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: الساتذة إخواني المتعلمين أعزائي

ــن إلى الكتاب بهذا أتوجه ــئين، المتعلمي  الناش

ـــبيين منـــي محاولـــة فـــي  الطريقـــة مســـالك لت

 أو موضــوع بمعالجــة المــر تعلق سواء الفلسفية،

ــل ــص، تحلي ــى ن ــر وعل ــازي إث ــذا إنج ــل له  العم

 لحداثة صعبا طريقا أقطع نفسي وجد ت المتواضع

ــج ــي البرنام ــعوبة الدراس ــة، ولص ــي إذ المهم  أنن

 غير وطريق مطروق، غير باب أمام نفسي وجد ت

 المهمة أبسط أن حاولت ذلك رغم لكني مشقوق،

 الشــيء، بعــض المــر عليهــم وأســهل للمتعلميــن

 يســاعدهم عســاه الكتــاب هــذا أيــديهم بين واضعا

 وحاولت يواجهونها، قد التي الصعوبا ت تذليل على

 وفق والمعلوما ت المنهجية اضبط أن المكان قدر

 الســاتذة إخــواني .  وليعــذرني الحقيقية معاييرها

 يعملــوا أن وأرجــو الخطــاء بعض مني  لحظوا إن

 هــذا أبــوب أن وحــاولت وتصــحيحها، تعــديلها على

 بســهولة معــه التكيف للمتعلم يسمح تبويبا الكتاب

 ونــص المقــال ت بعــض إشــكالية كــل في فأدرجت

. المواضيع بعض واقترحت
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ــة الكتاب هذا يكون أن وأرجو ــعة خدم  متواض

ــا والفلســفة للفكــر  عقــول لتطــوير ونموذجــا مع

 المضــي و العمــل إلــى لدفعهم ووسيلة المتعلمين

. النجاح وتحقيق الصائب التفكير إلى قدما

 أعمل لم أنني يدركوا أن المتعلمين كل وعلى

ــق، بالشــكل والنصوص المقال ت توسيع على  اللئ

 لطلعــاته وفقــا للتوســع الفرصة لهم لترك وذلك

 كــانط بنصــيحة عــامل التفكيــر مــن نوع وممارسة

 في تنحصر ل الفلسفة أستاذ مهمة إن":  قال حيث

ــل الفلسفية، الفكار بعض تلميذه تعليم  تنحصــر ب

." يفكرون كيف تعليمهم في

ــهاما الكتاب هذا يكون أن إلى أطمح وإني  إس

 علــى ويوفر الفلسفة إليهم ويحبب المتعلمين يفيد

 والــوقت الجهــد من كثيرا المبتدئين الساتذة بعض

ــي ــع ف ــتا ت جم ــادة ش ــن الم ــادر م ــعب مص  يص

الحيان. من كثير في عليها الحصول

ــرر ــذاري واك ــا اعت  فــي يكــون أن يمكــن عم

 واللــه مني قصد دون ورد ت أخطاء من هذا عملي

. والمستعان الموفق وهو القصد وراء من
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 الدراجي : زروخي الستاذ
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: تنبيه

ــادر التعليم أن اليوم المتعلم يدرك أن يجب  غ

 مناقشــة مرحلــة إلــى وتــوجه التلقيــن مرحلــة

ــى وجــب . لذا سابقة معطيا ت وفق المعلومة،  عل

ــــن  الفكــــري رصــــيدهم يضــــاعفوا أن المتعلمي

 مـــن الســـتفادة علـــى يعملـــوا وأن والفلســـفي

 لكــن هذا، عصرنا يشهدها التي المتطورة الوسائل

ــا المعطــاة المعلومــا ت مــع نتعامــل أن يجــب  إلين

 هــذه علــى والتحليل النقد نمارس أن وعلينا بذكاء

 هـــذه إزاء رأينـــا يظهـــر أن ويجـــب المعلومـــا ت،

 فالــدليل دليــل إلــى يســتند أن شــرط المعلومــا ت

 هضم أن جيدا يفهم أن المتعلم وعلى التباع، سيد

ــة بكــل المتواصل التحضير عليه يحتم الدرس  جدي

. والعمل الجهد من مزيدا يتطلب النجاح وأن

والنجاح التوفيق لكم أتمنى وأخيرا
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الفلسفة في الرعد هزيم

الفلسفية مقالةـال كتابة قواعد

الفلسفي والنص

 -Iالفلسفية الـمقالة :

؟ الفلسفية الـمقالة ماهي-1
 تنظيمــا منظمــة عقليــة عمليــة هــي المقالــة

ــا مقالة هو قول كل وليس معينا  المقالــة فــي لنن
 و تحليــل مــن العقلــي الســتدلل عمليــا ت نمارس
منظم. منطقي نسق وفق واستنتاج، تركيب

: الـمقالة أهداف-2
ــة القدرا ت تنشيط إلى تدفعنا المقالة•  العقلي

 منهجيا توظيفا وتوظيفها
 النقــد علــى القــدرة المقالــة فينــا تنمــي•

 والتحليل
ــا• ــة تعرفن ــى المقال  فــي الخطــأ أســباب عل

. فيها الصابة أسباب وعلى الحكام
: الـمقالة لكتابة العامة القواعد- ج

ــة إن ــة كتاب ــفية المقال ــتمدة الفلس ــن مس  م
 من موقف إلى نصل ووفقها المطروحة المشكلة
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ــك ــكلة تل ــد المش ــديم بع ــج تق ــبررا ت الحج  والم
 لــدى مقبــول موقفنــا تجعــل التى القناع ووسائل

 تتــألف العقليــة الحركــة وهذه عليه، يطلع من كل
 التحليــل، : المقدمــة، وهــي أقســام ثل ث مــن

 المــذكورة الخطــوا ت مــن خطــوة ولكل الخاتمة،
: التالي النحو على وسنيينا معلومة شروط

: الـمقدمة-1
 الشــكال، وصــياغة الموضوع تقديم وظيفتها

: يلي ما فيها ويشترط
 تفقــد المقدمــة تجعــل الــتي الطالــة عــدم•

 المنهجية ووظيفتها معناها
 مجــرد منها يجعل الذي الشديد الختصار تجنب•

 إشكال
ــزء تتضــمن أن يجــب ل• ــن ج ــة  م  أو  الجاب

 التحليل
 سنصــل الــذي الموقــف تتضــمن أن يجب ل•
 الخاتمة في إليه

 منذ كقولنا عام كلم على تحتوي أن يجب ل•
 رأينــا قولنــا أو الرض، وجــه على النسان وجد أن
 السابق الدرس في

: -التحليل2
 وظيفتــه المقالــة، فــي الرئيسية الخطوة هو

 فــي صــياغتها تم التي المشكلة معالجة الساسية
 لن للجابـــة واحد منهج هناك ليس لكن المقدمة،

 المطــروح الموضــوع طبيعــة علــى يتوقــف المــر
 بالنظريــا ت مــدعما التحليــل يكــون أن ويجــب

 والنتقــادا ت اللزمــة والبراهين والحجج الفلسفية
 يحتــوي أن يجــب كمــا منطقيــا تأســيا المؤسســة
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 الخطــاب يصــل حــتى واضحة أفكار على التحليل
الناس. من عدد أكبر إلى الفلسفي

: -الخاتمة3
ــب ــمن أن يج ــل تتض ــائي الح ــكل النه  للمش
 التحليــل منطــق مــع تنســجم أن ويجب المطروح

 الغامضــة، العبــارا ت مــن الخاتمة تخلو أن وينبغي
 عــدم ويستحســن حــل، دون المشــكل تترك التي

مبرر. دون الكلم في السترسال

 : الفلسفية المقالة أنواعد- 
 : الجدلية الطريقة- 1

 وتتمثــل رأييــن بيــن الصــراع وتتضمن     
: في خطواتها

: - المقدمة
 وطـــرح التصـــورا ت ضـــبط فيهـــا نتنـــاول

 الشكال
: اللول -الرأي

 والحجــج الــرأي زعمــاء عــرض فيــه نتناول
. موقفهم لتبرير قبلهم من المقدمة والبراهين

: -النقد
 الحجــج مستوى على الموجود الخلل يتناول

 الول الرأي في  الواردة
: الثاني -الرأي

 مع الول للرأي المضاد الرأي فيه نتناول 
 الــرأي هــذا زعمــاء قــدمها التي والبراهين الحجج
. نظرهم وجهة لثبا ت
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: -النقد
 مســتوى علــى الموجــود الخلــل فيــه نتنــاول

. الثاني الرأي في الواردة الحجج
: -التركيب

ــمن  ــق يتض ــذي الموف ــط ال ــن يتوس  الرأيي
. السابقين
:  -الخاتمة

. التحليل منطق مع ينسجم موقف استنتاج 
: المقارنة طريقة- 2

 وعناصــرها مفهــومين بيــن المقابلــة تتضــمن
: كالتالي

: -المقدمة
 الشكال وطرح المظاهر من الحذر

: التفاق -ألوجه
. المفهومان فيها يلتقي التي النقاط  وهي

: التختل ف -ألوجه
. المفهومان فيها يختلف التي النقاط وهي

: التداتخل -ألوجه
. المفهومين بين العلقة وتتضمن

:  -الخاتمة
حالمطرو للشكال النهائي الحل تتضمن

: الستقصائية الطريقة-
: أنواع ثل ث ولها الوصف وتتضمن

بالوضع: التستقصاءأ-   
 البناء وفق الموضوع إثبا ت منه والغرض          

: التالي
: -المقدمة

الشكال. وطرح بالموضوع الحاطة    

17



: الموضوع - طبيعة
. الطروحة منطق عرض  

: الطرلوحة -إثبات
 الطروحة تثبت التي والبراهين الحجج تقديم

: الطرلوحة تخصوم -نقد
انتقاده. ثم للطروحة المضاد الراني عرض
: -الخاتمة

.   الطروحة صدق على التأكيد
بالرفع:   - التستقصاء ب
اطروحة. وتكذيب نفي منه الغرض و

: -المقدمة
الشكال وطرح بالموضوع الحاطة

: الموضوع -طبيعة
الطروحة منطق عرض

: الطرلوحة -رفع
 الطروحــة تنفي التي والبراهين الدلة إعطاء

.
: الطرلوحة مؤيدي -نقد

 وانتقادهم الطروحة مؤيدي منطق عرض
: -الخاتمة

. الطروحة بطلن على التأكيد
الحر: ج- التستقصاء

 ل شخصــية بمنهجيــة نكتــب أن نستطيع وفيه
 ل أنهــا إل إليهــا، المشــار الطرائق إلى بصلة تمت

 الثل ث كالمحطــا ت الثــوابت بعــض عــن تخــرج
 تحتـوي أن ويجــب الخاتمـة)، التحليــل (المقدمــة،

 ينبغــي كمــا المقنعة والبراهين الدلة على المقالة
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ــدما ت إيصــال ــج المق  بموقــف . والخــروج بالنتائ
. التحليل منطق مع ينسجم نهائي

II -الفلسفي النص تحليل :
 مــن يتــألف فكــري خطــاب الفلســفي النــص

 عن المفكر بواسطتها يعبر الحكام، من مجموعة
 لــذلك معرفيــة، مشكلة تجاه الخاصة نظره وجهة
 المطروحة، للشكالية وحل جوابا يعتبر النص فإن

 الفلســفية الــروح امتلك علــى النــص ويســاعدنا
 أفكار على والطلع والنتقاد الفهم على والقدرة

التالية: بالخطوا ت النص تحليل ويمر الغير،

: الفلسفي الطار-1
 كما النص فيه يندرج الذي المجال يحدد وفيه

 مــن نتمكــن حــتى النــص صــاحب مذهب فيه نبين
 تقــديم هــو فالطــار هنــا ومن النص خلفية معرفة

النص. لمعاجلة
: المشكلة ضبط-2

 صــاحب يحــاول الــتي المشــكلة ضــبط يجــب
. متناهية وبدقة عنها الجابة النص

:  النص صاحب موقف-3
 النــص صــاحب قــدمها الــتي الجابــة فيــه نبين

 فــي جــاء ما مع يتوافق تبيينا المطروحة للمشكلة
. النص

:  نوعها و الحجج-4
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 الــتي والــبراهين الحجــج استخراج علينا يتعين
 تحديـد مع نظره وجهة لثبا ت النص صاحب قدمها
. نوعها

: والتقييم النقد-5
 علينا بل الحجج وتبيين النص بتقييم نكتفي ل
 أو بــالرفض النقــد يكــون وقــد الحجــج، هذه انتقاد
ــة أدلة تقديم هو هذا كل في والمهم التأييد  منطقي
. نظرنا وجهة تثبت

            
ـــة  للمشـــكلة نهـــائي حـــل : تقـــديم الخاتم

المطروحة. 
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 الولى الشكالية

 ألو مشكلة عن نتحدث هل
؟ إشكالية

 ملخصـال -1

المعالجة: ب-  الـمواضيع

 والمشكلة : السؤال الولى المقالة-
المشكلة و : السؤال  الثانية المقالة-
المشكلة و : السؤال  الثالثة المقالة-
ـــة - ـــة المقال ـــكلة الرابع  أم : مش

 إشكالية
 الفلسفة :  قيمة النص-
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: الـملخص – ا

: السؤال تعريف- 

 وعنــد المطلــب، هــو اللغــة علمــاء عنــد الســؤال
 المعجـــم فـــي الموضـــوع، يعنـــي البيـــداغوجيين

 اســتدعاء يعنــي الســؤال صــليبا لجميل الفلسفي
. المعرفة

: المشكلة تعريف-

 أو الصــعب المــر وهــي ومشــكل ت، مشاكل جمع
: معنيان لها الصطلح وفي الملتبس،

 تحتــاج الــتي المسألة  هي: اللول - المعنى
 استدللية علمية بطرق حل إلى

ــى يصــعب ما كل  هي: الثاني - المعنى  عل
. والحل الشرح

 اللغوي مدلولها في المشكلة تكون هذا وعلى
 يتوصــل ول إدراكهــا يصــعب التي المبهمة القضية

 الصــطلحية الناحيــة ومــن يقينــي، حــل إلــى فيها
 حيث معين مجال يحدها فلسفية مسالة المشكلة

فلسفيا. طرحا ويطرح الموضوع يحصر

: المشكلة و السؤال بين العلقة-
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 لكـن مشـكل ت إلـى تتحـول قد السئلة بعض
 قد فالمشكلة الستفهام، تحتمل ل قد المشكل ت

 الــتي الســئلة بعــض تــواجه وقــد موضــوع تكــون
 فلســفية مشــكل ت إلــى فتتحــول حلهــا يستعصى
 التفكير كان لذلك التفكير، هو الثنين بين والرابط

 نحــو النســان محــرك العقــل وكــان إنسانية ميزة
. الحضارة

: الشكالية-

 والرتيــاب الشــكوك نتائجهــا تــثير مسألة هي
 آن في والنفي الثبا ت الشكالية تحمل أن ويمكن

. واحد

: والمشكلة الشكالية بين العلقة-

ــكالية ــمن الش ــدة تتض ــكل ت، ع ــذا مش ــا ل  فإنن
ــتي الجزئية القضية باعتبارها المشكلة نستخدم  ال

. الشكالية من القتراب على تساعد

: والحراج الدهشة-

: الدهشة- 

 الصــواب وجـــه بجهــل المـــرء شـــعور هــي
ــاده ــة وافتق ــي  وهــي للحقيق ــة ف ــة اللغ - اللتيني

attonareــي ــم  - وتعن ــد، هزي ــتي والدهشــة الرع  ال
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 تتعلــق الــتي الفلســفية الدهشــة هــي هنــا نعنيهــا
 هــي الدهشــة":  أرســطو قال  لذا الطبيعة بقضايا

 فينــا تولــد فالدهشــة"  الفلســفة أنجبــت التي الم
. الحقيقة عن البحث إلى يدفعنا الذي الفضول

: الحراج- 

 الــدين فــي زائدة مشقة إلى يؤدي ما كل هو
 الدهشـــة علقـــة وتتمثـــل المـــال، أو النفـــس أو

 وضــيق حــرج فينــا تولــد الدهشــة أن في بالحراج
 الحــراج يــدفعنا وبهــذا الحقيقــة وجهــل المعرفــة

 فترفع بنا يحيط الذي الغموض كشف العمل على
. الدهشة بذلك

: ؟ سؤال كل على نجيب أن نستطيع هل-

 للسئلة طرحها في تتمثل الفلسفة مهمة إن
 يســتمر وبهذا جديد سؤال إلى جواب كل وتحويل
 كــارل عنــه عــبر مــا وهــذا ويتطور العلمي البحث

 الســئلة فــي الفلســفة قيمــة":  بقــوله ياسبيرس
   وقوله"تقدمها التي الجابا ت وليس تطرحها التي

 يكــون أن وهيها ت سالك إنسان الفيلسوف"أيضا: 
 أهميــة للســئلة أن هذا بعد .  يتبين"واصل ما يوما
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 علــى نجيــب أن يمكــن ول محدودة غير وهي كبير
سؤال. كل

 : الـمعالجة الـمواضيع–  ب

لوالمشكلة اللولى: السؤال المقالة

 المشــكل ت خلــق فــي الدهشة تساهم كيف
؟ الفلسفية

الحر : الستقصاء الطريقة- 

: الـمقدمة-

 ،الغامضــة بــالظواهر مشــبع الطــبيعي العالم
ــائن بوصــفه والنســان ــل ك ــه وجــب عاق  أن علي

 أســرار علــى يتعرف حتى الغموض ويزيل يكشف
ــون ــى الســيطرة مــن ويتمكــن الك  الظــواهر عل

 كــان إذا إل للنســان يتــأ ت ل المــر هذا الطبيعية،
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 يشــاهدها الــتي الظــواهر  اتجــاه مندهشا فضوليا
ــف ــق فــي الدهشــة تســاهم فكي  المشــكل ت خل

؟ الفلسفية

 : التحليل-

 الصواب وجه بجهل المرء شعور هي الدهشة
 الفضـول فينـا تولــد والدهشــة  للحقيقـة وافتقاده

ــة ضيق وهو الحراج من نوعا لدينا وتخلق  المعرف
 إذا الدهشــة أن يــدل إنمــا وهــذا الحقيقــة وجهــل

ــئلة طرح إلى دفعتنا بالحراج مصحوبة كانت  الس
 والســؤال المعرفــة، اســتدعاء بالســؤال ويقصــد

 الســئلة فبعــض بالمشــكلة وطيــدة علقــة علــى
ــى ــا يستعص ــول حله ــذلك فتتح ــى ب  مشــكل ت إل

 الــتي المبهمــة المســألة هــي والمشــكلة فلسفية
 حــد عنــد بعقله المفكر يتوقف ول حلها، يستعصى

 إشــكاليا ت خلــق إلى مستواه يرفع بل المشكل ت
 فينــا نتائجهــا تــثير مســائل بــدورها الشــكاليا ت و

 النفـــي الشـــكالية وتحتمـــل والرتيـــاب، الشـــك
 أســاس هــي إذن فالدهشــة واحد آن في والثبا ت

. الفلسفية والشكاليا ت المشكل ت قيام

 خلــق فــي الدهشــة دور عــن أرســطو وعــبر
ــوله الفلســفة ــتي الم هــي :      (الدهشــة بق  ال

 النســان عقــل تــثير الفلسفة). فالدهشــة أنجبت
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 الحــراج ســر وهــي الحقيقــة عن بالبحث وتطالبه
 لطــرح الســبيل هو وهذا المعرفة ضيق من القائم

ــا الســئلة. ومــن مــن مجموعــة  أنفســنا نجــد هن
 فقيمــة فلســفية منظومــة تأسيس إلى مدفوعين

 مــا وهــذا الســئلة طرح على بقدرته تقاس العقل
 الفلســفة قيمــة":  بقوله ياسبيرس كارل عنه عبر
ــي ــئلة ف ــتي الس ــا ال ــن"تطرحه ــا . وم ــق هن  تخل

 وتبحث العقول تتناولها التي الفلسفية المشكل ت
 مــن كــان للجاذبية نيوتن فاكتشاف حلول، عن لها

 وعــدم الســفل نحــو الجســام لســقوط اندهاشه
 اكتشــاف إلــى أدى مــا وهــذا العلى إلى ارتفاعها
ــاء وتأســيس الجاذبيــة قــانون  اليــوم تعــرف فيزي
. نيوتن بفيزياء

 المشــكل ت تأســيس فــي الدهشــة دور إن
 الســلبي أثرهــا فــي ينســينا أن يجــب ل الفلسفية

ــا  طــرح إلــى الفلســفة بعــض دفعــت لنهــا أحيان
 مــن بكــثير أكبر هي التي المشكل ت من مجموعة
 العقــول إرهــاق إلــى أدى مــا وهــذا العقــل، متنــاول

الحيان. بعض في وضللها

 الخاتمة:-
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 يقودنا والحراج الحراج فينا تولد الدهشة         
 مشــكل ت إلــى يتحــول الــذي الســؤال طــرح إلى

.          حله استعصى إذا  فلسفية
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المقالةالثانية :  السؤال و المشكلة ؟

 -  طرح عليك سؤال في مادة الفلسفة و سؤال في مادة

الفيزياء ،فما الفرق بينهما ؟

. :المقارنة طريقة 

مقدمة :

 يعمل السنسان على تطوير البحاث العلمية و ترقية الحضارة، و

 هذا من خلل طرحه لمجموعة من السئلة ، والسؤال هو

 استدعاء المعرفة رغبة في القضاء على الجهل و إشباع

 الفضول البشري، و تختلف  ميادين السئلة فمنها الفلسفية ،و

منها العلمية فما الفرق بين النثنين ؟

 : أوجه الفتفاق

 إن الغاية من السئلة العلمية واحدة تتمثل في إشباع فضول

 السنسان، و توسيع سنطاق البحث العلمي في محاولة لترقية

 البداع و بناء حضارة أفضل من سابقتها ، فالختراعات العلمية

 الحاصلة اليوم تعود في أصلها إلى السؤال العلمي و السؤال

 الفلسفي و يعتبر التفكير السنساسني أساسا للسئلة العلمية و

الفلسفية

أوجه التختل:ف: - 
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 رغم التفاق الحاصل بين السئلة العلمية والسئلة

ّل أن الختل ف بينهما واضح فموضوع السؤال  الفلسفية ، إ

 الغيبية، لذا فإن المنهج الفلسفي يتمثل في القضايا الميتافزبقية

 الملمئم لحل السئلة الفلسفية هو المنهج العقلي التأملي، في حين

 موضوع السئلة العلمية هو الطبيعة المادية المحسوسة و

 المنهج الملمئم لحل السئلة العلمية هو المنهج التجريبي، كما أن

 الفلسفة ينتهون في إجابتهم على السئلة الفلسفية إلى سنظريات

 متباينة، بينما ينتهي العلماء إلى إجابات نثابتة و متفق عليها

تستقر في شكل قواسنين علمية .

أوجه التداتخل :

 بالرغم من الختل ف بين السؤالين العلمي والفلسفي إل أن

 الختل ف بين ميدان العلم و الفلسفة ل يعني السنفصال ول ينفي

 التكامل بين النثنين، لن السئلة الفلسفية تفتح الفق أمام البحث

 العلمي و تطوره و عبر عن هذا المفكر العربي المعاصر محمد

 زيدان بقوله "إن العلم والفلسفة ليس أحدهما غريبا عن الخر،

 فالفلسفة الطبيعيون مشغولون منذ أقدم العصور بالعلم الطبيعي

 و محاولة فهمه". فالفلسفة اليوم يحاولون أن يستفيدوا من

 أبحاث العلماء في محاولة لمناقشتها و توسيع أفقها، و العلماء

 بدورهم يستفيدون  من اسنتقادات الفلسفة و يعملون على أنثرها
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 على تعديل سنظرياتهم وتصحيحها و هذا ما عبر عنه رايشنباخ

 بقوله " و الحق أن تاريخ العلم في القرن التاسع عشر يضع أمام

ًقا هامئلة ذلك لسنه يجمع إلى وفرة الكشو ف  أسنظار الفيلسو ف آفا

 الفنية تحليل منطقيا زاخًرا و قد سنشأت على أساس العلم الجديد

فلسفة جديدة "

الخافتمة :

 الفرق بين السؤال العلمي و الفلسفي يكمن في أن موضوع

 غيبي و    منهجه عقلي تأملي، في  السؤال الفلسفي موضوع ميتافيزيقي

 حين موضوع السؤال العلمي مادي محسوس ومنهجه تجريبي.
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 شكالية أم : مشكلة الثالثة المقالة

 بضرورة القول صدق بالبرهان -  أثبت

الفلسفة

بالوضع : الستقصاء الطريقة

:  مة - المقد

 نظرا غريبا يبدو اليوم، الفلسفة عن الكلم إن     
 فل  العصــر، هــذا في العلمية  الكشوفا ت لنتشار
 النفاثــة، والســلحة الفضــاء، غــزو علــى إل حديث

 الكثير أن نلحظ ذلك، ومع الدولي النقد وصناديق
ــن ــج م ــم برام ــي التعلي ــف ف ــدول مختل ــم ال  تهت

 ينشــدون العصــر فلســفة يــزال ومــا بتدريســها،
 صــدق علــى البرهنة يمكننا إذن . فكيف ضرورتها

 ضــرورة عــن للــدفاع تقــف الــتي الطروحــة هذه
؟ الفلسفة

 الطروحة منطق : عرض الـموضوع طبيعة

 الطروحــة هــذه منطــق بــأن القــول (يمكن 
 ): وتقدمه مواضيعه، أبعاده، الفكر، حول يتمركز،
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 الفلســفة أن نلحظ التعريف، حيث من:  -الفكر
 الفلســفة يمــارس يمكــن ول تفكيــر، عــن عبــارة
النسان. إل الضرورة أو بالطبع

 أي مفكرا، كونه إلى نظرا النسان،  إن: -أبعاده
 أصــله عــن التساؤل إلى بالفطرة يميل متفلسف
وألغاز. أشياء من  به  يحيط . ما ومصيره

 التشــكيك ممارســة إلــى فضــوله وســيحمله
 مــدركا ت مــن يكســبه ومــا يتعلمــه ومــا يراه فيما

 طــرح إلــى ســيقوده، النســان فكر . إن ومعارف
ــايا ــق قض ــا، المنط ــتيمولوجيا والميتافيزيق  البس
. وحدودها المعرفة وأسس

 ا إلــى بالنســان ســيذهب الفكر إن:  -مواضيعه
 تقصيا البعيدة والصول الولى المبادئ عن لبحث

 مثل الحلق . ففــي المطلقــة الصــافية للحقيقــة
الولى. ومصادرها المعاني بأمها ت سيهتم

ــدما انبهاره سيشتد العلم تقدم  ومع: تقدمه-  عن
 التقــدم جــانب إلــى الفلسفة وجود ضرورة يدرك

 عيــن هــي الفلســفة أن يشــهد العلمــي. والتاريــخ
. العلوم أم و الحكمة
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:   الطروحة منطق إثبا ت

 أربع خلل من الطروحة نثبت أن لنا يمكن      
: براهين

ــإذا لوجودنا مبرر هو -الفكر ــا  : ف  نســتطيع كن
 يمكننــا ل غازية ومشروبا ت حلويا ت عن الستغناء
 كــانت وإذا والطعــام، والهــواء الماء عن الستغناء
 التفلســف وكــان  التفكيــر، هي الجوهرية خاصيتنا

 التخلي وسعنا في ليس أنه استنتجنا تفكير، مجرد
 لســبب حياتنــا مجــال مــن وإبعادها الفلسفة، عن

 اســتطاع  نفكــر.  ولقــد دومــا أننــا هــو واحــد
ــوف ــي الفيلس ــيد الفرنس ــار ت) تجس ــذه (ديك  ه

ــا (أي أفكر أنا كوجيتوه في الحقيقة  ) أتفلســف أن
. موجود أنا إذن

 : الفضــول التفلسللف علللى حافز -الفضول
ــو ــر وه ــر، مظــاهر مــن مظه ــبر التفكي  مــن ويعت

 إلــى يدفعنا الفضول لن ذلك التفلسف، محفزا ت
ــرة، الدهشــة ــان وإن والحي ــل ك ــي العق ــد النق  ق
 حركــا ت مــن الكــثير محــل يحــل أن اســتطاع
 هــذا يمارســه مــا أمــام عاجزا يبقى فإنه النسان،
 إشــكاليا ت وطــرح فكريــة معانــا ت مــن النســان
. فلسفية
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 التفكيللر بوجللود مرهللون العلللم -تقللدم
 العلـم تقــدم كـان مهـا الفلسفة إن:  الفلسفي

 منطلقــاته، فــي ضــرورة إليه بالنسبة تبقى واسعا
ــه ــة، وطرق ــائجه المنهجي ــرا ونت ــا ونظ ــى أيض  إل

ــا شــموليتها. ــذي ف ــاء يرضــي  ل  يرضــي ل العلم
. الفلسفة

 بالممارتسلللة مشلللرلوط الفكلللر -تقلللدم
 الفلســفة تبقــى هــذا عــن : وفضــل الفلسللفية

ــدود واختراق المعرفية الفاق فتح إلى تسعى  الح
ــد يرى العقل.  إذ  وتنشيط العادية المألوفة  برترن
 مــن شيء على يتوفر ل الذي الشخص أن راسل،

 زائفة تعصبا ت سجين وجوده في يمضي الفلسفة
 لــه التأمــل. فيظهــر مــن مجــردة روتينيــة وحيــاة
 فيــه تــثير ول واضــحا، محصــورا محــدودا  العــالم

 أن  ديكــار ت  . وبيــن ســؤال أي العاديــة الشــياء
 وليــس  الحكمــة، دراســة معنــاه هذا فلسفة لفظ

 فحســب العمــال فــي الحــذر بالحكمــة المقصود
ــا ــة هــي وإنم ــة معرف ــتي الشــياء بســائر عام  ال

 السلوك أجل من سواء معرفتها النسان يستطيع
 ســائر واختراع الصحة على المحافظة أجل من أو

 نتفلســف "إننــا  ميرســن  الســتاذ ويقول الفنون،
نتنفس" كما

: الطروحة خصوم نقد
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 بعض في الفلسفة انتقدوا الذين فإن وعليه،
ــا  المســلمين  الفقهــاء جملــة أو كــالغزالي أجزائه

: التالية للعتبارا ت لمخطئون،

 أو الــدين عــن المروق باسم يرفضها، من إن
 رأيــه صــدق علــى يــبرهن أن عليــه يحتــم اللحاد،

 لــه غنى ول تفلسفت، . وهذا به يقتنع ل من ليقنع
.  عنه

 عتــه، ونجــا ودقتــه العلم، باسم يرفضها ومن
 بغيــر الفلســفة يــزن بــأنه العــتراف عليــه يتعيــن

 ل بمـن اليقيـن يطلـب مـن مثل، فيقيـس ميزانهـا
 الجاهزة بالجوبة يهتم  من  بين ويوازن به يكتر ث

. بالسئلة أكثر يعتني بمن

 يجــب ول وتخطــئ، تصــيب قــد الفلســفة أن
 يكـن إنمـا الخطـأ لن ذلـك تخطـئ، لنهـا رفضـها

. الدقة إلى نصل النسبية ومن نسبيا

:  - الخاتمة

ــى إذن ــا ضــرورية الفلســفة تبق ــر، لنه  تفكي
 التقـدم أسـاس والفلسـفة إنسانية ميزة والتفكير
. والحضاري العلمي

: النــــص
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ــا  أجــل"  بأوســع  . فالفلســفة فيلســوف كلن
 فينــا مركــوزة فهــي النســان، قدم قديمة معانيها
 فلسـفة منـا فلكــل منا فرد كل عروق في وتجري

 بطبعــه، فيلســوف إنســان وكــل الحيــاة هــذه في
 وجــود عنــوان فالفلســفة ذلــك، فــي تفــاو ت على

 ملحــة مشــاكل يحكــم، عقــل لــه مــادام النســان
 علـى يحــس منا كل . إن مطواع غير متمرد وواقع
 هو الشعور وهذا للكون، العام بالطابع هو، منواله
 أو الحميــدة ســلوكه. فتصــرفاتنا لــه يحــدد الــذي

ــة، ــا الفاشــل أو الموفــق ونشــاطنا المعيب  وتبرمن
ــاة ــا أو بالحي  إلــى مرجعــه ذلــك كــل عليهــا إقبالن
 المشــكل ت إن" نيتشــه الحياة. يقول في فلسفتنا
 مـن تنفجـر  فالفلسفة" الشارع في  توجد الكبرى
 أعمــاق مــن وتنبثــق إنســان، أي النســان، معيــن
 وإشــاعة وتعليلها الشياء لعقلنه يحتاج لنه وجوده

 الغــراض عــن دائمــا يتســاءل فهــو فيهــا، النظــام
 مــن الحكمــة ومــا ؟ ذلــك لم  و هذا : لم والغايا ت

 إليها تسعى غاية للحياة هل و ؟ الشياء هذه وجود
؟. الغاية هذه تحقق أن تستطيع وهل ؟

 منفصلة غير الوسع بمعناها فالفلسفة وهكذا
 معها". متفاعلة بها متصلة بل اليومية الحياة عن

 الرحمان عبد محمد                                        
 مرحبا
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: المطلوب
. فلسفيا تحليل النص حلل     

: النص تحليل

 : الفلسفي الطار-

 والســؤال بالســؤال، يبــدأ النســان وعــي إن
 غريزتــه، النسان فيه يتجاوز نوعي انفصال لحظة

 يطرحه الذي السؤال هذا سوى ليست والفلسفة
 مجمــوع ليــدرك العقلــي فضــوله بــدافع النســان

 كــانت لذا  المجموع، هذا من وموقعه الموجودا ت
 لكــن  موجود، هو بما الوجود في البحث الفلسفة
 نفيهــا إلــى ذهبــوا المتطرفيــن بعــض أن الملحظ
 العربــي العــالم فــي خاصــة شــأنها مــن والتقليــل
ــان عبد بمحمد دفع ما وهذا السلمي ــى الرحم  إل

 مجيــب النــص . وجــاء عليهــم ردا هــذا نصــه كتابة
: التالية الشكالية على

؟ الفلسفة عن الستغناء يمكن هل

: - الـموقف

 يعدو ل الفلسفة إنكار أن النص صاحب يبين       
ــان لن ذاته حد في للنسان إنكارا يكون أن  النس

 والتفكيــر يشاهدها التي الوقائع في بالتفكير يمتاز
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ــة ــة وظيف ــج عقلي ــل يســتخدمه فلســفي ومنه  ك
 من مجموعة بطرح مطالب منا الواحد لن إنسان

 فــي يشـاهدها الـتي المشـكل ت حـول التساؤل ت
 شــرع وإذا مصــيره و الكــون هــذا وحــول الشـارع
 وجــد التســاؤل ت هــذه عــن الجابـة فــي النسـان

 هــي بــذلك فالفلســفة الفلســفة دائــرة في نفسه
 الســلوك فــي تتحكــم التي وهي الحياة توجه التي

 الفلســفة أن يعنــي وهــذا  مزاجه وتحدد النساني
 الحــوال مــن حــال بأي يمكن ول بالوجود مرتبطة

 حــول التساؤل أن صاحب بين كما عنها، الستغناء
 دليلنا هو أجلها من وجد التي والغاية الكون حقيقة

 إنســان ولكــل  فلســفية، مشــكل ت تأســيس إلــى
 كــبير قــدر علــى كــانت ولو حتى به خاصة فلسفة

 لوجــود نفــي يعتبر الفلسفة وتجاهل البساطة من
 النساني العقل

: الحجج-

 رأيــه لثبــا ت حجــج عــدة النص صاحب  استخدم 
منها: نذكر

 التفكيــر، قــدرة علــى تــدل الفلســفة كــانت إذا-
ــر ــط والتفكي  خاصــية والعقــل بالعقــل مرتب
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 الفلســفة أن علــى يــدل إنمــا فهــذا إنســانية
. إنسانية خاصية

ـــث الفلســـفة توجـــد-  المشـــكل ت، توجـــد حي
 فــإن وبالتــالي الواقــع مــن جزء والمشكل ت

. الواقع من جزء الفلسفة

 فوضــى حالــة فــي النســان يعيــش أن يمكن ل-
ــام دون ــا نظ ــانت ولم ــفة ك ــاس الفلس  أس

 إليهــا ماسـة بحاجـة النسـان كــان  النظـام،
الفوضى.    على للقضاء

 : والتقييم النقد- 

 ليسـتهان أدلـة عـدة النـص صاحب استخدام
 بالــذا ت وارتباطهــا الفلســفة ضــرورة ليثبــت بهــا

 بعــض تجاهــل النــص صــاحب لكــن النســانية
ــا من والتي الفلسفة في الموجودة السلبيا ت  بينه

 يمكــن ول العقــل متنــاول من أكبر لسئلة طرحها
 وصــفا ت بــالروح تتعلــق الــتي كتلــك عنهــا الجابة
 إلــى فيهــا نصــل ل قــد غيبيــة قضايا هي إذ الخالق
 أن كمــا العقــول زلــل إلــى أدى مــا وهــذا جــواب
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 بــالتمييز للمنــاداة كوســيلة اســتخدمها البعــض
 الفلســفة  بعــض عنــد حاصــل هــو كمــا العنصري

 الخــر والبعــض اللمانيين الفلسفة وبعض اليهود
.  لللحاد طريقا منها اتخذ
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 الـمقترحة الـمـواضيع

 إلــى يــؤدي الدهشــة غيــاب أن تعتقــد هــل-1
 ؟ الفلسفية المشكل ت غياب

؟ الشكالية و المشكلة بين الفرق ما-2

 في الفلسفة  قيمة" ياسبيرس كارل يقول-3
 هــذا تــبرر        كيــف" تطرحها التي السئلة
؟ القول

ــول-4 ــة" أرســطو يق ــي الدهش ــتي الم ه  ال
 "الفلسفة أنجبت

ّين         ؟ ذلك ب

 و مشــكلة إلــى الســؤال يتحــول -   مــتى5
    ؟ إشكالية إلى المشكلة
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 الثانية الشكالية
الـمنطقي التفكير آليا ت في

-  ملخصا

:  المعالجة ب- المواضيع

 مــع الفكــر : انطبــاق  الولــى - المقالــة 
  نفسه

ــة  ــة - المقال ــاق  الثاني  مــع الفكــر : انطب
  نفسه

 نفسه مع الفكر : انطباق  الثالثة - المقالة   

 المنطق : قيمة - النص     
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: ملخـــص

المنطق تعريف  :

 ل حتى العقل يتبعها التي القواعد مجموع هو
 إلى الوصول ضمان بهدف وذلك التناقض في يقع

 المعرفيــة العقــل حركــة وتتــدرج صــحيح، تفكيــر
:  كالتالي

:  لوالحدلود التصورات - مبحث

 بضــبط يهتــم كما والتصور الحد مفهوم يتناول
ــا ت التطرق وفق المنطقي التعريف شروط  للكلي
. الخمس

:  القضايا - مبحث

 بصــيغة عنــه يعــبر تصور العقل في يحصل عندما

هي: لفظية

 تصـور مـن أكثر العقل في يحل وعندما الحد،
ــد ــوم واح ــالربط ويق ــا ب ــكل بينهم ــم، يتش  الحك

 هــي إذن فالقضــية القضــية، تصــاغ عنــه وللتعــبير
ــة الصــيغة ــة اللفظي ــم، عــن الدال  وتنقســم الحك
 وقضية بسيطة، حمليه نوعين: قضية إلى القضية
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 قواعــد بضــبط القضــايا مبحــث . ويهتــم شــرطية
. الستغراق

:  التستدللت - مبحث

 المنطــق فــي المســتخدم الســتدلل نـوع إن
:  نوعين على وهو الصوري الستنتاج هو الصوري

:  المباشر الستدلل-1

 صــدق مــن قضــية كــذب أو صــدق اســتنتاج وهو 
 بيــن فيــه ونميــز مباشــرة، كــذبها أو أخــرى قضية

 المستوي العكس و التقابل

:  المباشر غير -الستدلل ب

 مقــدمتين مــن نتيجــة إلــى فيه نصل الذي هو
 ونميــز القياســي بالســتدلل ويســمى القل على
.  الشرطي والقياس الحملي،  القياس بين فيه

التستقراء :

 أو أجزائــه علــى بثبــوته الكــل على الحكم هو
العام. إلى الخاص من النتقال هو

:  التستقراء - قواعد

49



 اســتقرائية طــرق أربع ميل ستيوار ت جون أبدع 
:  هي

 في التلزم  طريقة الحضور، في التلزم - طريقة
 طريقـــة التغيـــر، فـــي التلزم  طريقـــة الغيـــاب،
. البواقي
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 : الـمعالجة الـمواضيع – ب

 التاليــة الطروحــة عن : دافع الولى المقالة
 مــع الفكــر لتطــابق ضــرورية آلة :" المنطق

" ذاته

بالوضع : الستقصاء  الطريقة-  

المقدمة :

ــهل ــا يس ــد علين ــن التأك ــحة م ــارف ص  المع
 التجربــة، إلــى بــاللجوء وذلــك الواقعيــة التجريبية

 مـن التأكــد علينـا يستعصى العقلية المعارف لكن
ــحتها ــا وإذا ص ــل أن أردن ــك نفع ــد ذل ــنا نج  أنفس

 الفكــر تــوجه قــوانين عــن البحــث إلــى مضطرين
 هــذه تتمثــل ففيمــا ذاته مع متطابقا الفكر وتجعل

 ؟ القوانين

الطروحة : عرض الموضوع طبيعة  :

 الفكر توجه التي القواعد مجموع هو المنطق
 وعرفه ذاته مع التناقض من وتحميه الصواب نحو

 وصــورته". أمــا العلــم آلة المنطق  بقوله أرسطو
 النظريــة الصــناعة " إنــه بقــوله فيعرفــه سينا ابن

 الحــد يكـون والمـواد الصـور، أي مـن تعرفنا التي
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 والقيــاس حــدا بالحقيقــة يســمي الــذي الصــحيح
 " ويعرفــه برهانــا بالحقيقــة يســمى الذي الصحيح
 بالجملـة تعطـي الـتي بقـول: "الصــناعة الفارابي

ــوانين ــتي الق ــوم أن شــانها ال ــل تق  وتســدد العق
 كــل فــي الحق ونحو الصواب طريق نحو النسان

ــالمنطق المعقول ت من فيه يغلط أن يمكن ما  "ف
 وتجعله حركاته وتضبط الذهن توجه التي اللة هو

 ويعــود  خطــأ، كــل عــن بعيــدا تــام انســجام علــى
ــي الفضــل ــوانين تأســيس ف ــة الق ــى المنطقي  إل
. أرسطو الول المعلم

الطروحة إثبا ت :

 يجــب الــتي الصــوري المنطــق قواعــد تتمثل
 قواعــد فــي ذاتــه مع الفكر يتطابق حتى احترامها
 بالحد التعريف هذا كان سواء المنطقي، التعريف

ــتخدما ــل مس ــوعي، الفص ــم أو  الن ــك بالرس  وذل
 مبحــث ويتعهــد والخاصــة، العــرض باســتخدام
 التعريــف قــوانين بضــبط والحــدود التصــورا ت
ــد يتولى القضايا ومبحث المنطقي،  الحكــام تحدي
 أو بسـيطة حمليـه القضـايا كـانت سواء الصحيحة

 القضــايا مبحث يتولى كما  مركبة، شرطية قضايا
 لضبط أساسا تكون التي الستغراق قوانين ضبط

 مبحــــث .وأخيــــرا الحملــــي القيــــاس قواعــــد
 والعكــس التقابل قواعد يسطر الذي الستدلل ت
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 والشــرطي الحملــي القيــاس وقواعــد المســتوي
 مفروضا . ويصبح صائبة فيهما الحكام تكون حتى
 تفكيرنــا يكــون حــتى القواعــد بهــذه اللتزام علينا
 ابــن عنه عبر ما . وهذا والتناقض الخطأ من خاليا
 يقــف المنطــق علــم إن": بقــول الندلســي حــزم
ــزا الباطيل من ويميزها كلها الحقائق على  ل تميي
."ريب معه يبقى

الطروحة خصوم نقد  :

 وبين بشدة الصوري المنطق ديكار ت عارض    
 تحصيل مجرد نتائجه لن القياس من جدوى ل أنه

 فــي متضــمنة فهــي بالجديــد تــأتي ل لنها حاصل،
ــوله ريشنباخ هانز إليه ذهب ما وهذا المقدما ت  بق

ــا ــه :" م ــزع ســوى المنطــق فــي النتيجــة تفعل  ن
 النتقــادا ت هــذه " . لكــن المقــدمتين عن الغلف
 تأسيسه أثناء ديكار ت لن  أصحابها، على مردودة

 فــانطلق ذاتـه حــد في المنطق استخدم للكوجيتو
 النحــو علــى النتيجة ثم فصغرى كبرى مقدمة من

ــالي ــا الت ــا . إذن أفكــر : ( أن  أن ) كمــا موجــود أن
 فــي المنطق على الحيان غالب في تعتمد العلوم
بها. الخاصة المفاهيم ضبط

الخاتمة :
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 أن عليــه وجب ذاته مع الفكر يتطابق حتى     
            الصوري.  المنطق بقواعد يلتزم

 مللع الفكللر : تطللابق الثانيللة المقالللة
 ذاته

 ؟ المنطقي التعريف شروط هي ما-  

الحر : الستقصاء الطريقة :

 :المقدمة
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 مــن الكــثير لــدى عاليــة مكانــة المنطق احتل
 تصــويب فــي بــالغ دور مــن يلعبــه لمــا المفكرين،

 التصــورا ت مبحــث  الساسية مباحثه ومن الفكر،
 التعريــف شــروط بتســطير يهتــم الــذي والحــدود
 ؟ الشروط هذه تتمثل ففما المنطقي

التحليل : 

ــم ــث يهت ــورا ت مبح ــدود التص ــييد والح  بتش
 الشــارح القــول هــو والتعريــف التعريــف، قواعــد
 غيــره عــن ويميــزه الشــيء خصــائص يبــن الــذي
 وجــب ومنطقيــا جليا واضحا التعريف يكون وحتى

:  التالية الشروط يتضمن أن

ــب ــون أن - يج ــف يك ــا ت التعري ــس بالكلي  الخم
 النــوعي، الفصــل النــوع، : الجنــس، فــي ( تتمثل

 بــالجنس القــل علــى ) أو العــام العرض الخاصة،
. النوعي والفصل والنوع

ــا بالضد التعريف يكون أن يجب -ل ــاة كقولن  "الحي
المو ت"  ضد

 مجازيا التعريف يكون أن يجب -ل

 مانعا جامعا التعريف يكون أن -يجب
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 المعــرف الحــد على التعريف يحتوي أن يجب - ل
 أن وســنحاول لو" المــاء هــو " المــاء نقــول كــأن

 التعريــف بشــروط التــالي المثــال فــي نلــتزم
 ويكــون النســان تعريــف نضــبط حيث المنطقي،

:  التالي النحو على التعريف

 : حيوان الجنس

 : إنسان النوع

 : مفكر النوعي الفصل

 : ضاحك الخاصة

. قدمين على : يمشي العام العرض

 ضــاحك مفكــر حيــوان النسان أن النهاية في نجد
. قدمين على يمشي

 الشــروط علــى النســان تعريــف احتــواء إن
 مــن خاليــا الــذهن في جليا واضحا جعله المنطقية

 الشــروط بهــذه النسان التزم وكلما غموض، كل
 بكــل والمفــاهيم المصــطلحا ت يحــدد أن استطاع

 أننـا غيــر الدقـة، بلـوغ  على يساعدنا ما وهذا دقة
 هــذه بكــل واللــتزام التمســك فــي صــعوبة نجــد

ــع الشــروط ــل م ــب ويتفــق المصــطلحا ت ك  أغل
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 احتــوى الــذي الوحيــد المفهوم أن على المفكرين
. النسان مفهوم هو الشروط هذه على

الخاتمة :

ــوائه في تتمثل المنطقي التعريف شروط  احت
 الجنــس، القــل علــى أو الخمــس الكليــا ت علــى

ــوع ــل الن ــوعي، والفص ــا الن ــب كم ــون أن يج  يك
 والســلب الغموض من خاليا جليا واضحا التعريف

. المعرف والحد
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 مللع الفكر تطابق الثالثة: في المقالة
ذاته

 أحــدهما متعارضين موقفين أمام نفسك - وجدتك
 والثــاني الصــواب، لبلــوغ كمنهــج المنطــق يتبنــى
؟ التعارض هذا تنهي . فكيف ذلك يفض

جدلية الطريقة :

الـمقدمة :

 فمــن العلــوم، بتنــوع وتتنــوع المعــارف تتعدد
 التجربــة إلى يستند ملموس، واقعي هو ما العلوم
 المنطــق إلــى يســتند فكــري عقلــي هــو ما ومنها
 الــذهن تــوجه الــتي القوانين من جملة يعتبر الذي

 تجــاوز بالمكان فهل والتناقض الخطأ من وتحميه
 الســليمة المعــارف عن البحث أثناء القوانين هذه

؟

الول الرأي  :

ــر ــائب التفكي ــي الص ــتزام يقتض ــد الل  بقواع

 لــه كان الذي  أرسطو إليه ذهب ما وهذا المنطق،
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 أن وبيــن المنطقيــة القــوانين تأسيس في الفضل

 أيده ما وهذا القوانين هذه تجاوز إذا يمضل العقل

ــي ــر ف ــلمي الفك ــارابي الس ــذي الف ــد ال  أن أك

 الصــواب نحــو الــذهن توجه التي اللة هو المنطق

 الــتي القوانين جملة هو " المنطق ذلك في يقول

 يغلـط أن يمكـن فيمـا الصـواب نحـو العقل تسدد

 " بقــوله ســينا ابــن أيضــا إليه ذهب ما وهذا فيه"،

 في الوقوع من الذهن تمنع التي اللة هو المنطق

 اللــتزام ضــرورة علــى حــزم ابــن أكد "كما الزلل

 يقول الصواب إلى نصل حتى المنطقية بالقوانين

 علــى يقــف المنطــق علــم " إن الشــأن هــذا فــي

 يبقــى ل تمييزا الباطيل من ويميزها كلها الحقائق

 - فــي راســل برترنــد أشــاد وقــد ". هذا ريب معه

ــابه ــدور الرياضــيا ت أصــول كت  فــي المنطــق -  ب

 . الحــق نحــو العقــل وتــوجيه الرياضــيا ت تطــوير

 المنطقيــة بــالقوانين التمســك علينــا لزاما ويصبح

صحيحا.  تفكيرنا يكون حتى

   النقد    :

 وتــوجيه العلــوم تطــوير فــي المنطــق ساهم
 تحــد ث الــتي المطلقــة بالصــفة ليس لكن الفكر،

 وصــلوا علماء هناك لن سينا ابن أو الفارابي عنها
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ــة لهــم تكون أن دون الصحيحة المعارف إلى  دراي
 إمكانيــة يعنــي وهــذا أصــوله، أو المنطــق بقوانين

. المنطق لقوانين تجاوزنا مع الصواب بلوغ

الثاني الرأي  :

 للصــواب معيــارا ليســت المنطقيــة القــوانين
 نقـض كتـابه فـي تيميـة ابـن إليـه ذهـب مـا وهـذا

 البعــد كــل بعيد المنطق أن فيه بين حيث المنطق
ــن ــة ع ــائجه  ن الدق ــة فنت  الصــدق وتحتمــل ظني

 ل المنطــق أن كمــا ظنيــة، مقــدماته لن والكــذب
ــار ت واقعية. وشكك ممارسة إلى ينتهي  فــي ديك
 فــي يقــول بالعقم ونعته المنطقي القياس جدوى

 أقيسـته أن بـالمنطق يتعلـق فيمــا لي " تبين ذلك
 المــور تعليــم فــي تنفــع ل الخــرى تعــاليمه وأكثر
ــا الناس من لغيرنا نشرح أن على تعيننا ما بقدر  م

 الكلم على تعيننا صناعة ... فالمنطق منها نعرفه
 القول هذا "، نجهلها التي الشياء عن تفكير بدون
 اكتســاب فــي النســان يفيــد ل المنطق على يدل

ــوله  ريشنباخ هانز أكده ما وهذا جديدة معارف  بق
 عــن الغلف نزع هو المنطق في النتيجة تفعله ما"

ــدما ت ــثر ل المق ــذا ،" أك ــي وه  ل المنطــق أن يعن
 حقــائق نعــرف نكــن لــم مــا تركيبية بحقائق يمدنا
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 عقيمة آلة المنطق أن إذن . يتبن قبل من تركيبية
. الدقة عن بعيدة

النقد     :

 فـــي الموجـــودة العيـــوب تجاهـــل يمكـــن ل
ــتي المنطــق ــا وال ــن بعــض بينه  بالحجــة المفكري
 يعــد كليــة بصــفة للمنطــق التنكــر لكن والبرهان،

ــا ــي إجحاف ــى المنطــق لن أرســطو، حــق ف  يبق
 المبـاحث طريـق عن والمفاهيم  للحكام الضابط

.  يحتويها التي

 التركيب   :   

 كليــة، بصــفة المنطــق قــوانين إلغــاء يمكن ل
 كــل فــي الصــواب أســاس اعتبارهــا يمكــن ل كما

 مســتوى علــى الموجــودة العيــوب ورغم الحوال
 ضـرورية آلـة المنطـق يبقـى المنطقيـة القـوانين

. الفكرية العقلية المعارف لتصويب القل على

الخاتمة :

 اللتزام منا تقتضي الصائب التفكير أنواع بعض    
 . المنطق بقواعد

المقالة : في فتطابق الفكر مع ذافته
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 - يرى بعض المفكرين أن المنطق الصوري لغوي ، كما أن

 سنتامئجه عقيمة ل تأتي بالجديد، فهي مجرد تحصيل حاصل.

 تنطوي هذه الطروحة على عدة مغالطات و تناقضات،

بالعتماد على هذه التناقضات .أبطل هذه الطروحة.

الطريقة : التستقصاء بالرفع

مقدمة :

 يصدر السنسان في حياته اليومية مجموعة من الحكام لتقييم

 الشياء، و عادة ما تحتوي هذه الحكام على الصواب أو الخطأ،

 و للتأكد من صحة أو كذب هذه الحكام التي سنصدرها لبد من

 استخدام أدوات هامة هي المنطق، لكن رغم هذا ذهب بعض

المفكرين إلى سنفي أهمية المنطق. فكيف لنا أن سنبطل مقولتهم ؟

عرض منطق الطروحة :

     يختلف مفهوم المنطق من مفكر إلى آخر، فقد عرفه ابن سينا

 بقوله "المنطق هو اللة التي تمنع الذهن من الوقوع في الزلل"

 و عرفه هاملتون بقوله "هو ذلك العلم الذي يبحث عن صحيح

 الفكر و خاطئة" و إذا أردسنا أن سنبحث عن تعريف جامع سيكون

 مجموع القواعد التي توجه الذهن سنحو الصواب و تبعده عن

الخطأ، و للمنطق نثلث مباحث هي : 
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   - مبحث التصورات و الحدود: و يهتم هذا المبحث بتحديد

 مفهوم التصور و الحد والكليات الخمس و ضبط شروط

التعريف المنطقي 

  - مبحث القضايا: و هدا المبحث يتعرض لدراسة القضايا و

أسنواعها و الستغراق فيها 

 - مبحث الستدللت : يهتم هذا المبحث بدراسة شروط القياس

و ضبط سنتيجته حتى تكون صحيحة .

 و عن طريق هذه المباحث الثلث يوجه المنطق الفكر ليتفق مع

 ذاته، و ذهب طامئفة من المفكرين بوصف المنطق بالمنهج العقيم

بحجة أن سنتامئجه ل تأتي بالجديد و أسنها متضمنة في المقدمتين 

 :إبطال الطروحة

    تبدو سنتامئج المنطق متضمنة في المقدمتين فعل، لكن المنطق

 ل يدرس القياس فقط فهو يهتم بضبط التعاريف للعلوم الخرى،

 و إذا أردسنا أن سنلغي قيمة المنطق فعلينا أن سنلغي قيمة العلوم

 الخرى، فها هي الرياضيات-  باعتبارها قمة الدقة و اليقين-

 تعتمد غلى مبحث القضايا كما تعتمد على مبادئ العقل التي

 سطرها أرسطو و يكفي أن أبو حامد الغزالي حكم على قيمة

المنطق بقوله" من ل يعر ف المنطق ل يونثق بعلمه ."

نقد مؤيدي الطروحة :
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      أشهر ديكارت عداوته للمنطق الرسطي و رفض القياس

 فأسس بذلك المنطق الرياضي، لكن ديكارت وقع فيما حاول

 الهروب منه، إذ أن فلسفته المعروفة بالمنطق الديكارتي  القامئلة

 " أسنا أفكر إذن أسنا موجود" ليست سوى قياس أرسطي مركب

 من مقدمة و سنتيجة ،حتى أن خصوم المنطق  اعتمدوا على

المنطق في الدفاع عن رأيهم .

الخاتمة :

 ل يمكن سنفي قيمة المنطق بحجة أن سنتامئجه تحصيل حاصل، لسنه

 مستخدم في كل العلوم الخرى و إسنكاره ليس سوى إسنكارا لقيمة

العلوم .

:  النـص-4 

ــاس إن" ــا الن ــى جميع  مســتوياتهم اختلف عل
 بقــدر الستدلل، استخدام على قادرون العرفانية
 اســتطاع لمــا هــذا ولــول المهــارة، مــن متفــاو ت
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 الظلما ت، غياهب في ولتخبطوا يعيشوا أن الناس
 عــن البحــث يســتلزم العــالم فــي البقــاء لن ذلك

ـــباب ـــط الس ـــن والرب ـــل بي ـــول ت، العل  والمعل
 شـأنه عنه له غنى ل للنسان لزم أمر والستدلل

 مســتعدا النســان كــون مــع ولكــن التنفس، شأن
 المهــارة هــذه أن إل للســتدلل طبيعيــا اســتعدادا

 شــأنها والعنايــة والصــقل والرعايــة للتعهــد تحتاج
ــق نعتبر كنا وإذا المهارا ت، سائر شان  أداة المنط
 وصــقلها بهــا والرتقــاء المهارة هذه لتطوير فعالة
 التفكير فن بأنه المنطق يوصف أن الطبيعي فمن
 أو العمــارة أو الطهــي فــن شــأن ذلــك فــي شأنه

 نعنى فنحن فنا المنطق كون حيث .ومن السباحة
 ومناهجه مبادئه ندرس ل أي العملي، بالجانب فيه

 الرتقـــاء فـــي فائـــدتها حيـــث مـــن بـــل  لـــذاتها
 فـن يعتـبر أن يمكـن بذلك . فالمنطق باستدللتنا

 " معروفة حقائق من جديدة حقائق إلى الوصول

 فتحي محمد                              

. فلسفيا تحليل النص حلل- 

:  التحليل
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الفلسفي الطار :

ــارف ــة المع ــة العقلي ــب والفكري ــج تتطل  منه
 المنهـج هـذا يكـون ولـن ويصـوبها، يضبطها خاص
 القواعــد مــن مجموعــة هــو الــذي المنطــق سوى
ــتي ــوجه ال ــذهن ت ــه الصــواب نحــو ال  مــن وتحمي

 صــحيح نميــز بواســطتها الــتي اللــة وهو التناقض
 خاصــة المفكــرون اختلــف وقد خاطئة، من الفكر

 المنطــق قيمــة فــي الســلمي العربي العالم في
 بصــفة اليجابيــة آثــاره نفــي إلــى بعضــهم فــذهب

 الــرد إلــى النــص صــاحب دفــع مــا وهــذا مطلقــة،
ــم ــق عليه ــذا نصــه وف ــذي ه ــاء ال ــا ج  عــن مجيب

 المنطق؟ قيمة : ماالتالية الشكالية

الموقف  :

ــن ــد بي ــي محم ــان أن فتح ــي النس ــاته ف  حي
 مجــبر لنــه الستدلل استخدام إلى يحتاج اليومية
ـــى ـــبرير عل ـــامه، ت ـــتدلل                  أحك  والس

 استخدامه أن غير عنها الستغناء يمكن ل ضرورة
 نســتمده التــوجيه وهــذا ورعاية، توجيه إلى يحتاج
 بفضــل التفكيــر أداة هــو فــالمنطق المنطــق مــن

 التصــورا ت فمبحــث يســطرها، الــتي القواعــد
 التعريــف تحكــم الــتي القــوانين يضــبط والحــدود
ـــه ـــا واضـــحا وتجعل ـــذهن فـــي جلي  ولمبحـــث ال
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ــورا ت ــدود التص ــأن والح ــم ش ــي عظي ــبط ف  ض
ـــاهيم، ـــث المف ـــايا ومبح ـــبط القض ـــد يض  قواع
 العكـس ممارسـة علينـا تسـهل الـتي السـتغراق
 أن غير القياس، نتائج صحة من والتأكد المستوي،

ــة يظهر وإنما مباشرة يظهر ل المنطق أثر  كحقيق
ــوم فــي ملموســة ــى ل فنحــن الخــرى، العل  نتبن

 لممارســتها نتبناهــا وإنما لذاتها المنطقية القواعد
. أخرى علوم في

الحجج :     

 العلميــة درجــاتهم اختلف ورغــم النــاس كل - إن
 ذلــك في فيستخدمون أحكامهم يبررون والفكرية

. الدرجة بنفس ليس لكن والستدلل البرهنة

 التنفــس عــن يســتغني أن النســان يستطيع - ل 
 يســتغني أن يســتطيع ول بيولوجيــة، ضــرورة لنه
. عقلية ضرورة لنه الستدلل عن

 المنطق وكان عقلية ضرورة الستدلل كان - لما
 أســاس المنطــق بــذلك كــان الســتدلل أســاس
. جديدة حقائق توليد على يساعدنا فهو ، الصواب

  والتقييم  النقد  :
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 وضـــبطه المنطـــق قيمـــة تجاهـــل يمكـــن ل
 صــحيحة الحكــام تكــون حتى الستدلل لعمليا ت

 غفــل الخيــر هــذا غيــر النص صاحب بينه ما وهذا
 نتائـج يولــد ل المنطــق أن وهــي هامـة حقيقة عن

 فهــي المقــدما ت فــي متضمنة نتائجه لن جديدة،
 إلــى المفكريــن بعــض دفع ما هذا حاصل، تحصيل
 أكــثر يكــون جديــد منطــق تأســيس فــي التفكيــر
 الرياضي المنطق في يتمثل المنطق هذا خصوبة،

.

الخاتمة    :

ــه إل المنطــق عيــوب رغــم  المــوجه يبقــى أن
وأحكامنا.  لستدللنا

: المقترحة المواضيع- 5

 ؟ الخمس الكليا ت وظيفة هي - ما 

؟ الستقراء على العتماد مبررا ت هي - ما

   ؟ العقل مبادئ دور - ما

؟ يقيني منهج الستقراء - هل       
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 الثـالثــة الشكـاليـة

الفلسفية الـمذاهب

 الـملخص    -1

 المعالجة الـمواضيع-2

 لو العقلي : المذهب اللولى - المقالة
التجريبي المذهب

 لو العقلللي : المذهب الثانية - المقالة
التجريبي المذهب

 : الملللللذهب الثالثلللللة - المقاللللللة
 البراغماتي

 لو العقلللي : المللذهب اللول - النللص
التجريبي المذهب
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البراغماتي : المذهب الثاني النص
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:  الـملخص- 

 وكــل ومتنوعــة متعــددة الفلســفية المــذاهب
 وهــذه معينــة زاويــة مــن المعرفــة إلــى نظر منها

:  الفلسفية المذاهب بعض

:  العقلي - الـمذهب

 مصدر هو العقل أن بين إذ ، ديكار ت يتزعمه
ــة ــه  المعرف ــوم لن ــل يق ــور بتحلي ــا الص  وترتيبه
 الشياء أعدل وهو  عليها الحكام وإصدار وتركيبها

. الناس بين توزعا

:  التجريبي - الـمذهب

ــوم دفيد لوك، جون المذهب هذا يتزعم  إذ هي
 كــل أســاس التجربــة أن التجريــبي المــذهب يرى

 ملحظتنــا كــل النهايــة فــي تنبعــث ومنها معارفنا،
 الدراك أنــواع بجميــع تزودنــا الــتي هــي والتجربة
. مستحيلة التجربة بغير والمعرفة

:  الوجودي الـمذهب

ــتزعمه ــارتر، ي ــدجر س ــؤمن وهي ــذهب ي  الم
 يــؤمن كمــا المطلقــة النســانية بالحرية الوجودي

 والوجــود المصير تقرير في النسانية الرادة بدور
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 لــذاته النســان يصــنعه الــذي الوجود هو الحقيقي
.  الماهية من أسبق دائما والوجود بذاته

البراغماتي: -الـمذهب

 في الحقيقية والمعرفة جيمس وليام يتزعمه
 تنتهــي الــتي المعرفــة تلــك هي البراغماتيين نظر
 أرض عــل نجاحــا وتحقــق واقعيــة ممارســة إلــى

. الواقع
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: المعالجة المواضيع – ب

 المذهب و العقلي : المذهب الولى المقالة
التجريبي

 مصدر العقل أن يقول أحدهما متعارضين موقفين لديك  

 . فكيف معارفنا مصدر هي التجربة أن يدعي الثاسني و المعرفة

؟ بينهما تركب

جدلية  الطريقة :

المقدمة   :

ـــل ـــة تحلي ـــف مـــن النســـانية المعرف  مختل
 فلســفي مشــكل أبــرز يكــون أن يوشك النواحي،

 وكــان المفكريــن و الفلســفة اهتمــام اســتقطب
ــمن الفلسفية، المذاهب لجميع  هاما محورا  وتتض

 تتنــاول والــتي المعرفــة نظريــة المعرفــة مشكلة
 فــبين الحقيقــة هــذه كانت أيا الحقيقة بلوغ كيفية
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 البعــض أمــا العقــل هو المعرفة مصدر أن بعضهم
 فــي أصــاب فــأيهم التجربة إلى أرجعها فقد الخر
 رأيه؟

الول الرأي    :

 بينهــم ومــن – العقلــي المــذهب زعماء يعتقد
 لنــه المعرفــة، أســاس هــو العقــل أن – ديكــار ت

 التجربــة، مــن تســمد لــم فطريــة مبــادئ يحمــل
 مــن أعظــم الكــل":  كقولنــا الرياضيا ت كبديهيا ت

 تتصــف العقلييــن نظــر فــي المبادئ  . هذه"الجزء
 جميــع بيــن مشــترك خــط أنهــا بمعنــى بالعمومية

ــاس، ــي الن ــافة وه ــى بالض ــك إل ــة ذل ــر ثابت  وغي
 فيهــا التشــكيك يمكــن ول بذاتها وواضحة متغيرة،

 بيــن توزعــا الشــياء أعدل  العقل": ديكار ت يقول
." الناس

 يثقون جعلهم المبادئ بهذه العقليين إيمان إن
 اليقينيــة المعرفــة مصــدر ويعتــبرونه العقــل فــي

 عــبر وقــد الحســية المعرفة صدق في ويشككون
 أراه ل البعيــد الكــون  ذلــك": بقــوله هــذا عن آلن
". بالبعد عليه أحكم إنما و بعيدا

ــد ــون يؤك ــة أن العقلي ــن المقارن ــة بي  المعرف
 افتقــار عــن لنــا تكشف الحسية والمعرفة العقلية
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 وهمــا أساســيين شــرطين إلــى الحســية المعرفة
 المــذهب أن القــول . وخلصــة والتعميــم اليقيــن
 و الحكــام لكــل أساسا وجعله العقل مجد العقلي

.  المعارف

النقد :

 لكــن المعرفــة فــي العقــل دور إنكار يمكن ل
 لن لئق، غير وهذا الحواس دور همشوا العقليين
ــان ــل النس ــالم يتص ــارجي بالع ــن الخ ــق ع  طري
 نفســه العقــل يجــد الحــواس غابت وإذا الحواس،

  . الخارجي العالم عن منعزل

الثاني الرأي  :

ــرى ــبيون، ي ــدر أن التجري ــة مص ــو المعرف  ه
 ضـاعت ولـو الحــواس إلــى تســتند الــتي التجربـة
 ويعتــبر كلهــا، المعرفة لمتنعت والتجربة الحواس

ــوك جــون ــن مــن ل ــن بي ــذين المفكري  وضــعوا ال
 ": لـوك جـون يقـول التجريـبي ثوبهـا في المعرفة
 بيضــاء صفحة التشبيه على العقل أن إذن لنفرض

 فكيــف أفكــار أيــة ودون الصفا ت جميع من خالية
 . التجربــة، واحــدة بكلمــة أجيــب هــذا على ؟ تمل

 في تنبعث ومنها معارفنا كل أساس التجربة ففي
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 إدراكنــا تــزود الــتي هــي ملحظتنــا ... إن النهايــة
 ." التفكير مواد بجميع

 مــن مســتقاة أفكارنــا جميــع أن يتضح وهكذا
 النجليــزي التجريــب أيضــا أكــده مــا وهذا التجربة

 هــو المعرفــة فــي سلحنا أن بين الذي هيوم دفيد
. الحواس هي ذلك في ووسيلتنا التجربة

النقد :

 لكنهــا معارفنــا بعــض بناء في التجربة تساهم
 فيه المر هذا لن عنها، الوحيد  المسؤول  ليست

 كما عاقل، كائن باعتباره النسان لحقيقة تهميش
 علــى تعتمد ل العلوم أدق باعتبارها الرياضيا ت أن

. التجربة

التركيب  :

 أن كــانط بزعامــة النقــدي المــذهب حــاول 
 إلــى فــانتهى والتجريبي العقلي المذهبين يتوسط
ــول ــأن  الق ــئ ب ــارجي الش ــن الخ ــون أن يمك  يك

ــى وجــوده يتوقــف ول موجــودا ــذي العقــل عل  ال
 غيــر ذاك أو النحــو هذا على معرفته ولكن يدركه،
 فــي فطريــة مقــول ت هنــاك تكــن لــم مــا ممكنــة
 الحســية الخــبرة تشــكيل علــى تســاعدنا العقــل
 من تأتينا المعرفة من جوانب هناك أن هذا ومعنى
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 حيــث لكنهــا الحســية، الخــبرة جانب  وهو الخارج
 عليهــا الحكام ويصدر فينظمها العقل يتلقاها تأتي
 معتمــدة معارفنــا مــن معرفــة كــل تكون هنا ومن
. واحد آن في والعقل والحواس التجربة على

الخاتمة  :

 ول التجربــة مــع العقــل تفاعل وليدة المعرفة
 .  أحدهما دور تجاهل يمكن
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 المذهب و العقلي  المذهبالمقالة الثاسنية :

 التجريبي

 - يعتبر المذهب العقلي من المذاهب العريقة في الفلسفة، وأهم

 أساس يقوم عليه هو أن العقل مصدر المعرفة والدراك، طلب

منك الدفاع عن هذا المذهب. فما عساك تفعل ؟

الطريقة: التستقصاء بالوضع 

المقدمة :

 ل شك أن تطور المجتمعات و تقدمها مرهون بازدهار العلوم

 فيها، كما أن تطور السنسان مرتبط بجملة المعار ف التي

 يحملها ، لن السنسان كامئن فضولي ل يتورع عن البحث في

 المعار ف ، وما يؤكد هذا المر الهمية البالغة التي أعطاها

 الفلسفة لمشكلة المعرفة و من بين أهم المذاهب التي تطرقت

 إلى أساس المعرفة المذهب العقلي الذي جعل من العقل مصدرا

لكل معارفنا ، فكيف سنبرر هذا المر ؟

عرض منطق الطروحة :

 مشكلة المعرفة تمثل رأي الفيلسو ف في كيفية إدراك الحكام و

 المعار ف الصامئبة، و يعتبر ديكارت خير ممثل للمذهب

 العقلسني، الذي كان شعاره العقل أساس المعرفة ، وحتى يصل
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 العقل إلى هذه الغاية ل بد من إتباع أربع قواعد أساسية تتمثل

في:

 على الحكم يمكن (الوضوح): ل البداهة قاعدة-1

للعقل جلية واضحة كاسنت إذا إل ما ظاهرة

 قاعدة التحليل: يجب تحليل الظاهرة إلى أجزاء حتى-2

سنتمكن من فهمها

 قاعدة التركيب : يجب تركيب الجزاء المحللة لفهم-3

العلقة التي تربط بينها

 قاعدة الحصاء: يجب إحصاء عناصر الظاهرة -4

حتى ل سنتجاهل أحدها

إثبات الطروحة :

 بين ديكارت أن أحكام العقل صامئبة ول يصيبها الخطأ، و إذا

 بحثنا عن شيء مشترك بين جميع الناس فلن سنجد غير العقل ،

يقول ديكارت " العقل أعدل الشياء توسعا بين الناس " .

     كما أن أحكام العقل نثابتة في الزمان و المكان، لسنها بديهيات

 و مسّّلمات قبلية يفطر السنسان عليها ، و ل يمكن التشكيك في

 هذه المسلمات ، و أيد آلن المذهب العقلي و بين أن العقل
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 يتجاوز الحقامئق الظاهرية الزامئفة إلى الحقامئق الباطنية

 الصحيحة ، يقول في ذلك " ذلك الكون البعيد ل أراه بعيدا إسنما

 أحكم عليه بالبعد " .ووضح آلن هذا المر بحجة شهيرة تعر ف

 بحجة المكعب ،فالمكعب يظهر للسنسان على أسنه بثلث أوجه و

 ست أضلع ، في حين يحكم العقل بحكمه الصامئب على أن

المكعب بست أوجه و انثنا عشر ضلعا . 

نقد تخصوم الطروحة :

    بين المذهب الحسي و المذهب التجريبي أن العقل عاجز عن

 بلوغ المعرفة الصامئبة ،و أن التجربة و الحواس هما من يصنع

 الحقامئق التي سنصل إليها، لكن هذين المذهبين لم ينتبها إلى أن

 الحقامئق الحسية و التجريبية متغيرة من شخص إلى شخص ،

 فالعين مثل تنظر إلى الكوكب فتراه بمقدار الّدينار ، في حين

 الدلة الهندسية تحكم على أسنه أكبر من الرض في المقدار، كما

 أن الرياضيات باعتبارها أدق العلوم تتنزه عن التجربة ول تلجأ

إليها . 

الخافتمة : 

 العقل أساس المعرفة لن أحكامه نثابتة و ل تتغير في الزمان و

المكان ، كما أسنه أعدل الشياء قسمة بين الناس .
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المقالة الثالثة : المذهب الوجودي والمذهب البراغماتي 

 - حقق المذهب البراغماتي سنجاحا واسعا على أرض الواقع

  أو إحياء البداع لدى،سواء من حيث ضبطه لسلوك الفراد

 الفرد، لكن رغم هذا ل يمكن اليمان بصحة هذا المذهب. فكيف

سنلغي وجهة سنظر المذهب البراغماتي ؟

الطريقة :التستقصاء بالرفع

المقدمة : 

 إذا كاسنت الفلسفة تساؤل سنقدي ينصب على المنتوج الثقافي،فإسنها

 تسعى دوما لكشف الحقيقة حتى تكون أحكامنا مطابقة للواقع، و

 قد اختلفت المذاهب الفلسفية في فهمها لصل الحقيقة، و من بين

 هذه المذاهب المذهب البراغماتي الذي شهد اسنتشارا واسعا

 خاصة في الدول الرأسمالية. فهل هذا السنتشار دليل على صحة

هذا المذهب .

عرض منطق الطروحة :
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 المذهب البراغماتي ذو جذور يوسناسنية يعود تأسيسه إلى المفكر

 اليوسناسني أرستيب القوربنامئي ،الذي بين أن اللذة واللم هما أصل

 السلوك السنساسني، سواء كان أخلقي أو معرفي ، فكل ما يجلب

 لذة أخلقية   أو معرفية فهو فعل محمود ، و كل فعل يجلب ألما

 أو خسارة فهو سلوك مذموم ، و دعم هذا المذهب في العصور

 الوسطى الّقديس أوغسطين، و هذا ما يظهر في قوله :" أحب نثم

 و امتد هذا المذهب إلى فلسفة وليام جيمس وافعل ما شئت " 

 جون ديوي يقول جيمس "إن آية الحق النجاح . و آية الباطل

 الخفاق" و هذا يدل على أن معيار صواب الفكار هو تحقيقها

 لنجاح على أرض الواقع وعلى هذا النحو ربط البراغماتيون كل

 مجالت الحياة بالمنفعة، سواء تعلق المر بالحياة السرية أو

السياسية أو القتصادية.

: الطروحة إبطال

 إن النجاح المحقق واقعيا من طر ف البراغماتيين ل يمكن أن

 يكون دليل على صحة هذا المذهب، وهذا ما بينه ديكارت إذ أكد

 أن الواقع ل يعكس الحقيقة فمن الممكن أن يكون الواقع كاذبا، و

 سنجاح البراغماتيين يعود إلى جديتهم و صرامتهم في تطبيق

 أفكارهم يقول ديكارت :" ليس المهم أن تكون الفكرة جيدة و إسنما

 المهم أن يكون التطبيق جيدا " .كما أن المذهب البراغماتي شهد

85



 عدة اسنحرافات على أرض الواقع منها تشجيعه للسياسة

 الستعمارية بدعوى البحث عن المنافع القتصادية و المتمثلة في

السواق البشرية و المواد الولية 

نقد مؤيدي الطروحة :

 أيد بيرس المذهب البراغماتي بقوله :" إن كل عقيدة تؤدي سنتيجة

 مرضية أو حسنة إسنما هي عقيدة حقيقية"  لكن هذه الفكرة فيها

 مبلغ الخطورة على الفكر السنساسني ،لن الربط بين المنفعة

 والعلم مثل يؤدي إلى زوال البحوث العلمية بمجرد اسنتهاء،

 المنافع كما أن الربط بين الخلق و المنفعة ينزل بالسنسان

 منزلة الحيوان الذي يبحث عن تحقيق رغباته كما أن الحقامئق في

هذا المذهب فردية و ذاتية و متغيرة .

الخافتمة :

 رغم سنجاح المذهب البراغماتي واقعيا إل أن هذا ليس دليل على

 صحة وجهة سنظر البراغماتيين فلسفيا لن البراغماتيين وضعوا

السنسان في مرتبة الحيوان .
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 والمذهب العقلي : المذهب  الول النص

 التجريبي

    " لنختبر المر جيدا إن هذا الفق البعيد ل أراه بعيدا ، إسني

 أحكم بأسنه بعيد حسب لوسنه و حسب بعد الشياء النسبي حيث

 أراه ، و حسب تداخل التفاصيل و توسط الجسام الخرى التي

 تخفيه عني جزمئيا، و الذي يشهد على أسني أحكم ،أن الرسامسن

 يعرفون كيف يمنحوسنني ذلك الدراك لجبل بعيد لمحاكاة

 المظاهر على اللوحة ، و لكن مع ذلك أرى ذلك الفق بنفس

 الوضوح الذي أرى به هذه الشجرة أمامي، و كل هذه المسافات

 أدركها ...ولقد شاع الزعم بأن اللمس يعلمنا ، و هذا عن طريق

 الملحظات الصرفة و البسيطة دون أي تأويل ، و لكن هذا غير

 صحيح .فأسنا ل ألمس هذا الحجر المكعب ، فأسنا ألمس على

 التتالي أضلعا وحدودا وسطوحا صلبة ملساء، و برد هذه

 المظاهر كلها إلى شيء واحد أحكم بأن هذا الشئ مكعب ...إن

 الدراك على الصح هو تجاوز حركاتنا و آنثارها و الغرض
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 من ذلك بل شك هو دوما الحصول على شيء من الحساس أو

 رفضه ، كما لو أردت أن تختطف نثمرة أو تتفادى ضربة

 حجر ، فالدراك الصحيح معناه معرفة مسبقة للحركة التي

 سو ف أقوم بها ،للوصول إلى هذه الغراض و من يدرك جيدا

 آل�نيعر ف مسبقا ما يجب فعله."    

حلل النص فتحليل فلسفيا-

الطار الفلسفي :

 تعتبر مشكلة المعرفة من بين القضايا الفلسفية الهامة، و التي

 يريد الفلسفة من خللها أن يؤسسوا سنظرية في المعرفة، تقودسنا

 إلى بناء أحكام صامئبة و معار ف صحيحة ، و سنظًرا لصعوبة

 المشكلة اختلف الفلسفة اختلفا واضحا في سنظرتهم لكيقية

 حصول المعرفة ،فبين المذهب التجريبي أن التجربة و الحواس

 هي المصدر الحقيقي لحكامنا و معارفنا وهذا ما حاول آلن أن

ينفيه وفق سنصه هذا ،الذي يتناول المشكلة التالية :

     هل المعرفة وليدة العقل أم التجربة ؟

الموقف :
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      بين آلن أن الحواس و التجربة ل يمكن أن تكون شاهدا

 على الحقيقة و كل المعار ف الصادرة عنها ،معار ف كاذبة و

 متغيرة ،و ل يمكن الونثوق فيها، لذا كان العقل مصدرا للصواب

و أصل الحقيقة 

  فأحكامه ممانثلة للبديهيات الرياضية ، التي ل يمكن التشكيك

 فيها ، كما أن أحكام العقل نثابتة في الزمان و المكان، و ل

 يشوبها التغيير فنحن سنحكم على أشكال الجسام بالقياس العقلي

 بعيدا عن النظر الحسي، و أستخدم آلن مجموعة من الحجج

ليثبت وجهة سنظره سنذكر منها :

 سنحن ل سنرى الفق البعيد و إسنما سنحكم عليه بالبعد. -1

(حجة تحليلية)

 - يعمل الرسامون على محاكاة مظاهر الطبيعة في2

رسمهم للوحة الفنية.(حجة واقعية)

 -من يدرك جيًدا يعر ف مسبقا ما يجب فعله .(حجة3

إستنتاجية)

 : النقد و التقييم
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     استطاع آلن أن يبين دور العقل في المعرفة باستخدام عدة

 حجج ل يمكن الستهاسنة بها ،لكن آلن بالغ في تمجيد العقل

 فألغى بذلك دور الحواس و التجربة، و غياب الحواس يجعل

 العقل معزول عن العالم الخارجي و هذا ما حمل كاسنط إلى

 التوحيد بين العقل و التجربة فبين أن الحكام عقلية و تجريبية،

 فالحواس تلتقط صور العالم ليقوم العقل بتحليلها و اسنتقادها و

إصدار الحكام عليها 

 المعرفة وليدة العقل و التجربة في آن واحدالخافتمة :

 المذهب و البراغماتي الثاني: المذهب النص

 الوجودي

 هنا، يكون ما أبعد – الحقيقة على القبض إن"
ــيلة كونه عن يزيد ل – ذاتها في غاية كونه عن  وس
 الشــباع من أخرى حيوية أنواع لبلوغ أولية أداة أو

 طريقــي أضــل أن لي قدر . وإذا والسرور والرضا
 يشــبه مــا وجــد ت ثــم جوعــا، وأتضــور الغابــة في

 أنــه الهميــة، بــالغ لمــر فــإنه للبقر، معبدا طريقا
ــاني مأوى أو مقام بوجود العتقاد علي يتعين  إنس

 فــي ومضــيت ذلــك، فعلــت إذا لننــي نهــايته، في
. حياتي فسأنقذ أثره،
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 المقام لن نافعة، هاهنا الصحيحة الفكرة إن
 . نــافع موضــوعها أو هــدفها هــو الــذي المــأوى أو

 الصــحيحة، للفكــار العمليــة القيمــة فــإن ثم ومن
ـــتق ـــفة تش ـــة بص ـــن أولي ـــة م ـــة الهمي  العملي

 أن فــي ريــب ثمة لنا. وليس بالنسبة لموضوعاتها
 كــل فــي هامــة الحقيقــة فــي  ليست، موضوعاته

 بـي تكـون ل أخـرى مناسـبة فـي فربمـا الوقا ت،
 عنــه ففكرتي وعندئذ المأوى أو المقام إلى حاجة
 العمليــة الناحيــة مــن ســتكون محققـة تكــن مهما
ــا وأولى مرتبطة وغير منفصمة فكرة  تظــل أن به

 الحقـائق تلــك مـن حقيقة أصبحت كمينة... وكلما
ــافية ــة الض ــا مرتبط ــب عملي ــل بمطل ــن عاج  م
 فإنهــا ضــروراتنا، مــن ملحــة بضــرورة أو مطالبنــا

 لكــي قابعــة، كــانت حيــث التبريد مخزن من تنقل
ــؤدي ــزداد العــالم فــي عمل ت ــا نشــاط وي  اعتقادن
بها" .

 لوليام 
 جيمس

. فلسفيا تحليل النص - حلل

النص تحليل  :

الفلسفي الطار : 
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 النواحي مختلف من النسانية المعرفة تحليل
ــبر  كــل اهتمــام اســتقطبت فلســفية مســألة يعت

 هــي الفيلســوف عند المعرفة ونظرية المفكرين،
 أيــا وقيمتهــا ومصــدرها المعرفــة تفســير في رأيه

 الفلســفة اختلــف وقــد المعروفــة، الحقيقة كانت
 المعرفــة، لنظريــة تأسيسـهم فـي  واضحا اختلفا

 الفلسفية المذاهب بين من البراغماتي والمذهب
 وهــذا المعرفة مشكلة في خاضت التي المعروفة

 المـــذهب أعمـــدة أحـــد جيمـــس لوليـــام النـــص
 مجيبــا النــص جــاء  و المــر هذا يوضح البراغماتي

:  التالية الشكالية عن

؟ الفكرة صحة معيار ما

الـموقف  :

 للسـلوك أداة المعرفـة أن جيمـس وليام بين
 يمكــن خطــة بمثابــة الفكــرة أن بمعنــى العملــي،

 الــتي والفكــرة معين، بعمل القيام في بها لهتداء
 بــل لهــا قيمــة ل ناجــح واقعي سلوك إلى تنتهي ل

 يعد لم الفكرة فمعنى صاحبها، عقل في وهم هي
ــا إرشــادها في يكمن بل أصلها في يكمن  علــى لن

 امتلك إلــى يهــدف ل فــالعلم الواقــع مســتوى
 تســييرا الحقيقــة تســيير إلى يهدف وإنما الحقيقة

92



 نجاحهــا علــى متوقــف الفكــرة صحة ومعيار نافعا
. ملموسة لمنعة وتحقيقها واقعيا

الحجج  :

ــام اســتخدم ــس ولي ــدة جيم ــج ع ــت حج  ليثب
:  منها نذكر موقفه

 مشروع يكون أن يتعدى ل الحقيقة عن - البحث 
 المــر هــذا لن العمليــة بالمنعــة علينــا يعود حيوي

. حياتنا وتطوير لغراضنا خدمة فيه

 لم إن الحقائق، من حقيقة أمر لعتبار معنى - ل 
 أسباب ويضمن والراحة السعادة لنا أو    لي يوفر

والقلق. الزمة من الخروج

 فكــل المنتــج، العمل بمعيار تقاس الحقيقة - إن 
 مــا كــل وإن حقيقــي، فهــو النجــاح إلــى يــؤدي ما

 صــالح هــو ومــا الراحــة مــن قســط أكــبر يعطينــا
 فهــو الحــوال، مــن حــال بــأي لنــا ومفيــد لفكارنا
حقيقي.

والتقييم النقد :   

 ول المعرفــة عن النفعي الطابع نفي يمكن ل
 فــي جيمـس اسـتخدمها الــتي الدلة تجاهل يمكن
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 لهــا أراد البراغمــتيين نظريــة رأيــه.  لكــن إثبــا ت
 ســواء الحقــائق، لشــتى شاملة تكون أن أصحابها

 كــان إذا .. لكــن دينيــة أو فلسفية أو عملية أكانت
 العسير من فانه نتائجها، هو الفكرة صدق مقياس

 بالنســبة فكــرة كــل صــواب على الناس يجمع أن
ــي الحقيقة تكون أن يستبعد وعندئذ آثارها، إلى  ه
 النفــع بــاختلف تختلــف بــل الناس، جميع عند هي

ــرر ــل والض ــد لك ــاهر واح ــثيرا أن . والظ ــن ك  م
 خطــأ أو صــوابا يكون اليومية الحياة في معلوماتنا
 قــد ذلــك . وبعــد للواقع مطابقته عدم أو لمطابقة

 كــان ولــو نافعــة، غير أو نافعة المعرفة هذه تكون
 الفكــرة، صــواب مقيــاس هــو وحــده النفــع عامل
 قــانون علــى متوقفا أفكارنا من كثير صواب لكان

ـــا ت ـــوع العقوب ـــام ون ـــاكم النظ ـــا الح  أن . كم
 بالســلعة شــبيهة المعرفــة جعلــوا البراغمــتيين

 تقــوم ل الحقيقيــة قيمتهــا الســوق في المعروضة
. فيها يدفع الذي الثمن في تتمثل بل ذاتها في

     الخاتمة  :

 كــل فــي لصــحتها معيــارا ليــس الفكــرة نجــاح  
. الحوال

    المقترحة الـمواضيع :
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 كمــا العقــل ينشــئها المفــاهيم أن صــحيح هــل-1
؟ ديكار ت يدعي

ــرى-2 ــون ي ــان أن الوجودي ــانع النس ــوده ص  وج
 ؟ الرأي هذا   قبول يمكن مدى أي . فإلى بإرادته
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  الرابعة الشكالية

الفلسفي النتاج

    

: المعالجة المواضيع

 من رشد ابن الولى: موقف - المقالة  
 الفلسفة

. رشد لبن -  نص  
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؟ الفلسفة من رشد ابن موقف ما-1

الحر : الستقصاء الطريقة 

المقدمة :

 علــم المســلمين عنــد المعروفــة العلــوم من
ــو الكلم، ــم وه ــم عل ــدفاع يهت ــن بال ــدة ع  العقي

 شــرح منوال على العلم  هذا سار وقد السلمية،
 فكريـــة مضـــامين علـــى بنـــاء الدينيـــة الصـــول

 فيــه يتحــد منهــج خلل ومــن فلســفية، ومعطيا ت
 خطــى وبــذلك بالبرهــان، والــوحي بالعقــل النقــل
 فكــانت التفلســف نحــو خطــوة الســلمي الفكــر

 فكيف رشد ابن أعلمها ومن السلمية، الفلسفة
 ؟ الفلسفة من موقفه برر

 التحليل :

 كــرد الفلســفية رشــد ابــن أراء بعــض جاء ت
ــدين تسلح الذي الغزالي حامد أبو كتابا ت على  بال

 أكــثر الفلســفة وهاجم العقيدة، لنصرة والمنطق
 وهــذا الفلســفة، تهافت كتابه في خاصة مرة من
 كتــابه خلل مــن لــه يتصــدى رشــد ابــن جعــل مــا

 ابن تسلح إذ المقال، فصل وكتابه التهافت تهافت
ــفة عن التهمة ليدفع والدين بالمنطق رشد  الفلس
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 والفلســفة الــدين بيــن العلقة وضح إذ والفلسفة
ــذا وفي والشريعة الحكمة بين خلف ل أن مبينا  ه

ــول ــر إن":  يق ــي النظ ــب ف ــدماء كت ــب الق  واج
 ومقصــدهم كتبهــم فــي مغزاهم  كان إذا بالشرع،

." الشرع عليه حثنا الذي المقصد هو

 تــأويل أولــت إذا الشــريعة بأن رشد ابن يرى ن إذ
ــليما ــا س ــق فإنه ــل تتف ــاق ك ــع التف ــفة م  الفلس
 يقــول وعميقا صحيحا فهما الفلسفة فهم شريطة

 فالعقــل بــالوحي كــانت شــريعة وكــل":  رشد ابن
 قبل من المتلقي  والعلم":  أيضا . ويقول"يخالطها
 كــل أن أعني العقل، لعلوم متمما جاء إنما الوحي

 مــن النســان تعالى الله أفاده العقل عنه عجز ما
 ينفــي رشــد بــأن القــوال هذه . تفيد" الوحي قبل

 علــى بــل والفلسفة الدين بين تناقض وجود تماما
 : ذلــك فــي يقــول التكامــل، فجوهرهمــا العكــس

 ... الرضيعة والخت الشريعة صاحبة هي الحكمة"
 بــالجوهر والمتحابتــان بالطبع، المصطحبتان وهما

." والغريزة

 النظــر هو السلم  عليه وضع أساس فأول 
 الصــحيح، اليمــان وسيلة هو عنده والنظر العقلي

 وهــذا العقــل إلــى وانصرف الحجة على أقيم فقد
 أولــي يــا (فــاعتبروا وجــل عــز قــوله في يظهر ما

 ملكــو ت فــي ينظــروا (أولــم أيضا البصار) وقوله
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 شــيء) هــذه من الله خلق وما والرض السموا ت
 اللــه خلق في بالتفكر النسان تأمر وغيرها اليا ت
 فــي الفلســفة ومــا الخــالق إلى الهتداء يتم حتى

 عليــه حـث مـا وهــذا التفكيـر مـن نـوع إل النهايـة
الشرع. 

الخاتمة  :

 التفكير من نوع رشد ابن نظر في الفلسفة 
والعقل. بالشرع واجب والتفكير والنظر

 : النص-2

 مــن أكــثر شــيئا ليس الفلسفة فعل كان إذا 

 دللتهــا جهــة من واعتبارها الموجودا ت في النظر

 مصــنوعا ت، هــي مــا جهــة مــن اعني الّصانع على

ّنمـا الموجودا ت فإن  لمعرفــة الصـانع علــى تـدل إ

ّنــه صنعتها،  أتــم بصــنعتها المعرفــة كــانت كلمــا وإ

ــدب قد الشرع وكان أتم، بالصانع المعرفة كانت  ن

 أّن فــبين ذلــك على وحّث الموجودا ت، اعتبار إلى

 وإمــا بالشــرع، واجب إما السم، هذا عليه يدل ما

 اعتبــار إلــى دعــا الشــرع أن . فأمــا إليــه منــدوب

 فــذلك بــه، معرفتهــا وتطلــب بالعقــل الموجودا ت
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 وتعــالى تبــارك اللــه كتــاب من آية ما غير في بين

 نــص ) وهذا البصار أولى يا : ( فاعتبرا قوله مثل

 العقلــي أو العقلــي القياس استعمال وجوب على

 ينظروا : (أولم تعالى قوله ومثل  معا، والشرعي

 مــن اللــه خلق وما والرض السموا ت ملكو ت في

 جميــع فــي النظــر علــى بالحث نص ) وهذا شيء

 بهذا الله خصه ممن أّن تعالى وأعلم الموجودا ت،

 : تعــالى فقال السلم عليه ‘إبراهيم وشرفه العلم

 ) والرض السموا ت ملكو ت إبراهيم نرى (وكذلك

 خلقــت كيــف البــل إلــى ينظــرون : ( أفل . وقال

 ذلــك غيــر ) ( ... ) إلــى رفعت كيف السماء وإلى

. كثرة تحصى ل التي اليا ت من

 بالعقــل النظــر أوجب قد الشرع أن تقّرر وإذا

 ليــس العتبــار وكــان واعتبارهــا، الموجــودا ت في

 المعلــوم مــن المجهــول اســتنباط مــن أكــثر شيئا

 أن فــواجب القيــاس، هــو وهــذا منــه، واستخراجه

 العقلــي، بالقيــاس الموجـودا ت فـي نظرنــا نجعل

 إليــه دعــا الــذي النظــر مــن النحــو هــذا أن وبيــن

ــأتم النظر أنواع أتم هو عليه وحّث الّشرع ــواع ب  أن

برهانا"  . المسمى وهو القياس

رشد ابن
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    فلسفيا تحليل النص - حلل
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النص تحليل  :

الفلسفي الطار :

ــر للســلم كــان ــالغ أث  العقــل تنشــيط فــي ب
ــان المســلمين اختلط بعــد خاصــة الجامــد  باليون

 وأفكــارهم معتقــداتهم اختلطــت حيــث والفــرس،
 تــأثير اليونانيــة للفلســفة وكــان الســلمي بالدين

 أثــار مــا وهــذا المســلمين بعــض عقــول فــي كبير
 مهاجمــة إلــى فعمــدوا الفقهــاء بعــض تخــوف

 يتصـدى رشـد ابـن جعـل ممـا ورفضـها الفلسـفة
 ويتنــاول ذلــك يؤكد هذا ونصه للفلسفة للرافضين

:  التالية الشكالية النص

  ؟ والدين الفلسفة بين التوفيق يمكن هل

الـموقف  :

 الفلســفة بيــن تعــارض ل أن رشــد ابــن بيــن
 تساعدنا الفلسفة لن والنقل، العقل بين والدين،

 صــناعة حقيقــة وإدراك الموجــودا ت تأمــل علــى
 الحقيقــة فــي تــدل المتقنــة الصــناعة هذه الوجود
 فالفلســفة  الخــالق، وإتقــان الخلــق روعــة علــى

 العقلــي النظــر مــن ونــوع التفكيــر فــي أســلوب
ــذا الغموض وإزالة الحقيقة كشف إلى الهادف  وه
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 العقــل اســتخدام علــى حــث إذ الــدين  بــه أمر ما
. وكماله وعلمه وقدرته الخالق حقيقة لبلوغ

الحجج :

 تمثلــت  نقليــه  حجــج عدة رشد ابن استخدم
 توافــق بها ليثبت القرآنية اليا ت من مجموعة في

 مــن مجموعــة اســتخدم كما الفلسفة  مع الشرع
:    منها نذكر العقلية الحجج

 المعرفــة كانت أتم بالصنعة المعرفة كانت - كلما
ــانع ــم، بالص ــة  أت ــة والمعرف ــن التام ــون ل  إل تك
. بالفلسفة

 لثبــا ت كبرهــان العقلي بالقياس تمدنا - الفلسفة
ــائق ــاس الحق ــي والقي ــبر العقل ــى يعت ــواع أرق  أن
. الحقائق تلغى غيابه وفي البرهان

والتقييم النقد  :

 و العقليــة الدلة يوظف أن رشد ابن استطاع

 لكـن وشـرعيتها، الفلسـفة ضـرورة ليثبت النقلية

 بعــض  أن هــي هامــة حقيقــة عــن غفــل رشد ابن

 التعــرف فــي الفلســفة يســتخدموا لــم المفكرين

 وإنمـــا وعلمـــه، وقـــدرته الخـــالق كمـــال علـــى
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ــا وهذا الخالق ذا ت لفهم محاولة في استخدمها  م

ــا ت فــي ودخولهم الضلل إلى بالكثير أدى  ل متاه

 بالسـتواء تتعلــق الـتي كتلـك منهــا للخروج سبيل

 أرهقت القضايا هذه ومناقشة  شابهها وما والروح

.  مؤكدة حقيقة إلى الوصول دون  البعض

الخاتمة  :

 الحقــائق لفهــم ضــروري منهــج الفلســفة
. صحيحا استخداما تستخدم أن شرط الشرعية

 الخامسة الشكالية

الخارجي العالم إدراك في

الملخص-1

:  المعالجة ب-  المواضيع

ــة      و : الحســاس الولــى - المقال
الدراك
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الفكر و : اللغة الثانية - المقالة    

 الرادة و : العادة الثالثة - المقالة     

 الفكر و اللغة : في الول - النص   

الرادة و : العادة الثاني - النص   
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: الـملخصا- 

 : الحساس تعريف- 

ــو ــاع ه ــورة انطب ــالم ص ــارجي الع ــى الخ  عل
 محضـة بيولوجيـة ظـاهرة وهـو الحــواس مستوى
. والحيوان النسان فيها يشترك

  : الدراك تعريف- 

 العقــل عنــد الشــيء صورة حصول على يدل
 أو جزئيــا ماديــا، أو مجــردا الشيء ذلك كان سواء
 أو المــدرك ذا ت فــي حاصــل غائبا، أو حاضرا كليا،
. موضوعية وأخرى ذاتية شروط . وله آلته

ــة ــل - الذاتي ــي تتمث ــون أن ف ــدرك يك ــليم الم  س
 نفسية حالة وفي ومركزا ومنتبها والعقل العضاء

.  جيدة

 ســهل الموضوع يكون أن في تتمثل - الموضوعية
. والغموض التعقيد من وخاليا ومنظما وواضحا

اللغة تعريف  :

ــة هــي  ــوز الشــارا ت مــن مجموع ــتي والرم  ال
. إنشائها إلى القصد مع للتصال كوسيلة تستعمل
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الفكر تعريف : 

. المعاني من دائم فيض هو

العادة تعريف  :

 ثابت بفعل القيام على المكتسبة القدرة هي 
. آلية وبطريقة نسبيا

 والجهـد الـوقت توفير على  تساعدنا: - إيجابيتها
. واحد آن في أعمال بعدة والقيام

 و الجمــود و بالملــل النســان : تصيب - سلبياتها
. الركود

الرادة تعريف  :

 معينة، جهة إلى المتجهة الدائمة الفاعلية هي 
. شعورية ل كانت وإن

ــد والرادة ــداء هــي المتصــوفين عن ــد ابت  الك
 ثــم الشــيء النسان يعتقد أن وهي الراحة، وترك
. النية صدق بعد إل تكون ول يريده ثم عليه، يعزم
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: المعالجة الـمواضيع –  ب

. والدراك  الحساسالولى: المقالة- 

ّيز . والدراك الحساس بين - م

مقارنة الطريقة : 

الـمقدمة  :

 إطللــة فــي الخارجي بالعالم النسان يتصل 
ــع أين الحساس تسمى أولي  الشــياء صــور تنطب
 هذه على التحليل النسان ويمارس العضاء على

 الفــرق هـو فمــا الدراك عملية إلى فرتقي الصور
 ؟ الثنين بين

التفاق أوجه   :

 النهاية في والدراك الحساس من الهدف إن
 الــتي الظـواهر حقيقــة علـى التعـرف وهـو واحـد

 عمليتــان والدراك الحســاس كــان لــذا تشــاهدها
ــانون بلوغ منهما والغرض مقصودتان  العلمــي الق

 من والتخلص الظواهر تفسير على يساعدنا الذي
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 والدراك الحســاس وإلــى نواجههــا التي الخطار
 من  وبلغه النسان إليه وصل ما إلى الفضل يرجع
. ورقي تطور

الختلف أوجه  :

 والعقليــة الحسية المعرفتين بين التفاق رغم
 ظــاهرة فالحســاس وارد، بينهمــا الختلف أن إل

 بينما لعملها والحواس العضاء ممارسة من ناتجة
 أن كمــا العقلــي التحليــل إنتاج من عملية الدراك

 والحيــوان النسان فيها يشترك ظاهرة الحساس
 أن كمــا بحتــة، إنسانية عملية هو الدراك حين في

 الدراك شــروط عــن تختلــف الحســاس شــروط
 الحــي والكــائن المنبــه وجــود يتطلب فالحساس

 حيــن في العضاء وسلمة التنبيه شدة إلى إضافة
ــروط ــل الدراك ش ــي تتمث ــة ف ــمية الراح  الجس
 إلــى إضافة المعرفة في النسان ورغبة والنفسية

.  الخارجية الموضوعية العوامل وضوح

التداخل أوجه      :

 أن إل والدراك الحســاس بين الختلف رغم
 الــتي هــي الحــواس لن قــائم الثنين بين التكامل

 حــتى الخــارجي العــالم صــور العقــل إلــى تنقــل
 وجــود يلغــي الحــواس ب : فغيــا ويحللهــا يــدركها
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 مــــن تجعــــل الدراك عمليــــة وغيــــاب الدراك
. ساذجة حيوانية عملية مجرد الحساس

الخاتمة  :

 الخارجي العالم صورة انطباع هو الحساس 
ــى ــتوى عل ــواس مس ــي الح ــن ف ــو الدراك حي  ه

 العقــل مستوى على الخارجي العالم صور انطباع
 وغيــاب للحســاس معنــى ل الدراك غيــاب وفــي

. ممكن غير الدراك يجعل الحساس

لوالفكر اللغة : في نيةالثا المقالة

 الخرين مع يتواصل أن للنسان يمكن - ل 
 وبهذا معلومة، لغة وجود في إل معهم ويتفاعل
 رأيك تواصل. في وسيلة تصبح اللغة فإن المعنى

 اللغة؟ تؤديها التي الخرى الوظائف هي ما

الحر : الستقصاء الطريقة

الـمقدمة : 

 عنـد الحيـاة شـرط الــبيولوجي التــوازن يعتبر
 يشــعر ل البشــر عــالم فــي لكــن الكائنــا ت جميــع

 وجــدير ، نفســه عــن عــبر إذا إل بفرديته  النسان
 مــن للخريــن لشخصــيته الفــرد تقــديم أن بالبيان
. اللغة ملكة عبر يتم والتواصل التصال خلل
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 اجتماعيــة طبيعــة ذا ت اللغــة أن علمنــا فــإذا
؟ وظيفتها فماهي

التحليل :

 أساســي جــزء هــو اللغــة مفهوم عن الحديث
 عــدة مــن إليهــا النظــر يمكــن واللغــة ماهيتها من

 الخصــائص كتابــة  في"جني ابن" عرفها حيث زوايا
 عــن قــوم كــل بهــا يعبر أصوا ت هي اللغة":  فقال

 ذلك ومعنى التعبير من أسبق  والصو ت"إغراضهم
 أصــوا ت الصــل فــي هــي واللفــاظ الكلمــا ت أن

 : كتــابه  في" منظور  ابن"      إليه أشار الذي وهذا
 أصوا ت أنها حدها اللغة أن":  فقال" العرب لسان"

 مـن فعلـة وهـي أغراضـهم عـن قـوم كل بها يعبر
." لغوه أصلها تكلمت إذا لغو ت

 حيــث البريطانيـة المعارف دائرة ذلك وأكد ت
 الرمــوز مــن نظــام هــي اللغــة":           فيها جاء

 الكلمــا ت فــي اللغــة حصــر يمكــن . ول" الصــوتية
 ســـواء الرمـــوز جميـــع تشـــمل إنهـــا واللفـــاظ
 المكتوبة ) أو المنطوقة (اللغة وتسمى المنطوقة

 إشــارة أو  رســوما ت تكــون المكتوبة) وقد (اللغة
 ( صاحب ذلك لخص للتصال تستعمل أن شرطها

 ) الفرنســي للفلســفة والتقنــي النقــدي المعجــم
 الرمـــوز مـــن مجموعـــة هـــي":   فقـــال"للنـــد"
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ــة . إن"للتصــال كوسيلة تستعمل والشارا ت  اللغ
 اجتماعيــة صــيغة ذا ت هــي بــل الفــرد يصــنعها لم

 مجموعــة وأنها المجتمع أجل ومن المجتمع خلقها
 مــدلول ت الخــر وبعضها ألفاظ بعضها الرموز من

 مختلفـــة أدوا ت وأســـماء أفعـــال فـــي تتجســـد
 ثلثــة في حصرها يمكن وظيفة للغة أن والحقيقة

. الفهم  التصال الدللة، نقاط

ــة ــة ووظيف ــا تعمــق مســألة اللغ ــاء فيه  علم
 أول وتتجلــى الفلســفة مــن وغيرهــم اللســانيا ت
ـــــة ـــــي وظيف ـــــبيت ف ـــــاني تث ـــــال المع  : ق

 ل النــار بشــرار شــبيهة المعــاني إن" : "هــاملتون"
 وظيفــة لتؤدي للفردي يمكن ول لتغيب إل تومض

 " ذلــك ووضــع المة ذاكرة اللغة قبل حتى جماعية
ــاكس ــوليير م ــال" م ــا":   فق ــان م  أن للنســان ك
 وأجراســها لنغامهــا تعشــقا أو حيالها اللغة يقدس
 عنــه وتنقلــه لـه وتحفظــه تفكيــر سجل لنها وإنما
 . " النسانية في إخوانه إلى

 علــى اللغــة علماء أكد المنطقية الناحية ومن
ــب تحليل هي الساسية الوظيفة أن  الفكــر وتركي
 فكرة في يجول ما إيصال يستطيع ل النسان لن

ــل خلل مــن الفهم عملية حصول ثمة ومن  التحلي
.  المعنى تلخيص ثم والتبسيط
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 يصــبح غــابت إذا كــبيرة أهميــة لهــا واللغــة 
 والبحــو ث الصــعبة المور من الجتماعي الندماج
 الهنديــة الطفلــة حــال هــو كما ذلك أثبتت العلمية
 فــي فشــلها بســبب مــدة بعــد مــاتت الــتي كــامل

ــا الجتمــاعي التواصــل ــع عاشــت لنه ــذئاب م  ال
 وكــأن وتعــوي أربــع علــى تعدوا كانت أنها ولوحظ

 لهــا ليــس لن الحيــوان عقــل عن يختلف ل عقلها
 علـى تسـاعد لنهـا إبداعيـة فائـدة لهـا واللغة لغة

 معجــزة  : تكمــن"لفيــل":  قــال الفكــري البــداع
 الممكنـــة النفعـــال ت تســـتثير أنهـــا فـــي اللغـــة

ــة الشــياء صــور وتستحضــر ــاب ومــن الغائب  الغي
ــق نفســه ــا حضــورا تختل ــة" رائع ــق  . واللغ  طري

 أي حضارة على والتعرف المعرفة على للحصول
 "كونــدياك" قــال لغتــه إتقان خلل من تكون شعب

 و معارفنــا تصــنع اللغــا ت إن":  المنطــق كتابه في
 ." المسبقة وأحكامنا  آرائنا

 يعــبر إذ النفــس عــن للترويــج وســيلة فاللغــة
ــاته عــن الشــخص  اللغــة بواســطة المكبوتــة رغب

 وروايــا ت نكــت صــورة فــي الرغبــا ت هذه وتخرج
. ... الخ وقصص
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:  الخاتمة

 وهــي التواصل ملكة اللغة فإن الخيرة وفي 
 الفضل وللغة والحيوان النسان بين الفاصل الحد
 ومــن مجتمــع، إلــى مجتمــع مــن أفكارنــا نقل في

ــل ــى جي ــل، إل ــا وعــن جي ــترا ث حفــظ طريقه  ال
.                               والعلمي الفكري

116



المقالة الثالثة :العادة و الرادة 

 - قيل " العادة تبعث في السنسان المروسنة و إتقان العمل مع

القتصاد في الوقت و الجهد " .أبطل هذا القول .

الطريقة :التستقصاء بالرفع :

المقدمة :

    مما ل شك فيه أن السنسان يولد و هو مزود ببعض الطباع

 التي تساعد على التعامل مع مطالب الحياة المادية و الروحية و

 توفقه إلى السنسجام مع حياة الجماعة، فالعمال التي يؤديها

 السنسان و السلوكات التي يتصر ف وفقها، منها ما هو غريزي

 فطري، و منها ما هو مكتسب بالتكرار، فيتحول إلى سلوك

 اعتيادي، و اعتقد البعض أن السلوك العتيادي سلوك إيجابي

في كل الحوال. فكيف سنثبت بطلن هذا الرأي ؟

عرض منطق الطروحة : 

  العادة هي القدرة المكتسبة على القيام بفعل نثابت سنسبيا و

 بطريقة آلية ، و تختلف العادة عن الغريزة في كون السلوكات
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 الغريزية سلوكات فطرية ل يمكن التخلي عنها ،في حين

 السلوكات العتيادية قابلة للتغير و التعديل، و ميز علماء النفس

بين نثلث أسنواع من العادات تتمثل في : 

 -  مستوى السلوكات الحركية: هناك عادات خاصة بالجاسنب

 الجسمي، فكلما تعود الجسم على حركات معينة أداها بتلقامئية و

آلية ،كالكتابة على الحاسوب

 - مستوى السلوكات الخلقية: قد يكون ميدان العادة الفضامئل

 الخلقية فكلما كرر السنسان فضيلة أخلقية ما تعود عليها و

 استقرت في كياسنه و ساعدته على اكتساب فضامئل أخلقية

أخرى .

 - مستوى السلوكات الذهنية: هذه العادات متعلقة بالجاسنب العلمي

 و العقلي مثل عادة المراجعة والمطالعة و هذه العادات تبحث

 في كثير من الحيان القوة العقلية في السنسان و تضاعف

رصيده العلمي 

     واختلف العلماء في شأن طرق اكتساب العادة فبين أرسطو

 أن العادة وليدة التكرار، في حين اعتبر العالم المريكي

 نثورسندايك  الرغبة أصل لكتساب العادات، لكن السلوك
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 العتبادي في حقيقة المر سناتج عن الرغبة و التكرار في آن

 واحد، و ذهبت طامئفة من المفكرين إلى القول بضرورة تبني

 العادة كوسيلة تربوية تعليمية، لكن قولهم هذا باطل من عدة

أوجه .

إبطال الطروحة :

 بين العديد من المفكرين أن العادة وسيلة سلبية، لسنها تصيب

 السنسان بالملل و الروتين و تقتل فيه البداع  وتجعله متبعا و

 مقلدا لبداعات غيره و قد عبر جون ستيوارت ميل عن سلبيات

 العادة في أكثر من موقف، يقول جون ستيوارت ميل " ترك

 التقليد والبحث عن الجديد من صفة العقلء " و يقول أيضا "

 متعة الحياة تتمثل في أن سنخلق شيئا لم يسبقنا إليه أحد من قبل "

 فبعض الحركات الرياضية تفقد الجسم توازسنه، و بعض

 المعلومات المكررة تفقد العقل قدرته على التحليل و النقد و لهذا

 سنادى جون جاك روسو بضرورة البتعاد عن السلوكات

 العتيادية لسنها ل تقود إلى البداع و السنتاج الحضاري ، يقول

في ذلك " خير عادة للمرء أن ل يعتاد شيئا " 
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نقد مؤيدي الطروحة :

     بين دوركايم أن العادة تخلق السنسجام بين الفرد والمجتمع، و

 أن الضمير الفردي ما هو في النهاية إل اسنعكاس لضمير

 الجماعة ، لكن هذا الرأي اسنتقد من عدة زوايا، فالعادة في كثير

 من الحيان كاسنت سببا في تعارض إرادة الفرد مع الجماعة ،

 فأصبحت بذلك عامئق في طريق البداع ، كما كان مع غاليلي

 في القرون الماضية ، إذ أوقفت الجماعة ضدإرادته و إبداعه

 واسنتهى به المر إلى العدام لسنه قال بدوران الرض  ، وسنفس

 المر حدث سابقا مع مفكر أنثينا سقراط ، كما أن الضمير

 الفردي ليس اسنعكاسا لضمير الجماعة، فالعديد من المصلحين

 الجتماعين نثاروا ضد العادات و قلبوا كيان المجتمع، و أصبح

الضمير الجمعي اسنعكاسا للضمير الفردي .

تخافتمة :

 تعتبر العادة في كثير من الحيان عامئقا أمام إرادة السنسان و  

أمام إبداعه وتجديده.
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النص الول: في اللغة والفكر

 " لست أتصور لمة من المم نثورة فكرية إل أن تكون بدايتها

 سنظرة عميقة عريضة تراجع بها اللغة وطرامئق استخدامها ،ولن

اللغة هي الفكر ومحال أن يتغير هذا بتغير تلك .

 فقد تسود العصر روح دينية صوفية، تبحث عن الغيب وراء

 الشهادة، عن الخفاء وراء الظهور ...فعندمئذ ينعكس هذا كله على

 طريقة استخدام الناس للغة ، فتراهم يجعلوسنها لليحاء ل

 للدللة ، فهي أداة عروج إلى السماء ، ل وسيلة اتصال

 بالواقع ، نثم قد تسود العصر روح علموية واقعية ، ينشغل

الناس 

 فيها بالعلوم الطبيعية و الرياضية، أكثر مما ينشغلون بالوجد

 الصوفي. فعندمئذ كذلك ينعكس ذلك عن اللغة فترى أصحابها

 يتخذون منها أداة ترمز إلى الواقع المحسوس، أكثر مما يتخذون

منها عدسات ينفذون منها إلى اللسنهاية والخلود "  

.                                            زكي سنجيب محمود  
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حلل النص فتحليل فلسفيا .-

الطار الفلسفي :

 السنسان كامئن اجتماعي ل يستطيع ضمان الستمرارية والبقاء

 في معزل عن الخرين ، وهو بذلك مضطر للتواصل مع بني

 جنسه مستخدما اللغة ، وعن طريقها ينقل أفكاره و أحاسيسه إلى

 الخرين ، لكن رغم هذا بين بعض المفكرين عجز اللغة عن

 حمل الفكر ، وهذا النص للمفكر المصري المعاصر و زعيم

 الوضعية المنطقية في الوطن العربي، يعتبر ردا على التجاه

 الثنامئي الذي فصل بين اللغة والفكر و يعالج النص الشكالية

التالية : 

كيف فتظهر علقة اللغة بالفكر ؟

الموقف :

 بين زكي سنجيب محمود أن اللغة متصلة بالفكر فهما، يشكلن

 وحدة واحدة و ل معنى لحدهما في غياب الخر، فكل نثورة فكرية يكون

 أساسها اللغة. فالصوفية كفكرة دينية تمارس شعامئرها الدينية عن طريق

 اللغة فترى الصوفي يستخدم الفكر في التسبيح و التهليل و التكبير و
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 الستغفار و قراءة القرآن ، و ل يمكن للصوفي أن يجسد فكرته الدينية

 بعيدا عن اللغة، و ما يقال عن الصوفية يقال عن العلموية إذ ينشغل

 العلميون بالعلوم الطبيعية و الرياضية، فتراهم يستخدمون اللغة على

 شكل رموز، و عن طريقها يؤسسون القاسنون العلمي الذي يحكم الظواهر

 الطبيعية، كما أن الكتاب ينقلون إلينا حالتهم الشعورية عن طريق اللغة،

 فتراسنا سنتقمص هذه الحالت وسنعيشها ،و استخدم صاحب النص مجموعة

من الحجج ليثبت موقفه سنذكر منها :

 عالم عن للبحث كوسيلة اللغة الصوفيون يستخدم-1

التغير. وراء الثبات عالم عن و الفناء وراء البقاء

تحليلية)      (حجة

فعندمئذ ينعكس ذلك كله على اللغة (حجة إستنتاجية).-2

النقد والتقييم:

    استخدم زكي سنجيب محمود مجموعة من الحجج ليثبت علقة

 التصال بين اللغة والفكر، لكن رغم ذلك يبقى رأيه سنسبي، لن

 المطابقة التامة بين اللغة و الفكر غير واردة فالسنسان في كثير

 من الحيان يفكر قبل أن يتكلم، و أحياسنا أخرى يشطب أنثناء

 الكتابة ، و هذا إسنما يدل على عجز اللغة عن حمل الفكرة لذلك

 قيل "اللفاظ قبور المعاسني " ، و لهذا تكون علقة اللغة بالفكر
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 علقة تكامل فقيمة اللغة مستمدة من الفكار التي تحملها و الفكر

يحفظ عن طريق اللغة .

 علقة اللغة بالفكر ل هي علقة اتصال و ل هي: الخاتمة 

علقة اسنفصال مطلق و إسنما هي علقة تكامل

الرادة لو : العادة الثاني النص

 عامــة هيــأة هــي معانيهــا أوســع فــي العــادة"
ــه منظور الوجود هذا حالة أو ما، لوجود ودائمة  إلي

. أوقاته تعاقب في وإما عناصره مجموعة في إما

 عــن الناتجــة العــادة هــي المكتســبة والعــادة
 الخصــوص وجــه على بالعادة المقصود لكن تغير،

 العــادة بـل فقــط المكتســبة العــادة هــو ... ليــس
 التغيــر هــذا نفــس يتنــاول تغيــر إثر على المتكونة

 اكتسـابها، بعـد العـادة كانت إذا . لكن ولدها الذي
 فــإن مؤقتــا، كــان وإذا ودائمــة، عامــة وجود حالة

 وعلوة عنــه، نتجــت الــذي التغير بعد تبقى العادة
 هــي حيــث مــن ترجــع لم إن العادة فإن ذلك على

 الذي التغير إلى إل ذاتها، ماهيتها حيث ومن عادة،
 يعــد لــم تغيــر إلــى بالنســبة تســتمر فإنهــا  أحدثها

 تغيــر إلــى بالنسبة أي بعد، موجودا وليس موجودا
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 إذن بها تعرف أن يجب التي العلقة وهذه ممكن،
. وملكة استعداد بل فحسب، حالة ليست فهي

 مــن الكــائن ينقل الذي التغير باستثناء وأخيرا
 فــإن العــدم إلى الوجود من أو الوجود، إلى العدم

 لــدى يولــد الــذي لكــن الزمــان، فــي يتم تغير كل
ــر إنه حيث من التغير هو ليس ما، عادة الكائن  يغي
ــان. في يتم إنه حيث من بل فحسب، الكائن  الزم

 التغير يتكرر أو يمتد ما بمقدار قوية تكون فالعادة
. أحدثها الذي

 مـا، تغيـر إلــى بالنسـبة اسـتعداد فالعادة إذن
ــذا تكرار أو . مواصلة ما كائن في أحدثه ــر ه  التغي

 يقبــل الــذي إل التعــود يقبــل شــيء فل . إذن ذاته
 ذلك بمقتضى ليس التغير يقبل الذي . لكن التغير
 لكــن مكــانه، يتغيــر . فالجســم للتعــود قابل فقط
 ل فــإنه التــوالي علــى مرة مائة بجسم رمينا مهما

 مــا نفــس علــى دائما يبقى ما، عادة بذلك يكسب
ــون أن بعد الحركة، هذه إلى بالنسبة عليه كان  نك
 تتضــمن ل مــرة. فالعــادة مائــة فيــه طبعناهــا قــد

 فــي تغيــرا تفــترض إنها... إنهــا فقط التغير قابلية
ــة الملكة وفي القوة وفي الستعداد ــتي الداخلي  ال

." أبدا  تتغير  ل التي التغير، فيها يحد ث

رافسون
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. فلسفيا تحليل النص -حلل
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الفلسفي الطار  :

ـــاد ث الختلف ـــن الح ـــفة بي ـــواء الفلس  س
 " حول كأرسطو القدامى أو رافسون المعاصرين

 تكوينهــا، مســتوى علــى وبــالخص العــادة، طبيعة
 فــالتكرار التكــرار، بنت العادة أرسطو اعتبر فلقد

 ل التكرار أن غير العادة تكوين في أساسي عامل
ــل لها، شرطا ليس فهو الحيوية العادا ت تقتضيه  ب
 أن العلمــاء لحــظ . وقد الحركية بالعادا ت مرتبط
 بــل مــرا ت، عــدة الفعل تكرار إلى تحتاج ل العادة
 جعــل مــا . وهــذا مــرة لول اكتســابها يتــم ربمــا

 العادة طبيعة حقيقة في يبحث أيضا النص صاحب
:   التالية المشكلة النص ويتناول

 ؟ بالتغير علقتها وما العادة هي - ما

النص صاحب موقف  :

 العــادة وإنمــا فقــط الكتســاب تعنــي ل العــادة 
 التغيــر هــذا نفــس يتنــاول تغيــر إثر على المتكونة

ــر عن تنتج العادة أوضح بمعنى أو ولدها، الذي  تغي
 يتحــول ثــم العــام مظهره في السلوك على يطرأ
 لعــادة .فــا وملكــة دائم استعداد  إلى نفسه التغير
 الغريزة بعد  ثانية طبيعة
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الحجج :

:  منها نذكر حجج عدة النص صاحب استخدم

ــادة بها المقصود ليس -العادة1  المكتســبة الع
ــر عن المتكونة وإنما التكرار، طريق عن فقط  تغي

.

. الذا ت في يتولد وملكة استعداد -العادة2

 وإنمــا فقــط التغيــر قابليــة تتضمن ل -العادة3
 وفــي القــوة، وفــي الســتعداد، فــي تغيرا تفترض
 ل والــتي التغيــر، فيها يحد ث التي الداخلية الملكة

. أبدا تتغير

والتقييم النقد  :

ــو النــص صاحب إليه يذهب بما سلمنا إذا  وه
 ذاتـه حـد فـي والتغيـر التغيـر، عن تنتج العادة  أن

ــى بالضــرورة يدفعنا ل هذا فإن واستعداد ملكة  إل
 التجارب أثبتت . فقد ومفعوله التكرار أهمية نفي

 لــه،  نتيجــة وهــي العــادة يولــد التكرار أن العلمية
 بقــوة المشحون الوظيفي التكرار كان إذا وخاصة
 . فالتجربــة الحــي للكــائن الــذاتي النشاط فاعلية

 بهــا وأســس الكلــب " علــىف"بافلو أجراها التي
 الشــرطي المنعكــس الفعل بنظرية تعرف نظرية
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 ثانية ناحية . ومن ناحية من . هذا ذلك على لدليل
 أقــل يبقــى فــإنه  ثانيــة، طبيعــة هو التغير كان إذا

 الطــبيعي والســتعداد والقابليــة القــوة فــي درجة
. الحي الكائن مع يولد الذي

الخاتمة  :

 التكــرار يســاعدنا وتغير واستعداد تهيأ العادة
. اكتسابها على

الـمقترحة الـمواضيع

 اللغـــة علقـــة نفهـــم -   كيـــف1
؟ بالفكر

 أم العــادة الرادة تلغــي -   هــل2
؟ تنميها

الدراك؟ طبيعة -   ما3
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 " التالية الطروحة عن - دافع4
                       اللفاظ

" المعاني قبور                

         

السادسة الشكالية

الناس بين العلقا ت
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 ملخص-1

:  المعالجة المواضيع-2
ـــة    ـــى - المقال ـــة الول  و : الحري

المسؤولية
التسامح و : العنف الثانية - المقالة  
المسؤولية و : الحرية الثالثة - المقالة  
 الثقافي التنوع و : العولمة النص  
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: الـملخص

الذا ت تعريف :

ــي ــي الشــخص، أو النفــس ه ــة فف  ذا ت اللغ
 الفلســفي معناهــا وفــي وعينه، نفسه هي الشيء

. يتغير ل ثابت وأنه بذاته قائما جوهرا تعتبر

الغير تعريف   :

 الطــرف أيضــا وهــو والمعــارض المخــالف هو
. للذا ت المقابل

الحرية تعريف :

 أثنــاء خــارجي أو داخلــي إكراه كل تجاوز هي
 صــانع بــأنه الفــرد شــعور هــي أو ما، بعمل القيام
. إرادته بمحض فعله

المسؤولية تعريف      :

 هــو حيــث من أفعاله لتبعا ت الفرد تحمل هي
ــل ــل فاع ــوم ول الفع ــؤولية تق ــان إذا إل المس  ك

. وعاقل حر النسان

العنف تعريف :

132



 إرادة علــى شــخص  بـه  يضــغط عمل كل هو
ــر ــذا لخــر أو   لســبب الغي  يســتوجب العمــل وه

 التســلط يتركهـا الــتي الثار ومن القوة، استعمال
 الجســدية حيــاته حرمــة مــن والنيــل الغيــر علــى

. والذهنية

التسامح تعريف  :

 الموقــف هــو المشــترك الحــس في التسامح
 فــي الخريــن أساليب قبول ما لشخص يبيح الذي

 فيــه يبــدي الــذي الموقــف وهــو والحيــاة، التفكير
. الخرين مع تساهل ما شخص

الثقافة تعريف :

 المعرفــة يشمل الذي المركب الكل ذلك هي
 والعـــادا ت والقـــانون والخلق والفـــن بالعقائـــد
ــا ــن وغيره ــدرا ت م ــتي الق ــبها ال ــان يكتس  النس
. مجتمع في عضو بوصفه

الثقافية الهوية  :

ــة ــة الهوي ــان هــي الثقافي  ويتطــور يســير كي
 أهلهــا بتجارب متعلقة لنها جاهز، معطى وليست

 مســتمرة علقــة في فهي وانتصاراتهم ومعاناتهم
.  الخرى الثقافية الهويا ت مع
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العولـمة تعريف :

 العولمــة":  بقــوله حنفــي المنعــم عبد عرفها
 هيمنة ظل في عليه السيطرة وتتم العالم رسملة

 وبــذلك الواحــد العــالم نظام وسيادة المركز دول
 الســيادة فكــرة وتضــعف القوميــة الــدول تتهافت
 ." العالمية  الثقافة وتسيطر الوطنية

 تعنـي العولمـة":  الجابري عابد محمد وعرفها
 النشــطة تصــبح بحيــث جغرافيــة حــدود بل عــالم

 الجغرافيــة للحــدود عــابرة والتجاريــة القتصــادية
 المتســارع والتكنولــوجي العلمــي التطــور بفعــل
. الدولية والنقل العلم وسائل تشهده الذي
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المعالجة الـمواضيع   :
و الحريـــة الولـــى: فـــي المقالـــة 

المسؤولية
ـــل ـــاب -      ه ـــة غي ـــي الحري ـــام يلغ  قي
؟ المسؤولية

الحر : الستقصاء -     الطريقة

الـمقدمة   :

 الهامــة القضــايا بين من الحرية مشكلة تعتبر
 إنمــا وهــذا الكلم وعلمــاء الفلســفة تناولهــا التي
 مرتبطــة أنهــا إلــى بالضــافة تعقيــدها علــى يــدل

 يعني هذا فهل المسؤولية في يتمثل ثاني بمفهوم
ـــة إلغـــاء أن ـــؤدي الحري  إلغـــاء ضـــرورة إلـــى ي

 ؟ المسؤولية
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التحليل   :

 أفعــاله لتبعــا ت الفــرد تحمــل هي المسؤولية
 المســؤولية فــي ونميــز الفعل فاعل هو حيث من
 والسلطة اجتماعية، وأخرى أخلقية مسؤولية بين
 هــو المحاســبة وأســاس الضــمير هــي الولى في

ــة ــا الني ــة فــي الســلطة أم ــي الثاني ــع فه  المجتم
 الفعــل خلفــه الــذي الضرر هو المحاسبة وأساس

:  هما شرطان وللمسؤولية

:  الحرية- 

 أو ما بعمل القيام أثناء إكراه كل تجاوز وهي 
أمريه. بين المناضلة على القدرة هي

 

 (الوعي) : العقل- 

 الخيــر بيــن التمييــز علــى النســان قدرة وهو
. والشر

ـــاب إن ـــة غي ـــؤدي الحري ـــى ي ـــقاط إل  إس
 : (ل وجــل عــز لقــوله مصــداقا وهــذا المســؤولية

 أكــره من ) وقوله: (إل وسعها إل نفسا الله يكلف
) . باليمان مطمئن وقلبه
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 عــن للحــديث الباب يفتح المسؤولية قيام إن
 يحفــز فــالثواب وثــواب، عقــاب والجــزاء الجــزاء
ــراد ــى الف ــثر العمــل عل ــاب أك ــبر والعق  ردع يعت

 والجريمــة الفوضــى    علــى والقضــاء للمنحرفين
ــل ــع داخ ــر المجتم ــض أن غي ــراد بع ــوا الف  حمل

ــؤوليا ت ــوق مس ــاقتهم ف ــذا ط ــا وه ــى أدى م  إل
 النحــراف ظــروف مراعــاة وجــب لــذا انحرافهــم

. الناس أحوال وإصلح

الخاتمة  :

. المسؤولية قيام يلغي الحرية غياب 

 التسامح لو : العنف الثانية المقالة

 :" نفللرض التاليللة الطرلوحللة - فنللد
" العنف لو بالقوة التخرين على ذاتنا

:   بالرفع -  الستقصاء

:  -  الـمقدمة
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ــائن النســان ــدني ك ــاعي م ــز اجتم  عــن عج
 واختلطــت بــالخرين فــالتقى  بمفرده، الستمرار
 الحيوانيــة الطبيعة لكن  التعايش وحد ث المصالح

 فوقع الخرين حقوق إلى يمتد جعلته النسان في
ــزاع ــتخدمت الن ــوة واس ــق الق ــف وخل ــا العن  فم
قيمته؟

ــــة ــــموضوع طبيع ــــرض الـ  :  ع
 الطروحة

ــى شخص به يضغط عمل هو العنف  إرادة عل
ــر ــبب الغي ــر أو لس ــذا لخ ــل وه ــتوجب العم  يس

:  نوعان والعنف  القوة، استعمال

. والقتل بالضرب الجسد على : كالتعدي - مادي

ـــاءة - معنلللوي ـــى : كالس ـــخص إل ـــر ش  الغي
. ومعتقداته

:  منها نذكر أسباب عدة وللعنف

ــــة المشــــاكل ــــدهور العائلي  الوضــــاع وت
. التربوية الساليب وغياب القتصادية

ــذا العســكري الحتلل ــة تســلط وك  النظم
. الخلقي والنحلل الظلم وانتشار الدكتاتورية
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و الهــوس إلى يؤديان اللذان والغيرة الحقد 
 وفــي والحرمــان الخلقــي، الطابع عن الخروج

 النفســي الكتــب الفــرد لــدي ينشــأ الحالــة هذه
ــعورية وحال ت نفسية عقد إلى يتحول الذي  لش
.  منه وعي ودون الخفاء في صاحبها توجه

ممــا الجتمــاعي والتضــامن التكافــل غيــاب 
. وانحرافه الفرد عزلة إلى يؤدي

الطروحة نفي  :

 النســان شخصــية ضــعف عــن يعــبر العنــف
 في العنف أن كما  الواقع، مع التكيف عن وعجزه
 مــا وعــادة آجل أم عاجل العنف إل يولد ل الحقيقة

 على للستيلء وآداه للمجرمين حجة العنف يكون
 يكــون هــذا وعلى  حرماتهم وانتهاك الخرين مال

 . الحيوانيــة إلــى النســانية دائرة من رحلة العنف
ــن، لحــق إلغاء إل هو ما النهاية في والعنف  الخري

ــادى وقــد  القــوة فكــرة تجــاوز بضــرورة كــانط ن
ــه ما وهذا والتسامح الحترام تبني و ، والكراه  بين

 : كـانط بقـول الـدائم السـلم مشــروع كتـابه في
 غايـة بوصـفة بالحترام إنسان كل يحاط أن يجب"

."  ذاته حد في
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الطروحة مؤيدي نقد :

 هــي والعنــف القــوة أن المفكريــن بعــض بين
 اللمـاني المفكر ومنهم والستمرار السيادة أصل

 القــوة أن الخلق أصــل كتابــة فــي بيــن إذ نيتشه
ــة ــا ت كفيل ــذا ت بإثب  نحــب أن : " يجــب يقــول ال
ــدة، لحــرب كوســيلة الســلم  الســلم ونحــب جدي
 الحــرب صــنعت لقــد الطويــل مــن أكــثر القصــير

 صــنعته ممــا أكــثر المــور عظــائم مــن والشجاعة
القريب". محبة

 النســانية علــى خطرا شكلت القوة فكرة إن
 هــذه وكــانت للستعمار دعوة تعتبر نيتشه فأفكار

 منهــا تجن لم عالمية حروب لقيام سبيل  الفلسفة
. والخراب الدمار إل البشرية

الخاتمة  :

 النســان عجــز تعكــس ســلبية ظاهرة العنف
. للخرين احترامه وعدم الواقع مع التكيف عن
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المسؤلولية لو : الحرية الثالثة المقالة

مجبر النسان"  الطروحة أبطل"

 بالرفع : الستقصاء - الطريقة

: - المقدمة

 لــه تخضــع بقــوانين محكــوم الكون أن شك ل
 الكــون مــن جــزءا النســان ولكون ظواهره جميع
 الكــائن فهــو ذلــك ومــع القوانين بنفس مقيد فإنه

 وتصــرفاته أفعــاله مســؤولية يتحمــل الذي الوحيد
ــدفع ــاقض . إن أخطــائه ثمــن وي  القــول بيــن التن
 مــا هو النسان بمسؤولية والقول السلوك بجبرية
 بأن القائلة الطروحة صدق في الشك إلى يدفعنا

ـــا فكيـــف مقيـــد، النســـان  هـــذه إبطـــال يمكنن
 ؟ الطروحة

منطـــق : عـــرض الموضـــوع طبيعـــة 
 الطروحة
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:   معنيان - للجبر

القضــاء فــي يتمثــل الــدين رجــال عنــد فهو 
والقدر.

الحتميــا ت فــي يتمثــل المفكريــن عنــد وهو 
 . الكــون ســير  فــي  تتحكــم الــتي المتعددة

. لذلك تفصيل وهذا

 نظــرا اللــه شــاء إن:  الللديني الجللانب - فللي
 علمه، وشمولية وإرادته قدراته وعموم لوحدانيته

ــه في ليس ما يقع ول شيء عنه يغيب فل  ول علم
. السلوك جبرية  يعني وهذا مشيئته

 التي الحتميا ت إنالعلمي:  الجانب - في      
: في وتتمثل متعددة النسان تقيد

تتمثل(الفيزيائية) الطبيعية الحتمية :  
 زينــون عنــه عــبر مــا وهذا الطبيعة قوانين في

 " الطبيعة مع وفاق في عش" :  بقوله الرواقي
.

العوامل في : تتمثل البيولوجية الحتمية 
 يعيــش النســان أن لومــبروزو . اثبــت الوراثية

 وهي الوراثية الصفا ت من مجموعة تأثير تحت
 سلوكه توجه التي

142



ــل النفسية الحتمية  الحــال ت فــي : تتمث
ـــة، أللشـــعورية ـــد بيـــن إذ والعاطفي  أن فروي

ـــان ـــش النس ـــة يعي ـــن مجموع ـــال ت م  الح
 فــي النســان ســلوك تــوجه الــتي أللشــعورية

 الخفاء

ـــل الجتماعيلللة الحتميلللة ـــي : وتتمث  ف
ــا الجتماعية. وهذا والنظم والتقاليد العادا ت  م

 مــا الفردي : " الضمير بقوله دوركايم عنه عبر
الجمعي"  للضمير انعكاس إل هو

 يفقــد الحتميــا ت لهــذه النســان وبخضــوع
.  والختيار الرادة

 الطروحة إبطال :

:  منها أوجه عدة من الطروحة بطلن يظهر

 : فقــد الجــبر باسم الختيار حرية نفي - خطا   
ــة الحتميــة تتجــانس  و بالقضــاء / اليمــان والحري

. بالحرية الشعور يمنع ول القدر

ــلما ت -  إن ــتي المس ــوا ال ــا انطلق ــؤدي ل منه  ت
 يتصــرف فالنســان – النتائــج نفس إلى بالضرورة

 محكــوم كلــه العــالم أن علمــه مــع إرادتــه بحريــة
. القوانين من بشيكه

الطروحة مناصري موقف إبطال  :
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 بــالوجه النســان حريــة المفكريــن بعــض - نفــى
 التالية

 للطبيعـــة العلمـــي التفســـير : إن العلـــم -  رأي
. الحتمية بمبدأ القبلي اليمان على مؤسس

 إرجــاع واطســون محاولــة  النفســية الحتمية-  
 ومنــه واســتجابة منبــه آليــة إلــى الفردي السلوك

 إلــى ومنــه العليــة مبدأ إلى النسان سلوك أخضع
. الحتمية

 ملللن الحريلللة نفلللاة رأي بطلن لويظهلللر
:  التالية اللوجه

 الفيزيـــائي المجـــال فـــي الحتميـــة مبـــدأ إن- 
 فــي النتائــج إلــى بالضــرورة يــؤدي ل الــبيولوجي

. النسانية الظاهرة

ــتجابة منبه آلية إلى ينحل ل النسان - سلوك  واس
 يقـرر الـذي هو النسان  لن واطسون يتصور كما

. العاقلة إرادته وفق سلوكه

الخاتمة :

 مطلق بشكل أفعاله في مجبرا ليس النسان
 لرادة وشل اللهي للعدل نفي فيه القول هذا لن

النسان.  
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 الثقافي والتنوع : العولمة النص

ــانت مهما – الوطنية الثقافا ت إن" ــا ت ك  الختلف

ــتي ــة تســتهدف – تميزهــا ال  منــح وهــي واحــدة، غاي

 الجســدية – الســتعدادا ت أســلم النســانية الكائنــا ت
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ّو لهــم تســمح الــتي – والروحية والعقلية منها  بالســم

 أصــبح علــى نوبالتشخصــ ممكــن، قــدر أفضــل إلــى

 أســياد"ديكــار ت:  قــال كمــا – يصــحبوا بــأن كيفيــة،

ــة ــا للطبيع ــتى ،"وممتلكيه ــه ح ــان أن ــف بالمك  تعري

 والشــكال القيــم مــن مجموعة بأنها الوطنية الثقافة

 أو يتصــورها الــتي للحيــاة، والروحية والعقلية المادية

.  تاريخه عبر الشعوب من شعب تطبيقها على يعمل

 ليــس أنــه بمــا بصــدد، نحــن الذي التاريخ أن غير

ــخ ــان تاري ــذر، النس ــا الق ــو وإنم ــخ ه ــا ت تاري  الكائن

ــي الحياة إلى المدعوة أي بالطبع المدنية النسانية  ف

 والتبـــادل ت المعارضـــا ت منـــاطق فـــي جماعـــا ت،

 العرقيــة الختلطا ت ثمة ومن والقتصادية، العاطفية

 هــو هــو يكــون أن يمكــن ل مجتمــع كــل فــإن والقيم،

ّل نفسه  هــذه الخرى. إن المجتمعا ت على بانفتاحه إ

 تؤلف التي هي والتنافر  النجذاب المزدوجة، الحركة

 شــعب يكشــف وبها ففيها، النسانية الحضارة محرك

 الــوقت فــي يكتشــف أي كل، من وكجزء ككل نفسه

 الثقافــة أن بحيث  ذاته  خارج ملقى  وأنه ذاته نفسه،

 أحّســت بأصــالتها للشــعور استيقضــت كمــا الوطنيــة

 الثقافــا ت علــى النفتــاح إلــى بالحاجــة بالغا إحساسا

 تــدرك منهــا. وحينئــذ، أصالة أقل ليست التي الخرى

ــا ــش بأنه ــة تعي ــية تكاملي ــا أساس ــا ت تربطه  بالثقاف

  ."البعيد الماضي منذ الخرى
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 محمد                                                            

لحبابي عزيز

. فلسفيا تحليل  النص - حلل 

 : الفلسفي الطار- 

 يشــمل الــذي المركــب الكل ذلك هي الثقافة
ــد المعرفــة ــون بالعقائ ــوم، والفن  والعــادا ت والعل
ــر التعدد، الثقافة، صفا ت ومن والتقاليد  فــي التغي

 المفكريــن مــن مجموعة دعا وقد والمكان الزمن
 علــى النظــر وغض الوطنية بالثقافة التمسك إلى

 النــص صـاحب جعــل مـا وهــذا الخــرى الثقافــا ت
 علــى للــرد  هــذا نصــه يكتــب لحبابي لعزيز محمد
 المشــكلة النــص هــذا عالــج ولقــد طائفــة،  هــذه

 ؟ الثقافي التعدد قيمة ما التالية،

 : النص صاحب موقف-

ــة فــي النــص صــاحب عــرف ــة، البداي  الثقاف
 الجســـدي،  العقلـــي كالســـتعداد بأنهـــا فنعتهـــا

 بالثقافــة وعــرف الحيــاة فــي للخــوض والروحــي
 مــن شــعب بها يعيش التي الطريقة بأنها الوطنية

 ضــرورة ذلــك بعــد يبــن  ثم تاريخه، عبر الشعوب
 للتبــادل مضــطرة فالمجتمعــا ت الثقــافي التفتــح

ــي، الختلط إلى يؤدي المر هذا القتصادي  العرق
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 علــى النــص صــاحب وبيــن والعاطفي والخلقي،
 يــدرك أن يمكــن الشعوب من شعب ل أن هذا إثر

 الخــرى، بالثقافــا ت امــتزج إذا إل الحقيقــة  هيئته
ـــتزاوج وبفضـــل  الحضـــارا ت تبنـــى  الثقـــافي ال
بينها.  فيما وتتكامل

 : الحجج-

: بينه فيما حجج عدة النص صاحب استخدم  

ــــال-1 ــــار ت":  ق ــــباب" ديك ــــة : أس  الطبيع
 الطبيعــة يحكــم النسان إن "بمعنى وممتلكاتها

بعلمه.

ــة-2 ــي الثقاف ــة ه ــتي الطريق ــش ال ــا يعي  وفقه
تاريخه.  عبر الشعوب من شعب

 نفســه هــو هو  أنه  المجتمع يدرك أن يمكن ل-3
ــط إذا إل ــع اختل ــاقي م ــا ت ب  وتفاعــل المجتمع

معها.

 تفاعــل يتطلــب الحضــارة بناء أن تبين وحينئذ-4
بينها.  فيما المجتمعا ت

: والتقييم النقد-

 جديدا مفهوما يعطي أن النص صاحب استطاع  
 الثقــافي التفتــح ضــرورة وبيــن الوطنيــة للثقافــة
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 ليعـبر ومنطقيـة تاريخية حججا ذلك في مستخدما
 المفكريــن بعــض أن غيــر وفكــره رأيــه قــوة عــن

 إذ النــص صـاحب إليـه ذهــب مـا عكس إلى ذهبوا
 هــذه أيامنــا فــي الثقــافي التفتــح أن الواقــع يــبين
ــة قتل إلى أدى ما وهذا ثقافي غزو إلى تحول  هوي

. وزوالها الضعيفة الشعوب

 شــكل علــى الثقــافي التعدد كان إذا  : الخاتمة-
ــادل ــر التب ــو الح ــوب فه ــروري  و مطل ــاء ض  لبن

 ثقافيــة ســيطرة شــكل علــى كــان وإذا الحضــارة
 هويــة زوال إلــى يــؤدي لنــه عنــه التخلــي وجــب

 . الضعيفة الشعوب

الـمقترحة الـمواضيع

 عن بعيدا الذا ت حقيقة إدراك يمكن هل-1
؟ الخرين

 النسان حرية الحتمية تلغي     هل-2
؟

 ظل في الثقافي التنوع مصير    ما-3
 ؟ العولمة
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؟ العولمة أبعاد هي    ما-4

 مختلــف مــن النســان يتحرر  كيف-5
  ؟ تواجهه التي الحتميا ت

 فلسفة فيالسابعة: الشكالية  
العلوم

 الملخص-1

: المعالجة المواضيع-2

 و العلمية الحقيقة :في الولى المقالة-
الفلسفية الحقيقة

150



الرياضيا ت : فلسفة الثانية المقالة-

الرياضيا ت :فلسفة الثالثة المقالة-

 و التجريبية : العلوم الرابعة المقالة-
البيولوجية العلوم

 النسان :علوم الخامسة المقالة-
المعيارية والعلوم

 :البستمولوجيا السادسة المقالة  -
 العلم وقيمة

الرياضيا ت : فلسفة الول النص-

البيولوجية : العلوم الثاني النص-
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 : الـمخلصأ-

العلم تعريف  :

 الظواهر تحكم التي القوانين مجموعة هو
. والشمول والضبط بالوحدة تمتاز والتي

البستيمولوجيا تعريف  :

 والفروض للمبادئ النقدية الدراسة هي
 المنطقي أصلها بيان إلى الهادفة ، العلمية والنتائج

. الموضوعية وأهميتها وقيمتها النفسي ل

الرياضيا ت تعريف  :

 القابلة المجردة العقلية المفاهيم علم هي 
 المتصل بنوعيه الكم تدرس و ، للقياس

 البديهيا ت في مبادئها وتتمثل والمنفصل
. والتعريفا ت والمصادرا ت

البيولوجيا تعريف  :

 حيث من الحي الكائن بدراسة يهتم علم هي
. متكاملة وظيفية أعضاء هو

النسانية م العلو تعريف :
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 النسان بدارسة تهتم التي العلوم تلك هي
 بالخرين ويتأثر يؤثر عاطفي كائن هو حيث من

:  فروعها ومن

:  التاريخ - علم

 هو الذي النساني الجتماع عن خبر هو
 العمران ذلك لطبيعة يعرض وما العالم عمران

 النسانية الحدا ث دراسة هو . أو الحوال من
. الماضية

: النفس - علم

 النفسية الحوال بدراسة يهتم علم هو
. قانونية صياغة وصياغتها

: الجتماع - علم

 من الجتماعية الظواهر في يبحث علم هو 
 من ها كغير طبيعية لقوانين خاضعة هي ما جهة

.  الحيوية أو المادية الظواهر
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: الـمعالجة ب- الـمواضيع

 العلمية الحقيقة : في اللولى المقالة
الفلسفية لوالحقيقة

 العلمية الحقيقتين من كل مميزا ت هي ما- 
؟ والفلسفية

 معالجة يمكن"  الحر : التستقصاء -الطريقة
" بالمقارنة الموضوع

الـمقدمة  :

 اغلب فيها  يشترك التي المعارف من 
 والفلسفة العلم ممارسة من الهدف أن المفكرين

 لكن ، معينة بوسائل معينة معرفة هو إنما
 التي الحقيقة لن واحد ليس منهما المطلوب

 . الفلسفة تطلبها التي للحقيقة مغايرة العلم يطلبها
 ؟ منهما كل مميزا ت فما

التحليل  :
 تحكم التي القوانين مجموع هو العلم
 والشمول والضبط بالوحدة تمتاز والتي الظواهر

 المنتوج على ينصب نقدي تساؤل الفلسفة و
 عن يبحث والفلسفة العلم من وكل الثقافي
 هي بما الشياء على الحكم تعني التي الحقيقة

 من بمجموعة العلمية الحقيقة وتتميز عليه
:  منها نذكر الخصائص
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 مباشرة تدرك معطياتها أن  أي: -حسية
بالحواس
 الواقع في موجودة أنها : أي ظاهرية -لواقعية

 لطالبها وتظهر
 على يتفقون العلماء أن  أي: -موضوعية

الواحد القانون
 هو كما موجود هو ما عن تتحد ث أنها  أي: -تخبرية
موجود يكون أن يجب كما ل موجود
 للقياس قابلة مقادير  ذا ت: -كمية

 التجربة مصدرها أن  أي: -تجريبية
 عند شيء وجود عن تعبر أنها  بمعنى: شرطية  –

 الرتباط سبب تطلب أن دون آخر شيء د وجو
  الشيئين بين

 بعد علمية قوانين شكل في  تتجمع: -قانونية
 إلى إضافة  الكافية الضرورية شروطها معرفة

.  ونسبية ووضعية عملية العلمية الحقيقة فان هذا
: التالية بالخصائص الفلسفية الحقيقة وتتميز      

 فا ميتافيزيقية الفلسفية المسائل أن بما : -عقلية
العقل أساسها ن
 المظهر وراء توجد الفلسفية : الحقيقة غيبية  –

 البدن وراء تختفي حقيقة مثل فالنفس الحسي
 من تختلف الفلسفة في  الحقائق أن : أي -ذاتية
آخر إلى فيلسوف ومن آخر إلى مذهب

 لنه صاحبها يختارها إرادية أنها : أي اعتقاديه –
فيها.    النسجام يعتقد
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 ل ميتافيزيقية الفلسفية الحقيقة  إن: -كيفية
 في بل الشياء، بها تتألف التي المقادير في تتمثل
 هذه نوعية وفي البعض ببعضها الموجودا ت علقة

 الفلسفية الحقيقة أن هذا إلى . يضاف العلقا ت
 افتراضية ، نظرية ، جوهرية ، علية ، تحليلية

 خلل من يلحظ أن ينبغي ومطلقة. والذي
 أنها هو بينهما الجامع أن هو المعرفتين خصائص

 التكامل مراعاة ووجب ، معرفي طابع ذا ت  جميعا
الحقيقتين. بين

الخاتمة : 
 الحقيقة بينما واقعية قانونية العلمية الحقيقة

 يقتضي المعرفة واستمرار نظرية غيبية الفلسفية
 تكاملهما

 فلسفة : في الثانية المقالة
الرياضيات

 من مجموعة على برهنتها في الرياضيا ت - تعتمد
 الفرق فما. والمصادرا ت البديهيا ت أهمها المبادئ

 ؟ بينهما

 طريقة: المقارنة-  

المقدمة  :
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 موضوعا المميزة العلوم بين من الرياضيا ت 
 العلوم بين عالية مكانة تحتل أنها ذلك ومنهجا
 المفاهيم يدرس الذي العلم ذلك فهي الخرى
 موضوعها ويضم للقياس القابلة المجردة العقلية

 والمنفصل الهندسة ويدرس المتصل بنوعية الكم
 الرياضيا ت مبادئ ومن والحساب الجبر ويدرس

 تعرف والتي والمسلما ت البديهيا ت الساسية
 ؟ المصادرة و البديهية بين الفرق فما بالمصادرا ت

التفاق أوجه  :

 المبادئ أحد والمصادرا ت البديهيا ت
 هو منهما والهدف الرياضية البرهنة في  المعتمدة
 والرياضيا ت جديدة تركيبية حقائق إلى الوصول

 ولوبا ريمان إلى تأسيسها يعود التي المعاصرة
 والمصادرة البديهية بين تميز ل تشيفسكي

. برهان إلى ويحتاج صحته في مشوكوك فكلهما

 تميز تعد لم الرياضيا ت أن روبيربلنشي بين
 واحد مستوى في واعتبرهما ومصادرة بديهية بين
 المعاصرة الرياضيا ت"بلنشى:  يقول الحقيقة من

 من كبرأ المنطقي التساق فكرة على ترتكز
 بين  كما" المطلقة الحقيقة فكرة على اعتمادها

 تؤمن تعد لم الرياضيا ت أن هيلبر ت ديفيد
 الرياضية القضايا فكل  ومصادرا ت  ببديهيا ت

 إذن ،"  والنفي للثبا ت قابلة فرضيا ت مجرد
 البديهية بين كليا تطابق المعاصرة الرياضيا ت
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 الجزء من أعظم الكل يعد ولم والمصادرة
.   المطلقة بالحقيقة

الختلف أوجه  :

 والمصادرة البديهية بين إقليدس ميز
ّيا صادقة قضية  نظره في فالمصادرة  أي ضرور

 البديهيا ت بينما برهنتها حين إلى بصحتها نسلم
 فيها التشكيك يمكن ل مطلقا صدقا صادقة قضايا
 يثبت برهان دون العقل على نفسها تفرض فهي

ّبر ما وهذا صحتها  البديهيا ت" : بقوله كانط عنه ع
 بإمكاننا يكون ل بحيث بالقوة علينا نفسها تفرض

 قضايا . فالبديهيا ت" نقيضا للقضية نتصور أن
ّبر مبرهنة المصادرا ت حين في بذاتها واضحة  وع
 موجودا ت البديهيا ت  إن":  قائل هذا عن ديكار ت
 تمتاز لنها العقلي الحدس بواسطة تدركها بسيطة

 الجزء من أعظم الكل":   كقولنا المطلق بالوضوح
 العقل أن إل صحيحة قضايا فهي المصادرا ت   أّما"

 القائلة إقليدس كمصادرة عليها البرهنة بإمكانه
 عبد وبين ْ 180 يساوي المثلث زوايا مجموع بأن

 البديهية  بين":  بقوله بينهما الفرق بدوي الرحمان
ّدة والمصادرة  بينما بينة فالبديهيا ت فروق ع
 أنه هذا إلى يضاف"  كذلك فليست المصادرا ت

 دون عنها الستغناء أو المسلما ت إنكار يمكن
 يوقعنا البديهية إنكار لكن التناقص في الوقوع

. التناقص في حتما
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التداخل أوجه   :

 والبديهية المسلمة بين الوارد الختلف رغم
 نستخدم فنحن ، قائم بينهما التكامل إن إل

 كما المصادرا ت صحة على البرهنة في البديهيا ت
 استخدامها وشاع تكّرر ت إذا المسلما ت أن

ّولت . بديهيا ت إلى تح

الخاتمة    :

 الولى أن هو والمسلمة البديهية بين الفرق
 في العقل على نفسها تفرض مطلقا صدقا صادقة

 العقل بقبلها ضروريا صدقا صادقة الثانية حين
. صحتها يثبت ببرهان
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- المقالة الثالثة : في فلسفة الرياضيات 

 - تربع إقليدس على عرش الهندسة لمدة تفوق الخمسة عشر

 قرسنا ، آمن فيها الناس بمطلقية الحقامئق الرياضية، لكن العصور

 الحديثة كذبت هذا العتقاد، و أصبحت الرياضيات المعاصرة

متعددة السنساق . في رأيك لماذا تعددت السنساق الرياضية  ؟

الطريقة :التستقصاء الحر 

المقدمة :

 أفرز التطور الهامئل للعلم ، ميلد فلسفة جديدة تعر ف بفلسفة

 العلوم، و تهتم هذه الفلسفة بالبحث عن معايير الحقيقة و مناهج

 العلوم، و الحقيقة هي الحكم  على الشياء بما هي عليه، و اعتقد

 لفترة طويلة أن المفاهيم الرياضية مطلقة، لكن تبين خطأ هذا

 الرأي في العصور الحديثة لن السنساق الرياضية و تباينت من

رياضيي إلى آخر فما مرجع  هذا التباين ؟

التحليل :

 فهي للقياس، القابلة و المجردة العقلية المفاهيم علم الرياضيات

 تعتمد و المنفصل، أو المتصل سواء بنوعيه الكم تدرس

: منها سنذكر المبادئ من مجموعة على دراستها في الرياضيات
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 البديهيات : وهي قضايا صادقة صدقا مطلقا وليمكن-

التشكيك في صحتها 

 المصادرات: وهي قضايا صادقة صدقا ضروريا يقبلها-

العقل ببرها يثبتها.

التعريفات: وهي قضايا تحدد المفاهيم الرياضية-

 هذه المبادئ تعود في أصلها إلى المفكر اليوسناسني إقليدس

 الذي سادت أكثر من خمسة عشر  قرسنا ، وبنيت هذه

 الهندسة على أساس أن الرض مسطحة، لذا فإن مجموع

 °  و المستقيمان المتوازيان ل180زوايا المثلث يساوي 

 يلتقيان ،كما أن أقرب مسافة بين سنقطة و سنقطة تمثل قطعة

 مستقيمة، و من سنقطة خارج مستقيم ل سنستطيع  رسم إل

 مواز واحد لهذا المستقيم حيث يشمل هذه النقطة، لكن ريمان

 أعطى تصورا آخر للمكان و بين اسنه كروي، و هكذا ولد

 سنسق آخر في الرياضيات المعاصرة يعر ف بالنسق

 اللإقليدي أو الهندسات الكروية ، و على هذا النحو بين

 ريمان أن المستقيمان المتوازيان يلتقيان، و أقرب مسافة بين

 سنقطة و سنقطة هي قوس، كما أن مجموع زوايا المثلث يفوق

180
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 إقليدس و ريمان لتصور مغايرا تصورا لوباتشفسكي وأعطى  

 يجعل ما هذا و ، اسنحناءات على يحتوي المكان أن بين ،و

 مستقيم خارج سنقطة من ° ،و180 اقل المثلث زوايا مجموع

 بحيث المستقيم لهذا الموازيات من سنهاية ل ما سنرسم أن سنستطيع

 الرياضيين قبل من المكان تصور باختل ف ،و النقطة هذه تشمل

 ، مطلقة الرياضيات حقامئق تعد لم و ، الرياضية السنساق تعددت

 الهندسة في السنظمة فكرة بقوله" إن بولغان عنه عبر ما وهذا

 تحولت " .و مطلقة حقامئق فيها ليس الرياضيات أن على لدليل

 دقة ينهي لم هذا لكن ، استنتاجيه فرضية إلى بهذا الرياضيات

 العلوم جعل ما هذا و ، يقينا  و دقة زادها بل الرياضيات،

 فالبيولوجيا يقينها، من شيئا لتنال استخدامها، إلى تسعى الخرى

 الحلو والضغط الدموي الضغط حساب في الرياضيات تستخدم

 إحصاء في الرياضيات يستخدم الجتماع علم و ، غيرها و لي

 الرياضيات إلى يلجأ النفس علم و ، الجتماعية الظواهر

 على يدل إسنما هذا ، غيرها و الذاكرة و الذكاء سنسبة لحساب

 . الخرى العلوم إلى بالنسبة شأسنها علو و الرياضيات فاعلية
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 بلغة مكتوب كتاب " الكون بقوله غاليلي عنه ماعبر وهذا

" رياضية

الخافتمة :

 تعدد السنساق الرياضية يعود إلى اختل ف تصور المكان من

رياضي إلى آخر

ا
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 المقالة الرابعة :في العلوم التجريبية و العلوم

البيولوجية

 - عر ف تاريخ البيولوجيا صراعا بين موقفين ، أحدهما يرفض

 تطبيق المنهج التجريبي على ظواهر الحياة والخر ينادي

 بوجوب تطبيق هذا المنهج على الظواهر الحية .فأي الموقفين

على حق ؟.

الطريقة : جدلية

المقدمة :

 حقق المنهج التجريبي بمراحله الثلث الملحظة الفرضية و

 التجربة سنجاحا مميزا حين طبق في الفيزياء و الكيمياء و هذا ما

 حفز بعض العلماء  البيولوجيون على تطبيقه في الظواهر الحية

فهل هذا المر ممكن التحقيق ؟

الرأي الول : 

 هذا و الحياة، ظواهر على التجريبي المنهج تطبيق يمكن ل

 بعض في الدين رجال بينهم من و ، التجريب خصوم إليه ذهب

 الحية الظاهرة اخضاع رفض الذي كوفيي ،ووكذك المجتمعات
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 التي الخصامئص سنتيجة بالتعقيد تتمتاز لسنها التجريبي للمنهج

: في تتمثل والتي بها تتميز

 النمو: المادة الحية تمتاز بالصيرورة من حال إلى حال-

فهي ل تعر ف الثبات

  التغذي : التغذي يجعل من سنشاط الكامئن الحي معقد-

ويصعب من تتبه بصفة كاملة

 صعوبة عزل العضاء:أعضاء الكامئن الحي مترابطة-

ومتكاملة . لذا يصعب عزلها عن بعضها البعض

 صعوبة التعميم: الكامئنات الحية تتميز بكثرة الفروق-

الفردية والتعميم فيها غير وارد

    هذه بعض الصعوبات التي دعت فريقا من العلماء والمفكرين

الى التنازل عن تطبيق المنهج التجريبي على الظواهر الحية.

النقد :

     ل يمكن تجاهل خصامئص الظواهر الحية لكن، ل يجب

 الستسلم لهذه الخصامئص بل يجب التفكير في آليات تساعدسنا

166



 على تجاوزها ، لن السنسان بحاجة ماسة إلى فهم ظواهر الحياة

فهما وتفسيرها تفسيرا علميا .

الرأي الثاني : 

    يمكن تطبيق المنهج التجريبي على الظواهر الحية و هذا ما

ذهب إليه كلود برسنارد و فراسنسوا جاكوب .

   إذ بين كلود ببرسنارد أن ما يجري داخل العضوية من تفاعلت

 ما هو إل تفاعلت كيميامئية كتلك التي سنلمسها في المادة الميتة

 يقول برسنارد" الحياة هي الموت " ،  وسنصح كلود برسنارد علماء

 البيولوجيا باستعاسنة من تطور الفيزياء والكيمياء و استخدام

 أن سنأخذالتقنية في دراسة الظواهر الحية يقول في ذلك " يجب  

 المنهج التجريبي  من العلوم الفيزيامئية و الكيميامئية لكن مع

الحتفاظ بظواهرها النوعية و قواسنينها الخاصة "          

    وتم تطبيق المنهج التجريبي بنجاح في المادة الحية  .

: النقد

         تم تجاوز الصعوبات التي تحول دون تطبيق المنهج

 التجريبي على ظواهر الحياة وبنجاح، لكن البيولوجيا لم ترق

 إلى الدقة المشهودة في الفيزياء و الكيمياء،هذا من جهة  و من
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 جهة نثاسنية ل يجب التمادي و الفراط في التجريب على الكامئنات

 الحية ،لن هذا المر قد يؤدي إلى خلل في التوازن العضوي

للكامئن الحي و كذلك التوازن البيئي .

التركيب بين الرأيين :

      تتمتع البيولوجيا بخصوصية تصعب من تطبيق المنهج

 التجريبي عليها ، لكن ليس لدرجة الستحالة ، ورغم تطبيق هذا

 المنهج في الظواهر الحية ،إل أن الممانثلة بين العلوم الفيزيامئية

 والعلوم البيولوجية- من حيث تطبيق المنهج - فيه مبلغ الخطورة

على الكامئنات الحية بما فيها السنسان 

الخافتمة : 

 يمكن تطبيق المنهج التجريبي على الظواهر الحية لكن ليس

بنفس الدرجة التي تعرفها العلوم الفيزيامئية .
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المقالة الخامسة : في علوم النسا�ن و العلوم المعيارية

 العلوم في النتائج وتباين تعدد إن"قيل: -  
 هذا تبطل     كيف"قيمتها يلغي النسانية

 ؟ القول
بالرفع : الستقصاء الطريقة
الـمقدمة  :

 المادة علوم في التجريبي المنهج نجاح بعد
 تطبيق المفكرين بعض أراد ، رائعة لنتائج وتحقيقه

 تم ما وهذا ، النسانية الظواهر على المنهج هذا
 لكن ، بذاتها النسانية العلوم  فاستقلت ، فعل

 النتائج في تباينا عرفت العلوم هذه أن الملحظ
 ؟ قيمتها يلغي التباين هذا فهل
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الموضوع طبيعة  :

 تهتم التي العلوم تلك هي النسانية العلوم
 عواطف له كائن هو حيث من النسان بدراسة

 فروعها أهم ومن بالخرين ويتأثر يؤثر

التاريخ علم  :

 هو الذي النساني الجتماع عن خبر هو
 العمران ذلك لطبيعة يعرض وما العالم عمران

 النسانية الحدا ث دراسة هو . أو الحوال من
. الماضية

النفس علم 

 النفسية الحوال بدراسة يهتم علم هو
. قانونية صياغة وصياغتها

الجتماع علم : 

 من الجتماعية الظواهر في يبحث علم هو
 من ها كغير طبيعية لقوانين خاضعة هي ما جهة

.  الحيوية أو المادية الظواهر

 النتائج تعدد العوم هذه على والملحظ
 ظهر التاريخ فعلم ، مناهجها لتعدد وذلك وتباينها

 المنهج ، الجتماعي المنهج ، الفردي المنهج فيه
 تفسير المناهج هذه من منهج ولكل القتصادي

 يعتمد الخر هو النفس وعلم ، الخر عن يختلف
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 ، الستبطاني : المنهج أشهرها عديدة مناهج على
. النفسي التحليل منهج ، السلوكي المنهج

 إلى ينظر المناهج هذه من منهج وكل
 المنهج عن مختلفة بطريقة النفسية الظاهرة

 عن بعيدة النسانية العلوم جعل ما . وهذا الخر
.  الدقة

الطروحة نفي  :

 النسانية العلوم في والنتائج المناهج تعدد إن
 فالظاهرة ، النسانية الظاهرة تعقيد إلى يعود

 نرى أن نستطيع ل التي بالسنبلة شبيهة النسانية
 طبيعة أن يعني وهذا  ، واحدة زاوية من حباتها كل

 إن . بل التعدد علينا تفرض النسانية الظاهرة
 نواحي بكل اللمام على يساعدنا المناهج تعدد

 تختلف النسانية فالظاهرة ، النسانية الظاهرة
 ل النتائج وتعدد المادية الظاهرة عن طبيعتها في

. النسانية العلوم قيمة يلغي

الطروحة خصوم نقد  :

 رفضا النسانية العلوم المفكرين بعض رفض
 إلى تفتقد لنها ، شأنها من وقلل مطلقا

 نواكبه بول عنه عبر ما وهذا والدقة الموضوعية
 ، النسانية العلوم مجال في العالم : " إن بقوله
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 ويؤثر دراسته مواد من جزء نفسه هو يصبح
 ". وهذا الملحظة معطيا ت في لشعورية بصورة

 العلوم أن أكد الذي هرنشو أيضا إليه ذهب ما
 و الدقة عنها وتغيب القانون إلى تفتقد النسانية

 عبثا تحاول الراء هذه إن ، اللزمتين الموضوعية
 شأن العلوم فلهذه ، النسانية العلوم تهدم أن

 تراثها حفظ على الجيال يساعد مثل فالتاريخ كبير
 النبياء سيرة نقل في الفضل يعود وإليه وأصلها

 حرر النفس علم أن كما ، الملوك وسياسة
 الطب عجز التي  النفسية المراض من النسان
 الحياة نظم الجتماع وعلم ، علجها عن العضوي
 التي الفوضى حالة من النسان وخلص البشرية

 أهمية ذا ت النسانية العلوم . وتبقى يعيشها كان
. الطبيعية العلوم عن شأنا تقل ل كبيرة

 الخاتمة  :

 العلوم قيمة يلغي ل وتباينها النتائج تعدد
 تتطلب النسانية الظاهرة طبيعة لن النسانية

.      ذلك

المقالة السادتسة : في البستمولوجيا وقيمة العلم 

 أخرى و ايجابية آثارا العلمي التطور  أفرز-
 فلسفة تأسيس أستدعى ما سلبية. وهذا
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 علقتها فما بالبستمولوجيا تعرف جديدة
؟ بالعلم
  الحر : الستقصاء الطريقة : 
 الـمقدمة  :

 شاملة القديمة العصور في الفلسفة كانت
 البشري التفكير تطور وبعد الخرى العلوم لكل

 الفلسفة عن النفصال في العلوم أخذ ت ونموه
 في خاصة الفلسفة ضرورة ينهي المر هذا وكاد

 إلى الفلسفة دفع ما وهذا الحديثة العصور
 ومن العلوم بفلسفة يعرف جديد فرع تأسيس
 صلة على الفرع وهذا البستومولوجيا مباحثها

 الساسية الوظيفة هي فما بالعلم كبيرة
؟ البستمولوجيا

التحليل  :

 تحكم التي القوانين مجموعة هو العلم 
 والشمول والضبط بالوحدة تمتاز والتي الظواهر

 بالروح يتصف أن وجب عالما النسان يكون وحتى
 التالية: الخصائص طياتها في تضم والتي العلمية

الطلع سعة : 

 من عالية درجة على الباحث يكون أن يجب 
 بحثه يكون ل حتى العلمية البحا ث في ، الطلع
. تكراريا
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النسبية   :

 فإن دقة من العلماء أبحا ث بلغت مهما
 ل العلم لن ، تطوير إلى حاجة في تبقى نتائجهم

حدودا. يملك

الدقة  :

 وخلوها والضبط بالدقة تمتاز العلماء نتائج 
. الحتمال من

الحتمية :

 نفس أن مفاده علمي عقلي مبدأ هي 
 نفس إلى حتما أد ت اجتمعت متى السباب
النتائج.

 :النقد
 لنتقادا ت متقبل العالم يكون أن يجب 

. غيره أبحا ث انتقاد على وقادرا الخرين

 هي أو العلم علم فهي البستمولوجيا أما
 العلماء توجيه فوظيفتها للعلم النقدية الحركة
 المعارف أن باشلر غاستون بين . إذ صائبا توجيها

 تميز إذا إل وتنمو تتطور أن يمكن ل العلمية
 فعلى البستمولوجي النقد على بالقدرة الباحث
 أن عليه بل  ، غيره أفكار يقبل ل أن النسان
 جديدة بنظريا ت ويعوضها وينتقدها فيها يشكك

ّبر وقد  ، العلمية البحا ث توقفت وإل  عن للند ع
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  والبستمولوجيا":  بقوله والبستمولوجيا وظيفة
 والنتائج والفروض للمبادئ النقدية الدراسة هي

 ل المنطقي أصلها بيان إلى الهادفة العلمية
ّبر" الموضوعية وأهميتها وقيمتها النفسي   وع
  ل":  بقوله البستمولوجيي النقد عن باستور
 نهائيا برهانا عليه تبرهنوا أن غير من شيئا تقرؤوا

 . " النتقادية بالروح آمنوا

 تبين وهي سامية البستمولوجيا غاية أن يبدوا
 وتصحيح العيوب هذه تجاوز بهدف العلم عيوب

 وحماية العلمية المناهج وتعديل  ، الخطاء
 توجيه و الضارة العلم تطبيقا ت من النسانية

 بين ومن النسان فائدة نحو العلمي البحث
 علم والبستمولوجيا أوقفتها التي البحا ث

 نعت العلماء بعض أن غير البشري الستنساخ
 العلمي التطور وجه في تقف بأنها البستومولوجيا

 أبحاثهم تطبيق من العلماء بعض منعت لنها
 خطر تشكل أنها بحجة الواقع أرض على العلمية

الكوني.  التوازن على

الخاتمة  :

 أن في تتمثل البستمولوجيا العلم علقة
 وفروض ومبادئ نتائج تنتقد هي البستمولوجيا

 العلمية البحا ث تطوير بهدف العلم ومناهج
.  النسان  لصالح وتوجيهها
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 فلسفة  فياللول: النص- 
الرياضيات

 المبدأ على البرهنة ، عبثا الناس حاول  لقد"
 أن يكمن ول إقليدس لمصادرة عرف الذي الثالث
 المل هذا لتحقيق بذلت التي الجهود مقدار نتصور

 ل بطريقة يثبتا أن عالمان استطاع وأخيرا الخيالي
 تخلصنا البرهنة تلك استحالة ، فيها للشك مجال
 ل التي الهندسا ت  مكتشفي من تقريبا بذلك

 بعد كبرى خطوة تحققت مدة ... وبعد لها مصادرة
 من عدد هناك ... فمادام كتابة  ريمان نشر ما

 هندستنا أن اليقين من فهل  ، الممكنة الهندسا ت
 ؟ الصادقة هي
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 زوايا مجموع أن ريب دون التجربة تعلمنا  
 لننا إل يكون ل ذلك ولكن لقائمتين معادل المثلث

 الفرق إن ، جدا الصغير المثلث على إل نجرب ل
 مع نسبته في إل يظهر ل  لوباشفسكي في

 أن الممكن من إذ جدا الصغير المثلث مساحة
 على نجرب عندما ، محسوس الفرق هذا يصبح

 أكبر قياسنا وسائل تصبح عندما أو أكبر مثلثا ت
 إل عندئذ القليدية الهندسة  تكون . لن دقة

 من بد ل الموضوع هذا لمناقشة ، مؤقتة هندسة
 هذه فمثل ، الهندسية المبادئ طبيعة عن التساؤل
 كانط بذلك صرح كما قبلية تركيبية أحكام المبادئ

 ل بحيث ، بقوة علينا نفسها ستفرض حينئذ .  إنها
 أن ول ، نقيضا للقضية نتصور أن بإمكاننا يكون
 هناك تكون ولن نظريا بناء  أساسها على نقيم

بوانكاريه      " إقليدية ل هندسة

. فلسفيا تحليل النص حلل- 

الفلسفي الطار  :

 القابلة المجردة المفاهيم علم هي الرياضيا ت
 ، والمنفصل المتصل الكم وموضوعها للقياس

 لقرون الهندسة عرش على إقليدس تربع وقد
 مجموع بأن مطلقا إيمانا إقليدس ويؤمن  ، طويلة
 بأن يؤمن كما  ، لقائمتين معادل المثلث زوايا

 يعتبر النص وهذا مطلقا صدقا صادقة البديهيا ت
 وصدق القليدية الهندسة بصدق القائلين على ردا
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 المشكلة النص ويتناول مطلقا صدقا البديهيا ت
: التالية

 صادقة؟ الهندسيا ت أي

الـموقف :

ّين  طويلة لفترة  ساد اليمان أن بوانكاريه ب
 جهود وذهبت صادقة إقليدس هندسة أن على

 العصور لن المبدأ، هذا على للبرهنة سدا الناس
 ل الهندسا ت من أخرى  أنواع ميلد عرفت الحديثة

 أو اللقليدية الهندسا ت وهي ، فيها التشكيك يمكن
 في الفضل ويعود ، الكروية بالهندسا ت المعروفة

 بين إذ ، ولوياتشفيسكي ريمان ، العلماء إلى ذلك
 يصح هذا وعلى ، الشكل كروية الرض أن  ريمان

 أن كما  ، قائمتين من أكبر المثلث زوايا مجموع
 المستقيما ت بتوازي القائلة الفكرة يرفض  ريمان

 زوايا مجموع أن تشفيسكي لوبا يبين حين في
 و ، المنحني المكان في قائمتين من أقل المثلث

 ريمان هندسة بين الفرق فإن  هذا على
 إقليدس هندسة تكون وبهذا قائم ولوباتشفيسكي

 الصغيرة المساحا ت في تصدق مؤقتة هندسة
. فقط المستوية

الحجج :

:  منها حجج عدة النص صاحب استخدم 
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 لنهم إقليدس هندسة بيقين مطول الناس - آمن
 ريمان أن إل مسطحة الرض  أن يعتقدون كانوا

. كيانها وقلب الهندسة هذه خطأ إلى تفطن

 : هي  هندسا ت بثل ث يؤمن اليوم العالم - أصبح
 هندسة ، ريمان هندسة ، إقليدس هندسة

 الكروية الهندسا ت أن على لوباتشفيسكي
القليدية.  الهندسة من فاعلية أكثر أصبحت

والتقييم النقد :

 واقعا أصبح الكروية بالهندسا ت اليمان إن
 هذه وأصبحت فيه التشكيك يمكن ل ،  سائدا

 على شيوعا وأكثر كبيرة قيمة ذا ت الهندسا ت
 هندسة وصف بوانكاريه لكن ، الواقع أرض

 أنها يعني وهذا ، مؤقتة هندسة بأنها إقليدس
 ليست النظرة هذه لكن  ، فقط لزمن صالحة

 مستخدمة تزال ل إقليدس هندسة لن صحيحة
 المستوي في النسب وتبقى هذه أيامنا حتى

. المسطح

الخاتمة :

 بالنسق تؤمن المعاصرة الرياضيا ت 
 بحيث مبادئ هندسة لكل أن بمعنى الكسيومي

. نسقها مع المبادئ هذه تتوافق
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 في العلوم التجريبية و العلوم  :ص الثاني الن
البيولوجية 

 " إن الطبيعة المعقدة للجسام الحية يترتب عنها – هي
 سنفسها – سنوعان من الصعوبات : الول يتمثل في أسننا كلما

 حاولنا بلوغ الوحدات في أعماق العضوية ، فإسننا قد سنخاطر
 بإتلفها وعرقلة سنشاطها ، وربما إيقافه . وعليه ، يتعين إدخال

التجريب على العضوية خطوة خطوة و بكيفية تدريجية.

   أما النوع الثاسني من الصعوبة ، فيكمن في أن الظواهر
 التي تحدث داخل العضاء الحية المختلفة في الكامئنات الحية ل

 تستقل عن بعضها البعض ...وعلى العالم الفيزيولوجي ، إذن أن
 يسعى بواسطة التحليل التجريبي إلى  تجزمئة العضوية ، وعزل
 مكوسناتها ولكن  ل ينبغي أن يتصور هذه المكوسنات منفصلة عن

بعضها البعض ...

   إن الظواهر البيولوجية ليست أشد تعقيدا بسبب طبيعتها ، أو

 بسبب خاصية ينفرد بها الكامئن الحي ، و إسنما هي أشد تعقيدا

بسب أسننا ل سنستطيع أبدا عزلها ... 

      وبدل من العمل على استثناء الكامئنات الحية من الخضوع

 التي تحكم المادة على العالم الفيزيولوجي أن يحاولللقواسنين 

 دراسة الظواهر التي تجري داخل العضوية الحية بالعتماد
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 على مناهج الفيزياء و الكيمياء و على البيولوجيا كما يقول كلود

 برسنارد أن سنأخذ المنهج التجريبي  من العلوم الفيزيامئية و

 الكيميامئية لكن مع الحتفاظ بظواهرها النوعية و قواسنينها

فرانسوا جاكوب.الخاصة "    

حلل النص فتحليل فلسفيا -

-الطار الفلسفي :

 العلوم التجريبية هي تلك العلوم التي تعتمد على المنهج   

 التجريبي في دراسة مظاهرها ، و تتمثل خطوات المنهج

 التجريبي في الملحظة اسنتقال إلى الفرضية نثم التجربة ، و من

 بين العلوم التي سارعت إلى تطبيق هذا المنهج علوم المادة

 الميتة و المتمثلة في الفيزياء و الكيمياء ،و  حققت هذه العلوم

 سنجاحا باهرا إنثر التزامها بهذا المنهج،  و هذا ما جعل علماء

 المادة الحية يسعون إلى القتداء بعلوم المادة الميتة، و يلتزمون

 بتطبيق المنهج التجريبي على ظواهر الحياة، لكن قامت

 معارضة تنادي بعدم خضوع ظواهر الحياة إلى القواسنين

 الفيزيامئية، و هذا ما جعل صاحب النص يتصدى لهذه الطامئفة

المعارضة و يعالج سنصه الشكالية التالية  : 

  ما  هي  الصعوبات التي فتحول دو�ن فتطبيق المنهج

التجريبي على الظواهر الحية ؟.
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الموقف :

     بين صاحب النص أن المادة الحية أشد تعقيدا من المادة

 الميتة ،لن ظواهرها تمتاز بالنمو و التغير فهي ل تلبث على

 حال و إسنما تتطور في كل لحظة، و هذا ما يجعل الباحث أمام

 تحديات ل يواجهها عالم الفيزياء، كما أن ظواهر الحياة تمتاز

 بالتكامل الوظيفي، بمعنى أن كل جهاز في علقة مع جهاز

 آخر، و هذا ما يجعل عزل العضاء عن بعضها أمرا صعبا

 كما، أن التعميم في ظواهر الحياة أمر غير وارد ،لن السنواع

 متمايزة و متباينة في خصامئصها و وظامئفها، لكن رغم هذا

 يستطيع عالم البيولوجيا أن يستعين الفيزياء و الكيمياء

 وبوسامئلها و أجهزتها وسوامئلها الحية لضمان حياة العضاء و

 هي معزولة و ملحظتها باستخدام الجهزة المتطورة ، و يجب

 أن يكون الباحث البيولوجي حذرا في التجريب، لسنه مطالب

 بالمحافظة على حياة الكامئن الحي  حتى ل يتحول إلى مادة ميتة،

 و يجب عليه أيضا يتحاشى التعميمات و استخدم صاحب النص

عدة حجج للبرهنة على رأيه سنذكر منها :

 الغوص صعوبة الباحث تواجه التي الصعوبات بين من-1

 إلى يؤدي قد المر هذا لن الحي الكامئن أعماق في

واقعية). (حجة  أعضامئه إتل ف
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 العضاء الحركية للكامئن الحي تمتاز بالتكامل الوظيفي-2

 و ل يمكن أن يستقل بعضها عن البعض الخر. (حجة

علمية).

 يقول كلود برسنارد على البيولوجيا أن تأخذ المنهج-3

 التجريبي من العلوم الفيزيامئية و الكيميامئية (حجة

تاريخية).

 :النقد و التقييم

    تمكن  صاحب النص أن يعطي حلول لتجاوز الصعوبات

 التي حالت دون دراسة ظواهر الحياة دراسة تجريبية، فاستطاع

 علماء البيولوجيا أن يطوروا هذا المنهج، و أدى هذا المر إلى

 ميلد علوم جديدة كعلم الجراحة و علم الورانثة وعلم

 الستنساخ، لكن البيولوجيون تمادوا في تطبيق المنهج التجريبي

 على الكامئن الحي إلى حد التلعب بأعضامئه، و اعتبارها

 أعضاء آلية ،ل تختلف عما هو موجود في الفيزياء و هذا يشكل

 خطورة على التوازن العضوي و أسنجر عن هذا ميلد فلشفة

 القيم التي تحاول أن تحمي السنسان من التجارب العلمية الضارة

والتلعب بأعضامئه .
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الخافتمة :

    الصعوبات التي تعترض تطبيق المنهج التجريبي على

 الظواهر الحيية هي سنمو الكامئنات الحية، و تغيرها و صعوبة

 عزل أعضامئها ،لكن علم البيولوجيا استفاد من تطور الفيزياء  و

الكيمياء و تجاوزه بهذا تلك الصعوبات .
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: مقترحة مواضيع

 للحقيقة مقياسا المنفعة تكون أن يمكن هل-1
؟ الفلسفية

 المطلقة الحقائق عالم من الرياضيا ت -انتقلت2  
المر. هذا . فسر المتعددة النساق إلى

 تطورها في البيولوجية العلوم تأخر ت - لماذا3   
؟ والكيمياء الفيزياء عن

 الظواهر دراسة تعترض التي العوائق هي -  ما4
 علمية؟ دراسة النسانية

 فلسفة تأسيس من المرجوة الغاية هي - ما5
؟ القيم
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ذكاءك اختبر
مقترحة مواضيع

: مختصرة حلول مع

الول النموذج-1

 الثاني النموذج-2

الثالث النموذج-3

 الرابع النموذج -4
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 اللول النموذج

:  الول الـموضوع

 علـــى العتمـــاد مـــبررا ت هـــي مـــا
الستقراء؟

:   الثاني الموضوع

: النص

 بــل ذاتها، الشياء نرى ل أننا القول وقصارى"

 تلـك بقـراءة الحيـان معظـم في نكتفي إنما نحن

 عن المتولد الميل وهذا عليها الـملصقة البطاقا ت

 فــي والســبب   اللغــة تــأثير شدة تزايد قد الحاجة

 تــدل العلم أســماء عــدا فيما اللفاظ أن هو ذلك

 فــي ليســتبقي اللفــظ كــان أجنــاس. ولمــا علــى

 فإن ابتذال جوانبه وأكثر له وظيفة اعم إل الشيء
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 أن الشــيء وبيــن بيننــا يتســلل حينمــا  شــأنه مــن

 الصــورة تكــن لــم إذ عيوننــا، علــى صورته يحجب

 علمــت الــتي الحاجــا ت تلك خلف قبل من توار ت

 الموضــوعا ت وليســت نفســه اللفــظ ظهــور على

 حالتنا أن بل عنا تختفي التي هي وحدها الخارجية

ــا من لتفلت الخرى هي النفسية  فيهــا بمــا طائلتن

 من ندرك ل أننا ... الواقع شخصي ذاتي طابع من

 ذلـك أعنـي الشخصـي، غير جانبها سوى عواطفنا

 مــرة تميــزه أن اللغــة اســتطاعت الــذي الجــانب

 بيـن متوسـطة منطقـة في البد... إننا إلى واحدة

 الشــياء عــن خارجــا نحيــا نحــن أو وبيننــا الشــياء

".   أيضا ذواتنا عن وخارجا

 هنري                                                     
برغسون

 مضمون فيها تعالج فلسفية مقالة -اكتب
.النص
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 : الحل-

:  الول - الـموضوع

 الســتقراء على العتماد مبررا ت هي ما
؟

 بالوضع : الستقصاء الطريقة

الـمقدمة : 

. الشكال وطرح بالموضوع الحاطة

 الموضوع طبيعة : 

. الستقراء -تعريف

 الستقراء - طرق

 الطروحة إثبا ت :  

 لنــه يقينــي منهــج الســتقراء أن كــانط بيــن
 مبــدأ الحتميــة ومبــدأ الحتميــة مبــدأ علــى يعتمــد
 أن كمــا فيــه، التشــكيك يمكــن ل وعلمــي عقلــي

. التغيير أو المفاجأة تحتمل ول ثابتة الطبيعة
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الطروحة خصوم نقد :

 يوجــد ل أنه بحجة الستقراء هيوم دفيد رفض
 عليــه. لكــن العتمــاد يــبرر تجريبي أو عقلي دليل

 ورفضــا العلــم لقيمــة إلغاء يعتبر الستقراء رفض
العلمي. للقانون

الخاتمة : 

 منهــج أنه هو الستقراء على العتماد يبرر ما
 عقلــي مبــدأ الخيــر وهــذا الحتميــة مبدأ إلى يستند

.له التنكر يمكن ل وعلمي

 الثاني - الـموضـوع

:  النص - تحليل

ــة تســتطيع  هل: المطرلوحة المشكلة  اللغ
 الكامنــة والمعاني الشعورية الحال ت عن تعبر أن
. أنفسنا في

 تســتطيع ل برغســون نظر في : اللغة الـموقف-
. الفكر تجسد ل فاللغة وأفكارنا، معانينا تحمل أن

:  والتقييم -    النقد
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 لفكار قيمة فل الفكر تجسد ل اللغة كانت إذا  
. ألفاظ إلى تتحول ل

 الثاني النموذج

الول الـموضوع  :
؟ النسان حرية من الحتمية تحد هل

الثاني الموضوع  :

:  النص

 هو كبيرة أبعاد اكتسب آخر خطر (( .. وهناك    

 علــى العتماد شكل تتخذ التي الثقافية السيطرة

 غريبة حياة وأساليب قيما تعكس مستوردة نماذج

ــة تتعــرض . و ــة الذاتي  جــراء مــن للخطــر الثقافي

 الثقافــا ت بعــض على القوية للمم الطاغي التأثير

 هــذه صــاحبة المــم أن رغــم واســتعابها، القومية

 عهــدا أقــدم ثقافــا ت ورثــة هــي الخيرة الثقافا ت

 أهــم همــا والتبــاين التنــوع أن . وحيــث ثراء وأكثر
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 هــو  بأســره العالم  فإن وأقيمها، الثقافة خصائص

 لقــوى التصــدي . إن هــذا جــراء مــن الخاســر

ــأثيرا ت  إلــى تــؤدي أن يمكــن الــتي المحتملــة الت

 اليــوم. ومــع عاجلــة مهمــة هــو الثقافية السيطرة

ــبين . فالتاريخ بسيطة ليست المشكلة فإن ذلك  ي

 الركــود، إلــى يــؤدي الضــيق التفكيــر أفــق أن

 داخــل نفســها علــى بانغلقهــا تتطــور ل والثقافــة

 الثقافــا ت مــع الحر بالتبادل تتطور وإنما قوقعتها،

 التقــدم قــوى بكــل الصلة على والحفاظ الخرى،

 أيضا يكون أن بد ل الحر التبادل أن . بيد النساني

 الحــترام أســاس على وقائما المساواة قدم على

المتبادل)).

 لواحد لوعالم متعددة أصوات التساتذة من جماعة
"اليونسكو"

ّنص مضمنون فيها تعالج فلسفية مقالة -أكتب  ال
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الول الـموضوع :

؟ النسان حرية من الحتمية تحد هل
  : لجدلية الطريقة-
 : الـمقدمة-

:  الشكال وطرح الحرية تعريف

:  الول - الرأي

 حريــة تلغــي الحتميــا ت مــن مجموعــة هنــاك
ــل النســان ــذه تتمث ــا ت ه ــة فــي الحتمي  : الحتمي
 الجتماعيــة، الحتميــة الدينيــة، الحتميــة النفســية،

. الطبيعية الحتمية

:  - النقد

 النســان لرادة شــل يعتــبر بالحتميــة اليمــان
اللهية.  للعدالة ونفيا

: الثاني - الرأي

ــة ــي ل الحتمي ــة تلغ ــان، حري ــة النس  والحري
ــه ذهب ما وهذا مطلقة، النسانية ــة، إلي  : المعتزل

. كانط سارتر،

:  - النقد
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ــة تكــون أن يمكــن ل  مطلقــة، النســان حري
 ادعــى كمــا شــعورية حالــة مجــرد ليست والحرية
 ممارسـة إلى بحاجة النسان و الرأي هذا أصحاب
. واقعية

:  - التركيب

ــا متكاملن، مفهومان والحرية الحتمية  فوعين
منها. تحررنا دليل هو الحتميا ت لمختلف

النص :  تحليل الثاني الـموضوع 

 يتخــذها أن يجــب الــتي اللية هي  ما: -المشكلة
 ؟ الثقافي التنوع

 مــن يكــون أن يجــب الثقافي  التنوع: -الموقف
. والغزو السيطرة عن بعيدا الحر التبادل قبيل

 واقعيــا غائبــة الفكــرة  هــذه: لوالتقييللم -النقد
 على بالقوة ثقافتها تفرض أصبحت القوية فالدول
. الضعيفة الدول
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 الثالث النموذج

الول الـموضوع  :

 تجريبيــة أصول إلى الرياضيا ت تعود هل
؟

الثاني الـموضوع  :

:  النص

 عــن وهمــي اســتقلل فــي الحريــة تتمثــل ل"
 القــوانين، هذه بمعرفة تكون بل ، الطبيعة قوانين

 بصــورة لتســخيرها المتــوفرة بالمكانيــة وبالتالي
 القــول هــذا يصــح وكمــا معينــة، لغــراض منهجية
 يصــح فــإنه الخــارجي العــالم قوانين على والرأي
ــتي القــوانين علــى أيضــا  الوجــود فــي تتحكــم ال
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 هــذه وتمثــل ذاتــه، للنســان والنفســي الطــبيعي
 أكــثر علــى بينهمــا الفصــل يمكــن نوعين القوانين

 الواقع، مستوى على ل النظري المجال في تقدير
ــي ــة ولتعن ــدرة ســوى إذن الرادة حري ــى الق  عل
. دراية عن التقرير

ــاء ــى وبن ــك عل ــإن ذل ــة ف ــل الحري ــي تتمث  ف
 الخــارجي، العــالم وعلــى أنفســنا علــى السيطرة

ــي ــوم ســيطرة وه ــى تق ــة عل  الضــرورا ت معرف
. الطبيعية

 : التاريخي التطور تتاح بالضرورة فهي وهكذا
ــاس إن ــن الن ــذين الولي ــلوا ال ــن انفص ــالم ع  ع

 ممــا أكــثر حريــة أساســا لهــم تكــن لــم الحيــوان
 فـــي تقـــدما كـــل أن علـــى نفســـها، للحيوانــا ت

  ."الحرية نحو خطوة كان الحضارة

 فردريك                                          
إنجلز

. فلسفيا تحليل النص حلل-
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الول الـموضوع :

: الحــــــل-

 إلى الرياضيا ت تعود   هل:  الول الموضوع-
؟  تجريبية أصول

  : جدلية -الطريقة

:  الـمقدمة-

:  الشكال وطرح الرياضيا ت تعريف        

:  الول الرأي-

 ما وهذا تجريبية أصول إلى الرياضيا ت تعود 
 بين الذي هيوم دفيد أمثال التجريبيون إليه ذهب

 المعيش الواقع من مستقاة الرياضية المفاهيم أن
 لم ما الذهن في شيء يوجد " ل التجريبيون يقول
"  التجربة في قبل من يوجد

:  النقد-

 أوسع وهي مجردة مفاهيم الرياضية المفاهيم
 التجريبي الواقع من نطاقا

: الثاني الرأي-
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 ما عقلية. وهذا أصول إلى تعود الرياضيا ت
 اذ ، أفلطون بزعامة المثالي المذهب إليه ذهب
 كامنة قبلية مسلما ت الرياضية المفاهيم أن ببن
 الفيلسوف أيضا أكده ما وهذا ، العقل في

ديكار ت. العقلني

: النقد-

 عقلية مفاهيم الرياضية المفاهيم اعتبرنا إذا
 . الناس جميع لدى واحدة أنها يعني فهذا فطرية

ممكن. غير وهذا

:  التركيب-

 من تنطلق الرياضيا ت أن بياجي جون .بين
 " إن ذلك في يقول التجريد في لتستقر التجريب
 التجربة إن و جاهز نهائي معطى ليست المعرفة
والتجريد" التشكيل لعملية ضرورية

الثاني الـموضوع  :

: النص - تحليل

 النســان يتحــرر : كيف المطرلوحة - المشكلة
؟
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 بــوعي يكــون التحــرر أن انجلز : بين - الموقف
 وتقييــدهما النفســية والحتميــة الطبيعيــة الحتميــة
. علمية بقوانين

 والقــانون التحــرر بين : الربط لوالتقييم -النقد
 العلم لن منتهية غير خطوة التحرر يجعل العلمي

. حدودا يملك ل

 

 الرابع النموذج

-الول:  الموضوع 

؟ حتمية و مطلقة الفيزيائية الحقائق هل  

الثاني الـموضوع  :

 النص:

 محــاول ت تكــن لــم إذا النســانية العلــوم مــا"
 شــتى فــي البشــري (لتفســير) الســلوك لتنميــط

 أو اقتصــادية ظروفــا كان ما منها سواء الظروف،
 يخــرج ل فيهــا فــالمر وإذن ؟ اجتماعيــة أو نفسية

 بطريقة لدينا تتجمع وتجارب مشاهدا ت، كونه عن
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 صــنف لكــل يفــترض ثم أصنافا، تبوب ثم منظمة،
. يفسرها عام مبدأ

 وبيــن بينهــا جــوهري فــرق مــن ثمــة فليــس
ــو ت الضوء ظواهر أو مثل المناخية الظواهر  والص

 الســلوك يكــون أن إل اللهــم الفيزيــاء، علــم فــي
ــد في الزيادة هذه لكن  تعقيدا، أكثر البشري  تعقي
 على ظاهرة كونها عنها ينفي ل النسانية الظاهرة

 من مزيدا تطلبت تناول أعسر كانت فإن حال، كل
ــل، ــا البشــري الســلوك فمــادام التحلي  فــي واقع

 كل شأن شأنه إذن فهو المشهود، الفعلي الوجود
. واقع من الوجود في يقع ما

 إلــى العلــوم فلســفة من فريقا دعا ما ولعل
 النسانية العلوم تندرج أن إمكان في يتشككوا أن
 صــعوبتها هــو واحــد منهج في الطبيعية العلوم مع
 قيسـت إذا الدقـة عـن وبعـدها وتخلفهـا جهة، من
أخرى".  جهة من الطبيعة علوم إلى

 محمود نجيب زكي

. فلسفيا تحليل النص حلل-
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: الحل

:  اللول -الموضوع

؟ حتمية و مطلقة الفيزيائية الحقائق هل - 

:  جدلية - الطريقة 

:  - المقدمة    

 الشكال طرح و الحتمية تعريف

: الول الرأي-

 القوانين مستوى على الموجودة الحقائق 
 ظواهرها لن مطلقة، حقائق الفيزيائية

 لبلس و بوانكاريه إليه ذهب ما وهذا حتمية
 في تطلع عقل أن " لو الخير هذا يقول
 تحرك التي القوى سائر على ما لحظة

 بالكائنا ت الخاصة الحالة وعلى  الطبيعة
 بحركا ت يلم أن ... لستطاع تؤلفها التي
 ، الذرا ت أخف بحكا ت و الكون أجسام أكبر

 و إليه، بالنسبة للرتياب محل يكون شيء ل
 عينيه أمام ماثلن الحاضر و المستقبل يكون

"

: النقد-

 مطلقا تسليما الرأي بهذا التسليم يمكن ل
 خصائص أحد مع يتعارض المر هذا ،لن

النسبية هو و أل العلمية الروح

: الثاني الرأي-
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 إليه ذهب ما وهذا نسبية، الفيزيائية الحقائق
 المعروفة نظريته بين- وفق إذ بلنك ماكس

 الصغر في المتناهية الجسام بالكوانتا- أن
 متصلة أو منتظمة بصفة طاقتها لتصدر

 أن كما ، انفصالية بصفة تصدرها وإنما
 نسبية الفيزيائية الحقائق أن بين أنشتاين

" يصحح أن من للتصحيح " لبد يقول

: النقد-

 إلى يقودنا أن يجب ل بالنسبية اليمان إن
 العلمية القوانين كل إلغاء

:  الرأيين بين التركيب-

 الكبيرة الفيزيائية الظواهر بخضوع آمنا إذا
 في المتناهية الجسام فإن الحتمية، لمبدأ

 أن يمكن ل الذرة بعالم المعروفة الصغر
 المبدأ لهذا تخضع



: النص : تحليل الثاني الـموضوع

 دراســة يمكــن  هــل: المطرلوحللة -المشللكلة
 تــدرس الــتي الطريقــة بنفــس النسانية الظواهر

 ؟ الطبيعية الظواهر بها
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 النســان أن محمود نجيب زكي  بين: -الموقف
 النســانية الظــواهر فــإن لــذا الطبيعــة مــن جــزء

. والطبيعية المناخية  الظواهر تدرس كما تدرس

 الظــواهر دراســة يمكــن  ل: لوالتقييللم -النقلد
 الظــواهر تعرفهــا الــتي الدرجــة بنفــس النســانية
. تعقيدا أكثر النسانية الظواهر لن الطبيعية

 

  

 

والمراجع المصادر قائمة
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ــه أكثر والتعمق الطلع أراد من  يعــود أن علي
:  التالية المصادر إلى

 .المكتبــة . المقدمــة خلــدون بــن الرحمان عبد-1
.  ت .د القاهرة الكبرى التجارية

 الفلســفي الخطــاب . أصــول يعقــوب -محمــود2
 1995. الجزائر الجامعية المطبوعا ت .ديوان

 البحث ومناهج الحديث .المنطق قاسم -محمود3
 .1970 . 6 .ط مصر المعارف .دار

 والعلــوم العلمــي .المنهــج شــتا علــي الســيد-4
 .الســكندرية الجامعة شباب .مؤسسة الجتماعية

 ت . د

 العلـــوم : مشـــكلة الخـــولي طريـــف يمنـــى-5
 ط القــاهرة والتوزيع للنشر الثقافة .دار النسانية

2 . 1996 

 العلمــي العقــل : تكــوين باشــلر غاســتون-6
  ت .د خليل أحمد خليل ترجمة

ــد العلمــي : الفكــر باشــلر عاســتون-7  . الجدي
1994 . 2 ط للنشر موفم  اليابس جيللي ترجمة
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 الشــركة الفلســفي : المعجــم صــليبا جميــل-8
 1994.  لبنان بيرو ت للكتاب العالمية

 الفكـــر .دار مجتمـــع .ميلد نـــبي بـــن مالـــك-9
 2002 سوريا دمشق  المعاصر

 محمود ترجمة  المنهج عن : مقال ديكار ت-10
 .9 .ط للكتاب المصرية الهيئة الخضيري محمد

1985

 الفلسفة في : أرسطو بغوره الزواوي-11
 جامعة .مطبوعا ت جماعي .كتاب السلمية

.2001.   1ط. .قسنطينة منتوري

 . والحداثة : الترا ث الجابري عابد محمد-12
 الوحدة  الدراسا ت ومركز الثقافي المركز

 1992دط.  العربية. بيرو ت

 .ترجمة السلم في الفلسفة : تاريخ بور دي-13
 والترجمة التأليف .لجنة الهادي عبد محمد

1957 .1ط.  النشر.القاهرة

 الكاثوليكية .المطبعة المقال رشد: فصل ابن-14
1961. .دط .لبنان . بيرو ت

 النهضة .دار الفلسفة : أسس الطويل توفيق-15
1967. 5.    ط العربية

 الفلسفة في : دراسا ت الجندي أنعام-16
 الوسط الشرق .مؤسسة والعربية اليونانية
. د ت والنشر للطباعة
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 . دار النفس علم : مدارس عاقل فاخر-17
.  7. ط للمليين المعلمين

الفهرس
ية ل  ألو مشكلة عن نتحدث هل : اللولى الكشكا
...... ؟ إشكالية

ملخص ـ ل ا  - 
المعالجة: -الـمواضيع

 والمشكلة : السؤال الولى المقالة-
المشكلة و : السؤال  الثانية المقالة-
المشكلة و : السؤال  الثالثة المقالة-
 إشكالية أم : مشكلة الرابعة المقالة -
 الفلسفة :  قيمة النص-
مقترحة................ مواضيع-

ية ل نية الكشكا ا ث ل  الـمنطقي التفكير آليا ت  في: ا
..................

.................... -  ملخص

: ............... المعالجة - المواضيع

ـــة  ـــى - المقال ـــاق  الول ـــر : انطب ـــع الفك  م
نفسه................  

 نفســه مــع الفكــر : انطبــاق  الثانيــة - المقالة 
...............
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 نفسـه مـع الفكـر : انطبـاق  الثالثـة - المقالة   
.....................

 المنطــــق : قيمــــة - النــــص     
...............................

مقترحة.............. مواضيع

ة ـ ي ل ا ة الكشكـ ـ ـ ث ل ا ـ ث ل  الفلسفية  الـمذاهب: ا
..................

........................ -    الـملخص

........................... المعالجة - الـمواضيع

 و العقلــي : المــذهب الولــى المقالــة- 
.. التجريبي المذهب

 و العقلـــي : المـــذهب الثانيـــة المقالـــة- 
... التجريبي المذهب

ــــــة-  ــــــة المقال ــــــذهب الثالث  : الم
.........البراغماتي

ــــذهب:  اللول - النلللص ــــي الم  و العقل
التجريبي.... المذهب
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البراغماتي........ : المذهب الثاني النص

مقترحة............................. مواضيع

ية ل  الفلسفي  النتاج:  الرابعة الكشكا
.............................

:........................... المعالجة المواضيع    

 الفلسفة من رشد ابن الولى: موقف - المقالة  
..............

ـــــــــص   ـــــــــن -  ن  رشـــــــــد لب
.............................................

ية ل خامسة الكشكا ل  العالم إدراك  في: ا
الخارجي..................

...................... - الملخص

: ........................... المعالجة - المواضيع

 و : الحســــاس الولــــى - المقالــــة    
الدراك.......................

 و : اللغـــــة الثانيـــــة - المقالـــــة    
الفكر....................
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 الرادة و : العـــادة الثالثـــة - المقالـــة     
.................

 الفكـــر و اللغـــة : فـــي الول - النـــص   
...................

 الرادة و : العادة الثاني - النص  
.....................

مقترحة...................... -  مواضيع

ية ل  بين  العلقا تالسادسة: الكشكا
الناس.........................

......................... - ملخص

:....................  المعالجة - المواضيع

ـــــة    ـــــى - المقال ـــــة الول  و : الحري
المسؤولية...........................

 و : العنــــــف الثانيــــــة - المقالــــــة  
التسامح.................................

ــــــة   ــــــة - المقال ــــــة الثالث  و : الحري
المسؤولية...........................

الثقافي التنوع و : العولمة النص  

مقترحة........................ - مواضيع
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ية ل بعة الكشكا  العلوم فلسفة في:السا
................................

 - الملخص
....................................

 المعالجة - المواضيع
...............................:

 و العلمية الحقيقة :في الولى المقالة-
الفلسفية..................... الحقيقة

 : فلسفة الثانية المقالة-
الرياضيا ت..................

 :فلسفة الثالثة المقالة-
الرياضيا ت.................

 و التجريبية : العلوم الرابعة المقالة-
البيولوجية........................ العلوم

 النسان :علوم الخامسة المقالة-
المعيارية........ والعلوم

 :البستمولوجيا السادسة المقالة  -
العلم.................  وقيمة

 : فلسفة الول النص-
الرياضيا ت...................
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 : العلوم الثاني النص-
البيولوجية....................

 مواضيع-
مقترحة.............................
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