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 اإلشكالیة الثانیة فلـسـفـة الـعـلــوم 

  
  
    الحقیقــة تعــریفھــا و أصنـافھـا           -

و ھناك .   من الصعوبة تعریفھا ألنھا غیر موجودة عند البعض و بالتالي غیر معینة  :تـعـریـف الحـقـیـقـة            -
  : محاوالت لتعریفھا 

  :التعریف الفلسفي  - 1

  . مطابقة التصور أو الحكم للواقع : الحقیقة ھي مطابقة الفكر للواقع ، أو ھي  –أ 

  .المطلق و الصدق المطلق كاهللا و الخیر  الحقیقة كل ما یوصف بالثبات والكمال –ب 

الحقیقة ھي موافقة النتائج للمقدمات ، أو عندما تكون النتائج ضروریة : التعریف المنطقي و الریاضي  – 2
متى كانت الحقیقة ضروریة أمكنك أن تعرف أسبابھا بإرجاعھا إلى معان و ) : (( لیبنز ( قالت  .عن المقدمات 

  )) . إلى الحقائق أألولى حقائق أبسط حتى تصل 

  : أصنـاف الحـقـیـقـة و أنـواعـھـا 

  : ھي أقصى ما یسعى الوصول إلیھ الفیلسوف بعقلھ و حدسھ :  الـحقیقة المطـلـقة - 1

عالم الروحانیات و : ھي علم و عالم العالم المعقول ، أي العالم العلوي ) :  أفالطون( الحقیقة المطلقة عند 
  ) . خ األصلیة لكل الموجودات علم النس( المثل 

الحقیقة ھو الموجود المحرك الذي ال یتحرك ، و الثابت الذي ال یتغیر و ال ) :  أرسطو( الحقیقة المطلقة عند 
  . یرى ، الكامل غیر الناقص ، السبب األول و النھائي للطبیعة ،أي اهللا 

أدني من الیقین المطلق ، أي ما یصل إلیھ  أي ھي ھي ما لھا صدق مرجح على الشك: الحقیقة النـسبیـة  - 2
أو یرجح صدقھا و أنھا دون ما ینبغي   المجتھد من نتائج تؤكد الحواس صدقھا المطلق أن العقل فقد یشكك فیھا

  .ومنھا الحقیقة العلمیة . لھا من كمال 

غیر أنھ اعترف أن . لقة مط) نیوتن ( ھي نتائج العلم من قوانین ، و الحقیقة العلمیة عند  : الحقیقة العلمیة
العلم نسبي ، و ما یدل على نسبّیتھ اتساع دائرتھ باستمرار و عدم توقف االكتشاف و بالتطور تصبح الحقائق 

  . نسبیة ) إنشتاین ( أما الحقائق العلمیة عند . التقریبیة أكثر دقة 

أن نكون مقتنعین بأننا ال نمتلك  یجب) : (( كلود برنار ( ، بل نسبیة قال   العلم لیس فیھ حقائق مطلقة     
العالقات الضروریة الموجودة بین األشیاء ، إال بوجھ تقریبي ، قلیال أو كثیرا ، و أن النظریات التي تمتلكھا ھي 

  )) . أبعد ما تمثل حقائق ثابتة 

  . معرفة تقریبیة   أن العلم الحدیث ھو في الحقیقة) : باشالر ( ویرى      

ھي شعور باللذة و الكمال الذي یلم و یستولي على المتصوف عند بلوغھ ما یعتقده : ـذوقـیـة الحـقیـقــة ال – 3
فعند المتصوفة المسلمین أن المتصوف یستمد علمھ من اهللا مباشرة بحیث تنكشف عنھ . الحقیقة المطلقة 

لھذا یسمي البعض ھذا   الحجب و تغمره األنوار القدسیة ، فیرتفع الستار بین المتصوف و اللوح المحفوظ ،
  : و ھؤالء الصوفیة أصناف . بالحدس الكشفي  الّلذيالشعور 
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، و ) الحالج : ( كـ   أن ذات اهللا حلت فیھ: ، و الحلول ) أبي زید البسطامي : ( االتحاد باهللا عن طریق الفناء كـ 
  . و ال یتم ذلك إال بمجاھدة النفس ال بعناء العقل ) . محي الدین بن عربي : ( كمن یدعي االتحاد باهللا كـ 

  ) : مـعـیــارھا : ( مـقـیـاس الـحـقـیـقــة      

  كیف تعرف الحقیقة ؟ و ما مقیاسھا ؟ 

أن الحكم الصادق یحمل بین طیاتھ معیار صدقھ ، ) : دیكارت ( یرى : مقیاس الحقیقة الوضوح و البداھة  - 1
ھل یمكن أن یكون ھناك شيء أكثر ) : (( سبینوزا  باروخ( و قال . و أن كل تصور واضح في العقل حقیقة 

دقة یصلح أن یكون معیارا للحقیقة ؟ فكما أن النور یكشف عن نفسھ و عن وضوحا و یقینا من الفكرة الصا
  )) . الظلمات فكذلك الصدق معیار نفسھ 

أن الحقیقة ھي كل ما فیھ منفعة و فائدة فالحقیقة ) : النفعیون ( یرى البرغماتیون : معیار الحقیقة المنفعة  - 2
  . تقاس بنتیجة الفعل 

من الراحة ، و   كل ما یؤدي إلى النجاح ھو حقیقي ، و أن كل ما یعطینا أكبر قسطإن ) : (( ولیم جیمس ( قال 
الصواب و الحقیقة ھو : (( و قال أیضا )) . ما ھو صالح ألفكارنا و مفید لنا بأي حال من األحوال فھو حقیقي 

  )) . الفعل المالئم للسلوك 

أن الحقیقة في الوجود اإلنساني و في ) : ھریون الظوا( یري الوجودیون : معیار الحقیقة الوجود لذاتھ  - 3
، فالوجود ) الجماد ( الفكریة و في إثبات وجوده و لیس في الموجودات األخرى ، أي الوجود لذاتھ  إنجازاتھ

  .عندھم نوعان موجود لذاتھ و ھو اإلنسان ، و موجود في ذاتھ و ھو الجماد 

  :خــصائــص الحــقیقــة المـطـلـقــة 

 – 3  أنھا مجردة أي تدرك بالعقل ال بالحواس – 2  ھا كاملة ال تحتاج إلى إضافة أو زیادة بحث و توضیحأن – 1
ھي المبدأ و  – 4 تتعلق بموضوعات ما وراء الطبیعة غالبا ألن وسیلة البحث عنھا تكون بالعقل ال بالحواس

  الحقیقة واحدة ال متعددة  – 5    الغایة في آن واحد

  :ــقیقـــة النـسـبـیة و المـطـلـقــة الـفـرق بـین الح

بینما في الحقیقة النسبیة بالحواس و و   الحقیقة المطلقة ُیبحث فیھا بالتأمل العقلي والبرھان المنطقي ، -أ 
    سائل التجربة

في الحقیقة المطلقة یسعى الفیلسوف إلى البحث عن أصل الشيء و جوھره أي في عالم ما وراء الطبیعة  –ب 
    نسبیة فتبحث في العالم الحسي عن مظھر الشيء وعالقتھ بغیره من الظواھر، أماال

الحقیقة  - د  الحقیقة المطلقة تبحث فیما یجب أن یكون ، بینما النسبیة فتبحث فیما ھو كائن و موجود  -ج 
  ) الحقیقة أفالطون بظل ( المطلقة كاملة ، بینما النسبیة فناقصة تحتاج إلى زیادة بحث وعمق أكثر وقد سماھا 

الحقیقة المطلقة ثابتة عبر الزمن ألنھا بدیھیة ال یختلف حولھا اثنان ، بینما النسبیة فتتغیر وضوحا و  - ھـ 
  .عمقا بزیادة البحث واإلثراء 

  :الحــقیقــة و الــواقــع 

أو ما یشترك جمیع  الموجودات الحسیة ، أو الوجود الفعلي لألشیاء الماثلة أمامنا ،: المعنى العام للـواقـع ھو 
  الناس في إدراكھ بالحواس

  : المعنى الـفلســفي للـواقـع 

  ھو العالم الخارجي كما تبرزه الحواس ویصدقھ العقل أي مطابقة ما في الذھن لما في الواقع الحسي - 1

  .  الموضوعي كما ھو سواءأدركناه أم لم ندركھ وجود األشیاء العیني الحسي: الواقع ھو  – 2

  یرتبطان تارة بالتقابل و تارة باإلبھام واللبس و الغموض:  ـاط الحــقیقــة بالــواقــعارتـبـ
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" جون لوك "حیث یرى ) وھذا ما یراه االتجاه التجریبي ( أي تطابق الحقیقة مع الواقع : االرتباط بالتقابل  -أ 
  .الحواس أن ما في الذھن یقابلھ ما في الواقع فالعقل ھو استنساخ للواقع عن طریق 

فالحواس حینما تنقل ) الحقیقة غیر الواقع ( ما في الذھن لیس ما ھو في الواقع   :االرتباط بااللتباس  -ب 
، لذلك تختلف أحكامنا من شخص آلخر ونختلف قالھ الغزالي و دیكارتتبدلھ فھي تخدعنا وھذا ما  الواقع إلینا 

  اآلخر یراه خطأحول الموضوع الواحد فالبعض یراه صوابا والبعض 

  :اإلنسان مشدود بین الحقیقة والواقع  :اإلنــســان بـیــن والــواقــع 

الحقیقة فردیة یصل إلیھا بعض األشخاص بعقولھم وتعمقھم في البحث دون غیرھم ، والواقع ھو لكل  –1
  الناس الشتراك الناس في الحواس وتفاوتھم في العقول

صل إلیھا إال بالمعاناة و المثابرة واإلجھاد الذھني وھو ما یتجنبھ الكسول و الحقیقة طموح و أمنیة وال ُیو - 2
  السطحي الذھن المكتفي بظل الحقیقة

تتأثر الحقیقة بالحیاة والعواطف و المعتقدات و بالعادات و الحیاة االجتماعیة وبالمعرفة العامة و الخبرات  - 3
ما ، من سلوك یمدحھ المجتمع ، و الحقیقة الفلكیة عند الناس الیومیة فمثال حقیقة الخیر ھو ما نشأ علیھ فرد 
  ھي أن الشمس ھي التي تتحرك و لیس األرض

الحقیقة تصور عقلي نتجاوز في الواقع المتغیر إلى مجال ذھني واضح نراه الغایة التي ما بعدھا نھایة  – 4
المدارك تختلف قوة و   أن سھولة رغمالواقع الحسي فھو مجال للجمیع تشترك الحواس في إدراكھ ب وغایة أما

  .ضعفا بین العالم و اإلنسان العادي
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شعبة آداب و فلسفة ، شعبة العلوم التجریبیة ، شعبة الریاضیات ، : الفئة المستھدفة 

  ، شعبة تسییر و اقتصادشعبة لغات األجنبیة ، شعبة تقني ریاضي 

  :  والكم نوعان. “ علم الكم و المقدار “ : بأنھا ) أوغست كونت ( یعرفھا        :ما ھــي الـریاضیات ؟ 
، وسمي كما منفصال لسھولة الفصل بین ) كالجبر ( و یتمثل في العدد أو ما یقوم مقامھ : كم منفصل – 1

  وحداتھ و أجزائھ 
متصال لصعوبة الفصل بین و یتمثل في األشكال الھندسیة والمكان والحركة و الزمن و سمي : كم متصل  – 2

  وحداتھ و أجزائھ

  ) :نشأة المعاني الریاضیة ( أصل المفاھیم الریاضیة 

  .بین المذھب التجریبي و المذھب العقلي . اختلف المفكرون حول مصدر المفاھیم الریاضیة 

یرون أن و من أنصاره جون لوك و دافید ھیوم و جون ستیوارت مل و   ) :الحسي (   المذھب التجریبي –أ 
أوحت بھا التجربة … و المجموعات  المفاھیم الریاضیة كالنقطة و المستقیم و األشكال الھندسیة واألعداد

أن اإلنسان یولد صفحة بیضاء و كل ما في الذھن مصدره التجربة الحسیة : یرى   و جون لوك. الحسیة 
  .الواقعیة بما في ذلك المفاھیم الریاضیة 

مستمدة من … و مجموعات  ن المعاني الریاضیة من نقطة وأشكال ھندسیة و أعدادیرى أ و جون ستیوارت مل
التجربة ، فالنجوم أوحت بفكرة النقطة و الجبال أوحت بفكرة المثلث و قرص الشمس و القمر أوحیا بفكرة 

ن الدائرة و أصابع الید أوحت بفكرة األعداد و حزم الحطب أوحت بفكرة المجموعات وسطح البحیرة الساك
  …أوحى بفكرة السطح المستوي 

و إذا حللنا ما یجري في النفس   أن كل ما في نفوسنا من أفكار أساسھ التجربة الحسیة) : دافید ھیوم ( و یرى
  ال نرى إال عناصر جزئیة مترابطة من تجاربنا الحسیة

في العقل من أفكار ال تستطیع ال شك أن للتجربة دورا في إثراء أفكارنا ، غیر أن ما   -  : )نــقــد ( مناقشــــة 
  التجربة تفسیره ، فمن أین أتت فكرة الالنھائیة ، و الرموز الجبریة و األعداد التخّیلیة

و یرون أن المفاھیم الریاضیة من  و من أنصاره أفالطون و دیكارت و كانط  :  :  ) المثالي( المذھب العقلي  –ب 
الذي توجد فیھ ) العالم المعقول ( مجودة في العالم العلوي  یةالمعاني الریاض إبداع العقل ، یرى أفالطون أن

األرواح قبل أن تدخل في األجساد و عندما تدخل في الجسد تحتفظ بالمعلومات التي عرفتھا سابقا و منھا 
  المفاھیم الریاضیة

  دع في عقولنا فكرة اهللاأن المفاھیم الریاضیة وراثیة فطریة أودعھا اهللا فینا منذ البدایة كما أو  :و یرى دیكارت 

  ألنھما غیر منتھیین بینما ما في التجربة الحسیة منتھ  أن فكرة الزمان و المكان فكرة عقلیة  :و یرى كانط 

ویبطيء   أحیانا و الزمن في الریاضیات میكانیكي ال یسرع و ال یبطيء أما الزمن الواقعي فنشعر بھ یسرع
  أخري

إبداع بعض المفاھیم الریاضیة كالجبر واألعداد و   أن للعقل دورا فيال شك   -  : )نــقــد ( مناقشــــة 
  …المجموعات و اإلشارات و الرموز 

  ما یقولھ أفالطون مجرد فرضیة میتافزیقیة          -
  ال یمكن للعقل أن یبدع من الالشيء  -    یجب االعتراف بأنھ لیس ھناك أشكال جاھزة في العقل          -
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األراضي ) قیاس ( الریاضیات بدأت حسیة ثم أصبحت عقلیة فاألشكال الھندسیة نشأت من عملیة مسح           -
  وإعادة تقسیمھا بعد كل فیضان للنیل عند قدماء المصریین ثم جردھا الیونان من الحس فأصبحت علما عقلیا

    
  :اإلغراق في التجرید من طبیعة الریاضیات

ینشئھا الذھن و یجردھا من الحس، و ذو  یاضیات جملة مفاھیم مجردةموضوع الر: الریاضیات كنسق مجرد 
بطریقة عقلیة معتمدا   خصائص معینة لھا وجود عقلي مستقل عن الواقع ، یقوم الریاضي بكل إنشاء و بناء

الذھن و  على المنھج االستداللي الریاضي العقلي و یتحدد ھذا النھج في جملة من المفاھیم المجردة ینشئھا
دھا من كل اعتبار حسي ولھا وجود موضوعي مستقل ، فإنھ بواسطة ھذا الموضوع ، یقوم الریاضي بكل یجر

( التي و ضعھا   ، ومباديءالریاضیات الكالسیكیة  إنشاء و بناء ، و تقوم الریاضیات على مباديء و أسس
  :ھي ) إقلیدس 

  : الـتـعریفـات – 1

  :واص الموضوعات الریاضیة مثل و ھي قضایا عامة ال برھان علیھا بھا تحدد خ

  ھو أقصر مسافة بین نقطتین: الـمستــقیـم  -ب     ھي ما ال طول لھ و ال عرض و ال ارتفاع: النـقـطـة  -أ 

  °180  شكل ھندسي یتكون من تقاطع ثالثة مستقیمات ، و مجموع زوایاه: الـمـثــلـث  -ج 

  أنھا نسبیة أي قابلة للتغییر عبر الزمنال یقال عنھا صادقة أو كاذبة ، كما :  مـمـیزاتـھا

  :) األولیات ( البدیھیات  - 2

  :و ھي قضایا عامة ال برھان علیھا فھي أوضح من یقام علیھا برھان مثل 

إذا أضفیت كمیات متساویة إلى  –ج   الكمیتان المساویتان لثالثة متساویتان –ب      الكل أكبر من الجزء –أ 
  ج متساویةأخرى متساویة كانت النتائ

  فطریة سابقة عن التجربة غیر مكتسبة وعامة ، ال تتغیر عبر الزمن ، ال تختص بعلم معین:  مـمـیزاتـھا

  :) المصادرات ( المســلــمـــات  - 3

و ال یقبل  و ھي قضایا عامة ال برھان علیھا ، یضعھا الریاضي ویسلم بصحتھا مفترضا صدقھا مسبقا ،
البرھان و ال یرفضھا إال إذا تناقض البناء الریاضي ، و المسلمات خالیة من  إلى حین إقامة  مناقشتھا ،

  التناقض

  وھي غیر فطریة ولكل علم مسلماتھ الخاصة. یمكن استبدالھا بمسلمات أخرى  ومتغیرة  نسبیة :مـمـیزاتـھا 

  استداللي استنتاجي عقلي إنشائي تحلیلي  المنھج الریاضي :ما طـبـیـعـة المـنـھــج الـریـاضـي ؟ 

  ألن نتائجھا غیر محتواة في المقدمات بل تضیف جدیدا إلیھا یرى دیكارت أن الریاضیات خصبة و منتجة

  : وبراھینھا ثالثة أنواعكما أن الریاضیات تعتمد على أكثر من برھان مما یعطیھا مرونة و مصداقیة أكبر ، 

بإرجاع  أي االنتقال من المعقد إلى البسیط وینطلق من المجھول إلى المعلوم :التحلیلي المباشر البرھـان  - أ
  :مثال ذلك ) مباديء الریاضیات (  :   كـ  القضیة المراد البرھنة علیھا إلى أحد المنطلقات أو األسس 

س یجب أن نطبق البدیھیة القائلة إلیجاد قیم      10=  8+ س      :إذا أردنا أن نجد قیمة س في المعادلة التالیة 
  : إذا طرحنا نفس القیمة من الطرفین سیبقى الناتج نفسھ كأن لم نفعل شیئا فتصبح" 

  8 -10 =   8 - 8+س                 10=  8+ س              

التحلیل بطریقة التحلیل المباشر استخدام  إذا عجز الریاضي عن البرھنة :البــرھان التحلیلي غیر المباشر  –ب 
و   فیحاول اثبات صحة نقیض القضیة المطلوب البرھنة علیھ . غیر المباشر أي طریقة التكذیب أو التفنید 

  :یسمى أیضا البرھان بالخلف ، مثال ذلك 
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س، ص أثبت أن الزاویتین المتبادلتین في الخطین الذین قطعھما   في وھـ: ج د قطعھما المستقیم // ا ب 
   . متساویتینالمستقیم غیر 

  فإذا عجز الریاضي عن إثبات العكس كانت القضیة المراد نفیھا صحیحة

و ینطلق من المجھول إلى المعلوم أو من البسیط إلى المعقد أي من قضایا بسیطة  :البــرھان التركیبي  -ج 
  :مثال ذلك  . نركب منھا عالقات جدیدة و متنوعة

نقوم بإضافة زاویتین خارجتین عن المثلث مساویتین  °180  =  لثإذا أردنا أن نثبت أن مجموع زوایا المث
لزاویتین منھ إحداھما مناظرة و األخرى مبادلة لتكوین زاویة مستقیمة على قاعدة المثلث فتكون الزاویة 

إذا أضفیت كمیات متساویة إلى : " بعد تطبیق البدیھیة القائلة ) ° 180(   مجموع زوایا المثلث= المستقیمة 
  نكون برھنا" متساویة كانت النتائج متساویة  أخرى

   0=  5 –، س  0=  3+ لدینا معادلتین من الدرجة األولى س : مثال آخر 
   0) =  5 -س) (  3+ س(   :  إنشاء معادلة من الدرجة الثانیة: المطلوب 

  0= 15 –س  2 –س              0= 15 –س  3+ س  5 –س 

  :النسق األكسیومي  في الریاضیات المعاصرة و ظھور –ب 

لقد حاول الریاضیون في مختلف العصور أن یناقشوا مبادئ الھندسة اإلقلیدیة و على الخصوص تلك المصادرة 
التي مفادھا من نقطة خارج مستقیم ال یمكن أن نرسم سوى خط مواز لھ ، و لكنھم عجزوا لتمسكھم بفكرة 

و تمكن من نقضھا ) لوباتشیفسكي ( المصادرة إقلیدس حول كون األرض مسطحة وأول من الشك حول 
  )النظرإلى الكرة من الداخل (و تصور مكانا غیر الذي تصوره إقلیدس من قبل وھو المكان المقعر  1930  سنة

وجاء بعد ذلك . الموازیة  استنتج أنھ من نقطة خارج مستقیم نستطیع أن نرسم ما ال نھایة لھ من الخطوط
من نقض مسلمة إقلیدس  1854ریمان وشك أیضا في مصادرة إقلیدس وتمكن سنة  العالم الریاضي األلماني

و استنتج بناء على ذلك أنھ ال یمكن أن نرسم ) أي النظرإلى الكرة من الخارج (أیضا متصورا المكان محدبا أي 
  أي مواز من نقطة خارج مستقیم

  كیف ظھر النسق األكسیومي ؟

غیرت نظرتھم إلى مبادئ وأسس الریاضیات التي یؤسسون علیھا أنساقھم الھندسة االقلیدیة نبھت الریاضیین 
أمر ثانوي و إنما تؤخذ جمیعا ) بدیھیات ، تعریفات ، مسلمات (   ، وأصبح التمییز بین مبادئ الریاضیات   

  .كفروض أو منطلقات وقع علیھا االختیار 

ایا ُیتفق علیھا ، ألن المھم في القضیة مجردة من مواصفات أي قض) 1912 – 1854( بتعبیر بوانكاري   إنھا
وظیفتھا في البرھان الریاضي ، ال مقدار ما تتمتع بھ من صدق ووضوح ، فماھو واضح وصادق عند شخص 

قد یكون غیر ذلك عند شخص آخر ومنھ نستنتج أن ھناك مجموعة من مبادئ الریاضیات الكالسیكیة أصبح 
. “الكل أكبر من الجزء “ إقلیدس   تى لبدیھیاتھا فنجد مثال أن بدیھیة الریاضي ال یعیر اھتماما لوضوحھا و ال ح

  )رسل   براتراند( كما قال . قد یكون الجزء أكبر من الكل  : ھي في الریاضیات الحدیثة 

  :الریاضیات أدق الـعــلــوم 

  : إلى أي حــد یـمكــن الـقـول أن للــریـاضـیـات مآخـذ ؟

فقد أختلف المفكرون حول نشأة المفاھیم الریاضیة   ) : التجرید المفرط ( عقل التعارض بین الحس و ال - 1
إقلیدس ( نجد ھندسة – 2    فالعقلیون یرون أنھا من إبداع العقل و التجریبیون یرون أنھا من وحي التجربة

بالعالم  تتعلقان) لوباتشیفسكي ( و) ریمان ( حسیة خاصة بالعالم األرضي المحدود ، بینما نجد ھندسة   )
بینما  0= أقصر مسافة بین نقطتین و انحناؤه   فالخط المستقیم عند إقلیدس) : الفضاء الخارجي ( الالمحدود 

، أما عند <0      و لوباتشیفسكي فھو مجموعة نقط متصلة ال بدایة لھ و النھایة لھ و  ریمان  عند
  0= انحناؤه عند ریمان >=  فانحناؤه  لوباتشیفسكي

أما عند . من نقطة خارج مستقیم ال نستطیع أن نرسم سوى مواز واحد : إلقلیدس تقول   سةو المسلمة الخام
: فیرى أنھ   أما لوباتشیفسكي  .مواز واحد  من نقطة خارج مستقیم ال نستطیع أن نرسم و لو: ریمان فیرى أنھ 

  الموازیة  نستطیع أن نرسم ما ال نھایة لھ من الخطوط  من نقطة خارج مستقیم
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إن كثرة األنظمة في الھندسة لدلیل على أن الریاضیات "   )بولیغان ( قال : اضیات لیست فیھا حقائق الری - 2
، ) اتفاقات ( إن الریاضیات ھي مجرد فروض و مواضعات ) : بوانكاري ( ، و قال " لیس فیھا حقائق مطلقة 

لسائد في النسق األكسیومي في و ھو ا( و تعاریف مقنعة ، والمطلوب ھو أال تتعارض النتائج مع المقدمات 
  )العصر الحدیث 

  )ثالثة فاصلة ما ال نھایة (   ھو في الحقیقة  3.14الریاضیات قیم تقریبیة حیث أن  - 3

وفي الریاضیات خصوصا، فالحقیقة   ما یمكن قولھ أنھ ال توجد حقائق مطلقة في مجال العلم عموما ، – 4
  .تصور عقلي ال واقعي 
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  العالقات بین الناس إشكالیة الثالثة   

  

 
 .، لغات أجنبیة شعبة آداب و فلسفة :  الفئة المستھدفة

  
            تـعریف اللغة

  
مع  مجموعة رموز وإشارات و أصوات وضعت بھدف التواصل :اللغة بأنھا ) الالند ( یعرف   

  على إنشائھا وتطویرھا  قدرة العقل
  : و عرفھا 

نتاج اجتماعي لمكلة اللسان ، وھي مجموع التواضعات الضروریة التي (( بأنھا : دي سوسیر 
  ))یتبناھا الجسم االجتماعي لتمكین األفراد من ممارسة عملیة التواصل 

  : وعرفھا 
من العـالمات الصوتیة  ھي القدرة على التواصل بواسطة نسق : ((معجم الروس بأنھا 

  ))متخصصة وراثیا  رمـزیة و مراكز عصبیةو ھي قـدرة تتطلب وظیفة " اللسـان"
    

   :أنواع اللغة 
  :ھناك نوعان من اللغة ھما 

و یعتقد أن أول لغة استخدمھا اإلنسان و تتمثل في تقلید أصوات الطبیعة :  اللغة الطبیعیة – 1 
فإذا أراد اإلنسان التعبیر عن األسد أو الرعد قلد صوتھما و إذا أراد تعیین شيء لم یسمیھ بل 

                      أشار إلیھ بالید كما یعتبر الصراخ و األنین لغة طبیعیة دالة على الفرع و األلم
و ھي التي أوجدھا اإلنسان و تتمثل في الرموز و اإلشارات و لغة :  اللغة االصطالحیة – 2 

  وتتطور باستمرار. . . و إشارات المرور  الكتابة و لغة الصم البكم
    

   :خصــائص اللغــة 

، فھو الكائن القادر  بالوعي لكونھا تتمیز دو سوسیر قالخاصیة إنسانیة كما  أن اللغة  - 1
   .على إنتاج الفكر و التعبیر عنھ كالمیا

ویرى دیكارت أن اإلنسان مھما بلغ بھ النقص یستطیع استخدام العالمات للتعبیر عن أفكاره 
  ، بخالف الحیوان ) كالصم البكم الذین یخترعون عالمات وحركات لھذا الغرض(
فال یستطیع الفرد ) ھالفاكس ( م االجتماع إن اللغة ظاھرة اجتماعیة كما أكد ذلك عال - 2

تمارس إال داخل  لغة بمعزل عن المجتمع ، و الرموز اللسانیة ال یمكن أن ینشئ أن
   .المجتمع

قادرا مبدئیا على  إن اللغة تتطلب مراكز عصبیة و ھذا یعني أن كل إنسان یكون -   3
   .الكـالم و استعمال العالمات و الرموز اللسانیة

     إلنتـاج الفكـر و تبلیغھ في نفس الوقت فردیة و اجتماعیة مكتسبة، كما أنھا أداة - 4
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بمعنى أنھا تقوم على النطق ، أن كل اللغات تتكون من أصوات تصدرھا   :اللغة صوتیـة   - 5  
  أعضاء النطق اإلنسانیة 

عالم على حال ، فھي ال تكاد تستقر اللغة أیة لغة من لغات ال      :  اللغة متطورة و نامیة  - 6
  في تغیر مستمر تخضع في ذلــك ألحوال األفراد وتطور المجتمعات ، 

  :  وظائف اللغــة

تتوزع على مكونات التواصل اللغوي المرسل والمتقبل واإلبالغ : أن اللغة  یرى جاكسون     
  والشفرة والتصال والظرف 

الرئیسیة للغة ھیالتواصل و التعبیر عن األفكار والعواطف واالنفعاالت :  الوظیفة التواصلیةـ  1
  و المنافع معھم  المصالح ونقل أفكارنا إلى اآلخرین وتبادل

من خالل اللغة أن یتحكم في     : تصریف وتنظیم شؤون المجتمع :  ـ الوظیفة التنظیمیة 2   
افعل كذا وال " وھي تعرف باسم وظیفة  سلوك اآلخرین ، یحثھم ویستثیرھـم ، وینسق فعلھم ،

  " تفعل كذا 

في إحداث    Thorndike: تتمثل ھذه الوظیفة عن ثروندایك        :  ـ الوظیفة النفسیــة 3
  استجابات لدى المتلقین وإثـــارة أفكارھم وعواطفھم

وسیلة من وسائل الراحة والترفیھ عن النفس والتحرر من القلق " یسبرس" ویراھا
  طراب واالض

  و نقلھ إلى األجیال الالحقة  تدوین التراث و المحافظة علیھ  – 4

تختصر المعاني وتجعلھا موحدة بین الناس مثل  اللغة رموز و إشارات:  الوظیفة الرمزیة    - 5
  لغة الریاضیات و الموسیقى 

    
   ھـل للحیوان لغة ؟ و ما الفرق بینھا و بین لغة اإلنسان ؟

    
یرى أن للحیوان لغة ) إمیل بنفنیست ( ھنا من یرى أن الحیوان لیس لھ لغة غیر أن العالم 

و أھم تلك  ، و قد میز بین لغة اإلنسان و الحیوان مستندا على دراسات العلماء للحیوان
  :  الفروق

    
 لـــغــة الـحـــیــــوان                 لــغــة اإلنــسـان            

إشارات و أصوات و رموز       · 
    اصطالحیة 

بالتلقین و بالتنشئة  مكتسبة       · 
  االجتماعیة 

  و تختلف من مجتمع آلخر ،
  تستند إلى التأمل و التفكیر    · 
حیویة ، اجتماعیة ، : متعددة األھداف  ·

  …أخالقیة ، دینیة ، رمزیة ، ترفیھیة 
قابلة للتطویر و لالستمرار و الزوال     · 
     
   

    او حركات و إفرازات غددیة   إشارات أو أصوات          ·
  أفراد النوع   فطریة موحدة عند جمیع   غریزیة          · 
    
  و رد الفعل تتصف باآللیة و العفویة و االنفعال         · 
  و ألغراض حیویة بیولوجیة   محدودة األھداف         · 
    
األجیال تتصف بھویة بزوال  و ال تزول  ال تتطور  جامدة     · 

                                                     ثابتة
                                                                                    
                                                                                    

                                                                                     
                                                                                    

                                             
          

    
  :  شـــروط اللـــغة

  و الشفتین و الحبال الصوتیة وجود أعضاء النطق كاللسان  – 1
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  وجود لغة یمكن التعبیر عنھا ، أي وجود إشارات ورموز مصطلح حولھا لتنقل األفكار  – 2
القدرة على التعبیر من خالل توفر الشروط النفسیة و العقلیة أي غیاب االضطرابات العقلیة - 3

  .و األمراض النفسیة 
  اإللمام و اإلحاطة بالمفردات والكلمات وقواعد التركیب اللغویة و النحویة 

ترتبط اللغة بالشيء المعبر بھ و المعبر ) : الدال و المدلول : ( طبیــعة الـــرمز والداللـــــة  
عنھ وھو ما یسمى بالدال و المدلول فالكلمة أو الرمز تسمى داال و المدرك المعبر عنھ یسمى 

  .  ولبالمدل
    

   :عـالقــة الـدال بـالمـدلـول 
   بـالـمـعـنـى ؟ بالمدلول؟ أو عالقة اللفظ ما عالقة الدال    
الـمـفكـریـن أن الـتـالزم الـقـائـم بـیـن الـلـفـظ والـمـعـنـى تالزم طـبـیـعـي  اعـتـقد بـعض   

المستمدة  تلـك األلـفـاظ  مـعـتـمـدیـن في ذلك على ضروري في كل لغة كتالزم العلة و المعلول 
  )…الرعد ، الدوي ، خریر الماء ، تغرید الطیور (   :من تقلید أصوات الطبیعة مثل 

، نـفـى F. De Saussure  فـرد یـنـانـد دوسـوسـیـر" الـسـویـسـرى  لـكـن عـالـم الـلـغـة   
عـالقـة بـیـن  نـجـد أیـة نـا الأنیـكـون ھـنـاك أي تـالزم ذاتـي بـیـن الـلـفـظ والـمـعـنـى، إذ أنـ

  بین الدال و المدلول" إنسان " الـعـنـاصـر الـصـوتـیـة لـلكـلـمـات ومـعـانـیـھـا، فـكـلـمـة 
الـعـالقـة بـیـن الدال والـمـدلـول لـیـسـت عـالقـة طـبـیـعـیـة، بـل ھـي  وھـذا مـعـنـاه أن   

  .اإلنـسـان بـالـتـواضـع واالخـتـیـار بین أفراده أو جـدھـا  عـالقـة تعسفیة مـصـطـنـعـة
  
  : وأنـواعـھـا  الـّداللـة 
  
 الـمـوجـودة فـي الـطـبـیـعـة، والـتـي ال وھـي داللـة األشـیـاء    : الـطـبـیـعـیـة الداللة  -أ 

داللـة عـلـى وجـود الـنـار ، ومن الداللة الطبیعیة اللفظیة  عـالقـة لـھـا بـاإلنـسـان فـالـدخـان
الـحـالـة ضـرورة  والـمـدلـول فـي ھـذه والـعـالقـة بـیـن الدال   األنین دال و الوجع مدلول 

  .حـتـمـیـة
وھـي االصطالحات و رموز وأصوات و التي وضعھا     :الـوضـعـیـة الداللة  -ب 

  للتواصل  الناس
االرتـبـاط بـیـن الدال والـمـدلـول ھـو ارتـبـاط  وتـعـنـي أن   :  ـة الـعـقـلـیـةالـدالل - ج 

       :ومن أنواعھا  عـقـلـي
" إنـسـان " عـلـى تـمـام الـمـعـنـى، كـداللـة لـفـظ  وھـي داللـة الـّلـفـظ :لـمـطـابـقـةا  داللـة - 1

  .الـنـاطـق الحیواناإلنـسـان وھـو  عـلـى تـمـام مـعـنـى
داللـة الـلـفـظ عـلـى كل جـزء مـن أجـزاء الـمـعـنـى  وھـي تـشـیـر إلـى:   الـتـضـمـن داللـة - 2

  )خالد ، عمر ، فاطمة ( كـداللـة لـفـظ اإلنـسـان الذي یتضمن   لألفراد النوع و الجنس 
الـیوم " الـلـفـظ عـلـى مـعـنـى آخـر مـالزم لـھ كـداللـة  وھـي داللـة     :       االلـتـزام داللـة - 3
حـیـث  یـسـتـلـزم اللیل و النھار معا ) الـیوم ( عـلـى الـلیل و النھار ذلـك أن الـحـدیـث عـن "  

  " اآلخر  نتـصـور یوما بمعزل عن تالزم االثنین معا ال 
  

   :الــفكــر و بـین  اللغة  العــالقــة
    

  : أي عالقة اتصال أم انفصال ؟  ما العالقة بین الفكر
 ) :الموقف االنفصالي (   :  االتجاه الثنائي    -أ      
 
بینھما ھي  أنصار االتجاه الثنائي أن الفكر سابق على اللغة و أوسع منھا أي العالقة یرى     

ما یسمى باالستبطان  أو وقد استشھدوا على ذلك بالتجربة أو المالحظة الداخلیة. عالقة انفصال
التعبیر اللغوي، وتتخذ ھذه  والتي تؤكد وجود فكر غیر منطوق بھ أي فكرا خالصا منفصال عن
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األفكار سابقة في الزمن على لحظة  أسبقیة زمنیة تتمثل في أن لحظة إنتاج: األسبقیة شكلین
  .فكرناإلى إلباس الكلمات ل التعبیر عنھا وكأننا نفكر أوال ثم ننتقل بعد ذلك

أن األفكار و المعاني مبسوطة ممدودة إلى غیر نھایة أما األلفاظ و األسماء : یرى الجاحظ      
 فمقصورة معدودة 

أن ھناك انفصال بین الفكر و اللغة فالفكر سابق على اللغة لعدم التناسب بین : یرى برغسون    
  فكثیر ما یتوقف اإلنسان عن الكتابة أو الكالم للبحث عن اللفظ المناسب  األفكار و األلفاظ

  "  إن وراء األلفاظ فكرا ال یمكن التعبیر عنھ: " و قال أیضا     
ن اللفظ ال یعبر إال على ما تعارف أنھ علیھ ال عما یریده المعبر عن للتعبیر عن الفكرة ثم إ

إنني ال أستطیع أن أتذوق طعم األناناس من خالل ماینقلھ لي عنھ :" لیبنتز  وقال      نفسھ
  "لمسافرون

  "نستطیع التعبیر عنھا إن أجمــــل األفكار ھي تلك التي ال:" وقال فالیري     
 كر طبیعة روحیة وللغة طبیعة مادیة و یرى دیكارت أن للف    

أداة ثانویة صماء تعبر عن الفكر ثم إنھ حتى و  سوى  ال یمكن أن تكون اللغة : . المناقشة      
إن الطفل .نرفض القول بوجود فكر مستقل  فإننا بین الفكر واللغة  إن سلمنا بعدم وجود تناسب

  .التفكیر بدون لغة ال یقوى على
  "األفكار تموت عندما تجسد في كلمات ) : " ور شوبنھا( و قال      
 
  ) : الموقف االتصالي (    :االتجاه الو احدي -ب     
    

فھما مترابطان ومتالزمان أي . االتجاه الواحدي إلى أنھال و جود لفكر دون لغة أنصاریذھب      
  .اتصال أن العالقة بینھما عالقة

الكالم والكالم ھو الوجود الخارجي للمعنى و أن إن المعنى یؤخذ من : یرى میرلوبونتي     
 .عنھا  متوقف على التعبیر وعي الذات ألفكارھا 

ارنست كاسیرر بأن اإلنسان كائن واع مفكر ألنھ الحیوان الوحید الذي یستخدم : ویرى     
  الرموز أي اللغة فما مرتبطان وال معنى ألحدھما معزل عن

 ."بالتعبیر عنھا بالمالمح  إحساساتھ باأللفاظ وال یكتفياإلنسان یسمي :" بنفنیست وقال     
  اللغة   الشيء متمیز وجود  دوسوسیر فیرى أن الفكر قبل اللغة ما ھو إال عماء و ضباب"أما     
    
    

متقاربتین كالتقدیس واالحترام دون االستعانة  من ذلك مثال أنھ یستحیل التمییز بین فكرتین
  باللغة 

تمزیق الوجھ  الفكر و وجھھا اللغة و ال یمكن  اللغة والفكر بالورقة ظھرھاوشبھ العالقة بین 
  . ظھر الورقة دون

  "األلفاظ حصون المعاني ) : " ھامیلتون ( و قال      
  ."كلمات إننا نفكر داخل:"  )ھیجل ( و قال     

ن معتم ، عن اللغة ھي للعقل كالضوء لألشیاء الموضوعة في رك) : " لوي دي بونالد ( و قال 
  "لم نسلط علیھا الضوء  تلك األشیاء التي تبقى مجھولة عنا ما

    
 
ال یمكن المطابقة بین الفكر و اللغة فالفكرة قد تكون حاضرة غیر األلفاظ تغیب أو : المناقشة    

أنھا تتصف بالقصور و ال سیما في التعبیر عن المجردات التي لم یلف الناس حسیتھا ، و تزداد 
  .تعقیدا عندما ترید نقل المشاعر الشخصیة أو األفكار المجردة بغیة تعمیمھا المشكلة 
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شعبة العلوم التجریبیة ، شعبة الریاضیات ، شعبة لغات : الفئة المستھدفة 
  .األجنبیة 

  

  .و ینتج عن ذلك إدراكھ لذاتھ و لغیره  یعیش مع غیر ه في تنافر و تجاذبأرسطو اإلنسان مدني بطبعھ كما قال 

  ھل الشعور بذاتھ متوقف على معرفتھ لغیره ؟ و ھل یكفي أن یكون مغایرا لآلخرین حتى یكون ھو ؟

  :معـــرفة الــذات 

  .أما الشعور بالفرح و الحزن فظاھرة نفسیة . اإلحساس المادي كالشعور بالبرد ، ظاھرة جسمانیة بیولوجیة 

أما الشعور بما یجري في باطن النفس فھو تلقائي وشخصي . و الشعور بالعالم الخارجي شعور بشيء ما
إما أن وخاص ، أي الشعور باألنا ، والشعور باألنا ھو شعور الذات بذاتھا من غیر واسطة ، وھذا الشعور 

من یشك فھو یفكر و من یفكر أنا أشك في وجودي و : (أي عن طریق البرھان كما قال دیكارت یكون بالتفكیر 
  ).فھو موجود 

واسطة  غیرأو یكون الشعور بالذات عن طریق الحدس أي االطالع المباشر بالنفس على ما یجري في النفس من
الشعور دیمومة نفسیة و تیار نفسي متصل أشبھ : (برغسون : فیشعر الشخص بأنھ ھو ھو مع الزمن قال  .

  ) بمیاه النھر المتصلة و المتجددة

  :الــغیر  الـذات و  األنـا و  التمــییز بیــن

ماھیة و جوھر ) ابن سینا(ھي النفس المدركة ، وھي عند : و في االصطالح .   في اللغة ھو المتكلم: األنا        -1
  .الذات المفكرة العارفة لنفسھا وغیرھا :  كدیكارت وعند الفالسفة. ثابت وراء متغیرات البدن 

تعني :  في الفلسفةمعناھا ذات الشيء عینھ و :  وفي اللغة.  معناھا النفس أو الشخص : الذات        -2
  .الشخصیة الثابتة لكل شخص والتي ال تتغیر عبر الزمن 

  .ھو األخر أي كل ما ھو خارج عن النفس المدركة ال یشاركھا في االنتماء العرقي أو الحضاري : الغیر        -3

  :وتـشــكـیل الـذات) الـشعور(و   الــوعي

  .ھو تنبھ و شعور اإلنسان فما یجري في ذاتھ و محیطھ  :تعریف الوعي

أي الشعور المباشر لما یجري في نفوسنا من غیر واسطة أو ) حدس النفس لنفسھا : ( وعرفھ دیكارت بأنھ
  .جھد عقلي 

  ) :الــشعور(خــصائــص الـوعــي 

ھو شعور  – 3  شخصي داخلي ال یدركھ إال شخص واحد  - 2 ظاھرة نفسیة معنویة توصف و ال تقاس - 1
الشعور یستند إلى التمییز بین : (  )مین دوبیران ( الخارجي قال  و المحیط بشيء ما ، أي یمیز بین الذات

أن الوعي دائما ھو شعور بشيء ما و یكون :  )سارتر( و یرى ) الذات الشاعرة و الموضوع المشعور بھ 
بمیاه النھر )  برغسون( الشعور یتصف بالدوام و االستمرار و التواصل فقد شبھھ  – 4.  واعیا لذاتھ دائما

الشعور یوجد في الزمان ، دون المكان أي لیس لھ مكان مخصص في النفس  – 5  المتصلة و الدائمة والمتجددة
صطفاء و اختیار الشعور ا – 7الشعور منھ العفوي التلقائي و منھ التأملي  – 6أو موضع معین في الجسد 

 – 8. فالشاعر یستطیع أن یختار الموضوعات المعقدة أو البسیطة أو الماضیة أو الحاضرة أو تخیل المستقبل 
  .الشعور حدس كما وصفھ دیكارت بذلك أي معرفة مباشرة بالنفس من غیر جھد أو واسطة 
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  :ھــل یـمــكن للــوعــي أن یــعـرف حــقیقـة ذاتــھ ؟ 

  :انتقادات إلى الوعي من طرف خصومھ ألنھ منفصل عن الذات بل ھو وھم و منھا ما یلي وجھت 

أما باقي العالم فھو . أن الشعور یعیش منعزال عن العالم الخارجي كقلعة داخلیة :  یرى غوسودورف               )1(
  فالشعور فراغ كخشبة المسرح ، و ھذا الشعور وھم وخیال و ال تعرف بنیة الفكر الحي الحقیقي

  .إن وعي الذات لذاتھا أمر مستحیل فھو كمن یرید أن یرى بعینیھ عینیھ                )2(

الشعوریة فھو غیر قادرا على الوصول إلى الحاالت   إن كان  مجرد خداع فھوالوعي مؤسس لألنا                )3(
  على الوصول معرفة الالشعور و دراستھ قادر

أن الشعور وھم ومغالطة فاعتقاد الناس و شعورھم بحریة ) سبینوزا( یرى : الشعور وھم و مغالطة                )4(
  تصرفاتھم ظن خاطيء لعدم وعیھم بأسباب رغباتھم و شھواتھم

  أن أفكارنا و ردود أفعالنا ھي بدافع الالشعور ال بدافع الوعي و الشعور:  )فروید(یرى                )5(

مزینة  آالت أن ال أھمیة للوعي و الشعور بل األھمیة للجھاز العصبي فنحن مجرد)  مودسلي( رى ی            )6(
بجمیع  الشعور ال یمأل حضوره فراغ و ال یترك غیابھ ثغرة ألن الجملة العصبیة تقوم : (( بالشعور حیث قال

  ))… الوظائف 

  

  :المساعدة على معرفتھا ھي والعوامل : معرفة النـفــس تتـأسس علـى التناقـض و التعارض 

ضروري لوجود الوعي و الشعور بالذات و ال یكون ھناك شعور ) الغیر(أن وجود اآلخر ): ھیجل (یرى  - 1
بالذات إال بالعالقة مع الغیر فعن طریق المقابل لنا و التنافس معھ أتعرف على ذاتي و معرفة الذات تتطلب 

  .ن الذات و الغیر عالقة تضاد یحصل عنھا وعي لذواتنا االعتراف بھا من طرف الغیر و العالقة بی

  .تعارض مصالح الفرد مع الغیر منذ المراحل األولى للطفولة  – 2

تخصیص كل فرد باسم ومركز اجتماعي و دور و جنس مغایر لھ یبرز لھ الفوارق بین ذاتھ و ذوات – 3
  اآلخرین

  )أي الموضوعات الخارجیة (ن الذات والموضوع المنافسة و المصارعة للغیر من عوامل التمییز بی - 4

    

  :ھــل التـواصل مـع الـغیر یتـوقف عـلى مـعرفـة ذواتـنا ؟ 

  :التواصل مع الغیر مؤسس على معرفة الذات 

    

دیكارت و  یرى: یعرفنا بذاتنا  الوعي بالمماثلة و اإلحساس المشترك كاللغة و العادات و التقالید المشتركة  -أ 
أننا نعرف الغیر عن طریق المقارنة بین أفعالنا و أفعال غیرنا و نستنتج أن ما نشعر بھ و ما یجري في : باركلي

  .اآلخرین  في نفوسنفوسنا ھو ما یحصل 

إال بمعرفة ما في ذواتنا و إسقاطھ  بھم ال یتممواساة الناس و مشاركتھم في أفراحھم و أحزانھم و التشبھ  –ب 
  نا ھو ما في نفوس الغیرعلى الغیر ، فما في نفوس

أن اٍآلخر ھو مقوم و مكون أساسي لألنا والوعي بھ ) سارتر ( یرى : و األخر ) األنا ( الصلة بین الذات  –ج 
و الغیر إنسان ھو موضوع  فوجود األخر شرط لوجودي و شرط لمعرفة نفسي واكتشافي لدواخلي ودواخلھ 

أنا أفكر و تفكیري یجعلني أعي : (( كما قال دیكارت قبلھ  لوعي ودراستي و أنا موضوع لھ و قد قال سارتر
  حقیقة أكیدة لي و وعي لھ ال یقل قوة عن وعي نفسي تجعل اآلخریننفسي و مواجھا لآلخرین و
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أن إدراك األنا یتحقق عندما أمایز بین الناس في المقابلة فتعاملي مع أنت لیس : فیرى ) غابریال مارسیل ( أم 
( ن حیث المدة و العمق فھذا یزید فردیتي تمایزا و یمیز لي أكثر بین الذات و الموضوع كتعاملي مع ھو م

  )المحیط 

    

  :الـطرح المجرد و الممـارســة العــملــیة 

    

  .إلیھا  الغیر الذي نشعر بھ مثلنا لھ ذات و شخصیة ممیزة لھ من الصعوبة النفاذ          ·

و من الصعوبة اإلحاطة … بجوانب ذاتیتھ األخالقیة و العقلیة و االجتماعیة لمعرفة الغیر یجب اإلحاطة           ·
  بھا

أو ذوات غیرنا ال یعني أننا نعرفھما على حقیقتھا فذلك مظھر خداع ، قال اهللا  اعتقادنا بأننا نعرف ذواتنا          ·
  21: الذاریات ، األیة )) و في أنفسكم أفال تبصرون : (( تعالى 

و " إني في حاجة إلى وساطة الغیر ألكون ما أنا علیھ : " قال سارتر . الغیر ضروري لمعرفة نفسي  إن          ·
  .لكن ال معنى للغیر إذا لم أدرك من أنا و أطمح أن أكون أفضل ، و أفضل من الغیر 

  

  :الممــارســة العــمـلــیة 

  :معرفة الذات و التواصل مع الغیر تتطلب اآلتي 

  من تذویب األنا في الغیر ، أي التقلید الحذر        .1

  أال یعیش اإلنسان في بروج عاجیة ، أي في عزلة مع الغیر فال یعرف عنھم شیئا و ال یسعى إلىذلك        .2

  أال یصدر أحكاما مسبقة یقینیة على الغیر قیاسا على نفسھ        .3

لعطاء إي اإلفادة االستفادة ، كما یعني تحصین الذات التواصل مع الغیر یعني االستعداد المسبق لألخذ و ا        .4
  .الحذر من الذوبان من جھة و الكبریاء و الغرور من جھة أخرى.  5  حتى ال تذوب األنا في الغیر 
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شعبة العلوم التجریبیة ، شعبة الریاضیات ، شعبة لغات :  الفئة المستھدفة
  .األجنبیة 

   :الحرية  -1
  :و من تعاریفھا . تعریف الحریة الختالف الفالسفة حول معنى الفعل الحر من الصعب 

الحریة ھو التغلب على العوائق الخارجیة المتمثلة في العادات و القوانین االجتماعیة ، ) : ھوبز ( تعریف        -1
  .و التغلب على العوائق الداخلیة المتمثلة في األھواء و العواطف 

  .الحریة ھي الفعل الذي كان یمكن أال یحدث ) : " سون برغ( تعریف        -2

  .و الحریة عموما ھي القدرة على القیام بالفعل أو االمتناع عنھ 

  :ھل اإلنـــسان حـــر ؟ 

  :اختلف المفكرون حول وجود الحریة و انعدامھا 

  :ت منھا ویعتمدون في نفیھا على عدة حتمیات و ضرورا      ) :الحتمیون : (خصوم الحریة  –أ 

 ختیاریةا أفعالفأفعالھ ما ھي إال أفعال انعكاسیة ، و لیست  كائن بیولوجياإلنسان  :الحتمیة البیولوجیة  -    1
  .لذرات خالیا الدماغ و لیس ظاھرة معنویة  تحركحرة ، و حتى الشعور ما ھو إال 

األفعال المادیة الجسمانیة أما  ھي أفعال اإلنسان لیست كلھا أفعال انعكاسیة فاالنعكاسیة -:  )نقد : ( مناقشة 
  األفعال النفسیة والعقلیة فھي األفعال الحرة االختیاریة

أن أفعال اإلنسان لیست حرة ألنھا تخضع ) فروید ( یرى بعض علماء النفس و منھم :  الحتمیة النفسیة  -2
  جھلھا اإلنسان و یعتقد في الظاھر أنھ حر ، ولو عرف ھذه الدوافع لتنبأ بسلوكھ مسبقالدوافع ال شعوریة ی

ما معنى وجود العقل . الالشعور یؤثر في المرضى النفسانیین  و ال ننكر وجود الالشعور ، -:  )نقد : ( مناقشة 
  إذا كان كل فعل صادر عن الالشعور

یعیش في أن اإلنسان لیس حرا ألنھ ) دوركایم : (   یین كـ یرى بعض االجتماع: الحتمیة االجتماعیة  - 3
و لذلك فھو ال یفعل ما یختاره و إنما یفعل ما , لعاداتھ ودینھ و قوانینھ و إن خالفھا عوقب مجتمع و یخضع 

  .المجتمع یریده 

  .طالق ال یعني فقدان الحریة على اإل  نوافق على أن المجتمع یمارس ضغطا و ھذا -:  )نقد : ( مناقشة 

  .إن ظھور األبطال و الزعماء و الثوار الذین على مجتمعاتھم و أوضاعھا دلیل على وجود الحریة            -

كما قدرة اإلنسان على تغییر سلوكھ من سلوك مخالف للمجتمع إلى سلوك موافق یدل أیضا على وجود            -
  الحریة

أن أفعال اإلنسان لیست حرة ، ألن اهللا ) : جھم بن صفوان ( یرى : ) الجبریة ( الحتمیة المیتافزیقیة   -          4
قدرھا و كتبھا علیھ منذ األزل و البد أن تصدر عنھ ، وتنسب األفعال إلى اإلنسان مجازا ، ال حقیقة ، كما تنسب 

یقال والصواب أن … فیقال تحركت الشجرة و تدحرج الحجر و انكسر الزجاج . األفعال إلى الجماد مجازا 
أي حرك اهللا فالن ( و ھو ما یجب أن یقال على اإلنسان ، فیقال ُحرك فالن … ُحركت الشجرة و ُدحرج الحجر 

…(  

  .و انتظار المكتوب و المقّدر  والخضوع للكسلإن موافقة ھذه النظریة معناه ترك العمل ،  -:  )نقد : ( مناقشة 
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  .معنى للثواب و العقاب ما دام كل إنسان مجبور على الخیر أو الشر ال: بھا یعني كما أن التسلیم           -

  .أن اهللا یعلم مسبقا ما یصدر عن العبد و لكن ال یجبره :  الحقیقي  المقدر معناهالمكتوب و            -

  :و من براھینھم على وجود الحریة ما یلي  .و یرون أن اإلنسان حر    : أنصــار الحـــــریة–ب

أن شعور اإلنسان و إحساسھ الداخلي بأنھ قادر على : ترى فرقة المعتزلة اإلسالمیة  :برھــان النفــسـي ال     )1(
اإلنسان الصحیح : " الفرنسي ) بوصیي ( القیام بالفعل دلیل على حریتھ فلو لم یكن حرا لما شعر بذلك وقال 

  . " العقل ال یحتاج إلى دلیل على حریتھ ألنھ یشعر بھا في داخلھ

ال یكفي الشعور إلثبات الحریة فقد یشعر المریض بأنھ یستطیع القیام بالفعل و لكن عند   -:  )نقد : ( مناقشة 
الشعور لیس نبیا فھو یعرفنا بما مضى ال بما یحدث ) : " جون ستیوارت مل ( لھذا قال . التنفیذ یعجز عن ذلك 

  "في المستقبل 

الذي یحاسبنا دلیل على حریتنا فلو   زلة أیضا أن وجود الضمیر األخالقيیرى المعت  :    البرھــان األخـالقــي)2(
یجب التسلیم بالحریة من أجل تأسیس ) : " كانط(قال . عرف الضمیر أننا لسنا أحرارا لما أنبنا أو مدحنا 

  "األخالق علیھا 

  "إذا كان یجب علیك فإنك تستطیع : " و قال أیضا 

و من فرد آلخر فال یصلح أن یكون مقیاسا لكل یر یختلف من مجتمع آلخر إن الضم     -:  )نقد : ( مناقشة 
  الناس

  كما أن وجوده ال یعني وجود الحریة بقدر ما یعني تقییدھا -

و العھود و المواثیق في  وجود التشریعات والقوانینیرى بعض االجتماعیین أن  :البرھــان االجتماعي ) 2(
مثل عقد البیع و الصلح و الزواج فال   ل المصالح و المنافعتتطلب تبادالمجتمع تثبت الحریة فالحیاة االجتماعیة 

  إذا لم یكن األفراد أحرارا  تصح ، و ال معنى لھذه العقود و التشریعات 

  مصلحة الفرد و المجتمعالحیاة االجتماعیة ال تعني الحریة لتعارض   -:  )نقد : ( مناقشة 

  وجود القوانین و العھود معناه تقیید المجتمع للشخص بھا و سلب حریتھ           -

أن اإلرادة تتجھ بطبعھا إلى الخیر المطلق و تبتعد عن الخیرات ) : كانط ( یرى   :  البرھــان المیتافزیقي) 4(
یدل على  فھذا ) األسمى المطلق ( خیر األفضل الجزئیة و إذا حدث أن اختار ا الشخص الخیر الجزئي و ترك ال

  .حریتھ ألنھ استطاع التغلب على أھوائھ و عواطفھ 

  نوافق على أن اإلرادة تتجھ نحو الخیر األفضل ، و ھذا ال یعني الحریة  -:  )نقد : ( مناقشة 

  علینا و الدوافع الالشعوریة الجزئي لیس معناه الحریة ، بل سیطرة األھواء و العواطف  إن اختیارالخیر           -

  :بالعمل بدال من البحث عن الحریة بالبرھان العقلي ، و منھم ینادون وھم الذین : التـحــرریــــون  –ج 

أن الكون كلھ یخضع لمبدأ الحتمیة والضرورة ، بما في ذلك ) : الرواقیون (یرى - : الرواقیون و سبینوزا – 1
سعیدا فال بد أن یعیش وفق قوانین الطبیعة ، و یكیف أفعالھ وفقھا و ھو في سلوك اإلنسان ، و لعیش اإلنسان 

  حرب مع الشھوات ، و تقاس حریتھ بالجھد المبذول في التغلب على الشھوات و العوائق

أن أفعال اإلنسان آلیة حتمیة تسیر وفق قوانین الطبیعة ، و علیھ أن یتقبل حتمیة الظواھر ) : سبینوزا( یرى  -
یة و االجتماعیة و النفسیة ، و یسعى إلى فھم حدوثھا و تعاقبھا حتى یتنبأ بسلوكھ وبالظواھر قبل الطبیع

  وقوعھا و یستطیع التحكم في مستقبلھ و التغلب على میولھ و تحریر نفسھ من العواطف و الغرائز

  ال شك أن الطبیعة تعترض اإلنسان و تقید حریتھ وتعیق تصرفاتھ  -:  )نقد : ( مناقشة 

  إن الخضوع مھما كان ، للطبیعة أو لغیرھا تقیید لحریة اإلنسان

یرى أن عدم فھم اإلنسان لمعنى الحریة ھو الذي أوجد خالل التاریخ الفقراء و األغنیاء و : كارل ماركـس    – 2
ضع األسیاد و العبید والحكام و المحكومین لالعتقاد السائد ھو أن الحریة مفقودة وأن اإلنسان یجب أن یخ
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و لیتحرر الضعفاء والفقراء یجب القیام بالثورة الدمویة و تأسیس مجتمع شیوعي ال طبقي تلغى فیھ . للقوي 
  .حر  الملكیة و السلطة واألسرة والدین و یتساوى الجمیع في مجتمع 

  ما یدعو إلیھ ماركس لیس تحررا ، بل فوضى  - :  )نقد : ( مناقشة 

  ن األھواء و األحقاد أوال ، الخضوع للرغبة في االنتقام و إراقة الدماءالتحرر یجب أن یكون م           -

یرون أن التحرر یكون باحترام شخصیة اإلنسان وإقامة مجتمع عالمي تسوده القیم : الشــخــصــانــیـون  – 3
یا كان أو إن كل نظام مفرط في السلطة شیوع): ( مونیي ( و المثل العلیا و إلغاء االستبداد السیاسي یقول 

أي كل قانون ( إن كل حتمیة جدیدة (  : و قال أیضا ) . فاشیا فإنھ یحد من حریة األفراد و ینكر شخصیاتھم 
  )یعد نوطة تضاف إلى سلم أنغام حریتنا   یكتشفھ العلم )علمي جدید 

  حقیقھاما یدعوا إلیھ الشخصانیون مستحسن غیر أنھ یبقى أمنیة من الصعب ت    -   : )نقد : ( مناقشة 

قد أدى التطور العلمي إلى تحرر اإلنسان من الطبیعة و لكنھ أدي إلى تقییده من جھة أخرى بانتشار            -
  روتیني واحد معظم حیاتھ  یومي  اإلنسان بعمل الصراع و التنافس واالستغالل و االستعمار و تقیید

أما اإلنسان )) . فعال لما یرید : (( ولھ تعالى إن الحریة الطلقة ال وجود لھا فھي هللا وحده لق: القول الفصل 
  و في مجاالت معین. فحریتھ محدودة 

  :المــــســؤولیــــــة - 2

  ھي تحمل الفرد البشري نتائج أفعالھ ، أمام اهللا أوأمام نفسھ أو أمام المجتمع: تعریف المسؤولیة 

  :أنواع المسؤولیة 

  لنتائج أمام اهللاوھي تحمل الفرد :  المسؤولیة الدینیة - 1

  وھي تحمل الفرد لنتائج أفعالھ أمام ضمیره: المسؤولیة األخالقیة  - 2

وھي تحمل الفرد لنتائج أفعالھ أمام المجتمع ككل أو أمام فرد معین منھ ، وھي : المسؤولیة االجتماعیة  - 3
  :نوعان 

یقاضیھ كسرقة مالھ أو إشعال حریق في  حمل الفرد لنتائج أفعالھ أمام فرد معینھي ت: المسؤولیة المدنیة  –أ 
  بیتھ

أي المال ( وھي تحمل الفرد لنتائج أفعالھ أمام المجتمع ككل كسرقة حزینة الدولة : المسؤولیة الجنائیة  -ب 
  ) .العام 

  :و والفرق بین المسؤولیة المدنیة و الجنائیة ھ

  بینما المسؤولیة الجنائیة فتكون أمام المجتمع ككل .تكون أمام مدني أي فرد معین : المسؤولیة المدنیة            -

بینما في الجنائیة فعقوبة تطالب بھا النیابة . تعویض یطالب بھ الشخص المتضرر : المسؤولیة المدنیة            -
  العامة

ة فیھا محددة بینما في الجنائیة فالعقوب. العقوبة فیھا یقدرھا القاضي وفقا للضرر :المسؤولیة المدنیة            -
  .تحدیدا دقیقا 

  :شــروط المــسـؤولـیة 

إنما األعمال بالنیات و إنما لكل ) : (( ص( قال الرسول .  وھي العزم و الرغبة في القیام بالفعل: النـیـة  -         1
 فالصبي و المجنون و السكران غیر: الـعقل و التـمییز   - 2المسؤولیة   وھي أھم شروط)). مريء ما نوى 

  وتعني القدرة القیام بالفعل و القدرة على االمتناع عنھ :حریة االختیار   - 3   المتعمد السكر غیر مسؤولین 

  :الجــزاء فـي المـسؤولــیــة 
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  ؟ خطیر على المجتمع البد من عقابھ ، أم یعتبر مریضا یجب عالجھ یعتبر المجرمھل 

  :لھاتین النظریتین اختلف المفكرون حول الجزاء في المسؤولیة وفقا 

و ھو أقدم المذاھب و أكثرھا انتشارا و یرى أن المجرم حر : ) المذھب العقلي ( مـذھب حــریة االختیار  –أ 
. إنصاف للمظلوم وتحقیق للعدالة: مختار و مسؤول عن أفعالھ والبد من عقابھ و حجتھ في ذلك أن العقاب 

أن العقوبة تساھم في إعادة النظام ) : لیبنز( ویرى. جریمة و حمایة للمجتمع من ال. وإرضاء لشعور الناس 
إن الجزاء و العقوبة على الخطیئة یقتضیھا تحقیق العدل ) : " مالبرانش ( و قال . الذي خرقتھ فوضى اإلجرام 

  "ومن ال یرید أن یعاقب اهللا الناس على الظلم فھو ال یحب اهللا … 

  : منــاقـشــة 

  ف إلى عالج الجریمة و إصالح المجتمع بل ھدفھا العقاب ال غیرھذه النظریة ال تھد - 1

  فھناك عوامل نفسیة واجتماعیة ووراثیة ترغم الفرد على القیام بالجریمة حرا مختارا  لیس كل مجرم  -         2

یرى أن الجریمة شيء حتمي ، و اإلنسان غیر حر وغیر  ) :مذھب اإلصالح ( المــذھــب الوضـعـي  -ب 
یرى . ألنھ مریض یجب عالجھ ال معاقبتھ فھناك عوامل نفسیة واجتماعیة ووراثیة ترغھ على اإلجرام مسؤول 

أن المجرم مدفوع بعوامل ال شعوریة ورغبات مكبوتة ، من الرغبة في االنتقام و التعویض والرغبة ): فروید ( 
  ریض النفسيفیجب أن یعامل معاملة الم.والمجرم ال یشعر بھا … في الشھرة باإلجرام 

و استغالل و فقر یرغم األفراد  جائرة واستبدادأن المجتمع بما یفرضھ من ضغوط وقوانین ) : دوركایم ( ویرى 
في سلوك إجرامي و ّإذا كان  على القیام بالثورة على المجتمع و التمرد على قوانینھ وعاداتھ و یظھر ذلك 

  .  الفرد ألنھ مرغم على اإلجرام ھناك من عقاب فالذي یجب أن یِِِعاقب ھو المجتمع ال

أن  -وھما من مؤسسي المدرسة الوضعیة الحدیثة في علم اإلجرام  -) كاروفالو ( و ) سیزار لمبروزو (و یرى 
ذلك من خالل عملھ كطبیب في " المبروزو" اإلجرام وراثي فالمجرم مجبور و مرغم على الجریمة واستنتج 

المتوفین فوجد أن معظمھا تحمل تشوھات خلقیة   جثة للمجرمین  2000السجون اإلیطالیة فقد شّرح حوالي 
، الذي ) جودار ( ویؤیده العالم . كالجباه المائلة و األقدام المنمسحة ، مما یعني أن اإلجرام وراثي عند ھؤالء 

  بالوراثة من المجرمین من ضعاف العقول  % 50أن   توصل في دراساتھ إلى 

  : منــاقـشــة 

    النظریة تھتم بالمجرم و تھمل المظلوم المعتدى علیھ ھذه   - 1  

  ترك العقاب تشجیع على الجریمة – 2  

     وھم معفون من العقاب الخاضعون لالشعور ھم المجانین –         3

مستبدة وقاھرة ومبررة للقیام بالجریمة ألكل القوي  لو غابت القوانین االجتماعیة التي یراھا دوركایم  – 4
    ھناك قوانین جائرة ولكن ال یمكن تبریر اإلجرام بھا. الضعیف 

ما یراه لمبروزو في وراثة اإلجرام مشكوك فیھ ألنھ شرح جثث المجرمین دون جثث غیرھم من غیر  - 5   
  . ومع ذلك فلیسوا بمجرمین. تحمل تشوھات خلقیة   فقد تكون جثث غیرھم  المجرمین

  :و الــفیلــســوف المـســؤولیة بــین الــعالم و الــقاضـي 

یبحث عن أسباب الجریمة و دوافعھا و مدى خطورتھا و یسعى إلى الوقایة منھا و عالجھا  : العـــالـــم  – 1
دور علماء االجتماع   بمنع توفر أسبابھا أي منع وجود العالقة السببیة بین دوافع الجریمة و الجریمة وھذا ھو 

.  

ق و القانون معا والبد من المحافظة على األخالق و القوانین االجتماعیة و وھو حامي األخال  : الــقــاضــي  - 2
و إن كان . دوره تحقیق العدل و المساواة بین الجریمة والعقاب بعیدا عن العواطف وتبریر سلوك المجرم 

  أحیانا یأخذ بذلك

دى علیھ من جھة و حمایة ھو من یحاول التوفیق بین ظروف المجرم و بین حقوق المعت  : الــفیلــســوف   –4
  و المسؤولیة عنده أخالقیة و اجتماعیة معا. النظام االجتماعي من جھة أخرى 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 Page 19 
 

  : المــخلــوقــات اإلنــســان خــلیــفة اهللا في األرض و ھو المســـؤول الوحید في كل 

إنا عرضنا : (( تعالى قال اهللا   المسؤولیة أمانة تحّملھا اإلنسان فھو مسؤول عن نفسھ وغیره و على الكون
األمانة على السماوات و األرض و الجبال فأبینا أن یحملنا و أشفقنا منھا و حملھا اإلنسان إنھ كان ظلوما 

  )) .مسؤول عن رعیتھ  كلكم راع وكل راع ) : (( ص(وقال الرسول .  72، األحزاب ، اآلیة )) جھوال 

  .سان و ألنھ أھل لتحمل المسؤولیة ، وتكفیر عن الذنوبأن العقاب تكریم لإلن: و یر ى عبد الواحد وافي 
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شعبة العلوم التجریبیة ، شعبة الریاضیات ، شعبة لغات :  الفئة المستھدفة
  .األجنبیة 

   الــــعــنــــف –) أ ( 

األشخاص وأمتعتھم انفجار القوة التي یعتدي بھا بطریقة مباشرة على : " بأنھ ) خون لوكافي ( یعرفھ  
سواء أكانوا أفرادا أو جماعات ، من أجل السیطرة علیھم ، عن طریق القتل أو التحطیم أو اإلخضاع أو الھزیمة 

"  

    :أنــواع الـعـنـف 

  وھو االعتداء على األشخاص بالضرب أو بالقتل أو تحطیم الملكیة:  العنف المادي – 1

  .األشخاص في معتقداتھم أو شرفھم أو العمل على عزلھم و ھو اإلساءة إلى   :  العنف المعنوي – 2

و تتمثل في المشاكل األسریة ، و الفقر  :األسباب االجتماعیة و االقتصادیة  –أ :  أسـبــاب الـعــنـف
والتشرد ، و سوء التربیة والتوجیھ ، و ضعف الرقابة االجتماعیة و تتعدد المذاھب والعروق في المجتمع مع 

  صراع من أجل سیطرة القوي على األضعف مع رد الفعلالتنافس وال

منھا االستعمار السیاسي و الثقافي ، واستبداد الحكام وتقیید و : األسباب السیاسیة و الثقافیة  –ب 
  .و انھیار القیم األخالقیة وضعف الوازع الدیني   الحریات وغیاب العدل ، 

  :نـظــریـات الـعـنــف 

الیوناني أنھ لتكون األشیاء ) ھیرقلیطس(یرى:  طبـیعــي و أصــل الـحركـة و البـنـاءالـعـنـف وجـود –أ
أي أنھ أداة التغییر والتطور . و توجد البد من نفي الشيء و تحطیمھ و أن القتال أبو سائر األشیاء و ملكھا 

  واكتساب الجدید واسترجاع المسلوب

إذا كان القوي : "  المحاور الیوناني لسقراط) كالیكاس (یقول :  الـعـنـف قـوة و مـصـدر للــسلـطـة–ب
أن یحصل ذلك في المجتمع اإلنساني ففي الطبیعة تأكل   في الطبیعة ھو الذي یسیطر فإنھ من العدل كذلك 

، یفرض فیھا القوي  ل البقاءاللبوءة أحد صغارھا إن ولد بعاھة ، ألن الطبیعة مجال مفتوح على الصراع من أج
فمن العدل أن یكون األقوى ھو المتفوق و صاحب السلطة ، و یمكن أن ُنعّرف القانون . األضعف نفسھ على 

  وإلى مثل ھذا القول ذھب ابن خلدون" . الحقیقي بأنھ قانون األقوى ، و یمكننا أن نعرِِف من الذي ُینحني لھ 

أن ) میرلوبنتي ( ومنھم یرى الظواھریون :  العـنــف قـصـد عـدوانــي مـن أجـل نـفـي اآلخــر–ج 
  .العنف قصد عدواني یتجھ نحو شيء ُأریَد نفیھ ، أي نفي اآلخر الذي نحقد علیھ ونكرھھ 

إن أنفسنا و غیرنا تتألف من عالقة مزدوجة عبارة عن صراع و الحكمة من ھذه   "  ) :برغسون (یقول 
م وعندما تنحل ھذه العالقة یھدم العنف االزدواجیة و الصراع ھي في االعتراف المتبادل و التوافق و االحترا

  "  التبادل و التواصل واالنسجام فیظھر الغضب الذي یسلب االتزان و یدفع نحو الجنون

حب البقاء : أن العنف ناتج عن قوة غریزتي ) : فروید ( یرى :  العـنـف عـدوان طــبـیعــي غـریـزي–د 
  اء والثانیة تسعى إلى إرجاع الحیاة إلى السكونفاألولى تسعى إلى الحیاة و البق. ، ونزعة الموت 
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أن العنف یولد مجتمعا جدیدا فأمام العنف المشترك المتمثل ) : إنجلز ( یرى :  الـعنـف أصـل الــبنـاء  -ھـ 
یولد عنف مضاد و ) الالمساواة ، و االستغالل و سیطرة الغني على الفقیر و القوي على الضعیف : ( في 

  إلى تصحیح الواقع الرديء یتناسب مع قیم الخیر و الحق و العدل و الحیاة إیجابي الذي یھدف

ھناك عنف األخالق والجھاد فھو لیس عنفا من ) : العنف من أجل الخیر : (  الـعـنــف أثــر إیـجــابـي  -و 
ت الضرورة لیس الحق أن نثور ، بل الواجب أن نثور إذا اقتض) : " روسو (اجل العنف بل لغایة شریفة ، قال 

نقوم بالحرب من ) : " مارو ( و یقول " . ذلك فھناك نوع من األخالق یدعونا إلى حمل السالح في أوقات ما 
  "والعنف ال تبرره الغایة السامیة فقط ، وإنما یبرره الدفاع عن النفس…أجل السلم 

حفظ النفس ، و : ( الشریعة تحقیق مقاصد   و الجھاد الذي یعتبر عند الغربیین عنفا و عدوانا ، ھو من أجل
  وبصورة عامة ، من أجل االستقرار وصد العدوان )  حفظ المال ، وحفظ الشرف ، و حفظ الدین

  :ویمكن إجمالھا في خمس نقاط :ســلـبیـات الـعـنـف 

لتسامح العنف ال یولد إال العنف عاجال أم آجال ، آلن من طبع اإلنسان العناد و االنتقام ، فمقابلة العنف با - 1
  یقلل من العنف و قد یزیلھ

على )  FROMMفروم ( ففي دراسة للعالم األمریكي . العنف لیس طبعا ، بل اإلنسان ھو الذي یوّلده  – 2
الحیوان تبین لھ أنھ ال یلجأ إلى العنف إال مضطرا ، إما للحصول على طعام أو صد عدوان أو رّد خطر یھدد 

  .إذن فالعنف من صنع اإلنسان ، و یمكن لإلنسان التحكم فیھ . حیاتھ 

  لى تفاقمھو إھمال أسبابھ یؤدى إ  بالقضاء على أسبابھ و یمكن الوقایة منھ: العنف لیس قدرا محتوما  - 3

لیس إال حجة للمجرمین و كل من یستخدمھ یتذرع ) : البدء بالعدوان ( العنف المبرر في حالة الھجوم  - 4
  "حق أرید بھ باطل : " فكما یقال . بالدفاع عن النفس 

  و سیادة الشر والھوى والعواطف على العقل والضمیر: العنف تردي اإلنسانیة و انحطاط األخالق  –5

  :و أھمھا      :ـــات الالعــنـــف إیـجـابـی

غاندي "حل العنف یكون بالالعنف وھو سلوك إنساني سامي متحضر و أقوى سالح لمحاربة الشر ، قال  –أ 
غیر أن …حینما یكون االختیار ضروریا بین الجبن و العنف یجب أن یتجھ القرار نحو العنف " : ( ماھاطان 

كما أن العنف ھو قانون . الالعنف ھو قانون الجنس البشري ف…الصفح ھو أكثر إنسانیة من القصاص 
  .الھمجیة 

ما كان الرفق في شيء ): (( ص( قال الرسول   لیس ھناك أحسن من التسامح فقد مدحتھ الشرائع الدینیة  -ب 
 إذا ضربك أحد على خدك األیمن فأدر"  " : متى "فقد جاء في إنجیل )) إال زانھ وما نزع من شيء إال شانھ 

  "لھ خدك األیسر ، و إذا ادعى احد ملكیة ثوبك فاتركھ لھ 

  التـــســامـــــح-) ب ( 
، مبدئیا تساھال و تحمال ،   ھو الموقف الذي یبیح للشخص قبول أسالیب اآلخرین في التفكیر و الحیاة: تعریفھ 

  و امتناعا عن الرد بالعدوان على العدوان

  : ســلـبیـات التـــســامـــــح

  :للتسامح سلبیات وعیوب و من حججھم على ذلك ما یلي   من یرى أن ھناك 

إذا كان التسامح فضیلة ، و أي فضیلة ال تملك نظاما و ال تقف عند حد قد تنقلب إلى نقیضھا مثلھا مثل  – 1
  وتنظمھما ضوابط أخالقیة و اجتماعیة قد یتحوالن إلى فوضى و الدیمقراطیة إذا لم توقفھما, الحریة 

تساع التسامح قد یؤدي إلى فقدان معناه ویشجع على التسیب و والفوضى و الجریمة ، لھذا یرى ا – 2
  أن العنف ھو السالح الطبیعي األنسب من أجل البقاء) : نیتشـة (  ، و ) میكافیلي (
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فما ھو ؟ و من أین یبدأ ، و أین ینتھي ؟ و   مصطلح التسامح غامض ، و معالمھ و حدوده غیر واضحة - 3
  م 1879كان ذلك علة في تأخر تقریر حریة األدیان حتى عام 

التسامح نسبي ألنھ مرتبط باألخالق لكون األخالق نسبیة ، و الحیاة في تطور وتغیر و التسامح ال یستطیع  – 4
  مواكبتھا الرتباطھ بأمور جامدة ثابتة كاألخالق و الدین و العادات التي ترفض كل جدید

قد یفھم بأنھ  الحقیقي ھو تراضي الطرفین ألن تنازل طرف من غیر اعتراف الطرف اآلخر،التسامح معناه  – 5
  جبن ، و یِِطغي الطرف اآلخر

( التسامح ھو قبول التعایش بین أفراد المجتمع الواحد و احترام المجتمعات األخرى و قد نصح الفیلسوف  – 6
لتعایش المشترك مع الحضارات و المجتمعات الغربیین با)    Sumuel Huntington:صامویل ھانتانغتون 

  .األخرى دون حرب و دعا إلى نزع السالح 

  التسامح لیس سلبیا بل ھو في كل الحاالت أفضل من العنف -:مــنــاقــشـــة 

  إن القول بأن التسامح نسبي ھو خنق و تضییق لألخالق ، و تغذیة للعنف -

  فا بل عفو و العفو یكون من القوي و من األعلىإن تنازل طرف في التسامح عن حقوقھ لیس ضع  -

  وتعاون البشر  و استمرار الحیاة  لقواعده األخالقیة التعایش السلمي ضروري الستكمال التسامح   -

  : إیجابیـات التـــســامـــــح

شمل التسامح فضیلة خلقیة عامة اتسعت الیوم لتنتقل من المجال الفردي الدیني إلى المجال العالمي لی – 1
یا أیھا : (( المجاالت السیاسیة والخلقیة و االجتماعیة و الثقافیة ، وكان اإلسالم سّباقا إلى ذلك قال اهللا تعالى 

  الحجرات)) .الناس إنا خلقناكم من ذكر و أنثى وجعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا إنا أكرمكم عند اهللا أتقاكم 

تخصیص األمم المتحدة یوما عالمیا لالحتفال بالتسامح كل عام ،  ما یعبر عن أھمیتھ وسموه وإنسانیتھ ھو – 2
  م 1995نوفمبر ، بدایة من عام  16یوم 

التسامح خلق ثابت مطلق ال یتغیر بتغیر المجتمعات و األزمنة و ینسجم مع كل التغیرات والتطورات  – 3
   . معتقدكالعولمة و التعایش السلمي و حوار الحضارات و حقوق اإلنسان و حریة ال

"     ):داالمـبیر ( التسامح یعبر عن مستوى حضاري وعقلي ودیني رفیع یدركھ ذوا العقول الراجحة قال  - 4
لنتسامح في حماقاتنا فیما بیننا : " وقال أیضا " إن الفیلسوف ال یعثر بسھولة على أرقى شخص متسامح معھ 

على اثنتي عشر دیانة  تسامحا فقد قامت إمبراطوریتھم یعتقد أن الیابانیین أكثر" . إنھ قانون الطبیعة األول 
  .غیر أنھ بدخول المسیحیة كدیانة ثالثة عشر ، قامت الحروب األھلیة فیما بینھم 

)) . ال إكراه في الدین قد تبین الرشد من الغي : (( و اإلسالم أفضل معبر عن التسامح الدیني ، قال اهللا تعالى 
: قال اهللا تعالى . م إلى التسامح و الصفح ذوي الممل األخرى ومن عادى المسلمین و دعا اإلسال. سورة البقرة 

  . اآلیة)) … و جادلھم بالتي ھي أحسن فإذا الذي بینك و بینھ عداوة كأنھ و لي حمیم (( 

لو تعایش المجتمع المدني و ) " جون لوك ( التسامح ینبذ التعصب ویدعم االحترام بین الناس، قال  - 5
  سي في وفاق وتسامحا لكان التسامح مشكلة غیر قائمةالكن

بصبره على األذى وتسامحھ ونبذ العنصریة ما لم یتحقق لغیره فقد ) روجي غارودي ( و قد أثبت الفیلسوف 
اقترح المعھد الدولي للحوار بین الحضارات أن یسجل اسمھ في موسوعة غنیس لألرقام القیاسیة الخاصة 

  . بالتسامح
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