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: أیمن فراجملخصات           من إعداد

  :الفكر بین المبدأ والواقع : 2المجال 
  انطباق الفكر مع نفسھ : 1الوحدة 

ھو مجموعة القواعد " علم قوانین التفكیر السلیم ویعرف المنطق الصوري :المنطق
  " التي تعصم الفكر من الخطأ 

  : ھي المنطلقات التي یرتكز علیھا العقل في استدالالتھ:مبادئ العقل 
  الشيء ھو نفسھ:مبدأ الھویة

  موجود موجود والمعدوم معدوم:عدم التناقض
  التلمیذ حاضر آو غائب: ة ثالثة لحالوجود ال:الثالث المرفوع

  النار علة االحتراق: لكل ظاھرة سبب :السببیة
  "اإلنسان من وجوده العبادةغایة " لكل موجود غایة : الغائیة

  .نستنتج أن مبادئ العقل ضروریة لتنظیم المعرفة 
  ) :مباحثھ وقواعده (وحدات المنطق 

المعنى الكلي المتضمن صفات : التصورصیغة لفظیة نعبر عن تصور: الحدود 
  .تضمنیة وظیفیة وھي ابسط وحدات التفكیر:عالقتھما جوھریة

  :ماذا یتضمنان 
  :والماصدقالمفھوم 

  :مثل .الفاظ منطقیة : الكلیات الخمس
  یمشي  ضاحك  عاقل   كائن حي   االنسان

لفظ :نوع 
یحدد بھ أفراد 

یندرجون 
تحت جنس 

  واحد

لفظ : جنس
جامع لمن 

یشتركون في 
صفات 
  جوھریة

:فصل نوعي 
صفة تفصل 

بین نوع 
  وأخر

:خاصة 
صفة تنطبق 

على نوع 
  واحد

: عرض عام
صفة تنطبق 

على أكثر من 
  نوع

  "ھو القول الشارح "ھو العبارة الدالة لماھیة الشيء یقول ابن سینا : التعریف المنطقي
  .أن یكون جامع مانع ، یتضمن صفات جوھریة ویعبر بوضوح :أھم قواعده

  : القضایا واالحكام
  ھي الحد االدني من الكالم  :القضیة 

            
  حكم تقییمي وحكم موضوعي ثابت:انواعھ بط بین تصورین ھو الر:الحكم 

  ھو فعل ذھني یصدق اذا كانت مقدماتھ صادقة :االستدالل 
  )تقابل ، عكس ( حركة فكر من قضیة الى اخر:مباشر

  .االنتقال من مقدمتین للوصول إلى نتیجة: القیاس :غیر مباشر 
  منطق شكلي ، عقیم ، الیصل إلى نتائج : عیوب المنطق الصوري

  قد یحصل االنطباق لكن التتفق العقول -*
ھل تطبیق قواعد المنطق یعصم من الخطأ ؟ تطبیق القواعد الیعصم من الخطأ الن -*

  :اإلنسان تؤثر علیھ عدة حتمیات 
ولیام جیمس " أن اإلنسان مقیاس كل شيء " یقول بروتاغوراس :حتمیة نفسیة-

  "األفكار التي نصدقھا ھي الناجحة والتي نكذبھا ھي الخاطئة ":یقول 
  إقامة الحكم على الحتمیة النفسیة قد یؤدي إلى االختالف واالضطراب:نقد 

إن حركة الحقیقة ال یمكن أن تفسر أو تفھم إال بالحیاة " غوبلو :حتمیة اجتماعیة-
  یانا على األوھام والمغالطیظھر إن الجماعات تتفق وتجتمع أح:نقد" االجتماعیة 

للمنطق عالقة بالفلسفة لدى سار المنطق األرسطي بحث :حتمیة التفكیر الفلسفي-
  .فلسفي بحث بینما یسایر المنطق الحدیث الروح العلمیة

  :انطباق الفكر مع الواقع : 1الوحدة 
  .وھو نوعان تام وناقصمنھج استداللي یقوم باالنتقال من أحكام جزئیة إلى حكم كلي : االستقراء 

  :خطوات المنھج التجریبي 
مجھزة (مشاھدة الظواھر على ماھي علیھ وتكون إما بسیطة أو علمیة :المالحظة 

المالحظة "كلورد برنارد :الحجة ) علمیا ، موضوعیة ، تقدیر كمي ، انتباه وإدراك 
  ".توحي بالفكرة 

خالیة من التناقض ، قابلة للتحقیق ، ( فكرة مؤقت لظاھرة البحث شروطھا:الفرضیة 
أن نجرب بدون فكرة مسبقة غیر : " یقول بوانكري:جةالح) مستمدة من المالحظة

  "ممكن ألنھ یجعل التجربة عقیمة 
التجربة الینبوع الوحید " :جة الحإحداث ظاھرة ضمن شروط اصطناعیة :التجربة 
  )التكرار ، الدقة ، الموضوعیة ، العزل ( ا شروطھ" للحقیقة 

آن المالحظة توحي بالفكرة " الیمكن للبحث العلمیة االستغناء عن أي خطوة ** 
  "والفكرة تقودھا التجربة وتوجھھا والتجربة بدورھا تحكم على الفكرة 

  ).ھل یقوم على الحس أم العقل :(الموقف من العمل العلمي ----- 
یؤكد أنصاره أن العلم تطور بفضل التجربة والمالحظة وھما :الموقف الحسي 

  دافید ھیوم: عملیتان حسیتان خالصتان منھم 
  كل معارفنا مھما كانت معقدة تتكون بالتجربة ومالحظة :حجة 

  مھما كانت قیمة الحواس ال یمكن إھمال دور العقل :نقد
: وصول إلى الحقیقة منھم یؤكد أنصاره أن العقل أداة الوحیدة لل:الموقف العقلي

  دیكارت ، اینشتاین ، بوانكري
  "أنا أفكر أنا موجود"مقولة دیكارت" الفكرة ھي أساس كل برھنة واختراع :حجة
  .مھما كان للعقل دور ھام في الحقیقة ال یمكن إھمال قیمة الحس في ھذا:نقد 

نیین والتجریبیین و ال العمل العلمي الحقیقي یدرك من خالل تبادل بین العقال:التركیب 
.یمكن إقامة الحجة بدونھما 

  .السؤال بین المشكلة واإلشكالیة: 1المجال 
التخلوا حیاتنا الیومیة من جملة التساؤالت في شتى المیادین لذلك كان للسؤال :مقدمة

أھمیة قصوى فیعتبر استدعاء المعرفة أوكل ما یؤدي الى الحقیقة انطالقا مما یثیره فینا 
توتر نفسي و عقلي خاضع السترجاع المكتسبات القبلیة و حیرة ودھشة نتیجة من 

  ....:للجھل العلمي و الفلسفي لكن السؤال الذي یطرح نفسھ ھنا ھو
  السؤال والمشكلة : 1الوحدة 

  الطلب أو المطلب وفلسفیا ھو المشكلة أو اإلشكالیة :تعریف السؤال 
  مبتذلة ، مكتسبات ، علمیة ، انفعالیة : تصنیفاتھ 

  :أنواعھ والمقارنة بینھا
  السؤال الفلسفي  السؤال العلمي  

  مجاالتھ
  تخصصھ 
  استعمالھ لـ

  منھجھ
  ھدفھ

  انطالقتھ

  الطبیعة–حسي مادي 
  محدود جزئي 

  تقدیر كمي
  تجریبي استقرائي

  الوصول إلى نتائج دقیقة
  التسلیم بالمبادئ قبل التجربة

  الطبیعةما وراء 
  كلي عام

  لغـة األلفاظ
  عقلي تأملي

  حقائق وتصورات متباینة غالبا
  التسلیم بالمبادئ بعد التجربة

  ینبعان من الشخص ذو الحس اإلشكالي- كالھما سبیل للمعرفة  - :إتفاقھا 
یعتمدان على مھارات   –كالھما ینفرد بموضوع ومنھج –صیغتھما استفھامیة - 

  .مكتسبة لتأسیس المعرفة 
  عالقة تداخل وتكامل وتالحم :العالقة بینھما 

إن الفكر البشري مر بثالث مراحل مرحلة الالھوتیة " یقول أوغست كونت :الحجة 
  ".مرحلة المیتافیزیقیة ثم المرحلة العلمیة 

إذا تحول إلى مشكلة آو باألحرى إلى إشكالیة حتى إذا وجد :متى الیكون للسؤال جواب
  أیھما اسبق البیضة أم الدجاجة ؟: جوابا یكون مثارا لالستغراب مثال 

  السؤال والمشكلة : 2الوحدة 
  . ھي األمر الصعب الملتبس :المشكلة 

  .ھي مسألة تثیر الشكوك تتضمن حلول متعارضة :اإلشكالیة 
  :المقارنة بینھما

  االشكالیة  المشكلة
  نتحدث عن األجزاء

  قضیة فلسفیة أقل اتساع
  تثیر الدھشة واالضطراب

  لھا حل واحد موضوعي

  نتحدث عن الكل
  قضیة فلسفیة اكثر اتساع

  نعبر عنھا بسؤال جوھري
  حلولھا مقنعة

  
ینبعان –سبیل للتنوع المنتوج الثقافي –كالھما یندرج ضمن السؤال الفلسفي :اتفاقھما 

  قضیتان فلسفیتان –من الشخص ذو الحس اإلشكالي 
  عالقة تداخل حیث أن اإلشكالیة ھي المظلة التي تنطوي تحتھا جملة مشكالت:عالقتھما

  
  :السؤال ھو من یحدد ھل نتحدث في الفلسفة عن مشكلة أم إشكالیة ؟

  .للحل إذا حدث اضطراب وعبر عن السؤال بصیغة قابلة : نتحدث عن مشكلة - 
  .إذا حدث قلق وتوتر ونعبر عن مشكلتین أو أكثر : عن إشكالیة - 
  .إذا ذابت المشكلة في اإلشكالیة وصعب الحل وأعضل األمر: عنھما معا- 

یتضمن قضیة عالمیة ،تأملیة ، إنسانیة ، مفرقات وتناقضات ، - :شروط السؤال الفلسفي
  .أن یكون اإلحراج فیھ حقیقي ال وھمي ویضاع بدقة ولغة سلیمة

  :متى یثیر السؤال الفلسفي الدھشة واالحراج 
  .سؤال طرح مشكلة آو إشكالیة آو ھما معا : السؤال الفلسفي 

فكر ومصدرھا الوعي بالجھل ، إدراك فلسفیا ھي التي تولد الفضول وتحرك ال:الدھشة
  . الصعوبة

  "یدفعني االندھاش إلى المعرفة فاشعر بجھلي :"كارل سیرس : یقول 
  "كل ما اعرف ھو أني ال اعرف شيء: " سقراط 
  .لغة ضاق وانغلق فلسفیا عیش حالة من الشك االرتیاب :اإلحراج

ط السؤال الفلسفي تتحقق تقوم عالقتھما على أساس شرو:عالقتھما بالسؤال الفلسفي
  .بتحقق الشروط 

  .اإلثارة المتوقعة تتوقف على بنیة السؤال واستعداد المتعلم :طبیعة اإلثارة -*
  علینا في السؤال الفلسفي بادراك :صور التقابل والتناقض -2

  التنافر  التعاكس  التضاد  التناقض
  ثبوت أمر ونفیھ

مثل الحركة 
  والحركة

  التخالف
البیاض مثل 

  السواد

قلب الشيء في 
  اتجاه مخالف

صورة شاملة لھم 
جمیعا والقاسم 
  المشترك بینھم

  
االستشكال الفلسفي الحقیقي لیس في طرح المشكلة ومحاولة حلھا آو على األقل -- *

  .محاولة فھم حلولھا بقدر ماھو في التساؤل المستمر والتأمل في األسئلة اإلشكالیة
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: أیمن فراجملخصات           من إعداد

  :العلوم التجریبیة والعوم البیولوجیة فلسفة : 2الوحدة 

تطمح إلى تطبیق المنھج التجریبي ألنھ كان وراء نجاح العدید العلوم والمعارف:مقدمة
  ..من العلوم 

  :التجربة مقیاس العلم- 1
استقل العلم عن الفلسفة واعرض عن المسائل المیتافیزیقیة :استقالل العلم عن الفلسفة *

  .المنھج التجریبي ومنطق األھواء وتبنى 
یتألف من الفرضیة والمالحظة والتجربة وصوال إلى :خطوات المنھج التجریبي*

  .صیاغة القانون العلمي
التجربة ھي االجراء التجریبي ویتكیف على حسب طبیعة :التجربة بمفھوم أوسع *

  .الموضوع مع مراعاة خصوصیة المادة 
  :ھل تحترم العلوم التجریبیة التجربة- 2
  .تصنف العلوم إلى علوم مادة جامدة ،مادة حیة ،علوم إنسانیة:ناف العلوم أص*
خصوصیة المادة ھي التي تحدد إن كان الباحث سیحترم المنھج :تشكل التجربة *

  )یمكن استبدال المالحظة باالستدالل العقلي(التجریبي مثال 
  .ھ سائلمركز األرض ال یمكن رؤیتھ لكن تحدد عن طریق اآلثار بأن: مثال 

حتى مع احترام المنھج التجریبي نتائجھا لیست مطلقة وال یقینیة ونلتمس ذلك :نتائجھا*
من خالل التنبا الذي من المستحیل أن یكون صحیحا وبالتالي التجربة تكون جزئیة وال 

  .نحكم على صدق الجزء منھا
  :ترجع أسباب ھذه النتائج إلى 

حجة الكوانتا لبالنك الذرة المشعة ال ( كدة االضطرار لالنطالق من مقدمات غیر مؤ- 
  ).تصدر طاقة بصفة منتظمة أو متصلة و أنھا تصدرھا بصفة انفصالیة أو صدمات

قصور أدوات - عدم مراعاة خصوصیة العلم التجریبي–تغیر عالم األشیاء المستمر - 
  الباحث عن التجریب 

  :العلوم الحیة وتطبیق المقیاس وتجاوز الخطر - 3
  ھي علم یدرس الظواھر الحیة سواء كانت نباتیة أو حیوانیة:ةالعلوم البیولوجیمفھوم*
  عوائق 04یمكن ردھا إلى : عوائق تطبیق المنھج*
  الموضوع في البیولوجیا یختلف عن المادة الجامدة لكون كائن موحد: طبیعة الموضوع - 
میائي وماھو فلكي یصعب التصنیف كما في الفیزیاء نعرف ماھو كی: تصنیف الحوادث- 

  وتعود الصعوبة إلى خصوصیة كل كائن 
  صفات األجسام الحیة وظروف معیشتھا مختلفة : صعوبة تعمیم النتائج - 
لعدة أسباب منھا صعوبة العزل وحدة الكائن الحي و اعتبارات : صعوبة التجریب- 

  .أخالقیة تمنع التشریح 
ة ومیزة الكائن الحي النمو إضافة إلى صعوبة تطبیق الریاضیات وصعوبة المالحظ

  .والتكاثر والحیویة 
  الصعوبات ال تدعوا إلى إبعاد المنھج بل تدعوا ألخذ الحیطة والحظر :اقتحام العوائق*
تجربة (یعتبر كلورد برنارد أول من طبق المنھج التجریبي في دراسة المادة الحیة - 

اثبت باستور فكرة –كما استعمل مندل الریاضیات في صیاغة قوانین الوراثة )  األرانب
  .نشؤ الجراثیم العفویة مرجعا السبب إلى الھواء 

  : كیفیة تطبیق المنھج التجریبي*
تكون داخلیة أو خارجیة وتكون عن طریق وصف : شریح في علم الت: *المالحظة - أ

كیمیائیة أو فیزیائیة وتفسیر الوظائف : في علم الوظائف *العضو أو الكشف عن أجزائھ 
  .أو كمیائیةةكظاھرة فیزیائیة الن الحیاة تعود المتزاجات فیزیائی

  تخریب العضو لمعرفة الوظیفة ، أو تغیر شروط الغذاء : التجریب- ب
التطور یسر على الكثیر من العلماء المالحظة والتجریب باستعمال األشعة كما أن

  .واآلالت
إنكار تحلیل الكائنات عن طریق التجریب إنكار للعلم :" یقول كلورد برنارد : نتیجة

  "وتطبیقھ دون االنتباه لوحدة الكائن تجاھل للعلم وتجرید من طبائعھ
  

اثبت المنھج التجریبي انھ المقیاس الوحید األمثل لكل بحث یرید لنفسھ أن یكون :الخاتمة 
  علمیا موضوعیا

:                                                           فلسفة العلوم : 3المجال 
  فلسفة الریاضیات  : 1الوحدة 

والمنفصلة ) لھندسةا( علم تجریدي یھتم بدراسة الكمیات المتصلة : الریاضیات
).                                                                                         األعداد (

                                                                                   :أصل الریاضیات
.        یرى العقلیون انھ ال وصول للحقیقة بدون االستدالل العقلي الخالص :العقلي
یرى دیكارت أن المعاني الریاضیة ھي أفكار فطریة  یشترك فیھا جمیع :الحجة 
.               أعطى االصدقیة للعقل الذي یستمد أحكامھ من عالم المثل : أفالطون. الناس

مجرد وشرط لكل عالقة والقضایا الریاضیة قائمة كانط اعتبر أن الزمكان مفھومان
.                                                                        على ھذین المفھومین

یرى التجریبیون أن المبادئ الریاضیة والمفاھیم مثلھا مثل جمیع المعارف :الحسي 
.                                                                              دافید ھیوم جون لوك ،: ترد إلى العالم الحسي من المناصرین

أن اإلنسان قدیما استعمل الحس من اجل الحساب كالعد بالحصى وألعاب :الحجة
.                                         الصدفة التي ساھمة في ظھور االحتماالت

: بیاجي جانتستمد الریاضیات وجودھا من العقل والتجربة یقول ممكن أن:التركیب 
.                                                       إن التجربة ضروریة لكل تجرید 

الریاضیات بدأت : غونزیتالریاضیات تعتمد على العقل والتجربة معا قال :خاتمة
                                                                     .بالعقل وانتھت بالتجربة 

.                               منھج استداللي استنتاجي یعتمد على منطلقات أولیة:منھجھا 
. التألیف بین القضایا : منھج تركیبي-2االعتماد على البدیھیات : منھج تحلیلي-1

                                                                                        :مبادئھا
الكل اكبر من الجزء                     : قضایا ال تحتاج لبرھان :البدیھیات 
. المستقیمان المتوازیان ال یتقاطعان: قضایا بسیطة یطلب التسلیم بھا :المسلمات 

لث شكل ھندسي ذو ثالث أضالع المث: مفھوم أي حد أو لفظ مثل:التعریف الریاضي 
.                                                                             أو زوایا

                                                          : المقارنة بین البدیھیات والمسلمات
                                                                                         :االختالف 
من بناء العقل ، صادقة بذاتھا                                                            :البدیھیات 
                 من وضع العقل ، یفترض صدقھا العقل ، خاصة بكل علم         :المسلمات 

–قضایا یسلم بھا العقل بدون برھان -.كالھما من مبادئ الریاضیات - :التشابھ 
.                                 نعتمد علیھا لالستدالل على قضایا أخرى في االستدالل الریاضي

ا بالتمییز التمیز بینھما ساد في العصور الماضیة أما اآلن فالعلماء لم ینشغلو:التداخل 
التباین بین مبادئ في الریاضیات ال یؤثر على الیقین الریاضي :الخاتمة. بینھما 

.                                                                      المستھدف في كل برھان
                                                                                         :أنصار الریاضیات 

.                          موقفھم أن المبادئ الریاضیة بدیھیة وثابتة :الریاضیات التقلیدیة
یبدوا :د النق"  اقبل شیئا على انھ صحیح إال إذا كان بدیھي " دیكارت :حجتھم 

                              .                  الموقف متماسكا لكن تاریخ الریاضیات اثبت العكس
المحدثین ال یرون حرجا في إعادة النظر في المبادئ ویقولون :الریاضیات الحدیثة 

.                                                     انھ لیس ھناك بدیھیات بل مسلمات ثابتة 
ن أن یمر علیھا استطاع ریمان أن یفرض أن نقطة من خارج المستقیم ال یمك:حجتھم

ربط البدیھیات ترتب عنھ أزمة حادة تعرف بأزمة الیقین الریاضي                                                                   :النقد .أي موازي 
في ظل الجدل القائم انتھت الریاضیات  إلى تعدد األنساق التي أصبحت :تركیب 

.                                                                                           حقیقة قائمة بھا 
كمیة دقیقة ، تعبر عن قضایاھا برموز ، عقالنیة : تتمیز بكونھا :قیمة الریاضیات 

كأنھا جمعت بین . ( ، انسجام منطقھا ، انطباق منطقھا مع نفسھ ومع الواقع صوریة 
: یقول اوغنست كونت : الحجة وھذا ما جعلھا مطمح العلوم  ) الدقة و الیقین 

الطبیعة كتاب مفتوح نقرا فیھا بلغة : غالیلي " الریاضیات آلة ضروریة للعلم "
                                                      "                                  ریاضیة 

الوقوف إلى الحقیقة بكل أبعادھا وما كشفت عنھ فلسفة الریاضیات :الحكمة الفلسفیة 
  ھو استمرار واستقرار الخیط الذي یصل المنطلقات بالمنتھیات
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: أیمن فراجملخصات           من إعداد

:                                                           الحیاة بین التنافر والتجاذب: 3المجال 
  :الشعور باألنا والشعور بالغیر : 1الوحدة 

اإلنسان كائن مدني بطبعھ یعیش مع غیره ویتفاعل معھ أي وجوده یحكمھ تفاعل :مقدمة
  ...عالئقي

  : مفاھیم أساسیة
  تطلق على الذات المفكرة العارفة لنفسھا:األنا

  جوھر الشيء وعینھ القائم ال یتغیر:الذات 
  .ھو كل ما كان مغایرا مستقال عن الذات :الغیر

  : الوعي ھو الذي یحدد معرفة الذات-1
عبر عنھ بروغسون بالحدث .یعرف اإلنسان ذاتھ بالوعي وبواسطتھ یدرك انھ موجود 

وھسرل إلى القول فحین ذھب سارتر " أنا أفكر أنا موجود "النفسي ، أما دیكارت فقال 
  "الشعور شعور بشيء وال یمكن إال أن یكون واعیا لذاتھ "

  :وحھة عدة انتقادات لھذا التصور :نقــــده 
الشعور لدى دیكارت عبارة عن قلعة داخلیة تعزل األنا عن العالم یقول غوسدروف  -1
  "ھو مجرد خیال وإنتاج لألوھام "
  ن أمر مستحیلوعي الذات لذاتھا ما یعرف باالستبطا-2
  الشعور كمؤسس لالنا مصدر خداع فقد یكون انطباع -3
  یغالطك اإلنسان أحیانا ذاتھ -4

على الرغم من إننا نقع في قصور إال أن الوعي یبقى شرط كل معرفة
  :عن طریق الغیر تعرف الذات ذاتھا -2
لذات یرى العقالنیون أمثال دیكارت وساتر أن ا:على أساس المغایرة والتناقض -أ

تتعرف على ذاتھا مباشرة بوعیھا المتمتع بالحریة والقصد حیث معرفة األخر واالتصال 
أنا أفكر " ویقول دیكارت " األخر شرط لوجود :" بھ عامالن یتمان بالعقل یقول سارتر 

  "أنا موجود 
یعتقد ھیجل أن األخر ضروري لوجود الذات والوعي بھا فاألنا ال :على أساس التنافر-ب

األخر : جدلیة ھیجل بین العبد والسید  كما یقول :حجتھ یكون أنا إال بعالقتھ مع غیره 
  .ضروري لوجود الوعي بالذات 

عالقتنا باألخر لیست دوما في صراع وتنافر كما أنھا التقوم أساسا على :سلبیاتھما 
  .ى ال یجوز أن یكون الصراع معیار لمعرفة الذات التجاذب لد

  : معرفة الذات تتأسس على التواصل مع الغیر-3
  االعتراف باألنا والغیر وبان لكل منھا عالمھ المتمیز ال یعني عدم إمكانیة تحقیق التواصل 

الوعي بالمماثلة والمشابھة ، اإلحساس : لدى یمكن إجمال التواصل السوي في نقاط 
  .ك ، االتصال بالغیر غالبا ما یعتمد على اللغةالمشتر

  "االتصال بالغیر غالبا ما یعتمد على اللغة : " یقول بروغسون 
  "إدراك الغیر والتواصل معھ یكون عن طریق الوجود معا : " یقول مولوبوفنتي 

  "التعاطف والحب ھو الطریق المعبر عن التواصل الحقیقي بالغیر :" یقول ماركس شیلر 
  .یمكن استنتاجھ أن ھذه األسس مھما كانت قیمتھا تبقى اطروحات مجردة  ما*
  : تجاوز الطرح المجرد واالنخراط في الممارسة العملیة -4

االشتغال بطرح العالقات المجردة بین األنا والغیر غیر محدود لذلك ینبغي تجاوز الطرح 
  : المجرد عن طریق

  اإلقرار بان الغیر یشبھنا والتأكید على مبدأ التعادل : االنطالق من قاعدة كلیة -
  ..)التعاون ، الحب ، الصدق ( من خالل جملة قیم أخالقیة حمیدة -
  ..)الخداع ، النفاق، الخیانة ( الوقوف ضد كل أوجھ التنافر و الصراع -

شعور اإلنسان بذاتھ متوقف على معرفتھ لآلخرین واعتبارھم كائنات تستحق :خاتمة 
المعاشرة فالذات ال تكتمل وتزدھر إال بوجودھم والعمل معھم في ظل یسوده التعاون 

والمحبة

  :العلوم اإلنسانیة والعلوم المعیاریة فلسفة : 3الوحدة 
  ..كثر التساؤل عن مكانة العلوم اإلنسانیة ودورھا في فھم الواقع البشري :مقدمة

ھي علوم تھتم باإلنسان من حیث انھ كائن ینخرط بتأثیرات :مفھوم العلوم اإلنسانیة -1

  .معینة وتھتم بأبعاده النفسیة ،اجتماعیة، تاریخیة وتبحث فیما ھو كائن
  ...)یفكر ، یحیا ، یدرك ، (نھكل ما یصدر عن اإلنسان من حیث ا:موضوعھا 

  ..علوم تبحث فیما ینبغي أن یكون كالجمال والمنطق واألخالق :العلوم المعیاریة 
  :اقسام العلوم االنسانیة *

  علم االجتماع  علم التاریخ   علم النفس
یھتم بمعرفة سلوك 

  االنسان داخلي وخارجي
  )الوظائف النفسیة(

ھو ماض "عرفھ آرون 
وھو جملة من ". االنسان 

الحوادث وردت بتعاقب 
الزمن ترتبط بشخص أو 

مجتمع من أھم علماءه 
  ابن خلدون 

یھتم بدراسة الفرد 
بالمجتمع أو االنسان 
ككائن اجتماعي من 

  اشھر علماءه دوركایم

  تعي صعوباتھا وعرفت كیف تذللھا :ھي علوم على منوالھا -2
الظاھرة اإلنسانیة تتمیز بالذاتیة و ):التجربة(المنھج التجریبي عوائق تطبیق-أ

  قصدیة توجھھا جملة من القیمة
  عوائق الحادثة النفسیة   عوائق علم االجتماع  عوائق علم التاریخ

  زمكان محدد(ذات سمة فردیة -
  )الزمن ال یعود(ال تتكرر -
  غیر قابلة لإلعادة اصطناعیا -
  یصعب تحدید البدایة-
  نفالتھا من الموضوعیةا-
فضال عن كون العلم یقرب *

  المجتمعات والتاریخ یشتتھم

  لیست اجتماعیة خالصة-
  )تنطوي على عدة خصائص (
االنسان ذو (ال تشبھ األشیاء-

  )حریة ، إرادة
  ظاھرة خاصة ولیست عامة-
  ذاتیة وماھو ذاتي معقد-
یستحیل تدووین قوانین تصدر -

  ماسیكون

السكون موضوع ال یعرف -
  الیشغل مكان

شدیدة التداخل واالختالط -
  ..)اإلحساس،الذكاء (
  فریدة من نوعھا-
ال تجري (داخلیة وشخصیة-

  )نفس الحادة في شخصین

عند فھم أن طبیعة الموضوع تحدد المنھج ذللت الصعوبات :تجاوز العقبات -ب
  محترمةواستطاعت العلوم اإلنسانیة أن تشق لنفسھا طریق إلى مصف العلوم ال

  :یعود الفضل إلى ابن خلدون كان مبدأ اجتھادھم یقوم :تجاوز عوائق علم التاریخ
  :احترام طبیعة الحادثة التاریخیة وخصائصھا واعتمدوا على

  )عالقتھ بالموضوع(ومعنویا) الشكل(تحلیل ودراسة نقدیة للمصدر خارجیا -
توجد خارج شعور -: للظاھرة بدا اقتحامھم بتحدید دوركایم:تجاوز عوائق علم االجتماع

ساعد تحدید الظاھرة .  حادثة تاریخیة–) الضمیر الجمعي(جماعیة–تمتاز بقوة آمرة –األفراد 
  "یجب معاملتھا على أنھا أشیاء" على تصحیح المعارف ووضح دوركایم أسلوب التعامل قائال

ربة المنعكس تج" واطسن ،وبافلوف "أول من خاض المبادرة :تجاوز عوائق علم النفس
كما اعتبروا انھ یجب التحرر من الخصوصیات ویمكن دراستھ ) أجراھا على كلب(الشرطي 

  علم النفس فرع موضوعي وتجریبي من فروع العلوم الطبیعیة" باعتماد التجریب یقول واطسن 
  :نتائجھا واستثمارھا -3
  لیست دقیقة وال صحیحة –أ 

التحلي بالموضوعیة أمر صعب ال یمكن بحیث التجرد من العواطف :نقد علم التاریخ
  وبالتالي یلجا المؤرخ إلى خیالھ لملء الفراغ

من المؤاخذات لمدرسة دوركایم الیمكن الفصل بین الظاھرة :نقد علم االجتماع
االجتماعیة والتاریخیة لھذا قیل أنھا تتألف من األموات أكثر من األحیاء والبد التمیز 

  ن ماھو اجتماعي وماھو فیزیائيبی
نتائج وقوانین واطسن اعتبرت تعمیمات لم ترض العلماء واعتبروا :نقد علم النفس 

  الحادثة شعور قبل أن تكون سلوك وھو ما عرف باالستبطان قدیما
  :التحكم فیھا وتحویلھا حسب التطلعات –ب 

  فائدة علم النفس  فائدة االجتماع  فائدة التاریخ
االنسان ھویتھ یمنح 

وتحدید فضاءه ویقدم لھ 
الماضي كمرجعبة ینھل 

  منھا مقوماتھ

االطالع لعى االجتماع 
یھذب الناس ویرقى 

تكوینھم واستطاع العلم 
  توسیع مجالھ 

استطاعت مدارسھ 
ومناھجھ ان تحقق نتائج 
قیمة في شتى المجاالت 

  ودخل المنازل والمدارس
وصلنا لھ مرشح لالزدھار إذا كانت سبیة الن كل ماالدراسات العلمیة تبقى ن:الخاتمة 

النوایا طیبة
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: أیمن فراجملخصات           من إعداد

  الحریة والمسؤولیة: 2الوحدة 
  ھي تجاوز كل إكراه داخلي أو خارجي ویرى سارتر أن اإلنسان ھو الحریة فیقول الوجود یسبق الماھیة :مفھوم الحریة 

  )اإلنسان حر أم مقید ؟بمعنى ھل ( اختزال المشكلة في الحریة ال في المسؤولیة ؟
  مذاھب04وفي االمر.. الحدیث عن المسؤولیة ال یستقیم إال بوجود الحریة :مقدمة

أفالطون ، سارتر ،كانط ( یرون أن الحریة مبدأ مطلق ال یفارق اإلنسان فھو حر حریة مطلقة ومن ثم یتحمل عواقب اختیاره ومن المناصرین:آراء مناصري الحریة ومناقشتھ - 1
) .فرقة إسالمیة تنسب لواصل ابن عطاء(یكارت ، برغسون ، المعتزلة ، د

  المناقشة   اآلراء
حیث أن األموات نسوا بأنھم " آر"عبر عنھ بأسطورتھ حول الجندي :أفالطون

  .اختاروا مصیرھم ثم یتھمون القضاء والقدر 
الحریة علیة ) قریب من أفالطون:كانط نتعرف على حریتنا بالتجربة :دیكارت

  معقولة ال تتقید بالزمن والشرور الفاشیة في العالم ھي نتیجة حریة اختیارنا
  الفعل الحر نابع من أعماق النفس:برغسون 

  اإلنسان ال یوجد لیكون حر بل ھو كائن حر فمسؤول:سارتر
  لھ وتصرفاتھ شعور المرء وارادتھ العلة األولى فاإلنسان حر في أفعا:المعتزلة

  ال یمكن لإلرادة أن تنفلت من جملة المؤثرات الداخلیة والخارجیة*
الناس یجھلون "الشعور بالحریة المطلقة مصدر انخداع وغرور یقول سبینوزا *

  "األسباب التي تسوقھم ألن یرغبوا 
الحریة بمفھوم برغسون حریة الفرد منعزل عن اآلخرین والواقع االجتماعي یثبت *

  عل یمارس معھم أنھا ف
  أما سارتر نفى الحریة من حیث أراد إثباتھا فھي لیست حرة في أن توجد أو ال توجد *

  :آراء نفاة الحریة - 2
  مناقشتھ   الرأي 

  : یرون أن مبدأ الحتمیة قانون عام یحكم العالم والیترك مجال للحریة المطلقة ومن الحتمیات :الحتمیون 
  یسري نظام الكون على الجمیع: الفیزیائیة

  كونھ عضویة یخضع لعلیات البیولوجیا:البیولوجیة 
  تعبیراتنا ناتجة عن رغبات مكبوتة : النفسیة

  كونھ كائن اجتماعي:االجتماعیة 
یرون ان اإلنسان مجبر على أفعالھ وال إرادة لھ وكلما یحصل قضاء ) فرقة إسالمیة تنسب لجھم بن صفوان(:الجبریون 

  وقدر ومكتوب

ھناك فرق بین عالم اإلنسان وعالم األشیاء *
والحتمیات التعني تكبیل اإلنسان ورفع 

  المسؤولیة
أسلوب أھل القضاء والقدر یدعوا للركون *

مخبر فلما یحاسبھ للكسل وإذا كان اإلنسان 
  القانون اإللھي؟ واالجتماعي؟

  :آراء أھل الكسب والتحرر - 2
  مناقشتھ  الرأي   

ط
وس

الت
ل 

أھ
  

) نسبة ألبي الحسن األشعري(الشاعرة 
یرون أن األفعال  خلقا وإبداعا 

  ولإلنسان كسبا ووقوعا
اإلنسان مجبر على : یقول الغزالي

  االختیار

هللا أھل التوسط لم یرفعوا عن 
مشیئتھ وارادتھ في عملیة الخلق 

  الكلي

رر
تح

 ال
ھل

أ
  

یرون أن الحریة تكتسب : الرواقیون 
  ولیست معطى بل تؤخذ بالكد العمل

آھل التحرر ینطلقون من مصادرة 
مفادھا أن اإلنسان مقید یعمل على 

  التحرر

  وصفھ إنسانالیمكن البرھان على أن اإلنسان حر كشرط للمسؤولیة أو انھ غیر حر أو التوسط بینھما فمع ذلك تبقى المسؤولیة قائمة یتحملھا اإلنسان ب:الخاتمة 
  

  )بمعنى ھل اإلنسان حر فسؤول ؟( اختزال المشكلة في المسؤولیة ال في الحریة ؟
  ھي أھلیة الفرد في أن یحاسب على أفعالھ ومایترتب عنھا من نتائج :مفھوم المسؤولیة
  :أنصار مسؤولیة مطلقة والنفاةأثارت إشكالیة الجزاء جدال بین الفالسفة فتتلخص ھذه التصورات المتناقضة في:عالقتھا بالحریة

  
  )علمیة(النزعة الوضعیة  )نزعة عقلیة(المسؤولیة المطلقة
مسؤول مسؤولیة مطلقة ألنھ حر حریة مطلقة واالقتصاص منھ یرون أن اإلنسان 

  أفالطون ،ھیجل ،كانط:ضمان لتحقیق العدالة مطلقة من روادھا
یرون بان اإلنسان الیتحمل نتائج أفعالھ ألنھ منعدم الحریة وما الجریمة سوى ظاھرة 

  مرتبطة بحتمیات والقضاء علیھا یستوجب تقویم سلوك المجرم
  د ، فیريفروی: من روادھا

  
لمسؤولیة فكما نقول اإلنسان رأینا أن الذین بحثوا في الحریة كموضوع فلسفي أو كشرط للمسؤولیة سواء من األنصار أو النفاة أو من الذین توسطوا لم یرفعوا إطالقا ا:الخاتمة 

ویتفرد باإلرادة والعقلحیوان عاقل نقول اإلنسان كائن مسؤول مھما كانت تبعات أعمالھ فھو یتشرف بأمانة المسؤولیة كونھ مكلف بالطبیعة
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