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 للشعب العلمٌة و التمنٌة   كتاب البكالورٌا 

 

 

فلسفة األستاذ 

 صوالحً

 

 مماالت جاهزة   535عدد الصفحات :

 

 علوم تجرٌبٌة + رٌاضٌات +تسٌٌر وإلتصاد الشعبة :

 +تمنً رٌاضً + لؽات أجنبٌة                 

 البكالورٌا طالب لكل التوفٌك هللا شاء إن
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 لارن بٌن المسلمات و البدٌهٌات. -
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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 
 السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته

 
 .. أستؽفر هللا .. أستؽفر هللا ..

 
 

 إهداء إلى روح المرحومة )أمً الحبٌبة (

 أمً

 ٌا نبع الحنان .... ٌا هبة الرحمن
 أمً 

 ٌا أحلى كلمة ٌنطك بها اللسان 
 وأعذب أؼنٌة ٌتؽنى بها اإلنسان 

 
 أمً 

 ٌا أجمل وردة فً البستان
 من رابحتها تفوقٌا 

 رابحة العطر والرٌحان 
 

 أمً 

 ٌا رمز الوجود ... ونور الحٌاة 
 ٌا رمز العطاء والحنان 

 و الملب الصافً ... و النفس الطاهرة
 

 عندما أتحدث عن عاطفة األمومة 
 فؤنا أترجم ما بً من أحاسٌس ممزوجة

 بدمً وعواطفً
 فحب األم ال ٌجارٌه أو ٌعلوه حب شخص آخر

 
 فً كل ٌوم ٌمر 

 األم ٌتجدد حب 
 بملب اإلنسان ومشاعره 
 مهما مرت به من ظروؾ
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 فاألم حب متواصل دابم 
 فً وجودها او فً ؼٌابها

 
 كم هً رابعـــــــة هذه الكلمـــــــــة

 ((أمـــــــــــــــــً )) 
 إنهــــــــــــــا نبع عطاء
 ال ٌنتهً وال ٌجؾ

 
 آآآآآه  

  تبمى اآلهات تمزلنً
 كورلة الخرٌؾ

 سمطت من شجرة كبٌرة
 رحمة هللا علٌنِ  أمًرحلِت ٌا 

 إلى الحٌاة اآلخرة
 رحلِت وبمً منِن 

 عطر الذكر ودعاء ال ٌنمطع
 

 من ؼٌرن ٌا أمً 
 إلٌه سؤشكً

 وعلى حضنه سؤرتمً 
 أمً أحن إلٌِن ٌا 

 وحنٌنً ٌمزق أضلعً 
 أتمزق ألؾ مرة فً الٌوم

 ٌا أمً 
 أمه كلما سمعت من ٌنادي 
 شفتاه أمًوأنا الٌتٌم التً هاجرت كلمة 

 
 لو تعلمٌن أمًآآآآآآه  ٌا 

 كم ٌمتلنً الحنٌن إلٌنِ 
 وأنا وحدي فً هذا العالم 

 ببل صدر حنون
 كلما ضالت بً الدنٌا 
 كان حضنِن هو وسادتً
 كانت ٌداِن مندٌبلً 
 ٌجفؾ لً دموعً

 أمًبفمدانِن ٌا 
 فمدت الملب الذي أحبنً وعلمنً



gg 

  أستاذ الفلسفة صوالحي  :  insta+youtube+pag/fc                            بالتــــوفيــــق لـــكـــل الـــتــــالمــــيــــذ

 8 

 أستـــــــــــــــــاذ الفــــــــــــــلسفــــــــــــــة صــــــــــــوالحــــــــــــــــــــــــــــً

 حب وكٌؾ الحب ٌكونكٌؾ أ
 أحزانً أكبر من كلماتً 
 حروفً تهرب إكبارا
 إلمرأة عظٌمة مثلنِ 

 تهرب حروفً ألنها تعلم 
 أنها لن توفٌِن حمنِ 

 لو كتبت ألؾ كلمة وألؾ ألؾ كتاب 
 

 أمً 

 أعلم ان كل حرؾ مما كتبت لن تمربٌه
 ألنِن فً عالم آخر ؼٌر عالمنا 
 ولكنِن علمتٌنً ٌوماً وللِت لً

ًً  بنً  كلما اشتد بن الحنٌن إل
 ولم اكن بجانبن
 انظر إلى السماء

 حٌث سؤكون مع النجوم 
 وها أنا أرسل همسات ولوعات ابن

 لد فمد
 أؼلى إنسانة فً هذا الكون ..

 
 أعلم أننً لست الوحٌد

  أمهالتً عانا فراق 
 وفراق أعز أحبابه فً الوطن
 وٌسكن وحٌدا فً ببلد ؼرٌبة ..

 
 الم أنا وحٌد أمً فً هذا الع
 أنا  أمًمن بعدن ٌا 

 ؼرٌبـ .. ؼرٌبـ .. ؼرٌبـ.. ؼرٌبـ
 

 أمً اشتاق إلٌِن وأحن إلٌِن 
 أمً أتسمعٌننً!!!!

 
 الحزن ٌسكننً منذ رحٌلِن 

 منذ فرالِن األبدي
 وٌزداد حزنً ٌوماً بعد ٌوم

 و رحٌلِن وفرالنِ 
 ٌمتص دمً شٌبا فشٌبا 
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 أصبحت متشح بالسواد من داخلً 
 ألوى  ما عدت

 رؼم إٌمانً بالمدر وتلذذي بالموالؾ 
 إال أننً حٌن فمدتنِ 
 ال أجد سوى البكاء 
 الذي ٌرٌحنً كثٌراً 
 والدعاء لِن والرحمة

 ففً جنة الخلد مثواِن ٌا أمً 
 رحمِن هللا رحمة واسعة 
 وأسكنِن فسٌح جناته

 
 وهذا حال الدنٌا 

 لم ٌبمى لً ؼٌر الصبر
 على لضاء هللا ولدره 

 عتراض على حكمه وببلبِهوال ا
 ولكن ٌبمى بالملب أسى

 وبالعٌن شذى
 وٌبمى حزنً علٌنِ 

 

 فٌا أمً

 فً جنان الخلد أدعوا لِن 
 ومن للبً أحن لملبِن العطوؾ الكبٌر 

 كم أفتمدِن ٌا أرق وأحن أم
 

 {رحمة هللا علٌٍن ٌا أمً  }
 

  هللا ٌحفظ كل أم فً هذا الوجود
 

 المٌنآمٌـــــــــــــن ٌا رب الع
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 نصائح وارشادات

 

 , هاته المادة التً تملك العدٌد من التبلمٌذ وتشكل عابما لهم الفلسفةأرٌد أن أتكلم الٌوم عن مادة           

 . فبل ٌعرفون كٌفٌة مراجعتها أو استعابها ,

 لتدارن النمابص الموجودة فً هاته المادة  النصائحولهذا أردت تمدٌم بعض 

لعلمكم فإن الكثٌر من المماالت التً تدرس ال ٌحتمل وجودها فً مواضٌع  :للطالب العلمٌٌنـ بالنسبة 1

البكالورٌا , ولهذا حاولوا التركٌز أوال على المماالت الربٌسٌة الخاصة بالشعب العلمٌة و هً التً تتعلك 

 . بالمشكلة األساسٌة للمحور

 كٌفٌة كتابة الممالةول خطوة ٌجب معرفتها هً أ  :ـ لبل التوجه إلى لراءة المماالت أو كتابتها2

 بمعنى معرفة المراحل األساسٌة لكل طرٌمة من طرق كتابة المماالت 

 . االستمصاء باإلضافة إلى طرٌمة تحلٌل النص –الجدل  –الممارنة 

 ـ حاول التملٌل من الحفظ لدر المستطاع و إلٌن هذه الطرٌمة التً كنت لد اتبعتها أثناء اجتٌازي3

 :لشهادة البكالورٌا لد تكون مفٌدة لن فً مراجعة هذه المادة

 :خصص كراسا خارجٌا لمادة الفلسفة  -

 نعلم أن كل موضوع من مواضٌع الفلسفة ٌحتوي على رأٌٌن متنالضٌن , وكل رأي له أفكاره وحججه -

 ولهذا خصص لكل درس )موضوع( جدول ممسم إلى لسمٌن 

 الخاصة بكل رأي داخل الجدوللم بوضع الحجج والبراهٌن 

 المشكلة العلمٌة واالشكالٌة الفلسفٌةمثال : موضوع  -

 المشكلة العلمٌةنرسم جدول ممسم إلى لسمٌن , المسم األول نكتب فٌه حجج وبراهٌن وتعارٌؾ خاصة 

 اإلشكالٌة الفلسفٌةوفً المسم الثانً نكتب نفس الشًء وٌكون خاص 

 {بعدها توسع}, ٌعنً لٌس بالضرورة أن تكتب كل شًء حرفٌا واحرص على ملبه على شكل مطات 
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 بهاته الطرٌمة

 { ... إما جدلٌة , ممارنة}ٌبمى علٌن فمط التركٌب حسب نوع الممالة التً تود كتابتها 

 ٌعنً نحافظ على نفس األفكار الموجودة داخل الجدول , فمط التركٌب هو الذي ٌتؽٌر حسب نوع الممالة

هاته الطرٌمة لن تلجؤ إلى حفظ العدٌد من المماالت دفعة واحدة , وإنما تستوعب األفكار خبلصة المول : ب

األساسٌة لكل محور ) تمسمها إلى لسمٌن داخل جدول ( , وتعٌد تركٌبها فمط وصٌاؼتها بحسب نوع 

 الممالة

 هنان نمطة أخرى أنصحكم بها وهً تدعٌم الموضوع باألمثلة وباأللوال- 4

شارة إلى أمر مهم , الكثٌر من الطبلب ٌلجإون إلى حفظ ألوال الفبلسفة بشكل حرفً وهذا وهنا أرٌد اإل

 األمر مجهد 

فلعلمكم هاته األلوال لٌست بمرآن , وثانٌا أؼلب هاته األلوال مترجمة إلى العربٌة , ٌعنً النمل ٌختلؾ 

 .من شخص آلخر, فبل تلجا إلى حفظها بشكل حرفً

لد عملتها أثناء اجتٌازي للبكالورٌا , لد ٌستؽرب البعض منها ولكنها مجدٌة  وأضٌؾ معلومة هامة كنت -

 ونافعة

ٌمكنن أنت أن تنشا ألواال تخدم موضوعن , اكتبه بصٌؽة وعبارة مبلبمة وجٌدة ثم اكتب فً بداٌته '' 

التً تخدم  لال أحد الفبلسفة '' دون ذكر اسم المابل , بمعنى أوضح كن أنت الفٌلسوؾ الذي ٌنشا األلوال

 .موضوعن 

 

 

 وفً األخٌر أرجوا أن ٌكون هذا الموضوع لد ساعدن ولو بالملٌل

 أسأل هللا لكم التوفٌك والنجاح
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 صوالحً تمدٌم : كلمة المؤلؾ

 

إن الؽرض من وضع هذا الكتاب هو السعً إلى تصحٌح وضعٌة منهجٌة ٌعانً منها طلبة األلسام      

؛ إذ هدفنا من هاذ الكتاب البسٌط هو مساعدة التبلمٌذ على التفلسؾ و إثراء  الفلسفةالنهابٌة فً مادة 

 فلسفٌة من مصطلحات و ألوال  لفلسفًالرصٌد ا

و عن فعل  الفلسفة؛ ألنه فً نظرنا ال ٌمكن الحدٌث عن  "مماالتولمد جاء الكتاب فً صورة "  

بؤنساله المختلفة ؛ خاصة و أن الممال هو المحن الذي نختبر  الفلسفًدون الحدٌث عن الممال  التفلسؾ

به التلمٌذ ؛ وعلٌه تبنى عملٌة التموٌم ؛ ونحن األساتذة مهما كان توصٌلنا للدروس جٌدا إال أنه ٌبمى 

لٌس مجرد ثرثرة بل  التفلسؾ؛ خاصة و  أن   الفلسفًمبتورا إذا لم نمكن تبلمٌذتنا من فن كتابة الممال 

 ر عمٌك منظم هادئ و ممنهج لابم على براهٌن و حجج بصورة نمدٌة .هو تفكٌ

و ال شن أن مسعانا كؤساتذة ٌتلخص فً تنمٌة المدرة على التفكٌر السلٌم و تجسٌدها عملٌا لدى التبلمٌذ 

من خبلل تدرٌبهم على كتابة الممال الفلسفً الذي به نتجاوز المرحلة الشفهٌة التً ال زالت تؤسر أمتنا ؛ 

نحن للٌبل ما نكتب ؛ لكن كثٌرا ما نتكلم ..."و الكبلم تذروه الرٌاح بٌنما األلواح تبمى " ٌمول المفكر ف

" إذا أمكننا أن نمول أن :   { a propos de L’éducationفً كتابه }   alain " أالن "الفرنسً

 .اللؽة هً جوهر اإلنسان فإن الكتابة هً جوهر الحضارات "
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 الفلسفة والعلملارن بٌن 

 :طرح المشكلة - 1-

إن الفكر اإلنسانً ٌتمٌز بالفضول المعرفً، وذلن بؽٌة إٌجاد جملة من الخبرات التً                         

تساعده على التكٌؾ مع الوالع، فاإلنسان كابن عالل لبل أن ٌكون كابن بٌولوجً فهو ٌحاول دابما 

همها، وتتنوع المواضٌع التً ٌدرسها اإلنسان، ومن بٌن هذه استخدام عمله فً مختلؾ المضاٌا وف

الموضوعات نجد ما هو فلسفً وتدرسه الفلسفة، وهنان موضوعات علمٌة ٌهتم بدراستها العلم، ومنه بما 

ما ؟ بمعنى آخر فهل هذا ٌعنً أن الفلسفة والعلم شًء واحدأن الفلسفة والعلم مصدرا للمعرفة اإلنسانٌة 

 الؾ بٌن الفلسفة والعلم؟هً أوجه االخت

 العرض :  -0-

 أوجه اإلختالؾ :

وهً: إذا كان مجال الفلسفة هو عالم  العلمو الفلسفةتوجد العدٌد من مواطن االختبلؾ بٌن                

ما وراء الطبٌعة أو ما ٌعرؾ بالمٌتافٌزٌما، بٌنما مجال العلم هو دراسة العالم الطبٌعً وهو ما ٌعرؾ 

بالفٌزٌما، إن المنهج الذي تعتمد علٌه الفلسفة هو التؤمل العملً فً حٌن ٌعتمد على المنهج التجرٌبً 

وح وجوهرها هو من اختصاص الفٌلسوؾ وبالممابل البحث فً االستمرابً فالبحث حول ماهٌة الر

مكونات الهواء أو الماء ٌعد من اختصاص العالم، فالرابد فً مجال العلم هو العالم والرابد فً مجال 

 الفلسفة هو الفٌلسوؾ. 

 أوجه التشابه :

 ٌعنً بالضرورة عدم رؼم وجود عدة نماط اختبلؾ بٌن العلم والفلسفة، إال أن هذا ال                 

وجود مواطن تشابه حٌث ٌعد كبلهما حصٌلة لنشاط الفكر اإلنسانً، كما أن كبل من العلم والفلسفة ٌعد 

وسٌلة ٌستخدمها اإلنسان فً بحثه عن المعرفة والحمٌمة، فرؼم اختبلؾ المعارؾ الفلسفٌة عن المعارؾ 

ٌستطٌع اإلنسان التكٌؾ مع محٌطه، كما أن العلمٌة إال أنهما ٌظبلن بحث عن المعرفة التً بفضلها 

 كبلهما ٌعتمد فً بحثه على منهج ولواعد، وكبلهما ٌماببلن النمد والتصحٌح. 
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 أوجه التداخل :

 

إن تعدد مواطن االختبلؾ بٌن العلم والفلسفة ال ٌعنً بالضرورة التمهٌد للفصل بٌنهما                  

فالفلسفة أساس لتمدم العلم حٌث تمده بإشكالٌات البحث التً ساهم فً ألنهما ٌشتركان فً أوجه تداخل 

اإلجابة عنها، وكشؾ الؽموض الذي تطرحه الفلسفة، وتموم الفلسفة بدورها بنمد نتابج العلم ولهذا 

الؽرض ظهر ما ٌسمى بفلسفة العلوم، حٌث ٌستند الكثٌر من الفبلسفة إلى العلم وهذا ما أكده كارل بوبر 

 :" إن المشكلة الفلسفٌة الوحٌدة هً مشكلة فهم المشكلة العلمٌة" . فً لوله

 

 :حل المشكلة

 

نستنتج فً األخٌر أن كبل من مبحث الفلسفة والعلم ضروري فً مباحث المعرفة، كما أن             

الفلسفة ضرورٌة فً العلم وال ٌمكن االستؽناء عن إحداهما هو تخلً عن المعرفة التً تحملها، كما أن 

ألرضٌة فً لوله:" العلوم كانت ا "هٌؽل"العلم ضروري فً الفلسفة وهذا ما ٌلخصه الفٌلسوؾ األلمانً 

 .التً لامت علٌها الفلسفة وتجددت عبر العصور"، ومنه توجد عبللة تكامل بٌن العلم والفلسفة
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 هل الفلسفة ضرورٌة ؟

 ممدمة :

كانت الفلسفة لدٌما تسمى أم العلوم ألنها كانت تضم جمٌع العلوم المتداولة فً العصر من                 

علوم الطبٌعة و الفلن و الرٌاضٌات و األخبلق و السٌاسة ، و كلمة الفلسفة ٌونانٌة األصل مشتمة من فٌبل 

ا و حمٌمتها ، و أي محبة و صوفٌا أي الحكمة ، و هً تعرؾ بؤنها البحث فً ماهٌة األشٌاء و أصوله

لكن فً العصر الحدٌث بدأ العلم ٌنفصل عن الفلسفة و هذا بسبب االكتشافات العلمٌة و االختراعات 

المختلفة التً نتجت عن المنهج التجرٌبً ، و هذا ما أثار جدال بٌن الفبلسفة و المفكرٌن حول ضرورة 

تعد لها أهمٌة ألن العلم عوضها و البعض الفلسفة ، فبعض المفكرٌن ٌرون أن الفلسفة فمدت لٌمتها و لم 

اآلخر ٌرى أن الفلسفة ما زال لها دور كبٌر فً حٌاة اإلنسان ألنها تساعده على فهم والعه و حل مشاكله 

هل للفلسفة لٌمة فً عصرنا هذا ؟ و هل ٌستطٌع العلم أن ٌجٌب : ،من هنا ٌمكننا طرح التساإل التالً 

 عن جمٌع األسئلة التً تشؽل بال اإلنسان ؟                                                                   

 محاولة حل المشكلة :

  عرض المولؾ األول :

ٌرى بعض الفبلسفة من أنصار النزعة العلمٌة و أهمهم عالم االجتماع و الفٌلسوؾ                 

أنه لم ٌعد للمعرفة  " ادموند ؼوبلو "سًو الفٌلسوؾ و المنطمً الفرن " أوؼست كونت"الفرنسً 

 . و لد برروا مولفهمالحدٌث   الفلسفٌة دور فً الحٌاة اإلنسانٌة بعد ظهور و تطور العلم فً العصر

  بالحجج التالٌة :

 إلى نتابج نهابٌة ، تتعدد فٌه اإلجابات المتنالضة ، بل نظرتها المٌتافٌزلٌة  فالفلسفة بحث عبثً ال ٌصل 

) ما وراء الطبٌعة ( تبعدها عن الدلة الموضوعٌة التً ٌتصؾ بها الخطاب العلمً ، و هذا الذي جعل 

ٌعتبرها حالة من الحاالت الثبلث التً حان للفكر البشري أن ٌتخلص منها ، و لد عبر  "أوؼست كونت"

فمد مر الفكر عن تطور الفكر البشري من خبلل ما أسماه لانون الحاالت الثبلث ،  "أوؼست كونت"

البشري حسبه بثبلث مراحل : المرحلة البلهوتٌة ) الدٌنٌة ( : التً تعلل األشٌاء و الظواهر بكابنات و 

لوى ؼٌبٌة كتفسٌر أن سبب الطاعون فً المرون الوسطى هو لعنة اآللهة و ؼضبها على البشر ، 

مجرد ) ذاتٌة اإلنسان و الوهم ( كتصور التً تعتمد على اإلدران ال  ( الفلسفٌةالمرحلة المٌتافٌزٌمٌة : ) 
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أن سبب الطاعون هو اللعنة و السحر المسلط من لبل المشعوذات ، ثم ٌتطور الفكر اإلنسانً إلى 

المرحلة الوضعٌة ) العلمٌة ( : التً ٌتولؾ فٌها الفكر عن تعلٌل الظواهر بالرجوع إلى المبادئ األولى ، 

لتً تعبر عن عبللات األشٌاء و الظواهر عن طرٌك المبلحظة و و ٌكتفً باكتشاؾ الموانٌن العلمٌة ا

التجربة الحسٌة ، كتفسٌر أن سبب الطاعون هو كابنات دلٌمة جدا تنتمل عن طرٌك الجرذان خاصة ، 

تسمى الجراثٌم و هً لابلة لئلنتمال أٌضا بالهواء أو من فضبلت اإلنسان ، باإلضافة إلى هذا الفلسفة ال 

الؾ السنٌن ، إلى نتابج لطعٌة تفرض نفسها على جمٌع الناس كما هو الشؤن فً العلم ، تنتهً رؼم جهد آ

إن الفبلسفة ٌثٌرون فً محاوالتهم من المشاكل أكثر مما ٌحلون ، و إذا انتهو ا إلى أجوبة فإنهم ال 

أو  ٌمنعون جمٌع الناس ، كذلن الفلسفة لٌست مادة للمعرفة ٌمكن اكتسابها كما تكتسب الرٌاضٌات

البٌولوجٌا أو الفلن . و نتابجها ال تبدو ملموسة فً المصانع و المزارع و المتاجر كما هو الحال فً العلم 

، زٌادة على أن استمبلل العلم عن الفلسفة جردها من الموضوعات التً تبحث فٌها ، كذلن ظهور العلوم 

سة اإلنسان و لضاٌاه و مشكبلته لم ٌدع اإلنسانٌة كعلم النفس و علم اإلجتماع و التارٌخ و تكفلها بدرا

مبررا لوجود الفلسفة .                                                                                        

 النمد :

أن أؼلب الناس الٌوم انصرفوا عن الفلسفة و االهتمام بها ، و أن العلم صار أكثر إفادة مباشرة  صحٌح 

هذا المولؾ لد بالػ فً التملٌل من لٌمة الفلسفة بسبب نظرته المادٌة ودراستها تعلم الفرد  لكن ، لئلنسان

التً تهم كل  أن ٌكون ٌمظا فكرٌا و ٌملن روح النمد و كذلن لمٌمة األسبلة و المشكبلت التً تطرحها و

كابن عالل و متحضر                                                                                            

  المولؾ الثانً :

و رونً دٌكارت  فً الممابل ٌرى بعض المفكرٌن و الفبلسفة خاصة الفٌلسوؾ الفرنسً             

، أن العلم ال  "كارل ٌاسبرس"و مواطنه  "مارتن هٌدؼر"و الفٌلسوؾ األلمانً  "هنري برؼسون"

ولد برروا مولفهم بالحجج التالٌة : ٌمكنه أن ٌحل محل الفلسفة فهً ضرورٌة فً الحٌاة المعاصرة ،   

النزعة إلى التفلسؾ ظاهرة طبٌعٌة فً اإلنسان و مرتبطة به فنحن نعٌش فً هذا العالم والعٌن تحت  

المرض و الشٌخوخة و الموت ، ثم تهدٌد الملك و الخوؾ من المستمبل و الٌؤس و الصدفة و الضعؾ و 

تنمضً حٌاتنا دون أن نطلب انمضاءها و ال نعلم إلى أٌن و ال ما هو مصٌرنا ، و اإلنسان إن تساءل 

حول هذه األمور كان جوابه عنها هو الذي ٌطلك علٌه اسم فلسفة ، إضافة إلى أن التفلسؾ مرتبط بتفكٌر 

أن الدٌن ٌحث ابن رشد العمل و هذا ؼٌر ممكن فمد رأى  اإلنسان و االستؽناء عنه ٌعنً االستؽناء عن

: ) فاعتبروا ٌا لوله تعالى على التدبر فً الكون باستعمال العمل و ذلن ظاهر فً عدة آٌات لرآنٌة منها 

 دٌكارتلك السماوات و األرض ( ، كذلن ربط خ: ) وٌتفكرون فً لوله تعالى أولً األبصار ( ، وكذلن 
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من األمم بمدرة أناسها على تفلسؾ أحسن حٌث ٌمول أٌضا : " إن الفلسفة وحدها  ممٌاس تحضر أي أمة

هً التً تمٌزنا عن األلوام المتوحشٌن و الهمجٌٌن و حضارة أمة إنما تماس بممدار شٌوع التفلسؾ 

الصحٌح فٌها " ، إضافة إلى هذا أن الفلسفة تجٌب على األسبلة التً ٌعجز العلم عن حلها ، كالمشاكل 

لفكرٌة اإلٌدٌولوجٌة كمشكلة الحرٌة فً الوطن العربً فالشعوب التً تطالب بالحرٌة الٌوم فً حاجة ا

إلى فهم معنى الحرٌة حتى ال تصٌر الحرٌة مدمرة لبلدانهم و نفس األمر ٌمال عن مشكلة العدالة و الحك 

ممراطٌة التً ال ٌفهمها و الواجب فالكثٌر من الناس تخلط بٌن حمولها وواجباتها ، و أٌضا لضٌة الدٌ

" الفلسفة ضرورٌة ألن كل شٌا له معان مكسٌم ؼوركً الكثٌرحك فهمها حٌث ٌمول األدٌب الروسً 

خفٌة علٌنا معرفتها "، و ٌمول باسكال "كل نمد للفلسفة هو تفلسؾ فً حد ذاته " .                          

 النمد :

باستمرارها فً  طرح  لكنها عة النمدٌة و التفكٌر التؤملًأن الفلسفة تحاول إكساب الناس النز صحٌح

مسابل مجردة ال تٌسر حٌاة اإلنسان مثلما ٌفعل العلم ، بل أدى ذلن إلى أن تفمد مكانتها و لٌمتها و 

ضرورتها ، إذ كثٌرا ما تتحول النظرٌات الفلسفٌة إلى معتمدات دوؼمابٌة جوفاء                           

                                                                                                                    

   التركٌب :

من التحلٌل السابك ٌمكننا المول أن هنان تكامبل وظٌفٌا بٌن الفلسفة و العلم لفهم الحٌاة و مشاكلها ،      

ن المادٌة ، و الفلسفة ضرورٌة لحٌاته الفكرٌة و االجتماعٌة . كما ٌنبؽً فالعلم ٌبمى ضرورٌا لحٌاة اإلنسا

لئلنسان أن ٌتمسن بالفلسفة و العلم معا ، ألن العلم فً حاجة إلى الفلسفة لتساهم فً نمده وتطوٌره ، كما 

إنه ال أن الفلسفة فً حاجة إلى العلم لتزوٌدها بالمعلومات التجرٌبٌة و مهما تطور اإلنسان علمٌا ، ف

ٌستطٌع التخلً عن التفكٌر الفلسفً ألن الكثٌر من المضاٌا التً تبحث فٌها الفلسفة ال ٌستطٌع العلم 

 الؽوص فٌها                                                                                                     

   خاتمة : " حل المشكلة ":

فً األخٌر أن الفلسفة و العلم ضرورٌان لئلنسان ، فضرورة العلم تتمثل فً المنفعة  نستنتج           

المادٌة التً ٌمدمها لنا ، و ضرورة الفلسفة تتمثل فً طبٌعة اإلنسان ككابن عالل متحضر فالفلسفة تخرج 

ٌة على الناس من الجهل و توجه حٌاة الناس إلى األفضل و ال أحد ٌنكر مدى تؤثٌر المذاهب الفلسف

"كارل ٌمول الحركات االجتماعٌة التً حررت األمم من أسباب تعاستها و خلصتها من محنها . 

     } ال تعارض بٌن الفلسفة و العلم { وٌمول أٌضا } الفلسفة تسؤل و العلم ٌجٌب {. ٌاسبرس"
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 هل الرٌاضٌات مصدرها العمل أم التجربة ؟

 هل الرٌاضٌات فطرٌة أم مكتسبة من العالم الخارجً ؟

       طرح المشكلة : ممدمة :

تنمسم العلوم إلى لسمٌن : علوم تجرٌبٌة مجالها المحسوسات ومنهجها االستمراء                   

كالفٌزٌاء ، وعلوم نظرٌة مجالها المجردات ومنهجها استنتاجً كالرٌاضٌات ، هذه األخٌرة تعرؾ بؤنها 

مابلة للمٌاس فهً تدرس نوعٌن من الكم ، كم متصل ومجاله الهندسة ، العلم الذي ٌدرس الممادٌر الكمٌة ال

وكم منفصل مجاله الجبر " الحساب " ، لكن الفبلسفة اختلفوا حول تفسٌر نشؤة المفاهٌم الرٌاضٌة وتحدٌد 

أصلها ومصدرها ، فمنهم من ٌرى أن أصلها ٌعود إلى العمل ومنهم من ٌرى أن أصلها حسً تجرٌبً 

هل الرٌاضٌات ترجع إلى أصول عملٌة أم حسٌة تجرٌبٌة ؟ هل المفاهٌم الرٌاضٌة اءل : ومن هنا نتس

 موجودة فً العمل بشكل فطري أم أوحت بها بعض المظاهر الطبٌعٌة ؟  

 محاولة حل المشكلة : المولؾ األول :

" دٌكارت " و " أفالطون ٌرى أنصار المولؾ األول وهم الفبلسفة العملٌون وعلى رأسهم "               

أن المعانً الرٌاضٌة أصلها عملً ، فهً نابعة من العمل وموجودة فٌه بشكل إٌمانوٌل كانط " و " 

ولد برروا مولفهم بالحجج التالٌة :فطري ،   

أن المعطٌات األولٌة الرٌاضٌة توجد فً عالم المثل ، فالخطوط واألشكال  "أفالطونفبداٌة ٌرى " 

واألعداد توجد فً العمل وتكون واحدة وثابتة وأزلٌة ، فاإلنسان حسب أفبلطون كان ٌعٌش فً عالم المثل 

ه وعرؾ كل الحمابك والتً منها الرٌاضٌات لكنه بعد أن فارق هذا العالم إلى العالم الوالعً نسً أفكار

المعرفة تذكر والجهل أفالطون" : " ومعارفه وكان علٌه أن ٌتذكرها وأن ٌدركها بالعمل وحده ، ٌمول "

أن األشكال واألعداد الرٌاضٌة أفكار فطرٌة وهً حاصلة فً دٌكارت" نسٌان " ، إضافة إلى هذا ٌإكد "

عمولنا ، وما ٌلمٌه هللا فً اإلنسان النفس باالستعداد والمابلٌة ، مثل فكرة هللا ، وهللا هو الذي وضعها فً 

من مفاهٌم ال ٌجوز فٌه الخطؤ ، فمفهوم البلنهابً التً تعنً ما ال حدود له الٌمكن أن ٌكون مكتسبا من 

التجربة ألنها متناهٌة ومحدودة حٌث ٌمول : " المعانً الرٌاضٌة أفكار فطرٌة أودعها هللا فٌنا منذ البداٌة 

أن المفاهٌم الرٌاضٌة ذات منشؤ عملً ألنها ترتبط كانط" سوؾ األلمانً "" ، ضؾ إلى ذلن ٌرى الفٌل

بمفهومً الزمان والمكان اللذان هما مفهومان عملٌان سابمان على التجربة الحسٌة ، بحٌث ٌرتبط الجبر 

 على كون الزمان والمكان مفهومان عملٌان وأنهما "كانطبالزمان أما الهندسة فترتبط بالمكان ، وٌبرهن "

ؼٌر مستخلصان من التجربة ألننا نتصورهما ؼٌر متناهٌٌن ، فً حٌن أنه ال ٌوجد فً التجربة إال ممادٌر 
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" إن الزمان ال ٌمكن أن ٌدرن خارجٌا ، مثله فً ذلن مثل كانط" : متناهٌة عن الزمان والمكان ٌمول "

لمولؾ ٌرى الفٌلسوؾ المكان الذي ال بمكن أن ٌدرن بوصفه شٌبا خارجا عن ذواتنا " ، فً نفس ا

أنه إذا كانت موضوعات العلوم التجرٌبٌة تستهدؾ معرفة الوالع ، فإن الرٌاضٌات ؼوبلو" الفرنسً "

لٌست بحاجة أن تكون موضوعاتها والعٌة ، فالمكان الهندسً امتداد عملً ، ولٌس امتدادا محسوسا ، 

وفٌها تؽٌر عند مبلمسة جوانب البحٌرة ، فصفحة المٌاه الساكنة لٌست سطحا هندسٌا ، ففٌها دابما حركة 

وعً شًء مادي محدود المساحة بٌنما السطح الهندسً مجرد من هذا كله ، وفكرة الخط والدابرة 

 تابعتان لعالم األفكار ولٌس الوالع الحسً

  النمد :

نه لو كانت أنصار هذا المولؾ بالؽوا أل لكنأن للعمل دورا كبٌرا فً ابتكار المفاهٌم الرٌاضٌة صحٌح  

المفاهٌم الرٌاضٌة فطرٌة مؽروسة فً النفس لتساوى فً العلم بها جمٌع الناس لكن الوالع ٌكذب ذلن ، 

فاستمراء الوالع ٌبٌن أن استوعاب المفاهٌم الرٌاضٌة ٌختلؾ من فرد إلى آخر ، كما أن الطفل الصؽٌر ال 

سة .                   ٌفهم المعانً الرٌاضٌة المجردة إال إذا استعان بؤشٌاء محسو  

 المولؾ الثانً :

ٌرى أنصار المولؾ الثانً أن المفاهٌم الرٌاضٌة أصلها التجربة ومن بٌن هإالء نجد                      

ولد برروا مولفهم بالحجج التالٌة :جون لون" ، "دٌفٌد هٌوم" و"جون ستٌوارت مل" ، "  

ارتبط بالوالع المحسوس منذ المدٌم ففً الحضارات الشرلٌة  حٌث ٌإكد التجرٌبٌون أن التفكٌر الرٌاضً 

استخدمت الهندسة لمسح األراضً الزراعٌة ولتنظٌم المبلحة والري ، كما الفرعونٌة والبابلٌة المدٌمة 

أن الفكر الرٌاضً لد استوحى مفهوم المستمٌم من خط األفك ، ومن الشمس صدرت فكرة الدابرة ، وعن 

هوم األسطوانة ، والمثلث من الجبال ، كذلن فإن فكرة العدد جاءتنا من خبلل إدراكنا جذع الشجرة ولد مف

إن النمط والخطوط والدوابر جون ستٌوارت مل" : " لتعددٌة الموضوعات المحسوسة ، حٌث ٌمول "

أن كما " ، التً هً فً أذهاننا مجرد نسخ للنمط أو الخطوط أو الدوابر التً نراها فً تجربتنا الحسٌة 

تارٌخ العلم ٌثبت أن الرٌاضٌات كانت فً البداٌة متصلة بالحٌاة العملٌة الحسٌة لئلنسان من خبلل تعامله 

مع محٌطه ، فمد سبمت الهندسة علم الحساب والجبر فً الظهور ألنها كانت ألرب إلى التجربة ، حٌث 

ً الزراعٌة بعد الفٌضان كان لدماء المصرٌٌن ٌستعٌنون بالهندسة لتمدٌر مساحات الحمول واألراض

السنوي للنٌل فكانوا ٌرسمون األشكال الهندسٌة ألراضٌهم لتفادي النزاعات والشبهة حول مساحات 

األراضً ، ففً كل سنة كان نهر النٌل ٌفٌض فٌؽرق األرٌاؾ مما كان ٌإدي إلى إزالة عبلمات الحدود 

هم ، فوضعوا الموابم ووصلوا بٌنها بالحبل ، ، وكانوا لذلن بحاجة إلى طرٌمة ما إلعادة لٌاس لطع أراضٌ
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باإلضافة إلى ذلن استعملت الشعوب البدابٌة الحصى وأصابع الٌدٌن والعٌدان لتمثٌل األعداد وعند حساب 

عدد األٌام والحٌوانات التً ٌملكونها ، وأٌضا كما ارتبط الحساب فً أول أمره بالمعامبلت التجارٌة 

هٌم الرٌاضٌة األكثر تجرٌدا نشؤت من وضعٌات محسوسة كؤلعاب الممار والمماٌضة ، وحتى بعض المفا

بلٌز باسكال" والحظ التً أدت إلى نشوء االحتماالت وذلن بفضل عالم الرٌاضٌات والفٌزٌابً الفرنسً "

استوحى شكلها من الزواٌا فمد دمحم بن موسى الخوارزمً " وحتى األرلام التً وضعها العالم العربً "   

لخوارزمً بتصمٌم تلن األرلام على أساس عدد الزواٌا " الحادة أو المابمة " التً ٌضمها كل رلم ، لام ا

 فشكل الواحد ٌتكون من زاوٌة واحدة ، وشكل االثنان ٌتكون من زاوٌتٌن ....وهكذا .  

 النمد :

أكثر المفاهٌم وخاصة فً الجبر ال عبللة لعا  لكنأن بعض المفاهٌم الهندسٌة أصلها حسً  صحٌح 

بالوالع الحسً كالجذور مثبل واألعداد السالبة والصفر الذي ال ٌبدأ الطفل الصؽٌر تعلم العد من خبلله 

ألن عمله لم ٌنضج بعد وألن حواسه ؼٌر لادرة على إدراكه ، إذ أن الحواس عاجزة عن بناء هذه 

عدد تطور بفضل الخٌال العملً .المفاهٌم ، مثال ذلن أن مفهوم ال  

 التركٌب :

كتركٌب بٌن المولفٌن ٌمكن المول أن هنان تبلزم بٌن العمل والتجربة الحسٌة فبل وجود لمعرفة عملٌة  

خالصة وال لمعرفة تجرٌبٌة خالصة وعلى هذا األساس فإنه من المنطك المول أن أصل الرٌاضٌات ٌعود 

ٌم عملٌة مجردة وبعٌدة عن الوالع ، أي أنها تعود إلى العمل إلى التجربة الحسٌة ثم أصبحت مفاه

الرٌاضٌات المشخصة " التجرٌبٌة " هً أولى العلوم الرٌاضٌة جورج سارطون" " والتجربة معا ٌمول "

 نشوءا ، فمد كانت فً الماضً تجرٌبٌة ، ثم تجردت من هذه التؤثٌرات فؤصبحت علما عملٌا " 

 خاتمة : 

تاما للمول نستنتج أن مصدر المفاهٌم الرٌاضٌة ٌعود إلى تفاعل وتكامل العمل والتجربة خ               

معا فمد استمد اإلنسان الكثٌر منها من خبلل الوالع الحسً ثم جردها لتصٌر مفاهٌم ال عبللة لها بالوالع 

هنري ٌمول  " وهذا ما ٌجعل الرٌاضٌات الرابط األساسً الذي ٌنظم العبللة بٌن الفكر والوالع ،  

لو لم تكن فً الطبٌعة أجسام صلبة لما وجد علم الهندسة ، ولكن الطبٌعة بدون عمل مسلط بوانكاري"  " 

         علٌها ال معنى لها" . 
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 المفاهٌم الرٌاضٌة مطلمة فً الٌمٌن أم نسبٌة؟ هل   

 

 :الممدمة 

المواضٌع التً نالت حظها من الدراسة و االهتمام تعد الرٌاضٌات كعلم مجرد من أهم                 

الممدار المابل  و للمٌاس، و هً ذلن العلم الذي ٌهتم بدراسة الممادٌر المابلة  ، ضمن مبحث فلسفة العلوم

.ولد شكل  الحساب ومنفصل موضوعه  ، متصل موضوعه الهندسة نوعان: والكم  للمٌاس ٌسمى كما،

نماش وجدل بٌن الفبلسفة والعلماء، إذ أكد بعضهم أن نتابج الرٌاضٌات موضوع نتابج الرٌاضٌات محور 

ٌمٌنٌة ومطلمة فً كل األحوال باعتبار أنها علم مجرد، فً حٌن أكد آخرون الرٌاضٌات نسبٌة من حٌث 

هل ٌمكن أن وصؾ الرٌاضٌات بالعلم النتابج خاصة مع ما شهدته الرٌاضٌات من تعدد األنساق. وعلٌه ،

 ً كل األحوال؟الٌمٌنً ف

 التوسٌع: 

 المضٌة: - أ

)المفاهٌم الرٌاضٌة مطلمة فً الٌمٌن(:ٌذهب أنصار الرٌاضٌات الكبلسٌكٌة )اإلللٌدٌة(            

للتؤكٌد على مسلمة أساسٌة مضمونها أن نتابج الرٌاضٌات هً نتابج مطلمة فً الٌمٌن، انطبللا من 

 .تمبل الشن المبادئ التً تعتمدها وأسالٌب البرهنة التً ال

 :البرهنة2- 

صدق المفاهٌم الرٌاضٌة متولؾ على اعتمادها فكرة البداهة، والبدٌهٌة هً لضٌة ٌمٌنٌة بذاتها ال  *

تحتاج إلى برهان ألنها تدخل فً نسٌج الفكر البشري ، ومن أهم البدٌهٌات التً اعتمدها إللٌدس نجد 

ساوٌة ٌإدي إلى الحصول على نسب متساوٌة "الكل أكبر من الجزء"، "طرح نسب متساوٌة من نسب مت

 "حتما

على لٌمة البداهة فً بناء المنهج الرٌاضً وٌتجلى ذلن من خبلل لوله " ال أتمبل شٌبا  "دٌكارت" أكد *

 "على أنه صحٌح إال إذا كان بدٌهٌا

https://www.facebook.com/hashtag/%D9%87%D9%84?__cft__%5b0%5d=AZXvrqOxDQsMUcTc9D-WhPpAVLuJrd4ejTs6memgfsjF0OrmAx2vIzckLlbZRYC3RHe8vDlKX5Zo3mdThHuiQrB4fNkz_o0dTOb8pbkc5C6oymfe1S76d6-jQiLy11mRw2IUMMBY6v9zcNu2cdRTWNahuIErOgQdsQPzT4AMyD4vNQ&__tn__=*NK-R
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بادئ العمل أنه ال ٌمكن الشن فً فكرة البداهة ألن الشن فً البدٌهٌة ٌعنً الشن فً م "سبٌنوزا"أكد  *

الفطرٌة، وما دام الجمٌع ملزم على اإلٌمان بصدق المبادئ العمل فإن الجمٌع ملزم بالتصدٌك بالبداهة، " 

 "البدٌهٌة هً معٌار الصدق والكذب

" التعرٌؾ  ،"إللٌدس"صدق المفاهٌم الرٌاضٌة مرتبط بطرٌمة التعرٌؾ الرٌاضً الذي اعتمده  *

تعرٌؾ هو المول الشارح لمفهوم الشًء، ٌتم بذكر الخصابص الجوهرٌة التحلٌلً، التعرٌؾ التركٌبً" وال

 للشًء. ومن بٌن التعرٌفات الرٌاضٌة نجد أن المثلث هو الشكل الناتج عن تماطع ثبلث مستمٌمات فٌما 

    بٌنها، والمستمٌم هو مجموعة النماط على استمامة واحدة، والنمطة هً ما لٌس له طول وال عرض وال 

والذي ٌثبت صدق المفاهٌم الرٌاضٌة هو أنه ال أحد ٌتمكن من إبطال أي تعرٌؾ لدمه  ارتفاع.

 ."إللٌدس"

المفاهٌم الرٌاضٌة من خبلل لوله: "الهندسة هً الوحٌدة من العلوم   مطلمٌة صدق و "باسكال"أكد  *

 ."اإلنسانٌة التً تنتج براهٌن معصوم من الخطؤ

"الرٌاضٌات هً اآللة الضرورٌة لكل  أوؼست كونت": "لالأصبحت الرٌاضٌات لؽة لكل العلوم  *

علم" وهذا ٌعنً أن الفٌزٌاء مثبل أرادت أن تعتمد المنهج الرٌاضً لصد بلوغ الٌمٌن الذي حممته 

 .الرٌاضٌات

 النمد:- 

ال ٌمكن التصدٌك بما ذهبوا إلٌه، ألن الرٌاضٌات هً إبداع  إال أنهعلى الرؼم من أهمٌة طرح هإالء  

انً ومن ؼٌر المعمول أن ٌنتج العمل النسبً مفاهٌم مطلمة، إن الرٌاضٌات الكبلسٌكٌة حتى وإن بدت إنس

ٌمٌنٌة فإن ٌمٌنها فمط منطمً " االنسجام بٌن الممدمات والنتابج" وهذا الٌمٌن فنده الوالع الذي ٌتمٌز 

ٌمنحنا اعتمادا بؤن للمضٌة  بالتؽٌٌر. تحطٌم فكرة البداهة التً كانت معٌارا لصدق المفاهٌم الرٌاضٌة

 .تفسٌر آخر

 

 نمٌض المضٌة: - ب

)المفاهٌم الرٌاضٌة نسبٌة فً الٌمٌن(: ٌذهب أنصار الرٌاضٌات المعاصرة للتؤكٌد على           

مسلمة أساسٌة مضمونها أن تطور العلوم فرض تؤسٌس المطٌعة مع فكرة المطلمٌة أو الٌمٌن 

حطم فكرة البداهة وأصبحت كل المضاٌا وأصبحت كل الرٌاضً، ألن ظهور النسك األكسٌومً 
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المضاٌا الرٌاضٌة مجرد أولٌات نسبٌة لابلة للنماش وهذا ما جعل الرٌاضٌات لادرة على مساٌرة 

 .تطور العلم

 

  :البرهنة2- 

ظهور النسك األكسٌومً جعل من الرٌاضٌات تتمٌز بتعدد األنساق والتعدد ٌعنً النسبٌة فً الٌمٌن  *

من خبلل لوله: " إن كثرة األنظمة فً الهندسة لدلٌل على أن الرٌاضٌات لٌست  "بولفان"أكده  وهذا ما

 الذي افترض  "لوباتشٌفٌسكً" فٌها حمابك مطلمة". وهذا التعدد تجلى من خبلل نسك العالم الروسً

 

المكان أنه ممعر ومن ذلن استنتج أنه من نمطة خارج المستمٌم ٌمكن أن ٌمر عدد ال نهابً من 

المستمٌمات الموازٌة، وأن مجموع زواٌا المثلث ألل من زاوٌتٌن لابمتٌن. كذلن التعدد تجلى مع العالم 

ٌدس عن المستمٌم الذي افترض أن المكان محدب ومن ذلن ؼٌر التعرٌؾ الذي لدمه إلل "رٌمان"األلمانً 

حٌث أكد أنه مجموعة من النمط تنتهً لتشكل دابرة. واستنتج أنه من نمطة خارج المستمٌم ال ٌمكن أن 

درجة. كذلن التعدد ٌتجلى من  582نمرر أي مستمٌم موازي، كما أن مجموع زواٌا المثلث أكبر من 

ء ٌمكن أن ٌساوي أو ٌكبر الكل. خبلل نظرٌة المجموعات التً لدمها جورج كانتور الذي أثبت أن الجز

 .وهو بذلن حطم فكرة البداهة التً كانت تعد ممٌاسا للٌمٌن فً الرٌاضٌات الكبلسٌكٌة

أن تطور العلم حطم فكرة البداهة التً تموم  "تأمالت دٌكارتٌة"من خبلل كتابه  "إدموند هسرل"أكد  *

 .علٌها الهندسة اإلللٌدٌة

حٌث أكد أن التعرٌفات هً لؽوٌة ال عبللة لها  اإلللٌدٌة ئ الثبلث للهندسةالمباد "روبٌر بالنشً"انتمد  *

بالحمٌمة الرٌاضٌة، وال ٌمكن الحكم علٌها أنها صادلة أو خاطبة، ألنها تصؾ المكان الهندسً كما هو 

 موجود حسٌا فً الوالع وهً بذلن تشبه التعرٌفات فً العلوم الطبٌعٌة، كما انتمد أٌضا من خبلل كتابه

األكسٌوماتٌن فكرة البداهة فاعتبرها خاطبة )الكل أكبر من الجزء( إذ ٌمول: " لم تعد الرٌاضٌات الٌوم 

تتحدث عن المنطلمات الرٌاضٌة باعتبارها مبادئ بدٌهٌة ألنها فً الحمٌمة مجرد افتراضات نابعة الختٌار 

 "العمل الرٌاضً الحر

لمساحات تمرٌبٌة فإنه من ؼٌر المعمول أن تكون النتابج إذا كانت الرموز الرٌاضٌة المعتمدة فً حساب ا

 .بالتمرٌب 41,3= 22/7الرٌاضٌة مطلمة = 
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   النمد: 3- 

ال ٌمكن التصدٌك بما ذهبوا إلٌه، ألنه إذا كان النسك  إال أنهعلى الرؼم من أهمٌة طرح هإالء 

فلماذا ال زال الفكر اإلنسانً ٌعتمد الهندسة اإلللٌدٌة فً البحث   األكسٌومً لد تجاوز النسك اإلللٌدي

الرٌاضٌات، إنما تجاهبل لمٌمة مبادئ   مطلمٌة الحدٌث، إن تحطٌم فكرة البداهة ال ٌعد تحطٌما لمٌمة و

العمل الفطرٌة، وما دامت تلن المبادئ صادلة تؽٌر الزمان والمكان، فمن ؼٌر المعمول تحطٌم فكرة 

 .البداهة

 

 :التركٌب -ج

كتوفٌك بٌن الطرحٌن ٌمكن التؤكٌد أن المفاهٌم الرٌاضٌة لٌست مطلمة دوما كما أنها لٌست نسبٌة بصفة 

دابمة، إنما هً ٌمٌنٌة من حٌث المنهج وأسالٌب البرهنة، وهذا الصدق ٌفرضه االنسجام بٌن المبادئ 

لمفاهٌم الرٌاضٌة هً مطلمة إذا نظرنا إلٌها والنتابج، وهً نسبٌة من حٌث النتابج من جهة ثانٌة، إذ نجد ا

 .من زاوٌة الهندسة اإلللٌدٌة، ونسبٌة إذا نظرنا إلٌها من زاوٌة النسك األكسٌومً

 

 خاتمة: 

ختام المول ٌمكن التؤكٌد أن المفاهٌم الرٌاضٌة تتمٌز بالدلة والٌمٌن المطلك وهذا ما جعلها لؽة              

بادئ انطباق الفكر مع ذاته )الهوٌة، عدم التنالض والثالث المرفوع( كم أن لكل العلوم ألنها تعتمد م

 .الرٌاضٌات علم تجردي ال ٌبحث عن صدله من الوالع
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 لارن بٌن الرٌاضٌات الكالسٌكٌة " االللٌدٌة " والرٌاضٌات المعاصرة "الالاللٌدٌة"

 

   طرح المشكلة:

 

  " ممدمة " :

تعتبر الرٌاضٌات مجموعة من المفاهٌم العملٌة المجردة التً تدرس الممادٌر الكمٌة المابلة               

للمٌاس " الكم المتصل والكم المنفصل " ، ولد مرت بعدة منعرجات أهمها الثورة العلمٌة على المفاهٌم 

م  1,ءا من المرن الكبلسٌكٌة التً وضعها عالم الرٌاضٌات والفٌلسوؾ الٌونانً " إللٌدس " ، إذ ابتدا

ظهرت هندسات جدٌدة ، األمر الذي جعل هنان اختبلفا بٌن الرٌاضٌات االللٌدٌة الكبلسٌكٌة والرٌاضٌات 

ما هو الفرق بٌن الرٌاضٌات الكالسٌكٌة والمعاصرة ؟  المعاصرة ومن هنا نطرح اإلشكال التالً:   

 محاولة حل المشكلة :

 

 أوجه االختالؾ : 

لرٌاضٌات الكبلسٌكٌة تعتمد على المبادئ الثبلث هً البدٌهٌات والمسلمات والتعرٌفات ، ا                 

أما الرٌاضٌات المعاصرة فتعتمد على الفرضٌات التً ٌنطلك منها الرٌاضً وهً تشكل ما ٌعرؾ 

فً بالنسك األكسٌومً إضافة إلى هذا أن مفاهٌم الرٌاضٌات الكبلسٌكٌة عملٌة ووالعٌة لها ما ٌمابلها 

، فً حٌن نجد أن الرٌاضٌات  "اللٌدسالوالع الحسً وتنطلك من الوالع للبرهنة علٌها مثال ذلن هندسة "

المعاصرة عملٌة شكلٌة خالصة ال عبللة لها بالوالع الحسً ضؾ إلى ذلن أن موضوع الرٌاضٌات 

هور هندسات جدٌدة الكبلسٌكٌة هو الكم المتصل والمنفصل أما المفاهٌم الرٌاضٌة المعاصرة فتتمٌز بظ

كما أن المفاهٌم والمضاٌا فً الرٌاضٌات الكبلسٌكٌة تستمد ٌمٌنها من " رٌمان ولوباشٌفسكً " الإللٌدٌة 

ماهٌتها أي فً أصلها بمعنى البدٌهٌات التً انطلمت منها ، أما الرٌاضٌات المعاصرة فتستمد لٌمتها من 

المنطمٌة التً تسمح باستنتاجها .وظٌفتها اإلجرابٌة أي من عدد العملٌات الحسابٌة و  
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 أوجه التشابه :

إن وجود نماط اختبلؾ بٌن الرٌاضٌات الكبلسٌكٌة والمعاصرة ال ٌمنع من وجود نماط تشابه            

بٌنهما تتمثل فً أن كبلها ٌعتمد على مبادئ عملٌة مجردة بعٌدة عن المحسوس أهمها " مبدأ الهوٌة ومبدأ 

س خاصة فً فٌزٌاء عدم التنالض ..." ، كما أن كبلهما ساهم فً تطوٌر العلم ، فمد استعملت هندسة إللٌد

" نٌوتن " أما هندسة رٌمان فمد استعملت فً الفٌزٌاء الذرٌة المعاصرة ، وكل منهما ٌعتمد على البرهنة 

المنطمٌة ، ضؾ إلى ذلن أن كل منهما ٌمثل نسما منطمٌا متماسكا وهذا النسك عبارة عن ممدمات ونتابج 

 تلزم عنها .  

 أوجه التداخل :

 

رٌاضٌات الكبلسٌكٌة أرضٌة مهدت لوجود الرٌاضٌات المعاصرة ، بدلٌل االرتباط تعتبر ال            

 الوثٌك بٌنهما و العبللة الموجودة بٌنهما هً عبللة تكامل وظٌفً .  

 

 حل المشكلة : خاتمة :

 

ختاما للمول نستنتج أن الرٌاضٌات المعاصرة ال تهدم الرٌاضٌات الكبلسٌكٌة بل تختلؾ                

هنري عنها من جهة العمبلنٌة التً تستند إلٌها ، كما أنها تحتوٌها وتتجاوزها فً الولت نفسه ٌمول "

  لٌست هنان هندسة أكثر ٌمٌنا من هندسة أخرى ، وإنما أكثر مبلبمة ألننا ألفناها " .    بوانكاري" : " 
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                              لارن بٌن المسلمات والبدٌهٌات 

     

 طرح المشكلة : ممدمة :

 

تدرس الرٌاضٌات الكمٌات المجردة ولذلن كان استداللها استدالال عملٌا مجردا ٌستند إلى                 

مسلمات ، فإذا كانت كل من البدٌهٌة والمسلمة مبادئ جملة من المبادئ العملٌة من بٌنها البدٌهٌات وال

   فما هً طبٌعة العاللة بٌن البدٌهٌة والمسلمة ؟ عملٌة نستند إلٌها فً عملٌة البرهنة

 محاولة حل المشكلة :

  أوجه االختالؾ :

 

البدٌهٌة من بناء العمل ونسٌجه أما المسلمة فهً من وضع العمل الذي ابتدعها بؽٌة استعمالها              

و ادخالها فً سلسلة من المحاكمات إضافة إلى أن البدٌهٌة واضحة بذاتها أما المسلمة فبالرؼم من أننا 

ضؾ إلى ذلن أن نسلم بها مباشرة إال أن وضوحها ٌتولؾ على ما ٌإسس علٌها من بناء رٌاضً منسجم 

البدٌهٌة عامة أما المسلمة فهً خاصة ، فلكل علم مسلماته بل لد تتعدد المسلمات التً فً علم واحد كما 

هو الحال فً مجال الهندسة كما أن البدٌهٌة حكم تحلٌلً محمولها ٌدخل فً تركٌب الموضوع ، أما 

ع بل ٌضٌؾ له . المسلمة فهً حكم تركٌبً ألن محمولها ال ٌدخل فً تركٌب الموضو  
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 أوجه التشابه :

 

البدٌهٌات والمسلمات لضاٌا ٌسلم بها العمل وبدون برهان لشدة وضوحها ضؾ إلى ذلن أن              

كبلهما ٌمثل لضاٌا أولٌة نستند إلٌها للبرهنة على لضاٌا أخرى فهً أساس االستدالل وال تحتاج إلى 

 استدالل إضافة إلى هذا أن كل من البدٌهٌة والمسلمة لابم على مبدأ عدم التنالض .  

 

 

 أوجه التداخل :

البدٌهٌات مبادئ عملٌة أولٌة وبالتالً فهً سابمة عن المسلمة التً ال ٌنبؽً أن تتنافى معها                

 ، لكن البدٌهٌة لٌست كافٌة لتؤسٌس علم ما ولذلن فإن المسلمة مكملة لها باعتبارها لضاٌا أولٌة فً العلم . 

 

 حل المشكلة : خاتمة :

لمول نستنتج أن شدة التطابك والتداخل الوظٌفً بٌن البدٌهٌة والمسلمة جعل كثٌرا من ختاما ل            

 العلماء ال ٌمبزون بٌنهما فً العصر الحدٌث .
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 هل التجربة ممٌاس العلم ؟

           

   طرح المشكلة : ممدمة : 

إن العلوم الطبٌعٌة بصفة عامة سواء كانت علوم المادة الجامدة أو علوم المادة الحٌة فإنها                   

ال تخرج عن نطاق األشٌاء الحسٌة الوالعٌة ، لذلن فهً علوم لابمة كلها على مبلحظة الحوادث الطبٌعٌة 

ساسً للدراسة واستمراء الوالع ، من هنا ظهر المنهج التجرٌبً الذي ٌعتمد على التجربة كمبدأ أ

واعتبارها الممٌاس األساسً للعلمٌة ، لكن فبلسفة العلوم والعلماء اختلفوا حول مماٌٌس العلم ، فمنهم من 

ٌرى أن التجربة هً الممٌاس األساسً لجعل العلم علما ومنهم من ٌرى أنها لٌست ممٌاسا ضرورٌا بل 

لتجرٌبً معٌار ضروري لتحدٌد علمٌة هل المنهج اهنان مماٌٌس منطمٌة  أخرى ، ومن هنا نتساءل: 

 الدراسة أم ٌمكن االعتماد على مماٌٌس أخرى إحصائٌة واستنتاجٌة ؟  

 

 محاولة حل المشكلة : المولؾ األول :

ٌرى أنصار المولؾ األول أن التجربة هً المعٌار األساسً الذي ٌحدد علمٌة العلم                  

جون لون" ، "دٌفٌد هٌوم" ، و"جون ستٌوارت المولؾ نجد : " والبحوث والدراسات ومن أنصار هذا

ولد برروا مولفهم بالحجج التالٌة : ، مل"   

ٌتضمن المنهج التجرٌبً عددا من الخطوات أهمها مبلحظة الظاهرة ، ثم بعد ذلن وضع الفرضٌات 

ٌة محورٌة فً المنهج والتً تكون لابلة لبلختبار ، ومن ثم وضع تصمٌم للتجربة ، إذ تعتبر التجربة عمل

التجرٌبً ،إذ ال معنً للمبلحظة وحدها وال معنً للفرضٌة فً حد ذاتها ، فالتجربة هً التً تستوعب 

نتابج الخطوتٌن السابمتٌن وتتوجهما باكتشاؾ العبللات الثابتة بٌن الظواهر بالتالً الموانٌن التً تتحكم 

عن تطور الفكر البشري من خبلل ما أوؼست كونت" فٌها ، باإلضافة إلى هذا ٌرى الفٌلسوؾ الفرنسً "

" الدٌنٌة المرحلة الالهوتٌة : أسماه لانون الحاالت الثبلث ، فمد مر الفكر البشري حسبه بثبلث مراحل : 

التً تعتمد على اإلدران المرحلة المٌتافٌزٌمٌة : " : التً تعلل األشٌاء والظواهر بكابنات ولوى ؼٌبٌة ، 

التً ٌتولؾ المرحلة الوضعٌة " العلمٌة " : عن ضرب من الخٌال والوهم ، وأخٌرا  المجرد وهً تعبر

فٌها الفكر عن تعلٌل الظواهر بالرجوع إلى المبادئ األولى وٌكتفً باكتشاؾ الموانٌن التً تعبر عن 
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ا عبللات األشٌاء والظواهر عن طرٌك المبلحظة والتجربة الحسٌة ، وهذا ٌعنً أن العلم لم ٌصبح علم

إال بعد انفصاله عن الدراسات الفلسفٌة والمسابل المٌتافٌزٌمٌة ، واعتماده على خطوات إجرابٌة محددة " 

المبلحظة والفرضٌة والتجربة والمانون العلمً " ، ضؾ إلى ذلن أن التجربة بمولعها العملً تسمح 

ؼاستون لاتها ، ٌمول "بتكرار الحوادث للتؤكد منها ووسٌلة حاسمة لمٌاس بعض الظواهر وتسجٌل عبل

إن عمر العلم ٌماس بمدى تطور الوسابل التجرٌبٌة المستعملة الكتسابه " ، فً نفس المولؾ باشالر" : " 

أن التجربة هً المعٌار الذي ٌفصل بٌن األبحاث العلمٌة واألبحاث كلود برنارد" ٌرى العالم الفرنسً" 

الوحٌدة التً نملكها لنتطلع على طبٌعة األشٌاء التً  البلعلمٌة ، حٌث ٌمول : " إن التجرٌب هو الوسٌلة

أوجد عملٌة ٌتم فٌها تسخٌن لوٌس باستور" هً خارجة عنا " ، ومن التجارب التً ٌمكن ذكرها أن "

باستور" مع" كلود السوابل مثل الحلٌب للمضاء على معظم البكتٌرٌا والعفن الموجود داخله حٌث أنجز" 

علمٌة مهمة ، سمٌت باسم البسترة وهً مكتوبة الٌوم على كل أكٌاس  ، تجربة 5860سنة برنارد" 

 الحلٌب فً العالم أجمع .  

 النمد :

ال إال أنها بالرؼم مما لدمته التجربة من نتابج اٌجابٌة واكتشاؾ العدٌد من الموانٌن العلمٌة ، لكن  

جد العالم صعوبة فً المواضٌع تستطٌع أن ترتمً إلى مستوى ضمان النتابج وإثبات الٌمٌن فٌها ، إذ ٌ

االجتماعٌة وذلن بسبب الطبٌعة الممٌزة لئلنسان ، ومن ناحٌة أخرى فالممٌاس التجرٌبً ؼٌر ممكن فً 

كثٌر من المٌادٌن المعرفٌة وهذا نتٌجة اختبلؾ طبٌعة الموضوعات وخصابصها مما ٌفرض وجود 

 مماٌٌس أخرى لتحدٌد علمٌة العلم ولٌاس لٌمته . 

 

 المولؾ الثانً :

 

ٌرى أنصار المولؾ الثانً من أنصار النزعة العملٌة أن التجربة لٌست هً الممٌاس الوحٌد              

هنري لتؤسٌس العلم والبرهنة على شرط العلمٌة وأهم هإالء نجد العالم الرٌاضً والفٌلسوؾ الفرنسً "

ولد برروا مولفهم بالحجج التالٌة :بوانكاري"    

فبداٌة ال ٌمكن التنبإ بالمستمبل دابما ألن المنهج التجرٌبً ٌموم على استمراء " نالص " للظواهر  

الطبٌعٌة فنتابج االستمراء تفٌد الشن واالحتمال ألن الباحث ٌنطلك من الحكم على الجزء وتعمٌم ذلن 
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ٌاضٌات ، كما أن لصور الحكم على الكل وهذا ؼٌر ممكن ألن الٌمٌن نجده فمط فً العلوم الصورٌة كالر

 وضعؾ أدوات البحث فً إجراء التجارب فهً ؼٌر مضمونة الٌمٌن فً النتابج ، فمد ٌشكل عدم توفر 

 

األدوات واألجهزة الدلٌمة نوعا من الصعوبة فً إجراءات البحث مما ٌإدي إلى وجود أخطاء فً 

ر بدون رابطة إلى أن ٌجٌا الفكر إن الحوادث تتمدم إلى الفكهنري بوانكاري" : " المٌاسات ، ٌمول "

المبدع ، فكما أن كومة الحجارة لٌست بٌتا كذلن اجتماع الحوادث دون ترتٌب لٌس علما " ، وٌمول أٌضا 

" نستطٌع أن نسؤل الطبٌعة دابما ، لكنها ال تجٌب ، بل نحن نجٌب بدلها " ، باإلضافة إلى هذا نجد أن 

أن البرهنة على الحمابك وإثبات علمٌتها تمبل أكثر من ممٌاس  الدراسات المتعلمة بمناهج العلوم تإكد

بحسب طبٌعة الموضوع المدروس فالمضاٌا الرٌاضٌة مثبل تعتمد الممٌاس االستنتاجً الصوري وهً 

تحمك نتابج لمة فً الدلة والٌمٌن ، بل حتى صارت العلوم التً تعتمد الممٌاس التجرٌبً تتطلع إلى 

ا فً تحمٌك الدلة ، من ناحٌة أخرى نجد أن الدراسة فً الظواهر االجتماعٌة استخدام الرٌاضٌات طمع

الذي ٌعتمد المنهج اإلحصائً والنفسٌة ، وااللتصادٌة والسٌاسٌة واإلدارٌة تتخذ إلثبات حمابمها علمٌا 

على جمع المعلومات والبٌانات وتنظٌمها وعرضها فً رسوم بٌانٌة أو على شكل جداول ثم تحلٌلها 

ضٌا واستخبلص النتابج منها والعمل على تفسٌرها ، حٌث ٌستخدم فً عدة مجاالت مثل تحدٌد نسبة رٌا

المنهج الممارن النمو االلتصادي ونسبة البطالة أو نسبة الوالدات فً منطمة معٌنة ، وهنان أٌضا 

اهر حٌث تبرز المستخدم فً العلوم اإلنسانٌة و االجتماعٌة الذي ٌعتمد على الممارنة فً دراسة الظو

أوجه التشابه وأوجه االختبلؾ بٌن ظاهرتٌن أو أكثر مثال ذلن ممارنة نظامٌن التصادٌٌن لمعرفة أٌهما 

 أفضل للتطبٌك فً دولة ما ، وكل هذا ٌإكد أن ممٌاس العلمٌة لٌس رهٌن المعٌار التجرٌبً فمط . 

 

 النمد :

 

لٌمة الممٌاس التجرٌبً وما ٌحممه من دلة وإبداع  تعدد مماٌٌس إثبات العلمٌة ال ٌعنً االنتماص منلكن  

فً النتابج ، كما أنه ٌبمى الممٌاس األكثر استعماال واألوسع انتشارا بٌن مختلؾ العلوم ، فالممٌاس 

اإلحصابً مثبل به الكثٌر من العٌوب منها إمكانٌة االعتماد على المعلومات والبٌانات الخاطبة ، إضافة 

جمع المعلومات من مصادر معٌنة ، وبالنسبة إلى الممٌاس االستنتاجً المستخدم فً إلى تحٌز الباحث فً 

 الرٌاضٌات فإنه ٌفمد دلته ومطلمٌته عندما ٌرتبط بموضوعات والعٌة حسٌة وٌمع فً التمرٌبات و النسبٌة. 
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 التركٌب :

  

راسة العلمٌة ألن طبٌعة إن ممٌاس العلمٌة وتحدٌد لٌمة العلم ونتابجه لٌس واحدا فً جمٌع مٌادٌن الد

الموضوع هً التً تحدد الممٌاس الذي ٌتبلءم معه وٌثبت حمابمه العلمٌة ، لهذا فالممٌاس التجرٌبً الزم 

وضروري كمنهج للعمل فً الموضوعات التً تتناسب معه ، لكنه لٌس الزما فً مٌادٌن أخرى ال تتفك 

اٌٌسها التً تثبت بها علمٌتها واالختبلؾ بٌن هذه فً طبٌعتها مع النموذج التجرٌبً ولكن مع ذلن لها مم

 المماٌٌس ٌبمى فً درجة الدلة والٌمٌن . 

 

 حل المشكلة : " خاتمة " :

 

نستنتج فً األخٌر أن الممٌاس التجرٌبً مبدأ ومعٌار ٌتناسب مع طبٌعة الظواهر الحسٌة                 

علمٌتها ولٌمة الدراٌة والمعرفة فٌها لكنه لٌس ممٌاسا الوالعٌة برؼم ما فٌها من اختبلؾ ، فهو ٌحدد 

من كان مجربا كان جابر بن حٌان" : " الزما وعاما لكل مٌادٌن وحمول المعرفة اإلنسانٌة . ٌمول "

                                                                                                     " .عالما حما 
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هل ٌنبؽً الوثوق فً االستمراء ؟                                                                

 هل االستمراء مبرر و مشروع ؟

 طرح المشكلة : ممدمة : 

إذا كان المنهج التجرٌبً هو الطرٌمة التً ٌتبعها العلماء فً تحلٌل وتفسٌر الظواهر الطبٌعٌة               

، انطبللا من المبلحظة مرورا بالفرضٌة وصوال إلى التجربة التً هً إعادة الظاهرة فً ظروؾ 

عد المنهج التجرٌبً طرٌمة استمرابٌة ٌنتمل فٌها العالم من اصطناعٌة وصوال إلى المانون العلمً ، وٌ

الخاص إلى العام فهو منهج ٌنطلك من دراسته الظواهر وٌهدؾ للوصول إلى الموانٌن التً تتحكم فٌها ، 

لكن العلماء اختلفوا حول مصدالٌته حٌث أن هنان من ٌرى أن االستمراء مبرر ومشروع وهنان من 

هل االستمراء مبرر ومشروع ؟   ا المنطلك نطرح اإلشكال التالً:  ٌرى خبلؾ ذلن ، ومن هذ  

                                                                                      

 محاولة حل المشكلة : المولؾ األول :

ٌرى أنصار المولؾ األول وهم أنصار االتجاه التجرٌبً أن االستمراء ؼٌر مشروع ، وال                  

هاٌزنبرغ " و أساس منطمً له ، ومنه ال ٌمكن أن نستخلص الموانٌن العامة منه ومن بٌن هإالء نجد " 

ولد برروا مولفهم بالحجج التالٌة :" دفٌد هٌوم " ،   

حث العلمً ٌعتمد على االستمراء النالص الذي ٌنتمل فٌه الباحث من أحكام جزبٌة ألن فبداٌة نجد أن الب 

المبلحظات والتجارب تتم على العٌنات فمط وال تتم على جمٌع الظواهر إلى تعمٌمها على الكل ، فبل 

ٌمكن بناء لواعد عامة من أحكام خاصة فما ٌصدق على الجزء لد ال ٌصدق على الكل ، كما أن 

حظة تثبت ما هو كابن ، وما هو كابن جزبً ومتؽٌر ، فصدق المضاٌا االستمرابٌة فً الماضً ال المبل

تعنً صدلها فً المستمبل فالمرأة التً أنجبت أربع أوالد على التوالً ال نستطٌع أن نجزم بؤن الخامس 

فوق الحرارة وشاهدنا سٌكون ولدا ولٌس بنتا ، وكمثال آخر على ذلن إذا أخذنا كمٌة من الماء ووضعناها 

الماء ٌؽلً ، فإنه ال وجود ألي ضرورة منطمٌة أن كل الماء سٌؽلً الٌوم وؼدا وفً كل زمان ، 

مبدأ التعمٌم وأنكر أٌضا مبدأ السببٌة ، ورده إلى العادة ، أي أن دفٌد هٌوم" باإلضافة إلى هذا ٌنكر "

وتعالب اللٌل والنهار ...هو الذي جعلنا نعتمد أن تعودنا على مشاهدة تتابع الظواهر كتتابع البرق والرعد أ

الظاهرة األولى هً سبب الظاهرة الثانٌة لكن فً الحمٌمة لٌس فً هذا التتابع ما ٌدل أن هنان عبللة 

 سببٌة بٌنهما ، هكذا شن هٌوم فً نتابج االستمراء واعتبره ؼٌر مشروع ولٌس له ما ٌبرره ، ٌمول 
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ال ٌمكننا المول بؤن مجرد تحلٌل " ء شرحه آلراء هٌوم فً مشكلة االستمراء : أثنافهمً زٌدان" األستاذ "

لٌس ثمة حجج " ٌمول األستاذ "فتحً الشنٌطً" : " العلة ٌتضمن وجود المعلول كؤحد عناصرها 

برهانٌة تدعم مشابهة المستمبل للماضً ، إذ من الجابز عمبل أن نتصور تؽٌرا فً مجال الطبٌعة ٌملب 

" .        تنا عن التجربة رأسا على عمب استدالال  

 النمد :

إنكار ما جاء به أنصار المولؾ األول بؤن نتابج االستمراء احتمالٌة وتمرٌبٌة ألنها لابمة على  ال ٌمكن 

أنصار هذا المولؾ بالؽوا ألن المنهج  لكن أساس ؼٌر مبرر وهو االنتمال من الخاص إلى العام

االستمرابً ال بدٌل عنه فً العلم لتعذر لٌام استمراء تام فهٌوم برفضه لمبدأ السببٌة العام والموانٌن 

العلمٌة ٌكون لد دمر العلم من أساسه ، فبل ٌمكن أن ٌموم علم الفٌزٌاء دون هذا المبدأ ، ودون هذه 

ابتة بٌن الظواهر .الموانٌن التً تفسر العبللة الث  

 المولؾ الثانً :

ٌرى أنصار المولؾ الثانً وهم أنصار االتجاه العملً أن االستمراء مشروع ، وله أساس               

منطمً ٌبرره ، حٌث ٌستمد االستمراء العلمً مشروعٌة تعمٌم نتابجه من اإلٌمان بوجود مبادئ لبلٌة 

" كانط " و    عالم الظواهر ومن بٌن هإالء األنصار نجد ٌستند علٌها العمل وعلى أساسها ٌفسر ال

ولد برروا مولفهم بالحجج التالٌة : "البالص " ،  

فبداٌة ما ٌبرر مشروعٌة االستمراء هً مبادئ العمل كمبدأ السببٌة المابل أن كل ظاهرة لها سبب أدى  

إن كانط" : " وٌمول "" ، إن كل ظاهرة لها سبب كافً ٌحدثها لٌبنتز" : " إلى ولوعها ، لال "

االستمراء ٌموم على مبدأ السببٌة العام " ، فمن خبلل معرفتنا األسباب " األحكام الجزبٌة " ، ٌمكننا 

استخبلص المواعد الكلٌة " األحكام الكلٌة " دون الرجوع إلى التجربة ، فعندما نبلحظ مثبل أن الحدٌد 

والنحاس تتمدد أٌضا بالحرارة تتكون فً أذهاننا لاعدة  ٌتمدد بالحرارة ، ثم نبلحظ أن الذهب والفضة

عامة مفادها ان كل المعادن تتمدد بالحرارة ، وٌكون مبدأ التعمٌم صحٌح ومإسس الشتران أفراد النوع 

فً نفس الخصابص ، هكذا نختزل عدد هابل من الظواهر فً عٌنات ، وتكون لنا نظرة واضحة لما 

أن ما ٌبرر االستمراء هو مبدأ البالص" باإلضافة إلى هذا ٌإكد "ٌجري فً الطبٌعة من ظواهر ، 

الحتمٌة المابل أن نفس األسباب تإدي إلى نفس النتابج مهما تؽٌر الزمان والمكان ، فالظواهر الطبٌعٌة 

ٌجب أن ننظر للحالة الراهنة للكون على أنها نتٌجة البالص" : " تخضع لموانٌن صارمة حٌث ٌمول  "  
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لسابمة وسبب للحالة البلحمة " ، وهذا معناه أن الطبٌعة خاضعة لنظام سببً ثابت ، كذلن ما ٌإكد للحالة ا

وجود حتمٌة فً الطبٌعة هو التناسك الذي ٌطبع ظواهرها ، فظواهر الطبٌعة تجري فً إطراد ٌشهد له 

حو ما ٌحدث كل الرجل العادي والعالم على حد سواء ، وال ٌترن مجاال للشن أن ما حدث الٌوم على ن

ٌوم وبنفس الكٌفٌة ، فالنار تحرق ، والشمس مصدر للنور والماء ٌتبخر بالحرارة ، ألننا شاهدنا ذلن 

 ٌحدث باستمرار . 

 النمد :

هذا لٌس مبررا كافٌا للمول أن  لكنأن دور العمل ٌكون اٌجابٌا وفعاال فً البحث العلمً صحٌح  

ن مبدأ الحتمٌة عبارة عن مسلمة عملٌة ولٌست حمٌمة تجرٌبٌة ، االستمراء مشروع وله ما ٌبرره ، كما أ

وما هو مسلم به ٌحتمل الخطؤ والصواب وال ٌمثل الحمٌمة دابما وهذا ما ٌجعلنا نعتمد أن نتابج االستمراء 

 احتمالٌة ولٌست ٌمٌنٌة .    

 التركٌب :

 

درته على تمدٌم إجابات كثٌرة عما إن البحث العلمً المعتمد على المنهج التجرٌبً االستمرابً أكد ل 

ٌشؽل االنسان ، محمما نتابج ملموسة ٌشهد علٌها تارٌخ العلم والفكر و ما دام ٌموم على مبدأ السببٌة العام 

 فبل داعً للتشكٌن فً أهمٌته أو صدق نتابجه .  

 حل المشكلة : خاتمة :

  

ختاما للمول نستنتج أنه ال بمكن الحدٌث عن الدلة مطلما فً العلوم التجرٌبٌة ما دام                

االستمراء نالصا ، لكنه ما دام ٌوصلنا إلى نتابج صحٌحة فٌمكننا الوثوق فٌه وذلن بالتطور المستمر 

                       " مالحظة ، تجربة " .                                         للوسابل المستخدمة فٌه 
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 لارن بٌن المالحظة العادٌة والمالحظة العلمٌة

 

 طرح المشكلة : ممدمة :

 

م العلماء بدراسة الظواهر الطبٌعٌة بهدؾ معرفة العبللات الثابتة التً تربط بٌنها ٌهت                 

مستخدمٌن فً ذلن المنج التجرٌبً الذي ٌموم على المبلحظة ، الفرضٌة ، التجربة ، وبهذا فالمبلحظة 

هً أول خطوات الباحث ، وهً مشاهدة الظواهر لصد اكتشافها ، وهً تنمسم إلى لسمٌن ، مبلحظة 

ادٌة ومبلحظة علمٌة ، والمبلحظ هنا لؽٌر المتخصص أن هنان اختبلفا بٌنهما ، لكن علٌنا الحذر من ع

 المظاهر والتساإل ما لفرق بٌن المبلحظة العلمٌة والمبلحظة العادٌة ؟ 

 محاولة حل المشكلة :

 أوجه االختالؾ :

 

إن الممارنة ٌبن المبلحظة العلمٌة والمبلحظة العادٌة تتطلب أن نبدأ بؤوجه االختبلؾ بٌنهما :            

فبداٌة نجد أن المبلحظة العادٌة هً مبلحظة سرٌعة وعفوٌة ، تلمابٌة وسطحٌة ، كرإٌتنا للٌل والنهار ، 

لسموط التفاحة ، ضؾ  أما المبلحظة العلمٌة فهً مبلحظة منهجٌة دلٌمة مركزة وشاملة كمبلحظة نٌوتن

إلى ذلن فإن المبلحظة العادٌة وسٌلة لوصؾ الحوادث التً تستعمل لؽة األلفاظ فتبتعد عن الدلة ، إال أن 

المبلحظة العلمٌة هً مبلحظة كمٌة تصؾ الحوادث وصفا دلٌما ؼاٌتها تحصٌل المانون ، باإلضافة إلى 

ألنها عفوٌة وذاتٌة ، فً حٌن العلمٌة تطرح إشكاال  هذا فإن المبلحظة العادٌة ال تسبب إشكاال فً الذهن

هدفه اكتشاؾ الظاهرة وصوال إلى المانون الذي ٌحكمها وبالتالً فهً موضوعٌة ، كذلن فإن المبلحظة 

العادٌة ال تهدؾ الوصول إلى الكشؾ العلمً بل ؼرض النفع فمط أي أنها مبلحظة مرتبطة بالحاجة 

لمبلحظة العلمٌة فتهتم بارتباطات الظاهرة وعبللتها بؽٌرها من الظواهر البٌولوجٌة ال الفكرٌة ، أما ا

 والهدؾ منها لٌس النفع الخاص وإنما الكشؾ عما هو جدٌد فً الظاهرة لؽرض توسع معرفته . 
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 أوجه التشابه :

إن أوجه االختبلؾ الموجودة بٌن المبلحظة العلمٌة والمبلحظة العادٌة ال تنفً وجود نماط               

مشتركة بٌنهما حٌث أن كبلهما عبارة عن مبلحظة كما أن كبلهما ٌعتمدان على الحواس وكبلهما ٌموم 

إلى  به اإلنسان وهما نابعتان من فضوله وسعٌه الدابم نحو المعرفة ، فٌنطلمان من مجهول وصوال

 المعلوم وكذلن كبلهما بمثل خاصٌة إنسانٌة ٌتمٌز بها اإلنسان عن بالً المخلولات األخرى . 

  

 أوجه التداخل :

 

إن نماط التشابه الموجودة بٌن المبلحظة العلمٌة والمبلحظة العادٌة تمودنا ؼلى ضبط طبٌعة             

ة ٌإدي إلى المبلحظة العلمٌة وما تارٌخ العلم إال العبللة بٌنهما ، فالفضول الناتج عن المبلحظة العادٌ

دلٌل على ذلن فكثٌر من العلماء كانت مبلحظاتهم األولى عادٌة لكنها وصلت إلى العلمٌة فنٌوتن عند 

سموط التفاحة للمرة األولى كانت مبلحظته عادٌة لكن عند إمعان النظر والبحث عن األسباب الحمٌمٌة 

جاذبٌة ، وبهذا فالمبلحظة العادٌة هً المنطلك األساسً للمبلحظة العلمٌة أدت إلى اكتشافه لانون ال

 والمبلحظة العادٌة بإضفاء الجانب العلمً تصبح منظمة وعلمٌة .  

 

 حل المشكلة : خاتمة:

 

ختاما للمول نستنتج أنه رؼم االختبلؾ المابم بٌن المبلحظة العلمٌة والمبلحظة العادٌة إال                 

هذا ال ٌجعلنا نتؽافل عن حمٌمة واضحة وهً أن المبلحظة العلمٌة ال تكفً وحدها للوصول إلى  أن

الفرضٌة ، ألنها تكون مسبولة دابما بمبلحظة عادٌة وعلٌه فالعلم ٌحتاج إلى كلٌهما وبهذا فالعبللة بٌنهما 

                                                                                   هً عبللة تكاملٌة .            
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 لارن بٌن الرٌاضٌات والعلوم التجرٌبٌة

 

   طرح المشكلة : ممدمة :

 

إن اإلنسان كابن ٌبحث عن المعرفة ، ال ٌكاد ٌتولؾ عن الفضول واالطبلع عما ٌجهله             

والبحث لكً ٌعرؾ ، هذا ما سجله تارٌخ اإلنسانٌة الطوٌل من العصور الؽابرة إلى ٌومنا هذا لهذا فمد 

تعددت معارؾ اإلنسان واتخذت أشكاال شتى منها علوم رٌاضٌة ومنها علوم تجرٌبٌة باختبلؾ 

صاتها كالفٌزٌاء والفلن ...ولكن ما ٌستولفنا هو أن كل العلوم التجرٌبٌة المعاصرة تستخدم تخص

ما الفرق بٌن الرٌاضٌات والعلوم الرٌاضٌات للتعبٌر عن نتابجها وهذا ما ٌدفعنا إلى التساإل التالً: 

 التجرٌبٌة ؟ كٌؾ نمٌز بٌن االستدالل الرٌاضً واالستدالل التجرٌبً ؟ 

 محاولة حل المشكلة :

  أوجه االختالؾ :

تعد الرٌاضٌات من المعارؾ اإلنسانٌة المجردة ، موضوعها ٌبحث وٌدرس الممادٌر الكمٌة              

المابلة للمٌاس ، سواء كان كم متصل موضوعه الهندسة أو كم منفصل ومٌدانه الجبر ، أما العلوم 

وفهم التجرٌبٌة فهً التً تتخذ من الطبٌعة موضوعا لها ، وتتناول الوالع الحسً بظواهره ألجل دراسة 

جزبٌاته ، باإلضافة إلى هذا نجد أن االستدالل الرٌاضً ٌعتمد المنهج االستنتاجً الذي ٌموم على وضع 

مبادئ أولٌة عامة ٌحددها الرٌاضً من بداٌة االستدالل وٌسلم بها إلى النهاٌة ، ثم ٌستنتج منها لضاٌا 

نة لضٌة هندسٌة أما االستدالل جدٌدة تلزم عنها بالضرورة مثلما نفعل فً حل معادلة جبرٌة أو بره

التجرٌبً فهو الذي ٌعتمد منهجا استمرابٌا ، ٌبلحظ الظواهر و ٌستنطمها وٌصطنعها تجرٌبٌا لصد التؤكد 

منها مثلما نفعل عند دراسة ظاهرة سموط األجسام ، ضؾ إلى ذلن أن الرٌاضٌات تهدؾ إلى بناء أنساق 

ضات ٌبدعها العمل الرٌاضً ، أما العلوم التجرٌبٌة فالهدؾ عملٌة " أنساق أكسٌومٌة " انطبللا من افترا

منها هو محاولة اكتشاؾ أسباب الظواهر ومعرفة العلل ومن ثم صٌاؼتها فً شكل لوانٌن عامة ، عبلوة 

على هذا نجد أن أساس الصدق فً المضاٌا الرٌاضٌة هو تحمٌك انطباق الفكر مع نفسه ، وهدم تنالض 
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تً تنطلك منها بعكس العلوم التجرٌبٌة التً ٌكون أساس الصدق فٌها هو تحمٌك النتابج مع المبادئ ال

 انطباق الفكر مع الوالع والتعبٌر عن الظواهر الموضوعٌة . 

 

   أوجه التشابه :

إن وجود نماط اختبلؾ بٌن الرٌاضٌات والعلوم التجرٌبٌة ال ٌمنع من وجود نماط تشابه بٌنهما              

كل منهما ٌعتبر من أرلى العلوم والمعارؾ التً أبدعها اإلنسان واستخدمها لتنمٌة لدراته و تتمثل فً أن 

استثمار والعه ضؾ إلى ذلن أن كبلهما لابم على أسس ومبادئ منطمٌة جوهرها عدم التنالض كما أنهما 

والحضارٌة  صنفٌن من العلوم تطورا بالتدرج حتى وصبل إلى مستوى التعبٌر عن لدرة اإلنسان العملٌة

باإلضافة إلى هذا أن كل من الرٌاضً والعالم التجرٌبً ٌفترضان ، ثم ٌستدالن على صحة ما افترضا 

وكبلهما ٌنطبك من فكرة ٌدركها العمل وكبلهما ٌهدفان إلى التعبٌر عن نتابج تتصؾ بالدلة وصٌاؼة 

 حمابك معرفٌة مضبوطة ، تإسس لمنظومة عبللات . 

   أوجه التداخل :

 

إن الرٌاضٌات والعلوم التجرٌبٌة كمعارؾ إنسانٌة ٌتداخبلن وظٌفٌا إلى الحد الذي ٌصعب               

تصور أي فصل بٌنهما ، فمد صارت الرٌاضٌات لؽة العلوم وال ٌكتسً العلم صفة العلمٌة إال إذا عبرنا 

، كما تصلح ألنشتاٌن " " لعنه بلؽة كمٌة رٌاضٌة ، كما أن هندسة " رٌمان " سمحت بظهور النسبٌة 

هذه الهندسة لتعلٌل تجارب الفٌزٌاء الذرٌة لوضوحها ومبلءمتها ، كما أن مٌدان العلوم لد فتح مجال 

 خصب للتطبٌمات الرٌاضٌة ونظرٌاتها المختلفة .     

    حل المشكلة : " خاتمة " :

 

التجرٌبٌة برؼم االختبلفات الظاهرة  ختاما للمول نستنتج أن المعرفة الرٌاضٌة والمعرفة                

بٌنهما من حٌث الموضوع وطرٌمة البرهنة واالستدالل وكٌفٌة صٌاؼة النتابج إال أنه مع ذلن نجد ترابطا 

وثٌما بٌنهما ، فالمعرفة التجرٌبٌة مبنٌة على توظٌؾ الرٌاضٌات واستخدام لؽتها والرٌاضٌات فضاإها 

ٌدان العلوم التجرٌبٌة .  األساسً الذي تثبت فٌه لٌمتها هو م  
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 هل الفرضٌة خطوة ضرورٌة فً المنهج التجرٌبً ؟ 

 

  :طرح المشكلة : ممدمة 

 

ٌعتبر المنهج التجرٌبً أفضل طرٌمة فً البحث العلمً ألنه ٌساعد فً دراسة الظواهر                  

الطبٌعٌة و الكشؾ عن الموانٌن التً تتحكم فٌها و هو ٌستند إلى ثبلث خطوات و هً : المبلحظة ، 

لمإلت الفرضٌة ، التجربة و المانون العلمً . و تعتبر الفرضٌة أحد أهم هذه الخطوات و تعنً التفسٌر ا

الذي ٌضعه العالم أو الباحث للظاهرة الطبٌعٌة لبل أن ٌتحمك منها بالتجرٌب ، لكن الفبلسفة اختلفوا و 

تجادلوا حول أهمٌة الفرضٌة فمنهم من ٌرى أنها ضرورٌة للبحث العلمً ، و منهم من ٌرى أنها معٌمة 

 ث العلمً ؟ هل ٌمكن االستؽناء عن الفرضٌة فً عملٌة البح : له ، من هنا نتساءل

 محاولة حل المشكلة :   

 المولؾ األول :

أن  "كلود برنارد"الفرنسً   ٌرى أنصار المولؾ األول و على رأسهم الطبٌب                    

و لد برروا الفرضٌة هً الخطوة التمهٌدٌة األساسٌة للمانون العلمً و بالتالً ال ٌمكن االستؽناء عنها 

 :مولفهم بالحجج التالٌة  

فعن طرٌك الفرضٌة ٌستطٌع العالم أن ٌتخٌل ما ال ٌظهر فً الطبٌعة بشكل محسوس و بالتالً الكشؾ    

عن حوادث جدٌدة لهذا فهً مصدر الموانٌن العلمٌة بدلٌل أن مختلؾ النظرٌات العلمٌة كانت عبارة عن 

تمود إلى التجربة "و ٌمول : " إن المبلحظة توحً بالفكرة و الفكرة "كلود برنارد " فرضٌات حٌث ٌمول

فرانسوا  "أٌضا : " الفرضٌة هً مبدأ كل استدالل و مصدر كل اختراع ". ولد ذكر كلود برنارد أن

و هو عالم فرنسً كان أعمى ؼٌر أنه ترن تجارب رابعة كان ٌتصورها و ٌتخٌلها ، حول حٌاة  "هوبٌر

م ٌطلب من خادمه أن ٌجرٌها ، ولم تكن النحل داخل الخلٌة فً كتابه مبلحظات جدٌدة حول النحل ، ث

هو العمل الموجه الذي ٌمٌم التجربة ، لكنه كان مضطرا الستعارة  "هوبٌر"لخادمه أٌة فكرة علمٌة فكان 

 : " إن الحوادث  "هنري بوانكارٌه" حواس خادمه ، إن هذا المثال ٌبٌن أن العلم إبداع عملً ، لهذا ٌمول 
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المبدع ، فكما أن كومة من الحجارة لٌست بٌتا كذلن  رإلى أن ٌجًء الفكتتمدم إلى الفكر بدون رابطة 

اجتماع الحوادث دون ترتٌب لٌس علما "، باإلضافة إلى هذا ٌمثل تارٌخ العلم تارٌخا للفرضٌات التً 

و  "دٌممرٌطس "وضعها العلماء فمد كانت فكرة الذرة نظرٌة فلسفٌة محضة وضعها الفٌلسوؾ الٌونانً

وجه إلٌها النمد لبل أن تصبح شٌبا والعٌا ٌشهد به علم الفٌزٌاء ، كما ٌعتبر الفرض نمطة كثٌرا ما 

االنطبلق فً كل استدالل تجرٌبً فحٌن نجرب فذلن لكً نتؤكد من صدق أو خطؤ الفكرة العملٌة و هً 

ى نتمكن من الفرضٌة ألننا إذا أردنا الوصول إلى المانون العلمً عن طرٌك التجرٌب وحده و انتظرنا حت

الحصول على مواد التجرٌب و أدواته التمنٌة فإننا نعطل عمل العمل و نتٌجة ذلن أننا لن نكتشؾ الموانٌن 

 أبدا.  

  النمد :

من لكنها ال ٌمكن انكار ما جاء به أنصار المولؾ األول أن للفرضٌة دور كبٌر فً عملٌة البحث العلمً 

جهة أخرى كثٌرا ما تعٌك هذا البحث بفعل تدخل ذاتٌة الباحث و تحٌزه و عواطفه و خٌاله مثال ذلن 

الفرضٌة التً كانت تمول أن األرض مسطحة و لٌست كروٌة و أنها ثابتة و ال تدور فمد تسببت فً إذالل 

ة على المبلحظة و التجربة عالم كبٌر مثل ؼالٌلً و إجباره على انكار آرابه العلمٌة الصحٌحة و المبنٌ

                                                              العلمٌة .                   

  المولؾ الثانً :

ٌرى أنصار المولؾ الثانً وهم أنصار النظرٌة التجرٌبٌة و على رأسهم الفٌلسوؾ                  

فرانسوا "و العالم و الطبٌب الفرنسً " جون ستٌوارت مل "و مواطنه "فرنسٌس بٌكون"االنجلٌزي 

أن مصدر جمٌع المعارؾ هو الحواس و بالتالً ال بد من االنتمال مباشرة من المبلحظة إلى " ماجندي

  و لد برروا مولفهم بالحجج التالٌة :التجربة دون الحاجة إلى الفرضٌة 

المبلحظة الجٌدة تؽنٌنا عن سابر الفروض ،  أن كل معارفنا مصدرها اإلحساس و "ماجندي"حٌث أكد 

فالحمٌمة موجودة فً الطبٌعة و الوصول إلٌها ال ٌؤتً إال من طرٌك الحواس فالعمل ؼٌر لادر على لٌادتنا 

: " اترن عباءتن و خٌالن عند باب المخبر " " كلود برنارد "لتلمٌذه "ماجندي"إلى معرفة علمٌة ، ٌمول 

و هنا ٌدعوا إلى ضرورة االستؽناء عن الفرضٌة ، باإلضافة إلى هذا تعتبر الفروض جزءا من 

التخمٌنات الفارؼة و الخٌاالت العملٌة المعرضة للشن فً النتابج و التً تبعد المسار العلمً عن طرٌمه 

الذي ٌمول : "  "جون ستٌوارت مل"ٌبٌون بشدة و على رأسهم الصحٌح ، ولهذا حاربها الفبلسفة التجر

إن الفرضٌة لفزة فً المجهول وطرٌك نحو التخمٌن ، و لهذا ٌجب علٌنا أن نتجاوز هذا العابك و ننتمل 
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مباشرة من المبلحظة إلى التجربة " و لد وضع مجموعة من المواعد ٌستطٌع العالم من خبللها الوصول 

 دون الحاجة إلى الفرضٌة ، و لد سماها لواعد االستمراء و هً لاعدة التبلزم فً  إلى المانون العلمً

 

الحضور : بمعنى أن حضور العلة ٌإدي إلى حضور المعلول مثال حضور السحب ٌإدي إلى حضور 

األمطار و كذلن لاعدة التبلزم فً الؽٌاب و نعنً بها أنه إذا ؼابت العلة ٌؽٌب المعلول مثال ؼٌاب 

ٌإدي إلى ؼٌاب األمطار إضافة إلى لاعدة التبلزم فً التؽٌر ، ومعناه أن كل تؽٌر فً العلة السحب 

ٌإدي إلى تؽٌر المعلول مثال زٌادة الضؽط عل الؽاز تإدي إلى زٌادة حجمه و العكس صحٌح و أخٌرا 

أربعة مفاتٌح و  لاعدة البوالً و معناها أن البالً من األسباب للبالً من الظواهر مثال ذلن إذا أعطً لً

طلب منً أن أفتح باب المنزل ولمت بتجرٌب ثبلثة مفاتٌح دون أن أتمكن من فتح الباب فسؤعرؾ أن 

 المفتاح البالً هو المفتاح الصحٌح   

  النمد :

ال ٌمكن انكار ما جاء به أنصار المولؾ األول بؤن هنان بعض الفرضٌات المابمة على الخرافة و   

سبب الزلزال أن األرض موضوعة على لرنً ثور و أنه عندما ٌتعب و ٌحرن  الؽٌبٌات كتفسٌر أن

هذا المولؾ بالػ فً التملٌل من لٌمة الفرضٌة ألن الحوادث  لكناألرض إلى المرن اآلخر ٌحدث الزلزال 

 وحدها ال تكفً لتإسس علما إذ مهما كانت لٌمة الحواس فبل ٌمكن إهمال العمل .   

 : التركٌب 

االتجاهٌن المتعارضٌن فً النظر إلى الفرضٌة بٌن مدافع عنها و رافض لها لد تجاوزهما  إن هذٌن  

العلم الحدٌث الذي ٌإكد على أهمٌة الفرضٌة فلكً ٌإدي الفرض العلمً دوره ٌجب أن ٌعتمد على 

 العلم  المبلحظة و التجربة كما ٌجب أن ٌكون خالٌا من التنالض و أن ال ٌتعارض مع حمابك أكدها

 

  حل المشكلة : خاتمة : 

العلمٌة ضرورٌة ومهمة فً الوصول إلى المانون العلمً  نستنتج فً األخٌر أن الفرضٌة                   

فإذا أثبت االفتراض ٌمٌنا تحول إلى حمٌمة علمٌة و ال بد من تجنب الفروض المابمة على الخرافات و 

: " إننا ال نبلحظ إال ما " آالن  "فٌلسوؾ الفرنسًالمتنالضة مع حمابك علمٌة مإكدة ولهذا لال ال

     افترضناه " .
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كلٌا ؟                                                                      هل الطبٌعة تخضع لمبدأ الحتمٌة خضوعا 

 هل نتائج العلوم العلوم التجرٌبٌة مطلمة أم نسبٌة ؟

  

  طرح المشكلة : " ممدمة " :  

 

ٌإمن العلماء بمجموعة من المبادئ األساسٌة تمكنهم من فهم الظواهر الطبٌعٌة و التحكم                

فٌها ، و ٌعتبر مبدأ الحتمٌة أحد أهم هذه المبادئ ، و معناه أن للظواهر الطبٌعٌة المختلفة شروطا معٌنة 

متى توفرت كاملة حدثت الظاهرة بعٌنها حتما ، و بمعنى آخر ٌعنً هذا المبدأ أن نفس األسباب تإدي 

عشر ، و كان العلماء ٌعتبرونه  إلى نفس النتابج ، و لد ظل هذا المبدأ سابدا حتى نهاٌات المرن التاسع

مطلما و أكٌدا لكن بعض الظواهر أفلتت منه ابتداءا من المرن العشرٌن و ظهر ما ٌسمى مبدأ البلحتمٌة ، 

و هذا ما ولد خبلفا و جدال كبٌرٌن بٌن العلماء و الفبلسفة فالبعض ٌرى أن الحتمٌة مبدأ مطلك و شامل 

بدأ نسبً و أن بعض الظواهر تخضع لبلحتمٌة من هنا ٌمكننا لكل الظواهر و البعض اآلخر ٌرى أنه م

هل الظواهر الطبٌعٌة تخضع لمبدأ الحتمٌة خضوعا كلٌا أم أن بعضها ٌنفلت منه  :طرح التساإل التالً

 و ٌخضع لالحتمٌة ؟       

 محاولة حل المشكلة :" المولؾ األول" :

إسحاق "الم الرٌاضٌات و الفٌزٌاء االنجلٌزي ٌرى أنصار المولؾ األول و أهمهم ع                

و الفٌلسوؾ و المنطمً الفرنسً  "البالس" و العالم الفرنسً "كلود برنارد"و الطبٌب الفرنسً  "نٌوتن

أن مبدأ الحتمٌة مبدأ مطلك عام ،  "هنري بوانكارٌه"و أٌضا عالم الرٌاضٌات الفرنسً  "ادموند ؼوبلو"

                                                                                    و لد برروا مولفهم ، فجمٌع ظواهر الكون تخضع إلمكانٌة التنبإ بها وشامل لكل الظواهر الطبٌعٌة 

 : بالحجج التالٌة

 ففً الحتمٌة ال ٌمكن حدوث أشٌاء خارج منطك لوانٌن الطبٌعة ، وفك التفسٌر الدٌنً للحتمٌة وضع    

هللا الموانٌن فً الطبٌعة لٌسٌر كل شٌا وفمها ، بالتالً ال مجال لحوادث عشوابٌة محددة سلفا ، كما أشار 
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لهذا المبدأ فً الماعدة الثانٌة من أسس تمدم البحث العلمً و الفلسفً فً لوله : " ٌجب أن نعٌن  "نٌوتن"

 الحتمٌة مبدأ ال ٌمكن "بوانكارٌه"لدر المستطاع لنفس اآلثار الطبٌعٌة نفس العلل " ، كما اعتبر 

 

االستؽناء عنه فً أي تفكٌر علمً أو ؼٌره فهو ٌشبه إلى حد كبٌر البدٌهٌات إذ ٌمول " العلم حتمً  

بالبداهة " ، و الهدؾ من ذلن ضمان الدلة المطلمة لنتابج العلم ، و تخلٌصه من العبث و العشوابٌة ، و 

دق تعبٌر عندما لال : " علٌنا أن نتعامل مع و ضع الكون الراهن عن مبدأ الحتمٌة أص "البالس"لد عبر 

و كؤنه األثر الناتج عن حالة سابمة ، و السبب لحالة الحمة " ، و هذا التصور العلمً ٌمود إلى النزعة 

الحتمٌة إذ ٌعتبر أن التنبإ من خصابص العلم الدلٌك ، كما ٌرى أنصار مبدأ الحتمٌة أنه لانون عام ٌحكم 

ون كله ، فٌكفً معرفة لوانٌن الكون حتى نتنبؤ بشكل دلٌك بحدوث الظواهر لبل ولوعها إذ ٌرى الك

أن العالم متسك تجري حوادثه على نظام ثابت ، فالمانون العلمً هو إذن العبللة الضرورٌة  "ؼوبلو"

عجابب ، كما أنها بٌن الظواهر الطبٌعٌة  لذلن ٌمول " الطبٌعة ال تخضع ال للصدؾ و ال لؤلمزجة و ال لل

 "كلود برنارد"ال تتصرؾ بحرٌة كاملة " كذلن الحتمٌة هً المبدأ الذي ٌرتكزعلٌه العمل العلمً إذ ٌرى 

أن هذا المبدأ لٌس خاصا بالعلوم الفٌزٌابٌة فمط بل ٌنطبك أٌضا على علوم األحٌاء ، حٌث ٌمول : " إن 

كما تنطبك على األجسام الجامدة " ، كما أعطت  الحتمٌة مطلمة و كاملة فهً تنطبك على األجسام الحٌة

تطبٌمات التكنولوجٌا و نتابج لوانٌن العلم العملٌة الملموسة دلٌبل علمٌا على صحة مبدأ الحتمٌة و إطراده 

 ) أي انتظامه ( .

  :النمد 

، أن مبدأ الحتمٌة ضروري فً تخلٌص العلم من الصدفة و العبث و تسهٌل التنبإ بالظواهر صحٌح   

هذا ال ٌعنً أن الظواهر الطبٌعٌة تخضع إلى آلٌة عمٌاء و إال كٌؾ نفسر عجز العلماء لؽاٌة الٌوم  لكن

عن التنبإ بكثٌر من الحوادث الطبٌعٌة التً ال تزال ؼامضة و مستعصٌة على العلم مثال ذلن الزالزل ، 

بلسفة العلم ٌرفضون هذا المبدأ كما أن تمدم علم الفٌزٌاء و التحام عالم الذرة جعل الكثٌر من العلماء و ف

 ها. و ٌشكون فً مطلمٌت

 المولؾ الثانً :   

فً الممابل ٌرى أنصار المولؾ الثانً الذي ٌمثله علماء الفٌزٌاء المعاصرة و فبلسفة المرن                  

لم الفٌزٌاء و عا "إدٌنجتون"العشرٌن و أهمهم عالم الفٌزٌاء األلمانً ماكس ببلنن و العالم النمساوي 

أن مبدأ الحتمٌة ؼٌر مطلك فهو  "فٌرنر هاٌزنبرغ"و عالم الفٌزٌاء اإلٌطالً  "مورٌس دٌران"البرٌطانً 
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ولد بررو مولفهم بالحجج ال ٌحكم جمٌع الظواهر الطبٌعٌة و ألن الموانٌن العلمٌة نسبٌة و متؽٌرة ، 

 التالٌة :

 

و ما ٌنعكس على النتابج إضافة إلى أن نتابج المنهج فالظواهر الطبٌعٌة ٌعترٌها التؽٌر و التبدل و ه

االستمرابً المستخدم احتمالٌة و لٌست ٌمٌنٌة مما ٌعٌك وجود حتمٌة مطلمة و ثابتة ، فاالستمراء ٌواجه 

مشكلة كبٌرة تتعلك بدرجة الٌمٌن و الصدق الذي ٌمدمه ، ألن صدق الكل منطمٌا ٌستلزم بالضرورة 

، أما العكس فؽٌر صحٌح منطمٌا فصدق الجزء ال ٌستلزم بالضرورة صدق صدق األجزاء المكونة له 

الكل ، من هنا ٌمكننا المول أن استنتاجات االستمراء لد تكون صحٌحة و لد ال تكون كذلن ، فمد أكون 

لمت بآالؾ المبلحظات الدلٌمة حول الحٌوانات ذات الفراء ، و أن جمٌع هذه الحٌوانات ولودة ، إال أنه 

ممكن أن ٌكون استنتاجً االستمرابً مزٌفا ، فمد وجد حٌوان الببلتٌبوس ) منمار البطة ( الذي من ال

ٌعٌش فً أسترالٌا و هو حٌوان برمابً ٌؽطٌه الفراء و ٌبٌض و أٌضا ٌرضع صؽاره ، فهو حٌوان ثدًٌ 

ها علماء الفٌزٌاء بٌوض ذو فراء ، فاالستمراء هنا لابم على تعمٌم خاطا ، كذلن أدت األبحاث التً لام ب

و الكٌمٌاء على األجسام الدلٌمة ، األجسام المٌكروفٌزٌابٌة إلى نتابج ؼٌرت االعتماد تؽٌٌرا جذرٌا ، حٌث 

ظهر ما ٌسمى بمبدأ البلحتمٌة أو حساب االحتمال أو ما ٌعرؾ أٌضا بمبدأ الشن و االرتٌاب و هو لانون 

عمالمة الفٌزٌاء ، فً عشرٌنٌات المرن الماضً ، و  الشهٌر ، الذي سبب جداال كبٌرا بٌن "هاٌزنبرغ"

هذا المبدأ ببساطة ٌمول أنه ال ٌمكن أبدا تحدٌد سرعة و مكان جسٌم ذري بدلة ، و بنفس الولت ، فإما أن 

نحدد سرعة الجسٌم ، و إما أن نحدد مكانه ، أما االثنٌن معا فهو أمر مستحٌل ، و ال ٌمكن حدوثه ، وهذا 

لجسٌمات الذرٌة محكوم باالحتماالت و الصدفة وال ٌمكن التعامل معه بشكل دلٌك ٌمول ٌعنً أن عالم ا

: " فً الولت الحاضر لم ٌعد هنان لانون فٌزٌابً جدٌر بالثمة المطلمة ، فكل و أي حمٌمة  "ماكس بالنن"

ء النظرٌة " ، فٌزٌابٌة لد تكون موضع خبلؾ ، ؼالبا ما ٌبدو لو أن زمن الفوضى ٌمترب ثانٌة من الفٌزٌا

باإلضافة إلى هذا فإن مٌكانٌكا الكم تمول أن تحلل نواة الذرة فً المواد النشطة إشعاعٌا ٌحدث ببل سبب 

خبلفا لكل الموانٌن العلمٌة التً كانت معروفة ولتها ، و بذلن ظهر ما ٌسمى أزمة الفٌزٌاء المعاصرة و 

لعالم األصؽر أي الظواهر المتناهٌة فً الصؽر ، الممصود بهذه األزمة أن العلماء الذٌن درسوا مجال ا

 "دٌران"و  "إدٌنجتون"توصلوا إلى أن هذه الظواهر تخضع لبلحتمٌة و لٌس الحتمٌة ، و رأى كل من 

أن الدفاع عن مبدأ الحتمٌة بات مستحٌبل ، و كبلهما ٌرى أن العالم المتناهً فً الصؽر ) عالم 

المٌكروفٌزٌاء ( خاضع لمبدأ اإلمكان و الحرٌة و االختٌار ، و ال ٌمكن التنبإ بهذه الظواهر ، و لد 

الحتمال و عندبذ أصبحت ؼٌرت هذه الحمابك المفهوم التملٌدي للحتمٌة حٌث أصبح العلماء ٌتكلمون بلؽة ا

 الحتمٌة فرضٌة علمٌة ، و لم تعد مبدبا علمٌا ٌفسر جمٌع الظواهر.    
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 النمد :  

أن النتابج و البحوث العلمٌة أثبتت أن عالم المٌكروفٌزٌاء ٌخضع لبلحتمٌة و حساب االحتمال  صحٌح

ة لحد اآلن فمد تتطور التمنٌة و أنصار هذا المولؾ بالؽوا ألن ذلن مرتبط بمستوى التمنٌة المستعمللكن 

عندبذ ٌصبح فً اإلمكان تحدٌد مولع و سرعة الجسم فً آن واحد ، كما أن التشكٌن فً مبدأ الحتمٌة هو 

إلؽاء للعمل و العلم معا ، و إحبلل لمبدأ العبث فً الطبٌعة ، و هذا ما رفضه العالم الفٌزٌابً األلمانً 

بجملته الشهٌرة " هللا ال ٌلعب بالنرد " أي أنه ال ٌوجد  "زنبرغهاٌ"فمد رفض مبدأ  "ألبرت أنشتاٌن"

مجال للصدفة و االحتماالت ، حتى أضاؾ لاببل أنه ٌفضل أن ٌكون إسكافٌا على أن ٌتعامل مع نوع 

 .  "هاٌزنبرغ"الفٌزٌاء التً ٌشتؽل علٌها 

 

  التركٌب :   

الحتمٌة مبدأ نسبً و لٌس مطلما و شامبل لكل  ٌعتمد بعض العلماء من أصحاب الرأي المعتدل أن مبدأ    

الظواهر ، لكنه ٌبمى لاعدة أساسٌة للعلم ، فمد طبك االحتمال فً العلوم الطبٌعٌة و البٌولوجٌة ، و تمكن 

العلماء من ضبط ظواهر متناهٌة فً الصؽر و استخرجوا لوانٌن حتمٌة فً مجال الذرة و الوراثة لذلن 

"البلحتمٌة إنما تهدم فكرة الموانٌن الصارمة األكٌدة أي تهدم المذهب  "النجفان بول"لال العالم الفرنسً 

                            التملٌدي

  حل المشكلة : خاتمة :

 

نستنتج فً األخٌر أن مبدأ الحتمٌة ٌبمى المبدأ األساسً للعلم و أن اإلٌمان به واجب للوصول             

إلى الموانٌن العلمٌة التً تحكم الظواهر الطبٌعٌة ، لكنه ٌبمى مبدبا نسبٌا ألن هنان ظواهر ما زالت 

االحتمال أي البلحتمٌة منفلتة منه و تخضع لبلحتمٌة ، ومنه ٌمكن المول أن كل من مبدأ الحتمٌة و مبدأ 

ٌهدفان إلى تحمٌك نتابج علمٌة ، وواضح أن مبدأ الحتمٌة المطلك ٌمودنا إلى الصرامة و تجاوز الصدفة و 

العبث ألن هذه العناصر مضرة للعلم ، و فً الجهة الممابلة نجد مبدأ البلحتمٌة ٌحث على الحذر و 

 .   ٌة االبتعاد عن الثمة المفرطة فً ثبات الظواهر الطبٌع
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 هل ٌمكن إخضاع الظاهرة الحٌة للمنهج التجرٌبً ؟

  طرح المشكلة : ممدمة :                                                                                         

إن تمدم العلوم الطبٌعٌة و تطور الحٌاة االجتماعٌة كان حافزا أساسٌا الستمبلل الكثٌر من                  

 مجاالت المعرفة عن الفلسفة فً شكل علوم مختصة لابمة بذاتها كانفصال الفٌزٌاء عنها على ٌد

ٌموم على المبلحظة ، الفرضٌة ، فاتبعت المنهج التجرٌبً الذي  "الفوازٌٌه "و الكٌمٌاء على ٌد "نٌوتن"

، التجربة و المانون ، حٌث حمك العلم نتابج باهرة بفضله ، هذا النجاح الكبٌر شجع علماء البٌولوجٌا فً 

      استعارة نفس المنهج من أجل تحمٌك نفس النتابج ونمصد بالبٌولوجٌا أنها علم دراسة الكابنات الحٌة 

لكن اختبلؾ المادة الحٌة عن المادة الجامدة من حٌث طبٌعتها المعمدة  ) اإلنسان ، الحٌوان ، النبات ( ،

ولد جدال بٌن الفبلسفة والعلماء فالبعض ٌرى أنه الٌمكن تطبٌك المنهج التجرٌبً على المادة الحٌة ، 

وهنان من ٌرى أن المادة الحٌة كالجامدة من حٌث مكوناتها بما ٌسمح بإمكانٌة إخضاعها للدراسة 

فهل ٌمكن فعال تطبٌك المنهج التجرٌبً على الكائنات  ومن هنا ٌمكن طرح السإال التالً : ة ،التجرٌبٌ

  الحٌة على ؼرار المادة الجامدة ؟

 محاولة حل المشكلة : المولؾ األول :

ٌرى أنصار المولؾ األول أنه ال ٌمكن تطبٌك المنهج التجرٌبً على المادة الحٌة ، إذ                 

لن جملة من الصعوبات و العوابك بعضها ٌتعلك بطبٌعة الموضوع المدروس ذاته و هو المادة تعترض ذ

الحٌة ، وبعضها اآلخر ٌتعلك بصعوبة تطبٌك خطوات المنهج التجرٌبً علٌها وأهم هإالء العالم الطبٌعً 

ولد برروا مولفهم بالحجج التالٌة : " .جورج كوفًٌ"الفرنسً   

عمٌد ممارنة بالمادة الجامدة وذلن لوجود جملة من الصعوبات و العرالٌل تسمى المادة الحٌة شدٌدة الت 

بالعوابك اإلبستٌمولوجٌة ، فالكابنات الحٌة تتكاثر عن طرٌك التناسل للمحافظة على النوع ، وكذلن 

ة بالتؽذٌة للمحافظة على توازن الجسم ، وكذلن خاصٌة النمو فتكون كل مرحلة هً نتٌجة للمرحلة السابم

وسبب للمرحلة البلحمة ، كما أن الكابنات الحٌة تتمٌز بالوحدة العضوٌة التً تعنً أن الجزء تابع للكل 

وال ٌمكن أن ٌموم بوظٌفته إال فً إطار هذا الكل ، فالكابن الحً ٌموم بجملة من الوظابؾ تموم بها جملة 

ضو تعطلت الوظٌفة وال ٌمكن من األعضاء مع تخصص كل عضو بالوظٌفة التً ٌإدٌها و إذا اختل الع

لعضو آخر أن ٌموم بها ، إضافة إلى صعوبات متعلمة بطبٌعة المنهج المطبك و هو المنهج التجرٌبً 
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بخطواته المعروفة ، وأول عابك ٌصادفنا هو صعوبة المبلحظة ، وذلن نظرا لتشابن وتعمٌد وتداخل 

ول دون مبلحظتها مبلحظة علمٌة ، خاصة عند وتكامل وترابط األجزاء العضوٌة الحٌة فٌما بٌنها مما ٌح

حركتها أو أثناء لٌامها بوظٌفتها ، كما أنه ال ٌمكن مبلحظة العضو معزوال ، بمعنى أن دراسة أي عضو 

من أعضاء الكابن الحً ال تتم إال بعد لتل هذا العضو أو تخدٌره ، وعملٌة التخدٌر تعرلل وظٌفة العضو 

عضوٌته ألن عزل العضو ٌإدي إلى موته ، ٌمول العالم الفرنسً  ، مثال ال ٌمكن فصل الملب عن

" إن سابر أجزاء الجسم الحً مرتبطة فٌما بٌنها ، فهً ال تتحرن إال بممدار ما تتحرن كلها  "كوفًٌ"

معا ، والرؼبة فً فصل جزء منها معناه نمله من نظام األحٌاء إلى نظام األموات" . وأٌضا صعوبة 

أن المبلحظة ؼٌر متٌسرة فإنه ٌستحٌل االفتراض و تكوٌن فكرة عملٌة مسبمة عن االفتراض إذ بما 

الظاهرة المدروسة مثال ذلن صعوبة تولع سلون الحٌوانات المتوحشة داخل المختبر إذ ٌمكن فً أي 

 لحظة أن تصبح عدوانٌة وتهاجم العالم عكس المادة الجامدة كالمحالٌل الكٌمٌابٌة التً ٌسهل التحكم فٌها

وتبمى تحت سٌطرة العالم ودابما على مستوى المنهج هنان صعوبة التجرٌب حٌث تمتضً التجربة 

تكرار الحادثة أو الظاهرة مرارا حتى نتحمك من النتابج  ، ففً المادة الحٌة ٌتعذر تكرار التجربة ألن 

ح ال ٌإثر فٌه فً من اللما 4سم,تكرارها ال ٌإدي دابما إلى نفس النتٌجة ، مثال ذلن أن حمن فؤر ب 

المرة األولى ، وفً الثانٌة لد ٌصاب بصدمة عضوٌة ، والثالثة تإدي إلى موته ، مما ٌعنً أن نفس 

األسباب ال تإدي إلى نفس النتابج فً البٌولوجٌا ، و هوما ٌلزم عنه عدم إمكانٌة تطبٌك مبدأ الحتمٌة 

جتماعً حٌث كان التشرٌح محرما ، مثل بصورة صارمة فً البٌولوجٌا ، كما أن هنان عابك أخبللً وا

تحرٌم التشرٌح على البمر فً الهند بحجة أنه كابن ممدس ، ضؾ إلى ذلن عابك التصنٌؾ والتعمٌم ، فكل 

كابن حً له شٌفرة وراثٌة خاصة به ، ومن ثم فإن كل تصنٌؾ ٌمضً على الفردٌة ، كما أن الكابنات 

مٌم النتابج فٌه نوع من التعسؾ خاصة بعد التجربة التً لام الحٌة لٌست متجانسة ، األمر الذي ٌجعل تع

صدفة لم ٌعثر  27222على األصداؾ حٌث أنه من بٌن "لوٌس أؼاسٌز" بها العالم الطبٌعً األمرٌكً

 على صدفتٌن متشابهتٌن ، وهذا بدوره ٌحول دون تعمٌم النتابج على جمٌع أفراد الجنس الواحد .

 النمد : 

أن علماء البٌولوجٌا واجهوا مشاكل كبٌرة فً بداٌة دراساتهم للكابنات الحٌة بطرٌمة تجرٌبٌة ،  صحٌح

هذه مجرد عوابك تارٌخٌة الزمت البٌولوجٌا عند بداٌاتها ومحاولتها الظهور كعلم ، فهذه المشاكل  لكن

مكانٌة استخدام ٌمكن وضعها فً إطارها الزمنً فمط ألن التطور التكنولوجً ووسابل البحث مهد إل

التجربة على المادة الحٌة ، فمبلحظة نمو نبتة كان أمرا صعبا ، ولكن الٌوم مع تطور األجهزة الكاشفة 

. كالكامٌرا ٌمكن معرفة كل مراحل نمو هذه النبتة وممٌزات كل مرحلة عن طرٌك مشاهدة المونتاج   
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 المولؾ الثانً :                                                                                                            

ٌرى أنصار المولؾ الثانً أنه ٌمكن إخضاع المادة الحٌة للمنهج التجرٌبً ، فالمادة الحٌة               

إلى  مثل المادة الجامدة من حٌث المكونات ، وٌعود الفضل فً إدخال المنهج التجرٌبً فً البٌولوجٌا

، ولد برروا مولفهم وهوعالم بٌولوجً فرنسً  "فرانسوا جاكوب"وأٌضا  "كلود برنارد"العالم الفرنسً 

التالٌة : بالحجج  

فبداٌة على مستوى طبٌعة الموضوع ما دامت المادة الحٌة تتكون من نفس عناصر المادة الجامدة ، إذ  

جٌن ، والهٌدروجٌن والكربون واآلزوت عنصرا كٌمٌابٌا تشكل عضوٌة اإلنسان كاألوكسٌ 1,هنان 

والكالسٌوم والفسفور ...اخ ومن تداخل هذه العناصر أٌضا تتؤلؾ مختلؾ األجسام السابلة والصلبة و 

إلى هذه الفكرة فً  "هللا عز وجل"الؽازٌة وذلن تحت تؤثٌر منبهات خارجٌة كالحرارة والضوء ولد أشار 

لوله : " سبحان الذي خلك األزواج كلها ومما تنبت األرض ومن أنفسهم ومما ال ٌعلمون " لذلن فإنه 

ٌمكن دراسة المادة الحٌة تماما مثل المادة الجامدة . أما على مستوى المنهج فمد صار من الممكن المٌام 

األعضاء عن بعضها ، أي مبلحظة العضوٌة بالمبلحظة الدلٌمة على العضوٌة دون الحاجة إلى فصل 

وهً تموم بوظٌفتها ، وذلن بفضل ابتكار وسابل المبلحظة كالمجهر االلكترونً والكامٌرات والمنظار 

واستخدام العناصر المشعة ... اخ ، كما أصبح على مستوى التجرٌب المٌام بالتجربة دون الحاجة إلى 

م فصل العضو الحً فٌمكن بمابه حٌا مدة من الزمن بعد إبطال وظٌفة العضو أو فصله ، وحتى إن ت

" ٌجب على علم البٌولوجٌا أن ٌؤخذ من العلوم :  "كلود برنارد" وضعه فً محالٌل كٌمٌابٌة خاصة ٌمول

الفٌزٌابٌة الكٌمٌابٌة المنهج التجرٌبً لكن مع االحتفاظ بحوادثه الخاصة ولوانٌنه الخاصة " ، باإلضافة 

ٌر من العلوم المساعدة للبٌولوجٌا مثل علم الوراثة و علم الفٌزٌولوجٌا ) علم وظابؾ إلى اكتشاؾ الكث

الشهٌرة على األرانب  "كلود برنارد"األعضاء ( وعلم التشرٌح وكذلن علم الخلٌة ، ومن ذلن تجربة 

رخام والتً بدأت بمبلحظته أن بول األرانب الموجودة فً مخبره حامضً وذلن ألنها تركت بمعا على ال

أن األرانب  "كلود برنارد"مع أنها آكبلت أعشاب ومن المفروض أن ٌكون بولها لاعدٌا ، ولهذا افترض 

لما جاعت استهلكت بروتٌن جسمها المدخر ، وللتؤكد من صحة فرضٌته كان علٌه أن ٌصطنع الظاهرة 

جوع األرانب وذلن بتجوٌع األرانب للحصول على البول الحامضً ) لونه صاؾ ( ، وفعبل عندما 

حصل على البول الحامضً ومنه خرج كلود برنارد بمانون مفاده أن آكبلت العشب تتؽذى من مخدراتها 
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عندما ال تجد ما تؤكله أي فً حالة الجوع ، إضافة إلى تطور الوعً اإلنسانً عموما الذي سمح 

د وفاتهم لمراكز البحث بالتجرٌب فً البٌولوجٌا إلى الحد الذي جعل بعض األفراد ٌهبون أعضاءهم بع  

 للتجرٌب علٌها واالستفادة منها إن أمكن                                                                        

 

 النمد :

ولكن إذا كان التجرٌب فً البٌولوجٌا لد تطور تطورا كبٌرا فً عصرنا الحالً فبل ٌعنً أن ذلن أن  

لمٌود التً تحٌط به فالمبالؽة فً إباحة التجرٌب فً البٌولوجٌا نستبٌح من خبللها العلماء لد تجاوزوا كل ا

كل ما هو محرم دٌنٌا وما هو محظور أخبللٌا وممنوع لانونٌا كاالستنساخ وتهجٌن النسل ألن فً ذلن  

التجرٌبً  انتهان فاضح لسنة هللا فً خلمه كما أن المادة الحٌة معمدة ومتشابكة ولهذا فإن تطبٌك المنهج  

  علٌها لٌس دوما سهبل وبسٌطا .   

 التركٌب :

ٌمكن المول أن المادة الحٌة ٌمكن دراستها دراسة علمٌة ، لكن مع مراعاة طبٌعتها وخصوصٌاتها التً 

تختلؾ عن طبٌعة المادة الجامدة ، بحٌث ٌمكن للبٌولوجٌا أن تستعٌر المنهج التجرٌبً من العلوم المادٌة 

: " ال بد لعلم البٌولوجٌا أن ٌؤخذ من  "كلود برنارد" االحتفاظ بطبٌعتها الخاصة ، ٌمولاألخرى مع 

.                   الفٌزٌاء والكٌمٌاء المنهج التجرٌبً ، مع االحتفاظ بحوادثه الخاصة ولوانٌنه الخاصة " 

 حل المشكلة :                                                                                                                     

 خاتمة: 

نستنتج فً األخٌر أن المشكل المطروح فً مٌدان البٌولوجٌا على مستوى المنهج                       

رة الحٌة ، وإلى كون البٌولوجٌا علما خاصة ، ٌعود أساسا إلى طبٌعة الموضوع المدروس وهو الظاه

حدٌث العهد بالدراسات العلمٌة ، لكنه ٌمكن تجاوز تلن العمبات التً تعترض البٌولوجٌا تدرٌجٌا بمراعاة 

 كلود "طبٌعتها الخاصة ، والعمل على تطوٌر الوسابل التمنٌة المستعملة ، وأٌضا العلوم المساعدة ، ٌمول

الوسٌلة الوحٌدة التً نملكها لنتطلع على طبٌعة األشٌاء التً هً خارجة عنا : " إن التجرٌب هو  "برنارد

" وٌمول أٌضا " إن إنكار تحلٌل الكابنات الحٌة عن طرٌك التجربة هو إٌماؾ للعلم وإنكار للمنهج 

                                                                                                         .التجرٌبً
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 هل ٌمكن دراسة الحادثة التارٌخٌة دراسة علمٌة ؟

     طرح المشكلة : ممدمة :

تهتم العلوم اإلنسانٌة بدراسة الوالع اإلنسانً من عدة أبعاد فهً تدرسه من حٌث هو                     

فرد له مٌول ورؼبات كما تدرسه من حٌث هو عضو فً مجتمع كما تدرسه أٌضا من حٌث أنه كابن له 

لم ماضً ٌتركه ولهذا فهً تشمل علم النفس وعلم االجتماع وعلم التارٌخ هذا األخٌر الذي ٌعرؾ بؤنه الع

الذي ٌدرس الحوادث البشرٌة الماضٌة ، ولد حاول العلماء تطبٌك المنهج التجرٌبً على الظواهر 

التارٌخٌة ، لكنهم واجهوا جملة من الصعوبات ، من هنا ظهر خبلؾ وجدال بٌنهم فاعتبر البعض أن 

ابما بذاته وٌمكن التارٌخ لٌس علما ألنه حوادث ال ٌمكن مبلحظتها ، بٌنما اعتبره البعض اآلخر علما ل

هل الحوادث التارٌخٌة لابلة للدراسة : دراسته دراسة تجرٌبٌة ومن هنا ٌحك لنا طرح اإلشكال التالً 

العلمٌة؟                                                                                                                

  األول : محاولة حل المشكلة : المولؾ

ٌرى أنصار المولؾ األول أن الحوادث التارٌخٌة ال ٌمكن أن تتصؾ بالعلمٌة و                 

الموضوعٌة نظرا لطبٌعتها الخاصة فهً ترتبط بالماضً فمط ولهذا ال ٌمكن دراستها دراسة تجرٌبٌة 

ولد  " , شال فوكومٌ"ومواطنه  "دونٌس دٌدرو"وأهم من مثل هذا االتجاه نجد الفٌلسوؾ الفرنسً 

  :برروا مولفهم بالحجج التالٌة

حٌث ٌذهب بعض المفكرٌن إلى أن الحوادث التارٌخٌة ال تخضع للدراسة العلمٌة ألن الخصابص التً  

تموم علٌها الحادثة التارٌخٌة تمثل عابما أمام تطبٌك األسالٌب العلمٌة فً دراستها ، فالحادثة التارٌخٌة 

أي أنها ال تحدث إال مرة واحدة وهً محددة بزمان ومكان وبظروؾ ال تتكرر ،  حادثة فرٌدة من نوعها

األمر الذي ٌجعل وضع الموانٌن أمرا مستحٌبل ، فهً ال تخضع للحتمٌة التً تمتضً أن نفس األسباب 

تإدي إلى نفس النتابج مثال ذلن أن ؼزو فرنسا لتونس واستعمارها ٌختلؾ من حٌث الزمان والمكان عن 

فرنسا للجزابر ، كما أن الحادثة التارٌخٌة ٌتعذر مبلحظتها مبلحظة مباشرة وهذا على خبلؾ ؼزو 

الحادثة العلمٌة فً الظواهر الطبٌعٌة فإنها تمع تحت المبلحظة المباشرة فالمإرخ ال ٌبلحظ إال أثر 

ٌر كافٌة أو مشوهة " الحوادث التارٌخٌة ألن التارٌخ كما لٌل معرفة باآلثار ولكن اآلثار كثٌرا ما تكون ؼ

مؽلوطة " بالتالً تكون المبلحظة ؼٌر دلٌمة وؼٌر علمٌة ، وهذا ما دفع بؤحد رجال االلتصاد والمنطك 

مإلؾ كتاب مبادئ العلم إلى المول واصفا التارٌخ " من  "ولٌام ستنلً جٌفونس"فً انجلترا وهو 
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إضافة إلى هذا أنه ٌتعذر إجراء التجارب السخؾ أن نفكر فً التارٌخ على أنه علم بالمعنى الصحٌح " ، 

على الماضً أي أنها ؼٌر لابلة ألن تعاد مرة جدٌدة بطرق اصطناعٌة مما ٌإدي إلى استحالة الوصول 

إلى الموانٌن لكً ٌتؤكد من الفرضٌات بالتالً انعدام أداة التحمك من الحوادث لهذا ال ٌمكن للمإرخ التنبإ 

إلى انفبلت الحادثة التارٌخٌة من الدراسة الموضوعٌة النزٌهة فالمإرخ  بحدوث الظواهر ، هذا باإلضافة

إنسان ٌنتسب إلى عصر معٌن ومجتمع فهو ال ٌستطٌع رؼم اجتهاده أن ٌكون موضوعٌا ، فالماضً ٌعاد 

بول  : "بناإه تبعا لممتضٌات الحاضر ومعطٌاته وأٌضا تبعا لمٌول وعواطؾ وخٌال المإرخ ، ٌمول

العالم فً مجال العلوم اإلنسانٌة ٌصبح هو نفسه جزءا من مواد دراسته فهو ٌإثر بصورة " إن  "فولكٌه

ال شعورٌة فً دراسة موضوعه " ، فالمإرخ الجزابري مثبل الذي ٌكتب عن تارٌخ فرنسا لبل سنة 

م ذلن أن نظرته لفرنسا تتؽٌر تبعا 112,م لٌس كالمإرخ الجزابري الذي ٌكتب عن تارٌخها بعد 112,

" هنان نوعان من التارٌخ ، التارٌخ الرسمً الذي ٌلمن فً  : "دٌدرو" ظروؾ والزمان حٌث ٌمول :لل

أن  "مٌشال فوكو"المدارس والتارٌخ الذي تحجبه السٌاسة " ، ضؾ إلى ذلن ٌرى الفٌلسوؾ الفرنسً 

تدرس موضوعا حٌا سبب تخلؾ العلوم اإلنسانٌة ومنها التارٌخ ممارنة بالعلوم الطبٌعٌة ٌعود إلى كونها 

ومنتجا فً اآلن نفسه ، إذ المعرفة المصاؼة حوله لد تنطبك علٌه فً زمان ومكان معٌنٌن فً حٌن أنها 

 ستصبح فً مكان وزمان آخرٌن متنالضة معه .

   النمد :

أنصار هذا االتجاه لد بالؽوا فً  لكنأن هذه العوابك موجودة فعبل فً الحوادث التارٌخٌة صحٌح  

لمنهج التجرٌبً وفً النظر إلى التارٌخ وكؤنه ظاهرة مادٌة متجاهلٌن خصوصٌته ، فالمنهج التعصب ل

التجرٌبً بخطواته " المبلحظة ، الفرضٌة ، التجربة " مرن فً حمٌمته وٌمكن تكٌٌفه حسب خصوصٌة 

من الذاتٌة الظواهر المدروسة ، كما أنه ال ٌمكن إنكار الجهود الجبارة التً بذلها المإرخون فً التجرد 

ومحاولة الدراسة الموضوعٌة للظواهر التارٌخٌة ، فهنان الكثٌر من المإرخٌن استطاعوا أن ٌكونوا 

 موضوعٌٌن إلى حد ما وأن ٌتمٌدوا بشروط الروح العلمٌة . 

     المولؾ الثانً :

ن أن تتصؾ فً الممابل ٌرى أنصار المولؾ الثانً أن الظواهر التارٌخٌة ٌمك                      

بالعلمٌة والموضوعٌة وأنه ٌمكن دراستها دراسة تجرٌبٌة لكن مع مراعاة طبٌعتها الخاصة المتعلمة 

 ولد برروا مولفهم "إرنست رٌنان"والمإرخ الفرنسً  "ابن خلدون"بالماضً وأهم هإالء نجد العبلمة 

  : بالحجج التالٌة 
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من الحمابك العلمٌة ، بعد أن تمصى أسباب فً وضع أسس لتمرٌب التارٌخ  "ابن خلدون" فمد ساهم

من أخطاء عند الباحثٌن األولٌن  4,الكذب فً كتابة التارٌخ من خبلل نظرته النمدٌة لما وجده فً المرن 

: التشٌعات لآلراء والمذاهب : فالتشٌع لمذهب ما  "ابن خلدون"، وأهم أسباب الكذب فً التارٌخ حسب 

ة التً ٌطلبها ، وأٌضا الثمة بالناللٌن : فنالل الخبر نفسه معرض للخطؤ ٌكون حاجزا بٌن الباحث والحمٌم

والنمل عنه ٌكون امتدادا للخطؤ ٌمول ابن خلدون : "لما كان الكذب متطرفا للخبر بطبٌعته وله أسباب 

تمتضٌه ، فمنها التشٌعات لآلراء والمذاهب ، فإن النفس إذا كانت على حال االعتدال فً لبول الخبر 

ته حمه من التمحٌص والنظر حتى تتبٌن صدله من كذبه " ، ولد استعان المإرخون المعاصرون أعط

  بمنهج خاص ٌمترب من المنهج التجرٌبً ٌموم على مرحلتٌن :

ٌموم فٌها المإرخ بجمع  المصادر والوثابك والمستندات التً تشٌر إلى _ مرحلة التحلٌل التارٌخً :  5

" ؼٌر  المصادر ؼٌر اإلرادٌة : –أ  الحادثة التارٌخٌة وهً أنواع كثٌرة تلخص عادة فً فبتٌن : 

المباشرة " : التً لم ٌتدخل لصد وال نٌة فً صناعتها واالحتفاظ بها كاألبنٌة األثرٌة وبماٌا المدن 

ت والمدافن ، والنمود واألسلحة واألوسمة والتراث الفكري واألدبً ٌمول المإرخ الفرنسً والمدرجا

: " ال وجود للتارٌخ دون وثابك وكل عصر ضاعت وثابمه ٌظل مجهوال إلى األبد "  "شارل سٌنٌوبوص"

إما شفهٌة : التً احتفظ الناس بها لصدا لتكون شاهدا علٌهم وهً المصادر اإلرادٌة " المباشرة "  -، ب

كالرواٌات المتناللة والمصص ، وإما كتابٌة ككتب التارٌخ والسجبلت والوثابك الرسمٌة ، وٌبمى على 

المإرخ أن ٌتحمك من صدق المصادر اإلرادٌة وتجردها من كل طابع شخصً ، بعد ذلن ٌمارس 

النمد إلى مرحلتٌن  المإرخ عملٌة " النمد والفحص والتمحٌص " ألن المصادر لٌست دابما سلٌمة وٌنمسم

ٌتناول فٌه المإرخ المصادر من حٌث الشكل أي المظهر الخارجً ، كنوع الورق _ النمد الخارجً : 5 :

والحبر أو شكل الخط وإذا كان المصدر سبلحا أو نمودا أو أوسمة تفحص نوع المعادن وتفحص طبٌعة 

ة ، وفً عمله هذا ٌستعٌن المإرخ بعدة األلوان من الجانب الكٌمٌابً إذا كان المصدر من اآلثار الفنٌ

علوم كعلم الكٌمٌاء والجٌولوجٌا وعلم النبات وكذلن علم دراسة النصوص المدٌمة وعلم اآلثار وعلم 

 اللؽات وعلم النموش وأٌضا المرآن الكرٌم والحدٌث النبوي الشرٌؾ ...

ر ، وٌتعلك بمحتوى المصادر بهدؾ التثبت من خلو الوثابك من التحرٌؾ والتزوٌالنمد الداخلً :  -0

لٌتؤكد المإرخ من صدلها ، فٌتحمك من أن ما ورد فً المصادر ٌتماشى وعملٌة العصر الذي تنتسب إلٌه 

، كما ٌتحمك من أن المعانً التً ٌنطوي علٌها النص التارٌخً مثبل موجودة فً مراجع تارٌخٌة أخرى 

خلدون " فهو محتاج إلى مآخذ متعددة ومعارؾ  فالمرجع الواحد ؼٌر كاؾ إلثبات حادثة ما ٌمول ابن

متنوعة وحسن نظر وتثبٌت ٌفٌضان بصاحبهما إلى الحك ...ألن األخبار إذا اعتمد فٌها على مجرد النمل 

مرحلة التركٌب  -0 ...فربما لم ٌإمن فٌها من العثور ومزلة المدم والحٌد عن جادة الصدق " ، ثم تؤتً :
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التحلٌل التارٌخً إلى نتابج جزبٌة مبعثرة لذلن على المإرخ أن ٌعٌد بناء  التارٌخً : إذ تنتهً عملٌة

الحادثة التارٌخٌة والتؤلٌؾ بٌن أجزابها المختلفة وذلن عن طرٌك : الترتٌب الزمنً : فٌرتب األحداث 

حسب تسلسلها الزمانً والمكانً لكنه لد ٌجد فجوات وثؽرات فً الحادث الذي ٌإرخ له لم تذكر 

عنه شٌبا لهذا ٌجب علٌه أن ٌضع فرضٌات ولكن باالبتعاد عن ذاتٌته ومٌوله وأفكاره المسبمة  المصادر

مرحلة تفسٌر  -2والتحلً بالموضوعٌة واالستناد على منهج االستنباط ، بعد ذلن ٌنتمل المإرخ إلى 

الجتماعٌة والثمافٌة الحوادث التارٌخٌة : وهذا بإرجاعها إلى أسبابها المختلفة : السٌاسٌة وااللتصادٌة وا

....الخ ، فالحوادث التارٌخٌة ال معنى لها إال إذا صنفها المإرخ وأدخل بٌنها عبللات سببٌة ، ثم ٌربط 

 الحدث بنتابجه وهو ما ٌعرؾ بالتعلٌل التارٌخً .

   النمد :

التسلٌم  ال ٌجب لكنالشن أن علم التارٌخ لد تجاوز الكثٌر من الصعوبات التً كانت تعوله وتعطله و 

بؤن الدراسات التارٌخٌة لد بلؽت مستوى العلوم الطبٌعٌة فً دلة النتابج بل الحادث التارٌخً حادث 

إنسانً ال ٌستوفً كل شروط العلم ، كما أن الذاتٌة تبمى مبلزمة للتارٌخ ، فالمإرخ ال ٌستطٌع أن ٌكون 

بً ظاهرة طبٌعٌة ما . حٌادٌا عند دراسة شعبه وعصره وثمافته الخاصة كما ٌدرس الفٌزٌا  

 التركٌب :

كتركٌب بٌن المولفٌن ٌمكن المول أن التارٌخ علم لكنه لٌس علما دلٌما تجرٌبٌا ، ألن للحادثة التارٌخٌة 

خصابصها مثلما للظاهرة الحٌة أو الجامدة خصابصها ، وهذا ٌمتضً اختبلفا فً المنهج من هنا أصبح 

لوسابل العلمٌة التً تمكنه من فهم الماضً وتفسٌره ، من هنا التارٌخ علما من نوع خاص إذ ٌبحث عن ا

ٌمكننا المول أنه ٌمكن دراسة الظاهرة التارٌخٌة دراسة علمٌة بشرط تكٌٌؾ المنهج وفك خصوصٌات 

 الظاهرة .    

   خاتمة :

وح نستنتج فً األخٌر أن التارٌخ لكً ٌصبح علما على المإرخٌن أن ٌلتزموا بخصابص الر           

العلمٌة وااللتراب من الموضوعٌة ، وأٌضا مراعاة طبٌعة الحوادث التارٌخٌة التً ترتبط بالماضً ، 

فالتارٌخ رؼم كل الصعوبات التً واجهته استطاع أن ٌجد منهجا خاصا به ٌحمك له العلمٌة وهذا المنهج 

ٌعٌة ، ومنه فالحوادث التارٌخٌة ٌختلؾ عن المنهج التجرٌبً الذي تستعمله العلوم الفٌزٌابٌة و العلوم الطب

ٌمكن دراستها دراسة علمٌة .                                                                                   
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هل ٌمكن إخضاع الظواهر االجتماعٌة للمنهج التجرٌبً ؟                                     

      هل الظاهرة االجتماعٌة تخضع للدراسة العلمٌة ؟

 

 طرح المشكلة : ممدمة :

تهتم العلوم اإلنسانٌة بدراسة الوالع اإلنسانً وحوادثه المختلفة من عدة أبعاد فهً                     

تدرسه من حٌث هو فرد له مٌول ورؼبات ، كما تدرسه من حٌث أنه كابن له ماضً ٌتركه وتدرسه 

من حٌث هو عضو فً مجتمع ٌتؤثر بعاداته وتمالٌده ، ولهذا فهً تشمل علم النفس وعلم التارٌخ أٌضا 

وعلم االجتماع هذا األخٌر الذي ٌعرؾ بؤنه العلم الذي ٌدرس الحوادث االجتماعٌة للبشر التً تنشؤ من 

جرٌبً على الظواهر التفاعل بٌن األفراد والمجتمعات ، ولد حاول العلماء والباحثون تطبٌك المنهج الت

االجتماعٌة لكنهم واجهوا جملة من الصعوبات ، من هنا ظهر خبلؾ وجدال بٌنهم فاعتبر البعض أنه 

ٌمكن تطبٌك المنهج التجرٌبً على الحوادث االجتماعٌة ، واعتبر البعض اآلخر أن ذلن ؼٌر ممكن ، 

هر االجتماعٌة للبحث العلمً ؟  هل باستطاعتنا إخضاع الظوا :ومن هنا ٌحك لنا طرح اإلشكال التالً  

 محاولة حل المشكلة : المولؾ األول :

ٌرى أنصار المولؾ األول أنه ال ٌمكن إخضاع الظواهر االجتماعٌة للمنهج التجرٌبً أي                  

وعالم النفس  "جون ستٌوارت مل"أنها ال تخضع للبحث العلمً ومن بٌن هإالء الفٌلسوؾ االنجلٌزي 

ولد برروا مولفهم بالحجج التالٌة :،  "جون بٌاجً"الفرنسً   

إذ أن الظاهرة االجتماعٌة ال ٌمكن التعامل معها كؤشٌاء بمثل ما ٌتعامل علماء الطبٌعة مع ظواهر العالم  

المادٌة ، وذلن لوجود عدة عوابك وصعوبات أهمها : الظاهرة االجتماعٌة ؼٌر ثابتة وؼٌر مستمرة ما 

ومن زمان آلخر ، لذلن من دامت تتصل باإلنسان ، كون هذا األخٌر أحواله تتؽٌر من حالة إلى أخرى 

المنطمً أن تتعمد هذه الظواهر ، وهذا ما ٌملل من فرصة تكرار التجربة فً ظروؾ مماثلة تماما ، كما 

أن الظاهرة االجتماعٌة ظاهرة مركبة تتداخل فٌها أبعاد اإلنسان المختلفة ، فمنها النفسٌة والفكرٌة 

ة والبٌبٌة ...وهذا ما ٌصعب من تحدٌد هذه الظاهرة والسٌاسٌة والدٌنٌة وااللتصادٌة وحتى البٌولوجٌ

وتمٌٌزها عن ؼٌرها مثال ذلن أنه ٌستحٌل على الباحث عند دراسة ظاهرة اجتماعٌة كالطبلق أن ٌفصلها 

عن الظروؾ االلتصادٌة والسٌاسٌة للبلد ، إضافة إلى الظروؾ األخبللٌة والثمافٌة التً لد تعتبر الطبلق 
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من مهمة الباحث فً إٌجاد أسباب واضحة لهذه الظاهرة ، باإلضافة إلى ذلن فإن  أمرا عادٌا مما ٌصعب

الظاهرة االجتماعٌة بشرٌة ال تشبه الظواهر الطبٌعٌة ألنها متصلة بحٌاة اإلنسان ووعٌه ، وما هو متصل 

نفس  بهما ال ٌمكن أن ٌخضع للبحث العلمً ، وال لمبدأ الحتمٌة الذي ٌمول أن نفس األسباب تإدي إلى

النتابج ألن اإلنسان ٌملن حرٌة اإلرادة فً التصرؾ وال تتحكم فٌه مثل تلن الحتمٌة التً تحكم الظواهر 

المادٌة ، فالزوج مثبل فً استطاعته أال ٌطلك زوجته بالرؼم من حضور األسباب المهٌؤة للطبلق ، وإذا 

ل من خانته زوجته لتلها ، وهذا ما لتل مثبل شخص زوجته ألنها خانته ، فإننا ال نستطٌع أن نجزم أن ك

الذي أكد أن سبب تخلؾ العلوم االجتماعٌة ممارنة بالعلوم  "مٌشال فوكو"أكده الفٌلسوؾ الفرنسً 

الطبٌعٌة ٌعود إلى كونها تدرس موضوعا حٌا ٌخضع لئلرادة والمصد والوعً ، ضؾ إلى ذلن أن 

د ، وما هو خاص ال ٌمكن دراسته دراسة الظواهر االجتماعٌة ظواهر خاصة ، أي أنها تتعلك بالفر

موضوعٌة ، حٌث تمول إحدى الباحثات : "إن العلماء االجتماعٌٌن ٌهدفون إلى ؼاٌة ؼرٌبة ، فهم 

ٌرٌدون أن ٌكونوا موضوعٌٌن فً مجال ٌمثل الجانب الذاتً من الحٌاة " ، كما أن الظواهر االجتماعٌة 

ذا جاز لنا مثبل إحصاء المنحرفٌن أو المحافظٌن فإنه من لابلة للوصؾ الكٌفً ال للتمدٌر الكمً ، فإ

: " إن الظواهر المعمدة  "جون ستٌوارت مل"العسٌر جدا ضبط ممدار االنحراؾ ولوة العمٌدة حٌث ٌمول 

والنتابج التً ترجع إلى علل وأسباب متداخلة ومركبة ، ال تصلح أن تكون موضوعا حمٌمٌا لبلستمراء 

مبلحظة والتجربة " إضافة إلى أنه ال ٌمكن لعالم االجتماع أن ٌكون موضوعٌا فً العلمً المبنً على ال

دراسته للظواهر االجتماعٌة ألن بحثها ٌدور حول اإلنسان والمجتمع بالتالً فهً تتؤثر بآراء الباحث 

جون "وأفكاره ومٌوله وأحكامه المسبمة مما ٌجعلها دراسة ذاتٌة متحٌزة فالدة للمصدالٌة ، حٌث ٌذهب 

أن العبللة بٌن الذات والموضوع فً العلوم االجتماعٌة تشكل عابما أمام هذه األخٌرة لتحمٌك  "بٌاجً

نتابج موضوعٌة ذلن أن الحدود بٌنهما لٌست واضحة ، كما أن الباحث ال ٌستطٌع االستمبلل عن 

: "  "جون بٌاجً" الظواهر ، إذ ٌموم بوعً أو بدون وعً بإسماط معارفه وأفكاره علٌها ، حٌث ٌمول

تكمن الوضعٌة االبستٌمولوجٌة فً علوم اإلنسان فً كون اإلنسان ذاتا وموضوعا ، فالعالم ال ٌكون أبدا 

عالما معزوال ، بل هو ملتزم بشكل ما بمولؾ فلسفً أو إٌدٌولوجً " .                                     

   النمد :

دراسة هذه الظواهر  لكنعوبات وعوابك أثناء دراسته وبحثه أن عالم االجتماع تواجهه عدة ص صحٌح 

لد تطورت وتمدمت تمدما ملموسا ، فهذه الظواهر أصبحت محكومة بضوابط ٌصب فٌها الفرد سلوكه 

وال ٌملن الحرٌة فً الخروج عنها بدلٌل ما ٌشعر به من إكراه عند محاولته العصٌان ، أما اعتبار 

كرة مإلتة ألن الحكم على طبٌعة الظاهرة ٌتولؾ بالخصوص على الطرٌمة الظواهر االجتماعٌة معمدة فف

 المصطنعة فً البحث والتً لد تكون ؼٌر مبلبمة على اإلطبلق .  
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 المولؾ الثانً :

ٌرى أنصار المولؾ الثانً أنه ٌمكن إخضاع الظاهرة االجتماعٌة للدراسة العلمٌة بمعنى                  

والفٌلسوؾ الفرنسً  "ابن خلدون"التجرٌبً علٌها وأهم هإالء الفبلسفة نجد العبلمة ٌمكن تطبٌك المنهج 

ولد برروا مولفهم بالحجج التالٌة : ، "اٌمٌل دوركاٌم"، ومواطنه  "أوؼست كونت"  

أنه ٌمكن دراسة الظواهر االجتماعٌة دراسة علمٌة ، وكان المبدأ األول الذي وضعه  "دوركاٌم"فمد أكد  

لعلم االجتماع : " فلندرس الحمابك والولابع االجتماعٌة باعتبارها أشٌاء " ، وكان ٌعنً بذلن أنه ٌمكن 

لطبٌعة ، ولد لام تحلٌل الحٌاة االجتماعٌة بالطرٌمة الصارمة نفسها التً نحلل بها األشٌاء واألحداث فً ا

فً كتابه لواعد المنهج فً علم االجتماع بتحدٌد خصابص الظواهر االجتماعٌة والتً تمنحها صفة 

الخارجٌة : أي أنها توجد خارج شعور وإرادة األفراد ، أي أنهم فً سلوكهم  -,الموضوعٌة وهً : 

ا ، فالعمابد والطموس الدٌنٌة لها ممٌدون بجملة من األعراؾ والتمالٌد والعادات هٌبت لهم لبل أن ٌولدو

وجود خارجً بالنسبة إلى المإمن فهو ٌجدها تامة التكوٌن منذ والدته ، أي أن هذه الظواهر تتجه من 

العمومٌة : فالظاهرة االجتماعٌة ظاهرة عامة ٌشترن  -2الجماعة إلى األفراد ولٌس العكس ، إضافة إلى 

بالضمٌر  "دوركاٌم" ها ال تستثنً أي مكان ، وتتمثل فٌما ٌسمٌهفٌها جمٌع األفراد سواء بسواء ، كما أن

الجمعً ، فاللؽة مثبل التً تعتبر أداة لتبادل األفكار بٌن األفراد تفمد وظٌفتها بالنسبة للحٌاة المنعزلة عن 

ة المهرٌة واإللزامٌة : إذ تتصؾ أٌضا بطابع اإلكراه واإللزام فهً لو -4الناس ، وزٌادة على ذلن نجد 

آمرة لاهرة تفرض نفسها على الفرد أراد ذلن أم كره ومن ٌنحرؾ عن هذه الظواهر ٌتعرض للعموبة ، 

كما ٌحدث فً الجرٌمة مثبل ، والرفض االجتماعً كما فً حالة السلون ؼٌر الممبول ، وفً ذلن ٌمول 

ولست مضطرا إلى : " لست مجبرا على استخدام اللؽة الفرنسٌة كؤداة للتخاطب مع وطنً ،  "دوركاٌم"

استخدام النمود الرسمٌة ولكنً ال أستطٌع إال أن أتكلم هذه اللؽة ، وإال أن أستخدم هذه النمود ولو حاولت 

الحركٌة والتؽٌر : لٌست الحادثة - 3التخلص من هذه الضرورة لباءت محاولتً بالفشل " ، كذلن نجد 

ومتحولة ، بحكم تؤثرها الشدٌد بتؽٌر األفراد  االجتماعٌة حادثة سكونٌة ثابتة وإنما هً والعة متحركة

حادثة تارٌخٌة ، فالعادات والمعتمدات -5والظروؾ المنتجة لها ، وأخٌرا تمتاز الظاهرة االجتماعٌة بؤنها 

التً ٌتناللها النشا عن األجداد هً ولابع اجتماعٌة وأساس التراث التارٌخً ، من خبلل هذه الخصابص 

ٌار تماس به الولابع االجتماعٌة هو المهر ، الذي ٌجعلها منفصلة عن األفراد أن خٌر مع دوركاٌمٌرى 

 بالتالً لابلة للدراسة الموضوعٌة حٌث ٌمول : " ٌجب دراسة الظواهر االجتماعٌة بوصفها أشٌاء " ،
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حول االنتحار الذي ٌمول أن  "دوركاٌم"ومن جملة الموانٌن التً توصل إلٌها علماء االجتماع لانون  

المٌل إلى االنتحار ٌزداد مع للة الروابط التً تربط الفرد بالمجتمع ، حٌث رسم المبلمح الربٌسٌة ألربعة 

االنتحار األنانً : ٌمع عندما ٌعانً الفرد من العزلة أو عندما تنمطع عبللاته مع  -,أنواع من االنتحار : 

اعً وعدم االستمرار االجتماعً " مثبل انتحار الضٌاع : ناجم عن ؼٌاب التنظٌم االجتم -2المجموعة ، 

االنتحار اإلٌثاري : وٌتخذ  -4فً حاالت الخلل االلتصادي أو المعاناة الشخصٌة عند الطبلق " ، 

االنتحار فً هذه الحالة طابع التضحٌة من أجل المصلحة العلٌا ، وٌمكن اعتبار االستشهادٌٌن اإلسبلمٌٌن 

االنتحار المدري : ٌحدث عندما  -3ذج من هذا االنتحار اإلٌثاري ، ، وطٌاري الكامٌكازي الٌابانٌٌن نما

ٌكون الفرد تحت وطؤة التنظٌم االجتماعً الماهر ، وفً هذه الحالة ٌفضً لمع الفرد إلى حالة من العجز 

دفعا لوٌا للدراسات االجتماعٌة وسماه أول  "أوؼست كونت"الكامل أمام المدر والمجتمع ، ولد أعطى 

فٌزٌاء االجتماعٌة وجعل هدفه اكتشاؾ الموانٌن الطبٌعٌة الثابتة التً تخضع لها الظواهر األمر ال

االجتماعٌة ، إذ جعل علم االجتماع تاجا للعلوم وأبعده عن الدراسات المٌتافٌزٌمٌة ، حٌث ٌمول : " وإننً 

وعٌة على أن ٌنظر إلى أعنً بالفٌزٌاء االجتماعٌة العلم الذي تكون دراسة الظواهر االجتماعٌة فٌه موض

 هذه الظواهر بنفس الروح التً ٌنظر بها إلى الظواهر الفلكٌة أو الطبٌعٌة ...." . 

 

 النمد :

 

أن تحدٌد خصابص الظاهرة االجتماعٌة سمح بالتمدم واالنفبلت تدرٌجٌا من مجال الفلسفة  صحٌح 

أنصار هذا المولؾ بالؽوا فً عدم تمٌٌزهم  لكنوالتصورات المٌتافٌزٌمٌة إلى مجال العلم والموضوعٌة ، 

بٌن الظواهر الطبٌعٌة الفٌزٌابٌة وبٌن الظواهر االجتماعٌة ألن الظواهر األولى مادة جامدة أما الثانٌة 

نمول أن الظواهر االجتماعٌة  "دوركاٌم"فهً إنسانٌة حٌة متؽٌرة ، وبالنسبة إلى الخصابص التً ذكرها 

ة ألن المجتمعات البشرٌة عبر تارٌخها تؤثرت بمبادرات األفراد الممٌزٌن لٌست دابما لهرٌة وإلزامٌ

 كاألبطال والمادة الكبار والمصلحٌن الذٌن تحدوا مجتمعاتهم الجامدة المتخلفة .  
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   التركٌب :

 

إن للظواهر االجتماعٌة طبٌعة خاصة تتطلب دراستها باالستعانة بمنهج خاص لرٌب من المنهج 

م االجتماع ما ٌزال علما فً طور التكوٌن رؼم ما حممه من نجاح وال شن أن نضج التفكٌر التجرٌبً فعل

فً المجال االجتماعً خاصة واإلنسانً عامة سوؾ ٌعمل على ازدهار علم االجتماع وتفادي العوابك 

المرالبة وما ٌبرر هذا أن علماء االجتماع طوروا مناهج عدٌدة تتبلءم مع طبٌعة هذه الظواهر منها منهج 

 واإلحصاء والممارنة .  

 

      

     خاتمة :

نستنتج فً األخٌر أن علم االجتماع بالرؼم مما تنطوي علٌه موضوعاته من صعوبات                     

جمة لد نجح إلى حد ما فً اتخاذ سمة العلوم األخرى ، فطبٌعة المسابل االجتماعٌة أوحت للدارسٌن 

حاولوا االستفادة من منهج العلوم التجرٌبٌة كما التزموا ببعض طرق البحث بتنوٌع أسالٌب البحث ف

الخاصة بهم فمد توحً ظاهرة اجتماعٌة ما بؤن تدرس من الناحٌة التارٌخٌة ولد تستجٌب ظاهرة أخرى 

: " إن للعلوم اإلنسانٌة الحك فً أن تبنً منهجها  "ولٌهم دٌلتاي"لئلحصاء . ٌمول الفٌلسوؾ األلمانً 

فسها انطبللا من موضوعها " .بن  
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 هل ٌمكن دراسة الظاهرة النفسٌة دراسة علمٌة ؟

    طرح المشكلة : ممدمة :

تهتم العلوم اإلنسانٌة بدراسة الوالع اإلنسانً وحوادثه المختلفة من عدة نواحً وهً                  

هذا األخٌر الذي ٌعرؾ أنه الدراسة العلمٌة لنشاط وعلم النفس تشمل علم التارٌخ ، وعلم االجتماع ، 

النفس وأحوالها وصفاتها الذاتٌة ، وذلن بهدؾ فهم سلون اإلنسان وتفسٌره والتنبإ به والتحكم فٌه ولد 

حاول العلماء والباحثون تطبٌك المنهج التجرٌبً على الظاهرة النفسٌة لكنهم واجهوا جملة من الصعوبات 

جدال بٌنهم فاعتبر البعض أنه ٌمكن تطبٌك المنهج التجرٌبً على الظاهرة ، من هنا ظهر خبلؾ و

هل ٌمكن إخضاع : النفسٌة ، واعتبر البعض اآلخر أن ذلن ؼٌر ممكن ، ومن هنا ٌمكننا أن نتساءل 

 الظاهرة النفسٌة للمنهج التجرٌبً ؟ 

   محاولة حل المشكلة : المولؾ األول : 

ر النزعة الكبلسٌكٌة فً علم النفس أنه ال ٌمكن إخضاع الظواهر النفسٌة ٌرى أنصا                    

إلى الدراسة العلمٌة وذلن نظرا لوجود عوابك و صعوبات تجعل من تطبٌك التجربة علٌها أمرا صعبا 

"جان بٌاجٌه"، ولد برروا مولفهم بالحجج والسوٌسري ه " ، ٌمونتانٌومن بٌن هإالء العالم الفرنسً" 

:التالٌة   

فالحادثة النفسٌة هً حادثة داخلٌة ال ٌدركها مباشرة سوى صاحبها أي أنها حوادث باطنٌة ، ٌعانٌها  

الشخص ذاته من الداخل ، إذ ال ٌمكن للؽٌر أن ٌطلع علٌها لهذا فهً شخصٌة وذاتٌة ألن الظاهرة التً 

وذكرٌاته الخاصة به  ٌعٌشها إنسان ال ٌمكن أن ٌعٌشها إنسان آخر ، فكل شخص له تجاربه وأفكاره

ال أحد ٌعرؾ هل أنت جبان أو طاؼٌة إال أنت ، "  ه"مونتانٌٌ"ٌمول والتً تمٌزه عن ؼٌره من الناس ، 

فاآلخرون ال ٌرونن أبدا "، باإلضافة إلى هذا فإن الحادثة النفسٌة معنوٌة وروحٌة ، ال تشؽل مكانا محددا 

للشعور ، ال محل لبلنتباه وال حجم للتذكر، إنها سٌل ال كما هو الشؤن فً الظواهر الطبٌعٌة فبل مكان 

ٌنمطع عن الحركة والدٌمومة ، فلو طبمنا المنهج التجرٌبً علٌها لمضٌنا على دٌمومتها ودرسناها كماض 

ال كحاضر ، إضافة إلى هذا فإنها ظاهرة شدٌدة التداخل واالختبلط ٌشتبن فٌها اإلدران مع اإلحساس 

واالنتباه مع اإلرادة ...اخ ، ضؾ إلى ذلن أنها ظاهرة فرٌدة من نوعها ال تمبل والذكاء مع الخٌال 

التكرار ، كما توصؾ أٌضا بؤنها كٌفٌة ٌمكن وصفها باللؽة فمط ، وال ٌمكن لٌاسها ، فالعواطؾ واألفراح 

، وهً  واألحزان مشاعر تتمٌز بالكٌؾ ال تمبل الكم أو المٌاس ، وما ال ٌماس لٌس فٌه من العلم  شًء

 حالة متؽٌرة ال تعرؾ السكون بٌن الملك والفرح والحزن والتفاإل والتشاإم .....اخ .
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 النمد :

أن هذه العوابك موجودة فعبل فً الظاهرة النفسٌة والتً تجعل الدراسة التجرٌبٌة صعبة المنال  صحٌح

لى الظاهرة النفسٌة وكؤنها أنصار هذا االتجاه لد بالؽوا فً التعصب للمنهج التجرٌبً وفً النظر إ لكن

ظاهرة مادٌة متجاهلٌن خصوصٌتها وذلن ألنهم أرادوا أن ٌمٌسوا علمٌة علم النفس بممٌاس وضع أصبل 

 لمٌاس علمٌة العلوم الطبٌعٌة .

   

 المولؾ الثانً :

رٌبٌة ٌرى أنصار المولؾ الثانً أنه ٌمكن دراسة دراسة الظواهر النفسٌة دراسة علمٌة تج                

من خبلل مراعاة طبٌعة هذه الظواهر وتجاوز العوابك والصعوبات التً تعترضها ، وأهم هإالء نجد 

ولد  ، "جون واطسون"وأٌضا عالم النفس األمرٌكً ،  "ولٌام فونت"الفٌلسوؾ وعالم النفس األلمانً 

 برروا مولفهم بالحجج التالٌة :

 لٌبزجفً ألمانٌا فً جامعة معمل فونت جرٌبً فمد أنشؤ مإسس علم النفس الت "ولٌام فونت"حٌث ٌعتبر  

م ، واعتبر هذا التارٌخ بداٌة اعتبار 171,األلمانٌة إلجراء تجارب علمٌة على أشخاص حمٌمٌٌن سنة 

المدرسة البنابٌة فً علم النفس معتمدا على طرٌمة االستبطان أو  "فونت"علم النفس علما ، فمد أسس 

نفسه ، ومن أهم المدارس كبلت وكشؾ الخبرات الشعورٌة للفرد عن طرٌك الفرد التؤمل الذاتً لحل المش

استكشاؾ مجال البلشعور " النفسٌة نجد مدرسة التحلٌل النفسً التً تمثل منهجا فً علم النفس أساسه 

وهو طبٌب متخصص فً األمراض العصبٌة ،  "سٌؽموند فروٌد"البلوعً " ، ابتدعه العالم النمساوي 

ونمصد به المٌول الهو : "  -5حٌث ٌرى أن هنان ثبلثة مستوٌات ربٌسٌة للجهاز النفسً هً : 

ٌمثل المٌم األخبللٌة واالجتماعٌة والدٌنٌة التً تكبح مطالب  األنا األعلى : " -0والرؼبات واألهواء ، 

وعً ، ووظٌفته التوفٌك بٌن الهو واألنا األعلى ، تتفاعل هذه ٌمثل الشعور أو الاألنا : "  -3الهو ، 

المستوٌات الثبلثة فٌما بٌنها لتكون محصلة السلون اإلنسانً ، والكتشاؾ الرؼبات المكبوتة فً 

إلى تفسٌر األحبلم وتؤوٌل زالت اللسان والنسٌان ورسوم األطفال وؼٌرها من  "فروٌد"البلشعور عمد 

التً ركزت على المدرسة السلوكٌة الذي أنشؤ  "واطسون"مهملة من لبل ، ثم جاء السلوكات التً كانت 

دراسة السلون الخارجً لؤلشخاص وردود أفعالهم بدال من دراسة الحالة الذهنٌة الداخلٌة لهإالء 

 األشخاص ، فمن وجهة نظره أن تحلٌل السلون ورد الفعل هو األسلوب الموضوعً الوحٌد والطرٌمة 
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دفعا لوٌا للدراسات النفسٌة  "جون واطسون"المثلى للنفاذ بداخل تصرفات البشر و إدراكها ، فمد أعطى 

وفهم النفس اإلنسانٌة انطبللا من دراسة األفعال السلوكٌة التً ٌموم بها اإلنسان كاستجابات شرطٌة 

االنصراؾ عن لمنبهات ومإثرات خارجٌة ، حٌث ٌمول : " السٌكولوجٌا هً علم السلون ٌعنً 

م" ، ولد استفاد  1,2,االستبطان واالستؽناء عنه ، بل االستؽناء عن كل علم النفس الذي ظهر حتى عام 

حول المنعكس الشرطً حٌث كان ٌمدم الطعام  "إٌفان بافلوؾ"من تجارب العالم الروسً  "واطسون"

الحظ أن لرع الجرس وحده لكلب ثم ٌمرع فً الولت نفسه جرسا وبعد تكرار هذه التجربة عدة مرات 

هذه حول المنعكس الشرطً  "بافلوؾ"كاؾ الستثارة سٌبلن اللعاب عند الكلب ، ولد ساعدت تجارب 

تجربة ألبرت الصؽٌر التً لام بها مثال ذلن : على فهم كل عملٌات التعلم من عادة وتذكر وإدران ....، 

بوضع فؤر أبٌض على ممربة من  "راٌنرواطسون و "، فمد لام "روزالً راٌنر" " ومساعدتهواطسون"

طفل صؽٌر ٌدعً ألبرت ٌبلػ من العمر أحد عشر شهرا ، وببراءة وتلمابٌة مد الصؽٌر ٌده ٌتحسس 

تعلٌماته بإحداث صوت مزعج خلؾ الطفل  "واطسون"الحٌوان الصؽٌر الناصع البٌاض ، عندبذ أصدر 

من خبلل لرع لضٌبٌن حدٌدٌٌن ، جعل الطفل ٌصرخ فزعا ورهبة ...وتكررت التجربة عدة مرات 

ٌصدر الصوت المزعج المفاجا فٌإدي إلى "ألبرت" ...وفً كل مرة ٌوضع الفؤر األبٌض لرٌبا من 

ضع الفؤر لرٌبا من الطفل ولكن بدون إحداث فزع الطفل ، ثم جاءت الخطوة الثانٌة من التجربة وذلن بو

ذلن الصوت المزعج ...فماذا كانت النتٌجة ؟ ، لمد ظل الطفل ٌصرخ بشدة فً كل مرة ٌرى فٌها الفؤر 

األبٌض ، والشٌا الؽرٌب أنه لد حدث للطفل ما ٌسمى بظاهرة التعمٌم فمد أصبح ٌخاؾ وٌفزع من أي 

البٌض ، مثل المطط واألرانب ومن الكبلب ذات الفراء االبٌض شٌا ٌشبه من بعٌد أو لرٌب ذلن الفؤر ا

، ونبلحظ أن ظاهرة التعمٌم تلن تحدث فً الكثٌر من الحاالت ، فاألب الماسً المتشدد الذي ٌضرب ابنه 

باستمرار ، تتسبب معاملته هذه فً خوؾ االبن الشدٌد لٌس من األب فمط وإنما من صورة ذات سلطة 

تثبت أن المخاوؾ  "واطسون"رسة أو العمل ، إن التجربة البسٌطة التً لام بها ونفوذ سواء فً المد

المرضٌة والملك النفسً الشدٌد هما عادات أو سلوكات خاطبة مكتسبة نتٌجة تكرار التعرض لمولؾ 

مفزع أو مإلم ، فتعرض الطفل ألبرت للفؤر األبٌض " المثٌر الطبٌعً " لم تسبب له أي انفعاالت 

بداٌة األمر ولكن التران ظهور الفؤر األبٌض بإحداث صوت مخٌؾ " المثٌر الشرطً " أدى مزعجة فً 

إلى إثارة مخاوؾ الطفل وصراخه " االستجابة " ، إن هذه التجربة تعنً إمكان إحداث خلل نفسً 

علم النفس  واضطراب سلوكً بصورة تجرٌبٌة وبالتالً إمكانٌة عبلجه وإزالة أعراضه طبما لمواعد

فإن علٌنا أن نحدث الترانا وارتباطا جدٌدا  "ألبرت"أٌضا ولكً نعالج حالة مثل حالة عالج السلوكً وال

بدال من  "ألبرت"بٌن ظهور الفؤر األبٌض ، وبٌن مثٌر شرطً آخر ٌحمك السعادة والسرور فً نفس 
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ى أو لعبة ذلن الصوت المزعج المخٌؾ ، كؤن نمرن بٌن ظهور الفؤر األبٌض وتمدٌم لطعة من الحلو

الدعم أو التشجٌع " . ٌحبها الطفل ، أي تمدٌم ما ٌسمى بالتعزٌز اإلٌجابً "   

 

 النمد :

  

ورؼم األعمال الجبارة  لكن أن علم النفس تجاوز الكثٌر من الصعوبات التً كانت تعوله وتعطله صحٌح

التً لام بها علماء النفس فإنه ال ؼنى للباحث الموضوعً من التعرؾ على الوجه الباطنً للحادثة 

النفسٌة إذا أراد إكمال معرفته ، ألن الحادثة النفسٌة فً أساسها باطنٌة ، كما أن اعتبار الحوادث النفسٌة 

ٌة .    موضوعا لمعرفة علمٌة بصورة مطلمة ٌإدي بنا إلى إزالة طبٌعتها اإلنسان  

 التركٌب :

  

كتركٌب بٌن المولفٌن ٌمكن المول أن الحوادث النفسٌة ٌمكن أن تكون موضوعا للدراسة العلمٌة مع 

مراعاة خصوصٌاتها ، ألن للظاهرة النفسٌة خصابصها مثلما للظاهرة الحٌة أو الجامدة خصابصها ، 

نوع خاص إذ ٌبحث عن الوسابل  وهذا ٌمتضً اختبلفا فً المنهج من هنا أصبح علم النفس علما من

 العلمٌة التً تمكنه من فهم نشاط النفس وأحوالها وصفاتها الذاتٌة .

 حل المشكلة : خاتمة :

 

نستنتج فً األخٌر أن الدراسة التجرٌبٌة على الظاهرة النفسٌة إتضحت معالمها فً الفترة                  

المعاصرة كنتٌجة للبحوث التً لام بها علماء النفس وكذا المدارس التً انبثمت عنها كعلم النفس السلوكً 

ة فً هذا المجال ، وعلم النفس التحلٌلً ، إال أن إدران الموضوعٌة بات أكبر هاجس ٌواجه الذات الباحث

.                                وعلٌه مازالت األبحاث جارٌة لبلرتماء بعلم النفس إلى مصاؾ العلوم الطبٌعٌة 

                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 



gg 

  أستاذ الفلسفة صوالحي  :  insta+youtube+pag/fc                            بالتــــوفيــــق لـــكـــل الـــتــــالمــــيــــذ

 64 

 أستـــــــــــــــــاذ الفــــــــــــــلسفــــــــــــــة صــــــــــــوالحــــــــــــــــــــــــــــً

 

 

 هل ٌمكن دراسة الظواهر اإلنسانٌة دراسة علمٌة تجرٌبٌة ؟

   طرح المشكلة : ممدمة :

 

إن تمدم العلم واستمبلله عن الفلسفة نمى فكرة وضع علوم إنسانٌة موازٌة لعلوم الطبٌعة أي                 

أكبر لدر دراسة الظواهر اإلنسانٌة بطرق عمبلنٌة تتخذ من المنهج العلمً نموذجا لها وذلن بهدؾ تحمٌك 

من الموضوعٌة ، ونمصد بالعلوم اإلنسانٌة العلوم التً تدرس اإلنسان من خبلل أبعاده الثبلث ، حٌث 

تدرسه من حٌث أنه ٌعٌش فً مجتمع وٌختص به علم االجتماع ، وكذلن تدرسه من حٌث أن له ماض 

لكن تحمٌك وٌختص به علم التارٌخ ، كما ٌختص علم النفس بدراسة نشاطات وأحوال النفس ، 

الموضوعٌة فً العلوم اإلنسانٌة وإمكانٌة إخضاعها للمنهج التجرٌبً كان محل خبلؾ وجدال بٌن 

الفبلسفة والباحثٌن حٌث أن هنان من ٌرى أن الموضوعٌة متعذرة فً الحوادث اإلنسانٌة بٌنما ٌرى 

 :     ح اإلشكال التالًالبعض اآلخر أن الدراسة العلمٌة ممكنة على هذه الحوادث ، من هنا ٌمكننا طر

هل ٌمكن دراسة علمٌة تجرٌبٌة أم أنها تواجه الكثٌر من الصعوبات والعوائك التً تمنع وصولها إلى 

 لوانٌن علمٌة ؟

                                                                                               

   محاولة حل المشكلة : المولؾ األول : 

 

ٌرى أنصار المولؾ األول أن الظواهر اإلنسانٌة ٌتعذر دراستها دراسة علمٌة تجرٌبٌة                  

وال ٌمكن تحمٌك الموضوعٌة فٌها نظرا لعدة صعوبات وعوابك تتعلك بطبٌعة الموضوع المنهج ومن 

"     جان بٌاجً "لم السوٌسريوالعا "دمحم عابد الجابري"أنصار هذا المولؾ المفكر المؽربً المعاصر 

لد برروا مولفهم بالحجج التالٌة :و    

هنان عدة عوابك تثبت تعذر الدراسة العلمٌة الموضوعٌة فً الظواهر اإلنسانٌة عند محاولة العلماء  

 تطبٌك المنهج التجرٌبً منها العوابك المتعلمة بالحادثة التارٌخٌة ، فهذه الحادثة فرٌدة من نوعها أي أنها
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ال تحدث إال مرة واحدة ، األمر الذي ٌجعل وضع الموانٌن أمرا مستحٌبل ، فهً ال تخضع للحتمٌة التً 

 تمتضً أن نفس األسباب تإدي إلى نفس النتابج كما أن الحادثة التارٌخٌة ٌتعذر مبلحظتها مبلحظة 

 

المبلحظة المباشرة ، مباشرة وهذا على خبلؾ الحادثة العلمٌة فً الظواهر الطبٌعٌة فإنها تمع تحت 

فالمإرخ ال ٌبلحظ إال أثر الحوادث التارٌخٌة ألن التارٌخ كما لٌل معرفة باآلثار ولكن اآلثار كثٌرا ما 

تكون ؼٌر كافٌة أو مشوهة " مؽلوطة " بالتالً تكون المبلحظة ؼٌر دلٌمة وؼٌر علمٌة ، كما أنه ٌتعذر 

ن تعاد مرة جدٌدة بطرق اصطناعٌة وبالتالً انعدام إجراء التجارب على الماضً أي أنها ؼٌر لابلة أل

أداة التحمك من الحوادث ، وهو ما ٌجعل المإرخ بعٌدا عن إمكانٌة وضع لوانٌن عامة ، إضافة إلى 

انفبلت الحادثة التارٌخٌة من الدراسة الموضوعٌة النزٌهة فالمإرخ إنسان ٌنتسب إلى عصر معٌن 

أن ٌكون موضوعٌا حٌث تتدخل المٌول والعواطؾ عابما أمامه  ومجتمع فهو ال ٌستطٌع رؼم اجتهاده

" إن من أهم شروط الموضوعٌة هو أن تكون أحكامنا نابعة من الوالع كما  "دمحم عابد الجابري"ٌمول 

هو ، وأن ٌكون الوالع مستمل عن ذاتٌتنا ، ولكً تكون الدراسة موضوعٌة ٌجب أن ٌتوفر فٌها االتفاق 

بٌن مختلؾ المبلحظٌن على نفس الحكم ....ولكن هذه الشروط ال تتوفر فً الظاهرة اإلنسانٌة عند 

حث فٌها " ، إضافة إلى عوابك الظواهر االجتماعٌة التً ال ٌمكن التعامل معها كؤشٌاء بمثل ما محاولة الب

ٌتعامل علماء الطبٌعة مع الظواهر المادٌة ، وذلن لوجود عدة صعوبات أهمها أن الظاهرة االجتماعٌة 

راد " التتابع " ظاهرة واعٌة ٌتدخل فٌها عنصر الوعً واإلرادة والمصد وهً ال تتكرر وال تخضع لئلط

، وهً ظاهرة مركبة تتداخل فٌها أبعاد اإلنسان المختلفة ، فمنها النفسٌة والفكرٌة والسٌاسٌة والدٌنٌة 

وااللتصادٌة وحتى البٌولوجٌة والبٌبٌة ، كما أن الظاهرة االجتماعٌة ال تشبه األشٌاء " الظواهر الطبٌعٌة 

ال ٌمكن أن ٌخضع للبحث العلمً ، ألن اإلنسان ٌملن " ألنها متصلة بحٌاة اإلنسان وما هو متصل به 

حرٌة اإلرادة فً التصرؾ وال تتحكم فٌه مثل تلن الحتمٌة التً تحكم الظواهر المادٌة ، إضافة إلى أنه ال 

ٌمكن لعالم االجتماع أن ٌكون موضوعٌا فً دراسته للظواهر االجتماعٌة ألن بحثها ٌدور حول اإلنسان 

هً تتؤثر بآراء الباحث وأفكاره ومٌوله وأحكامه المسبمة مما ٌجعلها دراسة متحٌزة والمجتمع بالتالً ف

وذاتٌة فالدة للمصدالٌة ، وأخٌرا هنان الصعوبات المتعلمة بالحوادث النفسٌة التً تواجه بدورها مشاكل 

هر روحٌة كثٌرة عند محاولة دراستها دراسة علمٌة ، وذلن لطبٌعة هذه الظواهر التً تتمٌز بؤنها ظوا

معنوٌة ، وهً متؽٌرة ال تعرؾ الثبات مما ٌصعب مبلحظتها ، وأنها كٌفٌة ٌمكن وصفها فمط عن طرٌك 

اللؽة وال ٌمكن لٌاسها وال تمدٌرها تمدٌرا كمٌا إضافة إلى أنها ظواهر داخلٌة ال ٌدركها سوى صاحبها 

ث فً الظاهرة اإلنسانٌة النفسٌة ، فٌؽٌر الذي ٌعٌشها ، وأنها شدٌدة التداخل والتعمٌد ، كما لد ٌإثر الباح
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      من طبٌعتها وٌفهمها فهما خاصا ، مما ٌجعل النتابج تختلؾ من باحث آلخر وٌجعل إمكانٌة التعمٌم 

متعذرة .                                                          

  

  النمد :

نسانٌة والتً تجعل الدراسة التجرٌبٌة صعبة المنال أن هذه العوابك موجودة فعبل فً الحوادث اإل صحٌح

أنصار هذا االتجاه لد بالؽوا فً التعصب للمنهج التجرٌبً وفً النظر إلى التارٌخ وكؤنه ظاهرة  لكن

مادٌة متجاهلٌن خصوصٌته ، فالمنهج التجرٌبً مرن فً حمٌمته وٌمكن تكٌٌفه حسب خصوصٌة 

ة ٌمكن استبدالها بالمبلحظة ؼٌر المباشرة ، كما أنه ال ٌمكن الظواهر المدروسة ، فالمبلحظة المباشر

إنكار الجهود الجبارة التً بذلها المإرخون فً التجرد من الذاتٌة أما بالنسبة للظواهر االجتماعٌة فٌمكن 

المول أن علم االجتماع ٌلجؤ هو اآلخر إلى التجربة ولكن باألسلوب الذي ٌتبلءم مع طبٌعة موضوعه فإذا 

التجربة المباشرة ؼٌر ممكنة فإن العالم االجتماعً ٌمتطؾ من التارٌخ حمابك اجتماعٌة وهً حمابك  كانت

ال تمل أهمٌة على الحمابك التً ٌلتمطها الفٌزٌابٌون مثبل ، وأخٌرا نمول أن صعوبة تحلٌل الحوادث 

وتخطت مرحلة المبلحظة النفسٌة تحلٌبل دلٌما لم تعد حجة على اإلخفاق ، فمد تطورت الدراسات النفسٌة 

     والوصؾ إلى مرحلة التجرٌب والمٌاس وصار باإلمكان التعبٌر عن بعض الحوادث النفسٌة بخطوط 

بٌانٌة ، كما أنها صارت مجهزة بآالت خاصة للمٌاس ومخابر شتى ....                

 المولؾ الثانً :

نسانٌة لابلة للدراسة العلمٌة التجرٌبٌة وٌمكن ٌرى أنصار المولؾ الثانً أن الظواهر اإل               

،  "إرنست رٌنان"الوصول فٌها إلى نتابج موضوعٌة ومن أنصار هذا المولؾ نجد المإرخ الفرنسً 

"  جون واطسون"وعالم النفس األمرٌكً  دوركاٌمومواطنه  "أوؼست كونت"وعالم االجتماع الفرنسً 

  بالحجج التالٌة : مولفهم ولد برروا ،  

إذ عمل العلماء على تجاوز عوابك الحوادث التارٌخٌة حٌث ٌإكد بعض العلماء والفبلسفة أن الظواهر  

التارٌخٌة ٌمكن أن تتصؾ بالعلمٌة والموضوعٌة لكن مع مراعاة طبٌعتها الخاصة المتعلمة بالماضً ، 

استعان المإرخون فً وضع أسس لتمرٌب التارٌخ من الحمابك العلمٌة ، ولد  "ابن خلدون"فمد ساهم 

بمنهج خاص ٌمترب من المنهج التجرٌبً ٌموم على  "إرنست رٌنان "المعاصرون أمثال المإرخ الفرنسً

مرحلة التحلٌل التارٌخً : ٌموم فٌها المإرخ بجمع المصادر والوثابك التً تشٌر إلى  -,مرحلتٌن : 

ادر ؼٌر اإلرادٌة " ؼٌر المباشرة التً المص -الحادثة التارٌخٌة وهً أنواع كثٌرة تلخص عادة فً فبتٌن أ
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لم ٌتدخل لصد وال نٌة فً صناعتها كاألبنٌة األثرٌة والمدرجات ، والنمود واألسلحة واألوسمة ، حٌث 

" ال وجود للتارٌخ دون وثابك وكل عصر ضاعت وثابمه  "شارل سٌنٌوبوص "ٌمول المإرخ الفرنسً

ٌة " المباشرة" : التً احتفظ الناس بها لصدا لتكون شاهدا المصادر اإلراد -2ٌظل مجهوال إلى األبد " ،   

 

علٌهم وهً إما شفهٌة كالرواٌات والمصص ، وإما كتابٌة كالمذكرات وكتب التارٌخ والسجبلت والوثابك 

الرسمٌة ، بعد ذلن ٌمارس المإرخ عملٌة والفحص والتمحٌص ألن المصادر لٌست دابما سلٌمة وٌنمسم 

النمد الخارجً : ٌتناول فٌه المإرخ المصادر من حٌث الشكل أي المظهر  -,: النمد إلى مرحلتٌن 

الخارجً ، كنوع الورق والحبر وشكل الخط ، النمد الداخلً : وٌتعلك بمضمون ومحتوى المصادر 

لٌتؤكد المإرخ من صدلها ، فٌتحمك من أن ما ورد فً المصادر ٌتماشى وعملٌة العصر الذي تنتسب إلٌه 

مرحلة التركٌب التارٌخً : إذ تنتهً عملٌة التحلٌل التارٌخً إلى نتابج جزبٌة مبعثرة لذلن  -2.ثم تؤتً 

الترتٌب  -,على المإرخ أن ٌعٌد بناء الحادثة التارٌخٌة والتؤلٌؾ بٌن أجزابها المختلفة وذلن عن طرٌك : 

الحادث الذي ٌإرخ له الزمنً : فٌرتب األحداث حسب تسلسلها الزمنً لكنه لد ٌجد فجوات وثؽرات فً 

لم تذكر المصادر عنه شٌبا لهذا ٌجب علٌه أن ٌضع فرضٌات ولكن باالبتعاد عن ذاتٌته ومٌوله ، بعد 

ذلن ٌنتمل المإرخ إلى : مرحلة تفسٌر الحوادث التارٌخٌة: وهذا بإرجاعها إلى أسبابها المختلفة : 

دث التارٌخٌة ال معنى لها إال إذا صنفها المإرخ السٌاسٌة ، وااللتصادٌة واالجتماعٌة والثمافٌة ...فالحوا

وأدخل بٌنها عبللات سببٌة ، أما تجاوز عوابك الحادثة االجتماعٌة فمد كان من خبلل جهود الفٌلسوؾ 

الذي أكد أنه ٌمكن دراسة الظواهر االجتماعٌة دراسة  "دوركاٌم"الفرنسً أوؼست كونت ومواطنه اٌمٌل 

كتابه لواعد المنهج فً علم االجتماع" بتشٌٌا " الظواهر االجتماعٌة  علمٌة موضوعٌة ، ولد لام فً

الخارجٌة : أي أنها توجد خارج شعور  -,وتحدٌد الخصابص التً تمنحها صفة الموضوعٌة وهً : 

وإرادة األفراد ، أي أنهم فً سلوكهم ممٌدون بجملة من العادات واألعراؾ والموانٌن التً هٌبت لهم لبل 

العمومٌة : فالظاهرة االجتماعٌة ظاهرة عامة ٌشترن فٌها جمٌع األفراد سواء بسواء ،  -2 أن ٌولدوا ،

بالضمٌر الجمعً ومعنى هذا أن الظاهرة االجتماعٌة بالرؼم من أن  "دوركاٌم" وتتمثل فٌما ٌسمٌه

ٌة المهر -4الفضل فً نشوءها ٌعود إلى األفراد فهً ال تنسب إلى أي واحد منهم انتسابا خاصا ، 

واإللزامٌة : إذ تتصؾ أٌضا بطابع اإلكراه واإللزام فهً لوة آمرة لاهرة تفرض نفسها على الفرد ، وفً 

لست مجبرا على استخدام اللؽة الفرنسٌة كؤداة للتخاطب مع وطنً ، ولست "  "دوركاٌم"ذلن ٌمول 

، وإال أن أستخدم هذه النمود  مضطرا إلى استخدام النمود الرسمٌة ولكنً ال أستطٌع إال أن أتكلم هذه اللؽة

الحركٌة والتؽٌر : لٌست الحادثة  -3ولو حاولت التخلص من هذه الضرورة لباءت محاولتً بالفشل " ، 
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االجتماعٌة حادثة سكونٌة ثابتة وإنما هً والعة متحركة ومتحولة ، بحكم تؤثرها الشدٌد بتؽٌر األفراد 

ة االجتماعٌة بؤنها حادثة تارٌخٌة إذ تعبر عن لحظة من والظروؾ المنتجة لها ، وأخٌرا تمتاز الظاهر

لحظات تارٌخ االجتماع اإلنسانً فالعادات والتمالٌد التً ٌتناللها النشا عن األجداد هً ولابع اجتماعٌة 

: " علم االجتماع منهج من مناهج لراءة التارٌخ " ، ومن  "مونرو"وأساس التراث التارٌخً ، ٌمول   

 

أن خٌر معٌار تماس به الولابع االجتماعٌة هو المهر ، الذي  "دوركاٌم"بص ٌرى خبلل هذه الخصا

ٌجعلها منفصلة عن األفراد بالتالً لابلة للدراسات الموضوعٌة حٌث ٌمول : " ٌجب دراسة الظواهر 

ء االجتماعٌة بوصفها أشٌاء "، وبالنسبة لتجاوز العوابك فً الحادثة النفسٌة فٌإكد بعض الباحثٌن وعلما

النفس أمثال عالم النفس األمرٌكً جون واطسون أنه ٌمكن دراسة الظواهر النفسٌة دراسة علمٌة من 

المدرسة السلوكٌة التً ركزت على دراسة  "واطسون"خبلل مراعاة طبٌعة هذه الظواهر ، فمد أنشؤ 

ٌة الداخلٌة السلون الخارجً لؤلشخاص وردود أفعالهم فً موالؾ معٌنة بدال من دراسة الحالة الذهن

لهإالء األشخاص ، فمن وجهة نظره أن تحلٌل السلون ورد الفعل هو األسلوب الموضوعً الوحٌد للنفاذ 

 "واطسون"بداخل تصرفات البشر وإدراكها ، فالسلون هو المرآة العاكسة للحادثة النفسٌة ، ولد استفاد 

حول المنعكس الشرطً حٌث كان ٌمدم الطعام لكلب ثم ٌمرع فً  "بافلوؾ"من تجارب العالم الروسً 

الولت نفسه جرسا وبعد تكرار هذه التجربة عدة مرات الحظ أن لرع الجرس وحده " أي المنبه 

هذه حول المنعكس  "بافلوؾ"المصطنع " كاؾ الستثارة سٌبلن اللعاب عند الكلب ، ولد ساعدت تجارب 

أنه ال ٌوجد أي  "واطسون"علم من عادة وتذكر وإدران ، حٌث رأى الشرطً على فهم كل عملٌات الت

شٌا ؼرٌزي ، بل ٌكتسب األطفال كل شٌا من خبلل التفاعل مع البٌبات المحٌطة بهم ، ولذا فإن 

 األبوٌن مسإوالن تماما عن تنشبة الطفل ألنهما ٌختاران البٌبة التً سٌنمو فٌها الطفل . 

 النمد : 

ال ٌجب التسلٌم بؤن  لكنٌخ لد تجاوز الكثٌر من الصعوبات التً تعوله وتعطله وال شن أن علم التار

الدراسات التارٌخٌة لد بلؽت مستوى العلوم الطبٌعٌة فً دلة النتابج بل الحادث التارٌخً حادث إنسانً ال 

هم بٌن ٌستوفً كل شروط العلم أما الحادثة االجتماعٌة فما ٌعاب على بعض علماء االجتماع عدم تمٌٌز

الظواهر الطبٌعٌة الفٌزٌابٌة وبٌن الظواهر االجتماعٌة ألن الظواهر األولى مادة جامدة أما الثانٌة فهً 

إنسانٌة حٌة متؽٌرة ، وأخٌرا ٌمكننا المول أن الحوادث النفسٌة لٌست مجرد سلون ٌرتد إلى العبللة اآللٌة 

ور لبل أن تكون سلوكا بالتالً فإن علماء التً تجمع بٌن المنبه واالستجابة ، بل هً فً جوهرها شع
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   النفس ركزوا على السلون والمبلحظة الخارجٌة وأهملوا الجانب الباطنً " الشعوري الواعً " والتً 

تعد مهمة إلبراز ما ٌشعر به اإلنسان .                                 

   التركٌب :

 

أمرا سهبل وفً متناول جمٌع الباحثٌن فً هذا المجال  إن دراسة الظواهر اإلنسانٌة دراسة علمٌة لٌس 

ولكن ذلن لٌس أمرا مستحٌبل إذا عرؾ الباحث كٌؾ ٌتجاوز تلن العوابك ، فمثبل فً علم النفس عرفت 

نظرٌات المدرسة السلوكٌة استعماال واسعا فمدمت لنا مبادئ التعلم المعروفة أشهرها التعلم بااللتران 

ستخدامات واسعة جدا فً حٌاتنا الٌومٌة مثبل فً السٌاسة من خبلل تروٌض الشرطً ، والتً عرفت ا

الجماهٌر ، وؼسٌل األدمؽة والحرب النفسٌة ، وخاصة اإلعبلنات واإلشهار للسلع المختلفة ، كما ازدادت 

معرفتنا باألصول النفسٌة للسلون اإلنسانً فزادت معرفتنا بالطفل ، ومعرفتنا بالمجانٌن لد تمدمت فً 

 حٌن أنهم كانوا ٌحرلون من لبل .  

 

 

 حل المشكلة : خاتمة :

 

نستنتج فً األخٌر أنه نظرا للتطور الذي عرفه البحث العلمً فً العصر الحالً فإنه ٌمكن              

للعلوم اإلنسانٌة أن تستوحً مناهجها من الطرق المستخدمة فً العلوم الطبٌعٌة لكن شرٌطة أن تكٌؾ 

إلنسان ذلن مع طبٌعة موضوعاتها ، فمد شكلت المعرفة العلمٌة فً هذه الحوادث مكسبا حضارٌا جعل ا

ٌصبوا إلى التعرؾ على أبعاد وجوده التارٌخً واالجتماعً والنفسً ، كما لعبت هذه العلوم دورا 

        جوهرٌا فً تحرٌر اإلنسان وتخلٌصه من بعض األوهام وتحطٌم المعتمدات الخرافٌة حول النفس 

.والعبللة مع اآلخر                                             
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 مصدر معارفنا العمل أم التجربة ؟ هل

 طرح المشكلة : ممدمة :

ٌعتبر البحث عن أساس المعرفة اإلنسانٌة من المباحث األساسٌة فً الفكر الفلسفً ألن                

اإلنسان فطر على حب االطبلع و البحث عن الحمٌمة و المعرفة الصحٌحة . لكن الفبلسفة اختلفوا حول 

مصدر المعرفة و تعددت موالفهم فرأى البعض أن مصدرها هو العمل ألنه ٌموم على مبادئ فطرٌة 

ادلة فً كل مكان و زمان ، و رأى البعض اآلخر أن مصدرها ٌرجع إلى التجربة الحسٌة التً تربطنا ص

هل المعرفة تستمد من العمل أم  الحواس ؟بالوالع المادي ، من هنا ٌمكننا طرح التساإل التالً :                                                           

    محاولة حل المشكلة : المولؾ األول :  

 رونٌهٌرى أنصار المولؾ األول و هم الفبلسفة العملٌون و أهمهم الفٌلسوؾ الفرنسً                

  " مالبرانش"و أٌضا الفرنسً  "لٌبنتز "و الفٌلسوؾ األلمانً "سبٌنوزا "و الفٌلسوؾ الهولندي دٌكارت

  التالٌة :ولد برروا مولفهم بالحجج أن المعرفة مصدرها العمل ، 

جمٌع معارفنا تستمد صدلها و ٌمٌنها من العمل ألنه ٌحتوي على مبادئ فطرٌة صادلة و بدٌهٌة ٌفكر  

بواسطتها جمٌع الناس ، وأهم هذه المبادئ مبدأ الهوٌة الذي ٌعنً الشٌا هو هو و بتعبٌر آخر ) أ هً أ ( 

أحمر فإن معنى الملم ال ٌتحول فً ذهنه إلى  فحمٌمة الشٌا ثابتة ال تتؽٌر مثال ذلن أن من ٌحكم بؤن الملم

معنى المسطرة ، و هنان أٌضا مبدأ عدم التنالض الذي ٌمول أنه من المستحٌل أن ٌتصؾ الشٌا بصفة 

وال ٌتصؾ بها فً نفس الولت كؤن نمول أحمد موجود فً المسم وفً الساحة فً نفس الولت فجمٌع 

 "رفوضة الحتوابها على التنالض ٌمول الفٌلسوؾ األلمانًالعمول تتفك على أن هذه المعرفة خاطبة و م

: " إن مبادئ العمل ضرورٌة للتفكٌر كضرورة العضبلت و األوتار العصبٌة للمشً " ،  "لٌبنتز

باإلضافة إلى هذا أنه عن طرٌك العمل ٌهتدي اإلنسان إلى اكتشاؾ خداع الحواس ، و لهذا رفض 

حظه مثبل فً الخداع البصري إذ نرى الممر بحجم المطعة النمدٌة دٌكارت الوثوق بالحواس و هذا ما نبل

" كل ما تلمٌته على أنه أوثك  دٌكارت "لكنه فً الحمٌمة أكبر بكثٌر و بشكل ال ٌمكن تصوره ، ٌمول

األشٌاء كنت تلمٌته بواسطة حواسً لكن تبٌن لً أن حواسً تخدعنً فً بعض األحٌان فملت فً نفسً 

ن لمن خدعنا و لو لمرة واحدة " ، عبلوة على هذا أن العمل ٌوصلنا إلى معارؾ من الحكمة أال نطمب
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" العمل هو أحسن األشٌاء توزٌعا بٌن الناس  "دٌكارت "صادلة و مطلمة فً كل زمان و مكان حٌث ٌمول

 ، إذ ٌعتمد كل فرد أنه أوتً منه الكفاٌة " و كذلن التجربة الحسٌة تمدم لنا مجرد انطباعات و معارؾ

نالصة و مبعثرة ، و العمل هو الذي ٌنظمها و ٌحولها إلى معرفة صادلة ، فكما أن كومة من الحجارة ال 

تشكل بٌتا وحدها فكذلن مجموع االنطباعات الحسٌة ال تعطً معرفة حمٌمٌة إذ بالمبلحظة الحسٌة نرى 

(،  ألوان 7لوان ) مثبل أن الضوء األبٌض ٌتكون من لون واحد بٌنما فً الحمٌمة ٌتكون من عدة أ

                                فمعرفتنا بحمابك األمور ال تتولؾ على الحواس بل على نشاط العمل .       

  النمد :

العمل لد ٌخطا فً لكن  صحٌح أن للعمل دورا كبٌرا فً تنظٌم المعارؾ و كشؾ خداع الحواس ،     

ما أن العمل ال ٌستمد و ال ٌبدع المعارؾ من العدم بل أحكامه نتٌجة تؤثره بالعواطؾ و المٌول ، ك

ٌستمدها من الوالع الحسً التجرٌبً ، و لو كانت المعرفة فطرٌة كما ٌدعً العملٌون لكانت واحدة لدى 

 جمٌع الناس لكن الوالع ٌثبت أنها متفاوتة بٌن البشر .  

 

    المولؾ الثانً :

 "جون لون"و  "فرنسٌس بٌكون" المذهب التجرٌبً و على رأسهمفً الممابل ٌرى أنصار              

و لد برروا أن التجربة الحسٌة هً المصدر األول و األساسً لكل أنواع المعارؾ  "دافٌد هٌوم"و 

 مولفهم بالحجج التالٌة :

 فالتعرؾ على العالم الخارجً ٌكون بفضل الحواس ، و ال وجود ألفكار فطرٌة و ال لتصورات مجردة  

فً العمل ألنه ٌولد مع اإلنسان كالصفحة البٌضاء و التجربة هً التً تكتب علٌها ما تشاء فاإلنسان فً 

أول حٌاته ال ٌعرؾ شٌبا ثم ٌبدأ فً اكتشاؾ العالم الخارجً عن طرٌك الحواس ، فالطفل مثبل ال ٌعرؾ 

ً العمل أمر ٌكذبه الوالع أن وجود أفكار فطرٌة ف "جون لون "أن النار تحرق إال بعد لمسها فمد رأى

ألن هذه األفكار لٌست موجودة لدى األطفال و ال لدى األلوام المتوحشٌن و ال لدى المجانٌن و المعتوهٌن 

حٌث ٌمول : " لو كان الناس ٌولدون و فً عمولهم أفكار فطرٌة لتساووا فً المعرفة " ، و ٌمول أٌضا " 

أن الحواس  "جون لون"أ ٌحس " ، إضافة إلى هذا ٌإكد لو سؤلت إنسان متى بدأ ٌعرؾ ألجابن متى بد

هً التً تنمل إلى الذهن االنطباعات الحسٌة المستمدة من األشٌاء و هذا ٌعنً أن إدراكنا لؤلشٌاء 

الخارجٌة متولؾ على صفاتها و كٌفٌاتها الحسٌة مثال : إدران البرتمالة الذي ٌتؤلؾ من شكلها و امتدادها 

: " ال ٌوجد شٌا فً العمل ما لم ٌكن موجودا فً  "جون لون"و طعمها حٌث ٌمول و صبلبتها و لونها 

أن أفكارنا عن  "دافٌد هٌوم"التجربة " و ٌمول أٌضا : " الشٌا ٌحس و ال ٌعمل " ، زٌادة على هذا ٌرى 
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العالم الخارجً ما هً سوى نسخة من انطباعاتنا الحسٌة ، ففكرتنا مثبل عن الدابرة أخذناها من لرص 

الشمس ، و فكرتنا عن الجبال أخذناها من شكل الجبال ...فالمعرفة تكتسب بالتدرٌج عن طرٌك االحتكان 

ى األفكار ؟ إنً " لنفرض أن النفس صفحة بٌضاء فكٌؾ تحصل عل "جون لون"بالعالم الخارجً ٌمول 

أجٌب من التجربة ، و منها تستمد منها كل معرفة                                                             

   

  

   النمد :

صحٌح أن للحواس دورا مهما فً نمل المعطٌات الحسٌة إلى العمل و أن كل معارفنا تؤتً من العالم  

فً التملٌل من فعالٌة العمل و لٌمته فً تنظٌم المعارؾ و ربطها مع  هذا المذهب بالػإال أن الخارجً 

      تحصٌل المعرفة ال ٌتحمك لوجود خلل فً المدرات العملٌة لكنبعضها ، فالحواس لد تكون سلٌمة و 

 ) الببلهة ، الضعؾ العملً (.                                                                                    

 التركٌب :

 

 إن الصراع الفلسفً و المذهبً بٌن االتجاهٌن العمبلنً و التجرٌبً دفع الفٌلسوؾ األلمانً     

إلى نهج مولؾ نمدي ٌتجاوزبه المذهبٌن منتمدا دور الحواس و العمل و مبٌنا حدودهما  "كانط اٌمانوٌل"

، فالتعرؾ على العالم الخارجً ٌبدأ من التجربة الحسٌة المتمثلة فً االنطباعات التً تنملها إلٌنا الحواس 

رتبها و نظمها و فك عن األشٌاء لكن هذه المادة المعرفٌة ال ٌكون لها معنى محدد إال إذا تدخل العمل و

تصوراته و مبادبه حٌث ٌمول " مموالت عملٌة بدون حدوس تجرٌبٌة جوفاء و حدوس تجرٌبٌة بدون 

مموالت عملٌة تظل عمٌاء "                                                                                     

  حل المشكلة : خاتمة :

 

نستنتج فً األخٌر أن مصدر المعرفة ٌعود إلى العمل و الحواس معا ، فالحواس تنمل                       

إلٌنا انطباعات مادٌة و حسٌة و تجارب و خبرات متعددة لٌتم تفسٌرها و تؤوٌلها و ترجمتها بواسطة 

بدأ الهوٌة و عدم التنالض و العمل ، فالمعرفة إذن منها ما هو فطري مرتبط بمبادئ العمل األساسٌة كم

 منها ما هو مكتسب من الوالع الملموس بواسطة الحواس الخمس . 
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 فنا هو العمل أم المنافع ؟هل أصل معار

 طرح المشكلة : ممدمة :  

ٌعتبر البحث عن أساس المعرفة من المباحث األساسٌة فً الفكر الفلسفً ألن اإلنسان فطر على         

حب االطبلع و البحث عن الحمٌمة و المعرفة الصحٌحة ، و المعرفة تعنً مجموع ما حصله اإلنسان من 

التارٌخ ، لكن الفبلسفة اختلفوا حول مصدر المعرفة و أساسها األول و تعددت أفكار و نظرٌات عبر 

موالفهم فرأى البعض أن مصدرها هو العمل ألنه ٌموم على مبادئ فطرٌة صادلة فً كل زمان و مكان 

بٌنما ٌرى فرٌك آخر أن المعرفة ترتبط بالمنفعة و نجاح األفكار فً الوالع العملً ، من هنا ٌمكننا طرح 

     هل المعرفة ترجع إلى العمل أم المنفعة ؟ : اإلشكال التالً

 محاولة حل المشكلة : المولؾ األول :  

 "ٌرى أنصار المولؾ األول و هم الفبلسفة العمبلنٌون و أهمهم الفٌلسوؾ الفرنسً                

المعرفة مصدرها العمل ،  أن "لٌبنتز"و الفٌلسوؾ األلمانً  "سبٌنوزا" و الفٌلسوؾ الهولندي "دٌكارت

و لد برروا مولفهم فجمٌع معارفنا تستمد وحدتها و ٌمٌنها من العمل فهو لوة فطرٌة لدى جمٌع الناس 

  بالحجج التالٌة :

إن جمٌع معارفنا تستمد صدلها و ٌمٌنها من العمل ألنه ٌحتوي على مبادئ فطرٌة صادلة و بدٌهٌة ٌفكر 

هذه المبادئ ٌتعذر نشاط فكرنا ، و أهم هذه المبادئ مبدأ الهوٌة الذي  بواسطتها جمٌع الناس ، إذ بدون

ٌعنً أن الشٌا هو هو ، فحمٌمة الشٌا ثابتة ال تتؽٌر و التتبدل مثال ذلن أن معنى الملم ال ٌتحول فً 

الذهن إلى معنى المسطرة ، و هنان أٌضا مبدأ عدم التنالض الذي ٌمول أنه من المستحٌل أن ٌتصؾ 

بصفة و ال ٌتصؾ بها فً نفس الولت ، كؤن نمول أحمد موجود فً المسم و فً الساحة فً نفس الشٌا 

" إن مبادئ العمل ضرورٌة للتفكٌر كضرورة العضبلت و  "لٌبنتز" الولت ٌمول الفٌلسوؾ األلمانً

ي أن األوتار العصبٌة للمشً " ، كما أنه بواسطة العمل ٌهتدي اإلنسان إلى اكتشاؾ خداع الحواس ، أ

العمل هو الموة الوحٌدة التً تمكننا من كشؾ خطؤ و خداع الحواس و لهذا رفض دٌكارت الوثوق فً 

الحواس و هذا ما نبلحظه مثبل فً الخداع البصري إذ نرى الممر بحجم المطعة النمدٌة لكنه فً الحمٌمة 

" كل ما تلمٌته على أنه أوثك األشٌاء كنت لد  "دٌكارت" أكبر بكثٌر و بشكل ال ٌمكن تصوره إذ ٌمول

تلمٌته بواسطة حواسً لكن تبٌن لً أن حواسً تخدعنً فً بعض األحٌان فملت فً نفسً من الحكمة أن 
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ال نطمبن لمن خدعنا و لو لمرة واحدة " ، كذلن فإن العمل ٌوصلنا إلى معارؾ صادلة ومطلمة فً كل 

مل هو أحسن األشٌاء توزعا بٌن الناس ، إذ ٌعتمد كل فرد أنه " الع "دٌكارت"زمان ومكان حٌث ٌمول 

أوتً منه الكفاٌة " ، باإلضافة إلى أن التجربة الحسٌة تمدم لنا مجرد إنطباعات و معارؾ نالصة و 

مبعثرة ، و العمل هو الذي ٌنظمها و ٌحولها إلى معرفة صادلة ، فكما أن كومة من الحجارة لٌست بٌتا 

نطباعات الحسٌة ال تعطً معرفة حمٌمٌة إذ بالمبلحظة الحسٌة نرى مثبل أن الضوء  فكذلن مجموع اال

   ألوان " . 7األبٌض ٌتكون من لون واحد بٌنما فً الحمٌمة ٌتكون من عدة ألوان " 

 

 :النمد 

العمل لد ٌخطا فً  لكن أن للعمل دورا كبٌرا فً تنظٌم المعارؾ و كشؾ خداع الحواس ،صحٌح      

نتٌجة تؤثره بالعواطؾ و المٌول ، كما أن العمل ال ٌبدع المعارؾ من العدم بل ٌستمدها من الوالع أحكامه 

الحسً التجرٌبً بدلٌل أننا عاجزون عن تصور األشٌاء التً لم نرها من لبل كما أن اإلنسان مفطور 

               لٌة .على حب مصلحته و منفعته مما ٌعنً من جهة أخرى أن المعرفة تكمن فً األفكار العم

 المولؾ الثانً :

ٌرى أنصار المولؾ الثانً و هم زعماء المذهب البرؼماتً و منهم عالم النفس و                 

جون "و أٌضا عالم النفس األمرٌكً  "ولٌم جٌمس"و مواطنه  "شارل بٌرس"الفٌلسوؾ األمرٌكً 

و مصالحه ، و الفابدة العملٌة الملموسة على  أن هدؾ اإلنسان فً عصرنا هذا هو تحمٌك منافعه "دٌوي

 و لد برروا مولفهم بالحجج التالٌة :أرض الوالع 

إذ أن جمٌع المعارؾ و األفكار و المعتمدات ال لٌمة لها إال إذا حممت منفعة مباشرة و ملموسة ، إن   

ع ، فالعبرة تماس بالنتابج ، الفكرة الصحٌحة هً الفكرة التً تإدي إلى النجاح و الفابدة العملٌة فً الوال

: " إن الحمٌمة تماس بمعٌار العمل المنتج ، أي أنها خطة للعمل أو مشروع  "تشارلز بٌرس" حٌث ٌمول

له ، و لٌست حمٌمة فً ذاتها " ، إذ ما لٌمة عمل ال ٌتوج بالنجاح و ما لٌمة فكرة ال ٌمكن االستفادة منها 

، ؟ مثال ذلن أنه ال لٌمة و ال فابدة من دراسة تخصص جامعً ال ٌضمن لنا منصب عمل بعد التخرج 

باإلضافة إلى أنه إذا ما ترتبت على الفكرة نتابج نافعة كانت صادلة صحٌحة و إذا لم تحمك ذلن كانت 

: " إن أٌة الحك النجاح و آٌة الباطل اإلخفاق فالفكرة الصادلة هً التً  "ولٌم جٌمس"فكرة باطلة ٌمول 

األفكار التً تنتهً إلٌها الفكرة هً  تإدي بنا إلى النجاح فً الحٌاة " ، كما ٌرى ولٌم جٌمس أن النتابج أو

الدلٌل على صدلها و ممٌاس صوابها ، و معنى هذا أن الحك ال ٌوجد أبدا منفصبل عن الفعل أو السلون 

" إن اإلنسان ٌجب أن ٌشاهد  "ولٌم جٌمس"فنحن ال نفكر فً الخبلء و الفراغ و إنما نفكر لنعٌش ٌمول 
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فإن جاءت موافمة للفكرة كانت الفكرة صحٌحة و إال فهً باطلة صحة رأٌه أو خطؤه فً تجربته العملٌة 

" ، باإلضافة إلى هذا ٌرى جون دٌوي أن العبرة من الحٌاة و من تحصٌل المعرفة هو تحمٌك نتابج 

ناجحة فالفكرة مشروع للعمل ، كما طالب جون دٌوي باالبتعاد عن األفكار المٌتافٌزٌمٌة التً ال تزٌد 

، فالفكرة الدٌنٌة حمٌمة إذا كانت تحمك للنفس اإلنسانٌة منفعة كالطمؤنٌنة و السعادة أو  اإلنسان إال ضٌاعا

من خبلل االستفادة من الدٌن فً التخفٌؾ من الجرابم ، و الفكرة االلتصادٌة حمٌمة إذا كانت تحمك 

ٌمة حسب البرؼماتٌة الرفاهٌة المادٌة فاألشٌاء تكون حمٌمة حسب المنفعة التً تستهدفها و تحممها إذن الحم

هو الؽاٌات و النتابج و لٌس المبادئ و ما ٌثبت ذلن أكثر السٌاسة األمرٌكٌة الحالٌة المابمة على البحث 

" إن كل فكرة أو اعتماد ال ٌنتهً إلى  " بٌرس"عن مصالحها و ما حدث فً العراق خٌر مثال ٌمول 

ن التخمٌنات م  بدال رة فً ذلن هً العمل المنتج سلون عملً فً دنٌا الوالع تعتبر فكرة باطلة و أن العب

  الفارؼة 

  النمد :

أنصار هذا المولؾ بالؽوا  لكن أن البحث عن المصلحة و المنفعة معٌار عملً مفٌد لئلنسانصحٌح  

فربط الحٌاة و المعرفة بمعٌار المنفعة و النجاح ٌجعلها محصورة فً نطاق ضٌك فتصٌر مسؤلة شخصٌة 

ؼبات و أنانٌة األفراد إذ أن ما ٌحمك لً منفعة لد ٌحمك ضررا لؽٌري و هذا ما ٌإدي تخضع لمٌول ور

إلى الصراع و التطاحن كما هو حادث الٌوم كما أن الخطؤ بحسب هذا المعٌار لد تنجم عنه آثار نافعة 

تابج نافعة بالتالً ال نستطٌع التمٌٌز بٌن الصواب و الخطؤ ما دام الخطؤ حسب البرؼماتٌة لد ٌوصل إلى ن

 كالؽش مثبل فً االمتحان ٌحمك منفعة للشخص لكنه مرفوض من الناحٌة األخبللٌة و الدٌنٌة .  

  :التركٌب   

من التحلٌل السابك نستنتج أن المعٌار النظري العملً ضروري للوصول إلى المعرفة الصحٌحة ألن 

إلى معٌار عملً ألن ما هو أحكام العمل صادلة و ضرورٌة و لكنه وحده ؼٌر كاؾ فهو فً حاجة 

   نظري ٌحتاج إلى تطبٌك لكً ال ٌبمى مجرد أفكار نظرٌة ال وجود لها فً الوالع .

  حل المشكلة : خاتمة :

نستنتج فً األخٌر أن المعرفة الصحٌحة ال تعتمد على معٌار واحد فمط بل تعتمد على ما هو              

هما ضروري للوصول إلى الحمٌمة ، فبل ٌكفً اإلنسان عملً و نظري و على ما هو نفعً عملً فكبل

التساإل عن مصدر المعرفة و أساس التمٌٌز بٌن الحك و الباطل ، بل البد أن ٌهتم أٌضا بنتٌجة أفكاره و 

 معارفه ومدى إمكانٌة تحمٌمها فً الوالع ونفعها لنا فً الحٌاة . 
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 لارن بٌن المذهب العملً و المذهب التجرٌبً   

 طرح المشكلة : ممدمة :      

 

المعرفة هً ادران األشٌاء و تصورها ، و تكون نتٌجة التمابل و االتصال بٌن ذات                  

مدركة و موضوع مدرن . و ٌعتبر مبحث المعرفة من أهم المباحث الفلسفٌة حٌث سعى الفبلسفة إلدران 

مصادر المعرفة المختلفة . لكن اختبلؾ آراءهم حول مصدرها أدى إلى تعدد المذاهب الفلسفٌة . و من 

بٌن هذه المذاهب المذهب العمبلنً و المذهب التجرٌبً . و المبلحظ أن هنان اختبلفا بٌنهما لكن علٌنا 

   ماهو الفرق بٌن المذهبٌن العملً و التجرٌبً ؟الحذر من هذه المظاهر و التساإل 

 

 محاولة حل المشكلة :

  أوجه االختالؾ : 

 

بلنً و التجرٌبً تتطلب أن نبدأ بؤوجه االختبلؾ بٌنهما و ذلن إن الممارنة بٌن المذهبٌن العم               

بعرض مسلمات كل مذهب : أولها مسلمات المذهب العمبلنً التً تتمثل فً أن الفكر أولً سابك عن كل 

تجربة حسٌة ، و الحمٌمة التً ٌرتبط بها العالم الخارجً عملٌة ، أما مسلمات المذهب التجرٌبً فتتمثل 

الحسٌة سابمة عن الفكر ، و الحمٌمة ترتبط بما تنمله حواسنا عن العالم الخارجً ، إضافة  فً أن التجربة

إلى أن األفكار فً النسك العملً لابمة فً الذهن ، و نخلعها على األشٌاء و نكون بها الممومات األساسٌة 

مطابمة لؤلشٌاء كما التً تجعل هذه األشٌاء مدركة أما داخل النسك التجرٌبً فالمعرفة الصحٌحة هً ال

هً فً وجودها الفعلً مثال ذلن أن كون النار تحرق حمٌمة ٌثبتها الوالع التجرٌبً و ٌمرها عبلوة على 

هذا المعرفة عند العمبلنٌٌن ذاتٌة تتؤسس على مبادئ فطرٌة مثل مبدأ عدم التنالض و مبدأ الهوٌة ....اخ 

 نطباعات الحسٌة المستمدة من األشٌاء .  أما عند التجرٌبٌٌن فؤساسها الحواس التً تنمل اال
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 أوجه التشابه :  

إن وجود نماط اختبلؾ بٌن المذهبٌن العملً و التجرٌبً ال ٌعنً عدم وجود نماط تشابه بٌنهما              

فكل من النسمٌن العملً و التجرٌبً ٌمثل الطرح التملٌدي لمشكلة المعرفة ، و ٌشكبلن معا فصبل هاما من 

رٌخ الفلسفة و التً كانت نظرٌة المعرفة إحدى مشكبلتها المركزٌة كما أن كبلهما انطلك من خلفٌات تا

فلسفٌة ذات جذور تارٌخٌة إضافة إلى أن كبلهما ساهم فً بروز و ظهور مذاهب فلسفٌة معاصرة 

 حاولت تجاوز الفكر التملٌدي .

   

  أوجه التداخل : ) طبٌعة العاللة بٌنهما ( : 

 

من خبلل التحلٌل السابك ٌمكننا المول أن هنان صعوبة فً الفصل بٌن حدود التجربة و               

العمل ، ألن بعض المفاهٌم العملٌة أصلها تجرٌبً و بعض المدركات الحسٌة و الممارسات العملٌة 

وترابط ال نهابً  تحولت إلى نظرٌات و أنساق عملٌة مثال ذلن الرٌاضٌات و بالتالً هنان عبللة تكامل

بٌن عمل العمل و عمل الحواس و ال ٌمكن الفصل بٌنهما للوصول إلى حمٌمة األشٌاء و هذا ما ذهب إلٌه 

 به النمدي . من خبلل مذه "إٌمانوٌل كانط"الفٌلسوؾ األلمانً 

  حل المشكلة : خاتمة :      

 

لبارز بٌن مسلمات المذهبٌن العملً و نستنتج فً األخٌر أنه رؼم التماٌز النسمً ا                  

التجرٌبً إال أن هنان عبللة وظٌفٌة و تكامبل لابما بٌنهما . ألن المعرفة تبدأ من التجربة الحسٌة المتمثلة 

فٌما تنمله لنا الحواس من انطباعات لكن هذه المعرفة ال ٌكون لها معنى إال إذا تدخل العمل و رتبها و 

: " لوال اإلحساس لما أدركنا أي موضوع ، "كانط "ظٌفة اإلدران حٌث ٌمول نظمها و حللها من خبلل و

ولوال الذهن لما تذهنا أي موضوع ، فبل الذهن ٌستطٌع أن ٌتذهن شٌبا ، و ال الحواس تستطٌع أن تتذهن 

  شٌبا ، إن المعرفة ال تحصل إال باتحادهما " . 
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 لارن بٌن المذهب البرؼماتً و المذهب الوجودي      

 طرح المشكلة : ممدمة :   

إن المٌزة األساسٌة التً تنطبع بها الفلسفة المعاصرة عموما ، و تشكل أساس                       

موضوعاتها هو االهتمام باإلنسان و جعله المضٌة المركزٌة فً كل تحلٌبلتها و من أشهر النزعات 

الفلسفٌة المعاصرة التً عبرت عن هذا بوضوح نجد الفلسفة البرؼماتٌة و الفلسفة الوجودٌة ، هذا من 

رفضها للفلسفات النظرٌة التؤملٌة السابمة و التوجه نحو االهتمام باإلنسان و مشاكله ، و فهم والعه خبلل 

، إذ ترى الفلسفة البرؼماتٌة أن هدؾ اإلنسان هو تحمٌك منافعه و مصالحه العملٌة ، أما الوجودٌة فترى 

ؾ بٌن الفلسفتٌن وجب الحذر أن هدفه هو تحمٌك ماهٌته و مشروع حٌاته ، من هنا ٌظهر نوع من االختبل

  ما طبٌعة العاللة بٌن المذهب البراؼماتً و المذهب الوجودي ؟منه و التساإل : 

 محاولة حل المشكلة : أوجه االختالؾ :  

إن الممارنة بٌن المذهب البرؼماتً و المذهب الوجودي تمتضً البداٌة بؤوجه االختبلؾ                  

تٌة ) أو الذرابعٌة تعنً فً تعرٌفها الفلسفة التً تحاول تطبٌك األسالٌب العملٌة بٌنهما حٌث أن البرؼما

الفعالة فً الحٌاة أما الوجودٌة فهً حركة فلسفٌة ظهرت فً أوروبا أثناء المرنٌن التاسع عشر و 

نة ، العشرٌن المٌبلدٌٌن ، وسمٌت الوجودٌة ألن معظم أعضابها اهتموا مبدبٌا بطبٌعة الوجود أو الكٌنو

فمصدوا بمصطلح الوجود ، الوجود الفعلً للفرد اإلنسانً ، كما أن هنان اختبلفا بٌنهما من حٌث 

المسلمات فالبراؼماتٌة تعتبر أن معٌار صحة الفكرة ٌعتمد على ما تإدٌه هذه الفكرة من نفع و نجاح فً 

" إن تصورنا لموضوع  "رسبٌ "" براؼما " التً تعنً الفعل ٌمول ةحل المشكبلت . و هذا ما تعبر كلم

ما هو إال تصورنا لما لد ٌنتج عن هذا الموضوع من آثار عملٌة ال أكثر " أما الوجودٌة فتمٌل إلى 

الحرٌة التامة فً التفكٌر بدون لٌود و تإكد على تفرد اإلنسان و أنه صاحب تفكٌر و إرادة و اختٌار و ال 

البرؼماتٌة جاءت كانعكاس للحٌاة األمرٌكٌة بما تنطوي ٌحتاج إلى موجه باإلضافة إلى هذا فإن الفلسفة 

علٌه من شهوة فً االمتبلن و إمعانا فً الحٌاة المادٌة ، و إعبلء لمٌمة الفرد و مصالحه ، فهً تعبر عن 

النظام الرأسمالً األمرٌكً بما ٌرتبط به من مصانع كبرى ، و تجارة ضخمة ، و مشروعات هابلة و ما 

بح و منفعة مادٌة أما الوجودٌة فظهرت إبان االحتبلل النازي فً الحرب العالمٌة ٌترتب عن ذلن من ر

الثانٌة حٌث كثر الموت و أصبح الفرد ٌعٌش وحٌدا و ٌشعر بالعبثٌة أي عدم وجود معنى للحٌاة فؤصبح 

عند الفرد حالة تسمى بالملك الوجودي ، ضؾ إلى ذلن فإن البرؼماتٌة طورت من خبلل ثبلثة فبلسفة 
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                                  أما الوجودٌة فنشؤت من جهود  "جون دٌوي"، و  "ولٌم جٌمس"و، " تشارلز بٌرس "أمرٌكٌٌن وهم

 .  "جون بول سارتر"و  "سورٌن كٌركوؼارد"اثنٌن من مفكري المرن التاسع عشر هم 

 أوجه التشابه :   

إن وجود نماط اختبلؾ بٌن المذهبٌن البرؼماتً و الوجودي ال تعنً عدم وجود أوجه تشابه            

بٌنهما فكبلهما ٌسعى إلى تؽٌٌر والع اإلنسان المعاصر فالفلسفة البرؼماتٌة جاءت كرد فعل على عمم 

العمل و اإلٌمان المٌتافٌزٌما و المذهب العملً و التجرٌبً من حٌث أنها دعوة إلى التفاإل و تؤكٌدها على 

بالمستمبل و كذلن الفلسفة الوجودٌة التً كانت ثورة ضد فلسفة أوروبا التملٌدٌة التً وصلت ذروتها لدى 

و لد حاولت إعادة االعتبار الكلً لئلنسان و مراعاة تفكٌره  "هٌجل"و  "كانط"الفبلسفة األلمان 

و اإلٌدٌولوجً و الفكري و حتى  الشخصً و حرٌته و مشاعره و كبلهما تؤثر بالوالع االجتماعً

السٌاسً الذي كان سابدا آنذان ، فالفلسفة البرؼماتٌة كفلسفة أمرٌكٌة تؤثرت بالحربٌن العالمٌتٌن األولى و 

الثانٌة و التً خرجت منهما أمرٌكا كدولة عظمى تسعى نحو تحمٌك مصالحها و منفعتها الشخصٌة و 

لسٌاسً األوروبً فتؤثرت بالعلمانٌة و ؼٌرها من الحركات الوجودٌة كذلن تؤثرت بالوالع الفكري و ا

التً صاحبت النهضة األوروبٌة و رفضت الدٌن و الكنٌسة كما أن كبلهما ٌمدمان معرفة و حمابك نسبٌة 

الظروؾ  بتؽٌر ، فالفلسفة البرؼماتٌة تركز على األفكار العملٌة الناجحة فً الوالع و التً ٌمكن أن تتؽٌر

و المعطٌات و الفلسفة الوجودٌة ترى أن المعرفة الموضوعٌة العامة و األكٌدة هً مبدأ و المجتمعات 

                 أعلى ال ٌمكن الوصول إلٌه .                                                                         

  أوجه التداخل : ) طبٌعة العاللة بٌنهما ( :

لٌل السابك ٌمكننا المول أنه رؼم االختبلؾ و التباٌن فً مسلمات كل مذهب إال أن هنان من التح          

عبللة تكامل وظٌفً بٌنهما لحل مشاكل اإلنسان الحٌاتٌة فاستبناسنا بالفلسفة البراؼماتٌة العملٌة التً 

خر من االستبناس تسعى وراء النجاح و المنفعة بؽرض استثمارها فً حٌاتنا الٌومٌة ال ٌمنعنا فً ولت آ

بالفلسفة الوجودٌة التً تهتم بالحالة النفسٌة العمٌمة لئلنسان و تدفعه للتفكٌر فً ذاته و بناء مشروع حٌاته 

    إولٌة أفعاله و اتخاذ لراراته بنفسه مع تحمله مس

  حل المشكلة : خاتمة :  

الفلسفة البراؼماتٌة و الوجودٌة من نستنتج فً األخٌر أنه رؼم التباٌن و االختبلؾ بٌن                

حٌث المسلمات و المنطلمات إال أنهما فلسفتان متكاملتان فً خدمة اإلنسان المعاصر الذي ٌسعى نحو 

النجاح العملً و تحصٌل المعارؾ المفٌدة التً تساعده فً حل مشكبلت حٌاته ، وأٌضا نحو بناء ماهٌته 

 الته و للمه فً زمن أضحى سرٌعا .و مشروع حٌاته بنفسه و التعبٌر عن انفعا
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 هل ٌمكن تصور وجود أفكار خارج إطار اللؽة؟

 هل بإمكان اللؽة أن تعبر عن كل أفكارنا؟

 هل ٌمكن لإلنسان أن ٌفكر دون لؽة؟ *هل المدرة على التفكٌر تتناسب مع المدرة على التبلٌػ؟

 

 الممدمة:

ال شن بؤننا فً عملٌة التواصل مع الؽٌر نستعمل األلفاظ اللؽوٌة للتعبٌر عما ٌجول فً                  

خاطرنا من أفكار وأحاسٌس ومشاعر، فكثٌرا ما تحضرنا األفكار فنبحث عن األلفاظ اللؽوٌة المناسبة 

هما  للتعبٌر عنها، فنوفك مرة ونخفك أخرى، ولكن بصرؾ النظر عن ذلن فنحن أمام مفهومٌن مختلفٌن

اللؽة والفكر. فإذا كانت اللؽة مجموعة من اإلشارات واألصوات والرموز المستخدمة للداللة على األشٌاء 

بؤنها: " كل نسك من اإلشارات ٌمكن أن  "الالند"أو على حاالت معٌنة ٌعٌشها اإلنسان. ولد عرفها 

لوم عن أؼراضهم "، ٌستعمل للتواصل"، و عرفها الجرجانً أٌضا بموله: " هً ما ٌعبر به كل 

الشرط الضروري والكافً للدخول فً الحظٌرة اإلنسانٌة. كل هذا جعل  "جورج ؼوسدورؾ"واعتبرها 

من اللؽة خاصٌة إنسانٌة فرٌدة من نوعها. وإذا كان الفكر ٌعنً إعمال العمل فً األشٌاء للوصول إلى 

مثل الذاكرة واإلدران والتخٌل. فلمد اهتم  معرفتها، أو هو فعالٌة عملٌة تستخدم الفعالٌات العملٌة العلٌا

الكثٌر من الفبلسفة والعلماء بمشكلة العبللة بٌن الفكر واللؽة، ولد اختلفوا فً ذلن وانمسموا بٌن منتصر 

للفكر، ومنتمص من شؤن اللؽة، وبٌن موحد بٌنهما فً ثنابٌة ال تنفصل، على اعتبار أن الفكر وأفعاله وما 

انً، ٌمابله فً اللؽة األلفاظ والكلمات ورموز التعبٌر. ومن هنا حك لنا أن نتساءل: ٌنتجه من مفاهٌم ومع

وهل باإلمكان اصطناع لؽة دون فكر ٌحكمها  هل ٌمكن للفكر أن ٌوجد فً ؼٌاب اللؽة التً تعبر عنه؟

ا هل الفكر منفصل عن اللؽة ومستمل عنها، أم أنه ال ٌمكن أن ٌوجد خارجوبعبارة أخرى: وٌوجهها؟ 

 عنها باعتبارهما شًء واحد؟

 :5المولؾ  

هنري "للرد عن هذه التساإالت، ٌرى عدد من الفبلسفة وعلى رأسهم الفٌلسوؾ الفرنسً                

، أن الفكر سابك اللؽة، كما أنه ٌمثل دٌمومة مستمرة، ولذلن فهو ٌختلؾ عن اللؽة التً تمثل " برؼسون

 بأدلة وحجج منها:واستدلوا على ذلن وحدات منفصلة. 
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أنه كثٌرا ما تخطر بؤذهاننا أفكار ومشاعر نابضة بالحٌوٌة وانفعاالت ال نستطٌع التصرٌح بها، فاللؽة  

وأتباعه من  "برؼسون "فً مثل هذه الحالة تعجز عن اإلحاطة بكل ما ٌجول بخاطرنا من أفكار، وٌبرر

على أن الفنانٌن والرسامٌن لد اتخذوا سببل أخرى أصحاب االتجاه الثنابً أسبمٌة الفكر عن اللؽة بتؤكٌدهم 

ؼٌر اللؽة للتعبٌر عن مكنوناتهم، فمنهم من اتخذ من الرسم طرٌما للتعبٌر عن أحاسٌسه ومشاعره وهذا 

وفك مبدأ صورة أفضل من ألؾ كلمة، ذلن الن الصورة أكثر إفصاحا من اللؽة وهذا ما ٌإكده سلون 

ٌر سلٌم ومنطمً لكنهم ٌستعملون الرموز واإلشارات التً تختلؾ عن الصم والبكم الذٌن ٌتمٌزون بتفك

 .لؽة الكلمات للتعبٌر عن أفكارهم

أن الفكر أكثر أهمٌة من اللؽة، فالفكر عنده ٌمثل دلٌل وجود اإلنسان وهذا ما نجده  "دٌكارت"ٌرى كذلن 

 .فً ممولته المشهورة: "انا أفكر إذن أن موجود

ٌمكن المول أن برؼسون وأنصار االتجاه الثنابً ٌرون أن الفكر أوسع من اللؽة، وتبعا لهذه االعتبارات، 

 .من حٌث الشكل والمضمون والمٌمة والداللة

 النمد :

تصفح حٌثٌات هذا المولؾ ٌجعلنا نلمس تحٌزا واضحا للفكر وإهمال لدور اللؽة، ونحن نعلم أن  ؼٌر أن 

وضوح، إذ هً التً تجعل الفكر ٌتحمك وٌتجسد فً اللؽة هً التً تخرج الفكرة من الؽموض إلى ال

أرض الوالع، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن عجز اللؽة عن مساٌرة الفكر أحٌانا ٌعود إلى محدودٌة 

ما نملكه من ثروة لؽوٌة، ولٌس إلى اللؽة فً حد ذاتها، حٌث بٌنت األبحاث العلمٌة أن األطفال الذٌن ال 

العدٌد من الصفات اإلنسانٌة، أما عن مسؤلة الفنون كالرسم وما إلى ذلن لٌست  ٌتعلمون اللؽة ٌفتمدون إلى

 .فً حمٌمتها إال لؽات خاصة بمجاالت معٌنة توسع من مجال اللؽة

 : 0المولؾ 

فً ممابل االتجاه الثنابً ٌذهب عدد من أنصار الفلسفة المثالٌة وأنصار الفلسفة الوضعٌة              

وعلماء النفس المعاصر إلى أن اللؽة والفكر شًء واحد، فالرؼبة فً التفكٌر بدون كلمات كما ٌمول 

 : " لهً محاولة عدٌمة المعنى... فالكلمة تعطً للفكر وجوده األسمى واألصح " وٌمول"هٌجل"

: "التفكٌر هو ضرب من الكبلم "واطسن": " ال توجد أفكار عارٌة مستملة عن اللؽة " وٌمول "ستالٌن"

الصامت"، ولمد اعتمد هإالء على العدٌد من األدلة والحجج لتبرٌر مولفهم أهمها: أبحاث علم النفس وما 

كاره من خبلل العبارات الحظه أالن كون أن الطفل ٌتعلم الفكر واللؽة فً نفس الولت، فهو ٌكتشؾ أف

التً ٌستعملها بل حتى اإلنسان الراشد ال ٌستطٌع التفكٌر بدون لؽة ألن اللؽة والفكر متبلحمان، وكلما 
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اتسعت ثروة الفرد اللؽوٌة، زادت لدرته على التعبٌر، وبذلن ٌنمو الذكاء وتزداد نسبته، فاللؽة حسب 

ٌاب اللؽة ال ٌوجد فكر ". كما أن اللؽة تصبػ الفكر " لٌست ثوب الفكر، بل هً جسده... وفً ؼ "الفٌل"

بالصبؽة االجتماعٌة فتنمله من الطبع الذاتً لٌصٌر خبرة إنسانٌة لابلة للتداول بٌن الناس، باإلضافة إلى 

أن اللؽة توضح المعانً وتمٌز بعضها عن بعض، وتعمل على صٌانتها. فاالعتماد بوجود نشاط فكري 

لؽة عماد التفكٌر الصامت ولوال اللؽة لتعذر على اإلنسان التفكٌر فً حمابك دون لؽة مجرد وهم، فال

 .األشٌاء

  النمد :

الوالع ٌإكد من  إال أنورؼم لوة حجج هذا االتجاه واعتماده على التجارب العلمٌة وعلى الوالع، لكن 

كر لتحولت إلى أداة جهة أخرى اتساع سمؾ الفكر عن سمؾ اللؽة، كما أن اللؽة إذا لم تكن مضبوطة بالف

خطٌرة تخون اإلنسان فً التعبٌر عن المعانً المراد تبلٌؽها، خصوصا إذا كانت األلفاظ مبهمة وؼامضة 

 ."لهذا لٌل لدٌما: "إن أول الحرب كلمة

 

 التركٌب :

مما سبك وبعد الولوؾ على حجج المابلٌن بؤسبمٌة الفكر عن اللؽة والمابلٌن بؤنهما جوهر واحد، ٌمكننا 

لمول أن عبللة الفكر باللؽة هً عبللة تكامل، حٌث ال ٌمكن االستؽناء عن طرؾ دون اآلخر، ولو سلمنا ا

بؤسبمٌة الفكر عن اللؽة فهً أسبمٌة منطمٌة الؼٌر، وفً هذا الصدد ٌمول دوال كروا: "إن الفكر ٌصنع 

عبللة بٌن الفكر واللؽة اللؽة فً نفس الولت الذي ٌصنع فٌه من طرؾ اللؽة" أو كما لال مولر: "إن ال

  شبٌهة بوجهً لطعة النمد". إذن عبللة الفكر باللؽة هً عبللة دٌالكتٌكٌة أو جدلٌة. 

 الخاتمة :

نستنتج من خبلل كل ما تمدم أن اللؽة مرتبطة ارتباطا ضرورٌا بالفكر، كما أن الفكر                 

فكر دون لؽة، فهما وجهٌن لعملة واحدة، وعلٌه ال  ٌرتبط ارتباطا ضرورٌا باللؽة، فبل لؽة بدون فكر وال

ٌمكن تصور أفكار خارج اللؽة، الن العبللة بٌن األفكار والكلمات هً عبللة تكامل وتداخل وال ٌمكن 

بؤي حال من األحوال االستؽناء عن اللؽة فً الحٌاة الٌومٌة بصفة عامة، وفً التفكٌر بصفة خاصة فهً 

 .": "بٌت الوجود"مارتن هاٌدؼر"ي وكما لال الفٌلسوؾ الوجود
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 هل تنحصر وظٌفة اللؽة فً تحمٌك التواصل؟

 هل للؽة وظٌفة تواصلٌة فمط؟

 الممدمة:

تعتبر اللؽة من بٌن الملكات التً تمٌز االنسان عن ؼٌره، وربما األكثر إثارة الهتمام                       

الفبلسفة والمفكرٌن وعلماء اللؽة، ولد لٌل لدٌما "اإلنسان حٌوان متكلم" مما ٌعنً أن اللؽة ترتبط ارتباطا 

راسة اللؽة واستمر هذا وثٌما بعمك الوجود اإلنسانً، لهذا فمد كانت عناٌة الفبلسفة )لدٌما وحدٌثا( بد

االهتمام فً العصر المعاصر فعجل بظهور علم خاص وهو علم اللسانٌات، ولعل من أبرز التساإالت 

واإلشكالٌات التً أثٌرت حول اللؽة فلسفٌا التساإل عن وظابؾ اللؽة واألدوار المنوطة بها. األمر الذي 

فً التؤكٌد على الوظٌفة التواصلٌة للؽة عبر النسك  أثار جدال واسعا تباٌنت فٌه الموالؾ: بٌن من لم ٌتوان

الرمزي الذي تمتاز به، وبٌن من ٌنالض هذا الرأي الذي ٌرى فٌه إجحافا فً حك اللؽة التً هً أكبر من 

أن تنحصر وظٌفتها فمط فً تحمٌك التواصل بل لها وظابؾ أخرى. وفً ظل هذا التعارض والجدال بٌن 

هل تنحصر وظٌفة اللؽة فً تحمٌك التواصل أم أنها كٌان واسع ٌضم : المولفٌن حك لنا أن نتساءل

 هل تكتفً اللؽة بمد جسور التواصل؟ أم أن لها أدوارا ووظائؾ أخرى؟وبعٌارة أخرى:  وظائؾ أخرى؟

 :5األطروحة

ٌرى عدد من المفكرٌن والفبلسفة وعلماء اللؽة أن وظٌفتها تكمن فً الممام األول فً تحمٌك                

التواصل ومد جسور الحوار مع الؽٌر، فهً الملكة التً تساهم فً ضمان التواصل بٌن األفراد 

فة من والجماعات على حد سواء، ولعل هذا ما ٌظهر جلٌا فً أؼلب التعارٌؾ التً حاول العلماء والفبلس

فً كتابه التعرٌفات  "الجرجانً"خبللها أن ٌعرفوا اللؽة والتً ٌصب أؼلبها فً هذا اإلطار، حٌث نجد 

فٌعرفها بموله: "هً كل نسك  "الالند"ٌعرؾ اللؽة بموله: "هً ما ٌعبر به كل لوم عن أؼراضهم" أما 

ارٌؾ أن التواصل أو من اإلشارات والرموز تكون أداة للتواصل"، وٌبدو إذن من خبلل هذه التع

باألحرى التبلٌػ هو إحدى المٌزات األساسٌة للؽة. ؼٌر أننا نجد أنصار هذا الطرح لم ٌكتفوا بعرض 

  مولفهم بل برروه ودعموه بأدلة وحجج أبرزها:

أن اإلنسان وبوصفه كابن اجتماعً فهو ال ٌستطٌع العٌش بمفرده، وبالتالً هو فً حاجة ملحة للتواصل 

فً كتابه "اللؽة والفكر": "اللؽة مإسسة أو عمل  "دوالكروا"ٌلته فً هذا اللؽة. ٌمول مع ؼٌره ووس

اجتماعً أو هً مجموعة من االصطبلحات تتبناها هٌبة اجتماعٌة ما لتنظم بواسطتها عملٌة التخاطب 
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كن تصور بٌن أفرادها" وعلٌه فاللؽة من أهم الوسابل التً تضمن التواصل بٌن األفراد، فبدون لؽة ال ٌم

وجود جماعات إنسانٌة هذا من جهة، ومن جهة أخرى تإكد الدراسات النفسٌة الحدٌثة أن الفرد ؼٌر لادر 

على كبت مٌوله وأحواله النفسٌة بل هو مطالب باإلفصاح عنها لآلخر. وبالتالً التواصل معه عبر جدلٌة 

تواصل بٌن األفراد بدون وجود لؽة  )األنا واآلخر(. كما أن األبحاث العلمٌة لد بٌنت أنه ٌتعذر تصور

سواء كانت طبٌعٌة أو اصطبلحٌة، ومثال ذلن الطفل الصؽٌر الذي ٌعبر عن رؼبته فً األكل أو الشرب 

 .بواسطة اإلٌماءات الطبٌعٌة كالبكاء، الصراخ....إلخ. ولوالها أي اللؽة لكان مصٌره الهبلن

 نمد:ال

هذا المولؾ  إال أنابلون بؤن وظٌفة اللؽة تكمن فً التواصل وبالرؼم من لوة الحجج التً لدمها الم لكن 

لم ٌنصؾ اللؽة التً تضطلع فً حمٌمة األمر بعدة وظابؾ، كما أن المؤزق الذي ٌمابل أنصار هذا 

المولؾ هو أن الحٌوانات تستعمل هً األخرى إشارات ورموز للتواصل مع ألرانها وهذا ما بٌنته بجبلء 

على النحل، حٌث توصل الى أن هذا األخٌر ٌموم بإشارات على  "فون فرٌش"تجربة العالم الفرنسً 

شكل رلصات ٌوحً من خبللها لبالً النحل بوجود الطعام فً مكان معٌن. إذن المول بؤن وظٌفة اللؽة 

  .تكمن فً التواصل ٌعد إجحافا فً حك اللؽة وفٌه دعوة الى اإلعبلن بؤن للحٌوان لؽة

 نمٌض األطروحة:

لهذا هنان من ٌرى أن تحمٌك التواصل بٌن األفراد أو الجماعات ما هو فً حمٌمة األمر                  

سوى وظٌفة واحدة من وظابؾ اللؽة، فهذه األخٌرة تتعدد وظابفها بتعدد أبعاد اإلنسان والؽاٌات التً 

ه فبل مجال هنا لنكران دور اللؽة ٌسعى إلٌها. فبواسطة اللؽة تحفظ الشعوب واألمم تراثها وثمافاتها. وعلٌ

فً هذا الصدد: "اللؽة ذاكرة   "الفٌل" البارز فً حفظ وصون التراث الفكري والحضاري لؤلجٌال ٌمول 

اإلنسانٌة"، كما أن اللؽة وظٌفة رمزٌة ساهمت فً تطور العلوم بمختلؾ تفرعاتها، حٌث أصبح العلماء 

هر فً شكل صٌػ رمزٌة فً منتهى الدلة واالختصار ٌعبرون عن مختلؾ الموانٌن التً تحكم الظوا

والصرامة، فكانت اللؽة الرمزٌة وبحك سر النجاح المنمطع النظٌر الذي حممته العلوم التجرٌبٌة، وهذا ما 

حٌنما لال: "إن الكون مكتوب بؤحرؾ رٌاضٌة ال ؼٌر".  "ؼالٌلً"بٌن صدق ممولة العالم اإلٌطالً 

للؽة ٌعبر اإلنسان عن عواطفه ومشاعره وهذا ما ٌمثل الوظٌفة النفسٌة للؽة. باإلضافة الى هذا فبواسطة ا

فعن طرٌك اللؽة تنمل الى ؼٌرنا مختلؾ الحاالت والمشاعر النفسٌة والعواطؾ الذاتٌة الموجودة فً 

عالمنا الداخلً، وهذا ما أكده علم النفس الحدٌث )عبلج المرضى بالتداعً الحر(. كما لها وظٌفة أخرى 

الؽة األهمٌة وهً التعبٌر عن الفكر أو ما ٌعرؾ بالوظٌفة الفكرٌة. فاللؽة هً التً تخرج الفكر من ب

"ال توجد أفكار عارٌة مستملة عن اللؽة"، وهو ما أكده أٌضا  "ستالٌن":الؽموض الى الوضوح ٌمول 
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بدون كلمات لهً محاولة الفٌلسوؾ األلمانً "هٌجل" بموله: "إننا نفكر داخل الكلمات وأي محاولة للتفكٌر 

عدٌمة المعنى...فالكلمة تعطً للفكر وجوده األسمى واألصح". كما تمنح اللؽة الفرد المدرة على تعلٌل 

األمور التً تطرح علٌه، ومكونات هذا التعلٌل صورة ذهنٌة ترتب على شكل ألفاظ وتراكٌب تبدو 

 .ممنعة

لنا بإشباع حاجٌاتنا البٌولوجٌة من أكل وشرب...إلخ. وال ننسى أٌضا الوظٌفة البٌولوجٌة للؽة حٌث تسمح 

كذلن الوظٌفة التخٌلٌة التً ٌتمكن من خبللها االنسان من التعبٌر عن أفكاره النابعة من الخٌال والتً 

ستتحول الى عمل فنً أو شعري...ٌعبر به االنسان عن خٌاالته. باإلضافة الى الوظٌفة اإلخبارٌة والتً 

ألخبار واألنباء بٌن الناس سواء كانت أخبارا سٌاسٌة أو التصادٌة أو رٌاضٌة...كما من خبللها تنمل ا

ٌتمكن االنسان بواسطة اللؽة من تنظٌم مختلؾ سلوكاته فً مختلؾ المجاالت، وهذا راجع الى ما تمدمه 

 ...اللؽة من أوامر ونواهً سواء فً األسرة أو المجتمع أو المدرسة

 النمد:

التواصل  إال أنما لدمه أنصار هذا االتجاه محاولٌن بذلن إثبات تعدد وظابؾ اللؽة وعلى الرؼم م لكن 

االجتماعً بٌن مجموع األفراد ٌعد بعدا أساسٌا من أبعاد اللؽة، فاالعتراؾ بؤن اللؽة وظابؾ متعددة ال 

 .ٌنبؽً أن ٌمودنا الى نكران الوظٌفة التواصلٌة لها

 :التركٌب 

لتوفٌك بٌن هذٌن الرأٌٌن المتعارضٌن بالمول بؤنه للؽة وظابؾ متعددة تعدد ونتٌجة لذلن كله ٌمكننا ا

ؼاٌات اإلنسان ذاته. فهً من تكفل التواصل مع الؽٌر، وهً التً تضمن اندماج الفرد فً مجتمعه 

كعضو فاعل وهً التً تعبر عن فكر وأحاسٌس اإلنسان ومشاعره، وهً التً تخلد التراث الثمافً 

ب، وهً التً تعبر فً كلمة واحدة عن أبعاد اإلنسان. وبالتالً ٌمكننا المول أن اللؽة ال والحضاري للشعو

 .تنحصر وظٌفتها فً تحمٌك التواصل فمط بل أنها متعددة الوظابؾ ما بٌن نفسٌة ، رمزٌة وفكرٌة

 الخاتمة :

ة فهً التً تحمك التواصل ختاما ومما سبك نستنتج أن اللؽة واحدة من الملكات اإلنسانٌة الهام             

بٌن األفراد والجماعات على حد سواء، ؼٌر أن المول بوجود وظٌفة واحدة للؽة وهً التواصل أمر ٌعتبر 

 .بمثابة اإللصاء الصرٌح لوظابؾ اللؽة المترامٌة األطراؾ
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 هل العاللة بٌن الدال والمدلول عاللة طبٌعٌة أم اعتباطٌة؟

  :ممدمة

اإلنسان ٌتفوق على الحٌوان باللؽة، لهذا لٌل: اإلنسان حٌوان متكلم، ولمد عرفت اللؽة بؤنها             

"ما ٌعبر به كل لوم عن أؼراضهم"، وهً "جملة أو نسك من اإلشارات والرموز التً ٌمكن أن تكون 

 "ؼسدروؾ"فً موسوعته، هذا ما جعل الفٌلسوؾ الفرنسً  "الالند"وسٌلة للتواصل" كما عرفها 

الشرط األساسً للدخول إلى المجتمع اإلنسانً، فهً مكتسبة عن طرٌك التعلم  –أي اللؽة  –ٌعتبرها 

ولٌست موروثا بٌولوجٌا، بل تراث اجتماعً ٌنتمل من جٌل إلى آخر، وبما أن اللؽة مجموعة من الرموز 

والمدلول، أي أن جوهر اللؽة واإلشارات فإنها تحتوي على الداللة، وهً العبللة الذهنٌة المابمة بٌن الدال 

ٌعبر عن ثنابٌة تتحدد فٌها الصورة اللفظٌة )الصوتٌة( وهً ما ٌعرؾ بالدال، بما ٌمابلها فً الذهن وهو 

المدلول، ولمد ولع خبلؾ وجدال بٌن علماء اللؽة والفبلسفة، حول تحدٌد طبٌعة العبللة بٌن الدال 

ومنهم من ٌعتمد بؤنها اعتباطٌة اصطبلحٌة ؼٌر والمدلول، فمنهم من رأى أنها ضرورٌة طبٌعٌة، 

ما عاللة الدال بالمدلول؟ هل هً عاللة ضرورٌة أم أنها تحكمٌة ضرورٌة. من هنا حك لنا أن نتساءل: 

 تعسفٌة؟

 .العرض: محاولة حل المشكلة

 .تطابمٌة  تبلزمٌة  العبللة بٌن الدال والمدلول عبللة طبٌعٌة ضرورٌة المولؾ األول:

 {...إمٌل بنفنٌست -هٌجل -ن أفالطو}

اعتمد المدماء أن العبللة بٌن اللفظ والمعنى هً عبللة تطابمٌة ضرورٌة ولٌست مجازا أو خٌارا،  *

ق م( الذي عبر عن رأٌه فً محاورة  437)ت  "أفالطون"وأساس هذه الفكرة نظرٌة المحاكاة عند 

مادٌة تحاكً الكلمات فٌها أصواتا طبٌعٌة،  ، حٌث رأى أن العبللة بٌن الدال والمدلول عبللة"كراتٌل"

فلكل وجود اسم ٌضمه بطبٌعته، فإما أنه متضمن فً صورته أو صوته أو أحد أعراضه كاللون مثبل، إذ 

 .ٌكفً سماع الكلمة لمعرفة داللتها مثل: خرٌر الماء، حفٌؾ األؼصان، نمٌك الضفادع، مواء المطط

 :عدٌد من األدلة أهمهاولمد اعتمد أنصار هذه األطروحة على ال

أن األلفاظ تطابك ما تدل علٌه فً العالم الخارجً، فالعبللة بٌن الكلمات ومعانٌها هً عبللة مادٌة *

 .تحاكً فٌها الكلمات أصوات الطبٌعة
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أن ذهن اإلنسان ال ٌمبل األصوات التً ال تحمل تمثبل )أو شٌبا( ٌمكن معرفته، أي المجهولة، وفً هذا *

" إن العبللة بٌن الدال والمدلول لٌست اعتباطٌة بل هً على عكس ذلن عبللة  :"بنفنٌست"ٌمول 

 ." ضرورٌة

أن الحروؾ لها معان خاصة، فإٌماع الصوت  )إمٌل بنفنٌست(اعتبر بعض اللؽوٌٌن المعاصرٌن أمثال *

ور كما فً أو جرس الكلمة ٌوحً بمعناها. فحرؾ الحاء )ح( ٌدل مثبل على االنبساط والسعة والسر

  ...كلمة: حنان، حب، حٌاة..، أما حرؾ الؽٌن )غ( فٌدل على الظلمة والحزن مثل: ؼبن، ؼدر، ؼم

باإلضافة إلى هذا فاللؽة لبل تطورها إلى المستوى المجرد كانت حسٌة مع الحٌاة البدابٌة، حٌث كانت *

 .ور النحوتعطى كلمات خاصة بكل ظاهرة وكانت اللؽة عبارة عن مماطع صوتٌة لبل ظه

 .إذن فالعبللة بٌن الدال والمدلول عبللة طبٌعٌة ضرورٌة

 :نمدال

المول بالعبللة الضرورٌة مبالػ فٌه،  لكن هنان بعض األلفاظ تحمك التطابك بٌن الدال والمدلول، حمٌمة

وفٌه تشكٌن فً لدرة اإلنسان على اإلبداع ووضع الرموز واإلشارات، فكٌؾ نفسر تحدٌدنا للمفاهٌم 

مجردة ؼٌر المادٌة كالعدالة والحرٌة...، كما أن اللؽة أبدعها اإلنسان للتواصل ال لمحاكاة الطبٌعة، ال

باإلضافة إلى أن العبلمة اللسانٌة ال توحد بٌن اسم وشًء بل بٌن مفهوم وصورة سمعٌة، كذلن لو كانت 

 .العبللة ضرورٌة لكانت لئلنسانٌة لؽة واحدة ٌتواصلون بها

العبللة بٌن الدال والمدلول عبللة اصطبلحٌة = تحكمٌة= تعسفٌة = اعتباطٌة = اتفالٌة   :المولؾ الثانً

 ..= تواضعٌة = عفوٌة

ظهر مولؾ آخر ٌتجه أنصاره إلى المول بان العبللة بٌن الدال والمدلول اعتباطٌة عفوٌة من صنع 

لؾ األشٌاء للتعبٌر اإلنسان، فهو الذي عمل على ابتكار ووضع الرموز واإلشارات لتحدٌد مخت

ولمد اعتمدوا على { جون بٌاجً، إرنست كاسٌٌر، ابن جنً..}والتواصل. ومن أبرز ممثلً هذا االتجاه 

 :أدلة وحجج لتبرٌر مولفهم أهمها

 .ألن العبلمة اللسانٌة ال توحد بٌن األسماء واألشٌاء وان الربط بٌنهما مبنً على التعسؾ *

بما انه ال توجد عبللة ضرورٌة بٌن األسماء والمسمٌات فهً ناتجة عن التواضع الذي ألره االستعمال، *

 " إن األسماء الواردة فً الكبلم اإلنسانً لم توضع لتشٌر إلى أشٌاء : "إرنست كاسٌٌر"وفً هذا ٌمول 
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ال وجود لها فً الوالع. مادٌة، بل على كٌانات مستملة بذاتها ". أي وضعت لتدل على معانً وأفكار 

فاإلشارات والرموز والكلمات واألصوات ال تحمل معنى معٌنا إال ما اصطلح علٌه المجتمع. مثال ذلن: 

كلمة تلمٌذ فهً تتابع لؤلصوات التالٌة: )ت، ل، م، ي، ذ( وهذا هو الدال، أما المدلول فهو معنى )التلمٌذ( 

دون مبرر وهذا ما ٌسمى بالتواضعٌة االعتباطٌة أو لذلن ال توجد ضرورة بٌنهما بل تم التراحها 

 {.التعسفٌة}التحكمٌة 

 كذلن )حجة أخرى( فنفس المعنى )كلمة تلمٌذ( نعبر عنها بعدة لؽات وأصوات مثبل: فً الفرنسٌة*

élèveوفً االنجلٌزٌة ، pupil  فلو كانت ضرورٌة لما تباٌنت األصوات، ولما تعددت اللؽات بٌن

: " إن تعدد اللؽات نفسه ٌإكد بدٌهٌا المٌزة االصطبلحٌة لئلشارة "جون بٌاجً"ٌمول المجتمعات، حٌث 

 ." اللفظٌة

باإلضافة إلى حجة والعٌة: فوالع المجتمعات ٌدل على أن الناس ٌستعملون اللفظ الواحد بمعان مختلفة *

 .{..حٌوان، الموة، الشجاعة}مثال: األسد 

 

 

 

 :نمدال

المولؾ من أدلة وحجج مختلفة إال أنهم تعرضوا النتمادات لما حواه مولفهم من رؼم ما لدمه أنصار هذا 

 :نمابص أهمها

أن هذه العبللة االعتباطٌة ال تعنً أن اإلنسان له مطلك الحرٌة فً وضع العبلمات )اإلشارات( *

كد وجود واستعمالها حسب هواه، بل ٌجب علٌه التمٌد باالستعمال االجتماعً، كما أن الوالع أٌضا ٌإ

 .تناسب بٌن األشٌاء واألسماء فً الكثٌر من األحٌان
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 :التركٌب

 

تجاوزا للسلبٌات واالنتمادات الموجهة للفرٌمٌن ٌمكننا التوفٌك بٌنهما بالمول بؤن العبللة بٌن الدال 

والمدلول أحٌانا ضرورٌة وأحٌانا ؼٌر ضرورٌة، ألن علماء اللؽة فً العصر الحدٌث أكدوا بان بعض 

لمسمٌات تمتضً االرتباط الضروري باأللفاظ الموضوعة لها، كما أن هنان أشٌاء أخرى لها عدة ا

مسمٌات وألفاظ داخل اللؽة الواحدة مثال: أسد، لٌث، ضرؼام...وهذا ٌإكد العبللة ؼٌر الضرورٌة 

 .بٌنهما

العبللة الطبٌعٌة، ولكن  كما أن استمراء أصل اللؽة عند العلماء بٌن أن المنطلك كان طبٌعٌا وهذا ما ٌثبت

تطورت اللؽة من الطابع البدابً إلى الطابع االصطبلحً التواضعً ومثال ذلن: أن الطفل الصؽٌر فً 

مراحله األولى ٌعتمد أن األشٌاء ترتبط بؤسمابها ارتباطا ضرورٌا، وكلما تمدم فً السن ٌبدأ فً عملٌة 

تى لٌل: "إن العبللة بٌن وحدتً العبلمة اللسانٌة التحرر من اللؽة الطبٌعٌة إلى اللؽة االصطبلحٌة ح

 ." عبللة ضرورٌة

 :خاتمةال

 

إذن نستنتج أن العبللة بٌن الدال والمدلول لٌست ضرورٌة دابما بل هً اصطبلحٌة أٌضا              

وتعمد فالوالع والتارٌخ ٌثبتان وجود نمطة بدء تتمثل فً وجود لؽة طبٌعٌة، لكن ارتباط الفرد بالجماعة 

حالته استلزمت منه االصطبلح والتواضع مثال: االحمرار ٌدل على الخجل لكن لد ٌستخدم اإلنسان 

ألفاظا تدل على ذلن لهذا لٌل: "أن اللؽة نسٌج من المحاكاة ألصوات الطبٌعة والمواضعة الرمزٌة فً آن 

 ." احدو
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 هل اإلنسان حر أم ممٌد؟

 :الممدمة

ٌعتبر مفهوم الحرٌة من أكثر المفردات والمصطلحات اللؽوٌة والفلسفٌة إشكالٌة، فمد  تمهٌد وظٌفً:

 .....تعددت التعارٌؾ الفلسفٌة التً أعطٌت لها، إلى حد ال نكاد نمع فٌه على تعرٌؾ جامع مانع لها

ن حر حرٌة ولمد اختلؾ الفبلسفة حول الحرٌة، فهنان من ٌثبتها وٌرى بؤن اإلنسا إبراز العناد الفلسفً:

 ...مطلمة وهنان من ٌنفٌها وٌرى بؤن اإلنسان ممٌد بعدة حتمٌات

من هنا ورفعا للتعارض والجدال بٌن المولفٌن حك لنا أن نتساءل:هل اإلنسان مخٌر أم صٌاؼة السإال: 

 مسٌر؟ وبعبارة أخرى: هل لإلنسان المدرة على االختٌار؟

 :العرض

  :5المولؾ 

 ."ثبات واالختٌارأنصار الحرٌة: "أنصار اإل 

 .ٌعتمد أنصار هذا االتجاه أن اإلنسان حر وأن أفعاله صادرة عنه وهو لادر على الشعور بها*

 .الحرٌة مبدأ مطلك ال ٌفارق اإلنسان وبه ٌتخطى مجال الدوافع الذاتٌة والموضوعٌة*

الذي لتل فً والتً ملخصها أن الجندي "أر" "آر"، : عبر عن الحرٌة فً أسطورة الجندي "أفالطون"

معركة، ٌعود إلى الحٌاة من جدٌد فٌروي أن األموات ٌطالبون بؤن ٌختاروا بمحض حرٌتهم مصٌرا 

جدٌدا لتممصهم المادم، وبعد ذلن ٌشربون من نهر النسٌان "لٌثا" ثم ٌعودون إلى األرض ولد نسوا بؤنهم 

 .اختاروا مصٌرهم وٌؤخذون فً اتهام المدر

مٌة إسبلمٌة ترى أن شعور المرء أو إرادته هً العلة األولى لجمٌع أفعاله وهً فرلة كبل :"المعتزلة"

 .وهً منحصرة فً لرارة نفسه

اإلنسان ٌحس من نفسه ولوع الفعل على حسب الدواعً والصوارؾ فإذا أراد الحركة تحرن وإذا أراد *

 .السكون سكن
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 .فهذا حجة على عدل هللاما دام اإلنسان ٌحاسب على أفعاله بالجنة والنار ٌوم المٌامة *

 .لو لم ٌكن اإلنسان حرا لبطل التكلٌؾ والتشرٌؾ والثواب والعماب*

 .العبد هو الذي ٌخلك أفعاله وهو الذي ٌسؤل عنها ال عن عمل ؼٌره

"إن هللا ال ٌؽٌر ما بموم حتى ٌؽٌروا ما  لوله تعالىهنان العدٌد من اآلٌات الكرٌمة تثبت ذلن. منها *

تزر وازرة وزر أخرى"، "من ٌعمل سوءا ٌجزى به"، "فمن شاء فلٌإمن ومن شاء  بؤنفسهم"، "وال

 .فلٌكفر"، فهذه اآلٌات صرٌحة فً المول بؤن العبد هو الذي ٌختار أفعاله

 .: ٌرى أن الحرٌة حالة شعورٌة ونفسٌة"دٌكارت"

 .الشعور بالحرٌة ٌكفً دلٌبل على وجودها*

حتاج للتحلٌل والتفسٌر من خبلل لوله "إن حرٌة إرادتنا ٌمكن شًء بدٌهً ال ٌ "دٌكارت"الحرٌة عند *

 ."أن تعرؾ علٌها دون أدلة وذلن بالتجربة وحدها التً لدٌنا عنها

 ."ٌمول أٌضا "إننا جد متؤكدٌن من الحرٌة ولٌس هنان شٌبا نعرفه بوضوح أكثر مما نعرفها*

الصحٌح العالل ال ٌحتاج البرهنة على مإٌدا دٌكارت "إن اإلنسان  "بوسوٌه"ٌمول الكاتب الفرنسً *

 ."الحرٌة فهو ٌشعر بها فً داخله

 ."أثبت الحرٌة عن طرٌك البرهان األخبللً حٌث ٌمول "إذا كان ٌجب علٌن فإنن تستطٌع :"كانط"

 .المٌام بالواجبات ٌدل على وجود الحرٌة*

 .فصاحب السوء هو الذي ٌكون لد اختار بكل حرٌة تصرفه*

 .لحرٌة أساس األخبلق وأن اإلنسان المكره على فعل ال ٌعتبر عمله أخبللٌاٌعتبر ا "كانط"

دعمه فً ذلن اإلمام دمحم الؽزالً فً لوله "اإلكراه على الفضٌلة ال ٌصنع الرجل الفاضل، كما أن *

 ."اإلكراه على اإلٌمان ال ٌصنع الرجل المإمن

 .العمل الذي ال ٌنبع عن حرٌة شخصٌة سٌكون نالصا ومصطنعا*
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لسم األنا )النفس( إلى لسمٌن: أنا سطحً ٌتجلى فً المعامبلت الٌومٌة وهو جانب ال  :"برؼسون"

وجود للحرٌة فٌه، وأنا عمٌك ٌتمثل فً تلن اللحظات التً ٌجلس فٌها اإلنسان مع نفسه وٌشعر بحرٌته 

ل "إن الفعل الحر لٌس الكاملة، *إنه ٌفكر دون لٌود، فالحرٌة بهذا المعنى تدرن بالحدس النفسً، إذ ٌمو

 ."فعبل ناتجا عن التروي والتبصر، إنه ذلن الذي ٌتفجر من أعماق النفس

 ":سارتر"

إن اإلنسان جوهره الحرٌة، فالحرٌة اختٌار مطلك، وهً مرتبطة بصمٌم وجوده اإلنسانً. فهو محكوم *

ر لٌصنع نفسه، و ٌبنً علٌه بالوجود مثلما هو محكوم علٌه بالحرٌة. من هنا كان مضطرا إلى االختٌا

ذاته و ماهٌته و المعاٌٌر التً ٌحٌا بها، و هو اختٌار لٌس لذاته فحسب و إنما لئلنسانٌة جمعاء، و لهذا 

 .ٌشعر بالملك و المسإولٌة

 .اإلنسان ال ٌوجد أوال لٌكون بعد ذلن حرا، وإنما لٌس ثمة فرق بٌن وجود اإلنسان وبٌن حرٌته*

 .ٌر بعد ذلن هذا أو ذاناإلنسان ٌوجد أوال ثم ٌص*

اإلنسان مضطر إلى االختٌار والمسإولٌة التً تتبع اختٌاراته باعتبارها خٌارات شخصٌة مرتبطة *

 .باإلمكانٌات المتوفرة حوله

 .التجربة النفسٌة تظهر أن الحرٌة نشعر بها أثناء الفعل وبعده*

 .حرٌة كاملةفالندم مثبل تجربة نفسٌة تدل على أن صاحب الفعل لام بفعله ب*

 .اإلنسان ٌشعر بمدرته على إعدام األشٌاء أو ما ٌسمى بالرفض فهو حر فً تكوٌن شخصٌته*

 22لآلداب التً منحت له فً  نوبلهذه المبادئ فً حٌاته من خبلل رفضه جابزة  "سارتر"طبك *

اله األدبٌة ، ولد كانت أسباب رفضه تسلم الجابزة المؽرٌة والمبهرة خوفه أن تدفن أعم113,أكتوبر 

 .وللمه حٌا، وأن ال ٌكتب بحرٌة مرة أخرى

 .السبب الثانً أنه أراد أن ٌصبح بعٌدا عن تمٌٌدات الحٌاة السٌاسٌة*

أٌضا عن حموق الشعوب المستعمرة فً نٌل حرٌتها ولعل كتابه "عارنا فً الجزابر"  "سارتر"ولد دافع 

 .ذلن الذي انتمد فٌه سلطات بلده نمدا الذعا خٌر دلٌل على

 .""ال فرق بٌن وجودي وحرٌتً"، "إننا محكوم علٌنا بؤن نكون أحرارا "سارتر"ٌمول *
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 .اإلنسان مولود حرا وال ٌمكن أن ٌكون إال حرا*

  :النمد والمنالشة

ما ذهب إلٌه هإالء مطلما لكن تؤكٌدهم بؤن اإلنسان ٌمتلن حرٌة مطلمة، هو رأي فٌه كثٌر من  ال ننكر*

المبالؽة، و ضرب من تجاهل والع ملًء بالعوابك و الحتمٌات. و الفعل الذي ٌكون مستمبل عن كل 

امة، لٌس إكراه، ٌكاد ٌكون شبه مستحٌل. ذلن أن اإلنسان ٌعٌش والعا خاضعا لمجموعة حتمٌات كونٌة ع

أن الناس  "سبٌنوزا"بإمكانه الخروج عن نطالها أو إخضاعها. و من هنا ٌإكد الفٌلسوؾ الهولندي 

ٌتوهمون أنفسهم أحرار، ألنهم ٌجهلون األسباب الحمٌمٌة التً تحكمهم. كما أن المول بؤن الشعور النفسً 

ن البرهنة علٌها أو تؤكٌدها، ألن دلٌل الحرٌة، هو مجرد ضرب من الخداع النفسً، و أحكام ذاتٌة ال ٌمك

اإلنسان ٌرٌد الحرٌة كإرادة و سلون عملً ٌتحمك به و ٌتحمل مسإولٌته و لٌس مجرد شعور ؼامض و 

مٌتافٌزٌمً. ضؾ إلى هذا أن الشعور بالشًء ال ٌعنً بالضرورة امتبلكه. أما الحرٌة عند سارتر فهً 

نوع من االنتحار )عندما نختار(، و لٌس كمٌمة و  حرٌة متشابمة ٌطبعها الملك و المخاطرة، و كؤنها

امتٌاز. ضؾ إلى هذا أنه ٌجعل من اإلنسان محكوما علٌه بالحرٌة، و كؤنّها لانون جبري و ضرورة 

 .حتمٌة

   فهل ٌبمى مع كل هذا أي حدٌث عن حرٌة االختٌار؟ أو تحمل مسإولٌة أي لرار؟

 : 0المولؾ 

 ."والحتمٌةنفاة الحرٌة: "أنصار مذهب الجبر  

بؤن  "الحتمٌة"وأنصار  "الجهمٌة"و "الروالٌة"وخاصة  "الجبر"ٌرى نفاة الحرٌة وهم أنصار  *

  :ولد برهنوا على مولفهم بعدة حجج أهمهااإلنسان ممٌد وال ٌمتلن حرٌة، 

ٌإكد أنصار الجبر بؤن اإلنسان مجبر على المٌام بؤفعاله بالتالً فهو ؼٌر مسإول ألن ؼٌاب الشرط *

الذٌن ٌإكدون أن العالم  الروالٌون"" :الحرٌة( ٌإدي إلى ؼٌاب المشروط )المسإولٌة( ومن بٌنهم)

ٌخضع فً حركته وفً نشاطه لضرورة مطلمة، وان الحوادث الطبٌعٌة والبشرٌة ٌتحكم فٌها نظام ثابت 

ن خٌر كالسعادة أو لوانٌن عامة تظهر فً سلسلة من العلل و األسباب، وهذا ٌعنً أن ما ٌحدث لئلنسان م

والصحة والؽنى أو من شر كالشماء والمرض والفمر مفروضة علٌه. *لهذا فاإلنسان مجبر فً كل ما 

ٌموم به من أفعال وتصرفات وأعمال فهو ال ٌملن أي لدرة على تؽٌٌر مصٌره وبما أن اإلنسان جزء من 
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ت منذ األزل وٌتضح هذا من هذا الكون الذي ٌمثل الكل خاضع لنظام حتمً إلهً فؤن أفعاله لد حدد

 .""عش وفك الطبٌعة الروالٌة:خبلل لول 

 .اإلنسان ممٌد ومسٌر ولٌس حرا، وهو ممٌد بعدة حتمٌات تتحكم فً سلوكه*

 .السلون اإلنسانً ٌسٌر فً دابرة الحتمٌة فهو ٌفتمد إلى عنصر اإلرادة ولدرة االختٌار*

 .وجود الحتمٌة ٌلؽً بالضرورة وجود الحرٌة*

"الحتمٌون" أن مبدأ الحتمٌة لانون عام ٌحكم العالم وال ٌمتصر على الظاهرة الطبٌعٌة فمط بل  ٌرى*

 .أٌضا على اإلرادة اإلنسانٌة

 .لذلن تكون إرادتنا تابعة لنظام الكون ال حول وال لوة لها*

 :ومن أبرز تلن الحتمٌات نجد*

لٌه من نظام الموانٌن ما ٌسري على بمٌة الحتمٌة الطبٌعٌة أو الفٌزٌابٌة: وتعنً أن اإلنسان ٌسري ع

 .األجسام والموجودات فهو ٌخضع لمانون الجاذبٌة وٌتؤثر بالعوامل الطبٌعٌة

الحتمٌة البٌولوجٌة: تتمثل فً كون اإلنسان ٌخضع لشبكة من الموانٌن مثل النمو وانتظام العظام وانتمال 

 "مندل"الصفات الوراثٌة 

لاببل "حٌنما ٌتكلم الضمٌر فٌنا  "دوركاٌم"لها علماء االجتماع وعلى رأسهم الحتمٌة االجتماعٌة: التً ٌمث

 ."فإن المجتمع هو الذي ٌتكلم فٌنا

 .فاألحكام التً ٌطلمها اإلنسان ما هً إال صدى لثمافة المجتمع

 .اإلنسان لم ٌختر اسمه وال أسرته أو لؽته

 .عادات المجتمع نعالبنحن نحب ما ٌحبه المجتمع ونكره ما ٌكرهه وإن خالفنا 

الحتمٌة النفسٌة: حسب طبٌب األعصاب النمساوي "فروٌد" تعنً أن اإلنسان ٌخضع لعالم نفسً ال 

شعوري من رؼبات وشهوات ومكبوتات، مثال ذلن أن العنؾ فً المبلعب ٌرجع إلى ؼرٌزة العدوان 

  .التً تدفع الفرد إلى التحطٌم والتكسٌر والكتابة على الجدران

ترى هذه الفرلة الكبلمٌة بزعامة "جهم بن صفوان" أن كل أفعال اإلنسان خاضعة للمضاء  ٌة:الجهم

 .والمدر فبل إرادة له وال اختٌار
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 .ٌخلك فً اإلنسان األفعال على حسب ما ٌخلك فً سابر الجمادات هللا

 .األفعال تنسب إلى اإلنسان على سبٌل المجاز ال الحمٌمة. كما تنسب إلى الجمادات

 ."بموله " ال ٌوصؾ اإلنسان باالستطاعة فهو كالرٌشة فً مهب الرٌحالجهمٌة لن ما أكده زعٌم ذ*

الذي ٌإكد على أن اإلنسان ٌخضع لضرورة متعالٌة  "جهم بن صفوان"بزعامة  الجهمٌة )الجبرٌة( *

لد خلك اإلنسان وحدد أفعاله وسلوكاته بمدرته الكلٌة فاهلل عز وجل وهً المدرة اإللهٌة )المضاء والمدر( 

المطلمة، الن لدرة هللا تستوجب نفً المدرة واإلرادة على اإلنسان. ولد *اعتمد الجهمٌة على أدلة منها أن 

هللا وحده الخالك وال ٌجب أن ٌكون هنان خالك ؼٌره، وأن الثواب والعماب جبر )لضاء ولدر(، كما أن 

 جهم"ى اإلنسان على سبٌل المجاز ال حمٌمة كما تنسب األفعال إلى سابر الجمادات ٌمول األفعال تنسب إل

"إنه ال فعل فً الحمٌمة إال هللا وحده وانه الفاعل وأن الناس إنما تنسب إلٌهم أفعالهم على  :"بن صفوان

 أملن لنفسً نفعا : "لل لن ٌصٌبنا إال ما كتب هللا لنا"، "لل اللوله تعالىالمجاز"، وحجج شرعٌة منها 

 ."وال ضرا إال ما شاء هللا

 النمد والمنالشة:

رؼم ما لدمه أنصار هذا االتجاه من أدلة وحجج ومبررات، إال أنه ال ٌمكننا التسلٌم بصحة هذا الرأي  

مطلما، ذلن ألن المول بنفً الحرٌة عن اإلنسان باسم الحتمٌة فٌه كثٌر من النظر، ألنه ٌدعونا إلى 

اإلنسان و تمٌزه، فهل ٌعمل عند هإالء أن نساوي بٌن اإلنسان و الجماد، أو بٌن اإلنسان و  الحدٌث عن

الحٌوان؟ أال ٌتمٌز اإلنسان على هإالء بعمله و وعٌه و لدرته على تسخٌر الكثٌر من المخلولات و 

و االجتماعٌة مهما الظواهر لخدمته و االستفادة منها؟ من هنا ٌمكن المول أن الحتمٌة النفسٌة و الطبٌعٌة 

لم  "الحتمٌة"اعترفنا بوجودها، فهً ال تنفً إمكانٌة الحرٌة و إمكانٌة التصرؾ بالموازاة معها. فؤنصار 

ٌفرلوا بٌن عالم األشٌاء اآللً وعالم اإلنسان الذي كله وعً وعمل. إذن فوجود لوانٌن الطبٌعة ال ٌعنً 

اعٌة فظهور األبطال والثوار والزعماء الذٌن خالفو أن اإلنسان لٌس حر. أما بالنسبة للحتمٌة االجتم

 .مجتمعاتهم دلٌل على وجود الحرٌة

فهو تعطٌل للعمل و دعوة للخمول و الكسل. والركون إلى المدر وٌصٌر  الجبرٌةأما ما تذهب إلٌه *

ن و أنه الثواب والعماب ببل معنى. كما أنه تشكٌن فً عدل هللا، و هو الذي وصؾ نفسه أنه أحكم الحاكمٌ

لٌس بظبلم للعبٌد، ألن ما كتبه هللا على العباد تؤكٌد لصفة علمه المطلك سبحانه، و لٌس جبرا للعباد. فإذا 

وكثٌر من الجهمٌة كان اإلنسان مجبرا فلماذا ٌعالبه المانون اإللهً واالجتماعً؟ ٌتبٌن لنا إذن أن فهم 

 .سابك ولٌس سابك الناس فً عصرنا للمكتوب والمضاء والمدر فهم خاطا فهو
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 :التركٌب

نتٌجة لبلنتمادات الموجهة لكبل االتجاهٌن نصل إلى المول بؤن هنان تنالضا صرٌحا بٌن أنصار 

الضرورة الجبرٌة وأنصار االختٌار، فالجبرٌون ٌنفون الحرٌة بصفة مطلمة، وأنصار االختٌار ٌثبتونها. 

نسان لٌس حرا حٌث ٌعتمد أن اإل "ابن رشد"والنظرة الوالعٌة تمتضً تبنً مولفا وسطا وهو ما أكده 

حرٌة مطلمة بل حرٌته محدودة تمتضً أن ال ٌنسى حرٌة اآلخرٌن. أٌضا ٌتوسط أبو الحسن األشعري 

فً الطرح المٌتافٌزٌمً للحرٌة بٌن الجبر و االختٌار فً المول:" أن اإلنسان لٌس مجبرا، كما أنه من 

بل إن اإلنسان ٌمتلن المدرة على  لة".المعتز"جهة أخرى ال ٌمتلن حرٌة مطلمة ٌخلك بها أفعاله كما تمول 

كسب األفعال و توجٌهها، فاهلل خالك كل شًء و خالك اإلنسان و خالك األفعال خٌرها و شرها، و أعطى 

اإلنسان لدرة على الكسب. فإن كسب خٌرا أثابه علٌه، و إن كسب شرا عالبه علٌه. و مثال ذلن الرزق، 

لى، و اإلنسان ٌسعى لكسبه، فإن كسبه حبلال أجر، و إن كسبه فاهلل ٌخلك الرزق و ٌمدره بإرادته تعا

 .هللا تعالىحراما عولب. و من هنا ٌكون اإلنسان مسإوال أمام 

أنصار الطرح الوضعً: و هم ٌرون أن الجدل إلثبات الحرٌة أو نفٌها جدل عمٌم، لذلن ال بد من  *

ى التحرر من مختلؾ المٌود. فالحرٌة و النظر إلى الحرٌة بنظرة والعٌة ٌمكن ممارستها، بالعمل عل

تإكد   لهذا الحتمٌة ضدان ٌمكن أن ٌصدلا معا، أي االعتراؾ بالحتمٌة و العمل للتحرر منها. 

أن الحرٌة هً وعً الضرورة، و التحرر منها بمختلؾ المعارؾ و اإلنجازات العلمٌة و  "الماركسٌة"

الحضارة خطوة نحو الحرٌة. مما ٌعنً ضرورة تجاوز  االختراعات التمنٌة. لهذا لال أنجلز كل تمدم فً

 .جعل الحرٌة مسؤلة ذاتٌة، و اعتبارها عملٌة تحرر مستمر

 :الخاتمة

ختاما ومما سبك ٌمكننا المول بؤن الحرٌة تبمى من أعمد المشكبلت الفلسفٌة، الن المول                    

رد كلما ٌتحرر من حتمٌة إال وٌجد نفسه أمام حتمٌة بؤنها مطلمة مبالػ فٌه لهذا فهً نسبٌة ما دام الف

أخرى، كما أن التسلٌم بؤنها وهم نفً للوجود الفردي. فبإمكان اإلنسان تجسٌد الحرٌة على أرض الوالع 

وممارستها عملٌا وهو ما ٌعرؾ بالتحرر. مما ٌعنً لدرة اإلنسان على اختٌار وتعٌٌن حٌاته الخاصة 

"إن كل حتمٌة جدٌدة  "اٌمانوٌل مونٌٌه":نجده فً لول الفٌلسوؾ الفرنسً ورسمها كما ٌرٌد، ذلن ما 

 ."ٌكتشفها العالم تعد نوطة تضاؾ إلى سلم أنؽام حرٌتنا
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هل اإلنسان مسؤول ألنه حر أم أنه حر ألنه مسؤول ؟                                                     

ٌة شرط للحرٌة ؟    هل الحرٌة شرط للمسؤولٌة أم المسؤول  

 طرح المشكلة : " ممدمة " :

ٌعتبر مفهوم الحرٌة من أكثر المفردات اللؽوٌة جمالٌة ووجدانٌة ، بوصفها لٌمة إنسانٌة               

سامٌة ، ونمصد بالحرٌة أنها المدرة على المٌام بالفعل أو االمتناع عنه ، أو هً المدرة على تجاوز كل 

الجتماعٌة ، لكن إكراه سواء كان داخلٌا مثل األهواء والعواطؾ ، أو خارجٌا مثل العادات والموانٌن ا

الحرٌة ال ٌمكن فهمها إال بالمسإولٌة ، من هنا دار جدال بٌن الفبلسفة والمفكرٌن حول طبٌعة العبللة 

بٌنهما حٌث أن هنان من ٌرى أن الحرٌة شرط للمسإولٌة وهنان من ٌرى عكس ذلن أي أن المسإولٌة 

نسان مسؤول ألنه حر أم أنه حر ألنه هل اإلشرط للحرٌة ، ومن هذا المنطلك نطرح التساإل التالً :   

                         مسؤول ؟

 محاولة حل المشكلة : المولؾ األول :

ٌرى أنصار المولؾ األول أن الحدٌث عن المسإولٌة ٌتطلب بالضرورة وجود الحرٌة كشرط            

ة وإمكانٌة وجودها ، ومن أنصار هذا الزم لها ، وهذا ٌعنً أنه ال مسإولٌة إال إذا انطلمنا من فكرة الحرٌ

وكذلن الفٌلسوؾ  "برؼسونومواطنه " "دٌكارت" وكذلن الفٌلسوؾ الفرنسً "المعتزلة" المولؾ نجد

  ولد برروا مولفهم بالحجج التالٌة :، "كانط " األلمانً

ك إرادته أن اإلنسان ٌمتلن الحرٌة والمدرة على االختٌار بٌن الفعل والترن وفالمعتزلة" حٌث ترى "

الحرة ، وعلى لدر هذه الحرٌة تكون مسإولٌة اإلنسان اتجاه أفعاله وعدل هللا فً محاسبته علٌها ثوابا أو 

إن اإلنسان ٌحس من نفسه ولوع الفعل ، فإذا أراد الحركة تحرن وإذا أراد المعتزلة "" عمابا ، تمول "

ً أكثر الحمابك بداهة ووضوحا وشعور أن الحرٌة ه دٌكارت"السكون سكن "، باإلضافة إلى هذا ٌرى "

إننا متؤكدون من الحرٌة إذ ال شٌا نعرفه دٌكارت" : " اإلنسان بها خٌر دلٌل على وجودها ، ٌمول "

فً لوله " إن الحرٌة والعة شعورٌة برؼسون" بوضوح أكثر مما نعرفها " ، ونفس الرأي نجده عند "

أن المجرم ٌختار فعله بإرادته بعٌدا عن تؤثٌر " كانطولٌست مشكلة تحل " ، زٌادة على هذا ٌرى "

األسباب والبواعث فهو بحرٌته مسإول ، هذه األخٌرة التً ٌكون على إثرها عماب المجرم حما طبٌعٌا 

فٌرى أنه لٌس ثمة فرق بٌن وجود اإلنسان سارتر" ٌؤتً لتشرٌفه وتطهٌره ، أما الفٌلسوؾ الفرنسً "
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الوحٌد الذي ٌصنع ذاته وٌمرر مصٌره عن طرٌك حرٌة االختٌار ،  ووجوده حرا فاإلنسان هو الكابن

لمد حكم علٌنا بالحرٌة. سارتر" " فاإلنسان محكوم علٌه بالحرٌة مثل ما هو محكوم علٌه بالوجود ٌمول "  

 النمد : 

ما جاء به أنصار المولؾ األول بؤن الحرٌة شرط للمسإولٌة فبل ٌمكن اعتبار اإلنسان مسإوال إال  صحٌح

أنصار هذا المولؾ بالؽوا ألن الشعور بالحرٌة لد ٌكون  لكنعلى األفعال التً ٌموم بها بوعٌه وإرادته و

سهم أحرارا لعدم وعٌهم فً لوله : " إن الناس ٌتوهمون أنفسبٌنوزا" مجرد وهم وخداع وهذا ما أكده "

" الحتمٌة بسلطان رؼباتهم وشهواتهم علٌهم " ، كما أن اإلنسان مسٌر وتحكمه العدٌد من الحتمٌات مثل 

 الطبٌعٌة ، الحتمٌة البٌولوجٌة ، الحتمٌة االجتماعٌة ، الحتمٌة النفسٌة ، الحتمٌة الدٌنٌة .

 

 المولؾ الثانً :

  

الثانً أن اإلنسان حر ألنه مسإول أي أنه مكلؾ ومسإول لبل أن ٌرى أنصار المولؾ               

ٌكون حرا ، أي أن المسإولٌة هً التً تبرر االختٌار الحر، وشعور اإلنسان بالمسإولٌة لبل اختٌاره 

المٌام بفعل ما أو تركه دلٌل على حرٌته " فكل أفعالنا هً طلب لثواب أو خوؾ من عماب " ، وعلى هذا 

إولٌة اإلنسان هً التً تحدد اختٌاراته التً تكون بوعٌه وإرادته ومن أنصار هذا األساس فإن مس

ولد برروا مولفهم مونتٌسكٌو" ، ومواطنه "جون جان روسو" ، المولؾ نجد الفٌلسوؾ الفرنسً "

 بالحجج التالٌة:

حٌث ٌمكن تصنٌؾ مسإولٌة اإلنسان إلى : 5- مسؤولٌة دٌنٌة : تتجلى فً تكلٌؾ هللا اإلنسان وجعله 

خلٌفة فً األرض ونجد هذا فً لوله تعالى : " إنا عرضنا األمانة على السماوات واألرض والجبال فؤبٌن 

أن ٌحملنها وحملها اإلنسان ، إنه كان ظلوما جهوال " ، وفً لوله تعالى أٌضا : " وإذ لال ربن للمبلبكة 

إنً جاعل فً األرض خلٌفة " ، 0- مسؤولٌة أخاللٌة : وهً نابعة من الضمٌر األخبللً الذي ٌملً 

على اإلنسان واجبات أخبللٌة ، وبالتالً ضمٌر اإلنسان هو الذي ٌحدد اختٌاره الحر ، 3- مسؤولٌة 

اجتماعٌة : وتكون أمام المجتمع والدولة والمانون وهً التً تبرر وتضمن حرٌة األفراد فً التفكٌر 

ال حرٌة فً ؼٌاب ٌمول "جون جان روسو" : " والمعارضة ....والتعبٌر واالعتماد والصحافة واالعبلم 

إن الحرٌة هً الحك فً المٌام بفعل ما تسمح به الموانٌن .مونتٌسكٌو" : " المانون "  وٌمول كذلن "  
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  النمد :

ذلن ال ٌفٌد حتما أن المسإولٌة شرط الحرٌة ، كما أن  لكنأن الحرٌة دون مسإولٌة تفمد داللتها  صحٌح 

ة األفراد نجدها فمط فً المجتمعات الدٌممراطٌة ولٌس فً المجتمعات االستبدادٌة وحتً فً بعض حرٌ

 المجتمعات الدٌممراطٌة فإن الحرٌة التً تنادي بها هً حرٌة نصوص لانونٌة ولٌست حرٌة والع . 

 

 

 التركٌب :               

المسإولٌة لٌست شرطٌة فحسب ، بل هً كتركٌب بٌن المولفٌن ٌمكن المول أن العبللة بٌن الحرٌة و

عبللة جدلٌة ، فاإلنسان ٌتمٌز بإرادة االختٌار وٌمع علٌه التكلٌؾ ، ففً بعض الموالؾ تكون الحرٌة 

شرطا للمسإولٌة من منطلك أن اإلنسان كابن عالل ، وفً أحٌان أخرى نجد أن المسإولٌة شرط للحرٌة 

المٌام بفعل ما أو تركه دلٌل على حرٌته .   ألن شعور اإلنسان بالمسإولٌة لبل اختٌاره  

 خاتمة :

ختاما للمول نستنتج أن موضوع الحرٌة والمسإولٌة ٌرتبط أشد االرتباط بجوهر اإلنسان ،              

أن اإلنسان كابن عالل مهما كانت حدوده المكانٌة ومهما كانت ظروفه وسنه وجنسه ،     فكما أننا نمول

 فهو ٌعرؾ بخاصٌة المسإولٌة أكثر من خاصٌة الحرٌة .     
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  هل وجود الؽٌر شرط ضروري لمعرفة األنا ؟

 

 طرح المشكلة : ممدمة :

من المشاكل النفسٌة التً ظلت تإرق اإلنسان هً محاولة التعرؾ على الذات التً تعنً                 

من الناحٌة الفلسفٌة الجوهر الثابت المابم بذاته و الذي ال ٌتؽٌر على الرؼم مما ٌلحمه من تؽٌر فً 

ن الناس أعراضه مثل الصحة و المرض و الؽنى و الفمر و الصبا و الشٌخوخة ، فالتعاٌش االجتماعً بٌ

ٌمتضً تشكٌل نسٌج من العبللات بٌن األفراد ٌحكمها التفاعل تؤثٌرا وتؤثرا تنافرا وتجاذبا ، فكل فرد 

ٌسعى للتعبٌر عن ذاته و إثبات وجوده وتمٌٌزها عن ؼٌرها ، لكن الفبلسفة اختلفوا حول طرٌمة معرفة 

ذات بكون عن طرٌك الوعً و الذات و إدران األنا و ظهر جدال بٌنهم فمنهم من ٌرى أن معرفة ال

:            الشعور و منهم من ٌرى أنه متولؾ على الؽٌر ، ومن هنا ٌمكننا أن نطرح اإلشكال التالً 

                                          هل الشعور باألنا ٌتولؾ على الوعً و الشعور أم أنه ٌعتمد على الؽٌر ؟

        

 : المولؾ األول : محاولة حل المشكلة    

 

ٌرى أنصار المولؾ األول أن معرفة الذات ترتبط بالؽٌر و ٌتولؾ ذلن على التمابل و               

المؽاٌرة و التنالض مع الؽٌر ، فعن طرٌك اآلخر نتعرؾ على وجودنا ، و أهم هإالء الفٌلسوؾ 

 وا مولفهم بالحجج التالٌة :ولد برر،  " هٌجل" و الفٌلسوؾ األلمانً "جورج باركلً"االٌرلندي 

إن الذات تتعرؾ على نفسها على أنها فردٌة متمٌزة عندما تمابل الؽٌر أو اآلخر أي أن هذه المعرفة   

تمتضً وجود اآلخر و إدراكه و االعتراؾ به فالؽٌر ٌعتبر أحد مكونات الوجود و هو ٌشاركنا الوجود و 

ٌه الذات لتمارن ذاتها باآلخر و تستنتج التماٌز و االختبلؾ ، و هو ٌمابلنا و ٌخالفنا و هذا ما ٌإدي إلى تنب

مثال ذلن أن التلمٌذ الممتاز لد  ال ٌدرن تمٌزه و اجتهاده لوحده لكن ممارنة  "باركلً"هذا ما أكد علٌه 

نفسه مع ؼٌره من التبلمٌذ خاصة ضعٌفً المستوى ٌجعله ٌدرن مستواه و ٌعرؾ ذاته ، فً نفس 

أن التعاطؾ و الحب و مشاركة الؽٌر مشاعرهم وآالمهم  "ماكس شٌلر"فٌلسوؾ األلمانً المولؾ ٌإكد ال

و أفراحهم ٌعبر عن تواصل إنسانً حمٌمً ، فكل ذات أرادت أو لم ترد تتواصل مع مجتمعها الذي 

 ل من تعٌش فٌه و تؤخذ منه اللؽة التً تتكلم بها و المٌم األخبللٌة التً تدافع عنها و األهداؾ التً تعم
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لتعاطؾ و الحب هما الطرٌك المعبر عن التواصل الحمٌمً بالؽٌر : " ا" ماكس شٌلر"أجلها حٌث ٌمول 

فً سٌاق عبللة األنا بالؽٌر أن وجود اآلخر  "هٌؽل"" ، باإلضافة إلى هذا ٌرى الفٌلسوؾ األلمانً 

ضروري لوجود الوعً بالذات ، و هً عبللة أساسها التنالض و الصراع كعبللة السٌد بعبده ، فكل 

واحد منهما ٌثبت ذاته من خبلل وجود اآلخر ، فالسٌد ٌتنالض مع خصمه العبد لكنه ال ٌمتله بل ٌبمٌه 

و ٌعزز لوة ذاته فٌه ، و العبد ٌتنالض مع سٌده الخصم لكنه ٌثبت  حتى ٌجسد من خبلله سٌادته و ملكه له

ذاته من خبلل المٌام باألعمال التً كلفه بها سٌده مهما كانت درجة صعوبتها ، هذا الصراع ٌإدي فً 

النهاٌة إلى أن ٌدرن كل منهما أناه و فً الولت نفسه ٌدرن خصمه الذي هو اآلخر ، و هذا ما ٌظهر فً 

ٌوم فكل أمة تحاول إثبات ذاتها بالدخول فً صراع مع األمم األخرى و لعل ما حدث فً الحربٌن العالم ال

العالمٌتٌن خٌر مثال فمد حاولت ألمانٌا الدخول فً صراع مع بمٌة دول العالم حتى تثبت أنها األفضل ، و 

زالوا ٌدعون أنهم األفضل الشدٌد للٌهود فهم أٌضا كانوا و ما "هتلر"لعل هذا ما ٌفسر كره زعٌم النازٌة 

على إبادتهم و لتلهم ألنهم شاركوه نفس الفكرة حٌث  "هتلر"بٌن األمم ) شعب هللا المختار ( لذلن عمل 

ٌمول هتلر " لن أرحم الضعفاء حتى ٌصبحوا ألوٌاء ، و إن أصبحوا ألوٌاء فبل تجوز علٌهم الرحمة " 

ته ، وٌمضً بالتالً على حٌاة اآلخر، كً ٌنال " إن اإلنسان مستعد ألن ٌخاطر بحٌا "هٌؽل"وٌمول 

أن تكون إال صراعا حتى اعتراؾ اآلخر وٌفرض نفسه كمٌمة علٌا على اآلخر ، فإن مواجهتهما ال ٌمكن 

 الموت " . 

 

  النمد :

 

ذلن ال ٌنبؽً أن ٌتحول إلى هٌمنة على الذات و  لكن أن الؽٌر ٌلعب دورا مهما فً معرفة الذاتصحٌح 

ها ألنها كٌان مستمل وهوٌة فردٌة متمٌزة فاألخر ال ٌستطٌع أن ٌنفذ إلى أعمالنا ، كما أن الؽٌر سلب معنا

ال ٌستطٌع أن ٌشاركنا عواطفنا مهما كان لرٌبا ألنها مشاعر خاصة ال ٌحٌاها إال صاحبها ، كما أن ربط 

 نٌة البماء فٌها لؤللوى معرفة الذات بالؽٌر على أساس الصراع فٌه دعوة إلى التناحر وفك ؼرٌزة حٌوا
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 المولؾ الثانً : 

ٌرى أنصار المولؾ الثانً أن معرفة الذات تتولؾ على الوعً و الشعور ، فالوعً ٌعتبر               

مٌزة جوهرٌة و أساسٌة فً الذات وهو األساس الذي تتولؾ علٌه معرفتها و أهم هإالء نجد الفٌلسوؾ 

و الٌونانً " هوسرل"و الفٌلسوؾ األلمانً  "مٌن دوبٌران"و أٌضا مواطنه  "دٌكارت"الفرنسً 

  ولد برروا مولفهم بالحجج التالٌة : ، "سمراط"

       أن كل ذات تعً ذاتها و تعرؾ حمٌمة أناها و ما ٌجري فٌها من انفعاالت كالفرح  "دٌكارت"ٌإكد 

ً هو الذي ٌعبر عن حمٌمة الذات و و الحزن و الؽضب و ما ٌصدر عنها من سلوكات ألن الوع

 : "دٌكارت"الممصود بالوعً المعرفة المباشرة لما ٌجري فً النفس من ؼٌر واسطة أو جهد عملً ٌمول 

مإسس علم النفس  " برؼسون"" أنا أفكر إذن أنا موجود " ، كما دعم هذا المولؾ الفٌلسوؾ الفرنسً 

راكا مباشرا فهو ٌدرن تخٌبلته و أحاسٌسه بنفسه ونعنً االستبطانً الذي ٌرى أن اإلنسان ٌدرن ذاته إد

باالستبطان معاٌنة الفرد لعملٌاته العملٌة أو هو المعاٌنة الذاتٌة و ٌعرؾ أٌضا بؤنه مبلحظة داخلٌة لما 

ٌجري فً النفس من فرح وحزن وؼضب حٌث ٌنملب الفرد إلى شاهد على نفسه لٌعلم أن له ذاتا أو نفسا 

الذي اعتمد أن  "سمراط"اآلخرٌن ، وترجع جذور هذه النظرٌة إلى الفٌلسوؾ الٌونانً حمٌمٌة تمٌزه عن 

اإلنسان ٌعرؾ نفسه وٌستطٌع الحكم علٌها و على أحوالها و أفعالها و لد عبر عن ذلن بممولته الشهٌرة " 

: " ال  الذي ٌمول "مونتانٌه" اعرؾ نفسن بنفسن " ومن أنصار منهج االستبطان أٌضا العالم الفرنسً

: "  "دوبٌران مٌن" أحد ٌعرؾ هل أنت جبان أو طاؼٌة إال أنت ، فاآلخرون ال ٌرونن أبدا " و ٌمول

ٌفرض األنا نفسه من خبلل معارضته لآلخرٌن " ، فالفرد الذي ٌملد اآلخرٌن مثبل ٌفمد خصوصٌته 

ثال على ذلن فالفنان وتمٌزه بعكس الفرد المبدع الذي ٌعمل وفك ما توحً له نفسه ولعل الفن أفضل م

                                   .المملد لؽٌره سرعان ما ٌنساه الناس ألنهم ٌهتمون باألصل

    

  النمد :  

أنصار هذا المولؾ لكن أن اإلنسان كابن عالل و أن الوعً ٌلعب دورا مهما فً معرفة الذات  صحٌح

بالؽوا فالوعً الذاتً لد ٌكون مجرد تؤمل  مٌتافٌزٌمً ٌعبر عن أوهام ال تعبر عن حمٌمة الذات كالمبالؽة 

و التضخٌم و الجهل و الؽرور ، كما أن الشعور ؼٌر لادر على الوصول إلى معرفة الجانب اآلخر من 
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من النفس و بالتالً ؼٌر لادرة على معرفة النفس و هو البلشعور باعتباره الجانب األعمك و األكبر 

                                                                           الذات معرفة كاملة .

  

 التركٌب :  

 

إن معرفة الذات ال تتولؾ على الوعً و ال على الصراع والتنالض مع اآلخر بل تموم على أساس  

التواصل بٌن الذات و اآلخر المبنً على أساس من المٌم األخبللٌة مثل المحبة و الصدالة و التعاٌش و 

ب للذات فً كل اإلٌثار و نبذ العنؾ و التناحر و اإللصاء إضافة إلى مبدأ الوعً و الشعور المصاح

"إن معرفة الذات تكمن فً أن ٌرضى  : "عزٌز لحبابً دمحم"أحوالها ٌمول المفكر العربً المعاصر 

 .  الشخص بذاته ضمن هذه العبللة : األنا كجزء من النحن فً العالم "

 :حل المشكلة : خاتمة   

 

نستنتج فً األخٌر أن معرفة الذات تتؤسس على الوعً و الشعور باعتبارهما جوهر أساسً               

فً الذات و هذا فً إطار أخبللً من التنافس مع الؽٌر وممارنة أفعالنا وذواتنا معهم ودون هدم لكرامة 

ال اإلنسان سواء عن طرٌك التواصل أو التنالض حٌث أن خصوصٌة الذات ال تكتمل و ال تزدهر إ

" إن الؽٌر لٌس فمط من أشاهده بل هو من ٌشاهدنً  جون بول سارتربوجود الؽٌر و العمل معهم ٌمول 

 أٌضا " .
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 هل العولمة خٌر كلها؟

 هل العولمة ظاهرة إٌجابٌة أم سلبٌة؟

 الممدمة:

إذا كان لكل عصر من العصور مفاهٌمه و لضاٌاه، فإنه ما من شن أن ظاهرة العولمة                  

هً من المفاهٌم األساسٌة، و المضٌة التً نالت حظها من الدراسة و االهتمام، فهً تستمطب اهتمام 

الحكومات و المإسسات و مراكز البحث و وسابل اإلعبلم، فمد تعاظم دورها و تؤثٌرها على أوضاع 

ل و األمم على حد سواء. فإذا علمنا أن للعولمة أنصارا و مإٌدٌن، كما لها فً الطرؾ األخر الدو

فما خصوما و معارضٌن، ٌصبح التساإل عن حمٌمة العولمة و اآلثار التً تتركها من األمور الهامة، 

  ؟هً العولمة إذن و لماذا تستمطب كل هذا االهتمام؟  وهل العولمة فرص كلها أم مخاطر

 :5لمولؾ ا

فً البداٌة ٌمكن اإلشارة إلى أن مفهوم العولمة ٌكتسً معان عدٌدة تلتمً كلها حسب الداللة               

اللؽوٌة فً "جعل الشًء عالمٌا". كما أن العولمة مصطلح تتعدد و تتنوع تفسٌراته بحسب المشتؽلٌن، و 

لة، الشوملة، العالمٌة، ...إلخ ؼٌر أن العولمة من المترادفات التً تتناولها المماالت و الخطب نجد: الدول

ظهرت بصفة المعة و بالتحدٌد عند انهٌار المطبٌة الثنابٌة، و ظهور المطبٌة األحادٌة بزعامة الوالٌات 

المتحدة األمرٌكٌة، لهذا فمد شهد المرن الواحد و العشرٌن تحوالت عمٌمة داخل عالم متملص، تحكمه 

فضبل عن فتح األسواق العالمٌة أو ما ٌصطلح على تسمٌته بااللتصاد  تمنٌات اإلعبلم و االتصال

المفتوح، و من هنا ٌمكن فهم ظاهرة العولمة بوصفها منظومة من المبادئ السٌاسٌة و االلتصادٌة و 

االجتماعٌة و الثمافٌة و اإلعبلمٌة تدفع العالم لاطبة إلى االندماج فٌها، لكن الدارس المتعمك لفلسفة 

ة و إٌدٌولوجٌتها و أهدافها ٌدرن أن العولمة تعنً التدخل الواضح ألمور االلتصاد واالجتماع العولم

والسٌاسة والثمافة والسلون دون مراعاة الحدود السٌاسٌة للدول ذات السٌادة، أو االنتماء إلى دولة معٌنة 

ما أنها تتضمن العدٌد ودون حاجة إلى إجراءات حكومٌة. فهً ظاهرة تهدؾ إلى السٌطرة على العالم، ك

من اآلثار الخطٌرة لعل أهمها: أنها تشكل تدخبل صارخا فً شإون األمم و ما ٌنتج عن ذلن من تفسخ 

للمبادئ و المٌم األخبللٌة و الدٌنٌة. كما أنها سبب فً عجز الشركات الوطنٌة من مواجهة لوة الشركات 

ما ٌصبح العالم فً ظل العولمة سولا مفتوحا المتعددة الجنسٌات التً تكرس السٌاسات االحتكارٌة، ك
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تسٌره لؽة المال و األعمال. تنتشر فٌه التمنٌات الحدٌثة فً اإلنتاج مما ٌضعؾ دور سلطة نمابات العمال 

والجمعٌات المهنٌة، باإلضافة إلى تكرٌس السٌطرة السٌاسٌة و االلتصادٌة و ما ٌترتب عنها من عمٌك 

اء، بٌن دول الشمال ودول الجنوب، ما من شؤنه أن ٌإدي إلى ظهور اآلفات الهوة بٌن األؼنٌاء و الفمر

االجتماعٌة الخطٌرة أهمها: البطالة، التجارة بالنساء و األطفال...باإلضافة إلى الؽزو الثمافً وما ٌنتج 

 .عنه من انسبلخ عن المٌم... الخ

ال تؤخذ من المبادئ الدٌنٌة و و ٌمكن فً األخٌر المول أن العولمة تتضمن مبادئ مادٌة محضة و 

األخبللٌة سندا لها. فهً وفك هذا األساس تحمل طابع إٌدٌولوجً، لهذا تعرؾ العولمة بإٌدٌولوجٌة األلفٌة 

الثالثة"، و لد كانت مسؤلة آثار العولمة محل إلبال كبٌر للسٌاسٌٌن و المثمفٌن، حٌث عمدت عدة ندوات و 

تحلٌل تداعٌات العولمة، ومن أبرز معارضً العولمة نجد مإتمرات دولٌة تناولت بالدرس و ال

مولؾ"الحركة الحماتٌة" التً تعتبر حركة عالمٌة احتجاجٌة مناهضة للعولمة، باإلضافة إلى كبرٌات 

 .المنظمات الدولٌة المدافعة عن حموق اإلنسان مثل المنظمة الدولٌة للعمل

 النمد :

موجهة لفلسفة العولمة، و لوة الحران النمدي ضدها، إال أن الحمٌمة لكن و مع التسلٌم بسدادة االنتمادات ال 

تبٌن أن العولمة تحمل بعض االٌجابٌات التً من شؤنها أن تعمل على تحمٌك سعادة اإلنسان و بالتالً 

 .العٌش فً ظروؾ أحسن

 : 0المولؾ 

و كبار البنكٌٌن و المحامٌن  لهذا لم ٌتردد ألطاب العولمة الفاعلون و هم كبار رجال األعمال األمرٌكٌٌن

و أرباب الشركات، خاصة أولبن المنتمٌن إلى الدول الخمس الكبرى من التلمٌح و اإلشادة بمزاٌا العولمة 

التً من بٌنها: تعمٌم وسابل االتصال فالفرد بإمكانه أن ٌرتبط مع مراسله فً أي نمطة من العالم فً ألل 

سٌع األسواق و تحرٌر التجارة و ما ٌترتب عنه من ازدهار ولت و بدون جهد. كما أنها أدت إلى تو

وتطوٌر فً وسابل اإلنتاج وكذا المنتوج وتمدٌمه بؤسعار مناسبة. والمساهمة فً اختفاء االنماط التملٌدٌة 

لتمسٌم العمل وظهور أنماط جدٌدة، باإلضافة إلى السماح بنمل التكنولوجٌا المتطورة إلى دول العالم 

ة مستوى التنمل بٌن دول العالم حٌث نشاهد زٌارة المسافرٌن والسابحٌن الدولٌٌن تزداد ٌوما الثالث. زٌاد

 .بعد ٌوم وبؤعداد كبٌرة، ذلن ألن العولمة تهدؾ إلى إحداث حضارة إنسانٌة ذات بعد واحد
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 النمد :

بٌن الوالع لكن العولمة كظاهرة تسعى إلى دمج المجتمعات اإلنسانٌة بكل مشاربها فً نطاق واحد  

 استحالته، ذلن أن لكل مجتمع ممٌزاته و خصوصٌاته، فالتنوع الثمافً حمٌمة تصطدم أمامها العولمة، كما 

 

( معبرا هاٌدؼر، و لد علك )  "شٌلر"، "كانط"أن كبار الفبلسفة كانوا ضد ذوبان الدول واألمم أمثال 

 ."األلمانٌة ٌمتل الفلسفة عن خصوصٌة األمة األلمانٌة لاببل " إن التفلسؾ بؽٌر اللؽة

 التركٌب :

تبمى الحمٌمة التً ٌجب إطالة الولوؾ عندها، هً أن العولمة والع بمعنى أنها ظاهرة حٌة نعٌش تحت  

نٌرها، و من هنا بات لزاما على كل أمة ترٌد أن تثبت وجودها، أن ال تبمى خارج دابرة األحداث و 

و كرصٌد حضاري. إنطبللا من حب الذات و حب اآلخر و  عجلة التارٌخ، علٌها أن تعً ذاتها ككٌان

الوطن ورموزه الحضارٌة و التارٌخٌة، و االجتهاد فً بناء لوة التصادٌة لؤلمة، إن شاءت لنفسها أن 

 .تتجاوز مخاطر العولمة و بالتالً األخذ ما هو صالح فٌها

لمٌة لد ألح على التعاٌش السلمً دون أن اإلسبلم كرسالة عا -دون خشٌة السموط فً المبالؽة –لهذا نمول 

 .": "و جعلناكم شعوبا و لبابل لتعارفواٌمول تعالىطمس إرادة الؽٌر 

 

 الخاتمة :

نستنتج فً األخٌر أن العولمة من أهم المضاٌا التً البد من تشخٌصها، فهً تتضمن                     

تصطدم أمامه العولمة، لهذا فالعولمة االٌجابٌة هً  سلبٌات و اٌجابٌات، ؼٌر أن التنوع الثمافً ٌبمى والعا

ذن سبلح ذو حدٌن إ فالعولمة  .التً تموم على احترام ما هو خصوصً فً سبٌل ما هو عالمً ال العكس

لها إٌجابٌات وال تخلوا من سلبٌات على الفرد وعلى المجتمع لذا ٌجب أخذ إٌجابٌاتها دون اإلنصهار فٌها 

م والمبادئ الثابتة، وترن سلبٌاتها دون الصراع معها مما لد ٌدخل الشعوب واالمم مع المحافظة على المٌ

 ..فً مواجهات هم فً ؼنى عنها. وبهذا ٌتكٌؾ األفراد والشعوب مع العولمة
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 هل العنؾ سلون سلبً مرفوض؟

  الممدمة:

ظاهرة العنؾ ال ٌخلو منها أي مجتمع من المجتمعات البشرٌة تمهٌد وظٌفً: .... 

ولمد اختلؾ الفبلسفة والمفكرون حول حمٌمة هذه الظاهرة )العنؾ( ونتج عن ذلن إبراز العناد الفلسفً: 

مولفان متعارضان أحدهما ٌإكد أنصاره أن العنؾ ظاهرة طبٌعٌة مشروعة ولها ما ٌبررها، وعلى 

 .النمٌض ٌرى أنصار االتجاه اآلخر أن العنؾ ظاهرة مرضٌة سلبٌة لٌس لها ما ٌبررها

هل العنؾ ظاهرة صٌاؼة السإال: من هنا ورفعا للتعارض والجدال بٌن المولفٌن حك لنا أن نتساءل: 

 إٌجابٌة أم سلبٌة؟ وبعبارة أخرى: هل العنؾ ظاهرة طبٌعٌة أم مرضٌة؟

 .المولؾ األول:  العنؾ سلون إٌجابً

 .العنؾ ظاهرة طبٌعٌة لها مبرراتها ومشروعٌتها *

نظر الكثٌر من المفكرٌن وفً اعتماد الكثٌر من الشعوب العنؾ خٌار ال بد منه فً . 

 األدلة والحجج:

 .الحٌاة التً ٌعٌشها اإلنسان لٌست بالبساطة والسبلمة التً تجعل منه مسالما وودٌعا

 .منذ أن بدأ اإلنسان حٌاته بدأها بالصراع وسٌبمى كذلن

 .ظاهرة العنؾ مرادفة للحٌاة تتعذر سٌرورتها من دونه

"العنؾ أصل العالم ومحركه، فلكً تكون األشٌاء ال بد من نفً الشًء وتحطٌمه،  رللٌطس":"ه ٌمول

 ."فالمتال هو أبو سابر األشٌاء وملن كل شًء والعنؾ هو موت ٌتضمن الحٌاة

 .صراع األضداد لانون طبٌعً بممتضى أن النمٌضٌن ال ٌجتمعان
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ي ٌسٌطر فإنه من العدل أن ٌكون األمر كذلن فً " إذا كان الموي فً الطبٌعة هو الذ"كلكالس": بتعبٌر 

المجتمع اإلنسانً، ومن العدل أن ٌكون األلوى فٌه هو المتفوق وصاحب السلطة...فالمانون الحمٌمً هو 

 ."لانون األلوى

"إن األلوى مادٌا هو الذي ٌفرض حمٌمته ولو كانت كاذبة" "مٌشال فوكو": لرٌب من هذا الرأي ٌمول 

حمٌمة الكاذبة من طرؾ الضعٌؾ معناه الحكم على ذاته بالموت والنفً من طرؾ هذا ألن رفض هذه ال

 .الموي المتسلط

 .هذا ما ٌإكده مسلسل صراع الحضارات والحروب العالمٌة

"أن ازدواجٌة األنا واآلخر تتؤلؾ فً شكل صراع"ؼوسدورؾ": عن هذا التنالض بٌن  ". 

بماء هذه الذات ٌجب إلصاء اآلخر الذي ٌهدد وجودها طبٌعة اإلنسان تتمٌز باألنانٌة، والستمرار . 

والع اإلنسانٌة ٌتشكل من تركٌبات سٌكوسوسٌولوجٌة ألجناس متباٌنة ما ٌجعل اإلنسان على حد تعبٌر 

""ذبب ألخٌه اإلنسان "توماس هوبز" ". 

نزعتٌن ومن الناحٌة التحلٌلٌة للنفس اإلنسانٌة ٌإكد "فروٌد" أن أصل العنؾ ٌتحدد كصراع بٌن 

( األولى تنزع نحو المحافظة على حٌاة الذات، ثٌناتوس( ونزعة الموت )إٌروسأساسٌتٌن: نزعة الحٌاة )

 .والثانٌة تنزع نحو إرجاع الحٌاة إلى السكون

وبشكل عام الثورات الشرٌفة ترى فً العنؾ واجبا أخبللٌا ٌستهدؾ استبصال الظلم من المجتمع 

" إننا نموم بالحرب ألجل السلم، ال  "ماوتسً تونػ": لزعٌم الصٌنًوتصحٌح الوالع الرديء، ٌمول ا

 ."الحرب من أجل الحرب

لذلن فتحرٌر األرض من المؽتصب ؼاٌة شرٌفة تبرر استخدام العنؾ، وفما للممولة التً ترى أنه "ما أخذ 

 ."بالموة ال ٌسترجع إال بالموة

هدفها تصحٌح الوالع وإعادة األوضاع إلى من هنا فالعنؾ وسٌلة شرٌفة بشرؾ ؼاٌته، وهو ضرورة 

 .طبٌعتها

"مٌكٌافٌلً" أن اإلنسان شرٌر بطبعه ومٌال للعنؾ. ونفس الفكرة نجدها عند "توماس هوبز" ٌرى 

عندما ٌعتبر الناس خبٌثون بطبعهم لذلن ال ٌنبؽً للمرء أن ٌكون شرٌفا دابما، وأن المسوة والرذٌلة 
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ٌمول: "من األفضل أن ٌخشان الناس من أن ٌحبون" والؽاٌة تبرر تضمن للدولة هٌبتها واستمرارها 

 .الوسٌلة والضرورة ال تعرؾ المانون

هإالء كانوا نالدٌن "وارد تشرتشل" والكاتب األمرٌكً  لٌون تروتسكً"" كذلن السٌاسً الروسً

دأ أساسًشدٌدٌن لمبدأ البلعنؾ. فالعنؾ ضروري لتحمٌك التؽٌٌر الثوري وحك الدفاع عن النفس مب . 

 .طبٌعة اإلنسان األنانٌة تمتضً استعمال العنؾ

أن العنؾ هو أساس البناء والتحرر، فالظروؾ التً عاشتها الطبمة العاملة فً ظل االلتصاد "انجلز" أكد 

الرأسمالً تمٌزت بالممع ألن العامل كان ٌشعر بالؽربة فً عمله وهو ما أدى إلى لٌام الثورة من أجل 

تحمٌك العدالة االجتماعٌة وهذا ٌعنً أنه ال ٌمكن فهم العنؾ إال من جانبه السلبً بل هو تؽٌٌر النظام و

 .وسٌلة من أجل ؼاٌة سامٌة

"لٌس لنا فمط الحك، بل من الواجب أن نثور إذا التضت الضرورة لذلن، " جون جان روسو": ٌمول

 ."فهنان نوع من األخبللٌة ٌدعونا إلى حمل السبلح فً أولات ما

"أن الرجل الثابر هو الرجل الذي ٌمول "ال "ألبٌر كامو"عن ذلن الفرنسً عبر  ". 

"إن السبلم الدابم ال هو بالممكن وال هو بالمفٌد، إن الحرب وحدها بما تحدثه  "موسولٌنً":ٌرى كذلن 

من توتر هً التً تبعث ألصى نشاطات اإلنسان والتً هً وسام النبل على صدور أولبن الذٌن ٌمتلكون 

شجاعة لمواجهتهاال ". 

أن الموة والعنؾ هما األساس فً بماء البشرٌة إذ ال مجال للتسامح واألخبلق فً حٌاة "نٌتشه" أكد 

 .اإلنسان ألن األخبلق من صنع الضعفاء طبموها كوسٌلة لحماٌة أنفسهم من طمع األلوٌاء

 النمد:

لكن مبررات العنؾ ال ٌجب أن تتخذ كذرٌعة الستخدامه فً كل شًء  . 

كثٌر ممن ٌستخدمون العنؾ ٌتسترون وراء الدفاع عن النفس، ؾ الوم أ مثبل تبسط سٌطرتها على بعض 

الدول الضعٌفة بحجة نشر الدٌممراطٌة والمٌم اإلنسانٌة، وإسرابٌل ترتكب المجازر فً فً حك الشعب 

 .الفلسطٌنً بحجة الدفاع عن نفسها وحماٌة أمن مواطنٌها

، وال ٌمابل إال به وهذا من شؤنه أن ٌفسد األمور وال ٌصلحها بل ٌإدي إلى تؤزم العنؾ ال ٌولد إال العنؾ

 .األوضاع أكثر والى تحطٌم العبللات بٌن أفراد المجتمع الواحد واألسرة الواحدة
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 .العنؾ ٌعزز العداء والتوتر والرؼبة فً االنتمام ومبرر للتدمٌر والتخرٌب

إلى مستوى اإلنسان. فالحٌوان ال ٌلجؤ إلى العنؾ إال العنؾ أسلوب بدابً ؼٌر متحضر ال ٌرلى 

 .لضرورة بٌولوجٌة كالصٌد أو للدفاع عن النفس فكٌؾ باإلنسان ٌمتاز بالعمل والمٌم األخبللٌة

 .الحمٌمة أن فكرة العنؾ وجدت فً المجتمعات البدابٌة وال تتناسب مع طبٌعة اإلنسان المتحضر

نون ٌحكم الحٌوان ما دام متفردا بملكة العملال ٌمكن إخضاع التجمع اإلنسانً لما . 

الدراسات التً لام بها النفسانً "فروم" أكدت أنه حتى الحٌوان لٌس عدوانٌا إال فً لحظة البحث عن 

 .الؽذاء أو مواجهة خطر خارجً

 المولؾ الثانً:

ال ٌوجد فً الحٌاة اإلنسانٌة برمتها ما ٌبرر العنؾ إال فً كونه ظاهرة مرضٌة  . 

عنؾ سلون ال ٌتوافك مع الطبٌعة اإلنسانٌة كونها ترفض أن ٌعتدى علٌهاال  

 .الحجج و البراهٌن:

لمد آثرت الشرابع السماوٌة والوضعٌة تمدٌم الوسابل السلمٌة بدال من الوسابل الممعٌة وجعلت من حٌث 

 .الترتٌب البلعنؾ أولى من العنؾ والتسامح أولى من البلتسامح

نسانٌة هً طبٌعة مسالمة، تؤبى أن ٌلحمها أذى من طرؾ آخر، وولوفها عند ال شن أن الطبٌعة اإل

 حدودها وعدم التعرض لآلخرٌن بتهدٌد استمرارهم معناه أنها تحافظ على استمرارها هً أٌضا

 

هذا األسلوب المسمى بالبلعنؾ ال ٌمكن وصفه بالتراجع أو التخاذل، وإنما هو أسلوب فً محاربة الشر 

له وتؽذٌته بعنؾ مضادمنعا الستفحا . 

وإذا كان العنؾ فً مجتمع الؽاب ٌستند على الموة والؽلبة، واإلجهاز على الضعفاء، فإن لوة اإلنسان 

"البلعنؾ هو لانون الجنس البشري، والعنؾ  "ؼاندي":تكمن فً حكمته وتعمله ال فً عضبلته، ٌمول 

 ."هو لانون البهٌمة
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لٌب الحوارٌة والسبل اإللناعٌة بدال من التعنٌؾ والتجرٌح ولكسب عمول الناس شرع اإلسبلم األسا

"ادع إلى سبٌل ربن بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتً هً أحسنٌمول تعالى: وإلصاء اآلخرٌن.   

 

 

 

وألن من سمات الحٌاة وجود االختبلؾ بٌن الناس فً الدٌن والموالؾ والرإى واألفكار والوسٌلة 

لموله الوحٌدة للجمع بٌن المتنالضات على نحو سلمً تبمى دابما هً عدم اإلكراه على شًء من األشٌاء 

"ال إكراه فً الدٌن لد تبٌن الرشد من الؽً تعالى: ". 

"كانط": نسان ال لشًء سوى كونه ؼاٌة فً ذاته جاء نمد العمل العملً ل ومن أجل احترام إنسانٌة اإل

 .""اعمل دابما بحٌث تعامل أفراد اإلنسانٌة فً شخصن وشخص اآلخرٌن كؽاٌة ال مجرد وسٌلة

ولعل الؽاٌة من هذا البلعنؾ هً لٌمة اإلنسان ولداسته، بؽض النظر عن فصٌلته أو لبٌلته، وهذا ما 

ٌدعو فً حوار الحضارات إلى اعتناق اإلنسان مهما كانت عمٌدته، أو  ؼارودي""روجً جعل المفكر 

 جنسه، وذلن على أساس التسامح والمحبة

. 

 النمد:

 

أن ٌتجاهل أن الحفاظ على األمن واالستمرار والبلعنؾ هً من األهداؾ التً ٌطمح إلٌها ال ٌمكن  

هذه النظرٌات والرإى التً تجعل من البلعنؾ بدٌبل عن العنؾ لد ركزت  لكناألفراد والجماعات. 

باألساس على ما ٌجب أن ٌكون علٌه السلون البشري، أما ما هو كابن فالعنؾ ظاهرة ال ٌخلو منها أي 

 .مجتمع

وبخصوص دعوة اإلسبلم إلى الحكمة والمجادلة بالتً هً أحسن فذلن لٌس فً الزمان والمكان الذي 

فٌه اإلنسان من ظلم المستدمرٌن ولهر الؽاصبٌن ألرضه وعرضه وماله. ألن اإلثم ٌترتب حٌنها ٌعانً 

" "وأعدوا لهم ما استطعتملموله تعالى: على عدم مجابهة هذا الوالع بالوسٌلة المشابهة وهً العنؾ   
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 التركٌب:

 

العنؾ ال ٌمثل وسٌلة وحٌدة إن التمرٌب بٌن هذه الموالؾ المتعارضة ممكن فً أحوال كثٌرة منها: أن  

بل إن وجوده ٌكون فً مرتبة أخٌرة بعد سلسلة من الخٌارات السلمٌة، كما أن عدم استعمال العنؾ فً 

استرجاع األراضً أو الحموق المؽتصبة هو بداٌة لضٌاعها، وأن احترام إنسانٌة اإلنسان بالبلعنؾ لٌس 

ٌر ٌسٌر بممتضى خلفٌات عمابدٌة أو إٌدٌولوجٌة أمرا حتمٌا على أي إنسان خصوصا إذا كان هذا األخ

 تبرر المتل والتدمٌر على نحو ما ٌجري فً سلون الصهاٌنة فً أرض فلسطٌن.

 

 الخاتمة:

 

مما سبك نستنتج أن األسالٌب لدى اإلنسان متنوعة وكثٌرة إلثبات ذاته ووجوده أمام                  

اإلنسان دابما إلى العنؾ ألن ذلن دلٌل على ال عمبلنٌة وال اآلخرٌن، ولهذا فمن الخطؤ بمكان أن ٌلجؤ 

مسإولٌة تجاه لدسٌة اإلنسان، ومشروعٌة العنؾ ال تتؤكد إال إذا كان الممصود من استخدامه هو استعادة 

الحموق، أو رد الظلم، وأٌضا عندما ٌكون الطرٌك مسدودا أمام جمٌع الخٌارات السلمٌة، فتكون مبرراته 

.ت دفاعٌة لٌس إالحٌنها مبررا .. 
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 هل مراعاة لواعد المنطك الصوري تعصم الذهن من الولوع فً الخطأ فً التفكٌر؟

 الممدمة:

ٌتمٌز اإلنسان بمٌزة جوهرٌة وهً العمل، وهو لاسم مشترن بٌن جمٌع الناس، فهو ملكة                   

ذهنٌة ال تتحرن حسب األهواء والمصادفات، فمنذ بدأ اإلنسان بالتساإل عن الوجود ومظاهره كان ٌفكر، 

وضوعه بمعنى أنه ٌستدل وٌحكم دون معرفة منه لما ٌطلك علٌه مسمى علم المنطك، أو حتى ٌنتبه إلى م

تماما، كما كان ٌتكلم دون أن ٌعلم شٌبا عن علوم اللؽة من نحو وصرؾ، وتطلك كلمة المنطك فً اللؽة 

وٌراد بها أحد معنٌٌن: نطك خارجً وٌمصد به الكبلم، ونطك داخلً وٌراد به العمل والبرهان. ولمد 

منطك وعبللته بالتفكٌر السلٌم، احتدم الجدال والنماش فً األوساط الفكرٌة والفلسفٌة حول أهمٌة ولٌمة ال

وانمسموا بذلن إلى اتجاهٌن: األول ٌرى أنصاره أن المنطك الصوري هو العلم الذي ٌبحث فً المبادئ 

واألسس العامة للتفكٌر المجرد، وفً المواعد الضرورٌة التً ٌسٌر علٌها الفكر حتى ٌمٌز بٌن الخطؤ 

آلة تضمن صحة التفكٌر، بٌنما ٌرى أنصار االتجاه والصواب فً جمٌع الموضوعات دون تمٌٌز، وكؤنه 

الثانً أنه منطك شكلً لاصر ال ٌضمن صحة التفكٌر وسبلمته وبالتالً ٌمكن االستؽناء عنه. من هنا 

هل التعرؾ على لواعد علم المنطك الصوري ولرفع التعارض والجدال بٌن المولفٌن حك لنا أن نتساءل: 

هل ٌمكن اعتبار المنطك الصوري أداة فعالة للتفكٌر بعبارة أخرى: و ومراعاتها ٌضمن صحة التفكٌر؟

ال ٌمكن االستؽناء عنها؟ أم أن المنطك مجرد تفكٌر نظري صوري ٌموم على لواعد ثابتة ال تواكب 

  تؽٌرات الوالع وبالتالً ٌمكن االستؽناء عنه؟

 المولؾ 5:

"أرسطو"، ك، وعلى رأسهم الفٌلسوؾ الٌونانً أكد عدد من المفكرٌن، الفبلسفة وعلماء المنط           

أن مراعاة لواعد المنطك الصوري تضمن سبلمة التفكٌر. انطبللا من مسلمة "ابن سٌنا" و  "الفارابً"

مفادها أن المنطك الصوري هو العلم الذي ٌتناول مجموع الشروط والمواعد الفكرٌة التً ٌموم علٌها 

بالحجج التالٌة:ولد برروا مولفهم  التفكٌر السلٌم،  

مإسس هذا المنطك بنظرٌة محددة المواعد تعمل على عصمة الذهن من الولوع فً "أرسطو" وٌعد  

الخطؤ وتبعده عن التنالض مع نفسه، لهذا اعتبره "آلة العلم وصورته" مإكدا على لٌمته وأهمٌته، وهو 

عده، وتعلمنا كٌؾ نفكر وفك بهذا ٌكشؾ لنا أن المنطك فن وصناعة تحدد صورة التفكٌر الصحٌح ولوا

وحدات وشروط إذا التزم بها الفكر وطبمها عصمته من الخطؤ. والدلٌل على ذلن: أن مبلحظة جمٌع 

وحدات المنطك الصوري )التصورات والحدود، التعارٌؾ، األحكام والمضاٌا، االستدالالت( نجدها 
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لواعد كلٌة ٌسلم بها العمل تلمابٌا  تإسس لدلة علمٌة، وبناء فكري محكم، وفحص مضبوط للممدمات وفك

بؽض النظر عن مضمون المعرفة وموضوعاتها، ومن هنا ٌكون فً وسع الفكر المدرة على كشؾ 

األخطاء واألؼالٌط، واالبتعاد عن التنالض، وتحمٌك انسجام الفكر مع نفسه. مما ٌعنً أن تلن المواعد لها 

نتجها الفكر اإلنسانً وإلامته العلوم الحسٌة والعملٌة علٌها، دور كبٌر على إدارة المعرفة اإلنسانٌة التً ٌ

فها هً مثبل لواعد التعرٌؾ التً تنتمً إلى مبحث الحدود والتصورات ساعدت كثٌرا الباحثٌن على 

ضبط مصطلحات ومفاهٌم علمهم بفاعلٌة ووضوح وموضوعٌة أكبر. وتزداد هذه العملٌة ضبطا وأهمٌة 

تصورات الخاصة بمجال األخبلق والسٌاسة والحموق والواجبات...كذلن أن خاصة إذا تعلك األمر بال

استخدام مبحث االستدالالت واالستدالل المباشر)بالتمابل وبالعكس( واالستدالل ؼٌر المباشر خاصة إذا 

تعلك األمر بالمٌاس الحملً والمٌاس الشرطً لدٌه فابدة كبٌرة فً تحمٌك اإلنتاج السلٌم للعمل من خبلل 

حدٌد الضروب المنتجة من الضروب ؼٌر المنتجة، وهذا ٌإدي بنا إلى الكشؾ السرٌع عن األؼالٌط فً ت

ربٌس العلوم لنفاذ حكمه فٌها ٌمول: "صناعة "الفارابً" شتى المعارؾ باختبلؾ مشاربها. لهذا اعتبره 

الصواب و نحو  تعطً فً الجملة الموانٌن التً من شؤنها أن تموم العمل وتسدد اإلنسان نحو طرٌك

الحك"، وبٌن ؼاٌة هذه الصناعة لاببل: "وحدها تكسبنا المدرة على تمٌٌز ما تنماد إلٌه أذهاننا هل هو حك 

المنطك من حٌث ؼاٌته وثمرته وفابدته فمال: "اآللة العاصمة للذهن عن "ابن سٌنا" أو باطل". وعرؾ 

بإعطاء أسبابه ونهج سبله". ولد أشاد به  الخطؤ فٌما نتصوره ونصدق به والموصلة إلى االعتماد الحك

"الؽزالً" أٌضا فً ممدمة كتابه "المستصفى فً علم األصول" واعتبره معٌارا للعلم لاببل: "إن من ال 

ٌحٌط به فبل ثمة بعلومه أصبل". وبناء على هذا تظهر لٌمة المنطك ولدرة لواعده على تحمٌك انطباق 

تجاوز األخطاء. ومن األدلة التً اعتمدها أٌضا أنصار المنطك  الفكر مع نفسه وضمان صحة التفكٌر و

الصوري لتؤكٌد أهمٌته البالؽة. أن إعمال العمل وتوجٌه نشاطه الفكري، وترتٌب معارفه ومكتسباته 

ومعرفة الصحٌح والفاسد منها، ٌمتضً إدران كٌفٌة توافك وانسجام النتابج مع الممدمات، وكل ذلن طبعا 

وهً مجموع المبادئ التً تنظم "أرسطو". التعرؾ على مبادئ العمل التً وضعها لن ٌتحمك إال ب

المعرفة، وتنسك أفعال العمل فً بحثه عن الحمٌمة، وتسمى بالمبادئ المدٌرة للمعرفة، وهً مبادئ أولٌة 

عامة، مشتركة بٌن كل العمول، واضحة بذاتها لسنا فً حاجة للبرهنة علٌها، لذلن فهً شرط أساسً 

بلمة العمل ونشاطه، وضرورٌة لبناء توافك وانسجام بٌن النتابج والممدمات، وإحداث اتفاق ممكن بٌن لس

العمول. ومن أبرز هذه المبادئ العملٌة: مبدأ الهوٌة. والذي ٌعنً أنه ال مؽاٌرة بٌن الشًء وذاته، فحمٌمة 

عن حمٌمة األشٌاء كما هً، من حٌث الشًء تبمى ثابتة ال تتؽٌر وال تتبدل، وهذا ٌمكن العمل من التعبٌر 

ماهٌتها. مبدأ عدم التنالض والذي ٌمصد به أن الشًء ال ٌمكن أن ٌكون هو نفسه ونمٌضه فً الولت 

ذاته. أي أن النمٌضان ال ٌجتمعان. كذلن مبدأ الثالث المرفوع أو الوسط الممتنع والذي ٌعنً أنه ال وسط 

إلى مبدأ السببٌة  باإلضافةٌوجد، وال وجود لوسط بٌنهما.  بٌن النمٌضٌن، فإما أن ٌوجد الشًء أو ال
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وٌعنً أن لكل ظاهرة سبب ٌفسر حدوثها ومن ثم ال ٌمكن أن نمبل فً المعرفة ظاهرة ببل سبب. أما مبدأ 

الحتمٌة فهو مبدأ ٌعبر عن العبللات السببٌة الثابتة بٌن الظواهر أي أن نفس األسباب تإدي إلى نفس 

سى مبدأ الؽابٌة الذي ٌعنً أن لكل موجود ؼاٌة خلك ألجلها. فهذه المبادئ تعتبر لوانٌن النتابج. وال نن

تنظم وتحكم أفعال العمل اإلنسانً وتوجه معارفه، ألنها األساس الذي ٌضمن االرتباط الوثٌك والمنطمً 

واألوتار "إنها ضرورٌة للتفكٌر كضرورة العضبلت "لٌبنتز": بٌن حدود االستدالل، لهذا لال عنها 

العصبٌة للمشً". وعلٌه ٌمكن المول أن التعرؾ على وحدات الفكر المنطمً، وإدران المبادئ العملٌة 

التً تحكم الفكر تإدي إلى نتٌجة أساسٌة فً التعامل الفكري وهً أن حسن انتماء الممدمات، ومعرفة 

تً تلزم عنها بالضرورة واحترامها. آلٌات التعامل معها والموانٌن التً توجهها، ومن ثم ترتٌب النتابج ال

كل ذلن ٌمكن من إبعاد العمل عن التنالض واألخطاء والعشوابٌة وٌضمن ضرورة توافك النتابج مع 

أصدق  -خاصة فً العصور الوسطى –الممدمات وحصول انطباق الفكر مع نفسه. لهذا عده الكثٌر 

داة ٌجب تحصٌلها لبل البدء فً أي نوع من معٌار ٌمكن االستعانة به لدراسة العلوم، فهو معٌارها وأ

البحوث، لما امتاز به من دلة عملٌة، وتنظٌم محكم فً بناء االستدالل، خاصة فً األشكال المٌاسٌة، 

وفحص الممدمات، واالبتعاد عن المٌول واألهواء التً تشوش أحكام العمل. من هنا اعتبر أسمى أسلوب 

د حكمها. ومن نتابج تطبٌك المنطك الصوري تصدي الٌونانٌٌن لضمان اتفاق العمول وانسجامها وتوحٌ

للمؽلطات التً أفرزها الفكر السفسطابً بانتشار التفكٌر الصحٌح الدلٌك فً أرجاء المجتمع الثمافً 

وهذا ما أدى أٌضا إلى تربعه على عرش المعارؾ خاصة . "أرسطو"الٌونانً طٌلة العصر المدٌم بعد 

تم تدرٌسه إجبارٌا من طرؾ المدارس المسٌحٌة فً هذه الفترة فً العصور الوسطى ، بل .. 

  النمد :

مولفهم فٌه الكثٌر من المبالؽة، ألن إال أن ورؼم ما لدمه أنصار المنطك الصوري من أدلة وحجج  لكن

المنطك الصوري نالص وال ٌعبر عن حمٌمة الفكر من جمٌع جوانبه، فهو منطك اهتم بصورة الفكر 

مما ولد محدودٌة تطبٌماته. باإلضافة إلى أن أنصاره والمدافعون عنه رفعوا من لٌمته  وأهمل مادته

وشؤنه وجعلوه أرلى وأكمل ما وصل إلٌه الفكر البشري، رؼم أنه ٌبمى مجرد اجتهاد بشري ٌعترٌه 

ٌؾ النمص، وال ٌرلى إلى الكمال مهما كان فٌه من مجال اإلبداع. ألن العمل اإلنسانً نالص ولاصر فك

ٌمكنه أن ٌضع لواعد عامة ٌسٌر علٌها وتضمن سبلمته؟ فهً أٌضا تكون لاصرة. ومن جهة أخرى لد 

نعرؾ لواعد المنطك الصوري ومع ذلن نمع فً األخطاء نتٌجة تعرضنا لحتمٌات مختلفة كالحتمٌة 

ناحٌة أخرى نجد  والحتمٌة النفسٌة )المٌول والرؼبات واألهواء(...، ومن (االجتماعٌة )العادات والتمالٌد

كل الولابع العلمٌة والمعرفٌة الحدٌثة والمعاصرة التً أحدثت ثورة فً أبحاثها ونتابجها واكتشافاتها 
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تجاوزت االستدالالت الصورٌة واعتمدت بدلها االستدالالت االستمرابٌة التً تكشؾ عن الحمابك والنتابج 

 اإلبداعٌة

 

 المولؾ 0:

 "فرنسٌس بٌكون"و  "دٌكارت"، "هٌجل"طك الصوري وعلى رأسهم من هنا ظهر خصوم للمن         

وؼٌرهما من مفكري اإلسبلم، حٌث ٌتفمون "ابن الصالح" وابن تٌمٌة" من العصر الحدٌث، ولبلهم "

على أن المنطك الصوري بمواعده ال ٌضمن صحة التفكٌر وال ٌعصم الذهن من الولوع فً الخطؤ، 

طك تكراري وتحصٌل حاصل ولد أخر البشرٌة لرابة عشرٌن لرنا. انطبللا من مسلمة مفادها أنه من

 مؤكدٌن ذلن بأدلة وحجج أهمها:

أن لواعد المنطك األرسطً ثابتة ال تمبل التطور مهما كانت المضامٌن، كما انه منطك ضٌك ال ٌعبر إال  

لات كثٌرة والوالع عن بعض العبللات المنطمٌة، وال ٌتجاوز فً أبلػ صوره عبللة التعدي، رؼم أن العبل

الرٌاضً ٌشهد على ذلن، من ناحٌة أخرى فهو منطك ال ٌخرج عن دابرة الفكر وانطباله مع نفسه وٌؽفل 

ٌصرح معارضا ورافضا للمنطك الصوري "فرنسٌس بٌكون" تماما عن الوالع وموضوعاته، لذلن نجد 

. فهو منطك شكلً، ٌدرس "إن المنطك الصوري منطك عمٌم، ٌهتم بصورة الفكر ال بمادته" بموله:

التفكٌر، دون البحث عن طبٌعة الموضوعات التً ٌنصب علٌها بحسب الوالع، ومن ثمة الولوع فً 

األخطاء، وعدم ضمان اتفاق جمٌع العمول، فهو ال ٌساٌر الوالع وأحداثه المتؽٌرة، ولهذا هاجمه الكثٌر 

وأسالٌب منطمٌة جدٌدة تتناسب مع ظروؾ من الفبلسفة والمفكرٌن المحدثٌن، واجتهدوا فً إبداع صور 

المعرفة والثمافة، ولد تجلى ذلن من خبلل بدابل منطمٌة جدٌدة تبحث عن صحة التفكٌر وكٌفٌة االبتعاد 

عن األخطاء، كالمنطك الرمزي الرٌاضً اللوجستٌكً، والمنطك الجدلً، والمنطك المادي االستمرابً 

أن المنطك الصوري لٌس بالضامن الوحٌد لصحة وسبلمة وؼٌرها من البدابل المنطمٌة. مما ٌعنً 

التفكٌر. إضافة إلى أنه منطك عمٌم ال ٌصل إلى نتابج جدٌدة، تعبر عن االكتشاؾ، فهو تكراري 

وتحصٌل حاصل ال ٌؤتً بؤي جدٌد، ألن النتٌجة فٌه متضمنة فً إحدى الممدمتٌن وهً الممدمة الكبرى. 

زٌد إنسان = زٌد فان. فالنتٌجة متضمنة فً الممدمة الكبرى )كل إنسان  –مثال ذلن لولنا: كل إنسان فان 

فان(. مما ٌعنً أن المٌاس األرسطً ٌبرز لنا ما نعلمه وال ٌكشؾ لنا عما نجهله. وشرط االستنتاج 

الصحٌح أن ٌنتهً بنا إلى علم جدٌد ال إلى إعادة ما تتضمنه الممدمتان. ولهذا ٌبدو المنطك األرسطً 

"االستنباط ال ٌضٌؾ أي شًء إلى الممدمات...فالوظٌفة المنطمٌة  "رٌشنباخ":ن هنا ٌمول مؽلما. م

لبلستنباط هً نمل الحمٌمة من المضاٌا المعطاة إلى لضاٌا أخرى، ولكنه ال ٌستطٌع أن ٌفعل أكثر من 
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ؤنها أن تولعنا ذلن". دون أن ننسى أنه منطك لؽوي، ٌموم على استخدام اللؽة اللفظٌة العادٌة، والتً من ش

 فً األخطاء والمؽالطات )أؼلوطة االشتران، وأؼلوطة التركٌب...( وما فٌها من التباس، وؼموض،

 

"  "بول فالٌري":وتعدد المعانً فٌإدي إلى عدم االتفاق، بل والخطؤ فً النتابج أحٌانا. وفً هذا ٌمول  

لٌس للمنطك إال مزاٌا جد متواضعة حٌنما ٌستخدم اللؽة العادٌة، أي دون تعرٌفات مطلمة". كل هذا جعله 

منطما نالصا ال ٌضمن اتفاق العمول، وال ٌساٌر والع األحداث المتؽٌر، مما دعت الحاجة إلى إبداع 

معاصرة، وبنظرة جدٌدة صور وأسالٌب منطمٌة جدٌدة، تتناسب وظروؾ العلم فً الثمافة الحدٌثة وال

لعبللة الطبٌعة بالمعرفة، وفً تصور الكم والكٌؾ، والعبللات، والتؽٌر...ولد بدأت هذه المحاوالت من 

خبلل: المنطك الرمزي أو اللوجستٌكً، وهو الذي ٌعبر عن عبللاته ولوانٌنه وصوره االستداللٌة 

موم على اإلنشاء والكشؾ عن المجهول، بالرموز واإلشارات، والتؤسٌس ألسالٌب جدٌدة فً البرهنة ت

وتجاوز عمم المٌاس األرسطً. وهذا ٌدل على ارتباط المنطك الرمزي بالرٌاضٌات ومبادبها، وأن 

"جون دٌوي" المنطك أداة ٌتم بناإها تبعا لتمدم الثمافة وحركة العلوم. وهذا المعنى هو الذي ٌنطلك منه 

بؤنه كلما تؽٌرت الظروؾ، ٌتحتم كذلن أن تتؽٌر الصور  فً التؤسٌس "للمنطك األداتً"، الذي ٌإمن

المنطمٌة. خاصة إذا علمنا أن العلوم الحدٌثة وتطور دراساتها واكتشافها لكثٌر من المفاهٌم والحمابك 

الجدٌدة، خاصة فً مٌدان الرٌاضٌات والفٌزٌاء، كل ذلن أثبت أنه ال ٌمكن أن نساٌر المنطك الثنابً 

مبدأ الهوٌة، وعدم التنالض. فهذا أمر ال ٌمتنع به العلم، ألن ما كشفته الفٌزٌاء االحتمالٌة المٌمة المابم على 

من ظواهر نعجز عن الحكم علٌها بالصدق أو الكذب، بل تبمى مجرد احتمال ال هً صادلة وال هً 

ثنٌن معا، كاذبة، مما ٌعنً أن المٌم لم تعد مجال نفً أو إثبات، بل هنان احتماالت أخرى لد تجمع اإل

من خبلل "المنطك الجدلً" الذي  ""هٌجلكتعبٌر عن حركٌة األشٌاء ولٌس سكونها، وهذا ما عبر عنه 

ٌموم على النظر إلى العالم الطبٌعً والوالعً على أنه محكوم بمبدأ التنالض والتؽاٌر، الذي ٌعبر عن 

هً: الموضوع ونمٌضه  هذا المنطك ٌتؤلؾ من ثبلثة مراحل"هٌجل" الحركة والنشاط. فمد جعل 

والمركب منهما كنتٌجة، وهذا المركب الجدٌد ٌمثل أطروحة أخرى تستوجب ظهور نمٌضها، والمركب 

منهما، وهكذا باستمرار. وعلٌه ٌمكن المول أن الفكر المنطمً فً مسٌرته عبر عن صور منطمٌة متعددة 

تمدي المنطك األرسطً من الفمهاء فمد تبعا لتطور الفكر، وسعٌه نحو البناء المعرفً. دون أن ننسى من

المابل: "إننا  "ابن تٌمٌة"شر لاببل: "المنطك مدخل الفلسفة ومدخل الشر". كذلن  "ابن الصالح" اعتبره

"ال نجد أحدا من أهل األرض حمك علما من العلوم وصار إماما فٌه بفضل المنطك  
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 النمد :

جتهد فً إبراز محدودٌته، فإن أصحابه لم ٌسلموا هذا االتجاه الذي ٌرفض المنطك الصوري وٌؼٌر أن 

بدورهم من النمد فلمد أفرطوا فً التملٌل واالنتماص من لٌمة المنطك األرسطً. فهم ٌتؽافلون عن حمٌمة 

تارٌخٌة هً أن المنطك كان المنطلك لتؤسٌس الدراسة النظرٌة لعمل الفكر وفهم أحكامه كنظرٌة. من 

المنطك الصوري ونمصه ال ٌعنً بالضرورة أنه خاطا وٌجب االستؽناء ناحٌة أخرى المول بمحدودٌة 

عنه، ألنه فً كل األحوال ٌعتبر بعدا إبداعٌا لفهم عمل الفكر وإظهار كٌفٌة انطباله مع نفسه. وهذا ٌإكد 

دوره وفعالٌته فً الكثٌر من مجاالت المعرفة اإلنسانٌة كالرٌاضٌات والفلسفة واألخبلق. وهذا ما ٌعنً 

دٌله وتطوٌره ولٌس رفضه. وبالنسبة لتلن البدابل المنطمٌة من منطك رٌاضً وجدلً ومادي لوال تع

المنطك األرسطً لما كان لها أي وجود. أما بالنسبة لئلدعاء بؤننا لد نعرؾ لواعد المنطك ومع ذلن نمع 

واعد بذاتهافً األخطاء. فمد ٌكون مرد ذلن لسوء فهمنا واستعمالنا لمواعد المنطك ال إلى الم . 

 التركٌب : 

نتٌجة لبلنتمادات الموجهة لكبل االتجاهٌن ٌمكننا التوفٌك بٌنهما بالمول أن المنطك الصوري وااللتزام 

بمواعده مهما كان دوره وأهمٌته فً وضع مبادئ التفكٌر المنطمً وإبعاد التفكٌر عن األخطاء 

نالص وٌحتاج إلى نماذج منطمٌة أخرى لتكمل والتنالضات وضمان سبلمته، لكنه من ناحٌة أخرى ٌعتبر 

نمصه وتتناول مختلؾ الجوانب والموضوعات التً ؼفل عنها المنطك الصوري كانطباق الفكر مع 

الوالع، واالستدالل الرمزي، وؼٌرها من األسالٌب المنطمٌة التً تخدم فكر اإلنسان وتساٌر تطور 

.معارفه )عملٌة، مادٌة، وجدانٌة...( ). 

 الخاتمة : 

ختاما ومما سبك نستنتج أن التحصن بمواعد المنطك الصوري، والتعرؾ على آلٌاته                   

وصوره المختلفة فً الحكم واالستدالل ال تعنً دابما العصمة من الخطؤ وصحة التفكٌر والبرهان برؼم 

عاد وأؼراض الفكر اإلنسانً، ما ٌمدمه من دلة فً التفكٌر ومهارة فً االستدالل، إال أنه ال ٌفً بكل أب

لهذا كان البد من االستعانة بإبداعات منطمٌة جدٌدة. لكن هدفها جمٌعا العمل على ضمان صحة التفكٌر. 

وبالتالً ٌبمى المنطك األرسطً منهجا لمختلؾ العلوم ومن ثمة ال ٌمكن رفضه مطلما بل ٌنبؽً تطوٌره 

المتؽٌر. وبالفعل هذا ما اتجهت إلٌه اهتمامات المناطمة  وسد النمص الذي عرفه تكٌفا مع متطلبات الوالع

والعلماء من خبلل إبداع أسالٌب جدٌدة تسمح باالنتمال من اللفظ إلى الرمز، ومن عالم المجرد إلى عالم 

المحسوس، أي من المنطك الصوري إلى المنطك الرمزي أو المنطك الرٌاضً حٌث لم تعد اللؽة العادٌة 

.بحت لؽة الرٌاضٌات وهذا ما ٌتبلءم مع روح العصرهً األداة، بل أص  
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 هل أصل الكون مادي أم معنوي ؟

 

 :ـــ طرح المشكلة

ٌحٌط  اإلنسان بطبعه ٌسؤل والدلٌل على ذلن الطفل الصؽٌر الذي ٌرٌد أن ٌعرؾ كل ما                    

وُمفصَّل إالَّ بعد المرن الخامس ق.م به، فاإلنسان ٌتفلسؾ كما ٌتنفس، لكن الفلسفة لم تظهر بشكل شامل 

على ٌد الٌونانٌٌن الذٌن حاولوا اإلجابة على سإالٌن.. ماأصل األشٌاء؟ وماوراء األشٌاء ؟ ولهذا إختلفت 

آراء فبلسفة الٌونان فبعضهم رّدها إلى العناصر المادٌة فً حٌن أرجعها البعض إلى العناصر المجردة . 

 رجع مصدر الكون إلى العناصر المادٌة او العناصر المجردة ؟هل ٌ ومن خبلل ذلن نتساءل: *

  :محاولة حل المشكلة

 المولؾ االول:

بؤن أصل الكون ٌعود إلى العناصر المادٌة وهً  * طالٌس*ٌرى بعض الفبلسفة الٌونانٌٌن               

نت هذا العالم فٌُإكد طالٌس بؤن الماء هو المادة االولى التً تتكو ن بها األشٌاء وبالتالً هو التً كوَّ

مصدر الكون حٌث ٌمول * إن النبات والحٌوان ٌتؽذٌان بالرطوبة ومبدأ الرطوبة الماء ، وأن التراب 

 *ٌتكون من الماء ، فالماء أصل كل االشٌاء

  الدلٌل:

 بؤن الهواء هو المبدأ االول للكون ألن الموجودات تحدث بالتكاثؾ والتخلخل "ألكسٌمانس"كما ٌإكد 

فتكاثؾ الهواء ٌنتج عنه الرٌح والسحب والمطر والتراب والتخلخل ٌنتج عنه النار والكواكب وأخٌرا 

على ان النار هو المبدأ االول الذي تنتج منه االشٌاء وترجع إلٌه ذلن الن النار  "هٌروللٌطس" ٌبرهن

 .تساهم فً تحول األشٌاء

  نمذ المولؾ:

ا المولؾ بالؽوا فً تفسٌرهم للكون بالعناصر المادٌة مهملٌن رؼم لٌمة هذا الطرح ؼٌر أن أصحاب هذ

 . بذلن العناصر المعنوٌة
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 المولؾ التانً:

 

وعلى خبلؾ المولؾ االول ذهب أنصار هذا المولؾ إلى المول بؤن الكون عناصره مجردة،              

ان اصل الكون هما لوتان كبٌرتان المحبة والكراهٌة ) الحب والنفور ( فالمحبة علة  "أنبادوللٌس"فٌُإكد 

والنظام ، أما الكراهٌة فهً علَّة الشر والمبح والفوضى كما ٌإكد   اإلستمرار الخٌر والجمال و

لد الحركة فً االشٌاء فٌمول * العمل ألطؾ "كساؼوراسنأ" األشٌاء  أن وراء األشٌاء لوة عاللة مجّردة توَّ

 *وأصفاها بدلٌل مفارلته للطابع كلها... علٌم بكل شٌا لدٌر على كل شٌا متحرن بذاته

  .بتدعٌم هذا المولؾ بالمول أن العدد هو أصل الكون "فٌثاؼورس"وٌزٌد 

  نمذ المولؾ :

ه للعناصر المجردة متجاهلٌن بذ لن دور لكن أنصار هذا المولؾ بدورهم بالؽوا فً تفسٌر هذا الكون ورّدِ

 .العناصر المادٌة وضرورتها فً هذا الوجود

 تركٌب:

من خبلل استعراضنا للمولفٌن المتعارضٌن فٌمكننا تهذٌب هذا التعارض بالمول أن الكون ٌتشكل من  

 .إتحاد العناصر المادٌة المجردة معًا

 حل المشكلة:

مادي وال الجانب المجردة فمط، إذن نستنتج أن اصل الكون الٌمكن إرجاعه إلى الجانب ال             

 .طالما ٌنطوي على مظاهر مادٌة مجردة
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 هل ٌمكن المول أن الفلسفة اإلسالمٌة تأثرت بالفلسفة الٌونانٌة؟

 هل الفلسفة اإلسالمٌة دخٌلة أم أصٌلة؟

 الممدمة :

من المعلوم أن العرب فً شبه الجزٌرة العربٌة لبل بزوغ فجر اإلسبلم لم ٌكن لهم علوم                    

وال علماء، وكانت األمٌة هً السابدة عندهم. ولما اتسع الفتح اإلسبلمً وعظمت الخبلفة اإلسبلمٌة 

توفرت شروط النهضة الحضارٌة وظهرت الفلسفة اإلسبلمٌة، ولهذا اختلفت وجهات النظر حول مدى 

أصالة التفكٌر الفلسفً اإلسبلمً فً اإلسبلم، بٌن المابل أن الفلسفة اإلسبلمٌة امتداد للفلسفة الٌونانٌة 

فهل تعد الفلسفة اإلسالمٌة والمابل أنها إنتاج عملً أصٌل ٌنتمً إلى البٌبة التً أصدرته بؤكثر من سبب. 

ً أصٌل نابع من البٌئة التً أصدرته مجرد استمرار للحركة الفلسفٌة عند الٌونان أم أنها إنتاج عمل

  بأكثر من سبب أم أن الفلسفة اإلسالمٌة مزٌج بٌن األصالة والتملٌد؟

  العرض :

 :5المولؾ

أن الفلسفة اإلسبلمٌة مجرد  "إرنست رٌنان"ٌرى مجموعة من الفبلسفة المستشرلٌن من بٌنهم             

ألنه ٌظهر كعامل التؤثٌر الخارجً لنشؤة التفكٌر الفلسفً امتداد للفلسفات األخرى ومن بٌنها الٌونانٌة، 

لدى المسلمٌن من خبلل االحتكان الحضاري بالشعوب واألمم الداخلة فً اإلسبلم حٌث تم تمارب 

واندماج مباشر، فتؤثروا بثمافتهم ومذاهبهم وظهرت تٌارات فكرٌة حرة وانتعش الفكر الفلسفً من خبلل 

ٌمول: "إن الفلسفة اإلسبلمٌة ما هً إال فلسفة ٌونانٌة   "ارنست رٌنان"  علالترجمة والنمل وهذا ما ج

بعد حلم ٌمال انه رأى  "المأمون"مكتوبة بؤحرؾ عربٌة إسبلمٌة" ولد تم ذلن فً العهد األموي على ٌد 

حوله ؼٌر السرٌان  "المأمون"وكؤنه ٌحفزه أن ٌنمل كتب الفلسفة إلى العربٌة ولم ٌجد  "أرسطو" فٌه

بكتاب  "الفارابً". ولهذا تؤثر حنٌن بن إسحاق وابنه إسحاق ولسطا بن لولا البعلبكًومنهم 

فً  "أرسطو"شرح كتاب  "ابن رشد"الجمهورٌة وكتب على منواله المدٌنة الفاضلة، و "أفالطون"

ما ٌعرفون إال األدب الطبٌعٌات إلى آخره...ولمد أكد بعض الفبلسفة على أن العرب لٌس لهم فلسفة و

إلى  "جونبٌه"و  "كوزان"و  "رٌنان"وكذلن استند  "هنري كوربان".والشعر، وهذا ما ٌإكده 
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أي تتمٌز  –الدراسات اللؽوٌة لٌخرجوا منها إلى تمسٌم الشعوب إلى سامٌة وآرٌة فاألولى ألل تركٌبا 

 "أنا أول من عرؾ أن الجنس  ن":"رٌناأما الشعوب اآلرٌة تتمٌز بالعبمرٌة. ولهذا ٌمول  –بالؽباء 

 

السامً إذا لوبل بالجنس الهندي األوروبً ٌعتبر حما تركٌبا أدنى للطبٌعة اإلنسانٌة، فالروح السامٌة 

 ."تمتاز بالوحدة والبساطة أما الروح اآلرٌة فإنها تمتاز بالكثرة والتعمٌد

 النمد :

هذه المرحلة األولى أو االبتدابٌة ولكنهم  ولكن لمد تؤثرت الفلسفة اإلسبلمٌة بالفلسفات األخرى  حمٌمة

أبدعوا بعد ذلن فلسفة خاصة ومتمٌزة عن الفلسفات األخرى. وما فكرة التمٌٌز بٌن األجناس إال تفكٌر 

عنصري، وعلماء البٌولوجٌا لد أثبتوا باألدلة العلمٌة بطبلن الدعوى العنصرٌة، وإمكان وجود عنصر 

 .ذي خصابص ثابتة عبر التارٌخ

 :0المولؾ 

"روجً وهذا ما جعل البعض ٌرى أن الفلسفة اإلسبلمٌة أصٌلة نابعة من بٌبتها ومن بٌنهم               

اللذان ٌإكدان أن المسلمٌن لهم فلسفة. وما ٌإكد ألوالهم أن الفلسفة "زٌؽوٌد هونكة" و ؼارودي"

حٌث أن المرآن ٌحتوي على آٌات تدعو  اإلسبلمٌة لها عوامل داخلٌة أدت إلى نشوبها وهما المرآن والسنة

: "ادع إلى سبٌل ربن بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتً هً لوله تعالىإلى التفلسؾ وهذا فً 

( ولهذا تضمن المرآن الكرٌم دعوة صرٌحة للتفلسؾ، أي التفكٌر والتؤمل، 25,أحسن...")سورة النحل 

: "أو لم ٌنظروا إلى ملكوت السماوات لوله تعالىمثال ذلن وهً الدعوة التً نجدها فً كثٌر من اآلٌات 

: "فاعتبروا ٌا أولً األبصار". ضؾ إلى ذلن أن المسلمٌن لم لولهواألرض وما خلك هللا من شًء"، و

ٌبك االعتماد واالكتفاء لدٌهم على المرآن والسنة فمط بل اعتمدوا على الرأي )المٌاس واإلجماع( ألن 

هنان جزبٌات كثٌرة ظهرت تتطلب من المسلمٌن أن ٌحكموا علٌها إما حسب العرؾ أو حسب إدراكهم 

عانً المختلفة )كالخٌر، العدل، األخبلق( وؼٌرها من المسابل المعمدة فً الحٌاة وتصوراتهم وفهمهم للم

أن كتب الفلسفة لم تترجم فً زمن الحسن البصري وواصل "عبد الحلٌم محمود" المتجددة. ولهذا ٌمول 

كن بن عطاء الذٌن عالجوا بعض المشكبلت الفلسفٌة وأبدوا آراء فٌها مثل لضٌة الجبر واالختٌار: "لم ت

الكتب الٌونانٌة مترجمة إذ ذان إلى اللؽة العربٌة مع ذلن فإن المشكبلت الفلسفٌة الخاصة بالتنزٌه 

 ."والعدالة وصلة هللا باإلنسان والعالم لد أثٌرت ونولشت وأبدى زعماء الفكر اإلسبلمً فٌها رأٌهم
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 النمد :

 

ال ٌمكننا إنكار أن الفبلسفة المسلمٌن لد احتكوا بالفبلسفة ؼٌرهم وتؤثروا بهم، نظرا ألن اإلنسان ال  لكن

  .ٌبدع من العدم ولهذا اطلع المسلمون على الفلسفات الشرلٌة والٌونانٌة وؼٌرها وتؤثروا بها

 

 التركٌب :

 

نها فً البداٌة أخذت من الفلسفات األخرى وبهذا فالفلسفة اإلسبلمٌة أصٌلة وتؤثرت بالفلسفة الٌونانٌة، أل

فً العبللة  "ابن رشد"فً المرحلة األولى ثم انتملت إلى مرحلة اإلبداع والتجدٌد. وهذا من خبلل أعمال 

 .فً علم العمران وؼٌرهم "ابن خلدون"بٌن الدٌن والفلسفة و

 حل المشكلة:

 

أصٌلة فً نفس الولت ألنها مرت بمرحلة النمل نستنتج أن الفلسفة اإلسبلمٌة هً امتداد و              

 .... والترجمة ثم مرحلة اإلبداع والتجدٌد وتعتبر بذلن حلمة مترابطة لتارٌخ الفكر الفلسفً
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 هل ٌمكن التوفٌك بٌن الدٌن و الفلسفة؟

 

 طرح المشكلة:

تعتبر الفلسفة اإلسبلمٌة من الفلسفات التً مٌزت العصر الوسٌط، حٌث استطاعت أن ترلى               

إلى مستوى الفلسفات األخرى، ولعل أهم ما ٌمٌز الفلسفة اإلسبلمٌة عن بالً الفلسفات ارتباطها 

مفكرٌن بإشكالٌات متعددة أهمها إشكالٌة التوفٌك بٌن الفلسفة والدٌن. حٌث اختلفت آراء الفبلسفة وال

المسلمٌن حول هذا الموضوع الشابن. فهنان من أكد أنه ٌمكن التوفٌك بٌنهما و هنان من ألر العكس. 

هل ٌمكن التوفٌك بٌن الدٌن و الفلسفة؟  ورفعا للتعارض والجدال بٌن المولفٌن حك لنا أن نتساءل:

مة والشرٌعة أم المائل : أٌهما على صواب الرأي المائل بأنه ٌمكن التوفٌك بٌن الحكوبعبارة أخرى

 بخالؾ ذلن؟ وهل ٌمكننا تهذٌب التنالض الموجود بٌنهما؟

 :محاولة حل المشكلة

 المولؾ األول:

ٌرى أنصار هذا المولؾ أن هنان توافك بٌن الدٌن والفلسفة أي بٌن الشرٌعة و العمل فكبلهما               

 ."ابن رشد"و  "إخوان الصفا الكندي"ه كل من ٌمود الناس إلى الوصول و معرفة الحمٌمة، وهذا ما أكد

أنه متى انتظمت الفلسفة مع الشرٌعة حدث الكمال لذلن لالوا "الشرٌعة  "إخوان الصفا"حٌث اعتبر 

 "الكندي"دنست بالجهاالت و اختلطت بالضبلالت وال سبٌل إلى ؼسلها وتطهٌرها إال بالفلسفة". و ذهب 

ة أشرؾ العلوم و من الضروري األخذ بها. ألنها علم الحك وكذلن إلى المولؾ نفسه حٌث ٌرى أن الفلسف

فهو ٌرى أن الفلسفة ال تنالض الدٌن  "ابن رشد"الدٌن هو علم الحك فهنان انسجام بٌنهما و توافك. أما 

بل تفسره فمد جعل الفلسفة فً خدمة علم التوحٌد وهذا من خبلل االستشهاد ببعض اآلٌات المرآنٌة التً 

"فؤعتبروا ٌا أولً األبصار". ولمد بٌن  النظر فً جمٌع الموجودات بواسطة العمل. لوله تعالى تإكد على

الحكمة صاحبة >أن ما تدعو إلٌه الفلسفة من طلب للحمٌمة ٌنسجم مع مماصد الشرٌعة. وهو المابل

التوفٌك بٌن الشرٌعة واألخت الرضٌعة و هما المصطحبتان بالطبع المستحبتان بالجوهر...". ومنه ٌمكن 

  . الوحً ومضامٌنه و العمل ومبادبه ولٌس توفٌك بٌن الدٌن و معطٌات الفلسفة بمفهومها الٌونانً
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  النمد:

ما ٌمكن أخذه على هذا المولؾ أنهم بالؽوا فً تمجٌد دور العمل فمد ٌولعنا فً كثٌر من المرات فً  لكن 

مٌم. ومن جهة أخرى فهذا المولؾ أهمل االختبلؾ األخطاء. كما أن االكتفاء به ٌحرفنا عن الطرٌك المست

 .الموجود بٌن أمور العمل و أمور الشرٌعة

 المولؾ الثانً:

فً الممابل ٌرى عدد آخر من المفكرٌن والفبلسفة والفمهاء أنه ال ٌمكن التوفٌك بٌن الدٌن             

فالدٌن مثبل ٌمدم لضاٌا اإلٌمان والفلسفة. ألن لكل واحد منهم خصابص تجعله ٌتمٌز وٌنفرد عن ؼٌره. 

"الرحمان على العرش إستوى" فٌجب  كموله تعالىكمسلمات ال ٌمكن منالشتها وال إعمال العمل فٌها. 

على اإلنسان اإلٌمان بها كما وردت دون الخوض فٌها. ألن الدٌن وحً إلهً معصوم ومنزه عن الخطؤ 

وهً لابمة على العمل المحدود والنسبً الذي ال ٌمكنه ومتعال عن البشر. أما الفلسفة فمصدرها اإلنسان، 

إدران حمابك األمور. كما أن التارٌخ ٌإكد أن العمل لاصر وولوعه فً األخطاء أمر وارد، خصوصا فً 

أمور العمٌدة وما ٌتعلك باألمور الؽٌبٌة. حٌث هنان من ٌعتمد أن المعتزلة مثبل عند عملتنها للدٌن تكون 

صوله ومن ثمة لد ٌإدي ذلن الى المول بما ٌتنافى مع العدل اإللهً. وبالتالً بذلن لد خرجت عن أ

فالسبب الربٌسً فى تعارض العمل والنمل حسب هإالء هو تحكٌم العمل فى النص من المرآن والسنة 

وجعل العمل هو الحاكم والمسٌطر والمهٌمن على تلن النصوص، والعمل له لدرات محدودة وإمكانٌات 

هو مثل لوة اإلبصار فى العٌن، فإذا منعنا عنها الضوء ال ترى. كذلن العمل إذا ؼاب عنه معلومة. ف

ضوء الوحى ال ٌرى. فالعمل له مدارن عن طرٌك اإلبصار و الحس والسمع، الشم، والتذوق. فمثبل إن 

ها فى اإلنسان ال ٌستطٌع أن ٌرى ما هو موجود أمامه على بعد خمسون مٌبلً. فهل هذا ٌعنى عدم وجود

ذاتها؟ واإلجابة هً ال بل البصر ال ٌستطٌع إدراكها ألنها تعدت حدود إدراكها. فحواس اإلنسان جمٌعها 

بذلن محدودة اإلدران، فتحكٌم العمل فى نصوص المرآن والسنة ؼٌر ممكن. ألن العمل محدود اإلدران. 

األمور الؽٌبٌة فوق لدرته، فبل و ٌإكد هذا الرأي ابن خلدون. حٌث ألر هذا األخٌر أن العمل محدود و 

فهو ٌرى أن العمل صالح للمضاٌا الرٌاضٌة و  "أبو حامد الؽزالً"ٌمكن التوفٌك بٌن الدٌن والعمل. أما 

لو كانت علومهم اإللهٌة متمنة البراهٌن نمٌة عن "  المنطمٌة بٌنما هو عاجز فً األمور اإللهٌة فمال

ما اختلفوا فٌها كما لم ٌختلفوا فً الحساب'" .ومنه ال ٌمكن التخمٌن كعلومهم الحسابٌة و المنطمٌة ل

 .التوفٌك بٌن الدٌن و الفلسفة. فلكل مجال اختصاصه
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  النمد:

ال ٌمكننا التسلٌم به مطلما. حٌث ال ٌمكن إنكار دور العمل  إال أنهورؼم ما لدمه أنصار هذا الطرح  لكن

ٌن و تفسٌره وتؤوٌل المتشابه منه ال ٌكون إال بواسطة ووظٌفته فً بناء مماصد الشرٌعة. وألن فهم الد

  .العمل

 التركٌب:

نتٌجة لبلنتمادات الموجهة لكبل االتجاهٌن سواء المابلون بإمكانٌة التوفٌك بٌن العمل والنمل أو الذٌن  

األمور فصلوا بٌنهما فصبل تعسفٌا. ٌمكن اإللرار بؤنه ٌوجد توفٌك بٌن الدٌن والفلسفة و لكن فً حدود. ف

الؽٌبٌة لٌس باستطاعة اإلنسان الؽوص فٌها، ذلن ألنها تتعلك باألمور اإللهٌة. ؼٌر أن هذا ال ٌمنع المول 

أنه من الضروري استعمال العمل فً تفسٌر وتؤوٌل اآلٌات المرآنٌة لكً ٌستطٌع اإلنسان التعرؾ على 

 .مماصد الشرٌعة

  حل المشكلة:

نستنتج كحل ومخرج من هذه المشكلة المتعلمة بجدلٌة العبللة بٌن الفلسفة ختاما ومما سبك                 

والدٌن. ان العمل والنمل متكامبلن وذلن ألن العمل الصرٌح ال ٌعارض النمل الصحٌح بل ٌشهد له 

وٌإٌده. ومن جهة أخرى فؤلن المصدر واحد فالذي خلك العمل أرسل إلٌه النمل، ومن المحال أن ٌرسل 

سده. فبذلن ٌتبٌن لنا أن النمل هو الممدم على العمل، وهو المابد له. حٌث أن النمل الصحٌح إلٌه ما ٌف

هو األصل. والعمل لد ٌخطا أو ال ٌفهم النمل فٌكون الدلٌل النملى الثابت  هللا ورسول ملسو هيلع هللا ىلصالثابت عن 

لابداً للعمل هلل ؤ فٌكون ما جاء من عند االصحٌح دلٌبلً لطعٌاً. ألنه من عند هللا، ومحال أن ٌنزل هللا خط

وسابماً له إلى طرٌك الهداٌة. وبالتالً ٌتبٌن لنا أن العمل له عبللة وثٌمة بالنمل وهو الكتاب والسنة. فالعمل 

مطٌة للنمل ووسٌلة إلى التفكر فٌما جاءنا به النمل. فالعمل كالعٌن والنمل كالنور، والعمل ال ٌستطٌع أن 

وحده كما أن العٌن ال تستطٌع أن تبصر بؽٌر النور. وال تعارض أبداً بٌن العمل الصرٌح ٌصل إلى شًء 

والنمل الصحٌح حٌث أن المصدر واحد. وإذا ما وجد تعارض بٌنهما فإنه ٌكون لسببٌن ال ثالث لهما وهو 

ن لبعضهما إما أن النمل لم ٌثبت ولم ٌصح أو أن العمل لم ٌفهم النمل ولم ٌستطع إدراكه فهما مكمبل

  . ...البعض ومتوافمان بؽٌر تعارض
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 :ممالة الممارنة

 :الممدمة

 

ٌعتبر اإلنسان ..............................، وكثٌرا ما ٌخلط الناس بٌن هذٌن المصطلحٌن، فمنهم  تمهٌد:

من تخدعه مظاهر التشابه بٌنهما فٌحكم بؤنهما شًء واحد أو فكرتان فً فكرة واحدة، ومنهم من تخدعه 

 :ؽموض حك لنا أن نتساءلمظاهر االختبلؾ بٌنهما فٌحكم باالنفصال التام بٌنهما. ولرفع االلتباس وال

ما الفرق بٌن .............؟ وهل هنان عبللة بٌنهما؟ ما نوعها هل هً عبللة انفصال وتماٌز؟ أم عبللة 

 اتصال وتكامل؟

 

 العرض :

 

 :بٌان أوجه االختالؾ 

 

وبصورة لئلجابة عن التساإالت السابمة نجد بؤننا إذا نظرنا إلى كل من.......و.........من زاوٌة نظرٌة 

 :أخص من ناحٌة التعرٌؾ، سوؾ تتضح لنا جلٌا مظاهر االختبلؾ بٌنهما، ولعل أهمها

أن ......من حٌث التعرٌؾ هو....................................، ومن بٌن خصابصه 

 ...............................................................................:وممٌزاته

 .......من حٌث التعرٌؾ فهو.............................، ومن ابرز خصابصهأما ..

 

 :بٌان أوجه التشابه

 

لكن ورؼم هذه االختبلفات الموجودة بٌن........و...........إال أنها ال تمنع من وجود نماط التماء وتشابه 

بٌنهما من 

 ..................................................................................................................:أبرزها
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 :بٌان التداخل

 

إن أوجه التشابه واالتفاق بٌن........و.........تمودنا إلى بٌان التداخل بٌنهما، حٌث نجد بؤن كبل منهما 

ل ٌإثر فً اآلخر،........ألن..........................................ومثا

 ...................................................ذلن

وهذا ما ٌدل على أن العبللة بٌنهما هً عبللة تكامل وظٌفً فكل منهما ٌخدم اآلخر وكل منهما ٌإثر فً 

 .................اآلخر

 

  الخاتمة :

 

.....نجد بؤنه رؼم تلن ختاما ومما سبك نستنتج انه وكحل لهذه المشكلة المتعلمة ب..........     

االختبلفات السابمة الذكر إال انها لم تمنع من التماء كل من.........و...........وبالتالً وجود عبللة 

 ................تكامل.................الن.......................ومثال ذلن
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 :ةالممالة الجدلٌ

 :الممدمة

تمهٌد:.............................................................................................................

.................................................................................، ولمد ثار نزاع وجدال فً 

...........وانمسموا بذلن إلى اتجاهٌن: األول ٌعتمد األوساط الفكرٌة والفلسفٌة حول......

بان........................أما الثانً فهو على خبلؾ األول حٌث ٌرى أنصاره والمنظرون له 

أن.........................................، وفً ظل هذا التعارض والتنالض حك لنا أن نتساءل: 

 ..؟ أم أن ........................................؟هل............................

 العرض : 

 المولؾ األول:

ٌرى بعض الفبلسفة والعلماء أن...................................، ومن بٌنهم )فٌلسوؾ أو  

 :ولمد اعتمدوا على العدٌد من األدلة والحجج لتبرٌر وتأسٌس مولفهم اهمهاعالم(،...........، 

...................................، كذلن.........................، باإلضافة إلى أن....

أنه.........................، ومثال ذلن.....................، وفً هذا ٌمول: )ممولة فلسفٌة(.............+ 

 . شرحها

  النمد:

االنتمادات، نتٌجة ضعؾ أدلتهم من جهة، ومن  رؼم ما لدمه أنصار هذا االتجاه إال أن مولفهم لم ٌسلم من

جهة أخرى بالؽوا كثٌرا 

حٌنما.......................................................................................................،كما 

أن لولهم ب..........فٌه نوع من التركٌز على ...........وإلؽاء 

 ........................................وهذا ما جعل مولفهم ٌشوبه النمصدور...............

 المولؾ الثانً:

نتٌجة لهذه االنتمادات وكذلن جملة النمابص التً حواها هذا المولؾ المابل بؤن ...............ظهر اتجاه  

تمدون آخر ٌرى بان.........................، ومن أبرز ممثلٌه )فٌلسوؾ(، حٌث ٌع

 ................................................بؤن
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 :ولمد اعتمدوا لتبرٌر مولفهم على أدلة وحجج أهمها

أن.............................................، كذلن.................................، 

 ...............................ألن

ذلن:...............................، وفً هذا ٌمول )فٌلسوؾ(:............+ ومثال 

 ..............................شرح

 

  النمد:

 

لكن ورؼم كل ما لدمه أنصار هذا االتجاه إلى أنهم هم كذلن لم ٌسلموا من النمد نظرا لما حواه مذهبهم 

ما أنهم بالؽوا كذلن فً...............................، من نمابص وسلبٌات خاصة....................، ك

وهذا ٌعنً أنهم لد أهملوا وألؽوا تماما أي دور ل........، ومن بٌن االنتمادات التً وجهت إلٌهم 

 ..........................................كذلن

   :التركٌب 

 

ٌمكننا المول فً مولؾ توفٌمً تركٌبً أن  نتٌجة للنمابص واالنتمادات التً وجهت لكبل االتجاهٌن

......................................................................ألن.................................،والدلٌل 

على ذلن.................................، ومثاله.....................................، وفً هذا ٌمول 

ٌلسوؾ(:.............................................+ )ف

 ...........................................................شرح

 الخاتمة :

 

ختاما ومما سبك نستنتج وكحل لهذه المشكلة التً ولع حولها الجدال والخبلؾ  

بٌن......................ٌمكننا المول أن 

...................................ألن......................................والدلٌل................................

..........ومثال ذلن.......................................وفً هذا ٌمول 

  ...............................................)فٌلسوؾ
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 :ستمصاء بالوضعاالممالة 

 :الممدمة

تمهٌد

:............................................................................................................................ .. 

ولمد شاع فً األوساط الفلسفٌة والفكرٌة اعتماد مفاده  طرح الفكرة الشائعة:

 ..................................أن

 (: بٌنما هنان رأي آخر ٌنالضه ٌإكد أنصاره أنفكرة النمٌض )وهً موضوع السؤالطرح ال

................... 

فإذا كانت هذه األطروحة صادلة وطلب منا الدفاع عنها حك لنا أن نتساءل: كٌؾ  صٌاؼة المشكلة:

ا حٌنها األخذ برأي ٌمكننا الدفاع عن هذه األطروحة؟ وما هً األدلة والحجج المثبتة لذلن؟ وكٌؾ ٌمكنن

 مناصرٌها؟

 .كفكرة بمسلماتها عرض منطك األطروحة: )المعطاة(:

ٌرى بعض الفبلسفة والمفكرٌن ومن بٌنهم...................ان ........................................، ولمد 

اعتمدوا على العدٌد من األدلة والحجج لتبرٌر مولفهم 

 ..............................................................................:أهمها

............................................................................................................................. ...

...... 

 :عرض منطك الخصوم ونمده

المابلون بان .........................، ومن إن لهذا األطروحة السابمة خصوما وهم 

أبرزهم...............................، حٌث ٌعتمدون بان.........................، ولمد اعتمدوا على أدلة 

وحجج لتؤسٌس مولفهم 

منها

:............................................................................................................................... 

ؼٌر أن مولفهم هذا لد تعرض للعدٌد من االنتمادات لما حوته نظرٌتهم من نمابص وسلبٌات، ومن 

بٌنها

:......................................................................................................................... ......

............................................................................................................................. ...

...... 
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 :الدفاع عن األطروحة بحجج شخصٌة جدٌدة

اع عن إن هذه االنتمادات الموجهة لمولؾ الخصوم هً التً تدفعنا للبحث عن حجج جدٌدة للدف

األطروحة، ومن 

بٌنها.............................................................................................................و

مثال ذلن:..................................................................الن...............................وفً 

: كانط.................................................................أي هذا ٌمول

 ..............................................أن

 

 :حل المشكلة

 

ختاما ومما سبك نستنتج أن االطروحة المابلة: "..............................." اطروحة صحٌحة وصادلة 

وبالتالً ٌمكننا تبنٌها واالخذ برأي مناصرٌها، فاألكٌد والدفاع عنها مشروع 

أن..........................حٌث...............ومثال 

ذلن.................................................................وفً هذا ٌمول 

 .......................................:دٌكارت
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 :مصاء بالرفعستاالممالة 

 :الممدمة

تمهٌد

:............................................................................................................................ .. 

 ..................................ولمد شاع فً األوساط الفلسفٌة والفكرٌة أن طرح الفكرة الشائعة:

بٌنما ذهب آخرون إلى أن ...........حٌث ٌعتمدون أن  الفكرة النمٌض )وهً موضوع السؤال(:طرح 

 . ................وهً فكرة خاطبة

فإذا كانت هذه األطروحة باطلة وطلب منا تفنٌدها وتكذٌبها حك لنا أن نتساءل: كٌؾ  صٌاؼة المشكلة:

المثبتة لذلن؟ وكٌؾ ٌمكننا حٌنها الرد على ٌمكننا إبطال هذه األطروحة؟ وما هً األدلة والحجج 

 مناصرٌها؟

 )موضوع السإال عرض منطك األطروحة:

ٌرى بعض الفبلسفة والمفكرٌن ومن بٌنهم...................ان ........................................، ولمد 

اعتمدوا على العدٌد من األدلة والحجج لتبرٌر مولفهم 

 ..............................................................................:أهمها

............................................................................................................................. ...

...... 

 :نمد االنصار

بلون بان .........................، ومن إن لهذا األطروحة السابمة أنصارا وهم الما

أبرزهم...............................، حٌث ٌعتمدون بان.........................، ولمد اعتمدوا على أدلة 

وحجج لتؤسٌس مولفهم 

منها

:............................................................................................................................... 

ؼٌر أن مولفهم هذا لد تعرض للعدٌد من االنتمادات لما حوته نظرٌتهم من نمابص وسلبٌات، ومن 

بٌنها

:............................................................................................................................ ...

............................................................................................................................. ...

...... 

 

 



gg 

  أستاذ الفلسفة صوالحي  :  insta+youtube+pag/fc                            بالتــــوفيــــق لـــكـــل الـــتــــالمــــيــــذ

 134 

 أستـــــــــــــــــاذ الفــــــــــــــلسفــــــــــــــة صــــــــــــوالحــــــــــــــــــــــــــــً

 

 إبطال األطروحة بحجج شخصٌة جدٌدة:

 

إن هذه االنتمادات الموجهة لمولؾ األنصار، هً التً تدفعنا للبحث عن حجج جدٌدة إلبطال األطروحة،  

ومن 

بٌنها.............................................................................................................و

مثال ذلن:..................................................................الن...............................وفً 

هذا ٌمول: كانط.................................................................أي 

 ..............................................أن

 :حل المشكلة

 

ختاما ومما سبك نستنتج أن األطروحة المابلة: "..............................." أطروحة خاطبة وباطلة، 

وبالتالً ال ٌمكننا تبنٌها، فاألكٌد أن..........................حٌث...............ومثال 

ً هذا ٌمول ذلن.................................................................وف

 ....................................:دٌكارت
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