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: مقّدمة 

بسم هللا السحمان السحيم، والصالة والسالم على أشسف املسسلين، سيدها محمد صلى هللا 

 .عليه وسلم
قني ألضع بين أًدًنم هرا العمل املحىاضع، 

ّ
، "مقاالت فلسفية"لحاب   الحمُد هلل الري وف

سها على أشهس املساجع  أزدُت فيه أن أشازلنم مقاالجي التي لحبتها بىفس ي، اعحمدت في ثحٍس

مة ومافـية، 
ّ
ومل املىازد املعسفية التي ًمنن أن ثفيد مضمىن املقالة، لهرا فهي شاملة ومىظ

ني إعحمدت عليها شخصًيا وثحّصلت على عالمة 
ّ
ومىه إعحمادك . في البهالىزٍا 16.5لما أه

باإلضافة لهّل هرا، فهي بسيطة .   في البهالىزٍا15/20عليها ٌعني ضمان على ألاقل عالمة 

ة التي لطاملا عاوى منها  وسهلة الفهم ألوي ابحعدت مّل البعد عن جعقيدات املىظىمة التربٍى

. الحلمير

ص بسيط في شهل ....ولضمان فهمك للمقالت أكثر  -
ّ
 أزفقُت بهّل واحدة منها ملخ

ن واضحة املعالم، ًححىي على مّل ألافهاز، ألامثلة، ألاقىاى التي  ات وعىاٍو
ّ
مطـ

ص لك عنــاء وجهد . ثىاولتها املقالة
ّ
ومنه هذا الكتاب هى ثمزة جهد شخص ي ًقل

 .كبيــز في مزاجعت مادة الفلسفت

 

 ....وألن الفلسفت هي مادة جدًدة، وكما تعتبر هاجس ألغلب تالميذ البكالىريا -

جعّمدُت قبل أن أعطينم املقاالت، وضع هصائح عاّمة للحعامل مع هره املادة في 

سها قبل أن ثىطلق في 
ّ
املساجعة وأثىاء إلامححان، وبعض الىقاط التي البّد أن وسط

.... زحلحو لىيل إلامحياش في الـفلسفـة 



 
 

 

 

 

 

: إهــداء و شـكـز 

ميـن مـحـفــىظ وخــدًــجـة،   أهدي هـرا العـمـل املحىاضع لىالــدّي النـٍس

. أسأى هللا أن ًحفظنما وأن ًجمعني بنما في الجىــة

 

س أخي عبد الحـنـيـم الري ساعدوي  -
ُ
 هقل مضمىن النحاب من أفهاز فيأشن

م ًجمع مل ذلو
ّ
 ماثُبها، إلى لحاب مىظ

ّ
.مبعثرة في أوزاق ال ًفهمها إال



 
 

 

: املـزاجـع 

 ًدروس األستاذ مزعاش. 

 مقاالت األستاذ ساكوب. 

 مقاالت األستاذ بودٌنة. 

 ًمقالة العنؾ والتسامح، األستاذة درٌس. 

 منهجٌات ومقاالت األستاذ شهاب. 

  فً الفلسفة20/20تطبٌق . 

 مقاالت متنّوعة. 
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: ّأ ًال   

النصائح     
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  :نصائذ عاّمة

 ! بل ربما لم تحاول اصبلً ! فأنت لم تدرسها قط !بالتأكٌد صعبة ......... الفلسفة مادة صعبة 

 : ولذلك علٌك بـ 

 .. التخلص من كل تلك االفكار السلبٌة الشابعة حول الفلسفة وانها مادة مملّة وهً ثرثرة زابدة .1

 الفهم، الفهم ثّم الفهم، إفهم المقاالت التً تقرأها، وتجّنب الحفظ األعمى، ألّنك إن فهمت ما  .2

 .ستحفظه تلقابٌا.. تقرأ

ٌّدا من المنهجٌات والطرق المقّررة لكتابة المقالة الفلسفٌة، .3 فحّتى لو كانت مقالتك .  تمّكن ج

قصٌرة فالمنهجٌة الصحٌحة هً األهم، ألّن بتمكنك من المنهجٌة واستعمالك لبعض الحجج 

 .واألقوال تستطٌع الحصول على المعّدل فً البكالورٌا

ٌّدة فً مادة الفلسفة ال ٌحتاج منك أن تكون فصٌح اللسان، أو ُمفكرا أو  .4  الحصول على نقطة ج

ٌّلها  .فٌلسوفا، لذلك فهً لٌست بالصعوبة التً تتخ

 : نصائذ أثناء إمجدان الفلسفة

ٌّدا وبتركٌز وحددّ  .1 المنهجٌة المطلوب + الموضوع المطلوب منك التحدث عنه :  إقرأ السسال ج

 !ال تخاطر، اختر تحلٌل نّص إن فهمته بالطبع ..وإن لم تفهم المطلوب . اتباعها

 ...  البّد أن تكون المنهجٌة كاملة وصحٌحة، ال تنسى نقد أو تركٌب  .2

المنهجٌة، الحجج، االقوال :  ضع فً المسوّدة خّطة التً ستّتبعها فً تحرٌر المقالة اي .3

ألن الوقت لن . واألمثلة فً شكل نقاط مختصرة جدااااا، ال تكتب مقالتك على المسوّدة حذاري

 !ٌرحمك 

صحٌح لدٌك ثبلث ...   الرأي االول..  قّسم وقتك، ٌعنً كم تستؽرق فً كتابة طرح المشكلة  .4

ٌّع ساعتٌن وانت تكتب فً حجج الرأي األّول مثبلً    !ساعات لكن ُكن حذًرا، ال تض

 أكتب كثٌـــــرا، وكْن ثرثاًرا باٌجابٌة، أي كّرر الجمل بطرٌقة ذكٌة فمثبلً عندما ترٌد أن  .5

تلمٌذ كسول " ال تكتفً بهذا بل ثرثر قلٌبل هكذا" تلمٌذ كسول"تكتب فً مقالتك هذه الجملة 

الٌجتهد وال ٌطالع وال ٌنجز تمارٌنه وواجباته، وؼٌر مهتم بالدراسة تماما ، وفً المنزل لٌس 

كّل هذا فقط من أجل مؤل عٌن " لدٌه ادنى وقت للدراسة بل كل اوقاته لعب ولهو وؼٌر ذلك

ٌّة كمعٌار فً التنقٌط لكن   المصّحح ألّن بعض االساتذة ٌعتمدون فً التصحٌح على الكم

  !ال ترّكز على الكمٌة والمضمون صفر !!!!

 إشرح أقوال الفبلسفة، ال تكتب قال فبلن وتسكت، اشرح المقولة وكأنك استاذ تخاطب تلمٌذك  .6

 . وتشرح له المقولة

 . أكتب بخط كبٌر وواضح، وتجّنب األخطاء اإلمبلبٌة .7
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 . راجع مقالتك عدة مرات قبل ان تسلّمها .8

 : نصائذ لإلسجفادة من هذا الكجاب

  ال تخاؾ من طول المقالة ، فإّنها شاملة وبسٌطة الفهم، واعتمد على البطاقة التقنٌة ألّنها

 ستزٌل عنك خوًفا كبًٌرا، ما علٌك سوى أن تقرأ بتركٌز، ال تشُرد 

  فبمجّرد فهمك للمقالة ستترّسخ فً ذهنك فكرة عامة عن . إفهم، إفهم، إفهم ما تقرأ

 .مضمونها، ولهذا تعّمدت وضع بطاقة تقنٌة لكّل مقالة

  كً تحفظ مضمون المقالة، اقرأها عدة مرات وبإستمرار، اي كّل ٌوم خّصص لقراءة

ٌّنة، ربع ساعة مثبلً تقرأ فٌها نفس المقالة بتركٌز وتمّعن أنا . مقالة ما مّدة زمنٌة مع

ٌّا كنت اخّصص كل ٌوم نصؾ ساعة قبل األكل أو قبل النوم لقراءة مقالة كاملة  .شخص

  ،بالنسبة ألقوال الفبلسفة حاول فهمها كذلك وذلك بربط كّل مقولة بالحجة التابعة لها

ولٌس شرط ان تحفظ المقولة كما . وحاول تجّنب المقوالت الطوٌلة عسٌرة الفهم علٌك 

ٌّر فً الكلمات كما تشاء لكن ال تبالػ !هً، فهذا لٌس بحدٌث شرٌؾ   ! ؼ

  الهدؾ من البطاقة التقنٌة هو تلخٌص مضمون المقالة فً شكل عناوٌن أومخّططات

 .لتسهٌل علٌك الفهم ومنه الحفظ، لذلك أنصحك بأن تقرأ المقالة قبل البطاقة

 ......أترككم مع المقاالت ...  ال أطٌـل علٌكم  
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ا ًٌ : ثان

تالمقاال
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:  المفجاح

 المنهجٌة:اللون األحمر  

 أقوال الفبلسفة:اللون األزرق  

 ٌّة:اللون األخضر   األمثلة وبعض الكلمات المفتاح

 ًللتعلٌق:اللون البنفسج  

   اإلنتقال من فكرة ألخرى: <' =='الرمز 
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 مقالة قٌمة الفلسفة

  

 هل ٌمكن اإلستؽناء عن الفلسفة فً عصر العلم ؟ 
 

  :طرح المشكلة 

ٌّز بالعقل ، والذي ٌسعى دوما للتطلّع للمعرفة ، ولهذا نجد أن        إّن اإلنسان كابن مفّكر مم

الفلسفة . التفكٌر اإلنسانً ٌتنّوع وٌتعّدد ومنه تعدّدت الموضوعات بما فٌها الموضوعات الفلسفٌة 

هً كلمة ٌونانٌة األصل وتعنً محّبة الحكمة ، وهً ذلك البحث النظري التأّملً المنصّب على 

هً البحث فً الوجود بما " أرٌسطوكّل الوجود قصد الوصول الى الحقٌقة لذلك ٌعّرفها الفٌلسوؾ 

 ، ولطالما ُعرفت الفلسفة أنها أم العلوم ، ونقصد بالعلم هنا ، هو ذلك البحث "هو موجود 

التجرٌبً المنصّب على الظواهر الطبٌعٌة قصد الوصول إلى القوانٌن التً تحكمها ، ولكن بعدما 

 قٌمة الفلسفة وحاجة ، ظهر نزاع فكري بٌن الفبلسفة والمفكرٌن حولإنفصلت العلوم عن الفلسفة 

ٌّة كبٌرة وال نستطٌع فرٌق أول ٌرى ، حٌث انقسموا الى فرٌقٌناإلنسان إلٌها   أن للفلسفة أهم

 ٌرى أّنه ال قٌمة للفلسفة خاّصة بعد تطّور العلم والتكنولوجٌا ، بٌنما الفرٌق الثانًالتخلًّ عنها ، 

 هل ٌمكن اإلستؽناء عن الفلسفة فً عصر : ففً ظّل هذا الصراع الفكري نطرح السسال التالً

 العلم ؟ أو بطرٌقة اخرى هل للفلسفة قٌمة أّم ال ؟

 :محاولة حّل المشكلة 

أرٌسطو ، كارل  أمثال إقلٌدس لفلسفٌة أنصار النزعة اٌرى أنصار الموقؾ األول وهّم       

 ، أّن للفلسفة قٌمة كبٌرة فً حٌاة اإلنسان ، واالستؽناء عن برتراند راسل و ماركس ، دٌكارت ، 

  :وقد إستدلّوا بالحجج والبراهٌن التالٌة الفلسفة هو إهمال للعقل ، 

   الفلسفة هً إحدى العملٌات التً ٌقوم بها اإلنسان ، وهً نمط من أنماط التفكٌر الموجود لدى 

ٌّزنا عن باقً الكابنات ، ومنه اإلستؽناء عن الفلسفة هو  كّل البشر فهً مرتبطة بالعقل الذي ٌم

 أبو حٌان التوحٌدياإلستؽناء عن العقل والخٌال ، وعلٌه إنكار الفلسفة هو إنكار لئلنسانٌة ، ٌقول 

  ."الفلسفة هً كمال اإلنسان " 

   تساهم الفلسفة فً تطوٌر الذات اإلنسانٌة وتنمٌتها على خلق حلول للمشكبلت ، و تفتح ُسبل 

الفهم لئلنسان حول العالم المحٌط به وكذلك حول الحٌاة بصفة عامة ، ألّنها تهدؾ دابما الى 

االرتقاء بالتفكٌر االنسانً ، فهً وسٌلة للتعّرؾ على العالم بكّل جوانبه اإلنسانٌة ، اإلدراكٌة و 
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االن جٌرانفٌل الطبٌعٌة ، ومنه إنكار الفلسفة هو إنكار لؤلسبلة اإلبداعٌة التً ٌضعها العقل ، ٌقول 

 " .إّن السسال الفلسفً ٌهدؾ إلى إماطة الجهل " 

نأخذ على ...  ارٌسطو ، افلطون وسقراط امثال   تكمُن أهمٌة الفلسفة فً أهمٌة ومكانة مبدعٌها 

 وأعاد الثقة لنفوس شباب أثٌنا ، السوسفطابٌٌن حٌنما استطاع سقراط التصّدي على سبٌل المثال

ٌّة وكذلك جون اٌستوارت مٌل  الذي ساهم فً تطوٌر إنجلترا سٌاسٌا وإقتصادٌاً بدعوته الى الحر

والمنفعة العامة ، فاألّمة التً ٌكثر فٌه عدد الفبلسفة ؼالبا ما ُتعرؾ بالتطّور والعناٌة باالنسان و 

االهتمام بقضاٌاه ، وعلٌه من الممكن أن نستفٌد من خبرات األمم السابقة بشكل عام عن طرٌق 

إن الفلسفة هً التً " دٌكارت قراءة سٌر الفبلسفة وطرق تفكٌرهم ، نجد فً هذا المنوال قول 

ٌّزنا عن األقوام المتوّحشٌن  فالفلسفة تؽّذي تفكٌر الفرد وترتفع بمستواه العقلً ، وتوقظه من  . "تم

سباته ، وتساعده على ادراك ماهٌة نفسه وحدود حرٌته وواجباته ومكانته فً المجتمع والوجود 

 .عامةً 

 كاللؽة فً حٌاة اإلنسان ، فنجد أّن لها تأثٌر كبٌر فً حٌاتنا الٌومٌة فطرٌة   الفلسفة هً ظاهرة 

فعل أو حرؾ ، فهذا /  تصنٌؾ الكلمة إلى إسم مثالالتً نتحّدُث بها ، والتصنٌفات التً نقوم بها ، 

نتساسل فً حٌاتنا وعندما ، " ٌوجد إختبلؾ بٌن الكلمات " التصنٌؾ ٌتضّمُن فكرة فلسفٌة مفادها 

 .فإننا بهذا السسال نشرع فً إجراء تحقٌق فلسفً " ما الفرق بٌن ذاك وذاك ؟ " الٌومٌة 

 قٌمة الفلسفة ودورها     لقد وفق أصحاب هذا الطرح فً عرضهم هذا خاصة و أنهم بٌنوا لنا   

لكن ما ٌعاب علٌهم أّنهم بالؽوا كثٌرا فً تمجٌد موقفهم هذا الفّعال فً النهوض بفكر اإلنسان ، 

وذلك ألّن تطّور الفكر اإلنسانً راجع بالدرجة األولى الى تطور العلم والتكنولوجٌا ولٌس لتطّور 

باإلضافة الى ذلك فهً ال تعطٌنا أجوبة كافٌة ونهابٌة عن تساسالتنا ، بحٌث نجد لكل . الفلسفة 

نقول ، فمثبلً عندما سسال العدٌد من األجوبة ، وكّل جواب ٌولد بدوره مجموعة أخرى من األسبلة 

  :فهذه القضٌة تتحّمل إجابتان " النهابً حقٌقة؟ .. هل االنهابً " 

 نجد فكرة الماالنهاٌة حقٌقة الرٌاضٌاتنعم، البلّنهابً النهابً حقٌقة ، ألننا إذا رجعنا الى  .1

 .. بدلٌل األعداد لٌس لها نهاٌة 

 فكرة البلنهابً ؼٌر حقٌقٌة ، ألنه لكّل شٌا بداٌة الفٌزٌاءال، االنهاي ؼٌر حقٌقة ، ففً  .2

 . ونهاٌة فً الواقع 

ٌّهما أسبق الدجاجة ام البٌضة ؟ "  التً تبحث عن مصدر الوجود وهً قضٌة وكذلك القضٌة ، " أ

 .فهذا سسال فلسفً لٌس له حّل أصبلً 

 أّنه ال ؼوبلو ، اوؼست كونت : أنصار النزعة العلمٌة أمثال ٌرى أنصار الموقؾ الثانً وهم     

جدوى من الفلسفة بعد تطّور العلم ، وال مكانة للتأمل الفلسفً فً الوصول الى المعرفة ، فالمعرفة 

  :وقد إستدلّوا بالحجج والبراهٌن التالٌة لدٌهم هً المعرفة العلمٌة فقط ، 
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، حٌث بدأ بمرحلة البلّهوتٌة ثم انتقل الى مراحل أّن الفكر ٌتطّور عبر أوؼست كونت   ٌرى  

مرحلة المٌتافٌزٌقً ، وانتهى الى مرحلة الوضعٌة ، بحٌث ُتصّنؾ الفلسفة فً مرحلة 

المٌتافٌزٌقٌة، وعلٌه فإّن مرحلة المٌتافٌزٌقٌة حسب اوؼست كونت على االنسان التخلّص منها 

 ".المٌتافٌزٌقا مجّرد خرافة " وٌلٌام جٌمس حّتى ُتتٌح لمرحلة الوضعٌة مجاالً ، ٌقول 

ا ألّنها تعبٌر  ًٌ    الفلسفة مجّرد أبحاث نظرٌة لٌس لها نتابج نهابٌة ، وال ٌمكن االستفادة منها عمل

عن شٌا ؼامض، السبٌل الى فهمه، وال جدوى لئلشتؽال به ومنه االشتؽال بها ٌعتبر جهد ضابع 

المعرفة التً لٌست معرفة علمٌة ال " ؼوبلو وانهاًكا للفكر ، فهً بحث عقٌم ال جدوى منه ، ٌقول 

 " . ٌمكن إعتبارها علما بل جهبلً 

   كما أن الفلسفة صعبة وعسٌرة الفهم ، ومن العبث محاولة فهمها ألّنها ال تقول كبلماً سهبل، 

كما . ألّنها ؼارقة فً التجرٌد الذي الجدوى منه ، فهً عبارة عن أقوال متضاربة ومذاهب متعّددة

 السسال  فمثبلً أّنها مجّرد تساسالت، ؼالبا ما تكون متناقضة ومثٌرة للشكوك والصراعات الفكرٌة ،

هنا توجد حٌرة فً الشٌا الذي ٌحتضن نقٌضه " هل التسامح ٌحتضن البلتسامح ؟ " الفلسفً التالً

ن نقٌضه فً نفس الوقت ؟   .فكٌؾ أن التسامح ٌقبل تَضمُّ

   اإلعتماد على التفكٌر العلمً هو الذي استطاع أن ٌحّل مشاكل اإلنسان وٌجٌب عن تساسالته ، 

وعن طرٌق العلم فقد تحّرر اإلنسان من الطبٌعة ، وكشؾ أسرارها ، وأصبح ٌتحّكم فٌها ، وهذا 

ٌتجلّى فٌما حقّقه العلماء من تطّور علمً ، وتقّدم تكنولوجً فً جمٌع المجاالت ، ومنه فإن الكبلم 

عن الفلسفة الٌوم ٌبدو ؼرٌبا ، فلم نعد بحاجة للفلسفة أبًدا ألّنها مجّرد معرفة مؽرقة فً التجرٌد 

وبحث نظري ال فابدة منه ، وال ٌرتقً أبًدا الى مستوى طموح اإلنسان الذي ٌرٌد أن ٌسود فً 

 .األرض

 قٌمة العلم ،     لقد وفق أصحاب هذا الطرح فً عرضهم هذا، خاصة وأنهم بٌنوا لنا      

لكن ما ٌعاب وماقّدمُه لئلنسانٌة من وسابل مادٌة ومن تطّور تكنولوجً سهَّل من حٌاة اإلنسان ، 

وذلك ألن النتابج العلمٌة ، الٌمكن ان تؽّطً كّل علٌهم أنهم بالؽوا كثٌرا فً تمجٌد موقفهم هذا 

متطلبات اإلنسان ، ألّنه كابن ذو بعدٌن ، واحد مادي وهو جسمه ، واالخر روحً وهو الوعً 

ٌّن ذلك برترند راسل هً البحث فٌما ٌعجز عنه العلم ، كما أّن  والعقل، فمهّمة الفلسفة كما ب

اإلعتراض عن الفلسفة بكل صفة من الصفات المذكورة أعبله ، هو ذاته فـلسـفـة ، لكون تلك 

الصفات ناشبة عن تساسل مرتبط بإهتمام اإلنسان وبحاجته إلى األمن الفكري والنفسً مثلما هو 

 " .إن كل رفض للفلسفة ٌحتاج إلى تفلسؾ " ٌقول أرٌسطو  . بحاجة إلى األمن البٌولوجً

 للفلسفة اهمٌة كبٌرة والٌمكننا اإلستؽناء عنها    بعد عرضنا للموقفٌن السابقٌن، األول القابل أن

 :ٌمكننا الخروج بالموقؾ التركٌبً التالً  أّنه ال جدوى منها، وٌمكن تجاوزها، والثانً القابل

اإلنسان ٌحتاج إلى العلم والفلسفة مًعا لبلوغ أهدافه ، فالعلم لوحده ال ٌمكنه من بلوغ السعادة 

الكاملة ، بل أّدى العلم الى االهتمام بالجانب المادي لبلنسان فقط ، واهمال الجانب المعنوي مّم 

أدى الى ظهور مشاكل أخبلقٌة ومعنوٌة لم ٌستطع االنسان بذاته حلّها ، وهنا برزت الحاجة الى 



Mohamed Yacine HADRI 16  

 

التأّمل الفلسفً ، لذلك ال ٌنبؽً لئلنسان أن ٌثق فً قدرة العلم على حّل ّكل مشاكله ، وبالتالً 

كما ال ٌنبؽً له أن ٌنظر إلى العلم نظرة عجز وقصور عن فهم وتفسٌر . ٌتخلّى عن الفلسفة 

العلم "  ول دٌورانت فً مقولته ٌسكد هذا . الوجود ، بل ٌنبؽً له أن ٌتمّسك بالعلم والفلسفة مًعا 

 " .بدون فلسفة خراب و دمار والفلسفة من دون علم عـاجـزة 

  :حّل المشكلة    

اإلنسان ٌعتمد فً تكوٌن معرفته وتطوٌر حٌاته على الفلسفة    وفً ختام هذا المقال نستخلص أّن 

والعلم مًعا، فبل ٌوجد تعارض بٌنهما، فالفلسفة تسأل والعلم ٌجٌب، والفلسفة تقوم بفحص إجابات 

 ، ًّ إن العلوم كانت " ٌقول هٌجل العلم ونقدها وهذا ما ٌدفع العلم الى المزٌد من البحث والرق

 " .األرضٌة التً قامت علٌها الفلسفة ، وتجّددت عبر العصور 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mohamed Yacine HADRI 17  

 

التطاقة الجقنٌة لمقالة أهمٌة الفلسفة  

 حٌث هناك رأٌان ، رأي أّول ٌقول ان الفلسفة لها قٌمة ونحن بحاجة الٌها ، ورأي ثانً  جدلٌةهً مقالة 

 .ٌرى العكس ، أي اننا ال نحتاج لها ، وٌمكننا اإلكتفاء بالعلم فقط

 :طرح المشكلة 

هً البحث فً الوجود بما هو "  مقولة  أرٌسطو ==<العلم -  الفلسفة  : تعرٌؾ ==<تمهٌد 

 . السسال==< ابراز الجدل ==< "موجود 

  :محاولة حّل المشكلة 

  للفلسفة قٌمة ، واإلنسان بحاجة إلٌها:  الرأي األول 

برتراند و أرٌسطو ، كارل ماركس ، دٌكارت،  :الفبلسفة األنصار ذو النزعة الفلسفٌة أمثال 

 .راسل

  : الحجج التً استدلّو بها ، اربعة

ٌّز  (1 الفلسفة مرتبطة بالعقل، ومنه اإلستؽناء عن الفلسفة هو اإلستؽناء عن العقل الذي ٌم

  ."الفلسفة هً كمال اإلنسان "  مقولة  أبو حٌان التوحٌدي==<اإلنسان 

تساهم الفلسفة فً تطوٌر الفكر اإلنسانً ، ومنه إنكار الفلسفة هو إنكار لؤلسبلة اإلبداعٌة  (2

إّن السسال الفلسفً ٌهدؾ إلى إماطة  "  مقولة االن جٌرانفٌل==<التً ٌضعها العقل 

 " .الجهل 

 مثال سقراط و السوفسطابٌون ==<أهمٌة ومكانة الفبلسفة دلٌل على قٌمة الفلسفة  (3

ٌّة والعدالة ==< الفلسفة معٌار لتصنٌؾ تطّور . / مثال جون اٌستوارت مٌل مع الحر

ٌّزنا عن األقوام المتوّحشٌن " دٌكارت  مقولة ==<الشعوب   ".إن الفلسفة هً التً تم

 ==< مثال تصنٌؾ الكلمة الى اسم، فعل وحرؾ ==<نستخدم الفلسفة  فً حٌاتنا الٌومٌة  (4

 ".ما الفرق بٌن ذاك وذاك ؟ " مثال طرح السسال

 .تطّور ِفكر اإلنسان راجع الى تطّور العلم ولٌس الفلسفة   -  :النقد  

لكل سسال فلسفً العدٌد من األجوبة، ومنه الفلسفة ال تعطً أجوبة كافٌة عن  -

من األسبق "  مثال ==<" النهابً حقٌقة؟ .. هل البلّنهابً "  مثال ==<تساسالتنا 

ٌّن أّن لكل منهما عّدة أجوبة ". البٌضة أم الدجاجة؟   .ثّم نب

 . لٌس للفلسفة قٌمة ، واإلنسان ال ٌحتاج إلٌها ، فالعلم كافً لبناء فكر االنسان: الرأي الثانً
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 .ؼوبلو ، اوؼست كونت  : أمثال العلمٌةالفبلسفة األنصار ذو النزعة 

 :الحجج التً إستدلّوا بها، أربعة  

المٌتافٌزٌقا "  مقولة جٌمس==<حسب اوؼست كونت البّد من تخّطً مرحلة المٌتافٌزٌقٌة  (1

 ".مجّرد خرافة 

المعرفة التً لٌست معرفة علمٌة ال  " الفلسفة بحث عقٌم ال جدوى منه ، ٌقول ؼوبلو (2

 " .ٌمكن إعتبارها علما بل جهبلً 

هل التسامح "  مثال ==<الفلسفة صعبة وعسٌرة الفهم وهً مجّرد تساسالت متناقضة  (3

 "ٌحتضن البلتسامح ؟ 

 . أن ٌحّل مشاكل اإلنسان وٌجٌب عن تساسالتهلعلماستطاع ا (4

اإلنسان كابن  ذو بعد مادي وآخر معنوي، والعلم ال ٌهتم إالّ بالمادي وٌهمل المعنوي   -   :النقد 

 .الذي تهتّم به الفلسفة 

إن كل رفض للفلسفة  " رٌسطوأ مقولة ==<الهجوم على الفلسفة هو بحد ذاته تفلسؾ  -

 " .ٌحتاج إلى تفلسؾ 

إًذا << الفلسفة تهتم بالجانب المعنوي لئلنسان / العلم ٌهتم بالجانب الماّدي لئلنسان   : التركٌب

العلم بدون فلسفة  "   مقولة ول دٌورانت==<اإلنسان ٌحتاج إلى العلم والفلسفة مًعا لبلوغ أهدافه 

 " .خراب و دمار والفلسفة من دون علم عـاجـزة 

 :حل المشكلة  

إن  " الفلسفة تسأل والعلم ٌجٌب، ومنه ُهما ضرورٌان مًعا لتحقٌق أهداؾ االنسان ٌقول هٌجل

 ".العلوم كانت األرضٌة التً قامت علٌها الفلسفة ، وتجددت عبر العصور 
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مقالة المقارنة ةٌن المشكلة و اإلشكالٌة 

 

 هل هناك عبلقة بٌن المشكلة واإلشكالٌة؟ 

 

 :طرح المشكلة 

إن اإلنسان كابن مفكر ممٌز بالعقل والذي ٌسعى دوما للتطلع الى المعرفة والوصول الى      

ونقصد بالسسال الطلب والمطلب ، بحٌث تكون هذه األسبلة  عند . اجابات وذلك بطرح أسبلة 

الفبلسفة إّما بسٌطة تسّمى مشكلة وهً اإللتباسات المبهمة الصعبة علٌنا ، نصل فٌها الى أجوبة 

ا ٌسّمى إشكالٌة وهً قضٌة تثٌر قلقا نفسٌاً ٌكون الحل فٌها  ًٌ نهابٌة و إما أن ٌكون السسال مستعص

ا وٌبقى مجال حلّها مفتوح ،  ًٌ  المشكلة واإلشكالٌة ، فإذا علمنا أن هناك  فرق وإختبلؾ بٌنمستعص

 وما طبٌعة العبلقة بٌنهما ؟ فما هو هذا الفرق ؟ 

  :محاولة حّل المشكلة 

  :البّد علٌنا ان نبدأ برصد أوجه اإلختبلؾ بٌنهما  المشكلة واإلشكالٌة    وحّتى نعرؾ الفرق  بٌن

 بعًٌدا عن الشك والتأوٌل الّنها لٌست مقنعا ٌكون فٌه الجواب مسقّت   المشكلة عبارة عن تساسل 

إن التفكٌر ال ٌنشا إاّل فً وجود " جون دٌوي قضٌة فلسفٌة ، والمشكلة هً أساس التفكٌر كما قال 

 x-1=0 => x=1    : المشاكل فً الحساب ؼالبا ما تنتهً الى حل كالمعادلة تالٌة فمثبل " . مشكلة

 ، x²=-1، نستثنً فً هذا  القول بعض المعادالت الرٌاضٌة التً لٌس لها حّل مثل " 1"الحّل هو 

  وال نصلدابماّما اإلشكالٌة فهً عبارة عن طرح تساسل . والمشاكل المالٌة واإلقتصادٌة عموما

االشكالٌة عند الفبلسفة هً صفة " جمٌل صلٌبا فٌه إلى حل وإجابة مقنعة ، والتً قال عنها 

مجال  ففعبلً اإلشكالٌة تثٌر  القلق وٌبقى "لقضٌة ال ٌظهر وجه الحق فٌها وٌمكن ان تكون صادقة 

 ، فإذا كانت المشكلة تعنً صعوبة الحّل فاإلشكالٌة لٌس لها حّل نظرا للجدال الواقع حلّها مفتوح

 عندما نقول هل المال ٌجلب السعادة؟ فهناك رأي أول ٌقول أن المال ٌحقق السعادة فمثبلً . فٌها 

ٌُمّكن اإلنسان من تلبٌة حاجٌاته ، فً حٌن نجد الرأي الثانً ٌقول أن المال الٌحقق السعادة  الّنه 

فهو سبب لفساد األخبلق ، ورأي ثالث ٌقول أن المشكلة لٌست فً المال بل فً صاحب المال، 

فهناك من ٌستخدمه لٌفسد أخبلقه وهناك العكس ، هنا نبلحظ جدل كبٌر فً هذه االشكالٌة ولهذا 

اإلشكالٌة على وجه الخصوص ِسمة أو قضٌة ققد تكون " ٌقول الالند جعلت لها أحكاما مختلفة ، 

أنا أسكن فً " القضٌة التالٌة نأخذ مثال عن  . "صحٌحة ،  لكن الذي ٌتحدث ال ٌسّكد صّحتها 

فهل هذه القضٌة صادقة أمم  كاذبة ؟ هنا نجد " وكل من ٌسكن هذه المدٌنة فهو كاذب '  س'مدٌنة 

حلول عدٌدة ، فإّما أن ٌكون المتحدث صادًقا وٌكون بذلك سكان المدٌنة  كاذبون ومنه القضٌة 
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ٌّة  صادقة  ، أو ٌكون المتحّدث كاذًبا وٌٌكون بذلك سكان المدٌنة صادقون ، ومنه القضٌة هً قض

  :فهذه القضٌة تتحّمل إجابتان " النهابً حقٌقة؟ .. هل البلّنهابً " عندما نقولوكذلك . كاذبة 

نعم، البلّنهابً النهابً حقٌقة ، ألننا إذا رجعنا الى الرٌاضٌات نجد فكرة  الماالنهاٌة حقٌقة  .3

 .. بدلٌل األعداد لٌس لها نهاٌة 

ال، البلّنهابً ؼٌر حقٌقة ، ففً الفٌزٌاء فكرة البلنهابً ؼٌر حقٌقٌة ، ألنه لكّل شٌا بداٌة  .4

 .ونهاٌة فً الواقع 

ٌّهما أسبق الدجاجة ام البٌضة ؟ "  التً تبحث عن مصدر الوجود وهً قضٌة وكذلك القضٌة " أ

 .فهذا سسال فلسفً لٌس له حّل أصبل ً و ال ٌزال البحث الفلسفً ٌبحث عن حّل لها

ٌّهما أسبق الدجاجة ام البٌضة ؟ "  التً تبحث عن مصدر الوجود وهً قضٌة وكذلك القضٌة ، " أ

هل التسامح ٌحتضن  " وإشكالٌة. فهذه معضلة ال ٌزال البحث الفلسفً ٌبحث عن حّل لها 

ن " البلتسامح ؟  هنا توجد حٌرة فً الشٌا الذي ٌحتضن نقٌضه فكٌؾ أن التسامح ٌقبل تَضمُّ

 .فكّل هذه قضاٌا تسّكد أن اإلشكالٌة ٌبقى مجال حلّها مفتوح . نقٌضه فً نفس الوقت ؟ 

ٌّق ومؽلق ،   فً كالبحث مثبلً      المشكلة ُتمّثل قضٌة جزبٌة ؼٌر مّتسعة تبحث فً مجال ض

فهذا السسال مشكلة ألّن مجاله " ماهً الشخصٌة ؟ " عندما نقول اوقضٌة العدالة والمساواة ، 

 أو فً أصل الكون والخلق، كالبحثأّما اإلشكالٌة فهً قضٌة أكثر إّتساًعا وشموالً . محدود 

ٌّهما أسبق الدجاجة ام البٌضة ؟"  التً تبحث عن مصدر الوجود وهً  قضٌة القضٌة  " .أ

، ألنها ال تملك إثارة عقلٌة شدٌدة، لدهشة    المشكلة عبارة عن إضطراب مسقت لدى الّناس ٌثٌر ا

ا وتوقظ الفكر الى البحث عن حلول ، ٌقول  ًٌ ٌدفعنً " كارل ٌاسبرس فهً تثٌر العقل نسب

 ، و أّما اإلشكالٌة فهً إضطراب دابم لدى اإلنسان ٌثٌر "اإلندهاش الى المعرفة فٌشعرنً بجهلً 

 ، واإلحراج هو حٌرة عقلٌة زابدة تثٌر قلقا نسبٌا ، فاألسبلة التً تتناول العالم إلحراجا

ٌّرة وعسٌرة اإلدراك ، أي ال تملك جواب ،  هل  ": مثال ذلكالمٌتافٌزٌقً ؼالبا ما تكون قضاٌا مح

فإذا كانت المشكلة ترتبط بالسسال العلمً ألنها تتناول العالم " الحٌاة النفسٌة شعورٌة ام ال شعورٌة

 .الملموس ، فإن اإلشكالٌة ترتبط بالسسال فلسفً فهً تتناول العالم المٌتافٌزٌقً 

، فهما  هذا ال ٌمنع من وجود أوجه تشابه تجمعهما المشكلة واإلشكالٌة رؼم االختبلؾ بٌن    

  :ٌتشابهان فً 

التساسل عن تطور مثبل  ٌصاغ على شكل سسال و كبلهما ٌطرح بطرٌقة إستفهامٌة، كبلهما  

 ٌبحثان عن كبلهماكما أّنهما ٌثٌران القلق إتجاه ظاهرة ما ، و... العلم ؟ أو إشكالٌة المعرفة ؟ 

الحقٌقة الٌقٌنٌة ٌوذلك بدافع الفضول المعرفً، أي أّنهما ٌحمبلن نفس الؽاٌة أال وهً البحث عن 

 .الحقٌقة والمعرفة 

 ٌستدعً التفكٌر وٌمّثبلن آلٌة المعرفة القابمة على مبادئ العقل ، بعٌدا عن السسال   كبلهما

 .الخرافً الساذج البلّعقبلنً 
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المشكلة واإلشكالٌة ، نصل إلى أن المشكلة هً التً بعد ذكرنا ألوجه التششابه واإلختبلؾ بٌن     

إّن تناول  الفٌلسوؾ لمشكلة ما ٌشبه عبلج أحد " قال احد اللفبلسفة ُتمّد الفلسفة بالحٌاة كما  

 نتسابل مثبل عندما ، واإلشكالٌة ُتطرْح فً صورة شاملة تتناول المبادئ العامة  ، "األمراض 

ماهً الروح؟ هو سسال عبارة عن مشكلة ألّنه قضٌة بسٌطة ؼٌر مرّكبة، وهو اٌضا إشكالٌة  ألنه 

 ، لكّل بالجزء انقول  أن العبلقة التً تجمع المشكلة واإلشكالٌة هً عبلقةال ٌقبل جوابا ، لذلك 

 عندما نتساسل عن حكم اإلستنساخ ، مثبلحٌث أن اإلشكالٌة هً األّم التً ٌتفّرع منها المشكبلت  

هل هو  حبلل ام حرام؟ مضّر أم نافع؟ ومنه فاالشكالٌة تتضمن عّدة مشكبلت جزبٌة ، وفهم 

 .اإلشكالٌة ٌستلزم الوقوؾ على المشكبلت الجزبٌة التً تتضّمنها 

 :حل المشكلة 

ولكن تبقى اوجه  المشكلة واإلشكالٌة  ،   وفً ختام هذا المقال نستنتج أن هناك أوجه إختبلؾ بٌن

 ، كعبلقة اإلنسان بالحٌاة ،  إحتواء عبلقةالتشابه موجودة ، إضافة الى وجود عبلقة بٌنهما وهً

فمهما تعّمق االنسان فً الفهم سٌجد نفسه فً ال متناهً من الُؽموض ، ومنه فالعبلقة بٌن المشكلة 

ٌّة ، لكن ٌبقى هناك روابط وتداخل وطٌد الّصلة بٌنهما  .واالشكالٌة لٌست إنفصالٌة تماًما وال تطابق
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ة لمقالة المقارنة ةٌن  ٌّ التطاقة الجقن

 المشكلة و اإلشكالٌة 

 :طرح المشكلة 

 . السسال==< التلمٌح للمقارنة ==< اإلشكالٌة – المشكلة – السسال : تعرٌؾ ==<تمهٌد 

  :محاولة حّل المشكلة 

 :أوجه اإلختبلؾ 

إن التفكٌر ال ٌنشأ  "  مقولة جون دٌوي==< نهابً ٌكون الجواب مسقتالمشكلة تساسل  (1

 ٌبقى مجال دابماالشكالٌة تساسل /  مثال المعادالت الرٌاضٌة ==< " إاّل فً وجود مشكلة

اإلشكالٌة على وجه الخصوص ِسمة أو قضٌة ققد تكون  "  ٌقول الالند==< حلها مفتوح

 ثّم  نستعرض كأمثلة َخمْس ==< "صحٌحة ،  لكن الذي ٌتحدث ال ٌسّكد صّحتها 

ٌّن أن كل اشكالٌة لها أكثر من حّل   :إشكالٌات ونب

  هل المال ٌحقق السعادة ؟ 

  " فهل هذه القضٌة " وكل من ٌسكن هذه المدٌنة فهو كاذب '  س'أنا أسكن فً مدٌنة

 صادقة أمم  كاذبة ؟

   " ًالنهابً حقٌقة؟ .. هل االنهاب" 

  " ٌّهما أسبق الدجاجة ام البٌضة ؟  " أ

  " هل التسامح ٌحتضن البلتسامح ؟ " 

 

ٌّقالمشكلة مجالها  (2  ==< واسعاإلشكالٌة  مجالها /  ما هً الشخصٌة؟ :  مثال ==< ض

ٌّهما أسبق الدجاجة ام البٌضة ؟"  مثال ==<مثال البحث فً أصل الكون والوجود   "أ

ٌدفعنً اإلندهاش الى المعرفة  "  مقولة كارل ٌاسبرس==<الدهشة المشكلة تثٌر  (3

هل الحٌاة النفسٌة "  مثال االشكالٌة ==<اإلحراج اإلشكالٌة تثٌر / "فٌشعرنً بجهلً 

 " شعورٌة ام ال شعورٌة 

 .اإلشكالٌة ترتبط بالسسال الفلسفً/ المشكلة  ترتبط بالسسال  العلمً  (4
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 : أوجه التشابه

 .كبلهما ٌصاغ على شكلل سسال و كبلهما ٌطرح بطرٌقة إستفهامٌة (1

 .كبلهما ٌثٌران القلق  إتجاه ظاهرة ما (2

 .  وكبلهما ٌبحثان عن  الحقٌقة (3

 .كبلهما ٌستدعً التفكٌر (4

، االشكالٌة هً األّم والمشكلة هً الفرع  (إحتواء) عبلقة الكّل بالجزء : طبٌعة العبلقة بٌنهما

 مثال التساسل عن حكم اإلستنساخ ٌتفرع منه مشكبلت هل هو حبلل ام حرام؟ مضر ام ==<

 نافع؟ 

  :حل المشكلة 

ٌّة ، لكن عبلقة إحتواءهً  العبلقة بٌن المشكلة واالشكالٌة  فالعبلقة لٌست إنفصالٌة تماًما وال تطابق

 .ٌبقى هناك روابط وتداخل وطٌد الصلة بٌنهما 
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ةمقالة ٌّ  المنطق الّصوري   أهم

  

 هل اإللتزام بقواعد المنطق الصوري ضمانة كافٌة لتحقٌق التفكٌر السلٌم ؟ 

 

 المنطق األرسطً =  المنطق الصوري !قبل أن تقرأ

 التجربة= اإلستقراء =                المنطق المادي 

  :طرح المشكلة 

ٌّز هللا االنسان بالعقل، والذي ٌّتصؾ بتماسكه الفكري فهو ملكة ذهنٌة ال تتحرك حسب     م

االهواء والمصادفات ، لكن تعّرضه بالفطرة للوقوع فً الخطأ حفّز المفكرٌن لوضع أسس لضبط 

فكلمة  . "المنطق هو آلة العلم وصورته " أرٌسطوالعقل والتً ُعرفت بالمنٌطق والذي قال فٌه 

المنطق هً كلمة ٌونانٌة األصل ومعناها لب الفكر أو جوهر الفكر ، و فً اإلصطبلح فهو العلم 

ٌّز بٌن الفكر الصحٌح والفكر  الذي ٌبحث فً جملة القواعد التً من شأنها أن تجعل العقل ٌم

ٌُـقبل علٌه ، والثانً لٌرفضه وٌتجاوزه ، و  (نقصد الفكر الصحٌح )الخاطا ، األول  لٌقبله و

 المنطق الصوري وهو العلم الذي ٌبحث فً جملة القواعد النً من شأنها أن :المنطق نوعٌن 

 ، و المنطق المادي وهو العلم الذي ٌبحث فً جملة القواعد والمبادئ مع ذاتهتحقق تطابق العقل 

ولقد ثار نزاع فكري بٌن الفبلسفة والمفكرٌن  . مع الواقعالتً من شأنها أن تحقّق تطابق العقل 

 اإللتزام حٌث إنقسموا الى فرٌقٌن ، فرٌق أول ٌرى أن كٌفٌة تحقٌق الفكر السلٌم ، حول موضوع

 المنطق المادي وفرٌق ثانً ٌرى أنبقواعد المنطق الصوري هو الذي ٌضمن لنا التفكٌر السلٌم ، 

، هل اإللتزام ففً ظل هذا النزاع الفكري نطرح السسال التالًهو الذي ٌحقق لنا التفكٌر السلٌم ، 

 بقواعد المنطق الصوري ضمانة كافٌة لتحقٌق التفكٌر السلٌم ؟ 

  :محاولة حّل المشكلة 

 ، أن التفكٌر السلٌم هو الذي أرٌسطو ، الفارابً و الؽزالً ٌرى أنصار الموقؾ األول أمثال   

ٌّد بالقواعد التً وضعها أرٌسطو  فً منطقه الصوري ، وهذه القواعد توّجه الفكر نحو  ٌتق

الصواب وتجّنبه الوقوع فً األخطاء ، فالمنطق الصوري هو األداة التً تجعل العقل فً انسجام 

تام مع ذاته وتقوده الى االنطباق مع نفسه ، اي ان المنطق الصوري ٌجعل فكرنا منسجم ، منّظم ، 

  :وقد إستدّل أنصار هذا الموقؾ بالحجج والبراهٌن التالٌة ثابت ومقبول ، 

   قواعد المنطق الصوري شرط لكل تفكٌر ٌصبوا للوصول الى الٌقٌن ، فالعقل الفطري مشترك، 

 التً وضعها ارٌسطو ،حٌث اعتبرها بمبادئ العقلفهو متكّون من مبادئ فطرٌة هً ما تعرؾ 
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إن مبادئ العقل هً " الٌبتنز اّنها كافٌة لكً تتفق العقول حول صّحة المعرفة أو خطأها ، ٌقول 

، وتتمثل " عصب وروح اإلستدالل ، وهً ضرورٌة له كضرورة العضبلت واألعصاب للمشً 

   :مبادئ العقل فً 

ٌّر عبر الزمن ، :مبدأ الهوٌة  -  والذي ٌنّص على أّن الشٌا ٌّتصؾ بهوٌة وحقٌقة ثابتة ال تتؽ

 اإلنسان هو اإلنسان ، ٌعنً ال ٌستطٌع أن ٌكون انسان مدة معٌنة ثم ٌصبح شٌا : مثبل

 ...  هو إنسان مهما طال الزمن ، وكذلك عندما نقول الحٌوان هو الحٌوان نافاالنسآخر ، 

 والذي ٌنّص على أن الشٌا ٌستحٌل ان ٌكون نفسه ونقٌضه فً نفس :مبدأ عدم التناقض  -

فجمٌع العقول تّتفق على " أحمد موجود فً القسم و فً الساحة " كأن نقول مثبل الوقت، 

ان هذه المعرفة خاطبة ، ألّن العقل ال ٌقبلها إلحتوابها على نقٌضٌن فمن المستحٌل ان 

ٌكون احمد فً الساحة والقسم فً نفس الوقت ، ومنه فإن جمٌع العقول تتفق على ان هذه 

ٌّز  (الصوري)المعرفة خاطبة وهذا دلٌل على ان مبادئ المنطق االرسطً هً التً تم

 .الخطأ من الصواب 

مبدأ الثالث المرفوع والذي ٌنّص على ان الشٌا إما ٌّتصؾ بصفة أو بنقٌضها وال وسط  -

 مبدأ السبب الكافً والذي ٌنّص على اّنه ما من شٌا ٌحدث :بٌنهما ، والمبدأ األخٌر هو 

فً هذا الوجود االّ و له سبب كاِفً لوجوده ، اي متى توفرت هذه االسباب توفّر هذا 

، ...  السابق ، البنزٌن ، المحّرك : ال تسٌر اال بتوفر الشروط التالٌة مثبل السٌارةالشٌا 

ومنه مبادئ . وال احد ٌستطٌع ان ٌنفً هذه المعرفة ، فجمٌع العقول تتفق على هذا الكبلم 

 .العقل هً السبٌل للتفكٌر السلٌم 

نستطٌع  (التصّور ، الحّد ، الحكم ، القضٌة ، التعرٌؾ واإلستدالل  )   بفضل مباحث المنطق 

ٌّز األشٌاء عن بعضها البعض من خبلل  توضٌح كّل ماهو ؼامض ونكتشؾ المجهول ونم

م " الفارابً خصابصها ، ٌقول  هو الصناعة التً تعطً بالجملة القوانٌن التً من شأنها أن ُتقوِّ

العقل ، وُتسّدد اإلنسان نحو طرٌق الحق والصواب فً كل ما ٌمكن ان ٌؽلط فٌه من 

 "المعقوالت

من ال ٌعرؾ المنطق فبل "  قد دافع عن قٌمة المنطق الصوري قاببل الؽزالًكما نجد اٌضا ان 

  ."ٌوثق فً علمه 

ومنه فإن مبادئ العقل ، ومباحث المنطق هً التً تعصم ذهن االنسان من الوقوع فً الخطأ 

 . وتساعده على التفكٌر السلٌم 

لمنطق الصوري بـإمكانه لقد وفق اصحاب هذا الطرح فً عرضهم ، خاصة وانهم بٌّنوا لنا ان ا

ٌُجّنب العقل من الوقوع فً الخطأ ،  لكن ما ٌعاب علٌهم انهم بالؽوا كثٌرا فً تمجٌد موقفهم هذا أن 

قد تعّرض الى كثٌر من االنتقادات من قبل مفّكرٌن  (الصوري) المنطق االرسطً، وذلك ألن

 ، واأللفاظ ٌمكن ان توقعنا فً المؽالطات منطق لفظًآخرٌن رّكزوا على سلبٌاته المتمّثلة فً أنه 

 " .إّن الّلؽة المنطقٌة الصورٌة مبهمة وال تأتً بالجدٌد " مونً ، ٌقول 



Mohamed Yacine HADRI 26  

 

 ، أن المنطق المادي هو الذي بٌكون ، جون إٌستوارت مٌل أمثال    ٌرى أنصار الموقؾ الثانً

وقد إستدلّوا بالبراهٌن ٌجعلنا نفّكر تفكٌرا سلًٌما ، وهو الذي ٌقودنا الى انطباق الفكر مع الواقع ، 

  :والحجج التالٌة 

      سلبٌات المنطق الصوري جعلته أالّ ٌكون معٌاًرا للتفكٌر السلٌم ، فالمنطق الصوري هو 

 أي أن المنطق االرسطً ؼٌر منتج حٌث أنه ال ٌقدم لنا معلومات جدٌدة او ابداعٌة ، : عقٌممنطق 

وذلك ألن النتابج التً ٌصل الٌها هً دابما موجودة و حاصلة فً المقّدمات التً ٌنطلق منها ، 

، فالنتٌجة " كّل إنسان فان " سقراط فان ، فهً حاصلة فً المقّدمة االولى  :مثبل النتٌجة التالٌة 

 . هنا هً تحصٌل حاصل 

 ألّنه ٌهتم بشكل الفكر دون مادته، اي اّنه ٌهتم بتطابق العقل مع ذاته شكلً   وكذلك فهو منطق 

ٌّقإضافة إلى ذلك فإّنه منطق . متجاهبل تطابق العقل مع الواقع   ألّنه ٌهتم بعبلقات محدودة بٌن ض

  . (السلب او االٌجاب ، االستؽراق او عدم اإلستؽراق  )حدوده وهً

   إذا رجعنا الى التارٌخ ، سنجد ان المنطق الصوري قد جعل العقل بعٌد عن الواقع ، بل لم 

ٌصاحبها اي تطّور من الناحٌة الواقعٌة ، فالمنطق االرسطً الٌوجد فٌه مبادئ فطرٌة تساعده 

 هً التً توصلنا الى الحقٌقة الكامنة وراء الظواهر المادٌة ، لهذا لتجربةعلى  المعرفة ، إّنما ا

نعتمد على العقل المتحّرك ال العقل الساكن ، والذي ٌكّون أدواته بنفسه ألنه ٌعتمد على البرهنة 

 بإستخدام فهم الواقعالتجرٌبٌة ، وحٌن اعتمد االنسان على التجربة ، وصل الى نتابج اّدت به الى 

"  قاعدة التبلزم فً الحضور ، التبلزم فً الؽٌاب و طرٌقة البواقً "  وقواعده المنهج اإلستقرابً

توّصلنا الى  (مبلحظة ، فرضٌة ، تجربة و قانون  )، وكذلك بفضل خطوات المنهج االستقرابً 

 تجربة لوٌس باستر حول التعفّن الخارجً مثال ذلك ، مع الواقعنتابج ٌقٌنٌة أدت الى تطابق الفكر 

 . ، وتجربة كلود بٌرنارد حول األرانب 

ٌّنوا لنا  سلبٌات المنطق الصوري    لقد وفق اصحاب هذا الطرح فً عرضهم ، خاصة وانهم ب

، لكن ما ٌعاب علٌهم انهم بالؽوا كثٌرا فً تمجٌد واهمٌة االستقراء فً تجّنب الوقوع فً الخطأ 

 فقد جعلوا االستقراء كامل مكمل ٌخلوا من كل تعارض فً حٌن اّن نتابجه لٌست موقفهم هذا

ٌقٌنٌة، فالباحث ٌكتفً بالتجربة فً الكثٌر من الظواهر ، ثّم ٌعّمم احكامه ، وهذا حكم مبالػ فٌه 

 .وهو اهمال واضح لدور العقل واالستنتاج فً البحث العلمً 

 ان المنطق الصوري هو السبٌل للوصول الى     بعد عرضنا للموقفٌن السابقٌن ، األول القابل

نصل الى هو السبٌل فً ذلك ،  (االستقراء )التفكٌر الصحٌح والثانً القابل أّن المنطق المادي 

شروط التفكٌر السلٌم ٌنبؽً ان تكون منطقٌة مّتبعٌن فً ذلك العقل،   :الموقؾ التركٌبً التالً 

وتجرٌبٌة ملتزمٌن بقواعد االستقراء التجرٌبً ، وعلٌه فالفصل بٌن االستدالل الصوري 

" ٌقول راس . واالستقراء هو أمر صعب للؽاٌة ، فالعمل االستقرابً ٌحتاج الى استنباط منطقً 

  ."ٌصعب الفصل بٌن اإلستنتاج واإلستقراء 
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  :حل المشكلة 

على المفّكر أاّل ٌتناقض مع ذاته من ناحٌة ، وال مع الواقع وفً ختام هذا المقال نستخلص أّنُه    

من ناحٌة أخرى ، فحصول التفكٌر السلٌم متوقّؾ على شروط المنطق العقلً المجّرد وخطوات 

المنهج التجرٌبً مًعا ، ألنهما فً نهاٌة المطاؾ ٌهدفان لنتٌجة واحدة وهً بلوغ الٌقٌن والتفكٌر 

االستقراء اسلوب فكري ٌسٌر من الخاص الى العام ، فً حٌن اإلستنتاج " راس الصحٌح ، ٌقول 

  ."هو السلوك الفكري الذي ٌذهب من العام إلى الخاص 
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  المنطق الّصورياهمٌة التطاقة الجقنٌة لمقالة 

  المنطق . هً مقالة جدلٌة حول اشكالٌة من الذي ٌقود العقل إلى الفكر الصحٌح والسلٌم

 هل المنطق :ٌمكن صٌاؼة نفس االشكالٌة بطرٌقة اخرى . الصوري أم المادي ؟؟ 

أردت التنبٌه هنا أن تركٌزنا  )الصوري كافً لٌقود العقل الى الفكر الصحٌح والسلٌم ؟ 

 (المنطق الصوري سٌكون على 

 المنطق األرسطً =  المنطق الصوري !قبل أن تقرأ

 التجربة= اإلستقراء =                المنطق المادي 

  :طرح المشكلة 

 المنطق المادي – المنطق الصوري – المنطق : تعرٌؾ ==< مقولة ارٌسطو ==<تمهٌد 

 . السسال ==<ابراز الجدل ==<

  :محاولة حل المشكلة 

 : الفبلسفة األنصار ==< المنطق الصوري هوالذي ٌقود العقل إلى الفكرالصحٌح :الرأي األّول 

 .أرٌسطو ، الفارابً و الؽازالً

  مبادئ العقل و مباحث المنطق: الحجج التً استدلّوا بها هً إثنان

  : مبادئ العقل هً ==<مبادئ العقل كافٌة لتتفق العقول على صحة معرفة أو خطأها  .1

  مثال اإلنسان هو اإلنسان:مبدأ الهوٌة  . 

  أحمد فً القسم وفً الساحة "  مثال :مبدأ عدم التناقض. " 

  مبدأ الثالث المرفوع 

  ًمثال السٌارة:مبدأ السبب الكاف . 

 مقولة ==<مباحث المنطق تجعلنا نستطٌع التمٌٌز بٌن األشٌاء عن بعضها البعض  .2

م العقل ، وُتسّدد  " لفارابًا هو الصناعة التً تعطً بالجملة القوانٌن التً من شأنها أن ُتقوِّ

 ==<" اإلنسان نحو طرٌق الحق والصواب فً كل ما ٌمكن ان ٌؽلط فٌه من المعقوالت

 "من ال ٌعرؾ المنطق فبل ٌوثق فً علمه " مقولة الؽازالً 

إّن الّلؽة " مونً  مقولة ==< المنطق الصوري هو منطق لفظً ٌمكنه ان ٌوقعنا فً الؽلط :النقد 

 " .المنطقٌة الصورٌة مبهمة وال تأتً بالجدٌد 

 المنطق الصوري ال ٌقود العقل نحو الفكرالسلٌم، بل المنطق المادي من ٌقوُده الى :الرأي الثانً 

 . بٌكون جون اٌستوارت مٌل : الفبلسفة األنصار ==<.     ذلك
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  :الحجج والبراهٌن ، إثنان 

  :سلبٌات المنطق الصوري  (1

 ".سقراط فان "  مثال النتٌجة :منطق عقٌم  -

 . ال ٌهتم بتطابق الفكر مع الواقع:منطق شكلً  -

ٌّق  -  . عبلقاته محدودة:منطق ض

التجربة و خطوات المنهج التجرٌبً سبب لحصول االنسان على نتابج أّدت به لفهم  (2

 .الواقع 

التجربة على الجزء ثم تعّممها  ) التجربة أهملت العقل، وذلك بتعمٌم النتابج التً تصل الٌها :النقد 

  (على الكلّ 

ٌصعب الفصل بٌن "  راس  مقولة==< شروط الفكر السلٌم هما المنطق والتجربة مًعا :التركٌب 

 ".اإلستنتاج واإلستقراء 

  :حل المشكلة 

ًّ ٌصل العقل الى التفكٌر السلٌم البّد ان ٌتطابق مع ذاته  و ان ٌتطابق  (المنطق الصوري)   لك

االستقراء اسلوب فكري  "  مقولة راس==<. النهما ٌهدفان لنفس الؽاٌة  (االستقراء  )مع الواقع 

ٌسٌر من الخاص الى العام ، فً حٌن اإلستنتاج هو السلوك الفكري الذي ٌذهب من العام إلى 

 ".الخاص 
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  فٍ التدث الججزًتٍأهمٌة الفزضٌة مقالة

  

  << ًدافع عن صحة هذه األطروحة<< إّن الفرضٌة هً نقطة اإلنطبلق لكّل إستدالل تجرٌب. 

  

  :طرح المشكلة 

ٌّز هللا اإلنسان عن سابر المخلوقات بالعقل الذي ٌتطلّع دوما الى معرفة الواقع بما فٌه من     م

ظواهر والوصول الى إجابات وقوانٌن تحكم الطبٌعة، حٌث ٌستخدم فً ذلك منهج محدّد وهو 

اإلستقراء التجرٌبً هو الطرٌقة التً ٌتبعها الباحث للوصول الى قوانٌن ٌنتقل  . المنهج التجرٌبً

-  مبلحظة :فٌها من الجزء الى الكل أو من الكل الى الجزء وٌتم هذا اإلستقراء عبر مراحل هً 

 أهم هذه القواعد وهً عبارة الفرضٌة وهً 2حٌث تعتبر المرحلة رقم . تجربة وقانون - فرضٌة 

عن فكرة ٌقترحها الباحث كتفسٌر مسقت للظاهرة المشاهدة وهً ناتجة عن حوار ٌدور بٌن 

 الفرضٌة ٌمكن اإلستؽناء ولقد شاع عند الكثٌر من الفبلسفة والمفكرٌن أنّ  .الباحث و الطبٌعة 

عنها وأنها لٌست ضرورٌة فً البحث العلمً فً حٌن ٌرى فبلسفة آخرون أن للفرضٌة أهمٌة فً 

ٌّن لنا أن هذه األطروحة هً األطروحة الصاببة  إذالمنهج التجرٌبً وال ٌمكن اإلستؽناء عنها  ، تب

فكٌؾ ٌمكننً تبّنً هذه األطروحة ؟ وكٌؾ ٌمكننً الدفاع عنها ؟ وماهً الحجج والبراهٌن التً 

 تثبت صدقها ؟

 :محاولة حل المشكلة 

<< إّن الفرضٌة هً نقطة اإلنطبلق لكّل إستدالل تجرٌبً  >>    ٌرى أنصار هذه األطروحة

 الذٌن ٌرون ان عقل االنسان دابما ما بٌرنارد و ؼوبلو كلود : أمثال العقلً أنصار اإلتجاه وهم

ٌتطلّع لفهم الظواهر والوصول الى قوانٌن تحكم الطبٌعة، وبما أّن الفرضٌة هً مجهود عقلً فهً 

وقد إستدلّوا بالحجج والبراهٌن ضرورٌة فً كل نشاط تجرٌبً ٌقوم به اإلنسان فً مجال العلم، 

 أنظر لملّخص الحجج فً البطاقة التقنٌة للمقالة ***  :التالٌة 

ٌُبلِحظ الظاهرة فً الطبٌعة ، تترتب المبلحظة   الفرضٌة تفرضها   العلمٌة ألن العالِم بمجرد أن 

عن تلك المبلحظة افكار وتفسٌرات مسقتة ، فهً التً توّجه العالِم نحو الطرٌقة التً ٌّتبعها 

. "ان المبلحظة توحً بالفكرة ، والفكرة تقود الى التجربة " كلود بٌرنارد الجراء التجربة ، ٌقول 

ٌّة لما تمّكن الجٌولوجٌون من وضع مخطط لطبقات االرض ومكوناتها ، ونٌوتن  ولوال الفرض

 الخ...الذي افترض أن هناك قوة جذبت التفاحة التً سقطت 
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 تستوجب الفرضٌة ألّنه ال ٌمكنك أن تقوم بتجربة وأنت لٌس لدٌك فكرة مسقتة عن ما التجربة   

 ففً ؼٌاب الفرضٌة ".إن التجرٌب دون فكرة مسّبقة ؼٌر ممكن " :هنري بوانكاري ستفعله، ٌقول 

 لوٌس باستر حول قضٌة التعفّن ، عندما الحظ تعفّن قطعة اللحم، ،  فمثبل تجربةتؽٌب التجربة 

إفترض أن سبب التعفّن هو سبب خارجً ، وانطبلقا من هذه الفرضٌة راح ٌخوض فً التجرٌب 

الى أن وصل الى قانون أّن كّل  مادة عضوٌة تتعفّن بدخول البكتٌرٌا لها ، فلوال الفرضٌة لما 

استطاع باستر ان ٌقوم بـ هذا التجرٌب بصورة منّظمة وهادفة، وعلٌه فؽٌاب الفرضٌة تجعل 

الفرضٌة هً مبدأ كل برهنة أو اختراع والٌها ترجع كل "  كلود بٌرنارد التجربة عقٌمة ، قال

  ".مبادرة

 

،  ومنه بحثه ٌصبح منظما وُمحكما نحو الحقٌقةُتقود الباحث     الفرضٌة هً نمّو وإستباق ذهنً

وهذا ما ٌسهِّل علٌه الوصول إلى هدفه وهو وضع قوانٌن تحكم الظواهر ، وفً تارٌخ العلم ٌوجد 

حٌث " نٌبتون "  على اهمٌة الفرضٌة فً الوصول للقوانٌن، وهً عملٌة اكتشاؾ كوكب مثال

"  أّن هناك إضطرابا فً حركة الكواكب المجاورة لكوكب "لوفٌري " الحظ الفلكً الفرنسً 

فافترض ان هناك كوكب آخر ٌسثر على كوكب االورانوس محدًثا تلك اإلضطرابات " االورانوس

ذهب .. فٌه، وإنطبلقا من هذه الفرضٌة التً أعطت له نظرة مستقبلٌة لما سٌفعل ولما سٌحدث 

ٌخوض فً التجرٌب الى ان اكتشؾ حجم وحدود هذا الكوكب بصورة رٌاضٌة، فوجده فعبل هو 

الفرضٌة هً قفزة نحو "ؼوبلو ، ٌقول " نبتون"سبب ذلك اإلضطراب وأطلق علٌه إسم 

 ". المجهول

 الى اكتشاؾ العبلقة بٌن النظام الؽذابً و لون كلود بٌرنارد    كما أن الفرضٌة هً التً وّجهت 

إن الفرضٌة هً نقطة اإلنطبلق " :بول األرانب ، ولهذا ٌعتبرها خطوة اساسٌة فً التجرٌب فقال 

ٌّن الدور المبدع الذي ٌسّدٌه العقل والخٌال فً  . "لكل استدالل تجرٌبً ومنه فكّل تجارب العلماء تب

تفسٌر الظواهر الطبٌعٌة ، لكن الخٌال المقصود هنا لٌس الخٌال المٌتافٌزٌقً المتحرر عن 

ٌّد بالواقع، وهذا ما ٌعتبر شرط من شروط وضع الفرضٌات  . الطبٌعة، إّنما نقصد الخٌال المتق

 ، فالفرضٌة هً خطوة أساسٌة فً البحث التجرٌبً و إنطبلق أنا أرى أن هذه األطروحة صحٌحة

العالم اإلٌطالً البحث العلمً من دون فرضٌة سٌجعله خاضعا للعشوابٌة لذلك ٌقول 

 ، و "إن الفكر ال ٌواجه الطبٌعة مواجهة سلبٌة انفعالٌة بل ٌواجهها بفكر مببدع " :طورشلً 

 .. لوالها لما استطاع علماء الفلك من تصّور المجرات والنجوم 

جون استورات مٌل و بزعامة لتجرٌبً  ذو اإلتجاه اٌرى خصوم هاته األطروحة وهم فبلسفة   

،  ، أّن الفرضٌة خطوة ؼٌر ضرورٌة فً المنهج التجرٌبً وهً جهد زابد للباحث دافٌد هٌوم

 :واستدلّوا بالحجج والبراهٌن التالٌة 

ٌّز بالطابع الواقعً ، لهذا ٌجب محاولة فهمها دابما بطرٌقة تجرٌبٌة     إن الظواهر الطبٌعٌة تتم

بعًٌدا عن أي تدّخل للخٌال ، لكً ال نقع فً أي تفسٌر فلسفً مؽلوط ، فنجد أّن أساس الفرضٌة هو 
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' ماجندي' ولهذا فهً ُتبعد المسار العلمً عن منهجه الدقٌق لهذا نجد أن المفكِّر الخٌال والشكّ 

ٌّدة تؽنٌٌه عن سابر األفكار" ٌستبعد الفرضٌة قاببلً  "  إّن الحادثة التً ٌبلحظها  الباحث  مبلحظة ج

، كما نجده أّنه رّد على تلمٌذه كلود بٌرنارد 'سابر االفكار'وٌقصد الفرضٌة هنا ماجندي حٌنما قال 

  ".أترك خٌالك عند باب المخبر " :قاببلً 

   ٌّتفق كّل الدارسٌن على أن سوابق االحكام من شأنها ان تهّدد البحث العلمً ألّنها توقعنا فً 

 وتبعدنا عن الموضوعٌة فً البحث ، ألّن الباحث عندما ٌبلحظ ظاهرة ما، فإّنه ٌسارع الى الذاتٌة

ٌُسلّم ألفكار بمجّرد أّنها ترضً هواه او ُتحقّق له مصلحة،  إصدار أحكام التبّررها التجربة فتجده 

 .وهذا ما ٌجعلنا بعٌدٌن كّل البعد عن المعرفة العلمٌة

 جون اٌستوارت مٌل   دلٌل اخٌر على أن الفرضٌة ؼٌر اساسٌة فً البحث العلمً هو وضع 

لطرق إستقرابٌة تنوب محل الفرضٌة  مثل التبلزم فً الحضور ، التبلزم فً الؽٌاب ، طرٌقة 

 ... البواقً 

 أّن الفرضٌة قد تبعدنا     لقد وفق أصحاب هذا الطرح فً عرضهم هذا خاصة و أنهم بٌنوا لنا

ٌّد بضوابط ،  لكن ما ٌعاب أنهم بالؽوا كثٌرا فً تمجٌد عن الواقع وأّنها تجعل التجربة ال تتق

ٌّدة بشروط ، ومن شروطها ان تكون خالٌة من الخٌال والتفسٌر موقفهم  هذا ذلك ألّن الفرضٌة مق

. المٌتافٌزٌقً، وان تكون قابلة للتجرٌب، كّل هذا ٌفرض على الفرضٌة ان تبقى فً سٌاق واقعً 

وبالنسبة لجون استوارت مٌل عندما قّدم طرقه اإلستقرابٌة كبدٌل للفرضٌة فهو ٌفترض ، أي تلك 

 .الطرق ماهً إالّ فرضٌات لكونها ناشبة عن تساسل مرتبط بإهتمام اإلنسان 

 :حل المشكلة 

إّن الفرضٌة هً نقطة اإلنطبلق  >> وفً ختام هذا المقال نخلص القول بأن األطروحة القابلة    

، فالفرضٌة هً أطروحة صادقة لها ماٌبّررها من الحجج والبراهٌن << لكّل إستدالل تجرٌبً 

أساس المنهج التجرٌبً ، كونها تختصر الكثٌر من الوقت والجهد لبلوغ الهدؾ، وتجعل العقل 

نشطا وفعاال و شؽوفا للتأكد من صّحتها، والنظرٌات والحقابق العلمٌة التً نعرفها الٌوم، ؼالبا ما 

 .بدأت على شكل فكرة مسقتة من نسج خٌال الباحث 
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 البطاقة التقنية لمقالة  همية الفرضية في البحث التجريبي

  استخدمنا فً المقالة منهجٌة اإلستقصاء بالوضع، ألنه ُطلب الدفاع عن هذه االطروحة

 .<< إّن الفرضٌة هً نقطة اإلنطبلق لكّل إستدالل تجرٌبً >> 

 :طرح المشكلة 

 ابراز ==< ابراز االطروحة الشابعة ==<الفرضٌة -  المنهج التجرٌبً  : تعرٌؾ ==<تمهٌد 

  السسال ==<األطروحة الصاببة 

  :محاولة حّل المشكلة 

  ؼوبلو–كلود بٌرنارد  : أمثال العقلً الفبلسفة هم أنصار االتجاه : عرض منطق األطروحة

 : عددها ثبلثة :الحجج التً إستدلّوا بها 

كلود  مقولة ==<المبلحظة تستوجب الفرضٌة ، معناه أي مبلحظة البّد أن تتبعها فرضٌة  (1

مثال استخدام "  +++ ان المبلحظة توحً بالفكرة ، والفكرة تقود الى التجربة " بٌرنارد 

 .الجٌولجٌون و إسحاق نٌوتن للفرضٌة 

إن التجرٌب دون فكرة  " :هنري بوانكاري  مقولة ٌقول ==<التجربة تستوجب الفرضٌة  (2

كلود  مقولة ==<  مثال استخدام لوٌس باستر للفرضٌة فً تجربته ".مسّبقة ؼٌر ممكن

  " .الفرضٌة هً مبدأ كل برهنة أو اختراع والٌها ترجع كل مبادرة" بٌرنارد 

للفرضٌة للوصول الى ' لوفٌري' مثال استخدام ==<الفرضٌة تقود الباحث نحو الحقٌقة  (3

 ". الفرضٌة هً قفزة نحو المجهول "ؼوبلو  مقولة ==<اكتشاؾ كوكب نبتون 

لوال الفرضٌة لما وصل كلود بٌرنارد الى اكتشاؾ العبلقة بٌن النظام الؽذابً و بول  (4

إن الفرضٌة هً نقطة اإلنطبلق لكل استدالل " :مقولة كلود بٌرنار ==< االرانب

 ".تجرٌبً
  : ملّخص الحجج                    *** 

 المبلحظة                                                       الفرضٌة                                            التجربة  

 

 

 

 

 ضرورٌة للـ تحتـاج للـ 

تقُود نحو 

 ؟؟

(الحقٌقة )قانون   
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 إنطبلق البحث العلمً دون الفرضٌة ٌجعله خاضعا للعشوابٌة :تدعٌم األطروحة بحجج شخصٌة 

إن الفكر ال ٌواجه الطبٌعة مواجهة سلبٌة انفعالٌة بل " :العالم اإلٌطالً طورشلً  مقولة ==<

 ". ٌواجهها بفكر مبدع 

جون استورات مٌل و دافٌد  وهم االتجاه التجرٌبً الفبلسفة هم أنصار : نقد خصوم األطروحة

 .هٌوم 

  :الحجج  ، عددها ثبلثة 

 ==<أساس الفرضٌة هو الخٌال والشّك ولهذا فهً ُتبعد المسار العلمً عن منهجه الدقٌق  (1

ٌّدة تؽنٌٌه عن سابر ' " ماجندي'مقولة  إّن الحادثة التً ٌبلحظها الباحث مبلحظة ج

 ".أترك خٌالك عند باب المخبر " :كما نجده أّنه رّد على تلمٌذه كلود بٌرنارد " . األفكار

الفرضٌة توقعنا فً الذاتٌة وتبعدنا عن الموضوعٌة ، أي أّن الباحث ٌعتمد على مٌوالته  (2

 ومصالحه فً وضع التفسٌرات المسقتة للظاهرة المبلَحظة 

 .وضع جون اٌستوارت مٌل لطرق إستقرابٌة تنوب محل الفرضٌة (3

ٌّدة بشروط ، ومن شروطها ان تكون خالٌة من الخٌال  -  :النقد   . الفرضٌة مق

وبالنسبة لجون استوارت مٌل عندما قّدم طرقه اإلستقرابٌة كبدٌل للفرضٌة فهو  -

 .ٌفترض ، أي تلك الطرق ماهً إالّ فرضٌات 

  :حّل المشكلة 

األطروحة صحٌحة ، فالفرضٌة تجعل العقل شؽوفا للتأكد من صّحتها ، والنظرٌات والحقابق 

 .العلمٌة التً نعرفها الٌوم ، ؼالبا ما بدأت على شكل فكرة مسقتة من نسج خٌال الباحث 
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مقالة أصل الزًاضٌات 

 

 هل الوفاهين الرياضية في جولتها نابعة هن العقل أم التجربة؟ 

 هل العقل هى الوصدر الىحيد للرياضيات؟ 

  

   :طرح المشكلة 

إّن الحدٌث عن اإلنسان ٌعنً الحدٌث عن ذلك االختبلؾ فً نمط التفكٌر الذي ٌحّدد لنا المنهج    

المتبع فً الدراسة ، فنجد ما هو علمً مثل العلوم تجرٌبٌة كما نجد علوما أخرى أبرزها 

 .الرٌاضٌات

دة تدرس الكمٌات والمقادٌر القابلة للقٌاس  الرٌاضٌات عبارة عن مصطلحات ومفاهٌم مجرَّ

ظهر نزاع فكري وبما أن لكل شا أصل و لكل علم منشأ .  فً ذلك يمستخدمًة المنهج اإلستنتاج

 ٌرى أن فرٌق أول حٌث انقسموا إلى فرٌقٌن أصل الرٌاضٌات بٌن الفبلسفة و المفكرٌن حول

 ٌرون أن المفاهٌم الرٌاضٌة ُمكتسبة من التجربة وفرٌق ثانًالمفاهٌم الرٌاضٌة من ابتكار العقل 

هل : ففً ظل هذا النزاع الفكري بٌن الفبلسفة حول هذا الموضوع نطرح السسال التالً.الحسٌة 

هل العقل هو المصدر الوحٌد : الرٌاضٌات مستخلصة من العقل أم من التجربة ؟ أو بصٌؽة اخرى

 للرٌاضٌات؟

 :محاولة حل المشكلة

دٌكارت و  , نأفبلطو: أمثال اإلتجاه العقلً وهم فبلسفة ومفكرٌن ذو ٌرى أنصار الرأي األول   

 ، أن أصل المفاهٌم الرٌاضٌة ٌعود إلى المبادئ الفطرٌة بواسطة اإلستدالل العقلً اوؼست كونت

وقد الخالص بؽٌر اللجوء إلى التجربة بحٌث ال نستطٌع  الوصول إلى هذه الحقابق إال بالعقل 

 :اعتمدوا على الحجج والبراهٌن التالٌة 

عالم المثل مبدأ كّل " ، فقال عالم المثل  أن المعطٌات األولٌة الرٌاضٌة توجد فً أفلطون    ٌرى 

كالخطوط ، أي أّن العقل كان على علم بكافة الحقابق بما فٌها المعانً الرٌاضٌة " موجود ومعقول 

وبهذا اشترط أفلطون على جمٌع المتمدرسٌن فً أكادٌمٌته أن ٌتطلّعوا على ... والدوابر واألعداد 

 " .من لم ٌكن رٌاضً فبل ٌطرق بابنا "الرٌاضٌات فقال 

   أّكد لنا دٌكارت أن المفاهٌم الرٌاضٌة نابعة من العقل ومن المستحٌل أن ٌكون مصدرها 

مكان الهندسً والخط المستقٌم فال عكس المفاهٌم الرٌاضٌة التً تكون ثابتة ، المتؽٌرةالتجربة 

كلّها معانً رٌاضٌة عقلٌة مجردة تّتصُؾ ... والعدد البلّنهابً والعدد األكبر واألصؽر وؼٌرها 
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ٌّة ألن التجربة  فمفهوم االّنهاٌة مثبلً،, بالبداهة والٌقٌن  ال ٌمكن أن ٌكون مكتسبا من التجربة الحس

إن المعانً الرٌاضٌة من "  نظرته حول أصل الرٌاضٌات فً قوله دٌكارت ، وٌسكد لنا متناهٌة

 ". اعداد و أشكال هً أفكار فطرٌة أودعها هللا فٌنا منذ البداٌة 

   كما أكد لنا الفٌلسوؾ اوؼست كونت أن المكان و الزمان مفهومان مجّردان ، وهما شرط 

ٌِّن من التجربة إذن لٌست المفاهٌم  ودعامة أساسٌة لكل معرفة حسٌة ، كما أّنهما لٌسا مستمد

 .الرٌاضٌة مستخلصة من التجربة الحسٌة واّنما هً مستقّرة فً الذهن قبل التجربة 

 النقطة فمثبل    الطبٌعٌة ال تحتوي على أي مفهوم رٌاضً وانما تحتوي على أشٌاء مادٌة فقط 

الهندسٌة ، التحتوي على ارتفاع وال على طول فهً تختلؾ عن النقطة الحسٌة التً تشؽل حٌزا 

ومساحة ، واٌضا المكان الهندسً الذي هو فراغ الٌشبه المكان الفٌزٌابً الحسً الذي تتواجد فٌه 

 .أشٌاء عدٌدة ، و ونفس الشىء أٌضا بالنسبة للمستقٌم وؼٌره من المفاهٌم الرٌاضٌة المجّردة

 المفاهٌم الرٌاضٌة أصلها نابع لقد وفق أصحاب هذا الطرح فً عرضهم خاصة وأنهم بٌنو لنا أن  

ٌُعاب علٌهم أنهم بالؽوا كثٌرا فً تمجٌد موقفهم هذا وذلك ألن من العقل  الكثٌر من المفاهٌم لكن ما 

الرٌاضٌة لها ما ٌقابلها فً العالم الحّسً ، ولو كانت المفاهٌم الرٌاضٌة عقلٌة لوجدنا أن الجبر 

تطور قبل الهندسة ، والرٌاضٌات فً أقدم العصور قطعت مراحل كلّها تجرٌبٌة ، ولو كانت 

المفاهٌم الرٌاضٌة فطرٌة كما ٌّدعً الفبلسفة العقلٌون لتساوى العلم عند جمٌع الناس كما ٌقول 

 ".لو كان الناس ٌولدون وفً عقولهم أفكار فطرٌة لتساووا كلّهم فً المعرفة " :جون لوك

دافٌد هٌوم، جون لوك،  : أمثال التجرٌبً وهم فبلسفة ذواإلّتجاه ٌرى أنصار الموقؾ الثانً    

وقد  ، أن المبادئ الرٌاضٌة تنشأ من صمٌم التجربة و المبلحظة الحسٌة وجون استوارت مٌل

 :اعتمدوا على الحجج والبراهٌن التالٌة 

 الحسً الخارجً ، فمثبل لو التأمل   المفاهٌم الرٌاضٌة هً مدركات بسٌطة مصدرها التجربة أي 

أعطٌنا طفل ثبلث حبات زٌتون وأعطٌنا ألخٌه األكبر خمس حبات نبلحظ ان الطفل الصؽٌر 

ٌشعر بالضٌق و القلق ألنه ٌرى حصته أقل من حصة أخٌه ، فهذا ال ٌعنً أن الطفل قد قام بعملٌة 

الطرح وعرؾ أن عدد حبات أخٌه ٌفوق عدد حباته ألن هذا هذا ٌفوق عقل الطفل ، ومنه فإن 

 .مصدر هذا الرّد هو عبارة عن تأمل حّسً خارجً 

 قلم ، والتجربة واألشٌاء الحسٌة عبارة عن الورقة البٌضاء   ٌخبرنا جون لوك بأن العقل بمثابة 

 نجد ، فمثبلٌجّسد و ٌكتب فً تلك الورقة مختلؾ المفاهٌم والمعانً و النظرٌات منها الرٌاضٌة 

أن الطفل الصؽٌر الذي عقله بمثابة ورقة بٌضاء ٌلجأ الى االشٌاء المحسوسة كالخشٌبات، عدد 

األصابع و القّرٌصات لمعرفة األعداد والحساب ومنه فأصل الرٌاضٌات هو التجربة الحسٌة، 

إن االصابع العشرة التً تعلم بها االنسان العد، تدل على الطابع التجرٌبً " أنجلس ٌقول 

 ".للرٌاضٌات 
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ٌّن لنا أن تجربة  ٌُـب  كما كان ٌمارسها قدماء مسح األراضً   إن استقراء تارٌخ الرٌاضٌات 

المصرٌٌن هً التً أّدت الى نشوء الهندسة فً الرٌاضٌات وتطورها ، وهذا فضبلً على 

كل هذا شاهد على ... استخدامها لها فً مجال المعمار واألهرامات وفً حساب مساحات الحقول 

كما نجد أن الواقع ٌسكد بأن الطبٌعة تحتوي على أشكال هندسٌة . أن الرٌاضٌات أصلها حسً 

 قرص القمر أوحى للرٌاضً بفكرة الدابرة، وتساقط األمطار أوحى لئلنسان بفكرة فمثبل

ٌُسكده  المستقٌمات ، واستخدام األصابع و االشجار أدى الى ظهور فكرة الحصد والعدد ، كل هذا 

إن النقط ، الخطوط والدوابر الموجودة فً أذهاننا هً مجرد " جون اسٌتوارت مٌل فً مقولته لنا 

 ".نسخ للنقط ، الخطوط والدوابر التً نراها فً تجربتنا الحسٌة

   كذلك أثبتت الدراسات التارٌخٌة لعلم الرٌاضٌات أن التجربة هً التً قّدمت المواد األولٌة 

للفكر بصفة عامة وللفكر الرٌاضً بصفة خاصة ، ودلٌل ذلك ظهور الهندسة اإلقلٌدٌة التً 

" كلود برنارد ارتبطت بالمكان الحسً مثلها مثل جمٌع المعارؾ ، نجد فً هذا المنوال مقولة  

 " التجرٌب هو الوسٌلة الوحٌدة التً نملكها للتطلّع على طبٌعة األشٌاء التً هً خارجة عنا 

فالعالم الواقعً هو المصدر الٌقٌنً للمعرفة، ومنه التجربة المصدر األول لكل معارفنا منها 

وبالتالً ، " الٌوجد شا فً الذهن مالم ٌوجد من قبل فً التجربة " ٌقولون . الرٌاضٌة 

فالرٌاضٌات مأخوذة من التجربة الحسٌة والمبلحظة العٌنٌة فهً لٌست فطرٌة فً العقل بل 

 .اكتسبها اإلنسان بالمبلحظة والتجارب و بالمحسوسات 

 اإلنسان ٌلجأ الى التجربة لقد وفق أصحاب هذا الطرح فً عرضهم خصوصا أنهم  بٌنوا لنا أن   

لكن ما ٌعاب علٌهم أنهم بالؽوا كثٌرا فً تمجٌد والعالم الحّسً لمعرفة معظم المفاهٌم الرٌاضٌة، 

ٌُولد بها اإلنسان ، موقفهم هذا  وذلك ألنه ال ٌمكن إنكار األفكار الفطرٌة النابعة من العقل التً 

فالمفاهٌم الرٌاضٌة تّتصؾ بمٌزة المطلقٌة والتً النجدها فً العلوم األخرى التً تستخدم التجربة، 

وكٌؾ نفسر ثبات المفاهٌم الرٌاضٌة ونتابجها على عكس العلوم األخرى التً تنتسب الى التجربة 

إن قضاٌا الرٌاضٌات بقدر ما ترتبط بالواقع بقدر ما "إنشطاٌن التً تتؽٌر فٌها النتابج ، ٌقول 

 ولو كانت الطبٌعة قد جّسدت لنا المفاهٌم الرٌاضٌة فهل جّسدت الدوال واألعداد ".تكون ؼٌر ٌقٌنٌة

 ومنه ال نستطٌع القول أن الرٌاضٌات !التً نستخدمها فً الرٌاضٌات ؟ بالطبع ال .. المركبة

 .أصلها حسً تماما 

 أن والثانً القابل الرٌاضٌات منشأها عقلً     بعد عرضنا للموقفٌن السابقٌن األول القابل أن

 وهو أّن العقل و ؾ التركٌبً التالًالخروج بالموقٌمكننا الرٌاضٌات منشأها التجربة الحسٌة 

التجربة مرتبطان ومتبلزمان، فبل وجود لمعانً مثالٌة خالصة دون اللجوء الى العالم الخارجً 

والواقع الحسً وال وجود لؤلشٌاء الحسٌة دون اللجوء إلى الوعً االنسانً ومهما كانت 

إن كل ماهو عقلً فهو واقعً ، و " مٌجل الرٌاضٌات علم مجرد إلى أنها ترتبط بالتجربة ٌقول 

إن اإلدراكات الحسٌة " :اوؼست كونت  ونجد فً نفس السٌاق مقولة "كل ما هو واقعً فهو عقلً

 ومنه "بؽٌر اإلدراكات العقلٌة عمٌاء ، وإالدراكات العقلٌة بؽٌر اإلدراكات الحسٌة جوفاء 

 .الرٌاضٌات من انتاج العقل و التجربة معاً 
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  : حل المشكلة

 أّنه ال شك أن التجربة كانت فً البداٌة منطلق التفكٌر الرٌاضً وفً ختام هذا المقال نخلص القول إلى   

لكن أصبح من الصبٌانً طرح مشكلة أسبقٌة العقل عن التجربة فً نشوء هذا التفكٌر، وبالنظر إلى 

ان الرٌاضٌات هً أولى العلوم نشأًة، فقد " :ٌقول ساراطو . المفاهٌم الرٌاضٌة ندرك أن أصلها عقلً 

 " .كانت فً الماضً تجرٌبٌة ثم تجردت إلى التأثٌرات فأصبحت علًما عقلٌا
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التطاقة الجقنٌة لمقالة أصل الزًاضٌات 

 : طرح المشكلة

 . السسال==< التلمٌح للجدل ==< تعرٌؾ الرٌاضٌات ==< تمهٌد 

  : محاولة حّل المشكلة

و ثانً ٌقول ان أصلها التجربة والطبٌعة، . لدٌنا رأٌٌن، أّول ٌقول ان اصل الرٌاضٌات العقل 

مثبل كً شفنا القمر جاتنا فكرة ***.. ٌعنً الرٌاضٌات نشأت من التأمل والنظر فً الطبٌعة 

 الخ...الدابرة 

 أصل الرٌاضٌات عقلً : الرأي األّول

 أفلطون ، دٌكارت وأوؼست كونت:  وهمالعقلًاألنصار ٌنتمون الى االتجاه  الفبلسفة ==<

 .العقل فً تصّور هسالء الفبلسفة العقلٌٌن هو وعاء ٌحتوي على أفكار***

 :الحجج التً استدلوا بها هسالء الفبلسفة ، أربعة 

ٌرى افلطون ان المفاهٌم الرٌاضٌة كانت موجودة فً عالم اسمه عالم المثل  (1
، يعني المعلأمات أالمفاهيم تع الدنيا كلّ ، ' دائرة الحقائق الكلية ' عالم المثل يسمأه ثاني ***)

متأاجدة في العالم هذا أمن بينهم الرياضيات ، أهذا العالم هأ اللي كنا نعيشأا فيه قبل ما نألدأا ، 

أي اّنه موجودة منذ البداٌة .( أكي ألدنا نسينا كل تلك المفاهيم أمنها بالطبع مفاهيم الرياضيات

ًّ أفلطون ==<فً العقل  ومقولة " عالم المثل مبدأ كّل موجود ومعقول " : مقولت

 ".من لم ٌكن رٌاضً فبل ٌطرق بابنا"

 عكس التجربة الثباتٌرى دٌكارت ان المفاهٌم الرٌاضٌة تّتصؾ بالبداهة والٌقٌن و (2

ٌّرةاللً ؼالبا ما تكون  إن المعانً الرٌاضٌة "  مقولة دٌكارت ==< ومتناهٌة متؽ

 ".من اعداد و أشكال هً أفكار فطرٌة أودعها هللا فٌنا منذ البداٌة 

كونت ٌرى أن المكان والزمان مفهومان مجّردان وفً نفس الوقت هما اساس  (3

 التجربة الحسٌة، إذن اصل الرٌاضٌات ذهنً ولٌس تجرٌبً

 النقطة الهندسٌة ==<الطبٌعة تحتوي على أشٌاء مادٌة ولٌس مفاهٌم رٌاضٌة  (4

 ...المكان الهندسً ال ٌشبه المكان الفٌزٌابً - لٌست كالنقطة المادٌة 

ولو كانت +  لوكانت المفاهٌم الرٌاضٌة عقلٌة لما ظهرت الهندسة قبل الجبر :النقد

لو كان الناس ٌولدون وفً " :جون لوك  مقولة ==<كذلك لتساوى العلم عند الجمٌع 

 ".عقولهم أفكار فطرٌة لتساووا كلّهم فً المعرفة 
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 .أصل الرٌاضٌات التأّمل الخارجً: الرأي الثانً

دافٌد هٌوم ، جون اٌستوارت مٌل و جون  الفبلسفة أنصار االتجاه التجرٌبً وهم ==<

 .لوك 

  : الحجج التً إستدلّوا بها عددها اربعة

 مثال توزٌع حبات الزٌتون بٌن الطفل ==<الرٌاضٌات مصدرها التأمل الخارجً  (1

 .الصؽٌر وأخٌه األكبر

 العقل ورقة بٌضاء والعالم الخارجً قلم، ٌكتب على تلك الورقة :جون لوك ٌرى  (2

 مثال الطفل كً ٌجً ٌتعلّم الحساب ٌستعمل الخشٌبات وأحٌانا أصابعه ==<

إن االصابع العشرة التً تعلّم بها االنسان العد تدّل على " مقولة أنجلس  ==<

 ".الطابع التجرٌبً للرٌاضٌات 

تارٌخ الرٌاضٌات ٌشهد أّن تجربة مسح األراضً التً كان ٌمارسها المصرٌون  (3

 الطبٌعة أْوَحت للّرٌاضً بالمفاهٌم ==<هً سبب نشوء الهندسة فً الرٌاضٌات 

 ...مستقٌم = دابرة ، امطار =  قمر :مثلالرٌاضٌة 

 ==<التجربة هً أصل لجمٌع المعارؾ بصفة عامة، وللرٌاضٌات بصفة خاصة  (4

التجرٌب هو الوسٌلة الوحٌدة التً نملكها للتطلّع على طبٌعة " كلود برنارد مقولة 

 " .األشٌاء التً هً خارجة عنا 

 وهما خاصٌتٌن ال نجدها ؾ العلوم التً الثبات المفاهٌم الرٌاضٌة تتمٌز بـ المطلقٌة و:النقد

ٌّرةتنتسب للتجربة  إن قضاٌا الرٌاضٌات بقدر ما ترتبط "إنشطاٌن  مقولة ==< المتؽ

 لو الطبٌعة جّسدت المفاهٌم الرٌاضٌة فهل جّسدت ==<".بالواقع بقدر ما تكون ؼٌر ٌقٌنٌة

 الدوال واالعداد المركبة ؟ 

إن كل ماهو "  مقولة هٌجل ==<الرٌاضٌات من إنتاج التجربة والعقل معاً  :التركٌب

" :كونت  ونجد فً نفس السٌاق مقولة "عقلً فهو واقعً ، و كل ما هو واقعً فهو عقلً

إن اإلدراكات الحسٌة بؽٌر اإلدراكات العقلٌة عمٌاء ، وإالدراكات العقلٌة بؽٌر اإلدراكات 

 ".الحسٌة جوفاء

  :حل المشكلة 

إن الرٌاضٌات هً أولى العلوم نشأًة، " : ٌقول ساراطون==<الرٌاضٌات اصلها عقلً 

 ".فقد كانت فً الماضً تجرٌبٌة ثم تجّردت إلى التأثٌرات فأصبحت علًما عقلٌا
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مقالة الزًاضٌات ةٌن الٌقٌنٌة والنستٌة 

 هل نتابج الرٌاضٌات تعّبر عن الدقة والٌقٌن أم على النسبٌة والتقرٌب؟ 

  هل ٌمكن وصؾ الرٌاضٌات بأنها صناعة صحٌحة فً كل األحوال؟ 

   

  :طرح المشكلة 

إن الحدٌث عن اإلنسان هو الحدٌث عن ذلك االختبلؾ فً نمط التفكٌر التً تحدد لنا المنهج    

المتبع فً الدراسة فنجد ماهو علمً مثل العلوم التجرٌبٌة كما نجد علوم اخرى ابرزها 

الرٌاضٌات، والتً تعتبر من أقدم العلوم التً عرفها اإلنسان، وهً عبارة عن مفاهٌم 

ومصطلحات مجّردة ، تدرس الكمٌات والمقادٌر القابلة للقٌاس حٌث تستخدم المنهج االستنتاجً 

 .فً ذلك 

فً العلوم  جعلتنا ننظر إلى دراسات ونتابج الرٌاضٌات من زاوٌة الحقابق ' النظرٌة النسبٌة  '

حٌث انقسموا  الٌقٌن الرٌاضً ما أثار نزاع فكري بٌن الفبلسفة والمفكرٌن حولالنسبٌة   وهذا 

ٌُعّبر على أن بٌنما الفرٌق الثانً أن نتابج الرٌاضٌات ٌقٌنٌة مطلقة ، فرٌق أول ٌرى ، إلى فرٌقٌن  

 هل : ففً ظّل هذا الصراع الفكري نطرح السسال التالًنتابج الرٌاضٌات نسبٌة تخلو من الٌقٌن ، 

ٌّرة ؟   النتابج الرٌاضٌة ٌقٌنٌة أم نسبٌة ؟ وبمعنى آخر هل مبادئ الرٌاضٌات ثابتة أّم متؽ

  :محاولة حل المشكلة 

، دٌكارت ،  أمثال إقلٌدس لكبلسٌكٌةأنصار الرٌاضٌات اٌرى أنصار الموقؾ األول وهم    

 ، أن نتابج الرٌاضٌات هً نتابج مطلقة الٌقٌن وذلك إنطبلقا من المبادئ التً باسكال و سبٌنوزا

   :وقد استدلوا بالحجج والبراهٌن التالٌة تعتمد علٌها ، وأسالٌب البرهنة ، 

التً ال تحتاج إلى برهان ونقصد بالبدٌهٌة هً قضاٌا واضحة بذاتها ال تحتاج إلى البداهة فكرة 

  :برهان ألنها مرتبطة بمبادئ العقل، ومن أهم البدٌهٌات التً توّصل إلٌها إقلٌدس 

 "الكل أكبر من الجزء "  .1

 فمثبلً ،" طرح نسب متساوٌة من نسب متساوٌة ٌسدي للحصول على نسب متساوٌة  "  .2

 تفاح 2، فإذا طرحنا كمٌة  (كمٌات متساوٌة) أٌضا 5 تفاحات ومصطفى 5لدى أحمد  

  . متساوٌٌن من جدٌدا تفاحات ، أي صارو3من كل واحد منهما سٌبقى لدى كل واحد 

 :مثبل " الكّمان المساوٌان لكّم ثالث متساوٌان بٌنهما  "  .3
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 X =  y 

 X = Z  :و            ومنه 

 Z = y 

  

  "10 نصؾ 5الـ "  .4

فهذه البدٌهٌات هً قضاٌا صادقة وال تحتاج البرهان ، وهذا دلٌل على أن المفاهٌم الرٌاضٌة فعبلً 

كما  . "ال أقبل شٌباً على أّنه صحٌح إالّ إذا كان بدٌهٌاً "  ذلك فً قوله  دٌكارتٌقٌنٌة ، ولقد  أّكد

 أّنه ال شك فً فكرة البداهة ، ألن الشّك فً البدٌهٌة ٌعنً الشّك فً مبادئ العقل سبٌنوزاأّكد 

 ".البدٌهٌة هً معٌار الصدق والكذب " :الفطرٌة قاببلً 

 مسلّمات : التً ٌضعها العقل من أمثالهابالمسلّمات    صدق المفاهٌم الرٌاضٌة مرتبط كذلك 

  :إقلٌدس القابلة 

  المكان الرٌاضً مستوي ومسّطح 

  من نقطة خارج مستقٌم ال ٌمكن رسم إالّ موازي 

  180مجموع زواٌا المثلث° 

  الخطان المتوازٌان ال ٌلتقٌان أبدا 

 : الذي اعتمده إقلٌدس نذكر من بٌنها بالتعرٌؾ الرٌاضً   كما أن صدق المفاهٌم رٌاضٌة مرتبط 

  المثلث هو شكل هندسً مكّون من ثبلثة أضبلع متقاطعة فٌم بٌنها، ومجموع زواٌاه

180. ° 

  هً كل ما لٌس له طول وال عرض وال ارتفاع:النقطة  

  الخط هو كل ما له طول ولٌس له عرض 

 الدابرة هً ما ٌنشأ عن دوران نقطة حول مركز ثابت بنفس البعد عن المركز 

  تعرٌؾ مرّبع العدد(x²) هو ضرب العدد فً نفسه 

 كما قال  ٌثبت صدق هذه التعارٌؾ الرٌاضٌة هو أنه ال أحد ٌتمكن من إبطال تعرٌفات إقلٌدس

ومنه فأسالٌب " إن الرٌاضٌات تتفرد وحدها بالتعارؾ وال ٌمكن أبدا أن تخطأ " يبوان كار

البرهنة فً الرٌاضٌات الكبلسٌكٌة هً معٌار للمطبلقٌة، وعلٌه أصبحت الرٌاضٌات لؽة لكل 

 " .الرٌاضٌات هً آلة ضرورٌة لكل العلوم "أوؼست كونت العلوم كما قال 

ومن األدلّة على دقة الرٌاضٌات كذلك هو سبلمة البرهان الرٌاضً كالبرهان بالتراجع ، أو   

ومنه نتابج الرٌاضٌات . البرهان بالخلؾ ، والذي ٌعتمد على البدٌهٌات الصحٌحة المذكورة أعبله 

 .هً نتابج قطعٌة ، صارمة و دقٌقة تعّبر عن الٌقٌن والوضوح 
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 :ملّخص الحجج *** 

 البدٌهٌات .1

 الرٌاضٌات ٌقٌنٌة ألن الشّك فً تلك     <<   مرتبطة بالعقل     <<<   المسلّمات                .2

    النقاط ، هو شّك فً العقل             الرٌاضٌة                                          .3

 !أظّن أّن هذه الحجج أصبحت من البدٌهٌات بالنسبة لك 

ٌّنوا لنا      دقة الرٌاضٌات وٌقٌنها لقد وفق أصحاب هذا الطرح فً عرضهم هذا، خاصة و أنهم ب

 ، فبالرؼم من أهمٌة الرٌاضٌات لكن ما ٌعاب علٌهم أّنهم بالؽوا كثٌرا فً تمجٌد موقفهم هذا

الكبلسٌكٌة إلى أّنه ال ٌمكن أن نقول أن الرٌاضٌات ٌقٌنٌة خاصة بعد ظهور األعداد المركبة ، 

فهً تعتمد على اإلنسجام بٌن المقدمات والنتابج لكن .. الدوال اللوؼارٌتمٌة وحاالت عدم التعٌٌن

فمثبًل تطور الرٌاضٌات المعاصرة أدى إلى ظهور مفاهٌم جدٌدة أدت إلى تحطٌم مفهوم البداهة 

لم تصبح بدٌهٌة ألننا الٌوم ٌمكننا أن نتصور أن الكل " الكّل أكبر من الجزء " البدٌهٌة القابلة 

 .ٌساوي الجزء تارة ،  والجزء أكبر من الكل تارة أخرى

 رٌمان ، لوباتشافسكً : أمثال المعاصرة أنصار الرٌاضٌات ٌرى أنصار الموقؾ الثانً وهم    

ومن بٌن الحجج والبراهٌن التً اعتمدوا علٌها أن المفاهٌم الرٌاضٌة لٌست مطلقة وإّنما هً نسبٌة 

 :نذكر ماٌلً 

ٌّز بكثرة األنظمة واألنساق، ٌعنً النسبٌة فً      بتحّطم فكرة البداهة أصبحت الرٌاضٌات تتم

 حٌث ٌنّص نسق رٌمان، ونسق العالم لوباتشفسكًالٌقٌن، وهذا التعدد تجلى فً نسق العالم 

  :لوباتشفسكً على أن 

 

  ًمقّعرالمكان رٌاض.  

  180 من أقلمجموع زواٌا المثلث° 

  الخّط المستقٌم ٌمتّد إلى الماال نهاٌة 

  من نقطة خارج مستقٌم ، ٌمكن رسم أكثر من موازي 

  :بٌنما ٌنّص نسق العالم رٌمان على أّن 

  ًمحّدبالمكان الرٌاض 

 . 180° من أكبرمجموع زواٌا مثلث  

 ٌمتد إلى الماالنهاٌة بل هو دابري الالخط المستقٌم  

  أي مستقٌم موازيال ٌمرمن نقطة خارج مستقٌم  
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إن كثرة " :بولٌؽان  وٌسّكد لنا ذلك قول فتراضات مجّرد إتفهذا التعدد فً األنساق جعل الرٌاضٌا

 ".األنظمة فً الهندسة لدلٌل على أن الرٌاضٌات لٌست فٌها حقابق مطلقة 

    إن الحقابق الرٌاضٌة عندما تنزل إلى التطبٌقات التجرٌبٌة تفقد دقّتها وتقع فً التقرٌبات ، أي 

ا ٌفقدها دقّتها، وتصٌر مجّرد إحتماالت تقرٌبٌة ممكنة  ًٌ العدد  عند تقدٌر فمثبلان التعامل معها واقع

(Pi)   تقدٌرا حسابٌاPi= 3.14 3.14 ٌساوي أكثر من 7/22 ، ولكن فً الواقع 7/22  أي 

ٌّة، وعلٌه فإّن الرٌاضٌات تتنّوع فٌها  وبالتالً فإن العملٌات الحسابٌة التً تترتب علٌه تكون نسب

ٌّر،وعلٌه ، فالتفكٌر الرٌاضً محدود ونسبً إن الرٌاضٌات هً "  ٌقول بارترند راسل النتابج وتتؽ

 ."العلم الذي الٌعرؾ عما ٌتحدث وما إذا ما كان ٌتحدث عنه صحٌحا 

المفاهٌم الرٌاضٌة   لقد وفق اصحاب هذا الطرح فً عرضهم هذا، خاصة وأنهم بٌنوا لنا أن 

 فبالرؼم من أهمٌة ما وصل لكن ما ٌعاب علٌهم أنهم بالؽوا كثٌرا فً تمجٌد موقفهم هذا ،نسبٌة ،  

إلٌه العلماء فً الرٌاضٌات المعاصرة وظهور هندسات جدٌدة، االّ اّننا ال نزال نعتمد على الهندسة 

فً البحث العلمً إلى ٌومنا هذا، كما أن تعدد األنساق فً  (الرٌاضٌات الكبلسٌكٌة)اإلقلٌدٌة 

كّل هندسة من هذه الهندسات  " يهنري بوان كارالرٌاضٌات ال ٌعتبر عًٌبا فً الرٌاضٌات ٌقول 

. " صحٌحة فٌم ذهبت إلٌه مادامت التتناقض مع تصّوراتها األولى و مسلّماتها التً انطلقت منها 

كما أن تحطٌم فكرة البداهة ال ٌعد تحطٌما لقٌمة ومطبلقٌة الرٌاضٌات فالرٌاضٌات المعاصرة ال 

إن الرٌاضً " ٌورٌل ٌقول . تعتمد بصحة النتٌجة وإنما تعتمد على سبلمة البرهان الرٌاضً فقط

ٌعرؾ ماذا ٌقول من حدٌث مادام هو الذي ٌصنع مسلماته و تعرٌفاته وٌشترط على نفسه أن ال 

 ".ٌتناقض مع ما سلَّم به فً األّول

 أّنها والثانً القابل الرٌاضٌات مفاهٌمها ٌقٌنٌة بعد عرضنا للموقفٌن السابقٌن ، األول القابل أن  

 المفاهٌم الرٌاضٌة لٌست دوما نسبٌة ولٌست ٌقٌنٌة :ٌمكننا الخروج بالموقؾ التركٌبً التالً نسبٌة 

 من حٌث المنهج وأسالٌب البرهنة وهذا الٌقٌن والصدق ٌفرضه أن النتابج هً ٌقٌنٌة، وإّنما 

 من حٌث النتابج ، وعلٌه وهً نسبٌة. الرٌاضٌة ال تتناقض مع المقدمات التً انطلقت منها

النسق  ، ونسبٌة من ناحٌة لهندسة اإلقلٌدٌةفالمفاهٌم الرٌاضٌة مطلقة إذا نظرنا إلٌها من زاوٌة ا

 .األكسٌومً 

  :حل المشكلة 

تعدد األنساق فً العصر الحدٌث أّثر فً حقٌقة العلوم    وفً ختام هذا المقال نستخلص أن 

الرٌاضٌة مادام ذلك ال ٌتناقض مع ذاته وال مع المنطلقات التً انطلق منها ، لكّنه ال ٌعتبر عًٌبا 

فً الرٌاضٌات بل هو دلٌل على خصوبة الفكر الرٌاضً، فنتابج الرٌاضٌات تعّبر عن الدقة 

والوضوح وعن اإلبداع واالبتكار ولٌست مجّرد تحصٌل حاصل، وهذا ماجعلها تحتل النموذج 

األّول للمعرفة، فهً لؽة كّل العلوم ، كما أّن الرٌاضٌات علم تجرٌدي ال ٌبحث عن صدقه فً 

 .الواقع 

مجموع زواٌا مثلث " الهندسة اإلقلٌدٌة تنّص على المفاهٌم التً تعرفها أنت اآلن فً الرٌاضٌات ** 

 الخ..  ، المستقٌم ٌمتّد الى الماالنهاٌة 180
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التطاقة الجقنٌة لمقالة الزًاضٌات 

 ةٌن الٌقٌن والنستٌة 

هً مقالة جدلٌة حول دقة الرٌاضٌات، رأي أّول ٌقول اّنها دقٌقة وٌقٌنٌة، ورأي ثانً ٌقول اّنها 

 .لٌست ٌقٌنٌة بل نسبٌة

  :طرح المشكلة 

 .  السسال==< التلمٌح للجدل ==< تعرٌؾ الرٌاضٌات ==<تمهٌد 

  :محاولة حّل المشكلة 

  الرٌاضٌات هً مفاهٌم ٌقٌنٌة ودقٌقة:الرأي األّول 

 .دٌكارت ، سبٌنوزا و باسكال : وهم الكبلسٌكًالفبلسفة األنصار ٌنتمون الى االتجاه 

  التعارٌؾ الرٌاضٌة–المسلمات -  البدٌهٌات :ثبلثة  : الحجج

البدٌهٌة هً قضٌة صحٌحة ال تحتاج الى برهان  النها مرتبطة بمبادئ العقل، ولهذا اعتبرها ***)  :بدٌهٌات اقلٌدس  (1

ونفس الشٌا فً . هسالء الفبلسفة كحجة على ٌقٌنٌة الرٌاضٌات، الّن الشّك فً البدٌهٌة هو الشّك فً مبادئ العقل الفطرٌة 

  (!المسلّمات والتعارٌؾ الرٌاضٌة فكلّها مرتبطة بالعقل ،إفهم هذه النقطة فقط وستحفظ الحجج بسهولة

  " الكل أكبر من الجزء" 

  "  مثال ==<" طرح نسب متساوٌة من نسب متساوٌة ٌسدي للحصول على نسب متساوٌة

 .التفاحات

  " مثال توضٌحً==<" الكّمان المساوٌان لكّم ثالث متساوٌان بٌنهما  

  " الكّل أكبر  من الجزء " 

  " 10 نصؾ 5الـ"  

 " مقولة سبٌنوزا+++ " ال أقبل شٌباً على أّنه صحٌح إالّ إذا كان بدٌهٌاً " مقولة دٌكارت  ==<

 ".البدٌهٌة هً معٌار الصدق  و الكذب 

  :مسلّمات إقلٌدس  (2

  المكان الرٌاضً مستوي و مسّطح 

  من نقطة خارج مستقٌم ال ٌمكن رسم أي موازي 

  180مجموع زواٌا المثلث ° 
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  الخطان المتوازٌان ال ٌلتقٌان أبدا 

  :التعرٌؾ الرٌاضً الذي إعتمده اقلٌدس  (3

  المثلث هو شكل هندسً مكّون من ثبلثة أضبلع متقاطعة فٌم بٌنها ، ومجموع زواٌاه

180. ° 

  هً كل ما لٌس له طول وال عرض وال إرتفاع:النقطة  

  الخط هو كل ما له طول ولٌس له عرض 

 الدابرة هً ما ٌنشأ عن دوران نقطة حول مركز ثابت بنفس البعد عن المركز 

  تعرٌؾ مرّبع العدد(x²) هو ضرب العدد فً نفسه 

 ==< " إن الرٌاضٌات تتفرد وحدها بالتعارٌؾ وال ٌمكن أبدا أن تخطأ" بوانكاري   مقولة==<

 " .الرٌاضٌات هً آلة ضرورٌة لكل العلوم "مقولة أوؼست كونت  

...  مثال ظهور االعداد المركبة ==<تطّور الرٌاضٌات أّدى الى تحطٌم مفهوم البداهة  : النقد

 ".الكّل أكبر من الجزء "  مثال تحّطم البدٌهٌة القابلة ==<

 . الرٌاضٌات نسبٌة وؼٌر دقٌقة:الرأي الثانً 

 .فً الرٌاضٌاتالمعاصر  وهم فبلسفة اإلتجاه رٌمان، لوباتشافسكًالفبلسفة األنصار 

 :الحجج التً استدلوا بها، إثنان 

  (نسق رٌمان ونسق  لوباتشافسكً )تعّدد االنساق فً الرٌاضٌات جعلها مجّرد افتراضات  (1

إن كثرة األنظمة فً الهندسة لدلٌل على ان الرٌاضٌات لٌست فٌها " :بولٌؽان  مقولة ==<

 ".حقابق مطلقة 

 ==< pi مثال العدد ==<الرٌاضٌات تفقد  دقتها عندما تنزل الى التطبٌقات التجرٌبٌة  (2

إن الرٌاضٌات هً العلم الذي الٌعرؾ عما ٌتحدث وما إذا  "  مقولة بارترند راسل==<

 "ما كان ٌتحدث عنه صحٌحا 

 تعدد أنساق ==<رؼم تطّور الرٌاضٌات إالّ أننا ال نزال نعتمد على الهندسة االقلٌدٌة   : النقد

كّل هندسة من هذه الهندسات صحٌحة فٌم  " هنري بوانكاري الرٌاضٌات ال ٌعّد عًٌبا ، مقولة

تحطٌم  ==<" ذهبت الٌه مادامت التتناقض مع تصّوراتها األولى و مسلّماتها التً إنطلقت منها 

فكرة البداهة ال ٌعد تحطٌما لقٌمة الرٌاضٌات ألنها علم ال ٌعتمد على صحة النتٌجة بل على 

إن الرٌاضً ٌعرؾ ماذا ٌقول من حدٌث مادام هو  "  مقولة ٌورٌل==<سبلمة البرهان الرٌاضً 

 ".الذي ٌصنع مسلماته و تعرٌفاته وٌشترط على نفسه ان ال ٌتناقض مع ما سلَّم به فً األّول

  / اسالٌب البرهنة و الهندسة االقلٌدٌة الرٌاضٌات ٌقٌنٌة ونسبٌة معا، ٌقٌنٌة من زاوٌة :التركٌب 

 .النتابج والنسق األكسٌومً نسبٌة من زاوٌة 
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 :حل المشكلة 

تعّدد االنساق فً الرٌاضٌات دلٌل على خصوبة الفكر الرٌاضً ، فنتابج الرٌاضٌات تعّبر عن 

 .الدقة والٌقٌن واالبداع ولهذا أصبحت لؽة العلوم 
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مقالة خول إشكالٌة ثطتٌق المنهج الججزًتٍ 

على المادة الدٌة  

  

  ال ٌمكن تطبٌق المنهج التجرٌبً على الظواهر الحٌة " فّند هذه األطروحة " 

 

  :طرح المشكلة 

ٌّز هللا اإلنسان عن سابر المخلوقات بالعقل ، الذي ٌتمٌز بتماسكه فً المبادئ ودقة أحكامه مّم     م

ٌجعله ٌتجه دوما إلى معرفة الواقع بما فٌه من ظواهر ، وٌكون ذلك بإتباع مناهج ومسالك معٌنة 

 التً ٌتبعها الباحث فً دراسة ظاهرة معٌنة حٌث المنهج التجرٌبً هو الطرٌقة. كالمنهج التجرٌبً

ٌنطلق فٌها من الجزء إلى الكل أو من الكل إلى الجزء ُمتَّبعا طرٌقة منظمة، وقد ُطّبق هذا األخٌر 

على المادة الفٌزٌابٌة، ومنه فإن النموذج الفٌزٌابً ودقته فً تطبٌق المنهج التجرٌبً ونجاحاته فً 

فهم كثٌر من الظواهر وتفسٌر عبلقاتها الخاصًة ما تحقق فً دراسة الظواهر الجامدة، كلُّ هذا 

حفّز العلماء على دراسة الظواهر الحٌة، ونقصد بالظاهرة الحٌة هً ذلك البحث الذي ٌتناول 

وقد خضعت . دراسة اإلنسان و الحٌوان و النبات أي ٌشمل علم اإلنسان، علم الحٌوان وعلم النبات

 هذه الدراسة تعّرضت للعدٌد لكن األخٌرة للدراسة العلمٌة وقد تحققت حولها الكثٌر من النتابج هذه

من الصعوبات والعوابق ، نظرا لخصوصٌات الظاهرة الحٌة والمتمثلة خاصة فً تعقد الظاهرة 

البٌولوجٌة وتشابك عناصرها فهناك من ٌعتقد أن الظاهرة الحٌة ال ٌمكن دراستها دراسة تجرٌبٌة 

 هذه األطروحة ؟ تفنٌدفٌا ترى كٌؾ ٌمكننً  . وبالتالً ال ٌمكن تطبٌق المنهج التجرٌبً علٌها، 

  وماهً األدلة و البراهٌن التً تبطلها ؟

  : محاولة حل المشكلة

 الٌمكن تطبٌق المنهج التجرٌبً على الظاهرة الحٌة باإلتجاه ترتبط األطروحة القابلة أنه

والذٌن ٌرون أن الظاهرة ... كوفًٌ، بونوؾ وأرٌسطو جورج فً البٌولوجٌا الذي ٌمثله الكبلسٌكً

الحٌة الٌمكن دراستها دراسة تجرٌبٌة وبالتالً ال ٌمكن تأسٌس دراسة عملٌة حول الظاهرة الحٌة، 

وقد إستدلوا بالحجج والبراهٌن المتمّثلة فً العوابق التً وقفت ضّد تطبٌق المنهج التجرٌبً على 

ٌّة  ): المادة الحٌة والمتمّثلة فً  : (عوابق تطبٌق المنهج التجرٌبً على المادة الح

إستحالة التحلٌل التجرٌبً بسبب الوحدة العضوٌة فالمادة الحٌة تتعامل وتتشابك كل أعضاءها    

مع بعضها البعض إلى درجة التعقٌد مما ٌجعل عملٌة التحلٌل أمر ٌكاد ٌكون مستحٌبلً فكل جزء 
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ٌقول فٌها تابع للكل ولوعزلنا عضو عن بقٌة األعضاء لبلحظنا أنه ٌسلّؾ وحدة جدٌدة ، لذلك 

إن سابر أجزاء الجسم الحً مرتبطة فٌم بٌنها فهً ال تستطٌع الحركة إال بقدر ما تتحرك " كوفًٌ 

وٌقول الفرنسً ". كلها معا والرؼبة فً فصل جزء عن  الكتلة معناها نقله إلى نظام الذوات المٌتة

لٌس من التناقض القول أن البٌولوجٌا التحلٌلٌة تقضً عملٌا على موضوع "  أٌضا بونوؾ

فمثبل . فالوحدة العضوٌة سبََّب عابقا ربٌسٌا لتطبٌق المنهج التجرٌبً على العلوم الحٌة" دراستها 

، فبل نستطٌع ذلك، ألن من المستحٌل أن (أي فً المخبر )أردنا دراسة ٌد إنسان دراسة عملٌة لو 

ٌُصبح لدٌنا  ننزع ٌد إنسان من جسمه ونذهب بها لدراستها فً المخبر دراسة منفردة، ألّنه س

ٌّنة مٌتة ، ألن فصل ٌد إنسان عن جسمه ٌسدي إلى عزلها عن العالم الحً أي ندرس  ظاهرة وع

ٌّة وهذا ما ٌجعلنا نقع فً نتابج خاطبة وؼٌر صحٌحة بسبب الوحدة  فً ظاهرة مٌتة ولٌست ح

 .العضوٌة 

 (الؽرٌزة)   العابق اآلخر هو مصدابٌة التجرٌب حٌث أن الكابنات الحٌة تتمتع بنوع من العفوٌة 

ٌستحٌل تطبٌق المنهج )وهذا ما ٌحول بٌنها وبٌن استعمال التجرٌب المنظم والموّجه إصطناعٌا 

فمثبل ، كما أن تكرار التجربة الواحدة على نفس العضوٌة ال ٌعطً نفس النتٌجة، (العلمً علٌها

ٌُحِدث إستجابة، أما عند حقنه فً المرة الثانٌة ٌسدي الى حقن  حٌوان بكمٌة من مصل نجده أنه ال

ومن هنا نبلحظ التؽٌر الكبٌر فً ردود . حدوث صدمة عنٌفة، وفً الكمٌة الثالثة قد ٌسدي إلى قتله

 .األفعال 

   إستحالة تعمٌم النتابج التً ٌحصل علٌها البٌولوجً عند تطبٌقه المنهج التجرٌبً ، وتوسٌعها 

على جمٌع افراد الجنس الواحد كالحٌوان واإلنسان ، فقد ٌستخدم تجارب على بعض الحٌوانات 

ٌّنة ، فإذا وصل الى نتابج نهابٌة عّممها على مجموع الكابنات  قصد دراسة ظواهر بٌولوجٌة مع

الحٌوانٌة والبشرٌة وهذا تعّسؾ واضح، ألن الكابنات الحٌة لٌست متشابهة فً الخصابص وهذا ما 

 فكل كابن حً ٌتمتع بخصابص منفردة معزولة عن باقً الكابنات ، بالفردٌة البٌولوجٌةٌسمى 

فلئلنسان  خصابص منفردة ، وكل انسان خصابص أخرى وكل نوع من حٌوان له مٌزات وكذلك 

 أننا تجاوزنا عقبة الوحدة العضوٌة ودرسنا عٌن اإلنسان دراسة فردٌة فلو فرضناالنبات 

واستخرجنا ممٌزاتها، فهذا ال ٌعنً أن جمٌع أّن جمٌع عٌون الكابنات الحٌة لها نفس خصابص 

الخ، هذا كلّه .. هذه العٌن التً درسناها ، ؾ عٌن القرد لها خصابص مختلفة ، والخروؾ كذلك

 .ٌحول بٌننا وبٌن تطبٌق المنهج العلمً على المادة الحٌة 

    العابق األخٌر ٌتمّثل فً تصنٌؾ الظواهر، فظواهر المادة الحٌة لٌست بسهلة التصنٌؾ كما هو 

الشأن فً ظواهر المادة الجامدة ، حٌث من السهل التمٌٌز بٌن ماهو فٌزٌابً وماهو كٌمٌابً وما 

الخ ، وهذا بسبب الفردٌة البٌولوجٌة دابما ، وكّل محاولة لتقسٌم الكابنات الحٌة الى .. هو فلكً 

ٌقول اصناؾ ٌسدي إلى القضاء على الفردٌة البٌولوجٌة و تسدي كذلك الى تشوٌش نتابج البحث ، 

  ." إّنك ال تستطٌع أن تنزل الى النهر مّرتٌن " هرقلٌطس 

فهذه األطروحة باطلة  فالمنهج التجرٌبً ُطبِّق على المادة الحٌة أنا أرى أن هذه ألطروحة خاطبة

تطورالعلم والتكنولوجٌا مّكن العلماء من تجاوز هذه العوابق خاصة تطور و مرفوضة وذلك ألن 
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 أصبح ٌجرى عملٌات جراحٌة على عضو الطبٌب مثبلالتكنولوجٌا فً مجال التجربة فنرى الٌوم 

منفرد بسهولة كعملٌات العٌون باللٌزر فهنا الطبٌب لم ٌلمس العٌنة أصبلً ومن الرؼم من ذلك الى 

أنه استطاع  تطبٌق المنهج التجرٌبً علٌها ومنه فالعلوم البٌولوجٌة هً حقٌقة قابمة ونتابجها خٌر 

 شاهد على ذلك 

   باالضافة الى ذلك فإن العلوم البٌولوجٌة عرفت تطورا كبٌر بلػ درجة اإلبداع وذلك من خبلل 

الهندسة الوراثٌة وبروز ظاهرة اإلستنساخ هذا فضبل على تطور الطب والدقة التً بلؽها وتطور 

 .االفبلحة و تربٌة الحٌونات

 ، فاألطروحة الصاببة هً انه  إن مناصرٌن هذه األطروحة مخطبون ، وال ٌمكن قبول موقفهم   

ٌمكننا دراسة المادة الحٌة دراسة علمٌة، وأنصار هذه األطروحة هم فبلسفة ومفكرٌن ذو اإلتجاه 

 حٌث ٌرون ان العوابق التً واجهت العلوم البٌولوجٌة كلود بٌرنار و لوٌس باستر أمثال المعاصر

وقد لم تكن نفً لعلمٌتها بل كانت دافع لها نحو العلمٌة فاستطاعت بكل سهولة تجاوزهذه المشاكل، 

 :إستدلّوا بالحجج والبراهٌن التالٌة 

إن جرأة العلم وفضول المعرفة لدى الباحثٌن والعلماء كانت دافعة ومحّركة دابمة لمعرفة    

ٌّة وإمكانٌة التجرٌب علٌها ، ومن ثّم القدرة على تجاوز العوابق والتخفٌؾ  خصابص الظاهرة الح

منها بالتدرٌج وقد ساعدهم على هذا، تقّدم المنهج التجرٌبً ونضجه وتطّور وسابل وتقنٌات العمل 

 من الرّواد فً التأسٌس للعمل كلود بٌرناردفٌه سواء فً مجال المبلحظة أو التجرٌب، ولقد كان 

التجرٌبً فً المواد الحٌة حٌث عرؾ كٌؾ ٌستثمر طرٌقة التجرٌب فً المادة الجامدة ، فأعلن أّن 

 التً تخضع لها المادة الجامدة ، وبالتالً ٌمكن لمبدأ الحتمٌة واإلطرادالمادة الحٌة تخضع 

دراستها تجرٌبٌاً ، وهذا ما وّضحه فً تجربته الشهٌرة حول األرانب ، حٌث عندما أُوتً له 

بأرانب من السوق ذات ٌوم الحظ ان بولها حامضً وصافً، والمعروؾ ان الحٌوانات المعتشبة 

بولها عكر وقلوي ، فافترض ان هذه االرانب لم تأكل العشب منذ مدة زمنٌة طوٌلة وبذلك تحّولت 

  :من حٌوانات معتشبة الى حٌوانات الحمة، فأخذ فً التجرٌب متبعا الخطوات التالٌة 

  قّدم العشب الى نفس المجموعة من األرانب فبلحظ ان بولها اصبح عكر وقلوي 

  ًمنع العشب عنها لعّدة ساعات فبلحظ ان بولها اصبح حامضً صاف 

  كّرر التجربة عّدة مرات على الفرس بإعتباره حٌوان معتشب ووصل الى نفس النتابج ،ومنه

إستنتج ان كّل الكابنات المعتشبة اذا ما فرؼت بطونها ،تؽّذت من المدّخرات الموجودة فً 

وعلٌه هذه التجربة دلٌل على امكانٌة . أحشابها ومن هنا تملك خصابص الكابنات البلحمة

الحظ ٌا صدٌقً أّنه قام *** . تجاوز العوابق فً تطبٌق المنهج التجرٌبً على المادة الحٌة

 .ب المبلحظة ، فرضٌة ، تجربة ثّم توّصل الى قانون وهً خطوات المنهج التجرٌبً

 هو اآلخر طبَّق المنهج العلمً على المادة الحٌة وذلك بدراسته للنشوء العفوي لوٌس باستر   

للجراثٌم حٌث كان شابعا عند أرٌسطو أّن المواد العضوٌة تتعفن من تلقاء ذاتها وذلك بتدخل 
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األرواح الشرٌرة، لكن لوٌس باستر رفض هذه الفرضٌة، وإفترض أن التعفن سببه خارجً ولٌس 

  :ذاتً، فخاض فً التجرٌب حٌث قام بـ 

  ،جاء بأنبوبٌن، ووضع فً كل واحد منهما قطعة لحم بحٌث، األنبوب األول محكم الؽلق

 .أما الثانً مفتوح أي مع إتصال بالهواء 

  الحظ أّن األنبوب الثانً المفتوح قد تعفّن نظراً لدخول الهواء المحمول بالبكتٌرٌا أما

 .األنبوب الثانً لم ٌتعفّن 

فوصل الى قانون وهو أن كل مادة عضوٌة تتعفن بدخول البكتٌرٌا لها ، وعلٌه ، فإن تجربة باستر 

 .   كذلك هً دلٌل على امكانٌة دراسة المادة الحٌة دراسة علمٌة 

    المادة الحٌة تتكّون من نفس العناصر التً تتكون منها المادة الجامدة ومنه من الممكن تطبٌق 

   ،  o2 / co2 /H2 مثلالمنهج التجرٌبً علٌها ، فكلّها تسول إلى عناصر كٌمٌابٌة وفٌزٌابٌة 

 ...  التنفس ، الهضم ، الرسٌة كوكذلك تقوم بوظابؾ فٌزٌابٌة وكٌمٌابٌة 

 :حل المشكلة

ال ٌمكن تطبٌق المنهج التجرٌبً على المادة >>وفً ختام هذا المقال نستنتج أن األطروحة القابلة 

أطروحة خاطبة ، فالعوابق التً وقفت ضد الدراسة العلمٌة للمادة الحٌة لم تكن نفً << الحٌة

لعلمتٌها بل كانت دافع لها نحو الدقة واإلبداع ، فالبٌولوجٌا علم حدٌث العهد بالدراسات العلمٌة 

 .مما جعلها تتجاوز كّل تلك العوابق الّتً تواجهها
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التطاقة الجقنٌة لمقالة اشكالٌة ثطتٌق المنهج 

الججزًتٍ على الظاهزة الدٌة 

  كتبُت المقالة بمنهجٌة االستقصاء بالرفع ، ألن المطلوب تفنٌد األطروحة. 

  : طرح المشكلة

 ) عرض األطروحة الصاببة ==<تعرٌؾ البٌولوجٌا -  تعرٌؾ المنهج التجرٌبً ==<تمهٌد 

 .  السسال ==<عرض األطروحة الخاطبة ==< (ٌمكن تطبٌق المنهج على المادة الحٌة

 :محاولة حل المشكلة 

 ارٌسطو ، كوفًٌ و بونوؾ  : الفبلسفة المناصرٌن – عرض منطق االطروحة

  (عوابق دراسة المادة الحٌة دراسة علمٌة  )دافعناعن هذه األطروحة بأربع حجج 

إن سابر أجزاء " كوفًٌ  مقولة ==<الوحدة العضوٌة اي ال ٌمكن فصل جزء عن االخر  .1

الجسم الحً مرتبطة فٌم بٌنها فهً ال تستطٌع الحركة إال بقدر ما تتحرك كلها معا 

 مقولة ==<" والرؼبة فً فصل جزء عن الكتلة معناها نقله إلى نظام الذوات المٌتة

لٌس من التناقض القول أن البٌولوجٌا التحلٌلٌة تقضً عملٌا على موضوع "  بونوؾ

 .مثال فصل العٌن عن جسم االنسان ودراستها فً المخبر  ==<" دراستها 

العفوٌة التً تتمٌز بها الكابنات الحٌة ومنه تكرار التجربة الواحدة ال ٌسدي إلى نفس  .2

ٌّرة==<النتابج   . مثال الحقن المتتالً لفأر وردود أفعاله المتؽ

مثال ==<إستحالة تعمٌم النتابج بسبب الفردٌة البٌولوجٌة أي لكل فرد خصابص ٌنفرد بها  .3

 )دراسة عٌن إنسان واحدة ال ٌعنً ان جمٌع عٌون الكابنات الحٌة لها نفس الخصابص 

  (D:شؽل ماتجّمعش 

"  مقولة هرقلٌطس ==<استحالة تصنٌؾ الظواهرالحٌة بسبب الفردٌة البٌولوجٌة دابما  .4

 "اّنك ال تستطٌع ان تنزل الى النهر مرتٌن 

 : انا ارى ان هذه االطروحة خاطبة النه إبطال األطروحة بحجج شخصٌة

  مثال العملٌات الجراحٌة باللٌزر للعٌن ==<تّم تجاوز هذه العوابق بفضل تطور العلم  

  الخ .. تطور العلوم البٌولوجٌة من خبلل الهندسة الوراثٌة 

 ال ٌمكن قبول هذه االطروحة، واالطروحة الصاببة هً اّنه من الممكن نقد أنصار األطروحة

 دراسة المادة الحٌة دراسة تجرٌبٌة 
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  (الرّد على عوابق تطبٌق المنهج التجرٌٌبً على المادة الحٌة  )الحجج 

 مثل المادة الجامدة وبالتالً لمبدأ الحتمٌةكلود بٌرنارد أّكد أّن المادة الحٌة تخضع  .1

ا  ًٌ  تجربة كلود بٌرنارد حول األرانب وتطبٌقه للمنهج ==<ٌمكن دراستها علم

 التجرٌبً

 تجربة لوٌس باستر وتطبٌقه للمنهج التجرٌبً  .2

المادة الجامدة تتكّون من عناصر فٌزٌابٌة وكٌمٌابٌة وكذلك المادة الحٌة ، ومنه ٌمكن  .3

 دراستها علمٌا مثلها مثل المادة الجامدة 

  :حل المشكلة 

هً أطروحة << ال ٌمكن تطبٌق المنهج التجرٌبً على المادة الحٌة>>األطروحة القابلة 

 .خاطبة فالبٌولوجٌا تمّكنت من تجاوز كل تلك العوابق بفضل تطور العلم
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 مقالة الشعور ةـالـ أنا والغٌز 

  

 ؟هل معرفة ذاتً لذاتها تتوقّؾ على الوعً أم على وجود الؽٌر 

  

 :  طرح المشكلة

   إّن التعاٌٌش االجتماعً ٌقتضً بالضرورة تشكٌل مجموعة من العبلقات بٌن االفراد ، تأِثٌرا 

وتأُثرا ، تنافًرا وانجذاًبا بحٌث ٌسعى كل فرد الى اثبات ذاته والتعبٌر عنها ونقصد بالذات هً أن 

ٌشعر الفرد أن لدٌه ذات خاصة تختلؾ عن سواها وهً تتكون من اجزاء ٌجمعها احساس الفرد 

ومن هنا ظهر نزاع فكري بٌن الفبلسفة والمفكرٌن حول هذا الموضوع حٌث انقسموا الى بالهوٌة 

 ان  بٌنما الفرٌق الثانً ٌرى معرفة الذات متوقفة على وعٌها بذاتهافرٌقٌن فرٌق اول ٌرى ان

 ففً ظل هذا النزاع الفكري نطرح السسال التالًمعرفة الذات متوقفة على المؽاٌرة و التناقض 

 هل معرفة الذات تتوقؾ على معرفة الؽٌر ؟

  :محاولة حل المشكلة

 ان معرفة الذات متوقؾ على وعً الذات سقراط ودٌكارت امثال    ٌرى أنصار الموقؾ األّول

 :استدلوا بالحجج والبراهٌن التالٌة وقدبذاتها 

   الوعً مٌزة جوهرٌة فً الذات وهو االساس الذي تتوقؾ علٌه معرفة الذات لذاتها واي ؼٌاب 

 ذهاب الطالب للثانوٌة او مطالعته على سبٌل المثالللشعور او الوعً ٌعتبر ؼٌاب للذات فنأخذ 

لكتاب ما فبل ٌمكن ألحد أن ٌنكر أنه ال ٌعرؾ وال ٌعً بما ٌفعل وبما ٌقوم به، فهو ٌعً لماذا ٌقرأ 

الكتاب، وٌعً اي كتاب ٌقرأ، فالوعً هو الذي ٌعبِّرعن حقٌقة الذات وهو المرجع األساسً لها 

 هنا دٌكارت "أنا افكر اذا انا موجود " فً مقولته الشهٌرة دٌكارت وهذه الحقٌقة التً توَصل إلٌها 

ٌبٌن لنا ان النفس البشرٌة ال تنقطع عن التفكٌر إالّ اذا انقطع وجودها ، فالشعور هو الذي به أعلم 

 .أّننً موجود وان الؽٌر موجود وان العالم موجود

وؼٌرها ..  ٌقوم به الفرد مع ذاته ، مثل الشعور بالخوؾ أو الفرح نشاط فردي   معرفة الذات هو 

ٌُعَرؾ،  ٌَعرؾ وال  ، ماهٌة إال حاالت خاصة بالفرد، ٌدركها الفرد بذاته ال بتأثٌر ؼٌره فالشعور 

" مقولته ٌسكد على أن معرفة الذات تتوقؾ على الوعً بذاتها من خبلل سقراط وهذا ما جعل 

 . وهنا سقراط ٌنفً لنا وجود أي تأثٌر للؽٌر على الذات"اعرؾ نفسك بنفسك 

   بما أن ذاتنا هً ذات مفكرة ، ٌعنً وجود الؽٌر مشكوك فً ذاته، فالؽٌر ال دخل له فً معرفة 

الذات، ألن الذات تفكر وتقوم بنشاط ذهنً وهً معرفة فردٌة ال دخل لآلخر فٌها ألن التمٌٌز بٌن 
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األشٌاء وفصلها عن الذات قدرة عقلٌة ال حسٌة، ذلك انه لو افترضنا أن الؽٌر هو مصدر معرفتً 

ألصبحت هذه معرفة نسبٌة لكن عندما ارتبطت بنشاط العقل أصبحت ٌقٌنٌة كالمفاهٌم الرٌاضٌة 

مثبل ، ومنه فالذات تتعرؾ على العالم وعلى الؽٌر بالعقل ، وهذا ما ٌنفً دور الؽٌر فً معرفة 

 .الذات لذاتها

 معرفة الذات تتوقؾ على لقد وفق أصحاب هذا الطرح فً عرضهم، خاصة وأنهم بٌنوا لنا أن

 الوعً بذاتً قد لكن ما ٌعاب علٌهم أن بالؽو كثٌرا فً تمجٌد موقفهم هذا ، وذلك ألنالوعً، 

ٌكون مجرد تأمل مٌتافٌزٌقً ٌعبر عن أوهام وكذب وؼرور ، ال ٌعبر عن حقٌقة الذات ، فلو كان 

ٌِّم نفسه بنفسه ، لوجدنا أنه ٌعطً كل االٌجابٌات لشخصٌته ، وهذا ما ٌجعل الذات تقع  اإلنسان ٌق

ال ٌجتهد ، وال ٌطالع ، وال ٌنجز تمارٌنه وواجباته وؼٌر مهتم فمثبل تلمٌذ فً المدرسة فً الوهم، 

لكن عندما ٌقٌمه الؽٌر ... بالدراسة ، فعندما ٌأتً لٌقٌم ذاته فسٌقول أنا اجتهدت وأنا سأنجح 

فسٌقول الحقٌقة وهً أن هذا التلمٌذ لم ٌجتهد إذا لن ٌنجح ، ومنه ٌجب أن نقٌم  (األستاذ مثبل)

الذات التً تسنبط ذاتها كالعٌن التً ترٌد أن " اوؼست كونط الذات من الؽٌر ونجد فً ذلك قول 

  ."ترى نفسها بنفسها 

أن أرٌسطو ، كانط وهٌؽل  وهم أنصار النزعة اإلجتماعٌة أمثال    ٌرى أنصار الموقؾ الثانً

 :، وقد إستدلوا بالحجج والبراهٌن التالٌةمعرفة الذات تتوقؾ على وجود الؽٌر 

   الؽٌر أحد مكونات الوجود واألنا جزء من هذا الوجود مم ٌعنً أن الؽٌر ٌشاركنا الوجود، وهذا 

ٌسدي الى تنبٌه الذات لتقارن ذاتها باالخر، فكل مقارنة تولّد فكرة ومن خبللها ندرك حقٌقة الؽٌر 

فً القسم ، فعندما أقارن نفسً مع تلمٌذ اخر ، ٌجعلنً فمثبل المنافسة بٌن التبلمٌذ وحقٌقة الذات ، 

كل هذا ٌجعل ذاتً تعرؾ نقاط ضعفها .." وأعلى منً فً تلك .. هو احسن منً فً كذا "أقول 

 ٌوجد شخص كرٌم وأنا بخٌل ، هنا أنا سأحاول أو مثبلوقوتها فتحاول الذات التؽٌٌر الى األفضل، 

ان أكون كرٌم مثله ، هنا انا عرفت نفسً عن طرٌق اآلخر ، ومنه لوال صفات الؽٌر لما نستطٌع 

معرفة ذاتنا، وذلك ألن الذات ال ٌمكن أن تشاهد ذاتها بذاتها وال ٌمكنها أن تكون المبلِحظ 

 هنا ٌسكد سارتر أن "وجود اآلخر شرط وجودي " المنوال قول سارتر والُمبلَحظ، ونجد فً هذا 

األنا عاجز عن معرفة قٌمته بنفسه لهذا فهو بحاجة إلى الؽٌر، وعندما أحسُّ أنً مختلؾ عن 

 .ؼٌري هنا أنا أعً ذاتً

 ، مثبل الخجل   ٌسكد لنا سارتر أن الشعور ال ٌمكن أن ٌتولد عن التأمل وإنما بتدخل الؽٌر ، 

فالخجل هو شعور ال ٌتحقق إال بوجود الؽٌر ، فالخجل ٌكون أمام الؽٌر ، فمثبل لو افترضنا أن 

ٌّر ثٌابه فً ؼرفته بمفرده فتراه ال ٌشعر بشٌا ، أما عند وجود الؽٌر داخل  هناك شخص ما ٌؽ

الؽرفة فإنه ٌخجل من ذلك ، ومنه هذا الشخص ٌتعّرؾ على نفسه كما ٌراها الؽٌر ، وكذلك 

الخوؾ ، فالخوؾ هو شعور ٌزرعه االخر فً ذاتً، ومنه فمعرفة الذات مشروطة بمعرفة الؽٌر 

 ".إنً فً حاجة الى وساطة الؽٌر ألكون ما أنا علٌه " ، ٌقول سارتر ووجوده
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    ما دام األنا ٌعٌش فً عبلقة مع الؽٌر أكثر ما ٌعٌش فً فردٌته الخاصة ، فإن اآلخر ضروري 

لوجود الذات ، ومن المستحٌل لئلنسان أن ٌتعرؾ على نفسه إالّ من خبلل إندماجه داخل المجتمع 

...  نحن نتعرؾ على االنانً عند تعامله مع ؼٌره ، وكذلك الكرٌم ، والعنٌدفمثبلواحتكاكه بالؽٌر، 

ولو عاش الفرد منعزال لما علم عن نفسه شٌا ، وهذا ماٌسكد دور اآلخر والؽٌر فً معرفتنا 

 . لذاتنا

 فً جدلٌته هٌؽل   إن الذات مرتبطة بالؽٌر وهذا من خبلل عبلقة التناقص ، وهذا ما وضحه لنا 

والعبد .. ، حٌث السٌد ٌمارس سلطته على العبد بإصدار األوامر جدلٌة السٌد والعبدالشهٌرة وهً 

ٌمارس سلطته بتنفٌذ هذه االوامر ، لكن مع مرور الوقت سوؾ ٌصبح متكاسبل فً طاعة سٌده ، 

والسٌد ٌضعؾ فً القاء االوامر ، هنا السٌد ٌصبح ٌدرك مكانة هذا العبد ، ومنه فً وجود 

الصراع والجدل ٌصبح السٌد عبدا والعبد سٌدا وهذا من معرفة كل احد لذاته، ومنه قٌمة الذات 

تكمل فً الصراع والجدل بٌن الذات واالخر واذا استطاعت الذات التؽلب على االخر هنا تصبح 

 .الـ أنا تعرؾ ذاتها 

،  اهمٌة الؽٌر فً معرفة الذات وفق اصحاب هذا الطرح فً عرضهم خاصة وانهم بٌنوا لنا لقد

 وذلك ألن الؽٌر ال ٌدرك إال المظاهر ماٌعاب علٌهم انهم بالؽوا كثٌرا فً تمجٌد موقفهم هذا لكن

الخارجٌة التً ال تعكس حقٌقة الذات ، فهو ال ٌتطلع لئلنفعاالت التً بداخلنا من مٌول ورؼبات 

 الذي ٌصطنع الخجل عند رسٌته للؽٌر ، أو كالممثل السٌنمابًفهذه المظاهر ٌمكن إصطناعها ... 

كما أن الموقؾ الذي ٌربط األنا . ٌمكن لشخص ما ان ٌبتسم وفً داخله حزن ؼٌر ظاهر علٌه

بالؽٌر وهو موقؾ هٌؽل، هو موقؾ ٌسدي الى الهٌمنه والتناحر وشٌوع قانون الؽاب والذي ٌنّص 

 .على أن القوي ٌأكل الضعٌؾ وهذا ال ٌتناسب مع كرامة االنسان 

 معرفة الذات متوقؾ على وعً الذات بذاتها ، بعد عرضنا للموقفٌن السابقٌن ، األول القابل أن

ٌمكننا الخروج الى الموقؾ التركٌبً  معرفة الذات تتوقؾ على وجود الؽٌر، والثانً القابل ان

وذلك الن إدراك المرء لذاته ال ٌحصل عبلقة ترابط  وهو أن العبلقة بٌن الـ أنا والؽٌر هً التالً

إال فً وجود الوعً والؽٌر معا ، فاإلنسان فً تعامله مع أفراد مجتمعه ٌتصرؾ بوعً ، وكذلك 

ال ٌمكن للفرد أن ٌحكم على أنه خجول مثبل بنفسه ، ألن التأكٌد على ذلك ٌتطلب تجسٌد ذلك أمام 

 .الؽٌر

  :حل المشكلة

الشخصً مرتبط " أنا "  الفرد جزء من الكل وهو المجتمع ، فالـوفً ختام هذا المقال نستنتج أنّ 

 ال ٌحس بقٌمة فرحه إال ضمن المجموعة ، وإن ُبْعد مثبلبالصورة التً ٌكّونها عنه الؽٌر ، فالفرد 

 ، لذا ال ٌمكن تجاوز الؽٌر لكن ضمن المعقول ، أي التفكٌر العزلةاألنا الشخصً عن الؽٌر ٌسبب 

 .فً الذات لكن دون العزلة عن الؽٌر 
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 البطاقة التقنية لوقالة الشعىر بالـ أنا و الغير

  :طرح المشكلة

  ( السسال ==< تلمٌح للمشكلة ==< تعرٌؾ ==<تمهٌد  ) 

: نستعرض موقفٌن :محاولة حل المشكلة  

.(ال دخل للؽٌر)معرفة الذات متوقفة على وعٌها بنفسها : الموقؾ االول  

 . سقراط و دٌكارت الفبلسفة المناصرٌن هم ==<

 :وقد دافعنا على هذا الطرح بـ ثبلث حجج

 مثال الطالب والكتاب وأّنه ٌعً وٌعلم أي كتابا ٌقرأ ولماذا ==<الوعً مٌزة جوهرٌة للذات  (1

 "أنا أفكر إذا أنا موجود "  مقولة دٌكارت ==<ٌقرأه 

 "اعرؾ نفسك بنفسك "  مقولة سقراط ==<معرفة الذات هً نشاط فردي كالخوؾ أوالفرح  (2

 .معرفة الذات نشاط عقلً كالمفاهٌم الرٌاضٌة وال دخل للؽٌر فٌها (3

الوعً بذاتً ٌعبر عن أوهام وكذب ألّنً لو قمت بتقٌٌم نفسً بنفسً سأُعطً كل  :النقد 

الذات التً تستنبط ذاتها "  مقولة كونت ==< مثال تقٌٌم التلمٌذ الكسول لذاته ==<االٌجابٌات لً 

 ".كالعٌن التً ترٌد ان ترى نفسها بنفسها 

 الموقؾ الثانً

 .كانط و هٌؽل: الفبلسفة المناصرٌن هم. معرفة الذات تتوقؾ على وجود الؽٌر 

 :وقد دافعنا على هذا الطرح بـ أربع حجج

الؽٌر أحد مكونات الوجود ، واألنا جزء من هذا الوجود ، مم ٌعنً أن الؽٌر ٌشاركنا الوجود  (1

 مثال المنافسة بٌن التبلمٌذ اي اّن التلمٌذ ٌعرؾ نقاط قوته من منافسه فً ==<

  "وجود اآلخر شرط وجودي " مقولة سارتر ==<القسم

الشعور ٌتولد بوجود الؽٌر كالخجل ، فعندما ٌؽٌر الشخص ثٌابه بمفرده الٌخجل ، لكنه كذلك  (2

 "انً بحاجة الى وساطة الؽٌر ألكون ما أنا علٌه"  مقولة سارتر ==<عند وجود شخص اخر 

 ==<من المستحٌل على االنسان ان ٌتعرؾ على نفسه إالّ من خبلل اندماجه فً المجتمع  (3

 . مثبل نتعرؾ على الكرٌم عند تعامله مع الناس

الذات مرتبطة بالؽٌر من خبلل عبلقة التناقض ، أي قٌمة الذات تكُمل فً الصراع والجدل  (4

 .جدلٌة هٌؽل  ==<بٌن الذات واآلخر 
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الؽٌر ال ٌدرك إالّ المظاهر الخارجٌة التً ال تعكس حقٌقة الذات وهذه المظاهر ٌمكن  : النقد

ٌُمثِّـل أنه سعٌد لكن بداخله حزن ٌخفٌه==<إصطناعها   . مثال الُممثل السٌنمابً ٌمكن أن 

 

 ؾ إدراك الشخص لذاته ٌكون بالوعً والؽٌر ترابطالعبلقة بٌن الـ انا والؽٌر هً عبلقة : التركٌب

 .معا 

 :حل المشكلة

معرفة الذات مرتبطة بالصورة التً ٌكّونها عنه الؽٌر، فالتأكٌد على الشخص انه خجول مثبلً  

 .ٌتطلب تجسٌد ذلك أمام الؽٌر
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مقالة العنف و الجسامذ 

  

 هل العنؾ سلوك سلبً؟ 

 هل من الحكمة مواجهة العنؾ بعنؾ مضاد؟ 

   

 :طرح المشكلة 

   إّن التعاٌش اإلجتماعً ٌقتضً بالضرورة تشكٌل مجموعة من العبلقات بٌن األفراد ، تأثًٌرا 

وتأّثــُرا ، تنافًرا وانجذاًبا ، وأحٌانا ٌنتج عن هذه العبلقات ظاهرة ُتسّمى العنؾ و التً  ال ٌخلو 

منها أي مجتمع من المجتمعات البشرٌة ، ونقصد  بالعنؾ كّل عمل ٌضؽط  به شخص على إرادة 

الؽٌر لسبب أو آلخر ،وهذا العمل ٌستوجب إستعمال القّوة ، ومن آثاره التسلّط على الؽٌروالنٌل 

وقد  ظهر نزاع فكري بٌن ،  (..رعب ، خوؾ ، توّتر  )من حرمة حٌاته الجسدٌة والذهنٌة 

 ٌرى أن الفبلسفة والمفكرٌن حول حقٌقة هذه الظاهرة ،  حٌث إنقسموا  الى فرٌقٌن ، فرٌق أّول

العنؾ ظاهرة إٌجابٌة تجعل الفرد قادًرا على مواجهة المخاطر وهو ضرورة من أجل التؽٌٌر ، 

ٌُجّرد اإلنسان من إنسانٌته ، وفرٌق ثانً ٌرى أنّ  ففً  العنؾ ظاهرة سلبٌة وهو مرض إجتماعً 

 هل العنؾ ظاهرة إٌجابٌة أم سلبٌة ؟ وبعبارة : ظّل هذا الصراع الفكري نطرح السسال التالً

 أخرى هل العنؾ ظاهرة طبٌعٌة أم مرضٌة ؟  

 :محاولة حل المشكلة 

، أّن سقراط ، هرقلٌطس ، هوبز، فروٌد و جون جاك روسوٌرى أنصار الموقؾ األول أمثال    

 وطبٌعٌة لها مبّرراتها ، وهو خٌار البّد منه فً نظرهم ، وأّن العنؾ هو إٌجابٌةالعنؾ ظاهرة 

 :وقد إستدلّوا بالُحجج والبراهٌن التالٌة أساس البناء والبقاء ، 

 أي به ٌولد مجتمعا جدٌدا ، مثال ذلك الثورة التً قام بها  أصل البناءأّكد إنجلز أن العنؾ هو   

ضّد الظلم الذي كان ٌشعر به العامل والتً أّدت إلى هدم المجتمع  (الطبقة السفلى)العمال 

 مجتمع إشتراكً على أساس النظام اإلشتراكً والعدالة بناءالبرجوازي والنظام الراسمالً و 

" جون جاك روسو وهذا ما ٌسّكد أّن العنؾ هو وسٌلة من أجل ؼاٌة سامٌة ، ٌقول . اإلجتماعٌة 

لٌس لنا فقط الحق بل من الواجب أن نثور ، اذا إفتضت الضرورة لذلك ، فهناك نوع من 

وألّن اإلنسان شرٌر بطبعه ٌفهم إالّ بلؽة النار . "األخبلقٌة ٌدعونا إلى حمل السبلح فً أوقات ما 

إن الدولة قابمة على "ماكس فٌبر والحدٌد ، البّد على السلطة أن ال تكون متساهلة كذلك ، ٌقول 

 ".وسٌلة العنؾ المشروع 
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ناتج من مجموعة من العوامل النفسٌة التً تفرضها الرؼبات و عدوانً طبٌعً  مٌل   العنؾ 

ومنه طبٌعة اإلنسان األنانٌة تقتضً إستعمال العنؾ من  (..الهستٌرٌا ، الفوبٌا)األمراض النفسٌة 

أٌروس (نزعة الحٌاة : أجل إثبات الذات ، حٌث أّكد سٌؽموند فروٌد أن الفرد تحكمه نزعتٌن 

AIROS)  ونزعة الموت( تٌناطوسTINATOS)  ، األولى تنزع نحو المحافظة على حٌاة الذات

والثانٌة تنزع نحو إرجاع الحٌاة إلى الُسكون ، وهذا ما ٌفّسر سلوكه العدوانً ألّنه ٌسعى الى 

' الؽٌر'التملّك و فرض السلطة وإلى البقاء وتلبٌة كّل رؼباِته ، لكن ٌجد نفسه خاضعا لقٌد إسمه 

ٌُحدث له كبت و ِحقد على كل من وقؾ ضد رؼباته وهذا ما ' الموت'وآخر إسمه  ، و هذا ما 

أي أّن االنسان هو شرٌر بطبعه " اإلنسان ذبب الخٌه االنسان " توماس هوبز تجّسد فً مقولة 

ٌُطّبق الحٌلة و المكر من اجل فرض وجوده وعلٌه فإّن العنؾ هو مٌل طبٌعً فً كل انسان على  ف

 .وجه األرض 

   الحٌاة التً ٌعٌشها اإلنسان لٌست بالبساطة والسبلمة التً تجعل منه رجبل مسالما فمنذ بدأ 

 أصل العالم ومحّركهاإلنسان حٌاته بدأها بصراع وسٌبقى كذلك ، ومنه فالعنؾ ٌساوي الحٌاة وهو 

العنؾ أصل العالم ومحّركه فبل شٌا ٌأتً من البلّشٌا ، ولكً "  فً مقولته هرقلٌطسكما بٌن لنا 

 هنا "تكون االشٌاء ، البّد من نفً الشٌا وتحطٌمه ، فالقتال هو أبو سابر األشٌاء وملك كل شٌا 

 . شرح واضح اّنه إذا أردنا الحصول على شٌا البد من القتال 

 حٌث اشار أنه اذا كان العنؾ هو المسٌطر فً الطبٌعة فإّنه 'كالكاس'كما نجد نفس الطرح عند 

وكان اإلنسان " البقاء ألقوى " ٌنبؽً أن ٌسٌطرعلى حٌاة االفراد ، وإذا كان قانون الطبٌعة هو

ٌُطّبق هذا القانون على البشر ؟ فمن العدل أن ٌكون كذلك ،  فاللبسة جزًءا من هذا الوجود فلِما ال 

، ألّن ذلك الشبل سوؾ ٌجد نفسه ٌوما  (مرض أو تشّوه  ) تقتل أحد صؽارها إذا ولد بـ عاهة مثبل

ا على مملكة الؽاب ومنه ، مثلما القوي هو  ًٌ ما ؼٌر قادرعلى إصطٌاد الفرٌسة فٌكون له اثًرا سلب

المسٌطر فً الحٌوانات كذلك ٌكون فً المجتمع اإلنسانً وهو ما تجّسد فً العالم بعد الثنابٌة 

أ بالسٌطرة على العالم ألّنها الدولة .م. ، وهو إنفراد الـ و1989القطبٌة ونهاٌة الحرب الباردة 

إن األقوى مادٌا هو الذي ٌفرض حقٌقته "مٌشال فوكو األقوى ، وقرٌبا من هذا الرأي نجد مقولة 

ألن رفض هذه الحقٌقة الكاذبة من طرؾ الضعٌؾ معناه الحكم على ذاته " ولو كانت كاذبة 

 .بالموت والنفً من طرؾ هذا القوي المتسلط 

ٌّنوا لنا     أّن العنؾ ظاهرة إٌجابٌة لقد وفق أصحاب هذا الطرح فً عرضهم ، خاصة و أّنهم ب

لكن ما ٌعاب علٌهم أّنهم بالؽوا كثٌرا وهو ضرورة لتصحٌح الواقع ونقل األوضاع الى طبٌعتها  

العنؾ المبّرر فً حالة الهجوم لٌس إالّ حجة للمجرمٌن فكّل من فً تمجٌد موقفهم هذا وذلك ألن 

 فعلى سبٌل المثالٌستخدم العنؾ ٌسَتـتـِـُر وراء حّجة الدفاع عن النفس وهذه لٌست حّجة معقولة ، 

 نشر الدٌمقراطٌة والقٌم االنسانٌة، وكذلك بحّجةأ تفرض سٌطرتها على دول العالم الثالث .م.الو

 الدفاع عن نفسها وحماٌة بحّجةنجد أن دولة إسرابٌل ترتكب المجازر فً األراضً الفلسطٌنٌة 

ٌّزهُ هللا بالعقل لقانون الحٌوان . أمن مواطنٌها  كما أّنه من ؼٌر الممكن إخضاع اإلنسان الذي م

، فكٌؾ ٌتنازل االنسان عن قٌمة االنسانٌة السامٌة الى مرتبة الحٌوانٌة ، " البقاء لؤلقوى " القابل 
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 ، بل إن "البلعنؾ هو قانون الجنس البشري ، والعنؾ هو قانون البهٌمة " ؼاندي لذلك ٌقول 

ا إالّ من ' فروم'الدراسات التً قام بها األخصابً األمرٌكً  ًٌ أّكدت انه حّتى الحٌوان لٌس عدوان

 . لـ ؼذاءه أو لـ ضمان بقاءه فقط : أجل امرٌن 

أّن العنؾ ظاهرة سلبٌة ماهاتما ؼاندي ، اوؼست كونت  :أمثال  ٌرى أنصار الموقؾ الثانً       

كونها تحّط وتقضً على قٌم اإلنسان ، وتجعلُه ٌتراجع فً إنسانٌته الّنه ال ٌتناسب مع كرامة 

االنسان ،  وٌرون كذلك اّنه ٌزٌد من حدة الصراع وال نصل به الى حلول وهو تعبٌر عن ضعؾ 

ومن ال قوة ، وعلٌه من الحكمة ان نقابل العنؾ بالبلعنؾ والتسامح و لٌس العنؾ بـ عنؾ آخر ، 

 :بٌن الحجج والبراهٌن التً اعتمدوا علٌها نذكر ماٌلً 

ٌّز بها     العنؾ ٌقضً على كل ماهو إنسانً من قٌم ، منطق ، و أخبلق وكل المبادئ التً ٌتم

االنسان ، فهو ٌمحً كل السلوكات الدٌنٌة ، االخبلقٌة و حّتى المنطق والقٌم العقلٌة التً تجعل 

ٌّز بٌن الشّر والخٌر وبٌن الصحٌح والخطأ ، ونأخذ   المجرم ، فالمجرم على سبٌل المثالاالنسان ٌم

ٌّدا أن الجرٌمة  تجده بدون قٌم و ال منطق ، واالخبلق ال تساوي شٌا عنده ، فتجده ٌعً وٌعرؾ ج

ٌّز بٌن الصحٌح  حرام وممنوعة وهً شٌا سلبً ، وألّنه شخص عنٌؾ اي المنطق له فبل ٌم

ٌُصّر على القتل والعنؾ باالضافة الى ذلك فهو ٌسلب االنسان . والخطأ ، تجده بالرؼم من كّل هذا 

 .توازنه وٌجعله فرٌسة للجنون ، وعرضة لبلمراض النفسٌة كالخوؾ والتوتر 

   العنؾ لٌس ظاهرة فطرٌة فً اإلنسان ، إّنما هو ظاهرة له أسباب وعوامل فنجد فً هذا السٌاق 

 اصبح مجرًما المجرَم مثبلً ، ٌسّكد فٌري أّن " المجرم تصنعه الظروفه اإلجتماعٌة " فٌري قول 

ولو كانت ظروفه حسنة لما كان عنًٌفا ، . وعنٌفا إالّ لتدهور ظروفه الخاصة من عابلة و محٌط 

ا الى كبت لدى الفرد لٌعود فً شكل " سٌؽموند فروٌد ٌقول  ًٌ إن الضؽط اإلجتماعً ٌتحّول نفس

 ومنه لمعالجة العنؾ الذي علٌه المجرم البّد من معالجة حالته النفسٌة و معالجة "سلوك عدوانً 

ظروفه االجتماعٌة وتحسٌن معٌشته ، لٌس أن نقتله مثلما ٌفعل هو ، أي ال نقابله بمثل ما ٌقوم به 

، ومنه العنؾ لٌس قدرا محتوما بل هو ظاهرة له اسباب وعوامل ٌمكن القضاء علٌه بالقضاء 

 .على تلك االسباب ، فإذا زال السبب زال المسّبب

   العنؾ ال ٌولد إال العنؾ عاجبلً ام آجبلً ، فلٌس من المنطقً أن ترّد بعنؾ الى عنؾ ألّننا 

سندخل فً دّوامة من العنؾ ، خاصة وأّن الشٌا الذي ٌطلبه االنسان العنٌؾ هو ان ٌجد امامه 

وإن ؼاب المثل العنٌؾ المقابل ، فإّن العنؾ  مقاومة عنٌفة تسمح له من ان ٌظهر فّوته وعضبلته ،

" ع"قتـَل شخص آخر " س" ظاهرة اإلنتقام ، لٌكن مثبل شخص ونأخذ على سبٌل المثالسٌزول ، 

وهكذا .... سٌنتقمون بدورهم " س"، ثّم إّن اهل " س"سٌنتقمون وٌقتلون الشخص " ع"، فإّن أهل 

ومن هنا تظهر . القتل بالقتل لتوقّؾ العنؾ " ع"، ومنه فهً دّوامة من العنؾ ، ولو لم تقابل عابلة

ضرورة التسامح وفعل الخٌر ألّنه رمز للحكمة ، والحكمة مرتبطة بالعقل ، والعقل هو مٌزة 

 " . الشٌا الذي ٌحّرر البشر هو التعاون لٌس العنؾ " برترند راسل اإلنسان ، ٌقول 
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، فطبٌعة االنسان قٌمة البلعنؾ والتسامح   كما انطلق هسالء الفبلسفة فً تبرٌر موقفهم الى ابراز 

مسالمة، وقّوته تكمن فً حكمته ولٌس فً القوة العضلٌة التً ٌعتمد علٌها العنؾ، فالعنؾ تعبٌر 

إن إزدواجٌة األنا " ؼوسدروؾ عن ضعؾ ال عن قّوة وهو وسٌلة للتعارؾ والمعرفة ، ٌقول 

واآلخر تتألؾ فً شكل صراع ، والحكمة من التألٌؾ هو امكانٌة التعارؾ فٌكون التوافق 

لذلك ٌعّد التسامح  . "واالحترام ، والعنؾ ٌهدم هذه العبلقة وٌقطع كّل التواصل بٌن االنا والؽٌر 

أّم الخصال التً تنسجم مع معطٌات العصر كالعولمة ، فهو مصدر الحوار والتعاٌش ، ٌقول 

إننا ابناء من نفس األب ، ومخلوقات من نفس اإلله ، وإّننا " مقالة فً التسامح " فً كتابه فولتر 

كما شّرع اإلسبلم االسالٌب الحوارٌة . "عجٌن من النقابص واألخطاء لنسامح بعضنا البعض 

ادُْع ِإَلٰى : قال هللا تعالى والُسبل اإلقناعٌة لكسب عقول الّناس وقلوبهم بدالً من التعنٌؾ والتجرٌح ، 
كما دعا اإلسبلم أّنُه ٌتوجب على .  َ َ  ِدْلُ    ِ لَّلِ   ِ َ  َ ْ َ  ُ َ ِ  ِي  َ ِّبَ   ِ ْلِ ْ َ ِ  َ اْلَ ْ ِ َ ِ  اْلَ َ َ  ِ 

المسلمٌن أالّ ٌحقدوا على من ٌخالفهم فً الدٌن ألّن اإلختبلؾ هو إرادة هللا ، وهو سمة من سمات 

ََل ِإْكَراَه : لقوله تعالى الحٌاة ، والوسٌلة للجمع بٌن الناس هً عدم االكراه على شٌا من االشٌاء 
 ونبذهم للعنؾ ، أّنهم كانو ٌبٌحون ألهل البلد الذي و من مظاهر التسامح عند المسلمٌن،  ِ   اللِّب  ِ 

ٌفتحونه ان ٌبقوا على دٌنهم وأن ٌحافظوا على ممارسة شعابرهم مع أداء الجزٌة ، ودلٌل ذلك 

العهد الذي قطعه عمر بن الخطاب على نفسه ألهل القدس حٌن أعطاهم االمانة على نفوسهم 

وأموالهم فبل تنقص منها شٌا ، كما أمر بعدم هدم كنابسهم ، وعلٌه البّد على االنسان التخلًّ على 

بعد إنتصار وكذلك . فكرة الصراع والحرب الّن مواجهة العنؾ بالعنؾ تسّدي الى عنؾ أشّد 

الرسول صلى هللا علٌه وسلّم على المشركٌن وبعد الفوز الساحق على كفّار مّكة ، وعند عودته 

الى فتحها منتصًرا بجٌش ال ٌقّل عن عشرة آالؾ شخص ، الكّل كان ٌثفّكر فً كٌفٌة إنتقام 

 فاجأ الجمٌع الرسول صلى هللا علٌه وسلّمالرسول للمشركٌن الذٌن آذوه وأخرجوه من مكـّة ، لكن 

 ، وهذا تأكٌد على أّن الشخص القوي هو "إذهبوا أنتم الُطلقاء "، فقّرر العفو عنهم بقوله الشهٌر 

 .الشخص المتسامح ولٌس العنٌؾ 

ٌّنوا لنا ٌّة    لقد وفق أصحاب هذا الطرح فً عرضهم هذا خاصة و أنهم ب  أّن العنؾ ظاهرة سلب

وهو ٌعّبر عن ضعؾ ال عن قوة ، وأّن على البشرٌة نشر ثقافة البلعنؾ والتسامح ألّنه تعبٌر عن 

 العنؾ ٌعاب علٌهم أّنهم بالؽوا كثٌرا فً تمجٌد موقفهم هذا وذلك ألنّ  لكن ماالحكمة ورزانة العقل 

ظاهرة ال تخلو فً أي مجتمع ، والعنؾ تبّرره األخبلق والجهاد الذي ٌستهدؾ إستبصال الظلم من 

المجتمع مثل عنؾ الفلسطٌنٌٌن ضد الصهاٌنة فهو عنؾ إٌجابً ، وكذلك الكفاح السلمً الجزابري 

ضد المستعمر الفرنسً لم ٌنجح ، وإّنما تحّررت الجزابر إال بالثورة ومقابلة العنؾ بالعنؾ ، فما 

ٌُسترجع إالّ بالقّوة ، أي أّنه من ٌتعّدى علٌنا البّد ان نتعّدى علٌه بمثل ما تعدَّ علٌنا ،  أِخذ بالقوة ال 

ٌّدته الكتب السماوٌة وٌسّمى قانون العٌن ،   عمًدا ، اذ البّد من إقامة كالذي ٌقتلوهذا القانون أ

قال القصاص علٌه ولٌس أن نواجه القاتل بالتسامح ألّنه سٌكون تشجٌعا لنشر القتل فً المجتمع ، 

، وعلٌه فالعنؾ ٌقضً على اآلفات اإلجتماعٌة ،  َ َلُ ْ  ِ   اْلِ َ  ِا َ َ  اٌة  َ  ُ  ِل  ااَْلَ  اِ : هللا تعالى 
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ألّن مقابلة المجرم بالعنؾ سٌزرع الخوؾ فً نفوس باقً المجرمٌن مّم ٌجعلهم ٌتركون اإلجرام 

 . ألنهم ٌعرفون ما ٌنتظرهم من جزاء

 وطبٌعٌة لها مبّرراتها إٌجابٌةأن العنؾ ظاهرة بعد عرضنا للموقفٌن السابقٌن ، األّول القابل      

 كونها سلبٌة العنؾ ظاهرة والثانً القابل أنّ ، وهو خٌار البّد ، وأّن العنؾ هو أساس البناء والبقاء 

تحّط وتقضً على قٌم اإلنسان وهو تعبٌر عن ضعؾ ال عن قوة ، وعلٌه من الحكمة ان نقابل 

ٌُطّبق  :ٌمكننا الخروج بالموقؾ التركٌبً التالً العنؾ بالبلّعنؾ والتسامح ،  اإلنسان العاقل 

العنؾ اإلٌجابً عند الحاجة إلٌه ، والتسامح والبلّعنؾ فً الحاالت التً تقتضً ذلك ، فالعنؾ ال 

ٌُمّثل وسٌلة وحٌدة ، بل إّن وجوده ٌكون فً مرتبة أخٌرة بعد سلسلة من الخٌارات السلمٌة ، كما 

اّن عدم إستعمال العنؾ فً إسترجاع األراضً أو الحقوق المؽتصبة هو بداٌة لضٌاعها ، 

ا على اإلنسان الذي ٌواجه الظلم والتعّدي من طرؾ اآلخر ،  ًٌ فالبلعنؾ والتسامح لٌس أمًرا حتم

 .مثلما ٌجري فً سلوك الصهاٌنة ضّد الفلسطٌنٌٌن

  :حّل المشكلة 

األسالٌب عند اإلنسان متنّوعة وكثٌرة إلثبات ذاته ووجوده    وفً ختام هذا المقال نستخلص أّن 

أمام اآلخرٌن ، ولهذا فِمن الخطأ أن ٌلجأ اإلنسان دابًما إلى العنؾ ، ألن ذلك دلٌٌل على البلّعقبلنٌة 

والبلّمباالة تجاه كرامة اإلنسان ، ومشروعٌة العنؾ ال تتأّكد إالّ اذا كان المقصود من إستخدامه 

هو استعادة الحقوق أو رّد الظلم ، وأًٌضا عندما ٌكون الطرٌق مسدوًدا أمام جمٌع الخٌارات 

نقوم بالحرب من "  ماوتسً تونػٌقول . السلمٌة ، فتكون مبّرراته حٌنها مبّررات دفاعٌة لٌس إالّ 

 " .اجل السلم ، ال الحرب من أجل الحرب
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التطاقة الجقنٌة لمقالة العنف والجسامذ 

، و ثانً ٌقول أّن العنؾ إٌجابٌة حٌث نعرض رأٌٌن ، رأي أول ٌقول اّن العنؾ ظاهرة جدلٌةهً مقالة 

  ٌمكنا الوصول الى حلول لمشاكلناالتسامح، وبالبلعنؾ وسلبٌةظاهرة 

  :طرح المشكلة

 .التساسل< ==ابراز الجدل حول العنؾ < ==تعرٌؾ العنؾ < ==تمهٌد 

  :محاولة حّل المشكلة

  العنؾ ظاهرة إٌجابٌة:الرأي األول

 . هرقلٌطس، هوبز، فروٌد وجون جاك روسو:الفبلسفة االنصار هم

 : الحجج التً استدلّوا علٌها، أربعة

 مثال ==<العنؾ هو أصل البناء ، أي بالعنؾ نبنً مجتمعات ٌسود فٌها العدل والمساواة  (1

لٌس لنا فقط الحق بل من " جون جاك روسو مقولة ==<ثورة العمال ضّد البورجوازٌٌن 

الواجب أن نثور ، اذا إقتضت الضرورة لذلك ، فهناك نوع من األخبلقٌة ٌدعونا إلى حمل 

إن الدولة قابمة على وسٌلة العنؾ " ماكس فٌبرمقولة ==< . "السبلح فً أوقات ما 

 ".المشروع 

 االنسان ٌهدؾ للهٌمنة وتحقٌق رؼباته، ==<العنؾ مٌل عدوانً طبٌعً فً اإلنسان  (2

ٌُحدُث له حقد وكراهٌة  اإلنسان ذبب " توماس هوبز مقولة ==<وكلّما ٌقؾ أحد أمام هدفه 

 ".الخٌه االنسان 

العنؾ أصل العالم " هرقلٌطس مقولة ==<إذا أردنا الحصول على شٌا البد من القتال  (3

ومحّركه فبل شٌا ٌأتً من البلّشٌا ، ولكً تكون االشٌاء ، البّد من نفً الشٌا وتحطٌمه 

 ".، فالقتال هو أبو سابر األشٌاء وملك كل شٌا 

 مثال ==< مثال اللبسة ==<" البقاء ألقوى" الحٌاة البشرٌة خاضعة لقانون الحٌوانات (4

إن األقوى مادٌا هو الذي " مٌشال فوكو مقولة ==<أ بالعالم ألّنها األقوى .م.إنفراد الو

 ".ٌفرض حقٌقته ولو كانت كاذبة 

 ==<مثال دولة إسرابٌل ==< أ .م. مثال الو==< العنؾ حّجة ؼٌر معقولة للمجرمٌن :النقد

 ".البلعنؾ هو قانون الجنس البشري ، والعنؾ هو قانون البهٌمة " ؼاندي مقولة 

 العنؾ ظاهرة سلبٌة، البلّعنؾ والتسامح البدٌل الدابم للعنؾ :الرأي الثانً

 .ماهاتما ؼاندي ، اوؼست كونت  :الفبلسفة األنصار
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 : حججهم، أربعة

  مثال المجرم ==<العنؾ ٌقضً على كل ماهو إنسانً من قٌم وأخبلق  (1

" فٌري مقولة ==<مثال المجرم ==< العنؾ لٌس ظاهرة طبٌعٌة بل له أسباب وعوامل  (2

"  مقولة سٌؽموند فروٌد ==< مثال المجرم ==<" المجرم تصنعه الظروفه اإلجتماعٌة 

ا الى كبت لدى الفرد لٌعود فً شكل سلوك عدوانً  ًٌ " إن الضؽط اإلجتماعً ٌتحّول نفس

  لمعالجة العنؾ الذي علٌه المجرم ٌكفً معالجة تلك العوامل واالسباب==<

برترند  مقولة ==< مثال اإلنتقام ==<الرّد على العنؾ بعنؾ ٌدخلنا فً دّوامة من العنؾ  (3

 " .الشٌا الذي ٌحّرر البشر هو التعاون لٌس العنؾ " راسل 

 : إبراز قٌمة االعنؾ والتسامح، من خبلل (4

إن إزدواجٌة " ؼوسدروؾ  مقولة ==< قّوة اإلنسان فً حكمته ولٌس فً قّوته العضلٌة –

األنا واآلخر تتألؾ فً شكل صراع ، والحكمة من التألٌؾ هو امكانٌة التعارؾ فٌكون 

" التوافق واالحترام ، والعنؾ ٌهدم هذه العبلقة وٌقطع كّل التواصل بٌن االنا والؽٌر

إننا ابناء من نفس األب ، ومخلوقات من نفس اإلله ، وإّننا عجٌن من "  فولترمقولة==<

 ."النقابص واألخطاء لنسامح بعضنا البعض 

ادُْع ِإَلٰى َ ِ  ِي  َ ِّبَ   ِ ْلِ ْ َ ِ  :  ، قال هللا تعالى شّرع هللا الحوار بدالً من التجرٌح والعنؾ–
 قال  أراد هللا أن ٌكون االختبلؾ بٌن الناس،==<  َ َ  ِدْلُ    ِ لَّلِ   ِ َ  َ ْ َ  ُ َ اْلَ ْ ِ َ ِ  اْلَ َ َ  ِ 

  ََل ِإْكَراَه ِ   اللِّب  ِ : هللا تعالى

 مثال تسامح الرسول صلى هللا علٌه ==<مثال تسامح المسلمٌن مع ؼٌر المسلمٌن  –

 ".إذهبوا أنتم الطلقاء " وسلم مع أهل مّكة الذٌن طردوه وآذوه 

 مثال فلسطٌن ==<العنؾ وسٌلة إلستبصال الظلم فمن أخذ بالقوة ال ٌسترجع إالّ بالقوة  :النقد

َ َلُ ْ  ِ   :  قال هللا تعالى  مثال تشرٌع القصاص للقاتل ،==< مثال الثورة الجزابرٌة ==<
اْلِ َ  ِا َ َ  اٌة  َ  ُ  ِل  ااَْلَ  ِا 

ٌُطّبق العنؾ اإلٌجابً عند الحاجة إلٌه ، والتسامح والبلّعنؾ فً الحاالت  :التركٌب اإلنسان العاقل 

 مثال ==<التً تقتضً ذلك، والعنؾ ٌكون فً مرتبة أخٌرة بعد سلسلة من الخٌارات السلمٌة 

 .فلسطٌن

  :حّل المشكلة

األسالٌب عند اإلنسان متنّوعة وكثٌرة إلثبات ذاته ووجوده أمام اآلخرٌن، ولهذا فِمن الخطأ أن 

نقوم " ماوتسً تونػ مقولة ==<ٌلجأ اإلنسان دابًما إلى العنؾ بل العنؾ ٌكون إالّ فً حالة الدفاع 

 " .بالحرب من اجل السلم ، ال الحرب من أجل الحرب

 حضزي حميدة محمد ًاسين
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