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*عالج موضوعا واحدا فمط:
ٌمول كانط " :لو أسسنا األخالق على التجربة  ،لكان مآلها الزوال واالنحالل
الموضوع األول:
 ،على حٌن أنها تبمى ثابتة إن هً تؤسست ال على ماهو كائن  ،وإنما على ما ٌنبغً أن ٌكون إطاللا" .
دافع عن مشروعٌة هذا المول.
الموضوع الثاني :
الموضوع الثالث:

هل ٌمام العدل على أولوٌة الحك؟
النص

" لكً ٌكون هنان اختراع ٌجب مند البداٌة أن تموم مشكلة أمام الباحث  ،وهو أمر ٌحصل
إال من إنسان ال ٌنام على ما اكتسب بل ٌبمى ٌمضا لكً ٌتمدم ()...
لكن ال ٌكفً أن تموم مشكلة  ،بل ٌجب أٌضا حلها .إن الفكرة الخصبة ال تظهر فً الغالب إال بعد
ساعات طوٌلة من التفكٌر.فالعبمرٌة كما لٌل صبر طوٌل .وٌنبغً للباحث لكً ٌصل إلى
نتٌجة أن ٌفكر دائما فً أعماله .الم ٌمل نٌوتن إنً اجعل دائما موضوع بحثً نصب عٌنً
وانتظر سطوع األنوار األولى روٌدا روٌدا  ،أو شٌئا فشٌئا إلى أن تتحول إلى ضٌاء ساطع
تام .إن البحث عن الحمائك المحجوبة غالبا ما تكشف لً عن حمائك أخرى لم تكن لتخطر
لً على بال .فاالكتشاف ٌإدي إلى اكتشاف أخر حتى لٌندهش اإلنسان من االكتشافات التً
تتولد من الشخص الجاد الواعً  .وإذا كان المبدع فً الغالب شارد الذهن فذان ألنه غارق
فً المشاكل التً ٌواجهها .وكما لال ب دوما عن' أمبٌر'  " :ال ٌمكننا تصور مدى تركٌز
ذهنه فً مثل هذه الظروف  "..فماهو مصدر هذه المدرة على االنتباه؟ انه االهتمام الذي
ٌحرن الباحث .ومم ٌستمد المبدع بالفعل هذه الطالة الضرورٌة إن لم ٌستمدها من حٌاته
العاطفٌة ؟ فاالهتمام لد تحرضه الحاجة إذ ٌعترف ' باستور' أن األفكار الخصبة هً فً
الغالب بنات الحاجة...وعلى العموم فان المخترع إنسان متحمس إن لم نمل انه ولوع وكما
أكد 'رٌبو' فإن ضرورة التخٌل المبدع تتضمن عناصر وجدانٌة  .واألمثلة التً تإٌد هذا
المول كثٌرة ...وان الباحث ٌحركه الولع بالعلم".
Rene boirel L inventionرينيه بواريل

اكتب مقالة فلسفية تعالج فيها مضمون النص

فهم السؤال نصف الجواب ////استثمر كل الوقت///بالتوفيق.
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