بعض النشاطات الالشعوریة التي تحتوي على مدلول ھذا العرض

والنشاطات الالشعوریة . ةال شعوریا حتى یحدث العرض، فالنشاطات الشعوریة ال تولّد أعراضا عصبی

. فلدیك ھنا طریق على العالج ووسیلة إلزالة األعارض. بمجّرد أن تصبح شعوریة فإّن أعراضھا تزول

من شفاء مریضتھ المصابة بالھیستیریا، وبعبارة أخرى من إزالة " برویر " وفعال فبھذه الوسیلة تمّكن 

تھ من أن یجّر إلى الشعور الالشعوریة التي كانت لقد وجد تقنیة مّكن. األعراض التي كانت تبدو علیھا

  .  >>تخفي مدلول األعراض، وبعدئذ مّكنتھ من الحصول على زوال ھذه األعراض

  ].سیغموند فروید [ 

  

  .أكتب مقالة فلسفیة تعالج فیھا مضمون النص : المطلوب 
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:الموضوع األول 

لألثر االجتماعي في تكوینھا ؟ إذا كان لكّل فرد ذكریاتھ الخاصة، فھل في ذلك استبعاد

  ــــــــــــــــــ

  .طرح المشكلة: المقدمة

، فھي الوسیلة الوحیدة المعتمدة في حفظ واألّمةتحتّل الذاكرة مكانة مرموقة في حیاة الفرد والجماعة

خبرات الماضي ألجل التكیّف مع ظروف الحاضر واستشراف المستقبل القریب والبعید، لكن المشكلة 

تي تثیرھا أطراف معینة حول ما إذا كانت الذاكرة خاصة بالفرد شخصیا دون أن تكون مرتبطة بحیاة ال

الجماعة التي ینتمي إلیھا، بحیث یمكنھ استرجاعھا عند الحاجة في صورة شعوریة انفعالیة، وھذا طبعا ما 

  أم ھما معا؟فردي أم اجتماعي ؟ذات طابع ھل الذاكرة : یدفعنا نحن ألن نتساءل

  

  .محاولة حل المشكلة: التحلیل

من أولئك الذین تغلب علیھم النزعة )مRIBOT)1839-1916-ریبو" لقد كان العالم النفساني الفرنسي      

المادیة في تفسیر الذاكرة، التي ھي في نظره ذات طابع فردي، أي تخّص الفرد وحده، نتیجة ارتباطھا 

، لذلك واستدعاء أحداثھا متى اقتضت الضرورةیات استرجاعھافي حیثلھذا األخیر بالجانب الفیزیولوجي 

خالیا الجھاز العصبي وتثبیتھا ناتج عن على مستوى ن خزّ المطلوبة لالستحضار تیرى أّن الذكریات 

ألّن استدعاء الذكریات حسبھ تعني إحیاء الذكریات .انطباع آثار المدركات الحّسیة في ھذه الخالیا

؛ }فقدان الذاكرة{والدلیل ھو عند إصابة الجھاز العصبي یترتّب علیھ . في الذھنالماضیة التي انطبعت 

في تفسیر حدوث مرض الحبسة الدماغیة، أي فقدان القدرة على ) بروكا(ویستدّل في ذلك بتجارب العالم 

نفھم من ھذا أّن الذاكرة ھي وظیفة من وظائف الجھاز. النطق، أو ما شابھ ذلك من األمراض العصبیة

  .>> بالعرضإّن الذاكرة ظاھرة حیویة بالذات، نفسیة<< :بقولھه، وھذا ما أّكد)الفیزیولوجي(العصبي 

ھنري " ونقصد بذلك موقف الفردي في تفسیر طابع الذاكرة، كما نجد موقف آخر یدعّم ھذا االتجاه 

رورة الرجوع من خالل النظریة النفسیة التي یفّسر فیھا ض" )مBergson )1859–1941برغسون

أمرا ما؛ فألنّھ وجد نفسھ فیھ مثال إلى خبرات الماضي في تماثل المشكلة مع سابقتھا؛ فإذا تذّكر الفرد 

فإّن استعادتھا ال یكون على شاكلتھا في ال تتكّررو بحكم الحالة الشعوریة األولى . ووجده في ماضیھ

الصور النفسیة التي تعیش الماضي الحاضر؛ بل إّن التكرار قد یضعف حیویتھا وھذه ھي ذاكرة 

  .في وقت الحاجة وتستحضره

تقتضي إدراك األصول الشعوریة كما الذاكرة تستلزم الشعور بالماضي، نفھم من ھذه العبارة أّن 

المنبثقة منھ، وبواسطتھا یعیش الفرد حاضره في إطار الماضي، أو ھي كما قیل القدرة على إحیاء حالة 
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<< :في تعریفھ للذاكرة)الالند(العلم بأنّھا جزء من حیاتھ، وھذا ما قصده شعوریة مضت وانقضت مع

  .>>بأنّھا وظیفة نفسیة تتمثّل في إعادة بناء حالة شعوریة ماضیة مع التعّرف علیھا من حیث ھي كذلك

یة، وإذا كان فعل التذّكر تابع لالھتمامات الخاصة بكّل فرد بحسب انفعاالتھ وذوقھ و قدراتھ العقل   

وبأحوالھ المادیة الفیزیولوجیة، إالّ أّن علماء االجتماع یعتقدون أن التذّكر فعل یرتبط أیضا بالمجتمع الذي 

یعیش فیھ إذ ھو جزء من واقع عام اجتماعي، بل ھو سلطة مستقلة ومتعالیة عن األفراد؛ فالظواھر 

؛ تنشأ القسر واإللزامدة بصفة أنّھا مزوّ ) مDurkheim -1858-1917(دوركایماالجتماعیة كما یرى

- Halbwachs(ھالفاكسوعلى ھذا األساس ذھب . تلقائیا من اجتماع األفراد في رقعة معینة من األرض

، إلى اعتبار الغیر ھو الذي یدفعنا إلى تذّكر "األطر االجتماعیة للذاكرة" في كتابھ ) م1877-1945

إنّي في أغلب األحیان << :حیث یقول..) المدرسةاألسرة، الشارع،(الحوادث التي تشترك معنا فیھا 

عندما أتذكر فإّن الغیر ھو الذي یدفعني إلى التذّكر، ألّن ذاكرتھ تعتمد على ذاكرتي كما أّن ذاكرتي تعتمد 

؛ بمعنى أّن الذاكرة برأي المدرسة االجتماعیة عبارة عن إدراكات مشتركة بین األفراد >>على ذاكرتھ

ماعة، فعملیة التذّكر تنطلق من المفاھیم المشتركة بین األفراد، ومن تجاربھم قصد المنتمین لنفس الج

استعادة أحوالھم  الماضیة، بواسطة أطر، كاللغة، الفكر، وكذا الحوادث االجتماعیة كاألعیاد والمناسبات؛ 

-یمدور كا(كما یقول فالجماعة.ذلك أّن ماضي الفرد أو تاریخھ ھو في الواقع تاریخ مجتمعھ

Durkheim ( تتضمن تاریخ حیاة أعضائھا، وبالتالي ال یمكن فصل الذاكرة عن الجماعة فھي ذاكرة

  .ة األسرة أو القبیلة أو األمّ 

صحیح أّن الفرد یتذّكر األحداث المشتركة التي عاشھا مع غیره، والغیر غالبا ما یدفعھ للتذّكر، ولو 

. رغم ذلك لھ ذكریاتھ الخاصة التي ال یشاركھ فیھا أحدھلكنّ كان یعیش منفردا لما كان بحاجة إلى ذاكرة، 

ومن ھنا یحصل ذلك التفاعل بین التأثیرات النفسیة الداخلیة واالجتماعیة الموضوعیة، بحیث ال یمكن 

الفصل بینھما، أي في الوقت الذي تكون فیھ الذاكرة فردیة فھي من جھة تمثّل ذاكرة جماعیة، ومثال ذلك 

ث الثورة التحریریة، فبقدر ما یعتّز بھا المجاھد أو ابن الشھید، فھي أیضا ذاكرة أّمة استحضار أحدا

مجاھدة تعتّز بتاریخھا المجید، عبر أجیال متالحقة، وھكذا تصبح الذاكرة فردیة واجتماعیة في آن واحد، 

  .     وكأنّھا تشكّل عالقة تكامل وتماثل ال عالقة تنافر وانفصال

.شكلةحل الم: الخاتمة 

  

في األخیر، نقول من الصعب الحكم على األطروحة القائلة بأّن الذاكرة ذات طابع فردي أو إجتماعي؛      

ذلك أّن الذاكرة مثلما ھي متعلقة بالشخص في حنینھ الستحضار الذكریات الماضیة الخاصة بھ، فال یمكن 

فیھا جماعة بشریة، تمثّل بالنسبة االضطالع علیھا سواه؛ فكذلك تكون الذاكرة إجتماعیة بحیث یشترك

إلیھا أحد ثوابتھا األساسیة التي تكون سندا لھا في االعتزاز باالنتماء إلى حضارة عرفت بالمجد والعزة 

  . وھكذا تكون الذاكرة ذات أھمیة بالغة في حیاة الفرد والجماعة على حد سواء. والكرامة
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  :الموضوع الثاني 

  . دافع عن ھذه األطروحة . >>أفكارناكلّ بعایعن استاللغة عاجزة << :قیـل      

  ــــــــــــــــــ

  .طرح المشكلة: المقدمة

ما یعرف عن اللغة أنّھا خاصیة إنسانیة دون سواه، فھي تعني الوعي أو القدرة على اصطناع وسائل       

اضحة على تبادل أفكار لتحقیق التواصل المقصود بین األفراد في مجتمع واحد، فھي داللة والتعبیر

وتصورات ذھنیة فیما بینھم، كما تعمل على إحداث التفاھم وأداء وظیفة التبلیغ على أكمل وجھ؛ إالّ أّن 

تعیق الفكر، أو ھي عاجزة كّل العجز عن استیعاب كّل األفكار كثیرا ما البعض یعتقد بأّن اللغة 

، ونحن بدورنا إذا سلّمنا فرضا وحسن الجوارق التواصل والحواررات التي من شأنھا أن تحقّ والتصوّ 

  فكیف لنا أن نثبت عرقلة اللغة للفكر ؟ بصحة ھذه األطروحة، 

  .محاولة حل المشكلة: التحلیل

د األطروحة التالیة عدم وجود تناسب فعلي بین اللغة والفكر، انطالقا من المسلّمة القائلة بأّن اللغة تؤكّ      

الفكر طابعھ روحي متّصل، وھو بذلك أوسع من اللغة، فالفكر واحد واللغة طابعھا مادي منفصل، بینما 

، لذلك كان من الضروري التمییز بین اللغة والفكر مع إلزامیة الفصل بینھما، بحجة متعددة ومتنّوعة

ا وقوفنا عاجزین في أحایین كثیرة في البحث عن الكلمات المناسبة للتعبیر عن أفكارنا ومشاعرنا وانفعاالتن

العقلیة والنفسیة وكذا تصّوراتنا لألشیاء المادیة التي تحیط بنا، وفي ذلك دلیل على عدم تناسب الفكر مع 

الذین یرون وجود أفكار خارج إطار االتجاه الثنائياللغة في غالب األحوال، وھذا الموقف یدّعمھ أنصار 

نا نملك حشدا ھائال من المعاني واألفكار، غیر أي أّن ھؤالء یمیّزون بین اللغة والفكر، ألنّ . اللغة المتداولة

"أنّنا نقف عاجزین عن ترجمتھا لغویا، إذ ال یمكننا امتالك الكلمات المعبّرة عن أفكارنا، وھذا ما یعتقد بھ 

خاصة في عدم التناسب ما بین ما نملكھ من ألفاظ، وما نعبّر " ")مBergson )1859–1941برغسون

ودلیلھ في ذلك أنّنا ال نستطیع التعبیر عن كّل أفكارنا وفق ما أّكدتھ لنا التجربة عنھ من أفكار ومعاني 

النفسیة عن عجز اللغة، بحكم أنّھ ثمة ھناك جوانب في الفكر ال یمكن للكلمات أو األلفاظ اللغویة أن 

بدیلة للتعبیر عن ولعّل ھذا ما یدفعنا إلى ابتكار وسائل". األلفاظ قبور المعاني" تستوعبھا حتى قیل بأّن 

  .مشاعرنا، كالرسم والموسیقى وغیرھا

إّن تفكیرنا مھما كان یحمل من معاني مختلفة وتصورات ذھنیة ال یفھم مدلولھا إالّ من خالل التعبیر 

عنھا عن طریق اللغة؛ بمعنى أّن األفكار ال توجد إالّ في حیّز أو مجال اللغة؛ وھذا الموقف یعبّر عنھ 

، فھم في اعتقادھمكرد صریح على فكرة العجز التي ال أساس لھا من الصحةلواحدياالتجاه اأنصار 

یرون بأّن الفكر واللغة مرتبطان ارتباطا وثیقا ال یمكن الفصل بینھما، إذ ال فكر برأیھم دون لغة، وال لغة 

تدّل على مثال، تمثّل عالمات حّسیة ) مj . Locke)1632-1704جون لوك" فاللغة في نظر.دون فكر



9

بین األلفاظ وبین دالالتھا الحقیقیة، واإلنسان یستخدم اللغة إّما "تطابق" وجود أفكار في الذھن، بل ھناك 

  .لتسجیل أفكاره للتذّكر أو التعبیر عنھا إلیصالھا للغیر 

مكن الفصل یرى ھو اآلخر، بأّن اللغة والفكر یتداخالن تداخال كلیا، بحیث ال ی" میرلوبونتي" كما أّن      

اللغة عالمة على الفكر، وال :(( لذلك یقول. بینھما، ألّن للكلمات معان ذھنیة ال یمكن التعبیر عنھا إالّ باللغة

ولتبریر منطق تناسب اللغة والفكر ھناك حجة اكتساب األطفال لألفكار)). وجود للفكر خارج الكلمات

ھ ثّمة تفاوتا واضحا بین األفكار التي یعبّر بھا عن  إالّ أنّ . والمعاني في الوقت الذي یكتسبون فیھ اللغة

  . الفھم، وبین الكلمات التي تستعمل في تبلیغ ھذه األفكار

من ھنا كان التقصیر من طرف اللغة في التعبیر أحیانا انطالقا من عجزنا نحن عن كسب القدرة       

وبالتالي فاللغة ال تعبّر . والتواصل مع الغیرالالزمة على الفھم، والتي ال تناسب طردا قدرتنا على التبلیغ 

عن كّل أفكارنا ومشاعرنا، ألّن الفكر أوسع بكثیر من اللغة التي نستعملھا في حیاتنا الیومیة، وھذا ما 

نلتمسھ أثناء كتابة رسالة ألحد أصدقائنا فنشعر بالحرج في إیجاد الكلمات المناسبة لإلیصال ذات المعنى، 

ینا الكلمة للتعبیر عن مشاعرنا في حفل رسمي، فھناك تخوننا الذاكرة في استحضار أو حینما توّجھ إل

یعجز اللسان عن :" العبارات الالئقة، فنقع أحیانا في ارتباك شدید، فنرّدد عبارة كّل شخص عاجز

، فننسبھا تارة إلى نتیجة اإلحساس بالفرحة العارمة أو اإلعجاب المصطنع لموقف معین، ومع "التعبیر

نسلّم بوجود عالقة ترابط بین الفكر واللغة، والتي تشبھ العالقة بین وجھ الورقة النقدیة وظھرھا، ذلك 

لكن یبقى مقام . وبالتالي ال یمكن في مضمار اللغة  فصل الصوت عن الفكر، أو فصل الفكر عن الصوت

فكر اإلنسان الذي تستوعب كلّ وال یمكن للغة في یوم من األیام أنھا، بث الفكر أسمى من اللغة التي نتحدّ 

حاطة بھا إلالمرء أن یقف عندھا والسان بیسع إلى حمل ثقیل من المعلومات تعجز الكتب تدوینھا فكیف 

  .إحاطة شاملة

  

.حل المشكلة: الخاتمة 

  

فكر حجم في األخیر، نقول بأّن األطروحة صحیحة، قابلة للدفاع عنھا وتبنّیھا، بحكم عدم تناسب 

تعبیره عّما یجول في ذھنھ من تصّورات یستحیل اإلحاطة بھا بكلمات وعبارات تقف قدرةاإلنسان مع

عاجزة عن أداء وظیفتھا في إیصال الفھم الصحیح لھا؛ وبالتالي فالفكر منفصل تماما عن اللغة إال أّن ھذا 

كما أّن اللغة دون . الموقف ال یعني إھمال قیمة اللغة في حیاة الفرد، فمن حرم اللغة كان تفكیره محدودا

  .   تفكیر ال جدوى من استعمالھا وتكدیس ألفاظھا وكلماتھا، فاألھم في اللغة ھو المعنى المقصود 
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  .النص : الموضوع الثالث

  .طرح المشكلة: المقدمة

یرى بعض العلماء أنھ ال یمكن حصر الحیاة النفسیة في الحالة الشعوریة فقط كما یّدعي أصحاب      

وبما . الكالسیكیة، ألّن كثیرا من األفعال أو السلوكات لدى بعض الناس مجھولة األسباب والعللالنظریة

أّن مبدأ السببیة الذي ینّص أن ال وجود لفعل أو سلوك من دون سبب فكان من الالزم تقدیر سبب 

ي األعصاب الشعوري مقابل األسباب الشعوریة، وھذا ما یراه بعض العلماء، ومنھم العالم والطبیب ف

ھل یمكن أن نجد أسبابا نفسیة الشعوریة : وعلیھ؛)مS.Freud)1856-1939سیغموند فروید" النمساوي

إذا كانت األعراض العصبیة ال یمكن إرجاعھا إلى أسباب : أو بعبارة أخرىلھذه األعراض العصبیة؟ 

  عضویة فھل یمكن إرجاعھا إلى أسباب نفسیة ؟  

  .لةمحاولة حّل المشك: التحلیل

، طبیب مختص في أمراض األعصاب، فقد وضع في )مS.Freud -1856-1939(سیغموند فروید      

تفسیر األحالم، مقدمة في التحلیل : علم النفس منھجا یعرف بالمنھج التحلیلي النفسي، من أھم مؤلفاتھ

بیّن أّن األعراض و باعتباره طبیب مختص في األمراض العصبیة، ی. النفسي، التحلیل النفسي للھستیریا

وذلك انطالقا من التجارب . العصبیة ترجع في أساسھا إلى أسباب نفسیة تكمن في الالشعور وھو عمادھا 

وخاصة باستخدام طریقة التحلیل النفسي وأدواتھ، كالتطھیر النفسي المجّسد في فرویدالعلمیة التي قام بھا 

  .الشعوریة واألمراض العصبیة البحث عن العالقة الضروریة السببیة بین حیاتنا ال

ومن خالل نصھ ھذا یحاول فروید تحدید معنى األعراض العصبیة بتفسیر تحلیلي، مبرھنا في ذلك     

- JOSEF Breuer(برویر جوزیف"على وجود نشاطات نفسیة الشعوریة، وھذا انطالقا من تجارب 

نفسي عموما ودعامة أساسیة لمدرسة في میدان الطب الأكثر أھمیةالعلمیة التي كانت) م1842-1925

العالقات بین الالشعور واألعراض التحلیل النفسي كي تبني افتراضاتھا بناء على معلومات تكشف عن 

  .العصبیة 

، اآلخرإذن؛ ھناك عالقة واضحة بین وجود األعراض وتفسیر الالشعور تجعل أحدھما یقوم مقام     

ات حالة الشعوریة في الحیاة النفسیة بعد تأكیده من منطلقات نتائج وبالتالي وصل فروید إلى مبتغاه في إثب

كلما وجدنا أنفسنا أمام أحد األعراض وجب علینا أن نستنتج << : ، وفي ھذا السیاق یقول برویرصدیقھ 

؛ ألّن >>لدى المریض وجود بعض النشاطات الالشعوریة التي تحتوي على مدلول ھذا العرض 

نظره قاصرة عن إدراك األعراض العصبیة ما لم تتوّضح معالمھا أثناء النشاطات النشاطات الشعوریة في

وبالتالي فمن الناحیة العملیة یقترح فروید طریقا خاصا في العالج إلزالة تلك . الالشعوریة قبل أن تزول

التقنیة فكانت فیما بعد. األعراض، مادامت الوسیلة مّكنت برویر من شفاء مریضتھ المصابة بالھستیریا 
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التي فّسرت عامل اختفاء األعراض ثم زوالھا ومن ثّم إثبات وجود حالة نفسیة الشعوریة الصحیحة

  .كمستودع لھا 

على أساس أّن حیاتنا النفسیة الالشعوریة ال تفّسر جمیع األمراض فرویدال یمكن أن نسلّم بما أثبتھ    

عراض العصبیة یمكن إرجاعھا إلى حیاتنا العصبیة واالضطرابات السلوكیة، ألّن ھناك بعض األ

الشعوریة أو الجسدیة، مثل اإلنسان الذي یتعاطى الخمر ومع مرور السنین تبدو علیھ اضطرابات 

وأیضا مثل األعراض التي یتسبب فیھا استغالل شدة الوعي الوطني . وأعراض عصبیة وجسدیة

والالسوي من أصعب األمور في تحدید كذلك أن السلوك السويّ . واالجتماعي في األوضاع الفاسدة

ضبطھا سلبا وإیجابا، ألّن عوامل التنشئة االجتماعیة تختلف من مجتمع إلى آخر باختالف المستویات 

قد ) شذوذ واضطرابات(الحضاریة وبتنوع الثقافات والدیانات فما یبدو في مجتمع ما بأنھ سلوك ال سوي 

فالعرف والمعاییر . وھذا ما أّكدتھ عدة دراسات أنثروبولوجیةیكون في مجتمع آخر سلوكا عادیا ومقبوال 

االجتماعیة والسلوكیة في سیاق اجتماعي ھي التي تحّدد إلى حد كبیر طبیعة السلوك من حیث السواء 

وھذا ما دفع أغلبیة علماء النفس الیوم إلى وضع نظریات و نماذج لتفسیر وتوضیح السلوك . والشذوذ

  .  المرضي

باكتشافھ للحیاة الالشعوریة ثورة تجدید وتغییر في علم النفس فتحا علمیا، وخاصة أنھ فرویدحدثلقد أ    

أصبح باإلمكان عالج بعض األمراض النفسیة عن طریق التحلیل النفسي، باإلضافة أّن فروید أّكد أّن 

فالرغبات . سطھ العاموجود األمراض العصبیة ھي نتیجة لعدم المالءمة أو التكیّف بین رغبات اإلنسان وو

المكبوتة في نظره ھي التي تكّون الحیاة النفسیة الالشعوریة، وھي علّة األعراض العصبیة غیر أّن 

الالشعور في نظرنا ال یمكن أن یكون تفسیرا عاما وشامال لكل أعراضنا العصبیة، باإلضافة أّن زوال 

ریة مادامت مشروطة لھا وھذا ما یجعلنا األعراض العصبیة بالضرورة یؤدي إلى زوال الحیاة الالشعو

  ".   فروید " نقول ال وجود للحیاة الالشعوریة إذن، وھذا ما یأخذ علیھ 

  

  .    حل المشكلة: الخاتمة

إّن االعتقاد الذي ساد في القرن التاسع عشر لدى أطباء األعصاب والمتمثّل في أّن األعراض العصبیة      

ضویة، أدى إلى إحداث ثورة علمیة ضد االتجاه البیولوجي؛ فأعمال ال یمكن إرجاعھا إلى أسباب ع

أّدت إلى التساؤل عن إمكانیة وجود علل نفسیة لألعراض العصبیة، " برویر"و " برنھایم"و " شاركو"

وشّكلت ھذه التساؤالت لدى بعض أطباء األمراض العصبیة ومن بینھم فروید قناعة علمیة دفعتھم إلى 

فھذا الجّو العلمي المفعم . أّن بعض األشخاص ال توجد عندھم آفات دماغیة بالضرورةتقریر علمي مفاده

، وبالتالي فرویدبالحوادث المعرفیة ذات الطابع الجدلي ھو الذي ھیّأ لظھور التحلیل النفسي من جھة عند 

  .الكتشاف حیاة نفسیة الشعوریة 

  ــــــــــــــــــ
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  )سفة فــلآداب و( جریبيامتحان البكالوریا الت02الموضوع 
  :عالج موضوعا واحدا على الخیار 

  : األولالموضوع

  ھل یمكن دراسة الظواھر التاریخیة دراسة علمیة ؟-

  :نيالثاالموضوع

إّن العولمة تؤدي إلى وجود دول غنیة یعیش <<:إذا كنت أمام موقفین متعارضین، یقول أّولھما      

، ودفعك >>العولمة تفتح فرصا ھائلة لتحّرر اإلنسانیة<<:ل ثانیھما، ویقو>>فیھا مواطنون فقراء

  القرار إلى أن تفصل في األمر، فما عساك أن تصنع ؟ 

  

  ) :النص ( لثاثالموضوعال

إّن أفراد األسرة [ ... ] إّن مبدأ تطّور العالقات األخالقیّة بحیث تتحّول إلى الشكل القانوني لھ ما یبّرره؛<<      

وفي عالقة الحّب الطبیعي یكون لدى الفرد الواحد . ون في وحدة مشاعر وحّب وثقة وإیمان بعضھم ببعضیعیش

وفي إنكار الّذات المتبادل ھذا، یظفر كّل منھم من جدید . وعُي بنفسھ بقدر وعیھ باآلخر؛ فھو یعیش خارج ذاتھ

فر بوجود اآلخر ووجوده الخاص كما ھو متضّمن في بالحیاة التي كانت قد انتقلت بالقّوة إلى اآلخر؛ والواقع أنّھ یظ

كذلك فإّن المصالح األخرى المرتبطة بالضروریات واالھتمامات الخارجیة للحیاة، وكذلك النّمّو . وجود اآلخر

وھكذا . الذي ینبغي أن یأخذ مكانھ في األسرة، أي نمو األطفال، كّل ھذا یشّكل ھدفا مشتركا بین أعضاء العائلة

ح العائلة وجودا جوھریّا واحدا مثلھا مثل روح الشعب في الدولة؛ وفي كلتا الحالتین تعتمد األخالق على تشّكل رو

شعور ووعي وإرادة، وال تكون قاصرة على الشخصیة الفردیّة، أو المنفعة الخاّصة، بل تشمل المصالح المشتركة 

رورة وحدة شعور أو وجدان، ال یتعّدى حدود الحالة لكّن ھذه الوحدة في حالة العائلة ھي بالض. لألفراد بصفة عاّمة

  .الطبیعیّة

وینبغي على الّدولة أن تحترم إلى أقصى درجة عالقة الوالء لألسرة أو العائلة؛ فعن طریق ھذا الوالء تكتسب      

یجلبون معھم وھؤالء األفراد حین یتّحدون لیكّونوا دولة. الّدولة أعضاء فیھا من أفراد أصبحوا أخالقیّین بالفعل

  .>>ذلك األساس الّسلیم لصرح الحیاة الّسیاسیّة؛ وھو القدرة على الشعور بالتّوّحد مع الكّل 

).114-113:(في فلسفة التاریخ، ص)م1831- 1770(فریدریك ھیغل                                                             

  .مضمون النصھفلسفیا تعالج فیأكتب مقاال: لمطلوب ا
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  :الموضوع األول

ھل یمكن دراسة الظواھر التاریخیة دراسة علمیة ؟         

  ــــــــــــ

  .الطریقة جدلیة -

.طرح المشكلة : المقدمة 

أّما األول فھو یتعلّق بالتفتّح على كّل العلوم : انشغل المؤّرخون بكتابة التاریخ على مستویین متوازیین     

نھا العلوم اإلنسانیة؛ فقد استفاد مبدئیا بالمنھج العلمي الذي یستدعي تحدید الموضوع وما و خاصة م

تفترضھ طبیعتھ من آلیات ووسائل، وأما المستوى الثاني، فیفتح طموح المؤّرخین لربط سائر األحداث 

خذ علیھ في مثل ھذه لكن ما یؤا. التاریخیة في وحدة شاملة، و لیصبغ علیھا نوع من العقالنیة التي تناسبھا

الدراسات ھو تدّخل الذاتیة التي حالت دون تحقیق الموضوعیة المطلوبة كما ھو حال العلوم التجریبیة 

األخرى؛ وفي ھذه المسألة تحصل الشكوك المبیّتة في عدم بلوغ الیقین والدقة في النتائج، حیث یُعاد طرح 

م التاریخ بلوغ الموضوعیة في نتائجھ؟ أو بمعنى السؤال مجددا في میدان البحث العلمي ھل بإمكان عل

ھل یمكن دراسة الظاھرة التاریخیة دراسة موضوعیة على الرغم من احتوائھ على جزء كبیر من :أدق

  الجوانب الذاتیة ؟ ثم ھل باستطاعتھ تجاوز مختلف العوائق والصعوبات حتى یحقّق مبتغاه ؟ 

  .محاولة حل المشكلة : التحلیل 

عرف عن الظاھرة التاریخیة وفق ما وصلنا من المھتمین بھ، أنھا ذات خصائص إنسانیة تمیّزت ما ی      

، تجري في زمن محّدد و إنھا حادثة ذات سمة فردیةنقول : بھا عن باقي العلوم الدقیقة ، ولعّل أھمھا 

د، و اإلطار ، بحكم الزمن الذي حدثت فیھ أال تعود من جدیال تتكررمكان اجتماعي معین، كما أنھا 

أما الحتمیة التي تعتبر مبدأ أساسیا في علوم المادة، و التي . االجتماعي الذي اكتنفھا ال یبقى ھو نفسھ

تقتضي أن نفس العلل تصنع نفس النتائج، فیبدو أنھا ال تنطبق على علم التاریخ ما دامت الحوادث 

في شروط اصطناعیة، د مرة جدیدةغیر قابلة ألن تعاكذلك فھي . التاریخیة حوادث تمضي دون رجعة

فالمؤرخ مثال، ال یمكنھ التأّكد من صحة افتراضھ عن طریق التجربة العملیة . كما أنّھا غیر قابلة للتكمیم

وھناك أیضا خاصیة أخرى . حتى یتثبت من فرضیتھ" تجریبیة" أّي أنھ ال یستطیع مثال، أن یحدث حربا 

لھذا السبب بالذات . أصولھا البعیدة، و نتائجھا وقت حدوثھا، و صعوبة تحدید بدایتھا الواضحةمنھا 

الترفیھیة، ألّن المؤرخ ال یستطیع أن یكتب التاریخ إالّ طبقا تختص بانفالتھا من الدراسة الموضوعیة 

فالمواطن الجزائري مثال، الذي یكتب عن . فیعیشھ من خالل قیمھ واھتماماتھ وتربیتھ. للواقع الذي یحیاه

ده قبل االستقالل، لیس ھو المواطن الجزائري الذي یكتب عنھ بعد ھذا التاریخ، ذلك ألّن تاریخ بال

  .الماضي یعاد بناؤه و تجتمع معطیاتھ تبعا لمقتضیات الحاضر
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صعوبة تطبیق المنھج ونتیجة امتالك علم التاریخ لجملة الخصائص التي ذكرناھا، فال محالة أنّ     

یّة من خالل نتائجھ المحققة الموسومة بعدم الدقة والیقین، فما السبب في التجریبي على ظواھره تبدو جل

  ذلك ؟

لم یعد المؤرخ الیوم یرى في الموضوعیة بالمفھوم التقلیدي غایة قابلة للتحقیق، ذلك ألّن التجّرد من      

نّھ قبل كّل العواطف في دراسة التاریخ أمر صعب المنال، واألخذ بالمبادرة الشخصیة أمر اضطراري، أل

شيء إنسان مھما یكن مستقال عن وقائع اآلخرین، فإنھ البد من أن یشاركھم بعض المشاعر ألنھ واحد 

  .منھم، و البد لھ عند إعادة بنائھ للتاریخ من أن یخلع على كتاباتھ نوعا من المعقولیة

قد یلجأ إلى الخیال لملء ومھما كانت عزیمتھ، فإّن فتح المجال لالجتھاد الشخصي في ذات المیدان،     

الفجوات التي یتعّرض لھا عند بنائھ للحادثة التاریخیة و ترتیبھا، فیبتدع ما یصّور مجرى الحادثة التي لم 

فیبعث الزمن من جدید بأناسھ و أبطالھ، .  تتكلّم فیھا الوثائق كثیرا من خالل مصادر سابقة عنھا أو الحقة

بحیث یتقّمص شخصیات بمیولھا و " األمین" الة یتحلّى بھا المؤرخ ویجعلنا نعیش معھم التعاطف، وھي ح

أال یمكن لعلم التاریخ : لكن السؤال المطروح في ھذه األثناء.آمالھا و اھتماماتھا و تصوراتھا للحیاة

تجاوز تلك العقبات لیحقق الموضوعیة المنشودة، و التي وصلت إلیھا العلوم التجریبیة والدقیقة على 

  ء ؟حد سوا

، ومن "عبد الرحمان بن خلدون"ربما یعود الفضل في تذلیل العقبات لبلوغ الھدف المقصود إلى       

و كان أول مبدأ اجتھادھم، . انطالقا من القرن التاسع عشرأعقبھ بعد فترة، من المؤرخین األوروبیین

صل إلى فھم أسباب حدوث احترام طبیعة الحادثة التاریخیة و خصائصھا، و على ھذا المبدأ، تّم التو

الظاھرة؛ بأّن لھا مؤثرات نفسیة و اجتماعیة فضال عن الظروف الطبیعیة التي تحتضنھا، و إذا كانت ال 

و فیما یتعلق بعدم قابلیتھا للتجریب، تتكرر، فألنھا مضت، فذلك ال یعني عدم إحیائھا انطالقا من آثارھا،

ینسجم مع طبیعة الحادثة التاریخیة، أما عن صعوبة تحدید یتعیّن تطویع مفھوم التجریب و تھذیبھ بحیث 

بدایاتھا، فإّن المؤرخ یرتب افتراضاتھ في تحدید منطلق الحادثة و یختار أقربھا للموضوعیة مع وعیھ بأّن 

  . حلقات أسباب الحادثة و مقّدماتھا شدیدة التسلسل

مصادر غیر و الوثائق، و قد صنفت إلى ومن ھذا المنطلق سیتناول المؤرخ الحادثة من خالل اآلثار    

التي لم یتدخل قصد و ال نیة في صناعتھا ، كاألبنیة األثریة و النقود واألسلحة و التراث الفكري اإلرادیة

ا، لتكون شاھدا علیھم كالروایة احتفظ بھا الناس قصدو مصادر إرادیة أو مباشرةواألدبي و غیرھا، 

ي فما على المؤرخ إالّ أن یتحقق من صدق المصادر قبل أن یقوم بإعادة وبالتال.كتب التاریخ و اآلثارو

ھل ترجع إلى : فیتساءل مثال. بناء الحادثة التاریخیة لیمارس علیھا بعدئذ النقد الخارجي والباطني منھ

الزمن الذي تنتمي إلیھ؟ ھل وصلت إلینا كما ھي؟ و لكي یؤدي المؤرخ مھمتھ على خیر وجھ، فإنھ 

و إذا كان المصدر سالحا أو . مادة التي یتألف منھا المصدر كنوع الورق و الحبر أو شكل الخط یتفحص ال

نقودا، تفّحص نوع المعادن، و تفّحص طبیعة أنواع المواد الكیمیائیة إذا المصدر من اآلثار الفنیة أو 
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تسب إلیھ، كما یتحقق من القدیمة  وبإمكانھ أیضا التحقق من المصادر التي تتماشى و عقلیة العصر الذي ین

و عندما یتعرض .أن المعاني التي ینطوي علیھا النص مترددة في مراجع تاریخیة أخرى مستقلة عنھ

المؤرخ لآلثار المرویة ال بد من أن یتفحص نفسیة صاحب الروایة و المؤثرات التحزب لعقیدة سیاسیة أو 

  . دینیة، من الكذب 

ة حسب تسلسلھا الزمني ویدرجھا مع الحوادث العامة بعد اصطفائھا تبعا وفي األخیر، یعید بناء الحادث    

وھكذا یكون علم التاریخ قد تجاوز عقدة عدم اللحاق بالركب، لیصبح كدراسة علمیة . ألھمیتھا أو نوعھا

  .موثوق فیھا، بقدر بلوغ درجة الموضوعیة في نتائجھ العامة 

  .حل المشكلة : الخاتمة 

اتھم المدنیة و ـذو فائدة عظیمة وجلیلة، حیث یوقفنا على أحوال الماضین من الناس في حیإّن التاریخ      

لتھا ر و نستوحي الحكم التي سجّ ـو منھ نأخذ العب. في أخالقھم و سیاستھم وأسالیبھم في اإلنتاج و التجارة

الم و یغدقھ بأوسمة خبراتھم؛ كما یساھم من جھة أخرى في منح اإلنسان ھویتھ و في تحدید فضائھ في الع

المجد و العّزة، ألنھ یقّر بأّن لھ أصال عریقا؛ إنّھ یقّدم لھ الماضي كمرجعیة ینھل منھا مقوماتھ، و یحّصنھ 

كما أّن معرفتھ تزید الشعوب المضطھدة قّوة لمواجھة الغـزو والھیمنة . من الذوبان في الغیر الذي یحترمھ

  .والوعي بمصیرھم

  ــــــــــــــــــ

:الثانيلموضوع ا

إّن العولمة تؤدي إلى وجود دول غنیة یعیش فیھا < :إذا كنت أمام موقفین متعارضین، یقول أّولھما   

، ودفعك القرار إلى أن >العولمة تفتح فرصا ھائلة لتحّرر اإلنسانیة< :، ویقول ثانیھما>مواطنون فقراء

  تفصل في األمر، فما عساك أن تصنع ؟ 

  ـــــــــــــــــــ

  .الطریقة جدلیة 

.طرح المشكلة : المقدمة 

لقد أضحت ظاھرة العولمة الھاجس الطاغي في المجتمعات المعاصرة؛ فھي تستقطب اھتمام      

الحكومات ومراكز البحث ووسائل اإلعالم، وقد تعاظم تأثیرھا على مختلف المجاالت االقتصادیة 

مّما دفع بعض المھتّمین بھا إلى كشف حقیقتھا، . وصوالسیاسیة واالجتماعیة والثقافیة على وجھ الخص

وما مدى تأثیر خطابھا على واقع المجتمعات الیوم، فكان دافعا للتفكیر مجّددا في كیفیة مواجھة تیّارھا 

الجارف؛ وعلى إثر النقاش الدائر حول تحدید طبیعة نظام العولمة، ظھرت ھناك مواقف ووجھات نظر، 

، والبعض "العولمة تؤّدي إلى وجود دول غنیّة یعیش فیھا مواطنون فقراء" م أّن بعضھا یفنّد الفكرة بحك
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؛ وكالھما قّدما المبّررات التي تؤّكد "العولمة تفتح فرصا ھائلة لتحّرر اإلنسانیة"اآلخر یشّجعھا، بحّجة أّن 

  فأّي الموقفین إذن، أقرب للصواب یا ترى؟  صحة فرضھما؛ 

  .كلةمحاولة حّل المش: التحلیل 

كان المجال االقتصادي ھو المنبت الذي انطلقت منھ جذور فكرة العولمة في أّول األمر؛ ألنّھا       

تفترض أّن العملیات والمبادالت االقتصادیة تجري على نطاق عالمي واسع یتعّدى سیطرة الدولة القومیة 

لجغرافیة، وھنا تزایدت حّدة الصراع على أفرادھا؛ لتعّوضھا إمبراطوریة ال مرئیة جدیدة تتجاوز الحدود ا

والتنافس بین الدویالت التي أصبحت على شكل أفراد في ظّل حكومة عالمیة، تتزّعم ریادتھم الشركات 

متعّددة الجنسیة التي تعلو فوق سیطرة الدول الضعیفة، مّما أّدى إلى فقدان الدولة الكثیر من وظائفھا في 

ثم إّن العولمة تؤّدي إلى وجود دول . قل زوال سیادتھا الوطنیة نسبیاالمجالین المدني والعسكري إن لم ن

غنیّة تحتكر لنفسھا سلطة القرار یعیش فیھا مواطنون فقراء یتوّسدون التراب ویعانقون الجوع في عصر 

یتغنّى بالدیمقراطیة والحریّة والمساواة؛ أي صار ھناك قطبان، أحدھما منتج ومحتكر ومھیمن وعلى 

ریكا واآلخر مستھلك خاضع دون ترّدد، ومن جھة أخرى فالعولمة بھذا المعنى لم تسیطر على رأسھم أم

القرار السیاسي ودوالیب االقتصاد فحسب، بل تمتّد یدھا إلى ثقافات الشعوب وھویتھا الوطنیة، لتطرح 

ي وقعت مشكلة جدیدة في مجال حقوق اإلنسان، وھي مشكلة المواطنة التي تبحث عن مخرج للمأزق الذ

فیھ، ونقصد بذلك السقوط في شراك التبعیة لثقافة العولمة، لذلك شّكلت من ھذا المنطلق مخاوف ومخاطر 

مّما انعكست سلبا على الشعوب المغلوبة وبالتالي غرقت في وحل الدیون، والواقع یشھد على تلك المذلة 

ة إلى نظام عادل شامل یستفید منھا التي تعیشھا بعض الدول الضعیفة، ولكن أال یمكن أن تتحّول العولم

  الجمیع دون ھیمنة؟ 

بما " تفتح فرصا ھائلة لتحّرر اإلنسانیة" یرى الموقف الثاني من المھتّمین بدراسة نظام العولمة أنّھا      

تمنحھ من تفاعل بین مختلف مكّوناتھا، ودون شّك في أّن التدفق الحّر للثروة المعرفیة من قیم ومنتجات 

ت، وتقنیات باھرة، ستقّدم لكّل فرد فرصا سانحة لھ للتقّدم واالزدھار والتقّرب أكثر من غیره رغم واتصاال

اختالف العرق والعقیدة والمذاھب الفكریة، لذلك حّق تسمیة نظام العولمة بالقریة الكونیة التي تجمع 

الحوار بدل فكرة الصراع حضارة واحدة بثقافات متعّددة أمال في التواصل وحسن الجوار وتوسیع دائرة 

" صموئیل ھنتجتون " المفكر األمریكي" الحضاري التي یرّوج لھا بعض المفكرین المعاصرین، أمثال

". نھایة التاریخ وخاتم البشر" صاحب كتاب " فرانسیس فوكویاما " و " صدام الحضارات " مبدع كتاب 

سیع المبادالت التجاریة، من ترویج للسلع كما أّن ابتكار سوق عالمیة واحدة ستساھم ھي األخرى في تو

وتنویع الخدمات، ونمو الناتج العالمي بوتیرة أسرع بكثیر مّما عرفتھ األسواق التقلیدیة المحلیة، وبالتالي 

یفرز فائض مالي ھائل یمكن لو استغل ألھداف إنسانیة أن تغیّر وجھ المعمورة لتحقّق التوازن واالستقرار 

  . نى تصبح العولمة وسیلة لتطّور األفراد والمجتمعاتوبھذا المع. المنشود
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فیمكن إذن؛ االستفادة من العولمة على عكس ما كنّا نتخّوف منھ؛ بحیث یمكن تجسید نظامھا متى       

استلھمنا النموذج المطبّق حالیا في بعض األمم والذي جعلھا ذات قدرات تنافسیة أفضل، بینما النتیجة أّن 

یثبت عملیا أّن االعتماد على زیادة ضرائب الدخل على أصحاب األعمال، ومواكبة كّل النموذج المذكور

التطّورات التكنولوجیة، وھذا ھو حال معظم األسواق العالمیة؛ فكّل ھذه الشروط والقیم ستسمح بتحقیق 

  .التكیّف مع متطلّبات العولمة 

مل البشریة على إعادة إنتاج قیمھا الخلقیة  ومن خالل المشھد العالمي، یبدو لنا جلیا ضرورة أن تع    

ومفاھیمھا المعرفیة بخطة مدروسة، بما في ذلك ضمان حریّة األفراد من أجل االستفادة مّما تتیحھ العولمة 

باعتبارھا تطّورا موضوعیا في العلوم والمعارف والتكنولوجیات المتقّدمة؛ فمن الناحیة اإلیجابیة یقتضي 

وھذا ھو السبیل . اعاة القیم والتعّددیة الثقافیة التي تعبّرعن ھویّة كّل أّمة وأصالتھاالحصول علیھا، مع مر

الوحید الذي بھ نواجھ العولمة بدل التصّدي لھا ورفضھا كلیّة كما یظّن البعض منّا، وھذا طبعا یعّد موقفا 

  .سلبیا من الظاھرة الكونیة الجدیدة 

  .حّل المشكلة : الخاتمة 

قول أنّنا في حاجة إلى التّعامل مع تطّورات العصر شئنا أم أبینا، دون أن نقف مكتوفي وخالصة ال    

األیدي ننتظر الغیر یقّرر مصیرنا، لذلك فنحن في حاجة دائمة إلى إعادة قراءة عمیقة ومتأنّیة لظاھرة 

لوك جماعي منظّم العولمة التي بسطت نفوذھا على البقاع كلّھا؛ فكان من الضروري أن ننّشط تفاعالتنا كس

یتصّدى لموجة الھیمنة والتبعیة من جھة، وألجل تكییف مواقفنا مع التحّوالت الكبرى، على أساس من 

التوازن واالعتدال بین تراثنا الذي نعتّز بھ، ومكتسباتنا الثقافیة العالمیة التي نتطلّع إلى االندماج فیھا، 

  .وذلك رھان البد من كسبھ

  

  ــــــــــــــــــــ

  ):النص( الموضوع الثالث

  .طرح المشكلة : المقدمة

ھو فیلسوف مثالي ألماني، من أكبر العقول التي )مFrederick Hegel)1770 -1831فریدیریك ھیغل      

أثّرت في فلسفة القرن التاسع عشر، أّسس منھج الجدل، واھتّم بفلسفة التاریخ والمنطق وعلم الجمال 

فلسفة القانون، علم الجمال، وعلم ظواھر : من مؤلفاتھ. ق والدین والمیتافیزیقاوالسیاسة واالجتماع واألخال

الفكر، وأخیرا كتاب فلسفة التاریخ الذي أخذنا منھ ھذا النص، حیث یعالج لنا قضیة األسرة ودورھا في 

ا لنا ھیغل بناء المجتمعات، وكوحدة فّعالة في قیام الدولة كأساس أخالقي، وفي ظّل األطروحة التي یقّدمھ

كیف ینتقل الفرد من األسرة إلى الدولة بصورة طبیعیة وسھلة؟ وما الذي على الدولة : في النص نتساءل
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لماذا تعّد األسرة المنبع األساسي : أو بعبارة أخرىأن تقوم بھ من التزامات تجاه األسرة في ھذه الحالة؟ 

  للمثل والمناقب األخالقیة الّسائدة في الدولة ؟

  .محاولة طرح المشكلة: التحلیل

في ھذا النص من مسلّمة تتّخذ من مبدأ )مFrederick Hegel)1770 -1831فریدیریك ھیجلینطلق      

تطّور العالقات األخالقیّة المبّرر الوحید لتشّكل الدولة من منظورھا القانوني؛ ولعّل أّول نواة یعتمد علیھا 

نذ الوالدة بالرعایة والتربیة في جّو من مشاعر الوحدة ونشوة ھذا األخیر ھو الفرد الذي تحتضنھ األسرة م

الحّب والعاطفة اإلیجابیة التي تؤثّر فیھ، حیث یقول عنھا بأنّھا تمثّل عالقة الحّب الطبیعي التي تكون لدى 

  .الفرد الواحد، فیعي نفسھ بقدر وعیھ باآلخر

التي ترتكز على الفكرة المطلقة ومركب النقیض وكعادة تفكیر ھیغل أنّھ ال یخلو من جدلیتھ الفلسفیة    

والدورة التاریخیة التي تشھدھا منطق الفكرة، وھو ما نالحظھ في ھذا النص، حیث یعتمد على قیمة 

العواطف األسریة التي یعتبرھا طبیعیة في اإلنسان، بخالف المجتمع الالمدني الذي تسوده الدولة؛ فإنّھ 

والدولة إذن ھي بمثابة مركب لھذین النقیضین من حیث إنّھا . ع المظالمیتمیّز بالعدوان والصراع ورف

  . تحاول دائما أن تعّوض الفرد ما افتقده إثر انفصالھ عن األسرة، وذلك من خالل الرعایة التي تكفُلھا لھ

ھا إلى حیاتھ ھي بمثابة نقطة تحّول كّل فرد، فینتقل من خاللھیغلفحقیقة اإلنكار للّذات التي لّمح إلیھا    

الجدیدة في مركز قوة؛ أي سوف یصبح عضوا في الدولة كما كان عضوا في األسرة أو العائلة، وفي ھذه 

الحركة الموصوفة بالتناقضات، یصل إلى آخر مرحلة لیجد الفرد نفسھ متضّمنا في وجود اآلخر وفق ما 

و الطفل في مجالھ المحّدد باألسرة، تقتضیھ المصالح المرتبطة بالضروریات داخل األسرة كتفسیر فكرة نم

وبالكمالیات التي تتعلّق باھتماماتھ على المستوى الخارجي لحیاتھ الیومیة؛ بحیث سیشّكل للعائلة الھدف 

من - العائلة-الجوھري لھا مثلھا مثل روح الشعب في الدولة، القائمة على قیم األخالق، وھذا نظرا لما تبثّھ

  . للفرد خدمة ألسرتھ ودولتھشعور وطني وإرادة في العمل

لتحقیق ذلك االنسجام والوحدة والتّماسك بین األفراد، وكذا االستفادة من ذلك التحّول ھیغلویشترط     

للفرد من نظام األسرة إلى أعلى تنظیم وھو الدولة؛ أن تتضّمنھا عالقة والء الدولة لألسرة؛ فعن طریقھ 

و القدرة على الشعور بالتوّحد والتجانس مع الجمیع، وبالمقابل ینشأ المبدأ األخالقي كأساس سلیم، وھ

  .       تحمي الدولة كیان الفرد فتلبي مطالبھ وتسھر على أمنھ واستقراره 

ومن أجل توضیح الرؤیة أكثر كان من الضروري تقدیم حجج وبراھین، تؤكّد وجوب فھم عالقة      

إّن أفراد األسرة << :دة؛ فاستھل دلیلھ بحجة نفسیة في قولھالدولة باألسرة أو العائلة كعالقة والء ووح

وفي عالقة الحّب الطبیعي یكون لدى الفرد . یعیشون في وحدة مشاعر وحّب وثقة وإیمان بعضھم ببعض

ومعنى قولھ ھذا ھو أّن نشأة األسرة . >>الواحد وعُي بنفسھ بقدر وعیھ باآلخر؛ فھو یعیش خارج ذاتھ

ائیة تسودھا العاطفة اإلیجابیة التي تسمح للفرد أن یتأثّر بالمحیط األسري ، فتغرس فیھ ھي نشأة طبیعیة تلق

وھذه الثقة التي . المبادئ األخالقیة األولى التي تتوقف على طبیعة سلوك األبوین في التربیة والتكوین
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فّعاال في المجتمع تحصل بین أفراد األسرة ھي بمثابة الحافز لتنمیة وعي الفرد فیؤھّلھ ألن یكون عضوا

  .انطالقا مّما اكتسبھ أو ورثھ من محیطھ الطبیعي

بعرض أھمیّة األسرة في تكوین أواصر األخوة؛ تستمّد منھا الدولة قّوتھا ووحدتھا ھیغلولم یكتف      

كذلك << :فقط، بل یكون مقرونا بالممارسة الفعلیة لوظیفة األسرة وھدفھا المشترك مع الدولة، حیث یقول

إّن المصالح األخرى المرتبطة بالضروریات واالھتمامات الخارجیة للحیاة، وكذلك النّمّو الذي ینبغي أن ف

، فھذه حجة >>یأخذ مكانھ في األسرة، أي نمو األطفال، كّل ھذا یشّكل ھدفا مشتركا بین أعضاء العائلة

عا في كیفیة إحداث االنسجام بین  واقعیة، یستلزم مراعاتھا كقضیة جوھریة تحرص علیھا الدولة والعائلة م

أفراد المجتمع الواحد شریطة أن تحترم المقّومات األساسیة للفرد بضمان الحمایة والرعایة من كال 

  . الطرفین المشتركین في التعاقد

وكدلیل على نباھة ھیغل وشّدة تركیزه، یعیدنا إلى الظروف التاریخیة والسیاسیة لنشأة النظام      

-األسرة األبیسیة(البطریریكيلألسرة حیث كانت السلطة األبویة وھو ما یطلق علیھ بالنظام االجتماعي 

Patriarcat( والظاھر أّن ھذا النموذج یفّضلھ ھیغل على غیره من التنظیمات، لیسقطھا حینئذ على ،

بطبیعة الحال السلطة األبویة داخل الدولة، فیحصل التشابھ بین النظامین بتوافق األھداف بینھما، وھذه 

  .حجة تاریخیة یستعین بھا ھذا األخیر حتّى یبرھن على تلك العالقة الترابطیة بین األسرة والدولة

كما استخدم في ھذا النص حجة عقلیة منطقیة، حین یقارن لنا بین الدولة وبین األسرة؛ فھناك فرق من      

وھكذا تشّكل روح ... << :ودة، وذلك حین یقولحیث وظیفة كّل منھما إالّ أنّھما یشتركان في الغایة المنش

وال تكون قاصرة على الشخصیة .... العائلة وجودا جوھریّا واحدا مثلھا مثل روح الشعب في الدولة؛ 

   :، ویضیف قائال>>الفردیّة، أو المنفعة الخاّصة، بل تشمل المصالح المشتركة لألفراد بصفة عاّمة 

إلى أقصى درجة عالقة الوالء لألسرة أو العائلة؛ فعن طریق ھذا وینبغي على الّدولة أن تحترم<< 

  . >>الوالء تكتسب الّدولة أعضاء فیھا من أفراد أصبحوا أخالقیّین بالفعل

بصورة جدیدة نحو سبل التوّحد والتماسك بین أفراد المجتمع الواحد، بدء من ھیغلوبالتالي یخرج      

بمعنى من المعاني . ل فیما بعد إلى عضو أخالقي فاعل في الدولةدور األسرة في تكوین الفرد، لیتحوّ 

ھیغل لم یحّدد المسار التاریخي الذي تمّر بھ نشأة الدولة انطالقا من اعتمادھا على وظیفة األسرة، فحسب 

ة لكن مسألة تحدید طبیعة العالقة بین الدول. بل نسجھا وفق فلسفتھ الجدلیة التي اشتھر بھا في كل تحلیالتھ

واألسرة التي وصفھا بالوالء المطلق لم یكن ھو المشكل المطروح، في كیفیة إبدائھ لصیغة الوالء، أو ما 

الذي یجب على الدولة فعلھ حتّى تتحقّق الوحدة بین عناصرھا؟ وإنّما طرحت المسألة من حیث أھمیة 

سى وظیفة الدولة كحامیة لعرى العواطف األسریة اإلیجابیة التي تعتبر طبیعیة بالنسبة إلیھ؛ بینما یتنا

الفرد، ال تظلمھ وال تھضم حقوقھ، بل وتلبي حاجیاتھ الضروریة، كما تفعل ذلك األسرة؛ وإالّ ما جدوى 

وجود الدولة إن لم تحرص على ما یطلبھ الفرد إذا كانت األسرة تقوم بذات الغرض؟ ثم لماذا بدأ دورتھ 

مع -أي الدولة–ولم تكن على صعید البنیة الفوقیة –الفردیةعلى صعید الشخصیة -تلك من البنیة التحتیة 
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العلم بأّن مبّرر وجود الدولة األخالقي في نظر كانط مثال، جاءت من أجل تحسین معیشة الفرد، فھي غایة 

  ولیست وسیلة لبلوغ الفكرة المطلقة ؟   

سیفتح أفاقا ،ة وانسجامھا األخالقيوعلى أیّة حال یبدو أّن موضوع أھمیة األسرة في بناء كیان الدول     

حول الظاھرة المدروسة، نقول ھذا دلیل واضح على ھیغل جدیدة في النقاش، لكن إذا أردنا تقییم فكرة 

قدرتھ على تحلیل وظیفة الفرد داخل أسرتھ أوال كضرورة منطقیة، وكشخصیة تساھم في تشكیل التماسك 

أّي عدوان خارجي، لكن فكرتھ تلك تكاد ال تخرج عن حیّز والوحدة داخل الدولة التي تعُد بحمایتھ من

      :جدلیتھ المیثالیة التي تقضي بتطور الفكرة المطلقة انطالقا من مركب النقیض، ودلیل ذلك في قولھ

وفي إنكار الّذات المتبادل ھذا، یظفر كّل منھم من جدید بالحیاة التي كانت قد انتقلت بالقّوة إلى اآلخر؛ <<

  .>>اقع أنّھ یظفر بوجود اآلخر ووجوده الخاص كما ھو متضّمن في وجود اآلخروالو

وھكذا یكون تصّوره حول عالقة األسرة بالدولة مجّرد وصف ال یقوم أساسا على فكرة الوالء بقدر       

ثّم . اماھي عالقة قّوة وخضوع مخافة التمّرد واالنھیار، لذلك تفرض الدولة على أفرادھا قوانین تلزمھم بھ

إنّھ أھمل البتّة الشخصیة الفردیة ودورھا في تكوین األسرة النواة قبل الزواج، واكتفى بتبجیل أھمیة 

  . األسرة وجعلھا طرفا متعاقدا مع الدولة، غافال بذلك إشراك الفرد كطرف ثالث في المعادلة التعاقدیة

  

  ..حّل المشكلة: الخاتمة 

شّكل النواة األولى ألّي تجّمع بشري، قوامھا في ذلك تكوین الفرد في األخیر، نستنتج أّن األسرة ت   

ورعایتھ حتّى یصبح عضوا فاعال في أسرتھ ومسؤوال علیھا، دون صرف اھتماماتھ عن النشاطات 

الخارجیة التي یندمج معھا كعنصر یتمتّع بشخصیة مؤثّرة تساھم في تطویر مجتمعھ وبدافع شعوره 

طنھ ویساھم في رّد أّي عدوان علیھ؛ ویعّد ھذا واجبا أخالقیا تریده الدولة الوجداني والعاطفي یحمي و

لكن ھیغل أراد لھذا التّجسید الناجح انطالقا من . لنفسھا قصد بقاء كیانھا السیاسي في مركز قوة وحمایة

قات فھم طبیعة الوالء كتفاعل إیجابي متأّصل في الطبیعة اإلنسانیة بشرط أن یحصل التحّول من العال

  . العاطفیة داخل األسرة إلى العالقات الواعیة اجتماعیا واقتصادیا، وقانونیا داخل جھاز الدولة
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  )آداب وفلسفة (  امتحان البكالوریا التجریبي : 03الموضوع 

  :عالج موضوعا واحدا على الخیار -   

  : الموضوع األول 

  تحریر المبادرات الفردیة فحسب ؟ ھل التطور النظام االقتصادي یتوقف على -     

  

  : الموضوع الثاني  

ھذا ما فعلت : ولسوف أقول في رباطة جأش.. <<:)مj.j ROUSEAU -1712 -1778(اعترافات روسوجاء في       

وما فكرت، لقد رویت في كتابي الطیب والخبیث على السواء بصراحة، فلم أمح أي رديء، وال انتحلت زورا أي طیب، 

  . >>قد استخدمت بعض التزویق الفارغ فما ذلك إال ألمأل نقصا نشأ في الذاكرة وإذا كنت

  كیف تدافع عن اعتراف روسو بضعف الذاكرة ؟ و ما ھي المبّررات المناسبة إلثبات ذاك النقص ؟  -   

  

  ): النص( الموضوع الثالث 

    

ھو أنھ یستحیل علینا أن نعثر في الواقع إّن ما یمنعنا من استمداد القانون األخالقي من التجربة،<<     

فاألفعال التي یقوم بھا الناس ال یمكن لنا أن نكتشف عن . العملي التجریبي على فعل أخالقي صادق

  .دوافعھا 

إّن كّل ما نعرفھ عنھا ھو مظاھرھا الخارجیة، واألفعال التي نقوم بھا نحن من الصعب علینا أیضا أن      

  .ة، وننفذ إلى أعماقھا نعي دوافعھا المستتر

من المستحیل تماما أن نقرر بالتجربة وبیقین كامل حالة واحدة قام فیھا الفعل المطابق مع ذلك الواجب،     

على مبادئ أخالقیة فقط وعلى امتثال الواجب، ولھذا ال یمكن أن نتخذ من التجربة شواھد على مبادئ 

  . األخالق العالیة 

ه اإلنجیل، ال یمكن أن یتعرف أنھ كذلك إال بشرط أن یقارن بینھ وبین مثلنا وحتى القدیس كما صّور   

  .>> ... األعلى في الكمال الخالقي 

  ایمانویل كانط                                                       

  

اكتب مقالة فلسفیة تعالج فیھا مضمون النص ؟ : المطلوب 

    

  بالتوفیــــق
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  : األولالموضوع 

  ھل التطور النظام االقتصادي یتوقف على تحریر المبادرات الفردیة فحسب ؟       

  .الطریقة جدلیة 

  .طرح المشكلة : المقدمة 

عندما ندرس أبعاد الشغل بعد ذكر ضرورتھ البیولوجیة التي من أجلھ فّكر اإلنسان في كیفیة كسب قوت    

إلنسان العاقل جعلتھ ینتقل من تلك المرحلة إلى مرحلة جّد ، لكن حكمة اللحفاظ على بقاء كیانھیومھ

الذي أخذ على عاتقھ للشغل متطّورة لھا القیمة المادیة والمعنویة في حیاتھ، ونقصد بذلك البعد االقتصادي 

، في شكل أنظمة إقتصادیة تحاول تطویر إنتاجھ وزیادة الحاجات الضروریة والكمالیة معا للفردتلبیة

ھل یتم تحقیق ھذا االزدھار االقتصادي المزعوم عن :تحقّق لھ السعادة الفعلیة؛ وھنا نتساءلثروتھ التي

  طریق تحریر المبادرات الفردیة في الملكیة فقط على حساب الجماعة التي یعیش معھا؟

  

  .محاولة حل المشكلة : التحلیل 

، وھذا الموقف یدّعمھ فرضاوتشجیعھاقد یتوقف االزدھار االقتصادي على تحریر المبادرات الفردیة       

تعود فكرتھ إلى و.منذ فجر التاریخالنظام اللیبرالي الحّر، الذي یعّد أعظم نظام إقتصادي شھدتھ البشریة

، حیث یعتبر سبب تخلف االقتصاد ھو تدّخل م) 1790–1723" ( آدم سمیث "الفیلسوف االنجلیزي 

ق التقّدم في رأیھ یجب اإلقرار بالملكیة الفردیة لوسائل اإلنتاج والتي الدولة في تسییر االقتصاد، ولكي یتحقّ 

من شأنھا أن تحدث التنافس الحّر في المجتمع، فتتبعھ الحیویة وتدفع إلى التسابق نحو التفّوق في العمل 

لملكیة تترك لھ الفرصةلوتحسین الجودة، وإبداء القدرات والمواھب للفرد، واإلنتاج وبالتالي إلى اإلبداع 

یستحیل فیھ ال الذي طبیعي بین البشر، الالتفاوت كحق طبیعي یقّره القانون من منظور فكرة ما یشاء

دعھ :" الشھیرة " آدم سمیث " وھذا ما نجده في مقولة . أو العبقري المبدعبین الغبي والذكيةیالتسو

، " قانون العرض والطلب "  في ممثالس لإلقتصاد الحرّ كما نجد أعظم دلیل مؤسّ ،"یعمل، أتركھ یمر 

  : وصیغة ھذا القانون ھي 

  .السعر = + الطلب + العرض -    أو. السعر -= الطلب –العرض +           

ھ یحقق وفرة ھ ینّمي روح المبادرة الفردیة، كما أنّ أنّ : ولقد ترتّب عن تطبیق ھذا النظام نتائج إیجابیة منھا   

انعكس سلبا على ) مبدأ الحریة الفردیة ( أّن تطبیق ھذا النظام :ئج سلبیة منھا ونتا. في اإلنتاج وجودتھ

" كما نتج عنھ استغالل اإلنسان ألخیھ اإلنسان القائم على نظریة ). وجود الطبقیة ( المجتمع األوروبي 

للثروة الطبقة المالكة( الذي ھو مصدر الربح والثراء الفاحش لطبقة معینة من الناس " فائض القیمة 

ھ أنتج في األخیر نوع من التكالب على ھ أنّ ضف إلى ذلك كلّ ). على حساب الطبقة الكادحةووسائل اإلنتاج 

  .ى إلى تفّشي بعض اآلفات االجتماعیة ا أدّ المادة وفساد في األخالق ممّ 



23

نوعیة في صحیح أّن المبادرات الفردیة لھا دور في اإلبداع والمنافسة من اجل تحسین الجودة وال     

المنتوجات، وبالتالي یؤول إلى االزدھار االقتصادي، لكن تطبیق ھذه المبادئ نتج عنھا مساوئ كثیرة في 

مّما وبھذا وجدت الطبقیة والثراء الفاحش، . بت المصالح الخاصة على العامةالبلدان الضعیفة، بحیث تغلّ 

ویتبنّى ھذا ،عمیمھا على المصلحة العامةال في تقیید المبادرات الفردیة وتآخر ممثّ ار رأیوظھمھّد ل

ومنھجھ جماعي، ویعتبر العمل أساس الموقف النظام االشتراكي الذي كان مناھضا للنظام الرأسمالي،

، باعتباره محور النشاط، أي أّن مختلف األدوات "العامل " الملكیة، وأنھ یبني عملیة العمل على أساس 

  .ر اإلنتاج أو القیم االقتصادیة ھي تابعة للعامل وبالتالي فھو مصد

، "مبدأ الحریة الجماعیة"،حیث بناه علىم)1883–1818( كارل ماركس " وممثل ھذا النظام ھو     

ألّن سبب ". تأمیم وسائل اإلنتاج "ویظھر ذلك في تحویل الملكیة الفردیة إلى ملكیة جماعیة عن طریق 

الرأسمالیة تحمل في طیات مفھومھا بذور <<:نجده یقولھو الملكیة الفردیة، حیثھالالعدالة في رأی

ولتحقیق التساوي والقضاء على الفوارق االقتصادیة واالجتماعیة یجب تغییر أسالیب اإلنتاج .>>فنائھا 

لكن ھذا النظام نالحظھ من . واإلدارة في الوحدات االقتصادیة لكي یسیر الشغل وفقا إلرادة الطبقة العاملة

، وإفشاء روح االتكال بالقضاء على الملكیة الفردیة وھي ھمل روح المنافسة وال یھتم بالنوعیةأجھة أنھ 

ھذا ال یمنعنا بأن و. التي كانت سببا رئیسیا في تدھور االقتصاد" البیروقراطیة"ما نسمیھا الیوم بظاھرة 

ن أفراد المجتمع، وبالتالي بی" تكافؤ الفرص" تحقیق مبدأ نقول عن ممیزات ھذا النظام أنھ ساعد على 

.كانت غایتھ القصوى ھو تحقیق العدالة االجتماعیة 

إّن االزدھار االقتصادي یكون مرھونا أو متوقفا على تحریر المبادرات الفردیة التي تملك الكفاءة     

والتآزر والقدرة الكافیة على إدارة اإلنتاج، لكن بشرط أن تخدم المصلحة العامة، لیحصل بذلك التعاون 

بین الجمیع، والذي بھ ینھض االقتصاد الوطني، وال یتّم ذلك التفاعل إال بوجود ضوابط عامة لتحقیقھا 

الذي یجمع بین االتجاه اإلسالمي التوفیقيومراعاة شروط قیامھ بالدقة المطلوبة، وھذا الموقف یتبنّاه 

  . حد والوسیلة مختلفة ألّن الھدف وا–النظام الرأسمالي واإلشتراكي معا –النقیضین 

  .حل المشكلة : الخاتمة 

ب نستنتج في األخیر، بأّن تحقیق االزدھار والتطور في مجال االقتصاد عن طریق الشغل، یتطلّ      

ألّن الھدف واحد، . حضور االنسجام والتوافق بین خصوصیات الفرد ومتطلبات الجماعة التي یعیش فیھا 

تیجي للتنمیة بالمقابل الشاملة للجمیع وال یتأتى ذلك إالّ بوضع مخطط استروھو تحقیق الرفاھیة والسعادة ا

یجب فتح المجال على نطاق واسع لتحفیز المبادرات الفردیة من مواھب وكفاءات ال یمكنھا االستغناء عن 

  .  األرضیة التي یتّم فیھا عملیة اإلنعاش االقتصادي في أي مجتمع من المجتمعات 
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  :يالموضوع الثان

ھذا ما فعلت : ولسوف أقول في رباطة جأش.. <<:)مj.j ROUSEAU -1712 -1778(اعترافات روسوجاء في       

وما فكرت، لقد رویت في كتابي الطیب والخبیث على السواء بصراحة، فلم أمح أي رديء، وال انتحلت زورا أي طیب، 

  . >>نقصا نشأ في الذاكرة وإذا كنت قد استخدمت بعض التزویق الفارغ فما ذلك إال ألمأل 

  كیف تدافع عن اعتراف روسو بضعف الذاكرة ؟ ثم ما ھي المبّررات المناسبة إلثبات ذاك النقص ؟  -   

  

  :طریقة استقصائیة بالوضع 

  .طرح المشكلة : المقدمة 

ركات لماذا ال یتم بناء الذكریات أو استرجاع معطیات الماضي أو مد: قد نتساءل في بعض األحیان     

الحاضر كما ھي ؟ ربما سنلجأ حینھا إلى اتھام مخیّلتنا بالخیانة تارة أو بالضعف والقصور تارة أخرى 

إذا كان كل شخص معني بحفظ واسترجاع ذكریاتھ؛ فلماذا ھذا : ألسباب معینة؛ ثم نتساءل مرة أخرى

ذا التخوف من فقدان الذاكرة ؟  االھتمام المتزاید باألحداث الماضیة بدل التفكیر في المستقبل ؟ ولماذا ھ

في " )م1778-1712(جان جاك روسو" لتوضیح الصورة أكثر نجد اعتراف الفیلسوف والمفكر الفرنسي

أحد مؤلفاتھ دلیل على أھمیة الذاكرة في حیاة العباقرة والعظماء لعوامل داخلیة وأخرى خارجیة ، لكن كل 

كانت الظروف؛ ومن ھنا یحق لنا الدفاع عن أطروحتھ ما صّرح بھ ھذا األخیر یظھر ضعف الذاكرة مھما

  فمـا ھـي ؟     تلك من خالل مبررات ؛ 

  .محاولة حل المشكلة : التحلیل 

نالحظ في جل النصوص التي تحكي اعترافات العظماء وھم یحّررون مذّكرات حیاتھم اللجوء إلى          

وھذه اإلضافات ، قائص التي یسببّھا ضعف ذاكرتھمربط حوادثھم الماضیة حتى یكون لھا معنى أو لسد الن

وكأن العقل یعید بناء حوادث ، التي یزیدھا الخیال تجعل الماضي المسترجع لیس بالحقیقي المطابق لألصل

- j.j ROUSEAU-1712(روسو" وھذا ھو حال المفكر الفرنسي . الماضي حسب ما یقتضیھ الموقف 

سواء أكان طیبا ،ما فعل وما فكركما كان یظن؛ حیث یروي كلمن خالل اعترافاتھ الصریحة   )م1778

دون زیادة أو نقصان إال أنھ سیتدخل في كل مرة الستخدام خیالھ من أجل ملء النقص ،أو خبیثا بصراحة

  .الذي نشأ في ذاكرتھ 

البارزة مع نفھم من ھذا االعتراف أن إعادة بناء الماضي تقوم بھ المخیّلة، أي من خالل تذّكر المالمح  

ومن ھنا  . إبداع حاالت جدیدة مشابھة للحاالت الماضیة قصد سّد الثغرات لعدم تذكر كل تفاصیل الواقعة

فإّن ھذا القصور في عمل ،وھكذا. تكون أقل تأثرا من سابقتھا إلى أحداث محایدةیتسرب النسیان تدریجیا 

  .وأمراض الذاكرة الذاكرة على حسب تعبیر روسو یترجم إلى ظاھرتي النسیان 

والتخزین والقدرة القدرة على التثبیتللتذكر؛ فإذا كان التذكر یعني الوجھ السلبيأما النسیان فھو       

لذلك یعبر عن . ھو فشل أثناء استقبال المعلومات وتخزینھا واسترجاعھاالنسیان على االسترجاع ؛ فإن 



25

. ؤقت عن استرجاع ما تّم اكتسابھ من مھارات حركیة ، دائم أو مالنسیان بأنھ عجز طبیعي جزئي أو كلي 

إما  لالنشغال بشيء آخر أو بسبب العجز، حیث تتالشى بعض الذكریات وتنحّل بسبب عدم الحاجة إلیھا 

أو بسبب تناسیھا، فما یبدو نسیانا یكون نتیجة انطباعات عارضة أو غیر كافیة أثناء التأثّر، إذ غالبا ما 

" النسیان العادي" ما یسمىالكافي إلیھا، وھذالعدم انتباھناألشیاء أو األسماء نعجز عن تذكر بعض ا

المؤثّر على وظیفة الذاكرة سلبا فیتمثّل في مجموعة النسیان مرضیا ، والذي یمكن عالجھ، لكن إذا كان 

، وتحدث فقدان الذاكرة، كأن یدرك المریض الحوادث وسرعان ما ینساھا كلیة: من أمراض الذاكرة، منھا

وربما یفقد حركات القیادة أو السباحة، أو . عنیفة فینسى ما یحدث لھ لصدمات نفسیةعند تعّرضھ 

القدرة على ؛ ثم إّن اضطراب الوظائف الحركیةالضرب على اآللة الكاتبة، فھي إذا تتعلق باختالل 

وھناك مرض تضخم الذاكرة . الذي ینتج عن توھّم المصاب بأّن ما یراه كان قد مّر بھ في الماضيالتعّرف

وكّل ما سلف قولھ عن ھذه . ، حیث یمكن للمصاب استحضار كل الماضي بكافة جزئیاتھ )فرط الذاكرة ( 

عامل النسیان مبررا واضحا على قصور الذاكرة وعدم قدرتھا على استحضار كل ما األمراض، یكون

-Ribot)1839موقف ریبو : یدة منھایطلبھ عقل اإلنسان أثناء عملیة اإلدراك؛ تدّعمھ مواقف عد

على حد تعبیره ، إذا كانت الذاكرة تتم نتیجة اآلثار المادیة التي تتركھا المثیرات في الجملة )م1916

  .العصبیة ، فإّن النسیان ھو زوال وفقدان ھذه اآلثار من خالیا الدماغ 

نسیان لیس فقدانا الذي یرى بأّن ال)مBergson )1859–1941وھناك أیضا موقف برغسون

وحدھا المعرضة للنسیان، الذاكرة الحركیةو یعتقد بأّن . للماضي، بقدر ما ھو فقدان إلمكانیة استرجاعھ

كبتا " ، فیعتبر النسیان Freud-موقف فرویدأما . فال تتعّرض للنسیان إطالقاالذاكرة النفسیةأما 

فھو حالة الشعوریة تعبّر عن الھروب من المرتبطة بمؤثرات مؤلمة وخبرات غیر سارة، " للذكریات

في قولھ )مHalbwachs -1877-1945(موقف ھالفاكسوأخیرا نجد .الواقع الذي نعجز عن مواجھتھ

النسیان ھو عملیة اختفاء لألطر االجتماعیة الزمانیة والمكانیة، أو اختفاء جزء منھا بسبب عدم " بأن 

وعلى العموم فإّن النسیان ھو العجز عن استحضار الذكریات، . ر االنتباه إلیھا أو نتیجة االنشغال بشيء آخ

  . فالذكریات ال تزول آثارھا، وإنما یفقد اإلنسان القدرة على استرجاعھا

فضعف الذاكرة كان سببا واضحا الستخدام أسالیب جدیدة لتعویض النقص الذي یصیب اإلنسان من      

ل المبدع؛ أي إلى تركیب الصور الحسیة أو النفسیة الستخراج أعراض ونقصد بقولنا ھذا اللجوء إلى التخیّ 

نماذج جدیدة تتجاوز الواقع الصعب فیحصل الھروب من قساوتھ وضغوطھ التي ال تطاق مثلما فعل 

روسو تماما؛ ومن ثم یمكن استنتاج وظیفة جدیدة تغطي ضعف الذاكرة أثناء عملیة اإلدراك وھي عملیة 

ال عالقة لھ بالماضي وال بالحاضر وال بالمستقبل؛ یعمل جاھدا من أجل صناعة التخیّل كوضع نفسي فّعال 

  .الواقع كشكل من أشكال اإلبداع الفني والفكري 

إذا كانت الصورة اإلیجابیة لفعالیات العقل في إبداع الصور بواسطة التخیّل؛ فھي بحجة عدم إمكانیة        

تخوف منھ العظماء من العلماء بعد قضاء عمره في ھذه اإلنسان حفظ الذكریات بتفاصیلھا، وھذا ما 
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لذلك نرى البعض منھم یستغل الفرصة السانحة لتدوین كل ما واجھھ من مواقف بطریقة تظھر . الحیاة

ولنا بمثال اعترافات روسو خیر دلیل على . جوانبھ الذاتیة الشخصیة غایتھ في ذلك ترك األثر قبل الرحیل

الذاكرة ودورھا في حفظ كیان الفرد داخل مجتمعھ حاضرا ومستقبال ؛ لكن ما اھتمامھ البالغ بموضوع 

یعاب علیھ من خالل تصریحاتھ أنھ ثمة خلل في تدوین الحقائق؛ إذ كیف یقّر بالحقیقة وھو یستخدم 

التزویق الفارغ الذي یوقعنا في األوھام والخلط وعدم الجدیة المطلوبة ؛ وھذا األمر غیر مشروع في 

  .  ا لألحداث الماضیة بتمّعن وتمحیص وتحقیق یوصف بالواقعیة ، ویؤخذ بعدئذ كحقیقة علمیة ثابتة دراستن

  .حل المشكلة : الخاتمة 

ومھما یكن من أمر التذّكر الذي ینقلنا من الحاضر إلى الماضي القریب أو البعید، فھو من الوظائف 

ولوال وظیفتھ النبیلة في تالحم األجیال . اقلةالتي یتمیّز بھا اإلنسان عن غیره من الكائنات غیر الع

وتواصلھا لما عرف اإلنسان شیئا عن ھذا الوجود، ولما وصلت مختلف العلوم إلى التقدم جّراء االستفادة 

من خالل روسومن خبرات الماضي، وھذا یدل على أّن الذاكرة میزة أصیلة فیھ ، حیث جلبت انتباه 

  .بفقدانھا ؛ ففرضت علیھ البحث عن حقیقتھا أو طبیعتھا اعترافاتھ الدالة على أھمیتھا 

  

  ــــــــــــــــــــ

  

  ): النص ( الموضوع الثالث 

  ــــــــــــــــــــــــ

.طرح المشكلة : المقدمة 

الشك أّن مشكلة القیمة األخالقیة من المشاكل الفلسفیة التي خاض فیھا الفالسفة من حیث البحث عن     

وقد اختلف الفالسفة فیما بینھم، إذ یرى . ھا، أوعن غایتھا وحتى من حیث ثباتھا وتغیّرھاماھیة طبیعت

إیمانویل كانط أّن المبدأ األخالقي المطلق، یرجع إلى الطبیعة العاقلة والتي یحتوي جوھرھا الفطري 

بار أنّھا تحقّق ذاتھا اإلرادة الخیّرة؛ ولذلك فإّن الواجب األخالقي یكون محترما مطاعا من اإلرادة على اعت

بذاتھا، إذ تعبّر عن وجودھا وتصدرعن طبیعتھا القیم األخالقیة عندما تعمل بمقتضى القاعدة األخالقیة 

: التي تملیھا اإلرادة الخیّرة المتضمنة في الطبیعة اإلنسانیة العاقلة؛ ألجلھا وّضح لنا كانط من خالل كتابھ

كقانون أخالقي یسمو الناس جمیعا، ومن ھنا یحّق لنا طرح أسس میتافیزیقا األخالق، فكرة الواجب 

  كیف یمكن اعتبار الواجب األخالقي قائما على ضرورة عقلیة مطلقة فحسب؟ : السؤال التالي
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  .محاولة حل المشكلة : التحلیل 

  لقد ذھب أصحاب فلسفة العقل كأفالطون ودیكارت إلى اعتبار األخالق مصدرھا العقل، غیر أنّ       

رفض فكرة العقل بالمعنى الذي یراه فالسفة األخالق قبلھ؛ " )مKant -1724-1804(إمانویل كانط

عقل نظري وعقل عملي؛ والعقل العملي ھو أساس :وانتھى بھ األمر إلى نقد العقل وتقسیمھ إلى نوعین

ي فطري، وبناء األخالق، فھو الضمیر الذي یحكم بالبداھة دون أن یكون في حاجة إلى مقدمات ألنھ قبل

على ذلك یتبیّن لكانط أّن مصدر القانون األخالقي ھو الطبیعة اإلنسانیة العاقلة، التي تفرض قاعدة اإللزام 

  .أو القانون األخالقي كأساس للقیمة الخلقیة

في نصھ ھذا من ضرورة وجوب توافق الناس على تحدید قیمة أخالقیة واحدة تقوم " كانط " ینطلق      

ة أساسیة وھي فكرة اإللزام، كما یشترط أن یتضّمن القانون في ذاتھ ضرورة مطلقة شأنھ في على دعام

ذلك أنّنا حسب كانط ینبغي أن نبحث عن مبدأ اإللزام في . ذلك شأن جمیع القوانین األخالقیة األخرى 

ه التجربة طبیعة تصّورات العقل الخالص ذاتھ لدى اإلنسان،و بالمقابل نرفض كل قانون أخالقي تقرّ 

  .الواقعیة أو یكون مستمدا منھا 

ومن أجل توضیح الفكرة التي یصبو كانط توضیحھا لنا حول استمداد القانون األخالقي من مصدره      

األساسي وھو الطبیعة اإلنسانیة العاقلة، كان علیھ تقدیم حجج وبراھین مقنعة على ضوء ما ھو موجود في 

طقیة عقلیة، حین یعتقد بأّن القوانین األخالقیة یجب البحث عنھا في النص؛ وبالفعل فقد جاء بحجج من

ثم إّن التعالیم األخالقیة " . السابق عن التجربة " تصّورات العقل الخالص وحدھا أي العقل الفطري القبلي

قیة ال یمكن بأّي حال من األحوال تسمیتھا بالقوانین األخال" أي مكتسبة " التي تقوم على مبادئ تجریبیة 

  .أو نطلق علیھا اسم القانون األخالقي وإنّما نستطیع أن نسّمیھا قاعدة للسلوك العملي

أنھ ال یوجد شيء یمكن تصّوره في العالم الخارجي عن " كانط " ومن خالل ھذا النص أیضا یرى     

دة الخیّرة، الطبیعة البشریة یمكن تسمیتھ خیر على وجھ اإلطالق دون قید، اللھّم شيء واحد ھو اإلرا

التي تصدر منھا األوامر القطعیة؛ فھي في نظره إرادة إنسانیة غیر مشروطة، " النیّة " والمقصود بھا 

كما أّن القیمة األخالقیة للفعل ال تتحقق في الفعل الذي یحقّق أثرا أو منفعة، . وبالتالي فھي غیر مكتسبة

بالواجب على أساس أنھ واجب أو تصّور الواجب في وإنّما في تمثّل القانون األخالقي في ذاتھ ، كالقیام

كما أن ھناك حجة واقعیة، . >>ال یجب أن نكذب على الناس<< :ومثال ذلك في قولھ . ذاتھ دون غرض

وذلك حینما یستنبط التصّورات األخالقیة من العقل العملي، الذي ھو كامتداد للمعرفة التجریبیة، إذ 

ة، لكن في ھذه النقطة بالذات یجب علینا ربط المبدأ األخالقي بالواقع مصدرھا قائم بطریقة قبلیة خالص

كممارسة فعلیة، وإالّ فما الجدوى من تبنّي المبادئ دون تطبیقھاكسلوك نافع یقّوي أواصر األخوة والتعاون 

  .بین أفراد المجتمع الواحد 

ذلك في رأي كانط أنّھ ال یمكن لكن إذا كانت القیم األخالقیة مصدرھا الطبیعة اإلنسانیة، معنى     

وبالتالي تكون خالیة من كل إثارة خارجیة كما تقصي العواطف . استخالصھا من أیّة معرفة تجریبیة
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والمیول، مع أّن الواقع یقّرر في كثیر من األحیان أّن السلوك الذي ینبع من الوجدان قد یكون أفضل من 

  .ذلك المنبعث من العقل بأحكامھ المطلقة

كذلك، فإّن طبیعة الفرد وخصائص المجتمع الذي لھ دخل كبیر في تكوین األخالق وتحدید أسسھا       

  .بناء على اعتماده على سلطة العقل الخالص وحده" كانط " نرى قد أھملھا 

القیمة الخلقیة یبقى طرحا فلسفیا متعال یتجاوز كل بعد عملي وفي " كانط " إّن الطرح الذي تناول بھ       

مستویات متعددة، وھذا ما یجعلنا نتجاوز ھذا الرأي، ال في صورتھ الفلسفیة بل من السذاجة أن نرفضھ، 

إنما نتجاوزه لعدم التسلیم بأّن القیم األخالقیة مصدرھا الطبیعة اإلنسانیة فحسب، فلو كانت ذلك بالفعل، لما 

ى الخیر والشّر، وعلى مستوى غائیتھما اختلفت المجتمعات اإلنسانیة من حیث القیمة األخالقیة على مستو

أو ھدفھما باإلضافة أّن الدیانات السماویة جاءت لضبط الفعل األخالقي المتعال، وھذا اعتراض رّد بھ عدد 

كبیر من علماء األخالق؛ إذ منھم من أنكر علیھ مناداتھ باستقالل األخالق وفصلھا عن الدین؛ كذلك یرى 

  .العواطف كوظیفة نفسیة تدعو إلى الخیرفي أغلب األحیان الطرف اآلخر أنّھ أھمل أھمیة

  

  .حل المشكلة : الخاتمة 

یمكن القول في األخیر؛ أّن القیمة الخلقیة اختلف في تحدیدھا بین علماء األخالق باختالف توّجھاتھم     

قي، وفكرة الواجب شأنھم في ذلك شأن الطرح الكانطي لمسألة األخالق والقانون األخال. الفكریة والفلسفیة

الذي یبقى طرحا فلسفیا یحتاج إلى برھنة تثبت ماھیة وجود اإلرادة الخیّرة في صورتھا التجریبیة، وھذا 

  .الذي تفتقده الفلسفة الكانطیة دون أن ننكر دورھا في إثراء نظریة القیم من الناحیة المعرفیة 
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  م2008جوان امتحان البكالوریا دورة:      04الموضوع 

  .آداب ولغات+ آداب وعلوم إسالمیة:األقسام  

  :عالج موضوعا واحدا على الخیار 

  

  : الموضوع األول 

  ما رأیك ؟. یرى بعض المفكرین أّن القیمة الخلقیة أساسھا العقل - 

  

  :الموضوع الثاني 

  ھل یمكن اعتبار اللغة أساس شعور انتماء األفراد إلى األمة ؟ -     

  

  .النص :ضوع الثالثالمو

إّن الشخصیة اإلنسانیة ال تنمو وتتطّور في الفراغ ، مستقلة عّما حولھا، والفرد ال <<     

ولو أنّنا عزلنا طفال رضیعا بعد والدتھ . یصبح شخصا إالّ عن طریق الحیاة االجتماعیة 

ي مجّرد كائن مباشرة عن جمیع العالقات اإلنسانیة االجتماعیة، لما تكّونت لھ شخصیة ولبق

  .حي 

ولیس من السھل طبعا إجراء تجارب لعزل األطفال عن المجتمع عزال تاما، فھذه عملیة     

غیر إنسانیة ومن الصعب وأقسى األمور، ولكن من حظ العلم أن الّصدف واألحداث الطارئة 

المكّونات زّودتنا بحاالت شبھ عملیة، قّدمت لنا الدلیل القاطع الذي ال یقبل الشّك على أّن 

الوراثیة البیولوجیة التي یولد بھا اإلنسان، ال یمكن لھا وحدھا أن تكّون منھ إنسانا اجتماعیا لھ 

  .>> شخصیة إنسانیة 

  .سامیة حسن الساعاتي / د

.220: الثقافة والشخصیة ، ص 

  

  .أكتب مقالة فلسفیة تعالج فیھا مضمون النص : المطلوب 
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  : الحل النموذجي للموضوع األول

  ما رأیك ؟. یرى بعض المفكرین أّن القیمة الخلقیة أساسھا العقل - 

  ــــــــــــــــ

  :الطریقة جدلیة 

  .طرح المشكلة: المقدمة 

یستند الفعل اإلنساني بال شك إلى قیمة خلقیة تتعلّق بالموجود من حیث ھو مرغوب فیھ لذاتھ، والتي      

وعلى أساسھا یكون مقبوال أو مرفوضا في واقعھ المادي الحّسي؛ تجّسد ما یجب أن یكون علیھ ھذا الفعل

لكن إذا عدنا إلى تحدید القیمة بمدلولھا المعنوي، نجدھا تنضوي في دائرة الخیر والشّر كمعیار ثابت 

ومتغیّر، ومن ثّم یمكننا الحكم على سلوك الفرد من منطلق ما یبّرر بھ البعض أّن كّل ما ھو خیر یشعرنا 

منطق العقل فیھ بالحكمة المطلوبة، وبالتالي تعّد ھذه األطروحة ھي أساس القیمة الخلقیة،  وھنا بتحّكم

  ھل یمكن اعتبار العقل ھو المعیار الوحید للقیم األخالقیة للفرد ؟: یكمن السؤال

  

  .محاولة حل المشكلة: التحلیل 

نّھ الوسیلة الوحیدة التي یمیّز بھا الفرد أفعالھ یرّد بعض الفالسفة أساس القیمة األخالقیة إلى العقل، أل      

–خیرھا من شّرھا، وبالتالي یكون ھو المصدر الوحید للقیم األخالقیة الملزمة للسلوك اإلنساني، كونھ 

-Platon)428-ویعّد الفیلسوف الیوناني أفالطون. المشّرع للقوانین والمبدع للقواعد األخالقیة–العقل

یعتقدون بوجود الخیر المطلق كعلم نرغب فیھ عن طریق العقل؛ فھو القیمة العلیا من الذین)م.ق347

وھذا یعني أّن وجود الخیر . >>إّن الخیر فوق الوجود شرفا وقوة<< :التي نبحث عنھا، ألجل ذلك یقول 

ھي العقل كحقیقة مثالیة من الوجود الواقعي، ألنّھ إدراك عقلي لقیمة الخیر، ممثّلة في فضیلة الحكمة و

القوة العاقلة والشھوانیة والغضبیة؛ فإذا ما انقادات ھذه القوى : والعفة المدبّرة لقوى النفس الثالثة، وھي

  . للعقل تحقّق التناسق في النفس حسب أفالطون

ونفس الرأي تقول بھ فرقة المعتزلة في موقفھا من أفعال اإلنسان كونھا أفعال اختیاریة ناتجة عن قدرة      

نسان على التمییز بین الخیر والشّر، فھو كائن عاقل، قادر، ومكلّف، توجبھ تحّمل تبعات أفعالھ الصادرة اإل

منھ في الدنیا واألخرة؛ فالعقل إذن ھو شرط أساسي في تقدیر الفعل اإلنساني یستلزم الجزاء، وإالّ لكان 

  .  خلق اإلنسان عبثا من طرف الخالق عّزوجل 

–إیمانویل كانط"ا إلى العصر الحدیث، فیدّعم ھذا االتجاه العقلي الفیلسوف األلمانيأما إذا انتقلن     

Kant)1724-1804حیث اعتبر اإلرادة الخیّرة ھي الركیزة األساسیة للفعل األخالقي؛أي أنّھا تقوم على ،)م

ضعھا ھو الفرد، فكرة الواجب كشرط ینبغي توفّره لتحلیل الشعور األخالقي؛ألّن مركز القیم األخالقیة ووا
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كون الفعل الذي یتّم بمقتضى الواجب إنّما یستمد قیمتھ الخلقیة ال من الھدف الذي یلزم تحقیقھ، بل من مبدأ 

  .اإلرادة المنّزھة عن كل منفعة أو غایة بصفتھا تعمل طبقا لمبدأ الواجب العقلي 

ن العقل ھو المعیار الوحید للحكم على ما یعاب على ھذا االتجاه في تحدید القیمة الخلقیة، أنّھ لو كا     

أفعالنا الخلقیة، لكان مفھوم الخیر واحد لدى جمیع الناس، وبالتالي بإمكاننا أن نعّد المجتمع أساسا آخر تقوم 

علیھ القیم األخالقیة للفرد، ذلك أّن التحّدث باسم الضمیر ألّي شخص ینوب عنھ الضمیر الجمعي للوسط 

.Eدوركایم"ا عبّر عنھ المفكر االجتماعي الذي ترعرع فیھ، وھذا م Durkheim)1858-1917حین )م

وھكذا . >>ینشأ الفرد مدینا للجماعة بكّل شيء، وما علیھ إالّ أن یمتثل لنظمھا وعاداتھا << :یقول

تصبح القیمة األخالقیة ثمرة مستمدة من تأثیر المجتمع الذي یمارس قسرا مستمرا على ضمائر األفراد 

وي علیھ من أوامر ونواھي، من أجل ذلك فّسر ھذا األخیر الشعور بالرضا والندم مثال، ما ھو إالّ وما تحت

وبالتالي یكون ھذا الفرد كالدمیة التي یحّرك . انعكاس للضمیر الجمعي المھیمن على كّل فرد في المجتمع

  " .دور كایم"خیوطھا المجتمع كما عبّر عنھ 

لرأي على أّن المجتمع أعلى شأنا من الفرد، ودوره في بناء األخالق، ومع ذلك ثم إنّنا إذا أخذنا بھذا ا    

تؤّكد األحداث التاریخیة أّن بعض المصلحین، كانوا سببا في تغییر القیم األخالقیة لمجتمعاتھم، بل جاؤوا 

  .بقیم روحیة جدیدة ساعدت على التطور وتجاوز كل المعتقدات الفاسدة القدیمة

یار القیمة ھو مبدأ المنفعة والمصلحة، ألّن الشيء النافع ھو شمول اللذة ألكبر عدد من وقد یكون مع   

الناس، وھنا ترتبط منفعة الفرد بمنفعة الجماعة، لذلك یعتقد النفعیون أّن الفضیلة االجتماعیة ھي تلك التي 

سھ؛ إذ لیست توفّق بین مصلحة الذات ومصلحة الغیر للحصول على أكبر نسبة من اللذة للشخص نف

المنفعة سوى المبدأ األخالقي الذي یفضي إلى تحقیق أكبر سعادة ممكنة، فالخیر ما ھو نافع لنا، في الوقت 

،)مJ . Bentham -1748 -1832(جیریمي بنتام"وھذا ھو معنى فكرة االمتداد عند . نفسھ نافعا لغیرنا 

)Utilitarianisme(سیس مذھب المنفعةكمحاولة منھما لتأ)مj.S .Mill-1803-1873(جون ستیوارت مل"و

  .لیشمل حیاة األفراد االجتماعیة بدال من النزوع إلى الفردیة األنانیة 

وھكذا نخلص إلى نتیجة واضحة وھي عدم ثبات القیمة على أساس واحد، ألنّھا تعّد إشكالیة تنحصر      

وھا ھي تختلف في المجتمع الواحد . ككلفي ظاھرة التعّدد والوحدة في القیم األخالقیة للمجتمعات البشریة

  .، ناھیك عن اختالفھا من مجتمع آلخر، ومن جیل سابق إلى جیل الحق 

  .حّل المشكلة : الخاتمة 

نقول في األخیر، من الصعب علینا تحدید القیمة الخلقیة على مبدأ العقل لوحده ، بل نلتمس معاییر       

كن ورغم ذلك یبقى العقل ھو المعیار الصحیح في الحكم على أخرى تشاركھ في ضبط مبادئ األخالق، ل

أفعال الفرد ، ألنھ یعّد القوة الروحیة الثابتة، كما أنّھ یؤدي وظیفة أخالقیة تحكم أفعالھ داخل مجتمعھ؛ لذا 

كان اھتمام الفالسفة والعلماء بھ، وھذا دون أن ننكر باقي األسس األخرى التي من شأنھا أن تساعد على 

  .یل القیم األخالقیة للفرد والجماعة على حد سواء تفع
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  : الموضوع الثاني 

  ھل یمكن اعتبار اللغة أساس شعور انتماء األفراد إلى األّمة ؟

  ـــــــ

  .الطریقة جدلیة 

  .طرح المشكلة : المقدمة

فھي بذلك تمثّل تعتبر اللغة دون جدل أو اختالف أداة فاعلة لتواصل وتقارب أفراد المجتمع الواحد،؛      

أفضل وسیلة للتبلیغ بینھم ومصدر تبادل خبراتھم وتعاونھم من أجل التكیّف مع الظروف المعیشیة، لكن 

الملفت للنظر ھو كیفیة تحقیق اللغة من خالل وظیفتھا االجتماعیة فعالیة شعور األفراد بتضامنھم ووقوفھم 

  س شعور األفراد بانتمائھم لألّمة الواحدة؟ ھل تعتبر اللغة وحدھا أسا: جنب إلى جنب، وھنا نتساءل

  

  .محاولة حل المشكلة: التحلیل

یعتقد البعض أّن اللغة مقوما أساسیا لقیام أیّة أّمة من األمم على وجھ ھذه المعمورة، بحكم أنّھا تمثّل       

اء األّمة قویّة لھا أحد ثوابتھا الّروحیة التي من شأنھا أن تحفظ كیانھا لفترة أطول، إن لم نقل ھي سر بق

وال یحصل لھا ذلك التماسك إال . خصوصیاتھا الممیّزة، بحیث یتطلب الحفاظ علیھا أمام تحدیات العصر

بفضل اللغة التي تعمل على التقارب بین األفراد فتولّد فیھم روح األخوة والتفاھم والتناسق واإلنسجام في 

ذلك كلّھ ھو الشعور باالنتماء إلى حضارة لھا تراث نسقیة التفكیر والتخاطب فیما بینھم ، واألھم من

عریق ال یمكن إنكاره أو التمّرد علیھ أمام مغریات الحیاة ، وفي ھذه األثناء تظھر مدى تكافلھم وتعاونھم 

وتعلّقھم بالمصیر المشترك الذي سیوّحدھم ضد أّي عدوان خارجي، وھكذا تصبح اللغة في نظرھم الوعاء 

ّكل فیھ ثقافة أّمتھم الموّحدة، ووسیلة لنقل تراثھم لألجیال الالحقة، وھو الضمان الوحید المناسب الذي تتش

الستمرارھا بشرط وجود اإلبداع الفكري الذي ال یحصل إالّ بواسطة تحقیق اللغة لوظیفتھا الحضاریة 

  .الّسامیة

ة؛ فھناك مثال أمما تملك أكثر من لكن اللغة قد ال تكون دوما أساسا للشعور باالنتماء إلى األمة الواحد     

لغة؛ كاألمة اإلسالمیة نظرا لشساعة رقعتھا الجغرافیة وتعّدد األجناس واأللسن، مّما یصعب توحید شمل 

األمة على فكر موّحد، وبالتالي حصول التواصل والتفاھم یصعب بلوغھ في شكلھ المناسب، مّما ینجم عنھ 

وقد تبیّن لنا . ئدي واستحالة وجود حوار فّعال یجمع شملھمفي بعض األحیان حدوث صراع طائفي وعقا

من الواقع المعیش أّن تعّدد مقّومات األّمة قد تكون ناتجة عن وحدة األرض، أو وحدة الدین أو وحدة 

الماضي المشترك كأسس تضاف إلى أساس اللغة للتعبیر عن شعور األفراد بانتمائھم لألمة؛ فالكّل یشكّل 

نع من تفّرق أوصالھا، إالّ أّن اللغة تساھم بقدر كبیر في عملیة الوحدة، وبالتالي فذھابھا ثوابت صحیحة تم

یعني بدایة األفول والزوال دون رجعة، وھذا ما حصل فعال ألغلب حضارات الشرق القدیم التي لم تعي 
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عیار حقیقي یعبّر عن دور اللغة في الحفاظ على تراثھا العریق، فلوالھا لما كان اإلبداع الثقافي حاضرا كم

  .مدى تطور وارتقاء األّمة ومواكبتھا لألمم المجاورة لھا

ثم أنھ من رواسب التخلّف للمجتمعات الضعیفة، ھو تقلید ثقافة غیرھا من المجتمعات والتبعیة لھا من   

تي تبرز خالل مظھر اللغة في التحّدث بھا، دون أدنى تفكیر في تطویر لغتھم وإعداد المعاجم اللغویة ال

  .   قدرتھا على المنافسة بدل االستكانة والمھانة 

  .حّل المشكلة: الخاتمة

بانتمائھمنخلص في األخیر، إلى أّن اللغة مقّوم أساسي وفّعال في إحداث ذلك الشعور الّسامي لألفراد      

ضحیة المستمرة الثقافي والحضاري ألّمتھم إلى درجة االعتزاز بتراثھم المجید، وعلى إثرھا تظھر الت

للحفاظ علیھا وضمان استمرارھا، ومع ھذا نقول أنھ لكّل أّمة خصوصیاتھا التي تراھن على بقاءھا مدة 

  .     أطول تقاوم سرطان الفناء 

  ــــــــــــــــــــــ

  .النص : الموضوع الثالث

  .طرح المشكلة: المقدمة 

لد اإلنسان مزّودا بھا لھا دورا فاعال وحاسما في تكوین ال شّك أّن الصفات الوراثیة والبیولوجیة التي یو   

ونشأة الشخصیة اإلنسانیة السویة، وھذا ما جعل الكثیر من الدارسین لھذا الموضوع یعیدون النظر في 

إبراز بعض الجوانب األخرى في بناء وتركیب الشخصیة، خاصة الجانب االجتماعي الذي تترعرع فیھ، 

، تحاول إظھار "الثقافة والشخصیة " من خالل كتابھا سامیة حسن الساعاتيولعّل الباحثة والدكتورة

ما دور الحیاة االجتماعیة ومدى تأثیرھا في : عالقة الشخصیة بمحیطھا اإلجتماعي، وھنا نطرح السؤال

  تكوین الشخصیة ونموھا كاملة متّزنة؟

  .محاولة حل المشكلة: التحلیل

من مسألة تكوین الشخصیة اإلنسانیة ونموھا وتطورھا حتى تصبح یتجلّى لنا موقف صاحب النص       

عنصرا فّعاال في بناء مجتمع متجانس األفراد، أنّھا ال تنحصر فقط في المكّونات الوراثیة البیولوجیة 

فحسب أو كما یعتقد البعض، حیث ینشأ الفرد منذ الوالدة مزودا بغدد تساھم بدرجة كبیرة في تحدید طبعھ 

ذلك انفعاالتھ النفسیة والعقلیة ، إلى جانب تركیبھ الفیزیولوجي الجسماني، لكن ھذه الجوانب ، بما في 

تحتاج إلى وسط اجتماعي ضروري إلحداث التكامل بین الجانب الذاتي الداخلي والجانب الموضوعي 

یاة خارج في عملیة تركیب البنیة السویة للشخص، وإالّ سیبقى مجّرد كائن حي إذا اختار الحالخارجي

المجتمع اإلنساني؛ فثمة عالقة تربطھ بباقي التركیبات األخرى التي سیتفاعل معھا قصد تحقیق ذات 

  . الغرض الذي وجد من أجلھ 
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فالفرد إذن، ال یصبح شخصا إالّ عن طریق الحیاة االجتماعیة، وال أدّل على ذلك إذا افترضنا أّن الطفل     

فإنّھ لن یكون أكثر من كائن حّي ال قیمة لھ دون رعایة أبویة أو یمكنھ أن یعیش بمعزل عن مجتمعھ، 

وعلى الرغم . احتكاك مع أفراد بني جنسھ، بدءا من محیطھ األسري ثم الحّي ثم المدرسة ثم المجتمع ككلّ 

من أننّا ال نستطیع أن نقوم بتجارب على الطفل للتحقّق من صحة الفرضیة، بحكم أننا أمام ظاھرة إنسانیة 

ست ظاھرة طبیعیة جامدة یمكن التحكم فیھا أثناء التجریب، إالّ أّن بعض الظواھر التي وقعت بالصدفة ولی

لبعض األطفال، وعاشوا خارج المجتمع أّكدت لنا استحالة االستعدادات الوراثیة أن تكون وحدھا القادرة 

وحیدة التي تبّرر استحالة على تكوین شخصیة اإلنسان بصورة كاملة، وربما الحجة العقلیة المنطقیة ال

عزل اإلنسان عن بقیة أفراد مجتمعھ لتؤكد لنا دور المجتمع في ترقیة شخصیة اإلنسان من خالل التربیة 

  . والتوعیة والتكفّل بھ حتّى یصبح عضوا نافعا لغیره

لّصدف ولكن الذي یؤكّد تحقیق النتائج عن طریق الفرض العلمي والتجریب الجاد، كیف لھ أن یؤمن با   

واألحداث الطارئة التي تزّودنا بحاالت شبھ عملیة، ثم أنّھا تقّدم الدلیل القاطع الذي ال یقبل الشّك من أجل 

إثبات أّن المكّونات الوراثیة البیولوجیة لیست وحدھا التي تكّون شخصیة اإلنسان االجتماعي؟ فما الفائدة 

طابع العلمي الذي یفّسر لنا تركیب الشخصیة ونموھا من اإلقرار بالتجریب ثم نعتقد بالصدفة المنافیة لل

  بطریقة موضوعیة؟  

حقّا؛ إّن االستعدادات الوراثیة التي تولد بصفة مباشرة مع اإلنسان، لھا دور أساسي في تكوین     

ي، شخصیتھ والمحّددة لجوانبھ النفسیة والعقلیة، لكن ال یتحقّق لھا ذلك النمو والتطور إالّ في إطار إجتماع

وتفاعلھا ال یكون إالّ في مناخ خصب توفّرھا الحیاة االجتماعیة بكّل أبعادھا الثقافیة والحضاریة والبیئیة 

لتتشّكل بعدھا طبع الشخصیة اإلنسانیة الممیّزة عن غیرھا، من أجل أن تتفاعل  مع باقي الشخصیات التي 

  .  تجتمع على بنیة إجتماعیة واحدة ومتناسقة 

  

  .المشكلة حّل : الخاتمة

في األخیر، نستنتج أّن موضوع تكوین الشخصیة تتدخل فیھ جوانب عدة ومكّونات فاعلة منذ نشأتھا      

إلى غایة إستوائھا وتكاملھا؛ فال تنحصر فقط في المكّونات الوراثیة والبیولوجیة بقدر حاجتھا إلى المحیط 

تدین بالوالء للمجتمع الذي وجدت فیھ، االجتماعي الذي یغرس القیم الروحیة في ھذه الشخصیة التي 

وھكذا نقول بأّن الشخصیة اإلنسانیة السویّة ھي التي تتكامل فیھا جمیع المكّونات الداخلیة والموضوعیة 

بغرض تحقیق التوازن واالنسجام فیما بینھا حتى تكون فاعلة، قادرة على التأثیر في غیرھا من الذوات 

  . تكافئالتي تبني النسیج االجتماعي الم

  ــــــــــــــــــ
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  امتحان البكالوریا التجریبي         : 05الموضوع 

  )آداب وفلسفة (                                 

  :عالج موضوعا واحدا على الخیار -    

  : الموضوع األول

  ھل یمكن إخضاع المادة الحیّة للتجریب أم ال؟    

    

  :الموضوع الثاني 

ى یمكن للتخیّل أن یتجاوز الواقع ؟إلى أي مد

  

  ):النص(الموضوع الثالث 
بأّي مفھوم آخر، فننظر إلیھا على أعّم وجوھھا، أي في " ینبغي علینا في الواقع أن نحّدد معنى الدیمقراطیة دون ربطھا مسبقا"       

الذي ستتّضح مبّرراتھ فیما بعد، یجب أن نعتبر ففي مثل ھذا اإلطار، .  إطار عمومیاتھا قبل أن نربط الموضوع بأّي مقیاس مسبق

فھذه الوجوه . الدیمقراطیة من ثالثة وجوه؛ الدیمقراطیة كشعور نحو األنا، ونحو اآلخرین، وكمجموعة شروط لتنمیة ھذا الشعور

الشعور الدیمقراطي، والعّدة تتضّمن بالفعل مقتضیات الدیمقراطیة الذاتیة والموضوعیة، أي كّل االستعدادات النفسیة التي یقوم علیھا 

التي یستند علیھا في المجتمع، فال یمكن أن تتحقق الدیمقراطیة كواقع سیاسي إّن لم تكن شروطھا متوفّرة في بناء الشخصیة وفي 

ره العادات والتقالید القائمة، وھذه الشروط لیست من وضع الطبیعة، وال من مقتضیات النظام الطبیعي، على خالف ما كانت تتصوّ 

: الفلسفة الرومانطیقیة في عھد جان جاك روسو، بل ھي خالصة ثقافة معیّنة وتتویج لحركة اإلنسانیّات، وتقدیر جدید لقیمة  اإلنسان

. فالّشعور الّدیمقراطّي ھو نتیجة لھذه الحركة عبر القرون، ولھذا التقدیر المزدوج لقیمة اإلنسان. تقدیره لنفسھ، وتقدیره لآلخرین 

حیث تلبس ھنا ظواھر التاریخ الغربي وخصائصھ التي (ة العاّمة بالنسبة إلى الّشعور الّدیمقراطي، مھما یغشاھا من قلّة وضوح والحقیق

تبرز رغم ذلك تحت ھذا الغالف الخاص،أي عندما نخلّص ] فھي أنّھا[ ،)ال یمكن أن تتكّرر في تاریخ األجناس والشعوب األخرى

  .ّسیاسة، ونعبّر عن األشیاء بمصطلح علم النفس وعلم االجتماعالموضوع من قیود التاریخ وال

فھذا ھو معناه التّاریخي الّصحیح، ولكن . إّن الشعور الدیمقراطي في أوروبا كان النّتیجة والمآل الطبیعي لحركة اإلصالح والنھضة     

العام بالنسبة إلى طبیعة الشعور الدیمقراطي، سواء في ولكن القانون . ھذا المعنى ال یفصل عن تاریخ  أوروبّا  لیطبّق على أمم أخرى

فھو بالمصطلح النّفسّي، الحّد الوسط بین طرفین كّل وا حد منھما : أوروبّا أو في بلد آخر، ھو أّن الشعور نتیجة الطّراد اجتماعّي معیّن

ة، والنقیض الذي یعبّر عن نفسیة وشعور المستعبد النقیض المعبّر عن نفسیّة وشعورالعبد المسكین من ناحی:یمثّل نقیضا بالنسبة لألخر

أي اإلنسان الجدید الذي تتمثّل فیھ قیم الدیمقراطیة والتزامتھا، ھو الحّد اإلیجابي بین نافیتین، تنفي " الحّر " فاإلنسان . من ناحیة أخرى

  ".كّل واحدة منھما ھذه القیم وتلك االلتزامات

  مالك بن نبي                                                                                   

  .66-64: تأّمالت، سلسلة مشكالت الحضارة،ص: من كتاب                                                     

  

  اكتب مقاال فلسفیا تعالج فیھ مضمون النص؟:المطلوب
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  :الموضوع األول 

  حیّة للتجریب أم ال؟ ھل یمكن إخضاع المادة ال  

  

.الطریقة جدلیة : اإلجابة 

  .طرح المشكلة :المقدمة 

لعّل المشكلة التي تواجھ الدراسات البیولوجیة ذات أھمیة بالغة، خصوصا إذا تعلّق األمر بتطبیق      

راز نتائج المنھج التجریبي المعمول بھ في دراسة المادة الجامدة على المادة الحیّة بنفس المقاییس بغیة إح

دقیقة، لذلك یتعیّن علینا من خالل ھذه الوضعیة المشكلة تقّصي حقیقة نجاح العملیة مع الحفاظ على 

ھل یمكن إخضاع : خصوصیات الظاھرة الحیّة، ولعّل ذلك ما یدفعنا إلى التشكیك في الوضعیة التالیة

  المادة الحیّة للتجریب أم ال؟ 

  

  .محاولة حل المشكلة : التحلیل 

من خالل الحوار الذي دار بین الطبیب وزمیلھ العسكري، نالحظ وجود مشكلة دفعت كّل منھما للدفاع    

عن موقفھ بخصوص إمكانیة تطبیق المنھج التجریبي على المادة الحیّة بنجاح أم ال؛ علما بوجود مفارقة 

تتمتّع بخاصیة التكاثّر والنمو واضحة بین طبیعة الكائنات الحیّة والجامدة؛ فمن جملتھا أّن الكائنات الحیّة

والتطّور،والتغذیة والتغیّر؛ فإذا ما حاول الباحث إخضاع عضو الكائن الحّي للتجریب یجد صعوبة كبیرة 

وعلى . في عزلھ لمتابعة وظیفتھ،وھذا نظرا لتداخلھ مع غیره في العملیة البیولوجیة الواحدة أو أكثر

ن تخذیره وبین حالتھ الطبیعیة،ألنّھ سیفقد حیویتھ خارج محیطھ الباحث أن یراعي التغیّر الحاصل فیھ بی

الطبیعي،فالظاھرة البیولوجیة من خصائصھا أنّھا ال تخضع للشروط االصطناعیة في المخبر وال إلرادة 

الباحث حتّى یتحّكم فیھا، بحیث یصعب علیھ مالحظة العملیة مّرات عدیدة أو حتّى مراقبتھا والتنبؤ 

لكن ھذا ال یعني أنّھ ال یوجد مخرجا لھذه الوضعیة، بل البد من اختبارھا . شروط التجریببحدوثھا بنفس 

بطرق تتكیّف مع خصائص الظاھرة حتّى نضمن حصول الدقة والیقین، وھذا األمر یبدو ممكنا، فكیف یتّم 

  تحقیق ذلك؟  

میّة بالغة یمكن البرھنة علیھا إّن سبب استحالة تطبیق المنھج التجریبي على الظاھرة الحیّة فیھ أھ     

انطالقا من طبیعة الموضوع البیولوجي ككائن حّي؛ فإذا أمكن تفتیت المادة الجامدة إلى أجزاء دون أن تفقد 

طبیعتھا، فإننا إذا أجرینا نفس العملیة على عضو من أعضاء اإلنسان مثال، فَقَد وظیفتھ عّما كان علیھ،وفي 

إّن سائر أجزاء الجسم الحّي مرتبطة فیما بینھا، فھي ال تستطیع الحركة إالّ << ":كوفیي" ھذا السیاق یقول

كما . >>و الرغبة في فصل جزء من الكتلة معناھا نقلھ إلى نظام الّذوات المیّتة . بقدر ما تتحّرك كلّھا معا

، فھي أّن تصنیف الحوادث البیولوجیة لیست سھلة التّصنیف، بل ھناك صعوبة في خصوصیة الكائن حيّ 
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ثم إّن تعمیم النتائج على جمیع أفراد الجنس الواحد غیر ممكن ألّن الكائن الحّي ال یكون . غیر قابلة للتقسیم

حتما ھو ھو مع أنواع أخرى إالّ في محیطھ األصلي، حتّى إذا تّم نقلھ إلى محیط اصطناعي تغیّر سلوكھ، 

سجة والبكتیریات في علم التشریح الباثولوجي و وتالشت أجزاءه، ولنا العبرة عندما ندرس الخالیا و األن

في علم البكتیریات، البد من قتلھا و تثبیتھا ثم تلوینھا قبل أن توضع تحت المجھر، و ھذا یؤّدي حتما 

  .إفسادھا 

إذا أخذنا بھذه الصعوبات سنعتبرھا مبّررا كافیا لمعارضة تطبیق منھج التجریب على الكائنات    

  جاوز لھاتھ الصعوبات، فكیف حصل ذلك؟  الحیّة،لكن ھناك ت

صحیح أنّھ ثمة صعوبات وقفت في وجھ علم البیولوجیا، فمنعھا من إحراز التطّور المرغوب فیھ،       

لكن استئناسنا بموقف الطبیب حین أفصح ما كان في القدیم محظورا في مجال الدراسات البیولوجیة، 

لك التقّدم المدھش في میدان الجراحة الطبیّة ورتق األعضاء، فأصبح مندوبا بحكم الضرورة، ودلیلھ في ذ

یؤّكد لنا تنّوع طرائق التجریب حسب خصائص تلك الظواھر المدروسة؛ فقد ظلّت عملیة التجریب تنضج 

الذي ابتكر تقنیة جدیدة عبّر عنھا في كتابھ ) م1878"(كلود برنار"شیئا فشیئا في ذھن بعض العلماء أمثال 

،حیث اعتبر خصائص المادة الحیّة ال یمكن معرفتھا إالّ بعالقتھا مع "ة الطب التجریبيمدخل لدراس"

خصائص المادة الخام؛ ذلك ألّن في العضویات المرّكبة  أنواع من األجسام، والتي تدخل في تركیب 

  . و من تفاعل ھاتھ األجسام تتألف مختلف الذوات السائلة والصلبة و الغازیة. عضویة اإلنسان

الذي  صّحح الفكرة القائلة بالنشوء " لویس باستور" تأتي مجھودات العالم " برنار. ك"وبعد اجتھاد   

العفوي للجراثیم مثبتا بأّن منشؤھا في الھواء، كما استطاع أن یحارب مرض الجمرة الخبیثة الذي كان 

نھا من اللحاق بركب العلوم وھكذا أحدثت الدراسات البیولوجیة تجاوزا للعقبات مّما مكّ . یصیب المواشي

  . الدقیقة

  .حل المشكلة : الخاتمة

إنھا لصعوبة كبیرة في الحكم على من ھو أحّق من الموقفین؛ فإذا قلنا باستحالة تطبیق المنھج التجریبي     

على الكائنات الحیّة مقارنة بالكائنات الجامدة؛ وھو مبّرر واضح، نظرا لخصائص المادة الحیّة، فقد 

إخضاعھا للتجریب حتّى وإن توفّرت أرقى الوسائل، ألّن ھناك بعض األمراض المزمنة ال تزال یصعب 

وأّما إذا أخذنا بمنطق التجاوز للصعوبات فیتطلّب المغامرة والجرأة . تبھر أطباء التشریح إلى یومنا ھذا

شمل التشریح على الحي للخوض في مجال العلوم البیولوجیة إالّ أنّنا ال ننكر اتّساع مفھوم التجریب لی

  . بنجاح

  ــــــــــــــــــــــ
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  :الموضوع الثاني

إلى أي مدى یمكن للتخیّل أن یتجاوز الواقع ؟   

  

  :الطریقة استقصائیة بالوضع 

  : طرح المشكلة : المقدمة -

م الخارجي سبق لنا وأن عرفنا أّن اإلنسان یملك فعالیات العقل العلیا التي تساعده على إدراك العال

انطالقا من تحدید دور كّل منھا، وباألخص ما تقوم بھ فاعلیة اإلحساس والشعور ثم الذاكرة، ویلیھما دور 

التخیّل والذكاء؛ لكن ما یستوقفنا ونحن نستعرض مجمل ھذه الوظائف النفسیة والعقلیة، ھوالحدیث عن 

یجب أن یكون، وھذا طبعا ما یدفعنا إلى قدرة اإلنسان على التخیّل المبدع ودوره في صناعة واقعھ كما 

  ما حدود ھذه القدرة ؟ ھل ھي مرتبطة بالواقع أم تتجاوزه ؟: طرح السؤال التالي

  .محاولة حل المشكلة : التحلیل -

یعرف التخیّل كوظیفة نفسیة تساھم في عملیة اإلدراك بأنھ قدرة الفكر على استحضار الصور بعد 

، لذا تصّور أشیاء غیر واقعیةفي المعنى العام ھو ف. تركیبھا تركیبا حرا غیاب األشیاء التي أحدثتھا أو

یقال بأّن الخیالي من الناس ھو من ینزع إلى عالم وھمي متخطّیا الواقع، فیكون التخیّل بھذا عملیة انحراف 

  .نفسي

تھا، والقدرة أما في التمثّل السیكولوجي؛ فالتخیّل ھو القدرة على استحضار الصور بعد غیاب مثیرا  

أي باستحضار صورة ذھنیة أو نفسیة ماضیة دون الحكم . على إنشاء صور جدیدة بالتحلیل والتركیب

علیھا بأنّھا كذلك مع القدرة على التصّرف فیھا بكّل حریة وذاك عكس ما ترویھ الذاكرة من احداث كما 

نظرا لدوره الفّعال في معرفة لذلك، نجد كثیر من العلماء قد اھتموا بھذا الموضوع. ھي دون إضافة

غاستون باشالر األشیاء الخارجیة ببصیرة تامة وبنوع من الحیویة واإلبداع، فمثال؛یعّرفھ 

)G.BACHELARD)(1884-1967فإذا لم ... الملكة التي نتحّرر بھا من الصور األولى << :بأنھ) م

  .>> یحدث تغییر للصور، وجمع غیر متوقع لھا ال یكون ھناك تخیّل  ما

ملكة تركیب شيء ال << :بأنھ)LALANDE( الالند " في حیـن یعّرفھ الموسوعي الفرنسي 

ھو القدرة على التصّرف في << :فیعرفھ على النحو التالي" ابن سینا" أما . >>واقعي وال موجود 

لوقائع الطبیعیة ؛ فالتخیّل بھذا ھو ملكة إنشاء الصور وتألیفھا على مثال ا>>الصور بالتحلیل والتركیب 

التي سبقت مشاھدتھا بكل حریة، والسبب في ذلك یرجع أساسا إلى عجز فعالیة الذاكرة في استرجاع 

التعاریف السالفة الذكر، ندرك جیّدا أنّھ لیس وإذا ما عدنا إلى. األحداث الماضیة بكل التفاصیل المطلوبة 

جوانب، وبالتالي ھناك من یربطھ بحالة عادیة من ثّمة صورة واحدة للتخیّل؛ فھو معان مختلفة ومتعددة ال

حاالت استرسال النفس في ربط الصور لمجّرد التعّرف علیھا وتمثیلھا؛ وثمة من یراه ملكة تركیب لتلك 
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بماذا تتمیّز الصور التي تنزل في كل حین إلى : لكن أال یدعونا ھذا إلى التساؤل. الصور بإبداع الجدید منھا

  ساحة الشعور إذن ؟

التخیّل التمثیلي؛ فھذا النوع ؛ أّولھ لإلجابة عن ھذا السؤال البد من التعّرف على نوعین من التخیّل     

یتعلّق بمجّرد عودة الصور النفسیة إلى ساحة الشعور دون التعّرف علیھا؛ كما ھو الحال في تداعي 

لیومیة؛ فإذا كنّا في اجتماع ؛ وھو عام في حیاتنا ا)مHume1711-1776–(ھیوم" األفكار الذي قال بھ 

فھو شبیھ بالذاكرة الحّسیة لكنّھ . ممل فإننا نتصّور عفویا حاالت مختلفة ال تربط بینھا منطقیا روابط متینة 

یختلف عنھا؛ فالذاكرة عملیة نتعّرف بھا على الماضي بكافة مالبساتھ الزمانیة والمكانیة، في حین أّن 

المكان، مثال ذلك أن تقرأ قصة، أو یرویھا لك شخص، فإنك تتمثّل أبطالھا التخیّل ال یرتبط بالزمان وال ب

  .دونما تعیین، فالحوادث تجري بذھنك بصورة عفویة بصرف النظر عن تحدیداتھا الزمانیة 

، حیث یلجأ فیھ الشخص إلى تركیب الصور لیستخرج منھا أما النوع الثاني؛ نقصد بھ التخیّل المبدع    

ویمكن أن نستنتج من ذلك أّن الخیال وضع نفسي فّعال ال . یتجاوز بھا الواقع وینفلت منھنموذجا جدیدا 

عالقة لھ بالماضي وال بالحاضر وال بالمستقبل؛ ألنھ إنشاء قد یترتّب علیھ سلوك ما یحصل فیھ نوع من 

، فتتراءى لھ حینئذ یسرح اإلنسان في تركیبھا خیالیا؛ بحیث أحالم الیقظةودلیل ذلك مثال . اإلبداع الفني

الصور المتالحقة والمتعاقبة لینشىء منھا ما یشاء من الصور التي قد توافق أحیانا رغباتھ المتنامیة 

مع العلم أّن أحالم الیقظة تتألف من الرغبات المكبوتة التي تعود إلى ساحة الشعور، وھي غیر . باستمرار

والتي تخّزن في الذاكرة طویلة المدى، إذ ) مFreud)1859-1939فروید " مرویة أصال على حد تعبیر 

في تراكیب خیالیة یحقق بھا تلك الرغبات والعواطف فیتحّرر من ثقل -فروید –یسرح اإلنسان في نظره 

الواقع وقساوتھ، وقد تكون أحالم الیقظة إیجابیة تحفّزه وتمّده بالطاقة الحیویة الدافعة للعمل لتكون مصدر 

قد تكون سلبیة عندما تصبح مالذا للھروب من الواقع واالستسالم لألوھام والحیرة تحّدي وصمود، لكنھا

  . والضالل

إّن أھّم ما نوّد الوصول إلیھ إزاء وظیفة التخیّل ھو قیاس مدى قدرتھ على تجاوز العوائق والصعوبات      

في عملیة اإلدراك، التي تحول دون تحقیق المبتغى، وربما یكون المطلب الوحید ھو البحث عن أثره 

ونقصد بذلك تلك الصور اإلبداعیة التي یحدثھا عمل التخیّل، خدمة لمتطلبات اإلنسان عن طریق صناعة 

ولعّل أوضح صورة لھ نلتمسھا في مجال العلم من خالل ما توفّر لدى . الواقع وتسخیره لھ كما یجب 

لكن مھما بلغ خیال اإلنسان من . عن كاھلھ العلماء من مادة واقعیة كابتكار األجھزة التي رفعت العناء

مدى إالّ أنّھ ال یتجاوز حدود ما ھو واقعي فیما یخص الصور التي یرّكبھا؛ والتي تؤلف في األخیر صورة 

ألّن العقل في ھذه الحالة یتصّرف كما لو كان العالم ھكذا؛ وبھذا . إبداعیة تساھم بدورھا في صناعة الواقع

لتي تعني إھمال الواقع واالنفصال عنھ لینصّب االھتمام على تشیید كیانات ذھنیة؛ وضع فلسفة األوھام ا

اإلنسان تمّكن إلى حد ما من وضع فروض معنى ذلك أّن . لكنھا مفیدة على خالف األوھام األسطوریة

ي الخارجیة، حتى یكشف عن قوانین علمیة التعلمیة بفضل سعة خیالھ العلمي لیفّسر بھا مختلف الظواھر
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تحّولت فیما بعد إلى اختراعات و حقائق مثبتة أضفت على وجوده بعدا حضاریا راقیا ، وال أدّل على ذلك 

في خضم دراستھ لظاھرة التعفن "الجراثیم " ملھم فرضیة وجود " لویس باستور" جھـود العالم الفرنسي 

یدان الطب التجریبي ، فعلى إثرھا تقدمت األبحاث من بعده لتحقّق التطور الملحوظ خاصة في م

ولم تقتصر الصور اإلبداعیة على مجال العلم فقط، بل تعّدت إلى مجال الفن أیضا، حیث .والبیولوجیا 

استطاع أن یعكس ذاتھ، ویعطي وجوده بعدا جمالیا تجلّى في مختلف إبداعات اإلنسان الراقیة، خاصة في 

  .  قصص األدبیة وروایة اليالسینمائالموسیقى والرسم والتصویر والخداع 

وعلى العموم نقول بأّن مخیّلة اإلنسان المبدعة قد حّررتھ إلى حّد بعید من الواقع الضیّق الحافل      

فلوالھا لضاقت بھ الحیاة، ولما توّصل إلى ھذه اإلبداعات . بالمشاكل والمتاعب إلى الخیال الفسیح 

  .ینعم بالرفاھیة والتقّدم في شتى األصعدة المختلفة، التي یتمتّع بھا الیوم والتي بات في ظلّھا 

  .حل المشكلة : الخاتمة 

إذن، یمكننا في األخیر استنتاج فائدة عظیمة لوظیفة التخیّل، كونھ نشاطا تحّرریا ساھم كثیرا في 

تطّور حیاة اإلنسان، ونعمة إلھیة أودعھا هللا في اإلنسان، كیف ال وھو خالقھ وأدرى بطبیعتھ ومتطلباتھا، 

ن أن ننسى دوره الفّعال بعد تعثّر وظیفة الذاكرة أثناء قیامھا باسترجاع األحداث السالفة  قصد االستفادة دو

من الخبرة الماضیة لحّل بعض مشاكل الحاضر، ولّما كان األمر كذلك عمل التخیّل على تعویض العجز 

انسجام وتوافق تدفعنا للتأّمل الطارئ لیكون مكّمال لباقي وظائف فعالیات العقل العلیا التي سبقتھ في

  . والتمّعن من جدید في صنع هللا الذي أتقن كّل شيء في ذات اإلنسان دون سائر المخلوقات 

  ـــــــــــــــــ

  

  ):النص ( الموضوع الثالث 

  ـــــــــــــ

  .طرح المشكلة : المقدمة

التاریخ نظرا لما قّدموه لمجتمعاتھم من الكثیر من أبنائنا الیوم یجھلون حقیقة علمائھم الذین خلّدھم    

مشاریع فكریة باستطاعتھا أن تنھض بمستواھم الثقافي والحضاري، ولعّل المفكر الجزائري مالك بن نبي 

أحد ھؤالء الذین نّوروا فكر األّمة، فبات یشھد لھم العدّو قبل الصدیق؛ وھا ھو التلمیذ الجزائري إذا سألتھ 

زا عن معرفة ھذا الرجل، لذلك كان ھذا النص حافزا لمعرفة شخصیة مالك عن ھذه الشخصیة یقف عاج

، انتقلت أسرتھ إلى تبّسة أین زاول تعلیمھ )م1973-1905(بن نبي عن قرب؛ فھو من موالید قسنطینة

م كاتبا فمترجما، وواصل تعلیمھ في فرنسا وتخّرج في عام 1925االبتدائي، فقد اشتغل ابتداء من سنة 

الظاھرة القرآنیة، شروط النھضة، ِوْجھَة العالم اإلسالمي، : من أھّم مؤلفاتھ. سا كھربائیام مھند1935

الذي أخذنا منھ ھذا النّص، " تأّمالت"مشكلة الثقافة، میالد مجتمع، ومذكرات شاھد القرن، وأخیرا كتاب 
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یتحقّق حلم المجتمع في والذي یعالج فیھ مسألة تحدید طبیعة الشعور الدیمقراطي الذي ینبغي أن یكون حتى

تجسید مبدأ العدالة والمساواة، لكن ھذه المرة، ربّما ستختلف نظرة مفّكرنا لمقّومات ھذا الشعور، من خالل 

معادلة األنا : ما الذي یثبت أّن الدیمقراطیة تقوم على شعور مشترك قوامھ: اإلجابة عن اإلشكالیة التالیة

      والغیر، ووسطیة الحریة وااللتزام ؟ 

  

  .محاولة طرح المشكلة: التحلیل

في ھذا النص، یكفینا أن نفتخر بأحد ألمع المفكرین العرب والمسلمین الذین برھنوا بجدارة على قدرة       

العقل العربي على مجاراة فكرة الغرب حول مفھوم الدیمقراطیة، وكیف نفھمھا على أنّھا ذات طبیعة 

لذي یّدعي ابتكارھا؛ والشاھد على زعمھم ھو المسار التاریخي لھذا إنسانیة ولیست ھي حكر على الغرب ا

المفھوم الذي یبدأ من الحضارة الیونانیة؛ لكن المفكر مالك بن نبي، یحاول في ھذا النص معالجة المسألة 

من الداخل بكّل موضوعیة، وذلك حین یستھّل حدیثھ عن تحدید معنى الدیمقراطیة یرید تقدیم المبّررات 

الة على اعتبارھا كشعور ینبغي التّسلیم مسبقا بعدم ربطھا بأّي مفھوم أو مقیاس آخر، وكأنّھ في ھذه الدّ 

  .المھّمة یشّرح المعنى بنظرة معاصرة مجّردة من مفھومھا السابق الذي تغیّرت معطیاتھ في حاضرنا

ّل من ثالثة وجوه؛ فھي لذلك یشرع مفكرنا في تحدید المعنى انطالقا من اعتبار الدیمقراطیة تتشك     

فھذه الوجوه في نظره تتضّمن . كشعور نحو األنا، ونحو اآلخرین، وكمجموعة شروط لتنمیة ھذا الشعور

مستلزمات الدیمقراطیة الذاتیة الشاعرة للفرد كمبدأ، والموضوعیة الخارجیة المتعلّقة بالواقع كممارسة، 

شعور الدیمقراطي، یستحیل تحقیقھ كواقع سیاسي إذاّ لم أي كّل االستعدادات النّفسیة التي یقوم علیھا ال

تتوفّر الشروط الضروریة لھا، خاصة في بناء الشخصیة وفي العادات والتقالید القائمة في كّل مجتمع؛ 

ألنّھا تعّد المحّددات لنجاح تطبیق الدیمقراطیة، وھذه الشروط لیست كما یراھا الغرب، كأن تكون من 

، بل ھي شعور )م1778-1712(انون الطبیعي، كما یتصّور ذلك جان جاك روسووضع الطبیعة، أو الق

  .إنساني تشترك فیھ ثقافة اإلنسانیة ككل، وألنّھا تطرح مسألة تقدیر جدید لقیمة اإلنسان

فحقیقة الّشعورالّدیمقراطي إذن، تُوِھم البعض على أنّھا ظاھرة تاریخیة تخّص الغرب وحده، بل وتمثّل      

ئصھ التي ال یمكن أن تتكّرر في تاریخ األجناس والشعوب األخرى، وھنا یظھر اإللتباس في أحد خصا

نظر مالك بن نبي الذي ینبغي أن نزیلھ وتعویضھ بنظرة جدیدة تمّكننا من تصحیح مفھوم الشعور 

على أن تمثّل حسبھ كشعور نفسي وظاھرة اجتماعیة لیست حكرا على المجتمع الغربي بل. الدیمقراطي

  .تتّصف بكونھا إنسانیة عامة

ومن أجل توضیح الرؤیة أكثر كان من الضروري تقدیم حجج وبراھین، تؤكّد وجوب فھم طبیعة     

الدیمقراطیة كشعور << :الشعور الدیمقراطي كإنتاج بشري؛ فاستھل مفكرنا دلیلھ بحجة نفسیة في قولھ

،أي كّل االستعدادات النفسیة التي [ ... ]شعورنحو األنا، ونحو اآلخرین، وكمجموعة شروط لتنمیة ھذا ال

ومعنى قولھ ھذا ھو أّن محاولة فھم معنى الدیمقراطیة كوعي سیاسي . >>یقوم علیھا الشعور الدیمقراطي
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البد من توفّر شرط ضروري وھو وجود استعداد نفسي كحافز من أجل التعّمق في معناھا المقصود الذي 

بعرض مسألة مالك بن نبيولم یكتف المفكر . یق ھدف اإلنسانیةیصلح ألن تكون المنطلق نحو تحق

فال یمكن أن تتحقّق << :الدیمقراطیة كمبدأ فقط، دون ارتباطھا بالواقع من حیث الممارسة، حیث یقول

، >>الدیمقراطیة كواقع سیاسي إّن لم تكن شروطھا متوفّرة في بناء الشخصیة وفي العادات والتقالید القائمة

واقعیة، یستلزم مراعاتھا كقضیة جوھریة تعاني منھا الشعوب في كیفیة إحداث االنسجام بین فھذه حجة

المبدأ والتطبیق للدیمقراطیة ما لم تتوفّر تلك الشروط الموضوعیة التي تنطلق من احترام مقّومات كّل 

  . مجتمع على حدا 

نشأة الشعور الدیمقراطي في بدایة وكدلیل على سعة اطالع مفكرنا على ثقافة الغرب، یعیدنا إلى     

وھذه الشروط لیست من <<:مساره التاریخي السیاسي، مستعینا في ذلك بحجة تاریخیة، حیث یصّرح

وضع الطبیعة،وال من مقتضیات النظام الطبیعي، على خالف ما كانت تتصّوره الفلسفة الرومانطیقیة

ة معیّنة وتتویج لحركة اإلنسانیّات، وتقدیر ، بل ھي خالصة ثقافجان جاك روسوفي عھد ) الرومانسیة(

فالّشعور الّدیمقراطّي ھو نتیجة لھذه الحركة عبر << :،ویضیف قائال>>جدید لقیمة اإلنسان

؛ ومن ھنا كانت بدایة الشعور من منظور مالك بن نبي ھو نتیجة لحركة اإلصالح >>...القرون، 

  .یة اجتماعیةوالنھضة في أوروبا، كوعي أخذ یتبلور كنظریة سیاس

كما استخدم في ھذا النص حجة عقلیة منطقیة، حین یقارن لنا بین شعور العبد المسكین كنقیض لشعور     

الذي " الحرّ "المستعبد، فھناك فرق بین حّدي الشعور، وبالتالي یخرج مفكرنا بحل وسط یتمثّل في اإلنسان 

اني أّن مالك بن نبي لم یكتف بوصف الشعور بمعنى من المع. تتمثّل فیھ قیم الدیمقراطیة والتزامتھا

الدیمقراطي كخاصیة إنسانیة فحسب بل قام بتقدیم ممیّزات اإلنسان الذي یلتزم بمبدأ الدیمقراطیة كشعور 

وممارسة كذلك من منطلق كونھ مفكر یسعى إلعطاء الحلول الوافیة لمختلف المشاكل التي تعاني منھا 

حدید طبیعة الشعور الدیمقراطي لم یكن ھو المشكل المطروح، وإنما لكن مسألة ت. المجتمعات في عصره

طرحت المسألة من حیث الممارسة على أرض الواقع؛ وإالّ ما جدوى شعورنا بالدیمقراطیة إن لم تمارس 

  كوعي سیاسي مثمر؟ 

سنقع في إذا قلنا أّن الشعور الدیمقراطي كظاھرة تاریخیة یعود أصلھ إلى الحضارة الغربیة، وھنا     

التباس حسب مالك بن نبي؛ فھي إنسانیة عامة قبل أن تكون ظاھرة تخّص تاریخ الغرب وخصائصھ التي 

ال یمكن أن تتكّرر في تاریخ األجناس والشعوب األخرى؛ كان على مفكرنا الرجوع إلى الوراء قلیال إلى 

سرعان ما انتقلت إلى أوروبا لتأخذ الیونان مھد الفكرة، حیث عرفت الدیمقراطیة الممارسة المباشرة لھا، 

شكال آخر من التنظیم؛ فكیف لھا أن تنجح في مجتمعات تختلف عن خصائص المجتمع الیوناني مع العلم 

أنّھا فشلت فشال ذریعا في مسقط رأسھا فلم تتطور على النحو الذي ھي علیھ اآلن؟ فھذه الحقبة من التاریخ 

وعلى أیّة حال یبدو . لسیاق التاریخي لتطور مفھوم الدیمقراطیةلم تذكر في ھذا النص حتى نحافظ على ا

أّن موضوع الشعور الدیمقراطي سیفتح أفاقا جدیدة في النقاش، ألنّھ متعّدد الجوانب؛ لكن إذا أردنا تقییم 
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فكرة مالك بن نبي حول الظاھرة المدروسة، نقول ھذا دلیل واضح على قدرتھ في النفاذ إلى أعماق الثقافة 

غربیة، لیقف موقف دفاع ضد التوّجھ األحادي في فھم طبیعة الشعور الدیمقراطي بالنسبة للمجتمعات ال

الغربیة، بینما ھي حّق مشروع لكّل المجتمعات األخرى في ممارسة حریتھا والتزاماتھا كما ترید دون أیة 

  .قیود سیاسیة 

  

  .حل المشكلة: الخاتمة 

طیة حتّى وإن اختلف في تحدید مفھومھا إالّ أّن مشكلتھا تبقى في التطبیق في األخیر، نستنتج أّن الدیمقرا   

ولیس من حیث المبدأ؛ فسوء فھم المواطن لھا أّدى ذلك إلى معایشة الفوضى دون حصول الھدف المنشود 

ة لكن مالك بن نبي أراد لھذا التّجسید الناجح انطالقا من فھم طبیع. وھو تحقیق مبدأ العدالة االجتماعیة

الشعور الدیمقراطي كتفاعل إیجابي متأّصل في اإلنسانیة جمعاء إذا توفّرت الشروط الالزمة لتحقیقھ بعیدا 

  . عن كّل نزعة فكریة إیدیولوجیة ترید احتكار ھذا المفھوم لنفسھا 
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  امتحان البكالوریا التجریبي             06الموضوع 

  ).آداب وفلسفة (                                

  :عالج موضوعا واحدا على الخیار -   

  : الموضوع األول

  ھل اإلحساس ھو مصدر كّل معارفنا اإلدراكیة بالضرورة ؟ -       

  

  :الموضوع الثاني

  

. >> التعبیر ھو جوھر اإلبداع الفني<< : أثبت صحة األطروحة القائلة-

  

     ):النص(الموضوع الثالث 

ـد رّد السلوكیون أمر الذاكرة إلى عادات سلوكیة وكفى، فالكائن الحي یتذكر بمعنى أنھ یكّرر في لق<<

. الحاضر سلوكا أداه في الماضي، وھذا التكرار المحفوظ ھو العادات، وإذن فالذاكرة ھي نفسھا العادة

ھذا التحلیل للذاكرة وھذا صحیح بالنسبة لبعض الحاالت كالسباحة وتسمیع قصیدة من الشعر، لكن ال أرى

یستوعب كل جوانبھا، من ذلك فكرة الماضي التي نكون على وعي بھا عندما نكّرر في اللحظة الحاضرة 

عمال أدیناه فیما مضى، فقد یكون العمل ھو نفسھ لكني إذ أؤدیھ اآلن أعلم أنھ فعل حاضر، حتى إذا مضى 

من ھنا كان في اللغة اختالف بین استعمال الفعل علیھ الزمن كنت على وعي بأنني قد أّدیتھ فیما مضى، و

الحالة الماضیة والحالة الحاضرة قد : وإذن فھناك فرق بین حالتي الفعل.. المضارع والفعل الماضـي 

فعملیة التذكر عند اإلنسان إذن تتضمن وعیا بمّر الزمن ویؤیّد .. أضیف إلیھا علم بفكرة حدوث الماضي 

    .>> ..خبو أثناء النوم تخمد تبعا لذلك ملكة النقد ذلك أّن ھذا الوعـي حین ی

                                                                  

  )الفلسفة بنظرة علمیة( B . RUSSELبرتراند راسل                                                             

  

  لج فیھ مضمون النص ؟أكتب مقاال فلسفیا تعا: المطلوب

بالتوفیــــق   
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  : الموضوع األول 

  ھل اإلحساس ھو مصدر كل معارفنا اإلدراكیة بالضرورة ؟   

  ــــــــــــــــ

  .الطریقة جدلیة

  .طرح المشكلة: المقدمة

تتفاعل ال ینكر أحدنا، بل یقّر بأّن إدراكنا للعالم الخارجي ینطلق من وظائف نفسیة مركبة ومتعّددة        

: فیما بینھا في عملیة إدراكیة واحدة، نسمیھا فعالیات العقل العلیا، حیث تتضّمن نشاط ذھني موّحد منھا

التذكر والتخیّل والذكاء، إالّ أّن ثمة عملیة أّولیة مھّمة أكثر من غیرھا وھي اإلحساس، حیث یعتقد اإلتجاه 

الضرورة، وذلك لكونھ قناة اتصال بیننا وبین األشیاء الحّسي أنھ المصدر الوحید لكّل معارفنا اإلدراكیة وب

  فھل یمكن أن یكون اإلحساس لوحده مصدرا لكّل معرفة دون تدّخل أي نشاط ذھني آخر ؟ الخارجیة، 

  .محاولة حل المشكلة : التحلیل

صحیح أّن عملیة اإلدراك تعتمد أساسا على اإلحساس الذي ھو عملیة أولیة ضروریة من أجل      

تصال بالعالم الخارجي، لذلك یرى علماء النفس التجریبي أّن اإلحساس ھو عبارة عن حادثة أولیة اال

وبسیطة تستخدم الحواس كأداة تربط اإلنسان بشكل مباشر بعالم األشیاء الطبیعیة، وبھ كذلك تحصل 

  . المعرفة الحّسیة قصد تحقیق التكیّف مع المحیط الخارجي

أو أصحاب نظریة اإلدراك الحّسي، ) المذھب التجریبي(صار الطبیعة الحّسیة فھذا الموقف یدّعمھ أن    

، من "اإلحساس ھو مصدر كّل معارفنا اإلدراكیة بالضرورة:" بحیث یتبنّون منطق األطروحة القائلة بأنّ 

؛ فلوال الحواس التي تزّود )العقل ( على اإلدراك ) الحواس ( خالل رؤیتھم لفكرة األسبقیة لإلحساس 

  ".العقل بالمعطیات الحّسیة لما استطاع تركیب صورة واحدة من إدراكاتھ لألشیاء  المحیطة بھ 

وعندما یعّد اإلحساس المصدر الوحید لكّل عملیة إدراكیة یقوم بھا اإلنسان، نقول أال یمكن أن تتدّخل    

في تركیب معرفتھا فھي نشاطات ذھنیة آخرى في ھذه العملیة ؟ وما دامت النزعة الحّسیة تعتمد الحواس

خاصة (أنصار الطبیعة العقلیة للمعرفة من بینھم فالسفة الیونان القدامى وھذا موقف معّرضة للخطأ، 

دیكارت، وباركلي، فھم یرفضون أن یكون اإلحساس ھو المصدر الفعلي لكّل معرفة " ومن بعده ) سقراط

ودلیلھم في ذلك تمثّل . ن بین اإلحساس واإلدراكبل ھو أدنى قیمة من اإلدراك، لذلك فھم یمیّزو.إنسانیة 

  ما قیمة اإلحساس إذا لم یحصل اإلدراك الفعلي لحقائق األشیاء الخارجیة ؟ : في طرح السؤال اآلتي

أنّھ الوظیفة النفسیة التي تعطي لإلحساسات صورھا المتمیّزة ومعانیھا الخاصة، ما یعرف عن اإلدراك    

من حیث ھو حقیقة مستقلة عن الذات -الشيء المادي–ولكن إدراكنا لھ . معینكإدراكنا مثال لشيء مادي

العارفة ال یستند إلى اإلحساسات فقط ، بل تتدّخل فیھ وظائف نفسیة أخرى، كالتخیّل والذكاء والذاكرة، 

رك، إالّ وكما ھو معلوم فإّن التخیّل مثال  یقوم بدور فّعال بعد عجز الذاكرة عن إتمام صورة الشيء المد



46

أننا نعتمد على الذاكرة كثیرا انطالقا من تجاربنا السابقة، فبالذاكرة نسترجع معلوماتنا لنستخدمھا في عملیة 

فإذا رأیت شخصا من بعید :(( أثر الذاكرة في اإلدراك، فیقول)) ھنري برغسون((اإلدراك، ویوّضح لنا 

  ))...دهوعرفتھ من حركات یده فألني أتذّكر ھذه الحركات بھ وح

كما یتدّخل الذكاء حین یعجز التخیّل عن تشكیل صورة جدیدة للشيء المدرك للتعرف علیھ، لیقوم     

بإدراك العالقات بین األشیاء، فھذا یعني أّن الذكاء من دونھ ال نستطیع أن نكشف عن العالقة بین موضوع 

  . تخیّلةاإلدراك وتجاربنا السابقة، وكذلك بین الصور المدركة والصور الم

وعموما نصل إلى تعریف شامل لإلدراك على أنھ ظاھرة نفسیة مركبة وھي تقتضي الكثیر من األفعال    

بأنھ الفعل الذي ینظّم بھ الفرد إحساساتھ :(( في قولھ)  م1963–1867-الالند(یلخصھا لنا . الذھنیة

إلمكان طابعھا االنفعالي أو الحركي الحاضرة ویفّسرھا ویكّملھا بصور وذكریات، ومبعدا عنھا بقدر ا

  )).مقابال نفسھ بشيء یحكم علیھ تلقائیا بأنّھ متمیّز عنھ وواقعي ومعروف لدیھ

ولتوضیح الصورة أكثر یبّرر االتجاه العقلي حّجتھم في تغلیب نشاطات الذھن الفاعلة على اإلحساس      

إلنسان بدرجة كبیرة من حیث الحاسة، لكنّھ حین یقارنون بین إحساس الحیوان الذي یتفّوق على إحساس ا

ال یدرك ما یحّس بھ، وھنا ندرك قیمة تدّخل نشاطات الذھن الفاعلة بدل اإلحساس ألنھ محدود الوظیفة، 

ضف إلى ذلك أنھ السبب الرئیسي في وقوع العقل في أحكامھ اإلدراكیة الخاطئة نتیجة اتصالھ بالحواس 

" یقول التي تستدعي الشّك فیھا وعدم الثقة في صحتھا، وفي ھذا السیاق التي تنقل لھ المعطیات الحّسیة 

فأنا أدرك بمحض ما في ذھني من قوة الحكم ما كنت أحسب أن أراه << :قولتھ الشھیرة " دیكارت 

بمعنى آخر، أننا ندرك الشيء كما ھو، ال كما یُرى لنا، ومن ھنا یكون اإلدراك عبارة عن . >> بعیني

من حیث ھو سلوك أسمى بكثیر من السلوك الغریزي واالنفعالي الذي استخلصناه من صفات عملیة عقلیة

اإلحساس األساسیة؛ ألّن العقل یصّح أن یكون أعلى ملكة فینا، بدلیل السلوك الذي ینتج عنھ المتضمن 

ل على الحواس تغلیب العقوبالتالي فإّن . حكمھ على األشیاء الخارجیة بالصرامة المتناھیة والوضوح التام

بعد أن و.في ھذه الحالة ضرورة منطقیة ألنّھ معیار أخر یوصلنا إلى الیقین والموضوعیة في النتائج 

أثبتنا أّن اإلحساس یعّد مصدرا أساسیا في نظر النزعة الحّسیة، نجد في المقابل، النزعة العقلیة التي تقّر 

تلف اإلحساسات الغامضة التي یتلقاھا اإلنسان حتى یعمل على تمییز مخأیضا بالعقل على أنّھ مصدرا آخر 

  . تتّم عملیة اإلدراك بصورة كلیة وشاملة 

  .حل المشكلة : الخاتمة

في األخیر، نقول بأّن مصدر المعرفة اإلدراكیة لدى اإلنسان ال تنحصر في اإلحساس فحسب، بقدر ما      

لذلك فإّن اإلحساس یعّد جزء . ء في عملیة اإلدراكتتدّخل فیھ وظائف نفسیة أخرى كالذاكرة والتخیّل والذكا

ال یتجزأ من العملیة ولیس الكّل كما یعتقد أنصار الطبیعة الحّسیة، وھذا دون أن ننكر دور اإلحساس 

  . وأھمیّتھ الكبرى في تحصیل المعرفة اإلنسانیة 
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    :02الموضوع 

>>  ع الفنيالتعبیر ھو جوھر اإلبدا<< : أثبت صحة األطروحة القائلة   

  ــــــــــــــ

  :الطریقة استقصائیة بالوضع 

  .طرح المشكلة: المقدمة 

التجربة الذوقیة الجمالیة لھا عالقة وطیدة بتطّور األثر الفنّي المبدع إذ یعّد كتعبیر من المؤّكد أّن     

من الّسھل علیھ أن جوھري عنھا؛ ذلك أّن لإلنسان نظرة متكاملة لحیاتھ كتكامل الجسم مع الروح، فكان 

یدرك انبثاق فن رفیع یدّل على التوازن من كّل نواحي الحیاة، سواء أكان ذلك على مستوى الفرد أو على 

مستوى الجماعة، في لحظة إنتاجھ المادي والروحي، فیكون من كّل ذلك أكبر أثر مبدع یمكن أن یشھده 

یكمن في خاصیة التعبیر كما یبدو للبعض، ونحن ھذا األخیر، باعتبار أّن اإلبداع الفنّي جوھره الوحید 

فكیف نثبت ذلك ؟ ثم ما ھو المبّرر الذي ندافع بھ عن منطق اللغة نسلّم في البدایة بصحة ھذه األطروحة، 

ف والرغبات المحفّزة على المعبّرة لمختلف انفعاالت اإلنسان الفنیة والتي توحي باألفكار والعواط

  .؟اإلبداع

  

  .لة حل المشكلةمحاو: التحلیل 

، "التعبیر ھو مصدر أو جوھر كّل إبداع فنّي إنساني:" من أجل إثبات صحة األطروحة القائلة بأنّ      

بإمكاننا إعطاء عدة أدلة وبراھین علیھا حتى نصل إلى المغزى الحقیقي وھو إظھار األثر الفنّي المبدع 

نشوتھ وسعادتھ؛ فمنھا رأي أرسطو في موضوع لدى اإلنسان عند مروره بتجربة ذوقیة جمالیة یعیش فیھا 

الفـن، حیث یصّور لنا مرور النّفس بتجربة انفعالیة ، لیحدث لھا تطھیر وتصفیة ینتج عنھا اتزان باطني، 

ومثالھ في ذلك أّن الشاعر حین یصّور لنا الشفقة والخوف یثیر فینا االنفعال الجمالي ال یجعلنا عبید 

وھذا ما یؤّكد لنا على . ثر تحّكما فیھا، ألنّنا ال ننفعل باالنفعال المباشر بل بصورتھاالنفعاالت، بل یجعلنا أك

أھمیة االنسجام والتآلف والوضوح في الفنون الدرامیة التراجیدیة القائمة على أساس المحاكاة التي تحّدث 

  .  عنھا أفالطون

– 1910(تولستويأما في العصر الحدیث فقد اعتبر العالم      1828 L . Tolstoï اللغة المعبّرة عن ) م

الجانب الشعوري االنفعالي الذاتي عند اإلنسان ھو الفّن الـذي ال یمكن للغة المنطقیة أن تعبّر عنھ، بل جعل 

من معیارالعدوى االنفعالیة التي یحدثھا العمل الفنّي معیارا المتیاز العمل الفني، وھذا ما اعتقد بھ أیضا 

على أّن االنفعال الفنّي ھو انفعال نتذّكره بھدوء، )مW Wordsworth1770–1850(وردزورثالعالم 

الشاعر الذي یقّدم لنا االنفعاالت ال << :وھو صورة لالنفعال ولیس االنفعال نفسھ ودلیلھ في ھذا ھو قولھ 

  .>> یعّذبنا، بل ھو یرینا إیّاھا في مرآة أنّھ یكشف عن صور حیاتنا الباطنیة

، فألنّھ یتّسم بالكفاءة لتكون النتیجة داعي عند بعض المفكرین والفالسفةا اعتبرنا الحدس كتعبیر إبوإذ   
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المترتّبة علیھ ھي الجمال، ومثال ذلك اللوحة الفنیّة؛ فھي مجّرد تنظیم یساھم بمنظومة من االنطباعات 

لیة تتكّرر بشكل ال ینتھي، وھي وإنتاج الجمال بھ عم. التي یمكن أن تصبح بدورھا المادة الخام للتعبیر

ومن ھنا . تحدث لدى المتلقّي كنتیجة مترتّبة على التعبیر الذي أثارتھ العناصر الموجودة في اللوحة الفنیّة

ھي أّن العالم المادي یخضع ) مBergson)1859–1941ھنري برغسونكانت الفكرة األساسیة لدى 

، وأّن الفن یقوم على أساس الحدس الذي ھو تفھّـم )Elan vital( لسیطرة قوى تسّمى الدفعة الحیویة

مباشر للواقع الذي ال یستطیع العقل أن یتفھّمھ؛ إذ یقع بین ملكة الغریزة الالشعوریة، وملكة العقل التي ھي 

" برغسون " لذلك یعّد الحدس في نظر . أكثر سیطرة لدى اإلنسان وأقل لدى الحیوانات األدنى منھ

  .   ى للحصول على المعرفة الخاصة بعالم الدیمومة الذي یعتبر النشاط الفنّي أحد تجلّیّاتھالطریقة المثل

– 1952(بندیتو كروتشھكما استحسن عالم الجمال االیطالي       1866- B . Croceأن یكون العمل ) م

لكیفیات المتعلّقة بالعمل الفنّي  كتعبیر عن الحدوس التي یتوّصل إلیھا الفنان، بینما الجمال والقبح لیسا من ا

  .  الفنّي ذاتھ، بل بالروح التي یعبّر عنھا حدسیا بواسطة ھذه األعمال

فالتعبیر إذن، في رأیھ ھو جوھر اإلبداع الفنّي؛ ألّن الحدس یعني التعبیر، والتعبیر لیس خارجیا یھدف     

ا عن طریق المعایشة، إنّما یؤثّر إلى التواصل، وھو التمثیل والجمال والفن، وكّل ما یمكن إدراكھ حدسی

فینا خالل تلقّینا ألحد األعمال الفنیّة ویجعلنا نشعر بھ باعتباره عمال فنیّا، مركبا أو مزیجا من الصور، 

  . وشعورا یبعث الحیاة في ھذه الصور 

فسیرات كّل ما قّدمناه یمثّل رّدا صریحا على معارضي األطروحة المقّدمة ، وذلك مھما اختلفت الت     

حولھا، ونقصد على وجھ التحدید موقف أفالطون السلبي من االنفعال الفنّي، فقد كان موقف خشیة؛ بحیث 

اتّھم الفن بأنّھ یثیر فینا االنفعاالت التي تعمل على تھدیم توازننا النفسي، بل یقوّي فینا الّرغبات والشھوات، 

ل في ذاتھ محاولة لرّد االنفعال الفنّي إلى فكرة وھذا غیر صحیح بحكم أّن الوصف العلمي لالنفعال یمثّ 

ثّم إّن القّوة على التعبیر ھي الصفة . معینة، أّما التّعبیر فھو یتّجھ دائما نحو التخصیص وتأكید الفردیة 

الموجودة في بعض اآلثار الفنیّة الرائعة التي توحي باألفكار والعواطف واألحاسیس، ولیس المقصود 

المحاكاة ؛ ألّن الرّسام في رأي أفالطون : تكون الصورة الفنیّة مطابقة لألشیاء، ومنھا بالتعبیر ھنا أن 

ذلك اإلنسان الذي یدیر مرآة من حولھ لیصنع منھا مظاھر وخیاالت لألشیاء، فإذا رسم الفنان " یشبھ 

ن اإللھي، كرسیا، فلھذا الكرسي مرتبة ثالثة من حیث الوجود، إذ ھناك فكرة الكرسي كما صنعھا الذھ

. وھناك ثانیا الكرسي المادي الذي یصنعھ النجار، وثالثا مظھر الكرسي أو صورتھ كما یرسمھا الفنان

فالعمل الفنّي یحاكي مظاھر األشیاء الجزئیة فقط، وبالتالي فھو أقل مرتبة من النّجار ذاتھ فضال عن إبداع 

ألّن االھتمام بفكرة المحاكاة . خالیا من أّي إبداع فنّيلكن ھذا ال یعني لنا أّن التعبیر الفني یكون . الخالق لھ

التي ترى الفن بأنّھ تزییف لصورة الواقع، فیعیب علیھا أنّھ ال یتضّمن دعوة أخالقیة، كما لو لم یكن بینھ 

) إیوان( و) فایدروس:( وبین العلم واألخالق أّي رابط، إالّ أنّنا نجد في أعمال ھذا األخیر، مثل محاورات

  . ما یشیر إلى تأییده للفن وھذا یناقض موقفھ تماما) لمأدبةا(و
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وھكذا نصل إلى حصر الفن في جملة من القواعد المتّبعة لتحصیل غایة معینة جماال كانت، أو خیرا،     

أو منفعة، فإذا كانت ھذه الغایة تحقیق الجمال سّمي الفن بالفن الجمیل، وإذا كانت تحقیق الخیر سّمي بفن 

وبذلك یصبح الفن اإلبداعي عبارة عن وسیلة . ق، وإذا كانت تحقیق المنفعة سّمي الفن بالصناعة األخال

یستعملھا اإلنسان إلثارة الشعور بالجمال، كالتصویر، والنحت، والنقش، والتزیین، والعمارة، والشعر، 

  .والموسیقى، وغیرھا

  

  .حل المشكلة : الخاتمة 

حة صحیحة یمكن الدفاع عنھا بناء على البراھین الُمقّدمة حتى وإن كانت في األخیر نقول أّن األطرو     

ھناك اعتراضات وھمیة، وھذا یعود لكون الفن بمثابة فرصة ھروب من صدمة الواقع، والمبّرر الفعلي 

لتسامي اإلنسان في كّل فترة زمنیة، حیث كان الفنان أّول معبّر عن نزعتھ التحّرریة ورصد تطلّعاتھ لألفق 

البعید، كانت بدایتھ األولى في محاولة محاكاتھ للطبیعة الخارجیة، ومن ثّم استطاع إظھار قدراتھ في 

اإلبداع تجلّت خصوصا في الرسم على جدران الكھوف بعض الصور والرموز والكلمات والنوتات 

لوال نشاطھ الّدؤوب الموسیقیة التي عبّرت عن تعلّقھ الشدید بمحیطھ الطبیعي، وھذا ما لم یكن في الحسبان 

.في معرفة كیانھ، وتطویع الطبیعة إلراداتھ ورغباتھ المتنامیة باستمرار

  ـــــــــــــــــ

  ):النص ( الموضوع الثالث

  ــــــــــ

  .طرح المشكلة :المقدمة 

یقوم علم النفس السلوكي على فكرة االستجابة المحفوظة ، ویفّسر الحاالت النفسیة بما یبدو في 

لوك، حیث یرى السلوكیون أّن كل حالة نفسیة یعبّر عنھا بحركة معینة في شكل استجابة تدل علیھا، الس

وھذا ما . والذاكرة كإحدى ھذه الحاالت، وألنھا خبرة متعلمة، ال تختلف عن غیرھا من حیث الطبیعة 

اكرة سوى ترى ھـل الذیحاول صاحب النص إبرازه من خالل نّصھ المندرج ضمن فلسفة المعرفة ؛ 

  ھـل الذاكرة مجّرد عادات حركیة وحسب ؟: عادات حركیة وكفى؟ أو بتعبیر آخر 

  

  .محاولة حل المشكلة : التحلیل 

أّن السلوكیین یرجعون التذكر إلى " )مB . RUSSEL )1872-1970برتراند راسل" یرى    

صورة عادات حركیة، وھذا العادة، ویعتبرونھ مجرد تكرار في الحاضر لسلوك متعلم في الماضي في 

یصدق على حاالت معینة دون غیرھا، بحیث ینطبق مثل ذلك على حاالت السباحة، وتسمیع ذاتي لقصیدة 

من الشعر، أو تكرار حاالت مألوفة، لكنھ ال یسري على حاالت غیر ھذه، ألّن الذكریات النفسیة لیست 
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یرفض ما ذھب إلیھ علماء " راسل " ھ فإّن مجّرد تكرار بقدر ما ھي عملیة تتّسم بوعي الماضي، وعلی

فاعتبرھما مختلفتین . النفس السلوكي من التسویة بین العادة والذاكرة، والنظر إلیھما على أنھما شيء واحد

كون العادة سلوكا آلیا بحتا ال تتطلب جھدا عقلیا وال بدنیا، في حین أّن الذاكرة عملیة نفسیة تصاحبھا 

ھا في صورة وعي بالحدوث في الماضي ، وھي بالمقابل یتمیز نشاطھا بالشعور مالبسات زمانیة تحیط ب

  .أو الوعي

وقد اعتمد صاحب النص في تبریر موقفھ على حجة واقعیة، حیث بیّن أّن العملیة التذّكریة یصاحبھا 

رة أنھ وعي بأداء الفعل في الماضي، أي أّن الفعل رغم حدوثھ في الماضي، فإّن أداءه یكون مصحوبا بفك

أما فیما یخص العادة التي قوامھا الجسم والحركة ، فإنھا عملیة تكرار لفعل ماض وبصورة . حدث مضى

آلیة یتضاءل فیھا الشعور أو الوعي إال أن التجربة تثبت من جھتھا أن الحركة ضروریة للتذكر طالما 

نفھم من . ا في النفس اإلنسانیةأعقبھا تكرار الذي یحصل بھ تعلّم األشیاء وترسیخھا في الذھن وانطباعھ

ھذا أن العادة جسمیة والذاكرة نفسیة شعوریة، وبالتالي فھذا التمییز یقودنا إلى استنتاج حجة عقلیة بّرر بھا 

  .صاحب النص فكرتھ على وجود فرق بین العادة والتذّكر

الماضیة والذي یتّم فحجة صاحب النص مقبولة، ألنھ رغم العالقة الوطیدة بین تذّكر الحاالت النفسیة

فعملیة التذكر عند :" بواسطة اآللیة، إالّ أّن التذّكر یختلف بكونھ یتضّمن الوعي بالزمن، لذلك نجده یقول

؛ بمعنى من المعاني أنھ كلما استدعت الضرورة أو الحاجة قامت "اإلنسان إذن تتضمن وعیا بمّر الزمن 

اضیة إلى ساحة الشعور من جدید قصد االستفادة منھا في الذاكرة النفسیة باستحضار الصورة النفسیة الم

  .الحاضر وھذا عكس ما تقوم بھ العادة الحركیة من محاولة استرجاعھا للحوادث الماضیة 

وقـد قّدم لنا صاحب النص من خالل نصھ ھذا معرفة ذات قیمة، حیث بیّن لنا خطأ السلوكیین الذین 

األولى مجّرد آلیة محضة خالیة من الوعي، أما الثانیة فتقوم على سّووا بین العادة والذاكرة ، ذلك أّن 

الوعي بحدوث الماضي، لكننا ال نفكر أبدا في الفصل بینھما على أساس التمییز في الوظیفة ألّن غایتھما 

واحدة وھي االستفادة من الخبرة الماضیة من اجل التعلّم ومن ثم اإلبداع لصورة جدیدة لحوادث ماضیة؛ 

إحدى خصوصیات الحیاة اإلنسانیة ذات األبعاد الثالثة، أي أنّھا تبقى مرتبطة دوما بالماضي وتعیش وھذه 

ومادام اإلنسان یتذّكر نتیجة تكراره لسلوك في الحاضر أداه في الماضي، . حاضرھا وتفّكر في مستقبلھا 

ادات، وبالتالي فالذاكرة تماثل فھذا التكرار یعّد مساعدا لھ ومكمال لحفظ كل التفاصیل ومع ذلك فھو من الع

وإالّ كیف نفّسر تذّكر . العادة وتوافقھا في خدمة تكیف اإلنسان مع ظروف الحیاة في كل زمان ومكان 

  التلمیذ مثال لدرس معین إن لم یستعن بالتكرار حتى یتعلم ؟ 

نسانیتھ ، فھذا خطأ شائع إذا فھمنا دور العادة من الناحیة السلبیة على أنھا تبقي اإلنسان متحّجر فاقدا إل

؛ بل العادة تعمل كأداة من أجل خدمة التكیف مع الواقع ، اما كل ما یكّرره اإلنسان من أفعال في الماضي 

فھي تھدف لكسب مھارة تستخدم على وعي من اإلنسان قصد إدراك ما یحیط بھ من األشیاء فیتعرف 

  .إلیھا 
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  .حل المشكلة: الخاتمة

ذاكرة لیست عادة حركیة وكفى، ألنھ لو كانت كذلك لما كان ھناك شعور أو وعي على العموم فإّن ال

بالحوادث الماضیة، وتعرف من اإلنسان على أّن ما یسترجعھ قد حدث فعال في الماضي، بل ھي نفسیة 

خالصة ألنھا تنقل لنا الحوادث الماضیة لتحفظ على شكل صور نفسیة ، حیث یكون لھا األثر البالغ في 

  . اإلنسان وعلى غیره من أفراد مجتمعھ نتیجة تبادل التأثیر وفق ما تقتضیھ الحاجة لذلك حیاة
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  امتحان البكالوریا التجریبي              07الموضوع 

  ).آداب وفلسفة (                                      

  :ر أجب عن سؤال واحد على الخیا-               

      : الموضوع األول

مبدأ التفاوت أساس قیام << :، والقول>>مبدأ المساواة أساس قیام العدالة<< :إذا كان القول    

ویدفعك القرار إلى الفصل في . ، موقفین متعارضین، وكان كالھما صحیح في سیاقھ ومنطقھ>>العدالة

  األمر، فما عساك أن تصنع ؟

  : الموضوع الثاني

، أطروحة صحیحة، >>إّن مصدر القیمة األخالقیة ھو المنفعة << :افترضنا األطروحة القائلة بأنّ إذا    

  وطلب منك أن ترّد علیھا وتفنیذھا، فما عساك أن تصنع ؟

  

  ): النص (الثالث الموضوع

إحداھما تصدم : العام من بین مقدمات التحلیل النفسي ھناك مقدمتان تصدمان جمیع الناس وتجلبان لھ االستنكار"       

وبحسب األولى في المقدمتین المزعجتین اللتین اعتمدھما (....) بحكم مسبق ذھني، واألخرى بحكم مسبق جمال وأخالقي 

التحلیل النفسي تكون النشاطات النفسیة ذاتھا ال شعوریة، وما الشعوریة منھا سوى أفعال معزولة وأجزاء من الحیاة النفسیة 

في ھذا السیاق أننا على العكس من ذلك متعّودین على التوحید بین ما ھو نفساني وما ھو شعوري، وأننا تذّكروا. جمعاء

على وجھ الضبط نعتبر الشعور خاصیة لما ھو نفساني وتحدیدا لھ، وأّن علم النفس عندنا ھو دراسة مضامین الشعور، 

ومع ذلك ، فإّن التحلیل النفسي ال یمكنھ أن . یّا كان یبدو محاال ویبدو لنا ھذا التوحید طبیعیا إلى درجة أّن االعتراض علیھ أ

یعترض على توحید ما ھو نفسي بما ھو شعوري، ویقول تحدیده لما ھو نفساني إنھ یتألّف من نشاطات تندرج في مجاالت 

  .ویجب علیھ أن یؤكد على وجود تفكیر ال شعوري وإرادة ال شعوریة . العاطفة والتفكیر واإلرادة 

والمقدمة الثانیة التي یقدمھا التحلیل النفسي كأحد اكتشافاتھ، تؤكد أّن اندفاعات یمكن أن نصنفھا فقط بأنھا ( ... ... )    

تقوم بصفتھا أسبابا حاسمة في األمراض العصبیة والنفسیة ، بدور ھام جدا لم –بالمعنى الضیق أو الواسع للكلمة–جنسیة 

الوة على ذلك إنھ یؤكد أّن ھذه الھیجانات الجنسیة ذاتھا تساھم بقدر ال یمكن تجاھلھ في وع. یقّدر حق قدره حتى اآلن

  " .إبداعات العقل البشري في میادین الثقافة والفن والحیاة االجتماعیة 

  )مS .Freud)1856-1939سیغموند فروید

  مقدمة في التحلیل النفسي

  

  .النص أكتب مقالة فلسفیة تعالج فیھا مضمون: المطلوب 

  

  بالتوفیــــــق 
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  :الموضوع األول 

مبدأ التفاوت أساس قیام << :، والقول>>مبدأ المساواة أساس قیام العدالة<< :إذا كان القول    

ویدفعك القرار إلى الفصل في . ، موقفین متعارضین، وكان كالھما صحیح في سیاقھ ومنطقھ>>العدالة

  األمر، فما عساك أن تصنع ؟

  ـــــــــــــــــــ

  :الطریقة جدلیة 

  .طرح المشكلة: المقدمة 

ال ینكر أحدنا مھما اختلف الزمان والمكان أّن العدالة الحقّة تعّد أم الفضائل العلیا التي تریدھا البشریة       

لنفسھا، خصوصا وھي تتعطّش لتحقیق ذلك التوازن المبني على المساواة في توزیع الثروات في ظّل 

یة متفاوتة بالطبیعة یفرضھا التمایز الطبقي بین أفراد المجتمع الواحد؛ ومن ھنا نلتمس وجود فوارق فرد

تعارض قد یضعنا أمام مشكلة تطبیق أحد المبدأین األساسیین وھما مبدأ المساواة أو مبدأ التفاوت، وكالھما 

أصحابھا، ونحن بدورنا یملك المبّررات الكافیة لیكون المبدأ األصلح من حیث الممارسة على حد زعم 

ما ھو المبدأ األمثل الذي یجّسد العدالة الحقیقیة : سنطرح السؤال في ھذا الوضعیة بالذات، وھو باختصار

في الواقع االجتماعي؛ ھل ھو مبدأ المساواة أم مبدأ التفاوت ؟ أم ھناك طرفا آخر في المعادلة یمكنھ أن 

  یكون أساسا لقیام العدالة المنشودة ؟

.محاولة حّل المشكلة: یل التحل

تجاذب أطراف الحدیث فالسفة كثیرون على مّر العصور حول إشكالیة تطبیق العدالة على أرض      

الواقع، األمر الذي استدعى فتح باب النقاش نتیجة التعارض في تحدید المبدأ األساسي الذي تقوم علیھ 

المساواة أو لمبدأ التفاوت والالمساواة، وكالھما یقّدم العدالة االجتماعیة، أي بإعطاء األولویة، إّما لمبدأ

أدلة صحیحة ومقنعة، إالّ أّن الھدف واحد یصّب في خدمة اإلنسان بالدرجة األولى؛ فكان االتجاه األول 

مثال؛ یرى في مبدأ المساواة بوصفھ تكریسا لتوازن العدالة االجتماعیة ومفتاحا لھا، كونھ یرمي إلزالة 

فالسفة : جتماعیة باختالف الجنس البشري؛ ویمثّل ھذا الموقف مذاھب فلسفیة معروفة منھاالفوارق اال

وھو االتجاه الذي انطلق من مبّرر الحیاة الفطریة لألفراد عندما كانوا یتمتّعون بمساواة ؛القانون الطبیعي

إنّنا خلقنا < <):م.قCicéron -106-43(شیشرونتامة دون تفرقة؛ فھم بذلك سواسیة على حّد تعبیر 

" وھو الرأي الذي ذھب إلیھ . >>للعدالة، وأّن الحق یستند ال إلى شيء آخر، كما نحن جمیعنا لجمیعنا

فما دام الناس خلقوا بطریقة واحدة ومن نوع << : في قولھ) مJ.Lock -1632-1704( جون لوك

فیما بینھم فیما یعطى لھم من واحد، وأّن لھم جمیعا نفس القدرات الطبیعیة، فیجب أن یكونوا متساوین

  .>>حقوق بال تبعیة وال خضوع 
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فدلیل المساواة في نظرھم یؤّكد بأّن الناس متساوون بالمقدرة العقلیة والجسمیة، رغم بعض الفوارق     

البسیطة؛ وأّن كّل فرد یعتقد نفسھ أحكم الناس، لذلك فالجمیع راض بقسمتھ التي تالزم التقسیم العادل 

  .    ؛ فالكّل إذا متساوون في كّل شيء وما على العدالة إالّ أن تحترم ذلك المتساوي

–توماس ھوبز(ویدعّم ھذا الموقف كذلك؛ فالسفة العقد االجتماعي برواده الثالثة في الفكر السیاسي     

ة إلى ، إذ تنطلق نظریتھم من تعاقد األفراد فیما بینھم للخروج من حالة الفطر)جون جاك روسو–جون لوك

حیاة المدنیة؛ حیث یتمتّعون بالمساواة المطلقة، لذلك فّكروا في تنظیم مجتمع سیاسي یضمن لھم الحقوق 

ویحفظ لھم مساواتھم الطبیعیة عن طریق إبرام عقد مختلف في الشكل باختالف األسباب المؤّدیة إلیھ، 

حاكمھم مقابل شرط المساواة بین ومن ثّم حصل تنازل ھؤالء األفراد عن حقوقھم جزئیا أو كامال لصالح 

.  الجمیع في الحقوق والواجبات بما في ذلك الحاكم والمحكوم على حد سواء 

كارل أما الفلسفة االشتراكیة فقد ساندت مبدأ المساواة في التوزیع، وھو موقف مؤّسسھ الفیلسوف    

جتمع بالتساوي، من منطلق الذي دعا إلى توزیع الثروة بین أفراد الم،)مK.Marx -1818-1883(ماركس

معاداتھ للنظام الرأسمالي اللیبیرالي الذي یمّجد الفرد، حیث یقّر بأنّھ ال عدالة دون مساواة حقیقیة، وال یتّم 

لھا ذلك إالّ بعملیة توزیع ملكیة وسائل اإلنتاج على الجمیع؛ ألّن الملكیة الفردیة الخاصة تعرقل في نظره 

یة واالحتكار واالستغالل عن طریق حیازة رؤوس األموال لصالح طبقة مبدأ المساواة وتكّرس الطبق

ورغم . مالكة، فتضیع ألجلھا الحقوق وتظھر الفروق الفردیة ویضطرب المجتمع وتغیب العدالة في األخیر

اة اختالف ھذه المواقف في مشاربھا الفكریة إالّ أنّھا تتّفق على مبدأ المساواة كأساس لقیام العدالة، كالمساو

لكن بنظرة منصفة لھذا الطرح یكاد . في إعطاء الحقوق وتحدید الواجبات، أو توزیع المنافع على الجمیع

یكون مستحیال تطبیقھ ألسباب كثیرة؛ بحیث یتعّذر وجود مساواة مطلقة مع علمنا بخصائص الطبیعة 

درات الشخصیة والمواھب؛ البشریة، فھناك الخیّرة ومنھا الشریرة؛ ضف إلى ذلك فیما یتعلّق بتسویة الق

فھي تتمایز من فرد إلى آخر، ومن مجتمع إلى آخر، األمر الذي یدعونا إلى االطالع على موقف معارض 

  .یولي األھمیة لمبدأ التّفاوت وتشجیع المبادرات الفردیة

البشریة التي یعّد مبدأ التفاوت ھو ثاني اتجاه یعتقد بأنّھ ھو أساس قیام العدالة بحكم قانون الطبیعة     

وھذا االتجاه تدّعمھ بعض النظریات الدینیة والفلسفیة . أظھرت التمایز بین األفراد في الحقوق والواجبات

الفلسفة الكالسیكیة بزعیمھا :بناء على الفوارق الموجودة في القدرات والمواھب واالستعدادات؛ منھا

د، والعبید، وھي طبقات تماثل أقسام النفس الذي قّسم المجتمع إلى طبقة الحكام، والجنو" أفالطون"

. العاقلة والغاضبة والشھوانیة؛ ومن ھنا كان االختالف قائما بین األفراد في المعرفة والفضیلة: اإلنسانیة

فحسب أفالطون كّل طبقة لھا امتیازات خاصة من الحقوق وفق التقسیم المفروض لیكون معیارا مناسبا في 

فإنّھ یعترف ھو اآلخر بالفوارق الطبیعیة القائمة بین " أرسطو " أما . الالئقإبقاء كّل فرد في مكانھ 

األفراد؛ أي ھناك من یولد عبیدا وھناك من یولد سیّدا بالطبیعة، ثم أّن توزیع الحقوق بعد ذلك تتّم على 

ثم .  جتماعیةأساس االستحقاق بین ھؤالء طبقا للكفاءة واالستعدادات الطبیعیة التي تزداد معھا الفروق اال
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إذا نظرنا في الفلسفة الحدیثة؛ ھناك من أقّر بمبدأ التفاوت كأساس لقیام العدالة المزعومة، ویؤّكد لنا ذلك 

، لكن ھذه المرة على مستوى األمم والحضارات، بحیث یحّق لھا )مHegel-1770-1831( فریدریك ھیجل

باقي األمم الضعیفة كواجب ضروري، وھذا على العالم، بینما تخضع لھاأن تملك كّل الحقوق وتسیطر

ونفس الفكرة نجدھا عند الفیلسوف األلماني . الذي تحتكم إلیھ أیّة عدالة " ھیجل"ھو المنطق في نظر 

ومن الطبیعي عنده . ،الذي یقّسم المجتمع إلى طبقة األسیاد وطبقة العبید)مNietzsche -1844-1900(نیتشھ

  .ملكیة والسلطة، وللعبید واجب الطاعة واالحترام وخدمة األسیادال: أن یكون لألسیاد حقوقا،منھا

وتذھب الرأسمالیة إلى تقریر مبدأ التفاوت، كونھا ترى في الملكیة الفردیة تتیح الفرصة ألحقیة      

وھكذا یكون المجتمع مقّسما إلى طبقة مالكة لرؤوس األموال . االمتالك دون تدّخل النظام السیاسي في ذلك

عاملة؛ ضمن مبّررات تراھا طبیعیة وموضوعیة في نظرھا، منھا عدم تساوي الفرد العبقري وطبقة

الذكي دون سواه؛ فالتفاوت منطقي من حیث القدرات العقلیة واإلبداع، لذلك یتم تشجیعھ وإعطائھ الفرصة 

  .      إلنتاج إلثبات مواھبھ التي من شأنھا أن تفتح بابا للمنافسة قصد تحسین الجودة والنوعیة في ا

إّن االعتقاد بمبدأ التفاوت، ال یتّسع لجمیع أفراد المجتمع، إنّما تقتصر على طبقة علیا، لتتحّول العدالة      

ثم أّن التقسیم الطبقي . بھذا الطرح إلى صورة إیدیولوجیة تعمل على التھدیم بدل تحقیق التوازن االجتماعي

كاد ال نجد لھا مبّررا في وقتنا الراھن، وإالّ كیف نفّسر التفسیر المفتعل كما جاءت بھ ھاتھ الفلسفات، ن

االجتماعي العنصري وتكریس االستغالل، وما انجّر وراء ذلك من انعكاسات خطیرة حین تّمت ممارسة 

أفكار تلك النظریات، فكانت نتیجتھا ظھور مجتمعات تقّدس الثروة وأخرى تزداد فقرا وضعفا، وفي ھذا 

  .ى وجود عدالة مزیّفة خالیة من كّل قیمة أخالقیةدلیل قاطع عل

   

  .حّل المشكلة : الخاتمة 

وفي األخیر؛ نستنتج أّن العدالة االجتماعیة المنشودة، ھي التي ینسجم فیھا المبدأ مع التطبیق؛ بمعنى      

ود اإلنساني أّن تقوم على مبادئ موضوعیة تعكس ممارستھا الواقعیة، والتي تربط مجاالت الحیاة للوج

فالغرض في النھایة ھو إحداث التوازن عن . بأسس عادلة، من منطلق تحدید مجاالت الفرد داخل جماعتھ

طریق التوزیع للحقوق والواجبات حسب الحاجة وما یخّولھ القانون بوضوح في الذي یستحق من األفراد 

لّشكل معبّرة عن الفرد كفضیلة، فھي مقابل ما یقوم بھ من واجبات نحو غیره، وھكذا تكون العدالة بھذا ا

  .تعكس بالدرجة األولى توازن وتكافل المجتمع والدولة ألنّھما النطاق الذي یعیش فیھما الفرد

  ــــــــــــــــــــ
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  : الموضوع الثاني

، ، أطروحة صحیحة>>إّن مصدر القیمة األخالقیة ھو المنفعة << :إذا افترضنا األطروحة القائلة بأنّ    

  ھا، فما عساك أن تصنع ؟دوطلب منك أن ترّد علیھا وتفنی

  ـــــــــــــــــ

  :طریقة االستقصاء بالرفع 

  .طرح المشكلة : المقدمة 

یستند الفعل الخلقي بال شك إلى قیمة خلقیة تتعلق بالموجود من حیث ھو مرغوب فیھ لذاتھ، والتي        

في واقعھ المادي؛ كأن . ى أساسھا یكون مقبوال أو مرفوضاتجّسد ما یجب أن یكون علیھ ھذا الفعل وعل

نقول قیمة الشيء بمعنى قدره، وقیمة المتاع ثمنھ، وقیمة الشخص علّو شأنھ ومكانتھ العقلیة أو االجتماعیة 

لكن إذا عدنا إلى تحدید القیمة بمدلولھا المعنوي، فاألمر ھنا یختلف لكونھا تنضوي في دائرة .أو األخالقیة 

ومن ھذا . یر والشّر كمعاییر ثابتة ومتغیّرة، ومن ذلك یتحّدد األساس في الحكم على سلوك الفردالخ

المنطلق بالذات یبّرر البعض أّن كل ما ھو خیر یشعرنا باللذة أو یجلب المنفعة، وبالتالي تعّد ھذه 

ا أن نرّد على منطق فكیف لناألطروحة ھي أساس القیمة الخلقیة في نظرھم مھملین باقي األسس األخرى؛ 

  ھا ؟ دھذه األطروحة وتفنی

  .محاولة حل المشكلة : التحلیل 

یعتقد البعض من الفالسفة قدیما وحدیثا في اعتبار مبدأ اللذة كمعیارأساسي تقوم علیھ القیمة الخلقیة،     

ة ذلك كلھ وعلى إثره كذلك تقوم األخالق على أساس المنفعة؛ فكّل ما ھو نفعي أخالقي في نظرھم؛وغای

ھو تحقیق أكبر قدر من السعادة الدنیویة، وأّن مفھوم الخیر كذلك یظھر في تعّدد المنافع حسب المصلحة 

أما فیما یخص تحقیق الّسعادة عن طریق الشعور باللذة؛ . التي تخّص كّل فرد أو جماعة على حد سواء

ى والمیول والرغبات المكبوتة في ھو مشتھى إرضاء للھوفھذا یعني أّن الفعل األخالقي منسجم مع ما

النفس، ومن ھنا كانت اللذة واأللم كأساس تتحّدد بھ القیمة الخلقیة؛ إذ كل ما ھو خیر فیھ لذة، وكل ما ھو 

لذلك تعتبر اللذة كیفیة نفسیة أولیة ال تعرف إال بنسبتھا إلى شروطھا وأسبابھا، وھي إّما . شر یجلب األلم

  .جسمانیة أو نفسیة

ود البحث في تحدید طبیعة القیمة الخلقیة من منطلق اللذة؛ إلى الفكر الیوناني وعلى رأسھم ویع    

الذي كان تلمیذا لسقراط والشھیر بنظریتھ الخلقیة في مذھب اللذة، )م.قAristippe)435-355–أرستیب"

ألساسي لألفعال حیث اعتبر اللذة صوت الطبیعة مجردة من أّي خجل أو حیاء؛ وأّن الغرائز ھي المحّرك ا

) Sophistes(كما وضع السفسطائیون. اإلنسانیة، لذلك فإّن اللذة مادیة حّسیة تقتصر على الجانب الجسماني

مبدأ عاما لقیمة الخیر طبقا لما یحققھ من منفعة أو لذة للفرد، بینما الشّر ھو ما یحول دون ذلك، ولیست 

فالخیر ھو لذة االنتصار أمام الرغبات واألھواء الفضیلة في نظرھم سوى وھُم اخترع لتضلیل الناس؛ 
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وإشباعھا قدر اإلمكان، وتتوقّف سعادة األفراد على قدر ما یحقّقون من لذات، فإّن أخفقوا في تحقیقھا 

  .شعروا باآلالم وكان ذلك ھو الشّر بعینھ

ق اللذة في الفلسفة المؤسس التقلیدي ألخال) م.قEpicure-341-270(أبیقورویدّعم ھذا الرأي أیضا،      

الیونانیة القدیمة؛ حیث اعتبر الناس أنھم یُقبِلون على اللذة ویھربون من األلم تحت دافع الغریزة في مقابل 

خذ << :ومن أجل ذلك وضع تعالیم عرفت باسمھ، تعمل على تعدیل اللذات في مثال قولھ. الرویّة والفكر

ي ال یتبعھ شيء من اللذات، وتجنّب اللذة التي تحرمك لذة أعظم اللذة التي ال یعقبھا ألم، واجتنب األلم الذ

؛ نفھم من ھذه التعلیمة، أّن تحقیق >>وتقبّل األلم الذي یخلّصك من ألم أعظم منھ . منھا أو یترتب عنھا ألم

ما سعادة اإلنسان متوقفة على مدى إشباع اللذات، فھي الغایة القصوى لھ، إالّ أّن فكرة اللذة ال تكون دائ

خیرا، ذلك أّن البعض منھا قد تؤدي إلى آالم، وبالتالي یجب تجنّب اللذات الحسیّة المعیقة لسبل تحقیق 

  .السعادة النفسیة من حیث قدرة جلبھا ألكبر قدر من المتعة لإلنسان واستمرارھا مدى الحیاة 

المنافع بعد أن كان أساسھ لكن معیار القیمة تغیّر في العصر الحدیث، لیصبح مبدأ الخیر في تعّدد     

اللذة، بحیث تبیّن لنا أّن اللذة تؤدي إلى تصّور أناني للغایة األخالقیة، وتنطلق من الشعور الذاتي الخاص 

لذلك یمكن تعویض ھذا المبدأ بمدلول آخر وھو مبدأ المنفعة الذي یحقق . للفرد نحو تأسیس القیم األخالقیة

تجریبیة بدل االحتكام إلى النوازع الفردیة؛ ألّن الشيء النافع ھو المصلحة الجماعیة وفق أسس علمیة 

شمول اللذة ألكبر عدد من الناس، وھنا ترتبط منفعة الفرد بمنفعة الجماعة، لذلك یعتقد النفعیون أّن الفضیلة 

االجتماعیة ھي تلك التي توفّق بین مصلحة الذات ومصلحة الغیر للحصول على أكبر نسبة من اللذة 

خص نفسھ؛ إذ لیست المنفعة سوى المبدأ األخالقي الذي یفضي إلى تحقیق أكبر سعادة ممكنة، فالخیر للش

            جیریمي بنتام"وھذا ھو معنى فكرة االمتداد عند . ما ھو نافع لنا، في الوقت نفسھ نافعا لغیرنا

)J . Bentham -1748-1832(ستیوارت ملجون "و،)مj.S .Mill-1803-1873محاولة منھما لتأسیس ك) م

  .لیشمل حیاة األفراد االجتماعیة بدال من النزوع إلى الفردیة األنانیة )Utilitarianisme(مذھب المنفعة

ھناك من یعتقد بوجود الخیر المطلق كعلم نرغب فیھ عن طریق العقل؛ فھو القیمة العلیا لوجود       

تحّكم ھذا األخیر في قواه النفسیة، خاصة منھا الشھوانیة لما-العقل الراشد–فلواله . السعادة عند اإلنسان

وألّن انقیاد ھذه القوى للعقل تحقّق االنسجام في النفس ،)م.قPlaton)428-347-على حد تعبیر أفالطون

وثباتھا بعیدا عن سلطة الھوى التي قد تنعكس سلبا على حیاة اإلنسان نظرا لما تجلب لھ من متاعب 

ثم إّن السعادة إذا كان مطلبھا من أجل التمتع من . قده حسن التصّرف واستقامة السلوكوانحرافات قد تف

جانبھ الجسماني المادي، فالسعادة الروحیة المعنویة أولى، حیث یحضر فیھا الضمیر الخلقي كشرط 

وعة، ضروري ینبغي توفّره في أي فعل إنساني مستبعدا في ذلك كّل الشھوات والملذات والمنافع الالمشر

أي التي تقوم على السطو والتحایل على حقوق الغیر باسم المصلحة أو الغایة تبّرر الوسیلة، وما شابھ ذلك 

فأساس . من األمثال الواھیة، وإالّ كان ھذا الشخص في منزلة الحیوان یزاول غریزتھ، عبثا في ھذه الحیاة 

القائل بمبدأ اإلرادة اإلنسانیة ،)مKant)1724 -1804كانط" القیمة الخلقیة على ھذا المنوال توافق رأي 
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لیست خاضعة لمنفعة أو غایة، وإنما - اإلرادة الخیّرة–المبدعة للقوانین المنظّمة للفرد وللمجتمع معا؛ فھي

وھكذا تكون األخالق منّزھة عن كّل غرض ذاتي أومصلحة ، ولیتھا . تعمل طبقا لمبدأ الواجب العقلي

  .اھنة كانت كذلك مع الظروف الر

إذن، أساس القیمة الخلقیة كما علمنا مبدأ اللذة واأللم، وكذلك یقوم على مبدأ المنفعة والمصلحة، وعلى      

أساس العقل أیضا، وربما یكون المجتمع ھو اآلخر لھ دخل في تحدید القیم األخالقیة؛ وھكذا نخلص إلى 

لیل اختالف النظم األخالقیة، وبالتالي نتیجة واضحة وھي وجود اختالف في وضع القواعد األخالقیة د

عندما یّدعي أّي اتجاه لنفسھ حق تقدیس األخالق واعتبارھا مبادئ مطلقة إالّ إذا توفرت لھ براھینھ القاطعة 

فالسبیل إلى إزالة ھذا التعارض، ألیس من . ودحض باقي النظم األخالقیة األخرى كونھا على خطأ

  بادئ بالرغم من اختالف الوسائل والتفسیرات؟الضروري أن تشترك األخالق في الم

نقول بأّن االختالف یبّرر عدم إثبات مطلقیة المبادئ األخالقیة، ألنّھا تعّد إشكالیة تنحصر في ظاھرة      

فقد تختلف . التعّدد والوحدة في القیم األخالقیة التي عولجت عبر مراحل مختلفة من تاریخ الفكر اإلنساني

تمع الواحد فكیف لھا أن تثبت من مجتمع آلخر، ومن جیل إلى جیل بتغیر الزمان المبادئ في المج

  .والمكان 

  .حّل المشكلة : الخاتمة 

لعّل ھدف كل نظام أخالقي ھو جلب المصالح وتجنّب المفاسد؛ فحین یھدف اإلنسان مثال، لطلب       

وبالتالي . خاللھا یصل بھا إلى الغایةالصالح واالستقامة لحیاتھ، تتمثّل لدیھ مجموع الوسائل التي من 

فاألخالق بھذه الصورة تكون كمبدأ من جھة أنّھا قیم مطلقة، وتعبّر عن تصرفات من حیث الوسیلة ؛ ذلك 

  .بأنھا تتغیّر حسب الظروف المھیّأة لھا 

  ـــــــــــــــــ

  ) :النص ( الموضوع الثالث 

  .طرح المشكلة : المقدمة 

ة التحلیل النفسي واالنزعاج الذي سببتھ واالعتراضات التي لقیتھا من لدن الرأي العام إّن ظھور نظری      

ما : على طرح اإلشكالیة التالیة)"مsigmund Freud)1856 -1939سیقموند فروید " ھي التي حملت 

ھي أسباب ھذا االنزعاج ؟وھل لھا ما یبّررھا في الواقع ؟وھل ھي مشروعة لرفض التحلیل النفسي 

كنظریة جدیدة في معرفة أحوال النفس وأسباب السلوك النفسي تقوم على فكرة الالشعور كمحّرك أساسي 

  كموّجھ لھ ؟"  libido" باللیبیدو" للسلوك وعلى الغریزة الجنسیة التي سماھا 

  

  .محاولة حّل المشكلة : التحلیل 

ائي في األمراض النفسیة والعصبیة، عالم وطبیب نفساني أخص"sigmund Freudسیغموند فروید "        

، وھو مؤسس مدرسة التحلیل النفسي التي تدعو إلى معالجة األمراض م1939م وتوفي1856ولد سنة 
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العصبیة واالضطرابات النفسیة بالغوص في أعماق الالشعورالذي ھو مساحة عمیقة ومظلمة في نفس 

وتة والغرائز الدفینة وعلى رأسھا الغریزة الجنسیة، اإلنسان تقبع فیھا الذكریات المؤلمة والرغبات المكب

ھذا ومن ھنا وقف .ویمارس ھذا األخیر تأثیرا قویا على السلوك الواعي دون أن یشعر اإلنسان بذلك

رھا في الواقع وعلیھ ال النص على أسباب اعتراضات الناس على التحلیل النفسي التي ال یرى لھا ما یبرّ 

ھو تعّود اإلنسان على الفكرة التي : ، وقد لّخصھا في سببین رئیسیین، األولتصلح أن تكون حجة لرفضھ

كّل ما ھو نفسي شعوري، ):(( م1650-1596(دیكارت" رّوجتھا المدرسة التقلیدیة والتي تتمثل في معادلة 

بأن ما أما السبب الثاني فھو اعتقاد الناس. ، وھي فكرة یفنّذھا التحلیل النفسي))وكل ما ھو شعوري نفسي

یوّجھ سلوكھم ھو العقل ولیس الغرائز، وھذا حكم یتعارض مع التحلیل النفسي الذي یجعل من الغریزة 

  .الجنسیة ھي الموّجھ األساسي للسلوك

موقفھ الرافض ألسباب انزعاج الناس من " فروید " ومن أجل البرھنة على صحة الفكرة  یبّرر        

بطبیعتھ میّال إلى ما تعّود علیھ، وبالتالي كل ما ھو جدید مرفوض ، ألنھ التحلیل النفسي بحجة أّن اإلنسان

یزعزع ما ألفھ واطمأن إلیھ ، وبما أّن األفكار والتصورات التي یقوم علیھا التحلیل النفسي جدیدة كل الجد 

" نظر لكن ھل كون أسباب االنزعاج من نظریة التحلیل النفسي غیر مبرر في . ، لذلك لم تحظ بالقبول 

  .معناه أّن ھذه النظریة تصلح كنظریة عامة لتفسیر السلوك البشري " فروید 

إّن اعتبار الالشعور موّجھ أساسي لسلوك اإلنسان یقلل من مكانة الشعور في الحیاة النفسیة األمر الذي      

وھل نستطیع تصویر ب عنھ فقدان القدرة على التحكم في سلوكھ، ومن ثّم عدم تحّمل مسؤولیة أفعالھ، یترتّ 

حیاة اجتماعیة سلیمة ال یتحمل الناس فیھا أفعالھم؟ كما لقیت ھذه الفكرة اعتراضا كبیرا من طرف رجال 

الدین واألخالق الذین رأوا فیھا مساسا لكرامة اإلنسان وقضاء على األخالق، بل حتى من طرف تالمیذه 

شعور ھو مركز الشخصیة، وأّن الغریزة الجنسیة ، حیث یرى أّن ال)مA. Adler-1870 -1937(آدلر " أمثال 

تلعب دورا ثانویا في حیاة اإلنسان، وھذا ما یؤدي بنا إلى القول أّن نظریة التحلیل النفسي لیست نظریة 

    .عامة قادرة على تفسیر كّل مظاھر السلوك اإلنساني

  .حل المشكلة: الخاتمة

، إالّ أننا ال نستطیع أن ننكر فضلھ في إزاحة الستار عن "دفروی"لكن رغم االنتقادات التي وّجھت إلى       

قضیة ولیس ھذا فحسب بل كان السبّاق لعرض القضایا العلمیة كاإلنساني، دور الغرائز في توجیھ السلوك 

فلسفیة قادرة على تفسیر النشاطات اإلنسانیة الباطنة والظاھرة، وبالتالي تحّولت إلى طموح تجاوز واقع 

  .  مدروسة لتمثّل في األخیر عنوانا بارزا في مجال اإلبداع الفنّي المرموق عبر الزماناألشیاء ال
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  امتحان البكالوریا التجریبي : 08موضوع 

  )شعبة آداب وفلسفة(                     

  :عالج موضوعا واحدا على الخیار -   

  :الموضوع األول 

  ر لنظام األشیاء ؟ ھل اإلدراك محطة لنشاط العقل أم تصوّ -    

  

  :الموضوع الثاني 

إّن تمنّي التلمیذ النجاح في شھادة البكالوریا تتساوى مع الرغبة في النجاح، وإرادة << :یقال -    

  .>> النجاح 

فھل لھذه المقاربة ما یبّرر صّحتھا؟ وكیف لك أن تدافع عن منطق ھذه األطروحة؟   -        

  ) :النص ( الموضوع الثالث 

إّن العالم الریاضي والعالم الطبیعي ال یختلف أحدھما عن اآلخرعندما یبحثان عن المبادئ <<    

، ولكنھما عندما یصالن إلى )أي یقومان بمحاوالت للتحقق من صحة آرائھما ... یفرضان... فكالھما( 

یصبح مبدأ مطلقا ألنھ ال وبالفعل فإّن مبدأ العالم الریاضي . مبادئھما، فإّن كال منھما یختلف عن اآلخر

ینطبق على الواقع الموضوعي كما ھو موجود بل على عالقات بین األشیاء معتبرة في شروط بسیطة جدا 

وبما أنھ متیقّن من أنھ لیس ملزما بأن یدخل . یختارھا العالم الریاضي ویخلقھا إن إن صّح التعبیر في ذھنھ

، فإّن المبدأ یبقى مطلقا، واعیا، مطابقا للفكر، كما أّن في االستدالل اعتبارات أخرى غیر التي حّددھا

.االستنتاج المنطقي استنتاج مطلق ویقیني، فھو لیس في حاجة إلى تحقیق تجریبي بل المنطق یكفي

أما وضعیة العالم الطبیعي فھي تختلف عن ذلك جد االختالف، فالقضیة العامة التي یصل إلیھا، أو      

لیھ یبقى مبدأ نسبیا ومؤقتا ألنّھ یمثل عالقات متشعبة ھو لیس متیقنا من اإلحاطة بھا المبدأ الذي یعتمد ع

وعلى ھذا فإّن االستنتاجات . جمیعا وعندئذ یكون مبدؤه غیر یقیني ما دام غیر واع وغیر مطابق للفكر

ق من نتیجة مھما كانت منطقیة تبقى دائما مظنة للشك وعلیھ فمن الضروري االستناد إلى التجربة للتحق

  .>> ھذا االستدالل االستنتاجي 

         claude bernardكلود برنار 

  أكتب مقالة فلسفیة تعالج فیھا مضمون النص ؟  : المطلوب 

                                                                      

  بالتوفیق    
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  :الموضوع األول 

ل أم تصّور لنظام األشیاء؟ ھل اإلدراك محطّة لنشاط العق   

  

  .الطریقة جدلیة 

  .طرح المشكلة: المقدمة

یجب علینا أن ننظر إلى المحتوى الشعوري للفرد من ناحیة ارتباطھ بالعالم الخارجي والداخلي معا،      

عور فكما أّن اإلدراك فعال موّجھا إلى أشیاء خارجة عن ذاتھ، فھو كذلك یرتبط بتجاربھ السابقة، بحیث الش

ھنا یتضمن الذات المدركة، وھنا یحصل التبادل في التأثیر بین الذات والموضوع، أّي بین الشعور 

. وموضوع الشعور؛ وھذا معناه بال شك أّن إدراك الفرد یتأثر بأحوالھ كما یتأثر بالمحیط الذي یعیش فیھ

تند اإلدراك إلى عوامل ذاتیة ھل یس: بمعني أّن عملیة اإلدراك تخضع لعوامل مختلفة، وھنا یطرح السؤال

  أم موضوعیة ؟

  

  .محاولة حل المشكلة: التحلیل

ألّن الفرد یدرك بسھولة األشیاء التي تتفق مع میولھ یمكن لإلدراك أن یسند إلى عوامل ذاتیة؛        

إدراكھ ورغباتھ وتنسجم مع اتجاه طبعھ، وأما األشیاء التي تخالف میولھ فال یدركھا إالّ بصعوبة، أي أّن 

یتغیّر بتغیّر حاالتھ االنفعالیة، ونظرتھ لألفراد اآلخرین كثیرا ما تختلف باختالف حالتھ العاطفیة، فإذا كان 

  . في حالة استقرار وھدوء نظر إلیھم نظرة مشرقة، والعكس صحیح

من ھذا نستنتج أّن اإلدراك الصحیح لألشیاء واألشخاص یقتضي تماسك الذھن ویستلزم االنتباه   

واالھتمام، إذ بواسطة االنتباه ینتقي الفرد موضوعات اإلدراك وذلك حسب اھتماماتھ؛ فالموضوعات التي 

لكن نتیجة السرعة في اإلدراك ال تكون دائما نتیجة لعامل االنتباه . یھتم بھا ینتبھ إلیھا ویدركھا بسرعة

ولھذا قیل أّن اإلدراك تعّرف، أي . قةواالھتمام، وإنما قد تكون نتیجة لعامل آخر وھو عامل التجربة الساب

ومن ثّم تتدّخل فیھ الكثیر من . نتعّرف على تجاربنا السابقة من خالل األشیاء التي ندركھا في الحاضر

  .العملیات النفسیة المعقّدة من ذاكرة وذكاء وتخیّل

تنبعث منھا موھبة لكن عملیة اإلدراك نتیجة قیامھا على عامل ذاتي شخصي، أي طابعھ داخلي، قد       

أو إبداع الشخص المدرك حیال ما یالحظھ من موضوعات خارجیة ، إالّ أنھ ال یفلت من الوقوع في بعض 

األخطاء اإلدراكیة، أو حتى في التحیّز والمیول، فیكون الوعي بالموضوع المدرك غیر موضوعي، 

إدراك صورة العصا التي نغطسھا في وبالتالي ال یصل بالذات المدركة لھ إلى درجة الیقین، ومثال ذلك 

الماء ، فھي تبدو لنا منكسرة، كما تنقلھ لنا حاسة البصر؛ فالحواس تخدعنا أثناء المشاھدة، من اجل ذلك 

  )). ال أثق بمن خدعني ولو مرة واحدة":((دیكارت"یقول
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ألّن إدراك الفرد فیھ متغیّر إذن، ال یمكنھ أن یكون ھو الفاعل الحقیقي لعملیة اإلدراك،فالعامل الذاتي      

وبالتالي فمعرفة األشیاء المدركة ینبغي قیاسھا بعوامل أخرى تشارك أو تساعد في عملیة بتغیّر حاالتھ، 

یكشف فربما تعتبر البیئة بمختلف جوانبھا الطبیعیة واالجتماعیة ھي األخرى عامال موضوعیا. اإلدراك

؛ ألّن لكّل بیئة خصائص تنعكس على أذھان أبنائھا، وتجعلھم عند الفردتكوین اإلدراكلنا مدى اختالف

یدركون األشیاء في حدود مجاالتھا، ولھذا كانت التربیة التي یتلقّاھا الفرد من أسرتھ أو مجتمعھ عامال 

  .رئیسیا في تحدید مجال إدراكھ 

ألشیاء الخارجیة التي وفي ضوء ما یكتسبھ الطفل مثال من بیئتھ یتحّدد مجال إدراكھ وتتبلور نظرتھ ل

  .تحیط بھ، والدلیل على ذلك أّن إدراكات أبناء الجنوب تختلف عن إدراكات أبناء الشمال 

وعلى ھذا األساس یمكن القول أّن إدراك اإلنسان یتشّكل وفق المعاییر التي حّددتھا البیئة االجتماعیة 

تمع متحضر تختلف اختالفا كبیرا عن نظرة وھكذا نجد نظرة اإلنسان الذي یعیش في مج. التي ینتمي إلیھا

  .اإلنسان الذي ال یزال یعیش في مجتمع بدائي قوامھ الّسحر والخرافة

أن یكون اإلدراك مجّرد تركیب لإلحساسات ) الجشطالتیون(نظریة الصورةومن ھذا القبیل، تعلّل      

انین الترابط، وإّن العالم الخالصة سابقا، وتؤّكد أّن اإلدراك ھو مجموعات ذات صورة تخضع لقو

الخارجي موجود على شكل قوانین منظّمة؛ لذا فإنّھا تدرك صیغا وأشكاال وخصائص ھندسیة، وھذا بناء 

فمثال ، إذا وضعنا ثالث نقاط متقاربة . على العوامل الموضوعیة، كعامل التقارب، والتشابھ، و اإلغالق

  .فإّن ھذه الصورة تفرض علینا أن نقول ھذا مثلثا

وھنا نصل إلى القول أیضا بعدم إمكانیة إسناد اإلدراك إلى عوامل موضوعیة فقط، ویستحیل الفصل      

بین الذات المدركة والموضوعیة حسب النظریة الظواھریة؛ والتي تعتقد بأن األشیاء موجودة في الخارج 

عملیة حّسیة، وھو تجربة متكاملة تتفاعل بین الذات المدركة مع الموضوع المدرك؛ لذا فاإلدراك ھو 

شخصیة یومیة أساسھا الشعور والمعاناة، حیث لیس ثمة شعورا بموضوع ما وال معنى لشعور دون 

  .موضوع نشعر بھ، وال معنى لإلدراك دون شيء ندركھ

  

  .حل المشكلة : الخاتمة 

ة والعوامل والنتیجة التي نصل إلیھا من خالل ھذا التحلیل ھي أّن العالقة بین العوامل الذاتی

الموضوعیة مبنیة على االختالف والتناقض في عملیة تكوین اإلدراك لدى الفرد، سواء كان لوحده أو مع 

بینما الثانیة . غیره في الزمان والمكان؛ ألّن األولى داخلیة، وھي تتعلق بخصائص شخصیة الفرد وأحوالھ

ما ھو داخلي وما ھو خارجي في شخصیة خارجیة وھي تتعلق بمحیطھ، إالّ أننا ال نستطیع أن نفصل بین

  . الفرد المدرك لحقائق األشیاء الخارجیة إالّ بما یتعیّن لنا بصورة مجّردة  نظریة 

  ــــــــــــــــــــ
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  :الموضوع الثاني 

إّن تمنّي التلمیذ النجاح في شھادة البكالوریا تتساوى مع الرغبة في النجاح، وإرادة << : یقال        

فھل لھذه المقاربة ما یبّرر صّحتھا؟ وكیف لك أن تدافع عن منطق ھذه األطروحة؟   -  >> ح النجا

  ـــــــــــــ

  :الطریقة االستقصائیة بالوضع 

  .طرح المشكلة : المقدمة 

العقلیة التي تھدف إلى تكییف االستجابة التي –تعّرف اإلرادة عموما على انھا من العملیات النفسیة     

إلى حسم الصراع القائم بین مجموعتین من المیول؛ فالفعل اإلرادي ینطوي على أحكام تقریریة في تؤدي

وھي تدل كذلك على قدرة اإلنسان الكلیة على الحیویة المضافة في مواجھة الحیاة الصعبة . األساس

-ألنھا سلوكات آلیة-الطارئة، كما تعني تجاوز ردود األفعال الغریزیة الموصوفة بالالوعیة بسبب التكرار

وبالتالي فھي تلك التصرفات التي یتخذ العقل من خاللھا قرارا مدبّرا مع سبق . المتّصل الذي یغلب علیھا

لكن ما یدور حولھ النقاش الیوم ھو اختالف البعض في تمییز معنى . اإلصرار قبل اإلقدام على تنفیذھا

ھل خص، وبالتالي كیف لنا أن نفصل في ھذه المقاربة؟ اإلرادة مع مرادفیھا، أي مع الرغبة والتمنّي باأل

  ھناك مساواة بین ھاتھ المترادفات أم ھي على درجات ومستویات متقاربة ؟    

  .محاولة حل المشكلة : التحلیل 

تعمل اإلرادة على تعدد مفاھیمھا على تجاوز مختلف العوارض المستعصیة على حیاة الشخص     

اإلرادة محل اھتمام إال إذا أقدم صاحبھا على اتخاذ القرار الحاسم ثم اللجوء نحو الیومیة، وال تكون ھذه 

التنفیذ الفعلي وإال كان فعلھ ال قیمة لھ، وھذا ھو التخّوف أن تصبح ھذه اإلرادة مجّرد انفعال سلبي یعمل 

ھذا التوّجھ حین على تھدیم الفعل اإلرادي من أساسھ، أي أنھ یعیق التكیّف مع متطلبات الواقع، ونلمح 

تتعارض نزعات الشخص ورغباتھ االنفعالیة نحو القیام بالفعل وبتجاوز المیول نتیجة القرار الحاسم الذي 

وعلى . یمنعھ من االنقیاد إلى الھوى، وبالتالي فھي ال تفعل إالّ بقدر ما تزیل التنازع بین المیول والرغبات

إلرادة والرغبة من حیث الداللة، ونفس القول ینطبق على ھذا األساس یعتقد البعض أنھ ثمة عالقة بین ا

معنى الھوى والتمنّیات؛ فھل ھناك مبّررات تدل على إمكانیة المقاربة بینھا وبین التمني من جھة، وبینھا 

یتمنّى التلمیذ النجاح في االمتحان یتساوى مع الرغبة : وبین الرغبة من جھة أخرى،ومثال ذلك أن نقول

  .إرادة النجاحفي النجاح، و

إلزالة ھذا الغموض البد لنا من تحدید مدلول التمنّي الذي یعّد جزءا ال یتجّزأ من الھوى من حیث ھو    

انفعال نفسي مؤثر في سلوك الشخص؛ فالتمني لیس من اإلرادة في شيء؛ ألنّھ ال حدود لھ وال شروط، 

بالضرورة، فلیس كل ما یتمناه المرء یدركھ وقد یكون قابال للتحقیّق واقعیا، لكن ال یعني الحصول علیھ

وقس على مثالنا السابق؛ بمعنى ھناك . كما یقال، وقد یكون التمني مستحیال، كعودة المیّت إلى الحیاة مثال
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یتمنى التلمیذ النجاح في االمتحان، فقد ینجح أو العكس ، ألنھ یبقى مجّرد أمنیة فقط لم : فرق بین القول

لموضوعیة أو الحوافز المؤدیة إلى تحقیق ذات الغرض، وإال لكان كلنا یتمنى كل شيء تتوفر لھا الشروط ا

  .دون أیة جھد، والنتیجة معروفة باستحالة التحقیق مطلقا وأبدا في الغالب دون جدال 

تالي أما مدلول الرغبة الدافعة للفعل اإلرادي، فنقول بأنّھا أعلى درجة من التمنّي، وأقل من اإلرادة، وبال    

فإّن الرغبة ال تتحقّق إالّ إذا تحّولت إلى إرادة عمل؛ ذلك أّن الفعل اإلرادي فعل قوّي یبنى على الشعور 

ومن جھة اخرى نجد اإلرادة مرتبطة . ویندمج في الحركة ذاتھا لتحقیق بعض من التمنیات والرغبات

بمعنى . القیم واإلرادة الجماعیةبوجود الرغبة كشرط ضروري للفعل اإلرادي كونھا تتّصف باالنسجام مع 

یرغب التلمیذ في النجاح بشرط إذا توفّرت الشروط الموضوعیة لذلك، أي إن : من المعاني یمكن القول

یجتھد سینجح بالمقابل إذا رغب النجاح فلیستعد لمكابدة اللیالي في السھر قصد المراجعة مع االمتناع عن 

  .نتباه واالھتمام لما ھو مقبل علیھ لحسم الموقف لصالحھكل الملذات والمغریات التي تعیقھ عن اال

لكن الرغبة في أغلب الظن ربما تكون مثبّطة للفعل اإلرادي، بدلیل أنّھ كثیرا ما تكون الرغبة مضادة      

لإلرادة؛ فقد یرغب التلمیذ في النجاح ویمنع نفسھ من ھذه الرغبة بالتكاسل في أداء الواجبات نتیجة الغفلة 

جیل العمل إلى حین، وحینھا تتغلّب رغبتھ على ترك الواجب ألعذار سخیفة على إرادتھ في النجاح وتأ

وفي ھذه . الذي سطّر لھا باألمس وجعلھا مثلھ األعلى، وقد یشتھي نیل رتبة أعلى في غیر أوانھا أیضا

الستجمام في وقت األثناء قد تكون ھذه اإلرادة مدفوعة بأھواء وانفعاالت ولكن ال تخضع لھا كطلب ا

  . العمل واالجتھاد، وھذا یتنافى مع رغبتھ في النجاح 

التلمیذ لھ إرادة النجاح والتفّوق في اجتیاز امتحان البكالوریا، فذلك أنھ قد حصلت ھناك : أما إذا قلنا   

وھلة شروط مسبقة في تحقیق النجاح، منھا كأن یعمل على كبح جموح نفسھ بعزیمة ثابتة وترویضھا منذ ال

األولى بفعالیة العقل والقدرة على االختیار ومعارضة نوازع النفس والھوى والسیطرة علیھما بشكل كلّي 

إّن معرفة الغیر << :)م.قLao Tseu -570-490( لو تسو" وھنا تحضرنا مقولة الحكیم الصیني 

ة، لكن فرضھا على تعتبر حكمة، ومعرفة الذات تعتبر حكمة أعظم، وفرض السلطة على الغیر تعتبر قو

فمعرفة احوال النفس تعّد من أولویات النجاح والتفّوق في كل میادین الحیاة، . >>الذات تعتبر قوة أعظم 

وبالتالي یكون بمقدور اإلرادة تجاوز مأزق عدم التكیّف . وھذا یقتضي كثیرا من العزم والتصمیم والمثابرة

الفكرة وحقیقة ما یجري في الواقع، وھكذا یكون أقرب وتكون أیضا محّل تطابق بین. مع متطلبات الحیاة

معنى لتحصیل المبتغى المطلوب ھو اإلرادة في النجاح بمجّرد إصدار القرار ثم التنفیذ لتكون الحقیقة 

واقعة حاضرة للعیان، على أن نساوي بینھا وبین رغبة التلمیذ في النجاح بشرط العمل، وبین التمنّي الذي 

ال، فھو ال محالة بعیدا كل البعد بینھ وبین من صّمم على النجاح وكان لھ ذلك، فالعبرة یتبعھ ھوى وانفع

  .بالنتائج بالنظرة البراغماتیة

إّن تمنّي التلمیذ النجاح في امتحان البكالوریا موقف الضعفاء أو الرغبة في النجاح دون العمل وتھیئة      

ك، لكن إرادة النجاح التي وجدت لھا نفسا صابرة كذلالضعفاءالظروف السانحة لتحقیق ذلك إرادة 
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وبعد ھذا ال یسعنا . ومثابرة، فتلك ھي القوة التي بھا یتجاوز الشخص كل مھمة مستحیلة في نظر الحكماء

أن نقارب بین الوضعیات الثالثة ونجعل التساوي بینھم مفروضا؛ وذلك بناء على ما وّضحناه بالدلیل 

بعھ الشخص من منجزات تتدخل فیھ إرادتھ، فیلزمھ الطموح للوصول إلى القاطع على أّن كل ما یقوم

  .على الدرب وصل كما یقول المثل مبتغاه؛ فمن سار

  .حل المشكلة : الخاتمة 

في األخیر یمكن القول بأّن منبع اإلرادة القویة ھو تكوین العادات الحسنة المعززة لھا في تثبیت     

دریب والتمرین فیبعث في الشخص حّب العمل والمواظبة علیھ، فیكون المعلومات، ومنھا یستلزم الت

  .جاھزا في كل وقت لتجاوز المزالق والمھالك وتحقیق ما یصبو إلیھ مھما كان الثمن

  

  ـــــــــــــــــــ

  ) :النص ( الموضوع الثالث 

  .طرح المشكلة : المقدمة 

میة التي خاض فیھا العلماء جدال عمیقا لتطویر وسائل الشك أّن مشكلة نظریة المعرفة من المشاكل العل    

األبحاث فیھا، السیما أّن الغایة كانت واحدة وھي الموضوعیة والدقة في النتائج بعد أن شاھدت البشریة 

جمعاء التطور الحال في العلوم الدقیقة وعلى رأسھا الریاضیات والفیزیاء والكیمیاء وأخیرا علم 

االختالف فیما بین العلماء في الكیفیة أو الطریقة المثلى التي بھا یحدث ذلك التطابق البیولوجیا، لذلك كان 

بین مختلف الفروض التي یضعونھا ثم قیاس مدى مطابقتھا لحقائق األشیاء الخارجیة المدروسة، األمر 

بین أیدینا الذي عّجل بقیام منھج التجریب الذي سھّل على العلماء التیقن من صحة أبحاثھم؛ والنص الذي

، یطرح لنا مسألة ضرورة التحقّق من صحة الفروض claude bernardللعالم الفرنسي كلود برنارد 

على أي أساس یحصل االختالف : المھمة التي یطرحھا العلماء، ومن ھنا یحّق لنا طرح السؤال التالي

  علمیة في نظر كلود برنارد ؟ والتمایز بین العالم الریاضي والعالم الطبیعي في بحثھما عن الحقیقة ال

  .محاولة حل المشكلة : التحلیل 

یستھل كلود برنارد حدیثھ في ھذا النص صفة االختالف بین العالم الریاضي والعالم الطبیعي في     

بحثھما عن المبادئ العلمیة التي من شأنھا أن تعتمد كفروض تتطلب محاوالت للتحقق من صحتھا لبلوغ 

ة؛ حیث یرى أّن المبدأ الذي یعتمده العالم الریاضي یكون مطلقا ال صلة لھ بالواقع المعرفة العلمی

لذلك فھي متصفة في نظره بالیقین . الموضوعي، ألنھ یخضع لشروط ومقومات ذاتیة عقلیة من نتاج ذھنھ

  .والدقة ألنھا استنتاج عقلي یطابق فیھ الفكر لنفسھ دون الحاجة إلى تحقیق تجریبي 

فھي تختلف، بحیث المبدأ الذي یعتمد علیھ یبقى " كلود برنارد " وضعیة العالم الطبیعي في نظر أما      

ومع ذلك یستخلص نتیجة . مبدأ نسبیا ومؤقتا ھو لیس متیقنا من اإلحاطة بھا جمیعا وغیر مطابق للفكر
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لشّك ما لم تخضع ھامة في األخیر وھي أّن االستنتاجات حتى وإن وصفت بالمنطقیة تبقى دائما معرضة ل

  .لسلطة التجربة قصد التحقّق من صحة النتیجة النھائیة ألّي بحث علمي دقیق 

" وحتى یوّضح لنا الصورة أكثر حول العالقة الموجودة بین العالم الریاضي والعالم الطبیعي، یستند      

یعقد ھذا األخیر شبھ إلى حجج وبراھین، أھمھا حجج عقلیة منطقیة، فعلى سبیل المثال،" كلود برنارد 

مقارنة بین مبدأ العالم الریاضي والعالم الطبیعي لیستنتج بعدھا المفارقة الموجودة بینھما وھي أّن مبدأ 

العالم الریاضي یظل مبدأ مطلقا ال صلة لھ بالواقع الموضوعي، بحیث یخلقھ في ذھنھ وھو متیقن من 

  .بالتجریب صدقھ، وبالتالي فھو لیس في حاجة إلى التحقّق منھ

أما المبدأ الذي یعتمده العالم الطبیعي فھو نسبي ومؤقت، وغیر متیقن من صدقھ مادام غیر مطابق    

للواقع الحّسي، لذا تكون استنتاجاتھ محاطة بالشكوك تستوجب العودة إلى التجریب من التحقق من النتائج 

كما أننا نعتبر ھذه المقاربة بین . وبعدهالتي یتوصل إلیھا في كل خطوة یخطوھا في البحث وأثناء البحث

مبدأي العالمین حجة منطقیة تدل على أّن االتفاق بینھما من حیث المبدأ ال اختالف فیھ، لكن سرعان ما 

ینفصالن نتیجة تعرضھما للتحقّق بالتجریب، فالعالم الریاضي یكفیھ إنطباق الفكر مع نفسھ دون الحاجة 

الطبیعي فیتوقّف على انطباق الفكر مع الواقع؛ فمن الناحیة المنطقیة أّن مبدأ إلى تبریر واقعي، أما العالم

ھذا األخیر ھو الذي یخضع للتحقّق بالتجریب حتى یثبت صحة فرضھ لیتحّول إلى قانون علمي معموال بھ 

  . وإالّ كان معرضا للشّك في كّل الحاالت بعیدا كل البعد عن الدقة والیقین

بفكرة مطابقة المبدأ للواقع الحّسي، فھذا معناه أّن ثمة عالقة بین العالم " كلود برنارد "وعندما یستعین    

الطبیعي واألشیاء الخارجیة، فھي أساس قیامھ بالتجریب انطالقا من مالحظة الظواھر الطبیعیة وصوال 

واقعیة تدل إلى صیاغة القانون العلمي الذي ثبت صحتھ بالتجریب بعد أن كان مجّرد فرض، وھذه حجة

داللة قاطعة على اتصال العالم بمحیطھ الخارجي الذي یستمد منھ معطیاتھ الالزمة قصد بلوغ الحقیقة 

  .العلمیة 

مبدأ الذي یستند إلیھ العالم الریاضي أن یكون مبدأ مطلقا كونھ ال ینطبق على كیف لل: لكن لنتساءل     

رغم من أّن كال العالمین یقومان بمحاوالت للتحقّق الواقع الموضوعي،أن یصل إلى درجة الیقین على ال

ثم من الممكن جدا أن یتطابق الفكر مع نفسھ من صحة آرائھما، ومع ذلك یختلفان ویتمایزان في النتیجة ؟ 

لكن قد ال تتفق جمیع العقول حول المبدأ الواحد، مثلما ھو حال فكرة األنساق؟  ثم كیف نفّسر تعدیل بعض 

ة التي وصفت بالمطلقیة بعد التحقّق من صحتھا بالتجریب ؟ فھناك إذن بعض الحقائق التي القوانین العلمی

كان یعتقدھا الفكر صحیحة في الذھن أو من حیث المبدأ لكن تبیّن بعد إجراء األبحاث والتجارب أنّھا كانت 

تشار داء الزكام، كانت سببا في ان"لوجود جراثیم " لویس باستور " خاطئة، كما ھو حال اكتشاف العالم 

  .  بینما االعتقاد السائد كان حول برودة الطقس 

إذن، نقول أّن وظیفة كال العالمین تختلف باختالف الموضوع المدروس، لكن الغایة ھي واحدة، فالبد    

من حدوث ما یعرف بانطباق الفكر مع نفسھ ومع الواقع معا، ألّن الھدف ھو تحقیق الدقة والیقین في 



67

وال یمكننا أن نجّرب في الواقع ما لم تكن ھناك فروض یختارھا العالم لنفسھ، حتى یصل في النتائج،

  . األخیر إلى صیاغة قانون ثابت إالّ أنھ یبقى معرضا للتعدیل أو الرفض بعد فترة من الكشف والتنقیب 

  

  .حّل المشكلة : الخاتمة 

لمھتمین بقضایا المعرفة العلمیة، نتیجة تضارب یمكن القول في األخیر؛ أّن كلود برنارد كان من ا      

اآلراء حول سبل بلوغ الدقة والیقین في النتائج، وال یتأتى ذلك إال من خالل محاولة ربط المبدأ أو الفرض 

العلمي بواقع األشیاء الخارجیة في شروط علمیة یختارھا لنفسھ، ومن اجل التأكد من صحة ما وصل إلیھ 

إحدى خطوات المنھج التجریبي التي اعتمدھا العلماء حتى وصلوا إلى ما وصلوا بالتجریب، وھنا نلتمس

  .   إلیھ من تطور وتقدم في مجال األبحاث العلمیة في شتى میادین الحیاة 
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  امتحان البكالوریا التجریبي         09الموضوع 

  ).آداب وفلسفة (                               

  :عالج موضوعا واحدا على الخیار -   

  :الموضوع األول

  ھل ھناك آلیة في السلوك اإلنساني؟-   

  :الموضوع الثاني

إّن عالقة األّمة بأصالتھا كعالقة الشجرة بجذورھا، فبقاؤھا قویّة << :إذا افترضنا األطروحة القائلة  -    

وتقّرر لدیك . أطروحة صحیحة، >>التھامستمرة محافظة على ذاتھا الحضاریة مرھون بتمّسكھا بأص

  علیھا ودحضھا، فما عساك أن تصنع ؟ ّردال

  

  ):النص(الثالث الموضوع

ویقوم فیھ اإلنسان ذاتھ تجاه الطبیعة بدور قوة طبیعیة، . إّن الشغل في أول أمره ھو فعل یتم بین اإلنسان والطبیعة <<      

ذراعین وساقین ورأس ویدین، لكي یتمثّل مواد یعطیھا صورة مفیدة للحیاة، وفي فیحّرك القوى التي یتمتع بھا جسمھ ، من

ولن . الوقت الذي یؤثر فیھ بھذه الحركة على الطبیعة الخارجیة وبغیرھا ، فإنھ یغیّر طبیعتھ ذاتھا وینّمي الملكات الكامنة فیھا

إّن نقطة انطالقنا ھي الشغل في . بعھ الغریزي البحتنتوقف عند ھذه الحالة األولیة للشغل التي لم ینسلخ فیھا بعد عن طا

فالعنكبوت تقوم بعملیات تشبھ عملیات الحائك، والنحلة تذھل ببنیة خالیاھا الشمعیة مھارة . صورة خاصة باإلنسان ال غیر 

حل ، ھو أنھ بنى لكن الذي یمیز منذ البدایة أقل المھندسین المعماریین مھارة عن أمھر الن. أكثر من مھندس معماري واحد

فالنتیجة التي ینتھي إلیھا الشغل توجد من قبل بصفة نظریة في مخیّلة العامل ، و . الخلیة في دماغھ قبل بنائھا في العسالة 

ھذا ال یعني أنھ یقتصر على إحداث تغییر صوري في المواد الطبیعیة ، بل أنھ یحقق بذلك في نفس الوقت ھدفھ الذي یعیھ ، 

ما لو كان قانونا في طریقة تأثیره، والذي یجب أن یخضع إلیھ إرادتھ، ولیس ھنا اإلخضاع مؤقّتا ، بل أّن والذي یحّدد ك

العمل یقتضي طیلة المدة التي یستغرقھا ، وباإلضافة إلى جھد األعضاء التي تعمل انتباھا متواصال ال یمكن أن ینتج إالّ عن 

ّن الشغل من حیث موضوعھ وطریقة تنفیذه ال یستھوي العامل و یبدو لھ كما لوتوتّر مستمر لإلرادة أنھ یقتضیھ بمقدار ما، أ

  .كان تابعا لقواه الجسمیة والذھنیة ، وباختصار بمقدار ما یكون أقل جاذبیة

من كتاب رأس المال–كارل ماركس - 

  

  أكتب مقاال فلسفیا تعالج فیھ مضمون النص ؟: المطلوب
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  :الموضوع األول

  ك آلیة في السلوك اإلنساني؟ھل ھنا-   

  ـــــــــــ

  :الطریقة جدلیة 

  .طرح المشكلة : المقدمة 

كما ھو معروف فإّن السلوك اإلنساني مكتسب بالتعّود على الفعل المتكّرر باستمرار، والذي یكون       

ى تحقیق ھدفھ العام ھو التعلّم من أجل مواجھة المؤثرات الخارجیة التي تعیقھ في بعض األحیان عل

ولكن ال یعني أّن الفعل التعّودي یبقى مجرد آلیة خالیة من كل وعي للمقصد المطلوب . التطور واإلبداع

من ممارستھ لدى اإلنسان، وإنما ھناك فعل إرادي سیحقق الغایة في التكیف مع الواقع، وھنا یتبادر إلى 

نھ فعل ناتج عن العادة والتكرار، فھل إذا كان سلوك اإلنسان یوصف باآللیة أل:أذھاننا طرح ھذا السؤال

  ھذا معناه أنھ غیر قابل للتطور واإلبداع ؟

  .محاولة حل المشكلة : التحلیل 

الفعل اإلنساني المكتسب ناتج عن التكرار والتعّود قصد تعلّم مھارات وتحصیل خبرات وقدرات     

وإلى ھنا یكون التكرار . ھ الیومیة حركیة تساعد اإلنسان على تجاوز الصعوبات التي تواجھھ في حیات

للفعل لیس على نفس النمط أو الطریقة قصد تسھیل األمور المستعصیة لتكون فیما بعد مرنة ویسیرة القیام 

ال لشيء سوى إلثبات >> العادة ولیدة التكرار << ":أرسطو" لذلك یقول . بھا دون جھد ذھني أو عضلي 

  . متقاربةمات وترسیخھا بشكل فّعال ودائم في أوقاتدور العادة في التعلم وتثبیت المعلو

فالشخص كثیرا ما یتمّرن على أفعال ولكن دون فائدة، وینقطع عنھا مدة من الزمن، وعندما یعود       

اكتساب العادة بنجاح یتم بأن یقسم المتعلم الفعل إلى إنثم . للفعل یجد نفسھ یتقنھ وكأنھ یمارسھ یومیا

م كل جزء على حدة ثم یقوم بتركیبھا بعد ذلك، وأن یراعي التدرج من السھل إلى الصعب أجزاء، وأن یتعلّ 

  .فال تكون عملیة التعلّم دفعة واحدة، ألّن ذلك یحدث عدم التوازن فیھا

إّن اتصاف العادة باآللیة جعل البعض یعتبرھا متحّجرة تفقد اإلنسان إنسانیتھ، وھو موقف سلبي ینكر      

  . دة عامال واحدا على األقل إیجابیا في التكیّف أن توجد للعا

مثال ذلك، أّن الطفل الصغیر حین یقبل على تعلّم الكتابة ألول وھلة، یتعذر علیھ قبض القلم بطریقة      

سلیمة إال بعد مرحلة عسیرة تمّر بھا بواعثھ النفسیة من ارتباك واضطرابات على مستوى أطراف 

كل ھذه العوارض نلمسھا في ھذا الطفل نتیجة . للسان وتصلب العضالتاألصابع وحركات الشفتین وا

إقبالھ على الكتابة في البدایة، لكن ما نلحظھ مع مرور الوقت، أنھ یعتاد الفعل حتى یتمكن في األخیر من 

إزالة المخاوف، فیكتسب السرعة والدقة في الكتابة وفي حالة نفسیة عادیة یندمج فیھا مع الوضع الجدید 

  .یندفع من خاللھا إلى مباشرة الفعل لوحده بكل رغبة وشغف في التعلّم ف
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ومما یمكن استنتاجھ من وضعیة الطفل، ھو أّن العادة بصفتھا أعمال روتینیة إال أنھا تعمل دوما على      

ت إلى وھكذا تكون العادة قد أدّ . تنظیم حیاتھ الیومیة، كما أنّھا تساعده على التكیّف مع المحیط الخارجي

جعل العمل المعتاد سھال بعد أن كان صعبا وشاقا، ثم أنھا تجعل العمل متقنا، یكتسب من خاللھا المھارة 

والخبرة والدقة واالقتصاد في الوقت؛ فھي إذن وسیلة لتكوین السلوكیات، إن لم نقل أنّھا تغرس المبادئ 

لصفة، ھي تكیّف مكتسب لتحقیق التوافق بین فالعادة بھذه ا.سّن الطفولة بالتلقین والتدریب الحمیدة في 

من أجل ذلك یكون التعّود في ھذه الحالة قد أّدى إلى خلق قدرات جدیدة . الفرد ومطالبھ المادیة والمعنویة

  .وعامل أساسي في بناء الشخصیة السویّة

ما یكتسب السرعة إذن، تعلم الفرد یتم في البدایة بطریقة آلیة عن طریق تكرار الفعل عدة مرات ریث     

والمھارة والرشاقة في الفعل التعّودي ، لكن أن یظّل محتفظا بھذا النمط من السلوك طوال الوقت قد یفقده 

  فما السّر في ذلك ؟خصوصیتھ اإلنسانیة، وبالتالي الكثیر منّا ال یتعلّم حتى وإن كّرر فعلھ ذاك ألف مرة ؛ 

العامل العقلي؛ إذ : ي یحتاج إلى عوامل داخلیة وخارجیة منھا المعنى المطلوب، ھو أّن السلوك اإلنسان    

أّن المتعلم لن یتعلّم أبدا إذا لم تكن لدیھ إحاطة بما یدركھ من حقائق معرفیة أولیة؛ أي أّن العادة ال تكون إالّ 

نجد كذلك .ناضجة ومتوقّدة ) من إدراك وذكاء وتذّكر وتخیّل( إذا كان العقل حاضرا، ووظائفھ العلیا

كما أّن الجھد . العامل النفسي ھو أقوى عامل یساعد على التعلّم واكتساب العادة، كاالنتباه واالھتمام

المبذول برغبة وشوق، یسھّل اكتساب العادات، وكلما كان ذلك أقوى كان االكتساب أرسخ، ودون العاطفة 

تماعي؛ ألّن كثیرا من عادات الفرد ضف إلى ذلك كلّھ توفّر العامل االج. والمیل النفسي یتعّذر التعلّم

یكتسبھا بواسطة المجتمع، فھو یكتسب منھ اللغة ویتعّود على ذلك، ویكتسب منھ العرف والتقالید وبعض 

وعلى ھذا األساس یعتقد العالم األنثروبولوجي البریطاني . القیم فتصبح عادة راسخة في حیاتھ وفي ذھنھ 

العادات ھي روتین الحیاة الحقیقیة حین یتعلق << بأّن ) مB . Malinowski -1884 -1942(مالنوفسكي" 

بطبیعة اللغة التي تستعمل في الحیاة الیومیة السلوكیة كظواھر اجتماعیة معقدة یصعب على العالم تحویلھا 

  . >> إلى أرقام، لكن یمكن مشاھدتھا وقت حدوثھا أو التكلّم عنھا 

ّم بطریقة شعوریة واعیة تحدده عوامل داخلیة وخارجیة، تطلب إذن؛ فالسلوك اإلنساني فعل إرادي یت    

ومن ھنا تكون الرغبة ھي . التجدید والتطور بدل االحتفاظ بنمط واحد من السلوك دون تغییر أو إبداع 

العوائق التي تعتري أساس اندفاع الفرد نحو التعلّم واكتساب مھارات حركیة وخبرات مجدیة لیتجاوز

إّن << :یساند ھذه الفكرة، حیث یقول)" م1716-1646(لیبنتز" ولعّل الفیلسوف األلمانينشاطاتھ الیومیة،

  . >>التعلّم الذي یصحبھ التكرار دون وجود رغبة نفس ال جدوى منھ حتّى وإن تكّرر مائة مرة 

صد ولما كانت الرغبة تتدخل كرد فعل مناھض للتصرفات الغریزیة اآللیة الموصوفة بالالواعیة، فالق   

من وراء ذلك ھو التھذیب والترویض وفق ما یضمن لھا تكییف االستجابة لھا مع الظروف الطارئة، أي 

وھذا طبعا ما . بنوع من التحّكم والسیطرة على أنماط السلوك اإلنساني وتوجیھھ بطریقة سلیمة وصارمة

تعتبر حكمة، ومعرفة إّن معرفة الغیر << ):م.قLao Tseu -570-490( لو تسو" یراه الحكیم الصیني
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فرضھا على الذات تعتبر قوة الذات تعتبر حكمة أعظم، وفرض السلطة على الغیر تعتبر قوة، لكن

  .>>أعظم

نفھم من ھذا القول أنھ بحكم طبیعة التفاوت بین الناس في قوة اإلرادة تعود أساسا إلى قوة العقل،      

انت األفكار صحیحة ومنظمة وسیطرة النفس بشكل كلّي على وبالتالي ال تكون اإلرادة قویة حینئذ إالّ إذا ك

  .العواطف والرغبات واألھواء

لكن قد یملك الفرد الرغبة واإلرادة إال أنھ یفشل أحیانا في تحقیق ھدفھ المنشود أو حتى التكیف مع      

ل حینھا التعلّم على شكل تمنّي فال یحصالواقع المعیش، وبالتالي نقول بأن ھناك رغبة دون إرادة تظھر

أو یرغب اإلنسان مثال في أشیاء . وال یظھر أي تجدید أو إبداع؛ فھي بذلك إرادة ضعف تھدم وال تبني

فإذا . مستحیلة التحقیق، ولكنھ ال یفعل إذا لم یرد عقلھ ذلك، ألنھ یدرك تمام اإلدراك الغایة من فعلھ المعقول

  . لم یقم بالفعل بقي عملھ مجّرد نیة وتمنّي فحسب

والرغبة النابعة من الفعل - التي تحدثھا العادة -یجب إعادة النظر في العالقة الوظیفیة القائمة بین اآللیة     

اإلرادي، من خالل عملیة التعلّم التي تتوقّف على حسب الدوافع النفسیة واستمرارھا، مع تقدیر صعوبة 

ألّن الغایة من التعلّم في نھایة . ة أخرىالمشكلة من جھة، وعلى مدى التأثیر المتبادل بینھما من جھ

وبذلك تكون اآللیة مالزمة للرغبة من حیث المقصد العام وھو كیفیة . المطاف ھو تحقیق التكیّف مع الواقع

ومن ھنا یتبیّن لنا أّن تعلّم العادات فعل متجّدد دوما . التغلّب على المؤثرات الخارجیة وكذا مصائب الحیاة

بأّن " أرسطو" وفي ذلك یرى. لصعوبات والتكیف مع متطلبات الحیاة الضروریةیھدف إلى مواجھة ا

ومنھ ". الحجر مثال ال یتعلّم الصعود وإن ألقیتھ في الفضاء ألف مرة، كما أّن لھب النار ال یتعّود الھبوط 

ر؛ إنّھا أكثر میال إلى التحرّ –بخالف الغریزة–فالعادة تتكّون بتكرار الحركات وتصحیح األخطاء، وھي

  .حدیثة ومكتسبة لدى الشخص إذا كانت خاضعة لتأثیر العقل واإلرادة حتى تكون نافعة وفاعلة 

یمكن القول بأّن اإلرادة ھي منبع وجود الفعل االعتیادي الذي ال یتّم ھو اآلخر دون إدراك ووعي؛ بل     

ھنا تكون عملیة اكتساب العادات االختالل الحاصل في التعلّم یكون نتیجة فقدان اإلرادة والرغبة، ومن

تحتاج بالضرورة إلى اھتمام متزاید بالتعلّم من اجل كسب مھارة وتنظیم في العمل قبل التفكیر في اإلبداع 

  . والتقدم 

  .حل المشكلة : الخاتمة 

من سمات أو خصائص الفعل اإلنساني القابلیة للتعلّم والتطورعلى غرار أنماط السلوك الحیواني     

غریزي الثابت، ألنھ یخضع لمؤثرات داخلیة وأخرى خارجیة، لذلك یستدعي منھ التغییر الطارئ محاولة ال

منھ التأقلم مع المحیط بكل مقاییسھ؛ وبالتالي فمھما قیل عن اآللیة في الفعل التعّودي لإلنسان الناتج عن 

ظروف الحالكة التي یسعى للتعاطف التكرار، فھذا ال یعني أنھ جانب سلبي فیھ بقدر ما ھو دافع لتجاوز ال

  .معھا متى فرضت علیھ ذلك 
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  :الموضوع الثاني

إّن عالقة األّمة بأصالتھا كعالقة الشجرة بجذورھا، فبقاؤھا قویّة << :إذا افترضنا األطروحة القائلة  

وتقّرر لدیك. أطروحة صحیحة، >>مستمرة محافظة على ذاتھا الحضاریة مرھون بتمّسكھا بأصالتھا

  علیھا ودحضھا، فما عساك أن تصنع ؟ ّردال

  ــــــــــــــــ

  :طریقة استقصائیة بالرفع 

  .طرح المشكلة : المقدمة 

لطالما طرحت أسئلة حول موضوع الشخصیة اإلنسانیة السیما في كیفیة صیانة كرامتھا والبحث عن      

ى أصالة األمة وثباتھا أمام التحّدیّات سبل انفتاحھا على غیرھا، لتكون ھي الحصن الحصین في الحفاظ عل

التي باتت تعصف بھا في كّل حین، وھنا تطرح مشكلة تقّدم األمة وتطورھا الذي یعود في نظر البعض 

إلى ظاھرة التمّسك بأصالتھا بدل االنفتاح على ثقافة وانجازات اآلخر، وھي بذلك أطروحة صحیحة دون 

فكیف یتسنّى لنا فرصة الّرد على ھذه ظّل التحّدیات الراھنة؛ النظر إلى عواقب االنغالق والعزلة في 

األطروحة التي تستھین بشأن المھّمة المعلّقة على كاھل األمة والتفكیر مجّددا في اللحاق بركب غیرھا؟ 

  كیف تضمن األّمة بقاءھا قویّة مستمرة في عصر یلوك ثقافة الھیمنة والتبعیة للغالب؟: أو بعبارة أخرى

  .محاولة حّل المشكلة: التحلیل

من المعلوم أّن كرامة أیّة أّمة تكمن في احترامھا لقیم التراث التي نقلتھا جیال بعد جیل، وبالتالي كانت      

الشجرة بجذورھا، ألّن بقاءھا قویّة محافظة على ذاتھا الحضاریة مشروطا عالقة األّمة بأصالتھا كعالقة

اللغة، والدین، والتاریخ، واألرض، ووحدة المصیر المشترك، وأّي : نھابمدى تمّسكھا بالثوابت األصیلة، م

تجاوز من قبل األفراد على ھذه الثوابت ھو تنّكر لثقافتھم، باسم ترك كّل قدیم تجاوزه الزمن من أجل 

، األّمة في تاریخھا؛ وفقدانا لھویتھا ولوجودھاتناھيوفي ذلك دعوة لزوال . اللحاق بركب األمم المتحّضرة

  .  ومن ھنا ترتبط شخصیة األّمة ارتباطا وثیقا بثقافتھا ومن ثّم بأصالتھا

وال نفھم بالضرورة أّن معنى األصالة ھي التشبّث بالماضي إلى درجة التعّصب واتخاذ سبیل العزلة     

عنى عن باقي الثقافات األخرى، كما یصّورھا لنا بعض الحاملین لدعوة االنغماس في الماضي، وإنّما الم

وعقائد الذي نریده ھو القدرة على اإلحیاء الفاعل لمخترعات أو أعمال فنیة أو أدیبة أو قیم وفلسفات

سالفة، وتجدیدھا واالجتھاد فیھا، مع االعتزاز بھا والترویج لھا، وإالّ كیف نفّسر بقاء بعض العادات 

  األجداد حفاظا على التجانس؟ والتقالید لیومنا ھذا رغم تغیّر الزمن لو لم یتوراثھا األحفاد عن 

إّن تفعیل أصالة األمة یجب أن تسوده ثقافة التسامح والحوار مع الذات ومع األخر على الّسواء، ومن      

ثّم یمكن أن تثبت األمة شخصیتھا، بمجّرد أن تصون ثوابتھا وتعّزز عناصر وحدتھا مع العمل بصفة دائمة 

  .  إثراء معالمھا حتى تضمن البقاء واالستمراریة على التنّوع والتّعّدد التي تسھم في 
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فتطور شخصیة األّمة التي تسعى نحو التكیّف مع التحّوالت، یحصل في تجدید تراثھا بامتالك القدرة     

لكن لتیار الحداثة والمعاصرة طرح یختلف . على التأثیر في غیرھا، ومن ھنا یحّق لھا االنفتاح دون خوف

صالة ال تخرج عن كونھا القید الذي یمنع التفكیر في االنطالق نحو العصرنة عن الذي رأیناه؛ فاأل

واالنفتاح على العالم، مقابل إقصاء التراث من كّل النشاطات االجتماعیة والفردیة، وھو الذي أخذ اسم 

ن لذلك نجد الیوم عالقة جدلیة بی. الحداثة، لتطرح بذلك كبدیل إلخراج األّمة من االنحطاط الحضاري

األصالة و المعاصرة أیّھما یحقّق التطّور المنشود؟ وأیّھما لھ القدرة على إبقاء األّمة أكبر قدر ممكن من 

  االستمراریة؟ 

ما ھي ممارسة نقول أّن المعاصرة لیست مشروعا تاریخیا اجتماعیا كما كانت النھضة من قبل، بقدر      

یة؛ إنّھا انخراط في العالمیة والمساھمة في الحضارة تھدف إلى تغییر كّل االتجاھات الفكریة والثقاف

كیف ألّمة فاقدة الثوابت أن تحقّق الّرفاه ألفرادھا؟ ثم ھل تنطلق من الصفر لتقّدم شیئا في اإلنسانیة، لكن 

  ھذا الوجود؟

حقّق لھ الكثیر منّا یعتقد في تیار المعاصرة الذي یرّوج لھ الغرب كما لو أنّھ الجنة الموعودة الذي ی    

أطیب األحالم، من باب التمویھ والتزییف ببعض االنجازات العملیة المذھلة، جاعال من العلم أساس كّل 

وھذا كون األّمة التي یذكرھا التاریخ ھي أّمة تنجز فیھ المآثر الخالدة، أّمة مبدعة ولیست أّمة مجتّرة . تقّدم

ھو الغرق في منتجات ھذا العصر بعلومھ وآدابھ مستھلكة متطفّلة على إبتكارات الغیر؛ فمآلھا الوحید

ألیس على األمة المجتھدة أن لكن . وفنون عیشھ، حتى ال تبقى بقیة تنفقھا في استعادة موروثھا الماضي

تعید قراءة كّل من األصالة والمعاصرة للخروج من دائرة الصراع االیدیولوجي إلى دائرة التعایش ؟ 

  ضیھا التّراثي وقیمھ والنموذج الحضاري الغربي وانجازاتھ؟ كیف توفّق بین ما: بمعنى آخر

إّن األصالة كامتداد للماضي، ھي ربط الھویة بماضیھا عن طریق إحیاء التراث، مّما یقتضي إعادة      

تحدید الھدف وأسالیب العمل على الساحة المحلیة والدولیة، أي محاولة إخراجھا من التاریخ المحلي 

من التمیّز واالستمراریة، مخافة الوقوع في أزمة ھویة الفرد وزیادة اغترابھ وعزلتھ، وربطھا برموز تض

  . وھذا ما نشاھده الیوم بأّم أعیننا من جفاء لبعض من تبنّى ثقافة غیره، ھذا من جھة

ھو جدید من ومن جھة أخرى؛ فاألصالة ال تناقض االنفتاح على كّل ما ھو مستقطب، بل تعتبر كّل ما   

، اإلنسانإنسانیةالعمیقة في االنسان ال من صنع الزمن، وعلیھ فاألصالة وإن كانت تمثّل الجذورصنع

وھذا ال یمنع من التفتّح على مجریات العصر الذي ال یخضع للماضي والحاضر والمستقبل في حدوده 

یكسبھا تلك الزمنیة الضیّقة، بل یفترض فیھا مسایرة عصرھا مخافة فقدان التّماسك الواعي الذي 

  .الخصوصیة باتجاه القدرة على االنجاز واالبداع 

یتبیّن لنا أّن الحفاظ على ھویّة األّمة أوسع من أن تنحصر في استرجاع الماضي ومدى نجاحھا في    

فاعلیة التأثیر في سلوك الغیر، وعندھا یزداد الشعور بأھمیّة التّراث مع المشاركة في الحضارة العالمیة 

وعلیھ، فاألصالة الحقّة ال تتعارض مع المعاصرة كما یعتقد البعض؛ فھي ال تعني رفض . ویّةبفعالیة ق
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اآلخر، بقدر ما تدعو إلى التفتّح على الغیر دون تنّكر لخصوصیة الذات وإذابتھا في اآلخر؛ بل تسعى دوما 

ومن ھذا . والمعاصرإلى تحقیق درجة التوازن بین الماضي والحاضر، وبین األنا واآلخر، وبین األصیل 

ھل یكفیھا تحقیق تلك المعادلة لتمتلك مستقبلھا، وتقّرر مصیرھا أمام التّحّدیات العالمیة : المنطلق سنتساءل

الراھنة ؟

لیس أمام األمة األصیلة خیار في أن تحّدد موقفا صارما تراھن علیھ في رفع التحّدي، ومواجھة       

اظ على بقائھا، مع ضمان االستمراریة في مواجھة تحّدیات إعصار العولمة قصد تحقیق غایة الحف

وال یتأتى لھا ذلك إالّ من خالل رصد ما ھو مشترك فكري بین اإلنسانیة، وبین ما ھو . المستقبل

خصوصیة حضاریة تدقّق فیھ بحذر قبل أخذه، فتعرضھ على معاییر حضارتھا لفرز ما یقبل منھ وما 

وھذه العالقة تتّم بواسطة احترام المجتمع . حضاریة وماضیھا األصیلیرفض بناء على محّك شخصیتھا ال

من خالل ممارسة التّسامح بین الثقافات، مّما یساعد على احترام نظمھا أيلكرامة األّمة،اإلنساني

  .وأفكارھا وقیمھا دون أن یعني ذلك بالضرورة تقلید األفعال والتصّرفات المرتبطة بھا

  .حل المشكلة: الخاتمة

ضمان بقاء األّمة قویّة مستمرة مرھون " في األخیر، وكرد على منطق األطروحة التي ترى      

في عالم جارف بالتحّوالت والتقلّبات، نقول بأنّھا أطروحة غیر صحیحة یمكن " بتمّسكھا بأصالتھا

لیست في صالح األمم إبطالھا، بناء على التّحدیّات والعوائق التي تالحقنا في عصر حافل بالمفاجآت التي 

بالموروث القدیم یُبقِي األّمة في بوثقة التقلید التشبثوكون . الضعیفة المستسلمة لشبح التبعیة واالنبطاح

واالنغالق، بل التمّسك المطلوب یستدعي التجدید لمیكانیزماتھا وفق ما یتكیّف مع روح العصر، وھو ما 

ري المنشود، ومن أجل قیاس مدى استمراریة األّمة نسمیھ بالمواكبة رغبة في حصول التقّدم الحضا

شاملة و دقیقة تعمل على خدمة األجیال الالحقة انطالقا من تعیین إستراتیجیةمستقبال تضع في حسبانھا 

  . مستلزمات الواقع االجتماعي

  ):النص(الثالث الموضوع

  .طرح المشكلة: مقدمة

بالضرورة أو كمبرر على إقبال في بعده البیولوجي شغل یرى بعض العلماء أنھ ال یمكن حصر ال     

لكن على اإلنسان منذ القدم على مصارعة الطبیعة من أجل إخضاعھا لھ وجعلھا تحت سیطرتھ وخدمتھ ، 

ومن بینھم العلماء،ما یبدو فإّن الشغل قد أخذ بعدا لھ األھمیة البالغة وھو البعد االقتصادي الذي رّكز علیھ 

، والنص مأخوذ منھ "رأس المال"من خالل مؤلفھ الكبیر )مK. MARX )1818 -1883كارل ماركس" 

عّد الشغل ھل ی: ، وھذا ما یدفعنا للتساؤلوحدهنسان صورة خاصة باإلحیث یعالج لنا فیھ قضیة الشغل ك

ضرورة بیولوجیة فحسب في نظر ماركس، أم یحمل بعدا آخر من شأنھ أن یكون ذا قیمة سامیة ومثلى

  ؟  لإلنسان
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  .محاولة حّل المشكلة: التحلیل

من المتفق علیھ بین العلماء عبر التاریخ أّن الشغل ذو أبعاد إنسانیة، أھمھا على اإلطالق البعد       

منذ أن خرج من حیاة الكھوف لمصارعة الطبیعة الشغل كان منطلقا لتفكیر اإلنسان بالبیولوجي الذي 

وھذا ما جعل كارل ماركس من خالل نصھ ھذا أن یقدم لنا تعریف ومقاومتھا قصد تلبیة حاجاتھ ورغباتھ،

التي ممثّلة في قوى جسمھ قوة طبیعیة، ، حیث یستخدم یتم بین اإلنسان والطبیعةأولي للشغل على انھ فعل 

صور مفیدة للحیاة، وفي الوقت الذي یؤثر فیھ بھذه إلى خامجل تحویل المواد الأوذلك من یتمتع بھا، 

لینتقل تدریجیا من حیاة الغریزة إلى حیاة ى الطبیعة الخارجیة وبغیرھا، فإنھ یغیّر طبیعتھ ذاتھا الحركة عل

  .رغبة في تحقیق المنفعة لصالحھ الوعي والسیطرة على المؤثرات الخارجیة 

حین حقّق ھذا األخیر بعده الشغل صورة خاصة باإلنسان ال غیر أن یكون " ماركس"ال یستبعد و   

من توفیر للحاجیات الضروریة أن یسعى فوق ذلك إلى تحقیق أبعاد أخرى تمیّزه عن باقي ي البیولوج

ولو اكتفى اإلنسان بالحصول على قوت یومھ عن طریق الشغل الستوى في ذلك مع . الكائنات األخرى

  .، مثل مجتمع النحل أو النمل مثالالحیوان

غیّر ھ إلى درجة الوعي بالغایة التي من أجلھا لكن ما یعنیھ الشغل في نظر ماركس ھو أن یصل ب     

في التأثیر على العالم الخارجي لیكون ھدفھ األسمى أو غایتھ المثلى إخضاع كل طّور وسائلھذھنیتھ و

، ودلیل ذلك تفكیره مجّددا في تقسیم نمط عملھ من أجل إنتاج نوعي وافر، ومن ثمة عمد إلى شيء لرغبتھ

د الوقت المستغرق إلنتاج ما یوّد استھالكھ أو ما یعود بالربح والفائدة علیھ وعلى بعد أن حدّ التغییر الفعلي 

  . ، وھذا بطبیعة الحال یتطلب إرادة وجھد كبیر للوصول إلى الھدف المنشود غیره

وحتى یوّضح لنا ماركس فكرتھ حول خصوصیة الشغل لدى اإلنسان، فقد استعان بحجج عقلیة منطقیة،     

یتمیز بھا خاصیة الشغل لنا مقارنة بین عمل الحیوان وعمل اإلنسان لیستنتج في األخیر أّن وذلك حین عقد

حتى ولو كان عمل الحیوان یبھر عادة فكر اإلنسان بالوعي، بینما ھي خاصیة الالوعي لدى الحیوان 

ائك، والنحلة فالعنكبوت تقوم بعملیات تشبھ عملیات الح<<: في قولھعلیھ اإلنسان العاقل، وھذا ما نص 

لكن الذي یمیز منذ البدایة أقل . تذھل ببنیة خالیاھا الشمعیة مھارة أكثر من مھندس معماري واحد

كما .>>المھندسین المعماریین مھارة عن أمھر النحل، ھو أنھ بنى الخلیة في دماغھ قبل بنائھا في العسالة

بل أنھ یحقق بذلك في نفس الوقت << :نعن تأثیر الشغل في واقع اإلنسافي قولھ واقعیة نستشف حجة 

ھدفھ الذي یعیھ، والذي یحّدد كما لو كان قانونا في طریقة تأثیره، والذي یجب أن یخضع إلیھ إرادتھ، 

بمعنى أّن الشغل عند ،>>...،ولیس ھنا اإلخضاع مؤقّتا، بل أّن العمل یقتضي طیلة المدة التي یستغرقھا

الذھن ھو أیضا یجّسد واقعھ من حیث التأثیر على الطبیعة أو العالم اإلنسان كما أنھ یوجد كفكرة في 

ھر یشھد أّن اإلنسان واع وذو إرادة مّكنتھ الظروف من فرض السیطرة من خالل الخارجي، والظا

واالقتصادي بعد أن كان بعدا ل بعده األخالقي والنفسانيیشتغل بھا العامل، وھنا یأخذ الشغالطریقة التي 

  .ن قبلبیولوجیا م
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بخصوص میزة الشغل لدى وبناء على الحجج والبراھین المقدمة، یتبیّن لنا صحة فكرة ماركس     

اإلنسان، وھو الدلیل الواضح الذي جعل اإلنسان یسیطر على قوى الطبیعة ویخضعھا لصالحھ من خالل 

ة حتى وصل إلى أرقى التأثیر فیھا بمختلف قواه الجسمیة والعقلیة واستخدام اآلالت والوسائل الضروری

صفة معبّرة عن اھتمام اإلنسان بالشغل وقیمتھ السامیة في نفسیتھ، ألنھ یحفظ كرامتھ منزلة، وربما كان 

لكن ونحن نتمّعن في نص . ویصونھا من الضیاع في الوقت الذي یصنع منھ مجده وتقّدمھ الحضاري

ة تقسیم العمل ومحاولة إخضاع المواد نجده قد أخذ الطابع االقتصادي نتیجة تركیزه على ضرورماركس 

، كالبعد االجتماعي والنفسي واألخالقي والسیاسي، الطبیعیة لسلطة إرادتھ، متناسیا بقیة األبعاد األخرى 

أنھ أشار إلى الوقت المستغرق إلنجاز فلكّل ھذه األبعاد نصیب في تحدید مزایا الشغل في حیاة اإلنسان، ثم 

كیفیة التي بھا یحقق اإلنسان إنتاجھ أو تأثیره في المواد الطبیعیة كاستخدام العمل لكنھ لم یخبر عن ال

تعّوض ضعف قواه الجسمیة والذھنیة والتي تزیل عنھ عناء المشقة أثناء العمل مع ربح الوسائل التي 

  .الوقت 

وال فائدة اإلنسان والشغل كعالقة الروح بالجسد، فال حیاة دون شغل ،إذن؛ ھناك عالقة واضحة بین     

وإنما یقاس تطور اإلنسان أو . لصالحھ وصالح بني جنسھمن الشغل دون فائدة أو منفعة یجلبھا اإلنسان 

.ودائم المجتمع بمقیاس اھتمامھ بالشغل من أجل تغطیة حاجاتھ الضروریة في اكتفاء ذاتي 

  .    حل المشكلة: الخاتمة

من بعده البیولوجي فقط، بقدر ما ھو یحمل أبعادا أخرى، في األخیر نستنتج، أّن الشغل ال ینظر إلیھ     

العوائق الطبیعیة في كسب قوت یومھ، ولعّل البعد االقتصادي ھو من ممیزات الشغل في بعد أن تجاوز 

دفاعھ ، وال معنى للحدیث عن الشغل إذا لم نذكر مساھمات ماركس في نظر ماركس الذي رّكز علیھ كثیرا

وتحسین ظروفھ المعیشیة قصد تجسید جل تحقیق إنتاج أفضلأمن لعاملة الكادحة المستمیت عن الطبقة ا

میزتھ ، وھذا ما مھّد لھ إقامة نظام إقتصادي إشتراكي بشكل أفضلتوزیعیة للثروات والمستحقات عدالة 

  .خدمة المصلحة العامة عن طریق تأمیم وسائل اإلنتاج لفائدة المجتمع
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  امتحان البكالوریا التجریبي            :10الموضوع 

  )آداب وفلسفة (                                 
  :عالج موضوعا واحدا على الخیار -   

  : الموضوع األول 

<< :، والقول>>االقتصاد الرأسمالي عالقة اإلنتاج فیھ تقوم على الملكیة الخاصة<< :إذا كان القول    

، موقفین متعارضین وكان >>ستبدال الملكیة الفردیة بالملكیة الجماعیةاالقتصاد االشتراكي یقوم على ا

  كالھما صحیح في سیاقھ ومنطقھ، ویدفعك القرار إلى الفصل في األمر، فما عساك أن تصنع ؟ 

  :الموضوع الثاني 

  كیف ترّد على منطق ھذه األطروحة؟ ،"أصل الریاضیات یعود إلى العقل فحسب " یرى البعض أنّ     

  

  ) :النص(الموضوع الثالث 

وأّما الكالم في الكشف وإعطاء حقائق العلویّات، وترتیب صدور الكائنات، فأكثر كالمھم فیھ نوع <<   

من المتشابھ لما أنّھ وجدانّي عندھم، وفاقد الوجدان عندھم بمعزل عن أذواقھم فیھ، واللغات ال تعطي لھ 

ارف الذي أكثره من المحسوسات؛ فینبغي أن ال نتعّرض داللة على مرادھم منھ، ألنھا لم توضع للمتع

لكالمھم في ذلك، ونتركھ فیما تركناه من المتشابھ، ومن رزقھ هللا فْھَم شيء من ھذه الكلمات على الوجھ 

الشریعة فأْكِرم بھا من سعادة، وأّما األلفاظ الموھمة التي یعبّرون عنھا بالّشطحات الموافق لظاھر

الّشرع، فاعلم أّن اإلنصاف في شأن القوم، أنّھم أھل غیبة عن الحّس، والواردات ویؤاخذھم بھا أھل

تملكھم حتّى ینطقوا عنھا بما ال یقصدونھ، وصاحب الغیبة غیر مخاطب، فمن ُعلِم منھم فضلھ ُحِمل على 

وسلُف المتصّوفة من أھل الرسالة أعالم الملّة، لم یكن لھم حرص على كشف[...]. القصد الجمیل

واالقتداء ما استطاعوا، ومن ُعِرض لھ شيء اإلتباعالحجاب، وال ھذا النوع من اإلدراك، إنّما كان ھّمھم 

من ذلك أعرَض عنھ، ولم یحفل بھ، بل یفّرون منھ، ویرون أنّھ من العوائق والمحن، وأنّھ إدراك من 

ان؛ وعلم هللا أوسع، وخلقھ إدراكات النّفس مخلوق وحادث، وأّن الموجودات ال تنحصر في مدارك اإلنس

أكبر، وشریعتھ بالھدایة أملك، فال ینطقون بشيء مّما یدركون، بل حظروا الخوض في ذلك، ومنعوا من 

یكشف لھ الحجاب من أصحابھم من الخوض فیھ، والوقوف عنده، بل یلتزمون طریقتھم كما كانوا في عالم 

حابھم بالتزامھا؛ وھكذا ینبغي أن یكون حال واالقتداء، ویأمرون أصاإلتباعالحّس قبل الكشف من 

  ).475-474:(المقدمة ، صابن خلدون                                     .>> المرید 

  

  أكتب مقاال فلسفیا تعالج فیھ مضمون النص ؟: المطلوب 
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  :الموضوع األول

االقتصاد << :، والقول>>الملكیة الخاصةاالقتصاد الرأسمالي عالقة اإلنتاج فیھ تقوم على << :إذا كان القول    

، موقفین متعارضین وكان كالھما صحیح في سیاقھ >>االشتراكي یقوم على استبدال الملكیة الفردیة بالملكیة الجماعیة

  ومنطقھ، ویدفعك القرار إلى الفصل في األمر، فما عساك أن تصنع ؟ 

  ــــــــــــــــــ

  :الطریقة جدلیة -*/

  :طرح المشكلة : المقدمة 

یعتبر العمل ضرورة إنسانیة واجتماعیة، وأّي حضارة إنسانیة قامت على وجھ األرض إالّ واستعانت      

بھ؛ فكّل ما في األمر أنّھا قامت على التقسیم االجتماعي للعمل الذي یرتكز على التعاون بین األفراد، ویتّم 

الناس فیزید منافعھم العامة؛ لكن ما أثیر حولھ الجدل على سند من استغالل الطبیعة بما یؤثّر على أحوال

والذي على أثره قامت نظم اقتصادیة فعالة، تارة تمّجد الفرد وتعطیھ الحریة في الملكیة قصد فتح باب 

المنافسة وھذا الموقف یتبنّاه االقتصاد الرأسمالي، وتارة نجد نظاما یعطي األولویة للجماعة في ملكیة 

من أجل إزالة الفوارق الطبقیة ونعني بذلك الموقف االشتراكي، وكال الموقفین قّدم وسائل اإلنتاج 

المبّررات الالزمة كحجة على صحة أطروحتھ، فأّي الموقفین ھو األصّح واألقرب إلى الصواب؟ ثّم كیف 

  لنا أن نشملھما معا في موقف جدید ؟

  .محاولة حّل المشكلة : التحلیل

شریة في بدایة تكوینھا تنتحل شكل االقتصاد البدائي المغلق، أي الذي تكون فیھ كانت المجتمعات الب     

فكانت كّل عائلة مكتفیة ذاتیا بإنتاج كّل ما تحتاج إلیھ من الضروریات، ودون االستعانة بمجھود اآلخرین،

والجلود؛ تعتمد أساسا على استغالل مختلف الموارد الطبیعیة من زراعة وتربیة المواشي،إلنتاج الصوف

لكن مع قدوم الحضارة اإلغریقیة یظھر . ولیس ھّمھا حینئذ سوى إشباع حاجاتھا بصورة بسیطة وتلقائیة 

ألول مرة الفكر االقتصادي كجزء ال یتجّزأ من المجتمع المنظّم في صورة دولة المدینة، وترّكز أساسھ في 

ت المواطنین، فكان لزاما اللجوء إلى النشاط النشاط الزراعي الذي لم یكونوا یساھمون فیھ، فلم یف بحاجیا

التجاري والصناعي على شكل مبادالت سواء عن طریق المقایضة في السلع الضروریة أو استخدام النقود 

ولّما جاء اإلسالم أضفى على الشغل جانبھ اإلنساني األخالقي الذي یحفظ كرامة . لتسھیل العملیة التجاریة 

ثّم أصبح الشغل عبارة عن مجھود یقوم بھ اإلنسان إلرضاء ربھ ومجتمعھ اإلنسان ویصون قیمتھ، ومن

  .بل ویحمل أبعادا نفسیة وسیاسیة واقتصادیة جدیدة أكثر مّما ھو بعد بیولوجي كما كان في العصر القدیم 

یة، الحصول على الثروة اإلنتاج: والمالحظ من خالل ھذا التطور التاریخي للشغل فقد أفرز أثارا منھا    

وظھور مشكلة الملكیة لوسائل اإلنتاج، وكذلك المبادلة وفكرة تقسیم العمل؛ فالمبادلة احتاجت إلى منظومة 

من األفكار والقیم كانت سببا مباشرا في تشّكل بعض المذاھب والنظم االقتصادیة المعروفة، والتي تعمل 

من ھدف مباشر للنشاط االقتصادي، على تحدید طریقة اإلنتاج واالستھالك السائدة، وما یرتبط بھما 
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فثّمة نظام اشتھر في العصر الحدیث، وھو االقتصاد الرأسمالي، . وطریقة أداء االقتصاد داخل الدولة 

حیث ترتبط عالقة اإلنتاج فیھ بالملكیة الخاصة لوسائل اإلنتاج باعتبارھا القاعدة العامة التي تمتّد إلى كّل 

ھذا األساس ھناك خصائص ثالثة یعتمد علیھا ھذا النظام، وھي الملكیة وعلى . مجاالت الثروة المتنوعة

الخاصة لوسائل اإلنتاج، ومنھا المنافسة الحّرة قصد تحسین النوعیة وتقدیم الجودة العالیة، وأخیرا ارتكازه 

  .   على قانون العرض والطلب المعروف 

ج الرأسمالیة؛ إذ تّم االنتقال فیھ من الملكیة إّن شكل الملكیة الخاصة یتغیّر مع تطّور طریقة اإلنتا    

الفردیة نحو ملكیة المجموعات، كما فُسح المجال لكّل فرد حریة استغالل ملكیتھ على الوجھ الذي یروق لھ 

تلقائي، والسماح لھ بتنمیة ثروتھ بمختلف الوسائل، فتصبح السوق كآلیة تنسیق في االقتصاد ذات أداء

الیب االنتاج لھ القدرة على اتخاذ القرار المتعلق بما ینتجھ والكمیة التي یحتاجھا أو والفرد المھیمن على دو

ومن ثّم على الدولة أّن ال تتدّخل حتى ال تعیق . یریدھا، ولھ حق اختیار عدد العمال الالزم استخدامھم

اإلنسان في الحقل النشاط االقتصادي، بل علیھا فقط حمایة الملكیة الفردیة وضمان الحریة باعتبار حریة

  .االقتصادي بمختلف مجاالتھ ھي األساس الذي تنبثق منھ كّل الحقوق والقیم 

لكن االعتقاد بفكرة حریة الفرد في إبداء مواھبھ وعبقریتھ من أجل تحقیق مصالحھ الخاصة والتي     

ان ما یتطلّبھ بدورھا تصّب في خدمة المصلحة العامة؛ تصبح الحریة في ھذا النظام ھي الوسیلة لضم

ثم أّن مبدأ التنافس ھو عامل أساسي للحصول على مردود اجتماعي في أعلى . المجتمع من سعادة ورفاھیة

" آدم سمیث" طبقاتھ، وبھذه الحقوق والقیم یتحقّق المجتمع اإلنساني المزدھر في زعم مؤّسسیھا أمثال 

نتقادات وّجھت لھذا النظام االقتصادي غیر أّن ثمة ا.>>دعھ یعمل أتركھ یمر<< : الذي صّرح قائال

عامل القیمة التبادلیة؛ حیث یضطر صاحبھا إلى التنازل عن جزء من القیمة التي خلقھا وھذا ما یعرف ل

وفي المقابل نجد عملیة التوزیع . وألجلھا یقوم الصراع بین الطبقة المالكة والطبقة العاملة. بفائض القیمة

أّن الحریة التي دعت إلیھا الرأسمالیة مجّردة من كّل القیم الخلقیة والروحیة، لھا طابع فردي استغاللي، ثم 

لضمان مصلحة المجتمع بل یمكن االستغناء عنھا عن طریق توفیر الحریات تھافھي ال تعترف بضرور

، وتبقى فال یتحّدد اإلنتاج بمقدار الحاجة إلیھ، بل بحاجة الراغبة الملّحة إلى المال".. األساسیة لألفراد 

الحاجات الرئیسیة في الحیاة عطشى ال تروى، بینما یتمتّع أصحاب األموال بمتع فائضة زائدة فال تحّل إالّ 

  ".الحاجات التي یدفع ثمنھا، وتزید في دخل المتمّولین وفي ذلك من الظلم ما فیھ 

القتصادي في مرحلة ما ساد الصراع بدل روح التعاون والتكافل، ونتج عن ھذا النظام االسبب لھذا     

بشتى الوسائل؛ فظھرت بذلك بال إنسانیة یعوزه التّكالب على المادة والجشع في تحصیل الثروةامجتمع

كارل ماركس" الطبقیة، مّما أّدى إلى ظھور االقتصاد االشتراكي كخصم عنید، بقیادة مؤّسسھ 

K.Marx)1818-1883الیة تحمل في طیاتھا بذور فنائھا إّن الرأسم<< :الذي قال عبارتھ الشھیرة،)م<< ،

ومن ھنا قام بتھدیم التناقضات القائمة في المذھب االقتصادي الرأسمالي، قصد إزالة الطبقیة واستبدال 

الملكیة الفردیة بالملكیة الجماعیة لوسائل اإلنتاج باسم تأمیم وسائل اإلنتاج لصالح الطبقة الكادحة، وتعني 
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وسائل اإلنتاج على نحو یمكن من استخدام الموارد اإلنتاجیة استخداما یحقّق بذلك سیطرة الجماعة على 

مصلحة غالبیة المجتمع، ومن ثّم یصبح األصل في اإلنتاج االشتراكي أنّھ إنتاج یتكیّف وفقا للحاجات 

  . الضروریة للمجتمع عوض تلبیة حاجات الفرد المرتبطة بقدرتھ الشرائیة كما ھو الحال في الرأسمالیة

نالحظ إذن؛ ثّمة اختالف بین المذھب الرأسمالي والمذھب االشتراكي من خالل نظرتھما للفرد       

والمجتمع، فاألول مذھب فردي یقّدس المواھب والقدرات ویقّر بمبدأ التفاوت الطبیعي، أما الثاني فھو 

یكّرس روح االتّكال، مّما مذھب جماعي یقتل في الفرد روح المبادرة الفردیة وتعیق تفتّح المواھب، كما 

والواقع أّن كلیھما یعتمد على نزعة ذاتیة وأنانیة، بنظرة . سبب ظھور مشكل البیروقراطیة أو المحسوبیة

مادیة مع إھمال للقیم األخالقیة بحجة أّن التطور االقتصادي محكوم بقوانین ضروریة ال حاجة فیھا لمثل 

في ھذین النظامین ھو الذي یقودنا إلى محاولة البحث عنھ في ھذه القیم، واالبتعاد عن األساس األخالقي

وأولى ھذه . المذھب االقتصادي اإلسالمي الذي یتألف من قواعد أساسیة تتحّدد وفقا لھا محتواه المذھبي

القواعد مبدأ الملكیة المزدوجة الذي یقّرر صورة الملكیة الخاصة التي تعمل بشرط خدمة المصلحة العامة، 

با والغّش واالحتكار، والدعوة من جھة أخرة نحو التطّوع لك منع بعض اآلفات االجتماعیة كالرّ ومثال ذ

  . والتعاون وفتح باب البّر واإلحسان

ذه الصور من الملكیة تسمح لألفراد بممارسة حریاتھم ضمن نطاق القیم التي تجعل منھا أداة خیر ھف     

المجتمع اإلسالمي من خالل أثاره العظیمة التي تجلّت في منح لإلنسانیة كلّھا، مّما انعكس ایجابیا على

كما كفلت . النفس البشریة رصیدا روحیا تغمره مشاعر العدل والرحمة ودفع بوادر الظلم والفساد منھا

أَِطیعُوا یّا أیَُّھا الذیَن آَمنُوا أَِطیُعوا هللاَ وَ :( الشریعة مبدأ إشراف ولي األمر على النشاط العام في قولھ تعالى

ُسول َوأُولِي األَْمِر ِمْنُكمْ  ، فدّل ذلك بوضوح على أّن السلطة العلیا لھا حق الطاعة والتدّخل، لحمایة )الرَّ

. المجتمع وتحقیق التوازن والعدالة االجتماعیة التي ترتكز في االقتصاد اإلسالمي على التكافل االجتماعي

العملیة كضرورة من الناحیة الخلقیة، وكما أّن الوسائل التي بھا وبذلك فھو اقتصاد أخالقي ینظر إلى القیم 

تتحقّق الغایات لیست مجّردة عن الدافع الخلقي؛ فاإلسالم بھذا المعنى ال یقتصر في مذھبھ االقتصادي على 

ى فاالقتصاد اإلسالمي یھدف إل. تنظیم الوجھ الخارجي للمجتمع، وإنّما ینفذ إلى أعماقھ الروحیة والفكریة 

ترقیة اإلنسان روحیا ومادیا، لكن ابتعاد المجتمع المسلم منذ أمد بعید عن االجتھاد في تطویر االقتصاد 

اإلسالمي قلّل من أھّمیتھ في الواقع المعیش جّراء سوء تطبیقھ بالشكل الذي یلیق بعظمة مبادئھ وتسامي 

  . انیا منّزھا عن الخطأ والنسیانمقّوماتھ كونھ منھجا ربّ 

  .حل المشكلة : ة الخاتم

الحاجیات على مجّرد توفیریتبیّن لنا في األخیر أّن العمل باعتباره نشاطا إنسانیا ال یقتصر      

المادیة،استطاع بفضلھ اإلنسان أن یسّخر الطبیعة لخدمتھ كبعد بیولوجي، باإلضافة إلى حملھ ألبعاد أخرى 

ص من األنانیة، ویسّخره وسیلة إلبعاد القلق واآلفات كونھ یھدف إلى التحّرر من العوائق الذاتیة، والتخلّ 

االجتماعیة، مّما یجعل البعد االجتماعي خاصیة أساسیة لھ إلى جانب البعد األخالقي الذي یصون كرامتھ 
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ناھیك عن البعد السیاسي واالقتصادي بنسبة كبیرة وھو ما یفّسر لنا جدل األنظمة االقتصادیة في طرحھم 

  . بّر بحّق ذروة اھتمامھم بقیمة العمل كخاصیة إنسانیةالفلسفي التي تع

نستنتج إذن؛ إّن العمل مجھود یقوم بھ اإلنسان بوعي منھ باألسباب والنتائج، في إطار اإللزام الخلقي      

واالجتماعي وذلك من أجل تحقیق أمر نافع للفرد والجماعة، وبھذا المعنى یكون وسیلة لرقي اإلنسان 

  . كس تطّوره االجتماعي واالقتصاديوي، فضال عن أنّھ یعالمادي والمعن

  ــــــــــــــــــ

  ،"أصل الریاضیات یعود إلى العقل فحسب " یرى البعض أّن   :الموضوع الثاني 

  كیف ترّد على منطق ھذه األطروحة؟ -                                       

  ـــــــــــــــــ

  .طریقة استقصائیة بالرفع

  .طرح المشكلة : المقدمة   

تتمیز الریاضیات عن باقي العلوم األخرى في كونھا تستمد موضوعھا من التصورات الذھنیة       

اإلنشائیة لقضایا مجّردة تتعلق بالمقادیر الكمیة في حین أن العلوم األخرى تقوم على وصف األشیاء 

ات ال تبحث في موضوعا تھا من حیث ھي معطیات وھذا یجعل الریاضی. الواقعیة الحسیة الموجودة فعال

حسیة بل من حیث ھي رموز مجردة مجالھا التصور العقلي البحث فإذا كان مدار البحث الریاضي ھو 

المفاھیم أو المعاني أو الرموز الریاضیة، فھل ھذه المعاني أشیاء ذھنیة من ابتكار العقل ال غیر؟ أو بمعنى 

ھل ترتّد كلّھا إلى مدركاتنا لي خالص ال صلة لھا بالتجربة الواقعیة؟ ھل الریاضیات إبداع عق: آخر

الحّسیة، وإلى ما استخلصناه من انطباع في أذھاننا من صور حّسیة ؟ أم تعود في حقیقتھا كصناعة مجّردة 

  إلى العقل الخالص ؟ ألیس للتجربة تأثیر في وجودھا ؟

  .محاولة حل المشكلة : التحلیل 

تجاه األول منھم العقلیون أنّھ بإمكاننا بلوغ المعرفة الیقینیة بواسطة االستدالل العقلي یرى اال       

فطبیعة العقل بالذات، یحتوي على  مبادئ أولیة أو أفكار فطریة . الخالص دون اللجوء إلى معطیات حّسیة

عن أحكام العقل في سابقة للتجربة الحّسیة، میزتھ األساسیة البداھة والوضوح، وبالتالي كل ما ینجّر 

وما یؤّكد ذلك ھو حصر . القضایا ، یعّد ضروریا ومطلقا، وھكذا فعلم اإلنسان منبعھ الوحید ھو العقل ذاتھ

موضوع الریاضیات في أنھا جملة من المفاھیم الكمیة المجّردة، استنبطھا الذھن من مبادئھ األولیة دون 

دئ قبلیة سابقة للتجربة، لتكون كأدوات في حصول ففي الذھن، توجد مبا. الرجوع إلى الواقع الحّسي

  .المعرفة الیقینیة 

المطلقیة والضرورة، : فإذا تصفّحنا مثال، تلك المعرفة الیقینیة ال شك بأنّھا تتّصف بممیزات منھا      

ومن. وتتعذر في غیرھا من العلوم التجریبیة. والكلیة، وھى ممیزات خالصة تنفرد بھا المعرفة الریاضیة

ثمة، فإّن المفاھیم الریاضیة نابعة من العقل وموجودة فیھ قبلیا، فھي بذلك تكون مستقلة تماما عن اإلدراك 
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المكان الھندسي والخط : ومن المعاني الریاضیة العقلیة نرى منھا. الحّسي القائم على التجربة الواقعیة

دّل داللة قاطعة على أنھا غیر مستمدة من المستقیم ومفاھیم العدد والالنھائي واألكبر واألصغر وغیرھا، ت

  .المالحظة الحّسیّة، بل صدرت من العقل وحده ومن نتاجھ اإلبداعي 

" ، والذي أعطى)م.ق347-427(أفالطونومّمن دافع عن ھذا االتجاه، ھناك جملة من الفالسفة أمثال      

المعطیات الریاضیة التي ھي ثابتة األولویة للعقل الذي كان في نظره على علم بسائر الحقائق، ومنھا 

وأزلیة بمثل المستقیم والدائرة والتعریف الریاضي، لكنھ عند مفارقتھ لھذا العالم نسي أفكاره، فكان علیھ 

، فیرى أّن المعاني الریاضیة، )م1650-1596(دیكارت" أما الفیلسوف الفرنسي.أن یدركھا بالذھن وحده

نظرا الشتراكھم " أعدل قسمة بین الناس " لیقین، حیث جعل العقل ھي أفكار فطریة، تتمیّز بالبداھة وا

  .جمیعا في العملیات العقلیة 

القضایا الریاضیة من جھتھ الدعامة األساسیة لكّل ) م1804-1724(كانط" ویعّد الفیلسوف األلماني       

وباعتبار المكان والزمان معرفة حّسیة، بدلیل العالقات الثابتة التي تتجلّى بین األشیاء المحسوسة، 

فلیست المفاھیم الریاضیة في . مفھومان مجّردان طبیعتھما األولیة تجعلھما یتّصفان بالضرورة المطلقة

نظره مستمدة أصال من التجربة الحّسیة، وإنما ھي تجریدات مستقّرة في الذھن قبل التجربة ، وإذا كان 

  ة ھي بالفعل مستقلة عن المعطیات الحّسیة ؟فھل ھذا یعني أّن القضایا الریاضیاألمر كذلك؛ 

أّن المبادئ " مل. ستیوارت.ج " و " ھیوم" و " لوك" یرى الحّسیّون والتجریبیون وعلى رأسھم      

والمفاھیم الریاضیة قد نشأت من العالم الواقعي الذي ھو مصدر المعرفة، ومن ثم كانت المفاھیم العقلیة 

یة، فال توجد في نظرھم أفكار قبلیة مستقلة عما تمّده الخبرة والممارسات صادرة من إدراكاتنا الحسّ 

. }}ال یوجد شيء في الذھن، ما لم یوجد من قبل في التجربة {{ :والتجارب، وفي ھذا السیاق یقولون

إّن القضایا الریاضیة التي ھي من األفكار المركبة، لیست سوى مدركات بسیطة ھي {{ :ویقولون أیضا

؛ ومثالھم في ذلك، أّن الطفل الصغیر، یدرك العدد مثال، كصفة }}ن تعمیمات، مصدرھا التجربة عبارة ع

  . لألشیاء، وأّن الرجل البدائي  یستخدم أثناء العّد الحصى أو العیدان أو أصابع الیدین وغیرھا 

ا موضوعھا الكم فتاریخ العلم یقّر بأّن الریاضیات قد مّرت مرحلة تجریبیة قبل أن تصبح علما عقلی   

لكن ھل تعتبر التجربة منبعا .المجّرد، كالھندسة مثال، فھي أقرب إلى التجربة أكثر من الحساب والجبر

  للمعاني الریاضیة، وھل ما یراه العقلیون أنّھا ال تمّت صلة بالواقع ؟

  .حل المشكلة : الخاتمة 

د لعالم مثالي للمعاني الریاضیة في غیاب وعموما، فإّن العقل والتجربة مرتبطان ومتالزمان، فال وجو   

والحقیقة أّن . العالم الخارجي، وال وجود لألشیاء المحسوسة في غیاب الوعي اإلنساني وبمعزل عن العقل

المعاني الریاضیة لم تنشأ دفعة واحدة، وأّن فعل التجرید أوجدتھ عوامل موضوعیة حّسیة، و لكون 

یخھا یخبرنا بانصرافھا عن المحسوس ومتّجھة نحو اإلغراق في الریاضیات ھي صناعة مجردة فإّن تار

  .التجرید أكثر فأكثر 



83

  ):النص ( الموضوع الثالث 

  ـــــــــــ

  .طرح المشكلة: المقدمة 

قد یدور في خلد المتأمل من أسئلة تتعلّق بالتصوف طریقا ومنھجا اتخذه أصحابھ للوصول إلى غایة       

ا كان العالم انعكاسا للحقیقة اإللھیة، وكانت األشیاء كاملة وجمیلة وصافیة كبرى ھي كشف المطلق، ولم

فإّن روح اإلنسان انبثاق من هللا كانبثاق . وإن اختلفت درجاتھا في ذلك بنسبة قربھا أو بعدھا عن مصدرھا

معھ، الشعاع من الشمس، وھي غیر مستقرة ودائمة الشوق والمجاھدة رجاء أن تعود إلى مصدرھا فتتّحد 

ولممارستھ كتجربة ذوقیة، ال بد للمتصّوف أن . وال یتّم ذلك إالّ بالحّب الذي نجده في القلب ال في العقل

یربّي نفسھ على حّب المطلق والتأّمل فیھ فینقطع عن الدنیا ومشاغلھا، ویتخلّق بأحسن الصفات التي تزیده 

ات متعددة مرّحبا فیھا بما یالقیھ من عناء قربا من هللا تعالى، ویمضي صاعدا إلى المحبوب لیعبُر درج

إالّ أّن ھذا االعتقاد زاغ الطریق لیتحّول إلى صراع دائم إلثبات . العتقاده أّن ھذا یھون في سبیلھوسھر

مصداقیة التصّوف نتیجة ولوج بعض االنحرافات والبدع التي أبداھا ابن خلدون من خالل ھذا النص 

لماذا یعتبر التّصّوف شبھة ومطعونا : الكشف الصوفي، وھنا یطرح السؤالخاصة إذا تعلّق األمر بمسألة 

ھل الكشف عند المتصّوفة مؤّسس على : فیھ من الوجھة الشرعیة في نظر ابن خلدون؟ وبعبارة أدق

  أسانید كافیة من العقل والّشرع ؟

  .محاولة حّل المشكلة : التحلیل

عن طریقة الكشف التي یتخذھا المتصوفة كمنھج ممیّز من خالل ھذا النص یستھل ابن خلدون حدیثھ    

ومع ذلك فھم یّدعون إعطاء حقائق علویة أي غیبیة، إالّ أّن وضعھم ھذا یثیر الشبھ في غالب كالمھم 

المتعلّق بالوجدان الذي یقود بما یتضّمنھ من انفعال وذوق إلى إدراك الكشف األسمى بوصفھ ذلك المطلق 

علم بما أوتي من تمحیص وتنقیب، ألنّھ ببساطة یضع المقّدس مباشرة في متناول الذات الذي ال ینفذ إلیھ ال

وإذا كانت ھذه الذات ال تصل . دون وسائط، كحدس روحي ھو من مقتضیات الذوق والكشف الضروریة

ستمتاع إلى المطلق، فإنّھا بنسبیة تذّوقھا وإحساسھا الوجداني المرھف تستطیع الظفر بالسعادة والنشوة واال

كما لم یكن في وسع اإلنسان أن یظفر بھا في غیرھا من المجاالت، بحیث فاقد الوجدان عندھم یكون 

بمعزل عن أذواقھم في كشف الحقائق الغیبیة، بمعنى من المعاني أّن الكشف یعبّر عن مرحلة متقدمة من 

تصوف ما ال یراه غیره من االستغراق الروحي حیث تزول فیھا الحجب والحواجز الحّسیة لیرى فیھا الم

وبالتالي یحّذر ابن خلدون من مغبّة " . الحضرة اإللھیة " الحقائق المغیبة، وقد یصل في آخرھا إلى 

الخوض في تفاصیل طریقة الكشف عند المتصّوفة المنحرفین والتي تبدو غامضة ومبھمة یصعب على 

ل النیّرة للتنبیھ وفضح أسلوبھم األعمى، الجمیع فھمھا بینما ستقتصر حیثیات طقوسھم على أولي العقو

وبالتالي ینبغي أن ال نتعّرض لكالمھم المشبوه، ونتركھ فیما تركناه من المتشابھ كما أورده مفكرنا في ھذا 

  . النص 



84

نفھم من كالم ابن خلدون أّن طریقة المتصّوفة المنحرفین ھي منافیة للشرع في أغلب الحاالت، وذلك   

لفاظ الموھمة التي یعبّرون عنھا بالّشطحات التي ھي عبارة عن سلوكات وأقوال حین یستخدمون األ

في التعبیر عن فرط " أنا هللا وهللا أنا:" المتصّوفة الشاذة والغریبة في آن واحد؛ مثل قول شیخھم الحالج 

1191–1153( حتّى وصلت عند شھاب الدین الّسھروردي المعروف بشیخ اإلشراق. اتحاده با بالحلول

حیث قامت فلسفتھ عن طریق تأثره بروحیات أبي حامد الغزالي والحلولیون، إذ یحّدثنا عن حضور ،)م

األنوار في قلبھ عند ارتقائھ إلى عالم الحضرة اإللھیة، وبالتالي تضئ في قلبھ شموس وأقمار، فتتكشف 

ذاتھ واضمحالل كیانھ اإلنساني مع األنوار الّربّانیة في بصیرة الصدق، وفي ھذا تكون غیبة الصوفي عن

  . سطوة نور التجلّي اإللھي 

،الذي یرى أّن )م1240–1165(ثم تزّعم ھذا االتجاه المفكر الّصوفي األندلسي محي الدین بن عربي      

هللا مصدر الوجود؛ فوجوده عین ذاتھ، وأنّھ یتفّرد بالوحدانیة والتّمیّز عّما خلق، وأنّھ یخرج عن دائرة 

وھو على عكس رأي الفالسفة الذین قالوا . اإلحساس والوھم، لكنّھ في الوقت عینھ ھو وما خلق شيء واحد

أّن الذي نراه من األشیاء الثابتة التي كانت منذ األزل ھي الموجودات، ولّما كان اإلنسان العادي عاجز عن 

 عن طریق المجاھدة والریاضة إدراك ماھیة هللا، كان حینھا المتصّوف العارف الذي ینظر بعین هللا

، كان . والكشف ھو وحده الذي یعي حقیقة هللا، فال شيء إالّ هللا وحسب وانطالقا من توحّد العارف با

  .القول بوحدة الوجود 

فھذا األمر أنكره كّل فقھاء اإلسالم وطرحوه وحّذروا منھ، وھذا ما یؤاخذھم علیھ أھل الّشرع، ثم    

نصاف في الحكم على ھؤالء القوم، أنّھم یّدعون رؤیة الغیبیات المفارقة لعالم الحّس یضیف لنا معیار اإل

  .دون غیرھم، وما یِرُدھُم ویؤثِّر فیھم أثناء غیبوبتھم واستغراقھم وبعدھم عن الواقع المحسوس

حابة رضوان ویقّدم لنا ابن خلدون مقارنة بین ھؤالء المنحرفین وبین سلُف المتصّوفة األوائل من الص     

هللا تعالى عنھم، فھم أعالم العقیدة، بحیث لم یكن لھم حرص على كشف الغیبیات ولم یسألوا عنھا، إنّما 

كان ھّمھم االتّباع واالقتداء بسنة رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ما استطاعوا، ومن ُعِرض لھ شيء من 

شيء ال یعرفونھ، بل منعوا الخوض فیما لیس أمر الغیب أعرَض عنھ إلى درجة الفرار منھ، فال ینطقون ب

لھم بھ علم، وإنّما یلتزمون طریقتھم في اتِّباع السنّة الشریفة واالقتداء بأسوة نبیّھم الكریم، ویأمرون 

  .أصحابھم بالتزامھا؛ وھذا ھو حال الُمرید للحقیقة

لشبھات في معظم كالمھم وھكذا كان رّد ابن خلدون على المنحرفین من المتصوفة ، حین كشف عن ا    

من خالل شطحاتھم التي یؤاخذھا أھل الشرع وذلك عكس ما ذكره عن سلوك السلف في التصّوف ، فھذه 

حجة عقلیة منطقیة تدّل على أّن االنحراف في العقیدة یؤدي حتما إلى ظھور البدع واألفكار الموھمة التي 

تحاد با تعالى والكشف عن الغیبیات ، وھذا ما ال یظن أصحابھا أنّھم سیبلغون الحقائق المطلقة وھو اال

  .یقبلھ عقل اإلنسان الّراشد 
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لكن ھذا ال یعني إنكار التصّوف النقّي نتیجة ما لقیھ من التباسات وشبھات ، بل سیبقى الطریقة المثلى     

انتھاج منھج في الظفر بالسعادة الروحیة التي یتسامى بھا المرء عن المادة وتحریر النفس عن طریق 

الزھد حیث أّن النفس البشریة إذا نالت الغبطة العلیا في حیاتھا كان أسمى أحوالھا أن تبقى عاشقة مشتاقة 

وربما ھذا ما أراده ابن خلدون للتصّوف أن یكون على منھج السلف الصالح، وبأسس . دائما وأبدا لخالقھا

ن طریقة الكشف فھي لیست من الشرع في صحیحة قائمة على العقل والشرع دون رفضھا كلیة؛ أما ع

أصحابھا، وذلك قیاسا لما كان علیھ التصّوف في زمن الصحابة رضوان هللا علیھم نظره مھما كان مبّرر

  . أجمعین 

  

  .حل المشكلة : الخاتمة 

في األخیر نستنتج ، بأّن ابن خلدون من خاللھ نصھ ھذا استطاع إلى حّد بعید الوصول إلى توضیح     

وك  المتصوفة المنحرفین، وھو االّدعاء بأنّھم أھل الكشف للغیبیات، وفي ذلك خلل في عقیدتھم مّما نجم سل

ذة، وبالتالي حصل الفساد والفتن التي أثارتھا أفكارھم من شبھات وعنھ ظھور البدع واالنحرافات والشع

  .وأباطیل تتنافى مع منھج التصّوف الصحیح 
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  امتحان البكالوریا التجریبي            :11الموضوع 

  )آداب وفلسفة (                               

  :عالج موضوعا واحدا على الخیار -   

  : الموضوع األول 

: ؛ وثانیھما )إعطاء كّل ذي حق حقّھ: (لننظر في تعریفین للعدل أولھما ینسب إلى سقراط بأنّھ     

وطلب منك أن تزیل ھذا التعارض،فما ). الفرد لواجبھ، وامتالكھ لما یخّصھأداء: (ألفالطون على أنھ

  عساك أن تصنع ؟

  

  :الموضوع الثاني 

  .>> الّزھد ترك ما یشغلك عن هللا << : أثبت صحة األطروحة القائلة    

  

  ) :النص(الموضوع الثالث 

لالنا والعالم، إذا یوجد حّد ثالث ال تخفى أھمیتھ، : لمتقابلینإّن حقیقة اللغة ال تتوقّف عند اإلحاطة بھذین الحّدین ا<<     

فأنا أتكلّم ألنّي لست وحیدا، وحتى حینما أتكلّم مع ذاتي، كما في حالة المناجاة . الذي أتوّجھ إلیھ بكالمي" اآلخر"وھو

  .}...{الباطنیة فإنّي أعّد ذاتي بوصفھا آخر

بدائیة، على امتداد األنا الشخصي خارج الذات، فحین یضحك المولود الصغیر،أو إّن اللغة تثبت، منذ تكّون أشكالھا ال     

ومن ھنا فوجود اإلنسان لیس . ینتقل بسرعة من الضحك إلى البكاء، فإنّھ یتوّجھ بذلك إلى من یحیط بھ طالبا حاجة ما 

نھایة مطلقة، واآلخر لیس نتیجة متمركزا على الذات وحدھا، بل أّن محدودیة الجسم، وإن وضعت حّدا فاصال، ال تمثّل

  .تحصل بالخبرة واالستدالل بقدر ما ھو شرط وجود اإلنسان ذاتھ

إّن وعي اإلنسان بواقعھ یقتضي اإلقرار بتعّدد األفراد، وكذا بال مركزیة الوجود، وقد اتّضح ذلك منذ أولى أطوار حیاتھ     

خرین، وال یتّم لھ ذلك إالّ من خالل مشاركتھ في التظاھرات حینما كان یتعّذر علیھ التعّرف على نفسھ مستقال عن اآل

المعیشیة الكبیرة لقبیلتھ، فال یضع ذاتھ مقابل اآلخرین، بل مع اآلخرین بفضل إدراكھ إّن التّواصل اللغوي ال یقوم بواسطة 

تضطلع اللغة في جوھرھا وبناء على ھذا،. فرد واحد، وإنما بین أفراد كثیرین، فحیثما وجدت لغة وجدت عالقات بینیّة

بوظیفة تمتین عرى التواصل وتعزیز العالقات بین األفراد في سعیھا إلى االستمراریة والتطّور، بما یجعل ھذا التواصل 

  .>>بمثابة وجود ھو الوجود الحق 

- 43: الكالم، ص: من كتاب)م1912ھو باحث فرنسي معاصر من موالید (Georges gusdorf--جورج غوسدورف 

45-46.  

  

  أكتب مقاال تعالج فیھ مضمون النص ؟: المطلوب
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  : الموضوع األول 

: ؛ وثانیھما )إعطاء كّل ذي حق حقّھ: (لننظر في تعریفین للعدل أولھما ینسب إلى سقراط بأنّھ     

وطلب منك أن تزیل ھذا التعارض،فما ). أداء الفرد لواجبھ، وامتالكھ لما یخّصھ: (ألفالطون على أنھ

  اك أن تصنع ؟عس

  ـــــــــــــــــــ

  :طریقة جدلیة 

  .طرح المشكلة : المقدمة

ترتبط فكرة العدل كما ھو معروف بأحقیة الحق وأداء الواجب لكّل فرد یعیش مع غیره؛ لكن إذا       

ھ نظرنا للمسار التاریخي لمفھوم للعدل سنجد عدم االتفاق على تصّور محّدد لھ؛ كأن یفھمھ البعض على أنّ 

. ، وما إذا كان العدل كلیھما"أداء الفرد لواجبھ، وامتالكھ لما یخّصھ" ، أو"إعطاء لكّل ذي حّق حقّھ" 

ھل الحّق یتقّدم على االلتزام : لھذا السبب بالذات ظلّت المسألة مفتوحة للنقاش حول اإلقرار باألسبقیة

أّن الفرد یقوم بواجبھ مقابل ما ینالھ؛ ومن بالواجب من أجل تجسید العدل أم أّن الواجب یسبق الحّق، بحكم

فأیّھما : ثّم نجد أنفسنا أمام مشكلة محوریة وھي إمكانیة الفصل بین الحقوق والواجبات، ثم إذا كان كذلك 

  نرفض وأیّھما نقبل بھ كتعریف صحیح للعدل ؟ ثم ھل بإمكاننا الجمع بین التعریفین والتوّسط لھما ؟ 

  .لمشكلة محاولة حل ا: التحلیل 

ھناك مفھوم متداول حول العدالة بوصفھا إعطاء الحقوق أكثر من ارتباطھا بالواجبات، بمعنى أّن       

فمن باب . العدالة جاءت لتقّدم الحقوق على الواجبات كترتیب منطقي یتماشى مع الوضع االجتماعي القائم

نھ معطى یالزم الوجود اإلنساني، وبالتالي أسبقیة الحّق على الواجب یقّر بھ فالسفة القانون الطبیعي، كو

فحق الفرد سابق لواجب الدولة من منطلق أّن القانون الطبیعي سابق لنشأة الدولة؛ ثم أّن الحّق ھو بمثابة 

الحق في الحیاة، والحریة، واألمن، : حاجات بیولوجیة یتوقّف علیھا وجود الفرد، واألمثلة كثیرة، أھمھا

لما كان اإلنسان قد ولد كما لھ حق كامل في الحریة << :في قولھ" جون لوك" ا والملكیة، ویلّخصھا لن

  .>> وفي التمتّع بال قیود بجمیع حقوق ومزایا قانون الطبیعة، على قدم المساواة مع أّي شخص آخر

أما من منظور القانون الوضعي، فحّق اإلنسان أولى من كّل شيء، ودلیل ذلك یتوّضح في إعالن      

م، ضف إلى ھذا قیام منظمات دولیة استمّدت قوانینھا من فالسفة القانون 1789وق اإلنسان سنة حق

الطبیعي، حیث أعطت األھمیة للحقوق على حساب الواجبات، وھو بالفعل ما جاء في المادة الثالثة من 

اإلنسان ھدف كّل جماعة سیاسیة ھو المحافظة على حقوق"إعالن حقوق اإلنسان التي نّصت على أّن 

  ".الطبیعیة التي ال یمكن أن تسقط عنھ، ھذه الحقوق ھي الحریة والملكیة واألمن، ومقاومة االضطھاد 
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لكن اإلقرار بحقوق الفرد مع تجاھل الواجبات ال یقبلھ منطق عاقل؛ فقد یؤّدي إلى اإلخالل بتوازن      

تعني حقوق األقویاء بدل حقوق الضعفاء، على الحیاة؛ كما أّن الدفاع عن حریة الفرد في ملكیة ما یشاء، قد 

  . اعتبار أّن الملكیة مقتصرة على طبقة معینة تحتكر وسائل اإلنتاج لخدمة مصالحھا على حساب المجتمع

ثم أّن القوانین الوضعیة لم تكتفي بإعطاء الحقوق ومنع أداء الواجبات، فالحق دائما یالزمھ واجب،       

لواجبات في أّي مجتمع سیؤّدي إلى احتدام الصراع نتیجة تضارب المصالح، ألّن طغیان الحقوق على ا

لذلك ظھر اتجاه آخر یعطي األولویة للواجب في تبریر الحق . فینعكس ذلك سلبا على نظام حیاة الجماعة

  عساه یصل إلى الحل األنسب للمشكلة المطروحة، فكیف یبّرر لنا ذلك ؟

أّن أولویة )مKant)1724-1804-إیمانویل كانط"ا الفیلسوف األلماني ترى الفلسفة العقلیة وعلى رأسھ   

تقدیم الواجب على الحق ھو مقتضى عقلي؛ یدّعمھ في ذلك مبدأ األخالق القائم على فكرة الواجب لذاتھ مّما 

ي ینالھ یبّرر أسبقیتھ على الحقوق، حیث یكون السلوك اإلنساني بدافع اإللزام وعدم اإللتفات إلى المقابل الذ

فإّن الواجب أمر مطلق منّزه عن كّل غرض مادي، بل ھو غایة ولیس وسیلة؛ " كانط " من الفعل؛ فحسب

  .فالصانع مثال، الواجب علیھ أن یتقن صنعتھ بغض النظر عن نیلھ ثناء الناس كحق مقابل ھذا اإلتقان 

–A.Comte(كونتوجستأ"كذلك نجد أولویة الواجب على الحق كمقتضى وضعي، یسانده موقف       

القاعدة التي یعمل " صاحب النزعة الوضعیة، حیث یرى في فكرة الواجب على أنّھا)م1798-1857

بمقتضاھا الفرد، وتفرضھا العاطفة والعقل معا، ومن الواجب أن نعمل ما نعترف بأنّھ أنسب شيء إلى 

فكّل .... ستبعد من القاموس السیاسي طبیعتنا الفردیة واالجتماعیة، لذلك ففكرة الحق یجب أن تختفي وت

  " .فرد لھ واجبات یجب أداؤھا، ولیس لإلنسان أي حّق بالمعنى الصحیح لھذه الكلمة 

وھذا الطرح الثاني ألسبقیة الواجب على الحق لم یسلم من النقائص كسابقھ في إعطاء األھمیة للحق      

بأنھ یھّدم " أوجست كونت " أو " كانط " ھ سواء على حساب إھمال الواجب؛ إذ نلمح في الطرح الذي قّدم

العدالة من أساسھا، كونھ ینكر الحق كمقّوم أساسي لتحقیق العدالة واالعتراف فقط بالواجب دون مقابل، 

ثم أّن عمل الفرد والواجب الذي یؤّدیھ ینتظر مقابال أو . وھنا یستحیل علینا تصّور عدالة تغیب فیھا الحقوق

  .  البشریة؛ وكذلك ال نكاد نجد تشریع وضعي یفرض الواجبات ویھمل الحقوقحقّا في الطبیعة

حتى نكون منصفین في فصل األسبقیة بین الحقوق والواجبات، خصوصا بعد أن أثبتنا أھمیة كّل منھما،    

ذي بحیث ال یمكننا إنكار أحدھما واإلقرار باآلخر؛ نقول أّن ھناك حال ثالثا یسعى للجمع بین إعطاء كلّ 

  . حّق حقّھ مع أداء الواجب وااللتزام بھ، وفي ذلك تجسید للعدالة الحقّة التي ننشدھا ونطلبھا

  .حّل المشكلة : الخاتمة 

نقول في األخیر؛ أّن تجسید العدالة على أرض الواقع یستحیل وجودھا دون تكامل حقوق الفرد مع      

الغیر، كما أنّھ من الناحیة العملیة یقوم ھذا األخیر واجباتھ، أي كّل ما ھو حق للفرد یعتبر واجبا على 

لكن من الناحیة المنطقیة تمثّل صورة . بواجبھ مقابل حق ینالھ بدل اإلكتفاء بطلب الحّق وإھمال الواجب

العدالة في ترتیب الحق وتقدیمھ على الواجب، ألنّھا حقیقة الحقائق أن یتمتّع الفرد بالحقوق الضروریة 
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ھ على أداء الواجب، وإالّ توقّعنا اإلخالل في تطبیق العدالة فتنطمس بذلك معالمھا لتكون حتّى یعین نفس

الحیاة مجّرد عبث ال معنى لھا، أو قل أنّنا سنعیش رحمة قانون الغاب، وذلك محال أن ینطبق على كائن 

  .  عاقل اصطفاه هللا على سائر المخلوقات لیكون سیّدھا 

  ـــــــــــــــ

  :لثانيالموضوع ا

  ؟ >> الّزھد ترك ما یشغلك عن هللا << : أثبت صحة األطروحة القائلة    

  ــــــــــــــ

  :الطریقة استقصائیة بالوضع 

  .طرح المشكلة : المقدمة 

لم یطلق مصطلح الّصوفیة على جماعة محّددة إالّ في أواخر القرن الثاني للھجرة، حیث كان في       

لوك یتطّور ویزید أنصاره إلى أن تأّصل كمذھب أو نظریة أضحت ولیدة ازدیاد ھذا النوع من الس

الزھد واإلشراق والحلول، لكن ما یھّمنا نحن ھو تلك : التطبیق، ومن ثّم تشّكلت المناھج أھمھا ثالثة، وھي

، وكأنّھ في ھذه الحالة یعني اإلعراض عن >>الّزھد ترك ما یشغلك عن هللا<< :األطروحة التي تقول

ات الدنیا، أو ھوالتقّشف، الذي ینافي التّرف والبلخ ومحاربة النفس الشھوانیة قصد الوصول إلى الكمال ملذّ 

كیف نثبت صحة ھذه األطروحة والدفاع عنھا حتى نبّرر : األخالقي؛ لكن السؤال الذي نرید طرحھ

  التقّرب إلى هللا تعالى في زمن یعّج بالمغریات والشھوات ؟

  .حل المشكلة محاولة : التحلیل 

ما یعرف عن الزھد بأنّھ بغض الّدنیا واإلعراض عن ملذاتھا، أي ھو قریب من معنى التقّشف، الذي     

فموقف الزاھد من . ینافي التّرف والبلخ ومحاربة النفس الشھوانیة قصد الوصول إلى الكمال األخالقي

 بقدر ما یساعده على طاعة الخالق، وبھذا مغریات الدنیا أنّھ ال یفرح بشيء منھا وال یحزن على فقده، إالّ 

وربّما یقصد بھ كونھ الریاضة الروحیة التي بھا یتّم الحصول . فإّن الّزھد یعني ترك الدنیا طلبا لآلخرة

على الكمال الذاتي، وبعبارة أدق ھو بیع الّدنیا باآلخرة وحّب هللا واالنصراف عّما سواه، إذ لیس یصاحب 

ه ذ، وقد مثّلت ھ"الزھد ترك ما یشغلك عن هللا" :صول إلیھ تعالى والقرب منھ، لذلك قیلھذا الّزھد إالّ الو

  . التي لقبت بصاحبة العشق اإللھي" رابعة العدویة" المقولة 

وھو ترك : ثم زھد الخواص. وھو ترك الحرام: زھد العوام: والزھد لھ درجات تتفاوت فیھ قوتھ، منھا    

والحاصل أّن الزھد عبارة . وھو ترك كّل ما یشغل عن هللا تعالى: د العارفینالفضول من الحالل، ثم زھ

عن الرغبة عن حظوظ النفس كلّھا، وإذا رغب المرء في الزھد عن حظوظ النفس رغب عن البقاء في 

وال فالزھد الحقیقي عموما یعني ترك الدنیا من القلوب. الدنیا فقصر أملھ فیھا ولم یُِرْدھا؛ ألنّھ رغب عنھا 

مانع من بقائھا في األیدي؛ ألنّنا ما دمنا في الدنیا فنحن محتاجون إلى المال الیسیر لكي نعیش بھ وال نسأل 
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  .أحدا عنھ فیعیننا على طاعة هللا 

عن الدنیا - أي العبد-الزھد عبارة عن رغبتھ<< :، فیقول عنھأبي حامد الغزاليأما حقیقة الزھد عند     

كما ذكره في كتابھ إحیاء >> و عن غیر هللا عدوال إلى هللا تعالى، وھي الدرجة العلیا عدوال إلى اآلخرة، أ

كیف << : عندما سأل حارثة ) صلى هللا علیھ وسلّم(ویؤیّد ما یقولھ ما یروى عن رسول هللا . علوم الدین 

یمان حقیقة ، فما إّن لكّل إ: " فقال صلى هللا علیھ وسلم. أصبحت مؤمنا حقا : أصبحت یا حارثة ؟ فقال

عزفت نفسي عن الدنیا، فاستوى عندي ذھبھا ومدرھا، وكأني أنظر إلى أھل الجنة : قال" حقیقة إیمانك ؟ 

یتنّعمون، وكأنّي أنظر إلى أھل النار یعذبون، وكأنّي أرى عرش ربّي بارزا، من أجل ذلك أسھرت لیلي 

  " .عرفت فاْلَزم : "فقال لھ النبّي صلى هللا علیھ وسلّم. وأظمأت نھاري 

بدأ في إظھار حقیقة اإلیمان بعزوف النفس عن الدنیا وقرنھ << : ویوّضح اإلمام الغزالي ذلك بقولھ    

  .>> عبد نّور هللا قلبھ باإلیمان : " بالیقین ، وزّكاه رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم؛ إذ قال

الوجود الصوفي الذي یدفع صاحبھ لالقتراب لقد كانت الحركة الزھدیة في مراحلھا األولى خالیة من   

، وقولھ ))ونَْحُن أَْقَرُب إِلَْیِھ ِمْن َحْبِل الَوِریدِ :(( الحمیمي من اإللھ ، وقد استشھد الصوفیة بقول هللا تعالى

  )). فََسْوَف یَأْتِي َهللاُ بِقَْوِم یُِحبُُّھم ویُِحبُّونَھُ : (( تعالى

د بأنّھ كراھیة الدنیا في ذاتھا؛ فثّمة فرقا بین الكراھیة التي تدعو إلى التباعد لذلك ال نفھم من معنى الّزھ   

والنفور، وعدم الحّب لیس فیھ أكثر من عدم االھتمام بالدنیا؛ فإذا أقبلت علیھم لم یُقبِلوا علیھا بقلوبھم، وذلك 

ْنیَا إِالَّ لَْھو َولَِعب َومَ :(( ألنّھم رأوا القرآن الكریم یصف بأنّھا لھو ولعب، فیقول هللا تعالى ا َھِذِه الَحیَاِة الدُّ

َن اَْلَمثَانِي :(( ، وقال تعالى))َوأَنَّ الدَّاَر اآلِخَرة لَِھَي الَحیََواُن لَْو َكانُوا یَْعلَُمونَ  َولَقَد أَتَْینَاَك َسْبَعَ◌ا مِّ

ْنُھم َوالَ تَْحَزْن َعلَْیِھْم َواَْخفَْض َجنَاَحَك الَ تَُمَدنَّ َعْینَْیَك إِلَى َما َمتَّ * َواَْلقُْرآَِن اَْلَعِظیِم  ْعنَا بِِھ أَْزَواَجا مِّ

  )).  لِْلُمْؤِمنِینَ 

  .حل المشكلة : الخاتمة 

في األخیر نقول بأّن األطروحة صحیحة یمكن الدفاع عنھا ببراھین ساطعة وتجارب أشخاص خلّدھم       

زھّاد المسلمین، إنّما كانوا من صفاء النفس، وجالء القلب، التاریخ، أمثال أبي حامد الغزالي، ذلك أّن 

وطھر السریرة والقدرة على كشف الحقیقة؛ ألنّھم أخذوا أنفسھم بما كان یأخذ بھ النبّي صلى هللا علیھ وسلم 

نفسھ من زھد وورع وتقوى وعكوف على العبادة، فتأثّرھم بحیاة النبّي صلى هللا علیھ وسلّم الروحیة وبما 

في كتاب هللا تعالى ھو الذي جعل منھم زھّادا وصوفیة على الطریقة الصحیحة ال إفراط فیھا وال ورد

  . تفریط 
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  ):النص ( الموضوع الثالث 

  .  طرح المشكلة: المقدمة   

ما یعرف عن اللغة أنّھا خاصیة إنسانیة، تمیّز بھا اإلنسان عن غیره من الكائنات؛ بینما یبقى التواصل       

معناه الواسع فضال عن الوظائف النفسیة واالجتماعیة والفكریة أبرز ما تسعى اللغة تحقیقھ كغایة أسمى، ب

ویظھر ذلك جلیا في حدیث . وال تزال اللغة تحفظ لإلنسانیة تراثھا الثقافي والحضاري على مّر العصور

" الفیلسوف والمؤّرخ الفرنسيالفالسفة واھتماماتھم بھا ككیان یعّد الحصن الحصین لتحقیق الغرض، ولعلّ 

من أولئك الذین صبّوا تفكیرھم في شأن أھمیة اللغة ودورھا في "Georges gusdorfجورج غوسدورف 

، الذي أخذ منھ ھذا النص من اجل البحث في الوظیفة "الكالم " حیاة الفرد والمجتمع، من خالل كتابھ 

كیف ھو السبیل لتحقیق التواصل والحوار بین األفراد ؟ :التواصلیة للغة مبرزا فیھ اإلشكال وھو كما یلي 

  ھل بإمكان اللغة تحقیق التواصل والتبلیغ خصوصا مع تعّدد وظائفھا ؟:بمعنى آخر 

  .محاولة حّل المشكلة : التحلیل 

في بدایة نّصھ ھذا مسألة خاصة باإلنسان، بحیث ال یمكنھ أن یحید عنھا أبدا أو " غوسدورف" یطرح     

كرھا ، وھي حقیقة اللغة من حیث تحقیق وظیفتھا االجتماعیة و الثقافیة؛ فھي في نظره ال تتوقّف على ین

عالقة األنا بالعالم الخارجي على حّد التالزم واالنسجام ، كونھا مناجاة ھذا األخیر لنفسھ في نمطیة 

فمن الناحیة ". اآلخر" واالنطواء والعزلة، وإنّما تحتاج إلى مكّمل آخر یشترط وجوده بالضرورة وھ

المنطقیة أّن الذات المعبّرة توّجھ خطابھا في العالم الخارجي قصد سماعھ الطرف اآلخر، ومن ثمة ال 

ألّن وجود اإلنسان . تكفي الرغبة في التحّدث دون وجود مشارك للعملیة ، فاللغة مقصودة الغایة والمنھج

). الغیریة ( اآلخر یعّد كشرط رئیسي في تحدید وجودهلیس متمركزا على الذات وحدھا، فھناك عالقة مع 

وبالتالي فإّن وعي الواقع یستدعي اإلقرار بتعّدد األفراد وحتى المجتمعات، وقد یتبیّن لنا ذلك في مشاركة 

الفرد بني جنسھ في مختلف التظاھرات الثقافیة التي تقام باستمرار داخل مجتمعھ، حیث ترعرع في 

األولى فغرست فیھ المبادئ والقیم االجتماعیة التي یدین لھا بالطاعة واالنصیاع أحضانھا منذ النشأة 

- األنا –والخضوع ؛ ومن ثّمة فھو یضع ذاتھ مع اآلخرین جّراء وعیھ بأّن التّواصل اللغوي ال یقوم علیھ 

اد المجتمع فحسب بل تتجاوزه ، كون اللغة في ھذه الحالة ظاھرة اجتماعیة ثقافیة، بحیث تشمل جمیع أفر

  .الواحد ،وبالتالي متى وجدت لغة تشّكلت الروابط والعالقات الجواریة

بوظیفتھا التي من اجلھا وجدت، منھا تقویة " غوسدورف" فجوھر اللغة الحقیقي مقرونا حسب      

اقعیة أواصر األخوة والتعاون والتفاھم و التواصل وكذا تعزیز العالقات بین األفراد، فھذه حجة منطقیة وو

في آن واحد، بدلیل توقّف وجود اللغة بتحقیق شرط الوظیفة، ألّن المعنى المقصود من بقائھا ھو التبلیغ 

  وحصول التفاھم بین األفراد وإالّ ما جدوى استعمال اللغة دون تحقیق ذات الغرض ؟ 

جھا، ومثال ذلك ما ثم إّن اللغة تتعلّق بخصوصیة اإلنسان الشعوریة منذ النشأة داخل الذات وخار      

استدّل لنا بھ صاحب النص في تعبیر المولود الصغیر من خالل انتقالھ من حالة السرور إلى الغضب و 
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ومن ھنا یمكن القول بأنھا حجة عقلیة ونفسیة . البكاء، فإنّھ یتوّجھ بذلك إلى من یحیط بھ طالبا حاجة ما

  .إیجاد وسیلة لالتصال مع العالم الخارجي أو باآلخر تبیّن لنا مدى ارتباط اللغة بكیان الفرد وإرادتھ في

صحیح أّن اللغة تؤدي وظیفة أساسیة في حیاة الفرد والمجتمع، أال وھي وظیفة التبلیغ والتفاھم        

والحوار والتبادل في األفكار والخبرات؛ كذلك یمكننا القول أّن اللغة ھي مسألة اجتماعیة تتجاوز 

ن تكون متوقّفة على شرط وجود اآلخر كحتمیة مطلقة حتى تتّم مھّمتھا النبیلة في خصوصیة الفرد؛ لكن أ

التّواصل والحوار؛ فھذا األمر یستوقفنا قلیال عند الشرط المفروض، أي أنھ ال تتّم عملیة التواصل دون 

ي بعض وجود لغة اآلخرین، ومن ھنا نقول أنھ بإمكان اللغة أن تعبّر عن وظیفتھا بطریقة أخرى كما ف

وبالتالي نضیف نحن وظائف تواصلیة . الفنون، كالرسم، والخطوط، والصور، والموسیقى، وغیرھا

أخرى للغة دونما حاجة إلى مقابلة بین لغة الفرد واآلخر، والذي ربّما ال یتفق معھ في خصوصیة اللغة 

  . المعمول بھا 

دراك محیطھ طبیعیا كأن یسأل عن أسماء فھي مثال، تؤدي وظیفة استكشافیة كونھا وسیلة اإلنسان إل     

األشیاء ومكّوناتھا ووظائفھا وكیفیة استخدامھا، وعن الظواھر الطبیعیة وأسباب حدوثھا والقوانین 

باإلضافة إلى أّن اللغة تستخدم للتفاعل مع اآلخرین في المحیط االجتماعي، ومن ثمة یتم . المتحكمة فیھا

ما تتناقل المشاعر أثناء الحوار فیواسي الناس بعضھم البعض أو یشارك تبادل اآلراء واألفكار بل كثیرا 

  .بعضھم األخر األفراح واألحزان

وھي أیضا ذات وظیفة تنظیمیة؛ بحكم أنّھا تنظّم سلوك الطفل أثناء التربیة فتوّجھ سلوكھ وتنظّمھ،      

فالمھم أّن . والنواھي التي تحملھاولعّل إشارات المرور خیر دلیل على إرشاد السائقین من خالل األوامر 

اللغة مھما تعّددت وظائفھا فالغایة واحدة ھي حصول التّجّمع اإلنساني على كلمة واحدة، وربما یكون ھو 

  .     المقصود في نظر صاحب النص

  .حل المشكلة : الخاتمة 

لواحد، وقس بعد ذلك رحاب وظائف اللغة إذن، عدیدة ومتنّوعة بتنّوع ثقافة األفراد داخل المجتمع ا      

التواصل والتفاھم وثقافة الحوار وحق الجوار في المعمورة كلّھا؛ لنستنتج في األخیر أنھ مھما تعّددت 

فال معنى للغة . وظائف اللغة، فھي تؤدي وظیفة واحدة وموّحدة وھي دور التواصل االجتماعي والكوكبي

ى إلى االستمراریة والتطّور قصد الحفاظ على دون تحقیق رسالتھا التي وجدت من أجلھا؛ فھي تسع

  .   التراث اإلنساني أمام تحّدیات العصر الجارفة 
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  امتحان البكالوریا التجریبي         12الموضوع 

  )آداب وفلسفة (                                

  :عالج موضوعا واحدا على الخیار -   

  : الموضوع األول

  .>>الذاكرة وظیفة فیزیولوجیة بالماھیة؛سیكولوجیة بالعرضإنّ << :یقول ریبو-

  ھل ھذه األطروحة صحیحة؟         

  :الموضوع الثاني 

، >>إّن مبّررات وجود الدولة ھي رعایة المواطن كغایة أخالقیة << :إذا افترضنا األطروحة القائلة-    

  أن تصنع ؟ ودحضھا، فما عساكالّرد علیھاوتقّرر لدیك . أطروحة صحیحة

  ):النص(الموضوع الثالث 

النفس إذا كانت فإنّ , لآلراء و المذاھبعاتالتشیّ : فمنھا, قا للخبر بطبیعتھ ولھ أسباب تقتضیھلما كان الكذب متطرّ <<    

لرأى عوإذا خامرھا تشیّ , ن صدقھ من كذبھھ من التمحیص و النظر حتى تتبیّ على حال االعتدال في قبول الخبر أعطتھ حقّ 

, ع غطاء على عین بصیرتھا عن االنتقاد والتمحیصوكان ذلك المیل والتشیّ , قبلت ما یوافقھا في األخبار ألول وھلة, أو نحلة

وتمحیص ذلك یرجع إلى التعدیل ,الثقة بالناقلین,ومن األسباب المقتضیة للكذب في األخبار أیضا. فتقع في قبول الكذب ونقلھ

ھ و ال یعرف القصد بما عاین أو سمع وینقل الخبر على ما في ظنّ , فكثیر من الناقلین, عن المقاصدومنھا الذھول. و التجریح

ومنھا الجھل بتطبیق ,ما یجيء أكثر من جھة الثقة بالناقلینوإنّ , و كثیرھم الصدق وتخمینھ فیقع في الكذب ومنھا توھّ 

. ع على غیر الحق في نفسھفینقلھا المخبر كما رآھا وھى بالتصنّ , األحوال على الواقع ألجل ما یداخلھا من التلبیس والتصنیع

فیستفیض اإلخبار بھا , ب الناس ألصحاب التجلّة و المراتب بالثناء والمدح وتحسین األحوال وإشاعة الذكر بذلكومنھا تقرّ 

و ثروة ولیسوا في األكثر براغبین عون إلى الدنیا وأسبابھا من جاه أالثناء والناس متطلّ فالنفوس مولعة بحبّ , على غیر حقیقة

  .وال متنافسین في أھلھافي الفضائل

حادث من كلّ فإنّ , الجھل بطبائع األحوال في العمران, وھي سابقة على جمیع ما تقدم, ومن األسباب المقتضیة لھ  أیضا    

فإذا كان السامع عارفا بطبائع الحوادث, ھ في ذاتھ یعرض لھ من أحوالھال بد لھ من طبیعة تخصّ , الحوادث ذاتا كان أو فعال

  .>>واألحوال في الوجود و مقتضیاتھا، أعانھ ذلك في تحمیص الجبر على تمییز الصدق من الكذب

  عبد الرحمان ابن خلدون

  اكتب مقالة فلسفیة تعالج فیھا مضمون النص ؟: المطلوب 

  

  بالتوفیــــق   
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  :األول الموضوع 

  .>>فیزیولوجیة بالماھیة؛سیكولوجیة بالعرضوظیفةإّن الذاكرة <<:یقول ریبو

  ھل تشاطر ھذه األطروحة ؟         

  :الطریقة جدلیة 

  .المقدمة  طرح المشكلة 

الذاكرة من أكبر المشكالت التي یتناولھا علم النفس، لمكانتھا في حیاة اإلنسان من حیث كونھا   

یة التي تحفظ خبراتھ الفردیة والجماعیة، واعتمادا على عوامل ذاتیة وموضوعیة، الوسیلة األساس

فھل االحتفاظ وبصورة تلقائیة أو إرادیة، وتمكنھ من استرجاعھا عند الحاجة في صورة ذكریات؛ 

  بالذكریات یكون في صورة آثار مادیة ؟ 

  .محاولة حل المشكلة : التحلیل 

أوروبا خالل القرن التاسع عشر، والذي یفّسر الظواھر مادیا ، جعل نظرا لسیادة المذھب المادي في 

أحد " )مRIBOT)1839-1916-ریبو" وكان . علماء النفس یتّجھون إلى تفسیر الظواھر النفسیة مادیا 

ھؤالء حیث یرى بأّن إدراك الحوادث یترك آثارا مادیة بخالیا القشرة المخیة ، والتي یمكن إثارتھا مرة 

بمعنى أّن استدعاء الذكریات ھو عملیة إحیاء لذكریات ماضیة كانت قد . ند حدوث إدراك مماثل أخرى ع

  حفظت من قبل في الخالیا الدماغیة كآثار مادیة بفعل منبھات مماثلة 

حول أمراض الذاكرة، والتي تمس منطقة في الدماغ تعرف " بروكا " فالمالحظات التي قام بھا العالم 

تبیّن أّن حدوث نزیف في قاعدة التلفیف الثالث من الجبھة الشمالیة یولّد الحبسة " وكا بر" باسم منطقة 

عدم فھم معنى ( ، وأّن إصابة التلفیف من الناحیة الجداریة یولّد العمى اللفظي )فقدان القدرة على النطق ( 

  ) .الكالم 

أّن الذاكرة وظیفة << : لمن طبیعة مادیة ، لذلك فھو یقو" ریبو " بمعنى أّن الذاكرة برأي 

على " دولي"وقد دلّل العالم .، واعتبرھا شبیھة بالعادة >>فیزیولوجیة بالماھیة ، سیكولوجیة بالعرض 

ذلك بمثال عن بنت في الثالثة والعشرین من عمرھا، أصابتھا رصاصة في المنطقة الجداریة الیمنى، فلم 

ا الیسرى، على الرغم من احتفاظھا بكافة اإلحساسات تكن تتعّرف على األشیاء التي كانت توضع بیدھ

  .اللمسیة والحراریة، في حین ظلت قادرة على التعّرف على ما یوضع بیدھا الیمنى

ال یعني أّن المصاب قد فقد ذكریاتھ، بل إّن ما –إثر إصابة دماغیة–لكن فقدان القدرة على التذكر

استعادة ذكریاتھ نتیجة التعّرض لصدمة أعنف، مما یدل على یعانیھ ھو صعوبة في التذكر؛ ألنھ قد یمكنھ 

  . أّن القول بالطبیعة المادیة للذاكرة فیھ الكثیر من المغاالة 
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فقد میّز بین الذاكرة الحركیة " )مBergson )1859–1941ھنري برغسون" أما العالم النفساني

ا تكتسب بالحركة والفعل، أما الذاكرة المحضة أو والذاكرة النفسیة، فرأى بأّن األولى عمادھا الجسم ، ألنھ

النفسیة فھي التي تنقل لنا الماضي في صورة حاالت نفسیة، لذلك نظر إلى الذاكرة على أنھا لیست 

لیس من الشك في أّن ماضینا بأكملھ یعقبنا في كل لحظة << : فیزیولوجیة بل نفسیة خالصة، حیث یقول

أّن حفظ درس یتطلب تكراره مرات بواسطة التسمیع الذاتي، والتكرار ودلیل ذلك .>>من لحظات حیاتنا

یكسب العضالت عادات حركیة تساعد على انطباع الدرس في الذھن، واسترجاعھ یتم بواسطة تلك 

العادات الحركیة، غیر أّن محاولة استرجاع الطریقة التي تم الحفظ بواسطتھا، وما صاحب ذلك من 

ال تتم بواسطة اآللیات ... ، نوع الخط الذي كتب بھ الدرس، مكان الحفظ مالبسات كالقراءة األولى

بمعنى أّن الذاكرة الحركیة تعتمد على التكرار، . الحركیة، بل ھي عملیة نفسیة، أي أنھا ذكریات خالصة

برغسون" لكن . أما الذاكرة النفسیة فنوع من التصور قائم في الزمان، فالعادة جسمیة والذاكرة نفسیة

Bergson " قد بالغ عندما فصل بین ما ھو حركي وما ھو نفسي، ألّن التجربة تثبت أّن الحركة ضروریة

  .للذاكرة، كما أنھ لم یبیّن لنا أین تحفظ الذكریات النفسیة 

األطر " في كتابھ ) مHalbwachs -1877-1945(ھالفاكسوعلى رأسھم أما علماء االجتماع

في ( ى بأن الغیر ھو الذي یدفعنا إلى تذكر الحوادث التي تشترك معنا فیھا ، حیث یر"االجتماعیة للذاكرة

إني في أغلب األحیان عندما أتذكر فإّن الغیر ھو الذي یدفعني << : یقول) األسرة، الشارع ، المدرسة 

  >>   إلى التذّكر، ألّن ذاكرتھ تعتمد على ذاكرتي كما أّن ذاكرتي تعتمد على ذاكرتھ 

طلق من المفاھیم المشتركة بین األفراد، ومن التجارب المكتسبة في ظل تبادل التأثیر قصد فالذاكرة، تن

  .استعادة ماضیھم المشترك بواسطة المناسبات الدینیة واالجتماعیة

إّن الذاكرة عملیة استرجاع المدركات الماضیة التي تركت آثارا في القشرة المخفیة، لكن عملیة 

ات ذات العالقة بالحاالت النفسیة الخاصة، وكذا تلك التي نشترك فیھا مع االستدعاء تنصب على الخبر

  .غیرنا أثناء عملیة التفاعل االجتماعي 

  .حل المشكلة : الخاتمة 

فأساس االحتفاظ بالذكریات مادي ، نفسي، واجتماعي؛ ألّن اإلنسان لھ تكوین بیولوجي، إلى جانب 

غیره من أفراد مجتمعھ والتي یكتسبھا بفعل تبادل التأثیر خبراتھ النفسیة الخاصة منھا والمشتركة مع

  . نتیجة الحیاة االجتماعیة المشتركة ، والتي تستدعي كلما دعت الحاجة إلى ذلك 

ومھما یكن من أمر فالتذّكر بجمیع أنواعھ ومراحلھ ھو الذي ینقلنا من الحاضر إلى الماضي القریب 

ولوال وظیفة . یتمیّز بھا اإلنسان عن غیره من الكائنات غیر العاقلةأو البعید، وھو من أھم الوظائف التي 

التذكر لما عرف اإلنسان شیئا عن الوجود، ولما وصلت مختلف العلوم إلى التطور والتقدم، وھذا یدل على 

أّن الذاكرة میزة أصیلة في اإلنسان، والتي جلبت انتباه الفالسفة وفرضت علیھم البحث عن حقیقتھا أو 

  .عتھاطبی
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   :الموضوع الثاني

، >>إّن مبّررات وجود الدولة ھي رعایة المواطن كغایة أخالقیة << :إذا افترضنا األطروحة القائلة     

  ودحضھا، فما عساك أن تصنع ؟ الّرد علیھاوتقّرر لدیك . أطروحة صحیحة

  ــــــــــــــــــــ

  :الطریقة استقصائیة بالرفع 

  .طرح المشكلة: المقدمة 

إّن مدار االھتمام في ھذه الوضعیة ھو الدولة التي فسحت المجال للدارسین للبحث حول ما إذا كان     

وجودھا قائم فعال ألجل رعایة المواطن كغایة أخالقیة، وأنّھ من مھام الحاكم ھو الّسھرعلى تنفیذ القانون 

طة السیاسیة تكون مباشرة  أم بالنیابة وحمایة الضعیف وردع الظالم أو المعتدي؛ ثم أّن ممارسة ھذه السل

فكّل ھذا االھتمام المتزاید حول مبّرر وجود الدولة یعتقد البعض أنّھا تتحّدد . والتفویض أم بوسیلة أخرى

من خالل معرفة أسالیب الحكم الذي یختلف من مجتمع إلى أخر، وبالتالي كان الفصل في القضیة یؤول 

أخالقیة ھو المبّرر الحقیقي لقیام دولة القانون والتي بموجبھا یحترم فیھا إلى جعل الّرعایة للمواطن كغایة

فكیف لنا أن نرّد على منطق ھذه األطروحة خصوصا ونحن نعیش واقعا اإلنسان وتحفظ فیھا كرامتھ؛ 

  غیر الذي نعتقد بھ ؟ 

  .محاولة حّل المشكلة : التحلیل 

من خالل استعراض طبیعة الدولة ووظیفتھا األساسیة تلك ھي المسألة التي نحاول اإلجابة عنھا      

بصفتھا كیان أخالقي وسیاسي، و كممارسة في الحكم تقوم على مشروعیة سلطة معینة تشّرع القوانین ثم 

  .فوظیفة الدولة إذن، تنحصر أساسا بین القانون الوضعي والمبدأ األخالقي . تفرضھ على أفرادھا

في تنظیمات بشریة طبیعیة جانبھا القانوني، نقول أّن ھذه المؤسسة قد سبقتھا فإذا نظرنا إلى الدولة في     

لكن الدولة تأخذ منحى التّعامل مع مواطنیھا من خالل إشرافھا على تنظیم العالقات شكل قبیلة وعشیرة،

فة العامة داخل المجتمع، كما تتّجھ للتعامل مع األدوار األخرى فتكون عضوا في مجتمع دولي یحظى بص

. قانونیة وینظر إلیھا كشخص معنوي اعتباري تتمتع بسلطة سیاسیة مستقلة تمارس سیادتھا على أفرادھا

لذلك نجد الدول تتباین فیما بینھا، غیر أّن ھذا ال ینفي ضرورة وجود حد أدني من المقّومات المتماثلة، 

  . السكان واإلقلیم والسلطة والسیادة : وأخّصھا

عن دولة إالّ ونحن نتحّدث عن مجموعة بشریة ینتمون إلى ھذه الدولة، نسّمیھم مكن الحدیثفال ی    

فیمثّل المجال الحیوي لھا وموقعھا الجغرافي االستراتیجي الذي بھ تحّدد سیاستھا اإلقلیم،أما . بالشعب

قوانین؛ ثم إّن السلطة كركن أساسي للدولة تشّرع ال. الخارجیة قصد تحقیق نفوذھا في الداخل والخارج 

فھي جوھر كّل نشاط سیاسي، واألفراد داخل ھذه الجماعة لیسوا مجّرد أعضاء، بل ھم مواطنون 

  . یخضعون لسلطة علیا ویشاركون في تسیرھا من مبدأ التداول على السلطة
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ونحن إذ نشیر إلى السلطة العلیا المخّولة لصنع القانون وفرضھ، ولكنّھا ال تقتصر على استقاللیة      

داخلیة : دولة في التشریع، فالقصد من وراء ذلك ھي السیادة المطلقة على اإلقلیم، وھي على مستویینال

، وأنّھ على جمیع األفراد "وھي المظھر الداخلي الذي یتجلّى في كونھا المشّرع األعلى للشؤون الداخلیة

ل الدولة في قراراتھا وتنظیم والجماعات داخل الدولة أن یخضعوا إلرادتھا، وسیادة خارجیة وتعني استقال

  . عالقاتھا مع غیرھا من الدول دون التدخل في شؤون غیرھا من الدول المجاورة

من حیث ھي حامیة لقیم الفرد بناء على ھذه األركان التي تقیم دولة القانون تتعیّن وظیفتھا المثلى    

بل ھي الصورة المثلى للتنظیم الذي أّن الدولة لیست تنظیما طبیعیا فحسب،، ذلك الخلقیة وراعیة لھا

عرفتھ المدینة الیونانیة المنحصرة في كثافة سكانیة قلیلة في رقعة جغرافیة محدودة، بحیث یسھل تجّمع 

ولّما .أفرادھا لإلدالء بآرائھم وأفكارھم أمام المأل، وھذا غیر ممكن حالیا نتیجة تغیّر المعطیات والقیم

  ما ھي إذن مبّررات وجودھا ؟: ارئا أصبح من المشروع التساؤلكانت الدولة تنظیما سیاسیا ط

إّن الذي یبّرر أّي ممارسة سیاسیة تسلكھا الدولة ھو حمایة القیم والدفاع عنھا، لكن عند المفكر      

– 1527 )مكیافلي" اإلیطالي 1429 machiavel )یراھا في حمایة نفسھا وحمایة مواطنیھا من شّر ، م

أّن ھناك عددا ضخما من << : سھم ومن شّر األعداء الخارجیین أیضا، ألجل ذلك یقولالمواطنین أنف

األمثلة التي تقیم الدلیل على أّن الواجب یدعو، عند تألیف الدول والتشریع لھا، إلى اعتبار الناس جمیعا من 

. >>رصة للتنفیس عنھ األشرار، وإلى أنّھم ینفّسون دائما عّما في ضمائرھم من الشّر، عندما تتاح لھم الف

فھي تعتمد على القّوة وحدھا التي تفرض بھ سیطرتھا بأیّة طریقة ولوعلى حساب القیم األخالقیة، ألنّھا 

تمثّل عائقا في وجھ السیاسة؛ ومن ثّم على الحاكم في ھذه األثناء أن یتحلّى بمكر الثعلب وقوة األسد، لذلك 

لة عنده وسیلة ولیست غایة، فقد وجدت من أجل رعایة المصالح ؛ فالدو>>الغایة تبّرر الوسیلة << :یقول 

.الخاصة 

من أبرز الفالسفة الذین بّرروا ضرورة الحكم )مHobbesT.)1588-1679ھوبزتوماسویعتبر      

لت إلى الحالة تقأّن البشریة حین ان: المطلق وصالحیتھ في تسییر شؤون الدولة، وذلك انطالقا من فرضیة

فّكروا في عقد اتفاق یتنازل فیھ األفراد عن حقوقھم لشخص أو جماعة تكون كفیلة برّد المظالم، المدنیة 

والمالحظ أّن ھذه الفرضیة ال تؤّسس على الغلبة والقھر، بل على الرضا والعقد، ولھذا . مقابل توفیر األمن

  . مایتھا والدفاع عنھاال یحّق للرعیة أن تعزل الحاكم إالّ في حالة واحدة، وھي عندما یعجز عن ح

الذي یعّد من رواد نظریة العقد االجتماعي، فقد تحّدث عن ) مJ. Lock-1646 -1716(جون لوكأما     

إذن فالغایة الكبرى ..<< :الغایة القصوى للدولة معتبرا أنّھا قامت من أجل حمایة الممتلكات، لذلك یقول 

ووضع أنفسھم تحت سلطة الحكومة ھي المحافظة الرئیسیة من اتحاد الناس بعضھم بعض لتشكیل دول، 

فإّن كّل من كانت بیده السلطة التشریعیة أو السلطة العلیا ألیّة دولة، كان لزاما علیھ [...] على ما یمتلكون 

  .>>أن یحكم وفق القوانین الثابتة المستقّرة المعلنة للشعب والمعروفة منھ
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لقانون یبتدئ الطغیان حسب لوك؛ ألّن الحاكم حین یتجاوز بمعنى من المعاني أنّھ بالتخلّي عن ا      

الصالحیات المخّولة لھ بموجب العقد الذي أبرمھ مع رعیّتھ، سیفقد الحق في ممارسة السلطة، وبإمكان 

الرعیة في ھذه الحالة أن تتمّرد على نظام الحكم، ولكن حمایة مصالح األفراد ال تقتصر على تطبیق 

تدّخل الدولة في حدود ما یمكنھا من التوفیق بین المصالح المتعارضة للمواطنین، القانون بل یجب أن ت

وھذا الوضع یحتّم وجود سلطة علیا ذات سیادة تكون فوق جمیع السلطات االجتماعیة األخرى، حیث 

  . تلعب دور الحكم الذي یسھر على فرض احترام القانون وتطبیقھ

صالح العام، وتوفیر الشروط الموضوعیة للحیاة اإلنسانیة الكریمة، ثم إّنّ◌ غایة الدولة ھي رعایة ال     

حیث یستدعي من الدولة التدّخل في ،وھنا یمكن تحدید وظائف الرعایة  في الشؤون االقتصادیة مثال

الحیاة االقتصادیة للمجتمع؛ مع تحّمل عبء إشباع الحاجات العلیا والنبیلة للمجتمع وكذا تحّمل مسؤولیة 

كما أّن الواقع التاریخي یؤّكد ھذا، حیث أغلب الدول . ال الضعفاء اقتصادیا من أعضائھاأكبر حی

المعاصرة تنفق أمواال ضخمة في رعایة المصالح العامة للمجتمع، كالرعایة الصحیّة والتربیة والتعلیم 

  . والترفیھ والریاضة والسكن 

تتمثّل في ھیمنتھا على مجموع أعضائھا؛ بحجة كما نجد من وظائف الدولة الرعایة السیاسیة، والتي     

مقتضیات الّسیادة الخارجیة على اإلقلیم، فلھا واجب حمایتھم من األخطار الداخلیة والخارجیة، ویلزم من 

  . ھذا اضطالع الدولة بتشریع الحقوق وحمایتھا

      

  .حّل المشكلة : الخاتمة 

بأّن من مبّررات وجود الدولة ھي رعایة المواطن كغایة نخلص في األخیر إلى أّن األطروحة القائلة    

أخالقیة، ھي أطروحة غیر صحیحة، وبالتالي یمكن الّرد علیھا وإبطالھا من منطلق أنّھا لم تكن سوى 

وسیلة لرعایة مصالحھا الذاتیة تعزیزا لھیبتھا وحفاظا على قّوتھا وبسط سیطرتھا على الوضع العام، 

اتھا بدلیل أنّھا لم تأت لحمایة المواطن وتحسین ظروف معیشتھ، مع أّن الفرد وجد وألنّھا لیست غایة في ذ

قبل وجود الدولة، ومنھ تشّكلت الجماعات السیاسیة المنظّمة، لذلك یعّد العنصر الفّعال الذي تسھر من أجلھ 

كون مواطنا صالحا دولة القانون، فھو سّر بقائھا واستمرارھا وتطّورھا إن ھیّات لھ الرعایة والتربیة لی

  .  وواعیا یذود عن دولتھ إن تكالبت علیھا المحن واألزمات
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):النص(الموضوع الثالث 

ــــــــــــــــــــ

  .طرح المشكلة : المقدمة 

لقد كان التاریخ قدیما عند العرب و غیرھم لونا من ألوان األدب ال علما من العلوم، فقد اعتبره      

ولما جاء . ار وروایات یتناقلھا الناس فتزیّن بالعجائب والغرائب من أجل متعة الحدیثجمیعھم مجرد أخب

ابن خلدون لم یشأ أن ینظر إلى التاریخ على أنھ روایة تدّون أو خبر ینقل ، بل كعلم یستحق أن یكتب على 

لحوادث، بل أصبح أسس علمیة وقواعد منھجیة تعتمد على التفسیر والتحلیل، فالتاریخ عنده لم یعد سردا ل

تعلیال لھا، وقد بدأ ابن خلدون دراستھ التاریخیة بتحدید مفھوم التاریخ تحدیدا علمیا مبیّنا موضوعھ 

فما ھي حقیقة التاریخ عند ابن : ومنھجھ ثم بیّن جملة المزالق التي توقع المؤرخین في الكذب، وعلیھ

  ى الخبر التاریخي ؟خلدون ؟ وما ھي األسباب التي من خاللھا یتطرق الكذب إل

  .محاولة حل المشكلة : التحلیل 

یعّد ابن خلدون من أعالم الفكر اإلسالمي وإمام لمؤرخین العرب وھو أبو زید عبد الرحمان بن محمد       

،یذكر فیھ أنھ ولد "كتاب التعریف بابن خلدون ورحلتھ شرقا وغربا"ال لحیاتھ سماه وضع كتابا مفصّ 

م، حفظ القرآن ودرس الفقھ وأطلع على سائر علوم 1332ھـ الموافق لـ732نة بتونس في شھر رمضان س

ثم . عصره، تولّى وظـائف عامة بتونس والمغرب األقصى، تزوج بابنة حاكم بقسنطینة ورزق منھا بأوالد

رحل إلى األندلس قضى بھـا نحو سنتین ثم عاد إلى بجایة أوالد سالمة بوھران ـ وھنا بدأ بكتابة مؤلفة 

م ـ لھ كتب كثیرة أھمھا 1377وعند البعض ألف مقدمة بمدینة تلمسان سنة -" المقدمة " لتاریخي العظیما

ـ واسمھ الكامل كتاب العبر ودیوان المبتدأ والخبر في أیام العرب والعجم والبربر ومن " العبر"كتاب 

، ثم رحل "التعریف بابن خلدون "التي أشرنا إلیھا وملحقھ " بمقدمة " عاشرھم من ذوي السلطان األكبر ـ 

ھـ الموافق 808إلى مصر ثم إلى الحجاز ثم عاد إلى مصر وفیھا أدركتھ الوفاة في شھر رمضان من عام 

  . م1406لـ

یرى ابن خلدون أن التاریخ ھو خبر عن االجتماعي اإلنساني الذي ھو عمران العالم وما یعرض       

المجتمع ھي موضوع علو التاریخ، ریة الماضیة وعالقتھا بتطورلذلك العمران من أحوال، فاألحداث البش

بط واتصال وتشابك في اوالتاریخ عنده لیس حوادث مفككة یقوم بدراستھا على انفراد، بل التاریخ تر

إذا البد لقدماء یؤدي إلى الوقوع في الخطأ، د النقل مثلما فعل االزمان والمكان واالعتماد فیھا على مجرّ 

النفس إذا كانت على حال االعتدال في قبول الخبر أعطتھ حقھ من إنّ <<:التمحیص فیقولمن النقد و

وھكذا فبعد أن حّدد موضوع التاریخ بأنھ خبر عن . >>ن صدقھ من كذبھالتمحیص والنظر حتى تتبیّ 

مكن التحقق االجتماع اإلنساني وأحوالھ، فھو اآلن یحدد منھج التاریخ  وھو النقد والتمحیص، فالروایة ال ی

وعلى ھذا األساس یظھر . بالنقد الذي یكشف عن ما في أخبارھا من تحریف أو تزیف أو مبالغةمنھا إالّ 

موقف ابن خلدون واضحا من حقیقة التاریخ، فھو یرى أّن الخبر التاریخي بطبیعتھ معّرض للكذب وأّن 
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نھا التشیع لآلراء و المذاھب األسباب التي یتطّرق الكذب إلى الخبر من قبلھا كثیرة وھو یذكر م

إّن النفس إذا خامرھا تشیع لرأي أو نحلة قبلت ما یوافقھا من األخبار ألول وھلة وكان ذلك << :فیقول 

، >>المیل أو التشیّع غطاء على عین بصیرتھا عن االنتقاد والتمحیص، فتقع في قبول الكذب ونقلھ

"ب الرجوع حسب ابن خلدون إلى منھج المحدثین طلّ ومن األسباب األخرى الثقة بالناقلین وھو ما یت

اوي وھو التجریح ھذا المنھج یھتّم بالبحث في الصفات السلبیة للرّ ألنّ ؛من أجل الخبر" التعدیل والتجریح

  .و یرده على صاحبھأوالنظر في صفاتھ الحسنة وھو التعدیل ،وبعد ذلك یمكن للمؤرخ أن یأخذ بالخبر 

بالمؤرخ إلى الوقوع في الكذب الذھول عن المقاصد أي عدم الوقوف على الغایة من كذلك ما یدفع       

الخبر، كذلك الجھل بتطبیق األحوال على الوقائع فقد یكون للخبر ظاھر یوحي بشيء وباطنھ یھدف إلى 

ند شيء آخر، كذلك التقرب ألصحاب التجلّة والمراتب سببا في إشاعة األخبارعلى غیر حقیقتھا، واألھم ع

ابن خلدون من ھذه األسباب السالفة الذكر الجھل بطبائع األحوال في العمران، ویقصد بذلك اإللمام بطبیعة 

الحادث ومقتضیاتھ، فھو من شأنھ أن یعین المؤرخ في تمییز الصدق من الكذب متى كان عارفا بھ ویوقعھ 

ن والناقلین على الطریق الصحیح، وھكذا یكون ابن خلدون قد وضع المؤرخی. في الخطأ إذا كان جاھال بھ

فالسابقون وقعوا في الخطأ ألنھم اعتمدوا على مجرد النقل، وكانوا جاھلین بطبائع األحوال، ولھذا یجب 

على المؤرخ أن  یتحقق من الخبر وأن یعرضھ على مقیاس العقل وأن یقارن الوقائع التاریخیة بعضھا 

  . ببعض 

ي مجال التاریخ أظھر فضلھ الكبیر على ھذا العام ومیزه على سائر إّن ما قام بھ ابن خلدون ف       

المؤرخین الذین سبقوه أو عاصروه، ولكن الذین جاءوا بعده آخذوه على أنھ وضع نظریة دون أن یھتم 

إذا لم یطبق ھذه المعاییر في كتابة العبر، ولعلى ھذا یعود إلى صعوبة تطبیقھا في المجال العملي . بتطبیقھا

ذلك یتطلب من التاریخ أن یصبح علما، والحوادث التاریخیة عموما اقرب إلى الذاتیة منھا إلى ألن 

  .الموضوعیة

  .حل المشكلة : الخاتمة 

ابن خلدون صاحب رؤیة دقیقة في التاریخ لتعرضھ لوجھة نظر جدیدة تنظر إلى التاریخ على أنھ          

سباب والعلل ألنھا حوادث یرتبط بعضھا ببعض، فالتاریخ األأحوال اجتماعیة متبدلة یتطلب فھمھا تقصي

ظاھرة لھا قوانینھا كأّي من ظواھر الطبیعة وھذا جعلھ یتفوق على جمیع المؤرخین الذین تقدموا علیھ أو 

  .كما جعلھ یسمو إلى مقاوم رفیع جدا في مجال البحث التاریخي. كانوا معاصرین لھ 

  ـــــــــــــــــ
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  امتحان البكالوریا التجریبي             13الموضوع 

  )آداب وفلسفة (                               

  :عالج موضوعا واحدا على الخیار -   

  : الموضوع األول

  ھل یمكن أن یكون عالم االجتماع موضوعیا في دراستھ لموضوع ینطوي على جوانب ذاتیة ؟     

  

  :الموضوع الثاني 

یستمّد األنا طاقاتھ من الھو، وقیوده من األنا األعلى، وعقباتھ من العالم << :یقول " فروید " كتب    

؛ فإذا كانت العالقة الموجودة بین الھو وسلطة األنا األعلى حسب تقسیم فروید للجھاز النفسي >>الخارجي

عالقة صراع ، فكیف لك أن ترّد علیھا ورفضھا ؟

  

     ):النص(الموضوع الثالث 

لي الحق في أن أناقش، أو لي الحق في أن أمارس شعائر، ھذا یعني أنّني حّر في : الحقوق تكون موجبة وسالبةإنّ <<     

لي الحق في أن أتقاضي أجرا ال یقل عن الحد األدنى، أو : ھذه األمور وال یحق ألحد أن یتدّخل فیھا، أو قل على سبیل المثال

واألن یبدو من الواضح، المعنى الذي . ني أنّھ یجب ضمان مثل ھذه األشیاء ليوھذا یع. إلخ ...لي الحق في العالج الطبي 

بموجبھ تتطلّب الحقوق التزامات من قبل اآلخرین،إنّھ حینما یكون لي الحق فإّن شخصا آخر، أو أناسا آخرین، أو حتّى 

  .السلطات علیھا واجب أن تدعني وشأني، أو أن تقّدم لي الخدمات التي أطلبھا

بمفرده، أو یقّدم لھ ) ص(أن یترك الشخص) س(لحقوق إذن تتضّمن واجبات، تتضّمن أنّھ إذا كان من واجب الشخصفا    

إنّنا نالحظ ھنا أّن العالقة بین الحقوق . لھ الحق في أن یتركھ األّول بمفرده، أو یقّدم لھ خدمة) ص(خدمة، إذن الشخص

إذا : خذ، على سبیل المثال، ما یلي. أرى أّن ھذه المسألة موضع شكولكنّني. والواجبات ھي عالقة تسیر في االتّجاھین

سألني زمیل لي ألن أقدم لھ كتابا بحوزتي وھو یحتاج إلیھ وال أستعملھ أنا، أظّن أّن من واجبي أن أعیره إیّاه، ولكنّني ال 

الصعوبة عن طریق تحدید استعمال كلمة بطبیعة الحال من الممكن أن نتغلّب على ھذه[...] أظّن أّن لھ الحق في أخذ الكتاب 

فواجبات المرء إذن یمكن أن تكون . بحیث تطبّق فقط على تلك االلتزامات التي یكون لآلخرین حقوق فیھا" واجب"

بأن یسلك مستوى أعلى من األفعال " مجموعة ذات حّد أدنى من االلتزامات، بحیث إن إنقاصھا یجعل المرء ملزما 

  .>>[...] األخالقیّة

  .211-210: مقدمة في األخالق، صماھر عبد القادر محمد علي                                                                   

  

  أكتب مقاال فلسفیا تعالج فیھ مضمون النص ؟: المطلوب 

  

  بالتوفیــــق   
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  : الموضوع األول

  تھ لموضوع ینطوي على جوانب ذاتیة ؟ھل یمكن أن یكون عالم االجتماع موضوعیا في دراس  

  ـــــــــــــ

:طریقة جدلیة 

  .طرح المشكلة : المقدمة 

فھي تتمیّز بأنّھا ذاتیة و قصدیة، و . إّن الظاھرة اإلنسانیة لیست ظاھرة شبیھة بالظواھر األخرى     

و من . اع و حریةتوّجھھا جملة من القیم و القواعد، و كونھا ال تثبت على حال، فألنّھا مصدر إبد

خصائص الظاھرة اإلنسانیة تكون متصلة ببیئة اإلنسان و بأخالقھ و ثقافتھ االجتماعیة، و ھذا ما یشّكل 

صعوبة في تطبیق المقیاس العلمي الدقیق على ظواھرھا خصوصا على مستوى علم االجتماع الذي تمتاز 

ھل بإمكان : رھا، وھنا قد نطرح السؤالمواضیعھ بالذاتیة المعادیة لتجسید الموضوعیة في دراسة ظواھ

علم االجتماع أن یدرس جوانبھ الذاتیة دراسة علمیة موضوعیة؟ وإذا كانت ھناك صعوبة تحقیق ذلك، 

  فكیف لھ أن یتجاوزھا ؟ 

  .محاولة حل المشكلة : التحلیل 

بیولوجي، تنطوي الظاھرة االجتماعیة كما ھو موصوف من قبل الدارسین لھا على خصائص، بعضھا    

بحیث یعتقد البعض أنھا تلحق بالدراسات البیولوجیة، ألن ما یمیزھا . و بعضھا نفسي، و بعضھا تاریخي

و ما تخضع لھ من قوانین، تخضع لھ أیضا . ال یختلف كثیرا عما یمیز الظواھر الحیویة أو البیولوجیة

فسیة، ألن ما تنطوي علیھ من و ینحاز البعض اآلخر إلى إلحاقھا بالدراسات الن. ظواھـر المجتمع

و یتجھ صنف من العلماء إلى كونھا حدثا . خصائص یتفق إلى حد كبیر مع ما تقوم علیھ الحادثة النفسیة

  .تاریخیا، ال تكاد تتطور في الزمان و المكان حتى تدخل في الماضي

فیھ مثل تلك الحتمیة التي إنّھا متصلة بحیاة اإلنسان، الذي یملك حریة اإلرادة في التصّرف وال تتحكم    

إن الزوج مثال، في مستطاعھ أال یطلق زوجتھ بالرغم من حضور األسباب المھیأة . تحكم الظواھر المادیة

فھي بھذا المعنى خاصة ولیست عامة، أي أنّھا تتعلق . للطالق، ألنھ كما رأینا، یملك الحریة في االختیار

فما ھو ذاتي إذن؛ . من الخارج بفضل التحلیل و التجریدبالفرد، وما ھو خاص یكون غیر قابل للدراسة

إّن الظواھر المعقدة و النتائج ((":مل . س. ج"یعّد معقّدا تدخل في تألیفھ عناصر متشّعبة، یقول عنھا 

التي ترجع إلى علل وأسباب متداخلة و مركبة، ال تصلح أن تكون موضوعا حقیقیا لالستقراء العلمي 

  )).ة و التجربةالمبني على المالحظ

وعموما، إنھا تستعصي على التجربة التي تعتبر أصال لكثیر من القوانین الطبیعیة التي یصبو إلیھا      

و یترتّب على ذلك، أنھ یستحیل على الباحث االجتماعي تدوین قوانین . العلماء و تساعدھم على التنبؤ

ة بھذا الحال خالیة من كل المقاییس العلمیة ھل ستظل الظاھر: وھنا یكمن السؤال. تصّور لنا ما سیكون
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ھل من سبیل إلى تجاوز تلك العقبات والصعوبات : التي تعید لھا االعتبار كباقي العلوم األخرى ؟ بمعنى

  حتى تضفي على ظواھرھا الطابع العلمي الموضوعي ؟

معرفة خصائصھا العامة، للظاھرة االجتماعیة، بعد" دور كایم" لقد بدأ اقتحام العقبات مع تحدید      

أي أنّھم في سلوكھم مقیّدون بجملة من العادات واألعراف و القوانین "على أنھا توجد خارج شعور األفراد 

وكونھا تمتاز أیضا، بقوة آمرة قاھرة، مما یجعل الظاھرة االجتماعیة تتسم . التي ھیّئت لھم قبل أن یولدوا

وإلى جانب ذلك فھي جماعیة تتمثل . أن تفرض نفسھا على الفردفھي تستطیع . بطابع اإلكراه و اإللزام 

بالضمیر الجمعي، و معنى ھذا أن الظاھرة االجتماعیة ال تنتسب إلى أي واحد " دور كایم" فیما یسمیھ 

فاألسرة مثال، . منھم انتسابا خاصا، إنھا من صنع المجتمع و تظھر على مسرحھ بصورة طبیعیة تلقائیة 

ر عن لحظة من لحظات تاریخ االجتماع البشري على شكل وربما تعبّ . بینھما تأثیر متبادلمرآة المجتمع و

عادات ومعتقدات وشرائع یتناقلھا النشء عن األجداد كوقائع اجتماعیة لتكون فیما بعد أساس التراث 

إلى مجال و ھكذا ساعد تحدید الظاھرة االجتماعیة على االنتقال تدریجیا من مجال التصورات. التاریخي

إلى درجة " دور كایم " و لقد وصل . العلم و الموضوعیة شأنھ شأن باقي العلوم اإلنسانیة والتجریبیة

و یمكن أن یطلق ما من حادثة إنسانیة إالّ << :اعتبار نطاق الظواھر االجتماعیة أوسع مما یعتقد یقول

  . >>)الظاھرة االجتماعیة( علیھا اسم

  

.حل المشكلة : الخاتمة 

من خالل ما توصلنا إلیھ أثناء التحلیل سندرك أكثر بأنّنا خلقنا شعوبا و قبائل لنتعارف و ینفتح بعضنا      

وھذا ما ھدفت إلى توضیحھ بعض الدراسات االجتماعیة المیدانیة ، حیث أقّرت بأّن القیم . على بعض 

للحدود الزمانیة و المكانیة و تستجیب اإلنسانیة مھما تغنّى بمطلقیتھا الفالسفة و رجال األخالق ، تنصاع 

ألّن الثقافة واحدة بالنظر إلى مبادئھا الفلسفیة، و لكنّھا ثقافات متنوعة بالنظر إلى . للثقافات المتعّددة 

  .تظاھراتھا المیدانیة و ممارستھا االجتماعیة الیومیة

و اختلفت لدینا، فإنّھا إرث لنا و و مع ذلك، تفیدنا فلسفة االجتماع بأنّھ مھما تعّددت أسالیب العیش    

  .احترامھ یتّسع بقدر اعتزاز كّل واحد منّا بخصوصیاتھ الثقافیة والحضاریة 
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  :الموضوع الثاني

یستمّد األنا طاقاتھ من الھو، وقیوده من األنا األعلى، وعقباتھ من العالم << :یقول " فروید " كتب      

لموجودة بین الھو وسلطة األنا األعلى حسب تقسیم فروید للجھاز النفسي ؛ فإذا كانت العالقة ا>>الخارجي 

عالقة صراع ، فكیف لك أن ترّد علیھا ورفضھا ؟

ــــــــــــــــــــ

:طریقة استقصائیة بالرفع

  .طرح المشكلة: المقدمة

ان التحلیل بمید) مS.Freud)1856-1939سیغموند فروید" یعود اھتمام الطبیب النمساوي الشھیر    

النفسي عقب محاوالت األطباء لكشف بعض األمراض التي انتشرت داخل المجتمعات األوروبیة الحدیثة 

والمعاصرة ، فقد تمّخض عن ذلك تحّول المسار العلمي للمشكلة المطروحة إلى قضیة فلسفیة مھّمة؛ حاول 

لیھ سوى أن قّسم الجھاز النفسي على إثرھا إضافة حقیقة جدیدة عن حیاة النفس اإلنسانیة، فما كان ع

الھو، واألنا، واألنا األعلى، لتنسجم جمیعھا في عالقة تسعى على نمط : لإلنسان إلى ثالث قوى، وھي

لكن ما أثیر حولھ الجدل ھو افتراضھ لصورة الصراع الدائم بین سلطة األنا . معین لتحقیق التوازن النفسي

ما ھي دوافع التعارض بین األنا و الھـو في : ى طرح السؤال التاليورغبات النفس المكبوتة، مّما یدفعنا إل

         نظر فروید ؟ ثم أال یوجد سبیل لالتفاق بینھما قصد تحقیق التوازن النفسي لإلنسان؟

  .محاولة حل المشكلة: التحلیل

 JOSEF( ویرجوزیف بر" استخلص نتیجة ھاّمة من تجارب الطبیب " فروید " كما ھـو معلوم فإّن        

Breuer-1842 -1925وھي االعتراف إلى حد بعید بوجود حیاة نفسیة مظلمة وعمیقة تختفي وراء ) م

تشّكل حّجة دامغة على وجود نشاطات نفسیة أو على قبول :" األعراض العصبیة، وھي في سیاق قولھ 

لیل على وجود لذلك یؤّكد على أّن وجود األعراض لدى المریض ھو د". وجود مثل ھذه النشاطات

شعوریة فإّن -النشاطات - نشاطات نفسیة الشعوریة في حالتھ العادیة أیضا، ذلك أنّھ بمجّرد أن تصبح 

لكن ھذا التفسیر الذي أدركھ فروید لم ینتبھ إلیھ صاحب المبادرة واالكتشاف، . األعراض العصبیة تزول 

فحسب، بل ھي موجودة في سلوك وبالتالي تكون النشاطات لیست قاصرة على األمراض العصبیة 

الشخص العادي، بحیث تؤثّر الرغبات المكبوتة تأثیرا كبیرا في سلوكھ عن طریق التعبیر الرمزي؛ فقد 

لتأكید وجود الالشعور ممثّلة في ظواھر نفسیة محتملة " فروید " تبدو المبّررات المنطقیة التي اعتمدھا 

اء الكتابة؛ فقد یحصل للشخص المعبّر النطق بعكس ما یرید ، أو الوقوع كفلتات اللّسان أو زالّت القلم أثن

وفي أحالم النوم حیث تعتبر المجال . إیصالھ من خالل الكتابة على عكس المدلول الذي یرغب التعبیر عنھ

باإلضافة إلى ظاھرة النسیان كطبیعة إنسانیة ال . الفسیح والحیوي لتفریغ النشاطات الالشعوریة لإلنسان
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ھا تتجلّى خصوصا في عدم تنفیذ المواعید أو الواجبات في أوقاتھا المحّددة، فتكون وسیلة ھروب مفر من

  .من الواقع المرغوب عنھ في نظر بعض الفالسفة

بسرد ھذه المبّررات فقط إلثبات صحة الفرضیة الجدیدة، بل لجأ إلى تفسیر عمل " فروید" ولم یكتف     

داللة توصیف الجھاز النفسي في شكل صراع ومقاومة؛ وذلك أّن الدوافع الدوافع النفسیة الالشعوریة وفق

الالشعوریة لدى الطفل تخضع ال محالة لتأثیر األسرة والمجتمع اللذان یضعان لھ القیود التي تحجز معظم 

ریة فیستشعر حینھا بوقوع صراع دائم بین مكبوتاتھ الداخلیة وبین القوانین الوضعیة الّسا. رغباتھ النفسیة

فما یكون منھ سوى كبت دوافعھ غیر المرغوب فیھا ونسیانھا حتى ال یسبب لھ . في الوسط الذي یعیش فیھ

التوتّر واإلحراج؛ إالّ أّن ھذه الحالة تعمل في خفاء مستمر مادام األنا أو الضمیر یراقب ویمنع إلى غایة 

  . ر رمزیة معبّرةحصول الفرصة السانحة التي تظھر فیھا الدوافع الالشعوریة في صو

تعیش حالة صراع بحكم أّن الطفل ینشأ منذ والدتھ " فروید" فالحیاة النفسیة إذن، كما یصّورھا لنا       

مزّودا بمجموعة من االستعدادات الجنسیة والعدوانیة واألنانیة، و مع نمّوه یكتشف أّن المجتمع الذي یعیش 

لدوافع، بل أّن الوالدین والمجتمع یسعیان إلى تھذیب ھذه فیھ ال یرضى عن اإلشباع الغریزي لمثل ھذه ا

لذلك یأخذ في ضبطھا أو إخفائھا وكبتھا إلى جانب نمو ضمیره األخالقي الذي یصبح . الدوافع وتوجیھھا

بمثابة الرقیب الداخلي والسلطة الرادعة لھا؛ فتراه یطرد الرغبات العدوانیة التي تظھره منافیا لسلطة

وھنا نلمح طبیعة التعقید والتداخل بین مختلف . في أعماق نفسھ إلى حین فترة من الزمنضمیره، فتدفن 

الوظائف النفسیة والعقلیة، فنقول بأّن الجھاز النفسي مكّون من مستویات أساسیة ینتج عن العالقة بینھا إّما 

فالھو . كات واستجاباتالتوازن أو االختالل في الحیاة النفسیة وما یترتّب عن كّل من الحالتین من سلو

الذي یعّد مستودع الطاقات الغریزیة ذات المصادر البیولوجیة یفتقر إلى التنظیم ویسیر وفق مبدأ اللذة؛إنّھ 

بوصفھ جملة الطاقات الغریزیة یكون " الھو" ثم إّن . یحتوي على جملة الرغبات التي تنشد دائما اإلشباع

كما أّن ھذه الطاقات التي لم یقدر لھا أن تتجاوز حدوده والتي في صراع مستمّر مع األحكام األخالقیة ، 

ألجل ذلك ینشأ األنا األعلى كقوة ". فروید " یبقیھا الكبت داخل دائرة الالشعور ال تعرف الفناء كما یؤكد 

مضاّدة ومقاومة للرغبات الجنسیة للفرد، كأن یقوم بدور إعطاء األوامر لألنا بمراقبة الدوافع الغریزیة 

  . على أن یقبل منھا إالّ ما كان معقوال على أرض الواقع

لقد اعتبر التحلیل النفسي أّن جمیع دوافع اإلنسان النفسیة یمكن رّدھا إلى الغریزة الجنسیة، وغریزة       

في المحافظة على كیان الفرد ) الحیاة(كغریزة جنسیة)Libido(العدوان والتدمیر؛ بحیث یكمن دور اللیبیدو

لذلك توّسع فروید في مفھوم الغریزة الجنسیة فلم یقصرھا على التناسل أو التكاثر، بل . رار وجودهواستم

أما جانب غریزة .جعلھا مصدر كّل محبة وحنان، و شاملة أیضا لجمیع مظاھر اللذة الحّسیة والعاطفیة

كما في ( النفس، والعدوان على )كما في الحرب(الموت التي تظھر في السلوك العدواني على الغیر

، فتنشأ نتیجة كبت المیول المختلفة، لیصبح استعدادا غریزیا في تكوین اإلنسان النفسي )االنتحار

  . المنحرف 
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فرضیتھ علیھا قد وجدت ما ینافیھا  بحكم "فروید " لكن على ما یبدو فإّن فكرة الصراع التي أقام      

لك إرادة قویة وضمیر خلقي باستطاعتھ أن یحدث التوازن فساد منطق الفكرة ذاتھا؛ ذلك أّن الفرد الذي یم

بین األنا والھو فتكون شخصیتھ سویّة ومتّزنة باطنا وظاھرا؛ ما دام األنا یعمل على خدمة اآلخر بشرط أن 

. یراعي العالم الخارجي الذي یستند إلیھ ویقصد بھ سلطة الضمیر الجمعي الذي یمتثل ألوامره ونواھیھ

األنا مع الھو ألنّھ منشؤه، ومع الواقع تفاعلالتوازن النفسي ویستقر بدل االختالل بحكم وبالتالي یحصل 

  .ألنّھ یرتكز علیھ ویقّومھ 

ثم إّن فرضیة الالشعور تضمنّت تخمینات وشكوك من حیث الطبیعة العلمیة لھا، فتسارعت إلیھا        

الذي اعتقد أّن الالشعور لیس مرّده إلى )مA. Adler -1870-1937(ألفرد آدلر " االنتقادات من طرف

" اللیبیدو، بل ھو راجع إلى الشعور بالقصور، وتغطیتھ عن طریق األعراض العصبیة، وكّل ما فّسره 

، )مK.Young-1875-1961(كارل یونغ " أما . بعقدة القصور والتعویض" آدلر " بالكبت فّسره " فروید 

جانب واحد من المشكلة، في حین یجب أن تضاف إلیھا الحاجة فقد اعتبر النظریة الجنسیة محصورة في 

وانتھى إلى وضع نظریة في الالشعور الجمعي؛ فالالشعور ال یعني معایشة األزمات أثناء . إلى السیطرة

  . الطفولة فحسب، بل تعني اإلنسانیة جمعاء

لالشعور معتبرا أّن فكرة ا)مJ.P.SARTRE-1905-1980(سارتر " كما رفض الفیلسوف الوجودي       

  . السلوك اإلنساني یجري دائما في مجال الشعور

  

  .حل المشكلة : الخاتمة

في جعل فرضیة الالشعور نظریة علمیة لم تحقّق النجاح لھا إالّ من الناحیة " فروید " إّن رغبة        

ھا تحّولت إلى طموح تجاوز التطبیقیة، أما اعتبارھا قضیة فلسفیة قادرة على تفسیر النشاطات اإلنسانیة فإنّ 

واقع األشیاء المنضویة تحت مبدأ واحد ھو الالشعور الذي یغلّبھ على الشعور، وھو بذلك یؤّسس مذھبا 

  .  مادیا خالصا من الوجھة الفلسفیة 

وأخیرا؛ فإّن تفسیر السلوك اإلنساني انطالقا من فكرة الصراع تبقى منوطة باستعداد الفرد النفسي        

یار سلوكھ داخل محیطھ الذي غرس فیھ المبادئ والقیم الخلقیة، وھكذا یفرض على المجتمع وظیفة الخت

التھذیب لمختلف الغرائز وترویضھا وفق ما یتالءم و ینسجم مع تطلّعات الفرد الذي ھو جزء من كیان 

كم المسؤولیة المجتمع وبنائھ مخافة حدوث االنحراف الممقوت للفرد وما تجنیھ الجماعة من سلوكھ بح

  .المشتركة دون استثناء في تحّمل عواقب الفعل الالإنساني

  ـــــــــــــــ
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  ):النص ( الموضوع الثالث

  .طرح المشكلة: المقدمة

ق راود بعض العلماء الشّك في عالقة الحق بالواجب، ذلك أّن التداخل الوظیفي بینھما ھي من الحقائ      

التي ال یمكن إنكارھا، فتبقى المسألة مطروحة من حیث التطبیق لكي یتعیّن التمییز بین الواجب األخالقي 

الذي یتطلب حقوقا مقابلة، وبین الواجب القانوني الذي یكون مشروطا بوجود حقوق مالزمة لھ، وھذا 

من خالل كتابھ عليماھر عبد القادر محمد بطبیعة الحال ما أراد توضیحھ صاحب النص الدكتور 

  ھل یترتّب علیھ بالمقابل حقا مالزما لھ ؟: ، لیطرح لنا مشكلة القیام بالواجب"مقدمة في األخالق"

  .محاولة حّل المشكلة: التحلیل

في ھذا النص الذي بین أیدینا یحاول الدكتور ماھر عبد القادر تحدید طبیعة الحّق من حیث ھو حریة     

ارسة دون أن یتدّخل في شؤونھ أحد، ومن ھنا تتطلّب حقوق الفرد التزامات على الفرد في المعتقد والمم

  .غیره في القیام بالواجب

صاحب النص تالزمھا واجبات، على شكل عالقة تسیر في اتّجاھین متعاكسین، فالحقوق في نظر    

غیر كواجب أخالقي ألّن تقدیم خدمة لل. تضعھ في موضع شّك في فھم فكرة الواجب عند البعض من الناس

ال یعني بالضرورة أّن الطرف اآلخر یملك الحق في تحقیق ذات الغرض، لذلك ینبغي بالضرورة التدقیق 

فواجبات الفرد . من ناحیة تطبیق اإللتزام الذي یكون لآلخرین حقوقا فیھ" واجب " في استعمال كلمة 

ا من الناحیة األخالقیة یكون الواجب في ترتبط بالحقوق حین تتكّون لدیھ مجموعة من االلتزامات، بینم

  . استقاللیة الفرد التّامة في أداء دون التفكیر أو االعتقاد على أنّھ حّق غیره بصفة إلزامیة ومشروعة

وحتى یقنعنا صاحب النص بما جاء بھ من تحدید طبیعة الواجب الذي یتضمنھ حّق یالزمھ، كان علیھ    

فكرتھ، بحیث استھلّھا بحجة عقلیة منطقیة مفادھا ربط القیام بالواجب تقدیم حجج وبراھین تدل على صحة 

إنّھ حینما یكون لي الحق فإّن شخصا آخر، أو << :على أنھ إلتزام قانوني بأداء الحق، ومثال ذلك في قولھ

.>>أناسا آخرین، أو حتّى السلطات علیھا واجب أن تدعني وشأني، أو أن تقّدم لي الخدمات التي أطلبھا 

إذا كان << :ولتقریب الفكرة أكثر حول تضّمن معنى الحقوق في الواجبات یقّدم لنا حجة منطقیة حین یقول

لھ الحّق في ) ص(بمفرده، أو یقّدم لھ خدمة، إذن الشخص) ص(أن یترك الشخص) س(من واجب الشخص

حتّى یكون الحق مالزم معنى ھذا أنّھ ثّمة شرطا ضروریا. >>أن یتركھ األّول بمفرده، أو یقّدم لھ خدمة 

للواجب، وإالّ وقعنا في شّك أو تناقض، كأن یكون كّل واجب یقوم بھ الفرد صفة إلزامیة وحّق للغیر في 

  .تقدیم الخدمة، وھذا ما یرفضھ صاحب النص

وإلثبات صحة الفكرة أیضا البد وأن یعیّن لنا المسألة بحجة واقعیة، أي ھناك أمثلة مستمّدة من الواقع     

ترفض أن یكون الواجب یتضّمنھ حق أو یترتب عنھ بالضرورة في كل الحاالت، ومھما كنت الظروف، 

إذا سألني زمیل لي ألن أقّدم لھ كتابا بحوزتي وھو << : ولتبریر خطأ ھذا المفھوم یقول صاحب النص
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ّن لھ الحق في أخذ یحتاج إلیھ وال أستعملھ أنا، أظّن أّن من واجبي أن أعیره إیّاه، ولكنّني ال أظّن أ

  .  >> الكتاب

ومن أجل إزالة التعارض الحاصل حول عالقة الحق بالواجب، یقترح صاحب النص تحدید استعمال      

متى : وھنا نتساءل . بحیث تطبّق فقط على تلك االلتزامات التي یكون لآلخرین حقوق فیھا" واجب"كلمة 

  یكون الحق مالزما لفكرة الواجب ؟ 

لمسألة المطروحة یستعین مفكرنا بحجة نفسیة عمادھا الشعور بالضمیر األخالقي، بحیث تتدّخل كحّل ل     

فیھ طبیعة األنا وعالقتھا باآلخر؛ بحكم أّن ما ھو حّق لي ھو واجب على غیري من الناحیة القانونیة 

صاحب الواجب كیف یحصل اإللزام إذا لم یتوفّر الشرط األخالقي لذلك؟ وإذا لم یقماإللزامیة، لكن 

بواجبھ، فھل معنى ذلك ستھضم الحقوق، وبالتالي سنصنّفھا إلى موجبة وأخرى سالبة على حسب 

  التضّمن وما یترتّب عنھ من تبادل وظیفي بین الحقوق والواجبات؟ 

من الناحیة العملیة ال توجد حقوق موجبة وأخرى سالبة، وال یمكننا أن نربط فكرة الحق بحریة ممارسة     

ثم إّن صفة الحّق في ھذه . حق، وإالّ لكان كّل ما یراه الفرد في حیاتھ الیومیة ھو حّق لھ كرھا أو طواعیةال

الحالة تمیل إلى نزعة الفرد أكثر مّما ھي موضوعیة قانونیة، لذلك نجد تخاصم الناس ووقوفھم أمام 

قیة لما تجّرأ على أخذ ما لیس لھ المحاكم؛ وھذا دلیل قاطع على أّن الفرد لو توفّرت لدیھ الشروط األخال

  .حق فیھ

وكّل ما في األمر، حتّى وإن استطاع صاحب النص تبریر فكرتھ حول عالقة الحق بالواجب على أنّھا    

لیست عالقة تضّمن كما یعتقد البعض بمبّررات مستمّدة من الواقع، إالّ أّن المسألة تبقى مطروحة من 

والواجب واجب، بینما مشكلة التضّمن ال تعني لحیاة الناس شیئا، وحسبنا الناحیة النظریة، ألّن الحّق حقّ 

نحن أّن الدكتور ماھر عبد القادر لم یأت بمشكلة ذات أھمیة، ولم یطرح لنا مسألة جوھریة حتى یكون 

بمقدوره تغییر طبیعة الحق والواجب، بل ھما على الصیغة األولى التي تعارف علیھما الناس دون إضافة 

  .جدید الذي یولون لھ األھمیةال

  .حّل المشكلة : الخاتمة 

عالقة الحقوق بالواجبات ھي عالقة تضّمن كالھما في اآلخر من منطلق أّن ما في األخیر، نستنتج أّن      

لھ، وإّن للواجب حقّا " مناظرا " إّن للحق واجبا : ھو حق لنا ھو واجب على غیرنا، أّما متى یصدق القول

، كما أشار إلیھ مفّكرنا، فھو منوط باجتھاده الخاص ووجھة نظر یمكن مناقشتھا على "ھ یترتّب علی

مستوى البحوث األكادیمیة، بینما الذي تریده المجتمعات الیوم ھو البحث عن كیفیة ضمان حقوقھا 

ن ھذا الذي كان م. المھضومة دون التفكیر في الواجب الذي تراه أحیانا مصدر غرابة فیتھّربون منھ

االجتھاد فیھ وتوعیة أفراد المجتمع لفعلھ ولو بنسبة ماھر عبد القادر محمد عليالواجب على الدكتور 

  .قلیلة وذلك أضعف اإلیمان 

  ــــــــــــــــــــ    
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  م2008امتحان البكالوریا دورة جوان : 14الموضوع 

                 دریاضیات ، تقني ریاضي ، تسییر واقتصا+ علوم تجریبیة:  الشعب      

  

  :عالج موضوعا واحدا على الخیار -

  : الموضوع األول 

  .قارن بین السؤال العلمي والسؤال الفلسفي - 

  

  :الموضوع الثاني 

المنطق الصوري ھو الضامن الوحید لسالمة << : فنّد بالبرھان األطروحة القائلة بأنّ -     

  . >>وصحة التفكیر

  

  .النص : الموضوع الثالث

لم یدرك العقل مفاھیم الریاضیات في األصل إال من جھة ما ھي ملتبسة باللواحق المادیة، ولكنّھ <<     

انتزعھا بعد ذلك من مادتھا وجّردھا من لواحقھا حتى أصبحت مفاھیم عقلیة محضة بعیدة عن األمور 

یكون المربع الذي یبحث فیھ فعالم الھندسة مثال ال یعنیھ الیوم أن . المحسوسة التي كانت مالبسة لھا 

مصنوعا من شمع أو عجین، من خشب أو من حدید، بل الذي یعنیھ ھو المربع الذي تصّوره وحّدد معناه 

  . وأنشأ لھ مفھوما معینا یصدق على كّل مربّع محسوس

اضیات إّن الری. والعقل لم یرتق إلى ھذا التجرید دفعة واحدة، بل توّصل إلیھ شیئا فشیئا بالتدریج     

المشّخصة ھي أولى العلوم الریاضیة نشوءا، فقد كانت في الماضي تجریبیة، وكانت خاضعة لتأثیرات 

صناعیة عملیة، ثم تجّردت من ھذه التأثیرات وأصبحت علما عقلیا؛ ففـن المساحة العملي متقّدم على علم 

بشري اھتدى بصورة عملیة إلى الھندسة النظري، وفن اآلالت متقّدم على علم المیكانیك، ألّن الفكر ال

  .>> معرفة خواص األشكال واآلالت قبل أن یتوّصل إلى البرھان علیھا 

  ].جورج سارطون [ 

  

  .أكتب مقالة فلسفیة تعالج فیھا مضمون النص :المطلوب 
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  : الموضوع األول 

  .قارن بین السؤال العلمي والسؤال الفلسفي     

  ــــــــــــــ

  .طریقة المقارنة 

  .طرح المشكلة : المقدمة

في حدود علمنا أّن ثمة میزة للسؤال الفلسفي وأھمیة بالغة أكثر من الجواب لدى الفالسفة، وھذا نظرا     

لما یثیره من انفعاالت نفسیة وعقلیة فیھم تجعلھم یواصلون البحث والتنقیب الذي یكاد ال ینتھي نتیجة 

الفلسفة لنفسھا كخاصیة تنفرد بھا عن خاصیة العلم الذي یطرح فضولھم الدائم والمستمر، وھذا ما أرادتھ

عادة أسئلة سرعان ما یتدارك العلماء الجواب الكافي لھا بعد إعدادھم لجملة من الفروض العلمیة ثّم قیامھم 

بالتجریب علیھا لیتوّصلوا في نھایة المطاف إلى نتیجة تكون مقنعة في نظرھم، لكن ما یلفت انتباھنا ونحن 

من نتفّحص أصناف األسئلة المطروحة، ھو تلك المفارقة الموجودة بین السؤال الفلسفي والسؤال العلمي

كیف نصف عالقة السؤال الفلسفي بالسؤال : ، وھذا ما یدفعنا لطرح السؤال التاليحیث الوظیفة والغایة

  العلمي؟ 

  

  .محاولة حل المشكلة: التحلیل

ة مواضع لالختالف بینھما من حیث ثمّ نجد السؤال الفلسفي بالعلمي السؤال عندما نتعّرض لعالقة      

. الوظیفة التي یؤّدیھا كّل منھما، ولیس من حیث الغایة التي یسعى كّل منھما لالقتراب منھا قدر المستطاع

یة ومن ھنا كان علینا في البدایة تحدید مجال السؤال العلمي الذي بھ یتعیّن دوره في بلوغ الحقیقة المعرف

عالم المحسوسات أي البحث في حقیقة لدى اإلنسان العالم، فنقول بأّن مجالھ ھو عالم الطبیعة الجامدة أو

األشیاء المادیة الخارجیة، لذلك كان السؤال العلمي ینصّب اھتمامھ حول التجریب على الظواھر الطبیعیة 

المنھج التجریبي للوصول إلى تلك من أجل كشف قوانینھا المنظّمة لھا؛ وھذا ما یدفعھ إلى استخدام 

القوانین، منھا االعتماد على المالحظة العلمیة كخطوة أولى، ثم وضع الفروض الالزمة للقیام بالتجربة 

علیھا، وفي حالة ثبات صدقھا تتحّول إلى قانون علمي ثابت یفّسر بھ سبب حدوث الظواھر الطبیعیة 

في العالم باإلجابة عن السؤال الذي واجھھ بمجّرد بلوغ حقیقة وفي ھذه الحالة یكت. المماثلة لتلك الظاھرة

علمیة جدیدة، لكن السؤال الفلسفي سنجده عكس ذلك في البحث عن الحقیقة، وھذا باختالف مجالھ الذي ھو 

المیتافیزیقا أو الماورائیات التي یتعّذر فیھا التجریب، بحیث یستھدف البحث عن العلل األولى للموجودات 

ق استخدامھ للتأّمل العقلي المجّرد كمنھج یعتمده الفیلسوف في تفسیره لمختلف الظواھر التي عن طری

ال یصل إلى نتائج نھائیة ویقینیة، وھو بھذا یرید االحتفاظ - الفیلسوف–یتأّمل حركتھا، واألھم من ذلك أنھ 

األسئلة التي یطرحھا اإلنسان بالسؤال ویھتّم بھ أكثر من اإلجابة، ومن ھنا كانت الفلسفة ال تجیب عن كلّ 
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لغرض االستمراریة في البحث عن المعرفة، لذلك یقال عن السؤال الفلسفي أنھ یتعلّق بما ھو معیاري 

  .بما ھو تقریري ، وھذا عكس السؤال العلمي الذي یتعلّق)األخالق، المنطق، الجمال( 

فھذا ال یعني أنھ لیس ثّمة مواطن لالتفاق، بعد إظھار الفارق الموجود بین السؤال العلمي والفلسفي،     

بل سنجد أّن الدافع بینھما كان مشتركا منذ البدایة ھو محاولة تجاوز المعرفة العامیة للوصول إلى معرفة 

ن قد یطرح بین الفینة واألخرى، ومن ھنا كان علمیة یقینیة؛ فكالھما یعبّر عن قلق فكري إزاء إشكال معیّ 

یریده العلماء أو الفالسفة ھو الذي یفتح لھم أفاقا جدیدة في البحث والتنقیب، ویمتّد السؤال المطروح الذي

، وذلك نظرا لمیزة الغموض عبئھل في أعقابھ أجیاال كاملة لمدة أطول، وقد یستغرق حیاتھم كلّھا، فتتحمّ 

وبالتالي كانت لھ تلك الموجود فیھ، إن لم نقل یثیر الدھشة واإلحراج في النفوس، ویبھت العقول المدبّرة، 

  .األھمیة العظیمة دون سواه من األسئلة التي یطرحھا العامة من الناس

من الفیلسوف والعالم، أي ما دام ومھما یكن، نقول بأّن وظیفة السؤال ھي الركیزة األساسیة لكلّ     

یفة اإلثارة وظ-السؤال –ي السؤال المطروح یملك صیغة واحدة وھي البحث عن المجھول، فھو یؤدّ 

مھما كان نوعھا لتكون حافزا لتحریك مشاعر وفضول العالم والفیلسوف، وكال السؤالین العلمي والفلسفي 

یتطلّب نضال مستمر وصبر طویل ألجل بلوغ الغایة العظمى وھي الحقیقة المعرفیة، مع العلم أّن السؤال 

تتوقّف على مھلة إیجاد الحلول كما یریدھا أن مھما كان نوعھ سیدفع صاحبھ إلى التأّمل والتمّعن فیھ بنسبة

  . تكون

ختالف واالتفاق بین السؤال العلمي والفلسفي، لكن العالقة التي نرید الكشف عنھا إلاھناك إذن، نقاط     

؛ "تورشیلي" أمثال العالم اإلیطالينقول بأنّھا عالقة تكامل وتماثل، فكالھما في حاجة إلى اآلخر؛ ذلك بأّن 

حث عن المخرج لقضیة عدم ارتفاع الماء في المضخة لنسبة عالیة أكثر، قد مزج بین السؤالین معا الذي ب

والتي كانت سببا ) خشیة الطبیعة للفراغ ( حتى وصل إلى حّل التناقض الحاصل في فكرة أرسطو الفلسفیة 

ومصاغ في قانون في بلوغ حقیقة علمیة جدیدة وھي اكتشاف الضغط الجّوي الذي برھن علیھ بالتجریب 

تورشیلي " ، وكأّن السؤال العلمي ھنا لوال السؤال الفلسفي الذي طرحھ أرسطو لما كان العالم علمي ثابت

الفرصة السانحة لیكون منطلقا صلبا لھ یعتمد علیھ نحو تحقیق الھدف المنشود، ومن ھنا تكون حاجة " 

العلمي فیھ جانب ینطوي على أبعاد فلسفیة في مبادئ العلم لألسئلة التي تطرحھا الفلسفة، ومنھ فالسؤال

وھكذا بإمكاننا أن نصل . حین السؤال الفلسفي ینطوي على جانب علمي یمكن التحقّق من صّحتھ بالتجریب

" المفكر الفرنسي " إلى حد اعتبار الفلسفة ھي نوع من العلم على رأي الفالسفة الوضعیین وعلى رأسھم 

  ".أوغست كونت 

  .المشكلة حل: الخاتمة

نقول في األخیر، بأّن ھناك اختالف بین السؤال العلمي والفلسفي، سواء أكان من حیث الموضوع أومن     

حیث المنھج المتّبع في كیفیة طرح السؤال وغایتھ التي تختلف وفق غایة الفلسفة والعلم في تحقیق الغرض 
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جة أّن الفلسفة قد تتأّخر إذا لم یتّخذ العلم سندا لھا لكن یبقى التداخل بینھما موجودا، بح. منھماالمقصود لكلّ 

  .بصورة منطقیةوھي بدورھا تدفع العلم إلى التفّكر في مبادئھ ونتائجھ وفرضیاتھ

  ـــــــــــــــــ

  :الموضوع الثاني 

المنطق الصوري ھو الضامن الوحید لسالمة << : فنّد بالبرھان األطروحة القائلة بأنّ -  

  . >>كیروصحة التف

  ـــــــــــــ

  :الطریقة إستقصائیة بالرفع 

  :طرح المشكلة : المقدمة

یحتاج تفكیر اإلنسان إلى قواعد منھجیة وشروط یتبعھا عقلھ حتى تكون معارفھ سلیمة وصحیحة،        

یة، حتى لھذا السبب بالذات عمد فالسفة الیونان إلى ابتكار علم المنطق الذي بلغ إلى درجة كبیرة من األھم

قیل من طرف أنصار أنّھ یعصم العقل أو الذھن من الوقوع في الخطأ، وربما ھذه األطروحة مبالغ فیھا 

نوعا ما، بحكم أّن ذھن اإلنسان رغم امتالكھ لقوانین المنطق الصوري ومراعاتھا ومع ذلك یصل في 

وإبطالھا وفق مبّررات دحضھا بعض أبحاثھ إلى نتائج خاطئة، وإلى جانب ھذه األطروحة كان علینا 

  فإلى أّي حد یمكن تفنید الرأي القائل بتأسیس التفكیر السلیم على المنطق الصوري؟شرعیة؛ 

  .محاولة حل المشكلة : التحلیل

عمل المنطق الصوري منذ بدایة ظھوره من أجل الحفاظ على تماسك الفكر من الوقوع في الخطأ        

فكریة تستدعي ذھن اإلنسان االلتزام بھا تجنّبا ألّي خطأ یقع فیھ، والمغالطات، لذلك كان یتضمن قواعد

حیث ال یضمن العقل  البشري سالمة استدالالتھ إالّ بمراعاة القواعد المنطقیة حتى یكون العقل في الطریق 

: الصحیح أو الصواب، وقد تمثّلت مختلف قواعد المنطق الصوري في ثالث مباحث أساسیة، أھمھا 

ود و التصّورات و الحكم والقضایا ثم مبحث االستدالالت المباشرة وغیر المباشرة التي مبحث الحد

والذي یعود إلیھ الفضل في إبراز شروط التفكیر ،"أرسطو " وضعھا مؤّسسھا الملقب بالمعلم األول

، ولقد "ھو آلة لتحصیل العلوم:" الصحیح وترتیبھا وتنظیمھا في إطار علم سّماه بالمنطق وعّرفھ بقولھ

أبو نصر " تأثّر بعض العلماء المسلمین بھذا العلم جّراء اتصالھم واحتكاكھم بالحضارة الیونانیة ، ومنھم 

بالصناعة التي تعطي بالجملة القوانین التي من شأنھا أن تقّوم العقل " الذي شبّھ المنطق " الفارابي

" ، و "أن یغلط فیھ من المعقوالتوتسّدد اإلنسان نحو طریق الصواب ونحو الحق في كل ما یمكن

، وما نستخلصھ "آلة قانونیة تعصم مراعاتھا الذھن من الوقوع في الخطأ " الذي عّرفھ بأنّھ " الجرجاني

من ھذه اآلراء أّن المنطق ھو معیار العلم ومیزان الحق باعتباره ھو العلم الذي یعرفنا بالشروط التي إذا 
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یقع في الخطأ، وإذا كان العقل البشري ھدفھ بناء المعرفة الصحیحة وبلوغ اتبعھا العقل في استدالالتھ ال

  .الحقیقة، فإّن المنطق ھو الوسیلة التي تمكنھ من تحقیق ھذه الغایة 

، فكان من "أبو حامد الغزالي" ولم یقتصر تأثیره على الفارابي والجرجاني من المسلمین، بل حتى        

یصفھ بخادم " ابن سینا " ، وكان "ال یعرف المنطق ال یوثق في علمھمن:" المعجبین بھ، حیث قال

یعتبره الفن " توما األكویني " و ظّل یحظى بھذه القیمة حتى القرون الوسطى، فھا ھو القدیس . العلوم

  .الذي یكفل لعملیات العقل االستداللیة قیادة منطقیة ومیّسرة خالیة من الخطأ 

انھ أن یقّوم الفكر ویوّجھھ توجیھا صحیحا ولكنّھ لیس أساس كل معرفة إنسانیة حقیقة إن المنطق بإمك    

فھو لم یعط الجدید نتیجة عدم مواكبتھ لروح العصر حیث تالشت أھمیتھ في الفترة الحدیثة التي ازدھرت 

الشي قیمة وبالتالي أصبح البعض یرى فیھ ت. كیمیاء وغیرھا من العلوم الدقیقةفیھ الریاضیات والفیزیاء وال

المنطق الصوري فحكم علیھ بالعقم وعدم الخصوبة والمرونة في منھجھ؛ بحجة أّن استخدام اللغة الشائعة 

مادام المنطق یتعامل باأللفاظ ال الرموز << :ثابت الفنديفي المنطق یؤّدي إلى مغالطات وھذا ما یؤكده 

ضال عن عقمھ إذا تعلق األمر بالقیاس فإنّھ یبقى مثار جدل حول المفاھیم و التصّورات المستعملة ف

وبالتالي ال یصلح الكتشاف الحقیقة الموضوعیة ألنّھ ال یتناسب مع طبیعة الدراسات العلمیة . >>األرسطي

فھو غیر كاف . ھو التجربة ولیس مطابقة الفكر لنفسھ" جون ستیوارت مل"الجدیدة؛ فمعیار المعرفة عند 

ذا األساس تأّسس المنطق االستقرائي الذي غیّر من البحث المنطقي في توجیھ العلوم الطبیعیة، وعلى ھ

و ھذا ما یؤّكد . إلى میدان التجریب الحّسي، باإلضافة إلى ظھور المنطق الرمزي الذي كان أكثر خصوبة

أّن المنطق الصوري فقد مكانتھ، و بالتالي ال یمكن اعتباره اآللة التي تعصم الفكر من الوقوع في الخطأ أو 

  .لزللا

غیر أّن الكثیر من العلماء والفقھاء المسلمین وقفوا على عیوبھ منھا أنھ منطقا شكلیا بعیدا عن الواقع،        

، الذین دعوا إلى استعمال "الحسن بن الھیثم" و " جابر بن حیان" و " ابن تیمیة" ومن بینھم 

لیس معیارا كافیا للحكم على نفسھالفكر مع المالحظة والتجربة للتحقّق من أحكام العقل، ألّن عدم تناقض

وامتّدت ھذه الحركة النقدیة إلى بعض الفالسفة والعلماء األوروبیین في بدایة العصور . صحة الفكرة

، الذین أّكدوا عجز ھذا المنطق عن "دیكارت" و " مل. س.ج" و " نوفرانسیس بیك" الحدیثة، أمثال 

  .فجرت في القرن السابع عشرمسایرة الحركة العلمیة التي ان

التھمة القائلة أّن المنطق الصوري بعید عن الطبیعة التي ال تكشف عن " بیكون" فلقد وّجھ لھ        

فقد حكم علیھ بأنھ منطق عقیم " دیكارت " أما . أسرارھا إالّ إذا اتبعنا منھجا قائما على المالحظة والتجربة

را كافیا للتنّكر لھذا المنطق، ألّن العلوم التجریبیة وإن مبرّ تھا ال تعدّ أجوف، لكن ھذه االنتقادات رغم وجاھ

ستطیع االستغناء عن المنطق الصوري، ألّن للفكر صورتھ تعلى المنطق المادي إالّ أنھا ال تماق

ومناھجھ؛ وعلیھ تبقى للمنطق الصوري أھمیتھ وقیمتھ، ألنھ ھو عاصم الذھن من الوقوع في الزلل من 

. ز لصواب الرأي عن الخطأ في العقائد ة الشكلیة وممیّ الناحی
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ل من قیمتھ بحیث كان وال یزال حقیقة إن المنطق لیس معیارا في جمیع المعارف لكن ھذا ال یجعلنا نقلّ      

وبعد عرض .و یبقى المنطق التقلیدي من المباحث الرئیسیة في الفلسفة.یوجھ معارف اإلنسان و یقومھا

رغم تطورھا ) المنطق الرمزي و المنطق االستقرائي(بیّن أّن الدراسات العلمیة المعاصرة األطروحتین یت

  .ال تزال في حاجة إلى قوانین المنطق

  

.حل المشكلة : الخاتمة

في األخیر، نقول بأّن األطروحة القائلة بضمان المنطق الصوري لصحة وسالمة التفكیر اإلنساني غیر     

ورفضھا وعدم قابلیة األخذ بھا، وھذا بالنظر إلى تاریخ العلم وتطور المنطق الذي صحیحة، یمكننا إبطالھا

بقي حبیس منھجھ التقلیدي القدیم على غرار باقي العلوم األخرى التي تطورت وأحرزت مرتبة مرموقة 

دور لكن ال یمكننا أن ننكر  .كما ھو حال الریاضیات والفیزیاء والكیمیاء وغیرھا من العلوم الدقیقة

وأھمیة المنطق الصوري في تثبیت المعرفة اإلنسانیة بفضل شروطھ الصوریة و قواعده المضبوطة التي 

  .من دونھا نقع في التناقض لذلك یتوّجب توظیفھ و ربطھ بالدراسات العلمیة الجدیدة

  ــــــــــــــــــ

  ).النص ( الموضوع الثالث 

  .طرح المشكلة: المقدمة 

أنّھ وقع ثمة اختالف كبیر بین أسالف النزعة العقلیة والنزعة التجریبیة الحسیّة بخصوص ال ینكر أحدنا   

ھا نشأت بمعزل عن الواقع تحدید نشأة علم الریاضیات، فإذا كانت المفاھیم الریاضیة مجّردة معنى ذلك أنّ 

جورج " والمؤرخ العملي، وھذا ما أثار الجدل والنقاش من جدید، لكن النص الذي بین أیدینا للمفكر 

رت المفاھیم كیف نشأت وتطوّ : ، ونحن بدورنا نتساءلنیحاول حل النزاع بین الجانبی، "سارطون

عملیة مستقاة من العالم ھل ھي ذات نشأة عقلیة محضة أم واقعیة: بمعنىالریاضیة في نظره؟

  ؟ الخارجي

  .محاولة حل المشكلة : التحلیل

أّن المفاھیم الریاضیة متوّخاة من الواقع العملي قبل أن " ونجورج سارط" لمفكر والمؤرخ ایرى    

تصبح صناعة مجّردة أو لغة الرموز كما ألفھا الكثیر منّا، ذلك بأنّھا كانت في بدایتھا متصلة بالحیاة العملیة 

لي وتاریخ العلم یثبت لنا أّن الریاضیات المشّخصة في جانبھا العم. الحّسیة لإلنسان في العصور الماضیة

" سبقت الریاضیة المجّردة التي أصبحنا نتداولھا الیوم، وال أدّل على ذلك حین قّدم لنا صاحب النص مثال 

وقد عرفت فنونا . التي تولّدت عنھا الھندسة، واستخدام اآلالت التي نتج عنھا علم المیكانیك" فن المساحة 

فھا من الواقع العملي لإلنسان، مثل جّل معارستمّدتأخرى وجدت في عصر الحضارة الفرعونیة التي ا

بناء األھرامات على شكل مخروطات، وقد أّدى فیضان النیل إلى إعادة مسح األراضي مّما جعل العلماء 
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صة یستنبطون علم الھندسة، وقس على ذلك بقیة الحضارات التي ساھمت في تطویر الریاضیات المشخّ 

وع وھو الكم، ومنھج استنتاجي تحلیلي قائم على البرھنة دا قائما بذاتھ، لھ موضتصبح علما مجرّ نقبل أ

  .العقلیة 

طون فكرتھ؛ فقد اعتمد على حجة عقلیة منطقیة، وذلك حین مثّل لنا اھتمام رولكي یوّضح جورج سا    

عالم الھندسة بما یعنیھ المربع الذي یتصّوره وحّدد معناه وأنشأ لھ مفھوما معینا یصدق على كّل مربّع 

بأّن العقل لم یرتق إلى التجرید المعروف دفعة بیّنثم . دون أن یجّسده في مادة معینة ملموسةمحسوس،

التي كانت في األصل مرتبطة عن طریق تجرید المفاھیم الریاضیةواحدة، بل توّصل إلیھ بالتدریج، وذلك

اھیم عقلیة محضة بعیدة بجوانبھا المادیة وممارستھا العملیة، بعد أن انتزعھا من مادتھا حتى أصبحت مف

اة من واقع حیاة اإلنسان ھا مستقعن األمور المحسوسة، وربما تكون حجة واقعیة لعلم الریاضیات بحكم أنّ 

ثم یقوم بمقارنة بسیطة قصد توضیح األسبقیة الزمنیة بین فن المساحة العملي وعلم . العملیةالیومیة

ھا انطلقت من نّ أك، وحتى یؤّكد لنا تطور الریاضیات على الھندسة النظري، وبین فن اآلالت و علم المیكانی

في التجرید یستند إلى حجة تاریخیة، مفادھا أّن الریاضیات المشّخصة ھي أصل النشأة الواقع لتستقرّ 

ھا خضعت لتأثیرات صناعیة عملیة، ثم ألنّ ،نتیجة ارتباط اإلنسان بواقعھ، فقد كانت في الماضي تجریبیة

حقیقة تصل میزتھا األساسیة البرھان على كلّ ما عقلیا نظریا یستند إلى لغة الرموزتجّردت فأصبحت عل

  .إلیھا 

رت من المشّخص العملي الذي یعتمد عالم المادة أو تطوّ قدفإذا كانت نشأة المفاھیم الریاضیة تدریجیة ف  

لمفاھیم الریاضیة ال یوجد ما الحّس إلى المجّرد العقلي النظري، الذي یعتمد الرموز المجّردة، لكن بعض ا

یقابلھا في الواقع الحّسي العملي، ومثال ذلك العدد السالب، أو فكرة الالمتناھي، والتفاضل، وغیرھا من 

ّن علم الریاضیات قد أالمفاھیم التي ابتكرھا العقل البشري فكان في غنى عن الواقع، وھذا دلیل قاطع على 

ة، وھناك حجج تاریخیة مستمدة من تاریخ العلم تثبت لنا عنھ كلیّ تجاوز منطق الواقع المشّخص ویستغني

إلى مفاھیم تعتمد فكرة ) ھندسة إقلیدس(تطور المفاھیم الریاضیة الكالسیكیة المحدودة في الزمان والمكان 

األنساق واالفتراضات األكسیوماتیكیة، مثلما ھو الحال في الریاضیات المعاصرة والتي عرفت بالھندسات 

  .إقلیدیة القریبة من التصّور العقلي المجّرد المحضالال

  .حل المشكلة: الخاتمة 

في األخیر نصل إلى نتیجة مھمة حول ما إذا كانت المفاھیم الریاضیة ذات منشأ عقلي محض أم      

قد مّرت في مراحل تطورھا بكیفیة تدریجیة حتى وصلت إلى حالة إغراق في ھا واقعي عملي، فنقول بأنّ 

رید؛ فقد ارتبطت في بدایتھا بالجانب العملي وفق الحاجة العملیة التي استدعت فترة حیاة اإلنسان في التج

العصور القدیمة، إال أنّھا ما لبثت أن وجدت طریقا خاصا بھا نحو تحقیق الغایة لتصبح ذات جانب عقلي 

لھا نظرا لما آلت إلیھ محض لھا موضوع ومنھج استطاعت حینھا أن تصبح لغة العلوم واآللة الضروریة

  . فكانت القدوة لغیرھا من علوم عصرھامن نتائج باھرة في أبحاثھا 
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  تجریبي البكالوریا امتحان ال :15الموضوع 

  )لغاتشعبة (                        
  :عالج موضوعا واحدا على الخیار -    

  : الموضوع األول 

  .قارن بین المشكلة واإلشكالیة      

  

  :وضوع الثاني الم

تطبیق مبدأ الحتمیة على الظواھر الفیزیائیة ممكنة كما ھو الحال على << :فنّذ األطروحة القائلة    

  .>> الظواھر الطبیعیة 

  

  ) :النص(الموضوع الثالث 

  

المنطق التقلیدي ظّل بحثا فلسفیا بالدرجة األولى، یثیر مسائلھ في ضوء التفكیر الفلسفّي، كما <<   

  .لكل فیلسوف ناظر في المنطق تتراءى

ولم یستطع . إّن منطق الفالسفة یستند أساسا، إلى ألفاظ اللغة العادیة في عرض قضایاه وبرھانھا[ ... ]    

ھذا المنطق طوال تاریخھ أن یصطنع لنفسھ لغة علمیة، كالّشأن في العلوم األخرى التي استقلت عن 

غة؛ إذ أّن العلوم األخرى، وعلى رأسھا الریاضیات، اصطنعت الفلسفة، مع شّدة حاجتھ إلى مثل ھذه الل

التي أثبت استعمالھا أن العلوم غیر ممكنة دونھا، وفیھا یكمن سّر النجاح المنقطع " الّرمزیة " اللغة 

  .>> النظیر في العلوم المضبوطة

  )مفكر عربي معاصر(محمد ثابت الفندي                                                         

  )35-34( أصول المنطق الریاضي، ص                                

  

  

  أكتب مقاال تعالج فیھ مضمون النص ؟: المطلوب 

  

بالتوفیــــق  
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  : الموضوع األول 

  .قارن بین المشكلة واإلشكالیة    

  ــــــــــــــــــ

  . طریقة المقارنة : اإلجابة 

  .مشكلة طرح ال:المقدمة 

انطالقا من األسئلة التي لم نجد لھا جوابا كافیا نظرا لصعوبتھا، أو التي ننتظر منھا جوابا مقنعا، قد     

تتحّول غالبا إلى مشكلة تتضمن عدة أطروحات یشتبھ فیھا الحل األنسب، وذلك حسب صیغة السؤال 

بنتیجة نھائیة فاصلة، وبین انتقال المطروح؛ وقد یكون أیضا إشكاال عویصا ومعقّدا یستحیل الخروج فیھ

فنكون في حیرة من أمرنا في كبرى یصل بنا الحال إلى مرحلة االنسداد واالنغالقالّسؤال إلى إشكالیة

میّز كیف نوالمھم لدینا أّن السؤال یكون في صیغة مشكلة أو إشكالیة، ولكن ، بحث سبل الخروج منھا

  ؟ اإلشكالیةمن المشكلة 

  .اولة حل المشكلة مح: التحلیل 

إّن الحدیث عن المشكلة واإلشكالیة قصد تحدید استعمال لفظیھما في بعض التعابیر اللغویة، یفرض     

علینا الرجوع إلى أھم عنصر في قیامھما، وھو دور السؤال الفلسفي في إثارة ذلك االنفعال العقلي 

اسي الذي سنعتمد علیھ في تحدید مفھوم والنفسي في اإلنسان العاقل والمفكر؛ فھذا ھو المنطلق األس

  .حتى نستطیع في األخیر أن نمیّز بینھما وإظھار وجھ الّشبھ بینھما لمشكلة أوال، ثم اإلشكالیة ثانیاا

في حدود ما نعلم، فإّن الّسؤال الفلسفي یتضّمن ثالثة أنواع رئیسة، بحیث نجده على صورة مشكلة      

بمعنى أّن السؤال في ھذه الحالة یتعّرض فیھ لمسألة أو معضلة یصعب التي تتناول عدة أطروحات، وھي 

فیھا الوصول إلى حّل یقیني، بحیث ال نستطیع فیھا ترجیح موقف على آخر، أي أّن السؤال یأتي على 

شكل وضعیة صعبة فیعسر الجواب، ویعلّق بین اإلثبات والنفي تارة، ویطرح في حلقة مفرغة تارة 

موضع حیرة، وھذا النوع من األسئلة ھو الذي یدفعنا إلى إثارة الدھشة واالرتیاب كما أخرى، أو یكون في 

فكرة تستدعي البحث عن حّل بطریقة عقالنیة -السؤال الفلسفي –عبّر عنھ الفالسفة، وبصفة عامة ھو 

إشكالیة" أو یكون السؤال الفلسفي في صورة .ومقبولة، مع إزالة االلتباس والشبھ في القضیة المطروحة

، بحیث تستوعب مشكلتین أو أكثر؛ وألّن السؤال في ھذه الوضعیة یتضّمن عدة أسئلة جزئیة متوالیة، "

  .       وكأنّھ ھنا یتبع سؤاال آخر مستلزما عنھ

، بحیث "إشكالیة ومشكلة معا" أما النوع الثالث واألخیر من صیغ الّسؤال الفلسفي فیكون على ھیئة     

في اإلشكالیة نظرا لصعوبتھا؛ و فیھ تكون اإلثارة شدیدة تجاه الموضوع المھتم بھ، حیث تذوب المشكلة 

یزید اتساعا وتعقیدا حسب مجالھ المعرفي المدروس؛ وبالتالي فالقضیة فیھ تثیر قلقا نفسیا لدى الفالسفة، 

  . وال یوجد لھا حال مقنعا، بل تبقى مجاال مفتوحا للبحث والتفكیر لیستغرق مدة أطول 
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نفھم من ھذا التحلیل أّن المشكلة واإلشكالیة تتحّددان على حسب وظیفة وفاعلیة السؤال الفلسفي المثیر      

للدھشة أو لإلحراج، وبالتالي سیسمح لنا الوضع بأن نوّضح معنى المشكلة، فنقول بأنّھا ھي مسألة فلسفیة 

والبعض یقول . ذ تحّل بمھارة وحذقیحّدھا مجال معیّن حین یحصر الموضوع ویطرح طرحا فلسفیا، إ

ر، وإذا ما تعّذر الحّل بأنّھا تصبح قضیة قابلة للبحث باستعمال أدوات مناسبة لھا لكنّھا تتطلّب التفكیر والتدبّ 

تحّولت إلى معضلة عملیة تثیر فینا الدھشة والحیرة، بحیث توقعنا في ارتباك لبعض الوقت، فتطلب منّا 

  .یل والمناقشة إعادة النظر فیھا بالتحل

أّما إذا أردنا تحدید معنى إشكالیة، والتي تكون نتائجھا تثیر الشكوك وتتحمل االرتیاب والمخاطرة، كما     

ھو شأن المشكلة كرابط مشترك بینھما؛ إالّ أّن العالم أو الفیلسوف ال یكون مقتنعا مطلقا بالحلول الموجودة، 

واتھ المستخدمة وتصّوره الفلسفي تجاه الموضوع المنشغل بھ، یطرحھا طرحا یكون معقوال بالنظر إلى أدل

  . وبالتالي یبقى مجالھا مفتوحا للنقاش على المدى الطویل 

یوجد خلط لدى البعض منّا في اعتبار المشكلة ترادف حتما اإلشكالیة، وذلك نظرا لوجود مفارقة في      

فعندما نبحث عن وجھ . بھھما في أداء الوظیفةالمعنى یصعب الفصل فیھا بالكیفیة المالئمة نظرا لتشا

التشابھ مثال، فكالھما یتضمنّان سؤاال فلسفیا ھاما للغایة یكون حافزا قویّا لتنشیط ذھن اإلنسان ودفعھ 

وكالھما أیضا تتولّدان نتیجة الحاجة العملیة التي تنتھي فیھا القضیة إلى الحّل إال أّن للعمل باستمرار،

جون " تلفة تماما، وقد عبّر عن ھذا المعنى الفیلسوف األمریكي ذو النزعة البراغماتیة المدة الزمنیة مخ

إّن التفكیر ال ینشأ إالّ إذا وجدت مشكلة، وأّن الحاجة إلى :(( في قولھ)مJ.DEWEY)1859-1952- دیوي

  )). حّل أي مشكلة ھي العامل المرشد دائما، في عملیة التفكیر

مر أكثر، یمكننا أن نستدّل بموضوع الحریّة مثال، فبقدر ما ھي مشكلة تخّص وحتى یتوّضح لنا األ   

شخصا واحدا في أحقیّة حریّة التعبیر في مجتمعھ، تكون من ناحیة أخرى إشكالیة واسعة النطاق تخّص 

اإلنسانیة جمیعا كمكسب حضاري شامل، حیث تسعى لھ كّل الشعوب لتذوق حالوة الحریّة والتّمتع بھا، بل 

ي الغایة العظمى التي تطمح لھا الشعوب كذلك للعیش في عّزة و كرامة، ومن ھنا فأّي الحریّة نقصد أو ھ

نتحّدث ؟ فھل الحریّة مشكلة أم إشكالیة ؟ نقول عن مسألة الحریة بأّن مشاربھا تختلف؛ فكّل أّمة ترى من 

انفراد، ھل یفعل ما یشاء وقت ما منظور ثقافتھا لمفھوم الحریّة اإلنسانیة كما ینظر إلیھا كّل شخص عن

  یشاء في مجتمع یدین لھ بالوالء؟    

على العموم نقول بأّن موضوع الحریة یمثّل مشكلة وإشكالیة في آن واحد، بحیث تذوب الواحدة في      

وفي ھذه األثناء ال فرق بین المشكلة . األخرى كموضوع واحد ینشغل بھ اإلنسان كفرد أو في جماعة

لیة ما دام السؤال المطروح یعالج قضیة حّساسة؛ أي كلّما كان انشغال الشخص أو الجماعة بمسألة واإلشكا

معینة، فألنّھا تھّمھ وتفتح لھ بابا واسعا للتفكیر فیھا عساه یجد المخرج المناسب لذلك دون مراودة فكره 

را مستعصیا یفرض علیھ المھم بالنسبة إلیھ أنھ یواجھ أم. الترادف بین اللفظینللبحث النظري عن

وبالتالي یكون التشابھ بین . معایشتھ، واالنسجام مع العوارض الطارئة مھما كان شكلھا، وبأّي ثمن
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ھما لكن البحث عن وجھ التمایز بین. المشكلة واإلشكالیة في نوعیة القضیة دونما حاجة إلى تمییز أو تفریق

  فما السبب؟ ھو من اھتمامات العلماء أو الفالسفة دون غیرھم، 

ھناك إذن، سّر في محاولة الفالسفة للفصل بین القضیتین بصورة مباشرة، ودلیلھم أنّنا عندما نكون أمام     

وضعیة مشكلة تزید اتّساعا وتعقیدا، فحینھا نضع على رأس كّل قضیة فلسفیة سؤاال جوھریا یقوم مقام 

سئلة الجزئیة، تقوم مقام المشكالت، وكأنّنا أمام اإلشكالیة، ثم نفّصل السؤال الجوھري ھذا إلى عدد من األ

  .فصل الكّل عن أجزائھ

إّن القصد من طرح اإلشكال السابق ھو فقط من أجل تحدید متى نستعمل لفظ مشكلة في بعض المسائل    

ھ من المؤقتة إذا تّم البحث فیھا بطریقة عقالنیة، أّما متى نستعمل لفظ إشكالیة، فھو مغایرا كما برھنا علی

قبل؛ فاألمر على ما یبدو یختلف، ألّن الغایة من التمییز بین اللفظین ھو أّن المدلول لكّل من لفظ مشكلة أو 

إشكالیة، یتعیّن من خالل تحدید وظیفة السؤال الفلسفي لكّل منھما، وقد قّدمنا الشرح الوافي لذلك، لكن 

كن بناء على الھدف الذي نسعى الوصول إلیھ الحذر كّل الحذر في جعل اللفظین مترادفین، وھذا غیر مم

  .وھو كیفیة تسدید السؤال الفلسفي نحو تعبید طریق المعرفة بدل االكتفاء بالجواب 

ھناك إذن، عالقة تضّمن بین المشكلة واإلشكالیة، وكأنّھا عالقة المجموعة بعناصرھا، تمّكننا من     

ستعمال لفظ اإلشكالیة باعتبارھا المعضلة األساسیة استعمال اللفظین في موضعھما المناسب، أي یمكن ا

التي تحتاج إلى أكثر من عالج، وفي المقابل نستعمل المشكلة باعتبارھا القضیة الجزئیة التي تساعد على 

  .االقتراب من اإلشكالیة

ي عدة مشكالت فإذا قلنا بأّن العالقة بین اللفظین ھي عالقة الكّل بالجزء، فالتحّول یتّم بشكل تصاعدي، أ   

قد تشّكل لنا إشكالیة واسعة النطاق ومتعّددة الجوانب، بینما التحّول في شكلھ التنازلي یكون بواسطة تجزئة 

اإلشكالیة الكبرى إلى مشكالت جزئیة یتّم معالجتھا الواحدة تلو األخرى، فحاالت تحّول المشكلة إلى 

كیف نفّسر بقاء معظم المسائل المصیریة لإلنسان إشكالیة والعكس موجودة بالضرورة منذ القدیم، وإالّ 

دون غیره محل جدل ونقاش وبحث مستمر في جمیع مناحي الحیاة؛ أظھرت بذلك عجز العقل البشري 

  .حینذاك عن التماس الحقیقة العلمیة وقد تستمر ھذه الحالة مستقبال 

  .حل المشكلة : الخاتمة

شكالیة تدرس على مستوى القمة بین العلماء، ولیس للعامة حاجة تبقى مسألة العالقة بین المشكلة واإل      

لكن على الرغم من ذلك . لھم في التمییز بین األلفاظ قصد التعبیر عّما یواجھھم من مشكالت في حیاتھم

علینا إزالة المفارقة بین اللفظین، ألنّھما حتما یختلفان من خالل السؤال الجوھري الذي یفرض نفسھ 

ال، بحیث نكاد ال نجد الجواب المقنع لھ، وبین مشكلة سرعان ما تزول وینتھي أمرھا مجّرد كإشكالیة أو

  .التفكیر فیھا بطریقة عقالنیة وفاعلة 
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  :الموضوع الثاني

تطبیق مبدأ الحتمیة على الظواھر الفیزیائیة ممكنة كما ھو الحال على << :فنّذ األطروحة القائلة     

  .>> الظواھر الطبیعیة 

  ـــــــــــــــــ

  .الطریقة استقصائیة بالرفع : اإلجابة 

  .طرح الوضعیة : المقدمة 

من المعروف أّن خطوات المنھج التجریبي سعت للوصول إلى قوانین تتحّكم في مختلف الظواھر،     

علیھ وذلك باالنتقال من الحكم على جزء من الظواھر إلى الحكم على كلّھا من نفس النوع، وھو ما أطلق 

اسم مبدأ الحتمیة التي یراد من ورائھا إخضاع ظواھر الكون لقانون ثابت، لكن ھذا األمر بدا مستعصیا 

فكیف فنّذ العلماء فكرة تطبیق مبدأ الحتمیة على حین قام العلماء بدراسة بعض الظواھر الفیزیائیة؛ 

الدقة المطلوبة، ومن ثّم الظواھر الفیزیائیة؟ ثم كیف استطاعوا تحدید حركة األجسام الصغیرة ب

  إخضاعھا لقوانین ثابتة یمكنھم من التحّكم فیھا كما ھو حال الظواھر الطبیعیة ؟  

  .محاولة حل الوضعیة : التحلیل 

إّن العلم ینطلق من مالحظة الظاھرة باعتماده على مبدأ یرجع حدوثھا  بالضرورة على توفّر شروط     

، وھو یعبّر عن نفسھ بالصیغة )Determinsme(میتھ بمبدأ الحتمیةمعلومة، وقد اصطلح العلماء على تس

یقوم على توّقّ◌ع حدوث الظواھر إذا عرفت فھذا المبدأ". نفس الشروط تؤدي إلى نفس النتائج:" اآلتیة

شروطھا وظروفھا التي أحدثتھا، مّما دفع بالعلماء إلى تصّور الكون على أنّھ آلة كبیرة یمكن توقّع كّل ما 

ث فیھ إذا ما عرفت مكّوناتھ وشروطھ، فلم یتركوا أّي مجال للصدفة أو االحتمال، لذلك یحد

یجب علینا أن نعتبر الحالة الراھنة للكون نتیجة لحالتھ السابقة وسببا في << ): LA PLACEالبالس(یقول

ي تحّرك الطبیعة حالتھ التي تأتي بعد ذلك مباشرة، ولو استطاع ذكاء ما أن یعلم في لحظة جمیع القوى الت

الستطاع أن یعبّر بصیغة واحدة عن حركات أكبر األجسام، وحركات أخّف الذّرات وزنا فال یرتاب في 

ھنري بوانكاریھ " ونفس الشيء عبّر عنھ . >>شيء، ویكون المستقبل والحاضر ماثلین أمام عینیھ 

ات ألنّھ لوالھا لما أمكن أن العلم حتمي بالبداھة، وھو یضع الحتمیة موضع البدیھی<< :عندما قال"

  .>> یكون

لكن عندما حاول العلماء تطبیق مبدأ الحتمیة على الظواھر الفیزیائیة حصلت ھنالك مشكلة في كیفیة      

تكییفھ مع خصائص الظاھرة، فھي متناھیة في الحجم والصغر، وال یمكن مشاھدة حركتھا بالعین المجّردة 

ان سببا في ظھور عالقات االرتیاب ألّول مّرة، ذلك أّن نتائجھا جعلت أو حتى التنبؤ بزمن وقوعھا، فك

إّن << :،حیث یقول"مبدأ الالتحدید) "م1976-م1901(ھیزنبرغ " العالم یتمّسك بمبدأ آخر یسمیھ 

اإللكترون ال یمكن تحدید موقعھ وسرعتھ في آن واحد، فكلّما سلّط علیھ الضوء لتحدید موقعھ كلما انحرف 

، فحین یصطدمان تتألّف منھما نقطة من الّسیل )ب(و) أ"(بمعنى أنّھ إذا كان لدینا إلكترونان. >>عنھ
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بعد اصطدامھ ) أ(، وحین نسأل أین ذھب)د(و) ص(الكھربي تنشطر من جدید لتؤلّف إلكترونین جدیدین 

  . لم یعد یوجد على اإلطالق) أ(؟ فإّن الجواب ھو أّن )ب: (بـ

كننا أن نتنبّأ بما سیحدث حتى لو أتیحت لنا معرفة كّل الشروط التي تحّدد الظاھرة، معنى ذلك أنّھ ال یم    

. والحتمیة، فضال عن مبدأ السببیة) االطراد(وأّن حركة اإللكترونات دلیل یقوم ضد الحركة المتّصلة

لكترون ال فالمشكلة ھنا، تتعلّق بمسألة التنبّؤ، وبالتالي فخصائص الظواھر المیكروفیزیائیة كحركة اإل

  . یصدق علیھا مبدأ الحتمیة نظرا لصعوبة تحدید مساره وزمن حدوثھ

إّن مشكلة التنبؤ بزمن حدوث الظواھر الالمرئیة، كحركة اإللكترون ومكان تواجده ومساره، جعل مبدأ     

في الحتمیة المطلق یفقد مصداقیتھ نوعا ما، وذلك كونھ یصدق على الظواھر الكبرى، فكیف لھ أن یصلح

الظواھر المیكروفیزیائیة، فربّما كان السبب المباشر في تفسیر علماء الفیزیاء تلك الظواھر بلغة االرتیاب 

إّن اإلیمان بوجود << :إلى القول" إدنجتون "وھذا ما دفع . التي تقوم على حساب تكرار الحوادث

ج الفّج الذي تتّصف بھ معرفتنا لیس إالّ نتیجة للطابع الّساذ[...] عالقات دقیقة صارمة في الطبیعة

جعل الدفاع عن مبدأ الحتمیة بعید المنال أو ] م20[ومن ھنا كان تقّدم الفیزیاء في القرن . >>للكون

  .مستحیال 

؛ ألّن كّل ظاھرة "مبدأ الحتمیة"، ولكن دون إنكار االحتماالتوھكذا فقد فأصبح العلماء یتكلّمون بلغة      

أو صغرت، فھي تخضع لشروط محّددة؛ فالظواھر ال تحدث دون أن تسیطر في اعتقادھم مھما كبرت 

وھذا ھو سّر رفض العلماء القول بأّن مبدأ الحتمیة قد انقضى عھده، بل یبقى ركیزة . علیھا قوانین محّددة

" أساسیة للعلم؛ فقد تمّكن بعضھم من استخالص قوانین حتمیة في مجال الذرة والوراثة، ولقد ذھب

إّن نظریات الذّرة في الفیزیاء الحدیثة ال تھدم مبدأ الحتمیة، وإنّما تھدم فكرة <<:إلى القول"النجفان

  .>>القوانین الصارمة األكیدة، أي تھّدم المذھب التقلیدي 

  

  .حل المشكلة: الخاتمة

واھر إنّھا لصعوبة كبیرة في دراسة الظواھر الفیزیائیة الصغیرة بمبدأ الحتمیة المطبّق على الظ     

الطبیعیة التي ترى بالعین المجّردة، كّل ذلك من أجل تعمیم المنھج التجریبي على كّل الظواھر الموجودة 

وكحّل لھذه المعضلة فقد طبّق العلماء حساب االحتمال والذي مّكن من الوصول . في ھذا الكون الغریب

وعلیھ فالعلم یخضع للحتمیة بشكل أو إلى الیقین في مجال الذرة، فالحتمیة فیھا ممكنة وإن كانت نسبیة، 

  .بآخر، وتطّوره إنّما یكون في اتجاه اإلیمان بھا 
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  ):                                 النص( الموضوع الثالث

  . طرح المشكلة : المقدمة 

أنھا لم یبق : بعد أن استقلت جّل العلوم عن الفلسفة ، ظّن الكثیر أّن أمرھا قد انتھى لعدة اعتبارات منھا   

بجوارھا إال المنطق الذي بدوره لم یصنع لنفسھ لغة رمزیة تثبت مدى تطّوره وتقّدمھ ، بل فّضل استناده 

إلى التفكیر الفلسفي في إثارة مسائلھ حسب ننسق كل فیلسوف ، لھذا السبب حاول المفكر العربي محمد 

لماذا بقي المنطق : ة المطروحة التالیة ثابت الفندي من خالل نصھ ھذا یجد المبّرر الشرعي للمشكل

التقلیدي بحثا فلسفیا دون أن یصنع لنفسھ لغة خاصة بھ مثلما ھو حال الریاضیات وبقیة العلوم األخرى 

؟ ثم ھل من الضروري ربط التفكیر المنطقي بالتفكیر الفلسفي، أم ثمة صعوبة في إدخال لغة الرموز 

  إلثبات صحة قضایاه ؟ 

  

  .اولة حل المشكلة مح: التحلیل 

لبث ) المنطق الصوري األرسطي ( في بدایة ھذا النص یبیّن لنا صاحبھ أّن المنطق بطابعھ التقلیدي    

بجوار التفكیر الفلسفي، في إثارة مسائلھ، وھذا حسب منطق كل فیلسوف ونسقھ، لكن مدار الجدل حول 

االعتماد على األلفاظ في بناء المفاھیم قضیة المنطق ھو استناد علمائھ على األسالیب اللغویة، أي 

والتصّورات، لذلك حِكم علیھ بالعقم من طرف بعض الفالسفة المحدثین ،ولتبریر موقف المنطق من 

مكوثھ في حضن الفلسفة، وھو راجع لكون القضایا المنطقیة یتم التعبیر عنھا بالصیغة اللفظیة التي عن 

استخدم علماء المنطق األسالیب الرمزیة، فإّن تعریف األشیاء طریقھا یصدر األحكام على األشیاء، فلو 

  .منطقیا یبقى غامضا ومبھما دون تحدید المعنى الحقیقي للشيء المعّرف 

ربط التفكیر المنطقي بالتفكیر الفلسفي، كربط قواعد لوعلى ھذا األساس تستدعي الضرورة الملّحة      

ثارة المسائل حسب منطق كل فیلسوف ونسقھ في اعتماد اللغة المنطق مثال بالتفكیر الفلسفي؛ خاصة في إ

أثناء البرھنة على صحة القضایا، وال أدّل على ذلك عند استعمال القیاس في بناء المقدمات لیصل بعدھا 

إلى النتائج المطلوبة، لھذا السبب بالذات بقیت لغة المنطق واحدة أو موّحدة، حتى ولو تعّدد الفالسفة في 

المنطق، كما أّن التفكیر المنطقي لغتھ فلسفي؛ ھذا معناه أّن التفكیر الفلسفي برھانھ العقلي ھونسقھم ال

وھنا تكمن الغایة القصوى . التحلیلیة ھو الفلسفة التي تثیر السؤال وتفسیره في كل قضیة قد یتعرض لھا

  .قواعد المنطق في عصمة الذھن من الوقوع في التناقض أو الخطأ أثناء التفكیر بشرط مراعاة 

لكن الوضعیة التي بقي علیھا المنطق لم تقّدم الجدید للتفكیر البشري الذي یبحث عن المرونة في       

تفسیر األشیاء الخارجیة، لذلك وجد نفسھ في تقھقر مستمر إلى جانب ظھور علوم أخرى تعتمد لغة 

المحقّق، بحیث استوفت قواعدھا الدقة الریاضیات التي لفتت انتباه باقي العلوم لتقّدمھامثلالرموز، 

والوضوح والیقین في النتائج المتوصل إلیھا، لذلك حصل الفرق بینھا وبین المنطق كما ھو واضح في 

أّن المنطق حین استخدم اللغة العادیة الطبیعیة، لجأت الریاضیات إلى اعتماد اللغة الرمزیة، : النص، منھا
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نھما، سواء من حیث الموضوع أو المنھج ؛ ألّن الریاضیات كعلم معیاري وبالتالي كانت النتائج مختلفة بی

مستقل عن الفلسفة استطاع أن یصنع لغة جدیدة لنفسھ مّكنتھ من أخذ الّریادة وتوظیف مبادئھ في مختلف 

لم ھالمناھج العلمیة، على غرار علم المنطق الذي ظل تابعا للفلسفة، لكن ھذا ال یعني إصدار الحكم بأنّ 

یتطّور أبدا، وبالتالي بإمكاننا االستغناء عنھ بحجج ال أساس لھا من الصحة كعدم قدرتھ على إدخال 

الرموز في صیاغة معانیھ وتصّوراتھ ، بل نسّجل التحاقھ بالعلوم األخرى بعد إعادة بعثھ من جدید على 

یسعنا لذكر تحّوالتھ، إالّ أننا نكتفي شكل أتساق فلسفیة مغایرة تماما لما ألفناه في المنطق القدیم، والمقام ال 

بظھور علم جدید یدعى المنطق الریاضي الذي أسقط كل اإلشاعات واالفتراءات في مرحلة متأخرة من 

  .الزمان 

  

  .حل المشكلة : الخاتمة 

من أجل الخروج بالحل األنسب حول المشكلة المطروحة سابقا وھي تفسیر سبب بقاء المنطق في      

فة، فكان سوء الفھم من طرف البعض على أنھ یعّد تخلّفا وعدم مسایرة الركب الذي صنع حضن الفلس

لنفسھ لغة رمزیة بإمكانھا الوصول على إثرھا إلى الدقة المطلوبة ؛ بینما نعت المنطق بشتى النعوت، 

ل أّن منھجھ القدیم، لكن علینا نحن البحث عن المبّرر لھذه القضیة المطروحة فنقوالذي بقي حبیس

المنطق العقلي تستدعیھ الضرورة وجود التفكیر الفلسفي إلى جانبھ من جھة، ومن جھة ثانیة فإّن المنطق 

وھنا یكمن سّر . بإمكانھ أن یكون علما قائما بذاتھ، ومع ذلك فھو فلسفة تحلّل القضایا وتبرھن على صحتھا

رون بھ على أنّھا ظاھرة تخلّف وعجز استناد علماء المنطق إلى األسالیب اللغویة، على عكس ما یفسّ 

  .  للمنطق في بناء منھج خاص بھ كما فعلت الریاضیات مثال 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



124

  امتحان البكالوریا التجریبي         :16الموضوع 

  ) تصادقسییر وات+  تج .ع(:الشعبة                                    

  :عالج موضوعا واحدا على الخیار -    

  

  : الموضوع األول 

إّن صحة االستدالل تكمن في انطباق الفكر مع << :إذا كنت أمام موقفین متعارضین، یقول أّولھما     

، ودفعك القرار >>إّن صحة االستدالل تكمن في انطباق الفكر مع الواقع<< :، ویقول ثانیھما>>نفسھ

  إلى أن تفصل في األمر، فما عساك أن تصنع ؟ 

  

  :اني الموضوع الث

أّن كّل ما یحصل لدینا من معارف ومكتسبات ترّد إلى التجربة << : إذا افترضنا األطروحة القائلة     

  أطروحة سلیمة ، وتقّرر لدیك إبطالھا ؛ فما عساك أن تصنع ؟>> الحسیّة 

  ) :النص(الموضوع الثالث 

قوة عمیاء، تظّل ى الضرورة تبق: " أول من أوضح بدقة عالقة الحریة بالضرورة" ھیجل"كان «      

، و ال تتمثل الحریة في استقالل وھمي عن قوانین الطبیعة، بل تكون بمعرفة ھذه القوانین، "غیر مفھومة 

و بالتالي باإلمكانیة المتوفّرة لتسخیرھا بصـورة منھجیة ألغراض معینة، و كما یصح ھذا الرأي على 

لإلنسان القوانین التي تتحكم في الوجود الطبیعي و النفسي قوانین العالم الخارجي، فإنھ یصح أیضا، على

و التأرجح ـ الذي یقوم على الجھل و الحیرة ظاھریا و اعتباطیا ـ بین إمكانیات تقریر عدیدة ، [...]. ذاتھ 

مختلفة و متناقصة، ال یعبر بالذات إال عن عدم حریة اإلرادة و خضوعھا للموضوع الذي ینبغي أن 

  .نخضعھ لھا

و بناء على ذلك، فإن الحریة تتمثل في السیطرة على أنفسنا و على العالم الخارجي، و ھي سیطرة تقوم     

      ..» على معرفة الضرورات الطبیعیة 

  فریدریك إنجلز                                                                                                                                                                 

  

  أكتب مقالة فلسفیة تعالج فیھا مضمون النص ؟  : المطلوب 

                                                          

  

  بالتوفیق               



125

  : الموضوع األول 

إّن صحة االستدالل تكمن في انطباق الفكر مع << :اإذا كنت أمام موقفین متعارضین، یقول أّولھم     

، ودفعك القرار >>إّن صحة االستدالل تكمن في انطباق الفكر مع الواقع<< :، ویقول ثانیھما>>نفسھ

  إلى أن تفصل في األمر، فما عساك أن تصنع ؟ 

  ـــــــــــــــــ

  :طریقة جدلیة 

  .طرح المشكلة : المقدمة 

منذ العصور القدیمة أّن الغایة من وجودھم ھي إدراك حقیقة النفس وحقیقة كل ما یحیط آمن الفالسفة       

بھم من الموجودات الحیة والجامدة؛ فراحوا یبحثون عنھا بشتى الوسائل والطرق، وحاولوا وضع معاییر 

لعموم لھا لكنھم اختلفوا باختالف مذاھبھم وتصّوراتھم لفكرة الحق؛ فاعتبر أرسطو والعقلیون على ا

المنطلق للمنھج االستنتاجي أّن صحة االستدالل تكمن في انسجام الفكر مع مبادئھ أي مع نفسھ، والواقعیون 

فأّي الموقفین ھو األصّح واألقرب إلى المنطلق للمنھج االستقرائي أنّھا تكمن في انطباق الفكر مع الواقع، 

  الصواب؟ 

  .محاولة حّل المشكلة : التحلیل 

لیون وعلى رأسھم أرسطو أّن المعیار الصالح للحكم على استدالالتنا والمعارف الناجمة فیھا یرى العق    

بالصحة ھو معیار انطباق الفكر مع نفسھ، أي التناسق المنطقي وعدم تناقض النتائج مع المقدمات التي تّم 

جنا أّن كّل اللبنانیون استنتاجھا منھا؛ فإذا قلنا مثال، كل العرب مسلمون، وكل اللبنانیون عرب، استنت

مسلمون؛ فھذه النتیجة صحیحة الحترامھا قواعد المنطق على العموم، وقواعد القیاس الحملي وأضربھ 

على وجھ الخصوص، المھم ھو عدم تناقض النتیجة مع المقدمات، فكلما وضع العقل مقدمات أو مسلمات 

د منطقیة متفق علیھا كان االستدالل صحیحا، مقبولة ثم استنبط منھا ما یتولّد منھا من نتائج وفق قواع

ویعتمد ھؤالء في دعم موقفھم وتبریره على المبدأ القائل بأّن العقل ھو . وكانت نتائجھ ال یتطّرق إلیھا الشكّ 

القوة الوحیدة القادرة على إدراك ماھیات األشیاء، وبلوغ الحقیقة المطلقة، وأّن الحق موجود وجودا كامال 

لكن معیار تطابق الفكر مع نفسھ ال یخلو من . على العقل سوى أن یعمل على اكتشافھفي ذاتھ، وما 

األخطاء، فقد ینطلق من مقدمات كاذبة، في حین یكون االستدالل فیھ صحیحا، فكیف نفّسر ذلك؟ ثّم أّن 

فكرة التناسق المنطقي وإن كانت صحیحة في مجال الریاضیات والعلوم النظریة، فإّن ذلك ال یسمح

بتعمیمھا على مجال العلوم الطبیعیة التي تھتم بدراسة الظواھر التي ھي أشیاء ووقائع مادیة موجودة في 

  . العالم المحسوس

ومن جھة أخرى یرى أصحاب النزعة الواقعیة الذین یؤمنون بالمنھج االستقرائي أن صحة االستدالل      

: تناقضھا مع معطیات الواقع الحسي؛ فعندما نقولوصحة نتائجھ تكمن في انطباقھا مع الواقع، أي في عدم
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الفاكھة سھلة للھضم، یكون حكمنا ھذا صحیحا وصادقا إذا أثبتتھ التجربة العلمیة، ففي نظرھم ال یوجد 

مون رأیھم بالمبدأ القائل أّن المعرفة تكتسب من الخبرة ویدعّ .معیار آخر أفضل من ھذا ممكن اعتماده 

فكر بالتصّورات واألفكار بما تحدثھ االنطباعات الحسیّة في الذھن من آثار، وعلیھ فإّن الحّسیة التي تزّود ال

  .یقین ي ھو المحك األساسي لكلّ مطابقة الفكر للواقع الحسّ 

لكن الحقیقة ال تتمثل في االتصال المباشر بالواقع، ولیست انعكاسا للواقع، كما تنعكس صورة الشيء     

  .مر كذلك لكانت الحقیقة في متناول الجمیعفي المرآة، ولو كان األ

  .حل المشكلة : الخاتمة 

ومادة أي مضمون الحقیقة أنواع، وعلیھ فللحكم على صحة األحكام ) شكل ( إّن للفكر صورة      

أي معیار مطابقة الفكر للواقع یكون خاصة في مجال . وصدقھا یتطلب األمر عدم االكتفاء بمعیار واحد

یة، لكنھ ال یمكنھ االستغناء عن معیار مطابقة الفكر لذاتھ، وھذا ما دفع باشالر إلى التصریح العلوم الطبیع

بأّن العالقة بین المنھجین االستنتاجي واالستقرائي التجریبي ھي عالقة جدلیة كل واحد منھما یحكم 

  .    بصواب اآلخر 

  ـــــــــــــــــــــ   

  :الموضوع الثاني   

أّن كّل ما یحصل لدینا من معارف ومكتسبات ترّد إلى التجربة << : نا األطروحة القائلةإذا افترض     

  أطروحة سلیمة، وتقّرر لدیك إبطالھا ؛ فما عساك أن تصنع ؟>> الحسیّة 

  ــــــــــــــــــــ

  :طریقة االستقصاء بالرفع 

  .طرح المشكلة : المقدمة 

إشكالیة المعرفة، وھي مشكلة مصدر المعرفة التي ظھرت یطرح ھذا السؤال مشكلة تندرج في إطار    

من سقراط وأفالطون وأرسطو وغیرھم، لكنھا لم تتبلور كموضوع أوال في الفلسفة الیونانیة على ید كلّ 

فلسفي مستقل إال في العصر الحدیث مع ظھور المنھج االستقرائي التجریبي على ید  فرانسیس بیكون، 

أھي العقل أم الحّس والتجربة، أم عن الوسیلة األصلیة والضروریة للمعرفة، حیث ثّم التساؤل بوضوح 

  ؟وسیلة أخرى غیر العقل والحسّ 

  .محاولة حّل المشكلة : التحلیل 

واضع المنھج االستقرائي -رّد أصحاب المذھب الحّسي التجریبي الذي تأّسس على ید فرانسیس بیكون     

المعرفة إلى التجربة الحّسیة معتبرین إیّاھا )م1716-1632(لوكجونوالذي اكتمل على ید -التجریبي

المنبع الوحید والمصدر األساسي لكل أنواع المعارف، ویفھم من ھذا أنھ ال توجد في نظرھم معارف 

فطریة بل كلّھا مكتسبة من التجربة الحّسیة، واعتمدوا في ذلك على فكرة استقالل العالم الخارجي عن 
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وأنّھ ال یمكن أن تتحقّق لنا معرفتھ إالّ باالعتماد على الحّس، فالمعرفة الصحیحة ھي الذات العارفة 

  .المعرفة المستمّدة من الحواس والتجربة وال شيء قبلھما أو وراءھما 

ھو " إني أجیب عن ذلك باختصار<< :عن مصدر المعرفة أجاب قائالجون لوكفبعد أن تساءل     

موافقا للوك في دفید ھیومثّم جاء ، >>ع معارفنا ومنھ نستمد أصلھا األول التجربة ھذا ھو األساس لجمی

إنكاره لألفكار الفطریة ورّد ھو اآلخر المعرفة إلى الحّس والتجربة وال یوجد في عقولنا سوى آثار 

حة وبرز موقفھم في قولھم أّن العقل یولد صف. یة وھي التي نسّمیھا باألفكار والتصّوراتاإلدراكات الحسّ 

بیضاء خالیة من أّي أفكار فطریة أو مبادئ أولیّة؛ ألنھ لو كان األمر كذلك لكان حظ الناس من المعرفة 

لو كان الناس یولدون وفي عقولھم << :متساویا، لكنھ في الواقع غیر متساو، یقول في ھذا جون لوك 

متى بدأ یعرف ألجابك متى لو سألت اإلنسان<< :، كما قال أیضا>>أفكارا فطریة لتساووا في المعرفة

لو صّح وجود معاني فطریة لتساوى << :بقولھ " باركلي" وشاركھ في الرأي الفیلسوف . >>بدأ یحّس 

الناس في العلم بھا في كّل زمان ومكان، ولما جھل األطفال والمعتوھون مبادئ العقل، ولما ارتكبوا ما 

    . >> یرتكبون من كبائر دون أّي تأنیب من الضمیر

ومن جھة اخرى لو كانت أحكام العقل ثابتة ال تتغیّر بتغیّر الزمان والمكان والظروف والمالبسات     

وبأنھ ال وجود لشيء في الذھن ما لم یكن من قبل في الحّس، أي لیس ھناك . وھذا ما یتعارض مع الواقع

كذلك . لما من العلوم أو جزء من العلمفكرة في الذھن إالّ ولھا أصل في الحّس، لذلك من فَقََد حاّسة فقََد ع

العقل یعّد مستودع للمعرفة وأداة منطقیة فقط، وما یسمى بمبادئ العقل ما ھي سوى آثارا أحدثتھا 

لكن إذا افترضنا أّن الحّس وحده كاف لبناء المعرفة كما زعم الحّسیون . االنطباعات الحّسیة في الذھن

م بھا المعرفة، فنحن نعلم أّن الحّس ال یقوى على ممارسة فعل فالبد أن نتساءل عن الكیفیة التي تنظ

ثم أّن اعتبار العقل مجّرد مستودع للمعارف ولیس محورا لھا، یعني تھمیشھ واالعتماد على . التنظیم

الحّس وحده یشّكل خطرا على العلم والمعرفة بسبب ما تتّصف بھ الحواس والتجربة من ضعف وسطحیتھ 

  .ومحدودیتھ

لو كانت الحواس ھي أصل المعرفة فلم لم یكن الحیوان قادرا على الحصول علیھا خاصة وأنھ یملك ف     

  جھازا حّسیا جّد متطورا ؟ ولماذا یتساءل الطفل عن األسباب ؟

؛ ثم أنھا ال تنقل الواقع كما ھو، فلقد أثبت العلم أنھ )خداع الحواس ( نقول أّن الحواس معّرضة للخطأ    

حظان شیئا واحدا من نفس الموقع، وفي نفس الشروط الفیزیائیة، فإنھما ال یریان نفس الشيء إذا رأى مال

ثم أّن رّد المعرفة إلى الحواس فیھ إنكار . بالضرورة ما دام لكل منھما استعداده العقلي وثقافتھ ومیولھ

  .الخ ...للغیبیات، مثل ھل النفس ترى بالعین ؟ أو ھل هللا یرى أو یسمع ؟ 
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  .حل المشكلة : لخاتمة ا

نقول في األخیر بأنھ لو كانت الحواس كافیة لتساوت حینھا معرفة الطفل مع الراشد ومعرفة السلیم مع     

وھكذا یكون رأي الحّسیّین رأي باطل، والوقائع المذكورة سابقا تؤّكد لنا ذلك ؛ وھكذا . معرفة المعتوه

  . إبطالھا ودحضھا باألدلة القاطعة تكون األطروحة قابلة للّرد علیھا، وبالتالي

  ــــــــــــــــــــ

):النص ( الموضوع الثالث 

  .طرح المشكلة : المقدمة 

من أولئك الذین اھتموا بقضیة الحریة في طرحھا الواقعي " فریدیریك إنجلز" یعّد الفیلسوف والمفكر    

ي نظره تمثّل حاصلة وھم وخیال، وھذا ما التحّرري، ذلك أّن الشعور بھا ال یكفي ألن نكون أحرارا؛ فف

أراد توضیحھ من خالل نصھ الذي ھو بین أیدینا، لیفتح لنا باب النقاش من جدید حول عالقة الحریة 

إذا كان من الوھم :، لكن بصیغة إشكال جدید، وھو"ھیجل " بالضرورة كما عبّر عنھا من قبلھ الفیلسوف 

  ق حریتنا؟االنفالت من قوانین الكون، فكیف نحقّ 

  .محاولة حل المشكلة : التحلیل 

بالقضیة المصیریة لإلنسان، والممثلة في مسألة " إنجلز " من خالل ھذا النص، نلمح جیدا اھتمام    

" الحریة، والتي بقیت عالقة لمدة زمنیة طویلة، ولكن بطروحات مختلفة، إالّ أّن المشكلة التي لفتت انتباه 

المبادر األول لفتح باب " ھیجل" حیث كان" عالقة الحریة بالضرورة " ظلت محصورة في" إنجلز 

النقاش حولھا، ففي نظره  یكون تحقیق الحریة بوجود شرط الضرورة المالزمة لھا، وكأنھ یرمي بذلك 

تبقى :" إلى المناقض للحریة، وھي الحتمیة على وجھ التحدید، بحیث یعبّر عنھا في نصھ ھذا، بقولھ

ه الضرورة إذن، فھي الدافع الملزم لتمثّل ذ، فال مفر من ھ"میاء، تظّل غیر مفھومةقوة عالضرورة 

وھم وخیال أمام التعامل مع قوانین " إنجلز"الحریة على أرض الواقع، ألّن الشعور بھا فقط یعني في نظر 

خارجي المحددة الطبیعة، بینما الحریة تدفعنا دوما نحو معرفة ھذه القوانین وتجاوز كل إكراه داخلي أو 

عالقة لزوم وتكامل بدل )الحتمیة ( لنطاق حریة اإلنسان، ومن ثم فّكر ھذا األخیر بأن تكون الضرورة 

،ألّن تجاوز "إنجلز" عالقة تناقض التي یراھا البعض ال یمكن الجمع بینھما، وھذا غیر صحیح في نظر

ر كّل اإلمكانیات الالزمة و بمنھجیة واضحة یتّم تسخیبالكشف عن القوانین، ومن ثمّ العوائق ال یحصل إالّ 

لذات الغرض، ویقصد بذلك تجاوز الحتمیات الطبیعیة عن طریق معرفة أسرار الطبیعة والسیطرة علیھا 

باستحداث الوسائل الضروریة من أجل التحّكم فیھا وإخضاع ظواھرھا لصالحھ، وقس على ذلك بقیة 

م في الوجود ذا النص، منھا محاولة تجاوز القوانین التي تتحكّ من خالل ھ" إنجلز" الحتمیات التي یراھا 

، وغیرھا )الحتمیة االجتماعیة ( م في عالقتھ ببني جنسھ ، والقوانین التي تتحكّ )الحتمیة النفسیة ( النفسي 

  من الحتمیات التي یجب بالضرورة تجاوزھا، حتى یحقق شرط الحریة، لكن كیف تتم ھذه العملیة  ؟ 
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على أسمى وسیلة في الوجود اإلنساني، وتتمثّل في الوعي " إنجلز " ھذا المشروع في نظر یقوم     

بحیث إذا اجتمعت ھذه العناصر كانت . بأدواتھ األساسیة، وھي اإلرادة، ثم العقل، ثم العلم، وأخیرا العمل

كحقیقة متالزمة مع الحریة بطرحھا الواقعي التحّرري مجّسدة، وكان سببھا المباشر والحافز على وجودھا 

. شرط وجود الضرورة التي ھي الحتمیات بمختلف أشكالھا وتعّدد اھتمامات اإلنسان من كّل نواحي الحیاة

في شرحھ لعالقة الحریة بالضرورة إلى تقدیم تعریف كامل للحریة، ال من حیث " إنجلز " وھكذا، یصل 

لھا، والتي تعني في نظره السیطرة على طرحھا المیتافیزیقي المعروف، ولكن ھذه المرة بمفھوم آخر

، و ھي سیطرة )تجاوز اإلكراه الخارجي ( وعلى العالم الخارجي) وھو تجاوز اإلكراه الداخلي(أنفسنا

  .تقوم على معرفة الضرورات الطبیعیة كما عبّر عنھا في آخر النص 

ج عقلیة منطقیة، وذلك حین وحتى یبّرر موقفھ ھذا، كان علیھ تقدیم عدة حجج وبراھین، منھا حج     

وّضح العالقة بین الضرورة والحریة من أجل التمییز بینھما على أنھما متالزمتان على عكس ما كان 

؛ فمن الناحیة المنطقیة أّن وجود الضرورة أو الحتمیات كان )عالقة تنافر أو تناقض ( یعتقد بھ البعض 

ن تمتّع اإلنسان بحریتھ كاملة، وھذه حجة واقعیة إذا العوائق التي حالت دوعامال مباشرا في تجاوز كلّ 

الحظنا سیطرة اإلنسان على الطبیعة وتسخیرھا لصالحھ واضحة المعالم، حین حصلت لھ معرفة القوانین 

  . بأشكالھا وأنواعھا ، صار من الممكن أن یشعر بالحریة ال وھما بل حقیقة واقعیة 

ى وجود عالقة متكاملة بین الحریة والضرورة، یكون ھذا وبناء على ما أفصح عنھ صاحب النص عل    

الخیر قد أضاف لنا تعریف آخر للحریة، وھو أننا ال نكتفي بتعریفھا بأنھا شعور فحسب، بل ھي أیضا 

دعوة صریحة لتجسیدھا على أرض الواقع على شكل تحّرر تام من كل العوائق، لكن ما كان یرمي إلیھ 

على أنھا لّب المسألة المطروحة حتى نكون جدیرین بنیل الحریة دون صاحب النص ھو فكرة السیطرة

الشعور بھا مسبقا وھذا غیر ممكن، وإال فما الفائدة من تحقیق التجاوز لمختلف الحتمیات في غیاب 

  .الشعور بالحریة كمعطى أساسي، فدونھا تكون العملیة ناقصة وغیر كاملة 

  .حل المشكلة : الخاتمة 

قد استطاع  لحد ما تحدید العالقة بین الضرورة والحریة والتي " إنجلز " ألخیر إلى أّن نخلص في ا    

، إال أنّھ جاء بالجدید الذي یولي األھمیة للوسائل المستخدمة في التحّرر "ھیجل " بادر إلى تفسیرھا  قبلھ 

رنا ذلك، واألجدر من ھذا من كل الضروریات أو الحتمیات، بما فیھا اإلرادة والعقل والعلم والعمل كما ذك

كلھ، أنھ أقّر بوجود عالقة التالزم بدل التناقض كما كان معتقدا، وھكذا تأخذ الحریة مفھومان متكامالن 

لھا، أحدھما یعبّر عن الشعور، واألخر یوحي بالتحّرر والعمل من أجل السیطرة؛ فال حریة في نظره دون 

  .ممارسة فعلیة یحّدد بھا اإلنسان مصیره 
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  امتحان البكالوریا التجریبي            17الموضوع 

  )تسییر واقتصاد + ع تجریبیة(  : الشعبة                                    

  

  :أجب عن سؤال واحد على الخیار 

  

  : الموضوع األول -

  ھــل الفرضیة شرط في كـّل بحث تجریبــي ؟-     

  

  

  :الموضوع الثاني-

لم یتقدم علماء النفس في مجال الدراسات السیكولوجیة إال یوم << : ة األطروحة القائلة بّرر صح     

  >> أدركوا أّن الموضوعیة لیست حكرا على العلوم المعروفة بالتجریبیة

  

  ): النص ( الموضوع الثالث -

  

ـة الحیـادیة والروح توفّر النزع: یمكن أن نحمل الصفات التي تكلّمنا عنھا في عبارة واحدة وھي "       

الحذر : النقدیـة عنـد العالم، ذلك أّن الروح النقدیة تؤدي إلى الحكم الصحیح ومن خصائص ھذه الروح 

والتشكیك قبل إصدار الحكم، فیجب أن نتوقف عن الحكم وأن نشّك فیما یبدو لنا في الظاھر صورة جذابة 

واستبعاد األحكام والتجارب الشخصیة ومن خصائص الروح النقدیة التزام الموضوعیة. وبسیطة 

ومؤثرات البیئة االجتماعیة والمیول الفردیة، ویجب على الباحث العلمي أن یحذف العامل الشخصي من 

أحكامھ، وأن یقّدم قضایا وبراھین تصدق عند كـل فرد كما تصدق بالنسبة إلیھ، وغایة العلم الوصول إلى 

  " .إّن العلــم یحترم الحقائق واألشیاء ال األشخاص  . "األثــر الشخصي " أحكام موضوعیة من 

         -محمد علي أبو ریان -

  

  أكتب مقاال فلسفیا تعالج فیھ مضمون النص ؟: المطلوب

  

  

  بالتوفیــــق 
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: الموضوع األول  

  ھــل الفرضیة شرط في كل بحث تجریبي ؟        

  

  :الطریقة الجدلیة 

  .طرح المشكلة : المقدمة

إّن الفرضیة ھي تلك الفكرة التي توحي بھا المالحظة للعالم، فتكون بمثابة خطوة تمھیدیة لوضع     

القانون العلمي، أي فكرة مؤقتة یسترشد بھا المجّرب في إقامتھ للتجربة، ألّن الباحث یالحظ الظاھرة أوال 

ن مشروع قانون یضعھ العالم ثم یحاول فھمھا وتفسیرھا فیقترح لھا حالّ، فتكون الفرضیة بذلك عبارة ع

إالّ أّن مكانة الفرضیة ودورھا في البحث . بناء على ما تجّمع لدیھ من مالحظات وتصورات حول الظاھرة

اختالف بین أصحاب النزعة العقلیة المناصرین لدور الفرض العلمي وبین أصحاب العلمي كانت محلّ 

فھل الفرضیة ضروریة وبإمكانھا أن تقود خطى علیھ و. النزعة التجریبیة القائلین بضرورة التّخلّي عنھ

  المجّرب في البحث أم أنھا تمثّل عائقا قي البحث فیجب استبعادھا منھ ؟ 

  

  .محاولة حل المشكلة : التحلیل

یذھب أنصار االتجاه العقلي إلى أّن الفرضیة كفكرة تسبق التجربة أمر ضروري في البحث التجریبي؛      

ھود عقلي یستھدف إیجاد حل یخلّص الباحث من التناقض الذي طرحتھ الظاھرة ألن الفرضیة ھي مج

  .المشكلّة، وألّن الكشف العلمي یعود إلى تأثیر العقل أكثر مّما یعود إلى تأثیر الحوادث 

 . C–كلود برنار" ومن أھم المناصرین للفرضیة كخطوة ضروریة في المنھج التجریبي نجد 

Bernard )1813-1878والفكرة تقـود إلى )الفرضیة(إّن الحادث یوحي بالفكرة << :الذي یقول)م ،

كما یؤكد أیضا على دور الفرض دون أن یحطّ . >>التجربة وتحكمھا ،والتجربة تحكم بدورھا على الفكرة 

كما .>>الفكرة ھي مبدأ كّل برھنة وكّل اختراع، وإلیھا ترجع كل مبادرة << :من دور التجربة في قولھ

إّن << : خیر مدافع عن دور الفرضیة إذ یقول)مPoincaré)1854-1912–ھنري بوانكاریھ" عتبر ی

التجریب دون فكرة سابقة غیر ممكن ، ألنھ سیجعل كل تجربة عقیمة ، ذلك ألن المالحظة الخالصة 

الباحث في عملھ مّما یدل على أّن الفكرة التي یسترشد بھا. >>والتجربة الساذجة ال تكفیان لبناء العلم 

كما أّن << :یقول أیضا بوانكاریھتكون من بناء العقل ولیس بتأثیر من األشیاء المالحظة وھذا ما جعل 

  . >>كومة الحجارة لیست بیتا ، فكذلك تجمیع الحوادث لیس علما 

ده عن حقیقة لكن اعتماد الباحث على عقلھ وخیالھ في تصّور الحّل المالئم للظاھرة المشّكلة قد یبع      

الظاھرة، ثم أّن الفرضیة ال تكون صحیحة دائما؛ إذ أّن الفرض ال یكون علمیا وال یكون مفیدا في البحث 

  .إالّ إذا توفّرت فیھ شروط معینة لذلك 
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إلى إّن الفرضیة تقوم على خیال الباحث في تصّور الحل، وأّن الخیال االتحاد التجریبيویذھب أنصار    

وجھ الباحث، مّما یشّكل عائقا في البحث العلمي، ولھذا یرى التجریبیون ضرورة استبعاد یشّكل عائقا في

في الفرضیة من البحث التجریبي واستبدالھا بقواعد االستقراء، فھم یرون في االستقراء الطریقة المثلى

صح العالم بأن ین  "فرانسیس بیكون" تحصیل القوانین العامة انطالقا من الحاالت الخاصة، ولھذا كان 

أترك عباءتك << :كلود برناروكان ما جندي یقول لتلمیذه . یترك األشیاء تسّجل حقائقھا دون أن یعطلھا

  .>> وخیالك  عند باب المخبر

إن الطبیعة كتاب مفتوح وإلدراك << :، فكان یقول) م1873-1806(جون ستیوارت مل" أما      

، وھو ما دفع بھ إلى >>أّن تطلق العنان لحواسك أما عقلك فالالقوانین التي تتحّكم فیھا ما علیك إالّ 

اصطناع بعض الطرق االستقرائیة التي تمّكن الباحث من فھم الظاھرة والوقوف على عللھا، دون الخروج 

  : عن الطابع الحّسي للظاھرة و ھي 

  .قاعدة االتفاق أو التالزم في الحضور -أ

  . الغیاب قاعدة االختالف أو التالزم  في -ب

.قاعدة البواقي -ج 

  .قاعدة التالزم في التغیر أو التغیر النسبي - د

التي تھمل العقل " مل.جون س" لكن عقل العالم أثناء البحث ینبغي أن یكون فّعاال، وھو ما تغفلھ قواعد 

لفروض، فدور الحقیقیة لكشف العالقات بین الظواھر عن طریق وضع اونشاطھ في البحث رغم أنھ األداة

الطرق االستقرائیة تفید العالم وتجعلھ یقف على ا ال شك فیھ أنّ ممّ ، فل ما ال یظھرالفرض یكمن في تخیّ 

ولكن ھذه الطرق ال یمكنھا أن تحّل محّل الطابع الحّسي لھا، فھم الظاھرة ومعرفة عللھا دون تجاوز

إدراك أّي ر یجمع بین الحوادث ال یحصل نشاط علمي، ودون عقل مفكّ أّي الفرض العلمي، فدونھ ال یقوم 

غاستون " ، وقد أّكد وحیویةوال معرفة، وعلیھ تبقى الفرضیة من أكثر خطوات المنھج التجریبي فعالیة

فالفرض الفاشل یساھم قي من الفرض والتجربة؛على المعنى التكاملي بین كلّ ) م1967-1884(باشالر

  . فكر إنشاء الفرض الناجح عن طریق توجیھ ال

  

  .حل المشكلة : الخاتمة 

إّن الفرضیة نقطة ھامة من نقاط المنھج التجریبي، اعتبرھا كلود برنار نقطة بدایة لكل بحث     

تجریبي باعتبارھا أمرا عفویا یندفع إلیھ العقل البشري بطبیعتھ، وتعبیر عن عبقریة الباحث وقدرتھ 

، وعلیھ لویس باستور في تفسیر ظاھرة التعفّنمثلما فعل ذلك على تجسیدھا في شكل قانون علمي

  . مھما كانت الظروففالفرضیة ضروریة ال یمكن إنكارھا أو استبعادھا من البحث التجریبي 
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     :الموضوع الثاني 

م علماء النفس في مجال الدراسات السیكولوجیة إال یوم لم یتقدّ << : بّرر صحة األطروحة القائلة       

  >> وضوعیة لیست حكرا على العلوم المعروفة بالتجریبیةأدركوا أّن الم

  ــــــــــــــ

  .طریقة استقصائیة بالوضع 

  .طرح المشكلة : المقدمة 

، مّما سبّب قصورا و إّن الحادثة النفسیة وقفت أمامھا عوائق أثناء دراستھا والبحث في خبایاھا      

ى وھي إضفاء نوع من الطابع العقالني على مواضیعھا تراجعا مقیتا حال دون الوصول إلى الغایة القصو

الموصوفة بالتعقّد والتداخل بین مختلف وظائفھا النفسیة، لكن بعد جھد جھید وصلت دراسات علم النفس 

إلى ما ھو علیھ الیوم من تقّدم وتطور كبیرین، لیحقق قفزة نوعیة في تاریخھ، األمر الذي استدعى منّا 

یف استطاع علم النفس اقتحام العوائق وتذلیلھا حتى صار علما موضوعیا یؤخذ ك: طرح السؤال التالي

  بنتائجھ كحقیقة علمیة موثوق فیھا ؟

  .محاولة حل المشكلة : التحلیل 

لم یتقدم علماء النفس في مجال الدراسات السیكولوجیة إال یوم أدركوا أن الموضوعیة لیست حكرا       

یة، و أّن حدودھا لیست منكمشة إلى درجة أنھا ال تستوعب مواقف ال علمیة على العلوم المعروفة بالتجریب

جدیدة، و لم تتضح مناھج أعمالھم إال متى وقع االنفتاح على طرائق العمل التي كانت سببا في ازدھار ھذه 

یث السلوكیون؛ ح: و لعّل من بادر إلى ھذا النوع من المواضیع، نذكر. العلوم، خاصة علم الفیزیولوجیا

حین أجرى عملیات تشریحیة على كلب من " بافلوف" رائد السلوكیة، من تجربة " واطسن" استوحى

وبعد أن ،یقرع جرساو كان في الوقت الذي یقّدم فیھ الطعام . أجل التقاط  قطرات اللعاب و قیاس مقداره

ومن ھنا اختار مصطلح . صطنع كفیل باستثارة سیالن اللعابقرع الجرس كمنبھ مكّرر التجربة الحظ أنّ 

را یقوم مقام المؤثر ، لیؤّكد صدق العالقة بین المنبھ واالستجابة، أي أنھ اكتشف مؤّث◌ّ المنعكس الشرطي

  .بفیزیولوجیا الدماغ ي بعدئذ دراستھ تلك ویسمّ ،)القطعة من اللحم(الطبیعي

و لقد فتحت . و تذّكر و إدراكعملیات التعلّم من عادةأخیرا على فھم كلّ المنعكس الشرطيلقد ساعد      

المنعكس الشرطيخذت المدرسة السلوكیة من فعل لذلك اتّ ،أبحاثھ آفاقا جدیدة في دائرة الدراسات النفسیة

، استطاع علماء ومن جھة أخرى.دعامة منھجیة لدراسة السلوك باعتباره المرآة العاكسة للحادثة النفسیة

فھمھم لخصوصیات الحوادث النفسیة، كانت تحول دونھم و دونالنفس بعد فترة اقتحام الحواجز التي

وكونھا فردیة وشخصیة وغیرھا من الحاالت النفسیة القابلة للدراسة ،كالدیمومة و التداخل فیما بینھا

وبھذا، تراجع علم النفس عن أفكاره المسبقة األولى لیتحّول بعدھا إلى دراسة .المنھجيوالتجریب والبحث 

ضوع قابل للمالحظة العلمیة وما یتبعھا من وضع الفروض والتحقق منھا تجریبیا و من تدوین السلوك كمو

إلحاطة التّامة بالحادثة النفسیة،العلماء على مواصلة البحث لحفّزت وھذه الخطوة ھي التي . القوانین
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األولى مع المدرسة الشكلیة ومدرسة التحلیل النفسي والمدرسة التلفیقیة، :فظھرت مدارس أشھرھا

، أبرزت تأثیر العوامل الخارجیة في تشكیل الحادثة النفسیة من حیث ھي "كوھلر" و" كوفكا"و" رتیمرف"

، صّرحت بأّن الحیاة النفسیة لیست كلّھا شعوریة، ووّجھت عنایتھا إلى وجود "فروید" إدراك، والثانیة مع 

الذي اشتھر ) Kurt lewin"(رت لوین كو"و الثالثة مع الالشعور و انعكاساتھ على حیاة اإلنسان،

راتھ الباطنیة والعوامل متكامال غیر قابل للتمییز بین مؤثّ بنظریتھ الشمولیة واعتبرت الحادثة النفسیة كالّ 

رات المحیط دون فلم یعد، علم النفس یتّخذ الكائن الحیواني أو البشري كجسم یستجیب لمؤثّ . الخارجیة

و لم یعد یطالب من خالل التحلیل النفسي باتخاذ الالشعور ا یراه ھذا الكائن،االلتفات إلى معرفة المحیط كم

ھذا كعامل جوھري في فھم الوقائع النفسیة، وال بالتمییز المادي بین ما ھو ذاتي وما ھو موضوعي، ألنّ 

بل في صورتھا البسیطة ال تق" الحالة السیكولوجیة " الكائن ھو دائما في مواقف یتفاعل معھا، وأن 

سمین یدالّن على عملیتین یقوم بھما الفرد في آن واحد، إالقسمة، ولیست العوامل الذاتیة والموضوعیة 

و مّما زاد في حجم نشاط علماء النفس واتّساع مجاالت انشغاالتھم تشّعب . وإنّما مجّرد اسمین مجازین

  .د مجاالت بحثھادة بتعدّ السیكولوجیا إلى فروع متعدّ 

رغم من الجھود التي بذلھا علماء النفس في المجال المنھجي، إالّ أنّھم لیسوا راضین كّل لكن على ال    

الرضا على النتائج التي وصلوا إلیھا، فأصل ھذه الحالة أّن الحادثة النفسیة لیست مجّرد سلوك یرتد إلى 

ولوجیة على الكلب و الفیزی" بافلوف" ھذه العالقة اآللیة التي تجمع المنبھ باالستجابة كما في تجربة 

. الحادثة النفسیة شعور قبل أن تكون سلوكاوھذا یعني أنّ . السیكولوجیة على اإلنسان" واطسن" تجارب 

القدماء وأولوھا االھتمام إلى درجة أنّھم أوحوا للعالم السیكولوجي المشتغل بدراسة ولقد أدرك ھذه الحقیقة

طان، وھو تحلیل الشعور لذاتھ قصد االطالع على ما بو االستل الباطني أالحادثة النفسیة باصطناع التأمّ 

فھمھ إذا لم یعش حادثة كیف یتمّكن من إدراك االنفعال الحاّد ومن یجري و خدمة أغراض علمیة، وإالّ 

  االستبطان؟منھج كالخوف و لم یحلّلھ عن طریق من حوادثھ، 

ھذا ارتأى بعضھم ضرورة ل. ة أمر مستحیلإّن تحلیل الحوادث النفسیة التي ال تنقطع عن الدیموم   

ممارسة ھذا التحلیل ال في شكلھ المباشر، و إنّما في شكل إعادة تنظیم الماضي بشكل جدید فاقد للحرارة 

  .األصلیة، فضال عن أنّھ ال یمكن تطبیقھا إالّ على من ینجح في اإلفصاح عن نفسھ 

  .حل المشكلة : الخاتمة 

أنّھم استطاعوا أن یحّرروا نسبیا : موا فوائد مھّمة في شتّى المجاالت؛ منھاإّن علماء النفس قدّ       

الدراسات النفسیة من االعتبارات الفلسفیة و الخرافیة، و یثبتوا وجوده كعلم لھ موضوعھ ومنھجیتھ و 

نافذة و استطاعوا أن یفتحوا. وانصرفوا إلى استثمار جھوده خدمة لإلنسان في شتّى المیادین. استنتاجاتھ

یطّل منھا اإلنسان على نفسھ و ما یجري في دواخلھا، فیتمّكن من مراقبتھا و یتحّكم فیھا أو یكشف عـن 

  . بعض خفایاھـا
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  ):النص( الموضوع الثالث 

.    طرح المشكلة : المقدمة 

الم، من المعروف أّن التفكیر العلمي یضم خصائص في المعرفة العلمیة وخصائص في الباحث الع       

كان على الباحث العالم أیضا التحلي ) الكمیة والتعمیم والنسبیة ( فإلى جانب خصائص المعرفة العلمیة 

بصفات أخالقیة، وھي ما تعرف بالروح العلمیة، وھي بدورھا تشمل مقّومات عامة وخاصة، إال أننا 

الروح النقدیة، والنص یتناول نركز على أھم خاصیة ال بد من توفرھا في العالم، وھي النزعة الحیادیة أو

ي بالروح النقدیة للعالم كافیة لبلوغ الموضوعیة ھل التحلّ : ھذا الموضوع بالذات، وھنا نطرح السؤال

  كیف یصل العالم الباحث إلى الحقیقة الموضوعیة في العلم؟:والدقة في العلم؟ وبمعنى أدقّ 

  

  .محاولة حل المشكلة : التحلیل 

المقبل على كشف أسرار العالم یة البد من توفرھا في شخصیة الباحث العالمة صفات أخالقثمّ      

أثناء دراستھ للظواھر الطبیعیة زه بالنزعة الحیادیة والروح النقدیة ھا على اإلطالق تمیّ ، وأھمّ الخارجي

  . والدي سیكلّل فیما بعد بصیاغة قانون علمي یوصف بالثبات والیقین كطریق موصل إلى الحكم الصحیح

المنھجي العلمي، قبل إصدار ومن خصائص الروح النقدیة حسب ما جاء في النص، ھو الحذر والشكّ     

األحكام المسبقة الخالیة من البرھان، واستبدالھا بالشك المنھجي في الظواھر المدروسة بدعوى التأّمل 

تجعلھ یعید النظر في النتائج والتفكیر الفلسفي خاصة في تلك الظواھر التي تثیر في الباحث عدة تساؤالت

كما أّن العالم في نظر صاحب . المتوصل إلیھا، وكذا في استخدام الوسائل المبرھن بھا على حقیقة معینة

النص في حاجة إلى االلتزام بالموضوعیة التي ھي من المقومات الخاصة بعیدا عن أي تأثیرات نفسیة 

التأثیرات االجتماعیة من ذاتیة المفرطة، وبعیدا أیضا عن كلّ كالمیول والرغبات واالعتقادات الباطلة أو ال

  .عادات وعرف وتقالید وتفسیراتھا السطحیة الساذجة 

وجوب حذف العامل الشخصي " محمد علي أبو ریان" المفكر العربي كما یضیف صاحب النص 

ي النھایة ھو الوصول إلى من أحكامھ، مع تقدیم البراھین الالزمة للقضایا المطروحة؛ ألّن غایة العلم ف

أحكام موضوعیة دقیقة ومقبولة مجّردة من الذاتیة أو أي وازع شخصي؛ فالعلم بھذه الصفة ینظر إلى 

حقیقة األشیاء، كما ھي مدروسة، ألنھا ظواھر ثابتة بینما یكون الرأي لدى األشخاص مستبعدا في األخذ 

  .وبة بھ كنتیجة یقینیة موثوق فیھا إلى درجة الدقة المطل

صحیح أّن العلم یتطلب الدقة والموضوعیة في النتائج من خالل الحجج والبراھین المقدمة من 

طرف صاحب النص، أھمھا حجة نفسیة تتعلق أساسا بالتحلي بالروح العلمیة النقدیة ، منھا اتخاذ الشك 

رجیة، وكذا االستعانة المنھجي كبدیل عن المیول والرغبات والمعتقدات الباطلة في تفسیر الظواھر الخا

بالحجة العقلیة التي بھا یمیّز الباحث أو یحكم على ظاھر األشیاء بالعقل ال بما تملیھ علیھ میولھ أو أحكامھ 

المسبقة التي قد تكون ناتجة عن مؤثرات البیئة االجتماعیة ، وھناك أیضا حجة منطقیة واقعیة أّن العلم 
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ات لیصل إلى الیقین والموضوعیة والدقة في النتائج قد تتفق معھا تطّور لّما تخلّص العالم من كل المؤثر

  ) .سقوط األجسام مثال ( جمیع العقول في الزمان والمكان 

لكن بناء على ھذه الحجج المقدمة ینبغي علینا أن نلفت انتباھنا إلى بعض القضایا التي مثّلت محور 

بمسألة حذف العامل الشخصي المطلوب من األحكام حتى النقاش بین العلماء أنفسھم، وبدابتھا فیما یتعلّق 

یقّدم البراھین التي تصدق عند كل فرد، والغرض كما ھو معلوم ھو الوصول إلى الموضوعیة والتخلّي 

عن األثر الشخصي، وھذا بطبیعة الحال فیھ استحالة مطلقة عند البعض منّا، إذ من جھة نسعى إلى فرض 

النقدیة، في حین نھمل المقومات العامة للباحث بما في ذلك روح المبادرة االلتزام بالموضوعیة والروح

والشجاعة والحدس والخیال العلمي المبدع ، فإذا فعلنا ذلك فقد قضینا على خصوصیات العالم الباحث 

. وجّردناه من كل المشاعر المحفّزة على المواصلة في البحث، فھي أخالقیات ال یمكن إنكارھا أو تجاھلھا

  .فالبد من مراعاة نفسیة العالم وتقدیرھا بدل فصلھا كي تتحقق الموضوعیة المنشودة 

  

  .حل المشكلة : الخاتمة 

یمكن القول عموما أّن معضلة البحث العلمي فیما یخص الموضوع بالذات ، ظلّت محصورة أساسا   

لیقین في الحقائق العلمیة في مشكلة عائق الذاتیة التي حالت دون تحقیق الموضوعیة ، ومن ثّم بلوغ ا

لذلك كان محور النقاش حول ھذه المسألة تنحصر في إمكانیة تحقیق علم یقیني دقیق . المتوّصل إلیھا 

وثابت في قوانینھ أم أننا في كل مرة نصطدم بأزمات جدیدة في الحقل المعرفي ال لشيء سوى إلثبات عدم 

  .ومن ثّم كانت الحقیقة واحدة بقراءات متعددة محدودیة العلم ، وألنھ كتاب مفتوح على الجمیع ،
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  امتحان البكالوریا التجریبي  : 18الموضوع 

  )تسییر واقتصاد+ تج -ع( :الشعبة                                 

  

  :عالج موضوعا واحدا على الخیار -

  : األول الموضوع

  وع إلى ذاتھ ؟ھل یحتاج اإلنسان إلثبات ذاتھ الرج-      

  :الموضوع الثاني 

" الوقوف على حقائق األشیاء لیس في قدرة البشر :" كیف تدافع على منطق األطروحة القائلة بأنّ -    

  ؟ 

  

  .النص : الموضوع الثالث

جسام البد من التسلیم كبدیھیة تجریبیة بأن شروط وجود كل ظاھرة ـ سواء تعلق األمر بالكائنات الحیة أو باأل<<    

وجب أن تحدث من جدید , أن الظاھرة إذا عرف شرطھا وتوفر, وھذا یعني بتعبیر آخر. الجامدة ـ ھي محددة تحدیدا مطلقا

وبالفعل،  فإن العالم لما . و ما إنكار ھذه القضیة سوى إنكار للعلم ذاتھ.وذلك حسب إرادة العالم التجریبي, دائما وبالضرورة

فإنھ یجب بالضرورة التسلیم كبدیھة بأن كل ظاھرة ھي واحدة في , شيء القابل للتحدیدلم یكن سوى الشيء المحدد وال

فھذا مبدأ سواء تعلق األمر . فإن الظاھرة تتوقف على أن تكون واحدة, وأنھ حینما ال تعود الشروط واحدة.الشروط الواحدة

  .  لحیاة أن یغیر في القضیة شیئا مھما الرأي فیھو ال یمكن لتأثیر ا, بظواھر األجسام الجامدة أو ظواھر الكائنات الحیة

ھي علة أخرى تماثل جمیع القوى األخرى من حیث إننا ال نعرف عنھا شیئا فإن ما یسمى بالقوة الحیویة, وكما قلنا    

جسام وسواء سلمنا أو لم نسلم بأن ھذه القوة تختلف اختالفا جوھریا عن القوى األخرى التي تتحكم في ظھور األ.تماما

غیر أنھ یجب أن تكون ھناك حتمیة في الظواھر الحیة التي تنظمھا، ألن بدونھا تكون قوة عمیاء ال . فإن ھذا ال یھم, الجامدة

ینتج أن ظواھر الحیاة لیست لھا قوانینھا الخاصة ألن ثمة حتمیة صارمة في , ومن ھنا. وھذا أمر مستحیل , تخضع لقانون

كما كررنا ذلك , ولكن بفضل التجریب فقط . وھذا أمر واحد, وجودھا أو تثیر ظھورھاشتى الظروف التي تشكل شروط 

الوصول إلى معرفة الشروط , یمكننا في ظواھر األجسام الحیة على غرار ما  یمكننا في ظواھر األجسام الجامدة, مرارا

                  .>>من التحكم فیھا ,التي تنظم الظواھر وتمكننا من ثمة 

  ).CLAUDE BERNARD( كلود برنار                              

  

  .أكتب مقالة فلسفیة تعالج فیھا مضمون النص : المطلوب 
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  .01: الموضوع 

  ھل یحتاج اإلنسان إلثبات ذاتھ الرجوع إلى ذاتھ ؟          

  

  :الطریقة الجدلیة 

  .طرح المشكلة : المقدمة 

مع اختالف وجھات نظر ممثّلیھا ، تنحصر ) Existentialisme( جودیةإّن منطلقات الفلسفة الو     

ھل الطبیعة التي یتّصف بھا وجود األشیاء تشبھ طبیعة وجود اإلنسان : أساسا في تساؤل فرید وشامل وھو 

؟ ھل یرتجى من كون اإلنسان إنسانا ، الحصول على السعادة أو االرتماء في المخاطرة وما یترتّب عنھا 

إذن ، ھي محور النقاش المنبعث من حاجة اإلنسان إلثبات اإلنسانيفمسألة الوجودق وشؤم ؟من قل

ھل ینظر إلیھ على سبیل الرجوع إلى أعماق الذات المدركة ، أم ھو كائن في ما یحدثھ من وجوده ، 

نسان تغییر على مستوى الواقع ؟ ثم ھل ھناك حال وسطا یحصل فیھ التوافق بین العالم الداخلي لإل

  وعالمھ الخارجي ؟

  .محاولة حل المشكلة : التحلیل 

للرّد على اإلشكالیة المطروحة حول إمكانیة إثبات الذات اإلنسانیة وفق ما تملیھ الفلسفة الوجودیة       

كبرھنة على ضرورة الرجوع إلى أعماق النفس الباطنیة في جمیع األحوال، بعیدا عن تأثیر العالم 

ھذا وجب التصریح في البدایة بأّن الوجود الذي یعنیھ ھذا النسق الفكري المھتم الخارجي؛ ومن أجل

جون " وجود في ذاتھ ووجود لذاتھ كما عبّر عنھما الفیلسوف الفرنسي : بمصیر اإلنسان ال غیر، وجودان

  ) . مSartre)"1905-1984-بول سارتر

وھي موضوعات ثابتة، ألنّھا تستجیب لنظام ، وھو یمثّل عالم األشیاء الخارجیة،فالوجود في ذاتھ    

عالمھ ، فھو الوجود اإلنساني الذي یشعر بھ كّل واحد منّا فيالوجود لذاتھأما . مطرد من قوانین الكون

ومن ممیّزاتھ أنھ لیس وضعا نھائیا وال ساكنا، وإنما ھو تجاوز مستمر لما . الداخلي، ویحیاه بكل جوارحھ

بھذا المعنى، ھو المشكلة ) Existence(وعلیھ، فإّن الوجودیین یرون بأّن الوجود . ھو علیھ كّل واحد منّا

خطأ جسیما، الفلسفة ذاتھا لتخطئاألساسیة األولى في الفلسفة، وملھم كتاباتھم األدبیة والفكریة؛ وبأنّ 

و التفكیر في ذاتھ ألجل ذلك اتّجھ اإلنسان نح، عندما تمنح األولویة للفكر المجّرد أو لشرح العالم وتعلیلھ

إّن األشجار << :Sartre-جون بول سارتر" عوض البحث في ثنایا العالم الخارجي، وفي ذلك یقول 

أي یمتلك " لذاتھ " واألحجار ھي مجّرد كائنات، وأّن اإلنسان في ھذا العالم ھو وحده الذي یوجد 

ؤالت المتواصلة والمتكّررة التي تقلقھ ولعّل سر لجوء اإلنسان إلى دراسة ذاتھ، ھو تلك التسا. >>وجدانا 

ھل أنا أقّرر مصیري أم أّن مصیري یتقّرر قبل أن أوجد ؟ ألیس بإمكاني أن أتمّرد عن : دوما، بما في ذلك

  النظام الذي تخضع لھ األشیاء ؟
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التي من ثورة عنیفة ضد الفلسفات التقلیدیة، )Existentialisme(لعّل ما قامت بھ الفلسفةّ الوجودیة    

اھتمت باإلنسان كمفھوم فارغ من كل تعیین؛ وظھرت صیغھا في ھذا الصدد، صیغا عقلیة جوفاء ال 

فرد فرید " ، أنّھ )Kierkegaard-كیركجورد" تربطھا بدنیا الواقع رابطة؛ بینما یعّد ھذا األخیر في نظر 

لت الفلسفة من دراسة الوجود ؛ و من ھنا، نفھم لماذا انتق"ال یمكن تكراره، وال یوضع تحت معنى أعّم 

إلى دراسة اإلنسان المشّخص في وجوده الحّسي، وفي مواقفھ الواقعیة التي تربطھ ،)Abstrait(المجّرد 

بزمانھ ومكانھ وظروفھ وأحوالھ، ولماذا یجب أن یبحث الفیلسوف عن المعرفة الصحیحة في أعماق نفسھ، 

<< ":سارتر" ، یجب أن نقول مع >>كر، إذن أنا موجودأنا أف<<: كوجیتو دیكارت" وبدال من أن نثبت 

وھنا ندرك أیضا، لماذا . ، أي الوجود أوال، والتفكیر أو العمل ثانیا>>أنا أفكر، فأنا إذن كنت موجودا

  .كوني موجودا أھّم من كوني مفكرا؛ إنّي كائن یفعل ویتمثّل فیما یفعل؛ فأنا ما أفعلھ 

، والتي فیھا Quidditéنظام األشیاء، فھي تتعلق أساسا بتحدید الماھیة أما في قضیة التمّرد على     

وجوب االختیار، وھو مرھون بأن أكون موجودا، وألنني متمّرد على طبیعة األشیاء، فأنا ال أتوقف عن 

من أجل ذلك عمد الوجودیون إلى تعریف اإلنسان، وھو . االختیار، وال عن تحّمل المسؤولیة بكل أبعادھا

ما ینتھي إلى صناعتھ؛ فالوجود یسبق الماھیة، ألّن ماھیة الكائن ھي ما یحققھ فعال، عن طریق وجوده كلّ 

، فالمعرفة الحقیقیة تأتي من العالم الداخلي لإلنسان ؛ بمعنى من المعاني أّن المعرفة الصحیحة ھي التي 

وھكذا تكون الحقیقة منحصرة في تنبع من األعماق، وكذلك ھي التي تجعلنا نحیا الوجود والتفكیر فیھ،

  .  استبطان ذواتنا لذاتھا والعیش معھا 

فھو یسعى . فاإلنسان مثال، حـّر مختار، وفي اختیاره یقّرر نقصانھ، ألنھ ال یملك تحقیق الممكنات كلّھا     

ا تقّرر تحقیقھ بین اإلمكان وبین الواقع؛ وذاتھ تعلو على نفسھا بأن تنتقل من الممكن إلى الواقع، فتحقّق م

ینتابھ القلق؛ ألنھ على ) Le risque( ومن الشعور بالمخاطرة. المتضمن المخاطرة بین النجاح واإلخفاق

بین یدیھ؛ وفي تشكیلھا یتحّمل المسؤولیة لیس فقط، عن اختیاره كوجود، وإنما وعي بأّن تشكیل ماھیتھ

  .عن مصائر جمیع الناس 

" أوجھ الممكنات العدیدة ، وھي التي تمثل نوع من المخاطرة في نظر ولكي یفعل فإنھ یختار أحد      

إّن االختیار یجّر إلى الخطیئة وإلى المخاطرة؛ والمخاطرة بطبعھا تؤدي << :الذي یصّرح " كیركجورد 

حسب سارتر لیست األحاسیس والعواطف، وإنّما ھي "  لقلقا" فمصدر .  >>إلى القلق والیأس 

یارنـا للقواعد التي یسیر علیھا في سلوكھ، دون أن یستطیع الحكم على قیمتھا التي ھي مجموعة نتائج اخت

ذاتھا، تنشأ من ھذا االختیار نفسھ ؛ وأصل ھذا القلق ھو شعور الفرد في أثناء فعلھ الحّر بالخطیئة الناشئة 

  . بالضرورة عن االختیار، ألّن االختیار نبذ للممكنات 

نسان، ھو المخّصص بھذه المیزة، حین یشعر بمدلول الحریة وامتدادھا مثال، وھو نفھم من ھذا أّن اإل    

مّما یجعلھ یتمّرد عن قوانین األشیاء، كونھ یعیش وجوده من . الكائن الوحید الذي یحّس بالوجود الحقیقي
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عجزه عن أعماقھ، وبوعیھ ھذا، وعلى الرغم من حریة اختیار أفعالھ، یشعره بضعفھ أمام فھم اآلخرین، وب

  . تحقیق كّل رغباتھ الممكنة ، وتجنّب المخاطرة ورفض الموت 

إّن اإلنسان من حیث اتجاھھ نحو معرفة ذاتھ باعتبارھا حقیقة الحقائق، وجد نفسھ أمام عقبات نفسیة      

ومعرفیة حالت دون تحقیق السعادة واالستقرار والطمأنینة، بل ونسي حظّھ في تدارك معرفة العالم 

جي، وھذا طبعا ما لفت انتباه بعض الفلسفات الجدیدة التي حّولت منطق تفكیر اإلنسان في ذاتھ إلى الخار

اتخاذ مقیاس مالئم ألفعالھ، ونقصد بھذا، األخذ بمبدأ العبرة بالنتائج، سواء تحقّق النجاح أو اإلخفاق، المھم 

صناعة السعادة اإلنسانیة، حاضرا أّن اإلنسان ھو الذي یصنع مصیره بنفسھ ، فھو المسئول المباشر في

  .   ومستقبال 

ھذه الفكرة یتبنّاھا أنصار المذھب البراغماتي كما ھو شائع ومتداول ، على أّن مقیاس قیمة أّي فرض    

وكل فكرة أو بحث ال تحمل في طیاتھا مشروعا قابال إلنتاج آثار . من الفروض ھو تحقیق منفعة عملیة

ة؛ ألّن العبرة في ذلك ھي العمل المنتج بدال من التخمینات الفارغة؛ وفي ھذا عملیة نفعیة، تعتبر خراف

العمل بالذات، نقرأ الصدق والحّق؛ بحیث یتمثّل النجاح في االنسجام بین مستقبل الوقائع ورغبات اإلنسان 

بة وملل  وفي حالة اإلخفاق ، یظّل المستقبل غامضا حیث یتعیّن على الفرد العیش في قلق وكآ.وأمانیھ 

ولھذا فإّن المنھج الصحیح ھو ذلك الذي یحدد اآلفاق المستقبلیة التي یتحقّق فیھا التناغم الفعلي بین تطلّعات 

إّن آیة الحق النجاح، وآیة الباطل < :)مw. James)1842-1910~-ولیم جیمس"یقول . األفراد وأحالمھم

  .>> نا إلى النجاح في الحیاة الفكرة الصادقة ھي تلك التي تؤدي ب<< :، ویضیف>اإلخفاق

ھذا الموقف، بتأكیده أّن الفكر لیس إالّ ذریعة ) مJ . Dewey)1859-1952-جون دیوي"ویدّعم     

لخدمة الحیاة؛ ویطالب بتطبیق المنھج العلمي في شتى مجاالت التفكیر، وھو منھج یصطحبھ الباحث في 

مخزون الفكر اقتراحا لحّل مشكلة، فإن وفّقت إلى وبھذا یظلّ . الخروج من نطاق الفكر إلى نطاق العمل

ولھذا فإّن المصدر الوحید للمعرفة الصحیحة ھو الواقع؛ إالّ أنّھ ال یرضى لنفسھ . حلّھ، كانت صوابا

إنّھ واقع خاضع لنا، أي أنّھ لیّن مرن قابل . السكون المطلق وال االنغالق عن طبیعـة رغباتنا المتقلّبة

إّن العالم << " :جیمس"وتوضیحا لھذه العالقة بین الصدق واألغراض النفعیة، یقول .للتشكیل والتعدیل

موضوعات صماء ونحن الذین نصنع المحموالت مع العلم بأّن الصدق لیس عالقة مطلقة ، كما یریده 

  . >> أھل الفلسفة الرثّة 

معالم؛ فھو ینطلق من الواقع وبصفة عامة؛ فإّن النسق الذي تبنّاه المذھب البراغماتي واضح ال     

ومتطلباتھ اآلنیة؛ وھذه وضعیة مشّكلة تدفع اإلنسان إلى اختبار عدد من الممكنات؛ فإن استجاب أحدھا 

للمتطلبات التي یفرزھا الواقع المشّخص، كان ھذا الممكن نافعا، ومن ثمة، كان األصدق واألحّق في ھذا 

وع إلى ذاتھ بشرط أن یكون على درایة بواقعھ المعیش حتى السیاق أن یھتم اإلنسان بذاتھ، وذلك بالرج

یحصل ذاك الوفاق المطلوب، بین الذات المدركة والعالم الخارجي المدرك والذي ال تنتھي غرائبھ 

  . وعجائبھ أمام دھشة وفضول اإلنسان المتواصل 
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  .حّل المشكلة : الخاتمة 

ق النفس لمعرفة خلجاتھا، كّل ذلك من أجل إثبات عموما؛ بإمكاننا الرجوع في أي لحظة إلى أعما     

الذات والحریة من جھة، وفیھا فائدة اإلقبال على الحیاة مع الغیر والتفاعل معھ في بعض االنشغاالت 

حیاتیة، ومن جھة أخرى یتّم االنسحاب من العالم الخارجي لتفقّد الذات والتأّمل فیما یمألھا من قلق 

لتوافق المنشود بین إدراك اإلنسان لذاتھ، بإثبات وجوده أوال، كان علیھ لكن حتى یحصل ا. وانزعاج 

التعامل مع الواقع مادام الفعل ھو مقیاس الوجود، وھذا بطبیعة الحال یفّسر لنا ظاھرة النّجاح واإلخفاق 

ید نتیجة تحّمل نتائج االختیاروالتي ستنقل ال محالة نطاق الفكر إلى نطاق العمل؛ ألّن المصدر الوح

  .للمعرفة الصحیحة ھو الواقع مھما كانت الظروف الطوارئ أو العوارض 

  ـــــــــــــــــ

  :الموضوع الثاني 

  ؟ "الوقوف على حقائق األشیاء لیس في قدرة البشر: " كیف تدافع على منطق األطروحة القائلة بأنّ 

  ــــــــــــــــــ

  : الطریقة استقصائیة بالوضع 

.مشكلة طرح ال: المقدمة 

كّل ما یتمنّاه المرء في حیاتھ، ھو بلوغ المعرفة القصوى، إن لم نقل الحقیقة المطلقة، والتي دأب لھا       

السنین الطوال استمّرت عبر أجیال متالحقة، حتى صار األمل المنشود في كّل فترة زمنیة والشغل الشاغل 

راتھم؛ وھذا بطبیعة الحال ترك لھم مجاال خاصة لدى الفالسفة و العلماء على اختالف مذاھبھم وتصوّ 

مفتوحا للبحث في كنھ القضیة، وھي أنھ مھما كانت الظروف فلیس باستطاعة اإلنسان بلوغ الحقیقة 

  فكیف یمكن تبریر ذلك؟المطلقة، إن لم یتحصل على جزء منھا فقط؛ 

  .محاولة حّل المشكلة : التحلیل 

راودت أذھان الفالسفة والعلماء منذ فجر التاریخ؛ البد في لإلجابة عن القضیة المطروحة والتي     

البدایة من معرفة مدلول ومغزى الحقیقة التي یطلبھا اإلنسان باستمرار أوال؛ فقد یختلف معناھا من 

، "الذات" أو " الماھیة " تصّور فلسفي إلى آخر، ومن مجال إلى مجال آخر؛ فعند اللغویین تعني لدیھم 

ھیتھ أو جوھره؛ أي ھي ما تجعل اإلنسان إنسانا، كتمیّزه عن غیره من الكائنات، فحقیقة الشيء ما

بأّن الجاذبیة ھي : ، فحین نقول"مطابقة التصّور للواقع " كما یطلق معنى الحقیقة على. كالتفكیر مثال

  . یقةسبب سقوط األجسام، وأّكدت التجربة العلمیة صدق ھذا الحكم، عرفنا بأّن حكمنا ھذا یمثّل الحق

" أما الحقیقة لدى المناطقة والریاضیین، فھي األمر الذي ال یتخلّلھ تناقض مع العقل، لذلك یقول       

متى كانت الحقیقة ضروریة، أمكنك أن تعرف أسبابھا بإرجاعھا إلى معان وحقائق أبسط <<":الیبنتز
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بدیھیات والمبادئ العقلیة بصورة ؛ ویقصد بالحقائق األولى ھي ال>>منھا حتى تصل إلى الحقائق األولى

  .خاصة 

     وعموما، في بعض اصطالحات الفالسفة، تمثّل الحقیقة ذلك الكائن الموصوف بالثبات والمطلقیة    

   :عنھا" الفارابيأبو نصر" وفي ھذا السیاق یقول . ، ویقابلھ الظاھر أو النسبي}هللا، الخیر، الشر { 

لیس في قدرة البشر، ونحن ال نعرف من األشیاء إالّ الخواص الوقوف على حقائق األشیاء {{ 

  .}}واللوازم واألعراض ، وال نعرف الفصول المقّومة لكل منھا

وھي أقصى ما ندركھ المطلقة؛:و للحقیقة أصنافا ثالثة تواضع الفالسفة أو العلماء على حصرھا، منھا     

ھناك عالم الحقیقة المتمثّل في معاینة سلسلة من مثال، یرى أنّ فأفالطونعن طریق العقل أو الحدس؛ 

المثل، كالخیر المطلق والجمال المطلق، وأّن أعلى حقیقة مطلقة في الُسلّم ھو مثال الخیر، ویلیھ الجمال 

تكمن في المحّرك الذي ال " أرسطو" كما أّن الحقیقة المطلقة عند . واألشكال الھندسیة من دائرة ومثلث

ال بد في نظره أن یكون للحركة مصدرھا الحقیقي واألبدي وھو هللا، السبب النھائي یتحّرك، وبالتالي

ونعني بذلك أّن كّل ما . للطبیعة والقوة الدافعة لألشیاء وھدفھا، وباختصار، یمثّل صورة العالم ومبدأ حیاتھ

ألّن الحقیقة في ، ةحقّقھ اإلنسان ال یزال یصنّف ضمن الحقائق النسبیة، فھي تقتصر على الحقائق العلمی

  ":كلود برنار" لذلك یقول. بین الظواھر" الثابتة " المجال العلمي ما ھي إالّ قوانین تعبّر عن العالقات 

یجب أن نكون حقیقة مقتنعین بأنّنا ال نمتلك العالقات الضروریة الموجودة بین األشیاء إالّ بوجھ {{ 

أّي أّن الحقائق . }}نمتلكھا ھي أبعد من أن تمثّل حقائق ثابتةتقریبي كثیرا أو قلیال، وأّن النظریات التي 

  .تبقى مھما كانت الظروف جزئیة ومؤقتة إلى حین بلوغ نتیجة بالدلیل الساطع والبرھان 

فالحقیقة المنشودة إذن، نجدھا محصورة في المجال العلمي كما یبدو، في حالة تحّول الحقائق التقریبیة     

كصنف ثالث یطلبھا اإلنسان، حقائق ذوقیةلدلیل والیقین، ومع ذلك ال یمنعنا من إیجاد إلى حقائق ثابتة با

كونھا شعور یستولي على المتصّوف عند بلوغھ الحقیقة الربّانیة المطلقة حین یستقي علمھ من هللا عن 

ا عن واألمثلة على ذلك، نستشفّھا في تجربة متصّوفة اإلسالم في اتحادھم ب. طریق الحدس الصوفي

،أو عن طریق حلول هللا في مخلوقاتھ في )ھـ261.ت (أبي الیزید البسطامي "طریق الفناء، كما ھو حال 

، أو عن طریق التقاء وجود الخالق ووجود المخلوق إثباتا لوحدة الوجود، )ھـ309.ت (الحالج " اعتقاد 

  ) . ھـ638. ت(محي الدین بن عربي " في زعم 

قة الذوقیة تأتي عن طریق الذوق أو الكشف أو العیان لغایة قصوى وھي االتصال با وعموما، فالحقی     

وعلى ھذا األساس من التصنیف للحقائق نتیجة عدم . اتصاال مباشرا تتحقق بھ السعادة الروحیة الكاملة

تحدید جوھر الحقیقة على الوجھ المطلوب، یقتضي األمر من ذلك وضع مقاییس حسب مجاالت البحث 

عن الحقیقة، ویكون ذلك وفق نسق أصحابھا؛ فإذا كان مثال، مقیاس مطابقة العقل للتجربة یعتبر المؤّشر 

في المیدان العلمي، فإّن الوضوح ھو المیزان المناسب لمعرفة الحقیقة الفلسفیة، منھا مقاییس الوضوح لدى 

  .ن العقالنیین، والنفع عند البراغماتیین، والوجود لذاتھ لدى الوجودیی
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فمقیاس الوضوح كحقیقة مطلقة، یحمل في طیاتھ معیار صدقھ، وھو الوضوح الذي یرتفع فوق كّل     

علیھا في " دیكارت " ودلیل ذلك ھو البدیھیات الریاضیة كضرورة واضحة بذاتھا، بحیث استند . شيء

وأن ال .. لبداھة أنھ كذلك، ال یقبل مطلقا، شیئا على أنھ حّق ما لم یتبیّن با: (( الوصول إلى الحقیقة فقال

  )).یأخذ من أحكامھ إال ما یتمثّلھ عقلھ بوضوح تام وتمییز كامل

إّن الحقیقة تقاس بمعیار العمل المنتج، <<":بیرس " وھناك ثانیا، مقیاس النفع كحقیقة نسبیة  قال عنھا     

أّن <<: ھو اآلخر" جیمس " ویقول. >>أي أّن الفكرة خطة للعمل أو مشروع لھ ولیست حقیقة في ذاتھا 

فلیس ثمة حقیقة . >>النتائج أو اآلثار التي تنتھي إلیھا الفكرة ھي الدلیل على صدقھا ومقیاس صوابھا 

جیمس " في حیاتھ، لذلك یقول مطلقة ، بل ھناك مجموعة من الحقائق المبعثرة التي ترتبط بمنافع كل فرد 

قي، وإّن كّل ما یعطینا أكبر قسط من الراحة وما ھو صالح إّن كّل ما یؤدي إلى النجاح فھو حقی<<":

  .>>ألفكارنا ومفید لنا بأّي حال من األحوال، فھو حقیقي 

مجال الحقیقة األولى ھو اإلنسان المشّخص في أما مقیاس الوجود لذاتھ، فھو یرى من جھتھ، أنّ      

یختار مصیره، وھي حقیقة أولى یجب التركیز وجوده الحّسي، أي في إنجاز ماھیتھ؛ ألنّھ محكوم علیھ بأن

علیھا كالتجربة یمارسھا من أجل الجمع بین الحیاة والموت وما ینتج عنھما من محن القلق واأللم وثقل 

  . المسؤولیة 

  .حل المشكلة : الخاتمة 

حقائق؛ وأّن نستنتج في األخیر من خالل تحلیلنا للمشكلة المطروحة، أنھ ثمة حقیقة أولى تنبثق منھا     

بدلیل ما الحظناه من خالل المقاییس المقترحة أثناء البحث عن . المطلقة منھا مقیّدة بنسق فكري معیّن

وھكذا تظّل المسألة عالقة دون بلوغ المراد، حتى وإن حّدد مجالھا . جوھر الحقیقة بصورة مجملة

طا بالنتائج أو اآلثار العملیة المنضوي تحت أحكام تتماشى مع میول الفرد ورغباتھ أو ما كان مرتب

  .ألفكاره، ضف إلیھا ما كان متّوجا بتحقیق قیم  في حیاتھ االجتماعیة عموما 
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  .النص : الموضوع الثالث

  .طرح المشكلة : المقدمة -

ع إّن العلم ال یكتفي بمعرفة القانون العلمي الذي یثبت التتابع بین الحوادث، ولكنھ یرید أن یسبق وقو    

الظواھر، وأن یتنبّأ بحدوثھا قبل أن تحدث ما دام أن التجربة العلمیة التي حدثت في الماضي لیست 

صحیحة على الماضي وحسب، بل یمتد أثرھا على المستقبل، وبما أّن جمیع األحداث التي نجّرب علیھا 

عة لضرورة ثابتة ال تجري على وتیرة واحدة، فإّن ھذا ما جعل البعض ینظر إلى الطبیعة على أنھا خاض

تتغیّر أبدا، ومن ثّم فإّن ظاھرة ما ال تحدث إالّ في شروط محّددة، بحیث ال یمكن لتلك الظاھرة أن تحدث 

، )مCLAUDE BERNARD)1813-1878كلود برنار"إالّ إذا توفّرت شروطھا، وھذا ما كان یعتقده 

اعتمد علیھ في إثبات أّن الطبیعة تخضع ما ھو الضمان الذي :فعلى أي أساس أقام تنبّؤه ؟ بمعنى آخر

  لنظام عقلي یمكن معرفتھ مسبقا ؟ 

  

  .محاولة حل المشكلة : التحلیل -

إّن الترابط الضروري بین الظاھرة وشروطھا، أي أّن كل ظاھرة مقیّدة بشروط تحدثھا، وأّن تكرار     

باختصار العالقة الضروریة التي ، وھومبدأ الحتمیةنفس الشروط یؤدي إلى حدوث نفس النتائج، ھذا ھو 

تتحكم في الظواھر، فإذا ما الحظنا بالتجربة أّن الماء یتبّخر في درجة حرارة مائة وأثبتنا ھذا بتكرار 

فما . التجربة أمكننا استنتاج أنھ كلما بلغت درجة الحرارة مائة كلما تبّخر الماء، وھو قانون حتمي مطلق

بدأ الحتمیة المطلق وجمیع ظواھر الطبیعة تخضع إلى حتمیة مطلقة یضمن صدق القوانین العلمیة ھو م

" وال مجال للصدفة أو االحتمال، ھذا ما كان یعتقده علماء القرن التاسع عشر، وعلى وجھ الخصوص 

وھو عالم فیزیولوجي فرنسي أسھم بشكل كبیر ، )مCLAUDE BERNARD)1813-1878-كلود برنار

  [....]المنھج التجریبي في وضع قواعد البحث العلمي و

ھو الذي یستخدم طرق البحث في فھم ظواھر الطبیعة، فال ینبغي " كلود برنار" إّن العالم الحقیقي عند    

لھ أن یعتمد على المشاھدة، بل علیھ أن یستشیر التجربة، فالطب یقوم على المالحظة، وكان ذلك مصدر 

الذي یقوم بھ التجریب دون إھمال الفرض في البحث عقم األبحاث الطبیة؛ فقد ألّح على الدور المھم

  .العلمي؛ فقد أّكد على دور العقل وعلى دور الحواس في التجریب العلمي 

والذي یھّمنا أكثر في ھذا النص ھو موقفھ ونظرتھ إلى مبدأ الحتمیة العلمي، فھو یقّر أّن ظواھر     

: " سودھا حتمیة ضروریة، وفي ھذا النص یقولاألجسام الحیّة مثلھا مثل ظواھر األجسام الجامدة ت

، دون أن یمیّز بین "وجب أن تحدث من جدید دائما وبالضرورة, الظاھرة إذا عرف شرطھا وتوفر

، ةالظواھر الجامدة والظواھر الحیّة؛ فالظاھرة عنده عموما یجب أن تكون خاضعة لمبدأ الحتمیة المطلق

ألّن قبول ظاھرة ال سبب لھا أي : " بر إنكارا للعلم، فیقولوقبول أي ظاھرة خارج إطار الحتمیة یعت

ھناك :" ، ویقول في موضع آخر"ال یعدو أن یكون إنكارا للعلم–ظاھرة ال یمكن تحدید شروط وجودھا
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بدیھیة تجریبیة ینبغي التسلیم بھا وھي أن شروط وجود أیة ظاھرة یمكن تحدیدھا بطریقة قاطعة، وأّن ھذا 

  " .م الحیّة مثلما یسري على األجسام الجامدة یسري على األجسا

وإن اعتبر الفیزیولوجیا علما خاصا متمیّزا عن الفیزیاء والكیمیاء، فالشروط واحدة، " كلود برنار" و     

فالتنظیم والتناسق الخاص بین األجزاء وبین الكّل في عالم الكائنات الحیّة یمكن ضبطھ والتنبّؤ بھ كما ھو 

ولذلك على العالم متى وجد تناقضا في ھذا التنظیم الذي تخضع لھ الظواھر . سام الجامدة علیھ لدى األج

وجب علیھ أن یرفض مثل ھذه الظواھر، وأن یشّك في وسائل بحثھ، وان یعمل على الخروج من ھذا 

ال العلوم ھو الظالم دون أن یشّك في مبدأ الحتمیة المطلق، ألنھ نظام الطبیعة، واالعتقاد بھذا المبدأ في مج

وھذا یعني أّن العالم بدال من أن یقبل سلبیا ما یعطى لھ من ... الصفة الممیّزة للعالم الجدیر بھذا االسم؛

  .الخارج علیھ أن یصنع الوقائع العلمیة، وھي التي تقبل أن یشملھا النظام 

الحتمیة المطلق، وإذا كان فعال، لقد ساد االعتقاد أّن جمیع ظواھر الطبیعة حیّة وجامدة تخضع لمبدأ    

علماء القرن التاسع عشر فّسروا الكون كلّھ تفسیرا حتمیا دون أن یتركوا مجاال للصدفة، فإّن معطیات 

القرن العشرین شّككت في صحة االعتقاد في مبدأ الحتمیة المطلق، وصارت الحتمیة في أزمة، وأصبحت 

فلم تعد الحتمیة ھي الصفة الممیزة . ال الالحتمیةبعض ظواھر الطبیعة تفلت من الحتمیـة وتدخل في مج

  " .كلود برنار " للعلماء وال إنكارھا إنكارا للعلم مثلما كان یعتقد 

  .حل المشكلة : الخاتمة -

بمبدأ الحتمیة المطلق كمبدأ تخضع لھ جمیع ظواھر الطبیعة، وھو ما آمن بھ " كلود برنار " لقد آمن        

عشر وما قبلھ، ومما ال شك فیھ أّن ھذا أّدى إلى تطور العلم؛ فاكتشفت بفضلھ عدة علماء القرن التاسع

قوانین علمیة، وأصبح التنبّؤ بكثیر من الظواھر أمر ممكن، غیر أّن حقائق الفیزیاء المعاصرة غیّرت 

  .  میة النسبیة ون بلغة أكثر تواضعا ھي لغة االحتمال والحتمالمفھوم التقلیدي للحتمیة، وصار العلماء یتكلّ 
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  امتحان البكالوریا التجریبي               19الموضوع 

  )تج -ع+ تق (:شعبة                          

  :عالج موضوعا واحدا على الخیار -   

  : الموضوع األول 

  ھــل لكـّل سـؤال جوابا بالضرورة ؟   -        

  

  :الموضوع الثاني 

أطروحة ، >>إّن المنفعة ھي مقیاس المعرفة الحقّة << :األطروحة القائلةإذا افترضنا      

  وتبنّیھا ، فما عساك أن تصنع ؟ الدفاع عنھاوتقّرر لدیك . فاسدة

  ) :النص(الموضوع الثالث 

فالبدیھیات بیّنة بنفسھا، أما المصادرات فلیست كذلك، : ، عّدة فروق البدیھیات والمصادراتبین <<   

ادر على صّحتھا وتسلّم تسلیما، مع عدم بیانھا بوضوح للعقل، نظرا لفائدتھا، وألنھا ال تؤّدي، أو ولكن یص

والبدیھیات . فقضایا تركیبیة، أما المصادرات قضایا تحلیلیةوالبدیھیات بھذا، . طالما ال تؤّدي إلى تناقض

مشتركة ، كما ذكرنا؛ أما تعبّر عن خواص مشتركة بین كل أنواع المقادیر، ومن ھنا، سّمیت قضایا

قضیّة لیست بیّنة بنفسھا، كما ال یمكن فالمصادرة: المصادرات، فال تنطبق إالّ على نوع معیّن من المقادیر

أن یبرھن علیھا، ولكن یصادر علیھا، أي یطالب بالتّسلیم بھا، ألنّھ من الممكن أن نستنتج منھا ، نتائج ال 

فمثال، المصادرة المعروفة باسم . فصّحتھا إذن، تستبین من نتائجھا. حصر لھا، دون الوقوع في إحالة 

یمكن من نقطة، أن یجّر مستقیم مواز لمستقیم آخر، وال یمكن أن : وھي التي تقول –مصادرة إقلیدس 

ولیس في الوسع أن . ، ولم تؤّد إلى تناقض ھندسة إقلیدسقد أّدت إلى إقامة –یجّر غیر مستقیم واحد 

ا في داخل ھذه الھندسة ؛ كما أنّھ من الممكن االستغناء عنھا بأن تستبدل بھا مصادرات أخرى، یبرھن علیھ

فكأّن المصادرة تمتاز إذن عن البدیھیة بأنّھ من الممكن إنكارھا دون . الھندسات الالإقلیدیةكما فعلت 

  .>> الوقوع في اإلحالة ، بعكس البدیھیة 

  .    91-90: مناھج البحث العلمي، ص.عبد الرحمن بدوي                                                   

  

  أكتب مقاال فلسفیا تعالج فیھ مضمون النص ؟: المطلوب 

  بالتوفیــــق  
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:الموضوع األول

  ھـل لكـّل سـؤال جوابا بالضرورة ؟     

  ـــــــــــــ

  :الطریقة جدلیة

  .طرح المشكلة : المقدمة 

ألسئلة أصنافا كما ھو معروف، إالّ أنّھا تنشطر إلى قسمین، صنف األسئلة التي لھا جوابا، ھناك من ا     

و صنف األسئلة التي لیست لھا أجوبة، وعلى أیة حال فالذي یھّمنا ھو البحث عن سبب عدم وجود جوابا 

یتبادر إلى أذھاننا طرح كافیا أو مقنعا للسؤال المطروح، ومن ثّم معاینة الفائدة والغایة المرجوة منھ؛ لذلك 

الجواب لبعض األسئلة ؟ أو ھل ھناك أسئلة تبقى دون فیھا ما ھي الحالة التي یتعّذر : اإلشكال التالي

  أجوبة ؟   

    

  .محاولة حل المشكلة : التحلیل 

ي ف: على العموم، ھناك حاالت أربع تخّص األسئلة التي ال نجد لھا جوابا في بعض األحیان، وأّولھا     

حالة البحث عن مصدر الشيء؛ كأن تكون على شكل مفارقة یصعب ترجیح طرف على آخر، ومثال ذلك 

الموضوع الفلسفي ھا قضیة ال یزالأسبقیة الدجاجة والبیضة، فأیّھما یكون مصدرا لآلخر؟ فنقول عنھا بأنّ 

في المتناقضةفي اإلجابات أما ثاني حالة یتعّذر فیھا إیجاد جوابا للسؤال، فیكون أساسا. یبحث عن حل لھا

حقیقة معقولة وصحیحة يمثال؛ وھ" النھائي والالنھائي" بعض المسائل المختلفة، ال سیما في مفھوم 

فكرة : بالنسبة لعلم الریاضیات بحیث تتضّمن أو تحمل المسافات المحدودة داخلھا مسافات ال محدودة، مثل

ال معنى لھ في حقیقة " الالنھائي" نما في علم الفیزیاء، فإّن الالنھائي المطلق، أي الموجب منھ والسالب، بی

وقس على ذلك بقیة فروع العلم التي تتضارب مواقفھا حول فكرة . الذي یتحّدد بالمكاننظام الكون

  . وھكذا یكون الجواب المقنع متعّذرا إذا طرح السؤال في مثل ھاتھ الصیغ من األسئلة . الالنھائي

لموالیة من التماس الصعوبة في إیجاد الجواب للسؤال، فھو یحتّل موضع الحیرة في الشيء أما الحالة ا     

ھل : ھل التسامح یقبل تضّمن نفیھ في نفس الوقت؟ بمعنى: الذي یحتضن نقیضھ، واألمثلة كثیرة منھا

رح بإمكاننا الجمع بین المتناقضین، وھي مرفوضة في قواعد المنطق، ونفس الوضعیة نتناولھا في ط

  ھل الدیمقراطیة تتعایش مع الالدیمقراطیة ؟ : السؤال التالي

وھناك حالة أخیرة في شأن طبیعة السؤال، یتعلّق أمرھا بالصدق أو الكذب في قضیة معینة؛ كأن نقیم     

صدقھا بناء على كذب قضیتھا؛ ألّن انطالقنا من كذب كالم الشخص، یوصلنا إلى الیقین وھو الصدق، 

  .قضیة صادقة بناء على كذبھا وبالتالي فال
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ھكذا تكون حاالت تعّذر الجواب مجتمعة، تفیدنا بإمكانیة حصر األسئلة في صنفین، فمنھا بسیطة      

فیھا وھناك الصعبة المستعصیة التي یستحیل الوصوللدى العامة من الناس،الجواب وسھلة، أي معروفة

<< : اھتمام الفالسفة بھا، لذلك یقول كارل یاسبرس ھي مناط، وھذه األسئلة لھاإلى جواب كاف ومقنع 

  . >>من خالل طرح تساؤالتھا ولیس في اإلجابة عنھا لفلسفة قیمة انتكم

  .حل المشكلة : الخاتمة 

نستطیع القول في األخیر، أّن لكل سؤال جوابا، لكن ھناك حاالت یعسر فیھ الجواب، أو یعلق بین      

إّن السؤال ینتظر جوابا، بعد أن أحدث نوعا من اإلحراج النفسي والعقلي : لاإلثبات والنفي، عندئذ نقو

وربما من باب فضول الفالسفة أو العلماء االھتمام بالسؤال أكثر من جوابھ، قدیما وإلى یومنا ھذا، . معا

كانت نظرا لما یصنع من حیویة واستمراریة في البحث عن الحقیقة التي ال تنتھي التساؤالت فیھا، لذلك 

  .الفائدة من طرح السؤال لھ غایة عظمى في أسمى معانیھ لدى المھتمین بھ 

  ــــــــــــــــــــــ

  :الموضوع الثاني 

أطروحة ، >>إّن المنفعة ھي مقیاس المعرفة الحقّة<< :إذا افترضنا األطروحة القائلة     

  وتبنّیھا، فما عساك أن تصنع ؟الدفاع عنھاوتقّرر لدیك . فاسدة

  ـــــــــــــــــ

  :الطریقة استقصائیة بالوضع

  .طرح المشكلة : المقدمة

تعارضت آراء ومواقف العلماء والفالسفة حول حقیقة أصل المعرفة، األمر الذي جعلھم ینقسمون       

إلى مذاھب فكریة مختلفة في المنھج الذي بھ یبّرر كّل منھا صواب رأیھا في القضیة المطروحة؛ وبالفعل 

، غیر >>أّن المنفعة ھي مقیاس المعرفة الحقّة<< :انت فئة من تلك المذاھب تتبنى األطروحة القائلة ك

فكیف نثبت بأنّھا أطروحة صحیحة، قابلة لألخذ بھا أنّھا وصفت بالفساد، إالّ أننّا مطالبون بالدفاع عنھا؛ 

  وتبنّیھا ؟ 

  .محاولة حل المشكلة : التحلیل 

المنطق المتناول فیھا یكمن في أّن >> أّن المنفعة ھي مقیاس المعرفة الحقّة <<:ئلةإّن األطروحة القا   

أصّح معیار المعرفة ھو المنفعة أو المصلحة، وأصل النفع فیھ یتمثّل في النجاح المحقّق لصالح الفرد أو 

اھتمامھم كان ألنّ ، الجماعة؛ فكّل ما یجلب النفع ھو الحقیقة الواضحة حسب أنصار النزعة البراغماتیة

منصبا حول الفكرة التي تترك أثرا على أرض الواقع، وال یتحقق لھا ذلك إال في نطاق العمل الذي یحقق 

ولیام " النتیجة اإلیجابیة، وفي ھذا السیاق یقول أحد زعماء البراغماتیة وھو - الفكرة الناجحة –لھا
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قولھ في عبارة الصدق ھو النجاح الذي ، والمقصود من >>إّن معیار الصدق ھو النجاح<< ":جیمس

  . یجلب النفع، فھي إذا أصل المعرفة ورأس الحقیقة اإلنسانیة كلّھا 

إّن المذھب البراغماتي یعّد فلسفة ومنھج معا، كونھ یعتمد على الواقع العملي، والعبرة فیھ بالغایات    

ّل مشاكل اإلنسانیة في فترة أصبحت فیھ والنتائج التي جعلھا أحد قواعده األساسیة، لذلك كان أقرب لح

، ألنھا لم تعّد تھتّم بقضایا ومطالب اإلنسان المتنامیة والمتزایدة، وإلثبات الفلسفات الكالسیكیة رثّة وبالیة

میزة ھذا المذھب وما حقّقھ من نتائج باھرة، تعّجل قیام باقي أسسھ المعبّرة عن روح العمل المنتج، وھذا 

أّن الحقیقة تقاس بمعیار العمل << :في قولھ)م1914-1839" (شارلز بیرس ت" ما أشار إلیھ 

؛ فال توجد حقیقة دون توفّر العنصر المادي الملموس الذي یعتمد علیھ العالم لتحقیق غرضھ >>المنتج

المطلوب، ثم أّن مبدأ المرونة والمراجعة المستمرة المعتمد كانت الحكمة منھ ھو أنّھ بالعمل المنتج 

طیع الحكم على فساد أو صحة الفكرة، فالبد من التطبیق الفعلي لھا حتى تكون نافعة وبالتالي ناجحة، نست

إّن آیة الحق ھو النجاح، وآیة الباطل ھو << :عبارتھ الشھیرة " ولیام جیمس"وفي ھذا السیاق یقول 

اح، والذي یمثل في ، ومعنى ذلك أّن االعتراف باألفكار الصحیحة ھي التي تؤدي إلى النج>>اإلخفاق

نظره الحّق وما عدا ذلك كان باطال نتیجة وصولھ إلى حّد الفشل واإلخفاق، وھذا طبعا ما أطلق علیھ مبدأ 

، وھذا ھو الذي "الصدق صدق ألنھ نافع " ا في األخیر وھو ثم أنھم أضافوا مبدأ مھمّ .العبرة بالنتائج 

ما ھو نافع یقود إلى النجاح، وكّل ماھو صادق یؤدي یھّمنا في تأكید صحة األطروحة وتدعیمھا؛ حیث كلّ 

إّن الحقیقة ھي كّل ما یؤّدي بنا إلى النجاح في << " :جیمس" حتما إلى النفع العام أوالخاص، لذلك یقول 

  .       >>الحیاة

عرفة، إّن أنصار النزعة العقالنیة یتّخذون من العقل كما ھو معلوم ركیزتھم األساسیة في نظریة الم    

فھو المعیار عندھم الذي بھ یصل كّل إنسان إلى الحقیقة، ومنھم من یعارض ھذا االتجاه، كالنزعة 

التجریبیة التي تقّر بمنطق التجربة أوالحواس كمعیار حقیقي بھ ندرك المعرفة الحقّة نتیجة احتكاكنا 

ھتمام بالمقدمات دون أخذ النتائج بالواقع، غیر أّن ھذان اإلتجاھان غرقا كل منھما في إّما التجرید و اال

بعین االعتبار؛ فمن الضروري االھتمام بما تخلّفھ النتائج، وفصل الفكرة الصحیحة من الخاطئة باالستناد 

إلى الواقع العملي من خالل الممارسة، وھذه حقیقة واقعیة تجلّت في النزعة البراغماتیة التي جمعت بین 

  .العلم والعمل معا 

  .المشكلة حل: الخاتمة 

وكنتیجة لتحلیل األطروحة القائلة بالمنفعة كمقیاس للمعرفة الحقّة، نقول بأنھا صحیحة، قابلة للدفاع      

عنھا، واألخذ بھا في جانبھا العملي الواقعي، ألننا في أمّس الحاجة إلى فلسفة عملیة كالنزعة البراغماتیة 

ا ما جعل أكثر المنظمات البشریة تأخذ بمنطق األطروحة التي جّسدت الفكرة الملھمة للعلم ثم العمل، وھذ

التي جلبت التطّور والتنمیة وتحسین ظروف اإلنسان بعد أن أنھكتھ الحروب واإلضطرابات الحاصلة 

  .  على جمیع األصعدة 
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  ) :النص(الموضوع الثالث 

  .طرح المشكلة : المقدمة 

ا كعلم قائما بذاتھ، لھ موضوع ومنھج خاص بھ، إن لم أّدى استقالل الریاضیات عن الفلسفة إلى قیامھ     

البدیھیات، والمصادرات، والتعریفات، لكن المشكل الذي : نقل تحتوي على مبادئ مدروسة بدقة أھمھا

أعید طرحھ من جدید، ھو مسألة تمییز البدیھیات عن المصادرات، وبالتالي إمكانیة االستغناء كلیة عن 

ھل یمكن : الریاضیات الكالسیكیة، فما كان علینا إال طرح السؤال التاليالمصادرة، خصوصا بعد تطور

  االستغناء عن المصادرة مع أنّھا أكثر خصوبة في النتائج ؟  

  

  . محاولة حل المشكلة : التحلیل 

كما ھو معلوم أّن الریاضیات الكالسیكیة التي أّسسھا العالم الریاضي الیوناني إقلیدس قامت على     

البدیھیات والمصادرات والتعریفات، كل واحدة منھا لھا خواصھا الممیّزة عن : أساسیة، وھيمبادئ

األخرى، إالّ أنّھا تمثّل المنطلق األول لنشأة الریاضیات بعد أن اختارت لنفسھا موضوعا خاصا بھا 

اضیات ھو توظیفھا في لكن ما شّد انتباه المھتمین بتطّور مبادئ الری. ومنھجا استنتاجیا مستقال عن الفلسفة

مناھج البحث، واالعتماد بطریقة مباشرة على المصادرات أوالمسلّمات التي قّعد لھا إقلیدس، فحصل الظن 

أن " عبد الرحمن بدوي " بالتقارب بینھا وبین البدیھیات، وھذا اإلشكال بالذات أراد لھ صاحب النص 

     فكیف كان ذلك ؟یشیر إلیھ ، 

أّن ھناك فروقا بین البدیھیات والمصادرات؛ فاألولى تعتبر قضایا أولیة " رحمن بدوي عبد ال" یرى        

بینما . تحلیلیة ال تحتاج إلى البرھنة إلثباتھا، كما أنّھا تعبّر عن خواص مشتركة بین كل أنواع المقادیر

نّھا لیست بیّنة المصادرات، فھي قضایا تركیبیة، یصادر على صّحتھا العقل مع عدم وضوحھا لھ، بمعنى أ

  .وصّحتھا تتوقّف على نتائجھا المتوّصل إلیھا ، یطالب بالتّسلیم بھا

یقّدم لنا صاحب النص أدلة واضحة على بیان الفرق بین المصادرة والبدیھیة، حین مثّل المصادرة     

م خط یمكن من نقطة خارج مستقیم رس<< :، القائلة)م.ق283-306(مصادرة إقلیدسالمعروفة باسم 

وكذلك المثلث عنده یعتمد السطح . الطول والعرض واالرتفاع: ، وأّن المكان لھ أبعاد ثالثة>>مواز لھ 

وما لوحظ على ھذه المسلّمات التي وضعھا إقلیدس، ھو اشتقاق مفاھیمھا من . المستوي في درجة الصفر

شكل الدائرة والنقطة، : لالواقع، خاصة األشكال الھندسیة المستمدة من رؤیة األشیاء الخارجیة مث

اتخاذ الرموز كبدیل عن التعامل مع األشیاء في ھا ما لبثت ذھنیة اإلنسان لكنّ . والمستقیم، والمثلث

ھندسة ریمان " و" لوباشفیسكي الروسي " الخارجیة، فنتجت عنھا ھندستان جدیدتان ممثّلتان في ھندسة

یة بدل البدیھیات، ومن ھنا كانت المصادرات المنطلق ، اللذان انطلقا من نقد المسلمات اإلقلید"األلماني

الحاسم لتجسید فكرة الفضاء األكسیومي، أي التي تقوم على فكرة األنساق أو الفروض االستنباطیة، 
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وھكذا أصبحت للحقیقة الریاضیة مجاال أوسعا من ذي قبل؛ كل ھذا نفّسره بدور المصادرات في بعث 

طى النفس المتواصل للمبادئ الریاضیة، ثم االستمراریة لتقّدم الریاضیات النشاط العقلي من جدید، مما أع

ثم بعد ھذا الشرح المبّسط نجد أنفسنا نفنّد الزعم القائل بإمكانیة االستغناء عن . بالدرجة األولى

المصادرات القدیمة إن لم نقل أنھا تعّد إلى یومنا ھذا المرجعیة الفكریة لعلم الریاضیات بصفة عامة 

معنى ھذا القول أّن المصادرة یمكن إنكارھا والتّخلّي عنھا عكس البدیھیة التي . للھندسة بصفة خاصةو

  فكیف نفّسر تطور الریاضیات منھا ؟تمتاز بالثبات؛ لكن إذا كان من الممكن االستغناء عن المصادرة؛ 

      

  .حل المشكلة : الخاتمة 

فروق بین المصادرات والبدیھیات، إالّ لتسلیم بوجود افي األخیر، یمكن استخالص نتیجة، وھي       

أنھما یبقیان من المبادئ األساسیة التي قامت علیھا الھندسة اإلقلیدیة قدیما لتكون كمرجعیة فكریة تستقطب 

أما األمر المطروح سابقـا حول إمكانیة التخلّص من المصادرات، فنقول أنھ في . الدارسین لھا فیما بعد

الالإقلیدیة، كان من ھذا ات فّكرنا في قضیة التخلّي عنھا، فإّن التطور الحاصل في الھندسالوقت الذي 

المبدأ بالذات، بحیث نتجت لنا ھندسات جدیدة، دلّت على امتداد واتّساع دائرة الریاضیات التي تعّد فعال 

  . لغة العلوم دون منازع 
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  التجریبي امتحان البكالوریا        20الموضوع 

  )تجریبیة . ع+ تسییرواقتصاد(                                  

  :عالج موضوعا واحدا على الخیار -    

  :الموضوع األول 

مرتبا ، >> إّن مصدر معارف اإلنسان ھي العقل<< : قارن األطروحة التالیة بأخرى قابلة للمقارنة -    

  .ى مع طبیعة المشكلة مواطن االختالف واالتفاق ترتیبا یتماش

  

  :الثاني الموضوع

  .  >>لدى الفالسفة أّن وظیفة السؤال الفلسفي في جمیع األحوال ھو إثارة الدھشة << :یقال-

  كیف تثبت صّحة ھذه األطروحة ؟-           

  

  ) :النص(الموضوع  الثالث 

دایة أن نتصّور ثم أن نحكم وأخیرا أن لم یعد یمكننا أن نقول مع المنطق القدیم أنھ یجب علینا في الب<<    

نستدّل، فال التصّور وال الحكم بكاف نفسھ بنفسھ، ویبقى كل منھما شیئا أكثر مّما یبدو علیھ؛ وشیئا أكثر 

فبمجّرد التصّورات ال یصنع الحكم أبدا، وبمجّرد األحكام ال یصنع . من مجّرد المفھوم ومن مجّرد الحكم

ل أو التفكیر ھو االنتقال من طرف إلى آخر، وعلیھ فلیس ھو مالحظة الطرفین فاالستدال. االستدالل أبدا

ومن ) سقراط(منفصلین وال حتى إدراج حد ثالث بینھما منفصل بدوره عن ھذا وذاك، فنحن ال نتصّور 

حقیقة أّن ھذه الحدود الثالثة قابلة ألن یعزل ). اإلنسان(، ومن جھة أخرى أیضا )الفاني(جھة أخرى 

فكّل واحد منھا قابل ألن یعزل بالنسبة إلى اآلخرین، ألنّھا : عن البعض اآلخر بمعنى من المعانيبعضھا

من حیث أنھا داخلة في عالقات أخرى، أّما من أنھا معقولة معا، فلیس بعضھا موضوعا بجانب البعض 

  .اآلخر، بل ھي شيء واحد

یة التصّور والحكم من أجل االستدالل، فالحدود وبالتالي فمن الخطأ أن یزعم المرء أنھ یجب في البدا    

" .الثالثة ینتجھا فعل واحد، وھذا الفعل الذي وّحده الفعل التام ھو االستدــالل 

  ).م1907-1856( ھامالن 

  .فیلسوف فرنسي ذو نزعة مثالیة ( 

  

    اكتب مقالة فلسفیة تعالج فیھا مضمون النص ؟: المطلوب

  بالتوفیـــق  
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  :ل الموضوع األو

مرتبا ، >>إّن مصدر معارف اإلنسان ھي العقل<< : قارن األطروحة التالیة بأخرى قابلة للمقارنة -   

  .مواطن االختالف واالتفاق ترتیبا یتماشى مع طبیعة المشكلة 

ــــــــــــــ

  . طریقة المقارنة : اإلجابة 

  .طرح المشكلة : المقدمة 

صدر معرفة اإلنسان؛ مّما ساعدھم على تشكیل مواقف فلسفیة خاصة كثیرا ما تساءل العلماء عن م     

تسعى كّل منھا لتبریر المصدریة وفق نسقھا الفكري، ولعّل االتجاه العقالني في مقّدمتھم، الذي یقّر 

بمطلقیة العقل، وھناك االتجاه التجریبي؛ الذي یقّر بمصدریة التجربة أو الحواس، وبین ھذین االتجاھین 

؛ ضین على ما یبدو،ھناك محاولة لتھذیب التنافر بینھما، قصد استثمارھما معا في خدمة اإلنسانالمتعار

لكن كیف نتصّور عالقة التماثل بین العقالنیة والتجریبیة مع أنّھما في تنافر مستمر من حیث المنطلق 

  والمنھج ؟ 

  

  .المشكلة محاولة حل : التحلیل 

معرفة، حول تحدید ما إذا كان العقل أم التجربة ھو المصدر الحقیقي كان الجدل الدائر في منظومة ال    

للمعرفة، وقبل الفصل في القضیة، البد لنا من معرفة طبیعة كّل من العقالنیة والتجریبیة، وتقدیر النسق 

  .الفكري لكّل طرف منھما 

، )م1650-1596(یكارترینیھ د"التي حملھا أبو الفلسفة الحدیثة )Rationalisme(العقالنیة"إّن     

تقّر بأّن العقل ھو األصل األول للعلم اإلنساني؛ بمعنى من المعاني أنّھ ھو ملكة ذھنیة وقوة فطریة لدى 

وھو . وبالتالي فإّن المعرفة الحقیقیة ترتّد إلیھ ال إلى الحواس التي ال تثبت معرفتھا على حال. جمیع الناس

البدیھیات التي ال : التي توفّر المنطلق الّصلب للمعرفة، مثلیتضّمن الحقائق المحدوسة –العقل–كذلك 

لذلك نجد أحكام العقل كلیّة صادقة صدقا ضروریا، وسابقة لكّل تجربة، ال یتطّرق إلیھا أّي . یمكن رفضھا

، فھي صحیحة ال یختلف فیھا أحد من الناس، وفي ھذا السیاق، "الكّل أكبر من الجزء:" الشّك، كأن نقول

العقل ھو أحسن األشیاء توّزعا بین الناس، إذ یعتقد كّل فرد أنّھ أوتي منھ << ":دیكارت"یقول 

  .>>یتساوى بین كّل الناس بالفطرة[...] الكفایة

وإذا كان اإلنسان یتمیّز بخاصیة العقل، فألّن فیھ حدس الحقائق البدیھیة الثابتة التي یؤمن بھا، فھي     

و محاولة زعزعتھا، لذلك فإّن نسق ھذا المذھب یقتضي أن تكون كّل معصومة من دخول الشّك إلیھا أ

لكن أنصار . الموضوعات منسجمة من حیث إّن مصدرھا ومنھجھا وفھمنا لھا یؤول إلى العقل وحده

المذھب التجریبي یفنّد بأن یكون للعقل القدرة على إنشاء المعاني أو األفكار بالفطرة، وبالتالي فالعلم یرجع 
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كرد فعل على العقالنیة؛ )Empirisme(ومن ھذا المنطلق تأّسست النزعة التجریبیة. جربة ال غیرإلى الت

فقد أقامت مبادئھا في بدایة األمر على أساس نقدي للنزعة العقالنیة، ثم جاءت مرحلة التأسیس والبناء، 

ولیست لھ القدرة على خلع .العقل ال یستطیع أن ینشئ بالفطرة، المعاني والتّصّورات: على مسلّمتین، وھما

ولھا في ذلك براھین . والعلم في كّل صوره، یرتّد إلى التجربة. صفة الصدق على ما یبتدعھ من معرفة

كون المرء یولد صفحة بیضاء قبل التجربة؛ فھو ال یعرف شیئا ویبدأ في اكتشاف العالم الخارجي : منھا

التي ) مj . Locke)1632-1704–جون لوك "لذلك نلخص ھذا المعنى في عبارة . عن طریق الحواس

  .  >>لیس في العقل شیئا جدیدا إالّ وقد سبق وجوده في الحّس أّوال<< :تقول

بل التجربة تدّعم . فلوال الحواس في نظره لما كان لألشیاء الخارجیة وجود حقیقي في مخیّلة اإلنسان     

ال شيء من األفكار << :، في قولھ الشھیر)مHume)1711-1776–ھیوم " وھذا ما أراده . العقل وتقّویھ

یستطیع أن یحقّق لنفسھ ظھورا في العقل ما لم یكن قد سبقتھ ومّھدت لھ الطریق انطباعات مقابلة 

  .   >>لھ

وھكذا نلتمس أّن معارف اإلنسان تتّسع باتّساع تجاربھ من خالل ما اكتسبھ من خبرة في حیاتھ الیومیة؛     

ؤّكده التجربة اإلنسانیة، فإّن المبادئ العقلیة ال یمكنھا أن تنشأ في ذھن اإلنسان ھكذا دون أن وألنّھ أمام ما ت

یكون مبّرر وجودھا عن طریق االحتكاك بالعالم الخارجي الذي یكون لھ دورا في التأثیر على الحواس 

إلى تصّورات عقلیة كأدوات فاعلة تعمل على إنشاء مختلف االنطباعات الحسیّة التي تُترَجم فیما بعد

  . یفھمھا اإلنسان فیضّمھا إلى نتاج معارفھ

بعد عرض منطق ھذین المذھبین، یتوّضح لنا أنّھ ثّمة تمایزا بینھما من حیث المنطلق والمنھج، لكن      

كالھما كانا یسعیان لبلوغ المعرفة الحقّة، فأّما االختالف بینھما من حیث المنطلق، فألّن المذھب العقالني

ذو اتجاه نظري تأّملي، منھلھ العقل الذي ینشئ التصّورات واألفكار والمبادئ، فھو یھتم بتكوین القواعد 

الالزمة التي تعصم العقل من الوقوع في األخطاء والمزالق، كما  تحقّق لھ الدقة والیقین والموضوعیة في 

بي فیجعل منطلقھ الصلب ھو التجربة أو وأّما المذھب التجری. النتائج المتحّصل علیھا أثناء البحث وبعده

الواقع الذي یؤثّر في إدراكاتنا الحّسیة، ومن ثّم فإّن الحواس ھي المصدر الحقیقي في تحصیل المعرفة 

  . اإلنسانیة والتي بدورھا تحّولھا على شكل تصّورات وأحكام ومبادئ في العقل 

ما متنافران، بل ھناك تشابھ وتقارب بینھما في الغایة، ورغم ھذا التمایز بین المذھبین فھذا ال یعني أنّھ     

فالعقل یمكنھ وضع القواعد العقلیة ویخطّط . وھي بلوغ الحقیقة المطلقة، وتحقیق الدقة والموضوعیة

الفروض العلمیة، والحواس تجّرب وتتأّكد من صّحتھا لتتحّول إلى قوانین علمیة فیما بعد أو ترفض، وبھذه 

    .لمھّمة ویصل اإلنسان إلى الغایة المرجوة من بحثھالكیفیة تتوّحد ا

إّن سبب حدوث التنافر بین المذھب العقالني والتجریبي، ھو البحث عن كیفیة تشّكل المعرفة عند     

ھل یمكن أن تتشّكل المعرفة من : اإلنسان؛ ھل أصلھا العقل أم التجربة ؟ فالنسق الفكري العقالني، یتساءل
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ھل تستطیع التجربة أن تنشئ في العقل المعاني : لنسق الفكري التجریبي فیتساءل أیضاغیر العقل؟ أما ا

  والتصّورات؟ وھل لھا القدرة على خلع صفة الصدق على ما تبدعھ من معرفة ؟ 

وبین ھذا وذاك نرید الفصل في القضیة المطروحة، وذلك عن طریق تھذیب التنافر بینھما، بحجة    

ق فكري جدید یزیل ذلك التعارض، ولن نجد لھذه الوضعیة الحرجة سوى مذھب التوفیق بینھما في نس

النقدیّین الذین یحاولون التوفیق بین الّدعاوى المتعارضة التي یّدعیھا أصحاب ھذین المذھبین؛ ذلك بأّن 

ن العلم ھو نتیجة اجتماع عاملین، أحدھما صورّي یرجع إلى طبیعة العقل ذاتھ، واآلخر مادّي یتكّون م

- كانط" وفي سیاق تقریب المذھبین المتنافرین، یقول . اإلحساسات الّداخلة في اإلدراكات الحّسیّة

Kant)1724-1804:"( >>ویدعّم ھذا الموقف >>إّن اإلدراكات الحّسیة بغیر المدركات العقلیة عمیاء ،

ھو واقعي، وما ھو إّن ما ھو عقلي << : بطابعھ التألیفي في قولھ)مHigel)1770-1831-ھیجل "أیضا 

  . >>واقعي ھو عقلي

و بعد حصول التوافق بین المذھبین، نكون قد وصلنا إلى تشكیل نسق فكري تركیبي نقدي یھّذب التنافر     

  .ویزیل التعارض المذموم بینھما، بل ویجمعھما في نسق واحد على حد سواء 

  

  .المشكلة حل : الخاتمة

ھ منھج العقالني بنمط العنكبوت، أي الذي ینسج بیتھ من ذاتھ؛ ومنھج في األخیر، نقول بأنّھ إذا شبّ      

فإّن التباعد بینھما یكمن . التجریبي بفعل النحلة، والذي یجني مادتھ من المحیط ثم یھضمھا بملكة خاصة بھ

في منھج العمل، ولیس في الغایة التي ھي واحدة، وستبقى كذلك، وبإمكاننا نحن تجاوز التعارض بینھما

بواسطة استثمار األسلوبین وتھذیب التنافر بینھما بحكم سعي كّل منھما إلى تحقیق ذات الغرض وھي 

  .سعادة اإلنسان 
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  :الثاني الموضوع

  .>>أّن وظیفة السؤال الفلسفي في جمیع األحوال ھو إثارة الدھشة لدى الفالسفة << : یقال -

  حة ؟كیف تثبت صحة ھذه األطرو-            

  ـــــــــــــــــ

  :طریقة استقصائیة بالوضع 

  .طرح المشكلة : المقدمة 

كان السؤال الفلسفي وال یزال موضع إعجاب واھتمام من قِبل الفالسفة ووجھتھم األساسیة في تحدید     

ثارة نوعیة البحث العلمي المطلوب، لذلك عمد ھؤالء إلى توظیفھ في نظریة المعرفة نظرا لما یحدثھ من إ

نفسیة وعقلیة في نفوسھم، أي أنّھ یعمل على إثارة الدھشة غایة في االستمراریة والرغبة في معرفة 

كیف یعمل السؤال الفلسفي : األسباب الرئیسیة التي تقف وراء حركة األشیاء الخارجیة، ومن ھنا نتساءل

  على إثارة الدھشة حتى كان محّل إعجاب الفالسفة ؟ 

  

  .المشكلة حل محاولة : التحلیل 

تكمن أھمیة السؤال الفلسفي وقیمتھ في حیاة الفالسفة بصفة خاصة دون غیرھم من البشر في فضلھ      

ولعّل االحتفاظ بھ مدة . ودوره في تحصیل المعرفة عن طریق االستفسار عن حقائق األشیاء التي تواجھھم

ھشة واإلحراج ال من باب اإلعجاز أطول فتلك ھي میزة الطرح الغامض لھ حتى یكون محّل إثارة للد

  .   واالستحالة عمدا وإنما لتحقیق الوظیفة التي وجد من أجلھا 

فالسؤال المھم والدقیق ھو ذاك الذي یفتح أفاقا جدیدة في البحث والتنقیب عن أسرار ھذا الكون، فتتجنّد      

ولنا العبرة من . من ذي قبل لھ البشریة جمعاء للبحث عن جواب ما یلبث أن یتحّول إلى سؤال أعمق 

األسئلة التي طرحھا الفالسفة القدامى حول مصیر الوجود اإلنساني، والتي تحّملت تبعات حلّھ أجیاال تلو 

أجیال، ومع ذلك نقول قد وصلت البشریة الیوم إلى مرحلة الیأس والفشل دون إجابة مقنعة، فتولّدت عنھ 

ید لھا شرف ایجاد الجواب الكافي للسؤال الذي ظّن الكثیر منّا مذاھب وتیارات فكریة وفلسفیة متعاقبة تر

  .في متناول الجمیع 

وإذا تحّدثنا عن جّدیة السؤال الفلسفي، فھو یتعّرض في جمیع الحاالت لمسألة أو معضلة یصعب فیھا      

د یشّكل الوصول إلى حّل یقیني، وكأننا أمام مفارقة یستعصى فیھا ترجیح موقف على آخر، أي أنّھ ق

للعلماء وضعیة صعبة یستحیل فیھا إیجاد الجواب القاطع والفاصل، لھذا كثیرا ما یثیر نوع من الحیرة 

. والدھشة فیكون صاحبھ في ضیق من أمره في حلّھ بطریقة عقالنیة حیث تزیل عنھ الغموض وااللتباس

إن لم نقل تبقى الھاجس الحقیقي والسؤال الفلسفي في حّد ذاتھ یعّد إشكالیة كبیرة تثیر القلق النفسي، 
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المرّوع، ومن ھنا البد لنا أن نفھم مصدر ھذا القلق الذي یزید شیئا فشیئا إعجاب العلماء والفالسفة، فما 

  تفسیر ذلك ؟ 

عّما یواجھھ من كشوفات؛ فتكون الدھشة، من ذھول العقل إّن من وظائف السؤال الفلسفي ھو إثارة     

الجھل لیجتھد بعدھا في اختراق األسرار الكامنة في العالم الخارجي وفي ذاتھ سببا في تحریره من أسر 

لیتولّد ؛)مDISCARTES)1596-1650دیكارت"وربما تكون الدھشة مصدرھا اإلعجاب في نظر. أیضا

وال یتحقّق ھذا األمر إال من خالل حافزین . عنھ الفضول الذي یحّرك الفكر تجاه معرفة حقائق األشیاء

أّولھما الوعي بالجھل الطبیعي لدى كّل إنسان، وثانیھما الوعي بمدى صعوبة الّسؤال المشّكل : ینأساسی

<< ):م1969-1883(-كارل یاسبرس" ولنا أن نتذّكر مقولة . والذي یدعو صاحبھ إلى التفكیر والتّأمل

  . >>یدفعني االندھاش إلى المعرفة ، فیشعرني بجھلي

اھتمام الفالسفة بطرح السؤال الفلسفي ال جدوى منھ خصوصا ونحن نعیش لكن قد یتوھّم البعض أنّ     

عصر االكتشافات العلمیة، حیث تسود في النزعة التجریبیة التي حّولت مسار المعرفة من مجال التأّمل 

الفلسفي المیتافیزیقي إلى مجال التطبیق العلمي العملي، ففي مرحلة معینة وخاصة بعد استقالل العلوم عن 

لفلسفة تراجعت نوعا ما قیمة الفلسفة مقابل إحراز العلوم للمصداقیة في نظریة المعرفة، وذلك بحجة أّن ا

لكن . الفلسفة أصبحت تطرح أسئلة ال معنى لھا، أو أنّھا فارغة من محتواھا، أي لم یعد لھا موضوع تدرسھ

تي طرحھا اإلنسان، وھو یحرز فھل استطاع العلم أن یجیب عن كل األسئلة الإذا سلّمنا بھذا الفرض، 

  التقّدم الملحوظ ؟ 

الشّك أن العلم ال یجیب عن كّل أسئلة اإلنسان، وبالمقابل فإّن الفلسفة تطرح قضایا ال یطرحھا العلم      

نفسھ، لذلك فھي ضروریة بالنسبة إلیھ السیما في صیاغة األسئلة المالئمة التي تفرض فیھ الفلسفة نوعیة 

  .نحو التفلسف الحّر قصد بناء فكر جدید یكون في حاجة إلى قواعد منطقیة سلیمة وواضحةاإلثارة كسبیل 

  .المشكلة حل : الخاتمة

نستخلص في األخیر، أّن وظیفة السؤال الفلسفي ھو إثارة الدھشة التي من شأنھا أن تكون حافزا      

ھم وحّسھم المرھف في كشف لتحریك مشاعر العلماء والفالسفة بقدر ما تبھت عقولھم، وبحجم فضول

أسرار العالم الخارجي، فیشعرون دوما بالعجز عن بلوغ الحقیقة المعرفیة المطلوبة، ثم إنّنا نسّجل صعوبة 

في صیاغة السؤال الفلسفي المقصود الذي یؤّدي المھّمة الموّكلة إلیھ على أكمل وجھ، فمنھ تنطلق المعرفة 

  . وإلیھ تنتھي كل حقیقة أو جواب
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  )النص(لموضوع  الثالث ا

  .طرح المشكلة : المقدمة 

تفكیر اإلنسان جعلھ یخضع صاحبھ لقواعد وقوانین تساعده على التمییز بین صواب الفكر وفاسده،      

وما یعرف عن المنطق القدیم أنھ كان یستعمل التصّور ثم الحكم ثم االستدالل المباشر منھ وغیر المباشر 

األمور؛ فھذه الحدود الثالثة ھي من عمل العقل وحده ، واحد آلیاتھ المنطقیة لبولغ حقائق) القیاس ( 

أنھا وھو فیلسوف فرنسي ذو نزعة مثالیة، )م1907-1856( ھامالنالشھیرة، حیث یرى صاحب النص 

تكون عادة متكاملة مع بعضھا البعض، بحیث یتم استخدامھا دفعة واحدة، فھل ھي كذلك أم یمكن 

  بعض أجزائھا أو كلّھا ؟االستغناء عن 

  

  .محاولة حّل المشكلة : التحلیل 

ما یعرف عن المنطق القدیم ھو ذلك الترتیب التقلیدي في تفكیر اإلنسان، حیث یبدأ بالتصّور، ثّم الحكم      

على األشیاء انطالقا من بناء قضایا منطقیة ثم االستدالل على صدقھا عن طریق تقدیم براھین معقولة، 

ھل نستعمل ھذه الحدود الثالثة المذكورة منفصلة عن بعضھا أم تعّد شیئا واحدا : المطروح ھنا والسؤال

  ؟ 

فالحدود الثالثة المعروفة في المنطق التقلیدي القدیم ، )م1907-1856( ھامالنفي نظر صاحب النص      

عبّر على ما یبدو عن شيء ال تكفي نفسھا بنفسھا؛ ألّن العالقة الموجودة بینھا منطقیة ومعقولة، وھي ت

فاإلنسان عندما یھتدي إلى تصّور ما ثم یحكم علیھ ثم إذا أراد . واحد أي ینتجھا فعل واحد وھو االستدالل

وبالتالي فالطرق . البرھنة یستدل ببراھین وحجج تمنحھ القدرة على التمییز بین صحیح فكره وفاسده

أو منفصلة؛ فال حكم دون تصّور الشيء المحسوس، وال الثالثة فطریة في اإلنسان ال یحید عنھا مجتمعة

استدالل دون االنتقال من تصّور إلى تصّور أو من حكم إلى حكم، غیر أّن الخلل أو الخطأ في نظر 

یكمن في فصل ھذه الحدود المستعملة عن تفكیر اإلنسان المنطقي، بل الحقیقة أیضا في كون " ھامالن"

عال واحدا من نشاط العقل دون أسبقیة واحد منھم على اآلخر، وإذا كنّا نحن ھذه اآللیات الشھیرة تمثّل ف

  .نظّن بوجود ذلك االنفصال أثناء عملیة التفكیر المنطقي 

ھناك إذن، تكامال وتناسقا بین الحدود الثالثة في المنطق المعاصر على عكس ما كان یعتقد بھ في    

من الحدود، والصواب أّن تفكیر اإلنسان یجمع الكل في فعل المنطق القدیم الذي وقع فیھ مشكل تسبیق حدّ 

واحد؛ فبإمكان اإلنسان مثال أن یتصّور ویصدر حكما ویستدّل في عملیة واحدة، كذلك ال یمكن أن نتصّور 

بطریقة آلیة دون مزج الحدود الثالثة في عملیة واحدة، ) إنسان ( ثم ) الفاني ( وحده، ثّم ) سقراط ( مثال 

بطبیعة الحال حجة عقلیة منطقیة تدّل على میزة تفكیر اإلنسان القادرة على التحلیل والتركیب ثم وھذه 

كما أنّھا تعّد بالنسبة لنا حجة واقعیة تعبّر عن مدى تطّور عقل . االستنتاج في عملیة ذھنیة موّحدة وشاملة 

ل إلیھ من إبداع في المناھج اإلنسان السریع في الحكم على الوقائع الخارجیة، ودلیل ذلك ھو ما وص
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وحتّى في حیاة اإلنسان الیومیة؛ فلو بقي . والوسائل، كانت نتیجتھا بلوغ الدقة والیقین في معطیات المعرفة

بالطریقة التقلیدیة القدیمة في ترتیب الحدود الثالثة لكان حبیسا لفكره العقیم، ومن ثّم عمل اإلنسان على 

في فھم حقائق األشیاء واالستدالل على وجودھا، فمثال باستطاعة االنسان أن التخلّي كلیّة عن النمط القدیم

  .یحكم على الكذب بأنھ صفة مذمومة دون الحاجة إلى تصّوره او االستدالل على عواقبھ الوخیمة

ثة، بعد ھذا، نقول صحیح أّن تفكیر اإلنسان العاقل قد تخلّى عن المنطق التقلیدي القائم على الحدود الثال    

لم یذكر لنا كیف تعمل الحدود " ھامالن " أي التصوّر والحكم واالستدالل في شكلھم التسلسلي، لكن 

وفي ھذه الحالة كذلك یعتقد بلوغ . الثالثة معا في آن واحد، واكتفى بالقول أّن ھناك تكامال وانسجاما بینھا

اب ھو التأكید على األحكام الفاسدة التي الحقیقة بسھولة حین تستخدم الحدود المذكورة، إالّ أّن وجھ الصو

تأتي نتیجة التصّورات الخاطئة؛ فما یراه العقل الیوم صوابا قد تفّسره التجارب الالحقة على أنّھا كانت 

خاطئة، ثم إّن المبادئ األولیة للعقل ال تخطئ ألنّھا ثابتة، فكیف یقع تفكیر اإلنسان في الخطأ ؟ ثم ألیس من 

  نسان ؟الخطأ یتعلّم اإل

لم یأت بالجدید أو البدیل عن المنطق القدیم، بل ذكر فقط التكامل بین الحدود "  ھامالن " نقول بأّن     

الثالثة بآلیة فكریة واحدة، ومع ذلك لم یتعّرض بالتفصیل لآللیة المنطقیة الجدیدة الممثلة في المنطق 

ر حیویة ومرونة في عملیة إدراك حقائق الرمزي الذي تجاوز بالكلیة عھد المنطق القدیم، وھو األكث

  .األشیاء الخارجیة المدروسة

  

  .حل المشكلة: الخاتمة 

نستنتج في األخیر، أّن تفكیر اإلنسان مھما كان بإمكانھ أن یتصّور ویحكم ویستدل على األشیاء       

ط المنطقي في تفكیر وھذه العملیة تدل على وجود التراب. الخارجیة في عملیة واحدة دون مراعاة للترتیب

یبقى معرضا دوما -اإلنسان-اإلنسان الذي ھو فطري فیھ، بحیث یعصمھ من الوقوع في الخطأ، إال أنّھ

  .            للخطأ نتیجة سوء استعمالھ للقواعد المنطقیة بالكیفیة المناسبة

  

    

  ـــــــــــــــــــــــ
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  م  2009جوان امتحان البكالوریا دورة    21الموضوع 

  )شعبة آداب وفلسفة (                                     

  :عالج موضوعا واحدا على الخیار -    

  :الموضوع األول 

  .یعتقد العقلیون أن المفاھیم الریاضیة عقلیة ؛ في حین یعتقد التجریبیون أنھا حسیة -    

  .حلل وناقش -  

  

  :الثاني الموضوع

إّن فرضیة الالشعور فرضیة الزمة ومشروعة ولدینا عدة حجج تؤكد << :فرویدیقول سیجموند -

  .  >>وجودھا 

  دافع عن ھذه األطروحة ؟-          

  

  ) :النص(الموضوع  الثالث 

إّن ما یمنعنا من استمداد القانون األخالقي من التجربة، ھو أنھ یستحیل علینا أن نعثر في الواقع <<        

فاألفعال التي یقوم بھا الناس ال یمكن لنا أن نكتشف عن . ریبي على فعل أخالقي صادقالعملي التج

  .دوافعھا 

إّن كّل ما نعرفھ عنھا ھو مظاھرھا الخارجیة، واألفعال التي نقوم بھا نحن من الصعب علینا أیضا أن      

  .نعي دوافعھا المستترة، وننفذ إلى أعماقھا 

رر بالتجربة وبیقین كامل حالة واحدة قام فیھا الفعل المطابق مع ذلك الواجب، من المستحیل تماما أن نق    

على مبادئ أخالقیة فقط وعلى امتثال الواجب، ولھذا ال یمكن أن نتخذ من التجربة شواھد على مبادئ 

  . األخالق العالیة 

قارن بینھ وبین مثلنا وحتى القدیس كما صّوره اإلنجیل، ال یمكن أن یتعرف أنھ كذلك إال بشرط أن ی   

  .>> ... األعلى في الكمال األخالقي 

  ایمانویل كانط أسس میتافیزیقا األخالق                                                                               

  

اكتب مقالة فلسفیة تعالج فیھا مضمون النص ؟ : المطلوب 

  

  بالتوفیــــق   
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  : ي للموضوع األول الحل النموذج

  .یعتقد العقلیون أن المفاھیم الریاضیة عقلیة ؛ في حین یعتقد التجریبیون أنھا حسیة -    

  .حلل وناقش -  

  ــــــــــــــــ

  :الطریقة جدلیة 

  .طرح المشكلة : المقدمة   

لمقادیر الكمیة ألجل تعتمد الریاضیات على مفاھیم وتصورات ذھنیة إنشائیة لقضایا مجّردة تتعلق با      

وصف مختلف األشیاء الموجودة في واقعنا الحسي؛ وھذا ما یجعل ھذه المفاھیم الریاضیة تبحث في 

من حیث ھي رموز مجردة أو معاني مجالھا الوحید ھو التصور -المعطیات الحسیة –موضوعاتھا 

فاھیم الریاضیة؛ ھل ھي من العقلي المحض؛ األمر الذي یستدعي إعادة النظر في حقیقة مصدر ھذه الم

نتاج العقل البشري الخالص كما تعتقد النزعة العقلیة أم لھا صلة مباشرة بالواقع الحسي كما تعتقده النزعة 

  التجریبیة ؟ 

  .محاولة حل المشكلة : التحلیل 

الحاجة إلى أي یعتقد العقلیون أّن بلوغ المعرفة الحقیقیة ال تتم إال عن طریق االستدالل العقلي دون        

ومن المعلوم أن العقل البشري من طبیعتھ أنھ یتضمن مبادئ أولیة أو أفكار فطریة . معطى حّسي مادي 

موجودة بصورة قبلیة ھي سابقة ألي تجربة حّسیة مستمدة من الواقع، لذلك فھو یتمیز بالبداھة والوضوح، 

یة ومھمة للفكر البشري، ومن ھنا كان علم وبالتالي كل ما ینجّر عن أحكام العقل من قضایا، تعّد ضرور

ولعل المفاھیم الریاضیة ھي من جملة من المواضیع . اإلنسان في كل األحوال مصدره الوحید ھو العقل

ففي . الكمیة المجّردة، التي یستنبطھا العقل من مبادئھ األولیة دون الرجوع إلى األشیاء المادیة الحّسیة 

قة للتجربة، تستعمل كأداة للحصول على المعرفة الحقة التي تأخذ طابع الیقین العقل توجد مبادئ قبلیة ساب

  .والدقة في النتائج 

المطلقیة والضرورة، والكلیة، وھى : فالمعرفة الیقینیة التي یراھا العقلیون ؛ تتّصف بخصائص منھا      

ومن ثمة، فإّن المفاھیم . بیةوتتعذر في غیرھا من العلوم التجری. خصائص تنفرد بھا المفاھیم الریاضیة

الریاضیة نابعة من العقل وموجودة فیھ قبلیا، فھي بذلك تكون مستقلة تماما عن اإلدراك الحّسي القائم على 

المكان الھندسي والخط المستقیم ومفاھیم العدد : ومن المعاني الریاضیة العقلیة نرى منھا. التجربة الواقعیة

غیرھا، تدّل داللة قاطعة على أنھا غیر مستمدة من المالحظة الحّسیّة، بل والالنھائي واألكبر واألصغر و

  .صدرت من العقل وحده ومن نتاجھ اإلبداعي 

" ، الذي أعطى)م.ق347- 427(أفالطونومن المدافعین عن ھذا االتجاه، ھناك جملة من الفالسفة أمثال      

ئق، ومنھا المعطیات الریاضیة التي ھي ثابتة األولویة للعقل الذي كان في نظره على علم بسائر الحقا
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وأزلیة بمثل المستقیم والدائرة والتعریف الریاضي، فكان علیھ أن یدركھا بالذھن وحده دون الحاجة إلى 

، فیرى أّن المعاني الریاضیة، ھي أفكار )م1650- 1596(دیكارت" أما الفیلسوف الفرنسي. أي تجربة

نظرا الشتراكھم جمیعا في " أعدل قسمة بین الناس " حیث جعل العقل فطریة، تتمیّز بالبداھة والیقین،

  .العملیات العقلیة 

المفاھیم أو المعاني الریاضیة ركن أساسي لكّل ) م1804- 1724(كانط" ویعتبر الفیلسوف األلماني      

سوسة، وباعتبار المكان التي تتجلّى بین األشیاء المح-في نظره -معرفة حّسیة، بدلیل أن العالقات الثابتة 

فلیست المفاھیم . والزمان مفھومان مجّردان طبیعتھما األولیة تجعلھما یتّصفان بالضرورة المطلقة

الریاضیة في نظره مستمدة أصال من التجربة الحّسیة، وإنما ھي تجریدات مستقّرة في الذھن قبل التجربة، 

  ریاضیة ھي بالفعل مستقلة عن المعطیات الحّسیة ؟وإذا كان األمر كذلك؛ فھل ھذا یعني أّن القضایا ال

أّن أصل المفاھیم " مل. ستیوارت.ج " و " ھیوم" و " لوك" یرى التجریبیون وعلى رأسھم      

الریاضیة ھو العالم الحسي الواقعي الذي ھو مصدر كل معرفة إنسانیة ، ومن ثم كانت المفاھیم العقلیة 

أفكار قبلیة مستقلة -حسب النزعة التجریبیة –الملموسة، وبالتالي فال توجد نابعة من إدراكاتنا الحّسیة 

ال یوجد شيء في الذھن، ما لم یوجد من {{ :عما تمّده الخبرة والتجربة الیومیة، وفي ھذا السیاق یقولون

سوى إّن القضایا الریاضیة التي ھي من األفكار المركبة، لیست{{ :ویقولون أیضا. }}قبل في التجربة 

؛ ومثالھم في ذلك، أّن الطفل الصغیر، }}مدركات بسیطة ھي عبارة عن تعمیمات، مصدرھا التجربة 

یدرك العدد مثال، كصفة لألشیاء، وأّن الرجل البدائي  یستخدم أثناء العّد الحصى أو العیدان أو أصابع 

دأت أحس على حد تعبیر الیدین وغیرھا ؛ كما أننا إذا سألنا شخصا ما متى بدأت تعرف أجابك منذ ب

  . الفیلسوف اإلنجلیزي جون لوك 

ومن أجل اإلنصاف في القضیة المطروحة ؛ نقول بأن تاریخ تطور المفاھیم الریاضیة قد مّرت        

بمرحلة تجریبیة حیث اعتمدت األشیاء المادیة كموضوع للدراسة قبل أن تصبح علما عقلیا موضوعھا 

  . علم الھندسة، فھي األقرب إلى التجربة أكثر من الحساب والجبرالكم المجّرد، ولنا مثال عن 

  .حل المشكلة : الخاتمة 

وعموما، فإّن المفاھیم الریاضیة مصدرھا العقل على ما یعتقده أنصار النزعة العقلیة بدلیل أنھا         

لمفاھیم الریاضیة صناعة مجردة تعتمد الكم التقدیري كموضوع لھا في غیاب العالم الخارجي؛ كما أن ا

لكن بإمكاننا أن نقول بأن . كانت تعتمد األشیاء المادیة المحسوسة فیما یعتقد بھ أنصار النزعة التجریبیة 

المفاھیم الریاضیة ھي مزیج من ابتكار العقل واعتماد التجربة؛ والحقیقة أّن المعاني الریاضیة لم تنشأ 

موضوعیة حّسیة، ولكون الریاضیات ھي صناعة مجردة دفعة واحدة، وأّن فعل التجرید أوجدتھ عوامل 

  .فإّن تاریخھا یخبرنا بانصرافھا عن المحسوس ومتّجھة نحو اإلغراق في التجرید أكثر فأكثر 
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  : الموضوع الثاني 

إّن فرضیة الالشعور فرضیة الزمة ومشروعة ولدینا عدة حجج تؤكد << :یقول سیجموند فروید - 

  .  >>وجودھا 

  ن ھذه األطروحة ؟دافع ع-

  

  .الطریقة استقصائیة بالوضع 

  .طرح المشكلة : المقدمة

ال یمكن حصر الحیاة النفسیة في الحالة الشعوریة فحسب، وإنما ھناك من السلوك مجھول األسباب        

 sigmundسیجموند فروید "الطبیب النفساني وھو ما یعرف بالحالة الالشعوریة التي توصل إلیھا 

Freud" فقد صاغھا لنا كحالة جدیدة تضاف إلى الحالة الشعوریة السابقة وفق فرضیة علمیة قابلة للنقد ؛

لكنھا مفعمة بالحجج واألدلة القاطعة كأن تصیر مثال نظریة ھامة تفسر لنا الحیاة النفسیة لإلنسان ككل؛ 

سیة ال شعوریة لھا دور كیف لنا أن ندافع عن منطق ھذه الفكرة حتى نوضح أنھ ثمة أسبابا نف: وبالتالي

  في توجیھ سلوك اإلنسان في حیاتھ الیومیة؟ 

  

  .محاولة حل المشكلة: التحلیل

، على أنھ أول من اكتشف فرضیة )مS.Freud-1856-1939( عرف عن الطبیب سیجموند فروید     

رف الالشعور انطالقا من عدة أبحاث في أمراض األعصاب قادتھ إلى وضع منھج في علم النفس یع

بالمنھج التحلیلي النفسي، بحیث بیّن أّن األعراض العصبیة ترجع في أساسھا إلى أسباب نفسیة تكمن في 

الالشعور؛ وذلك انطالقا من التجارب العلمیة التي قام بھا من أجل إثبات أن ھنالك عالقة ضروریة سببیة 

  .بین حیاتنا الالشعوریة واألمراض العصبیة 

تحدید معنى األعراض العصبیة بتفسیر تحلیلي، كان غرضھ البرھنة على وجود وعندما حاول فروید     

جوزیف "حالة نفسیة الشعوریة ال مرضیة كما ظن بعض زمالئھ من األطباء، وباألخص أبحاث زمیلھ 

وما نجم عنھا من نتائج علمیة كانت بالنسبة إلیھ بالغة األھمیة ) مJOSEF Breuer-1842-1925(برویر

مجال الطب النفسي عموما؛ ودعامة أساسیة لمدرسة التحلیل النفسي كي تبني افتراضاتھا بناء واألثر في

  . على معلومات تكشف عن العالقات بین الالشعور واألعراض العصبیة الموجودة على المریض

إذن؛ ھناك عالقة واضحة بین وجود األعراض العصبیة وتفسیر حالة الالشعور في الحیاة النفسیة،    

كلما وجدنا أنفسنا أمام أحد األعراض وجب علینا أن نستنتج لدى المریض << : وفي ھذا السیاق یقول 

؛ ألّن النشاطات الشعوریة >>وجود بعض النشاطات الالشعوریة التي تحتوي على مدلول ھذا العرض 

الشعوریة قبل أن في نظره قاصرة عن إدراك األعراض العصبیة ما لم تتوّضح معالمھا أثناء النشاطات ال
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وبالتالي فمن الناحیة العملیة یقترح فروید طریقا ممیزا في عالج األعراض من أجل إزالتھا، . تزول

ومن ثم اعتبرھا . مادامت العملیة التي قام بھا برویر كانت ناجحة في شفاء مریضتھ المصابة بالھستیریا

ألعراض ثم زوالھا ، ومن ثّم إثبات وجود حالة فروید التقنیة السلیمة الوحیدة التي فّسرت عامل اختفاء ا

  .نفسیة الشعوریة كمستودع لھا 

ھناك من انتقد فرضیة الالشعور من داخل مدرسة التحلیل النفسي نفسھا بخصوص أن حیاتنا النفسیة     

الالشعوریة لیست وحدھا التي تفسر لنا جمیع األمراض العصبیة واالضطرابات السلوكیة، ألّن ھناك 

ض األعراض العصبیة یمكن إرجاعھا إلى حیاتنا الشعوریة أو الجسدیة، مثل اإلنسان الذي یتعاطى بع

الخمر ومع مرور السنین تبدو علیھ اضطرابات وأعراض عصبیة وجسدیة؛ وھذا ما دفع أغلبیة علماء 

  .  النفس الیوم إلى وضع نظریات و نماذج لتفسیر وتوضیح السلوك المرضي

بات المكبوتة المكّونة لحیاة اإلنسان النفسیة الالشعوریة، والتي تعد بالنسبة إلى فروید ھي كما أن الرغ     

علّة األعراض العصبیة؛ ففي نظر بعض العلماء ال یمكن أن یكون تفسیرا شامال لكل أعراضنا العصبیة، 

دامت مشروطة باإلضافة أّن زوال األعراض العصبیة بالضرورة یؤدي إلى زوال الحیاة الالشعوریة ما

" فروید " لھا، وھذا ما یجعلنا نقول ال وجود للحیاة الالشعوریة، ومن ھنا كان المأخذ على تصور

  .   لفرضیتھ الجدیدة

لكن رغم ذلك، نجد حجج وبراھین أخرى تؤكد صحة فرضیة الالشعور حتى ولو كان اإلنسان في      

ن أو اإلغماء؛ فھي حاالت نفسیة شاذة ال یمكن التغلب حالتھ العادیة ، منھا ظاھرة النسیان أو فلتات اللسا

باكتشافھ فرویدعلیھا ، لذلك تبقى أعراضا ال مرضیة تواكب حیاة اإلنسان النفسیة؛ ومن ھنا نقول بأن 

للحیاة الالشعوریة قد أحدث تغییرا مفاجئا في میدان علم النفس یعتبر كفتح علمي مرموق، خاصة أنھ 

ض األمراض النفسیة عن طریق التحلیل النفسي، باإلضافة إلى تأكیده أّن وجود أصبح باإلمكان عالج بع

  . األمراض العصبیة ھي نتیجة لعدم التكیّف بین رغبات اإلنسان وواقعھ المعیش 

  

  .حّل المشكلة: الخاتمة

في األخیر نقول بأن ابتكار فرضیة الالشعور من طرف فروید كان لھا صدى كبیر في میدان علم      

النفس ؛ ودلیلھ في ذلك ھو إمكانیة وجود علل نفسیة لألعراض العصبیة، بحیث شّكلت بالنسبة قناعة 

علمیة دفعتھ إلى تقریر علمي مفاده أّن الحیاة النفسیة تتضمن حالتان ال یمكن الفصل بینھما ؛ وھما الحالة 

؛ ر مدرسة التحلیل النفسيالشعوریة والحالة الالشعوریة؛ وھذا االكتشاف ھو الذي كان سببا في ظھو

قضیة فلسفیة قادرة على تفسیر النشاطات ولیس ھذا فحسب بل كان السبّاق لعرض القضایا العلمیة ك

اإلنسانیة الداخلیة، وبالتالي تحّولت إلى طموح تجاوز واقع األشیاء المدروسة لتمثّل عنوانا بارزا في مجال 

  . اإلبداع الفنّي المرموق في میدان علم النفس
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  ): النص ( الموضوع الثالث 

.طرح المشكلة : المقدمة 

تعتبر مشكلة القیمة الخلقیة من المشاكل الفلسفیة التي خاض فیھا الفالسفة من حیث البحث عن       

فقد كان االختالف فیما بینھم أشد وواسع النطاق؛ . طبیعتھا، أو عن غایتھا وحتى من حیث ثباتھا وتغیّرھا

مثال، أّن المبدأ األخالقي المطلق، یرجع إلى الطبیعة العاقلة والتي یحتوي جوھرھا ل كانطإیمانویإذ یرى 

الفطري اإلرادة الخیّرة؛ ولذلك فإّن الواجب األخالقي یكون مطاعا من اإلرادة على اعتبار أنّھا تحقّق ذاتھا 

ل بمقتضى القاعدة األخالقیة بذاتھا، إذ تعبّر عن وجودھا وتصدر عن طبیعتھا القیم األخالقیة عندما تعم

: التي تملیھا اإلرادة الخیّرة المتضمنة في الطبیعة اإلنسانیة العاقلة؛ ألجلھا وّضح لنا كانط من خالل كتابھ

أسس میتافیزیقا األخالق، فكرة الواجب كقانون أخالقي یسمو الناس جمیعا، ومن ھنا یحّق لنا طرح 

  األخالقي قائما على ضرورة عقلیة مطلقة فحسب؟ كیف یمكن اعتبار الواجب: السؤال التالي

  

  .محاولة حل المشكلة : التحلیل 

لقد ذھب أصحاب فلسفة العقل كأفالطون ودیكارت إلى اعتبار األخالق مصدرھا العقل، غیر أّن        

رفض فكرة العقل بالمعنى الذي یراه فالسفة األخالق قبلھ؛ " )مKant -1724-1804(إیمانویل كانط

عقل نظري وعقل عملي؛ والعقل العملي ھو أساس : تھى بھ األمر إلى نقد العقل وتقسیمھ إلى نوعینوان

األخالق، فھو الضمیر الذي یحكم بالبداھة دون أن یكون في حاجة إلى مقدمات ألنھ قبلي فطري، وبناء 

التي تفرض قاعدة اإللزام على ذلك یتبیّن لكانط أّن مصدر القانون األخالقي ھو الطبیعة اإلنسانیة العاقلة،

  .أو القانون األخالقي كأساس للقیمة الخلقیة

من ضرورة وجوب توافق الناس على تحدید قیمة خلقیة واحدة تقوم على دعامة " كانط " ینطلق      

أساسیة وھي فكرة اإللزام، كما یشترط أن یتضّمن القانون في ذاتھ ضرورة مطلقة شأنھ في ذلك شأن 

ذلك أنّنا حسبھ ینبغي أن نبحث عن مبدأ اإللزام في طبیعة تصّورات . ن األخالقیة األخرىجمیع القوانی

العقل الخالص ذاتھ لدى اإلنسان، وبالمقابل نرفض كل قانون أخالقي تقّره التجربة الواقعیة أو یكون 

  .مستمدا منھا 

ه األساسي وھو الطبیعة ومن أجل توضیح الفكرة أكثر حول استمداد القانون األخالقي من مصدر     

اإلنسانیة العاقلة، كان علیھ تقدیم حجج وبراھین مقنعة على ضوء ما ھو موجود في النص؛ وبالفعل فقد 

جاء بحجج منطقیة عقلیة، حین یعتقد بأّن القوانین األخالقیة یجب البحث عنھا في تصّورات العقل الخالص 

ثم إّن التعالیم األخالقیة التي تقوم على مبادئ ". بة السابق عن التجر" وحدھا أي العقل الفطري القبلي

ال یمكن بأّي حال من األحوال تسمیتھا بالقوانین األخالقیة أو نطلق علیھا اسم " أي مكتسبة " تجریبیة 

  .القانون األخالقي وإنّما نستطیع أن نسّمیھا قاعدة للسلوك العملي دون أي حرج 



166

أنھ ال یوجد شيء یمكن تصّوره في العالم الخارجي عن " كانط " ومن خالل ھذا النص أیضا یرى     

الطبیعة البشریة یمكن تسمیتھ خیر على وجھ اإلطالق دون قید، اللھّم شيء واحد ھو اإلرادة الخیّرة، 

التي تصدر منھا األوامر القطعیة أو المطلقة؛ فھي في نظره إرادة إنسانیة غیر " النیّة " والمقصود بھا 

كما أّن القیمة األخالقیة للفعل ال تتحقق في الفعل الذي یحقّق أثرا أو . التالي فھي غیر مكتسبةمشروطة، وب

منفعة، وإنّما في تمثّل القانون األخالقي في ذاتھ ، كالقیام بالواجب على أساس أنھ واجب أو تصّور 

كما أن ھناك . >>ال یجب أن نكذب على الناس<< :ومثال ذلك في قولھ . الواجب في ذاتھ دون غرض

حجة واقعیة، وذلك حینما یستنبط التصّورات األخالقیة من العقل العملي، الذي ھو كامتداد للمعرفة 

التجریبیة، إذ مصدرھا قائم بطریقة قبلیة خالصة، لكن في ھذه النقطة بالذات یجب علینا ربط المبدأ 

لمبادئ دون تطبیقھا كسلوك نافع یقّوي األخالقي بالواقع كممارسة فعلیة، وإالّ فما الجدوى من تبنّي ا

  .أواصر األخوة والتعاون بین أفراد المجتمع الواحد 

لكن إذا كانت القیم األخالقیة مصدرھا الطبیعة اإلنسانیة، معنى ذلك في رأي كانط أنّھ ال یمكن       

تقصي العواطف وبالتالي تكون خالیة من كل إثارة خارجیة كما . استخالصھا من أیّة معرفة تجریبیة

والمیول، مع أّن الواقع یقّرر في كثیر من األحیان أّن السلوك الذي ینبع من الوجدان قد یكون أفضل من 

  .ذلك المنبعث من العقل بأحكامھ المطلقة

كذلك، فإّن طبیعة الفرد وخصائص المجتمع الذي لھ دخل كبیر في تكوین األخالق وتحدید أسسھا نرى      

الطرح الذي تناولھ ھذا األخیر ألن .بناء على اعتماده على سلطة العقل الخالص وحده" ط كان" قد أھملھا 

للقیمة الخلقیة یبقى طرحا فلسفیا متعال یتجاوز كل بعد عملي، وھذا ما یجعلنا نتجاوز ھذا الرأي، ال في 

خالقیة مصدرھا صورتھ الفلسفیة بل من السذاجة أن نرفضھ، إنما نتجاوزه لعدم التسلیم بأّن القیم األ

الطبیعة اإلنسانیة فحسب، فلو كانت كذلك لما اختلفت المجتمعات اإلنسانیة من حیث القیمة على مستوى 

الخیر والشّر، وعلى مستوى الغایة والھدف؛ باإلضافة أّن الدیانات السماویة جاءت لضبط الفعل األخالقي 

ق؛ إذ منھم من أنكر علیھ مناداتھ باستقالل المتعال، وھذا اعتراض رّد بھ عدد كبیر من علماء األخال

األخالق وفصلھا عن الدین؛ كذلك یرى الطرف اآلخر أنّھ أھمل أھمیة العواطف كوظیفة نفسیة تدعو إلى 

  .الخیر في أغلب األحیان 

  

  .حل المشكلة : الخاتمة 

خالق باختالف توّجھاتھم یمكن القول في األخیر؛ أّن القیمة الخلقیة اختلف في تحدیدھا بین علماء األ    

شأنھم في ذلك شأن الطرح الفلسفي الذي تصوره كانط لمسألة األخالق والقانون . الفكریة والفلسفیة

األخالقي، وفكرة الواجب الذي یبقى طرحا فلسفیا یحتاج إلى برھنة تثبت ماھیة وجود اإلرادة الخیّرة في 

نطیة دون أن ننكر دورھا في إثراء نظریة القیم من صورتھا التجریبیة، وھذا الذي تفتقده الفلسفة الكا

  .الناحیة المعرفیة 
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                   23الموضوع 

  .  م2009امتحان البكالوریا دورة جوان                           

  ).تسییر واقتصاد -تقني ریاضي :الشعب(                                

  :خیار عالج موضوعا واحدا على ال-    

  :الموضوع األول 

  ھل التجربة ھي المصدر الوحید لمعارف اإلنسان ؟-    

  :الثاني الموضوع

  .>>إن المفاھیم الریاضیة مصدرھا العقل << :دافع عن األطروحة القائلة -     

  ) :النص(الموضوع  الثالث 

بین أنھا نظرا لكونھا تشمل كل ما أن أوجھ النظر إلى فائدة الفلسفة، وأ(...) وكنت أرید (...) <<      

یمكن للفكر اإلنساني أن یعرفھ، فإنھ یتوجب االعتقاد بأن الفلسفة وحدھا ھي التي تمیزنا عن األقوام 

المتوحشین والھمجیین، وأن حضارة كل أمة إنما تقاس بقدرة ناسھا على تفلسف صحیح وھكذا، فإن الخیر 

  . فالسفة حقیقیونكل الخیر بالنسبة ألمة ما أن یكون فیھا 

فضال عن ذلك، فلیس نافعا بالنسبة لإلنسان أن یعیش وسط من یھتم بھذه الدراسة فقط، بل األفضل لھ؛      

دائما أن یھتم ھو بنفسھ، كما أن استعمال المرء عینیھ لھدایة خطواتھ، واستمتاعھ بواسطتھا بجمال األلوان 

  .ن مسترشدا بشخص آخروالضوء، أفضل بدون شك من أن یسیر مغمض العینی

والحال . لكن ھذه الحالة األخیرة، أفضل من حالة من یبقى مغمض العینین ولیس لھ من مرشد إال نفسھ    

أن العیش بدون تفلسف، كالذي أغمض عینیھ ولم یحاول أبدا فتحھما، وأن اللذة في مشاھدة كل األشیاء 

  .تمنحنا إیاه معرفة األشیاء عن طریق الفلسفةالتي یكتشفھا بصرنا، ال یمكن أن تقارن بالرضا الذي 

وفي الختام، فإن ھذه الدراسة أكثر ضرورة بالنسبة لتنظیم أخالقنا وسلوكنا في ھذه الحیاة، من الحاجة     

إن الحیوانات المتوحشة التي ال ھم لھا سوى المحافظة على أجسامھا، تعنى . إلى أعیننا إلرشاد خطواتنا

وسائل تغذیتھا، لكن اإلنسان الذي یشكل الفكر الجزء الرئیسي منھ، ینبغي لھ أن باستمرار بالبحث عن 

  .>>یوجھ اھتماماتھ الرئیسیة نحو البحث عن الحكمة التي ھي الغذاء الحقیقي للفكر

  >>  مبادئ الفلسفة << روني دیكارت                                                             

  

كتب مقالة فلسفیة تعالج فیھا مضمون النص ؟ ا: المطلوب 

  

  بالتوفیــــق  
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  : الحل النموذجي للموضوع األول 

  ھل التجربة ھي المصدر الوحید لمعارف اإلنسان ؟

  ــــــــــــــــ

  :الطریقة جدلیة 

  .طرح المشكلة : المقدمة 

خصوص تحدید مصدر المعرفة ھناك بعض المواقف العلمیة المتعارضة والمختلفة فیما بینھا ب       

اإلنسانیة، لذلك نشأت مذاھب فلسفیة تعتبر التجربة الحسیة لإلنسان ھي األصل الوحید لتشكیل الحقیقة 

العلمیة بتأثیر من العالم الخارجي عن طریق الحواس، ویطلق على ھؤالء الذین یزعمون ھذا الفكرة 

لنزعة العقالنیة التي رأت ھي األخرى أن العقل ھو بأنصار النزعة التجریبیة التي ظھرت على إثر نقدھا ل

وبین النزعتین الفلسفیتین نرید البحث في صحة أطروحتھما حول تحدید المصدر الحقیقي لمعارفنا،

  ھل تعود إلى التجربة الحسیة أم للعقل الخالص؟ : مصدر معارف اإلنسان

.محاولة حل المشكلة : التحلیل 

" فرانسیس بیكون " الذي نشأ في انجلترا على على ید ) Empirisme(ریبيیرى أنصار المذھب التج     

ھل یعقل : وكل ھؤالء طرحوا التساؤل التالي " مل . س . ج " و " دفید ھیوم " و " جون لوك " و

الحدیث عن أفكار جاھزة قبلیة یحملھا كل إنسان بالفطرة دون تأثیر العالم الخارجي عن طریق الحواس 

  ؟ 

األول، نقدي حیث تّم فیھ نقد المذھب العقالني، والثاني : جوابھم المباشر والحاسم على شقینوكان     

تأسیسي، وفیھ قام المذھب التجریبي ببناء فلسفتھ حول نظریة المعرفة، فالعلم حسبھم یرتد في كّل صوره 

و لیست لھ القدرة على خلع . إلى التجربة ؛ بینما العقل ال یستطیع أن ینشئ بالفطرة، المعاني والتّصّورات

كما رفضوا أن یكون العقل قادرا على الوصول إلى أّي علم یقیني . صفة الصدق على ما یبتدعھ من معرفة

ولو . ثابت بطریقة الفطرة؛ ذلك أّن األحكام العقلیة تتغیّر بتغیّر الزمان والمكان ومجاالت البحث واألحوال

الفطریة لتساوى في العلم بھا الناس في كل زمان ومكان؛ على صّح وجود ھذه المبادئ الكلیة، والمعاني

. أّن مبدأ عدم التناقض أو الھویة أو غیرھما مما یظّن أنھ من المبادئ الفطریة، ال یعرفھ إالّ قلة من المثقّفین

لیس << :كل ھذا في قولھ ) مj . Locke)1632-1704–جون لوك" ویلخص لنا مؤسس المذھب التجریبي 

  .>> عقل شيء جدید إالّ وقد سبق وجوده في الحّس أّوالفي ال

كون المرء یولد صفحة بیضاء قبل التجربة؛ فھو ال یعرف شیئا ویبدأ في : ولھ في ذلك براھین منھا      

كانت اللیمونة . وألّن من فقد حاّسة، فقد المعاني المتعلّقة بھا. اكتشاف العالم الخارجي عن طریق الحواس

یصل إلینا لونھا عن طریق البصر، ورائحتھا عن طریق الشّم، وطعمھا عن طریق الذوق، مثال، التي
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البصر یحیط بكّل أعراضھا وصفتھا إالّ " كفیف " وملمسھا عن طریق اللمس؛ فلو تناول ھذه اللیمونة 

  .لونھا ؛ فلوال الحواس لما كان لألشیاء الخارجیة وجود فضال عن وجودھا في العقل 

طریقة تدعیم التجربة ،)مHume)1711 -1776–ھیوم " یفسر لنا األب الروحي للمذھب التجریبيكما       

<< :للعقل اإلنساني وربطھ ربطا متینا في شأن المبادئ التي یّدعي العقالنیون أنھا ضروریة یقینیة فیقول 

دت لھ الطریق ال شيء من األفكار یستطیع أن یحقق لنفسھ ظھورا في العقل ما لم یكن قد سبقتھ ومھّ 

، فنحن ھنا نربط بین "أّن الحرارة تسبق تمدد المعادن " ومثالھ في ذلك؛ ھو. >>انطباعات مقابلة لھ

  . الحرارة والتمّدد بشكل سبب ومسبّب لفائدة عملیة، وھي الحصول على التمّدد 

علمیة ؛ بحكم أن لكن؛ االعتماد على التجربة أو على الحواس وحدھا غیر كافیة لبلوغ الحقیقة ال    

بل ھناك قوة فطریة في اإلنسان المتمثلة في العقل . موضوعھا عالم األشیاء ومعطیاتھا ال تثبت على حال

قادرة على الوصول إلى الیقین؛ ذلك بأن العقل حسب ما یعتقده أنصار النزعة 

لصلب واألول ، بأنھ یحتضن الحقائق المحدوسة التي توفّر المنطلق ا)Rationalism"( العقالنیة"

وھذه الفكرة بطبیعة الحال حملھا . للمعرفة مثل المبدأ الذي ال یمكن رفضھ أو ما یعرف باسم البدیھیات 

  ". مالبرانش" و" الیبنتز " و" سبینوزا " ، ومن جاء بعده أمثال "روني دیكارت" الفیلسوف الفرنسي 

، ولیس التجربة ؛ "العقل"حید للمعرفة اإلنسانیة ھوإذن؛ النزعة العقالنیة ھي التي تقّر بأّن المصدر الو     

من ممیزات الحقائق التي یحكم بھا العقل، أنّھا كلیة : بدلیل بعض المسلّمات التي وضعھا العقالنیون، أھمھا

وبأّن العقل ملكة ذھنیة وقوة فطریة . صادقة صدقا ضروریا، وسابقة لكل تجربة، ال یتطّرق إلیھا الشّك 

  .ئ عالمیة، یجعل صاحبھ فوق كل سلطةتقوم على مباد

وعلى ھذا األساس یكون العقل معطى عالمي وھو أحسن طریق وأضمن للبحث عن الحقیقة؛ و ھذا      

العقل ھو أحسن << ": دیكارت " معناه أّن العقل یتأّسس على مبادئ متّفق علیھا ، وفي ھذا المعنى، یقول 

یتساوى بین كّل الناس [ ... ] فرد أنّھ أوتي منھ الكفایة األشیاء توّزعا بین الناس، إذ یعتقد كل 

  .>> بالفطرة

وبصفة عامة، إذا كان اإلنسان یتمیّز بالعقل والقدرة على التفكیر، فألّن فیھ حدس الحقائق البدیھیة       

. اللالثابتة فیؤمن بھا، ویجعلھا وحدھا منطلقا صلبا الكتشاف الحقیقة؛ فھو یجمع بین الحدس واالستد

فالحدس یوفّر لھ األرضیة الصالحة المعلومة التي ال ینجح الشك في زعزعتھا، واالستدالل یتقّدم فیھا إلى 

  . اكتشاف المجھول عن طریق اآللیات العقلیة 

لكن بین ھذین المذھبین المتعارضین، ھناك من حاول التركیب بینھما، في نسق فكري جدید، وھو ما     

فكیف ،)"مKant)1724-1804إیمانویل كانط"الذي أّسسھ الفیلسوف األلماني یعرف بالمذھب النقدي

  حصل التوفیق بین المذھبین المتعارضین العقالني والتجریبي ؟

أن یتجاوز مشكلة التعارض بین العقالنیین والتجریبیین، فكانت منحصرة أساسا في " كانط "استطاع     

أننا في حاجة إلى حقائق كلّیة تحمل طابع الضرورة الداخلیة المجال المعرفي واألخالقي؛ حیث یرى 
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بغّض النظر عن العالم الخارجي؛ وحتى تبقى ضروریة ومطلقة في ذاتھا، وجب أن تكون مستقلة عن 

ثم إن إحساساتنا . فالمعرفة الریاضیة مثال، ضروریة تؤكدھا التجربة الیوم وفي المستقبل. التجربة

وفي سیاق تقریب المصدرین . ظر دعوتنا وال تأتي إلى أذھاننا إالّ إذا احتجنا إلیھاوأفكارنا ھي خدم لنا تنت

إّن اإلدراكات الحّسیة بغیر المدركات العقلیة عمیاء، وأّن قوانین الفكر << ":كانط " المعرفیین، یقول 

  . >>ھي قوانین األشیاء أیضا

  

  .حل المشكلة : خاتمة 

لحكم على الموقفین أیھما صحیح؛ ألن كالھما جاء بالدلیل والبرھان في األخیر؛ نقول من الصعب ا     

على أن التجربة تعد مصدرا لیس وحیدا للمعرفة، بل ھناك العقل أیضا؛ فھو اآلخر یعتبر مصدرا أساسیا 

ویمكننا إلى جانب االعتراف بالتجربة والعقل معا، على أن نجمع بینھما في نزعة . لكل حقیقة علمیة

ى الرغم من تنافرھما؛ بحیث نتجاوز ذلك التعارض إلى تشكیل موقف جدید كنسق فكري توفیقیة عل

  .تركیبي نقدي ألجل تھذیب التنافر، ما دامت الغایة واحدة ، ھي الوصول إلى حقیقة علمیة دقیقة 

  ــــــــــــــــــــــــ

  : الموضوع الثاني 

  .>>یاضیة مصدرھا العقل إن المفاھیم الر<< :دافع عن األطروحة القائلة -   

  

  .الطریقة استقصائیة بالوضع 

  .طرح المشكلة : المقدمة   

تعرف الریاضیات بأنھا مفاھیم وتصورات ذھنیة لقضایا مجّردة تتعلق بالمقادیر الكمیة المستقاة من       

عقالنیة وصفھا لمختلف األشیاء المحسوسة في عالمھا المادي المشخص؛ وھذا ما جعل أنصار النزعة ال

، یعتقدون بأن المفاھیم الریاضیة ھي قبل كل شيء صناعة مجردة ممیزة بمنھجھا االستنتاجي المرن 

-المفاھیم الریاضیة –على عكس ما یروج لھا البعض من أنھا ،ودقتھا المتناھیة من حیث النتائج المحققة

كیف لنا أن ندافع عن منطق : تاليتبحث في المعطیات الحسیة باعتبارھا موضوعا لھا بصفة مباشرة؛ وبال

األطروحة القائلة بأن المفاھیم الریاضیة مصدرھا العقل الصرف بصفتھا صناعة مجّردة ال صلة لھا 

  بالواقع الحسي ؟ 

  .محاولة حل المشكلة : التحلیل 

" عروف والفیلسوف الفرنسي الم" أفالطون" ترجع النزعة العقالنیة وعلى رأسھا الفیلسوف الیوناني      

أصل المفاھیم الریاضیة إلى العقل الخالص نتیجة اعتمادھا على عامل البداھة والتقدیر " روني دیكارت
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لیستنبطھا الذھن فیما بعد وفق أشكال ورموز ،الكمي لمختلف األشیاء المجردة من العالم الخارجي

  .بدل توظیف اللغة الطبیعیة للتعبیر عنھا ، وإشارات بسیطة وسھلة للفھم

عندما وجدت موضوعا ،كما أننا على درایة بأن المفاھیم الریاضیة قد تحولت إلى صناعة مجردة     

واعتمادھا منھجا في غایة المرونة والدقة في النتائج لم تشھده العلوم ،ھو الكم التقدیري، خاصا بھا

إلیھا معیارا صحیحا لقیاس مما جعل بعضھا یقوم بتوظیفھا في بحوثھا العلمیة؛ فأصبحت بالنسبة ،األخرى

وإلى . مدى دقتھا؛ وبالتالي صارت كاآللة الضروریة لكل علم دقیق یكون قادرا بالفعل بلوغ الیقین العلمي

ھنا یرجع أنصار النزعة العقلیة الیقین العلمي المطلوب إلى االستدالل العقلي الخالص دون الحاجة إلى أي 

  . معطى حّسي مادي 

اضیة بھذا المعنى؛ تتّصف بخصائص تنفرد بھا وحدھا دون غیرھا من المفاھیم العلمیة؛ فالمفاھیم الری    

المكان :ودلیل ذلك أننا نرى. كأن تكون مستقلة تماما عن اإلدراك الحّسي القائم على التجربة الواقعیة

قاطعة على أنھا الھندسي والخط المستقیم ومفاھیم العدد والالنھائي واألكبر واألصغر وغیرھا، تدّل داللة 

غیر مستمدة من التجربة الحّسیّة، بل صدرت من العقل وحده ومن نتاجھ اإلبداعي في صیغة فروض 

من الحصول على نتائج باھرة في حقل المعرفة العلمیة دون إنكار أو - العقل –وأنساق ریاضیة مكنتھ 

  .إجحاف 

ھي ،ھي نتاج العقل البشري وأحد إبداعاتھفھذه األدلة والحجج التي توضح بأن المفاھیم الریاضیة     

كل ففي اعتقادھم أن . إلى عالم األشیاء المادیة-أنصار النزعة التجریبیة -بمثابة الرد على من أرجعوھا 

معارفنا العقلیة ھي صدى إلدراكاتنا الحّسیة، وبالتالي فال وجود في نظرھم ألفكار قبلیة مستقلة عما تمّده 

ة تزیدنا معرفة أكثر بالمحیط الذي حولنا، بحجة أنّھم یستدلون بالرجل البدائي الذي لنا التجربة من خبر

إّن القضایا الریاضیة {{ :وفي ھذا السیاق یقولون. یستخدم أثناء العد العیدان أو أصابع الیدین وغیرھا

التي ھي من األفكار المركبة، لیست سوى مدركات بسیطة ھي عبارة عن تعمیمات، مصدرھا 

  .  }}جربةالت

ثم إنھم یبررون إرجاع أصل المفاھیم الریاضیة إلى الواقع الحسي، بأنھا تمت وفق مراحل تاریخیة       

طویلة حتى تطورت قبل أن تصبح على ما ھي علیھ الیوم؛ أي أنھا لم تنشأ دفعة واحدة، لتكون ذات طبیعة 

  . عقلیة محضة

، والمنھج الصحیح المستخدم، وھذا ھو حال علم عموما؛ نقول بأن لكل علم موضوعھ الخاص بھ    

الریاضیات الذي یعتمد المفاھیم أو المعاني الرمزیة للتعبیر عن حقائق األشیاء، بلغة سھلة یفھمھا الجمیع، 

وبإمكانھا الیوم . مما جعلھا تحظى باالھتمام والرعایة ومحاولة تطبیقھا في شتى مجاالت البحث العلمي 

، كأن -المعروف بالفضاء األكسیومي- أن تعبر عن معاني األشیاء افتراضیاأكثر من أي وقت مضى

تكون غیر موجودة أصال في عالم الحس، وبطریقة یكاد الشخص العادي ال یتقبلھا خیالھ، وال یستوعبھ 

  .تركیزه، وھو ما یشیر لنا فعال بأن تطور المفاھیم الریاضیة یسیر نحو التجرید أكثر فأكثر في المستقبل 
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  .حل المشكلة : الخاتمة 

في األخیر؛ نقول بأن أصل المفاھیم الریاضیة ھو العقل؛ ھي أطروحة صحیحة یمكن الدفاع عنھا؛       

وذلك نظرا لكونھا مفاھیم مجردة مستقلة تماما عن كل اللواحق المادیة المحسوسة؛ ولكونھا أیضا تعتمد 

كما أننا نعترف بأنھا مثلت في مرحلة . كل بحث معرفيالكم التقدیري كمعیار أساسي یمكن الوثوق بھ في 

  . معینة النموذج الصحیح لبلوغ الدقة والیقین

  ــــــــــــــــــــــــ

  ): النص ( الموضوع الثالث 

  .طرح المشكلة : المقدمة 

دیثة، مؤّسس المدرسة العقالنیة والملقب بأبي الفلسفة الح" )م1650- 1596(رینیھ دیكارت" یعتبر       

حیث یعود إلیھ الفضل في تأصیل معارف اإلنسان على أسس منھجیة سلیمة ساھمت إلى حد كبیر في 

تطور تفكیره من الناحیة النظریة والعملیة؛ وال أدّل على ذلك حین وضح لنا فائدة الفلسفة وأھمیتھا في 

مبادئ " كتابھ حیاة البشر والتي عبر عن وجھة نظره حول الموضوع من خالل نصھ المأخوذ من 

  فیما تكمن فائدة الفلسفة حسب تفكیر دیكارت؟ : ، وبالتالي قد نتساءل جمیعا"الفلسفة

  .محاولة حل المشكلة : التحلیل 

توجیھ النظر إلى فائدة الفلسفة، لكي یبین لنا " )م1650-1596(دیكارت" من خالل ھذا النص یرید        

إلنساني أن یعرفھ عن أسرار الوجود الخارجي منھ والداخلي، أن مفھومھا قد یشمل كل ما یمكن للفكر ا

اإلیمان الجازم بأن الفلسفة باستطاعتھا أن تمیز النوع البشري عن سائر األقوام - حسبھ -لذلك یتوجب

تعد میزة أساسیة لكل –الفلسفة –الوحشیة والھمجیة التي ال تكاد تفقھ قوال أو عمال؛ فھي بھذا المعنى 

نیة نتیجة قدرة أفرادھا على التفلسف والتدبر في شؤون الحیاة العامة؛ ولعل األمة المحظوظة حضارة إنسا

، ألجل معرفة األشیاء بحكمة ،ھي التي تملك فالسفة حقیقیون یھدون الناس نحو التفكیر الصحیح

ائدة الفلسفة وھكذا تكمن ف. كضرورة لتنظیم سلوكھم تنظیما فیھ نوع من التناسق واالنسجام بین أفرادھا 

فیدفعھ الفضول ،یحب معرفة كل ما یحیط بھ، وعاقل ،في اھتمامھا بمصیر اإلنسان ككائن بشري مفكر

  .للبحث عن الحقیقة دون توقف أو ملل 

فائدة الفلسفة ودورھا في حیاة الفرد والجماعة، فقد استعان بحجج عقلیة " دیكارت"ولكي یثبت لنا      

لمقارنة الشكلیة بین اإلنسان المفكر وبین األقوام المتوحشین والھمجیین؛ كل ومنطقیة؛ كان من منطلق ا

. ھذا من أجل أن یستنتج أن الفلسفة ھي میزة الفئة المفكرة واألمم الراقیة التي تسلك سبیل الرشاد والوعي

ینین ستعمال المرء عینیھ لھدایة خطواتھ، أفضل من السیر مغمض العكما أنھ قام بعرض مثال بسیط ال

والمقصود من ذلك أنھ ثمة فرق بین من یعیش دون تفلسف وبین من یتفلسف، . مسترشدا بشخص آخر

فالحجة ھنا واقعیة كذلك تتمثل . فاللذة في مشاھدة كل األشیاء والتمعن فیھا خیر من فاقد التفكیر والبصیرة
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دیكارت في " عنھ في رؤیة الشخص المفكر أكثر حكمة وتنظیما في سلوكھ الخارجي؛ وھو ما عبر

فإن ھذه الدراسة أكثر ضرورة بالنسبة لتنظیم أخالقنا وسلوكنا في ھذه الحیاة، من الحاجة إلى << :قولھ 

  . >>أعیننا إلرشاد خطواتنا 

وإال كان كمثل ،فالفرق واضح إذا بین اإلنسان المھتم بتغذیة فكره عن طریق البحث عن الحكمة      

ال ھم لھا سوى المحافظة على أجسامھا، وفي ھذا المعنى حجة منطقیة واقعیة الحیوانات المتوحشة التي 

تدل داللة قاطعة على أن اإلنسان المفكر ھو كائن ممیز یعتبر التفلسف جزءا أساسیا من حیاتھ ویبدو ذلك 

  . جلیا في تصرفاتھ الحكیمة أمام ما یواجھھ من عوارض وعوائق یجتازھا بكیفیة سلیمة

بالفلسفة وإعجابھ " دیكارت " تبین لنا بوضوح مدى اھتمام ، وھي كثیرة، ى الحجج المقدمةبناء عل      

بفعل التفلسف ،كثیرا بفائدتھا ودورھا الكبیر في قدرتھا على تمییز اإلنسان عن باقي الكائنات األخرى

العقل نحو التنقیب عن توحي لنا برسالة لتوجیھوالتنظیم المحكم في نمط التفكیر اإلنساني المثمر؛ كما أنھا 

لكننا نالحظ أنھ على الرغم من وجود عامل التمایز واالختالف بین المرء المرشد لنفسھ وغیره . الحقیقة 

، إالّ أنّھ لم یوضح لنا الكیفیة أو المنھجیة التي یعتمدھا عقل اإلنسان للتفلسف "دیكارت" كما تزعم فلسفة 

بعرض المقارنة للتلمیح فقط لفائدة الفلسفة مما یدل أننا أمام بطریقة صحیحة في شؤون حیاتھ؛ بل اكتفى 

مرحلة تاریخیة لم تعرف الفلسفة نقدا الذعا من طرف أعدائھا الذین وصفوھا بالعقم وعدم جدوى دراسة 

مواضیعھا الفارغة، وذلك بعد استقالل جل العلوم عنھا والتخلي عن منھجھا التأملي المجرد نھائیا؛ 

  من خصوم الفلسفة یا ترى؟ " دیكارت " كیف سیكون موقف : ءلوبالتالي سنتسا

عموما؛ فإن اإلنسان حتى وإن كان ال یرید التعرف على فائدة من فوائد الفلسفة، كأن تكون منھجا      

المھم أننا نعترف بأن منھج التفكیر . لحیاتھ؛ إال أنھ یتفلسف من غیر أن یشعر، وھذا األمر ال مفر منھ

المعیار الوحید الذي یقاس بھ درجة تحضر األمم؛ و تبنى الحضارات وتتمیز عن غیرھا نتیجة الفلسفي ھو 

انتھاجھا سبیل التفكیر السلیم الذي یجعلھا تھدي نفسھا إلى بر األمان، ونیل الخیر األسمى، بدل التخبط في 

  .ظالم الجھل والتحجر والتخلف المذموم

  .  حل المشكلة : الخاتمة 

یر، یمكن القول بأّن فائدة الفلسفة تتجاوز أكثر مما لمح إلیھ دیكارت في نصھ ھذا، فھي وفي األخ    

نتیجة اعتماده التفكیر المنتج والفعال في كل ،المنھج الصحیح الذي یوصل اإلنسان إلى الرقي والتقدم

الحقیقة المكانة السامیة في التماس المنھج المفید لبلوغ " دیكارت"، لذلك كانت لفلسفة الظروف

فھي أیضا تعمل وتجتھد دائما؛ إال أن طرح موضوع فائدة ،الموضوعیة، لتثبت أّن اإلنسان كذات تفّكر

، الفلسفة في عصرنا الحالي ال یعد مسألة مھمة تستدعي النقاش والجدال كباقي المسائل المصیریة الشائكة 

یر اإلنسان بكیفیة أفضل تجاه ما یقابلھ في بقدر ما یلفت انتباه فئة من المفكرین والمھتمین بالبحث في تفك

  . ھذا الوجود
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  م  2009امتحان البكالوریا دورة جوان : 22الموضوع 

  )الریاضیات –العلوم التجریبیة :الشعب(                          

  :عالج موضوعا واحدا على الخیار -    

  :الموضوع األول 

  ة إلى التجربة الحسیة ؟ھل یمكن إرجاع المفاھیم الریاضی-   

  

  :الثاني الموضوع

إن اآلخر لیس شرطا لوجودي فقط؛ بل ھو أیضا شرط للمعرفة << :یقول جان بول سارتر -

  .  >>أكونھا عن نفسي التي 

  دافع عن ھذه األطروحة ؟-          

  

  ) :النص(الموضوع  الثالث 

سنا، أو إن شئت یقظتنا الفكریة، ألن ھناك قضایا إّن أھمیة الفلسفة متأتیة من كونھا تشد أنف<<        

لیس ھو (...) خطیرة في الحیاة ال یستطیع العلم أن یعالجھا، أو أن یقول فیھا كلمتھ، وألن الرأي العلمي 

  .الرأي المناسب لتلك القضایا 

أن ھناك أشیاء إلى شيء من التواضع العقلي، إننا بفضل الفلسفة نعرف " تقودنا " ثم ألن الفلسفة        

كانت في الماضي محل یقین علمي، ال یتطرق إلیھ الشك، ولكن؛ تبین فیما بعد، أن ذلك الیقین العلمي خطأ 

  .فادح 

إّن الیقین العلمي، ال یمكن أن نصل إلیھ عبر الطرق القصیرة ، وبالوسائل المبتورة، إن الناس بدأوا       

وھذه العملیة ھي الرسالة األولى التي تھدف إلیھا الفلسفة، یكتشفون أن عملیة فھم العالم لیست سھلة ،

وسواء أردنا أن نستعمل العلم أو الفلسفة لھذا الفھم، فإنھ ال مناص لنا من أن نستغرق وقتا طویال ، وأن 

  >> نتسلح بفكر یبتعد عن روح الیقین والتصدیق المتسرع 

  )الفلسفة بنظرة علمیة ( برتراند راسل                                                                                

  

اكتب مقالة فلسفیة تعالج فیھا مضمون النص ؟ : المطلوب 

  

  بالتوفیــــق  
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  : الحل النموذجي للموضوع األول 

  ھل یمكن إرجاع المفاھیم الریاضیة إلى التجربة الحسیة ؟-    

  ــــــــــــــــ

  

  :یة الطریقة جدل

  .طرح المشكلة : المقدمة   

یغلب على علم الریاضیات بأنھا مفاھیم وتصورات ذھنیة لقضایا مجّردة تتعلق بالمقادیر الكمیة تكون       

مرتبطة أساسا بوصف مختلف األشیاء الموجودة في واقعنا الحسي وقد تكون غیر ذلك ؛ وھذا ما جعل 

اھیم الریاضیة تبحث في المعطیات الحسیة باعتبارھا موضوعا أنصار النزعة التجریبیة یعتقدون بأن المف

لھا قبل أن تصبح عبارة عن رموز مجردة ومعاني مجالھا الوحید ھو التصور العقلي الخالص كما ھو 

ھل المفاھیم الریاضیة ذات صلة مباشرة :معترف بھ؛ األمر الذي یستدعي منا إعادة طرح السؤال التالي

  عود في حقیقتھا كصناعة مجّردة إلى العقل الصرف ؟ بالتجربة الحسیة أم ت

  

  .محاولة حل المشكلة : التحلیل 

أصل " مل. ستیوارت.ج " و " ھیومدفید " و " لوكجون " ترجع النزعة التجریبیة وعلى رأسھا      

كلھا واردة ولكون معارفنا .المفاھیم الریاضیة إلى التجربة الحسیة نتیجة اعتمادھا على عامل الحس وحده

كل معارفنا العقلیة ھي صدى إلدراكاتنا من العالم الواقعي الذي ھو مصدر المعرفة؛ فإنھ بالمقابل تكون 

الحّسیة، وبالتالي فال وجود في نظرھم ألفكار قبلیة مستقلة عما تمّده لنا التجربة من خبرة وممارسة تزیدنا 

نّھم یستدلون بالطفل الصغیر الذي یدرك العدد مثال، معرفة أكثر بالمحیط الذي حولنا، ومثالھم في ذلك، أ

وفي ھذا السیاق . كصفة لألشیاء، وأّن الرجل البدائي یستخدم أثناء العد العیدان أو أصابع الیدین وغیرھا

إّن {{ :ویقول آخر. }}ال یوجد شيء في الذھن، ما لم یوجد من قبل في التجربة{{ :یقول جون لوك

ھي من األفكار المركبة، لیست سوى مدركات بسیطة ھي عبارة عن تعمیمات، القضایا الریاضیة التي

  .  }}مصدرھا التجربة

والدلیل على أن نشأة المفاھیم الریاضیة كانت حسیة أي مستمدة من معطیات الواقع الملموس ھو ما      

؛ )االرتفاع –العرض –الطول( یذكره لنا التاریخ عن الھندسة اإلقلیدیة التي انطلقت من تعریف المكان 

رؤیة ( والمثلث ) رؤیة استقامة الشجر ( والخط المستقیم ) مصدرھا رؤیة القمر ( وكذلك رسم الدائرة 

؛ فكل األشكال الھندسیة المستنبطة من رؤیة األشیاء الملموسة ھي التي كانت محل )صورة الجبل 

  .ھمھا العقل البشري بسھولة تجریدھا وصیاغتھا على شكل رموز ذات معاني واضحة مرنة یف
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لكن ما نعرفھ عن طابع المفاھیم الریاضیة أنھا لم تبق دوما مرتبطة بعالم األشیاء المادیة، بل تحولت       

إلى صناعة مجردة تعتمد على الكم التقدیري مما جعلھا تتمیز بالمرونة والدقة في النتائج لم تشھده العلوم 

لنزعة العقلیة وفي مقدمتھم أفالطون ودیكارت المعرفة الیقینیة إلى األخرى؛ وإلى ھنا یرجع أنصار ا

االستدالل العقلي الخالص دون الحاجة إلى أي معطى حّسي مادي، وبالتالي كل ما یصدر من أحكام العقل 

من قضایا، تعّد ضروریة ومھمة للفكر البشري، ولعل المفاھیم الریاضیة ھي من جملة  المواضیع الكمیة 

ففي العقل . ة، التي یستنبطھا العقل من مبادئھ األولیة دون الرجوع إلى األشیاء المادیة الحّسیة المجّرد

توجد مبادئ قبلیة سابقة للتجربة، تستعمل كأداة للحصول على المعرفة الحقة التي تأخذ طابع الیقین والدقة 

  .من حیث النتائج 

صف بخصائص تنفرد بھا وحدھا دون غیرھا من المفاھیم فالمفاھیم الریاضیة التي یراھا العقلیون، تتّ       

وتعلیل ذلك أننا نرى . العلمیة؛ كأن تكون مستقلة تماما عن اإلدراك الحّسي القائم على التجربة الواقعیة

المكان الھندسي والخط المستقیم ومفاھیم العدد والالنھائي واألكبر واألصغر وغیرھا، تدّل داللة : منھا

ا غیر مستمدة من المالحظة الحّسیّة، بل صدرت من العقل وحده ومن نتاجھ اإلبداعي في قاطعة على أنھ

من الحصول على نتائج باھرة في حقل المعرفة العلمیة -العقل –صیغة فروض وأنساق ریاضیة مكنتھ 

  .دون منازع

الحسي؛ تمت وفق وللجمع بین النقیضین نقول بأن قضیة إرجاع أصل المفاھیم الریاضیة إلى الواقع     

مراحل تطورھا؛ حیث كانت انطالقتھا األولى من اعتمادھا المباشر على األشیاء المادیة المحسوسة 

كموضوع لھا قبل أن تصبح على ما ھي علیھ الیوم؛ أي ذات طبیعة عقلیة موضوعھا الكم المجّرد، ومثال 

حول منشأ جورج سارطونصریح ولنا شاھد أیضا في ت. ذلك علم الھندسة التي تجمع بین الموضوعین

لم یدرك العقل مفاھیم الریاضیات في األصل إال من جھة ما ھي ملتبسة << :المفاھیم الریاضیة فیقول

باللواحق المادیة، ولكنّھ انتزعھا بعد ذلك من مادتھا وجّردھا من لواحقھا حتى أصبحت مفاھیم عقلیة 

  . >>لھامحضة بعیدة عن األمور المحسوسة التي كانت مالبسة

الریاضیة كانت في الماضي تعتمد التجریب، وكانت خاضعة لتأثیرات حسیة، معنى ذلك أن المفاھیم      

كالعد بواسطة الحصى في العصور البدائیة ، ثم تجّردت فأصبحت علما عقلیا قائما بذاتھ مستغنیا بذلك 

دفعة واحدة، وأّن فعل التجرید أوجدتھ لم تنشأ وبالتالي فالمفاھیم الریاضیة . على كل ما ھو محسوس مادي

عوامل موضوعیة حّسیة، ونظرا لكونھا صناعة مجّردة فإّن تاریخھا یخبرنا بانصرافھا عن المحسوس 

  .ومتّجھة نحو اإلغراق في التجرید أكثر فأكثر 

  .حل المشكلة : الخاتمة 

منشأ المفاھیم الریاضیة ؛ إال أننا في األخیر؛ نقول بأنھ من الصعب علینا الحكم بالتحدید على أصل       

نقر بأنھا كانت ذات مصدر تجریبي حسي ثم عبر مراحل تاریخیة متطورة تحولت ھاتھ المفاھیم إلى 

صناعة مجردة تعتمد الكم التقدیري كمعیار أساسي لھا في الحقل المعرفي، مستغنیة بذلك عن عوارض 
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تمثل النموذج الصحیح لبلوغ الدقة والیقین؛ بل العالم الخارجي؛ ومن جھة أخرى نعترف بأنھا أصبحت

تعد في عصرنا الحالي اآللة الضروریة لجمیع العلوم األخرى، بحكم أنھا استطاعت أن تفرض نفسھا 

كضرورة منطقیة لكل بحث علمي دقیق؛ فھي معرفة قطعیة ویقینیة في منھجھا ونتائجھا في كل زمان 

  . ومكان

  ــــــــــــــــــــــــ

  

  : لموضوع الثاني ا

إن اآلخر لیس شرطا لوجودي فقط؛ بل ھو أیضا شرط للمعرفة << :یقول جان بول سارتر -

  .  >>أكونھا عن نفسي التي 

  دافع عن ھذه األطروحة ؟-          

  

  .الطریقة استقصائیة بالوضع 

  

  .طرح المشكلة : المقدمة 

سارتر خصوصا عنایة كبیرة بمسألة الوجود عنیت الفلسفة الوجودیة عموما؛ وفلسفة جون بول     

اإلنساني السیما فیما یتعلق بحاجة اإلنسان إلثبات وجوده الواقعي عن طریق الرجوع إلى أعماق ذاتھ 

المدركة، غرضھ في ذلك ھو حصول التوافق بین عالمھ الداخلي وعالمھ الخارجي وما یحیط بھ من 

تتطلب وجود عالقة شرطیة بین )  " مSartre)"1905-1984-سارتر" مدركات؛ وھذه المعادلة حسب 

وجود اآلخر كشرط ضروري إلثبات معرفة الذات الذات واآلخر؛ بحیث تكون مبنیة على أساس 

كیف یحّدد الغیر شعور الذات اإلنسانیة : ؛ أو بمعنى آخراإلنسانیة باإلضافة إلى معرفتھا لنفسھا

  مة التي تجعلنا ندافع عن أطروحتھ ؟ بذاتھا حسب سارتر ؟ وما ھي المبررات الالز

  

  .محاولة حل المشكلة : التحلیل 

قبل الشروع في تحدید طبیعة العالقة الموجودة بین الذات اإلنسانیة وغیرھا من الذوات كما        

یتصورھا سارتر؛ علینا في البدایة التعرف على طبیعة ھذه الذات وأھم ممیزاتھا التي تجعلھا ذاتا واعیة 

تحدید معنى الوجود الذي یعنیھ نسق وبالمقابل علینا كذلك . ا یحیط بھا من مدركات العالم الخارجيبم

سارتر الفكري الفلسفي؛ والمقصود منھ الوجود اإلنساني الذي یشعر بھ كّل واحد منّا في عالمھ الداخلي، 

ھو تجاوز مستمر لما ھو علیھ ومن ممیّزاتھ أنھ لیس وضعا نھائیا وال ساكنا، وإنما. ویحیاه بكل جوارحھ 
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كّل واحد منّا؛ فھو بھذا المعنى، یمثل المشكلة األساسیة األولى في توجھ اھتمامات اإلنسان نحو التفكیر في 

ذاتھ عوض البحث في ثنایا العالم الخارجي، من أجل ذلك تطرح عدة تساؤالت متكررة ومقلقة أحیانا حول 

  . ونتقریر مصیره قبل أن یكون ومع من سیك

" فالتفكیر في ذات اإلنسان كونھا جوھرا قائما بذاتھ، ثابتا ال یتغیّر على خالف معنى اآلخر أو الغیر     

  .الذي یشیر إلى ما كان موجودا خارج الذات المدركة ومغایرا لھا ومستقال عنھا " الالأنا 

عن طریق معرفة ماھیتھا، أو ومن ھذا المنطلق؛ إما أن تتعرف الذات على ذاتھا بذاتھا داخلیا،       

تتعّرف على ذاتھا من خالل نظرة الغیر لھا من الخارج كانعكاس السلوك أثناء تعایشھا مع باقي الذوات 

  . اإلنسانیة األخرى 

یكون من الضروري أن نثبت وجودنا بشعور غیرنا لنا كمرآة عاكسة لكل أفعالنا؛ " سارتر"فحسب      

العالقة التي تربط الذات المدركة مع غیرھا من الذوات، حتى نفھم بأن بعد ھذا علینا أن نتعرف على

بالوعي لھ كموضوع لھا عن طریق القدرة على التفاعل ،اآلخر ھو الذي یشارك الذات في معرفة وجودھا

.مع حدس وجود ذاتھا داخلیا من جھة، ووجود اآلخر والعالم الخارجي من جھة أخرى

تتعّرف على نفسھا وتعیھا بوضوح دون واسطة، ألنھا قد تملك إرادة قویة تتجلى ألن الذات بإمكانھا أن    

في صفة الفردانیة التي تمیزھا عن اآلخر، في عالقة تقابل أو مغایرة أو مقارنة؛ لتنتھي بعدھا إلى تمیّز 

  . ھویتھا عنھ بخاصیة الشعور الذي بھ تدرك كل ذات حقیقة وجودھا في ھذا العالم

بالضرورة، << :صراحة" سارتر"ید بأن الذات ال وجود لھا إالّ في عالقتھا مع الغیر، یقول وللتأك     

إنّي في حاجة إلى وساطة الغیر ألكون ما أنا << :؛ ثم یقول>>، أحتاج إلى غیري من أجل معرفة ذاتي

فلسفة سارتر فالحاجة الملحة إلى وجود اآلخر كوساطة إلثبات الذات اإلنسانیة وفق ما تملیھ .>>علیھ 

تعتبر ضرورة منطقیة للرجوع إلى أعماق النفس الدفینة في جمیع أحوالھا، بعیدا عن تأثیر العالم 

الخارجي؛ ومن ثم كان المعیار لتقریر مصیر الذات وجودھا في ھذا العالم یكون من الشعور الداخلي 

الحرة الفاعلة التي تختار ولیس الواقع أو الوجود المادي الخارجي الذي سیظل خاضعا إلرادة الذات

مصیرھا بنفسھا؛ و من ھنا، نفھم لماذا انتقدت الفلسفة الوجودیة التفكیر البراغماتي الواقعي، ولماذا یجب 

أن نبحث عن المعرفة الصحیحة في أعماق النفس اإلنسانیة التي تجعلنا نحیا الوجود والتفكیر فیھ، وھكذا 

  .  نا لذاتھا والعیش معھا تكون الحقیقة منحصرة في استبطان ذوات

نفھم من ھذا أّن اإلنسان، ھو الكائن الوحید الذي یحّس بالوجود الحقیقي مّما یجعلھ یتمّرد على قوانین      

األشیاء، كونھ یعیش وجوده من أعماقھ بوعي جاھز، وعلى الرغم من حریة اختیار أفعالھ، یشعره بضعفھ 

رغباتھ الممكنة لوحده، فھو یعیش بغیره ولغیره على حد تعبیر أمام فھم اآلخرین، وبعجزه عن تحقیق كلّ 

  " . سارتر " 
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  .حّل المشكلة : الخاتمة 

بحكم أن اإلنسان كذات ، صحیحة یمكن الدفاع عنھا وتبنیھا " سارتر " نقول بأن أطروحة ، في األخیر     

معرفتین متماثلتین؛ أحدھما معرفة یدرك تماما بأّن شعوره بذاتھ متوقف على، واعیة بمخاطر ھذا الوجود

ولكي تتم عملیة إدراك . ومعرفتھا بغیرھا لذاتھا من الخارج كمرآة عاكسة لھا،الذات لذاتھا من الداخل

، ككل البد من االنطالق من معرفة أعماق الذات أوال ثم معرفة العالم الخارجي ثانیا،العالم الخارجي

ھذه الذات وغیرھا من الذوات عن طریق الوعي بالمماثلة بشرط أن یكون ھناك تواصال قویا بین 

بحثا عن التغیّر الذاتي " خارج ذاتھ " واإلحساس المشترك لعنصر الوجود؛ ألّن ھذا الشعور یتّجھ نحو 

مفاده الدعوة الفّعالة للمساھمة في توفیر أسباب السعادة للكائن البشري في ھذه الحیاة مھما ، وتغیّر العالم

  . ؤه دون تمییز أو تحقیر أو إجحافكان انتما

  

  ــــــــــــــــــــــــ

  ): النص ( الموضوع الثالث 

  .طرح المشكلة : المقدمة 

أثیرت في اآلونة األخیرة من العصر الحدیث والمعاصر قیمة الفلسفة ومكانتھا بین باقي العلوم       

ة من موضوع تدرسھ بعد استقالل العلوم األخرى؛ فكان النقاش والجدال قویا حول ما إذا بقي للفلسف

الفلسفة " المأخوذ من كتابھ " برتراند راسل" والنص الذي أمامنا للعالم اإلنجلیزي والریاضي .عنھا

:یعالج لنا قضیة عالقة الفلسفة بمختلف العلوم األخرى، ونحن بدورنا نطرح السؤال التالي" بنظرة علمیة 

  ونحن نعیش تطور العلم والتكنولوجیا في حیاتنا الراھنة؟ " راسل " ر فیما تكمن أھمیة الفلسفة في نظ

  .محاولة حل المشكلة : التحلیل 

بعد استقالل جل العلوم عن الفلسفة وإعالن انفصالھا عنھا في مطلع العصر الحدیث؛ وعلى رأسھم       

مع اختیارھا المنھج القویم الذي علم الریاضیات؛ نتیجة إیجادھا موضوعا مناسبا لھا قید الدراسة والبحث، 

أوصلھا إلى الدقة والموضوعیة والیقین؛ بینما بقیت الفلسفة حبیسة منھجھا القدیم العقیم، فلم یبق لھا سوى 

موضوع المیتافیزیقا والمنطق الصوري، لذلك كانت القضیة المطروحة بین العلماء حول أھمیة الفلسفة 

لتجریبیة مقابل تخلف الفلسفة عن الركب بعد أن كانت تلقب بأم العلوم ومكانتھا أمام  تقدم مختلف العلوم ا

  . جمیعا

وفي ھذا النص یحاول راسل إعادة االعتبار للفلسفة وما لھا من قیمة ومكانة ، حتى وإن أحرزت     

البشریة من التطور التكنولوجي في الوسائل المیسرة ألسباب الحیاة؛ بحیث یمكن أن یتخذه البعض مبررا
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رفضا مطلقا ویعتبره خطأ فادحا وإجحافا في حق " راسل " وھذا ما یرفضھ . للتقلیل من شأن الفلسفة 

  .     التفكیر الفلسفي المتمیز الذي رافق اإلنسان منذ أن وجد على وجھ ھذه المعمورة 

تمراریة في كونھا تشد یقظتنا الفكریة بنوع من الفضول واالس" راسل "تكمن أھمیة الفلسفة في نظر     

طرح تساؤالت تخص مصیرنا في ھذه الوجود، ومن جملتھا ھناك ما یتعلق ببعض القضایا الخطیرة التي 

وكأن التطور الحاصل في شتى المیادین یزید من تعقد . تتجدد من عصر آلخر حسب ظروف الحیاة

وسائل التكنولوجیة األمور أكثر فأكثر؛ والدلیل في ذلك ھو عجز العلم عن معالجتھا مع أنھ یملك ال

بل وھناك بعض ما وصل . المتطورة، واألمثلة كثیرة لبعض األمراض المزمنة التي تبحث عن حلول لھا

إلیھ العلم من یقین علمي ال یتطرق إلیھ أي شك؛ سرعان ما اكتشف أمره أنھ كان على خطأ فادح بفضل 

صة ؛ باستطاعتھا أن تساعد العلم على بلوغ الفلسفة التي تقودنا دوما نحو معرفة األشیاء بنظرة نقدیة فاح

  .الحقیقة العلمیة 

ومن ھنا كان للفلسفة الدور الفعال في نظر صاحب النص على فھم العالم الخارجي، لكن بالتفكیر       

السلیم والممیز دون التسرع  في تصدیق الحقائق العلمیة المعلن عنھا، وإنما یستلزم ذلك وقتا طویال 

  .  متجددة في كل فترة زمنیة حتى تكون الحقیقة أشمل، وھذا ھو ھدف الفلسفة المنشود ووسائل تقنیة

ولتوضیح الفكرة أكثر،  كان على صاحب النص تقدیم حجج وبراھین مقنعة، تدل داللة قاطعة على      

لحجج التي أھمیة الفلسفة ومكانتھا في كل زمان ومكان، مھما بلغ اإلنسان تطوره الملحوظ؛ فكان من بین ا

اعتمدھا، أنھ قام بعقد مقارنة بین الفلسفة والعلم من أجل تبیان أن الفلسفة حاضرة في كل القضایا التي 

. عجز عن حلھا العلم، على الرغم من امتالكھ للوسائل الالزمة التي تعین اإلنسان على إدارة شؤونھ العامة

لوقت، بحكم أن العلم لم یجب عن كل التساؤالت وھذه الحجة عقلیة كما یمكنھا أن تكون منطقیة في نفس ا

التي طرحھا اإلنسان؛ بل ھناك بعض الحقائق العلمیة التي بلغت درجة الیقین،  تبین أمرھا أنھا لم تعد 

كذلك، والفضل في ذلك كلھ یعود لدور الفلسفة التي تحولت إلى دراسة نقدیة لكل ما توصل إلیھ العلم 

  .  ا ضروریة للتأكد من الیقین العلمي الحاصلالمعاصر؛ فكانت الحاجة إلیھ

بناء على الحجة المقدمة التي تثبت أھمیة الفلسفة ودورھا في تنشیط التفكیر اإلنساني عموما؛ فإننا ال      

ننكر ھدف الفلسفة الذي سیظل قائما دوما، وھو الوصول بفكر اإلنسان إلى منتھى الحقیقة ، وذلك على 

من نتائج باھرة مع نعت الفلسفة بالتخلف ومحاولة تھمیشھا بمبررات واھیة؛ إال أننا الرغم ما حققھ العلم 

سنحاول بدورنا اإلنصاف في القضیة المطروحة ،وھي أن صاحب النص من غیر المعقول أن یحاول 

ي إعادة االعتبار لقیمة الفلسفة ، في الوقت الذي ینقص فیھ من شأن العلم، الذي برھن ھو اآلخر جدارتھ ف

التكفل بمشاغل اإلنسان الحیاتیة؛ فھو الذي وفر لھ كل الوسائل التي أراحت كاھلھ وقلصت من أتعابھ 

ویسرت لھ من ظروفھ القاسیة على مر السنین؛ من صناعة وزراعة وتجارة ونقل ومواصالت ،وغیرھا 

  . من اإلیجابیات التي غیرت حیاتھ إلى أحسن األحوال وأفضلھا 
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  .كلة حل المش: الخاتمة 

یمكن القول في األخیر؛ أّن تفكیر اإلنسان في حاجة إلى تفلسف دائم حتى ینعم بحیاة أفضل؛ وألن أھمیة     

الفلسفة تكمن في وقوفھا إلى جانب العلم في معالجة معظم القضایا التي تعترضھ في حیاتھ الیومیة، فتلك 

ة تفكیر اإلنسان في البحث عن حلول ھي الرسالة التي تھدف الفلسفة تحقیقھا ،وھي ضمان استمراری

لمشاكلھ ،تارة بالتأمل والتدبر في وصفھا؛ وتارة أخرى بالتطبیقات العملیة ، أي باستخدام أرقى ما توصل 

إلیھ من وسائل وإمكانیات مادیة تؤھلھ ألن یكون سیدا في ھذا الوجود دون منازع ؛ وربما ھذا ما قصده 

  .    راسل من خاللھ نصھ ھذا فحسب
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  :مجموعة من األسئلة المقترحة 

  ــــــــــــــــــــــ

  

، >>إدراكنا لألشیاء الخارجیة تستند إلى اإلحساس<<:إذا افترضنا األطروحة القائلة-/1

  أطروحة صحیحة، وتقّرر لدیك الّرد علیھا ، فما عساك أن تصنع ؟

، أطروحة >>س أدنى قیمة من اإلدراكاإلحسا<< :إذا افترضنا األطروحة القائلة-/2

  فاسدة، وتقّرر لدیك الدفاع عنھا، فما عساك أن تصنع ؟

اإلدراك الحّسي ناتج عن انتظام << :إذا كنت أمام موقفین متعارضین، یقول أحدھما-/3

، >>اإلدراك یتعلق بمعرفة وصفیة شعوریة<< :، ویقول ثانیھما>>األشیاء في المجال

  أن تفصل في األمر، فما عساك أن تصنع ؟ودفعك القرار إلى

  إلى أّي مدى یختلف اللسان عن اللغة ؟  -/4

  ھل ھناك تالزم بین الكلمات واألشیاء ؟-/5

یستوقفك شخص في الشارع ویسألك عن مكان ما یرید منك أن ترشده إلیھ لكنھ (( -/6

غریبة ال تعني شیئا یتحّدث معك بلغة ال تعرفھا، فتسمع منھ كلمات ھي عبارة عن أصوات 

بالنسبة إلیك، وعندما تحاول إخباره تدرك قصوراإلیماءات، فتحاول أن توّضحھا بكلمات من 

ما ھو )) . لغتك، فتالحظ حیرتھ واستغرابھ، ألنھ مثلك یسمع صوتا لكنّھ ال یفھم منھ شیئا 

  السبیل للخروج من ھذه الوضعیة ؟ 

  ھل الذاكرة مادیة فحسب ؟-/7

د یمكن اعتبار التذكر بمثابة إعادة بناء ما ھو ماض من أجل التكیف مع ما ھو إلى أي ح-/8

  راھن؟

  ما الذي یثبت أن التخیّل یساھم في كّل مراحل اإلبداع اإلنساني ؟-/9

  ھل من عالقة بین العادة واإلرادة ؟- /10

  ول ؟ھذا القحلّل، >اإلنسان دمیة یحّرك خیوطھا المجتمع<":دور كایم"یقول - /11

  " .قیل منتھى العدل منتھى الظلم : " أثبت صحة األطروحة القائلة - /12

  ھل یجب أن یكون الحاكم فاضال ؟   حلّل ھذا القول وناقشھ ؟- /13
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ھل تشاطر ھذا .>>من ال یشتغل، فھو إّمـا لص أو متسـّول<< :راسل. بیقول- /14

  ؟الرأي

     .>لنكتسبھا ما ھي إالّ مجّرد جواب عن سؤاأّن كّل معرفة إكتسبناھا أو سوف <<:یقال- /15

  ما رأیك ؟

  سؤال مشكلة ؟ل كلّ ـھ- /16

  .>>الوجود یسبق الماھیة << : أثبت صحة األطروحة القائلة   - /17

  ؟ھل معرفة الذات اإلنسانیة تتأّسس على التناقض أم على التواصل مع الغیر- /18

  . >>علینا مواجھة العنف بالعنف << :فنّد بالبرھان األطروحة القائلة  -/19

  ھل معیار الحقیقة ھو الوضوح أم المنفعة ؟- /20

  .ب قارن بین المالحظ والمجرّ - /21

إّن سّر تأّخر البیولوجیا یعود إلى خصوصیات المادة : " أثبت صحة األطروحة القائلة- /22

  ".الحیّة 

  تثبت صحة ھذه األطروحة ؟، كیف " كلّما ازددنا تقّدمـا ازددنا توّحشا " قیل - /23

  ، ما رأیك ؟>>ال علم دون تجریب : قیل- /24

  بیّن كیف وضوح الحقیقة یتجلّى في انطباقھا مع الواقع ؟- /25

التجریب دون فكرة سابقة غیر ممكن، ألنّھ سیجعل كّل تجربة << :ھل صحیح أنّ - /26

  ؟ >>عقیمة 

  ن حّریتھ ؟ھل انخراط الفرد في الحیاة االجتماعیة تحّد م- /27

  ھل یقول وھًما من یقول أنّھ سیّد نفسھ ؟- /28

  ھل العولمة تؤّدي إلى تھدیم القیم وإزالة خصائص الشعوب ؟- /29

  ھل من العـدل أن نلغي الفروق بین الناس ؟- /30

  ؟" إعطاء كّل ذي حق حقّھ " ھل العدالة تقتصرعلى تحقیق عبارة - /31

  یبدو في نظرك أنسب لتحقیق العدالة االجتماعیة ؟ما ھو النظام االقتصادي الذي- /32

  ، مارأیك ؟>> الرأسمالیة استالب << : یقول ماركس - /33

  ھل أنت أصیل أم معاصر؟- /34

  .>>الحقیقة نسبیة << : أثبت صحة األطروحة القائلة- /35
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ألنّھالعقل ھو الوحید الذي یصمد أمام قوة الشّك،<< : أثبت صحة األطروحة القائلة- /36

  .>> یشّكل الحجر الصلب لبناء المعرفة 

أّن الفرض ھو نقطة االنطالق الضروریة لكل << :إذا افترضنا أّن األطروحة القائلة- /37

  أطروحة فاسدة، وتقّرر لدیك الدفاع عنھا وتبنّیھا، فما عساك أن تصنع؟>> استدالل تجریبي

  ر كاف لضمان تطابق الفكر مع نفسھ؟ھل التصوّ - /38

  ھل یمكن للحكم أن یسبق التصّور ؟- /39

  ما عالقة المنطق باللغة ؟- /40

  ما عالقة المنطق بالریاضیات ؟- /41

  االستغناء عن المصادرات؟ھل یمكن- /42

  ؟لماذا یشّكل العلم مصدر خیر و شر في آن واحد- /43

بال علم عقلي؟ ) هللا ( ھل یكون الوصول إلى عرفان المطلق - /44

  ؟ ذاتیة، وأبعادھا موضوعیةالجمالیة ذوقیة التجربة التثبت كیف- /45

كیف یستطیع الفنان إدراك الجمال المثالي والمتصّوف إدراك الكشف الّرباني، وكالھما - /46

ر، وتحاصره حدود الزمان والمكان ؟ یعیش في عالم التغیّ 

  ؟الواقعھل التفكیر الفلسفي الصحیح ھو الذي تتطابق فیھ النتائج مع - /47

  ؟>>الواقع ھو معیار الحقیقة << :كیف ترّد على األطروحة القائلة- /48

  .العقالنیة والبراغماتیة قارن بین - /49

  ھل اإلنسان حّر ألنھ مسؤول ؟- /50

  كیف یثبت اإلنسان وجود ذاتھ ؟- /51

  ھل التسامح ضعف ؟- /52

  أمام تحّدیات العولمة ؟ كیف یمكننا تصّور بقاء األمم بثقافاتھا المتنوعة،- /53

  لماذا نتخّوف من العولمة ؟- /54

  كیف نستفید من العولمة ؟- /55

البدیل الذي یزیل الفراغ الروحي لدى اإلنسان المعاصر ینحصر في " إذا افترضنا أّن - /56

  ، فكیف تبّرر لنا ذلك؟ "وصف الشعور وتحلیالتھ 

  التي طرحھا اإلنسان ؟ھل استطاع العلم أن یجیب عن كّل األسئلة- /57
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  .>>سأكون عندما ال أكون << : القائلة " سارتر " برھن على صحة أطروحة - /58

، كیف یفّسرھا وجود صراع ومخاطرةیرى ھیجل أّن عالقة األنا باآلخر عالقة تناقض- /59

  ؟ھذه الطروحة وتبطلھا ترّد على 

  ؟>>ھناك حقیقة واحدة<< : األطروحة القائلةكیف تثبت - /60

  

  ــــــــــــــ

ل في النھایة للتوصّ فقط في مناقشة ھذه األسئلة والنفسیة اختبر قدراتك العقلیة :المطلوب 

ّرن على مفالمتلنفس؛إلى إبداع طریقة لحلّھا وفق ما تستوعبھ مخیّلتك بعیدا عن اإلعجاب با

فیزیح عن نفسھ یكون قد حقّق درجة من الوعيمعالجة األسئلة على انفراد أو في جماعة 

مخاوف التحلیل وكتابة المقال الفلسفي على أكمل وجھ، ولك بعد ذلك أن تقیس مدى نقصك 

ثم البحث عن ،لتعامل مع مضمون المادة والتركیز على السؤال المطروحواحتیاجاتك ل

الكیفیة أو الصیغة التي تراھا مناسبة للحّل، ولك التحیّة إذا اعترفت بضعفك وعجزك 

  .عرف عیوبھ فسترھا ، ورحم هللا امرؤ قبل فوات اآلوان فتداركتھ
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  نصائح تساعدك على النجـــاح

  

*****  

إلیك عزیزي التلمیذ المقبل على صناعة مصیرك بنفسك وأنت تواجھ امتحان البكالوریا بمعنویات      

موضع آخر یعّد الذي یرید الرحیل إلى فال تغتّر، أو بمعنویات یائسة، فال تنقص من شأنك، واعلم أّن عالیة

تحمل الزاد لذلك، ویتأھّب للمسیر وھو یملك عزیمة األسود ویقین الطیر بحصول الرزق، فكیف بك وأنت 

  .للبشریة في المستقبل القریبفي قلبك اإلیمان با وفي فكرك علما نافعا 

المرور إلى ضفة النجاح ة التي ستعینك على قبل وأثناء االمتحان وبعده اتباع الوصایا الخالدعلیك إذن؛   

  : وھي على الترتیب كما یلي ، بإذن هللا تعالىوالتفّوق 

***  

من المراجعة والتي من شأنھا أن تكسبك یجب النوم مبكرا بعد الجھد الذي بذلتھ في المراحل األخیرة -/1

  .لنھوض عند الصباحافي والتعب فتتثاقل رھاق ى ال یصیبك اإلنفاس حتّ القوة واسترجاع األ

ترنیم األدعیة المأثورة الخاصة بالنوم، وال ن الذكر والتسبیح وعولسانك ال ینقطع على وضوء تنام -/2

  .یعلم سّرك ونجواك، فال تفقد الثقة بھ، فكن مع هللا یكون معك إلیھتضّرع الذي تتنسى أّن 

ك أمل في التوفیق والثبات وكلّ عاء الدُّ من ي صالة الصبح وأنت تكثرعند االستیقاظ في الصباح، تصلّ -/3

  .فطورثم تنطلق إلى مركز االمتحان الوبعدھا تتناول ،من الرحمن الرحیم

، وأنت سراف في الكالم الفارغفیھ دون إأثناء دخولك إلى المركز تتوّجھ إلى المكان الذي ستجلس -/4

ي لِ حْ رَ اشْ بِّ رَ << :بعض األدعیة منھار ، لكن علیك أن تتذكّ وبشوش السریرةمتفائل ومنشرح الصدر 

ھُ تَ لْ عَ ا جَ مَ الَّ إِ لَ ھْ سَ الَ مَّ ھُ اللَّ << :، ثم ترّدد >>يلِ وْ قَ ھُ قَ فْ ي یَ انِ سَ لِ نْ مِ ةَ دَ قْ عُ لْ لُ احْ ي، وَ رِ مْ ي أَ لِ رْ سِّ یَ ي وَ رِ دْ صَ 

وإن شئت تقرأ بعض . >>ینَ مِ احِ لرَّ اْ مَ حَ رْ ا أَ ي یَ رِ مْ ي أَ لِ لْ ھِّ سَ ، فَ الَ ھْ سَ نَ زَ حَ لْ اَ ل عَ جْ أ تَ شَ تَ نْ إِ تَ نْ أَ ، وَ الَ ھْ سَ 

  ).الفلق، الناس اإلخالص، الكافرون،(سورة الفاتحة مع القواقل : اآلیات القرآنیة ، مثل 

سیة والعقلیة جّراء ما ستجده من بات في مكانك، وضبط انفعاالتك النف، علیك الثّ استالمك لألسئلةأثناء -/5

" .، بل كن ھادئا و في رویّة ورزانة، وال یقلقك ھمس  الزمالءألّول وھلةروحصعوبة في السؤال المط

  .، فھذا الیوم یومك یا عزیزي التلمیذ"فعند االمتحان یكرم المرء وال یھان

ى تعرف المطلوب منك، ثم بادر باإلجابة ات دون اكتراث، حتّ ة مرّ یجب علیك قراءة الموضوع عدّ -/6

  .با لإلجابة علیھ، ودع بقیة األسئلة إلى حین تستجمع المعلومات الكافیة لذلكعن السؤال الذي تراه مناس
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وھذا ". فھم السؤال ھو نصف الجواب كما یقال" ، واعلم أّن منكیجب التركیز على المطلوب-/7

ستضیع منك الفرصة السانحة لكسب الوقت لصالحك، وأنت على تحذیرا لعدم الخروج عن الموضوع وإالّ 

  .مةباإلجابة المقدّ ثقة تامة

ى تتأّكد مرة حتّ الحذر من الشكوك التي تراودك والتي ستعّكر صفوك، بل أقبل على المراجعة في كلّ -/8

  .ونظام إتقانإن كانت ھناك نقائص أو أخطاء، وھكذا دوالیك إلى أن تكمل عملك في 

اإلجابة ورقةة من وقتك لتنظیم ، مع إعطاء مھلجیدابعد اإلجابة عن مجمل األسئلة، تعید مراجعتھا-/9

صحیحة ومنظّمة، وسلیمة من كّل األخطاء الفادحة، وبعدھا ، ألنّك تكتب على المسّودة قبل نقلھا األصلیة

  .تقرأ الورقة في اطمئنان وبھدوء قبل تسلیمھا 

طالع على من مركز االمتحان متوّجھا إلى البیت لتناول وجبة الغذاء، ال تلزم نفسك لالبعد الخروج -/10

وال تستمع لحدیث زمالئك حول استفساراتھم لطریقة التعامل مع الموضوع، ،اإلجابة الجزئیة التي قّدمتھا

  .حاسمةالجوالت المن ى لك فیما تبقّ ، الروحیةى ال تفقد معنویاتكحتّ وذلك 

ة التي قّدمتھا دون قدر استطاعتك، وأنت واثق من اإلجابب، تكون قد أّدیت واجبك بعد إنھاء االمتحان-/11

أنّك قطعت شوطا كبیرا كان في صالحك إن كنت تحسن الظّن في إحداث أّي حرج أو اضطراب، واعلم 

المیل ة دون تحنمالمبین المواد توازن إحالل الخالقك على تحویل إخفاقك إلى نجاح إذا عملت على قدرة 

جاد یتقن كّل المواد ویعطیھا حقّھا في وقت إلى الرئیسیة وإھمال الثانویة، وھذا غیر صحیح ، فالتلمیذ ال

  .امتیازدرجة نجاحھ بتحقیق اإلجابة حتى یعلو رصیده من النقاط التي تكون كفیلة ب

، وھذا ما ال ینبغي على المؤمن الفوز أو اإلخفاقھا أنت أجریت االمتحان، واآلن یساورك ھاجس - /12

حیاة تلمیذ شّب جھد ومثابرة في ثمرةھو تحقیق النجاح قصدأن یفّكر فیھ، ألّن اجتیاز امتحان البكالوریا 

جاح بتوفیق من هللا عّزوجل، فال تنسى الثناء علیھ بالحمد فإذا ما أحرزت النّ ،على االجتھاد والمواظبة

في اكرین ویزیدھم من فضلھ في ارتقاء أعلى مستوى من العلم والتشریف والشكر، فإّن هللا یجزي الشّ 

  .المحافل

بجدارة واستحقاق ال یعني بلوغ المقصد أّن اجتیاز امتحان البكالوریا علم عزیزي التلمیذ،وا- /13

ى تصل إلى الھدف الذي سطّرتھ في حیاتك، ونقصد بذلك یعتریك حتّ آخر شوطا طویال والغایة، بل أمامك 

شدوك الطریق المرحلة الجامعیة التي تتطلّب جھدا مضاعفا، فلك أن تحتّك بمن سبقوك إلى المیدان لیر

فھناك ستجد نفسك أمام مشروع بناء مستقبلك، وهللا ولّي -الحیاة الجامعیة-الصحیح أمام طرقھا الملتویة

د خطاك نحو نجاحات أخرى، واعلم أّن ویسدّ التوفیق ما دامت تستحضره في قلبك، فاحفظ هللا یحفظك، 

  .المثابر، وهللا المستعانالمالئكة تبسط جناحیھا لطالب العلم المؤمن المحتسب الصابر و
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رِ صْ نَ بِ ونَ نُ مِ ؤْ مُ لْ اَ حُ رَ فْ یَ ومَ یَ وَ <<: تحقیق النجاح في البكالوریا، فتذّكر قول هللا تعالىبعدو أخیرا،     

ھلك الذین أمن األساتذة الذین ساعدوك، ومن ، فھنیئا لك، وألف ألف مبروك وتحیّة عطرة >> َهللاِ 

بغدادي"مؤّسسة النشر ة خالصة من ك الذین رافقوك في مسیرتك، ولك تحیّ ئساندوك وقت المحنة، وزمال

داء أوى یكون لك سندا في مراجعة دروسكالتي سعت بطاقمھا التقني إلخراج ھذا العمل المتواضع حتّ " 

فيؤدد اتي لك ببلوغ السّ ھاني وأخلص تمنیّ أحّر التّ -ف الكتاب مؤلّ -، ولك منّي واجباتك على أكمل وجھ

  .اخر لوطنك الحبیبمشاریعك المستقبلیة التي تكون فیھا في أوج عطائك الزّ 

  

  .یا شباب الجزائر ، ھكذا كونوا أو ال تكونوا 

  بمثلكم تعتّز البالد وتفخرف

  

  

  

  :من إعداد                                                        

  عبد هللا بن جبار                                                              
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  :مالحظة

  

مادة الفلسفة بأحّر بعد تحقیق النجاح والفوز نتقّدم باسمنا جمیعا نحن أساتذة 

من نصیبك بجدارة أصبحتالتھاني لك، والمتمثلة في ھذه الشھادة الشرفیة التي 

  :واستحقاق

  

  

  .م 2009/ 08: السنة الدراسیة      ورات بغدادي                             ــمنش

  ))          م2009بكالوریــا فرســان ال(( :ثانویة
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  ناـفـر وعردیتقدةاھش

********  

       

............: ، من قسم): .....................ة (الطموح) ة(تحیّة تقدیر وعرفان للتلمیذ      

؛ آمال من الكریم المنّان أن ةالدراسیسنةخالل ال) ت(قّدمھعلى المجھود الذي) ا(تقدیرا لھ

سائال المولى . نحو الخیر الوافر والعلم النافع والثّراء الروحي المستدیم)ا (ینیر طریقھ

اللھم . ى الممات، و الفوز في البكالوریا بدایة الغایاتاإلخالص والثبات حتّ ) ا ( عّزوجل لھ

  .لبركاتآمین من فوق سبع سماوات با

***  

  .على مدى األزمان ** ونلت فخرا ** سمـوت قـدرا 

  **كونوا أو ال تكونوا ھكذا یا شباب الجزائر ** 

  ن كقصب الـّزان ینحنـي وال ینكسـرــك

  

  :تھنئة أستاذ مادة الفلسفة   

  .جبارعبد هللا بن:  السیّد                                                               

  

  توقیع مؤّسسة النشر  

  

         .....  
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  :كلمة ختامیة 

***  

لّحة بكلمة مالتوّجھ ، الذي تّم بعون هللا وكرمھغتنم فرصة إنھاء ھذا الكتاب ن    

قّراء تالمیذ خاصة المقبلون على اجتیاز امتحان البكالوریا، ثم باقي الإلى جمیع ال

التي من شأنھا أن أنّنا في انتظار اقتراحاتكم اضیع بھذا الجانب من الموالمھتّمین 

وفق ما یطلبھ منّا الممتحنمضمونھ فيتثري العمل المقّدم الذي نرید لھ التوّسع 

من طرق التعامل مع المادة الفلسفیة التي تعّد بالنسبة إلیھ وفي حدود ما یستوعبھ

ینا غایة السرور إذا تلقّ فيسنكون ، وبسالمالنھائیةالشبح المخیف الجتیاز المرحلة 

مستوى ألجل تحقیق الوإضافات قیّمة نحن في حاجة إلیھا أمن طرفكم استفسارات 

  .والخروج من حالة الروتین التي مّست بعض المؤلفاتمطلوبال

***  

، والعمل امیةالسّ المثل العلیا والقیّم األخالقیة وأخیرا؛ وفّق هللا الجمیع لتحقیق     

، التي كانت خیر أّمة أخرجت للناس وال تزالاألصیلةأّمتنا بالذي ینھضالنافع 

  .مة هللا وبركاتھ والسالم علیكم ورحوأستودعكم هللا الذي ال تضیع ودائعھ 

        

  ـــــــــــــــ


