
 رحموني عمراألستاذ :                                                                                                                             فلسفة : المادة
  آداب وفلسفة 3 المستوى :                                                                                                                     تطبيقي:درس النشاط 

 (33) رقم المذكرة :                                                                                                  إدراك العالم الخارجي :اإلشكالية األولى
 سا 1 المدة :اإلحساس واإلدراك                                                                                                      :المشكلة األولى

 الكفاءات المستهدفة: الوسائل التعليمية:
املكتسبات  –األمثلة  –األسئلة 
  -القبلية 

 إجناز خمطط لبناء مقال بالطريقة اجلدلية. الكفاءة الخاصة:
 إجناز خمطط يربز فيه اإلدراك وتكفله بكل نشاطات اإلنسان.                    
 التحكم يف اخلطاب املتعلق بإرجاع كل نشاط نفسي وثقايف إىل عملية اإلدراك. الكفاءة المحورية:

 ممارسة التأمل الفلسفي يف القضايا الفكرية اليت تتعلق باإلنسان وحميطه. الختامية:الكفاءة 
 .1 رقمحتليل مقالة  مجاعية  الموضوع:

   هل أساس اإلدراك العقل أم احلس؟ السؤال:
 يعاجل بالطريقة اجلدلية. طريقة معالجة السؤال:

 اإلنجاز )الجانب المعرفي( سير الدرس المراحل
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كيف يكون التمهيد هلذه 
 املشكلة؟

 
 أين يربز اجلدال؟ 

 
 

 ما هي املشكلة املطروحة؟

 تمهيد:
إن اإلنسان باعتباره كائن ثقايف يتميز عن غريه من احليوانات بالعقل، فال شك يدرك العامل اخلارجي من خالله، وكذلك اإلنسان  

 فيسمع، ويبصر، ويشم، ويتذوق، ويلمس. كائن بيولوجي يطل على العامل اخلارجي باإلحساس
ومن هنا ظهر اجلدل حول أساس اإلدراك فمنهم من رأى بأنه عبارة عن تأويل فهو عملية عقلية، ومنهم من  إبراز العناد الفلسفي:

 رآه جمرد إحساسات مرتاكمة أي أرجعوه إىل اإلحساس دور العقل.
 ضبط المشكلة من حيث الصيغة:

 اإلدراك عملية عقلية أم عملية حسية؟هل وعليه نتساءل 
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االجتاه ماذا يرى أنصار 

 األول؟
 

 مبا يربرون موقفهم؟
 
 
 
 

 هل تلك احلجج الكافية؟
 
 
 
 
 

ماذا يرى أنصار االجتاه 
 الثاين؟

 
 مبا يربرون موقفهم؟

 
 

 

I- :الجزء األول 
العقل، أي أن يرى أنصار النظرية العقلية من بينهم أفالطون، ديكارت، آالن، أن املعرفة اإلدراكية مصدرها  الموقف األول: -1

 مرتبط بالعقل وبفعالياته العليا فهو أساس ومصدر املعرفة. اإلدراك
 الحجج: -2

 . » أعدل األشياء قسمة بني الناس« أن العقل ملكة مشرتكة بني مجيع الناس، كما عرب عنها ديكارت:
 أغلب إدراكاتنا ومعارفنا متتاز بأهنا مستمدة من أفكار فطرية واليت يولد اإلنسان وهو حامل هلا.

 كثريا ما ختدعنا، إذ قد تقدم لنا معارف خاطئة وغري كافية.إن احلواس  
 والعقل هو الذي يقوم بالتجميع لتصبح تصورات كلية هلا معىن. احلواس تقدم معرفة جزئية،

غري أن هذه النظرية بالغت عندما فصلت بني اإلحساس والعقل وألغت دور احلواس يف اإلدراك، فكثريا ما يقع العقل  النقد: -3
تأثري سلطة النفس، كما أنه لو كان العقل مصدر يقني املعرفة، فالطفل سيولد وهو يعرف الرياضيات والفيزياء والكيمياء، لكن حتت 

 الواقع عكس ذلك متاما.
 توظيف األمثلة أو األقوال: -
II- :الجزء الثاني 

 الموقف الثاني: -1
على النقيض من االجتاه األول يرى أنصار النظرية احلسية من بينهم الرواقية، جون لوك، دافيد هيوم، أن املعرفة اإلدراكية مصدرها 

 احلواس والتجربة احلسية، ومبا أن اإلنسان كائن طبيعي فإنه يعتمد بصورة أساسية على استعداداته احلسية. 
 الحجج: -2

: ال وجود لألفكار الفكرية، ألن اإلنسان كما يرى جون لوك يولد صفحة بيضاء وترسم فيها التجربة ويربرون موقفهم باحلجج التالية
ما تشاء، ويعتقد هيوم أن اإلدراك ما هو إال انطباع احملسوسات نتيجة تأثر احلواس هلذا جيب أن نسلم بأولية االنطباعات على 

 األفكار مادام مصدر االنطباعات هو احلواس.
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 هل تلك احلجج كافية؟
 
 
 
 
 

 هل هناك رأي تركييب؟
 

 من فقد حسا فقد علما، هلذا ال يدرك األعمى األلوان واألشكال.
 يتعلم باحملسوس وامللموس.ويؤكد علم النفس احلديث أن الطفل 

 النقد: -3
ال ميكن أن ننكر دور احلواس يف عملية اإلدراك، لكن األخذ مبطلقية الرأي يقلل من شأن العقل والدور الكبري الذي يلعبه، فما فائدة 

فصل عن كل االنطباعات احلسية اليت تنقلها إلينا يف غياب العقل، فهو الذي يعمل على تفسريها، وال وجود إلحساس خالص من
 داللة عقلية.

III- :الجزء الثالث 
 التركيب: -1

املعطيات احلسية تظل مشتتة وغامضة دون مستوى التجربة اإلدراكية الكاملة، إن مل تتدخل بعض املبادئ واملقوالت العقلية املنظمة 
غري املتضمنة  يف املعطيات احلسية، فمبادئ العقل وحدها قادرة على إضفاء صفات الشمولية والضرورة واليقني وكلها صفات 

التغري واجلزئية، أي أنه ال غىن للمعرفة عن املقوالت العقلية واملعطيات احلسية معا، ويف ذلك  تفتقدها التجربة املتصفة ب
 . » املقوالت العقلية بدون معطيات بدون معطيات حسية جوفاء، واملعطيات احلسية بدون مقوالت عقلية عمياء« كانط:
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كحل   نستنتجماذا 

 ؟املشكلة

 
فعالية عقلية وحسية معا، فاإلحساس يشكل املنصة اليت تنطلق منها املعرفة اليت ال تصبح تامة إال بوجود نستخلص أن اإلدراك 

اإلدراك الذي يؤول وينظم اإلحساسات وحيوهلا إىل معارف بعدما  يدخلها يف أطره العقلية ليجردها من طابعها املادي حموال إياها إىل 
 معان.

 

 

 

 

 




