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 االشكالٌة : فً ادراك العالم الخارجً والبحث عن الحقٌقة:

االحساس واالدراك -2  

: رد فعل عضوي واع ناتج عن اثارة العضو الحسً ٌقول بٌرون  : ان االحساسات رموز  االحساس : تحدٌد المفاهٌم ،مدخل  

ٌعرفه الالند  االدراك، ٌعرفه الجرجانً : االحساس ادراك الشئ بإحدى الحواس بٌولوجٌة للقوى الخارجٌة التً تؤثر على العضوٌة

ور وذكرٌات وٌبعد عنها بقدر االمكان طابعها االنفعالً او هو الفعل الذي ٌنظم به الفرد احساساته الحاضرة مباشرة وٌكملها بص

ٌراه بصورة عفوٌة متمٌزا عنه ومعروفا لدٌه فً اآلونة الراهنة ، فاالدراك نوع من البناء الذهنً ٌتذخل الحركً مقابال نفسه بشئ 

 الحاضر بمعطٌاته الحسٌة والماضً بذكرٌاته من حٌث هً ظواهر نفسٌة 

  سفة فً التمٌٌز بٌنهما ، موقؾ ٌقر بوجود اختالؾ وتماٌز بٌنهما وخخر ٌنكر هذا التمٌٌز اختالؾ الفال مسار :

(األسئلة الشبٌهة  

هل ٌمكن التمٌٌز بٌن االحساس واالدراك ؟-  

  ؟ عوامل االدراكٌة ذاتٌة أم موضوعٌة  هل ٌمكن الفصل بٌن االحساس واالدراك

  علم النفس الحدٌث : االحساس متصل باالدراك

طبٌعة هذا االدراكولكنهم اختلفوا حول   

اإلدراك ٌتوقؾ على الحس : العقل + العوامل الذاتٌة لالدراك 

عامل الخبرة.-عامل االنتباه، الرؼبة ، االهتمام.:فاعلٌة الّذات  

الحالة الصحٌة للذات المدركة، سالمة العقل و الحواس.-  

العوامل الثقافٌة و االجتماعٌة و العقائدٌة.-  

ٌقول بركلً: )إدراك  ٌتناثر اإلدراك بالمٌول و النزعات

تجربة و الخبرة فً توجٌه المسافات حكم عقلً ٌستند إلى ال

، وٌقول"ان وجود الموجود هو ان ٌدرك"اإلدراك  

 نقد: الٌمكن انكار العوامل الموضوعٌة 

ٌتوقؾ اإلدراك على العوامل  العوامل الموضوعٌة لالدراك :

 ػ الخارجٌة التً تفرض قوانٌنها علٌنا،الموضوعٌة و الصٌ
عوامل تنظٌم المجال اإلدراكً: الّشكل و األرضٌة و فكرة 

عامل االتصال، اإلؼالق ، ، عامل التقارب، التشابه-البروز.

الجزء :) ٌقول ؼٌوم "، بول غٌوم ، كوفكا ،كوهلر ،  الّشمولٌة

 فً الكل شًء خخر ؼٌر هذا الجزء منعزال أو فً كل خخر

ٌقول أٌضا" ان االحساس الخالص من خلق السٌكولوجٌٌن 

 النظري ولٌس ظاهرة واقعٌة "

 

  علم النفس التقلٌدي : االحساس واالدراك منفصلٌن 

 فمنهم من ركز على االحساس واآلخر على االدراك )العقل(

، على اساس ان الحواس : دٌكارت وخالن النزعة الذهنٌة 

: أننً أدرك تخدعنا ، وٌقولخادعة ٌقول دٌكارت :الحواس 

بمحض ما فً ذهنً من قوة الحكم ما كنت أحس أنً 

 ماأراه بعٌنً

وٌقول  دٌكارت: العقل وحده هو الملكة التً نثق بها

خالن: أن الحواس ؼٌر موثوقة الن معطٌاتها ناقصة، و 

وٌقول : الشًء  العقل ٌسهر على تصحٌحها و تعدٌله

ٌعقل وال ٌحس" أمثلة المكعب ٌدرك وال ٌحس ، تبدو 

الشمس صؽٌرة للعٌن فً حٌن انها تمثل أضعاؾ حجم 

 االرض 

 نقد:للحواس دور فً عملٌة االدراك

جون لوك ، دافٌد هٌوم ، ج س مل:  النزعة الحسٌة  

ٌقول دافٌد هٌوم "ان علمنا بأنفسنا وعقولنا ٌصلنا عن 

ما العقل االمجرد اثر من اثار العادة"طرٌق الحواس و  

جون لوك" الٌوجد شئ فً العقل ،مالم ٌكن موجود فً 

التجربة " ج س مل " ان البرهان الوحٌد على ان الشئ 

مرئً هو ان الناس ٌرونه بالفعل والدلٌل الوحٌد هو ان 

 ٌسمعونه بالفعل ،وهكدا فً سائر التجربة عندنا"

   ة لها بالواقع وجود بعض المفاهٌم الصلنقد: 
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 : ٌرى الظواهرٌون أن اإلدراك ٌتجلى فً التأثٌر المتبادل بٌن الذات المدركة و الموضوع المدرك.
 اإلدراك فعل راقً ٌربط اإلنسان كذات واعٌة بمحٌط منظم وفق قوانٌن معقدة -

لً ولؽٌري كما ٌبدو من الخارج ومن هنا فان رابطة باطنٌة مورٌس مٌرلوبونتً " االدراك الذي أعٌشه كجسم ظواهري 

 تدفعنً الى ادراك الؽٌر دائما بوصفه تتمة للجملة 

ٌقول إ.هسرل "أرى بال انقطاع هذه الطاولة ،سوؾ أخرج وأؼٌر مكانً وٌبقى عندي بال إنقطاع شعور بالوجود الحسً 

 فتئ ٌتنوع أنه مجموعة من االدراكات المتؽٌرة " لطاولة واحدة هً فً ذاتها لم تتؽٌر وأن ادراكً لها ما

الذي توسط بٌن الحس والعقل بقوله"اننا نجهل ماهٌة االشٌاء وحقٌقتها المستقلة عن ادراك الحواس جهال تاما  كانطوموقؾ 

أن ٌشترك فٌها  ، اننا ال ندرك من األشٌاء إال كٌفٌة إدراكاتنا لها، ولما كانت تلك الكٌفٌة خاصة بنا لم ٌكن من الضروري

 كل الكائنات ، ولو أنها بال رٌب عامة بٌن البشر جمٌعا "

 

 

اللغة والفكر -2  

مفهوم اللؽة ٌعرفها الالند بأنها "كل جملة من االشارات ٌمكن ان تكون وسٌلة لالتصال "ٌقول محمود ٌعقوبً " الفكر جملة مدخل : 

بقوله" اللؽة هً ماٌعبر به كل قوم عن أؼراضهم"التصورات والمدركات العقلٌة " ٌعرؾ الجرجانً اللؽة   

عالقة اللؽة بالفكر المسار :   

هل العالقة بٌن الدال والمدلول  هل تشكل اللؽة عائقا أمام الفكر؟ هل العالقة بٌن اللؽة والفكر انفصالٌة أم اتصالٌة ؟األسئلة الشبٌهة: 

 اتصال أم انفصال 

كر متصلة االتجاه األحادي : عالفة اللغة بالف  

هناك صلة وثٌقة بٌن اللغة والفكر مثال بعض المصابٌن -

ٌفقدون معنى الزمان والمكان بالحبسة   

الطفل ٌكتسب اللغة وٌتعلم فً آن واحد -  

نظرٌة التكوٌن التدرٌجً : نشأت اللغة اوال من االشارات 

الطبٌعٌة المقصودة ثم من تقلٌد أصوات الطبٌعة )اعتباطٌة( التً 

الصعب الى السهل واخٌرا من التقلٌد االجتماعً اي  تطورت من

 التواضع واالصطالح 

ٌقول هٌجل " اللغة وعاء الفكر" ٌقول أٌضا " نحن نفكر داخل 

الكلمات " ٌقول بنفٌست "ان الدهن الٌحتوي على أشكال خاوٌة 

"ٌقول دوال كروا" الفكر ٌصنع اللغة وهً تصنعه" ٌقول واطسن 

نفكر بلغتنا" ٌقول مٌرلوبونتً " ان الفكر ال " اننا نتكلم بفكرنا و

 ٌوجد خارج الكلمات " 

 نقد: ولكن قد ٌعجز بعض االدباء عن التعبٌر عن افكارهم 

 االتجاه الثنائً : عالقة اللغة بالفكر منفصلة 

التفكٌر سابق على اللغة مثال :وجود اكثر من لغة للتعبٌر عن -

عن تفكٌر سلٌم من دون لغةالمعنى الواحد وسلوك الصم والبكم ٌنم   

اللغة محدودة مقارنة بالفكر مثال : كثٌرا ماتنبثق الفكرة فً ادهاننا -

 ونبقى نبحث عن العبارة التً تؤدٌها 

نظرٌة الوحً : أسبقٌة الفكر وان "هللا علم آدم االسماء كلها" ابن 

 حزم ،ودو بونالد وان االنسان الٌستطٌع ان ٌبدع لغة 

لغة عاجزة عن مساٌرة دٌمومة الفكر "هنري برغسون " ال  

 قٌل "رب صورة خٌر من ألف كلمة "

 

 نقد: لكن الواقع ٌبٌن ان التفكٌر الٌتم بدون لغة واال ٌصبح فارغا 

التركٌب : هناك تالحم بٌن اللغة والفكر : ٌقول دي سوسور" اللسان نسق من العالمات الممٌزة التً تتوافق مع أفكار هً بدورها 

فلٌس ٌقول أٌضا " ان الرابطة الجامعة بٌن الدال والمدلول تحكمٌة " ٌقول زكً نجٌب محفوظ" الفكرة والعبارة شًء واحد ممٌزة" 

هناك شٌئان :فكر وتعبٌر بل هناك شًء واحد هو العبارة اللفظٌة التً ننطق بها او نكتبها مرتبة أجزاؤها على نحو خاص هذه العبارة 
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قول أٌضا " االنسان ٌفكر باللغة حتى ولو لم ٌنطقها هً الفكر والتعبٌر عنه " ٌ  

 

الشعور والالشعور -3  

مدخل : مفهوم الشعور : الالند" الشعور بمثابة الحدس أو االطالع المباشر دون وسائط على الحٌاة التفسٌة الباطنٌة ، والٌمكن أن 

ٌكون اال مفهوما تقرٌبٌا" اي حدس الذات ألحوالها النفسٌة مفهوم الالشعور : هو جملة الفاعلٌات التً تؤثر فً السلوك دون أن تبلغ 

 ساحة الشعور" 

نظرٌة علمٌة أم فلسفٌة  أم حقٌقة ، ومقالة فً الالشعور هل الالشعور  خرافة المسار : مقالة فً الشعور هل الشعور وهم  

هل كل ماهو نفسً شعوري ؟ مقارنة بٌن الشعور والالشعور ؟الجدل :  

؟ الحٌاة النفسٌة شعورٌة فقط  الحٌاة النفسٌة لٌست شعورٌة فقط  

بل الشعورٌة وهذا ماٌراه علم النفس الحدٌث -  

 الحجج والمسلمات 

استحالة فهم بعض الظواهر النفسٌة عند ردها الى الشعور فقط -

مثل :أحالم الٌقظة ، زالت اللسان وفلتات القلم السوٌة منها 

،وهناك المرضٌة كاألعراض العصبٌة واألمراض النفسٌة 

،الؽٌرة المرضٌة والكبت ،  كالوسواس القهري ،الفوبٌا بأنواعها

أثبت فروٌد ان الالشعورفرضٌة مشروعة بعد ان ظهر التحلٌل 

رافضا طرٌقة بروٌر وبٌرنهام الذٌن اعتمدوا  19النفسً فً القرن 

على التنوٌم المؽناطٌس بعد اثباهم كذلك وجود مستوى خخر فً 

النفس الشعوري وقد كشفت الطرٌقة على الكثٌر من العقد النفسٌة 

دى المرضى اال ان الطرٌقة التً انتهجوها لم تساعد فً العالج ل

،لذلك عمد فروٌد للتحلٌل النفسً التً تقوم على طرٌقة التداعً 

الحر وهً تعبٌر المرٌض عن كل خواطره وان كانت سخٌفة 

،وان ٌكون المرٌض واعٌا والثقة المتابدلة ،كما فسر فروٌد 

، النسٌان بنوعٌه الطبٌعً االحالم ومراقبة ردود افعال المرضى 

 والمرضً  

: االقوال الفلسفٌة   

فروٌد" ان فرضٌة الالشعور الزمة ومشروعة ،ولنا ادلة كثٌرة 

 تثبت ذلك "

"اننا نستمد اذن :مفهومنا عن الالشعور من نظرٌة الكبت ،ونعتبر 

المكبوت نموذج لالشعور " ٌستمد االنا طاقته من الهو وقٌوده من 

عقباته من العالم الخارجً " " ان مجرد امكان االنا االعلى و

اعطاء معنى لالعراض العصبٌة بفضل تفسٌر تحلٌلً ٌكون حجة 

 دامؽة على وجود نشاطات نفسٌة الشعورٌة "

 ٌقول واطسن " الشعور خرافة مٌتافٌزٌقٌة "

: ان علم النفس الحدٌث قد عرؾ تطورا خاصة مدرسة النقد

 

والمدرسة الشعورٌة بزعامة دٌكارت  هذا ما تراه النزعة التقلٌدٌة

 وبرؼسون وؼٌرهم 

:المسلمات  

التسلٌم بان النفس تعً جمٌع احوالها وافعالها التً تصدر عنها -

،الحٌاة النفسٌة والشعورٌة متكافئان ،النفس التنقطع عن التفكٌر اال 

 اذا تالشى وجودها والشعور هو صورة للظواهر النفسٌة 

: االقوال الفلسفٌة  

دٌكارت" الشعور والحٌاة النفسٌة مترادفان " ٌقول أٌضا "الشعور 

تعٌه اال الذات التً تعانٌه "كل ماهو نفسً شعوري" التوجد حٌاة ال

 نفسٌة خارج الروح اال الحٌاة الفٌزٌولوجٌة "

ٌقول ستبكال طبٌب نمساوي "ال أؤمن بالالشعور ،لقد خمنت به فً 

مرحلتً االولى لكنً بعد تجاربً التً دامت ثالثٌن سنة وجدت ان 

عور ،وان المرضى ٌخافون كل االفكار المكبوتة انما هً تحت الش

 دائما من رؤٌة الحقبقة"

 ٌقول برؼسون "ٌشكل الشعور جوهر الحٌاة النفسٌة "

ٌقول بالدوٌن "الشعور هو الشًء الذي تفقده روٌدا روٌدا عندما ننتقل 

 من الٌقظة الى النوم"

 اذن الشعور هو االساس الوحٌد لالحوال النفسٌة 

: وجود كثٌر من الحالت التً النعرؾ سببها كالكالم اثناء النوم  النقد

كما ان الالشعور بوصفه مجاال اعمق ال ٌدركه الوعً   
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من االمراض النفسٌة لكن نظرتها  التحلٌل النفسً وعالجها للكثٌر

لالنسان واعتباره كتلة من الؽرائز جعلها عرضة للنقد الذي وجهه 

 رجال الدٌن

باعتبار ان االنسان كائن عاقل وواعً ،فان الحٌاة النفسٌة  تركٌب : 

لدٌه تتأسس على ثنائٌة متكاملة قوامها الشعور والالشعور ،والٌمكن 

ن وسائر الوظائؾ العقلٌة والنفٌة بدون الشعور أن ٌحدث االدراك دو

ٌقول اوؼست كونت "ان الذات التً ترٌد ان تتأمل ذاتها كمثل العٌن 

 التً ترٌد ان ترى نفسها

  

الذاكرة والخٌال :-4  

-مفهوم الذاكرة: ٌعرفها أندري الالند "وظٌفة نفسٌة تتمثل فً اعادة بناء حالة شعورٌة ماضٌة معا للتعرؾ علٌها من حٌث هً كذلك" 

 فالذاكرة تنفذ الى الماصً وتتعلق بحوادث واقعٌة فهً وظٌفة ذهنٌة 

الخٌال )التخٌل( الالند" التخٌل ملكة تركٌب صور واقعٌة وؼٌر موجودة" فالخٌال ٌتوجه نحو المستقبل قد ٌخرج عن الوتقع لدرجة الوهم 

 وهو متحرر من اطر الزمان والمكان وٌضٌؾ الى الماضً فٌتحرر من قٌود الواقع وان استمد منه

: عالقة الذاكرة بالخٌال ؟ هل الذاكرة فٌزٌولوجٌة أو بسٌكولوجٌة)نفسٌة( ؟ لجدلا  

 طبٌعة الذاكرة  التخٌل واالبداع 

 التخٌل ابداع لصور جدٌدة مثل :اختراع الطائرة 

االقوال الفلسفٌة : ٌقول ابن سٌنا "التخٌل قدرة العقل على 

 التصور بالتحلٌل والتركٌب " 

ٌقول جام ماري دول" ان المتخٌل ال ٌمكنه ان ٌكون على 

المستوى المطقً واالبستٌمولوجً سوى نتاج من حٌث هو قدرة 

  على تكوٌن الصور "

االتجاه النفســــــً/ٌتوقف اإلبداع على عوامل نفسٌة تتعلق 

 بقدرات ٌتمٌزون المبدعٌن أن ذلك ٌؤكد ما و ، المبدعة بالذات

بوارٌل رٌنٌه حددها متطورة انفعالٌة و نفسٌة خصائص و ذاتٌة  

R.Boirel ًوالفضول المٌل و االهتمام و الكبٌرة اإلرادة ف 

 ٌطرح المبدع ان ، اإلشكالً الحس و اإلطالع حب و العلمً

 عادٌة ؼٌر نظرة العادٌة األشٌاء الى ٌنظر و ، باستمرار األسئلة

 نٌوتن الفٌزٌائً العالم مثل ، الحل تستدعً إشكالٌة أمامه تطرح

 كما. الدافعة قانون مكتشؾ أرخمٌدس العالم و الجاذبٌة مكتشؾ

 و الواسع التخٌل و الذكاء حدة و الذاكرة بقوة المبدعون ٌتمٌز

الناس من الكثٌر الٌها ٌفتقر صفات هً و ، العمٌق التأمل   

 الى فروٌد.  س النفسانً العالم نظر فً االبداعً السلوك ٌعود

 و المكبوتة الرؼبات تنفجر حٌث ، الالشعورٌة النفسٌة الدوافع

اإلعالء بظاهرة سماها رائعة ابداعٌة صور فً الخفٌة النزوات .  

 اختلؾ الفالسفة حول طبٌعة الذاكرة 

: ترى النظرٌة العضوٌة )المادٌة( ان الذاكرة ذات طبٌعة فٌزٌولوجٌة 

الذاكرة دات اجهزة عضوٌة تخزن فٌها الحوادث على مستوى الدماغ 

وٌعتقد الفرنسً رٌبوزعٌم هذه النظرٌة ان الذكرٌات تنقش على 

الدماغ فهً شبٌهة بالصور التً تبقى فً المخٌلة وتظهر الفعالٌة 

الخارجً ٌنشط العضوٌة فً استرجاعها والسبب فً ذلك ان المنبه 

ذوائر المخ العضوٌة التً تخزن فٌها الذكرٌات فٌحدث التذكر كلما 

 اثٌرما نقش على سطح المخ بكلمة اشارة صورة فٌكون التذكر العفوي 

: ٌقول رٌبو" والخالصة ان الذاكرة وظٌفة عامة ٌقوم بها االقوال 

الجهاز العصبً " ٌقول اٌضا "الذاكرة حادثة بٌولوجٌة بالماهٌة 

 وسٌكولوجٌة بالعرض"

ٌقول جون دوالي " ٌمكن للذكرى ان توجد دون ان تظهر ،ولكن ال 

 ٌمكنها الظهور دون مساعدة الدماغ "

: ان التفسٌر الفٌزٌولوجً للذاكرة ٌقوم على التكرار اال ان الواقع النقد

الشخصً ٌثبت لنا ان هناك ذكرٌات تخزن مرة واحدة وال تتكرر 

ها ومع ذلك الٌمكن نسٌان  

 الذاكرة بسٌكولوجٌة)نفسٌة( 

نجد برؼسون الذي مٌز بٌن ذاكرة رٌبو العادة والذاكرة النفسٌة الحقة 
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برؼسون هنري ٌقول كبٌر انفعال ذو متحمس شخص المبدع  

H.Bergson " االبطال و ، الفروض ٌتخٌلون الذٌن العلماء إن 

 حالة فً ٌبدعون ال الخلقٌة المفاهٌم ٌبدعون الذٌن القدسٌن و

 تتالطم دٌنامٌكً تٌار و حماسً جو فً ٌبدعون بل الدم جمود

األفكــــار فٌه " 

ب- االتجاه االجتماعـــــً /ٌرى فالسفة االجتماع و على رأسهم 

دوركاٌم إمٌل  E.Durckeime اجتماعٌة طبٌعة له االبداع أن ، 

 من المجتمع حاجات على ٌتوقؾ اإلبداع أن ذلك على الدلٌل و

 ، االختراع أم فالحاجة.  ثانٌة جهة من نموه درجة على و ، جهة

 الحلول اختراع الى البعض ٌلجأ المجتمع فً مشكلة تظهر عندما

 المجتمع، حاجات خارج إبداعا نتصور أن ٌمكن ال لذلك ، لها

 و كالسٌارة النقل وسائل اخترعت الىالتنقل بحاجة الناس كان فلما

 عن الدفاع الى بحاجة المجتمع كان لما و ، الطائرة و القطار

 اٌضا المرضى كان لما ،و األسلحة مختلؾ اخترعت نفسه

 ، الطبٌة األجهزة و األدوٌة مختلؾ اخترعت العالج الى بحاجة

 اإلمكانٌات لدٌه توفرت اذا اال شٌئا ٌبتكر أن المبدع ٌستطٌع ال و

 أن الناس باستطاعة ٌكن لم لذلك ، المجتمع ٌوفرها التً المادٌة

 و ذكائهم رؼم الوسطى العصور فً الذرٌة القنبلة ٌصنعوا

 ٌتطلب صنعها ألن األدب و الفلسفة فً برز الذي الواسع خٌالهم

عالٌة تٌكنولوجٌا   

 فً ٌنعدم ٌكاد و ، المتقدمة الدول فً كذلك ٌكثر اإلبداع ان

 و االقتصادٌة المجتمع بحالة مرتبط أنه ٌؤكد مما المتخلفة الدول

 مختلؾ فً المبدع ان دوركاٌم ٌرى ،و الثقافٌة و السٌاسٌة

 هم مثال الفنانٌن فأروع ، للؽٌر ٌبدع بل لنفسه ٌبدع ال المجاالت

 حٌاة فً أثرا ٌتركون و ، الجماهٌر مشاعر ٌثٌرون الذٌن

 الجماعة

 

 افراد لكان اجتماعٌة عوامل الى ٌعود االبداع كان لو/ لنقدا

 أفراد الى بالنسبة العكس و ، مبدعٌن كلهم المتقدم المجتمع

 أن ٌؤكد مما.العكس ٌثبت الواقع أن اال ، المتخلؾ المجتمع

الوظٌفـــــة هذه فً دخل الذاتٌة للعوامل  

 اجتماعٌة و نفسٌة عوامل ولٌد المبدع التخٌل/ التركٌب بعد الحل

 معا

او الخالصة وهً ناتجة عن الدٌمومة التً تتمثل فً الشعور بالزمن 

وهذه الحالة الشعورٌة هً التً تسمح بالتعرؾ على مكونات الذاكرة 

تً تقوم على العادة ،وهدا ماٌمٌزها عن ذاكرة رٌبو اآللٌة ال  

: برؼسون "اننا ال نتذكر اال انفسنا" "الذاكرة ظاهرة االقوال الفلسفٌة 

نفسٌة بالماهٌة وبٌولوجٌة بالعرض" "لوكانت هناك حقا ذكرٌات 

موضوعة فً خالٌا القشرة الذماؼٌة لالحظنا فً الحبسة الحسٌة مثال 

 فقدانا لبعض الكلمات المعٌنة الٌمكن تعرٌضه "

الذاكرة قد تكون فردٌة )ذاتٌة( أو اجتماعٌة فً الوقت ذاته  تركٌب

هالٌفاكس ٌقول " اننً فً اؼلب االحٌان عندما اتذكر فان ؼٌري هو 

الذي ٌدفعنً الى التذكر الن ذاكرته تعتمد على ذاكرتً كما ان 

 ذاكرتً تعتمد على ذاكرته" 

امل ان الذاكرة عملٌة نفسٌة معقدة تتشابك فٌها عوحل المشكلة 

 فٌزٌولوجٌة واخرى نفسٌة واٌضا اجتماعٌة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كل منهما وظٌفة ذهنٌة تتاثر بعوامل ذاتٌة وموضوعٌة  عالقتهما:

 وٌرسمان عالقتنا بذاتنا ومحٌطنا
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  العادة واإلرادة -5

 

 مفهوم العادة : لؽة المزاولة التدرب والممارسة 

ثاتٌة  اصطالحا: قدرة مكتسبة ألداء عمل ما بطرٌقة خلٌة حسب جمٌل صلٌبا  وقد تتدخل االرادة والملكات العقلٌة فٌها ٌقول ارسطو العادة طبٌعة                 

 مفهوم االرادة : لؽة: من الفعل أراد اي شاء وهً ترادؾ مصطلح العزٌمة والرؼبة

الفعل أو الترك وهً االسباب التً ادت الٌها  اصطالحا : القصد الى                 

: اٌجابٌات وسلبٌات العادة، عالقة العادة باالرادة ؟  الجدل  

 العادة اٌجابٌاتها وسلبٌاتها  االرادة ، عالقة العادة باالرادة  

كفعل اٌجابً فً التكٌؾ ، فالشخص الذي ٌرٌد شٌئا ٌدرك تماما الؽاٌة االرادة 

معقول  ، وٌتطلب الجهد واالنتباه وال ٌقوم على التكرار من فعله ألنه فؽل   

:الحجج والمواقف الفلسفٌة  

ٌقول اٌمانوٌل مونًٌ "الٌمكن اعتبار االنسان شٌئا او موضوعا النه ٌتمٌز 

 باالرادة والوعً 

ٌقول اسبٌنوزا "ان االرادة ضرب من ضروب التفكٌر فهً والعقل شًء 

 واحد"

تناقضا بٌن التكرار بالمعنى الدقٌق للكلمة واكتساب ٌقول بول ؼٌوم "ان هناك 

 نمط جدٌد من التصرؾ"

ٌقول بلوندٌل ان االرادة  

 والعقل هما من الهبات الرائعة التً أكسبنا إٌاها المجتمع منذ زمن المهد "

ٌقول هٌلٌن زٌمرن " ان االرادة هً الفاعل و المحرك فً كل الوظائؾ 

سه الشًء بدون ارادة"الجسمٌة وان الوجود العضوي نف  

ٌقول رونً دٌكارت" اما االرادة او حرٌة االختٌار فقد خبرتها فً نفسً 

فوجدتها وحدها كبٌرة للؽاٌة بحٌث ال أتصور ؼٌرها أوسع وارحب منها 

 عالقة العادة باالرادة :

االرادة هً المنبع االصٌل لوجود الفعل االعتٌادي مثال : التعلم او طلب العلم 

كن من ورائه ارادة اختل وانهار اذا لم ت  

كما ان الخبرة المكتسبة بالعادة كالعادات االجتماعٌة فاالرادة عامل لتعلم 

 السلوكٌات االعتٌادٌة كما ان االرادة ال تتطور اال بالممارسة والتمرٌن  

 اآلثار االٌجابٌة :

اكتساب الثقة والمهارة فً اداء العمل ،تحقٌق السهولة والسرعة فً العمل، 

االقتصاد فً الجهد والوقت ، تكوٌن سلوكٌات خلقٌة كالرحة الشفقة..الخ ، تنظٌم 

 المجتمع وتحافظ على أصالته 

:الحجج والمواقف الفلسفٌة   

 ٌقول خالن : العادة تمنح الجسم رشاقة وسٌولة 

العادة اسلوب للشعور وحسن التصرؾ والتجدٌد المستمر ٌقول بول رٌكور :  

 اآلثار السلبٌة:

تسبب الركود ، وتقضً على االرادة ،وتقضً على روح المبادرة وتضعؾ 

الشعور وتقوي العفوٌة والعادات السٌئة ترهن االنسان وتجعله ؼٌر قادر على 

 التخلص منها : االدمان على التدخٌن 

: الحجج والمواقف الفلسفٌة  

 ٌقول جون جاك روسو "خٌر عادة لالنسان ان الٌعتاد شٌئا "

ٌقول دوركاٌم : كلما امتلك االنسان عادات ،كلما قلت حرٌته وقل استقالله ٌقول 

برودون :" ان الذٌن تستولً علٌهم العادة ٌصبحون بوجوههم بشرا وبحركاتهم 

 خالت "

تركٌب : حسب استعمالنا للعادة ٌقول شوفالًٌ :العادة اداة حٌاة او موت بحسب 

استخدام الفكر لها ، قٌل :لوال العادة لكنا نقضً الٌوم كامال فً القٌام باعمال 

 تافهة ، قال رٌكٌر ال تتمثل العادة فٌما افكر فٌه بل فٌما افكر به " 

 

 حل المشكلة : ان االخذ باالٌجابٌات كل من العادة واالرادة هو الدافع لتحقٌق التكٌؾ والتأقلم مع المحٌط الخارجً ولذلك قٌل "االرادة هً حراسة العادات "
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)المطلقة والنسبٌة( األخالق -7  

ن الى ماٌنبؽً أن ٌكون تعربؾ األخالق : جملة من القٌم التً تهدؾ الى تقوٌم السلوك البشري واالرتقاء به من ماهو كائ   

 الجدل : تعدد القٌم األخالقٌة )خٌر ،شر( مصدرها ؟ وهل هً مطلقة أم نسبٌة ؟

 األسئلة : هل األخالق مطلقة وواحدة أم هً متؽٌرة ونسبٌة؟

 األخالق مطلقة وثابتة  األخالق نسبٌة ومتغٌرة 

دوركهاٌم ، لٌفً برول مصدرها المجتمع :   

الحجج : المجتمع هو المصدر لكل سلطة أخالقٌة ٌقول دوركهاٌم " 

لٌس هناك سوى قوة أخالقٌة واحدة تستطٌع أن تصنع القوانٌن للناس 

 هً المجنمع" 

ولٌام جٌمس ، ج.دٌوي، أبٌقور ، أرستٌب ، مصدرها اللذة )المنفعة( 

 جٌرٌمً بنتام 

م الحجج : اللذة هً الخٌر األعظم واالبتعاد عن اآلال  

ٌقول أرستٌب " اللذة هً الخٌر األعظم وهً مقٌاس كل القٌم جمٌعا 

هذا بصوت الطبٌعة فال خجل وال حٌاء " ٌقول ج.دٌوي " التظهر 

المشكلة االخالقٌة أال حٌن ٌتعرض االنسان لموقؾ تتعارض فٌه 

 الؽاٌات "

لكن القول بنسبٌة االخالق وتؽٌرها ، ٌجعلها عرضة لألهواء نقد : 

ات المتناقضة فماٌراه ؼٌري خٌر قد ال أراه خٌرا والؽاٌ  

: األشاعرة )ابً الحسن األشعري(  المعتزلة )واصل مصدرها الدٌن 

بن عطاء ( الحجج : واقعٌة تراعً الضرورٌات " فمن اضطر ؼٌر 

باغ وال عاد"   إالهٌة تقتصً النسبً وفطرٌة تتناسب وفطرة االنسان " 

أما بالنسبة للمعتزلة فالقٌمة  فتوك" لقوله )ص( " استفت قلبك ولو أ

 الذاتٌة فً الفعل  تدرك بالعقل

" الحسن هو ماحسنه الشرع والقبٌح هو ماقبحه الشرع " ابن حزمٌقول   

 ٌقول أحمد أمٌن "الحسن والقبٌح تابعان ألمر الشارع ونهٌه"

كانط )الواجب االخالقً( أفالطون )المثل(مصدرها العقل:   

ٌقول كانط " أن ماٌمنعنا من استمداد القانون االخالقً من التجربة هو 

علٌنا أن الواقع العلمً التجرٌبً على فعل أخالقً صادق "أنه ٌستحٌل   

 ٌقول أفالطون " إن الخٌر فوق الوجود قوة وشرعا "

تتؽٌر تبعا لعوامل بل لكن الواقع المتؽٌر ٌقوض ثبات االخالق ، نقد : 

  ماعٌة ، انسانٌة واجت

بالرؼم من االختالؾ الظاهر حول االسس التً ٌبنى علٌها الفعل الخلقً كونه جلب للمصالح ودرأ للمفاسد المستبطة من تركٌب : 

ها طبٌعة االنسان بعٌدا عن المضار الشخصٌة فأشكالٌة التعدد والوحدة للفعل الخلقً من التسلٌم بالقٌمة الدٌنٌة وإعمال للعقل والتدبر فٌ

أن تناقش وال ترضخ للذاتٌة وفق ماٌتالءم مع طبٌعة االنسان عن طرٌق الجماعة ووجب   
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: االخالق والسٌاسة  فً العدل والحقوق والواجبات-8  

حسب الالند صفة لماهو عادل وٌستعمل هذا اللفظ فً سٌاق خاص عند الحدٌث عن اإلنصاؾمفهوم العدل :   Équité أو              

كما ٌدل تالرة على الفضٌلة االخالقٌة وتارة على فعل مطابق للتشرٌعات القضائٌة ، ملكة فً التفس تمنعه من الرذائل  المساواة    

légalité 

: هً تلك الحقوق المالزمة للطبٌعة البشرٌة كالحق فً الحٌاة والتفكٌر والملكٌة ، مدنً فرديالحق : ٌنقسم الى قسمٌن : طبٌعً 

  ،  ه كل ماٌسمح به القانون الوضعً مثال دساتٌر الثورة التنوٌرٌة: وٌعرؾ بأناجتماعً

  جمٌل صلٌبا " قاعدة عملٌة أو الزام محدد ٌتعلق بموقؾ انسانً أو ظروؾ اجتماعٌة معٌنة الواجب : 

  المسار : العدل ٌتأسس على الحقوق  ، أم الواجبات )األخالق(   ، أسبقٌة الحق أو الواجب 

ى الحقأولوٌة الواجب عل  

  أنصار االخالق 

 الحق سابق للواجب 

 الواجب أسبق من الحق 

ولٌس من اجل الحقوق كانط  نقوم بالواجب من اجل الواجب   

"ركس " االخالق من صنع األقوٌاء ٌقول كارل ما  

ٌقول أوؼست كونت " ٌنبؽً أن نحذؾ مصطلح الحق من القاموس 

 ونبقً على الواجب " 

 ٌقول كانط " الواجب أمر مطلق وجازم ٌتقٌد به المرأ " 

 العقد االجتماعً 

 

نقد : لكن تقدٌم الواجب واهمال الحقوق سبب مباشر لقٌام الثورات 

 والحروب والفوضى 

القانون الطبٌعً : ان الطبٌعة أعطت لالنسان ولم تفرض علٌه 

  التفاوت الطبٌعً أفالطون ،  جون لوكواجبات 

لوضعً : حددت حقوق االنسان ولٌس الواجباتالقانون ا  

 الؽاٌة تبرر الوسٌلة 

 ٌقول نٌتشة " األخالق من صنع الضعفاء " 

شوبنهاور " من السهل أن نبشر باالخالق ،لكن من الصعب أن 

 نضع لها أساسا " " ان الواجب ٌعارض الطبٌعة البشرٌة"

االول  ٌقول هٌجل " ان االخالق الكانطٌة التً تضٌع فً المجال

 النٌة ، ماهً الحقٌقة سوى نزعة تخفً وراءها أنانٌة مقنعة "

لٌس له بعد قانونً " ٌقول جون لوك " ان الحق الطبٌعً   

 ٌقول هوبز " االنسان ذئب لالنسان" 

  الرأسمالٌة 

القول بالحقوق واهمال الواجبات  امر مبالػ فٌه ،ومن  نقد: لكن

  الذي ٌقوم بالواجبات اذن 

  واالخالق التوازن بٌن الحقوق والواجبات لتأسٌس العدلالتركٌب 
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لها حقوق وعلٌها واجبات وتعنً المؤسسات ظاهرة اجتماعٌة مبنٌة على السٌاسة ،فالدولة شخصٌة معنوٌة مفهوم الدولة:  
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:وهً االقلٌم الجؽرافً التً  االرض او االقلٌم،:سكان الدولة اي المجموعة البشرٌة التً تعٌش تحت سلطة الدولة الشعب :عناصرها

تشرٌعٌة ، وهً ثالثة : :وهً السلطة العلٌا للدولة تضع القوانٌن وفرض الزامٌتها على الجمٌع ،السلطة تمارس علٌه الدولة سلطتها ،

:تنفٌذٌة وقضائٌة   

  المسار)الشوري،االشتراكً(أنظمة الحكم : الحكم الفردي)االستبداد والملكٌة( ،الحكم الجماعً 

دٌموس )السلطة( كراطوس )الشعب(: كلمة ٌونانٌة االصل ةالدٌمقراطٌ  

 الحكم الفردي )المطلق( النظام االستبدادي والملكً  الحكم الجماعً )الدٌمقراطً(

 الدٌمقراطٌة وهً حكم الشعب ومصدره االرادة العامة لألمة 

 الدٌمقراطٌة نوعان : مباشرة واالخرى نٌابٌة 

ولها شكلٌن: الدٌمقراطٌة السٌاسٌة وهً قائمة على الحرٌة وتعدد 

االحزاب السٌاسٌة و أخرى اجتماعٌة قائمة على المساواة 

 والعدالة االجتماعٌة وسٌاسة الحزب الواحد للشعب 

 االقوال الفلسفٌة :

لم بدأت منذ ان قال ج .جاك روسو" ان جمٌع الشرور فً العا

 االنسان هذا ملك لً"

إن الدٌمقراطٌة لٌست نظاما سٌاسٌا فحسب بل ألكسٌس توكفٌل " 

 هً أسلوب حٌاة "

 كارل ماركس " المساواة عنوان العدالة االجتماعٌة "

شٌشرون " الناس سواء ولٌس شًء أشبه من االنسان باالنسان 

لعلم فنحن متساوون ،لنا جمٌعا عقل ،ولنا حواس وان اختلفا فً ا

 فً القدرة على التعلم "

 كارل ماركس" الدولة جهاز قمع"

باكونٌن " الدولة مقبرة كبٌرة تدفن فٌها جمٌع مظاهر الحٌاة 

 الفردٌة"

 

 نقد: الدٌمقراطٌة أكذوبة سٌاسٌة لم تتحقق فً الواقع 

الدولة ٌحكمها الفرد  زعٌم عظٌم ٌجسد فً شخصٌته مقومات 

األمة وٌتولى بنفسه ممارسة كل السلطات ، القوة هً الحق من 

األنظمة الفردٌة : الحكم الملكً حٌث تنتقل السلطة بالوراثة ، 

الحكم الدٌكتاتوري : الذي ٌتواله الجٌش والحكم الثٌوقراطً : 

ة السٌاسٌة واالجتماعٌة كحكم ٌسٌطر فٌه رجال الدٌن على الحٌا

الكنٌسة فً أوروبا فً القرون الوسطى " من عصى األمٌر فقد 

 عصى هللا " 

 األقوال الفلسفٌة:

 توماس هوبز " الحالة الطبٌعٌة هً حالة حرب الكل ضد الكل "

ٌقول باسكال " العدالة من دون قوة عاجزة والقوة بدون عدالة 

 ظالمة " 

 مٌكٌافٌلً " الؽاٌة تبرر الوسٌلة" 

 مٌشال فوكو " ان السٌاسة هً استمرار للحرب بوسائل مختلفة "

 "ان الدٌمقراطٌة الؽربٌة بنٌت على أنقاض جماجم البشر "

 أفالطون " إن الدٌمقراطٌة هً التً قتلت سقراط "

هوبز " الدٌن إال ماترضاه الحكومة والحقٌقة إال ماٌنادي بها 

وعلى الشعب الخضوع لسلطة الفرد الذي ٌمثل الدولة  السلطان"

 والتنازل له )العقد االجتماعً (

 مثال : مافعله هتلر وموسولٌنً الحكم المطلق 

هدا الحكم قائم على القهر والؽلبة وٌقضً على االبداع نقد : 

  والتعبٌر 

 

تركٌب:  

دٌمقراطً الشوري االسالمً قال تعالى وشاورهم فً االمر " حكم السلطة السٌاسٌة )الدولة( ضرورٌة ولتحقٌق دلك هو النظام ال

 جماعً لالنتخاب خدمة للمصلحة العامة
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