


2



المقّدمة:
 يقــوُل الفيلســوُف »برترنــد راســل «: الفلســفة »قــادرة علــى اقتــراح إمكانــات عديــدٍة توســع آفــاَق فكرنــا
ــع ــن، م ــى اليقي ــن أجــل الوصــول إل ــي كلَّ شــيء م ــاد الشــك المنهجــي ف ــك باعتم ــل التزمــت وذل  وتزي
ــذا نجــد ــأن الحقيقــة _ التــي تنشــدها كل فلســفة _ ليســت مطلقــة بــل هــي نســبية دومــاً، ول  االعتقــاد ب
 أنــه ليــس هنــاك مــن فيلســوف لــم ينتقــد ســابقيه أو معاصريــه وليــس هنــاك مــن فيلســوف لــم ينتقــد مــن
 معاصريــه أو الحقيــه، وبهــذا المعنــى تكــوُن الفلســفة عبــارة عــن حــوار انتقــادي وهــدف الفلســفة تحريــر

الفكر اإلنساني وتحطيم القيود التي تكبل العقل وتحول بينه وبين تأدية رسالته.

 لقــد كانــت الفلســفة وإلــى حــدود القــرن الثامــن عشــر » أم العلــوم « إذ كانــت تنتظــم داخلهــا مجموعــة
ــن ــد م ــن وإحاطــة شــاملة بالعدي ــة موســوعية بشــتى الميادي ــت بهــذا معرف ــوم، فكان ــارف والعل ــن المع  م
 المواضيــع والمباحــث التــي كانــت تنــدرج كلهــا تحــت محــاوٍر ثالثــٍة رئيســٍة وهــي مبحــث الوجــود أو

األنطولوجيا ومبحث المعرفة أو األبستمولوجيا.

 واإلطــالع علــى المعرفــة يســهم فــي منــح الطالــب القــدرة علــى امتــالك مهــارة التفكيــر الناقــد وعــدم
 التســليم بأيــة قناعــات أو آراء أو أفــكار أو اتجاهــات مــن أجــل تهيئتــه لمرحلــٍة الحقــة يكــون قــادراً فيهــا

على الوصول إلى المعارف اليقنية بعد امت اك منظوٍر خاصٍّ ال ينطلق من أية رؤية مسبقِة.

 ثــَم مبحــث القيــم أو األكســيولوجيا، التــي تنشــُد الســلوك الحســن وقاعــدة العمــل الســديِد مــن خ ال
 المعيــار الــذي هــو نمــوذج أو مقيــاس مــادي أو معنــوي لمــا ينبغــي أن يكــون عليهــا لســلوك ففــي
 »األكســيولوجيا « مقيــاس الحكــم علــى القيــم وفــي علــم الجمــال مقيــاُس الحكــم علــى اإلنتــاج الفنــَي وفي

المنطق قاعدة االستنتاج الصحيح.

 بهــذا جعلنــا محــور كتابنــا الجديــد المطــور لمــادة »الفلســفة والعلــوم اإلنســانية » والمخّصــص لــط اب
ــم ــم االجتمــاع وعل ــذي يتضمــن ث اث وحــدات في)الفلســفة وعل ــي وال ــوي األدب ــي الثان  الصــف الثان
ــي ــه، وتبن ــوة من ــات المرج ــق الغاي ــاج وتحقي ــات المنه ــة متطلب ــى تلبي ــا عل ــي بنائه ــا ف ــس(، حرصن  النف
ــو ــن الحش ــاد ع ــة، واالبتع ــيات المعرف ــى أساس ــا عل ــة فيه ــت وزارة التربي ــي حرص ــة الت ــر الوطني  المعايي
ــة ــة التعليمي ــم، إذ أنهــم محــور العملي ــة التعل ــة مشــاركين نشــيطين فــي عملي  والتكــرار، وأن يكــون الطلب

التعلمية.

 تناولــت وحــدة الفلســفة مجموعــة مــن الــدروس هــي: المعرفــة – الشــُك الفلســفي – حجــج الشــكاك
 – المنطــق – علــم مناهــج البحــث – القيــم وأنواعهــا – تحليــل نــّص »اإلنســان والقيــم « – مصــدر القيــم
 – أصــل األشــياء عنــد فالســفة اليونــان فــي المرحلــة األولــى - تحديــد العلــل عنــد فالســفة اليونــان فــي
ــد فالســفة ــةُ عن ــه ألفالطــون( – الحكمــة العملي ــص )حكمــة الحــب وفضل ــل ن ــة – تحلي ــة الثاني  المرحل
 اليونــان فــي المرحلــة الثالثــة – مدرســتا اإلســكندرية وأنطاكيــا –حركــة الترجمــة عنــد الســريان – الكنــدي

– الفارابي – تحليُل نّص القصيدة العينية البن سينا – فلسفةُ المحبة عند السهروردي – تحليل



ــه – الحكمــة اإلشــراقية عنــد ابــن  نــص )الملــك التــام ليحيــى بــن عــدي( – الفلســفة العقليــة عنــد ابــن باجَّ
طفيل – ابن رشد – تحليل نص )اإلنسان مدني بالطبع( – فلسفة ابن خلدون التربوية.

ــل ــة – تحلي ــئة االجتماعي ــي: التنش ــاع ه ــم االجتم ــن دروس عل ــدد م ــة بع ــدة الثاني ــت الوح ــا اختص  فيم
و التكيــف  االجتماعيــة -  المشــكالت  المجتمــع –  فــي  المراهــق  والتنشــئة - دور  المجتمــع   نــص 
 الالتكيــف فــي المجتمــع – الشــباب والمجتمــع – العولمــة – تحليــل نــص ) تأثيــرات العولمــة عنــد إدغــار

موران( - العلم ومستقبل اإلنسان.

ــم النفــس – ــي عل ــق البحــث ف ــدروس هــي :طرائ ــن ال ــةً م ــت مجموع ــم النفــس تناول ــرا وحــدة عل  وأخي
 أدوات البحــث فــي علــم النفــس– تحليــل نص)تحليــل المــرء لنفســه إلريــك فــروم(- الحاجــاُت والدوافــُع
ــُل الشــخصيةُ( ــد ) تكام ــص فروي ــل ن ــا – تحلي ــل تكونه ــم – الشــخصيةُ وعوام  األساســية لإلنســان – التعل

 - الصحة النفسية–اضطرابات الشخصية وأمراضها–السلوك وأنماط التفكير - اتخاذ القرار.

 وقــد بُنــي الكتــاب علــى األنشــطة المتنوعــة الفرديــة والجماعيــة، التــي تبعــث فــي دارســيه دافعيــة البحــث
ــة تقويمــاً الســتيعاب مضامينهــا، ــي تشــكُل فــي النهاي ــة الت ــي الســتخالص األجوب ــع النظــري والميدان  والتتب
 كمــا تعمــل علــى تدريــب الــط اب علــى التفكيــر فــي المشــكالت الفلســفية والظواهــر االجتماعيــة
 والقضايــا النفســية، والبحــث فــي تفســيراتها فــي الفلســفة والمنطــق واألخ اق وعلــم االجتمــاع وعلــم
 النفــس، فبــدأ كلُّ درس بقضيــة مناقشــة، أعقبتهــا أســئلة تتطلــب التفكيــر والبحــث فــي الصــف، كمــا تنتهــي
 بتطبيقــاٍت لمــا وصــل إليــه النقــاش، فتســهم فــي ترســيخ معــارف المتعلــم وتمكنــه مــن توظيفهــا فــي حياتــه،
 كمــا تضمــن الكتــاب نصــوص لتعزيــز مهــارة القــراءة والتفســير واالســتنتاج ,وتعزيــز مهــارات البحــث

وتحليل النصوص , كما شمل تقويم الدروس المواضيع الفلسفية التي تنمي مهارة التفكير الناقد.

 إننــا إذ نضــع هــذا الكتــاب بيــن أيــدي أبنائنــا الطلبــة ليحدونــا األمــل أن يبذلــوا جهــداً طيبــاً، لإلفــادة مــن
ــاب المدرســي هــو أحــد ــد أن الكت ــى إكســابها، مــع التأكي ــي يهــدُف إل ــي، والمهــارات الت ــواه المعرف  محت
 مصــادر المعرفــة، وعلــى الطلبــة الرجــوع إلــى مصــادر التعلــم الموجــودة فــي مكتبــة المدرســة أو الشــابكة،
 كمــا نأمــل مــن زمالئنــا الموجهيــن االختصاصيــن والمدرســين الكــرام تزويدنــا بمالحظاتهــم الميدانيــة
 التــي ســتكون موضــع اهتمامنــا وتقديرنــا فــي المركــز الوطنــي لتطويــر المناهــج التربويــة لتســهم فــي

تطوير هذا الكتاب باستمراٍر.

المؤلفون  



الفهرس

الصفحة الموضوع الدرس

فة
س

فل
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10 المعرفة الدرس األول

1٥ الشك الفلسفي الدرس الثاني

٢0 حجج الشكاك الدرس الثالث

٢٢ المنطق الدرس الرابع

٢٦ علم مناهج البحث الدرس الخامس

٣٢ القيمة وأنواعها الدرس السادس

٣٧ تحليل نص القيمة األخالقية الدرس السابع

٣٩ مصدر القيم الدرس الثامن

٤٤ تحليل نص اإلنسان والقيم الدرس التاسع

٤٦  أصل األشياء عند فالسفة اليونان في
المرحلة األولى

الدرس العاشر

٥0  تحديد العلل عند فالسفة اليونان في
المرحلة الثانية

الدرس الحادي عشر

٥٥ تحليل النص )حكمة الحب وفضله( الدرس الثاني عشر

٥٧  الحكمة العملية عند فالسفة اليونان في
المرحلة الثالثة

الدرس الثالث عشر



٦1 مدرستا اإلسكندرية وأنطاكية الدرس الرابع عشر

فة
س

فل
ال

٦٦ حركة الترجمة عند السريان الدرس الخامس عشر

٧0 الكندي الدرس السادس عشر

٧٤  الفيلسوف مثقف عصره الفارابي
أنموذجاً

الدرس السابع عشر

٧٧  نص القصيدة العينية في النفس البن
سينا

الدرس الثامن عشر

٧٩ فلسفة المحبة عند السهروردي الدرس التاسع عشر

٨٢ الحكمة األخالقية عند مسكويه الدرس العشرين

٨٦ تحليل نص )الملك التام(  الدرس الحادي
والعشرين

٨٨ ابن باجَّه الدرس الثاني والعشرين

٩٣ القصة الفلسفية ابن طفيل أنموذجاً الدرس الثالث والعشرين

٩٩ ابن رشد الدرس الرابع والعشرين

10٤ تحليل نص )اإلنسان مدني بالطبع(  الدرس الخامس
والعشرين

10٦ فلسفة ابن خلدون التربوية  الدرس السادس
والعشرون



11٢ التنشئة االجتماعية ووسائطها الدرس األول

اع
تم

الج
م ا

عل

11٨ نص المجتمع والتنشئة الدرس الثاني

1٢0 دور المراهق في المجتمع الدرس الثالث

1٢٣ المشكالت االجتماعية الدرس الرابع

1٢٧ التكيف و الالتكيف في المجتمع الدرس الخامس

1٣1 الشباب والمجتمع الدرس السادس

1٣٦ العولمة الدرس السابع

1٤0 تحليل نص )تأثيرات العولمة( الدرس الثامن

1٤٢ العلم ومستقبل اإلنسان الدرس التاسع



1٤٨ طرائق البحث في علم النفس الدرس األول

س
نف

م ال
عل

1٥٣ أدوات البحث في علم النفس الدرس الثاني

1٥٩ تحليل نص )تحليل المرء لنفسه( الدرس الثالث

1٦1  الحاجات والدوافع األساسية لدى
اإلنسان

الدرس الرابع

1٦٧ التعلم الدرس الخامس

1٧٢ الشخصية وعوامل تكونها الدرس السادس

1٧٧ تحليل نص فرويد )تكامل الشخصية( الدرس السابع

1٦٩ الصحة النفسية الدرس الثامن

1٨٤ اضطرابات الشخصية وأمراضها الدرس التاسع

1٨٨ السلوك و أنماط التفكير الدرس العاشر

1٩٣ اتخاذ القرار الدرس الحادي عشر



الوحدة األولى
الفلسفة
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الدرس ١: المعرفة
1

قضّية للمناقشة:

يقــوُل ســقراُط : »شــيء جيــد واحــد فــي الدنيــا هــو المعرفــة وشــيء رديء واحــد فــي الدنيــا هــو – 
الجهل«

11 ما المعرفة؟ وما أنواعُها؟.
21 كيف نتوصُل إلى معارفنا؟.

أواًل: معنى المعرفة:

 تطلــق كلمــة المعرفــة علــى كل مــا وصــل إليــه إدراُك اإلنســان مــن تصــوراٍت، مثــل المشــاعر الحقائــق،
أو األفكار، التي قد تسهم في تعرف البيئة من حوله والتعامل معها.

 أمــا المعرفــة فــي االصطــالح الفلســفي: فهــي ثمــرة التفاعــل بيــن ذات مدركــة وموضــوٍع مــدرٍك، وتتميــُز
 عــن باقــي معطيــات الشــعور مــن حيــث إنهــا تقــوم فــي آن واحــٍد علــى التقابــل واالتحــاد الوثيــق بيــن هذيــن
 الطرفيــن، مــا تطلــق نظريــة المعرفــة علــى البحــث فــي إمــكان المعرفــة البشــرية، وفــي مصــادر هــذه المعرفــة

أو الطرق الموصلة إليها.

أقدمُ المعنى الخاّص بي للمعرفة.

أفكر 
وأشارك

ثانيًا: اتجاهاُت المعرفة:

االتجاه الحسي التجريبي :
 ال خــالف بيــن المذاهــب الفلســفية فــي أَن للحــواس دورا مــا فــي عمليــة المعرفــة، ولكــن الخــالف إنمــا

هو في تقييم هذا الدور من ناحية، وفي تحليلها من ناحيٍة أخرى.

 يعتمــُد التجريبيــون أو الحســيون علــى الحــواس طريقــاً للمعرفــة، بــل ويعدونهــا المنبــع الوحيــد والســبيل
ــذه ــه ه ــه إلي ــا تقدم ــر دوره فيم ــة إذ ينحص ــي المعرف ــل ف ــون دور العق ــل يرفض ــا، وبالمقاب ــي له  الرئيس

الحواس.
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ــا صــورًة ــد، واإلحساســات تعطين ــا الوحيُ ــة وطريقه ــالً، أصــل المعرف ــن مث ــد األبيقوريي  فاإلحســاس عن
 صادقــة لألشــياء أي صــورة مطابقــة لواقعهــا، وخطــأ الحــواس ال يقــع فــي اإلدراك بــل فــي الحكــم الــذي

يضيفه العقل إلى اإلدراك.

يقوُل جون لوك : العقل عند الوالدة صفحة بيضاء تنتظر أن تكتبها التجربة.ُ

 اســتنتج موقــف التجريبييــن مــن المعرفــة باالســتعانة بالمفاهيــم اآلتيــة )إدراك حســي
– انطباعات حسية –الحواس(؟

أتأمل 
وأفسر

االتجاه العقلي:
 يأخــذون علــى التجريبييــن اعتمادهــم التــام علــى الحــواس طريقــاً إلــى المعرفــة ألنهــا مضللــة موهمــة،
 وأن الحــواس خداعــةٌ كاذبــة ومخطئــة لــو اعتمدنــا عليهــا كل االعتمــاد فــي المعرفــة، ذلــك أن اإلدراك
 الحســي إنمــا يخبرنــا عمــا يتعلــق بحالــٍة واحــدة مــن أحــوال الشــيء، كمــا أن مــا تطلعنــا عليــه الحــواس
 ليــس إال مظهــر األشــياء فحســب، وال تطلعنــا علــى حقيقتهــا، وهــذا ال يعنــي إنــكار دور الحــواس نهائيــاً
ــة ــة التــي علــى أساســها تفهــم التجرب  فــي المعرفــة، ولكــن التجــارب الحســية إنمــا تقــدم المعانــي األولي

ويحصل اإلدراك الحسي، فالعقل أساس الحواس وموجه لإلدراك الحسي.

 وأبــرز مــن يمثــل العقليــون أرســطو الــذي أكــّد بــدوره وجــود المبــادئ العقليــة األوليــة، فالفكــرة عنــده
 تــرد إلــى فكــرة أخــرى أعــم منهــا حتــى نصــل إلــى أفــكار أكثــر عموميــة مــن غيرهــا وال نســتطيع ردهــا
 إلــى مــا هــو أعــم منهــا ومــن أهــم هــذه المبــادئ مبــدأ الذاتيــة وعــدم التناقــض والثالــث المرفــوع، وهــذه
ــى ــى برهــاٍن ألنهــا واضحــة بذاتهــا، وبهــا يســتطيع العقــل أن يصــل إل ــاج إل ــة ال تحت ــة أولي  األفــكار قبلي

معرفة الحقائق كلَها.

نشاط مناظرة:
اختلُف الفالسفةُ في تحديد مصدر المعرفة بين تجريبين وعقليين.

أتبنى رأياً مدعماً باألدلة.
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االتجاُه النقدي:
 ويــرى النقديــون أّن العقــل والتجربــة معــاً ضروريــان لبنــاء المعرفــةُ، فالتجربــةُ الحســية تقــدمُ إلينــا شــتاتاً
ــي ــم هــذه اإلحساســات وصياغتهــا ف ــة بتنظي ــه المختلف ــراً مــن اإلحساســات ويقــوم العقــل بمقوالت  مبعث
 صــورة منظمــة فتنشــأ المعرفــة الصحيحــة، حيــث حــاول كانــط أن يوفــق بيــن النزعــة التجريبيــة والنزعــة
 العقليــة فذهــب إلــى أن الحــواَس تمدنــا بالمــادة الخــام التــي تصــل إلــى العقــل فــي صــورة عشــوائية ليــس
 لهــا أي نظــام، ثــم يقــوم العقــل بتحويــل هــذه الكثــرة المتدفقــة مــن اإلحساســات إلــى صــورٍة منظمــٍة ذات

معنى ويتم ذلك عن طريق الفهم

 إذاً بــدون التجربــة الحســية، تظــل مقولــة الفهــم فارغــة جوفــاء، وبــدون الفهــم تظــل اإلدراكات الحســية
شتاتاً مبعثراً ليس له مضمون.

 وهكــذا نالحــظ أن كانــط يفســر المعرفــة بأنهــا نتيجــة لتضافــر عامليــن: عامــل صــوري يتمثــل فــي طبيعــة
العقل ذاته، وعامٍل مادي هو عبارة عن االدراكات الحسية الخارجية المبعثرة.

1 أتأمــل1قــول1كانــط1فــي1الصــورة1المجــاورة1وأوضــح1دور1الحــواس1	
والعقــل1فــي1عمليــة1المعرفــة1باألمثلــة.

ــم وتنتهــي ــى الفه ــود إل ــم تع ــن الحــواس ث ــدأ م ــا تب  »كل معرفتن
بالعقل ال يوجد شيء أعلى من العقل«
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ثالثًا: أنواع المعرفة:

 أشــار العديــد مــن الفالســفة مثــل )اســبينوزا( إلــى أُن هنــاك عــدة أنــواٍع مــن المعرفــة تبــدأ بالفعــل الحســي
ثم العقلي البسيط ثم العقلي المركب على الشكل التالي:

النوُع األول معرفة التجربة:
ــُث تنشــأُ فــي ــات بالحــواس بحي ــة أو االســتقراء العامــي، وهــى إدراك الجزئي ــة المجمل ــة بالتجرب  معرف
ــار، وأن المــاء ــود للن ــت وق ــي أن الزي ــل معرفت ــكار عامــة مــن تقــارب الحــاالت المتشــابهة مث  الذهــن أف
 يطفئهــا، هــذه المعرفــة متفرقــة، ومــا يزيــد يقيننــا بهــذه األفــكار أننــا لــم نصــادف ظواهــر معارضــةً لهــا فــي

الواقع.

النوُع الثاني:
 معرفــة عقليــة اســتداللية تســتنتج شــيئاً مــن شــيء، كاســتنتاج العلــة مــن المعلــول دون إدراك النحــو الــذي

تحدُث عليه العلة والمعلول.

مثاُل:
نعرٌف أن الحديد وبقية المعادن يجذبها المغناطيس دون أن نعرف الطريقة التي يحدث بها ذلك.

النوُع الثالث:
 معرفــة عقليــة حدســية تــدرك الشــيء بماهيتــه فعنــد وصولــي إلــى تصــور واضــح عــن أي شــكل هندســي
 أســتطيع أن اســتنتج خصائصــه. هــذه المعرفــة هــي أعلــى درجــات المعرفــة ألن موضوعاتهــا معــاٍن واضحــة
 متميــزة يكونهــا العقــل بذاتــه ويؤلــف ابتــداء منهــا سلســلةً مرتبــةً مــن الحقائــق، فيخلــق الرياضيــات والعلــم
 الطبيعــي حيــث تبــدو الحقيقــة الجزئيــة نتيجــة لقانــوٍن كلــي، وهنــا تظهــر فعاليــة العقــل وخصبــه واســتقالله

عن الحواس والمخيلة.

1 أتأمــُل1قــول1جــون1لــوك1فــي1الصــورة1المجــاورة1واســتنتُج1أهميــة1ُ	
المعرفــة1بجميــع1أنواعهــا،1ودعــم1رأيــك1باألمثلــة.

 »ليــس مــن طريقــة تدافــع بهــا عــن نفســك مــن هــذا العالــم ســوى
أن تتعمق في فهمه«
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التقويم:
1 أُجيُب1عن1األسئلة1اآلتية:	
11 أعلّل ما يأتي:.

المعرفة العقلية الحدسيةُ هي المعرفةُ الكاملةُ.– 

العقل والتجربة معاً ضروريان لبناء المعرفة.– 

يرى العقليون أن الحواس كاذبة ومخطئة لو اعتمدنا عليها كل االعتماد في المعرفة.– 

21 أوضح الدور اإليجابي للحواس في المعرفة..
31 أقارن بين أنواع المعرفة العقلية..
41 أصنف بعضاً من معارفي إلى حسيٍة وعقليٍة..

الموضوع:
1 أقدم1ُرؤية1أبين1فيها1التكامل1بين1الحواس1والعقل1في1عملية1المعرفة.	
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2
الدرس ٢: الشك الفلسفي

قضّية للمناقشة:

 يقــوُل ديــكارُت: ) ينبغــي لــي أن أرفــض كل مــا يخيــُل إلــي أن فيــه أدنــى شــك، وذلــك ألرى هــل
يبقى لدي بعد ذلك شيء ال يمكُن الشك به(.

11 ما الشُك؟.
21 هل تستطيع حسم خياراتك كلها دون تردٍد أو تأمٍل؟.
31 ما الحقيقة برأيك؟ وهل هناك حقيقة مطلقة؟.

أواًل: معنى الشك:

 يعبــر الشــك عــن حالــة مــن التــردد بيــن نقيضيــن ال يرجــح العقــل أحدهمــا علــى اآلخــر لوجــود أســباب
 وجيهــة لقبــول كل منهمــا وأســباب وجيهــة لرفضهــا، وفــي الفلســفة إنــكار القضايــا التــي اتفــق المفكــرون
ــل ــدرة العق ــدم ق ــرض ع ــه يفت ــة ألن ــة المعرف ــك بنظري ــل الش ــا، ويتص ــا وقبوله ــى تصديقه ــل عل ــن قب  م

البشري على تحصيل المعرفة في كل شيء.

نشاط:
أقدم مثاالً من تجربتي الشخصية عن موقٍف كنت فيه متردداً في االختيار بين أمرين

ثانيًا: الشُك المطلق:

ــه ــيلة ألَن صاحب ــس وس ــه ولي ــي ذات ــة ف ــو غاي ــا وه ــي ادواته ــة ف ــدام الثق ــة وانع ــتحالة المعرف ــي اس  يعن
 يبــدأ شــاكاً وينتهــي شــاكا، لقــد كان السفســطائيون أول دعــاة الشــك فــي تاريــخ الفلســفة، حيــث كان

السفسطائيون يعلمون تالمذتهم مقابل أجٍر محدٍد.

 وعوضــاً عــن طلــب الحقيقــة ونشــرها نشــد السفســطائيون النجــاح المبنــي علــى فــّن اإلقنــاع واإلفحــام،
لقد قالوا بنسبية المعارف كافةً، ونفوا وجود حق بذاته وباطل بذاته، وخير بذاتٍه وشًر بذاته.

 وتفاخــروا بأنَهــم يســتطيعون إثبــات الــرأي ونقيضــه على الســواء مســتخدمين مرونة المفاهيم وشــموليتها
وهي المرونة التي تصل إلى وحدة األضداد.

نشاط:
أوضح رأيي في الشك لدى السفسطائيين.
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- بروتاغوراس:
 يعتقــد أَن اإلنســان مقيــاس األشــياء جميعــاً، مقيــاس مــا يوجــد ومقيــاس مــا ال يوجــد، هــذا يعنــي انتفــاء
 الموضوعيــة وانســحاب النســبية علــى المعرفــة والحقائــق وكل مــا هــو موجــود، وأعلــن أن بإمــكان المــرء

أن يأتي بخطابين متناقضين تماماً عن أي شيء.

نشاط:
أتأمل الموقف الفلسفي، وأبيّن رأيي: اإلنسان مقياس جميع ما هو موجود وما هو غير موجوِد.

- بيرون )365 - 275 ق.م(:
 أول مذهــب فلســفي بنــي علــى الَشــك التــاَم فــي إمــكان المعرفــة اإلنســانية، هــو مذهــب بيــرون وتالميذه
 الــذي يعتقــد أنــه ال يمكننــا معرفــة طبائــع األشــياء، ألن الحــواس هــي وســيلتنا الوحيــدة للمعرفــة، وهــي
 تشــير إلــى مــا تبــدو عليــه األشــياء ال كمــا هــي فــي طبيعتهــا وليــس لدينــا وســيلة أخــرى للمعرفــة لنجعلهــا
ــا ال نعــرف شــيئاً فيجــب أن نعلــق الحكــم بوجــود شــٍيء ــز الصــواب مــن الخطــأ، ومــا دمن ــاراً لتميي  معي

سوى حاالتنا الشعورية المباشرة عن تلك األشياء.

نشاط:
هل يمكن أن تكون الحواس سبباً للشّك في المعرفة برأيك؟ ولماذا؟

- هيوم:
ــا عــن أنفســنا وعــن العالــم، لكننــا ال نســتطيع  )1٧٢٤-1٧٧٦( رأى أن مــا نعرفــه بيقيــن هــو أفكارن
 االنتقــال بيقيــٍن مــن وجــود أفكارنــا إلــى وجــود النفــس كجوهــٍر، أو إلــى وجــود عالــم محســوٍس مســتقل
ً  عنــا، ذلــك أمــر اعتقــاٍد وليــس أمــر برهــان موضوعــي وإنمــا نعيــش فــي عالــم أفكارنــا، وأَن هنــاك حاجــزا

بين عالم األفكار وعالم األشياء.

 يقــوُل دعــاة الشــك المطلــق: أن العلــم ليــس فــي مقــدور اإلنســان وال
ــه ال ــم أن ــه )يعل ــه ســقراط مــن أن ــذي ذهــب إلي ــى القــدر ال ــى إل ــون حت  يذهب

يعلم( بل يصرحون أن أي ادعاء للعلم ال مبرر لُه.

أفكر 

تنتج
وأس

1 استخلص1أهم1النقاط1التي1استند1إليها1أنصار1الشك1المطلق1بوصفه1)مذهباً(.	
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ثالثًا: الشك المنهجي:

ــة ــة الثابت ــق اليقيني ــة، وهــي بالمعنــى الدقي ــة بحســب أنصــار هــذا االتجــاه ممكن  إن المعرفــة الموضوعي
 التــي ال تختلــف مــن شــخص إلــى آخــر، وإن العقــل ينطــوي علــى قــدرات للوصــول إلــى اليقيــن، والســبيل
 للوصــول إلــى هــذا اليقيــن إنمــا هــو الشــك اإلرادي، فــي كل مــا اكتســبناه فــي الماضــي، والحــذر فــي

قبول كل ما اتفق عليه الفالسفة السابقون للوصول إلى اليقين.

 ال بــَد مــن تدريــب العقــل علــى تكويــن ملكــة النقــد والتحليــل ومناقشــة ماَعــده الســابقون مبــادئ أوليــةً
 حتــى نصــل إلــى مبــادئ أوليــة وقضايــا نراهــا واضحــةً متميــزًة نبنــي عليهــا مــن جديــٍد قضايــا يقينيــةً أخــرى،
ــاء ــى بن ــه مــع علمــاء عصــره وســعى إل ــه وعــرض آرائ ــع تطورات ــم وتاب ــكارت بمســائل العل ــم دي  لقــد اهت

فلسفة تدمج بين المنهج والمعرفة من أجل هذه الغاية.

ــد ــه فق ــكاره وتمثالت ــة أف ــا الذهــن تنقي ــة يحــاول فيه ــة عقلي ــكارت هــو وقف ــذي أراده دي  إن الشــك ال
 اعتــاد النــاس بحكــم فطرتهــم علــى الثقــة فــي حواســهم، ألنّهــم يفترضــون وجــود العالــم الخارجــي دون
 الحاجــة إلــى االســتخدام العقلــّي. وكان شــك ديــكارت منهجيــاً تســيره إرادة تلتمــُس اليقيــَن حيــُث انطلــق
 مــن فكــرة الشــك فــي وجــود كل األشــياء ومــن صحــة كل المعــارف حســية أم عقليــة، لكنــه متيقــن أنــه
ً  يشــك، والشــك فكــر والفكــر وجــود، وأراد أن يثبــت حقيقــة الفكــر باالســتناد إلــى الشــك )أنــا أفُكــر إذا

أنا أوجُد(.

ــر النقــدي الــذي يهتــم فيهــا الفيلســوف ــة التفكي  قــد جعــل ديــكارُت العلــم والفلســفة الحقيــن لمرحل
 بدراســة المنهــج وتحديــد خطــوات البحــث العلمــي، وكــرس جانبــاً مــن دراســته لوضــع قواعــد المنهــج،

وقد وضع أربع قواعد في كتابه مقال في المنهج يعتقد أنها السبيل للوصول للحقيقة.

قواعد العقل
لدى ديكارت

التحليلالتركيب

البداهة والوضوح
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 اســتخلص بعــض الفــوارق بيــن الشــك المطلــق والشــك المنهجــي، وأُبيــن رأيــي
أفكر أيهما يقودُ إلى المعرفة؟

وأجيب

رابعًا: نسبيُة الحقيقة:

ــح كل ــة تهــدف لتوضي ــة، فالمعرف ــاك الحقيقــة الواقعي ــةُ النســبيةُ وهن  الحقيقــة المطلقــة تقابلهــا الحقيق
 شــٍيء عــن العالــم بــكل ظواهــره والمعرفــة الكاملــة عــن العالــم تقتــرب منــه باســتمرار لكنهــا التصــل إليــه
 أبــداً فتبقــى فــي كل زمــن حقيقــة نســبية تحــوي فــي جانــب مــن جوانبهــا الحقيقــة المطلقــة، والمعرفــة
 يمكــن أن تتغيــر ويتــم تدقيقهــا بــل وأن تدحــض فــي مجــرى تطــور العلــم، وقــد اختلــف الفالســفة فــي مــا

بينهم في تحديد معايير الحقيقة الّن كالً منهم ينظر إليها من منظار مغايٍر لآلخر.

ــة ــة ومــا تمــت البرهن ــة الصادق ــه مــا هــو حــق، وهــي القضي  )الحقيقــة هــي خاصي
أبحث عليه وشهادة الشاهد الذي يحكي ما شاهده وما فعله...(

 وأقرر

نشاط:
اُستخلُص المعنى النسبي للحقيقة من خالل حواري مع زمالئي.
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التقويم:
1 إجيُب1عن1األسئلة1اآلتية:	
11 أعلُل كالً مما يأتي:.

يتصل الشك الفلسفي بنظرية المعرفة.– 

الشك المطلق غاية في ذاته.– 

يعتقد بيرون أنه ال يمُكننا فهم طبائع األشياء.– 

يرى ديكارت أن الناس اعتادوا على الثقة في حواسهم.– 

يجُب تدريب العقل على ملكة النقد والتحليل.– 

21 أميُز رأي كل من بيرون وديكارت فيما يتعلق بموضوع الشك..
31 أوازُن بين معنى الشك في علم النفس ومعناه في العلوم الطبيعية..
41 اشرُح عبارة أنا أفكر إذاً أنا أوجُد..
51 اكتب كلمة )صحيحة( أمام الجملة الصحيحة وكلمة )مغلوطة( أمام الجملة المغلوطة..

يهدف الشك المطلق إلى الوصول إلى الحقائق المطلقة.– 

يعتقد بيرون أننا نستطيع معرفة ماهيات األشياء وقوانينها من خالل اعتمادنا على الحواس.– 

الشك المنهجي ليس غاية في ذاته وإنما هو وسيلة للوصول إلى المعرفة.– 

الموضوُع:
1 ال1يمكُن1أن1توجد1فلسفة1أو1معرفة1بدون1الشُك،1أناقش1وأبين1رأيي.	
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3
الدرس ٣: تحليل نص: ) حجج الشكاك( )*(

يوسف كرم:
 يقــول الشــكاُك إن الشــيء محقــق، ثــم يفرقــون بيــن المحتمــل وغيــر المحتمــل، والخيــر والشــر،
 والحكمــة والحماقــة، فيقعــون فــي التناقــض، أمــا الشــكاُك فــال يجبــون وال يســلبوُن أصــالً. وأورد حججــاً
 عشــراً لتبريــر تعليــق الحكــم فــي المحسوســات، وهــذه الحجــُج العشــُر جمُعهــا مــن قدمــاء الفالســفة ومــن

األكاديمية الجديدة:

1الحجــة1األولــى: إن اختــالف األعضــاء الحاســة فــي الحيــوان واإلنســان يســتتبع إنَّ لــكَل نــوٍع إحساســاته
 الخاصــة، فالرؤيــة مثــالً تختلــف بحســب تركيــب العيــن، ويختلــف اللمــس بحســب جلــد الحيــوان، فــإن
 منــه المغطــى بصــدف أو ريــش أو قشــٍر أوشــعر، وإذن فلنــا إن نقــول عــن الشــيء المــدرك بالحــواس أنــه
 يبــدو لنــا كــذا، ال إنــه كــذا فــي ذاتــه، إذ ال يســوغ لنــا إن نفــرض إن إحساســاتنا أصــدق مــن إحساســات

الحيوان.

ــف ــالف إحساســاتهم وأحكامهــم فكي ــاس جســماً ونفســاً يســتتبع اخت ــالف الن ــة: إن اخت 1الحجــة1الثاني
ــة ــم إن األغلبي ــاً، ث ــاس جميع ــاول الن ــن إن تتن ــة ال يمك ــن التجرب ــة؟ ولك ــع لألغلبي ــل نرج ــار؟ ه  االختي

تختلف بين بلٍد وبلد، وبين عصٍر وعصر، فيتعين العدول عن االختيار واالمتناع عن الحكم.

1الحجــة1الثالثــة: إَن الحــواس تتعــارض بــإزاء الشــيء الواحــد، فالبصــر يــدرك بــروزاً فــي الصــورة، واللمــس
 يدركهــا مســطحةً، والرائحــة اللذيــذة للشــم مؤذيــة للــذوق، ومــاء المطــر مفيــد للعيــن ضــار للرئــة، ومــن
 يدرينــا؟ لعــل تبايــن اإلدراكات الحســية ناشــئ مــن تبايــن حواســنا، وإذن فنحــن هنــا أيضــاً نــدرك الظواهــر

ال الحقائق.

ــرٍض ــن ســٍن وصحــٍة وم ــالف الظــروف م ــف باخت ــة: إن إدراكات الحــس الواحــد تختل ــة1الرابع 1الحج
 ونــوم ويقظــة وانفعــال وهــدوء وغيــر ذلــك فمثــالً العســل يبــدو مــراً فــي الحمــى، وتبــدو األشــياء صفــراء
 للمصــاب باليرقــان، وان قيــل إن مثــل هــذه الحــاالت مرضيــة اســتثنائية، أجــاب الشــكاك: وكيــف نعلــم أن

الصحة ليست ظرفاً يغير الظواهر؟.

1الحجــة1الخامســة: إن األشــياء تبــدو لنــا باختــالف علــى حســب المســافات واألمكنــة واألوضاع. فالســفينة
 البعيــدة تبــدو صغيــرًة ثابتــةً، فــإذا مــا اقتربــت أو اقتربنــا منهــا بــدت كبيــرة متحركــة، وتبــدو العصا متكســرة
 فــي المــاء مســتقيمة خارجــه، فكيــف الســبيل إلــى معرفــة األشــياء بغــض النظــر عــن المــكان الــذي تشــغله،

واألوضاع التي تتخذها، والمسافات التي تفصلنا عنها؟.

يوسف كرم: تاريخ الفلسفة اليونانية. مراجعة د. هال رشيد أمون دار القلم للطباعة والنرش والتوزيع. ص 262 _ 264 بترصف. دون تاريخ	 
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1الحجــة1السادســة: إَن األشــياء تبــدو لنــا بخــالٍف علــى حســب مــا تمتــزج بــه أو تتحــد بــه مــن هــوٍاء أو
 حــرارٍة أو ضــٍوء أو بــرٍد أو حركــة، فلــون الوجــه يختلــف فــي الحــر وفــي البــرد، ويختلــف الصــوت فــي
 الهــواء اللطيــف وفــي الهــواء الكثيــف، ويختلــف لــون األرجــوان فــي ضــوء الشــمس وفــي ضــوء المصبــاح،
ــف ــد اإلدراك، فكي ــاء يفس ــا باألعض ــواس، وامتزاجه ــاء الح ــطة أعض ــياء إال بواس ــدرك األش ــن ال ن  ونح

السبيل إلى إدراك الشيء في نفسه مع استحالة فصله عما يحيط به.

1الحجــة1الســابعة: إن األشــياء تبــدو لنــا باختــالف علــى حســب الكميــة، فمثــالً حبــة الرمــل تبــدو خشــنةً،
بينما كومة الرمل تبدو رخوًة،

1الحجــة1ُالثامنــة: إن كل شــيء نســبًي بالنســبة لألشــياء المدركــة، والــى الشــخص المــدرك، فالشــيء ليــس
 إلــى اليميــن أو اليســار، إلــى أعلــى أو إلــى أســفل بنفســه، بــل بالنســبة إلــى شــيء آخــر، وكذلــك الكبيــر

والصغير، واألب واالبن، وليس شيء مدركاً في نفسه.

1الحجــة1التاســعة: إن األشــياء تبــدو لنــا باختــالف علــى حســب المألــوف والنــادر، فالنجــم المذنب يدهشــنا
 لندرتــه، ولــوال أننــا نــرى الشــمس كل يــوم لكانــت تبــدو مخيفــة، فليســت صفــات األشــياء علــة أحكامنــا

عليها، بل كثرة ورودها أو ندرته.

1الحجــة1العاشــرة: اختــالف العــادات والقوانيــن واآلراء، فالمصريــون يحنطــون الموتــى، والرومــان
ــص ــفة، وقص ــب الفالس ــان، ومذاه ــالف األدي ــك. واخت ــي كل ذل ــون اليونان ــر القان ــم، ويحظ  يحرقونه
 الشــعراء، معلومــة للجميــع. وإذن فــكل مــا نســتطيع قولــه هــو أن للنــاس رأوا أو يــرون كــذا أو كــذا، أي مــا
 بــدا أو يبــدو لهــم حقــاً، ال الحــق فــي ذاتــه. وهــذه الحجــج أنــواع يمكــن ردهــا إلــى واحــده هــي حجــة
 النســبية نعتبُرهــا جنســاً عاليــاً تحتــه أجنــاس ثالثــة: جنــس خــاص بالشــخص المــدرك، ويشــمُل الحجــج
ــس ــن الســابعة والعاشــرة، وجن ــس خــاص بالموضــوع المــدرك، ويشــمل الحجتي ــى، وجن ــع األول  األرب

خاُص بالشخص والموضوع جميعاً، ويشمل الخامسة والسادسة والثامنة والتاسعة.

المناقشة:
1 أقُرأ1النص1قراءًة1متأنيًة1صامتًة،1ثم1أُجيُب1عن1األسئلة1اآلتية:	
11 أحدد المصطلحات الجديدة، غير المعروفة في النص، ثم أوضحها ألضيفها إلى قاموسي..
21 ألخص أهم األفكار األساسية في النّص..
31 أستنتُج اإلشكالية األساسية في النّص..
41 أصنف حجج المشككين حسب الموضوع و حسب الذات..
51 أي الحجج السابقة أكثر واقعية ومنطقيةً برأيك..
61 أقارُب بين الشّك المنهجي وما درسته من أفكاٍر في النص..
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4
الدرس ٤: المنطق

قضّية للمناقشة:

أتأمُل المواقف اآلتية :– 

1 1الموقــُف1األول1:1قــرر1كل1مــن1ســلمى1وأحمــد1تعلــم1اللغــة1اإلنكليزيــة1فذهبــت1ســلمى1إلــى1المكتبــة1وقامــت	
1بشــراء1كتــاب1تعلــم1اللغــة1اإلنكليزيــة1فــي1ســتة1أيــام،1في1حيــن1ذهب1أحمــد1إلى1معهــد1لتعليــم1اللغــة1اإلنكليزية

وخضع1إلى1دوراٍت1مكثفٍة1ليتعلم1اللغة.1اإلنكليزية1.
1 ــى1الدرجــة1التامــة1فــي1امتحــان1مــادة1الفلســفة،	 ــي1:1حلــم1كل1مــن1أيمــن1و1ألمــى1الوصــول1إل 1الموقــف1الثان

فاعتمد1أيمن1على1التوقعات1االمتحانية1فقط،1بينما1درست1ألمى1المنهاج1كاما1ًلتحقيق1الدرجة1التامة.
1 1الموقــف1الثالــث1:1لــدى1كل1مــن1رائــد1وســامر1أمنيــة1حيــاة1ماديــة1أفضــل،1فقــام1رائــد1بشــراء1ورقــة1يانصيــب،	

بينما1قرر1سامر1أن1يستثمر1مشروعا1ًليحقق1حلمهُ.
11 في المواقف السابقة أي األشخاص فكر بطريقة صحيحة وعقالنية؟ أعلل إجابتي..
21 ماذا تسمي نمط التفكير الصحيح الذي اخترته؟.
31 ــق. ــي تحقي ــاس ف ــض الن ــاذا ينجــح بع ــة نظــرك لم ــن وجه ــة الســابقة وضــح م ــى األمثل ــاء عل  بن

أهدافهم في حين يخفق آخرون في ذلك؟

أواًل: معنى المنطق:

ــى ــكالم والنطــق، وترجــُع أيضــاً إل ــى ال ــي عل ــث االشــتقاق اللغــوي اليونان ــدل كلمــة منطــق مــن حي  ت
اللوغوس أي العقل والفكر والتفكير العقلي.

 ويمكننــا أن نرجــع المنطــق كعلــمٍ وأداة إلــى أرســطو، مــع اإلشــارة إلــى أنــُه لــم يســتخدم كلمــة منطــٍق
 وإنمــا كلمــة تحليــالٍت، حيــُث نظــر إلــى التحليــالت وحدهــا علــى أنهــا تشــتمل علــى مذهبــه المنطقــي،
ــر إندرونيقــوس أول مــن جمــع كتــب أرســطو تحــت اســم  الــذي اقتصــر علــى المنطــق الصــوري. ويعتب

Organon. اآللة أو األورغانون

ــى ــون عل ــه الرواقي ــد عرف ــان القدمــاء أداًة لفهــم الحقيقــة، وق ــد الفالســفة اليون ــل المنطــق عن ــٌث مث  حي
 أنــه علــُم الحــق والباطــل، وعرفــه العــرب مثــل ابــن ســينا أنــه آلــة لــكل العلــوم الفلســفية، ألنــه بمنزلــة اآللــة
 المؤديــة لكســب الحكمــة النظريــة والعمليــة. وبذلــك فــإن المنطــق مفيــد عمليــاً، وال يطلــب لذاتــه، بــل

بوصفه أداة نستفيُد منها في بقية العلوم.
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1 استنتج1تعريفي1للمنطق،1وأناقشه1مع1زمالئي1ومدرسي.	

أتحاور 
وأستنتج

ثانيًا: موضوُع المنطُق وغرضُه:

ــى موضــوع ــة المشــائين إل ــٌث نظــر أرســطو والمناطق ــد الفالســفة، حي ــف موضــوع المنطــق عن  يختل
 المنطــق علــى أنــه ينقســم لثــالث أقســام أساســية : 1. نظريــة التصــور ٢. نظريــة الحكم ٣. نظرية االســتدالل
 والتــي أشــاروا بهــا إلــى االســتدالل البرهانــي، فــي حيــن يمثــل المبحــث األول والثانــي تمهيــداً لمباحــث

التصديق البرهاني.

أما الرواقيون: فقد قسموا المنطق إلى خطابٍة وجدٍل، وينقسم الجدل إلى ثالث أقسامٍ:

نظرية المعرفة. مبحث التصورات  مبحث األلفاظ 

وبناء على ذلك يفرق المناطقة بين نوعين من المنطق:

11 منطٌق صوري تقليدي: يشمل المنطق األرسطي، الذي يبحث في الحدود والقضايا واالستدالل..
21  منطــق مــادي: هــو علــم مناهــج البحث ويتضمــن المنهــج الرياضي االســتنباطي، والمنهج االســتقرائي.

التجريبي والمنهج التاريخي.
 حــدد كانــط الغايــة الوحيــدة مــن المنطــق باســتعراض البرهــان والقواعــد الصوريــة لــكل تفكيــر، وهــذا
 مــا عبــر عنــه أندريــه الالنــد بشــكل أوضــح بقولــه: »إن المنطــق موضوعــه اتفــاق الفكــر مــع نفســه واتفاقــه

مع الواقع، وغرضه البحث عن القوانين التي يتم بها هذا االتفاق المزدوج«

1 حلل1قول1الالند،1واستنتج1أقسام1المنطق1وغرضه.	

ثالثًا: المنطق الحديث:

ً  ظهــر المنطــُق الحديــُث نتيجــة التطــورات العلميــة الحديثــة وخاصــةً فــي مجــال الرياضيــات، متجــاوزا
 حــدود القيــاس األرســطي الضيقــة، إذ انحصــر فقــط ضمــن االســتنباط وارتبــط بألفــاظ اللغــة. ورغــم
 اإلرهاصــات الكثيــرة التــي مهــدت لوالدتــه، إال أن كتــاب )أســس الرياضيــات( الــذي ألفــه كالً مــن

برتراند رسل ووايتهد، يعتبر الحدث األبرز في تطوره الحقيقي.
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ــن انتقــدوا منطــق أرســطو فرنســيس بيكــون مــن خــالل ــل الذي  مــن أوائ
 كتابــه اآللــةُ الجديــدةُ أو األورغانــون الجديــد قــدم فيــه رؤيــةً مخالفــةً لرؤيــة

أرسطو للمنطق.

إضاءة

نميز في تطور المنطق الحديث بين أربع مراحل منها:

11 المنطُق: الذي أهمل استخدامه )المنطق اللوغارتمي(..
21  جبــر المنطــق: يرجــُع إلــى جــورج بــول واقتصــر علــى إدخــال الرمــوز وبعــض العمليــات الرياضيــة.

على المنطق القديم.
31  المنطــق الرمــزي: يطلــق عليــه هــذا االســم ألن الرمــوز هــي لغتــه. ومــن شــروطه دراســة العالقــات.

 المختلفــة بيــن الحــدود فــي قضيــة مــا، والعالقــات المختلفــة التــي تربــط بيــن عــدة قضايــا، ووضــع
ــة ــاز المعالج ــل إنج ــن أج ــة م ــةٌ ضروري ــة الرمزي ــة. واللغ ــا صادق ــك القضاي ــن تل ــل م ــد تجع  قواع

العلمية الدقيقة المطلوبة بالمنطق، وهي أداة اكتشاٍف وليست مجرد رموز.
41  المنطــق الرياضــي: وضعــه بيانــو وشــاع اســتخدامه بفضــل اســتخدام رســل لــه فــي كتابــه، واســتعمل.

 ليــدل علــى المنطــق وعلــى اشــتقاق الرياضيــات مــن المنطــق وعلــى حــل نقائــض الرياضيــات الحديثة
عبر نظرية رسل في األنماط.

إذا هطل المطُر فإن أحمد يفتح المظلة– 

  هطل المطُر... إذن أحمد يفتح المظلة.

 –.L فإن K إذا كان

.L إذن ...K  

1 أي1المثالين1يشيُر1إلى1المنطق1الحديث،1ويعطيك1وفرة1في1التفكير1أكثر.1ولماذا؟	

أتأمل 
وأفسر
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التقويم:
1 أُجيُب1عن1األسئلة1اآلتية:	
11 اختر اإلجابة الصحيحة في كل مما يأتي:.

يعتبر المنطق آلة لكل العلوم الفلسفية:– 

رسلبيانوابن سيناأرسطو

واضع المنطق الرياضي:– 

بيانوبولالرواقيونرسل

يرجع المنطق الصوري إلى:– 

وايتهدأرسطوالمناطقة العربأفالطون

21 أوضُح غرض المنطق..
31 أوضُح األسباب التي أدت إلى ظهور المنطق الحديث..

الموضوُع:
أضع تصوراً توضح من خالله تطور المنطق عبر مراحل متعددٍة.
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5
الدرس ٥: مناهج البحث

قضّية للمناقشة:

1 كيف1نتأكد1من1صحة1القضايا1اآلتية؟	
11 معرفةُ درجة سّمية نبات ما؟ ومدى نفعه أو ضرره على حياة اإلنسان..
21 من أسباب الحملة الفرنسية على سوريا أطماع فرنسا في توسيع نفوذها..
31  ازدادت االضطرابــات النفســية عنــد المراهقيــن مــع تقــدم التكنولوجيــا ووســائل التواصــل.

االجتماعي.
41 الزيت والماء ال يمتزجان..
51 األسباب التي تجعل طالباً يفضلون مادًة معينةً على أخرى..

1 أستنتج1ما1العلُم1الذي1تعبُر1عنه1كل1قضيٍة؟	
1 1مــن1خــال1إجابتــي1علــى1الطريقــة1التــي1اتبعتهــا1للتأكــد1مــن1القضايــا1الســابقة1أبيــن1هــل1هنــاك1طريقــة1واحــدة	

لمعرفة1كّل1القضايا؟

تعريُف علم المناهج )الميثودولوجيا(:

 هــو العلــم الــذي يبحــث فــي الطرائــق المســتخدمة فــي العلــوم للوصــول إلــى الحقيقــة، ويُعنــى بتحليــل
 الطرائــق العلميــة مــن حيــث غاياتهــا ومبادئهــا وإجراءاتهــا وتقنياتهــا، كمــا أنــه يشــمل أيضــاً التحقــق الفعلــي
 مــن كفايــة المناهــج والطرائــق فــي الحصــول علــى نتائــج صادقــة وصحيحــة مــن الواقــع المعطــى، ويبحــُث
ــق ــم بدراســة نشــأة المناهــج وطرائ ــا. ويهت ــة بينه ــات الجوهري ــي العالق ــةً وف ــج كاف ــب المناه ــي تركي  ف
ــط ــى كان ــُر بالذكــر أّن كلمــة )Methodology( ترجــُع خصوصــاً إل  البحــث العلمــي وتاريخهــا. والجدي

الذي قسم المنطق إلى قسمين:
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األوُل: قسم يتناول مبادئ وشروط المعرفة الصحيحة.

الثاني: علم المناهج الذي يحدد الشكل العام لكل علم والطريقة التي يتكون بها.

ــادئ ــق مب ــي أن نطب ــذا يعن ــق فه ــم المنط ــروع عل ــن ف ــرع م ــو ف ــج ه ــم المناه ــار أن عل ــى اعتب  إذاً عل
وعمليات المنطق على الموضوعات الخاصة بالعلوم المختلفة.

من خالل تصنيف كانط ألقسام علم المنطق نستطيع أن نصل إلى مستويين لعلم المناهج

ــى–  ــي تســاعد عل ــة الت ــدرس األســس المنهجي ــوم وي ــع العل ــى جمي ــق عل ــام ينطب ــُج ع ــم مناه  عل
الحصول على المعرفة العلمية عموماً.

علم مناهج جزئي يتضمن الطرائق واإلجراءات المنهجية التي تنطبق على علوم معينة.– 

ــف ــم وظائ ــا روح صاحــب عل ــي ليســت بعينه ــخ الطبيع ــار: »إن روح صاحــب التاري ــود برن ــول كل  يق
األعضاء وروح الكيمائي ليست روح الفيزيائي«.

1 باالستناد1إلى1تصنيف1كانط1ألقسام1علم1المناهج1أوضح1إلى1ماذا1تشير1مقولة1برنار،1أعلّل1إجابتي.	

المناهج المستخدمة في العلوم الطبيعية والعلوم اإلنسانية:

 تقســم المناهــج إلــى أنــواع وذلــك تبعــاً لطبيعــة البحــث فــي كل علــم، وأدوات البحــث، والغايــة التــي
نتوخاها من كل علم.

ــم منهجــه ــوم مختلفــة أيضــاً، فلــكل عل ــدرس هــذه العل ــي ت ــإن المناهــج الت ــوم مختلفــة ف  وبمــا أن العل
 الخــاص بــه. وفيمــا يلــي سنســتعرض أهــم المناهــج التــي تتناول دراســة العلــوم الطبيعيــة والعلــوم االجتماعية

واإلنسانية.

أواًل: المناهج المستخدمة في العلوم الطبيعية:
المنهج1التجريبي: تخضع العلوم الطبيعية بشتى أنواعها إلى المنهج التجريبي وهو يعتمد على:

المالحظة - الفرضية - التجربة - القانون.

وتقسم العلوم الطبيعية إلى قسمين:

11 علوم فيزيائية وكيميائية: تبحث في ظواهر المادة الجامدة فقط..
21 علوم حيوية: علم أحياء تبحث في الكائنات الحية وتطورها..

 وكال النوعيــن ال بــد أن يعتمــد علــى التجربــة ليتأكــد مــن صــدق فرضياتــه ومــن ثــم يصــل إلــى حقائــق
عامة يعممها على كل الحاالت المشابهة.



28

مثال:
 إن اللقــاح مفيــد لألطفــال ألنــه يجعــُل الطفــل يكتســب مناعــةً ضــد األمــراض، هــذا القــوُل ال أســتطيع أن

أثبت صدقه أو كذبه إال عن طريق التجربة.

 المنهــُج التجريبــي مــن أكثــر المناهــج العلميــة كفــاءًة ودقــةً فهــو ال يقتصــر علــى وصــف الوضــع الراهــن
 للحــدث أو الظاهــرة بــل يتعــداه إلــى تدخــٍل واضــٍح ومقصــود مــن قبــل الباحــث بهــدف إعــادة تشــكيل

واقع الظاهرة وذلك بإحداث تغييرات معينة هادفة ومن ثم مالحظة النتائج بدقة وتفسيرها.

 ونســتطيع القــول أن أهــم مــا يميــز المنهــج التجريبــي هــو إضافــة عامــل أو متغيــر علــى الظاهــرة لمعرفــة
ــة ــُد معرف ــي يري ــرات الت ــن المتغي ــة م ــدى الباحــث مجموع ــا يكــون ل ــا، ولهــذا عندم ــره عليه ــدى تأثي  م
 مــدى تأثيرهــا علــى الظاهــرة فــإن عليــه تكــرار التجربــة مــراٍت عديــدٍة وفــي كل مــرٍة يرُكــز علــى دراســة

ومالحظة أثر عامٍل أو متٍغير مع افتراض ثبات العوامل األخرى.

 اســتطاع العلمــاء العــرُب االهتــداء إلــى المنهــج التجريبــي عبــر الربــط بيــن
 العلــم والتجريــب مثــل ابــن ســينا، وابــن الهيثــم، وجابــُر بــن حيــان، وقاومــوا

بإرساء قواعد العلوم الطبيعية قبل الغرب بمئات السنين.

إضاءة

 عنــد شــرائك لــدواء تجــد فــي تعليمــات الحفــظ والتخزيــن أن بعــض
 األدويــة تحفــظ بدرجــة حــرارة الغرفــة، فــي حيــن بعــض األدويــة تحفــظ

بدرجة برودة عالية، وضح كيف توصل الباحثون إلى هذه النتائج برأيك؟

أفكر 

تنتج
وأس

ثانيًا: المناهُج المستخدمُة في العلوم االجتماعية واإلنسانية:
1المنهــج1التاريخــي: يتمثــل فــي دراســة الماضــي بمختلــف أحداثــه وظواهــره ويعتمــد هــذا المنهــُج علــى
 الجمــع واالنتقــاء والتصنيــف وتأويــل الوقائــع، ولهــذا فمهمــة المــؤرخ األولــى هــي التثبــت مــن الوقائــع
 التاريخيــة والوســيلة الوحيــدة لتحقيــق هــذه المهمــة هــي الوثائــق واآلثــار والســجالت التاريخيــة وأحيانــاً
ــة فــي هــذا المنهــج  األشــخاص الذيــن عاشــوا فتــرة الحــدث، حيــث أن المالحظــة المباشــرة غيــر ممكن

)ألن األحداث مضت وانقضت(.
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 ويركــز المنهــج التاريخــي علــى دراســة الماضــي مــن أجــل فهــم الحاضــر والتنبــؤ بالمســتقبل، وأحيانــاً
يستخدم لدراسة الحاضر وذلك بالرجوع إلى أصل هذه الظواهر لفهم تاريخها وصوالً إلى الحاضر.

ــات ــؤرخ ال يســلم بصحــة المعلوم ــث أن الم ــى حي ــدي بالدرجــة األول ــج نق ــج التاريخــي منه  والمنه
 والوثائــق دون أن يخضعهــا إلــى النقــد والتمحيــص للتأكــد مــن صدقهــا وصحــة محتواهــا، وخاصــة أنهــا

يمكن أن تتعرض إلى التحريف والتزوير عن قصد أو عن دون قصٍد.

 إذا مــا طُلــب إليــك كتابــة ورقــة بحثيــة عــن تاريــخ عائلتــك، هــل ســتذكر
 اإلخفاقــات التــي مــرت بهــا عائلتــك أم أنــك ســتكتفي بذكــر اإلنجــازات العظيمــة

التي حققها أفراد عائلتك.

1 ما1داللة1إجابتك.	

أفكر 
وأجيب

1المنهــج1الوصفــي: يُعــرف البعــض المنهــج الوصفــي بأنــه: أســلوب مــن أســاليب التحليــل المرتكــز علــى
ــم ــة يت ــج عملي ــى نتائ ــٍة ودقيقــة عــن ظاهــرٍة أو موضــوع محــدٍد مــن أجــل الحصــول عل  معلومــاٍت كافي

تفسيرها بطريقٍة موضوعية وبما ينسجم مع المعطيات الواقعية للظاهر.

 ويســتخدم هــذا المنهــج فــي دراســة األوضــاع الراهنــة للظواهــر مــن حيــث خصائصهــا، أشــكالها، وهــذا
 يعنــي أّن المنهــج الوصفــي يهتــم بدراســة حاضــر الظواهــر واألحــداث بعكــس المنهــج التاريخــي الــذي

يدرس أحداث الماضي ويحللها ويبين أسبابها.

 ويقــوم علــى رصــد ومتابعــة دقيقــة لظاهــرة مــا بطريقــة كميــة أو نوعيــة مــن أجــل التعــرف علــى الظاهــرة
والوصول إلى نتائج وتعميماٍت تساعد في فهم الواقع وتطويره

ــٍل ــى تحلي ــل يشــملها إل ــات والمعلومــات وتبويبهــا ب  إذاً المنهــج الوصفــي ال يقتصــر علــى جمــع البيان
دقيٍقٍ لهذه البيانات والمعلومات لتعرف على العوامل المكونة والمؤثرة على الظاهرة.

مثال:
التعرف إلى اتجاهات األشخاص حول موضوع معين

نشاط:
 أصمــم بحثــاً بمســاعدة مدّرســي أطبــق بــه المنهــج الوصفــي وذلــك الســتطالع آراء زمالئــي فــي الصــف

بالمناهج المطورة التي يدرسونها، وأحلّل البيانات التي توصلت إليها، وأصغُها في نتائج موضوعيٍة.
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التكامل بين مناهج العلوم المختلفة:

 ال نســتطيع أن ننكــر أن تصنيــف المناهــج إلــى مناهــج خاصــة بالعلــوم الطبيعيــة ومناهــج خاصــة بالعلــوم
 اإلنســانية مبالــغ فيــه، ألنــه ال يوجــد منهــج خــاص بعلــم بشــكل مطلــق، بــل الحقيقــة أن مناهــج العلــوم
 تتداخــل فيمــا بينهــا وتشــترك مــع بعضهــا فــي أكثــر مــن مجــال ولكــن نســبة تركيــز بعــض العلــوم علــى
 اســتخدامها منهــج معيــٍن ألنــه يتفــق مــع طبيعتهــا أكثــر مــن منهــٍج آخــر، مثــالً العلــوم الطبيعيــة كالفيزيــاء
 ومنهجهــا التجريــب قــد تطبــق المنهــج الوصفــي لوصــف ظاهــرات فيزيائيــٍة وقــد تطبــق المنهــج التاريخــي
 لدراســة تحــوالت المــادة مثــالً. والعلــوم اإلنســانية علــى ســبيل المثــال )علــم النفــس( قــد تطبــق المنهــج
ــة ــن الطــالب طريق ــة م ــى مجموع ــا نجــرب عل ــة وهن ــي الطلب ــي ف ــم التعاون ــر التعل ــة أث ــي لمعرف  التجريب
 التعلــم التعاونــي قبــل أن نعمــم النتائــج علــى كل الطلبــة. ولكــن الجديــر بالذكــر أن تعقــد العلــوم اإلنســانية
ً  وتداخــل المتغيــرات وكثرتهــا فــي الظاهــرة اإلنســانية الواحــدة تجعــل مــن تطبيــق المنهــج التجريبــي أمــرا
 معقــداً للغايــة وال ســيما أن تطبيــق التجــارب فــي بعــض الحــاالت يكــون غيــر أخالقــي وغيــر دقيــٍق، ولهــذا
 مــن األجــدر أن نســتخدم مناهــج خاصــةً بالعلــوم اإلنســانية. وفــي النهايــة إن وحــدة العقــل اإلنســاني تكمن
 وراء كل المناهــج التــي تهــدف إلــى توســيع آفــاق المعرفــة العلميــة حــول مختلــف مجــاالت العلــوم وذلــك

لتطوير الحياة اإلنسانية في النواحي العلمية واالقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية والسياسية.

1 أعط1مثاال1ًلعلم1يستخدم1مناهج1علوم1أخرى1للوصول1إلى1نتائج1دقيقة.	
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التقويم:
1 أجيب1عن1األسئلة1اآلتية:	
11 أضُع كلمة صحيحة أو مغلوطة أمام العبارات اآلتية:.

إن وحدة العقل اإلنساني تكمن وراء كل المناهج.– 

المنهج الوصفي ال يقتصر على جمع البيانات والمعلومات وتبويبها.– 

21 امأل الفراغات اآلتية حتى يكتمل المعنى:.
 يركــز المنهــج  علــى دراســة الماضــي مــن أجــل  الحاضــر– 

و  بالمستقبل.

31 أعلُّل ما يأتي:.
المنهج التاريخي منهج نقدي في الدرجة األولى.– 

المنهج التجريبي من أكثر المناهج العلمية كفاءًة ودقةً.– 

41 ــة. ــح أهمي ــن خــالل توضي ــك م ــج ذل ــة عال ــى الحقيق ــوم للوصــول إل ــل المناهــج يســاعد العل  تكام
تكامل المناهج في العلوم اإلنسانية.
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6
الدرس ٦: القيمة وأنواعها

قضّية للمناقشة:

ــي ال أســتطيع أن–  ــن الشــمس ونورهــا، فكمــا أنن ــة بي ــم تشــبُه العالق ــة الفلســفة بالقي  إّن عالق
أفصل الشمس عن نورها، كذلك ال أستطيع أن أفصل التفلسف عن القيم.

11 ما القيمة؟ وما عالقتها بالفلسفة؟.
21 وهل تتعدد أنواُع القيمة باختالف استعماالتها الحياتية؟.

أوال: معنى القيمة ودالالُتها:

ــاً هــي: قيمــةُ الشــيء هــي قــدرهُ،  القيمــة قديمــة قــدم اإلنســان، ومالزمــة لوجــوده، فقيمــة الشــيء لغوي
 وقيمــةُ الســلعة ثمنهــا، وفــي معــاٍن أخــرى تعنــي القــوة والشــجاعة واالعتــدال والعمــل الــدؤوب لبلــوغ
 غايــة مــا، أمــا اصطالحيــاً فهــي مصطلــح حديــث نســبياً، إذ ورد فــي المعجــم الفلســفي تعريفــاً للقيمــة علــى

أنها: ما يتميُز به الشيءُ من صفات تجعله مستحقاً لتقديٍر كثيٍر أو قليل.

 يقــوُل عــادل العــوا: »القيمةُ شــرُط كل وجود، إنها تبدو في ثوب نرغب به، أو هدف
نبتغي نواله، أو توازن نسعى إلى تحقيقه.

1 1أتحاور1مع1زمالئي1واســتخرج1دالالت1القيمة1التي1يتضمنها1هذا1القوُل؟1واســتنتُج1معاني	
أخرى؟

أتأمل 
وأفسر

 و تختلــُف دالالُت مفهــوم القيمــة باختــالف اســتعماله فــي مختلــف المجــاالت والتخصصات كالفلســفة
ــا ومعانيهــا ــم النفــس وغيرهــا ولذلــك تتعــددُ دالالتُه ــة واالقتصــاد والفــن، وعلــم االجتمــاع وعل  والتربي

وينتشر استعمالها في مجاالت الفكر عامة، على سبيل المثال:

 فــي اللغــة القيمــةُ هــي قيمــةُ الكلمــات إذا تــم اســتعمالها اســتعماالً يــدل علــى معناهــا الصحيــح، أمــا عنــد
 الموســيقيين فتتحقــق قيمــة الفــن الموســيقي فــي بعــده التعبيــري الحداثــي عبــر حالــة مــن الكشــف والقــراءة

الداخلية المحضة التي تضيء سر الجمال في النغم واإليقاع.
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 أمــا علمــاء االقتصــاد فتحمــل القيمــة لديهــم معنــى يــدل علــى الصفة التــي تجعل الشــيء ممكن االســتبدال
 بشــٍيء آخــر، وهــذه تعنــي قيمــة المبادلــة، كمبادلــة المــال بســلعٍة مــا، أو تــرادف المنفعــة وتســمى قيمــة

االستعمال كاستعمال السيارة أو الثياب......

 هنــاك أصنــاف أخــرى للقيمــة يصعــب حصرهــا، وتختلــف باختــالف
 نشــاطات الحيــاة اإلنســانية، هــل لــكل شــيء قيمــة لمجــرد كونــه

نشاطاً إنسانياً؟

1 أقدم1استعماالت1أخرى1للقيمة1مع1األمثلة؟	

أتحاور 
وأستنتج

ثانيًا: أنواُع القيم:

تتعددُ أنواُع القيم بتعدد المجاالت التي يتُم استخدامها فيها، ويمكن تمييُز األنواع اآلتية:

القيُم العقليُة:
 يعــُد العقــل وســيلة للتمييــز بيــن مختلــف أنــواع النشــاط اإلنســاني، فهــو الــذي يشــرُع ويصنــع مختلــف

القواعد والقوانين األخالقية، وتتصُف القيم العقليةُ بأنها عامة وضرورية ال تقبل الشّك.

ــه مــن موجــودات، ــط ب ــا يحي ــن اإلنســان وم ــط بي ــة فهــو قيمــة ترب ــم العقلي  ويدخــُل الحــق ضمــن القي
ــة الحــّق والحقيقــة، وقــد اختلــف ــه ال يمكــن معرف ــى االتجــاه الصحيــح، وبدون  والعقــل هــو المرشــد إل
 الفالســفة فــي تصورهــم لمعيــار الحــق والحقيقــة فذهــب بعضهــم إلــى اعتبــار الحــق تطابــق الحكــم مــع
 الواقــع، وأكــد فريــق أخــر أن معيــار الحقيقــة هــو النجــاح العملــي بمعنــى أن الفكــرة تكــون صادقــةً بقــدر
 مــا تكــون منتجــة ولهــا فائــدة عمليــة وهنــاك اتجاهــات أخــرى بعضهــا يجعــل الحقيقــة فــي عــدم التناقــض

واآلخر يؤّكُد أن العقل ال يصُل إلى الحقيقة.

 يقوُل جون لوك: »إّن األفعال األخالقية هي فقط تلك التي تتوقف على اختيار فاعٍل
حٍر وعاقٍل« بين دور العقل في إبداع القيم.

1 أستنتج1عالقة1القيم1بالعقل1معلال1ًرأيي؟	

أتأمل 
وأفسر
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القيُم األخالقية:
ــُر التــي تميــُز الخيــر مــن الشــر وتدفــُع اإلنســان لفعــل  تعــرف القيــم األخالقيــةُ بأنهــا المبــادئُ والمعايي
ــات، ــى المادي ــم عل ــاً للحك ــل وتســتخدمُ مرجع ــى العم ــم تحــث عل ــذه القي ــّر، ه ــاب الش ــر واجتن  الخي
 وتدفــع الفــرد نحــو الحيــاة اإلنســانية الرفيعــة بــكل مــا يســودها مــن قيــم ومثــٍل ومبــادئ، كالخيــر والعدالــة
 والمســاواة وغيرهــا. وتتجســد القيمــة األخالقيــة ضمــن مفاهيــم متعــددة، فالخيــر مثــالً هــو غايــة تطلــب
ــزداد حكمــة، ــادة فــي الكمــال ووســيلة تســاعد اإلنســاُن لي  لذاتهــا ويســمو بهــا قــدر اإلنســان، وهــو زي
ــه اإلنســاُن إنســانيته وهــي ــق مســتلزمات العقــل ويحقــق ب ــذي يطاب  ومــن جهــة أخــرى هــي الســلوُك ال
ــا ــا..... كم ــدق وغيره ــجاعة والص ــاء والش ــم والوف ــة والتنظي ــرى كاألمان ــم أخ ــاك قي ــم. وهن ــاس القي  أس
ــةً ــاٍت اجتماعي ــرزت عالق ــي أف ــة الت ــا، والتطــورات التقني ــي عصــر التكنولوجي ــة ف ــم األخالقي  تســعى الّقي

جديدًة، إلى مواجهة األزمات األخالقية واإلنسانية الناجمة عنها.

 تعرف القيم األخالقية أحيانا على أنها التنظيمات النفسية التي يكتسبها الفردُ ويمارس
 دورهُ مــن خاللهــا، تتضــُح مــن خــالل مواقــف الفــرد فــي الحيــاة، وتفاعلــه مــع ذاتــه ومع

اآلخرين.

1 ما1مدى1تأثيُر1مجتمع1المعرفة1التكنولوجي1في1قيم1اإلنسان1المعاصر؟	

أتأمل 
وأفسر

القيُم الجماليُة:
 قيــم الجمــال مــن القيــم الســامية فــي الحيــاة بحيث يطلــب لذاتــٍه ال لمنفعتــه، ويرتبط اإلحســاس بالجمال
ــم الجمــال ــراه كذلــك غــدا، ففــي عال ــالً قــد ال ن ــوم جمي ــراه الي ــة، فمــا ن ــة والمكاني  بالتحــوالت الزماني
 االتجــاه األول الذاتيــون حيــث يذهبــون أن األحــكام الجماليــة مســألة ذوق خــاص، أي أن الجمــال ذاتــي
ــه، أمــا االتجــاه الثانــي فهــم الموضوعيــون الذيــن يحاولــون ــه وثقافت  يحــدده اإلنســان تبعــا لذوقــه وميول

الوصول إلى قواعد عامٍة يمكن عن طريقها التمييُز بين الجميل والقبيح.

 ويعــود مصطلــح الجمــال فــي جــذوره إلــى الفلســفة اليونانيــة حيــث كان يعنــي وصــف األشــياء الجميلــة
ــه ــد وصــف أفالطــون الجمــال بأن ــي، فق ــر الجمال ــى التقدي ــي تســاعد عل ــر الت  ووضــع األســس والمعايي
 »النافــع الــذي ينشــأ عــن التفكيــر فيــه الســرور، والــروح تــدرُك الجمــال أمــا الحــواس فتــدرك انعكاســات

ظالل الجمال«.



35

ومن جانب آخر يقول هيغل: »الجمال نمط معين لتمثيل الحقيقة وإظهارها في طابع حسي«

 إن القيــم الجماليــة هــي القيــم التــي تعمــل علــى تنميــة اإلحســاس بالجمــال وتذوقــه والتوافــق والتنســيق
 لــدى الفــرد، وتنميــة قدراتــٍه علــى اإلحســاس وتأمــل األشــياء والنفــاذ إلــى أعماقهــا إلدراك مــا فيهــا مــن

جماٍل وفن.

 يقــول ليــو تولســتوي: »إن اإلنســان هــو الــذي يــرى األشــياء كمــا
 يريــد فاألشــياء تبــدو قبيحــة أو جميلــة رهنــاً بوجهــة نظــر المتأمــل، ذلــك يعنــي أن الجمــال
 ليــس القائــم خــارج ذات اإلنســان، و لكــن الجمــال الحقيقــي هــو الموجــود فــي داخــل

الروح اإلنسانية«.

1 1هــل1أنــت1مــع1فكــرة1أن1الجمــال1ظاهــري1مــادي؟1أم1داخلــي؟1أبيــن1رأيــي1مدعمــا1ًإيــاه1باألمثلــة	
والحجج؟

أفكر 
وأشارك

القيُم االقتصاديُة:
 يتطلــع اإلنســان إلــى القيــم االقتصاديــة ألن لــه حاجــات ماديــة يتحتــم عليــه إرضاؤهــا، ويجــب إشــباعها،
 فــال يمكنــه التطلــع إلــى الحــق والخيــر والجمــال وغيرهــا مــن القيــم المعنويــة وحاجاتــه األساســية تتطلــُب

اإلرضاء، وهي ليست قيم زهيدة وال منعزلة عن غيرها من القيم، وتقسُم القيم االقتصادية إلى:

قيم1استعماليه: وهي قيمة تشبع حاجة إنسانية للشخص حسب صفاته وخواصه.

قيم1تبادلية: تشير إلى القوة الشرائية بالنسبة إلى شٍيء آخر.

 ربــط بعــض الفالســفة القيمــة االقتصاديــة بالمنفعــة أي قــدرة الســلعة علــى إشــباع رغبــٍة مــن الرغبــات أو
 اســتبدالها بســلعة أخــرى، وربطهــا بعضهــم اآلخــر بالعمــل فيــرى ماركــس مثــالً أن القيمــة الطبيعيــة للســلعة

تتوقف على مقدار ما بذل فيها من عمٍل في أثناء إنتاجها.
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يقاُل: العمُل يحرر اإلنسان من الوجود الطبيعي ويمضي به شطر عالم إنساني.

1 1هــل1غايــة1العمل1هي1الكســب1المادي1فقط؟1كيف1يتحرر1اإلنســان1من1خــال1العمل؟1وكيف	
يحقُق1وجوده1األخالقي1في1االنعتاق1الروحي؟

أتأمل 
وأفسر

التقويم:
1 أجيُب1عن1األسئلة1اآلتية:	
11 ضع كلمةً صحيحة أو مغلوطة أمام العبارات اآلتية:.

مصطلُح علم الجمال يعودُ في بداياته إلى الفلسفة الحديثة.– 

يقول هيغل: »إن الجمال هو النافع الذي ينشأ عن التفكير فيه سروُر«.– 

21 امأل الفراغات اآلتية حتى يكتمل المعنى:.
تتصف القيم العقلية بأنها  و  ال تقبُل – 

تدعو القيم األخالقية إلى   ومحاربة – 

31 أعلّل ما يأتي:.
يدخُل الحُق ضمن القيم العقلية.– 

يتطلع اإلنسان إلى القيم االقتصادية.– 

41  اســتنتج دور القيــم األخالقيــة فــي ضبــط التأثيــرات الســلبية الناتجــة عــن التطــور التكنولوجــي.
المعاصر.

51  النجــاُح العملــي فــي الواقــع أحــُد أبــرز معانــي الحــق كقيمــة عقليــة، أبيــن رأيــي فــي هــذه المقولــة.
مدعماً باألدلة واألمثلة.

الموضوع:
1 تعددت1أنواع1ُالقيمة1بين1جماليٍة1واقتصاديٍة،1أعالج1هذا1الموضوع1وأبين1رأيي.	
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7
الدرس ٧: تحليل نص: القيمة األخالقية )*(

عادُل العوا:
 القيمــة األخالقيــة قيمــة الخيــر. إنهــا قيمــةُ فعــل الخيــر. وقــد
 اختلــف الباحثــون منــذ القــدم، ومازالــوا يختلفــون، حــول تحديــد
 معنــى الخيــر أو القيمــة األخالقيــة. فمنهــم مــن أراد أن يعتبــر الخيــر
ــة، ومنهــم مــن أراد ــذًة حســيةً أو معنوي ــذة، ل  ســعادًة، والســعادة ل
ــة شــجاعة، أو عــدل، أو إحســان، أو ــةً، فضيل ــر فضيل ــار الخي  اعتب
 نظــام، أو حــب، حــب الوطــن، حــّب البشــر، ومنهــم مــن أراد أن
 يكــون الخيــر تشــبها باإللــه، أو بالعظماء، أو بالعباقــرة، أو باألبطال.
ــاً. ــودداً، وتعاون ــاً، وأنســاً، وت ــار الخيــر صدق  ومنهــم مــن أراد اعتب

ومنهم من اعتبر الخير منفعة أو أثرة أو إيثاراً.....

 ولكــن الفضائــل جميعــاً والواجبــات كافــة، وســائر ضــروب
 الســلوك إن هــي إال أفعــال وأعمــال إنســانية قيمــة تنــوس فــي المجــال األخالقــي بيــن قطبــي الخيــر والشــر.
 وهنــا يطــرح مــن جديــد التســاؤل عــن الحقيقــة األخالقيــة، حقيقــة الخيــر والشــر، مــن زاويــة تقويــم أفعــال

اإلنسان.....

ــا وأشــكالها. وبهــذا العمــل ــالف ضروبه ــى اخت ــة عل ــة، والقيمــة األخالقي ــق القيمــة عام  بالعمــل تتحق
 يحقــُق المــرء وجــوده الملتــزم فــي العالــم، عالــم الطبيعــة، وعالــم االجتمــاع، والبــد لكــي يتحلــى العمــل

اإلنسانُي بصبغة القيمة من تمييز عناصر ثالثة هي: العمل والغاية والفاعل.....

 إننــا نطلــُق اســم العمــل علــى تركيــب ذي داللــة، تركيــب حــركات تســتهدف غايــة، والغايــة التــي يتطلــع
ــة، ويكــون العمــل ــاه. فالعمــل علــى هــذا النحــو هــو وســيلة لغاي ــه معن  إليهــا العمــل هــي التــي تســبغ علي
 بالضــرورة فعــل فاعــل مــن أجــل غايــة، وإذ ذاك نســتطيع أن نعــزو نتــاج الفعــل إلــى فاعــل معيــن يرتبــط بــه،
 ويحمــل مســؤوليته. وأمــا العمــل بذاتــه فهــو نضــد مــواد أو أفــكاٍر وإعــادة تركيبهــا أو تأليفهــا علــى نحــو
 يحقــق الهــدف المرمــوق. ومــن الجلــي أن لــكل مــن العمــل والغايــة والفاعــل قيمــة مميــزة خاصــة بــه مــن

جهة ومتكاملة مع القيمة الشاملة للجملة من جهة أخرى.

ــه عمــل ــل إن ــادي الشــعوري، ب ــزي، وال اعتي ــي وال غري ــر آل  إن العمــل األخالقــي عمــل قيمــي، أي غي
 اختيــار شــعوري واع. إنــه يختلــف عــن العفويــة ويأتلــف مــع الحريــة. ذلــك أن العمــل بذاتــه ال يكــون فعــالً
 أخالقيــاً إال إذا واكبتــه حريــة اختيــار أمــر علــى أمــر، وترجيــح قيمــة علــى ســواها، والقيمــة المختــارة غايــة

الفعل. ولكن كل فعل يتصل بأفعال تواكبه وتتبعه وتصبح القيمة المتحققة بوصفها غاية، تصبح

عادل العوا: العمدة يف فلسفة القيم،دار طالس للدراسات والفلسفة والنرش، دمشق 2 ٥١6 - ٥	 
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 وســيلة لغايــة أخــرى تواكبهــا أو تتبعهــا. وللغايــات تسلســل يســتهدف غايــةً أخيــرة قصوى هــي الغاية التي
تسوغ سالسل األفعال وتسمى الخير األسمى.

 أمــا الفاعــُل، كل فاعــل إنســاني، فهــو شــخص، أي فــرد فــي جماعــة. وإن فاعليتــه ال تفهــم إال باإلضافــة
 إلــى الغايــة المرموقــة. وهنــا يترتــب علــى الباحــث أن يعنــى بصلــة هــذا الفاعــل بأقرانــه الفاعليــن. وإذ ذاك
ــدُع، وحــد آخــر ــة بتصــور حــد أول هــو الفاعــل – األصــل، أو الفاعــل – المب ــز هــذه الصل  يجــوز تميي
 هــو الفاعــل الــذي يلقــى الفاعليــة، أو يتأثــُر بهــا، ويســمى الفاعــل – اآلخــذ، فالفعــل اإلنســاني هــو عالقــة
ــا فاعــالن شــعوريان: األوُل شــعوُر ــان بأنهم ــذان الشــخصان يتصف ــل، وه ــل بشــخص منفع  شــخص فاع
 عطــٍاء أو تأثيــٍر، واآلخــر شــعور اســتقبال أو تأثــٍر. ولكــن الفاعــل – اآلخــذ ليــس البتــة شــعوراً ســلبياً محضــاً،

فهو إنما يتغير بتأثير الفعل الذي يلقاه، ويتميز بأنه مستعد للفعل من ناحيته، وحين يأتي دوره...

 فــإذا تعمقنــا فــي الوقائــع الراهنــة ألفينــا أن مــن الواجــب تجــاوز تصــور فاعليــن اثنيــن أحدهمــا مبــدع
ــخاُص إال ــز األش ــا يتماي ــذ... وم ــدع وآخ ــدوام مب ــى ال ــو عل ــخص ه ــق أن كل ش ــذ. إذ الح ــر آخ  واآلخ

بحسب قيمهم.

المناقشة:
1 أجب1عن1األسئلة1اآلتية1:	
11 ما هي المعاني المتعددة للخير كما وردت في النص؟.
21 متى نقول عن سلوك ما أنه يمتلك قيمةً أخالقيةً؟.
31  يقــول نيتشــه: »إننــا بحاجــة إلــى نقــد القيــم األخالقيــة ويجــب أن نبــدأ بالتســاؤل بشــأن قيمــة هــذه.

القيم نفسها«. أوضح ذلك من خ ال مقاربة هذا القول مع النص السابق.
41 ما هي عناصر القيمة األخالقية عند عادل العوا؟.
51 أعلُل ضرورة العمل في تحديد القيمة األخالقية؟.
61 أقدم معاٍن واضحة للمصطلحات التالية: الحقيقة األخالقيةُ – الغايةُ – القيمةُ األخالقيةُ..
71 كيف ترى عالقة األنا باآلخر من خالل القيم األخالقية؟.
81 .. ما اإلشكالية الرئيسةُ التي يدوُر حولها النصَّ
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8
الدرس ٨: مصدر القيم

قضّية للمناقشة:

 إذا تأملنــا تصرفــات النــاس، نجــُد أن كل فــرد فــي هــذا المجتمــع يتصــور القيمــة مــن زاويــة– 
 مختلفــة، فمــا يــراه أحدهــم خيــراً قــد يــراه أخــر شــراً، ومــا يــراه أحدهــم قبيحــاً قــد يــراه اآلخــر
 جميــالً، فنــدرك أن هنــاك مشــكلةً تســتدعي البحــث والتأمــل، وال يمكــن أن نصــل إلــى تصــوٍر

واضٍح في هذه المشكلة دون العودة إلى آراء الفالسفة.

1 فما1هو1األساس1الذي1نعتمد1عليه1عند1إصدار1األحكام1القيمية1على1أفعال1الناس؟	

مصدر القيم

داخلي خارجي

اجتماعي

ديني

عقل

ضمير

1 1يتســاءُل1الباحثــون1فــي1القيــم1عــن1أصــل1القيمــة1أو1مصدرهــا،1فهــل1هــي1نابعــة1مــن1الديــن،1أم1مــن1المجتمــع،1أم1من	
الفرد1ذاته؟

 ومــن الواضــح أن كل إجابــٍة عــن هــذا التســاؤل تشــكل نظريــةً، بــل طائفــةً مــن النظريــات تلتقــي حــول
أحد هذه المصادر ثم تفترق في التفاصيل.



40

أواًل: القيم من مصدر خارجي:

األصل االجتماعي للقيم:
 يــرى علمــاء االجتمــاع أن أصــل القيــم هــو المجتمــع، ونجــد هــذا الــرأي عنــد دوركهايــم الــذي يــرى
 أن القيــم مصدُرهــا المجتمــُع، يقــول: »المجتمــع هــو مصــدُر القيــم األخالقيــة، وأن هنــاك ضميــراً جمعيــاً
ــي يكتســبها ــه الت ُــر بأفــكاره ومعتقدات ــي يحُملهــا اإلنســان تتأث ــم الت ــراد«، فالقي ــة علــى األف ــه ســلطة قوي  ل
 مــن المحيــط االجتماعــي ومــن عمليــات التنشــئة االجتماعيــة ومــن الخبــرات والتجــارب الســابقة، وهــذه

القيُم تؤثر في سلوكه وأخالقه وعالقاته اإلنسانية.

 إن الجماعــة اإلنســانية مجموعــة أشــخاص يجمعهــم غــرض واحــد ويشــتركون إلــى أكبــر حــٍد مســتطاع
 فــي ضــروب مختلفــة مــن النشــاط تنشــأ عنهــا اســتجابات جســدية ووجدانيــة مختلفــة، وقــد تتفاعــل هــذه
 الوحــدة مــع وحــدات أخــرى، ويترتــب علــى هــذا التعــاون توافــر صفــاٍت معينــٍة كــروح التســامح والتفاهــم

والحوار.

 إن المجتمــع بمــا فيــه مــن عــادات وتقاليــٍد ونظــمٍ وأعــراف يســهم
في بناء القيم عبر مؤسساته المختلفة.

1 لكن1كيف1يمكن1أن1نسعى1إلى1مثل1أعلى1قيمي1يتصُف1بالثبات1في1ظل1مجتمٍع1متغيٍر؟	

أفكر 
وأشارك

األصُل الديني للقيم:
 يرجــُع ينبــوُع القيمــة فــي نظــر المتدينيــن إلــى أصــل ال إنســاني، أي فــوق إنســاني، وهــذا األصــل هــو
 مصــدر الوجــود ومصــدر التقويــم معــاً، إنــه األصــل المطلــق، أي القيمــةُ األولــى، حيــث يــرى ابــن حــزم أن
 اإلرادة اإللهيــة هــي أســاس الخيــر. ويعــد الديــن مصــدراً للتمييــز بيــن الخيــر والشــر، حيــث يحمــل قيمــا
 تعلــو علــى جميــع القيــم، وتكمــن أهميتــُه فــي عمــق إحســاس المؤمــن بأهميــة هــذه القيــم واالقتنــاع بهــا،

فالديُن هو الوعي بتلك القيم والغايات والسعي إلى تدعيمها والتوسُع في نشرها.

أتحاوُر مع رفاقي وأبحث عن مصادر خارجية أخرى للقيم .

أتحاور 
وأستنتج
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ثانيا: المصدُر اإلنساني للقيم:

العقلُ اإلنساني كمصدر قيمي:
 يــرى بعــض الفالســفة أن العقــل أســاس القيــم
 األخالقيــة ألنــه الوســيلة التــي بفضلهــا يميــُز
 اإلنســان بيــن الخيــر والشــر، وهــو المصــدر
ــف ــع مختل ــرع ويض ــذي يش ــم ال ــد للقي  الوحي
تتصــف التــي  األخالقيــة  والقوانيــن   القواعــد 
الزمــان تتجــاوز  أي  والشــمولية،   بالكليــة 
القيــم أن  أفالطــون  يــرى  حيــث   والمــكان، 
ــق، ــت والمطل ــل الثاب ــم المث ــي عال ــودة ف  موج
 وال يصــل اإلنســان إليهــا بالحواس وإنمــا بالعقل
 )التذكــر( لذلــك علــى اإلنســان أن يخضــع كل

 ســلوكياته للعقــل. أمــا كانــط فقــد اعتبــر أن العقــل مصــدُر القيــم، يحكــُم علــى الفعــل ذاتــه ال بالنظــر إلــى
 نتائجــه، وقــد اعتبــر أيضــاً أن اإلرادة الخيــرة هــي الدعامــة األساســية للفعــل الخلقــي دون أي شــرط بمعنــى

أنها تستمد خيريتها من صميم نيتها.

ــل ــم مقاب ــع القي ــي صن ــُب حاجــات اإلنســان النفســيةُ دوراً ف  أال تلع
العقل؟ أبين رأيي؟

أتحاور 
وأستنتج

الضميرُ كمصدر قيمي:
يســمى مــا  أو  الضميــر  أن  االتجــاه  هــذا  أنصــاُر   يــرى 
 الوجــدان هــو قــدرةُ اإلنســان علــى التمييــز فيمــا إذا كان عمــٌل
ــو ــا ه ــق وم ــو ح ــا ه ــن م ــز بي ــواب أو التميي ــأ أم ص ــا خط  م
 باطــل، وهــو الــذي يــؤدي إلــى الشــعور بالنــدم عندمــا تتعــارض

 

فطرة
سليمة

قيم
جميلة
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 األشــياء التــي يفعلهــا الفــرد مــع قيمــه األخالقيــة، وإلــى الشــعور باالســتقامة أو النزاهــة عندما تتفــق األفعال
 مــع القيــم. والضميــُر كمــا يــراهُ بعــُض الفالســفة مركــب مــن الخبــرات العاطفيــة القائمــة علــى أســاس فهــم
 اإلنســان للمســؤولية األخالقيــة لســلوكه فــي المجتمــع. ويتأثــر الضميــر بوضــع اإلنســان فــي المجتمــع،
 وظــروف حياتــه، وتربيتــه وأبــرز القائليــن بالضميــر كمصــدر للقيــم جوزيــف بتلــر، ويشــير إيغــور كــون إلى
 أن الضميــر يــدل علــى قــدرة الشــخصية علــى القيــام بمراقبــة الــذات األخالقيــة، والصياغــة الذاتية المســتقلة

لواجباتها األخالقية.

 إذا كان الضميــر خاصــة مشــتركة لــدى جميــع النــاس، وهــو مصــدُر
ــُر مــن فــرد  القيمــة فهــل هــو معصــوم عــن الخطــأ؟ أال يختلــف الضمي
 إلــى آخــر ومــن مجتمــع إلــى آخــر؟ لمــاذا؟ كيــف نؤســس القيــم علــى

ما هو متغير؟

أتحاور 
وأستنتج

ثالثا: الوجوُد القيمي:

 يقــوُل جــان فــال: »يجــُب علــى اإلنســان، عندمــا يواجــه مشــكلة القيمــة أن يشــحذ ذاتيتــه، وأن يزيدهــا
حدًة، وأن يحافظ على الشعور بعلو القيمة وموضوعيتها، وأن يؤكد التوتر بين الذاتي والموضوعي«

1 هل1ترى1أن1القيمة1تمتلُك1وجودا1ًموضوعيا1ًأم1ذاتياً؟1دلل1على1رأيك1بالحجج1والبراهين.	
 فــي اتجــاٍه أول يــرد بعــُض الفالســفة القيمــة فــي مصدرهــا إلــى أســاٍس اجتماعــي أو نفعــي، وبنــاء علــى
 ذلــك تصبــح القيمــة نســبية متغيــرة ألن أساســها متغيــر ونســبي. لكــن علــى الرغــم مــن أن النــاس تدفعهــم
ً  طبيعتهــم النفعيــة إلــى وضــع المصلحــة فــوق كل اعتبــاٍر إال أن هــذا ليــس مبــرراً كافيــاً ليجعلهــا مصــدرا
 للقيمــة األخالقيــة وكذلــك المجتمــع فعلــى الرغــم مــن تأثيــره بالفــرد إال أن هــذا ال يعنــي أن كل مــا يقولــه
 المجتمــع أخالقــي بالضــرورة، وإال كيــف نفســر لجــوء المصلحيــن إلــى تغييــر مــا فــي مجتمعاتهــم مــن

عادات وقيم بالية وكذلك اختالف األفراد في قيمهم.

 أمــا االتجــاه اآلخــر فيــرد القيمــة فــي مصدرهــا إلــى أســاس عقلــي ودينــي ثابــٍت، فتصبــح القيمــة مطلقــةً
 وثابتــة ألن أساســها كذلــك، لكــن وعلــى الرغــم مــن أننــا ال ننكــر دور العقــل فــي توجيــه الســلوك نحــو
 الخيــر، إال أن تجريــد الفعــل مــن كل غايــٍة أو منفعــة قــد يجعلــُه جافــاً وغيــر مرغــوٍب بــه، ألن األخــالق
 العقليــة مثاليــة وقاســية، وكذلــك الديــن أيضــاً لــم يلــغ دور العقــل فــي اســتنتاج األحــكام ألن هنــاك الكثيــر

من المسائل التي تحتاج إلعمال العقل.
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 لكــن وعلــى الرغــم مــن اختــالف الفالســفة فــي تحديــد المعاييــر التــي نــدرك بهــا الخيــر، نجــد أنَّ هنــاك
 تكامــل بينهــا، فكلمــا وفــق الفــردُ بيــن مطالبــه النفعيــة وأحكامــه العقليــة ومــا يقــرره المجتمــع مــن قوانيــن

وقواعد سلوكية والتزام ما نهى عنه الدين، كان أكثر خلقاً من غيره.

ــة ــة وثابت ــوُل أنهــا مطلق ــم، يمكــن الق ــى عليهــا القي ــي تبن ــي األســس الت ــاً مــن هــذا التكامــل ف  وانطالق
 فــي أسســها ومبادئهــا، ونســبية متغيــرة فــي المعامــالت وحســب المقتضيــات، وتتبقــى إرادة الخيــر هــي

المسيطرة عل جميع أفعالنا.

ــه مــن ــذي يحصــل علي ــل المــادي ال  قيمــةُ عمــل الطبيــب. هــل تتحــددُ بالمقاب
 المريــض كأجــر معاينــة؟ أم بقدرتــه علــى مســاعدة المريــض علــى الشــفاء؟ أبيــن

رأيي.
أفكر 
وأجيب

التقويم:
1 أجيب1عن1األسئلة1اآلتية:	
11 أضُع كلمة صحيحة أمامُ العبارات الصحيحة وكلمة مغلوطٍة أمام العبارة الخاطئة:.

عد الضمير من المصادر الخارجية للقيم.– 

يرجع مصدر القيم في نظر المتدينين إلى أصل فوق إنساني.– 

21  يقــاُل: »إذا صلــح العقــل صلحــت الحيــاة، وإذا فســد العقــل واختــل نظــام التفكيــر فســدت الحيــاةُ.
وظهر الشر« فسر هذا القول وأبين رأيي في أهمية العقل لتحقيق القيم.

31  يــرى نيتشــه أن القيــم إبــداع إنســاني، وهــو الــذي يحــدد الخيــر والشــر، اســتنتج مصــدر القيــم التــي.
يدعو إليها نيتشه وأبين رأيي.

الموضوع:
1 دهــا1إلــى1المجتمــع،1وآخــرون1إلــى1الضميــر.1أعالــج1هــذا	 1لــم1يتفــق1الفالســفة1ُحــول1مصــدر1القيــم1فمنهــم1مــن1يرَّ

الموضوع1وأبين1رأي.
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9
الدرس ٩: تحليل نص اإلنسان والقيم )*(

ريمون بوالن:
 إنَّ إبــداع القيــم ليــس بذاتــه غــرض ذاتــه الخــاص، كمــا أن العمــل
ــا ــداع هم ــة اإلنســان القصــوى: إن العمــل واإلب ــس غاي ــَل لي  للعم
 شــأنهما شــأن الحريــة التــي يعربــان عنهــا، ليســا محدوديــن بذاتهما،
َّهمــا وســيلتا كل القيــم، وهمــا ليســا بذاتهمــا قيماً، إن إبــداع القيم  إن
 يتبــع اإلنســان، إنــه طــراز اإلنســان فــي وجــوده وفــي تأكيــده قيمــه،
 وفــي وضعهــا موضــع التنفيــذ. إنــه شــرط وجــود إنســاني صحيــح

وليس غاية هذا الوجود.

ــن ــدة، ينشــأ م ّ ــخ المول ــا التاري ــار خالي ــٍخ، باعتب  ولكــن كل تاري
ــه ــل عالم ــى جع ــا يســعى إل ــاٌن عندم ــا اإلنس ــي ينفقه ــود الت  الجه
 الــذي يعنيــه أمــراً يفهمــه هــو ويفهمــه اآلخــرون، كل امــرئ يســعى

 إلــى أن يعيــش فــي عالــم معقــول، فــي عالــم تكــون لقيمــه الخاصــة فيــه معنــى، وســواء أكان كلُّ إنســان
 أعمــى أم بصيــراً، وســواء اتبــع ســبالً صالحــة أم طالحــة، فإنــه يبــذل كل مــا يســتطيع بإرادتــه كلهــا وبأهوائــه

جميعاً، وتفكيره بأسره ابتغاء خلق عالمٍ جلي من حوله.

 إن التأكيــد علــى أن اإلنســان يحيــا أكثــر مــا يحيــا مــن أجــل أن يســبغ علــى وجــوده معنــى، أي أنــُه يحيــا
ــاً أو يكــون ال ــد يكــون ضيق ــمٍ ق ــاء عال ــى بن ــاة إنســانية إال إذا عمــل عل ــا حي  ليفهــم، وال يمكــن أن يحي
 نهائــي الســعة، عالــم يســتطيع هــو فهمــه، ويكــون هــو ذاتــه فيــه أمــراً مفهومــاً، إن ذلــك ليــس بمفارقــة إال
 فــي الظاهــر، وســيكوُن مــن اليســير أن نشــمل الغايــات المعتــرف بهــا تقليديــاً ضمــن هــذه الغايــة القصــوى

واألكثر عموماً.

رميون بوالن، األخالُق والسياسُة، ترجمة: عادل العوا، دار طالس للدراسات والرتجمة والنرش، دمشق، ١988 ،ص 60 - 7	 
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مناقشة:
1 أجيُب1عن1األسئلة1اآلتية1:	
11 أبين دور اإلنسان في بناء القيم وتحديد معنى وجوده..
21 .. أوضح السبل التي يتبعها اإلنسان في إضفاء القيمة على وجوده مستفيداً من النصَّ
31 .. أفسر قول دوركهايم: »القيُم من صنع المجتمع« موضحاً وجهة نظره المقابلة للنصَّ
41 أستنتُج اإلشكالية الرئيسة في النص..
51 كيف تتأرجح القيمة بين الغاية والوسيلة؟ أبين رأيي باألمثلة..

مشروع وحدة الفلسفة )القيمة(:
1 1مــن1خــالل1دراســتي1الســابقة1لبحــث1القيمــة1أبحــُث1فــي1مفهــوم1القيمــة1وطبيعتهــا1ومصدرهــا1وعالقتهــا1باإلنســان	

موضحا1ًدور1القيمة1السامية1في1حياتي1وأهميتها1في1تطوير1مجتمعي.
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10
الدرس 10: أصل األشياء عند فالسفة اليونان في المرحلة األولى

قضّية للمناقشة:

ــرة–  ــجار، غزي ــة األش ــٍة كثيف ــي غاب ــخاص ف ــن األش ــدد م ــة، ع ــق المصادف ــن طري ــى، وع  التق
 األنهــار، كل مــا فيهــا ينبــض بالحيــاة ويثيــر الدهشــة التــي تحفــُز علــى التســاؤل. وقــد الحــظ
 هــؤالء األشــخاص كيــف تنبــت األشــجار العالية، والزهــٌور الملونة مــن األرض الميتة فتســائلوا
 عــن أصــل الوجــود، أحدهــم قــال إنــه المــاء، وآخــر قــال الهــواء،ُ وثالــُث قــال األضــدادُ هــي

التي تكون األشياء، ولكل أسبابه في تحديد أصل الكون.

 العــدد األكبــر مــن أولئــك الذيــن تفلســفوا ألول مــرة، اعتقــدوا بــأن أصول كل األشــياء
توجد في شكل المادة: أرسطو »ما بعد الطبيعة«

أتأمل 
وأفسر

المناقشُة:
11 ما رأيك في الجدل الذي حدث في تلك الغابة..
21 هل تعتقد أّن هناك مادة أوليٍة صنع منها كل شٍيء..
31 أقدم رأياً أتبين فيه أصل الوجود..

أواًل: الفلسفة اليونانية القديمة :

 لقــد كان الفالســفة القدمــاء يالحظــون بأبصارهــم كيــف أنَّ الطبيعــة تتحــول تحــوالً دائمــاً ويتســاءلون
كيف يحدث هذا التحول؟ وكيف يمكن لشيء ما مثالً أن يتحول من شكٍل إلى أخر؟

 ولــم تكمــن أهميتهــم فــي اإلجابــات التــي قدموهــا نتيجــة محاولــة تأقلمهــم مــع الطبيعــة، بقــدر أهميــة
ــه كلُّ هــذه ــذي نتجــت عن ــةً هــي األصــل ال ــاك مــادًة أولي ــد تصــوروا أنُّ هن ــي طرحوهــا، وق  األســئلة الت

األشكال والتحوالت.

نشاط:
1 استنتُج1أهمية1التساؤل1في1التفكير1الفلسفي.	
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 وقــد حــاول أولئــك الفالســفةُ اكتشــاف القوانيــن الطبيعيــة لتفســير تلــك التحــوالت التــي تحــدث فــي
 الطبيعــة مــن خــالل دراســة الطبيعــة ذاتهــا، وليــس مــن خــالل الحكايــات أو األســاطير، وهنــا بدايــةُ القطيعــة
 مــع الفكــر األســطوري، حيــُث خطــا فالســفةُ الطبيعــة الخطــوة األولــى اتجــاه اســتنباط األســلوب العلمــي
 فــي التفكيــر، مــن هنــا يمكــن اعتبارهــم الــرواد األوائــل الذيــن مهــدوا لظهــور العلــم فــي وقــت الحــق ألن

مشروعهم كان يتعلُق بالتساؤل عن المادة األولية وفهم التحوالت التي تحدُث في الطبيعة.

 إن فالســفة اإلغريــق لــم يحاولــوا أن يبرهنوا بالتفصيل علــى الترابط الكلي
 بيــن الظواهــر الطبيعيــة، فقــد بــدا لهــم هــذا الترابــط حصيلــة للتأمل المباشــر.

تلك هي إحدى نقائُص الفلسفة اليونانية.

فردريك أنجلز

إضاءة

نشاط:
1 استخلُص1أهمية1دراسة1الطبيعة1ذاتها1من1أجل1محاولة1الوصول1إلى1حقيقة1القوانين1التي1تحكمُها.	

ــل، ــرق، باب ــعوب الش ــدى ش ــفية ل ــة والفلس ــكار العلمي ــم واألف ــق للمفاهي ــتيعاب اإلغري ــم واس  إنَّ فه
 مصر..الــخ. الســيما منهــا العلــوم والرياضيــات، الفلــك والجغرافيــة، نظــام القياســات، كلَّ ذلــك ســاهم فــي
 مســاعدتهم علــى االنتقــال مــن األســطورة إلــى الفلســفة، وقــد ســمي أولئــك الفالســفةُ األوائــُل بفالســفة

الطبيعة ألّن اهتمامهم انصب بالدرجة األولى على دراسة الطبيعة وظواهرها.

 لقد احتوت الفلسفةُ اليونانيةُ على إرهاصات لجميع األنماط الفلسفية الالحقة تقريباً.
فردريك أنجلز

أتأمل 
وأفسر
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ثانيًا: طاليس 642 / 457 ق.م:

 أوُل فيلســوف يونانــي، احتــُل مفهــوم الطبيعــة عنــده مكانــاً مركزيــاً وكانــت المســألةُ الرئيســيةُ بالنســبة
 إليــه تحديــد المفهــوم الفلســفي األساســي الــذي يعبــر عــن األصــل الكلــيَّ للوجــود المــادي، وعندمــا فعــل
 ذلــك اســتطاع أن يقيــم بنيانــاً فلســفياً شــمولياً، حــاول رد الكثــرة فــي العالــم إلــى مفهــوم الوحــدة لهــذا

العالم.

 كان يعتقــد أن المــاء هــو أصــل كل األشــياء ألن أشــكال الحيــاة تنشــأُ مــن المــاء وتعــود إليــه بعــد تحليلهــا،
وقد استند إلى مالحظتٍه أن الماء يتحول إلى أشكاٍل متعددٍة )ثلج، بخار، ثم يصير ماءً مرًة أخرى(.

 يــومُ لــم تكــن الســماء فــي األعالــي قد ســميت بعــد، ويومُ لم يكــن لألرض
إضاءة في األداني من اسمٍ... امتزجت المياه في واحد.( من قصيدة الخلق.

ــخ ــي تاري ــى ف ــأ للمــرة األول ــد تنب ــة وق ــة والمصري ــوم البابلي ــن العل ــاد م ــه أف ــس بحكــم ترحال  وإنَّ طالي
ــاء عصــره ــن حكم ــر واحــد م ــاً، واعتب ــاً، فلكي ــاً، رياضي ــاً طبيعي ــان بكســوف الشــمس، وكان عالم  اليون
 الســبعة، ومثــل مذهبــه الطبيعــيُّ تحــوالً مــن األســطورة إلــى العقــل، قــد صــاغ معلوماتــه الجغرافيــة والفلكية
 والفيزيولوجيــة فــي إطــار تصــور فلســفي شــامٍل عــن العالــم، وكان هــذا التصــوُر ماديــاً فــي أساســه، لقــد

تضمن مفهومُ الماء لدى طاليس محتوى معرفياً نظرياً.

نشاط:
1 ما1اإلنجازاُت1العلمية1التي1مهد1لها1طاليس1قبل1عدة1قروٍن؟	

ثالثًا: أنكسيمندريس 610 ق.م:

 تلميــذ طاليــس لكنــه لــم يكتــف بجمــع المعــارف وصياغتهــا بمذهــٍب فلســفي شــامٍل ألنــه اســتخدمها
 فــي األغــراض العمليــة وهــو أول مــن رســم خريطــةً لــألرض ووضــع كــرة شــبيهة بالكــرة الفلكيــة، افتــرض
 أن المــكان مملــوء تمامــاً بالمــادة، لكنهــا ال تشــبه المــادة التــي تحــدث عنهــا طاليــس، إنهــا الالمتناهــي أو

 األبيــرون الــذي يمتــد بشــكٍل ال نهايــة لــه وهــو مزيــج مــن األضــداد. وكلُّ مــا يصــدُر عــن الالمتنــاه يعــودُ
ــم مــن أحــد العوامــل التــي ســاهمت ــٍد. وكان تصــوره حــول أصــل العال  بمــرور الزمــن لينحــل مــن جدي

باالنفصال عن عالم األسطورة وصوالً إلى العلم.

نشاط:
1 أميز1رأيي1كل1من1طاليس1أنكسمندريس1في1أصل1الوجود.	
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 يقول أرسطو »اختار أنكسمندريس األبيرون كمبدأ أساسي لكي ال تتوقُف الصيرورةُ«.

أتأمل 
وأفسر

رابعًا: أناكسيمنس 588 - 525 ق.م:

ً ــارا ــُع انتش ــه أوس ــراغ، ألن ــبه بالف ــار، أش ــن البخ ــوع م ــواء ن ــادي اله ــر م ــود بجوه ــل الوج ــدد أص  ح
 وأســرُع حركــة مــن بقيــة العناصــر، ويتمتــع الهــواء بخاصتــي التكاثــف والتخلخــل، فــإذا تخلخــل يصبــُح
 نــاراً، وإذا تكاثــف أصبــح مــاء وترابــاً، كان أقــّل إبداعــاً مــن ســلفيه فــي تصوراتــه الفلكيــة، فقــد جــاء قولــه

بأن الكواكب مسطحة خطوة إلى الوراء بالرغم من أن هذا التصور كان مشروعاً في حينه.

نشاط:
 اختلــف الفالســفةُ الطبيعيــون حــول أصــل الوجــود بيــن المــاء والهــواء األبيــرون هــل يمكــن أن نرجــع

هذا التنوع في الوجود لمبٍدأ واٍحد برر موقفك

التقويم:
1 أجيُب1عن1األسئلة1اآلتية:	
11 أعلُّل كالً مما يأتي:.

تشكلت البذور األولى للعلم لدى فالسفة الطبيعة األوائل.– 

سمي الفالسفة األوائل بفالسفة الطبيعة.– 

اعتقد طاليس أن الماء هو أصل كلَّ شٍيء.– 

1 ثانياً:1أجيب1عن1األسئلة1اآلتية:	
21 أبين دور الفالسفة األوائل في وضع اإلرهاصات األولى الستنباط األسلوب العلمي في التفكير..
31 أميز رأي كل من طاليس أناكسيمنس..
41 أستخلص أثر الحضارات القديمة في تفكير فالسفة الطبيعة..

الموضوع:
1 )لقد1ظهرت1لدى1فالسفة1الطبيعة1البذوُر1األولى1للتفكير1الفلسفي1والعلمي(1أناقش1وأبين1رأيي.	
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11
الدرس 11: تحديد العلل عند فالسفة اليونان في المرحلة الثانية

قضّية للمناقشة:

»أيهُّا اإلنساُن اعرف نفسك بنفسَك« سقراط

11 ــٍة مــن أجــل فهــم اإلنســان. ــم معرف ــة( تقدي ــل )بنظرياتهــم الطبيعي  هــل اســتطاع الفالســفةُ األوائ
لنفسه؟

21 أبيُن أهمية معرفة اإلنسان لنفسه؟.

 أواًل: أسباُب االنتقال من االهتمام بالطبيعة إلى االهتمام باإلنسان في
الفلسفة اليونانية:

أسباب االنتقال من

نقض سقراط
للمذاهب الطبيعية السابقة

عدم كفاية
النظريات الفلسفية الطبيعية

تطور الجدل الخطابة
بوصفها أداة هامة لتوضيح

تعاظم دور الفلسفة
في فهم الحياة والكون

طرح السؤال حول

 بفضل السفسطائيون

نشاط:
أستنتُج أهمية الحوار من أجل معرفة اإلنسان لنفسه ولآلخرين.
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إن كلَّ ما أعلم هو أنني ال أعلم شيئاً.

1 أبيُن1أهمية1إدراك1اإلنسان1لجهله1في1بعض1األمور	

أتأمل 
وأفسر

ثانيًا: ماهيُة األخالق عند سقراط:

 لقَّــب ســقراُط أنــه مؤســُس علــم األخــالق ألنَّ تعاليمــه النظريــة وطريقتــُه الخاصــة فــي البحــث والمناقشــة
ــة( وراء ــة )الماهي ــة الواحــدة الثابت ــى اســتخالص الحقيق ــة، وســعى إل ــا األخالقي  ال تنفصــُل عــن تطبيقاته

التعريفات الغامضة والناقصة، على الرغم من اختلف المظاهر الجزئية وتنوعها.

ــى ــا إل ــروطه، ودع ــن ش ــرطاً م ــةُ ش ــت الحقيق ــف ومثل ــية للتفلس ــة األساس ــر الغاي ــومُ الخي ــكل مفه  ش
ــق ــي الطرائ ــة والبحــث ف ــك مــن خــالل المعرف ــن، وذل ــى تحســين أخــالٍق المواطني  اإلصــالح ســاعياً إل
 الموصلــة إليهــا. وإنًّ األخــالق عنــده ال يمكــن أن تقــوم إذا لــم تســبق بالعلــم ألن الفضيلــة تقــومُ علــى العلــم

الذي ال يتمُّ العمُل بغيره.

 إن التّحــول مــن فلســفة الكــون والطبيعــة إلــى فلســفة الــذات واإلنســاُن كان بمثابــة )الثــورة الســقراطية(
حيث أن سقراط أنزل الفلسفة من السماء إلى األرض.

يقوُل سقراُط : اإلنسان ال يفعُل الشر مختاراً.

1 أستنتُج1العالقة1بين1العمل1والعلم1في1منظومة1سقراط1األخالقية؟	

أفكر 

تنتج
وأس

ــذي ــب ال ــتلزم الح ــةُ تس ــاً والصداق ــم بعض ــع بعضه ــاس م ــوار الن ــالل ح ــن خ ــُم إال م ــُل العل  ال يحص
يجُب أن يكون متبادالً ومشتركاً بين الناس



52

ثالثًا: المثل والماهيات المفارقة عند أفالطون:

ــي نظــره ــي، فالفلســفة ف ــي واألخالق ــُه الطبيع ــا مذهب ــي عليه ــي يبن ــات ك ــي الماهي ــون ف  بحــث أفالط
ــرورة ــة صي ــي حال ــه، ألن المحسوســات ف ــاً ل ــذي ال يتخــذ األشــياء الحســية موضوع ــم ال  اكتســاب العل
 وتبــدٍل واضطــراٍب. والفلســفة اكتشــاف صــور جديــدة للحيــاة الفكريــة فــي المجتمــع، والفيلســوف رجــل

تطهر من أدران الجسد وأصبح ال يعيُش إال بروحه، بعيداً عن المهارة العملية.

ــات ــن صــور و ماهي ــا رآه م ــاُن م ــر اإلنس ــن يتذك ــوُن: »حي ــوُل أفالط  يق
 مــن حياتــه الســابقة، ويقابــل هــذه الصــور باألشــياء المقابلــة لهــا فــي العالــم
ــم يشــعر بحماســة شــديدة نحــو التشــبه  الحســي، يشــعر أوالً بالجــزع، ث
 بهــذه الصــور، فينتــج عــن ذلــك دهشــة، والدهشــة أســاس التفلســف، فهــذه

العاطفة مزيج من الحماسة والجزع والدهشة وحبِّ االستطالع«.

إضاءة

 يقوُل أفالطوُن: »ينبغي علينا أن نتفلســف بكلِّ نفوســنا، يجُب علينا أن نتحرى الحقيقة
بكامل كياننا«.

أتأمل 
وأفسر

 يــرى أفالطــوُن أن معرفــة الخيــر تقتضــي محبتــُه، ألنَّ الحــبٌّ يرقــى بالنفــس مــن تأمــل مــا يولــد ويمــوُت
في عالم الفساد والصيرورة إلى تأمل الوجود السرمدي الثابت.

 بيــن أفالطــون فــي نظريــة المثــل أن الحقائــق الخالــدة، أي المثــل موجــودة فــي عالــم عقلــي غيــر حســي،
 ال يدرُكهــا إال الفيلســوف الــذي يتســُم بصفــاء الــروح، وتجــاوز المحســوس المتبــدل إلــى مثالــٍه الخالــد،
ــات . وهــذه الصــور الســاميةُ أو المعقولي ــى الظــنِّ ــراً الحكمــة عل ــه الدائمــة مؤث ــة وحقيقت ــه الثابت  وصورت
 أزليــة أبديــة ال تفســد وال تتغيــر، بينمــا الكائــُن المحســوس هــو الــذي يفســد ويتغيــر، ومــن المثــل الخيــُر،

الحُق، الجماُل

المعرفة تذكر.

أتأمل 
وأفسر
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رابعًا: العلُل عند أرسطو:

 بحــث أرســطو عــن حقيقــة الوجــود فــي عالــم الموجــودات الحســية واســتناداً إلــى ذلــك صنــُف العلــل
إلى أربعة أنواٍع

 العلُة الماديُة

 العلُة الصوريُة

العلُة الغائية 

العلُة الفاعلُة

طو
س

ُل لدى أر
العل

نشاط:
1 طبُق1أنواع1العلل1عند1أرسطو1على1مثال1من1واقعي.	

 يــرى أرســطو أنَّ الكــون فــي حركــٍة مســتمرة، وكل متحــرٍك ال بــد أن يكــون لــه محــرُك والزمــاُن هــو
ــم المتناهــي خصوصــاً الفلــك،  عــددُ الحركــة، ويتعلــق وجــود المــكان العــام عنــد أرســطو بوجــود العال

ويتوقف عليه مثلما يتوقُف المكان الخاُص على وجود األجسام الجزئية.
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التقويُم:
1 أجيُب1عن1األسئلة1اآلتية:	
11 أعلل ما يأتي :.

إن لعلوم اإلنسان عند سقراط فضالً كبيراً على علوم الطبيعة.– 

لقِّب سقراط أنه مؤسس علم األخالق.– 

يرى أفالطون أن معرفة الخير تقتضي محبتُه.– 

21 أوضُح مفهوم الماهية األخالقية عند سقراط..
31 وضح العالقة بين علل أرسطو المختلفة..

الموضوع:
أقدمٌ رؤية عن نظرية المثل األفالطونية وعالقتها بالمعرفة .
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12
الدرس 1٢: تحليل نص حكمة الحب وفضله )*(

أفالطون:
1أوالً: الحــبُّ ال يضــٌر وال يضــاُر ســواء في اتصاله باآللهة أو– 

 بالبشــر، وإذا امتنــع عــن دفــع العنــف بالعنــف فذلــك ألن
ــال ــا نشــط ف ، وإذا م  العنــف ال يمكــن أن يمــسَّ بالحــبَّ
 يلجــأ إلــى العنــف ألن كل امــرئ مســتعد ألن يطيــع الحب
 فــي كل مــا يأمــر بــه ويحبــب إليــه، وإذا مــا أذعــن الجميــع
 وتــم االتفــاُق والتراضــي ســاد العــدل علــى نحــو مــا تأمــر

به القوانيُن وهي سيدة المجتمع.

1ثانيــاً: الحــُب يتحلــى بالعفــة وضبــط النفــس، وضبــط– 
 النفــس هــي القــدرةُ علــى كبــح اللــذات والرغبــات، وليــس ثمــة مــا هــو أقــوى مــن الحــب، فــإذا
 كانــت اللــذاُت أضعــف منــه لــزم أن يكــون الحــب هــو الســيُد اآلمــر المطــاُع وأن تكــون اللــذات
 هــي التــي تخضــع وتخنــع، ومــا دام الحــب ســيد اللــذات والرغبــات معــاً فــال بــد أن يتحلــى بالعفة

وضبط النفس وكبح جماحها.

يكــن–  فلــم  الحــرب،  إلــه  مــارس  علــى  تفــوق  فالحــب  بالشــجاعة،  يتحلــى  الحــب  1ثالثــاً: 
 مــارس هــو الــذي أســر الحــب بــل الحــب هــو الــذي أســر مــارس، وهــو حــب أفروديــت
قاطبــةً. الكائنــات  أشــجع  وآثــُر  األســير،  علــى  متفــوُق  واآلســر  األســاطيُر،  تــروي   كمــا 
 حســبي مــا قلــت عمــا يتحلــى بــه اإللــه مــن عفــٍة وشــجاعٍة واســتقامٍة خلــق فألنــوهُ عــن حكمتــه،
 وســأجتهد أن أوفيهــا حقهــا مــن اإلشــادة والتنويــه، وإذا مــا آثــرت مهنتــي كما آثر أريكســماخوس

مهنته فأقول إنَّ الحبَّ شاعٌر.

ــُح–  ــده يصب ــن مســه الحــب بي ــاس الشــعر، وكل م ــم الن ــاعٌر، ويســتطيع أن يله ــاً: الحــبَّ ش 1رابع
 شــاعراً حتــى لــو لــم يكــن قــد نظــم بيتــا واحــدا مــن الشــعر مــن قبــل، ويكفــي هــذا دليــال علــى
 أن الحــب مبــرز فــي كل فــن مــن الفنــون، قــادر علــى الخلــق واإلبــداع، إذ كيــف يســتطيع مــن

ال يملك فنا أن يلقنه غيره.

أحــد–  ينكــر  وال  المخلوقــات،  وإبــداع  الكائنــات  خلــق  علــى  قــادر  الحــبِّ  1خامســاً: 
كلَّ فمنــه  حكمتــه،  آثــار  مــن  أثــر  هــو  إنمــا  المخلوقــات  وإبــداع  الكائنــات  خلــق  أن 

 فيلســوف يونــاين كالســييك، ريــايض، كاتــب لعــدد مــن الحــوارات الفلســفية، ويعتــر مؤســس ألكادمييــة يف أثينــا التــي هــي أول معهــد للتعليــم العــايل يف العــامل	 

 الغــريب، معلمــه ســقراط وتلميــذه أرســطو. وضــع أفالطــون األســس األوىل للفلســفة الغربيــة والعلــوم، كان تلميــذاً لســقراط، وتأثــر بأفــكاره كــا تأثــر بإعدامــه الظــامل، ظهــر

نبوغ أفالطون وأسلوبه ككاتب واضح يف محاوراته السقراطية (نحو ثالثني محاورة) التي تتناول مواضيع فلسفية مختلفة
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تتلمــذ فمــن  جميعهــا  الحــرف  ربُّ  وهــو  ويزدهــر،  ينمــو  حــي  كل  بــه  و  صــدر   حــي 
خامــالً. مغمــوراً  يــزال  فــال  عنــه  بمنــأى  يظــل  الــذي  أمــا  الشــهرةُ،  إليــه  ســعت   لــه 
ــى ليحــق أن نســميه ــة حت ــة والطــب والعراف ــون الرماي ــو بإرشــاد الحــبِّ فن  ولقــد اكتشــف أبول
، وكان مولــد الحــب حــب الجمــال فــال يمكــن أن ينســب الحــبُّ إلــى القبــح، كان  تلميــذ الحــبِّ
 مولــده إيذانــا بــزوال الشــقاء واأللــم مــن بيــن اآللهة.....فمــا إن ولــد ذلــك اإللــه حتــى منــح حــب
 الجمــال الخيــر والبــركات للنــاس أجمعيــن، والحــب فــي ذاتــه بــارع الجمــال فائــق الخيــر وهــو

علة الجمال والخير في غيره.

1سادســاً: الحــب هــو الــذي يزيــُل مــا فــي النفــوس مــن وحشــة و يفعــم القلــوب باأللفــة والصداقــة،– 
 وهــو الــذي جمــع شــملنا وهــو الــذي يهيمــن علــى األعيــاد وحفــالت الرقــص وتقديــم القرابيــن
 وهــو الــذي يجلــب الســرور ويزيــح الهمــوم، ويمنــح مــا يمنــح فرحــا ومرحــا....ال حــد لطيبتــه

وال نهاية لكرمه......

المناقشة:
1 أجيُب1عن1األسئلة1اآلتية:	
11 .. أُستنتُج خصائص الحبَّ كما وردت في النصِّ
21 هل ترى أن الحب أقوى من الحرب؟ أكتب لماذا؟.
31  أدافــع عــن األطروحــة التــي تؤكــد أن الحــبَّ فــي ذاتــه بــارع الجمــال فائــق الخيــر وهــو علــة الجمــال.

والخير في غيره.
41 « أحلــُل هــذا القــول.  يقــوُل أحــد الفالســفة: »كل إنســاٍن يصبــح شــاعراً إذا المــس قلبــه الحــبُّ

وأقارب أفكاره مع النصِّ مبيناً رأيك.

مشروُع وحدة الفلسفة :
1 ــول1الفكــر1الفلســفي1مــن1دراســة1الطبيعــة1الماديــة	 1بعــد1أن1تعرفنــا1إلــى1أهــم1فالســفة1اليونــان1أبحــُث1فــي1أهميــة1تحِّ

إلى1دراسة1اإلنسان1والمراحل1التي1مَر1بها1وأهمية1القيم1األخالقية1في1الفلسفة1اليونانية.



57

13
الدرس 1٣: الحكمة العملية عند فالسفة اليونان

قضّية للمناقشة:

دارت محاورة بين الفالسفة:

ــه ــرد علي ــا. ي ــاة األســمى، واإلحســاُس هــو وســيلةُ تحصيله ــذةُ هــي هــدف الحي  يقــول أبيقــور: الل
 الرواقــي: الفضيلــة هــي هــدف الحيــاة األســمى، والعقــل وســيلة تحصيلهــا. ثم يتدخــل أفلوطيــن ويقول:

التصوف والزهد بالدنيا هو هدف الحياة األسمى، والتطهير الروحي هو وسيلة تحصيلها.

11  أُوّضــُح طبيعــة الخــالف بيــن الفالســفة الســابقين؟ وكيــف أســتثمُر تلــك األفــكار فــي حياتــي.
العملية؟

21 أي اآلراء السابقة أفضل كطريقة مثلى للعيش في العالم، أعلُل رأيي؟.
31 أحوُل اآلراء السابقة إلى سيناريو مسرحي وأقوم بتمثيله مع زمالئي.

أواًل: األبيقورية:

ــة تحقيــق الســعادة لــكل فــرٍد ــة، وهــي فلســفة تفكــر فــي كيفي  يعــُد أبيقــور مؤســس الفلســفة األبيقوري

 بطريقــٍة عمليــة، وأن علــى الفلســفة مســاعدة اإلنســان علــى أن يكــون ســعيداً فــي هــذا الوجــود، وذلــك
من خالل مبدأ اللذة التي هي الخير األسمى وبها تتحقق السعادة.

 كان أبيقور يطلب الســعادة ال اللذة، البســاطة الزاهدة ال فخفخة الوالئم،
وأكثر من أي شيء آخر طلب العزلة الرزينة، وعالم الحياة الداخلية. إضاءة

ــم وحــده هــو الشــرُّ ــُر، واألل ــة اإلنســان وهــي وحدهــا الخي ــذةُ وهــي غاي  إنَّ أســاس األخــالق هــو الل
ــه. ولكــنَّ اللــذة التــي ينــادي بهــا ليســت اللــذات الحســية الصرفــة، بــل يســعى  الــذي يجــب أن ننفــر من
 إلــى اللــذات العقليــة، لذلــك )رغــم ماديتــه واعتمــاده علــى اإلحســاس( يفّضــل لــذات العقــل علــى لــذات

، بهدف الوصول إلى راحة العقل وطمأنينته. الحسِّ

 ويــرى أنَّ الحكيــم يســتطيُع الموازنــة بيــن اللــذة واأللــم وبيــن نتائجهمــا العمليــة، فيجعــُل بعــض اللــذات
ــه ــاة، لذلــك علي ــة طــوال الحي ــر قــدر مــن اللــذات الممكن ــذاٍت أخــرى، للحصــول علــى أكب  أهــم مــن ل
 أن يرتــب اللــذات حســب أنواعهــا ليصــل إلــى تحقيــق الســعادة، عبــر وســائل كضبــط النفــس والشــجاعة

والعدالة والصداقة
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 ابحــث مــع زمالئــي عــن لــذات أخــرى لــم يذكرهــا أبيقــور، واذكــر
أمثلة على كٍل منها؟

أفكر 

تنتج
وأس

ثانيًا: الرواقية:

 مؤسُســها زينــون الرواقــي، ارتكــزت الفلســفةُ عنــده علــى الفضيلــة التــي تتحقــُق مــن خــالل مبــدأ العيــش
 وفقــا للطبيعــة البشــرية، وأهــمُّ الميــول الطبيعيــة هــي حفــظ البقــاء، فمــا يوافقهــا هــو النافــع لنــا ومــا يخالفهــا

هو الضار لنا كل عمل يستمُد قيمتُه من قدرته على حفظ بقائٍه وسعادتٍه.

 والخيــر عنــد اإلنســان هــو الفضيلــة ألنهــا تحقــق لــه ســعادته، وهــي غيــر مشــروطٍة بينمــا الفعــل المضــاد
ــال ــن االنفع ــه وتحــرره م ــي حريت ــعادة الرجــل الفاضــل ف ــز س ــك تترك ــو الشــر نفســه، ولذل ــة ه  للطبيع

والضيق وهدوئه الداخلي.

 لكــنَّ الطبيعــة اإلنســانية تشــتمُل علــى نــزواٍت غيــر معقولــٍة جامحــٍة أيضــاً وهــي: اللــذة المطلوبــة لذاتهــا–
ثم الشهوة– ثم القلق– ثم الخوف.

ــك ــة، لذل ــل والطبيع ــة للعق ــزوات المعارض ــع الن ــمٍ م ــراٍع دائ ــي ص ــم ف ــة عنده ــت الفضيل ــك كان  لذل
 يدعــون إلــى عــدم التســاهل معهــا إذا تحولــت عــادات، فــال نســعى إلــى تخفيفهــا وتعديلهــا بــل يجــب

اقتالعُها من جذورها، لذلك ميزوا ثالث أنواٍع للخير:

 أنواع الخيرات لدى الرواقية

تتفق مع الطبيعة
لها قيمة تطلب لذاتها

تفضل على غيرها
معارضة للطبيعة
ليس لها قيمة

يجب أن نتجنبها

ليس لها قيمة
ليست خيراً بالذات
وسطاً بين الخيرات
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نشاط مناظرة:
تقوم األبيقوريةُ والرواقيةُ على مبدأين مختلفين، أتبنى رأياً وأدافُع عنه بالحجج المنطقية.

ثالثًا: النزعُة الصوفيُة في األفالطونية المحدثة:

 تُُعــد األفالطونيــة المحدثــة مــن أهــم مصــادر التصــوف ألن الفكــرة األساســية التــي تــدوُر حولهــا هــي
 فكــرةُ خــالص النفــس مــن ســجنها المــادي وعودتهــا إلــى موطنهــا األصلــي وهــو عالــُم الحقيقــة، وغايــةُ

األفالطونية هو السعيُّ إلى الكمال عن طريق المعرفة للوصول إلى الخير اإللهي.

 والتأمــُل فــي الوجــود هــو الطريــق الــذي رســمته لخــالص النفــس ممــا هــو جســمي، وهــذا يوصلنــا إلــى
 الفكــرة الصوفيــة األساســية عندهــم وهــي اتحــاد النفــس مــع الموجــود األول وهــو الموجــود المعقــول

للتخلص من الجانب المادي، ومنه تصل إلى فكرة الخالص.

 ويذكــر أفلوطيــُن صــوراً متعــددة تعبــُر عــن تلــك الوحــدة منهــا: صــورةُ النهــر الــذي يفنــى اســمُه وشــكلُه
في البحر، وكذلك صورة جدول المياه الذي يتجمع مرة أخرى في الينبوع.

 يعتقــد أفلوطيــن أن الصوفــي الزاهــد الــذي غــّض الطــرف عــن الدنيــا ومــا فيهــا بحكــم أنهــا فانيــةُ، وتعلــق
بما هو خالُد، يشعر بلذة الرضا .

 لقــد تأثــرت األفالطونيــةُ المحدثــةُ بالفكــر الشــرقي القديــم خاصــةً بالتصــوف الهنــدي وكذلــك بالفكــر
اليوناني القديم.

 ال يمكــُن وصــف مذهــب أفلوطيــن بأنـّـُه مذهب زهٍد ألنه لم يمنــع االهتمام باللذة لكنه
يضعها تحت مراقبة النفس الشديدة

أتأمل 
وأفسر
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التقويم:
1 أجيُب1عن1األسئلة1اآلتية:	
11 أضُع كلمة صحيحة أمامُ العبارات الصحيحة وكلمة مغلوطٍة أمام العبارة الخاطئة:.

لم يكن للفلسفات السابقة أيُّ تأثير بالفلسفة األفلوطينية.– 

الحكمةُ هي األساس الوحيد للسعادة عن أبيقور.– 

21 أعلُّل ما يأتي:.
سميت فلسفة الرواقيةُ بهذا االسم؟– 

تعد األفالطونيةُ المحدثة من أهمِّ مصادر التصوف؟– 

31  أقــارُن بيــن نزعــة التصــوف عنــد أفلوطيــن وبيــن فلســفة األخــالق عنــد أفالطــون، باالســتعانة بمصادر.
التعلم.

الموضوع:
1 م1ُرؤية1أقارن1فيها1بين1الرواقية1و1األبيقورية1في1الجانب1األخالقي.	 أقدِّ
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14
الدرس 1٤: مدرستا اإلسكندرية وأنطاكية

قضّية للمناقشة:

ــا ــي يريده ــادر الت ــنَّ المص ــة، لك ــفة اليوناني ــن الفلس ــث ع ــة بح ــرب كتاب ــن الع ــُد الباحثي  أراد أح
ويحتاجها مكتوبةٌّ باللغة اليونانية!!

ماذا لو كنت مكانه؟ ماذا أفعُل؟ أعلّل إجابتي؟

أواًل: الترجمُة ودوُرها في انتقال الثقافة الفلسفية اليونانية إلى الشرق:

 لعبــت الترجمــة دورا كبيــرا فــي عمليــة التالقــح والتفاعــل مــا بيــن األمــم، وكانــت أحــد أهــمَّ األســباب
ــة ــل الثقاف ــي نق ــا ف ــرية، وخصوص ــة البش ــخ المعرف ــي تاري ــيا ف ــارات وأدت دورا أساس ــام الحض ــي قي  ف

اليونانية إلى العربية، حيث كان لنقل الكتب القديمة إلى اللغة العربية عدة أسباب منها:

11 ــم شــؤون. ــي تنظي ــا ف ــاً يحتاجونه ــا علوم ــم أنَّ لديه ــم وإدراكه ــن األم ــرب بغيرهــم م ــكاُك الع  احت
حياتهم.

21  حاجــةُ العــرب إلــى الــذود عــن حيــاض الديــن بالُحجــج المنطقيــة باإلضافــة إلــى اســتقرار الدولــة.
واهتمام الخلفاء بتشجيع العلماء والمترجمين.

31  انتشــار اللغــة العربيــة فــي جميــع األقطــار اإلســالمية وتحولهــا إلــى لغــٍة ثقافيــٍة يتخُذهــا العلمــاء أداًة.
للتعبير عن أفكارهم.

41 حركةُ النقل أداةٌ ونتيجة طبيعيةٌ لوفرة العمران وازدهار الحضارة في الدولة العربية..

ــراث ــة الت ــى ترجم ــرب إل  ابحــُث عــن أســباٍب أخــرى دفعــت الع
؟ الفلسفيِّ اليونانيِّ

أفكر 
وأشارك
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ثانيًا: مراحُل الترجمة:

 مــرت الترجمــةُ عبــر عهديــن مــن عهــود الدولــة العربيــة، أولٌهمــا عهــد الدولــة األمويــة وثانُيهمــا عهــُد
الدولة العباسية.

 فــي العهــد األول: بــدأت حركــةُ الترجمــة إلــى العربيــة فــي العهــد األمــوي وكانــت تجــري علــى نطــاٍق

 صغيــر وفــي حــدود ضيقــة جــداً، وكانــت ثمــرةُ جهــوٍد فرديــٍة، وكان التوجــه نحــو الصنعــة أوالً ثــم الطــبِّ
 واإلدارة والسياســة ثانيــاً، ولــم يتعــد ذلــك إلــى األمــور العقليــة كالمنطــق والفلســفة، وانتشــرت مــدارُس

الطب والعلوم في أرجاء الدولة األموية.

 أمــا فــي العهــد العباســي فقــد توســعت حركــةُ الترجمــة فشــمل اهتمامهــا علوم الطــب والنجــوم والحكمة
 والفلســفة والرياضــة وتميــزت برعايــة الخلفــاء لهــا وتنافســهم فــي ذلــك، ومــن ثــم أنشــئت لهــا

مراكُز منظمةُ فاتسعت اتساعاً عظيماً، حيُث تميز العصُر العباسي بنهضٍة ثقافية واسعٍة.

 ولــم يقتصــر دور علمــاء وأدبــاء الســريان بنقــل العلــوم والدراســات الفلســفية إلى اللغة الســريانية وحســب
ــن الســريانية ــارب الثقافتي ــُر جــاء نتيجــة تق ــذا األم ــة، وه ــى العربي ــا إل ــي نقله ــرز ف ــل كان دورهــم األب  ب
ــدى ــي الســرياُن التشــجيع ل ــدم، ولق ــذ الق ــوية من ــا س ــط يضمهم ــي محي ــا ف ــا يعيشــان مع ــة ألنه  والعربي

الملوك على الترجمة فآتت جهودُهم ثماراً عظيمةً في مجال الترجمة والعلوم.

 يقــول أحمــُد أميــن: »إنَّ نزعــة األموييــن نزعة عربية جاهلية ال تتلذذ من فلســفٍة، إنما لها
الشعُر الجيد والخطُب البليغةُ والحكُم الرائعةُ«.

أفّسُر هذا القول مقارناً حركة الترجمة بين العصر األموي والعصر العباسي؟

أتأمل 
وأفسر
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ثالثًا: مدرسُة اإلسكندرية:

 قــام اإلســكندُر األكبــر ببنــاء مدينــة اإلســكندرية عــام ٣٣٢ ق.م واســتمر خلفــاؤه فــي تحقيــٍق مشــروع
 االســكندر نحــو بنــاء مدينــٍة عظيمــٍة تحمــٌل اســمُه، فأنشــأ المتحــف الــذي يعــد معهــدا للعلــم والدراســة

على نفس النمط الذي كان متبعا في تشييد المدارس الفلسفية اليونانية.

 كانــت اإلســكندريةُ عاصمــة مصــر اليونانيــة، وفيهــا مذهــب مــن أكبــر المذاهــب الفلســفية وهــو مذهــب
ــآراء أفالطــون وأرســطو والرواقييــن، ــراً ب ــة، مؤسســه أفلوطيــن متأث ــة الحديث  االســكندرانيين أو األفالطوني
 وقــد ظــلَّ هــذا المذهــب الفلســفي ســائدا فــي المملكــة الرومانيــة نحــو قرنيــن ونصــف مــن الزمــن بعــد
 وفــاة مؤسســه. ســاهمت مدرســةُ اإلســكندرية فــي نقــل الثقافــة والفلســفة اليونانيــة إلــى العــرب، وشــارك
 فــي هــذا النقــل عــدد كبيــر مــن المترجميــن، الذيــن ســعوا إلــى التوفيــق بيــن الديــن والفلســفة، حيــث تعــد
 مدرســةُ اإلســكندرية المســيحية أول مدرســٍة مــن نوعهــا فــي العالــم كانــت أهــم معهــٍد للتعليــم الدينــي فــي
 المســيحية، إال أن انغماســها فــي الجــدل الدينــي حــول بعــض القضايــا المســيحية وبعُدهــا نســبياً عــن مركــز

الخالفة خصوصاً في العصر العباسي جعل تأثير مدارس الشرق أكثر قوًة.

 ضــاع مركــز مدرســة اإلســكندرية بعــد الفتــح اإلســالمي، وانعدمــت الصلــة بينهــا وبيــن بيزنطــة، ولــم
 تكــن هنــاك صلــة بيــن أقبــاط مصــر وعلمــاء اإلســكندرية حتــى تســتمر الحركــة العلميــة ويضــاف إلــى هــذا
 أن العــرب فــي أول عهدهــم لــم يشــجعوا الدراســات الفلســفية، إضافــةً إلــى نقــص عــدد العلمــاء العارفيــن
ــى ــت اإلســكندريةُ إل ــة، فانتقل ــة العربي ــد لإلمبراطوري ــر المركــز الجدي ــور دمشــق بمظه ــة، وظه  باليوناني

أنطاكية.

 اهتــم الخليفــة عمــُر بــُن عبــد العزيــز بمدرســة اإلســكندرية، وقــامَ بنقــل
 علمائهــا إلــى مدرســة أنطاكيــة ســنة 100 هـــ واســتقدم إليهــا العلمــاء وأهــل

الفكر من الشام والعراق.
إضاءة

 يقــول الفارابــي: »انتقــل التعليــُم بعــد ظهور اإلســالم من اإلســكندرية
إلى أنطاكية، وبقي فيها زمناً طويالً«.

أتحاوُر مع زمالئي وأوضُح أسباب هذا االنتقال ونتائجه؟؟

أفكر 
وأشارك
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رابعًا: مدرسُة أنطاكيُة:

 تأسســت نحــو ســنة ٢٧0 م، تُعلــم الفلســفة األفالطونيــة والخطابــة باللغــة اليونانيــة، وأمّهــا طــالب العلــم
من أبناء السريان ونشروا العلم وفلسفة اليونان في سوريا.

 عرفــت أنطاكيــة بمذاهبهــا الالهوتيــة المســيحية المتأثــرة بــاآلراء الفلســفية، مــن أبــرز مشــاهيرها يوحنــا
فُم الذهب، وقد ترجمت فيها مجموعة كبيرة من الحكم اليونانية.

 عندمــا أطــاح الفتــح العربــي بعظمــة اإلســكندرية الثقافيــة انتقــل لــواء النهضــة العلميــة إلــى أنطاكيــة التــي
 كان ســكانها علــى اتصــال باليونــان بدافــع الجــوار، فســهل نقــل المخطوطــات اليونانيــة إليهــا، وهــي علــى

الحدود، وأنشئت فيها مكتبة مشهورة ومدرسةُّ.

ــة ــة الطريق ــًي مقاوم ــع علم ــٍة أو مجم ــة جامع ــت بمثاب ــي كان ــة الت ــذه المدرس ــه ه ــازت ب ــا امت ــُم م  أه
 الرمزيــة التــي انتشــرت فــي مدرســة اإلســكندرية، وفــي كل األحــوال كان مــن أهــم اهتمامــات الفكــر فيهــا

التوفيُق بين العقل واإليمان.

وانتقل التعليُم بعد ذلك إلى مدرسة حران التي كانت مركزاً من مراكز السريان.

 يصــادُف الثالثــون مــن آب مــن كل عــامُ اليــوم العالمــُي للترجمــة، ويعــودُ
اختياره إلى عيد القديس جيروم مترجم الكتاب المقدس. إضاءة
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التقويم:
1 أجيُب1عن1األسئلة1اآلتية1:	
11 أعلُل ما يأتي:.

ضاع مركُز مدرسة اإلسكندرية بعد الفتح اإلسالمي؟– 

كان تأثيُر مدارس الشرق أكثر قوًة من مدرسة اإلسكندرية؟– 

تميز العصر العباسي بنهضٍة ثقافيٍة واسعٍة؟– 

21 أوضح الدور اإليجابي للترجمة في النهضة الفكرية في العصر العباسي..
31 استنتج أهمية مدرسة اإلسكندرية في نقل التراث إلى العرب..
41 امأل الفراغات اآلتية :.

عُرفت أنطاكيةُ بمذاهبها  المتأثرة باآلراء  من أبرز مشاهيرها

، وقد ترجمت فيها مجموعة كبيرة من  .

الموضوع:
1 أقدم1ُرؤية1أبيُن1فيها1أهمية1الترجمة1ومدارسها1الفكرية1في1نقل1الثقافة1اليونانية1للعرب.	
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15
الدرس 1٥: حركة الترجمة عند السريان

قضّية للمناقشة:

 يقــاُل: »الســرياُن هــم حلقــةُ االتصــال بيــن العــرب و اللغــة اليونانيــة، وعنهــم عبــرت الثقافــةُ اليونانيــة
إلى العرب«.

11 من هُم السريان؟ ولماذا كانت لهم أهمية كبيرةُ في حركة الترجمة؟.
21 ما األسباُب التي دفعت السريان لترجمة الكتب اليونانية؟ وما الذي ساعدهم على ذلك؟.

أواًل: السرياُن والنقُل:

 الســرياُن مــن أقــدم الشــعوب الذيــن اشــتهر علماؤهــم فــي التصنيــف والتراجــم الفلســفية، حيــُث ترجــم
 علمــاء الســريان مؤلفــاٍت فــي الفلســفة واألدب والالهــوت ومختلــف العلــوم كالطــبِّ والفلــك مــن اللغــة

اليونانية إلى اللغة السريانية ثم إلى العربية.

ــة ــى اللغ ــان وعلومهــم إل ــارف اليون ــي ترجمــة مع ــٍر ف ــدوٍر كبي ــل ظهــور اإلســالم ب  ســاهم الســريان قب
 الســريانية، والــذي ســاعد علــى ذلــك أنَّ العديــد مــن علماء اليونان تركــوا بالدهم تحت تأثيــر االضطهادات
 الدينيــة والمذهبيــة واتجهــوا شــرقا حيــث اســتقروا فــي ســوريا والعــراق وهنــاك أسســوا المــدارس التــي

استوعبت الفكر اليوناني وسرعان ماغدت مراكز إشعاٍع للحضارة اليونانية وخصوصا الفلسفة.

 وعندمــا أدرك الســرياُن أن لغتهــم بــدأت تتراجــع أمــام اللغــة العربيــة التــي أصبحــت لغــةُ الدولــة، وخوفــاً
على ضياع هذه اآلثار المدونة بغير العربية، قامُ أولئك بنقلها إلى العربية.

ــى ــت الســريان إل ــي واســتنتج أســباباً أخــرى دفع ــع زمالئ  أتحــاوٌر م
نقل الثقافة اليونانية؟

أتحاور 
وأستنتج
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ثانيًا: مدارُس الترجمة عند السريان:

 غلبــت علــى هــذه المــدارس الثقافــةُ الهلنســتيةٌ التــي وجــدت لهــا موطــئ قــدم فــي ســوريا وأرض الرافديــن
ــم تهمــل ــى دراســة الالهــوت وإن ل ــد قامــت هــذه المــدارس عل ــه، وق  تحــت حكــم االســكندر وخلفائ

الفلسفة والطُب وبعض العلوم الدنيوية كالموسيقا والفلك.

 وعندمــا فتــح المســلمون مصــر وبــالد فــارس وبــالد الشــام لــم يتدخلــوا في شــؤون الســريان ومدارســهم،
 فظلــت المــدارُس الســريانيةُ فــي هــذه األماكــن تــؤدي رســالتها فــي العصريــن األمــوي والعباســيِّ ال بــل

ازدهرت أكثر في العصر العباسي.

 مــن أبــرز المــدارُس الســريانية التــي ســاهمت فــي حركــة الترجمــة وازدهارهــا: مدرســةُ حــران، مدرســةُ
 الرهــا، مدرســة جنــد يســابور، مدرســة نصيبيــن، ديــر قنســرين، وغيرهــا وكان أبــرز المترجميــن الســريان

، حنيُن بن اسحق، ثابُت بُن قرة، قسطا بُن لوقا وغيُرهم كثُر. فيها: ماسرجويه الطبيب السريانيُّ

 حنيــن بــُن اســحق: هــو أبــو يزيــد بــُن اســحق العبــادي، توفــي ســنة
 ٨٧٢ م، مــن أعظــم النقلــة وأكثرهــم شــهرة، مــن المترجميــن الســريان، تعلــم مــن اليونانيــة
 وآدابهــا وتعلــم العربيــة وحــذق الفارســية والســريانية، اختــاره المأمــون لرئاســة بيــت
ــن ــرا م ــددا كبي ــل ع ــا، ونق ــاد نقله ــطو، فأج ــب أرس ــة كت ــه ترجم ــول علي ــة، وع  الحكم

الكتب.

1 أتعاون1ُمع1زمالئي1واختار1أحد1المترجمين1السريان1وأتحدُث1عن1إنجازاتٍه؟	

أفكر 
وأشارك
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ثالثًا: مدرسُة الرها:

 مدرســة الرهــا اســُمها اليــوم أورفــةٌ، يعــزو المؤرخــون الســريان تأسيســها إلــى ســنة 1٣1 ق.م، كانــت
ــا ــى الره ــاً عل ــة طابع ــة اليوناني ــٍة، تركــت الثقاف ــٍة وتجاري ــٍة اقتصادي ــز وأهمي ــي ممي ــٍع جغراف ــُع بموق  تتمت
ــة ــةُ اليوناني ــدرس الثقاف ــة الســريانية، وت ــت موطــن اللغ ــرة، كان ــة كثي ــومُ نقاشــات فكري ــت تق ــث كان  حي

باللغة السريانية.

ــةُ ــن ومدرس ــةُ األرم ــا: مدرس ــي الره ــة مؤسســات ف ــاك ثالث ــت هن ــس كان ــرن الخام ــي منتصــف الق  ف
ــل ــي ألعضــاء اإلدارة، ولع ــا لألصــل العرق ــة تبع ــُح تســمية كل مدرس ــةُ الســريان، وترج ــرس ومدرس  الف

تفوق أساتذة مدرسة الفرس أكسب المدرسة الصغيرة شهرة محلية.

رابعًا: مدرسُة جنديسابور:

ــةٌ بخوزســتان )األهــواز( كانــت عاصمــة العيالمييــن القديمــة، وســميت بهــذا االســم أي معســكر  مدين
سابور، وتقومٌ مكانها اآلن مدينةٌ شاه آباد في الجنوب الغربي من إيران.

ــةً ــدى ســابوُر األول الساســانُي عناي ــٍا إذ أب ــاً مهمــاً ومرموق  ســرعان ماغــدت جنديســابور مركــزاً ثقافي
 كبيــرة بجمــع الكتــب، وفــي ســنة ٥٥٥ م أنشــأ فيهــا كســرى أنوشــروان معهــدا للطــب والفلســفة فصــارت

ملتقى العديُد من الثقافات والعلماء واألساتذة من أماكن مختلفة.

 قامــت فيهــا مدرســة شــبيهة بمدرســة اإلســكندرية، وقــد اســتمرت متألقــةً فــي العلــوم والترجمــة، وربمــا
 ســاعد علــى اســتمرار التعليــم فيهــا كونُهــا محميــةً داخــل أرض فــارس، وأنَّ بعــض ملــوك الفــرس كانــوا

حريصين جدا على الثقافة والتعليم.

ــم فيهــا ــن خمســون مدرســةً تعل ــن النهري ــا بي ــالد م ــي ب  كان للســريان ف
 العلــوم كافــةُ باللغتيــن الســريانية واليونانيــة، وهــذه المدارس يتبعهــا مكتبات
 فيهــا الكثيــر مــن المخطوطــات والكتــب المترجمــة فــي الديــن والفلســفة

والطب وجميع العلوم اليونانية.

إضاءة
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خامسًا: مدرسُة حران:

ــر مــن ــي عهــد اإلســكندر ســكنها كثي ــة واإلســالم، وف ــان، والنصراني ــان والروم  عاصــرت حــران اليون
ً  المقدونييــن، وانتقــل التعليــم مــن اإلســكندرية إلــى أنطاكيــا إلــى حــران، ألن مدينــة حــران ظلــت مركــزا
ــةً ــت نقطــةً مهم ــة الشــرقية، وكان ــة اآلرامي ــا اللغ ــم أهله ــي يتكل ــة الت ــي المنطق ــة ف ــة اليوناني ــا للثقاف  مهم
 للتبــادل واالتصــال، وكان الحرانيــون منبعــاً مــن منابــع الثقافــة اليونانيــة فــي العصــر اإلســالمي، ولئــن كان
 لمدرســة جنديســابور األثــُر األكبــُر فــي نشــر الثقافــة اليونانيــة فــي الطــبِّ والفلســفة فمدرســةُ حــران كان
 أثرهــا األكبــر فــي الرياضيــات وقــد تفــوق الحرانيــون علــى غيرهــم بمعرفتهــم اللغــة العربيــة لــذا كانــت

ترجماتُهم أكثر دقةً.

 انتقــل لــواء الترجمــة مــن اإلســكندرية إلــى أنطاكيــة ثــم إلــى حــران،
 وبعــد ذلــك حــطَّ فــي بغــداد التــي كانــت مــن أهــمِّ المــدارس الفكريــة

العربية.

1 ماذا1تعرُف1عنها؟	
1 1عن1أبرز1ما1ترجمته1ُهذه1المدرسةُ.	 أتحاوُر1مع1زمالئي1ومدرسيَّ

أتحاور 
وأستنتج

التقويُم:
1 أجيُب1عن1األسئلة1اآلتية:	
11 أعلُل ما يأتي:.

ت مدرسةُ جنديسابور متألقةً في العلوم والترجمة.–  استمرَّ

انتقل التعليم من اإلسكندرية إلى أنطاكيه إلى حران.– 

نهض السريان بدوٍر كبيٍر في ترجمة معارف اليونان وعلومهم إلى اللغة السريانية.– 

21 أوضح الدور اإليجابي لمدرسة حران في نقل الفكر اليوناني للعرب..
31 أستنتُج أسباب استمرار التعليم في مدرسة جنديسابور..

الموضوع:
1 أكون1تصّورا1ًحول1دور1السريان1في1الترجمة1مبينا1ًأبرز1مدارسهم.	
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16
الدرس 1٦: الكندي

قضّية للمناقشة:

 يقــوُل الكنــدي: »إنَّ أعلــى الصناعــات اإلنســانية منزلــةً، وأشــرفها مرتبــةً صناعــةُ الفلســفة التــي حدهــا
علُم األشياء بحقائقها بقدر طاقة اإلنسان، ومن واجب المفكر أن يأخذ بها«

11 ما معنى الفلسفة عند الكندي وما ضرورةُ األخذ بها؟.
21 استنتُج أهمية الفلسفة ودورها كما ورد في كالم الكندي..

أواًل: ضرورة الفلسفة عند الكندي:

 إن مــن يتنكــر للفلســفة عنــد الكنــدي يتنكــُر للحقيقــة، فخصــومُ الفلســفة فــي حاجــٍة ماســٍة إليهــا، ليقيمــوا
 الدليــل علــى وجــوب التنكــر لهــا، واالبتعــاد عنهــا، ومــن ثــم هــم فــي تناقــٍض واضــح لذلــك مــن الواجــب
 عنــد الكنــدي تعلــم الفلســفة، فجــّد فــي طلبهــا وكانــت طريقتـُـُه فــي ذلــك إتبــاع أقــوال القدمــاء وتضمينهــا

على أقصر السبل وأسهلها سلوكاً على أبناء هذا السبيل.

ــاٍج باهــٍر فــي عالــم  نشــاُط الكنــدي المتنــوُع أتــى بمحصــوٍل وافــر وإنت
األدب وشملت مؤلفاتُه جميع أنواع الفلسفة، وسائر العلوم المدنية إضاءة

»الفلسفةُ علُم األشياء بحقائقها بقدر طاقة اإلنسان« الكندي.

أتأمل 
وأفسر
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ثانيًا: أقساُم المعرفة :

أقسام المعرفة

حسب
موضوعاتها

معرفة حسية
العالم المادي

معرفة عقلية

العلم الرياضي والكليات

معرفة إلهية

الشريعة والربوبية

نشاط:
1 1حسب1موضوعاتها.	 أعط1مثاال1ًعلى1كل1نوٍع1من1أنواع1المعرفة1التي1قسمها1الكنديُّ

ثالثًا : أراُء الكندي في النفس:

 تأثــر الكنــديُّ فــي النفــس بأرســطو وأفالطــون وهــو يــرى أن النفــس بســيطة شــريفة تامــة، إنهــا متميــزة
 عــن البــدن وهــي جوهــر روحــي، ألن طبيعتهــا تنافــي كل مــا يطــرأ علــى البــدن، كالشــهوات والغضــب.

وهي حين تفارق البدن تعرف كل ما في العالم وال يخفى عليها شيء.

 واإلنســاُن فــي هــذه الدنيــا ضيــف عابــر لــن يبقــى طويــالً فــإن مقامــُه الحــقُّ هــو فــي العالــم العلــويُّ الــذي
ستنقل إليه النفوس بعد الموت.

ــا عــرف ــامُ لم ــس تن ــت النف ــو كان ــوم، ول ــاء الن ــا ال تســتعمل الحــواس أثن ــداً لكنه ــام أب ــس ال تن  والنف
 اإلنســان مــا يــراه فــي الحلــم وال غيــرهٌ ممــا يــراهُ فــي اليقظــة، وإذا بلغــت النفــس تمــام الصفــاء شــاهدت

في النوم أحالماً رائعةً.
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 عرف الكندي النوم »ترك اســتعمال النفس للحواس جميعاً فإنا لم نبصر، ولم نســمع،
 ولم نذق، ولم نشــم، ولم نلمس من غير مرٍض عارٍض، ونحُن على طباعنا، فنحن نيامُ«

أتأمل 
وأفسر

»إنَّ النفس بسيطة ذات شرف وكماٍل عظيمة الشأن، جوهرها روحاني«

أتأمل 
وأفسر

نشاط:
أقارُن بين وجهة نظر الكندي وما توصل إلية علماء النفس اليوم.

رابعًا: دفُع األحزان:

 يــرى الكنــديُّ إن كل ألــم ال يعــرف ســببه ال يرجــى شــفاؤهُ، مــن هنــا يجــب بيــاُن ســبب الحــزن كــي
يتمكن من وضع الدواء.

، ألنــه  اإلنســان ال يســتطيع أن يحصــل علــى كل مــا يرغــب فيــه، أو أن يكــون بمأمــن مــن فقــد مــن يحــبُّ
 ال دوام لشــيء فــي هــذا العالــم، عالــم الكــون والفســاد الــذي نعيــش فيــه، وإذا أردنــا أال نفقــد مــن نحــب
 وأن نحقــق مــا نبتغــي فعلينــا أن نتطلــع إلــى العالــم المعقــول ونختــار منــه مــا نحــبُّ حينئــذ نكــون واثقيــن

. أن من نحب لن يستولي عليه أحد ولن يطرأ عليه آفة ولن يطالُه موتُّ

 ويؤكــُد الكنــدي أنــه يجــب آال نرغــب إال فيمــا هــو ميســور لنــا، ألنَّ مــن يطالــُب مــا ال يمكنــُه أن ينالــه
يطلٌب ما ال يوجُد، وعلينا أن نطلب ما هو ممكن إذا لم نجد ما نرغُب فيه.

 الحزٌن ألم نفســي ناجم عن فقدان أشــياء محبوبٍة. أو عن عدم تحقق رغباٍت مقصودة،
وعلى هذا فإنُّ سبب الحزن هو إما فقداُن محبوٍب أو عدم تحقيق مطلوٍب

أتأمل 
وأفسر
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خامسًا: الموسيقى:

 كان الكنــديُّ مــن أوائــل المؤلفيــن فــي الموســيقى ويعتقــُد أن بعــض النغمــات الموســيقية تزعــُج النفــس
وبعُضها يبسطها، ولها أثُر على المصابين باألمراض النفسية.

ــواُن ــح، فاألل ــوان والروائ ــان واألل ــي لأللح ــذوق الجمال ــن الت ــٍة ع ــع نظري ــديُّ وض ــاول الكن ــد ح  وق
المختلفةُ في رأيه، مثل األلحان. تستطيُع التعبير عن شعوٍر ما وإثارتُه.

 يقــوُل الكنــدي: يوجــُد بيــن أنــواٍع معينــٍة مــن األلــوان واأللحــان من حيث
إضاءة تأثيُرها في النفس تشابه معين.

 توصــل إلــى أنَّ اإليقــاع يأتــي مــن ترتيــب نغمــات موســيقية محــددة، كلُّ نغمــة منهــا تحمــل درجــة دقيقــة
ويتعذر الحصوُل على اإليقاع بزيادة أو إنقاص تلك الدرجة.

 وقــد اكتشــف الكنــديُّ أن الســبب وراء ســماعنا لألصــوات يعــود إلــى تولــُد األمــواج الصوتيــة حيــُث
تنتقُل تلك األمواُج عبر األثير كي تصل إلى آذاننا.

التقويم:
1 أجيُب1عن1األسئلة1اآلتية:	
11 أعلُل كالً مما يأتي:.

ال يستطيُع اإلنساُن أن يحصل على كل ما يرغُب فيه عند الكندي.– 

النفس عند الكندي جوهُر روحي.– 

21 أبين أقسام المعرفة عند الكندي..
31 أقدم رؤيتي في إسهامات الكندي في مجال الموسيقى..
41 أوضح رؤية الكندي للنفس..
51 اكتُب كلمةَ »صحيحة« أمام الجملة الصحيحة وكلمة »مغلوطة« أمام الجملة المغلوطة..

 –. المعرفةُ العقليةُ موضوعها األموُر التي تدرُك بالحسِّ

لقد تأثر الكندي في نظرته للنفس بأرسطو وأفالطون.– 

الموضوع:
1 أقدم1رؤية1أعالج1فيها1إسهامات1الكندي1في1الفكر1الفلسفي.	
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الدرس 1٧: الفيلسوف مثقف عصره الفارابي أنموذجًا

قضّية للمناقشة:

 يقــوُل أحــد المستشــرقين »ليــس مــن شــيء ممــا يوجــد فــي فلســفة ابــن ســينا وابــن رشــد إال وبــذوره
موجودة عند الفارابي«.

11 هل يستطيع الفيلسوف بناء نسقه الفلسفي بمعزل عما قبله؟.
21 إلى أي مدى تؤثر ثقافة الفيلسوف في بناء منظومته الفلسفية؟.

أواًل: حياة الفارابي:

 بيــن مولــده ســنة ٨٧٤ م فــي فــاراب التــي ينســُب لهــا، ووفاتــه ســنة ٩٥0 م، تنَّقــل أبــو نصــر محمــد
 الفارابــي خــالل حياتــه بيــن أهــم المــدن التــي اشــتهرت بالمعرفــة والثقافــة علــى مســتوى العالــم آنــذاك،

وأهمها حّران وحلُب وبغدادُ ثم دمشق التي استقر فيها حتى وفاته.

ــوم ــي كلِّ العل ــة ف ــث والمعرف ــرغ للبح ــره، ليتف ــات عص ــمَّ لغ ــة أه ــب العربي ــى جان ــي إل ــن الفاراب  أتق
واالختصاصات.

1 أستنتُج1من1حياة1الفارابي1عاملين1اثنين1ساهما1في1تكوين1فكره1الموسوعي.	

ثانيًا: فلسفة الفارابي:

ــي ذلــك ــة، ســاعدهُ ف ــن طرخــان منهجــاً فلســفياً اتســم بالمنطــق والعقالني ــو نصــر محمــٌد ب  اعتمــد أب
ــاء، ودراســاتُه حــول الزمــان والمــكان والفــراغ، كمــا أن دراســتُه ــات والفيزي ــه الشــديد بالرياضي  اهتمام
 المعمقــة للفلســفة اليونانيــة ســاهمت فــي توســيع مداركــه وتطويــر أدواتــه النقديــة، وكان يعتقــد أنَّ الحقيقة
 الفلســفية ينبغــي أن تكــون واحــدة فــي الجوهــر، وأن االختــالف بيــن الفالســفة إنمــا يعــود لتمثلهــم لهــذه

الحقيقة، وإلى اختالف سلوكهم وطرائق تعبيرهم عنها.

ً ــدءا ــة، ب ــا الفلســفة المختلف ــه قضاي ــج في ــد اتســم بالشــمولية واالتســاع، وعال ــة الفلســفي فق ــا مذهب  أم
 بالوجــود والنفــس والعالــم، باإلضافــة إلــى اهتماماتــه باألخــالق والجمــال والفــنِّ والسياســة. كمــا ســاهم
ــة ــاده بوحــدة الحقيق ــى اعتق ــاءً عل ــن والفلســفة بن ــن الدي ــق بي ــي مســألة التوفي ــال ف ــي بشــكل فع  الفاراب
 بيــن »العقــل والنقــل«، وهــي المســألةُ األساســيةُ فــي الفلســفة العربيــة اإلســالمية، فــكان بذلــك أحــد أهــم

الشخصيات التنويرية المؤثرة في الحضارة العربية.
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1 أستنتُج1أهم1مؤثرات1فكر1الفارابي.	

ــف ــد أل ــطو، فق ــون وأرس ــن فلســفتي أفالط ــر بي ــالف الكبي ــم االخت  رغ
ــي ــن رأي ــق بي ــُه: )التوفي ــل عنوان ــا جع ــب بينهم ــي التقري ــاً ف ــي كتاب  الفاراب

الحكيمين(
إضاءة

ثالثًا: الفلسفُة السياسيُة واالجتماعيُة:

 لــم ينقطــع الفارابــي عــن عصــره ومجتمعــه، ولــم يحصــر جهــده الفكــريَّ فــي كتــب القدمــاء وفلســفاتهم
 فحســب، بــل كان مراقبــاً لشــؤون المجتمــع الــذي يعيــش فيــه، ومعالجــاً لقضايــاه السياســية واالجتماعيــة،
 وذلــك عبــر فلســفته السياســية التــي ناقــش فيهــا أحــوال المجتمعــات، وعــرض ســمات المجتمــع الســوي

مقابل المجتمع الفاسد أو الجاهل أو الضال.

 وقــد اعتقــد الفارابــي أنَّ الغايــة األساســية التــي يســعى لهــا اإلنســان هــي الســعادة، وأن الســعادة ال تتحقــق
 إال بالفضيلــة. لكــنَّ اإلنســان غيــر قــادر علــى تحقيــق الفضيلــة بمفــرده، بــل ال بــد مــن التعــاون والتشــارك
 بيــن جميــع األفــراد لتحقيــق ذلــك، ذلــك ألن التعــاون بيــن األفــراد هــو الــذي يمكنهــم مــن ســد حاجاتهــم،
 وبلــوغ كمالهــم وتحقيــق فضائلهــم. وبذلــك يكــون المجتمــع وســيلةً وليــس غايــةً، أمــا الغايــةُ فهــي بلــوغُ

الكمال وتحقيق الفضائل التي بها تكون السعادة.

1 برأيك1ما1الذي1جعل1الفارابي1مثقفا1ًمهما1ًفي1عصره؟	

رابعًا: الفارابي الموسيقي:

 لــم تكــن الموســيقى عنــد المعلــم الثانــي مجــرد هوايــة يســتمتُع بهــا فحســب، بــل كانــت علمــاً قائمــاً
 بذاتــه، أفــرد لــه عــدة مؤلفــات أشــهرها كتابــه )الموســيقى الكبيــر(، وقــد قســم الفارابــي دراســة الموســيقى
ــأداء ــم ب ــي يهت ــا، وآخــر عمل ــا ومقاماته ــى بدراســة األلحــان وأنواعه ــى قســمين، أحدهمــا نظــري يعن  إل

األلحان والعزف على األدوات الموسيقية.

 كمــا تحــدث الفارابــي عــن تأثيــر الموســيقى فــي النفــس البشــرية، وميـّـز بيــن ثالثــة أنــواع مــن التأثيــر،
 فبعــض األلحــان تــؤدي إلــى الشــعور باللــذة والراحــة، ويــؤدي بعضهــا اآلخــر إلــى تنشــيط القــدرة علــى
 التخيــل وقــوة التصــور، أمــا بعضهــا الثالــث فيؤثــر علــى االنفعــاالت النفســية، إمــا بــأن يزيدهــا أو يخففهــا
َّــُه ال ــال، كمــا الحــظ أن ــن األجي ــه بي ــي واختالف ــذوق الفن ــى نســبية ال ــي أيضــاً إل ــّوه الفاراب  أو يزيلهــا. ون

يمكُن تقديُم التفسير العقلي الختالف الذائقة الموسيقية بين األفراد والمجتمعات.

1 ما1اآللة1ُالموسيقية1ُالعربية1ُالتي1طُّورها1الفارابي1حتى1أصبح1ينسُب1إليه1اختراعُها؟	
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آلةُ الشهرود الموسيقية القديمة – من كتاب الموسيقي الكبير– 

1 1بعــد1أن1أطلعــُت1علــى1حيــاة1الفارابــي1وفلســفته،1أســتنتُج1ثــالث1صفــات1يتصــُف1بهــا1المثقُف1الــذي1يركــُز1اهتمامه	
على1قضايا1عصره1ومجتمعه؟

التقويم:
1 أجيُب1عن1األسئلة1اآلتية:	
11 أكتُب كلمة »صحيحة« أمام العبارة الصحيحة، وكلمة »مغلوطة « أمام العبارة المغلوطة:.

يعّد وجود المجتمعات غاية في حد ذاتها عند الفارابي.– 

اعتقد الفارابي أن وحدة الحقيقة ال تلغي االختالف الفكري والثقافي بين البشر.– 

دافع الفارابي عن الموقف القائل باتفاق »الحكمة والشريعة«.– 

21 أشرُح كيف تؤثُر الموسيقى في النفسِّ البشرية حسب رأي الفارابي..
31  هــل ينبغــي علــى المثقــف أن يحصــر اهتمامــه باختصــاص معرفــي واحــد أم ينــوع مجــاالت اهتمامــه.

المعرفية؟ ولماذا؟

الموضوع:
1 أّكون1تصورا1ًأوضح1من1خالله1ما1األشياء1ُالتي1جعلت1الفارابي1مثقف1عصره	
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18
الدرس 1٨: تحليل نص: القصيدة العينية في النفس

ابن سينا

األرفـــع املــحــل  ــن  م ــيــك  إل هبطت 

فراــع ةلقم َّلـــك نــع ةبوـجحم

َــــا َّ ــك وُر ــي ــره إل ــىل كـ وصـــــلــت ع

بالحمى ــوداً  ــه ع نسـيت  ــهــا  وأظــنُّ

هبوطها بـــــهــاُء  اتصلت  إذا  حتى 

فأصـبحت الثقيل  ثــاٌء  بها  علقت 

التي ــدمــن  ال ً عــىل  ةــعــجاــس ُلــظــتو

وصدها الكثيف  الـــرشٌك  عاقها  إذ 

الحمى مــن   ُ

فأبرصت الغطاُء  كشف  وقد  سجعت 

مخلـــف لكـل  مــفــارقــه  ــدت  وغـ

شاهــق ذروة  ــوق  ف تغرد  وبــدت 

شــامــخٍ مــن  أهــبــطــت  ــألي يشء  فـ

لحكمة اإللـــه  أرســـــلــهــا  ــان  كـ إن 

الزٍب رضبـــة  كـــان  إن  وهــبــوطــهــا، 

حقيقــٍة بــكـــــل  ــة  ــامل ع ــوُد  ــعـ وتـ

اهقيرط ُناــمزــلا عطق يــتــلا يــهو

بالحمـــى ــق  ــأل ت ــرق  بـ فــكــأنــهــا 

ًلئاـس اـــنأ اــم باوـــج درـــب مــعــنأ

تــعــــــــزُّ ذات  ــاء  ــ ــ ورق

ع تُفجَّ ذات  ــي  وه فــراقــك  كــرهــت 

البلقـع ــراب  ــخ ال ــاورة  ــج م ألــفــت 

األجــرع ــذات  بـ مــركــزهــا  ميم  ــن  م

تقطــع ــا  ــ وملّـ ــمــي  ــه ت ــع  ــدامـ ـ

ــع ــرار الـــريـــاح األربـ ــك ــت ــت ب ــ درس

املربع الفسيح  األوج  عــن  قفص 

ٍ عــسوألا ءاضفلا ىلإ ُليحرلا اــندو

الهجــع بالعيون  يـــدرك  ليس  مــا 

َّع

األوضـــع الحضيض  قــعــر  إىل  ــاٍم  سـ

األروع اللبيب  الفطن  عن  طويت 

ســامــعــًة  لــتــكــون 

ُ

املطلـع بعيد  غــربــت  لــقــد  حــتــى 

تشعشع. ذات  العلم  ــاُر  ــن ف عنه 
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11 ما هي صفاُت النفس كما أوردها ابُن سينا في قصيدته؟ أدعم إجاباتي باألمثلة؟.
21 أوضح عالقة النفس بالجسد من خالل األبيات. وأعلل رأيي؟.
31 ر رأي ابن سينا الذي يؤكُد أن خروج الروح من الجسد ال يقل وجعاً عن دخولها إليه.. أفسِّ
41 ما الحكمة من عودة النفس إلى عالم الملكوت بعد اتحادها بالبدن عند ابن سينا؟.
51 يقول عبد الكريم اليافي في قصيدٍة فلسفية عارض فيها ابن سينا :.

بالتحليل  ــفــس  ـــ ــن ال بـــلـــوت  ــ  ــه م

فهمه أعـــيـــا  ــرار  ــ ـــ ــ األس ــن  مـ ــر  ـــ س

قـــل لــلــرئــيـــــس مــقـــــالــة مـــن واثـــٍق

سعيها يف  وســـــعــهــا  ــذل  ــب ت ــفــس  ــن ال

ــعــب الـــذي ــشـــ ــزء مـــن ال ــ لــكــنــهــا ج

سعيها يف  وحــدهــا  لــيــســت  ــنــفــس  ال

ــق هــــــــاتــكــاً ـــ ـــ ــأل وكــأنــهــا بــرقــد ت

ً

ً ــاً ــامــن ـــ مــتــضـــ

ــألــق ومــــــالوة مـــن ســـــــــــؤدد مــت

فــــارصف جـــهـــودك لــلــعــال مــتــحــفــزاً

ــائـــغ ومــحــقـــــــــــق هــــذا جـــــواب سـ

ــبِّ ومــتــنــطــع ــ ــن طـ ــ ــن شـــئـــت م ــ م

ــن عــلــمــه املــتــنــوع ــ بـــجـــوابـــه م

ل الـــشـــاســـع املــتــمــنــع ــ ــكـ ــو الـ ــح ن

ــدع ــب ــاة مــعــاً بــنــاء امل ــي ــح يــبــنــي ال

مــوضــع ذو  ــورى  ــ الـ يف  ــكــل  ف ــداً  ــ أبـ

ــصــدع ــت ــوره امل ــنـ ــالم بـ ــظـ ــب الـ ــج ح

ــع ــ ــان عـــىل أديــــم األرب ــزمـ أبـــــداً الـ

ــع ــدف ــت ــر امل ــ ــزاخ ــ ــأن الـــخـــضـــمِّ ال ــ ش

بلقع ــام  ــ ع ــف  ــ أل مـــن  إذاً  أجــــدى 

ــطــلــع ــد واملــت ــص ــق ــل ال ــب ــكــفــيــك ن ي

املــدعــي ــالم  كـ ودع  عــلــيــه  فــاحــرص 

1 أحلُل1هذه1القصيدة1وأقارب1أفكارَها1مع1النص،1وأبين1رأيي.	
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19
الدرس 1٩: فلسفة المحبة عند السهروردي

قضّية للمناقشة:

الحُب طفل ال ينضج، إنه رسالةُ اإلحساس والرحمة والحياة.

11 ما المحبةُ؟.
21 أبين دور المحبة في إنجاح أي عمل نقوم به..

1 1تمثــل1آراء1ُالســهروردي1تركيبــا1ًمــن1الفلســفة1العقالنيــة،1وفلســفة1التصــوف،1إضافة1إلــى1مصادر1الفكر1اإلشــراقي	
المتعددة1وثقافة1اإلسالم.

أواًل: أهمية المحبة:

 تحتــل المســألة األخالقيــة الركــن األساســي عنــد الســهروردي، ويعــد الحــبُّ هــو المحــور الرئيــس إذ
 تؤكــُد علــى لغــة القلــوب التــي قوامهــا المحبــة، وهــي صفــة تجــذُب القلــوب واألرواح والعقــول وتدفعهــا
ــدة، ــي بالصفــات الحمي ــه التطهــر مــن األوصــاف الذميمــة والتحل ــاً قوام ــي، إنهــا جهــداً إرادي ــى الترق  إل

وكلما تطهرت النفُس من الصغائر مالت الروُح إلى المحبة.

 إن منزلــة المحبــة ســامية وقــد ســميت بهــذا االســم ألنهــا خلصــت إلــى حبــة القلــب وليســت المحبــةُ
سوى صفاء المودة.

ــالً مســتمراً ــتمرارها وفع ــُث اس ــا مبع ــن اإلرادة، إنه ــة ع ــة ليســت مفصول  المحب
يفرُض جهداً دؤوباً وسعياً لنيل مؤهالت المحبة والمحافظة عليها.

ما أهمية المحبة ودورها في النجاح والسعادة؟
أفكر 
وأجيب

أفّسُر:
األرواُح إلـيـكـــُم  تــحـــنٌّ  ووصـالــكُـــم ريحـانُـهـــا والـــــراُحأبـــــداً 

ـــوا تكلـفَّ للعاشــقني  رحمتـــاه  ـاُحوا  ســـر املـحـبـــة، والــهــــوى فــضٌّ
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ثانيًا: دوافُع المحبة عند السهروردي:

 إنهــا مجمــوع مكونــات اإلنســان، محبــة الــروح، محبــة القلــب، محبــة النفــس، محبــةُ العقــل. ولــكل
ــه ــاس نصيــب مــن الحــب ويجــب عليهــم رعايت ــكل الن ــكلٍّ بواعثهــا الخاصــةُ. ول ــا، ول  دوُرهــا ووظيفتُه

وحمايته وتنميته كي يتفق مع األبعاد اإلنسانية المتجسدة في خضم الحياة.

إن الح يف أفــق الوصــال صبــاح يــا صاح ليــس عىل املحب مالمة

ــوا ــراٌم فباح ــا الغ ــم فن كتانه ال ذنب للعشاق إن غلب الهوى

1 أبين1أهمية1المحبة1في1تنقية1الحياة؟	

أتأمل 
وأفسر

ثالثًا: وظائُف المحبة عند السهروردي:

ــة ــة، الوظيف ــة التربوي ــة، الوظيف ــة التعليمي ــة، الوظيف ــف المحب ــن وظائ ــةً م  يحــدد الســهروردي مجموع
النفسية )تربية اإلرادة(، الوظيفة االجتماعية.

11 ــة، ألن. ــة للمحب ــاد الوظيفي ــق األبع ــر تحقي ــتمراً ييس ــاً مس ــةُ تعلم ــرض المحب ــة: تف ــة1التعليمي 1الوظيف
 المحبــة طريــق لبعــث االهتمــام بالعلــم ومبعثــاً للنظــر بالبصــر والبصيــرة. ال تجــُدِ المعرفــةُ نفعــاً مــا لــم

تتحول إلى أثٍر تربوًي ونفسي واجتماعي يترك آثاره فُي مجمل شؤون الحياة.
1 أبين1العالقة1بين1محبتي1للمواد1الدراسية1وإبداعي1في1تمثلها.	
21 الوظيفة1ُالتربويةُ: تتأسُس التربيةُ على العلم وال علم بغير تعلمٍ، وإنَّ.

ــة علــى ــه فــي موضوعــه والدال ــة علي ــوم الدال ــم الحــب والعل ــة بالحــب تعل ــق التربي ــات تحقي  مــن أولوي
كيفية تجسيده في الحياة اليومية.

1 1لنعيش...1هل1تتفُق1مع1هذه1الرؤية؟	 نحُن1نحبُّ
31 1الوظيفــة1ُالنفســية1ُ)تربيــة1ُاإلرادة(: تدفــُع المحبــةُ إلــى طلــب العــال والطمــوح إلــى الترقــي، ألنهــا وســيلة.

 فعالــة لتربيــة اإلرادة. ومحفــز لبعــث العوامــل النفســية مــن أعماقهــا . ومنتهــى مــا يرغــُب بــه المحــب
 أن يحــرر إرادتــُه مــن التعلــق بــكل شــٍيء حتــى مــن المحبــة نفســها. فــال تتعلــق همتــُه بغيــر المحبــوب
 بالغنــى عــن المحبــة نفســها. وللمحبــة ظاهــر وباطــن يتجلــى ظاهرهــا فــي اتبــاع رضــى المحبــوب

وباطنُها يكون مفتوناً بالحبيب عن كل شٍيء وال يبقى به بقية لغيره وال لنفسه.
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 المحبــةُ هــي كأس لهــا وهــج إذا اســتقر فــي الحــواس وســكن فــي
النفوس تالشت.

1 أوضح1مظاهر1المحبة1من1خالل1هذا1القول.	

أفكر 

تنتج
وأس

41 ــب. ــه فالجان ــل علي ــاء ال دلي ــة إدع ــاد االجتماعي ــن دون األبع ــة م ــدو المحب ــةُ: تغ ــة1ُاالجتماعي 1الوظيف
 االجتماعــي دليــل علــى صــدق المحبــة يتأكــد فيــه مــا للمحبــة مــن أثــر فــي ضبــط العالقــات

االجتماعية وصبغها باألبعاد اإلنسانية .
 تعنــي المحبــة بالنســبة لــكل إنســان، وكل حضــارٍة االتحــاد بالمطلــق اتحــاداً داخليــاً فــي الصميــم، وســم

المطلق ما شئت )القانون، الحياة، اهلل(

1 أتحاور1مع1رفاقي1وأذكر1أبعاد1المحبة1االجتماعية.	
 ميــزةُ المحبــة أنهــا مســعى هــادئ لإلصــالح فــإذا مــا شــاعت وانتشــرت كانــت عونــاً علــى دفــع النــاس

إلى السعادة والحياة والعمل كلُّ بحسب ثقافته وطاقته.....

التقويم:
1 أجيُب1عن1األسئلة1اآلتية:	
11 أعلل كالً مما يأتي:.

أنَّ المحبة لغة القلوب .– 

تدفع المحبة إلى طلب العال والطموح الدؤوب إلى الترقي.– 

21 أبين رأيي في أهم المؤثرات األساسية لفلسفة السهروردي..
31 أستخلص ماهية المحبة عند السهروردي..

الموضوع:
1 تتجلى1في1فلسفة1السهروردي1وظائُف1متعددة1للمحبة.1أعالج1وأبين1رأيي.	
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20
الدرس ٢0: الحكمة األخالقية عند مسكويه

قضّية للمناقشة:

ــةُ(، ــا )العالم ــن: إحداهُم ــه قوتي ــك أنَّ ل ــاُل الخــاصُّ باإلنســان كمــاالن: ذل ــوُل مســكويه: »الكم  يق
 واألخــرى )العاملــة(، فلذلــك يُشــتاُق بإحــدى القوتيــن إلــى المعــارف والعلــوم، وباألخــرى إلــى نظــم

األمور وترتيبها.... فإذا أكمل اإلنسان الجزء العملي والجزء النظري فقد سعد السعادة التامة«.

11 ما المقصود بالكمال اإلنساني؟.
21 هل تتفق مع التقسيم السابق للقوتين اإلنسانيتين؟ ولماذا؟.
31 كيف يتكامل الجانب النظري مع الجانب العملي في حياة اإلنسان؟.
41 هل يمكنك أن تعطي تعريفاً للسعادة؟.

أواًل: خصوصية الكائن اإلنساني:

 ميــزة اإلنســان العقــل و بــه يســمو علــى باقــي الكائنــات األخــرى، وعلــى الرغــم مــن أن اإلنســان يشــارك
 باقــي الموجــودات فــي عــدة جوانــب بيولوجيــة وغرائزيــة ويعنــى بهــا العلــم الطبيعــي، إال أنَّ خصوصيــة
 اإلنســان تكمــن فــي ســعيه المســتمر لتحقيــق إنســانيته ويعنــى بهــا علــم األخــالق، حيــث تكــون القيــم هــي
 المعبــُر األساســي عنهــا، ويــرى مســكويه أن الــذي يميــز اإلنســان عــن باقــي الكائنــات، هــو اعتنــاؤه بخلقــه

ليرتفع ويرتقي في مدارج الوجود.

 لمــا كان اإلنســان مــن بيــن الموجــودات كلها، هو الــذي يُلتمُس له
 الخلُق المحمود، فإن أفعاله وقواه وملكاته التي يختص بها من حيث

هو إنسان بها تتم إنسانيته، يسمى الفلسفة العمليةُ.

1 كيف1يمكُن1لإلنسان1أن1يحقق1إنسانيته1برأيك؟	

أفكر 

تنتج
وأس
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ثانيًا: دوُر اإلرادة في الوصول إلى الكمال الخلقي:

 يــرى مســكويه أن علــى اإلنســان أن يحصــن نفســه جيــداً، ضــدًّ مــا ينقــُص مــن شــأنها، وأن يعــّود نفســه
 الصبــر والحلــم، واالعتــدال فــي المــأكل والمشــرب، حتــى ال تتمكــن منــه العــادات الســيئة، ألنهــا بمثابــة
ــُه ــه، ألن ــا من ــر المرغــوب فيه ــادات غي ــى اإلنســان أن ال ينتظــر لحظــاٍت تمكــن هــذه الع  األعــداء، وعل

عندها لن ينفع معها محاولةُ دفعها.

 )) يجــب علــى حافــظ الصحــة علــى نفســه أن يتشــبه بالملــوك الموصوفيــن بالحــزم، فإنهــم مســتعدون
ــٍة مــن زمانهــم وفــي اتســاع مــن ، وهــم فــي مهل ــل هجــوم العــدوَّ ــاد والتحصــن قب  لألعــداء بالعــدة والعت
 نظرهــم، ولــو أغفلــوا ذلــك إلــى أن تحــل بهــم المــكارهُ وتطرقهــُم الشــدائد، ألذهلهــم األمــر عــن الحيلــة

وعن الرأي السديد((

هل تتفُق مع مسكويه بتشبيه العادات السيئة باألعداء؟ ولماذا؟– 

أذكُر بعض عاداتي السيئة )أعدائك( وكيف تتصرُف للتخلص منهم؟– 

ثالثًا: وسطية الفضائل:

تأثر مسكوية بفلسفة اليونان وخصوصاً أرسطو، وقد تعمق في فهمه للفضيلة.

1 كيف1نظر1أرسطو1إلى1الفضيلة؟1أتذكر1ما1مر1معي1في1كتاب1األول1الثانوي.	
ــةُ عــن ــت الفضيل ــذا إذا انحرف ــن، وله ــن رذيلتي ــة وســط بي ــأنَّ كل فضيل  يوضــح المقصــود بالوســطية ب

موضعها الخاص بها أدنى انحراف اقتربت من إحداهُما.

ــالدة، ــث والب ــن الخب ــذكاء وســط بي ــه، وال ــن الســفه والبل ــا الحكمــة وســط بي ــٍة منه  ويذكــر عــدة أمثل
ــة بمــا ال ينبغــي أن  والتذكــر وســط بيــن النســيان الــذي يكــون بإهمــال مــا ينبغــي أن يحفــظ وبيــن العناي

يحفظ.

نشاط:
1 كيف1أقيّم1رؤية1مسكويه1للفضائل؟	

نشاط:
1 لماذا1يجُب1على1اإلنسان1أن1يبتعد1عن1المبالغة1في1أي1أمر1مهما1كان؟	
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رابعًا: األخالُق والطبع ودوُر التربية في اكتساب الفضائل:

ــٍة، وهــذه ــر فكــر وال روي ــن غي ــا م ــى أفعاله ــا إل ــة له ــه حــال للنفــس داعي ــٍق بأن ــّرف مســكويه الخل  يع
 الحــاُل تتضمــن قســمين همــا: إنهــا غريزيــة بالفطــرة ومزاجيــة يحركهــا أي شــيء نحــو الغضــب، والثانــي:

مكتسب بالتدريب والعادة ويعتمد على الفكر.

 يرفــض مســكويه القــول بــأن الخلــق ثابــت عنــد اإلنســان بــل يمكــن تعديلــه بالتعليــم، وبالمقابــل فــإنَّ

 النــاس منهــُم المتوانــي والســهُل، والخيــر والشــرير، والمتوســطون بيــن هــذه األطــراف، وأن الطبــاع إذا تــمَّ
 إهمالُهــا ولــم تتــأدب نشــأ بقيــة عمــره علــى طبعــه كمــا كان فــي الطفولــة مــن غضــب أو لــذة، أو شــراهة

وغيرها من طباع مذمومٍة.

ويطرح مسكويه عدة طرائق للتأديب تتمثل في:

11  الشــريعة هــي التــي تقــّومُ األحــداث واألطفــال وتعودهــم علــى األفعــال األخالقيــة المرضيــة، وتجهــز.
 نفوســهم لقبــول الحكمــة وطلــب الفضائــل، وعلــى الوالديــن األخــذ بهــا وبســائر اآلداب الجميلــة

باستخدام الضرب، إذا دعت الحاجةُ أو التوبيخات لذلك.
21  االعتمــاد علــى المكافــآت حتــى يعتــادوا علــى ذلــك لمــدة زمنيــة طويلــة وبذلــك تتحقــُق الفضيلــةُ.

لديهم.

أفكر
وأجيب

ما الطرق األفضل برأيك
للتدريب والتعود على الفضائل؟

هل يمكن لمجتمع أن يستمر ويتقدم
أذا لم يكن أبناُؤه يحملون الفضائل

هل هناك قيمة لإلنسان
إذا لم يكن يمتلك الفضائل؟
ويتمثلها في سلوكه وحياته
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ــي تعنــى ــأوُل قــول مســكويه »صناعــة األخــالق أفضــُل الصناعــات الت  أت
بتجويد أفعال اإلنسان بما هو إنساُن«.

إضاءة

التقويم:
1 أجيُب1عن1األسئلة1اآلتية:	
11 أفّسر ضرورة االعتدال في المأكل والمشرب؟.
21 استنتج طرق التربية التي يدعو لها مسكويُه..
31 على اإلنسان أال ينتظر لحظات تمكن العادات السيئة منه، أعلُل ذلك..
41 هل يمكٌن تطبيق مبادئ التربية عند مسكويه على أبنائنا في هذا العصر، ولماذا؟.
51  تعــدُّ فكــرة الوســطية مــن أهــم األفــكار األخالقيــة التــي نــادى بهــا مســكويُه، أكــون تصــوراً أوضــح.

ذلك.

مشروُع وحدة الفلسفة:
1 1الفكــر1حكــر1علــى1أقــوامٍ	 1الفلســفة1العربيــة1هــي1نســخة1مترجمــة1عــن1الفلســفة1اليونانيــة1وأنَّ 1هنــاك1مــن1يــرى1أنَّ

1معينــة1حــاول1نقــد1هــذه1المزاعــم1مــن1خــال1بحثــك1عــن1نشــأة1الفلســفة1العربية1وأهــم1أعالمهــا1وتوضيــح1الظروف
التي1ساعدت1على1ذلك1مبينا1ًرأيي.
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21
الدرس ٢1: تحليل نص: الملك التام. )*(

يحيىبن عدي:
 ينبغي لمحبِّ الكمال أن يعتقد أنه ليس شيء من العيوب والقبائح
ــال تطمــع ــي ســترها، ف ــاس، وإن اجتهــد صاحبهــا ف ــاً عــن الن  خافي
 نفســه فــي ارتــكاب فعــل قبيــٍح، يظــن أنــه يتكتــم عــن النــاس حتــى

ال يقف عليه أحد.

 ويجــب أن يعلــم أن النــاس بالطبــع موكلــون بتتبــع عيــوب النــاس
 وتعييرهــم بهــا وذلــك فــي النــاس غريــزة، والســبب فيــه أن اإلنســان
 مالــم يبلــغ التمــام فليــس يخلــو مــن تقصيــر يعــاب بــه، ويســوؤهُ أن

 يكــون غيــره أفضــل منــه فهــو يســرُّ أن يكــون النــاس كلهــم نقصــاء ليســاووه فــي النقــص ويحلــوا دونــه.
ــه ذلــك العيــب ويشــعر ــه أفضــل ممــن في ــاس أن ــري الن ــاس ويعيرهــم بهــا، لي ــع معايــب الن ــدا يتتب  فهــو أب

نفسُه أيضا ذلك لتطيب بما فيها من العيب.

 فليــس شــيء مــن العيــوب بخــاف عــن النــاس وإن اعتمــد ســتره، ال ســيما عيــوب الملــوك والرؤســاء،
 وقــد يظــنُّ كثيــر مــن الملــوك والرؤســاء أن عيوبهــم مســتورة عــن النــاس غيــر باديــة وذلــك لموضــع هيبتهــم
 وعظــم ســطوتهم، ويستشــعرون أن حاشــيتهم وخواصهــم ال يجســرون علــى إظهــار أســرارهم إن وقفــوا

على شيء منها.

ــاء كذلــك لــكل واحــد ــة الغلــط ألن خــواصَّ الملــك وحاشــيته كمــا أنهــم عنــده ثقــات أمن  وهــذا نهاي
 منهــم خاصــة وثقــة يخــرج إليــه بأســراره، والــذي ال يســتر اإلنســان عنــه أســرار نفســه فمحــال أن يســتر

عنه أسرار غيره.

ــم ــي ظنه ــة ف ــتورة، والعل ــا مس َّه ــون أن ــن يظن ــوك الذي ــب المل ــار معاي ــى انتش ــق إل ــال طري ــذه الح  وه
ــا َّه ــون أن ــا فيظن ــم به ــا وال أحــدا يتنصــُح إليه َّهــم ال يســمعون أحــداً يذكره ــو أن ــم مســتورة ه  أنَّ عيوبه

خفية.........

 وينبغــي للملــك إذا أحــب أن يتنــزه مــن العيــوب ويتطهــر مــن دنســها أن يتقــدم إلــى خواصــه وثقاتــه ومــن
 كان يســكن إلــى عقلــه و فطنتهــم خدمــه وحاشــيته فيأمرهــم أن يتفقــدوا عيوبــه ونقائصــه ويطلعــوه عليهــا
 ويعلمــوه بهــا، وينبغــي لــه أن يتلقــى مــن يهــدي إليــه شــيئاً مــن عيوبــه بالبشــر والقبــول ويظهــر لــه الفــرح
ــز ــر ممــا يجي ــه أكث ــى عيوب ــه عل ــذي يوقف ــز ال ــه أنَّ يجي ــل المستحســُن من ــه، ب ــه علي  والســرور بمــا اطلع
 المــادح علــى المــدح والثنــاء الجميــل، ويشــكر مــن ينبهــه علــى نقصــه ويتحمــل لومتــه علــى فعلــه، فــإذا

أيب زكريا يحيى بن عدي، تهذيُب األخالق، تحقيق: سمري خليل اليسوعي، القاهرة، ١994 م.	 
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 لــزم هــذه الطريقــة وعــرف بهــا يســرع أصحابــه وخواصــه إلــى تنبيهــه علــى عيوبــه، وإذا نبــه علــى مــا فيــه
 مــن النقــصِّ أنــف منــه واستشــعر أن أولئــك ســيعيرونُه بــه ويصغرونــه مــن أجلــه، فيلزمُــه حينئــذ أن يأخــذ

نفسه بالتنزه عن العيوب ويقهرها على التخلصَّ من دنسها

المناقشة:
1 أجيُب1عن1األسئلة1اآلتية:	
11 استنتُج لماذا يتتبع الناس عيوب غيرهم كما ورد في النص؟.
21 هل ترى أن إخفاء العيوب عند الملك يلغيها؟ أعلل رأيي؟.
31 أدافُع عن األطروحة التي تؤكد أن الملك التام هو من يعرُف عيوبه ويتخلص منها..
41  يقــول مكيافيللــي: »أول طــرق تقديــر ذكاء الحاكــم أن تنظــر لمــن يحيطــون بــه« أحلــُل هــذا القــول.

وأقارب أفكاره مع النصِّ مبينا رأيي.
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22
ه الدرس الثاني والعشرون: ابن باجَّ

قضّية للمناقشة:

ــة–  ــى غاي ــه ويوجُههــا إل ــر اإلنســان أفعال ــر المتوحــد: »يدب ــاب تدبي ــي كت ــه ف ــن باجَّ  يقــول اب
مقصودٍة وهي إتباُع العقل والسيطرة على الغرائز والشهوات«.

11 ما أهميةُ جعل األولوية للعقل في سلوك اإلنسان؟.
21 استنتج فوائد االعتدال في السيطرة على الغرائز والشهوات؟.
31 هل تعتقُد أن للفلسفة دور في جعل اإلنسان سعيداً؟.

ه: أواًل: العقل في فلسفة ابن باجَّ

 الفلســفةُ عنــده هــي النظــر العقلــيُّ الــذي يســتطيع اإلنســاُن من خاللــه إدراك وجــوده الحقيقي، وتســاعده
ــزه ــى غرائ ــه عل ــيطر عقل ــذي يس ــو ال ــل ه ــان العاق ــاً، واإلنس ــراً حكيم ــه تدبي ــؤون حيات ــر ش ــى تدبي  عل
 وشــهواته، وهــو ليــس زاهــداً وال متصوفــاً علــى الرغــم أنــه يحيــا حيــاًة عقليــةً محضــةً، ومــن خــالل حياتــه

العقلية يساهم في بناء مدينته.

 إنَّ اإلنســان فيــه أمــور كثيــرة، وإنمــا هــو إنســان بمجموعهــا: ففيــه القــوة
 الغاذيــةُ... وفيــه القــوة الحساســة..والخيالية... والذاكــرة. وفيــه القــوة الناطقــة

وهذه هي الخاصة به.
إضاءة

ــه بالمعرفــة العقليــة ــه أن العقــل اإلنســاني يبلــغ كمال  يــرى ابــن باجَّ
 وهــذا النظــر العقلــي هــو ســعادتُه العظمــى، ألن كل معقــول هــو غايــة

في ذاته.

1 أوضح1دور1العقل1في1الوصول1إلى1السعادة	

أتحاور 
وأستنتج
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ــه بعلميــن همــا علــُم النفــس، والعلــم الطبيعــي. ويمكــن أن نطلــق علــى فلســفته اســم علــم  اهتــم ابــن باجَّ
اإلنسان ألنَّ ما تناوله فيها يدور في معظمه حول اإلنسان.

وصنف األفعال إلى ثالثة أصناف:

11أفعــال1قســرية: ال اختيــار لإلنســان فيهــا ألنهــا تحــدُث بفعــل ظــروٍف موضوعيــٍة قاهــرٍة مثــاُل الســقوط
من مكان مرتفع.

أفعال1ضرورية: من أصل طبيعة اإلنسان وال اختيار له فيها.

11أفعــال1اختياريــة: يقــوم بهــا اإلنســان عــن إرادة واعيــة وهــي التــي تميــزه بوصفــه كائنــاً عاقــالً. واالفعــال
ــه. ويســتطيع اإلنســان بــرأي ابــن ــه يقــوم بهــا بمحــض إرادت ــة اإلنســان ألن ــة دليــل علــى حري  االختياري
ــه الوصــول إلــى الســعادة مــن خــالل تطــور قــواهُ اإلدراكيــة وســعيُه الدائــم إلــى االبتعــاد عــن  باجَّ

مفاسد الحياة.

نشاط:
أوضُح أنواع األفعال عند ابن باجَّه مستعيناً باألمثلة.

 لكــي يســتطيع الفــرد أن يعيــش كمــا ينبغــي أن يعيــش اإلنســان، ولكــي
 يســتطيع المضــي فــي أعمالــه طبقــاً للعقــل يجــب عليــه أن يعتــزل المجتمــع

في بعض األحيان.
إضاءة

ــاة ــه أن ينتفــع بمحاســن الحي ــم نفســه بنفســه، وعلي ــى تعلي ــى اإلنســان أن يتول ــه أن عل ــُن باجَّ ــُد اب  يعتق
االجتماعية دون أن يأخذ بمساوئها.
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ثانيًا: األعمال المقصودة التي تسبب السعادة:

التي تحقق السعادة

 

نشاط:
1 ما1رأيك1في1الطريق1المؤدي1إلى1السعادة1عنَد1ابن1باجَّه.	

ثالثًا: غايات اإلنسان:

 لإلنســان أحــوال مختلفــة حســب مراحــل العمــر، ففــي ســن اليفــاع يكــوُن فــي حالــة االنفعــال واالعتمــاد
 علــى الغيــر، وفــي مرحلــٍة الحقــة تتشــكل لديــه الرويــة واالتــزان ويصبــح مكتفيــاً بنفســه وال يعتمــُد علــى

غيره.

بصورته الجسمانية
حيث هو جسٌم
انقياده لغرائزه

بصورته الروحانية
صواب الرأي

وجودة المشورة
بصورته الروحانية العامة

بصورتهم الجسمانية
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 يرى ابُن باجَّه )من الناس من يراعي صورته الجســمانية فقط وهو الوضيع، ومنهم من
 يعاني صورتُه الروحانية فقط وهو الرفيُع الشريُف...، كذلك أفضل المراتب الشريُف ال

يحفُل بصورته الجسمانية وال يلتفت إليها(.

أتأمل 
وأفسر

رابعًا: المدينُة الكاملُة:

ــه )المدينــة الكاملــة( بــدالً مــن )المدينــة الفاضلــة( التــي اســتعملها الفارابــي لكنــُه بقــي،  اســتعمل ابــن باجَّ
مع ذلك، في إطار فلسفة الفارابي في هذه النقطة والتي تعود بدورها إلى آراء أفالطون.

ــه أن أفعــال أهــل المدينــة الكاملــة كلهــا صــواب ألنهــم ال يتناولــون األغذيــة الضــارة وال  يــرى ابــن باجَّ
 يحتاجــون إلــى معرفــة األدويــة، ومــن خــواصِّ هــذه المدينــة الكاملــة أال يكــون فيهــا طبيــب وال قــاض ألنَّ

سكانها يتحلون بالقناعة.

 المدينةُ الفاضلةُ الكاملةُ قد أعطي فيها كلُّ إنســان أفضل ما هو معد نحوه وإنَّ آراؤها
كلَّها صادقة وأنه ال أرى كاذباً فيها وأن أعمالها هي الفاضلةُ باإلطالق وحدها.

1 أستنتُج1سماٍت1أخرى1للمدينة1الكاملة1كما1تصورها1ابُن1باجَّه؟	

أتأمل 
وأفسر
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التقويم:
1 أجيُب1عن1األسئلة1اآلتية:	
11 أعلل كالً مما يأتي:.

 –. الفلسفةُ عند ابن باجَّه هي النظُر العقليُّ

يمكن أن نطلق على فلسفة ابن باجَّه علم اإلنسان.– 

لماذا يرى ابن باجَّه أن أفعال المدينة الكاملة على صواب.– 

21 أقارن بين األفعال القسرية واألفعال الضرورية عند ابن باجَّه مستعيناً باألمثلة..
31 ه.. أوضح من خالل األمثلة دور األعمال المقصودة التي تحقق السعادة عند ابن باجَّ
41 أقدم رؤية أتبين من خاللها دور العقل في فلسفة ابن باجَّه مبيناً رأيي..

نشاط ال صفي:
1 أقارن1ُبين1المدينة1الفاضلة1عند1الفارابي1والمدينة1الكاملة1عند1ابن1باجَّه.	
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23
الدرس ٢٣: القصة الفلسفية: ابن طفيل أنموذجا

قضّية للمناقشة:

 انبثقــت التأمــالُت الفلســفيةُ المبكــرة عنــد اليونــان مــن روائــع الشــعر واألدب، وال شــكَّ أن– 
اإللياذة واألوديسا تعدان خير دليٍل على هذا الرأي.

 دخــل فولتيــر عالــم اإلبــداع مــن بــاب القصــة والروايــة والمســرح والفلســفة، وكتــب الكثيــر– 
في القصة الفلسفية.

 زاوج ســارتر بيــن األدب والفلســفة فــي روايــة الغثيــان، وتجلــّى الفكــُر الفلســفيُّ فيهــا ضمــن– 
سياٍق قصصي مدهٍش.

11 ما القصةُ الفلسفيةٌ؟ وكيف نستخدم الفلسفة كمشهٍد لقصٍة؟.
21 أعِط أمثلةً عن قصٍص فلسفيٍة قرأتها أو سمعُت بها؟.

 إن هنــاك عالقــة تكامليــة بيــن الفلســفة والقصــة، باعتبارهمــا يســتجليان مختلــف مظاهــر الوجــود
 اإلنســاني، ومنــذ نشــأة الفلســفة كانــت األفــكار الفلســفية يعبــُر عنهــا عــن طريــق اســتحضار عالــم الخيــال
 والرمــز فــي قالــب فنــي، وقــد تــدرج هــذا االســتخدام حتــى وصــل القمــة فــي قصــة )حــي بــن يقظــان( ألبــن

طفيٍل والذي قدم لنا فكرة الفلسفة بشكٍل فني عن طريق القصة.

أتحاوُر مع رفاقي واستنتُج تعريفاً للقصة الفلسفية؟

أتحاور 
وأستنتج
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حيُّ بُن يقظان:
 تــدور أحــداث القصــة فــي جزيرتيــن يعيــُش علــى إحداهمــا مجتمــع إنســاني لــه شــرائُعُه وتقاليــُده الخاصةُ
 وعلــى األخــرى يعيــش رجــل متوحــد بلــغ مــن الكمــال الروحــي أقصــى درجاتــه بعيــدا عــن كل محيــط

، ودون أن يكون له معلم بشري. ٍاجتماعيِّ

ــكاً ــح مل ــى أصب ــن حت ــع القواني ــالماُن م ــف س ــالماُن، تكي ــاُل وس ــالن: أبس ــى رج ــرة األول ــي الجزي  ف
 للجزيــرة، أمــا أبســال فلــم يســتطع التكيــف مــع المجتمــع البشــري ووجــد نفســه معــزوالً فــي مدينتــه فقــرر

أن يهاجر للجزيرة المقابلة وهو يعتقد أنها خالية من البشر.

ــاً، ربمــا توالــد ذاتــي  فــي الجزيــرة الثانيــة كان يقطــن حــي بــن يقظــان، وظهــوره فيهــا كان ســراً عجيب
 أو ألقــي فــي اليــم، لكــن فــي كال الحالتيــن كانــت غزالــة ترضعــه وتربيــه ثــم تعلــم وعــرف كل مــا يجــب

معرفته حتى ارتقى إلى نضج الفيلسوف العارف.

 عندمــا شــارف حــي علــى الخمســين عامــا التقــى فيــه أبســال وكان اللقــاء صعبــاً جــداً حتــى تفهــم حــي
 لغــة أبســال بعــد أن علمــه إياهــا، الغريــب فــي األمــر أن كل مــا توصــل إليــه أبســال فــي جزيــرة البشــر يعرفــه

حي لوحده معرفة أكثر صفاء ونقاء وكماال.

ــة بشــرا هكــذا أراد أن يذهــب إليهــم ويكشــف لهــم أســرار ــرة المقابل  عندمــا علــم حــي أن فــي الجزي
 الحقيقــة، وبالفعــل ذهبــا فــي الســفينة إلــى الشــاطئ واســتقبلوهما بالــود والمحبــة، ثــم بعــد أن تعمقــا فــي
 الشــرح الفلســفي تحــول الــود إلــى نفــور ثــم عــداوة شــديدٍة، وعــاد الصديقــان إلــى جزيرتهمــا وقــد تأكــدا

أنَّ المجتمع البشري عصي على الشفاء.

ما داللة اسم حي بن يقظان كما ورد في القصة؟

ما الهدف الذي أراد ابن طفيٍل الوصول إليه في هذه القصة؟

أتحاور 
وأستنتج
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األبعاُد الفلسفيٌة في قصة حي بن يقظان:

المعرفة:
 نشــأ حــي بــُن يقظــان فــي عزلــٍة عــن النــاس، وقــد دفعتــه هــذه العزلــة إلــى طلــب المعرفــة، فطلــب المعرفــة
 وســيلة مــن وســائل التغلــب علــى العزلــة، فعــن طريــق المعرفــة يخــرج اإلنســان مــن توحــده، وللمعرفــة عنــد

ابن طفيل نهج وصفات.....

نهج المعرفة

1- المالحظة
كان ينظر لجميع الحيوانات

ويراقب سلوكهم
ويتعلم منهم

2- الصدفة
عند تشريح الظبية يكتشف حي

ما بداخلها من أعضاء
وصفاتها ووظائفها

3- المحاكاة
حي منذ طفولته يقلُد الحيوانات
والطيور في دفاعها وكسائها

4- التجربة واالختبار
يتجليان في موضوعات عدة،

منها تشريح حي للظبية
ثم اختباره لقوة النار

5- المقارنة والقياس واالستنتاج
هي نتائج ما تقدم

من سبل وأسباب مجتمعة 

.

 الحــدس هــو طريــق )حــي( لمعرفــة مــا هــو غيُر محســوس عن طريــق ذاته،
 ويأتــي هــذا الحــدس دومــاً مرتبطــاً أو ناتجــاً عــن أســباب ومصــادر. فوجــود
 العالــم هــو الــذي جعــل )حــي( يحــدُس بوجــود قــوة أقــوى ذلــك أنَّ »كل

حادٍث ال بد له من مُْحِدث«.

إضاءة
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صفات المعرفة

مكتسبة
ليست فطرية

متنوعة ومتفرعة
في مختلف

العلوم

متطورة
تتغير من فترة

متدرجة
ال تحصل دفعة

واحدة

كلُّ إنساٍن كما يرى ابُن طفيل يستطيع التوصل إلى المعرفة بمفرده دون معلم.

هل توافقُه الرأي؟ أتحاور مع رفاقي وأبين كيف يتمٌّ التوصل الى هذه المعارف؟

القيُم األخالقيُة:
 تضــم القصــة بيــن صفحاتهــا، العديــد مــن القيــم اإلنســانية، وكذلــك القيــُم التــي يمكــُن اســتخالصها مــن
َّهــا عطفــت علــى حــي ودمجتــُه  الطبيعــة، باعتبــار هــذه األخيــرة خيـّـرة، كمــا أكــد ذلــك فالســفة األنــوار، ألن

في بنيتها، رغم تعقيدها.

ــة ــن، والرعاي ــة، والتضام ــُم المحب ــي، قي ــع ح ــة م ــل الظبي ــن تعام ــتنباطُها م ــي اس ــي ينبغ ــم الت  أوُل القي
 الجيــدة. لكــن مــا نرمــي إليــه هــو كيفيــة ترســيخ هــذه القيــم فــي شــخصية حــي، وكيــف ســيعمُل بــدوره
 علــى تطبيقهــا، ســواء مــع أمــه أو مــع باقــي الكائنــات. ويظهــر هــذا بوضــوحٍ فــي النــص، عندمــا ضعفــت
ــاً فــي موقــف نفســي ــع أفعالهــا، فهــي تتجلــى حين ــة، وتعطلــت جمي ــة، وســكنت حركاتهــا بالجمل  الظبي
 عاطفــي يظهــر فــي تلــك المحبــة، وذلــك العرفــان بالجميــل مــن حــي نحــو الظبيــة التــي ربتــه مــن خــالل
 مســاعدتها وإطعامهــا وجلــب الثمــار لهــا عنــد عجزهــا. كمــا نــرى األخــالق تتجلــى حينــاً أخــر فــي موقــف
ــٍة – بمســاعدته كلَّ الحيوانــات أو الطيــور  مــن النمــط االجتماعــي– رغــم عــدم وجــود مجتمــٍع أو مدني

التي تعاني من عاهٍة ما أن يساعدها، برفعها او اقتالع شوكٍة ضارٍة..
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ــا شــديداً، وكادت ــة، جــزع جزع ــك الحال ــى تل ــيُّ عل ــا الصب ــا رآه  »فلم
 نفســه تفيــُض أســفا عليهــا. فــكان يناديهــا بالصــوت الــذي كانــت عادتهــا أن
 تجيبــُه عنــد ســماعه، ويصيــُح بأشــد مــا يقــدُر عليــه، فــال يــرى لهــا عنــد ذلك

حركةً وال تغييراً«.

إضاءة

 كــرس ابــُن طفيــل كثيــرا مــن القيــم األخالقيــة فــي قصتــه كاالنســجام
 مــع الطبيعــة والرأفــة والمحبة....أتحــاور مع رفاقي وأذكــُر قيماً أخالقيةً

جديدًة من خالل أحداث القصة؟

أتحاور 
وأستنتج

التربيُة وفق مبدأ التدرج:
ــي ــدرج ف ــدرج، أي الت ــاطة والت ــى البس ــوم عل ــوي، يق ــج ترب ــام منه ــنا أم ــد أنفس ــٍل نج ــن طفي ــع اب  م
ــاً ــماء، وثاني ــه بالس ــاد، ومعرفت ــون والفس ــم الك ــه بعال ــة، أي معرفت ــة المعرف ــب طبيع ــة، أوال حس  المعرف

حسب النضج البيولوجي، أي السّنٌّ المرافقة لهذه المعرفة.

 حــاول حــي أوال التعــرف علــى العالــم المحســوس، أي أنــه بــدأ يتأمــل جميــع األجســام حيهــا وجمادهــا،
 وهــي التــي عنــده تــارة شــيء واحــد وتــارة كثيــرة كثــرة ال نهايــة لهــا، فــرأى أن كل واحــد منهــا ال يخلــو

من أمرين: إما يتحرك إلى جهة العلو أو جهة األسفل.

َّــه كامــل، وهــو أســاس وجــود باقــي الموجــودات، هنــا نجــد حيــاً  ثــم أخــذ يصــف واجــب الوجــود أن
 ارتقــى مــن عالــم الحــسِّ بعدمــا ســبر أغــوار العالــم المحســوس، حــاول معرفــة واجــب الوجــود التــي ال تتم
، ألنَّ هــذه األخيــرة قاصــرة فــي إدراك هــذا الموجــود، وإنمــا يجــب علــى المــرء أن  مــن خــالل الحــواسِّ

ينصرف عن عالم الحُسِّ إلى العالم المعقول لكي يتحقق فعُل المعرفة.

 يؤكــد بياجيــه علــى أن الطفل ال يمكــن أن يتعلم معارف معينةً ما لم
 يكن قد بلغ الســنَّ المرافق لهذه المعارف، أين تجُد هذا المعنى عند

ابن طفيل؟

أفكر 

تنتج
وأس
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 إنَّ النــص القصصــيَّ الفلســفي ليــس هــو ذلــك النــصُّ الــذي يحمــل مــن الفلســفة واجهتهــا النظريــة فقــط،
 بــل أنــه يمتلــك مــا هــو أكثــر عمقــاً، عمليــةُ التفلســف القائمــة أساســاً علــى الموقــف والبعــد، دون أن يفقــد

جماليتُه، وتفرده الخاصَّ المميز.

التقويم:
1 أجيُب1عن1األسئلة1اآلتية:	
11 أعلل ما يأتي:.

؟–  معرفة واجب الوجود ال تتمُّ من خالل الحواسِّ

طلب المعرفة وسيلةُ من وسائل التغلب على العزلة؟– 

21 أوضح دور التقليد والمحاكاة في التعلم والتربية؟.
31 استنتج العوامل التي تتوقُف عليها التربيةُ عن طريق التدرج؟.
41 أبحُث في مصادر التعلم عن أبعاد فلسفيٍة جديدٍة أوردها ابُن طفيٍل في قصته..

الموضوع:
1 أقدم1ُرؤية1أبين1فيها1أبعاد1فلسفة1ابن1طفيل1ٍمن1خالل1قصة1حي1بن1يقظان.	
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24
الدرس ٢٤: ابن رشد فيلسوف العقل

قضّية للمناقشة:

 يقــوُل رينــان فــي ابــن رشــد »كان مثــال المفكــر الحــرِّ الــذي يؤمــن بمــا يكشــف عنــه العقــل قبــل
ورود السمع«.

دانتي في الكوميديا اإللهية »ابُن رشٍد يستحُق أن يسمى »الشارُح«

المناقشة:
11 أبيّن أهمية الثقة في المنهج العقلي من أجل محاولة الوصول إلى الحقيقة..
21 ما أهمية المنطق في تبيان الصحِّ من الخطأ..
31 .. هل تعتقد أنَّ كلَّ معارفنا صحيحة فيما لو أخضعت للتفكير المنطقيِّ

أواًل: المحاوُر األساسيُة لفلسفة ابن رشٍد:

ــر ــان والنظ ــى البره ــتنداً إل ــيِّ مس ــج المنطق ــن المنه ــادة م ــة، واإلف ــد بالعقالني ــن رش ــُب اب ــم مذه  اتس
ــاً  والحكمــة، وقــد اعتمــد علــى التجربــة، ألنــه طبيــب ومجــرب ممــا يملــي علــى شــخصيته توجهــاً معين
 يســعى إلــى بحــث الســبب فــي الواقــع والعلــة القائمــة، كلُّ ذلــك أدى إلــى طبــع معتقداتــه بطابــع مــن العقــل

المستند إلى الربط والتعليل والتجريب. ونجمل المحاور األساسية لفلسفته:

11 شرُح كتب أرسطو والتعليق عليها، ومن هنا سميُّ بالشارح..
21 بحث مشكالت الفلسفة اإلسالمية ونقدها، أي التياُر المشائي والتياُر الكالمي..
31 المقابلةُ بين الحكمة والشريعة )النصُّ والعقُل(..

1 استخلص1موضوعاٍت1أخرى1كانت1مثار1اهتمام1ابن1رشٍد.	
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ثانيًا: كيف يتجلى العقل عند ابن رشد من خالل شرحه ألرسطو:

 يــرى ابــن رشــٍد أن اإلنســان الــذي يتخــذ مــن العقــل المعيــار األساســي فــي فهمــه وتمثلــه كلَّ المســائل
ــة ــباب الحقيقي ــي تقصــي األس ــم ف ــفة بمنهجه ــك فالفالس ــي، لذل ــيء حقيق ــى ش ــتطيع أن يتوصــل إل  يس

لألشياء يبحثون عن هذه األشياء وفيها داعمين ذلك ببراهين مقنعة، ومن خ ال هذه الرؤية:

 تنــاول ابــن رشــٍد كتــب أرســطو وشــرحها وعلــق عليهــا فــي مختلــف المياديــن، وقيــل أنــه شــرح
، واإلنســاُن ــم السياســيِّ ــر اإلنســان هــو المقصــُد األســمى مــن العل ــة ألفالطــون. ورأى أن خي  الجمهوري
 ال يســتطيُع الوصــول إلــى الخيــر األعلــى إال بوصفــه عضــواً فــي المجتمــع، وقــد اعتبــر أن أرســطو أســمى

، وهو يميل إلى تسميته بالفيلسوف اإللهي. صورة تمثل فيها العقل اإلنسانيُّ

 يقول ابن رشد: »إن العمل يكون خيراً أو شراً لذاته، أو بحكم العقل، والعمل الخلقي
هو الذي يصدر فيه اإلنسان عن معرفة عقلية«،

أتأمل 
وأفسر

ــذي ــرى أنَّ أرســطو هــو اإلنســاُن األكمــُل ال ــُن رشــد شــروحاً ملخصــةً ألرســطو وكان ي ــدم اب ــد ق  لق
ــم ــه ل ــى حقيقت ــم عل ــُد أن مذهــب أرســطو إذا فه ــذي ال يشــوبه باطــل، وكان يعتق ــى الحــق ال  وصــل إل

يتعارض مع أسمى معرفٍة يستطيُع أن يبلغها إنساٌن.

َّدر لفلســفة المســلمين أن تصل في شــخص ابن رشــٍد إلى فهم  )قد ق
 فلسفة أرسطو، ثم تفنى بعد بلوغ هذه الغاية( دي بور، استنتُج أهمية

ومكانة العقل في شروحات ابن رشد؟

أفكر 

تنتج
وأس

)الغلُو في اإلعجاب بأرسطو ال يكفي( دي بور إضاءة
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ثالثًا: المنطُق عند ابن رشٍد:

 يــرى ابــن رشــٍد أن ســعادة اإلنســان تكــون علــى قــدر مرتبتــه فــي معرفــة المنطــق والمنطــق يمهــُد الســبيل
ــة تســتعمُل ــة المجــردة. فهــو آل ــى الحقيقــة العقلي ــى نرتقــي مــن الجــزء المحســوس إل ــا، حت  أمــام معارفن

لعصم الذهن عن الوقوع في الخطأ، وتمييز الحكم الصادق من الحكم الكاذب.

1 أستنتج1سماٍت1أخرى1درستها1للمنطق.	
ــن ــادوه م ــا اعت ــك م ــي ذل ــل الســبب ف ــي الظــالل، ولع ــن ف ، متعثري ــن بالحــسَّ ــة متعلقي ــزاُل العام  ال ي
 الخصــال الرديئــة، التــي تبعدهــم عــن الكمــال، لكــنَّ األمــر ال يخلــو مــن وجــود طائفــة يتيســر لهــا الوصــول

إلى معرفة الحقيقة.

 مــن البيــن أن الكليــات ليــس لهــا وجــود خــارج النفــس و إنمــا الموجــود
منها خارج النفس إنما هو أشخاصها فقط.

إضاءة

 كلَّ موجــوٍد ال بــد أن يعرفــه ولــو شــخص واحــد. والحقيقــةُ موجــودة
ولو كنا ال نستطيع الدنو منها لكان عبثاً ما تكنُه قلوبنا من الشوق إليها

1 1معرفة1الوجود1غير1عصيٍة1على1الذهن	 هل1تعتقد1أنَُّ

أفكر 

تنتج
وأس

رابعًا: نظريُة المعرفة عند ابن رشد:

 انطالقــاً مــن فهمــه وتمثلــه ألرســطو ومــن ثــم تجــاوزه لــه قــدم ابــُن رشــد نقــداً جذريــاً لنظريــة المعرفــة
 األفالطونيــة القائلــة بــأن المعرفــة )تذكــر(. بمعنــى امتــالك المعرفــة فــي لحظــٍة مــا حينمــا كانــت النفــُس
 فــي عالــم المثــل، عالــم النفــوس المجــردة مــن المــادة المحسوســة الفاســدة. فــي هــذه الحالــة ال يمكــن

التحدث عن معرفة جديدة يحققها اإلنسان.

ــر ــن خــالل التذك ــاغ اإلنســاني، وال يمكــن اكتســابُها م ــي الدم ــة ف ــات ليســت فطري ــرى أن الكلي  وي
ــُل ــا تحص ــان إنم ــة لإلنس ــوالُت الحاصل ــٍة، فالمعق ــخصٍة خارجي ــر مش ــكاس لظواه ــا انع ــوم ألنه  المزع

بالتجربة والتجربةُ إنما تكوُن باإلحساس أوالً وبالتّخيل ثانياً.
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 أن تحصيل الكليات يشترُط بالضرورة وجود معطيين هما الواقُع الخارجي الموضوعي،
 ثــم الحــواس كوســيٍط مباشــٍر بين الواقع وبيــن الكليات )الذاٌت والموضــوُع(، أي المفاهيُم

والمقوالُت مثل مفهوم الوجود ومفهومُ اإلنسان.

أتأمل 
وأفسر

خامسًا: رؤيُة ابن رشد للعالقة بين الذات والموضوع.

 إنَّ الوجــود الموضوعــي هــو األســبُق علــى الوعــي أو الــذات، وأن وجــود الــذات مرتبــط بوجــود العالــم
 المــادي. وإن موضــوع المعرفــة اإلنســانية هــو العالــم الخارجــي الموضوعــي ألن المعرفــة ليســت عمليــة

استعادة ألفكار موجودة مسبقاً في عالم غير عالمنا.

 أكــد ابــن رشــد التجربــة العمليــة والعلميــة كوســيط ال بَّــد منــُه مــن أجــل تحصيــل المعرفــة بيــن الوجــود
المادي الموضوعي ووجود الذات، والتجربة لديه تعني طريق المعرفة ومعيار صحتها.

ــم والمقــوالٌت ــي اإلحســاس والفكــر اإلنســانيين، فالمفاهي ــٍة ف ــات معقــدة وطويل ــر عملي  وتتشــكُل عب
 الكليــةُ المجــردة هــي نتيجــة تطــوٍر تاريخــي يكمــن محتــواه فــي تكــون تلــك المفاهيــم والمقــوالت عبــر

تطور اإلحساس وتكرره.

ــٍة فــي ــة إلــى إدخــال صــوٍر مفارق ــاُج فــي األمــور الطبيعي  وعلــى هــذا فليــس يحت
شيء من المتكونات.

كيف تتشكل المعرفة ضمن معطيات الواقع الموضوعي الخارجي؟
أفكر 
وأجيب
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التقويم:
1 أجيُب1عن1األسئلة1اآلتية:	
11 أعلل كالً مما يأتي:.

اعتمد ابن رشٍد على التجربة.– 

 –. موضوع المعرفة اإلنسانية هو العالم الخارجيُّ الموضوعيُّ

21 أستخلُص معالم فلسفة ابن رشٍد العقلية )المحاور األساسية لفلسفته(..
31 أبين رأيي في معنى المنطق عند ابن رشد..

الموضوع:
1 تبلور1مفهوم1العقل1لدى1ابن1رشٍد1من1خالل1شرحه1لمنطق1أرسطُو،1كون1تصور1توضح1من1خالله1ذلك.	

نشاط ال صفي )حلقة بحث(:
1 1أســتخلص1معانــي1أقســام1النفــس1عنــد1ابــن1رشــد1وأقــارن1بينهــا.1وذلك1مــن1خال1العــودة1إلــى1المصــادر1والمراجع	

المعنية.
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25
الدرس ٢٥: تحليل نص: اإلنسان مدني بالطبع

اإلنساُن مدني بالطبع:

 ال يمكــُن إلنســاٍن واحــٍد أن يحصــل مــن الفضائــل علــى الفضيلــة الخاصــة التــي ينفــردُ بهــا مــن غيــر أن
 يعاونــه فــي ذلــك أنــاس آخــرون، أعنــي أن اإلنســان يحتــاج فــي حصولــه علــى فضيلتــه إلــى أنــاس غيــره،
ــي الكمــاالت ــاون ف ــى هــذا التع ــاُج إل ــس يحت ــع. ولي ــيَّ بالطب ــه مدن ــل بحــق عــن اإلنســان أن ــك قي  ولذل
 اإلنســانية وحدهــا، بــل أيضــاً فــي جميــع األشــياء الضروريــة لحيــاة اإلنســان، وهــي األمــور التــي يشــترك
ــاس، ــداء اللب ــذاء واتخــاذ المســكن وارت ــى الغ ــن االشــتراك، كالحصــول عل ــوان نحــواً م ــه الحي ــا مع  فيه

وبالجملة جميع ما يحتاج إليه اإلنسان من قبل القوة الشهوانية)1(. وهذه الحاجات أنواع:

 فمنهــا الضــروري)٢(: وهــو مــا يتوقــف عليــه قــوام وجوده، إذ ال يقدر إنســان واحد، مثــالً، على أن– 
يقوم بمفرده بما يلزمه من غذاء وسكن وملبس.

 ومنهــا الحاجــي : وهــو مــا كان مــن أجــل رخــاء العيــش، مثــل، أن زيــداً من النــاس يمكنــه أال يفلح– 
األرض وال يزرع الزرع ولكنه إذا فلح وزرع عاش عيشة أكثر يسراً ورخاء.

 ومنهــا مــا هــو تحســيني، أي علــى جهــة األفضل، كاإلنســان الذي يرتــاُض منُذ صغــرهُ على صناعة– 
 من الصنائع، ويتمرن عليها زمناً طويالً، فيأتي عمله في هذه الصناعة أجود وأفضل. وإنه ال ينبغي
 ألهــل المدينــة أن يتعلــم الواحــد منهم أكثر من صناعٍة واحدٍة، فإن تعلم الواحد من الناس أكثر من
 صناعــة غيــر ممكــن أصــالً، وإذا تأتــى فلــن يكــون على الوجه األفضــل. وبما أنه ليــس من الممكن
 أن توجد الملكات اإلنسانيةُ إال متفرقةً في جماعة، كل واحد من أشخاص النوع يختلف بالفطرة
 والطبع باختالف هذه بالطبع : فلو كان كلُّ واحٍد منهم مستعداً لقبول جميع الكماالت اإلنسانية،
 لكانت الطبيعة قد ارتكبت محاالً إذ من المستحيل أن يكون الشيء ممكن الوجود ويمتنع خروجه

 إلــى الفعــل، وهــذا المعنــى تبين في العلم الطبيعي. والمشــاهدة تدل على )امتناع( وجود أشــخاصٍ
 مــن النــاس بهــذه الصفــة، وأكثــر مــا يتبين ذلك في الكماالت الشــريفة: فليس كلُّ إنســان معداً ألن
 يكون محارباً أو خطيباً أو شاعراً، وباألحرى أن يكون فيلسوفاً. وإذا كان ذلك كذلك فقد ينبغي
 أن تكــون هنــا جماعــة مــن النــاس تتكامــل فيهم جميــع الكماالت اإلنســانية فيتعاونــون على بلوغ
 أقصى الكماالت وذلك بأن يتبع أقلهم كماالً أكثرهم كماالً قصد التهيؤ لكماله الخاص، وأن يفيد

أكملُهم أنقصهم في ذلك بأن يمكنهم من مبادئ كماله.

 )١(  مييــزون يف النفــس بــني ثــالث قــوى أو نفــوس: الناطقــة )العاقلــة( وبهــا يكــون الفكــر والتمييــز، والغضبيــة )الســبعية( وبهــا يكــون الغضــب والشــجاعة، ومــا يف

معناها، والشهوانية )البهيمية( وبها يكون طلب الغذاء واللذات والشهوات من مأكل ومرشب وملبس..الخ.

 )2(  تســتعمل هنــا املصطلحــات األصوليــة مثــل الــروري والحاجــي والتحســيني التــي اســتعملت بكــرة لــدى علــاء األندلــس، وهــذا التصنيــف هــو نفســه عنــد

الشاطبي وابن خلدون وغريها
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المناقشة:
1 اقرأ1ُالنص1قراءًة1متأنيًة1صامتًة1ثم1أجيب1عن1األسئلة:	
11 أحدد المصطلحات الجديدة التي وردت في النص كي تضيفها إلى قاموسك..
21 أستنتج اإلشكالية األساسية في النص..
31 أقدم رؤية لما طرح في النص معززاً رأيي باألمثلة الواقعية..
41 ماذا لو لم تختلف طبائع الناس؟.
51 يقوُل أرسطو »اإلنسان كائن اجتماعي بالطبع« ما الفكرةُ التي تقارُب هذا القول في النص؟.
61 هل تستطيع العيش منفرداً؟ دلل على ذلك باألمثلة..
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26
الدرس ٢٦: فلسفة ابن خلدون التربوية

قضّية للمناقشة:

يقول ابن خلدون: إتباع التقاليد ال يعني إن األموات أحياء، بل إن األحياء أموات.

 ويقــول أيضــا: التعليــم مــن جملــة الصنائــع ال يســتهدف الفهــم والوعــي فقــط، وال يتــم بالحفظ وحده
بل بتكوين ملكة التصرف في العلم والتعليم.

11 اُستنتُج أهمية القراءة والنقد في التعلم؟.
21 هل للحفظ وحده دور في التعلم، أوضُح رأيي؟.

يقوُل ابُن خلدون :

 ينبغــي للمعلــم فــي متعلمــه والوالــد فــي ولــده أن ال يســتبدا عليهمــا فــي
التأديب

إضاءة

أواًل: مفهوُم التعليم عند ابن خلدون وطرائقُه:

 يتميــز ابــن خلــدون عــن غيــره مــن مفكــري عصــره بأنــه لــم يتنــاول التربيــة كمســألٍة فقهيــٍة، إنمــا ربــط
 التعليــم بالعمــران البشــري والمعــاش، وركــز علــى التعليــم بوصفــه صفــة إنســانيةً بحتــةً، كمــا أنــه لــم يذكــر

التربية بمسماها الصريح.

ــه، ــن أصول ــه م ــده واســتنباط فروع ــم وقواع ــادئ العل ــة بمب ــى ضــرورة اإلحاط ــدون عل ــُن خل ــُد اب  يؤك
 ويحــذّر مــن كثــرة الحفــظ دون فهــمٍ، لذلــك يدعــو إلــى إتبــاع طريقــة المحــاورة والمناظــرة فــي التعلــم،
 وهــذا مــا يــؤدي إلــى حصولهــم علــى مــا يســميه بـــ )الملكــة العلميــة(، وتتحــدد أهميــة الطريقــة المتبعــة فــي
 التعلــم حســب جودتهــا أو رداءتهــا، وفــي هــذا يفّضــل عــدم اســتخدام الشــّدة علــى المتعلــم ألنهــا تــؤذي

الذهن وتؤخر وتبطئ تعليمه وتؤدي إلى عدة نتائج سلبيٍة، منها:

1. تذهب بالنشاط وتدعو إلى الكسل. 2. تعلّم المكر والخديعة. 3. تحمل على الكذب.

وبالمقابل فهو يرفض التساهل والمسامحة الشديدة ألنها تعّود المتعلم على البطالة والفراغ.

ــاً، ــليماً وصحيح ــاء الفكــري س ــون البن ــق الحــواس ليك ــن طري ــم ع ــة التعل ــدون أهمي ــن خل ــد اب  ويؤك
 باالعتمــاد علــى التجربــة الحســية، ويركــٌز علــى الكتابــة ودورهــا فــي زيــادة القــدرات العقليــة مــن إدراٍك

وفهمٍ، وذلك باالنتقال من الحروف الخطية إلى الكلمات اللفظية ثم إلى المعاني.
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 أتحــاوُر مــع زمالئــي حــول طرائق التعليــم عند ابن خلــدون، وأُبحُث
عن طرائق أخرى.

أتحاور 
وأستنتج

ثانيًا: أنواُع التعليم عند ابن خلدون:

 ينظــُر ابــُن خلــدون إلــى التعليــم مــن زاويــة اجتماعيــة، إذ الحــظ ان الجيــل الناشــئ يتشــوُق إلــى تلقــي
 العلــوم والمعــارف مــن الجيــل الــذي ســبقُه، يــرى ابــن خلــدون أن التعليــم يتأثــُر بأحــوال المجتمــع فيتقــدم

أو يتأخُر حسب ظروف المجتمع، كما هو الحال في الصنائع واألعمال، وذلك لعدة أسباب:

 هّم الناس األول تحصيُل المعاش والقوت ثم ينتقلون إلى الكماليات.– 

 الصنائــع والعلــوم يتميــز بهــا اإلنســان عــن بقيــة الكائنــات من حيــث اعتمادُهــا على التفكيــر، لكنَّ– 
العلوم تبقى متأخرًة عن الحاجات الضرورة لإلنسان وتأتي بعد تحصيلها.

لذلك يذكر عدة أنواٍع للتعليم منها:  

أنواع التعليم

تعليم العلوم

تعليم الصنائع

تعليم اللغة
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كما يرتُب ابُن خلدون العلوم حسب أهميتها للمتعلم;

أنواع العلوم

دينية

القرآن والحديث

عقلية مقصودة

العلم الطبيعي

علوم آلية مساعدة
للعلوم الشرعية

كاللغة والنحو

علوم آلية مساعدة
للعلوم العقلية

المنطق

 

ولم يعترف ابُن خلدون بعلم السحر وعلم الحروف وعلم الكيمياء.

التطوُر في العلم يؤدي إلى تطور الصناعات التي تؤدي إلى التطور والعمران

أتأمل 
وأفسر
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ثالثًا: وظائُف العلم والتعلم:

ــدد عــدة  البــن خلــدون منهُجــُه الخــاص والفريــُد فــي الفكــر اإلنســاني والمجتمــع البشــري، لذلــك حَّ
وظائف للعلم منها:

وظائف العلم

الدور البنائي 
والتكويني 

للصناعة

حضارية 
لتحصيل قوته 

ومعاشه

دينية
علوم 

الشريعة

عمرانية اجتاعية
تطور الصناعة 

والعمران

عقلية
التفكير 

بمعاشه ورزقه

صناعة التعلم 
وملكته

اكتساب السلوك 
الفكري والعلمي

الصناعةُ بالخبرة فقط دون علمٍ تكوُن ناقصة.

أفكر 
وأشارك

رابعًا: شروُط طالب العلم والمعلم:

يتميز طالب العلم بعدة صفاٍت من أهمها:

تلقي العلم مباشرًة من أصحابه.– 

عدم الغوص واإلغراق في التجريد والتعميم.– 

التأمل والتفكير والتيقن قبل إطالق األحكام– 

ــار العلمــاء وعــدم االكتفــاء باألخــذ مــن العلمــاء–  ــد مــن العلــم مــن كب  شــّد الرحــال ألخــذ المزي
الموجودين في محيطه فقط.



110

أما المعلم فيذكر ابن خلدون عدة صفاٍت مميزٍة له من أهمها:

قيام الجدل والحوار بين المعلم والمتعلم.– 

أن يختار طالبُه ما يفي بالغرض والتركيز على األساليب.– 

مراعاةُ مقدرة الطالب ومساعدته على الفهم.– 

يقوُل ابُن خلدون: التعليُم بالممارسة والمباشرة.

1 هل1يمكُن1االكتفاء1ُبرأيك1بتعلم1القواعد1والقوانين؟1ولماذا؟	

خامسًا: مقاربُة أفكار ابن خلدون مع الفكر التربويِّ الحديث:

 مــع أنَّ ابــن خلــدون لــم يذكــر التربيــة صراحــةً إال أنــه اســتطاع أن يشــكل منهجــاً تربويــاً يقــارب المناهــج
الحديثة في التربية، ويظهر ذلك في عدة نقاٍط استنتجها؟

1 أتحاوُر1مع1زمالئي1وأناقش1أهمية1تطبيق1أفكار1ابن1خلدون1في1التربية1الحديثة.	

التقويم:
1 أجيب1عن1األسئلة1اآلتية:	
11 اذكُر نتائج الشدة على المتعلمين..
21 أوازُن بين الوظيفة الحضارية والعمرانية االجتماعية للتعلم..
31 استنتج األفكار التي تتقارُب فيها أفكار ابن خلدون التربويةُ مع علم التربية الحديث..
41 أوضُح أهمية تعليم الصنائع وعدم االكتفاء بالعلوم النظرية..

الموضوع:
1 يعــد1التعليــم1عنــد1ابــن1خلــدون1مــن1أهــم1األمــور1التــي1ركــز1عليهــا1فــي1التربيــة،1أناقــُش1هــذا1الموضــوع1وأبيــن1	

رأيــي.
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الوحدة الثانية
علم االجتماع
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1
الدرس 1: التنشئة االجتماعية ووسائطها

قضّية للمناقشة:

1أحــد1األطفــال1كان1يلعــب1داخــل1المنــزل،1وفــي1أثنــاء1اللعــب1كســر1زجــاج1النافــذة،1فجــاء1والــده1بعــد1أن– 
سمع1صوت1تكّسر1الزجاج.

سأل الوالد: من كسر النافذة؟

فردّ االبن: أنا.

11 ماذا لو كنت مكان والده، كيف ستتعامل معه؟.
21 يتخذ اآلباء والمعلّمون مواقف من تصرفاتنا غير الالئقة، أوضح ذلك..
31 أسمي مسؤوليتهم..

أواًل: مفهوم التنشئة االجتماعّية:

 إن عمليـّـة التنشــئة االجتماعيـّـة عمليــة معّقــدة متشــّعبة، تتضّمــن مــن جهــة اإلنســان بوصفه كائنــاً بيولوجياً
 لــه تكوينــه الخــاص واســتعداداته المختلفــة، ومــن جهــة أخــرى شــبكة مــن العالقــات والتفاعــالت
ّ ــا ــة تفاعــالً ديناميكي ــم، ومــن جهــة ثالث ــر والقي ــي تحــدث داخــل إطــار معيّــن مــن المعايي ــة الت  االجتماعيّ

مستمرا بين التنشئة والفرد يؤدّي إلى نمّو ذات الفرد تدريجياً.

 يــرى دوركهايــم أن التنشــئة االجتماعيــة هــي: اســتبدال الجانــب البيولوجــي بأبعــاد اجتماعيــة وثقافيــة
لتصبح هي الموجهات األساسية لسلوك الفرد في المجتمع
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مفهوم
التنشئة االجتماعية

 

اتجاهاتسلوكسلوك معايير

وتكسبه الطابع االجتماعي وتيسر له
االندماج في الحياة االجتماعية

1 1اســتخدم1المعلومــات1الــواردة1فــي1الصورة1الســابقة1وأقــدم1تعريفا1آخر	
للتنشئة1االجتماعية.

أفكر 

تنتج
وأس
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ثانيًا: وسائط التنشئة االجتماعّية:

األسرة:
 تلعــب األســرة دوراً أساســياً فــي عمليـّـة التنشــئة االجتماعيـّـة والتــي
 تتولـّـى تنشــئة أفرادهــا فــي مراحلهــم العمريـّـة المختلفــة، ولعــّل نمــط
ــذي يحــّدد ــو ال ــم داخــل هــذه األســرة ه ــات اإلنســانيّة القائ  العالق
 طبيعــة القيــم التــي سيتشــبع بهــا الفــرد، مــن تعلـّـم التســلط واالتكاليــة
 والعجــز واالعتمــاد علــى اآلخريــن، وســهولة االنقيــاد، أو علــى
 طــرف النقيــض مــن ذلــك مــن تعلـّـم قيــم النقــاش والحــوار والتســامح
 وقبــول اآلخــر، وقــوة الشــخصية والقــدرة علــى االبتــكار واإلبــداع

وأالّ يتسلط في أفكاره والصدق.

المدرسة:
 نظراً إلى تعّقد عناصر الثقافة واتّساع دائرتها التي يتعيّن على الفرد
 اكتســابها، وانشــغال اآلبــاء تحــت ضغــط الظــروف االجتماعيّــة
ــة، ــا االجتماعيّ ــن وظائفه ــراً م ــج كثي ــد بالتدري ــرة تفق ــدأت األس  ب
 ومــا كانــت األســرة تقــوم بــه أصبح مــن وظائف المدرســة لمســاعدة
ــن ــه م ــا اختارت ــي ضــوء م ــاة ف ــى مواجهــة ظــروف الحي ــاء عل  األبن

قيم وأنظمة.

ــة، إذ ــة التنشــئة االجتماعيّ ــي عمليّ ــارزاً ف  تلعــب المدرســة دوراً ب
ــة ــة تهيئ ــث مهّم ــع الحدي ــي المجتم ــاً ف ــا حاليّ ــى عاتقه ــذ عل  تأخ

الصغار تهيئة اجتماعيّة من خالل نقل الثقافة.

ــواع ــن األن ــكالت م ــل المش ــرق ح ــم، وط ــط انفعاالته ــم ضب ّ ــى تعل ــال عل ــة األطف ــاعد المدرس  وتس
واكتساب الوسائل المختلفة لحّل المشكالت كجزء متّمم للعمليّة التربويّة.

 

مدرسة
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جماعة األصدقاء:
 تحتــّل جماعــة األصدقــاء مكانــةً عاليــةً فــي حيــاة األفــراد إذ
مشــكالتهم بعــض  حــول  مناقشــات  الجماعــة  تلــك   تمــارس 
 الحياتيــة، ويحــدث تبــادالً لألفــكار واآلراء، ومنهــا يمكــن أن يتعلـّـم
 الفــرد طريقــة التعامــل مــع اآلخريــن فــي إطــار الجماعــة، وبالتالــي

يكتسب مفهوماً غاية في األهميّة وهو الرضا االجتماعّي.

 وتســاعد جماعــة األصدقــاء الطفــل علــى تنميــة شــخصيّته وتربيتــه،
 إذ أنّهــا تّوفــر المنــاخ االجتماعــّي الــذي يــزود الطفــل باألنمــاط والقيــم الســلوكيّة للجماعــة كروح وســلوك
 وقيمــة فــي حــد ذاتهــا، وعــن طريــق جماعــة األصدقــاء يتــّم تكويــن جانــٍب مهــمٍ مــن االتّجاهــات واألدوار

والقيم االجتماعيّة، وكذلك المهارات التي تساعد على تحقيق النجاح في مراحل العمر الالحقة.

 أتحــدث إلــى زمالئــي عــن الــدور اإليجابــّي والســلبّي لألصدقــاء فــي
حياتي.

أتحاور 
وأستنتج

دور وسائل اإلعالم:

1 أتأمل1الصورة1السابقة،1ثُم1استنتج1دور1وسائل1اإلعالم1في1التنشئة.	
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الرقابة االجتماعّية:

11  الرقابــة االجتماعيـّـة هــي آليــة موجــودة للحفــاظ علــى النظــام فــي المجتمــع، بهــدف منــع الســلوك.
ــه مــن خــالل اســتخدام المجتمــع وســائل ــة علي ــط االنحــراف والمعاقب ــه، وضب ــر المرغــوب في  غي

مختلفة، يمكن أن يعزى إليها الرقابة االجتماعيّة، وتؤدّي وظيفة الحماية واالستقرار.
21  وتصنـّـف معاييــر الرقابــة وفــق الحجــم إلــى مجموعــات صغيــرة ومجموعــات كبيــرة وفــي المجتمــع.

ــن والعــادات ــد والعــادات وآداب الســلوك والقواني ــار العــام التقالي  ككّل، ويمكــن أن يشــمل المعي
وما إلى ذلك، وحقوق وواجبات الشخص فيما يتعلّق باآلخرين، وما يتوقّع أن يحّققه لهم.

31 ــرح. ــارد، واقت ــل ت ــاع الفرنســي غابريي ــم االجتم ــّرة عال ــة ألّول م ــة االجتماعيّ ــح الرقاب ــدم مصطل  ق
اعتباره واحداً من أهّم عوامل التنشئة االجتماعيّة.

هناك وسائل أخرى تسهم في التنشئة االجتماعية.

1 أتحاور1مع1زمالئي1وأقدم1بعضها1من1خالل1تجربتي1الخاصة.	

أفكر 
وأشارك
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التقويم:
1 أجيب1عن1األسئلة1اآلتية:	
11 أعلّل ما يأتي:.

التنشئة االجتماعيّة عمليّة معّقدة.– 

 فقدت األسرة كثيراً من وظائفها.– 

تساعد جماعة الرفاق الطفل على تنمية شخصيّته وتربيته.– 

21 ــة مــن تجربتــي. ــي بأمثل ــة مدعمــاً إجابت ــي التنشــئة االجتماعيّ ــاء ف ــّي لألصدق ــدور اإليجاب  أوّضــح ال
الخاّصة.

31 أبين الدور الذي تقوم به الرقابة االجتماعيّة في مجتمعي..
41 أكتب كلمة صحيحة أمام الجملة الصحيحة وكلمة مغلوطة أمام الجملة المغلوطة:.

يمكن أن يشمل المعيار العام التقاليد والعادات وآداب السلوك والقوانين والعادات.– 

تساعد المدرسة األطفال على تعلّم زيادة انفعاالتهم.– 

51  هنــاك أهميــة كبيــرة لوســائل التنشــئة االجتماعيــة فــي حيــاة األفــراد كــون تصــور تبيــن مــن خاللــه.
أهم هذه الوسائل مبيناً ذلك من خالل األمثلة.

نشاط ال صفي:
1 ــة1فــي1تكريــس1قيــم1التــزام1القانــون1والنظــام1واآلداب1العامــة	 1أكتــُب1بحثــا1ًأوضــح1فيــه1دور1التنشــئة1االجتماعيّ

والحفاظ1على1الممتلكات1العامة1سعيا1ًإلى1التمّسك1بوحدة1الوطن1وسامته.
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2
الدرس ٢: تحليل نص لمجتمع والتنشئة )*(

إميل دوركهايم:
ــة المنهجيــة  إن المجتمــع يقــوم علــى تحقيــق التنشــئة االجتماعي
 لألجيــال الصغيــرة، وبنــاء علــى ذلــك يمكــن القــول بوجــود كائنيــن
ــا إال ــان ال يمكــن الفصــل بينهم ــا كائن ــا، وهم ــي داخــل كل من  ف
 علــى نحــو مجــرد، ويمثــل أحــد هذيــن الكائنيــن جملــة الحــاالت
 الذهنيــة والعقليــة التــي ال تعبــر إال عــن ذواتنــا وعــن أحــداث
 ومجريــات حياتنــا الفرديــة، وهــذا مــا يمكــن أن نطلــق عليــه الــذات
 الفرديــة، أمــا الكائــن الثانــي فيتمثل في نســق من األفكار والمشــاعر
 والعــادات التــي ال تغبــر غــن شــخصيتنا بــل عــن الجماعــة أو
 الجماعــات المختلفــة التــي ننتمــي إليهــا، وذلــك هــو الحــال عندمــا
 يتعلــق األمــر بالعقائــد الدينيــة والممارســات األخالقيــة واآلراء
 الجمعيــة مــن أي نــوع كانــت، وبالتالــي فــإن مجموع هــذه األفكار

والعقائد والممارسات يشكل الكائن االجتماعي، وهنا بالذات تكمن أهمية التربية وخصوبة فعلها.

 إن هــذا الكائــن االجتماعــي ليــس معطــى مــن معطيــات البنيــة الفطريــة لإلنســان وال يمكــن لــه أن ينمــو
 بشــكل عفــوي، فاإلنســان ليــس ميــاال بفطرتــه إلــى الخضــوع للســلطة السياســية أو إلــى احتــرام النظــام

األخالقي أو إلى التضحية واإليثار.

 إذ ال يوجــد فــي بنيتنــا الفطريــة األوليــة مــا يدفعنــا إلــى أن نكــون خاضعيــن إلرادة ســماوية أو لشــعارات
 رمزيــة ســائدة فــي المجتمــع، ندفعهــا أصنامــا للعبــادة وأن نعانــي مــن الحرمــان لتقديســها، إنــه المجتمــع
 الــذي اســتطاع أن يســتمد مــن قدســية هــذه األشــياء ســلطاته األخالقيــة الكبــرى التــي تجعــل الفــرد يشــعر

بدونية إزاءها.

 إميــل دوركهايــم ( ١٥ إبريــل ١8٥8 - ١٥ نوفمــر ١9١7 ) فيلســوف وعــامل اجتــاع فرنــي. أحــد مؤســي علــم االجتــاع الحديــث، وقــد وضــع لهــذا العلــم	 

منهجية مستقلة تقوم عىل النظرية والتجريب يف آن معا. أبرز آثاره: يف تقسيم العمل االجتاعي - عام ١893 ، وقواعد املنهج السوسيولوجي
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 وعندمــا نحــاول أن نتصــور علــى نحــو تجريــدي أن هنــاك لعــض النزعــات الغامضــة التــي تعــزى إلــى
ــإن ــة وهكــذا ف ــه الفردي ــل ســوى طبيعت ــو ال يحم ــاة وه ــى الحي ــل يدخــل إل ــإن الطف ــة، ف ــة الوراثي  الترك
 المجتمــع يجــد نفســه دائمــا فــي مواجهــة أجيــال جديــدة يتوجــب عليــه أن يشــكلها مــن جديــد أخالقيــا
ــا ــى كائن ــرة األول ــور للم ــرى الن ــذي ي ــي ال ــرد الالاجتماع ــن الف ــل م ــب أن يجع ــو مطال ــا، وه  واجتماعي
 اجتماعيــا جديــدا قــادرا علــى مواكبــة الحيــاة األخالقيــة واالجتماعيــة للمجتمــع، وهــو فــي هــذا الســياق ال
 يحــاول تنميــة الملــكات الفرديــة المســجلة فــي فطــرة اإلنســان أو تســعى إلــى تفجيــر القــوى الخفيــة فــي

داخله فقط، بل يسعى إلى خلق كائن جديد هو الكائن االجتماعي.

 وبمــا أننــا بينــا بــأن المجتمــع يعمــل علــى صــوغ أفــراده وفقــا لحاجاتــه فإنــه ليبــدو أن هــؤالء األفــراد
 يخضعــون مــن هــذا المنطلــق لعمليــة إكــراه قاســية، ولكــن الحقيقــة هــي غيــر ذلــك، ألن هــؤالء األفــراد
 أنفســهم يميلــون إلــى وضــع أنفســهم فــي دائــرة هــذا الخضــوع ويستســلمون لــه. فالكائــن الجديــد الكائــن
 االجتماعــي الــذي يســعى المجتمــع إلــى غرســه فــي نفوســنا هــو الكائــن الــذي يمثــل أفضــل جانــب مــن
 جوانــب ذواتنــا فاإلنســان فــي الواقــع ليــس إنســان إال ألنــه يعيــش فــي مجتمــع، ومــن الصعــب جــدا فــي

إطار مقالة كهذه أن نبين بدقة هذه األطروحة التي تتميز بدرجة عالية من العمومية واألهمية.

إميل دوركهايم، التربية والمجتمع، ترجمة: علي وطفة، ط 1، 1٩٩٢ م.

التقويم:
1 أجيُب1عن1األسئلة1اآلتية:	
11 استنتج دور المجتمع في التنشئة كما ورد في النص؟.
21 هل ترى أن التنشئة عملية اجتماعية فقط؟ علل رأيك؟.
31 أدافع عن األطروحة التي تؤكد أن دور المجتمع في التنشئة ال يقوم باإلكراه؟.
41  يقــول تــودوروف: »يولــد اإلنســان مرتيــن : األولــى فــي الطبيعــة والثانيــة فــي المجتمــع« أحلــل هــذا.

القول وأقارب أفكاره مع النص وأبين رأيي؟
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3
الدرس ٣: دور المراهق في المجتمع

قضّية للمناقشة:

 windows xp نظام تشــغيل ألجهزة الحاســوب الشــخصيّة، من إنتاج وتطوير مايكروســوفت– 
 وينتمــي لعائلــة أنظمــة وينــدوز NT ، صــدر هــذا النظــام للمصانــع فــي ٢٤ آب 1٩٩٨ م، وتّم
 تطويــره ليعمــل علــى أنظمــة األندرويــد علــى يــد مطــّور ســوري نــال بموجبــه بــراءة اختــراع

برقم ٢٢٣٤ عام ٢01٣ ، وال يزال في العشرين من عمره.

1 كيف1تكون1إيجابيّا1ًفي1مجتمعك؟	

أواًل: المعنى االجتماعّي للمراهقة:

 تتجلـّـى المراهقــة فــي معناهــا االجتماعــّي فــي قــدرة الفــرد علــى تحّمــل المســؤوليّة واالهتمــام بالمجتمــع
 الــذي يعيــش فيــه، باإلضافــة إلــى القيــام بــدوره الخــاص في تطويــره والمســاهمة فــي الفعاليـّـات االجتماعيّة

لتجاوز المصلحة الشخصيّة الضيّقة نحو العمل على المساهمة في تقدم المجتمع.

 مــارك زوكربيــرغ مؤّســس موقــع فيســبوك بــدأ فــي تأسيســه عــام ٢00٤ م، وكان
حينها يبلغ من العمر عشرين عاماً.

أتأمل 
وأفسر

 ويشــعر المراهــق بالضغــط فــي بدايــة المراهقــة بســبب حاجتــه للتوفيــق بيــن متطلّبــات نمــّوه الجســديّة
 والنفســية المتغيـّـرة فــي هــذه المرحلــة، والعــادات والتقاليــد االجتماعيـّـة، ويتعــّدى األمــر ذلــك إلــى حاجتــه

للثّقة بالّرفاق والزمالء واألشخاص من حوله وضرورة ذلك له.
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ثانيًا: المراهق والتغيرات االجتماعية:

 يبــدأ المراهــق فــي البحــث عــن هويّتــه والتســاؤل كيــف يمكــن أن يكــون لــه مــكان مناســب فــي الحيــاة،
 ويســعى إلــى الحصــول علــى مزيــد مــن االســتقالليّة التــي تؤثــر علــى قراراتــه وعالقاته مــع عائلتــه وأصدقائه.
 مــن جانــب آخــر يشــعر المراهــق بالمزيــد مــن المســؤوليّة، وتتملّكــه الرغبــة فــي القيــام بتجــارب جديــدة،
 األمــر الــذي يجعلــه يفّكــر أكثــر فــي فكــرة الصــواب والخطــأ، ويحــاول أن يكــون مســؤوالً عــن قراراتــه

وأفعاله، ويتأثّر بأقرانه وبصورة خاّصة عندما يتعلّق األمر بالسلوك.

 مــن جانــب آخــر قــد تظهــر علــى المراهــق عالمــات تــدّل علــى العزلــة واالنطــواء أو قــد يقــوم بتصّرفــات
تضّره مثل التدخين أو العنف واإلدمان.

 تشــكو إحــدى األُمهــات مــن مشــكلة ابنهــا الــذي لــم يكمــل الثامنــة عشــرة وهــي
التدخين، ولم تستطع منعه على الرغم من كّل محاوالتها في إقناعه.

1 ماذا1لو1كنت1صديقا1البنها؟1هل1تعتقد1أن1ّمساعدته1مسؤوليّتك؟	
1 كيف1تساعدها1على1حّل1المشكلة؟	

أفكر 
وأجيب

ثالثًا: دور المراهق اإليجابّي في المجتمع:

 ال يمكــن للمراهــق أن يحّقــق تالؤمــاً صحيحــاً مــع المجتمــع إذا لــم يهتــم هــذا المجتمــع بــه اهتمامــاً
حقيقياً، ويوفّر له اإلمكانات الالزمة لرعايته، لكن على المراهق أن يكون إيجابياً من خالل:

11 التعّرف على مواطن القّوة الكامنة في داخله واستثمارها بشكٍل إيجابّي..
21 تكوين انطباعات إيجابيّة عن ذاته لدى اآلخرين، األمر الذي سيؤثّر إيجابيّاً على المجتمع..
31 التواصل اإليجابي مع اآلخر والحوار الهادئ وحسن التعامل..

 أتحــاور مــع زمالئــي الســتنتاج مزيداً مــن األدوار اإليجابيـّـة للمراهق
في المجتمع وأدعّم رأيي باألمثلة.

أتحاور 
وأستنتج
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التقويم:
1 أجيُب1عن1األسئلة1اآلتية:	
11 يشعر المراهق بالضغط في بداية المراهقة، أعلّل ذلك..
21 أوّضح الدور اإليجابّي للمراهق في المجتمع مدعماً إجابتي بتجاربي الشخصيّة..
31 أتحّدث لزمالئي عن التغيّرات االجتماعيّة التي رافقت مراهقتي..
41 اكتب كلمة صحيحة أمام الجملة الصحيحة وكلمة مغلوطة أمام الجملة المغلوطة:.

الحوار والتواصل مع اآلخرين من األدوار اإليجابيّة للمراهق.– 

العزلة واالنطواء من التغيّرات اإليجابيّة في فترة المراهقة.– 

51  المراهقــة مرحلــة نمائيــة لــدى الفــرد لكــن المراهــق عضــو فــي مجتمعــه أكــون رؤيــة أوضــح مــن.
خاللها أهمية المراهق في تطوير مجتمعه، مستعيناً بأمثلة من واقعك.

نشاط ال صفّي:
1 أعبُر1بطريقة1فنيّة1)رسم،1شعر،1نثر،1مسرح،1موسيقا(1عن1دوري1اإليجابّي1في1المجتمع.	
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4
الدرس ٤: المشكالت االجتماعّية

قضّية للمناقشة:

ــائل1التواصــل–  ــة1وس ــي1متابع ــه1ف ــّل1وقت ــة،1يمضــي1ج ــة1العاّم ــي1الثانوي ــب1ف ــا1ًطال ــر1عام ــتة1عش ــم1س 1هيث
االجتماعّي1منعزال1ًعن1أهله1ومهما1ًواجباته.

1لديــك1زميــٌل1فــي1صفـّـك1أســاء1إليــك1كثيــراً،1ألنـّـه1يــراك1أفضــل1منــه1وأكثــر1تفّوقــاً،1ويــزداد1منــك1غيظــاً،– 
حتى1أنّه1يؤذيك1ويشّوه1صورتك1أمام1معلّمك.

أنــا1–  لذلــك1 علــّي،1 الخــوف1 بحّجــة1 أخطــئ1 عندمــا1 يضربنــي1 والــدي1 األصدقــاء:1 أحــد1 1يقــول1
أكذب1خوفا1ًمنه1وتمّر1األمور1بسالم،1لكن1الكذب1أصبح1سلوكا1ًمرافقا1ًلي1في1كّل1شيء.

ــر1كثيــرا1ًولــم1يعــد1يهتــم1بدروســه،1والنتيجــة1أنّــه–  1صديقــي1مجتهــٌد1التــّف1حولــه1عــدد1مــن1األقــران،1فتغيّ
رسب1في1نهاية1العام.

11 أسّمي المواقف السابقة..
21 أشارك زمالئي في البحث عن حلول لكل موقف من المواقف السابقة..

أواًل: معنى المشكلة االجتماعّية:

ــه ــرد شــيئاً لمواجهت ــدأ مــن وجــود موقــف مزعــج ، ويجــب أن يتخــذ الف  إن األحســاس بالمشــكلة يب
 وعالجــه، والمشــكلة االجتماعيّــة هــي كل صعوبــة تواجــه أنمــاط الســلوك الســويّة، أو كل انحــراف
 يظهــر فــي ســلوك األفــراد والجماعــات، وكل انحــراف عــن المعاييــر والقيــم المتّفــق عليهــا فــي ثقافــة مــن
 الثقافــات أو مجتمــع مــن المجتمعــات، مثــالً: إذا كانــت طاعــة القانــون شــيئاً واجبــاً، فــإّن الخــروج عــن

القانون مشكلة.

 مــن زاويــة أخــرى إذا كان االســتقرار فــي مجتمــع مــن المجتمعــات هــو األســاس، فــإن غيــر االســتقرار
أو الهجرة يكّون إحدى المشكالت.

استنتج النقاط المشتركة الواردة في وجهات النظر السابقة.
أفكر 

تنتج
وأس
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ثانيا: أنواع المشكالت االجتماعّية:

يقّدم علماء االجتماع تصنيفاً تقريبياً للمشكالت االجتماعيّة على الشكل اآلتي:

ــة ــي الظــروف االجتماعيّ ــة ف ــر بصــورة قوي ّ ــي تؤث ــى: وهــي المشــكالت الت ــن1الدرجــة1األول 1مشــكالت1م
ــز ــا: الحــرب، التميي ــن أبرزه ــي المجتمــع وم ــرة ف ّ ــدة ومؤث ــج عدي ــا، وهــي أيضــا ذات نتائ  المحيطــة به

العنصرّي.

ــن ــيّة ع ــة أساس ــج بصف ــي تنت ــج الضــارة الت ــي الظــروف والنتائ ــل ف ّ ــة: وتتمث ــة1الثاني ــن1الدرج 1مشــكالت1م
ــة أخــرى ــا مشــكالت إضافيّ ــا بدوره ــد عنه ّ ــي يتول ــى، والت ــن الدرجــة األول ــة م  المشــكالت االجتماعيّ

ومنها: الفقر، التشّرد.

1مشــكالت1مــن1الدرجــة1الثالثــة: وهــي تلــك الظــروف الضــاّرة والتــي تعــّد بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة
نتاج للمشكالت السابقة مثل: البطالة الناتجة عن الحرب، التسّرب الّصفّي الناتج عن التشّرد.

ــي ــكالت الت ــم المش ــتنتج أه ــي: وأس ــي ومعلم ــع زمالئ ــاور م  أتح
توجد في بيئتي، أصفها ثم أقدم حلوال لها.

أتحاور 
وأستنتج

ثالثًا: خصائص المشكالت االجتماعّية:

 تمتــاز المشــكلة االجتماعيـّـة بأنّهــا مدركــة أو محسوســة، وكلمــا زاد إدراك النــاس المشــكلة أدّى– 
إلى زيادة وضوحها.

 ال يتوقـّـف الفــرد فــي المشــكلة االجتماعيـّـة عنــد حــّد الرفــض الذهنــي لهــا، وإنّمــا تشــّكل نوعــاً– 
من التحفيز لتحريك السلوك المضاد، واتّخاذ المواقف لمواجهتها وإزالة آثارها السلبيّة.

ــاء–  ــال: جيــل اآلب ــر، مث ــرة واحــدة مــن حيــث قدرتهــا علــى التأثي ــر الثبــات علــى وتي  تتّصــف بغي
يختلف عن جيل األبناء، فما يراه اآلباء مشكلة قد يراها األبناء عكس ذلك.

ــى اختــالف المجتمعــات–  ّــع المشــكلة االجتماعيّــة بســمة النســبيّة، وترجــع هــذه الســمة إل  تتمت
 اإلنســانيّة وأفرادهــا وجماعاتهــا فــي تحديــد مفهــوم المشــكلة. علــى ســبيل المثــال: كلمــا
ــي ــادة ف ــى زي ــك إل ــاً، وأدّى ذل ــده بنائيّ ــا زاد تعقي ــع م ــي مجتم ــة الســكانيّة ف  زاد حجــم الكثاف

المشكالت االجتماعيّة وتنوٍع في أسبابها ومصادرها وأشكالها وأنواعها.
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 تتميــز المشــكلة الجتماعيـّـة بالحتميـّـة فــي وجودهــا فهــي دائمــة ومســتمّرة مــع اســتمراريّة الحيــاة– 
 االجتماعيـّـة، ولذلــك فهــي تظهــر فــي جميــع المجتمعــات اإلنســانيّة ســواء الكبيــرة أو الصغيــرة،

المتقّدمة أو المتخلّفة.

1 أحاور1زمالئي1وأقدم1خصائص1أخرى1للمشكلة1االجتماعيّة1وأوّضح1ذلك1باألمثلة.	

رابعًا: طرائق حل المشكالت االجتماعّية:

 يتدخــل الباحثــون االجتماعيّــون فــي مواجهــة المشــكالت االجتماعيــة مــن خــالل مســتويين أساســيين
يهدفان إلى تحقيق أهداف عالجيّة أو وقائيّة، وهما:

Treatment approach :المدخل العالجّي
 وهــو مســتوى يســتهدف القضــاء علــى مشــكالت قائمــة بالفعــل، ويعانــي منهــا الســكان. وإذا لــم يســتطع
ــى األقــل يحــاول التخفيــف منهــا قــدر المســتطاع. ــاً، فهــو عل ــى المشــكالت تمامــاً أو نهائي  القضــاء عل
 وهــذا المســتوى هــو الشــائع بيــن معظــم المجتمعــات، إذ يبــدأ االهتمــام بالمشــكلة بعــد أن تظهــر فعــالً

وتتّضح مظاهرها، أي أنه يتعامل مع األعراض والنتائج من دون الحاجة إلى الرجوع للمسببات.

Preventive approach :المدخل الوقائي
ــبابها ــم بأس ــة لعلمه ــكالت، نتيج ــدوث المش ــع ح ــن المجتم ــؤولون ع ــه المس ــع في ــذي يتوق ــو ال  وه
ــالء، وتكــون ــوع الب ــل وق ــوالً قب ــك حل ــذون لذل ــم يتّخ ــن ث ــا وم ــؤدّي إليه ــي ت ــاً، وبالظــروف الت  مقّدم
 النتيجــة الســليمة هــي قلـّـة الخســائر أو حتــى زوالهــا، وهــذا أفضــل كثيــراً بطبيعــة الحــال، ولكنـّـه يتطلـّـب

كثيراً من العلم والجهد والعمل.

 تعــّد ظاهــرة تســول األطفــال بمثابــة المشــكلة الحقيقيــة التــي ينتظــر تفاقمهــا بيــن
 حيــن وآخــر، حيــث يشــير تقريــر الهيئــة العامـّـة لحمايــة الطفــل أن أعدادهــم وصلــت
ــّي ــي الســلوك اإلجرام ــد مســتمر ممــا يجعلهــم عرضــة لتبن ــي تزاي ــى اآلالف وف  إل

في المجتمع.

1 أفكّر1في1أسباب1هذه1المشكلة1ثم1أقّدم1حلوال1ًلها.	

أفكر 
وأجيب
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التقويم:
1 أجيُب1عن1األسئلة1اآلتية:	
11 أعلل ما يلي.

تتصف المشكلة االجتماعيّة بالحتميّة.– 

ال يتوقف الفرد في المشكلة االجتماعيّة عند حّد الرفض الذهنّي لها.– 

 المدخل العالجّي هو المدخل الشائع في معظم المجتمعات.– 

21 تتمتع المشكلة االجتماعيّة بخاصيتّي النسبيّة والحتميّة، أوّضُح ذلك مستعيناً باألمثلة..
31 ــة. ــى أمثل ــة مــن خــالل تطبيقهمــا عل ــّي للمشــكلة االجتماعيّ ــن المدخــل العالجــّي والوقائ  أوازن بي

من واقعي.
41 أصنّف في جدول مشكالت مجتمعي وأصف أسبابها وأقترح حلوال لها..
51  المشــكالت االجتماعيــة تمثــل عقبــة أمــا تطــور المجتمــع أوضــح بعــض المشــكالت االجتماعيــة.

ورؤيتي حول حلها.

نشاط ال صفّي:
1 1للمشــكالت1االجتماعيــة1العديــد1مــن1األنــواع1أختــار1بعــض1المشــكالت1وأطبــق1عليها1طريقــة1حل1مناســب1وأبين	

رأيي.
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5
الدرس ٥: التكّيف و الالتكيف في المجتمع

قضّية للمناقشة:

انتقــل1ماهــر1مــن1الريــف1إلــى1المدينــة1بعــد1أن1أنهــى1المرحلــة1الثانويـّـة1والتحــق1بالجامعــة،1بــدا1األمــر1لــه1فــي1– 
غايــة1الصعوبــة1ألنــه1ســيقطن1فــي1مســكن1جديــد1ويتعــّرف1إلــى1أنــاس1جــدد1وزمــاء1جدد.

11 ماذا لو كنت مكان ماهر، كيف ستتصرف؟.
21 أسّمي تصرفاتي للتأقلم..

أواًل: معنى التكيف:

 التكيــف مصطلــح اشــتق فــي األصــل مــن العلــوم البيولوجيّــة ويعنــي أن الكائنــات الحيــة األكثــر قــدرة
 علــى البقــاء هــي التــي تمتلــك مــن الصفــات مــا يؤهلهــا للتوافــق مــع الظــروف البيئيــة المختلفــة، ويســّمى

هنا التأقلم، )تكيّف الكائن الحي مع الظروف الطبيعيّة الموجودة(

 ويعــّرف معجــم المصطلحــات النفســيّة والتربويــة التكيـّـف بأنــه عمليـّـة ديناميكيـّـة مســتمّرة يهــدف بهــا
الشخص إلى تغيير سلوكه ليحدث عالقة أكثر توافقاً بينه وبين البيئة.

 ويحــّدد كارل مانهايــم مفهــوم التكيّــف بأنــه العمليّــة االجتماعيّــة األوليّــة التــي ترتكــز عليهــا األنشــطة
 كافــة، والنمــوذج الســلوكي مــا هــو إال حصيلــة العالقــة بيــن المنبـّـه واالســتجابة، هــذه العالقــة التــي تدفــع

الكائن الحي إلى التصّرف وفق مجال معين.

 تقــول إحــدى األمّهــات: منــذ أن عدنــا إلــى القريــة وابنــي تحــول إلى
ــي ــدأت تقلقن ــن، وب ــع اآلخري ــه محــدودة م ــوم، وعالقات  شــخص كت

طريقة تعامله مع زمالئه في الثانوية.

1 ماذا1أسمّي1مشكلته؟1وما1أسبابها؟	
1 أقّدم1معنى1وتعريف1لالتكيف1االجتماعّي.	

أتحاور 
وأستنتج
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ثانيًا: أنواع التكّيف:

- التكّيف االجتماعّي:
ــة، ــة أو اجتماعي ــت ماديّ ــة ســواء كان ــة الخارجيّ ــع البيئ ــه، أي م ــع مجتمع ــرد م ــف الف ــه تكي  ويقصــد ب
 ويتضّمــن نشــاط األفــراد والجماعــات وســلوكهم الــذي يرمــي إلــى التــالؤم واالنســجام بيــن الفــرد وغيــره
 أو بيــن مجموعــة مــن اإلفــراد وبيئتهــم أو بيــن الجماعــات المختلفــة، وكذلــك قبــول المجتمــع واســتيعابه
 للفــرد مــن خــالل االلتــزام بأخــالق المجتمــع وقواعــد التعــاون والتآلــف االجتماعــّي علــى أســاس أن كّل
ــه مجموعــة مــن القواعــد والنظــم التــي تمثّــل نموذجــه الثقافــّي والمــادّي وتنظـّـم  مجتمــع إنســاني تنظّم

العالقات بين األفراد.

أحــاور زمالئــي للوصــول إلــى عوامــل أخــرى تســاعد علــى التكيف 
االجتماعي.

أفكر 

تنتج
وأس

- التكّيف الذاتي:
ــة ــن األدوار االجتماعيّ ــدة وبي ــه العدي ــن دوافع ــق بي ــى التوفي ــه عل ــع نفســه، وقدرت ــرد م ــف الف  أي تكيّ
 المتصارعــة بمــا يمّكنــه مــن حــّل المشــكالت التــي يواجههــا طبقــاً إلمكاناتــه، وذلــك لتحقيــق الرضــى

عن نفسه وإزالة القلق والتوتّر وتعميق الشعور بالسعادة.

 ويمكــن القــول: إّن التكيـّـف الذاتــّي هــو أن يكــون اإلنســان خالياً مــن الصراعات الداخليـّـة واالضطرابات
 الشــخصيّة العنيفــة، وهــو مــا يجعلــه أكثــر أهميّــة مــن التكيّــف االجتماعــّي، ألن صــراع الفــرد مــع ذاتــه

ينعكس سلباً على قدرته على التفاعل السليم مع العالم الخارجي.

نشاط:
1 أشارك1زمالئي1بخبرة1أوّضح1من1خاللها1تكيفي1مع1ذاتي.	
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ثالثًا: درجات التكّيف االجتماعّي:

هناك درجات عديدة للتكيّف االجتماعي بين األفراد منها:

 أفــراد يتمتّعــون بدرجــة عاليــة مــن التكيـّـف، وهــم علــى نوعيــن: أفــراد يتقبّلــون أوضــاع المجتمــع،– 
ــة ــى األفضــل ألّن لديهــم رؤي ــر المجتمــع إل ــون تغيي ــرادٌ يحاول ــي أف ــوع الثان ــة، والن  وهــم أغلبي

أفضل للحياة ويتمتّعون بالصّحة النفسيّة، وهم أقليّة، المصلحون االجتماعيون.

 أقليـّـةٌ مــن األفــراد غيــر متوافقــة تخــرج عــن قيــم وقوانيــن المجتمــع، وهــؤالء غيــر قادريــن علــى– 
التكيّف االجتماعي.

ــون–  ــا يصاب ــاً م ــؤالء غالب ــزال وه ــع بســبب االنع ــي المجتم ــؤدّي دوراً ف ــة أخــرى ال ت ــاك فئ  هن
 بأمــراض ذهنيــة وعصبيــة كالكآبــة والهلوســة والوســاوس، والســلوك الالإجتماعــي، ويكــون ذلــك

سبباً إضافياً إلى انعزالها االجتماعي.

أذكر أمثلة من واقعي عن كل نوع من األنواع السابقة.

وأرجّح أفضلها، موّضحا السبب.

أفكر 

تنتج
وأس

رابعًا : اآلثار السلبّية لـ الالتكّيف:

 هــب أّن أحــد أصدقائــك سيســافر فــي بعثــة خــارج البــالد للحصول
على تخّصص جديد وحّدثك عن خوفه من عدم التكيّف هناك.

1 كيف1تساعده؟1بماذا1تنصحه؟	
1 أستنتج1اآلثار1السلبية1للّتكيّف.	

أفكر 
وأشارك
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التقويم:
1 أجيُب1عن1األسئلة1اآلتية1:	
11 اكتٌب كلمة صحيحة أمام الجملة الصحيحة وكلمة مغلوطة أمام الجملة المغلوطة:.

من مشكالت عدم التكيّف االنطواء، الخجل، الهروب.– 

ــتها–  ــن دون مناقش ــائدة م ــع الس ــى أوضــاع المجتم ــن يستســلمون إل ــراد الذي ــن األف ــة م  األغلبيّ
يعانون من عدم التكيّف

21 أعلل ما يأتي:.
لوال وجود المصلحين االجتماعيين لما تقّدمت البشرية.– 

التكيّف الذاتّي أكثر أهميّة من التكيف االجتماعّي.– 

31 أوّضح اآلثار السلبيّة لالتكيف.
41 ما الدور الذي يقوم به الفرد للتكيّف مع المجتمع؟.

الموضوع:
1 أكون1تصور1أوضح1من1خالله1أنواع1التكيف1واآلثار1السلبية1لالتكيف1وأبين1رأيي.	
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6
الدرس ٦: الشباب والمجتمع

قضّية للمناقشة:

 شــاب فــي العشــرين مــن عمــره يقضــي كل وقتــه فــي مقهى وســط المدينــة وقد اعتــاد الذهاب– 
 إليهــا منــذ ســنتين، يقــول أحمــد: أشــعر بملــل كبيــر حتــى أننــي مللــت مــن الجلــوس فــي هــذا
 المقهــى لكــن ليــس فــي حياتــي مــا يمكــن أن يكون مهماً، الســيّما وأنّني فشــلت في الدراســة
 وبحثــت طويــالً عــن عمــل فلــم أجــد، فاختــرت أن أقضــي وقتــاً طويــالً فــي هــذا المــكان، ثــم

أذهب إلى المنزل للنوم بعد خالف مع أسرتي وساعات قلق طويلة في الليل.

11 أّي فئٍة يمثّل أحمد في مجتمعك؟.
21 ما المشكالت التي تعاني منها؟ ولماذا؟.
31 ماذا تحتاج لتتخلّص من مشكالتك؟.

أواًل: مفهوم الشباب:

 الشــباب مصطلــٌح يطلــق علــى مرحلــة عمريـّـة هــي ذروة القــّوة والحيويـّـة والنشــاط بيــن جميــع مراحــل
 العمــر لــدى البشــر، وتعــّد مرحلــة الشــباب مــن أهــم المراحــل التــي يمــّر بهــا الفــرد، حيــث تبــدأ شــخصيّة
 اإلنســان بالتبلــور، وتنضــج معالــم هــذه الشــخصيّة مــن خــالل مــا يكتســبه الفــرد مــن مهــارات ومعــارف،
 ومــن خــالل النضــوج الجســدّي والعقلــّي، والعالقــات االجتماعيـّـة التــي يســتطيع الفــرد صياغتهــا ضمــن
 اختيــاره الحــّر. إن مرحلــة الشــباب تتلخــص فــي أنهــا مرحلــة التطلــع إلــى المســتقبل بطموحــاٍت عريضــة

وكبيرة.

 وتختلــف المعاييــر فــي تحديــد الفتــرة العمريّــة المحــّددة لســّن الشــباب بيــن الــدول والمنظّمــات فــي
 العالــم، فمثــالً: تحــّدد األمــم المتحــدة فئــة الشــباب بأنّهــم أولئــك الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن الخمــس
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 عشــرة واألربــع والعشــرين ســنة، بينمــا يحصــر البنــك الدولــّي مرحلــة الشــباب فيمــا ببــن خمســة عشــر
 وخمســة وعشــرين عــام، وتشــير فــي المجتمــع العربــّي إلــى تلــك الفتــرة مــن حــّد البلــوغ إلــى الثالثيــن.

برأيك ما أسباب اختالف تحديد فئة الشباب من مجتمع إلى أخر؟
أفكر 

تنتج
وأس

ثانيًا: أهمية الشباب في المجتمع:

 ازدهــار المجتمعــات وتقّدمهــا مصــدره الشــباب، حيث ال يمكن اســتثمار المــوارد الطبيعيـّـة واإلمكانات
ــة الشــباب هــي مــن تقــوم ــر المــوارد البشــريّة، ألّن المــوارد البشــريّة وال ســيّما فئ ــة مــن دون توف  الماديّ
 بعمليـّـة التخطيــط واإلدارة والســعي إلــى تنميــة القطاعــات كافــة وتطويرهــا اقتصاديــاً، سياســياً، اجتماعيــاً،
ــة ــت فئ ــا كان ــة، وكلّم ــال القادم ــى األجي ــة إل ــى اســتمراريّة المــوارد الطبيعيّ ــي المحافظــة عل  وتســاعد ف
 الشــباب أكثــر نضوجــاً وتعليمــاً كانــت المجتمعــات أكثــر نهوضــاً، لذلــك علــى المجتمــع أن يرّكــز علــى
ــة، ــادة فــي مجتمعاتهــم المحلي ــوا ق ــى فــرص ليكون ــادة والمهــارات، فالشــباب بحاجــة إل  الفــرص، والقي
ــر ــجع التفكي ــي تش ــم الت ــة التعلي ــين نوعيّ ــى تحس ــٍة إل ــم بحاج ــا أنّه ــل، كم ــوق العم ــي س ــة ف  وللمنافس

النقدي، وأيضاً إلى فرص التعبير عن آرائهم وأفكارهم.

 أحــاور زمالئــي ومعلّمــي وأذكــر مــا يجــب علــى المجتمــع القيــام به
من أجلنا مدعمين باألمثلة من واقع مشكالتنا اليومية.

أتحاور 
وأستنتج
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ثالثًا: مشكالت الشباب في المجتمع:

1- المشكالت النفسّية:
 وأبرزهــا االغتــراب: هــو الحالــة الســيكو اجتماعيـّـة التــي تســيطر بشــكٍل تــامّ علــى الفــرد، بحيــث تحّولــه

إلى شخص غريب وبعيد عن بعض النواحي االجتماعيّة في واقعه.

 إن ظاهــرة االغتــراب االجتماعــّي والنفســّي تمثــل تحديــاً يواجــه مجتمــع الشــباب نتيجــة لتعّقــد الحيــاة
 وســرعة إيقاعهــا، ممــا يجعــل الشــباب ال يجــدون حلــوالً لــدى المجتمــع للحالــة التــي يعيشــونها، وبالتالــي
 يفقــدون الثّقــة فــي أنفســهم و تترّســخ لديهــم القيــم الســلبيّة والقلــق والرفــض، وغالبــاً مــا يحاولــون التعبيــر
 عــن أزمتهــم بــأّي شــكل مــن األشــكال التــي قــد تكــون مظهــراً مــن مظاهــر العنــف والتمــّرد أو الجنــوح
 والتخريــب، أو االنغــالق علــى الــذات والوقــوع فريســة لمشــاعر الذنــب، واالنســحاب مــن الواقــع المعاش

أو السفر إلى الخارج محاولة للبحث عن هويّته وسط مجتمع ذي هويّة محّددة.

2- المشكالت االجتماعّية:
 وأبرزهــا الالحــوار: إّن كلمــة ممنــوع أو مرفــوض هــي القاســم المشــترك األكبــر فــي مجمــوع الجمــل
 الكالميـّـة بيــن الكبــار والشــباب، والشــاّب الــذي يحــاول التوصــل إلــى قناعــة شــخصية تخالــف آراء الكبــار
 يعــد مــن فاقــدي األدب والتربيــة والحيــاء، وجمــُل كثيــرة نســمعها فــي المجتمــع تترجــم عــدم الســماح

بالحوار بين اآلباء واألمهات و األبناء.

ــاع، وإذا كان ــاع أو االقتن ــا اإلقن ــديدة، فإم ــيّة الش ــم بالحساس ــّد أن يتس ــباب ال ب ــع الش ــل م  إن التعام
ــي ــن ف ــوار، ولك ــول الح ــل بأص ــي الجه ــت ف ــة ليس ــكلة الحقيقيّ ــإّن المش ــوار، ف ــة الح ــوع أزم  الموض

الالحوار الذي يفرض عليهم.

3- المشكالت االقتصادية:
 وأبرزهــا العمــل: ال شــّك أن غيــاب قيمــة العمــل والنمــط اإلنتاجــّي الحقيقــّي الــذي يعمــل مــن خاللــه
 الشــباب، ليحّققــوا طموحاتهــم، ويؤّكــدوا ذواتهــم، وانتشــار النمــط االســتهالكّي المترتــب علــى اســتيراد
 أنمــاط الحيــاة الغربيـّـة بمظاهرهــا الســلبيّة وتعّقــد الصــراع بيــن األصيــل العربــّي والمســتورد الغربــّي يزيــد
 مــن عمليـّـة اغتــراب الشــباب عــن الواقــع الــذي يعيشــونه وخلــق واقــع اجتماعــّي ثقافــّي اقتصــادّي متناقــض

يبعدهم عن الواقع الفعلّي ويدفعهم إلى الهروب منه.
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4- المشكالت األخالقّية:
 وأبرزهــا القيــم: إّن القيــم فــي المجتمــع العربــي تواجــه أزمــة حقيقيـّـة، والســيّما فــي مجتمــع الشــباب، إذ
 يوجــد فــي الواقــع تيــاران متعارضــان فــي مجــرى القيــم. التيــار األول: هــو تيــار التغييــر فــي القيــم، والتيــار
 الثانــي هــو تيــار الثبــات والجمــود، وهــذا يعنــي توافــر مجموعتيــن مــن القيــم فــي آن واحــد: قيــم تقليديـّـة
 ســائدة يتمّســك بهــا المجتمــع الحالــي، وقيــم أخــرى مغايــرة يأخــذ بهــا المجتمــع المســتقبلّي، وبيــن هــذه

وتلك يضيع الشباب.

 أحــاور زمالئــي واذكــر مجموعــة مــن المشــكالت األخــرى التــي
 يعانــي منهــا الشــباب فــي مجتمعــي، مدعمــاً إجابتــي باألمثلــة واقتــراح

الحلول.

أتحاور 
وأستنتج

رابعًا: آفاق تجاوز مشكالت الشباب:

 مــع تزايــد مشــكالت الشــباب فــي العصــر الحالــي تــزداد الحاجــة إلــى إدراك هــذه المشــكالت وضــرورة
 مواجهتهــا، والتعامــل معهــا بمســتوى مــن الوعــي والمســؤولية، وثــّم اإلســهام فــي تقديــم الحلــول المناســبة

لها من خالل:

11  تقويــة بعــض قيــم التماســك والتكافــل االجتماعــي لديهــم عبــر تنميــة وتعزيــز القيــم األخالقيـّـة، وذلك.
 مــن أجــل أن يكــون الشــعور بأهميـّـة المشــاركة فــي تطويــر وتنميــة وبنــاء مجتمعهــم شــعورا داخليــا

نابعا من ذواتهم.
21  تحقيــق التكافــؤ بيــن الشــباب فيمــا يتعلــق بالفــرص المتاحــة لهــم فــي التعليــم والتوظيــف والرعايــة.

ــان ــعور باالطمئن ــن الش ــو م ــود ج ــك ليس ــاطة وذل ــاة والوس ــوبيّة والمحاب ــن المحس ــاد ع  واالبتع
والعدالة فيما بينهم.

31  االهتمــام بإجــراء مزيــد مــن الدراســات التــي تتعمــق فــي مشــكالت الشــباب وقضاياهــم االقتصاديـّـة.
ــة ــة واجتماعيّ ــات تربويّ ــى عالج ــدف الوصــول إل ــك به ــريّة وذل ــة واألس ــة واالجتماعيّ  واألخالقيّ

تتناسب مع طبيعة مشكالتهم.
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الشباب مشروع وطني لكن كيف نتبنى هذا المشروع؟

1 أقدم1رأيا1ًمعلالً.	

أتحاور 
وأستنتج

التقويم:
1 أجيب1عن1األسئلة1اآلتية:	
11 أعلل ما يأتي:.

يلجأ بعض الشباب إلى مظاهر العنف والتمّرد أو الجنوح والتخريب.– 

القيم في المجتمع العربي تواجه أزمة حقيقيّة.– 

ازدهار المجتمعات وتقّدمها مصدره الشباب.– 

21 أوّضح دور المجتمع االيجابي ومؤّسساته في الحّد من مشكالت الشباب..
31 استنتج الدور الذي يقوم به الحوار في المساعدة على تفّهم الشباب..
41 أمأل الفراغات اآلتية:.

ــات–  ــت المجتمع ــر  و كان ــباب أكث ــة الش ــت فئ ــا كان  كلّم
أكثر 

 فالشــباب بحاجــة إلــى فــرص ليكونــوا  فــي مجتمعاتهــم المحليـّـة، وبحاجة إلى– 
 فــرص  فــي ســوق العمــل، كمــا أنّهــم بحاجــة إلــى فــرص 

التي تشّجع التفكير 

51  الشــباب قــوة مؤثــرة وفعالــة فــي تطويــر المجتمــع. أكــون تصــوراً أوضــح مــن خاللــه المشــكالت.
التي تعوق دورها وكيفية تجاوز هذه المشكالت.
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7
الدرس السابع: العولمة

قضّية للمناقشة:

دار1حوار1بين1صديقين1بعد1شراء1أحدهما1هاتفا1ًجديداً:– 

 األّول: يســأل الثانــي عــن نــوع هاتفــه المحمــول الــذي اشــتراه. فيجيبــه بأنـّـه مــن نــوع سامســونج،
 وأنـّـه مــن صنــع كوريــا الجنوبيــة، فيعلـّـق أحــد األصدقــاء عــن انبهــاره بانتشــار هــذه األجهــزة فــي كّل

الدول.

11 ماذا تطلق على هذه الظاهرة التي تنتشر، ويتشابه استعمالها في كّل دول العالم؟.
21 اذكر أمثلة مشابهة من واقعك، مفسراً سبب ذاك االنتشار..
31 ما طبيعة انتشار مثل هذه الظواهر؟ هل هي إيجابيّة أم سلبيّة؟ أدعم رأيي باألدلّة..

أواًل : معنى العولمة:

 يتحــّدد معنــى العولمــة مــن خــالل عــّدة مؤّشــرات منهــا انتشــار المعلومــات، بحيــث تصبــح متاحــة لــكّل
الناس، وتذوب الحدود بين الدول، وزيادة معّدالت التشابه بين المجتمعات والمؤّسسات.

 كّل هــذه العمليـّـات تــؤدي إلــى نتائــج ســلبيّة بالنســبة إلــى بعــض المجتمعــات ونتائــج إيجابيــة بالنســبة
إلى بعضها اآلخر.

 ويمكــن أن نميـّـز العولمــة عــن مفهــوم العالميــة )الكونيــة( إلــى جملــة القيــم اإلنســانيّة المثاليـّـة والغايــات
العليا التي تتعلق بحقوق اإلنسان ومفاهيم الديمقراطيّة والحفاظ على خصوصيّة الشعوب.

أضع تعريفي الخاص للعولمة.
أفكر 

تنتج
وأس
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ثانيًا: أشكال العولمة:

العولمة الثقافيّة:
 هــي ازديــاد الترابــط بيــن المجتمعــات، وتعميــم القيــم
 والعــادات واألفــكار الغريبــة، وتالشــي الخصوصيّــات
 الحضاريــة للــدول، وتوســيع نشــاط التبــادل الثقافــي،

ــال ــائل االتص ــّور وس ــال وتط ــط االتص ــا ونم ــوم والتكنولوجي ــي العل ــل ف ــور الهائ ــى التط ــاد عل  باالعتم
واإلعالم )انترنت وقنوات فضائيّة( التي تساعد على سرعة نشر الخبر.

العولمة االقتصاديّة:
 هــي تأكيــد الحريــة االقتصاديـّـة والتبــادل التجــارّي بيــن أصحــاب العمــل والشــركات فــي أنحــاء العالــم،
 مبنيـّـة علــى االنفتــاح ونشــر الســلع، يبــرز فيها هيمنة التكتــالت االقتصاديّة والشــركات متعّددة الجنســيات،

وزيادة تدفّق رأس المال عبر الحدود.

العولمة السياسّية:
 هــي فــرض الــدول المتقّدمــة والقويــة قراراتهــا علــى الــدول الضعيفــة والتدخـّـل فــي شــؤونها، وربــط دول
 األطــراف بمركــز القــوة، أي هيمنــة ســلطة القطــب الواحــد علــى العالــم لكــن هــذا ال يمنــع االســتفادة مــن

التجارب السياسيّة الناجحة في بعض المجتمعات.

1 أحاور1زمالئي1وأقدم1أمثلة1على1أشكال1العولمة1المختلفة.	

ثالثًا: إيجابّيات العولمة:

ظهرت اآلثار اإليجابيّة لظاهرة العولمة على مستوى العالم منها:

11 التواصل بين الدول وتبادل الخبرات..
21 انتشار عوامل التطّور الصناعي واالزدهار االقتصادّي..
31  تطــّور البنيــة التحتيـّـة فــي معظــم الــدول: مثــل الطــرق الواســعة، الجســور العاليــة، األبنيــة الحديثــة،.

اتّساع المدن، تطّور أشكال العمران وخدمات السكن.
41  تزايــد مظاهــر الرفاهيـّـة، فمــا كان حلمــاً للمواطنيــن فــي الماضــي تحــّول إلــى حاجــات أساســيّة فــي.

الحاضر.
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51 ــزة. ــة وأجه ــات الجراحيّ ــك وســائل العــالج والعمليّ ــا تمل ــرة منه ّــى الفقي ــدول حت ــع ال ــت جمي  بات
التصوير.

61  أخــذت تنمــو عوامــل التعليــم بقــوة مــن مــدارس وجامعــات ومعاهــد تتــّم فيهــا التجــارب العلميــة.
واالختبارات.

71  فتــح المجــال للصــادرات نحــو األســواق العالميـّـة وتطويــر النشــاط التجــاري، والتنافــس فــي مجــال.
السلع من حيث الجودة واألسعار.

نشاط:
1 أحاور1زمالئي1وأقدم1أمثلة1عن1إيجابيات1العولمة	

رابعًا: سلبّيات العولمة:

سلبّيات
العولمة

إضعاف الدول
انتشار النزعة
االستهالكية

تدمير
 الصناعة المحلّية

المعلوماتي

اختراق
خصوصّية الدول

طمس
الهوّية الثقافّية

نشاط:
1 أبحث1عن1سلبيّات1أخرى1للعولمة1وأذكر1أمثلة1من1الواقع1عن1كل1منها.	
1 أترى1في1العولمة1ظاهرة1إيجابيّة1أم1سلبيّة؟1أتبنّى1رأيا1ًوأدافع1عنه.	
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خامسًا : طرائق التعامل مع العولمة:

ــراً مــن المفّكريــن والسياســييّن إلــى البحــث ــة بيــن فوائــد وســلبيّات العولمــة عــدداً كبي  دفعــت المقارن
 عــن الطــرق األفضــل للتعامــل مــع ظاهــرة العولمــة، فالمجتمعــات الفقيــرة غيــر قــادرة علــى االســتغناء عّمــا
 تقّدمــه الــدول المتقّدمــة مــن تقنيـّـات متطــّورة، وغيــر قــادرة فــي الوقــت نفســه علــى تعميــق تبعيتّهــا لآلخــر،

األمر الذي يؤدّي إلى تعميق مظاهر الفقر فيها وتخلّفها اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً.

 بعــض المفّكريــن يميــل إلــى تعظيــم اإليجابيـّـات ألن االبتعــاد عــن الحداثــة والتطويــر يــؤدّي إلــى التعّصب
واالنغالق على الذات.

 وبعضهــم اآلخــر يميــل إلــى تعظيــم دور الســلبيّات ألّن االندمــاج الكبيــر بالمجتمعــات الحديثــة
واالعتماد عليها يمكن أن يؤدّي إلى فقدان الهويّة، وضياع الذات.

1 كيف1نحافظ1على1خصوصيتنا1ضمن1هذا1العالم؟	

التقويم:
1 أجيُب1عن1األسئلة1اآلتية1:	
11 أعلل كالً مّما يأتي:.

ميل بعض المفّكرين إلى تعظيم دور العولمة اإليجابّي.– 

انتشار النزعة االستهالكيّة من سلبيّات العولمة.– 

21 أوازن بين إيجابيّات العولمة وسلبيّاتها، مع ذكر أمثلة..
31 أبيّن رأيي في طرق التعامل مع العولمة..
41  أقارن بين مفهوم العالميّة والعولمة..
51 أكتب كلمة صح أمام الجملة الصحيحة وكلمة غلط أمام الجملة المغلوطة..

توّسع مجال البحث العلمي والجامعات هي من مظاهر العولمة السياسيّة.– 

اتّخاذ الدوالر معياراً للنقد من مظاهر العولمة االقتصاديّة.– 

61 ــن أنواعهــا المختلفــة وكيــف يمكــن. ــي أختلــف حولهــا. أبي ــم اإلشــكالية الت   العولمــة مــن المفاهي
تجاوز سلبياتها .
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8
الدرس ٨: تحليل نص: تأثيرات العولمة )*(

ادغار موران:
 العولمــة كظاهــرة ربمــا تســاهم فــي توحيــد كوكبنــا. فــي الواقــع،
ــة، ــم، التقني ــه اقتصــاد الســوق، العل ــم بأكمل ــي العال ــرّوج ف ــا ت  إنه
 الصناعــة، إنمــا أيضــاً قواعــد ومعاييــر العالــم الغربــي. هــذه العمليــة
 التوحيديــة ســتعمم عمليــة معاكســة تظهــر مــع ظهور معارضــة لهذه

الوحدة بغية الحفاظ على هويتها الثقافية، القومية أو الدينية.

 فــي وقــت ســابق، كان النــاس مقتنعيــن بــأن مســتقبل العالــم قــد
 يكــون أفضــل بفضــل مايســمى بالتطــور، أو التقــدم. هــذه الكلمــات
ــذي ــم ال ــة لتحســن وضــع العال  الســحرية، بالنســبة للبعــض، مرادف

ــاً ــة المســتقبل. وتبع ــدد، مؤكــداً ال مصداقي ــاد تب ــذا االعتق ــي. ه ــو االقتصــادي والصناع  يتجــه نحــو النم
 لبعــض األحــداث يمكــن القــول بــأن التقــدم لــم يتــم ومــا تــم هــو األســوأ تمثـّـل فــي العديــد مــن الظواهــر
 االرتداديــة. بــذا فــإن الــوكالء المنتفعيــن مــن التقــدم- العلــم، التقنيــة، الصناعــة، االقتصاد- هــم ازدواجيون
 فــي العمــق. فالعلــم يُِنتــج فــي الوقــت ذاتــه معــارف، منافــع هائلــة، إنمــا أيضــاً أســلحة، كالســالح النــووي:
ــي ــدة ف ــات المســتخدمة أن تكــون مفي ــذا الصــدد يمكــن لإلمكاني ــاء البشــرية. به ــى لفن ــة األول  اإلمكاني
 حــاالت عديــدة، لكنهــا تخشــى أن تتالعــب بالكائنــات البشــرية التــي ابتكرتهــا. إضافــة إلــى ذلــك، تفــرز

المجتمعات الصناعية حاالت من التلوث والفساد للطبيعة. فيما يتعلق بمسألة المنفعة والرأسمالية.

 كمــا سنشــهد ظهــور ثقافــة تنتشــر فــي العالــم بأكملــه. علــى ســبيل المثــال، المراهقــون فــي عــدد كبيــر
 مــن البلــدان لهــم نفــس األذواق األساســية: كالســماع للموســيقى، وارتــداء المالبــس، الــخ. هنــاك ثقافــة

مراهقة انتشرت في العالم بأكمله.

كان	  نــرشه  عمــل  أول  العــارشة.  ســن  وهــو يف  توفيــت  إيطاليــة  وأمــه  يونانيــة،  أصــول  مــن  يهوديــا  تاجــرا  كان  والــده  بباريــس،   ١92١ ســنة  ولــد  فرنــي   فيلســوف 

 عنوانــه »عــام أملانيــا الصفــر «. ســنة ١9٥0 . يف ســنة ١977 نــرش الجــزء األول مــن عملــه الرائــد »املنهــج « الــذي طــرح فيــه مفهــوم فكــره املركــب. نــال عــدة جوائــز وكُــرِّم عــدة

مرات. يعتر اليوم من أكر املفكرين الفرنسيني تأثريا.
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 مــن المعــروف أنــه يجــب خلــق تضامــن علــى كوكبنــا وإنهاء الحــروب والقضــاء على حاالت الالمســاواة
 الصارخــة جــداً. ويمكــن القيــام ببعــض األشــياء فــي إطــار الخدمــات المدنيــة فــي البلــدان الغنيــة مــن أجــل
 المســاعدة واقعيــاً فــي تلبيــة الحاجــات فــي البلــدان الفقيــرة وليــس منــح مســاعدات وقــروض تختفــي فــي

صفقات فساد غير مشروعة.

 أحــد الحلــول يقــوم علــى تأييــد بنــاء مجتمــع عالمــي أو تعزيــز ســلطة األمــم المتحــدة. البــد مــن إنشــاء
 برلمــان عالمــي وأيضــاً التركيــز علــى الكفــاح ضــد تلــوث الحيــاة البيئيــة. هــذه اإلجــراءات ضــرورة ملّحــة

يتعين القيام بها راهناً وعلى وجه السرعة على كوكبنا.

 لدينــا مصيــر مشــترك، لدينــا مقومــات مواطنــة أرضيــة، لــم نعيهــا بعــد، عندمــا أردنــا إصــالح البشــرية،
فكرنا بوسيلة واحدة، هي األخالق.

المناقشة:
1 أجيُب1عن1األسئلة1اآلتية:	
11 هل هناك إيجابيات أخرى للعولمة، أعددها..
21 هل ترى برأيك إيجابيات للعولمة، عددها؟.
31 أستنتج الحلول الواردة لمواجهة العولمة، وأبين رأيي بها..
41  يقــال: »فــي الواقــع إن الجــدل المناهــض لمفهــوم العولمــة كالجــدل حــول قوانيــن الجاذبيــة«. أحلــل.

هذا القول وأقارب أفكاره مع النص وأبين رأيي.



142

9
الدرس ٩: العلم ومستقبل اإلنسان

قضّية للمناقشة:

ــوم–  ــرن1العل ــات،1و1القــرن1الثامــن1عشــر1ق ــرن1اللرياضي ــو:1»كان1القــرن1الســابع1عشــر1ق ــر1كام 1يقــول1ألبي
الفيزيائية1و1القرن1التاسع1عشر1قرن1العلوم1البيولوجية،1أما1القرن1العشرين1فهو1قرن1الخوف«

يقــول1روبــرت1بالنشــيه:1»ال1أحــد1ينكــر1اليــوم1قيمــة1االبتــكارات1الكثيــرة1والمتنّوعــة1التــي1يغّذيهــا1الهــوس1– 
بالحقيقــة1العلميـّـة1لمزيــد1مــن1الســيطرة1والتحكـّـم1فــي1الطبيعــة«.

ــة1الضــارة1واحتمــاالت1الخطــر–  ــرات1الجانبيّ ــد،1ولكــن1التأثي ــة1تتزاي ــا1التكنولوجيّ ــر:1»إن1قوان 1يقــول1توفل
تتصاعد1أيضا«.

11 ماذا أستنتج من األقوال السابقة؟.
21 إلى أّي اآلراء تميل؟ ولماذا؟.

أواًل: مفهوم تقّدم العلم:

 ينطــوي تعبيــر تقــّدم العلــم علــى بعديــن أساســييّن: يرتبــط األّول بالمعنــى النظــري: أي النظريّــات الّتــي
 قّدمهــا العلمــاء، بينمــا يتصــل الثانــي بالتطبيقــات العمليـّـة لتلــك النظريـّـات مــن اكتشــافات واختراعــات فــي

المجاالت المختلفة لحياة اإلنسان.

أفكر كيف أتلّمس تقدم العلم في حياتي اليومية؟ أوّضح ذلك باألمثلة.
وأجيب
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ثانياً: مظاهر تقدّم العلم:

طال التقّدم العلمي معظم المجاالت في حياتنا المعاصرة طب

- اتصال - نقل

أقدم بمساعدة زمالئي مظاهر أخرى لتقّدم العلم من واقعنا.
أبحث
 وأقرر

ثالثًا: آثار تقّدم العلم في الحضارة المعاصرة:

- اآلثار اإليجابّية:
هناك آثاٌر إيجابية كثيرة نتجت عن تقّدم العلم، ومن أبرزها:

 تســهيل الحيــاة اليوميـّـة لألفــراد، وتيســيرها باإلضافــة إلــى مظاهــر الرفاهيـّـة المتعلّقــة بتلبيــة حاجاتــه، إذ
يستطيع إنجاز أعمال كثيرة في وقت وجهد قليلين وبسرعة كبيرة.

اإلنجــازات مــن  لــكل  اإليجابيــة  اآلثــار  زمالئــي  مــع   اســتنتج 
التكنولوجيّة االتّية:

 الهواتــف الذكيــة - األقمــار الصناعيّــة - الطائــرة - المحطّــات التلفزيونيّــة
الحاسوب - الّشابكة - تطّور األدوات الطبيّة.

أتحاور 
وأستنتج
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- اآلثار السلبّية:
 علــى الرغــم مــن اإلنجــازات المهّمــة التــي وفّرهــا العلــم لإلنســان إال أنهــا أدّت إلــى مشــكالت وســلبيّات
ــة مــكان ــات االفتراضيّ ــة، إذ حلّــت العالق ــاة اليومي ــي الحي ــراد ف ــن األف ــي بي  منهــا تراجــع التواصــل الفعل

الصداقات الواقعيّة، مما نجم عنه مشكالت التفّكك العائلي واالجتماعي.

 أبحــث مــع زمالئــي عــن اآلثــار الســلبيّة لإلنجــازات التكنولوجيّــة
االتّية:

 انتشــار الكتــاب اإللكترونــي - زيــادة األفــالم الكرتونيّــة التــي تعتمــد علــى وســائل
 العنــف- ســهولة اســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــّي وانتشــارها بيــن الشــباب بكثــرة-

تطّور الفيزياء النوويّة والذريّة

أفكر 
وأشارك

نشاط:
1 أبحث1عن1آثار1سلبيّة1أخرى1نتجت1عن1تقّدم1العلم1من1واقعي.	
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نشاط مناظرة:
 انقســمت مواقــف البشــر حــول العلــم إلــى فريقيــن، أحدهمــا يتفــاءل بتقــّدم العلــم واآلخــر ينظــر بشــكل

تشاؤمي إلى نتائجه، أتبنى رأياً وأدافع عنه باألدلّة وأدعّمه باألمثلة.

رابعًا: ضبط العلم:

 لقــد فــرض التفكيــر العلمــّي نفســه علــى الجميــع، ألنـّـه ليــس جمــع المعلومــات فقــط بــل هــو طريقــة إلــى
 النظــر إلــى األمــور باالعتمــاد علــى العقــل والبرهــان أيضــاً، فــإن كان يتعــارض أحيانــاً مــع القيــم اإلنســانيّة

الشريفة إال أنّه يثري حياة اإلنسان ويطورها.

 مثــال: الطاقــة النوويـّـة إذا تــم اســتخدامها ســلمياً فأنهــا تحّقــق مزيــداً مــن الرفاهيــة للبشــريّة ولكنّهــا فــي
المقابل إذا أسيء استخدامها قد تدمرنا.

نــدع أال  علينــا  الوجــود وجــب  فــي  االســتمرار  أردنــا  »إذا  غابــور:  دنيــس   يقــول 
التقانة دون مراقبة«

أتأمل 
وأفسر

ــه، وليــس العلــم هــو  مــن الثابــت أّن اإلنســان هــو المســؤول عــن تأثيــرات العلــم بطريقــة اســتخدامه ل
ــة ــتخدامه لخدم ــّم اس ــة، ويت ــات األخالقيّ ــم بالصف ــث يتّس ــم بحي ــط العل ــن ضب ــّد م ــك الب ــبب، لذل  الّس
ــف ــر العن ــن نش ــد ع ــه، ويبتع ــة وخصوصيّت ــه الخاص ــون حيات ــان، ويص ــعادة اإلنس ــق س ــريّة وتحقي  البش

والحروب واألسلحة المدمرة.

نشاط:
أستنتج حلوالً إضافية لضبط العلم ومنع استخدامه في تدمير البشرية، بمساعدة زمالئي.

التقويم:
1 أجيب1عن1األسئلة1اآلتية1:	
11  يقــول ألفيــن توفلــر: »إنّنــا فــي حاجــة ماّســة إلــى حركــة مــن أجــل تكنولوجيــا مســؤولة«، أفّســر هــذا.

القول.
21 أبحث عبر مصادر التعلم أو الّشابكة عن طرق مفيدة لضبط العلم وتقليل آثاره السلبيّة..
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31 أمأل الجدول اآلتي بمساعدة زمالئي:.

تقدم1العلم1في1المجتمع

السلبياتاإليجابياتمظهر1التقدم

البطالة ونقص فرص العملزيادة اإلنتاج وتحسينهاستخدام اآلالت بالمصانع

تطّور العلوم والتكنولوجيا

استبدال اآللة بالعمل اليدوّي الروتيني

تطّور المواصالت

تقّدم االتصاالت ووسائل التواصل

مشروع وحدة علم االجتماع:
1 1مــن1خــال1الموضوعــات1التــي1درســناها1فــي1وحــدة1علــم1االجتمــاع1أبحــث1فــي1دور1علــم1االجتمــاع1وأهميتــه1فــي	

حل1مشكالت1الشباب1ودمجهم1في1المجتمع1مستعينا1ًبمصادر1التعلم
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الوحدة الثالثة
علم النفس
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1
الدرس 1: طرائق البحث في علم النفس

قضّية للمناقشة:

أراد1أحد1الباحثين1دراسة1ميول1التالميذ1إلى1القراءة1وكان1أمامه1خياران:– 

اختيار مجموعة من التالميذ ومتابعتهم كلما انتقلوا إلى مرحلة دراسية أعلى.– 

 اختيــار مجموعــة مــن التالميــذ فــي صفــوف مختلفــة وبأعمــار مختلفــة ويــدرس تأثيــر الميول– 
فيهم .

11 ما األسلوب الذي اتبعه الباحث في جمع المعلومات..
21 اقترح أسلوبا آخراً لجمع المعلومات..

أواًل: الطريقة:

هي اإلجراءات العملية التي تّدرس بوساطتها الظاهرة، ويستخدم علم النفس عدة طرق:

طرائق
علم النفس

المقارنة

التجريب

المسح

االستبطان

دراسة الحالة
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ثانيًا:

أجريت تجربة على مجموعتين من الطالب طلب إليهم وضع أيديهم في ماء يحتوي على العديد من قطع 
ر عن انزعاجها من  ّ

البرودة بأّية طريقة، وطلب إلى الثانية أن تعبر بحرية عن االنزعاج بالطريقة التي تريدها، وتّم ضبط الوقت 
لكل من المجموعتين: فكانت النتيجة أّن المجموعة التي عّبرت عن انزعاجها (بالصراخ أو الكالم أو 

1 ما1داللة1ذلك؟	
1 أبيٌن1الطريقٌة1المستخدمة1في1هذه1الدراسة،وأعرفها.	
1 أوّضح1تدّخل1الباحث1في1الظاهرة؟	
1 أوّضح1معنى1المجموعة1الضابطة1ومعنى1المجموعة1التجريبيٌةٌ.	
1 أطبّق1هذه1الطريقٌة1على1مشكلة1جديٌدة.	

 يــدرس الباحثــون ســلوك الحيــوان العتقادهــم أّن دارســة ســلوك الحيــوان
تمكن من دراسة السلوك اإلنساني. إضاءة

ثالثًا:

قام معلم في مدرسة بمالحظة سلوك متفاوت بين طّلابه المتفوقين:
فئة من الطالب متفّوقين، ولكنهم يتصفون بالخجل مترّددين في إجاباتهم، قليلو النشاط والمشاركة، 

مّما يؤّثر على درجات تحصيلهم العلمّي. وفئٌة أخرى متفّوقة من الطالب ولكّن
وأكثر ثقة بالنفس، مما ساعد على زيادة درجاتهم الصفّية.

فعمل على تشجيع الفئة الخجولة وزيادة تفعيل مشاركتها وثقتها بنفسها.

الطريقة الثانية

1 أبين1الطريقة1المستخدمة1في1هذه1الدراسة،1أعرفها،1وأبين1سبب1استخدامها.	
1 أطبّق1هذه1الطريقة1على1دراسة1حاالت1أخرى.	
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رابعًا:

ً لطالب المدارس في إحدى  لينا مرشدة نفسّي
المناطق وتبين أن معظم الالب الذين يعانون من مشكالت في التعلم تظهر لديهم ظواهر معينة مثل:

نشاط حركي زائد.
صعوبة في التركيز وتشتيت االنتباه

أو قد يظهر على البعض العكس كالخمول وقلة النشاط بسبب انعدام الدافعية، وعادة يكون هؤالء 
الطالب غير قادرين على مقارنة أقرانهم في التحصيل الدراسي.

الطريقة الثالثة

1 أقّدم1تعريفا1ًيوّضح1الطريقة1المستخدمة.	
1 أبين1أهميّة1هذه1الطريقة،1ومتى1أطبّقها.	
1 أطبّق1هذه1الطريقة1في1دراسة1موضوعات1أخرى	

خامسًا: الطريقة الرابعة:

الحالة1الثانيةالحالة1األولى

 حــال طالبــة فــي المرحلــة الثانويـّـة اعتــادت
ــام ــي األيّ ــة ف ــام )خاّص ــل أن تن ــوم قب  كل ي
 التــي تحــّدث فيهــا اضطرابات( أن تســترجع
 كل مــا حــدث معهــا خــالل النهــار، تحلــل
 وتفّســر ســلوكها وتصّرفاتهــا وتســتعّد لليــوم

الثاني بكل نشاط وثقة بالنفس.

المرحلــة فــي  متفــّوق  طالــب   حســان 
 الثانويّــة لكنّــه قبــل االمتحــان يعانــي مــن
ــه ينســى ــات وخــوف شــديد يجعل  اضطراب

كل المعلومات

النفســي المعالــج  إلــى  الذهــاب   قــّرر 
 لمســاعدته، وبــدأ يتحــدث لــه عــن تفاصيــل

حالته إلى أن استطاع فعلياً حل مشكلته.

1 أبين1الفرق1بين1أسلوب1حال1وحسان1في1معالجة1المشكلة.	
1 أوازن1بين1الحالتين،1وأبين1أيهما1أفضل1برأيي.	
1 أسمي1حالة1عودة1الفرد1إلى1ذاته.	
1 إلى1أّي1مدى1يكون1الفرد1منصفا1ًفي1فهمه1لذاته.	
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سادسًا:

ً لطالب المدارس في إحدى  لينا مرشدة نفسّي
المناطق وتبين أن معظم الالب الذين يعانون من مشكالت في التعلم تظهر لديهم ظواهر معينة مثل:

نشاط حركي زائد.
صعوبة في التركيز وتشتيت االنتباه

أو قد يظهر على البعض العكس كالخمول وقلة النشاط بسبب انعدام الدافعية، وعادة يكون هؤالء 
الطالب غير قادرين على مقارنة أقرانهم في التحصيل الدراسي.

الطريقة الخامسة

11  أبيّن الطريقة التي استخدمها الباحث..
21 أبيّن ما تدرسه هذه الطريقة..
31 أوّضح المكان الذي جمع فيه الباحث المعلومات عن الطفل..
41 هل أطبق هذه الطريقة على الحاالت الجماعيّة أم الفرديّة؟.
51 ــى ماضــي الفــرد؟. ــة أم يعــود إل ــة الحالي  ليصــل الباحــث للكشــف عــن المشــكلة أيكتفــي بالمرحل

ولماذا؟

 أشــارك رفاقــي فــي المجموعــة، وأختــار طريقــة، واســتنتج تعريفــاً لهــا،
وأبين رأيي فيها.

أتحاور 
وأستنتج
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التقويم:
1 أجيُب1على1األسئلة1التالية:	
11 أضع كلمة صح أو خطأ أمام العبارات اآلتية:.

يستخدم الباحث في طريقة دراسة الحالة أسلوب المقارنة.– 

يعود الباحث لدارسة ماضي الفرد في طريقة دراسة الحالة.– 

لالستبطان نوع واحد وهو االستبطان العلمي فقط.– 

21 أقارن بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة..
31 أعلّل ما يأتي:.

يعود الباحث في دراسة الحالة إلى ماضي الفرد.– 

يجري الباحث وصفاُ شامالً ألوصاف الظاهرة.– 

41 أوازن بين الطريقة التجريبيّة وبين طريقة االستبطان..
51 أستنتج تعريفاً لدراسة الحالة..
61 أميّز نوعي االستبطان وأقّدم مثاالً عن كّل نوع..
71 سابعاً: أكمل الجدول األتي :.

اقتراحات1الحّل1وطريقتهأسبابهاالمشكلة

اإلدمان

الخجل

العزلة واالنطواء

عدم الثقة بالنفس

81 هنــاك أهميــة كبــرى للطرائــق فــي أي علــم مــن العلــوم أكــون رؤيــة أبيــن فيهــا أهميــة طريقــة دراســة .
الحالــة واالســتبطان بالنســبة لعلــم النفــس . مبينــاً رأيــي بهمــا.
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2
الدرس ٢: أدوات البحث في علم النفس

قضّية للمناقشة:

 تعمــل رنيــم مرشــدة نفســيّة جديــدة فــي مدرســة ثانويـّـة، وبــدأت تتعــرف مشــكالت الطــالب– 
 ومتطلّباتهــم، فبــدأت بالتحــّدث مــع بعــض الطــالب كّل منهــم علــى انفــراد فــي غرفة اإلرشــاد
 تســتمع إليهــم وتحاورهــم، وأحيانــاً كانــت تقــوم بكتابــة بضعــة أســئلة تتعلـّـق بــرأي الطلبــة
 عمومــاً حــول المنهــاج والمعلّميــن والمدرســة وغيرهــا ممــا يعبـّـر فيــه الطالــب عــن احتياجاته
 ومواقفــه وتطلــب منهــم اإلجابــة بصــدق، وفــي بعــض األحيــان كانــت تســتدعي بضعــة طلبــة

من كّل صف وتحاورهم حول بعض المشكالت الصفيّة.

1 أحاور1زمالئي1لإلجابة1عن1األسئلة1اآلتية:	
11 أستنتج األدوات التي أستخدمت في القضية السابقة..
21 ــذه . ــاذا أســّمي ه ــم حــول مشــكالت الصــف؟ م ــة طــالب للحــوار معه ــارت بضع ــاذا اخت لم

ــة؟ الفئ
31 هل لدي اقتراحات ألدوات أخرى تساعدها في معرفة مشكالت الطالب؟.

أواًل: األداة:

هي الوسيلة التي بواسطتها يجمع الباحث المعلومات والبيانات المطلوبة عما يريد دراسته.

أدوات
علم

النفس
المالحظة

االستبيان

المقابلة

االختبارات
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المالحظة:
11الموقــف1األول: عندمــا تذهــب فــي نزهــة وتالحــظ النباتــات وتســتمتع بمناظــر الطبيعــة المحيطــة بــك، أو

عندما تالحظ لوحة، أو شكل معين.

ــا، ــيّة م ــن مشــكلة نفس ــي م ــل يعان ــلوك طف ــة س ــج نفســي بمالحظ ــوم معال ــا يق ــي: عندم ــف1الثان 11الموق
ويستخدم أدوات خاّصة لذلك.

أبين نوع المالحظة المستخدمة في كّل موقف، أقارن بينهما.– 

أذكر أمثلة تبيّن مجاالت استخدام كل نوع.– 

المقابلة:
أرى في الصورة 

11 عناصر المقابلة: الباحث والمبحوث.
21  آليــة المقابلــة: هــي لقــاء يجمــع بيــن الباحــث.

 والمبحــوث، بحيــث يطــرح الباحــث أســئلة علــى
يتيــح للمفحــوص  المبحــوث فــي جــٍو مريــح 
ــات ــى االجاب ــكاره للحصــول عل ــر. عــن أف  التعبي

المطلوبة.
31 الغاية من المقابلة: جمع معلومات تفيد في تحديد المشكلة وعالجها..

أنواع1المقابلة:

1 أشارك1رفاقي1في1المطابقة1بين1نوع1كّل1مقابلة1وهدفها.	

تهدف إلى تحديد مشكلة ما و تحديد طبيعتهامقابلة مسحيّة

تهدف إلى تقديم يد العون لشخص يواجه مشكلة ماالمقابلة العالجيّة

تستخدم للحصول على معلومات وبيانات و آراءالمقابلة التشخيصيّة
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االستبيان:
 االســتبيان أداة تســتخدم للحصــول علــى الحقائــق والوقائــع و تعــرف االتجاهــات والمواقــف وله أشــكاٌل

عديدة:

 االستبيان المغلق

 االستبيان المفتوح

 االستبيان المغلق-المفتوح

 االستبيان المصّور

ستبيان
أنواع اال

ــر أحــالم اليقظــة فــي حياتــك؟ ســلبي، إيجابــي، متفــاوت،  مــا تأثي
أشياء أخرى...

أفكر 
وأشارك

11 أبيّن نوع هذا االستبيان..
21 أطبّق أنواعاً أخرى لالستبيان على المثال السابق..
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االختبارات:

بعض نماذج االختبارات

الذكاء

الشخصية

االستعداد

التحصيل

الميول

أبحث عن اختبارات أخرى و أختبر بها رفاقي.

أتحاور 
وأستنتج
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الخجل كنموذج من اختبارات الشخصية:– 

ًأحياناًدائماً ًنادرا أبدا

هل تخشى الغرباء؟

هل تشعر بالقلق أثناء الحديث مع شخص أكبر منك؟

هل تشعر باالضطراب عندما تجيب عن سؤال أمام رفاقك؟

هل تحتاج إلى شخص يساندك؟

هل ينتابك الخوف أثناء الحفالت؟

أستطيع التعبير عن مشاعري في أي وقت

عندما يواجهني سؤال مفاجئ أستطيع اإلجابة

العّينات:
1تعريــف1العيّنــة: مجموعــة جزئيـّـة مــن مجتمــع البحــث تمثـّـل عناصــر المجتمــع، ويمكــن تعميــم نتائــج تلك
 العينــة علــى المجتمــع بأكملــه، يلجــأ الباحــث للعينــة ألن دراســة المجتمــع األصليـّـة تتطلـّـب جهــداً ووقتــاً

وتكاليف ماديّة كبيرة.

ت
نا

عّي
ال

العشوائّية غير العشوائية
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نشاط:
1 أشارك1رفاقي1في1البحث1عن1أمثلة1لكل1عينة.	

التقويم:
1 أجيُب1على1األسئلة1التالية:	
11 أكمُل العبارات اآلتية:.

للمالحظة نوعان:– 

 

 

المقابلة: هي– 

 

21 اختار اإلجابة الصحيحة:.
االستبيان المفتوح يتضّمن أسئلة:– 

٤. مفتوحة فقط٣. مصّورة٢. مفتوحة ومغلقة معا1ً. مغلقة

العيّنة الحصصيّة من العينات:– 

٣. العينات العشوائية وغير العشوائية معا٢ً. الغير عشوائية1. العشوائية

31 أضع كلمة صح أمام العبارات الصحيحة وخطأ أمام العبارات المغلوطة:.
يُستخدم االستبيان لتعّرف اآلراء واالتجاهات والمواقف.– 

المالحظة العلميّة تعتمد على الحواس فقط.– 

41 يلجأ الباحث للعيّنة، أعلّل..
51 أصّمم استبيانا مفتوحا ومغلقا حول المواد الدراسيّة أو أّي موضوع تختار..
61  لــألداة أهميــة كبــرى فــي جمــع البيانــات ألي علــم، أعالــج ذلــك مــن خــالل تبيــان كيفيــة تطبيــق.

االستبيانات في جمع البيانات حول ظاهرة ما مع األمثلة.
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3
الدرس ٣: تحليل نص: تحليل المرء لنفسه)*(

إريك فروم:
 يتكلــل التحليــل بالنجــاح عندمــا يبــدأ الشــخص بتحليــل نفســه
 كل يــوم. والتحليــل الذاتــي بهــذا المعنــى هــو إدراك المــرء الدائــم
 الفعــال لنفســه طــوال حياتــه، ليكــون مــدركا لذاتــه، ويــزداد إدراكا
ــه الالشــعورية، ولــكل شــيء مهــم فــي ذهــن المــرء،  لهــا، ولبواعث
 وأهدافــه وتناقضاتــه، وتبايناتــه. ولكــن ذلــك ال يمكــن أن يتــم مــن

دون الجدية الكبيرة ومن دون إيالئه األهمية التي يستحقها.

 وال يمكــن أن يتــم التحليــل الذاتــي بوصفــه هوايــة أو حيــن يكون
 لــدى المــرء رغبــة فــي ذلــك. وكل األمــور التــي يقــوم بهــا المــرء
 حيــن يكــون لــه خاطــر ليســت جيــدة، حقــا. وهنــاك أمــور كثيــرة
 فــي الحيــاة، إذا أراد المــرء حقــا أن يقيــم للحيــاة وزنــا، علــى المــرء

أن يقوم بها ال ألنها في ذاتها مترعة بالمتعة بل ألنها ضرورية ألمور أخرى.

 وال محالــة مــن أن يكــون التحليــل الذاتــي بســيطاً، فتخصــص كل يــوم نصــف ســاعة، ويمكنــك أن تســير،
ــاً، فلمــاذا كنــت ــاً. وقــد نمــت نومــاً كافي  وتمعــن النظــر فــي ســيرك وتفكــر، مثــالً: »كنــت باألمــس متعب
 متعبــاً«. ولعلــك تكتشــف بعدئــذ: »كنــت فــي الحقيقــة قلقــا« وعندئــذ يمكــن أن تســتمر وتســأل نفســك:
 »لمــاذا كنــت قلقــاً؟« وقــد تهتــدي إلــى أنــك كنــت غاضبــا حقــاً، أو لديــك صــداع، وقــد تســأل نفســك
 دائمــاً - ممــن أنــا غاضــب؟ وغالبــاً يــزول الصــداع إذا اكتشــفته. وهنــاك ُصداعــات قليلــة ال تــزول ألن
 لهــا أســبابا عضويــة. والمشــهور أن الصــداع النصفــي )الشــقيقة(، مثــال، مســألة غضــب مكبــوت، غضــب
 وعتــب مكبوتيــن دائميــن، و يســببان فــي الوقــت نفســه توتــرا للمــرء. وللكثيــر مــن األمــراض الجســدية -
 النفســية تلــك الوظيفــة. و لتحليــل نفســك عليــك أن تســأل نفســك أســئلة عامــه مــن قبيــل: »مــاذا حــدث
 فــي طفولتــي؟«. وســتخطر لــك األشــياء متــى مــا بــدأت تســأل نفســك أســئلة بســيطة، محــاوالً اكتشــاف
 مــا تشــعر بــه حقــا. فعلــى ســبيل المثــال إذا قابلــت شــخصا فقــد تســأل نفســك: »بمــاذا أشــعر حقــا؟«. ومــن
ــر، ــك شــك صغي ــي ذاكرت ــد يكــون ف ــك الشــخص، ولكــن ق ــك تحــب ذل ــول شــعورياً إن  شــأنك أن تق
 والتحليــل الذاتــي يعنــي أن تأخــذ وقتــك، وتكــون مســترخياً، وتبــدأ الشــعور. وهــذا األمــر ليــس مســألة
 تفكيــر، بــل اختبــار ألحاسيســك: »بمــا أحــس حقــا؟«. وقــد تكتشــف أنــك تمقــت هــذا الشــخص كثيــراً أو
 أنــك خائــف مــن هــذا الشــخص، أو أنــك ال تبالــي بــه البتــة، فقــد كنــت ظريفــاً، مبتســماً، وتحبــه ألن هــذا
 الشــخص قــد يكــون مهمــاً أو يؤثــر فيــك لقبــه أو شــيء مــن هــذا القبيــل، وأود أن أقــول، إن مــن يحــاول أن

إريك فروم: فن اإلصغاء، ت: محمود منقذ الهاشمي، اتحاد الكتاب العرب،دمشق، 2004 -ص ص ١74 - ١76 بترصف	 
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 يبــدأ ببســاطة شــديدة، ال بخطــط كبيــرة، وال بنظريــات كبيــرة، بــل بمنتهــى البســاطة والمباشــرة والبســاطة
 ليخصــص كل يــوم لمجــرد محاولــة الشــعور واإلحســاس بمــا جــرى فيــه البارحــة - ســيتعلم دومــاً كثيــر

من األمور.

 ويقــول جــل النــاس إنــه ليــس لديهــم الوقــت لذلــك. وإذا كان هــذا األمــر شــديد األهميــة، إن هــذا التبــرم
 مــن الوقــت ســينتهي ســلفا ألنــه مــن الطبيعــي أن يكــون بإمــكان المــرء توفيــر الوقــت لــه. وعندمــا يقــول
 المــرء: »ليــس لــدي الوقــت« ألمــر مــا، فذلــك قــرار ســلفاً. وهــو تبريــر لقــرار يعنــي أنــه ليــس مهمــاً. وإذا
 كان عليــك أن تكســب مــاالً فإنــك ال تقــول: »ليــس لــدي الوقــت للذهــاب إلــى العمــل«، ألنــك تعلــم أنــك
 ســتفصل مــن العمــل ولــن يكــون لديــك شــيء تأكلــه. وإذا حاولــت التحليــل الذاتــي، ومارســته وأصبــت
 بالمــرض فإنــك ســوف تــرى أن بعــض األمــور تحــدث وســتغدو أكثــر اســتقالالً وحريــة، ألنــك ال ترمــي

كل شيء على أحد سواك. إن للمرء مقدرة معينة على احتواء األشياء في نفسه.

ــر حيــوي بعــض الشــيء. وال ــة اليوميــات بخصــوص التحليــل الذاتــي يجعــل التحليــل الذاتــي غي  وكتاب
 ريــب أن المــرء إذا دقــق النظــر فيهــا كل يــوم، فقــد تكــون مســعفة. وأعتقــد أن األمــر الجيــد هــو أن يــدون

المرء أحالمه وأن يرى ما هي في الحقيقة

المناقشة:
1 اقرأ1النص1قراءة1متأنية1صامتة،1ثم1أجب1عن1األسئلة1اآلتية:	
11 أحدد المصطلحات الجديدة، في النص..
21 استنتج أهمية معرفة اإلنسان لنفسه، وتحليله لها..
31  يقــال كل شــخص يحمــل فــي داخلــه كتــاب قائــم علــى مذكراتــه وتجربتــه الشــخصية أقــارب هــذا.

القول مع األفكار الواردة في النص.
41 هل سبق وحللت ذاتك تحدث لرفاقك عن تجربتك..
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4
الدرس ٤: الحاجات الدوافع األساسية لدى اإلنسان

قضّية للمناقشة:

أتأّمل1المواقف1اآلتية:– 

11 شخص جائع لم يتناول الطعام مّدة يومين وهذا ما اضطّره إلى تناول طعام ال يحبه..
21  شــاب انتقــل حديثــاً إلــى بلــد جديــد وبــدأ يتعــرف علــى أصدقــاء جــدد والمشــاركة في نشــاطات.

رياضيّة منوعة.
31 نشرت وسائل اإلعالم صورة أنثى القطّة ترعى صغار البط مع صغارها..
41 طالب مفرط في الحركة ويتعامل بعدوانيّة مع زمالئه..

1 أحاور1زمالئي1في1اإلجابة1عن1اآلتي:	
هل هناك أسباب لتلك المواقف، أم حدثت صدفة؟ أبيّن ذلك.– 

أستنتُج الدافع وراء كّل موقف من المواقف السابقة.– 

أواًل: الدافع:

عندما

يحدث

النقص

ظهور

الحاجات

اختالل

التوازن

بسبب

التوتر

الداخيل

ظهور

الدافع

يؤدي إىل اختالل

 التوازن

سلوك مشيع

يؤدي إىل التوازن

نشاط:
1 أستنتُج1تعريف1الدافع1من1المخطّط1السابق.	
1 أطبّق1مثال1دافع1العطش1بالتعاون1مع1زمالئي1تبعا1ًللمخطّط1السابق.	
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ثانيًا: عالقة الدافع بالحاجة:

 الحاجــة هــي شــعور الفــرد بافتقــاره إلــى شــيء يــؤدّي إلــى اختــالل التــوازن، األمــر الــذي يجعلــه يشــعر
 بالتوتـّـر ممــا يدفعــه إلــى القيــام بســلوك يشــبع الحاجــة ويزيــل التوتــر، مثــال: حاجــة الجســم المتعــب إلــى

الراحة مما يدفعه إلى النوم

كّل سلوك وراءه حاجة

1 أفسر1ذلك.	

أتأمل 
وأفسر

ثالثًا: أنواع الدوافع:

أنواع الدوافع

دوافع اجتماعّية  دوافع عضوّية

دافع الجوع

دافع العطش

الدافع الجنسي
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الدوافع العضويّة:
 هــي الدوافــع التــي تتعلـّـق بالشــروط الفيزيولوجيـّـة الضروريـّـة للحفــاظ علــى حيــاة الكائــن الحــي، وهــي
 مشــتركة بيــن اإلنســان، والحيــوان )مثــل بنــاء الطيــر للعــش، وهجــرة األســماك..( وهــي فطريـّـة أوليّة ليســت

بحاجة إلى تعلّم، ومهّمة لحفظ النوع.

نشاط:
1 امأل1الجدول1اآلتي1بالدوافع1الموجودة1في1المخطّط1اآلتي،1بمساعدة1زمالئي.	

طرق إشباعه )مثال(الوصفالدافع

الدوافع االجتماعية المكتسبة:
 تتعلـّـق بالشــروط االجتماعيـّـة وتعتبــر حاجــات ثانويـّـة يكتســبها الفــرد نتيجــة خبراتــه اليوميـّـة وتعلّمــه فــي
 أثنــاء تفاعلــه مــع بيئتــه االجتماعيــة، وتأثــره بالقيــم والمعاييــر والثقافــة التــي ينتمــي إليهــا، وتقســم إلــى عــّدة

أنواع من أهمها:

دافع االجتماع

دافع الفضول واالكتشاف

اعتماد على النفس
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1.11دافــع1اإلنجــاز: هــو ســعي الفــرد إلــى بلــوغ مســتوى عــاٍل مــن
ــّوق ــه يتف ــا يجعل ــّي مم ــّي واالجتماع ــي نشــاطه العقل  اإلنجــاز ف
 علــى أقرانــه ويحّقــق النجــاح، لذلــك تســاعد التنشــئة االجتماعيــة
 علــى تنميتــه بالتشــجيع )كتشــجيع الطالــب علــى زيــادة تحصيلــه

الدراسّي وتقوية الصبر لديه والتخلّص من الضغوطات(.

 اقتــرح أنــا وزمالئــي وســائل لتشــجيع طالــب متفوق ولكنــه خجول
قليل الثقة بنفسه في تحقيق اإلنجازات.

أفكر 
وأشارك

1.21الدافــع1إلــى1االجتمــاع: هــو ميــل الفــرد إلــى العيــش فــي جماعــات مــع بنــي جنســه ومشــاركتهم أنــواع
ــراد ــع أف ــد جمي ــام عن ــل ع ــو مي ــم، وه ــد عنه ــا يبتع ــق عندم ــة والضي ــعوره بالعزل ــة وش  النشــاط المختلف

البشر، فهو ال يستطيع أن يعيش بمفرده.

أفسر قول أرسطو: »اإلنسان مدني )اجتماعي( بطبعه«

أتأمل 
وأفسر

ــن ــم ضم ــل معه ــارب والتفاع ــن والشــعور بالتق ــع اآلخري ــرد م ــاون الف ــو تع ــاء: ه ــى1االنتم ــع1إل 1.31الداف
ــن ــن اآلخري ــة ع ــن إحســاس بالغرب ــيّة م ــره ويحــّل مشــكالته النفس ــض توت ــا يخف ــة مّم ــات حميم  عالق
ــاء ــعوره باالنتم ــق ش ــاول أن يعّم ــد يح ــد جدي ــى بل ــر إل ــذي يهاج ــخص ال ــال: الش ــف، مث ــدم التكيّ  وع
أو زيــارة ثقافيّــة  أو  بالفعاليّــات مــن مســابقات رياضيّــة   مــن خــالل عقــد الصداقــات والمشــاركة 

أماكن سياحية وغيرها.

1 لو1أن1ّفي1صفي1طالب1جديد1من1بلد1آخر1ويشعر1باالنعزال	
أقترح1نشاطا1ًلدمجه1مع1بيئتي. 1

1.41دافــع1االعتمــاد1علــى1النفــس: يتــّم مــن خــالل تنميــة المهــارات والوظائــف اإلدراكيـّـة والحركيـّـة، كذلــك
 مكافــأة ســلوك االعتمــاد علــى الــذات فــي المــأكل والملبــس لــدى الطفــل، علــى عكــس ســلوك

االتّكال على اآلخرين.

 

������ �

������ ����

...���� 
	��� ��
...���� �� ����� 
���� ���

� ���� �� ����
����� ����� � ��� � �� 



165

سلبيات االتكاليّة على اآلخرين.
أفكر 

تنتج
وأس

1.51دافــع1الفضــول1واالكتشــاف: يتولـّـد لــدى اإلنســان منــذ طفولتــه دافــع الفضــول والبحــث الــذي يدفعــه
ــأة ــى مكاف ــط بالحصــول عل ــد ال يرتب ــداً، وق ــر جدي ــا يكــون المثي ــى اكتشــاف محيطــه وخاّصــة عندم  إل
 مباشــرة أو إرضــاء دافــع آخــر كالحصــول علــى الطعــام مثــالً أو المــال، ولألســرة والبيئــة دور كبيــر

في تنمية مهارات االكتشاف عند األطفال وتنمية قدراتهم العقليّة.

أبحث مع زمالئي عن دوافع اجتماعية أخرى. أبحث
 وأقرر

رابعًا: هرم الحاجات عند ماسلو:

 وضــع ماســلو نظريّــة تحــدد أولويّــات اإلنســان المختلفــة التــي يســعى الفــرد إلــى إشــباعها مــن خــالل
 قيامــه باألفعــال التــي تشــبعها، ولكــن إن بقيــت غيــر مشــبعة تســبّب إحباطــاً وتوتــراً أو آالمــاً نفســيّة حــادة،

ويحصرها في خمس فئات من األدنى إلى األعلى.

األبتكار، حل المشاكل، تقبل الحقائق

تقدير الذات، الثقة، اإلنجازات، أحترام األخرين،
األحترام من األخرين

الصداقة، العالقات األسرية، االنتماء للحب

السالمة الجسدية، األمن الوظيفي، أمن الموارد،
 األمن األسري والصحي، أمن الممتلكات

التنفس، الطعام، الماء، النوم، الجنس،
 التوازن، اإلخراج

الحاجة لتحقيق وتقبل الذات

الحاجة للتقدير

الحاجات الفسيولوجية
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نشاط:
1 أمرر1ورقة1بمشاركة1زمالئي1يكتب1عليها1كل1منّا1حاجاته،1ثم1أصنّفها1تبعا1ًلهرم1ماسلو.	
1 أوّضح1من1خالل1األمثلة1رأيي1في1ترتيب1هرم1ماسلو.	

خامسًا: ضبط الدوافع والحاجات:

1 1بعــض1األفــراد1يتناولــون1الطعــام1وهــو1)دافــع1عضــوي(1مّرتين1في1اليــوم1وآخرون1ثــالث1مّرات،	
وبعضهم1يستخدم1اليد1مباشرة1في1تناوله1أما1اآلخرون1فيستخدمون1الشوكة1والسكين.

1 1األم1اإلنســانية1مهمــا1كان1ابنهــا1عاقـّـا1ًومزعجــا1ًلهــا.1فإنهــا1تظــل1ترعــاه1وتحن1عليه1طيلــة1عمرها،	
بينما1األم1الحيوانية1فإنها1تبتعد1عن1أطفالها1مجرد1بلوغهم.

1 1قــد1نــرى1شــخصا1ًيشــبع1دافــع1الفضــول1إلــى1حــد1التلّصــص1واختــراق1خصوصيــة1غيــره،1وقــد	
نرى1آخر1يأكل1بشراهة،1وآخر1يحاول1تحقيق1ذاته1بالسرقة1أو1العنف.

أتأمل 
وأفسر

نشاط:
1 أفّسر1سبب1ذلك1االختالف1مع1أن1الدافع1هو1ذاته.	
1 استنتج1ضرورة1ضبط1الدوافع،1وابحث1مع1زمالئي1عن1اقتراحات1لضبطها.	

التقويم:
1 أجيُب1على1األسئلة1التالية:	
11 لماذا تعّد الدوافع العضويّة ضروريّة البّد من إشباعها؟.
21 استنتج طرائق لضبط الدوافع..
31 ــن دون. ــبع الحاجــات م ــي أن تش ــن برأي ــل يمك ــلو. ه ــد ماس ــرم الحاجــات عن ــي ه ــي ف ــن رأي  أبيّ

تسلسلها المذكور؟
41 أبحث عبر الشابكة أو مصادر التعلّم عن نظريّات أخرى لدراسة الحاجات اإلنسانيّة..
51  أوّضــح بالرســم مخطــط العالقــة بيــن الحاجــة والدافــع، مــن خــالل تطبيقــي مثــال حاجــة اإلنســان.

إلى الماء.
61  للحاجــات أهميــة كبــرى فــي حيــاة اإلنســان أبيــن أهــم الحاجــات لديــه مبينــاً أثــر التعلــم فــي ضبطهــا.

وتوجيهها.
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5
الدرس ٥: التعلم

قضّية للمناقشة:

1يقــول1أحــد1المبرمجيــن:1كنــت1أحــب1البرمجــة،1فبــدأت1بالتدريــب1على1الحاســوب1لفتــرات1طويلــة1يوميّاً،– 
واستعنت1بأحد1المختصين1الذي1شرح1لي1بعض1ما1وجدته1صعباً،1وبالفعل1أنا1اآلن1مبرمٌج1ماهٌر.

ماذا1أسمّي1تجربته؟1وكيف1أصبح1مبرمجا1ًماهراً؟– 

هل1ترى1أن1هناك1طرائق1أو1شروٌط1لعملية1اكتساب1الخبرات1والمهارات؟– 

أواًل: طبيعة التعّلم:

 عمليـّـة يتلقــى اإلنســان مــن خاللهــا المعرفــة التــي تشــمل القيــم اإلنســانيّة والمهــارات العمليـّـة، وذلــك
من خالل طرق مختلفة كالدراسة أو الخبرة العمليّة أو الوسط االجتماعي.

 يقــاس التعلـّـم بالتغيــر فــي الســلوك بدرجــة قابلــة للمالحظــة والقيــاس، ويتميــز بأنــه عمليــة انتقائيـّـة إذ ال
 يمكــن لإلنســان تعلـّـم الخبــرات والمهــارات كافــة البشــريّة طــوال فتــرة حياتــه، لــذا فإنــه ينتقــي أكثرهــا

أهميّة في ظّل الحوادث التي يتعّرض لها.

 التعلــم الصفــي هــو التعلـّـم الــذي يحــدث نتيجــة مــرور الطالــب بخبــرات
 جديــدة داخــل غرفــة الصــف، ويكــون تحــت إشــراف المعلـّـم ويعتمــد عليه

بشكل أساسي.
إضاءة

أتحدث إلى رفاقي عن مهارة تعلمتها، وأبين كيف تعلّمتها.

أتحاور 
وأستنتج
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ثانيًا: شروط التعّلم:

إّن التعلّم الهادف ال يحدث من دون شروط معينة، ومن أبرزها:

النضج:
11  ويقصــد بــه الوصــول إلــى حالــة النمــو الكاملــة، ويقســم إلــى عــّدة أقســام أهمهــا النضــج العضــوي.

والنضج العقلي.
ّــم،–  1النضــج1العضــوي: هــو النمــّو الجســمي الســوي ألعضــاء الجســم وهــو شــرط ضــروري للتعل

فالطفل ال يتعلم المشي مثالً إال بعد أن تنمو قدميه وأعصابه النمّو الكافي.

ــذي–  ــر ال ــة باألم ــة المتعلق ــف العقليّ ــي الوظائ ــة ف ــه درجــة النمــو العامّ ــي: ويقصــد ب 1النضــج1العقل
يتعلّمه الطفل مع مراعاة مختلف ظروف الفروق الفرديّة الممكنة بين األطفال.

 يتوقــف تعلـّـم موضــوع معيــن علــى نضــج األجهــزة الجســميّة والوظائــف العقليـّـة التــي تعــّد مســؤولةً عــن
أداء الفرد في أثناء تعلمه لهذا الموضوع

أحاور زمالئي، ثم أذكر أمثلة عن العالقة بين النضج والتعلم.
أفكر 

تنتج
وأس

الدافعّية:
 ال تعلـّـم مــن دون دافــع معيــن، وتبــدو وظيفــة الدافعيــة فــي التعلــم ثالثيـّـة األبعــاد، وتتشــابه فــي ذلــك مــع

الوظيفة العامّة للدوافع.

أبحث أتذكر تعريف الدافع كما مّر معي سابقا.
 وأقرر
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وظيفة
 الدافعية 

في التعّلم

يحّرر الطاقة
االنفعاليّة

 الكامنة في
والتي تجعله حماسيّاًالكائن الحي يملي على الفرد

أن يستجيب لموقف

معين ويهمل المواقف

األخرى
حالة التوتّر الموجودة لدىوجهةً معينة لتزولتّوجه السلوك

الفرد

ما الذي يدفعني إلى حب مادٍة دون أخرى؟ أبرر موقفي.

أتحاور 
وأستنتج
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الممارسة والتدريب:
 تســتخدم أحيانــاً بمعنــى الخبــرة، وأحيانــاً أخــرى بمعنــى التكــرار أو التدريــب، لكــن إذا كان التكــرار ال
 يــؤدي إلــى تحســن فــي األداء فليــس هنــاك ثمــة تعلــم، وهنــاك أنــواٌع للســلوك الممــارس يمكــن اختصارهــا

في ثالث.

أنواع السلوك الممارس

السلوك الحركّي 
المعتاد

كركوب الدراجة

ممارسة المعلومات
والمعارف كالكتابة
 عند سماع العبارة

ممارسة أسلوب
من أساليب التفكير

كالتخيّل في
أحالم اليقظة

 أعــط أمثلــة عــن مهــارات حركيـّـة وعقليـّـة تعلّمتها عن طريق الممارســة
والتدريب وأبيّن أهميّة ذلك.

أتحاور 
وأستنتج

االستعداد:
ــا، ــرة م ــة أو خب ــى اكتســاب معرف ــادراً عل ــرد ق ــا الف ــؤ النفســّي والجســمّي يكــون فيه ــن التهي ــة م  حال
ــه ــة ســابقة لقدرت ــي، فاالســتعداد خطــوة تمهيديّ ــي األداء الفعل ــي االنجــاز المحتمــل وليــس ف ّــى ف  ويتجل
 علــى التعلـّـم. ويرتبــط االســتعداد بعوامــل النضــج والتدريــب، فالنضــج يوفـّـر اإلمكانــات والقابليــات التــي
 مــن شــأنها أن تثيــر االســتعداد لــدى األفــراد لتعلــم مهــارة معينــة، فــي حيــن يعمــل التدريــب علــى تطويــر

االستعداد وتحفيزه لديهم. ويأخذ االستعداد ثالثة أشكال:

يلٌعب المناخ الصفَي الجيٌد دوراً مهما في عمليةٌ التعلّم لدى األفراد. إضاءة
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أشكال
االستعداد

1عندما1تكون1الوحدة1العصبية
1مستعّدة1للتوصيل1ويوجد1ما1يسهل
عملها1فإن1التعلم1يحدث

1عندما1تكون1الوحدة1العصبيّة
1مستعّدة1للتوصيل1ويوجد1ما1يعيق
عملها1فإن1التعلّم1ربما1ال1يحدث.

1عندما1تكون1الوحدة1العصبيّة
1غير1مستعّدة1للتوصيل1وتجبر
على1ذلك1فإن1التعلّم1ال1يحدث.

أحاور زمالئي وأقدم أمثلة عن أشكال االستعداد الثالثة.

أتحاور 
وأستنتج

التقويم:
1 أجيُب1عن1األسئلة1اآلتية:	
11 أعلّّل ما يأتي:.

يرتبط االستعداد بعوامل النضج والتدريب.– 

الطفل ال يتعلم المشي إال بعد أن تنمو قدميه وأعصابه النمو الكافي.– 

21 أوّضح الدور اإليجابّي لالستعداد في التعلم..
31 أستنتُج أهمية الدافعية في التعلم..

الموضوع:
 للتعلــم عالقــة وثيقــة بتطــور وتقــدم المجتمعــات وهنــاك عوامــل تســاعد علــى تطويــره، أعالــج ذلــك مــن

خالل أثر كالً من االستعداد والحوافز والدافعية في توجيهه وتطويره.
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6
الدرس ٦: الشخصية وعوامل تكونها

قضّية للمناقشة:

 نصــادف فــي حياتنــا أشــخاص لــكّل منهــم طبيعة معيّنة )متفائل أو متشــائم انطوائي أو منبســط– 
عاطفي أو جدي(.

1 من1خالل1معلوماتك1حاول1اإلجابة1عن1األسئلة1اآلتية:	
11 أبيّن المقصود من كلمة شخصية..
21 أبيّن كيف تتكون الشخصية برأيي..

أواًل: مفهوم الشخصية:

ــرد ــاة الف ــي حي ــا ف ــا وتأثيره ــّدد جوانبه ــس لتع ــم النف ــي عل ــات ف ــم الموضوع ــن أه ــّد الشــخصية م  تع
ومكانته ودوره في المجتمع.

1عرفهــا1ألبــورت1: هــي تنظيــم ديناميكــي داخلــي للفــرد لــكل نظمــه النفسجســمية و التــي تحــدد أســلوب
الفرد بالتوافق مع بيئته.

من خالل مناقشتي زمالئي أضع تعريفي الخاص للشخصيّة. أبحث
 وأقرر

ثانياً: مكّونات الشخصيّة:

ــول ــل المي ــض مث ــا البع ــع بعضه ــة م ــل المتفاعل ــن العوام ــة م  جمل
 والدوافــع والعــادات والعواطــف واآلراء والعقائــد واالســتعدادات
ــي ــة ف ــز الجوانــب اآلتي ــة والمشــاعر ويمكــن تميي  والقــدرات العقليّ

وحالشخصيّة:
المواقفالر

االنفعالية
المظهر
الخارجي

القدرات
العقلية

الحالة
االجتماعية
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الجانب المعرفّي:
ــل ــر والتخي ــاه واإلدراك والتذك ــة كاالنتب ــة المتنوع ــات العقليّ ــام بالعمليّ ــى القي ــان عل ــدرة اإلنس ــو ق  ه

مهّمته األساسية جمع المعارف والخبرات من خالل التفاعل مع المحيط.

الجانب الوجدانّي أو العاطفي:
 يمثــل جملــة األحاســيس والعواطــف والمشــاعر ومنظومــة القيــم واألخــالق التــي تميــز الفــرد عــن غيــره

وتحرك سلوكه.

الجانب الجسمّي والحركّي:
 يشــمل الــوزن والطــول وســالمة الوظائــف وطريقــة االســتجابات الحركيـّـة المختلفــة للمواقــف الحياتيــة.
 وأَي خلــل فــي أَي جانــب مــن تلــك الجوانــب أو فــي العالقــة بينٌهــا يــؤدَي إلــى االضطــراب فــي

الشخصية.

 مــن الســهل أن يعــرف الفــرد شــخّصية اآلخريــن، لّكــن مــن الصعــب معرفــة
شخصيته، لماذا؟

أفكر 
وأجيب

ثالثًا: مكونات الشخصّية لدى سيغموند فرويد:

ــم ــل فه ــن أج ــخصيّة م ــة للش ــات الداخليّ ــي بالمكّون ــل النفس ــة التحلي ّ ــالل نظري ــن خ ــد م ــّم فروي  اهت
 الســلوك الظاهــري وأّكــد علــى أهميــة الالشــعور ودراســة الماضــي ودور الغرائــز الجنســيّة والعدوانيـّـة فــي

فهم الشخّصية وتوجيهها، والشخصيّة في نظريّته قائمة على ثالثة مكّونات.

الهو:
 الجانــب الالشــعوري يحتــوي علــى الغرائــز والدوافــع الفطريـّـة، وهــو مصــدر الطاقــة النفســيّة، والوظيفــة

الرئيسة له تحقيق اللذة والراحة لإلنسان من دون االهتمام بالمنطق والعادات والتقاليد.

األنا:
تسعى إلى إشباع بعض الدوافع التي تطلبها الهو لكن وفق القيم والمعايير المجتمعيّة
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األنا األعلى:
 يتكــّون مّمــا يكتســبه الفــرد مــن والديــه ومدرســته ومجتمعــه بمــا يتضمنـّـه مــن معاييــر أخالقيـّـة )الديــن
 والعــادات والقيــم( ويســعى إلــى الســيطرة علــى الغرائــز والدوافــع غيــر المرغوبــة مــن الخــروج لمنطقــة

الوعي وأن تصبح شعوريّة.

وإذا استطاع اإلنسان أن يوازن بين الهو واألنا األعلى والواقع عاش متوافقاً مع ذاته والمجتمع.

 أذكــر أمثلــة مــن واقعــي عــن حــاالت صــراع عشــتها توضــح التناقــض
ً ــررا ــا، مب ــي له ــن طــرق حل ــده المجتمــع، وأبي ــا يري ــده وم ــا أري ــن م  بي

اختياراتي.

أتحاور 
وأستنتج

رابعًا : الشخصّية بين الوراثة والبيئة:

 تمثــّل الوراثــة العوامــل الداخليـّـة التــي لهــا تأثيــر هــام علــى نمــو الشــخصيّة مــن حيــث مظهرهــا وصفاتهــا
ــاء واألجــداد والســاللة ــات اآلب ــرد صف ــى الف ــل إل ــا الجســدي والفيزيولوجــي فتنتق ــة وتكوينه  الخارجي
 وتتحــّدد هــذه الخصائــص عــن طريــق الجينــات وجهــاز الغــدد واالســتعدادات البدنيـّـة مثــل لــون البشــرة

والشعر والعيون والبنية الجسديّة واستعدادات النضج.

 علــى الرغــم مــن اشــتراك األخــوة بالصفــات الوراثيــة لكــّن نــرى اختالفــات
 واضحــة فــي شــخصيتهم، لمــاذا؟ هــل هنــاك مؤثــرات أخــرى فــي الشــخصية غيــر

الوراثة؟
أفكر 
وأجيب

ويأتي دور البيئة لتضع بصماتها وتساهم في تشكيل الشخصية في جميع

االتجاهات والسيّما النمو العقلي والمعرفّي واالجتماعّي من خالل التعلّم والتربية.

 تتفاعــل كٌل مــن البيئــة والوراثــة مــن أجــل تــرك تأثيــر علــى شــخصية اإلنســان، لكــن يبقــى للفــرد دوٌر
هامٌ في تكوين شخصيته من خالل رغبته وإرادته في رسمها وتوجيهها بما يريده ويسعى نحوه.

نشاط:
1 1أعــط1أمثلــة1مــن1بيئتــك1عــن1تأثيــر1الوراثــة1والبيئــة1في1شــخصيّة1مــن1حولــك1موّضحــا1ًاألنــواع1الثابتــة1والمتغيّرة1في	

شخصياتهم.
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خامسًا: الشخصية بين الثبات والتغير:

ــون ــكاد تك ــة ت ــياء ثابت ــاك أش ــة إال أن هن ــة والوراث ــر البيئ ــخّصية وأث ــات الش ــرة مكون ــن كث ــم م  الرغ
ــة ــون الشــعر وكتل ــن ول ــون العيني ــون البشــرة ل ــةّ )ل ــل الصفــات الوراثي ــر عموماًمث ــزة أساســيّة ال تتغي  ركي
ــض ــل بع ــر مث ــل والتطوي ــة للتعدي ــياء قابل ــاك أش ــدد وهن ــض الغ ــراز بع ــة إف ــواع الفيزيولوجي  العظــم واألن
 القــدرات والمهــارات الحســابيّة والــذكاء والذاكــرة مــن خــالل تأثيــر البيئــة( وهنــاك أشــياء تعمــل البيئــة
 علــى تطويرهــا باســتمرار مثــل )المهــارات الحركيــة واالســتجابات للوســط الخارجــّي والمــزاج ومــا يتعلـّـق

به من موضوعات(.

ــل ــوم هــي نفســها قب ــات شــخصيتي الي ــي: هــل صف ــع ذات  أتحــاور م
خمس سنوات؟

ما الثابت؟ وما المتغير بها؟

أتحاور 
وأستنتج

سادسًا: أهّم أنواع الشخصياّت:

 يعــّد تحليــل الشــخصية مــن أهــم األســاليب والطرائــق للتعــّرف علــى أنــواع الشــخصياّت حيــث يمّكــن
 مــن االســتدالل علــى الصفــات الكامنــة فــي شــخصيّة الشــخص ســواء كانــت إيجابيّــة أو ســلبيّة ويعتمــد

على حديث وتصّرفات وحركات وعواطف الشخص وهناك عدة أنواع للشخصية:

أهّم أنواع
الشخصّية عند
 ريموند كاتل

المتواضع
المتكّيف

االنفعالّي

الرقيقحي الضمير

1 ما1سمات1كّل1نوع1من1األنواع1السابقة؟	
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 هــل يــدّل ســلوك األشــخاص علــى مكنونــات شــخصيّاتهم مــن خــالل مــا نالحظــه
من حركات خارجية.

أفكر 
وأجيب

التقويم:
1 أجيُب1عن1األسئلة1اآلتية:	
11 أختار اإلجابة الصحيحة:.

أي نمط الشخصيات يتّسم بالتشاؤم:– 

٤. المنبسط٣. المتكيف٢. السوداوي1. العاطفي

واحد مما يأتي ليس من أنواع الشخصيات:– 

٤. الجسماني٣. االنطوائي٢. التقليدي1. العاطفي

21 ضع كلمة صح أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة المغلوطة..
لشخصيّة هي التنظيم الثابت للفرد الذي يّعبر عن أنواعه العقليّة واالجتماعيّة.– 

المكون المعرفي يمثل جملة األحاسيس والعواطف والمشاعر التي تميّز الفرد– 

الهو هي من أهم المناطق الشعوريّة لدى فرويد.– 

الشخصيّة االنطوائيّة يتجنب الحديث مع الغرباء ويبتعد عن العالقات الجديدة.– 

31 أقارن بين الجانب المعرفي والوجداني..
41 أوّضح أهمية العالقة بين الوراثة والبيئة في تكوين الشخصيّة..
51 أبيّن وظيفة الهو لدى فرويد..

الموضوع:
ــدم ــص أق ــات وخصائ ــددة ومكون ــواع متع ــا أن ــز اإلنســان وله ــي تمي ــياء الت ــم األش ــن أه  الشــخصية م

تصور من خالل دراستك توضح ذلك.
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7
الدرس ٧: تحليل نص: تكامل الشخصية لدى فرويد

سيغموند فرويد
ــو ــداء، وه ــادة األش ــن الس ــة م ــدم ثالث ــر الّن يخ ــا مضط  إن األن
ــب ــي الغال ــي ف ــم. وه ــن مطالبه ــق بي ــده للتوفي ــى جه ــذل أقص  يب
 مطالــب متعارضــة و التوفيــق بينهــا مهمــة عســيرة إن لــم تكن أقرب
 إلــى أن تكــون مســتحيلة. فليــس مــن الغريــب إذن أن يفشــل األنــا
 فــي أغلــب الحــاالت فــي مهمــة التوفيــق هــذه. وهــؤالء المســتبدون
 الثالثــة هــم: العالــم الخارجــي، واألنــا األعلــى، والهو. ونحــن عندما
 نتابــع المجهــودات التــي يقــوم بهــا األنــا بقصــد االســتجابة لهذيــن
 النوعيــن مــن المطالــب فــي وقــت واحــد، أي بطاعــة أوامرهمــا فــي
 نفــس الوقــت، فإننــا لــن نأســف إذا مــا كنــا قــد شــخصنا هــذا األنــا
 و قدمنــاه كحالــة خاصــة. فهــو يحــس بأنــه معــرض لثالثــة ضغــوط
ــه ــن األخطــار يكــون رد فعل ــواع م ــة أن ــن طــرف ثالث ــدد م  و مه

 عليهــا، عندمــا تشــتد معاناتــه منهــا، هــو توليــد نــوع مــن القلــق. فهــو، مــن حيــث إنــه نفســه نشــأ نتيجــة
 التجــارب اإلدراكيــة، يتجــه إلــى أن يتمثــل متطلبــات العالــم الخارجــي لكنــه يــود أن يكــون بنفــس الوقــت
ــي مجهــوده مــن أجــل ــا ، ف ــه المســتمرة لإلشــباع... إن األن ــه ومــع حاجات ــا للهــو، ومتصالحــاً مع  خادم
 التوســط بيــن الهــو والواقــع، مضطــر دومــا إلــى أن يمــوه علــى أوامــر الالشــعور بتبريــرات متعــددة ، وإلــى
 التخفيــف مــن صــراع الهــو مــع الواقــع، عــن طريــق نــوع مــن التمويــه الدبلوماســي و الريــاء و التظاهــر بأنــه
 يأخــذ الواقــع بعيــن االعتبــار و يراعيــه، حتــى ولــو ظــل الهــو جموحــاً و متصلبــاً فــي مطالبــه الملحــة علــى
ــه ــرض علي ــذي يف ــى ال ــا األعل ــن طــرف األن ــو محــط رصــد م ــا ه ــة أخــرى، فاألن ــن زاوي ــباع. وم  اإلش
 باســتمرار المعاييــر التــي يتعيــن عليــه إتباعهــا فــي ســلوكه دون أن تهمــه العوائــق و الصعوبــات اآلتيــة مــن
 الهــو و مــن العالــم الخارجــي . وإذا مــا عصــى األنــا أوامــر األنــا األعلــى و تعليماتــه فــإن هــذا األخيــر يعاقبــه
ــب. وهكــذا ــة أو بالذن ــه اإلحســاس بالدوني ــي يشــكلها لدي ــق الت ــر و القل ــه مشــاعر التوت ــأن يســلط علي  ب
 يصــارع األنــا، و هــو محاصــر بيــن ضغــط األنــا األعلــى و مطالــب الهــو و قــوة الواقــع، مــن أجــل ينجــز
ــه و ــة داخل ــرات المتفاعل ــوى والتأثي ــذه الق ــن ه ــق و االنســجام بي ــن التواف ــوع م ــي إحــداث ن ــه ف  مهمت

المؤثرة عليه من الخارج.
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التقويم:
1 أجيُب1عن1األسئلة1اآلتية:	
11 ما العناصر األساسية التي تتكون منها الشخصية لدى فرويد؟.
21 كيف يمكن تحقيق التوازن بين المكونات الثالث للشخصية برأيك؟.
31 هل باإلمكان إنهاء حالة الصراع بين مكونات الشخصية الثالث؟ أبين رأييي وأدعمه باألمثلة..
41 كيف يمكن الوصول للشخصية السوية برأيك؟.

الموضوع:
 يقــول ســقراط »الشــخصية القويــة ال تعنــي أبــداً التلفــظ باأللفــاظ الســيئة فالقــوة حكمــة وليســت وقاحــة«،

عالج ذلك من خالل دراستك لمكونات الشخصية.
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8
الدرس ٨: الصحة النفسية

قضّية للمناقشة:

1تعــّرف1الصّحــة1النفســيّة1بأنّهــا1التعبيــر1الكامــل1والحــر1عــن1كل1طاقتنــا1الموروثــة1والمكتســبة1وهــي1تعمــل– 
بتناسق1فيما1بينها1في1اتجاهها1نحو1هدف1أو1غاية1الشخصيّة1من1حيث1هي1كٌل1متكامل.

11 ماذا أعرف عن الصّحة النفسيّة؟.
21 هل تعتقد بوجود عالقة بين صحة الجسد والصّحة النفسيّة؟.

أواًل: الصحة النفسية ومظاهرها:

تفهم الصّحة النفسيّة من خالل جانبين:

جانب1سلبّي:1يعني الخلّو من االضطرابات النفسيّة والعقليّة

1الجانــب1اإليجابــي: حالــة مــن الثبــات لــدى الفــرد يكــون فيهــا راٍض عــن نفســه ومتقبـّـل ذاتــه واآلخريــن
يتمتع بصّحة نفسيّة جيّدة هو الشخص الذي يحّقق ذاته ويعي وجودها.

ــاة ــات الحي ــع ضغوط ــل م ــويّة والتعام ــيّة الس ــة النفس ــا الحال ــيّة بأنه ــّرف الصحــة النفس ــن أن نع  ويمك
بطريقة ال تمنعه من المساهمة في المجتمع.

1 1هنــاك1الكثيــر1مــن1األفــراد1ال1يعانــون1مــن1االضطرابــات1النفســيّة1والعقليـّـة1ومــع1ذلــك1غيــر1ناجحيــن1بحياتهــم،1مــا	
داللة1ذلك؟

وهناك عّدة مظاهر ومؤّشرات تشير إلى الصّحة النفسيّة لدى الفرد من أهّمها:

التوافق الذاتي التوافق االجتماعي

االتزان والنضج 
واالنفعال

النجاح بالعمل

وحسن الخلق

مظاهر
الصحة

النفسّية
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1 أُعطي1أمثلة1عن1كّل1مظهر1من1المظاهر.	

تّعد الصحة النفّسية أخر االهتمامات في مجتمعاتنا ابحث في سبب ذلك. أبحث
 وأقرر

ثانيًا: الصّحة النفسّية والمجتمع:

 علــى الرغــم مــن األهميـّـة البالغــة للصّحــة النفســيّة فــي حيــاة الفــرد والمجتمــع يــكاد يكــون هــذا الجانــب
مهمش لعدة أسباب أهمها:

11 مشكالت اجتماعيّة وانتشار الفقر واألميّة..
21 نقص الوعي بموضوعات الصّحة النفسيّة وانتشار معتقدات خاطئة عن االضطرابات النفسيّة..
31 مشكالت سياسيّة كاالضطراب والنزاعات والحروب..
41 النقص في عدد الكوادر البشرية المدّربة في مجاالت الّصحة النفسيّة..
51 ارتفاع تكلفة العالج النفّسي..

1 كيف1نحّسن1من1نظرة1المجتمع1للصّحة1النفسيّة؟	

ثالثًا: التوافق النفسي:

 يعــد التوافــق النفســي مــن أهّــم مكّونــات الصّحــة النفســيّة إذ أن اإلنســان يلجــأ حيــن تواجهــه عقبــات
 ال يســتطيع حلّهــا إلــى خبــرات ومهــارات ســابقة مــن أجــل تعديــل ســلوكه بشــكل يتناســب مــع الظــروف

الجديدة، ومن المالحظ أن هناك فروق بين األفراد فيما يتعلّق بالقدرة على التوافق.

ق
واف

تعديل البيئةالت تعديل سلوك الفرد
بحيث يتوائم مع
الظروف المتغيرة
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أفكر أبيّن برأيي العوامل التي تجعل فرداً ما قادراً على التوافق أكثر من غيره.
وأجيب

رابعًا: مجاالت التوافق لدى اإلنسان:

أنواع
التوافق

توافق
بيولوجي

توافق
إيكولوجي

توافق
معرفي

توافق
نفسي

توافق
اجتماعي
وثقافي

اذكر أمثلة عن كّل نوع من أنواع التوافق السابقة.

أتحاور 
وأستنتج
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خامسًا: العوامل األساسّية للتوافق:

هناك العديد من العوامل تساعد الفرد على التوافق غيابها يؤدي الختالل التوافق لدى الشخص

ة للتوافق ّ

العوامل النفسيّة
الوسط اللذي يساعد 

على تكوين نفسيّة الطفل

العوامل الجسديّة
الخلو من المرض

العوامل االجتماعيّة
تتتعلق بالوسط

الطبيعي واالجتماعي

ــق، وكيــف يســاعد ــة والتواف ــن الصحــة النفســيّة االيجابيّ ــة بي  أبحــث حــول العالق
 ذلك على التفوق وحّل المشكالت الدراسية.

أبحث
 وأقرر
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التقويم:
1 أجيُب1عن1األسئلة1اآلتية:	
11 أوّضح معنى المصطلحات اآلتية:.

التوافق– 

الصّحة النفّسية.– 

21 أضع كلمة صح أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة المغلوطة..
11أ.1التوافق النفسّي والمعرفي يظهران من خالل تكامل عمل األعضاء الفيزيولوجيّة.

 ب. من أسباب عدم االهتمام بالّصحة النفسيّة عدم االستقرار والنزاعات والحروب.

1ج. التوافق االيكولوجي يظهر من خالل تعايش الفرد مع شروط البيئة.

ــات ــن عالم ــي الشــخصية م ــف ف ــوة والضع ــاط الق ــة نق ــا، ومعرف ــذات والســعي لتحققه ــم ال   د.  فه
الصحة النفسية.

31 أقارن بين الجانب اإليجابي والسلبي للصحة النفسية..
41 أوازن بين التوافق البيولوجي واإليكولوجي..
51 أعدد مظاهر الصّحة النفسيّة مع ذكر أمثلة..
61 أذُكر مجاالت التوافق المختلفة..
71 أبيّن أسباب عدم االهتمام بالصّحة النفسيّة..
81  للصحــة النفســية تأثيــرات واضحــة فــي حيــاة األفــراد وســلوكهم صــغ رؤيــة توضــح أهميــة الصحــة.

النفسية ومظاهرها وعالقتها بالتكيف الشخصي.

مشروع وحدة علم النفس
 بعــد أن تعرفنــا علــى الشــخصية ومكوناتهــا واضطراباتهــا تعــاون مــع بعــض أصدقائــك الطــالب بكتابــة
 بحــث توضــح مــن خاللــه طبيعتهــا وأنواعهــا واضطراباتهــا وكيــف يمكــن الوصــول لشــخصية ســوية فاعلــة

في تطوير المجتمع واالرتقاء به مع إعطاء أمثلة من واقعك
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9
الدرس ٩: اضطرابات الشخصية

قضّية للمناقشة:

1 تأّمل1المواقف1اآلتية:	
 يعاني ماهر من الخوف الّشديد وغير المبّرر من مراقبة– 

اآلخرين له عن قرب وانتقادهم.

 بعــد وفــاة والدتــه لم يعــد أحمد يســتطيع النــوم ويتذكر– 
دائماً كيف توفيت.

 تشــعر بــراءة بالحاجــة للتحّقــق مــن الشــيء بشــكل– 
متكّرر كأن تغسل يديها مّرات كثيرة.

11 أسّمي المواقف السابقة..
21 أستنتُج تعريفاً الضطراب الشخصية..

أواًل: معنى اضطراب الشخصّية:

 نمــط دائــم مــن الخبــرة الداخليــة والســلوك و الــذي ينحــرف بشــكل ملحــوظ عمــا هــو متوقــع مــن ثقافــة
الفرد ويتجلى في مجال إدراك الحاالت الوجدانية أو األدائية.

1عــّرف1اضطــراب1الشــخصيّة: بأنــه مجموعــة مــن األنــواع تجتمــع معــاً للتأثيــر ســلباً علــى شــخصية الفــرد
 وحياتــه ممــا يــؤدي إلــى القيــام بســلوكيّات مزعجــة وغريبــة بالنســبة لآلخريــن قــد تســبب هذه الســلوكيّات
 مشــكالت خطيــرة فــي العالقــات، وتتحــول فــي مراحلهــا العليــا إلــى مــرض نفســي يســتلزم مراجعــة طبيــب

مختص.

ــّي ــراب النفس ــن االضط ــرق بي ــي الف ــي وزمالئ ــع مدرس ــُش م  أناق
والمرض النفسّي.

أفكر 
وأشارك
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1العــالج1النفســّي: هــو عمليّــة منهجيّــة لمســاعدة النــاس للتغلّــب علــى
 الصعوبــات النفســيّة التــي تختلف من مشــكلة إلى مشــكلة، ومــن معالج إلى
 معالــج، ولكنّهــا تشــمل عــادة الطبيــب والمعالــج وسلســلة مــن االتصــاالت
 العالجيـّـة تهــدف إلــى تغييــر الســلوك المضطــرب إلــى ســلوك طبيعــي فينظــر

الفرد إلى العالم نظرًة أكثر إيجابيّة.

إضاءة

ثانيًا: أسباب االضطرابات النفسية:

ً  هنــاك العديــد مــن األســباب وراء االضطرابــات النفســيّة، فقــد تلعــب الجينــات والتاريــخ العائلــي دورا
ــا ــف، كم ــرض للعن ــاد أو التع ــة كاإلجه ــاة االجتماعيّ ــون الســبب تجــارب الحي ــد يك ــة، وق ــي اإلصاب  ف

يمكن أن تكون العوامل البيولوجيّة عوامل مؤثّرة كإصابات الدماغ.

ثالثًا: الشخصية السوية والشخصية المضطربة:

الشخصّية المضطربة  الشخصّية السوّية

الوعي بالذات
والشعور بالمسؤولية

تقبل الفرد

االنفتاح 

المشاعر السلبّية

صعوبة الحفاظ على عالقات
مستقرة وثيقة مع أحد

والشعور بالفراغ
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رابعًا: تكامل الشخصية:

 إن تكامــل الشــخصيّة وانســجامها وعمــل أجزائهــا يعــّد مــن أهــم دالئــل صّحتهــا إذ يكــون هنــاك تناســق
ــاب ــر غي ــو الشــخصيّة مــن أّي صــراع، ويؤث ــك تخل ــؤدي وظائفهــا وبذل  وانســجام ضمــن وحداتهــا وت
 الّصحــة النفســيّة علــى حيــاة الفــرد وعالقتــه باآلخريــن ويتــرك أثــاراً ســلبية علــى أدائــه ألعمالــه ونشــاطاته

اليوميّة وصحتّه البدنيّة.

خامسًا: أنماط الشخصيات المضطربة:

أنماط الشخصّيات
المضطربة

الشخصّية
النرجسية

الشخصّية
الوسواسّية

الشخصّية
الفصامية

الشخصّية
المعادية
للمجتمع

الشخصّية
االعتمادّية

الشخصّية
التجنبّية

نشاط:
1 هل1يوجد1في1محيطك1أفراد1تالحظ1عليهم1مثل1هذه1األعراض؟1كيف1أتعامُل1معهم؟	
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التقويم
1 أجيُب1عن1األسئلة1اآلتية:	
11 أختار اإلجابة الصحيحة :.

 أ. شخصاً متميزاً باألنانيّة في التعامل مع اآلخرين:

الوسواسيّةالمتشكّكةاالعتماديّةالنرجسيّة

 ب. يتصّرف بانعدام الضمير والميل إلى لسلوك العدواني:

الفصاميّةالمتحاشيةالمعاديّةاالعتماديّة

 ج. أي مما يأتي ليس من اضطرابات الشخصيّة:

المعاديةاالعتماديّةالعصاميّةالنرجسيّة

21 ضع كلمة صح أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة المغلوطة..
 أ. الشخصيّة االعتماديّة تسعى دائماً نحو الحصول على الرعاية والميل إلى اللتصاق باآلخرين.

 ب. الشخصيّة النرجسيّة يشعر بعدم الكفاءة وثقته بنفسه منخفضة.

 ج. الشخصيّة المتشككة يسعى للظهور بمظهر جيد ولو أدى ذلك إلى جرح اآلخرين.

31 أقارن بين الشخصيّة االعتماديّة والمعادية للمجتمع..
41 أوضح أسباب اضطرابات الشخصيّة..

الموضوع:
 تشــكل الشــخصية المضطربــة عائــق أمــام تكيــف اإلنســان مــع نفســه والمجتمــع عالــج ذلــك مــن خــالل

دراستك ألسباب االضطرابات وأنواع الشخصيات المطربة مبين أخطرها.
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10
الدرس 10: السلوك وأنماط التفكير

قضّية للمناقشة:

1 1تتشــابه1الكائنــات1العاقلــة1بمجموعــة1مــن1التصّرفــات1حينــا1ًوتختلف1أحيانــا1ًأخــرى،1لدرجة1أنّنا1نــرى1اختاف	
ردود1الفعل1ضمن1النوع1الواحد

11 ماذا يطلق على هذه التّصرفات؟ ولماذا تختلف بين الكائنات الحيّة؟.
21 ما العوامل التي تؤثر فيها؟.

أواًل: معنى السلوك:

 هــو كّل نشــاط يقــوم بــه الكائــن الحــي فــي أثنــاء تفاعلــه مــع بيئتــه ويظهــر علــى هيئــة اســتجابات حركيـّـة
 أو ذهنيـّـة يضبطهــا الفــرد مــن خــالل التعلـّـم والتدريــب والمالحظــة. ال يقتصــر الســلوك علــى مــا يصــدره
ــة أو غيــر لفظيّــة بــل يشــمل أيضــا العمليّــات العقليّــة والحركيّــة واالنفعاليّــة  الشــخص مــن تعبيــرات لفظّي
 أيضــاً. ويختلــف الســلوك اإلنســاني عــن الســلوك الحيوانــي، فســلوك الحيــوان فطــرّي غريــزّي فقــط أمــا

اإلنساني فمكتسب وإرادي وقابل للتغيّر والتطور.

نشاط:
أذكر أمثلة أميّز فيها بين سلوك اإلنسان والحيوان.

ثانيًا: جوانب السلوك:

1الجانــب1المعرفــي: وهــو مجموعــة العمليــات العقليــة المعرفيــة التــي يقــوم بهــا اإلنســان وتشــمل اإلدراك
والتذكر والتصور وكل ما يتعلق بالعمليات المعرفية.

ــزن أو ــعادة أو الح ــرح أو الس ــعور بالف ــة كالش ــة والعاطفي ــياء االنفعالي ــق باألش ــي: يتعل ــب1االنفعال 1الجان
الحماس أو االرتياح أو عدم االرتياح.

1الجانــب1الحركــي: وهــو االســتجابات الجســمية التــي تظهــر علــى الفــرد عندمــا يتعــرض لمثيــر معيــن مــن
العالم الخارجي أو الداخلي مثل عزف الموسيقى أو الرقص أو الرسم أو ركوب الدراجة.
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أعط أمثلة أخرى لّكل جانب من جوانب السلوك.

أتحاور 
وأستنتج

ثالثًا: خصائص السلوك

مستمر إمكانّيةمختلف
التنبؤ به

إمكانّية
ضبطه

متنوع مرنهادف

خصائص
السلوك

اذكر خصائص أخرى للسلوك وأدعم رأيي باألمثلة. أبحث
 وأقرر
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رابعًا: العوامل المؤثرة في السلوك:

ــي الســلوك حــاول علمــاء النفــس تحديدهــا ودراســتها ومــن ّــر ف ــي تؤث ــد مــن العوامــل الت ــاك العدي  هن
أبرزها:

الوراثة:
 هنــاك مــن يــرى أن العوامــل الوراثيـّـة لهــا تأثيــر فــي الســلوك مــن خــالل الجينــات التــي يرثهــا عــن األبوين

من لون العيون أو البشرة أو نسبة الذكاء ويختلف تأثيرها من شخص إلى آخر.

البيئة:
 هنــاك مــن يــرى أّن عوامــل البيئــة تســاعد فــي تغييــر أنمــاط الســلوك وضبــط هــذا الســلوك مــن خــالل مــا

يكتسبه الفرد من بيئته سواء كانت طبيعيّة أو اجتماعيّة

 أعطــي أمثلــة أوّضــح مــن خاللهــا كيــف يؤثّر ّكل مــن الوراثــة والبيئة
في سلوكي وسلوك من حولي.

أفكر 
وأشارك

خامسًا: نمط التفكير ودوره في السلوك:

 

 يــرى بعــض علمــاء النفــس أن تغيـّـر نمــط الســلوك يرجــع إلــى األســلوب المتّبــع فــي التفكيــر مــن حيــث
ــي تــرى وجهــة النظــر هــذه أن ــه وبالتال  اعتمــاده علــى القســم األيســر مــن الدمــاغ أو القســم األيمــن من

سلوك الذكر يختلف عن سلوك األنثى بسبب اختالف نمط تفكير كّل منها.
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ــي ــى ف ــن ســلوك األنث ــع اخــت اف ســلوك الذكــر ع ــت م ــل أن  ه
الظروف نفسها؟ ولماذا؟

أفكر 
وأشارك

 حيــث يرجّــح هــؤالء أّن هنــاك تبايــن فــي التفكيــر بيــن الذكر واألنثــى، وهــذا ينعكّس على ســلوكهم فعلى
 الرغــم مــن وجــود قــدرات ذكريّــة وأنثويـّـة لــدى الطرفيــن لكــّن الرجــل يســتخدم فــي الغالــب القــدرات
 الذكريـّـة تلــك الموجــودة فــي النصــف األيســر مــن الدمــاغ بينمــا األنثــى تســتخدم القــدرات األنثويــة تلــك
 التــي توجــد فــي النصــف األيمــن مــن الدمــاغ فالقســم األيســر مســؤول عــن التفكيــر المنطقــّي والحــواس
ــة والحــدس والشــعور واألحــداث ــال اإلبداعيّ ــق باألعم ــا القســم األيمــن يتعل ــة، بينم  واألحــداث الزمني
 الالزمانيــة، وبنــاء علــى ذلــك إذا تعــرض كال الجنســين إلــى الموقــف نفســه والمثيــر ذاتــه يمكــن أن تكــون
ــا أو يكــون ــا يمكــن أن يســتخدم القســمين مع ــع. وأحيان ــر المتب ــاً لنمــط التفكي ــة تبع  اســتجاباتهم مختلف

بنسب مختلفة، وهذا التباين في استخدام القدرات يجعل السلوك مختلفاً.

 هنــاك مــن يقــول إّن علــى الذكــر اســتخدام النصــف األيمــن )األنثــوي(
 لفهــم األنثــى، وعلــى األنثــى أن تســتخدم النصــف األيســر )الذكــري(

كي تفهم الرجل، أبيّن رأيي.

أتحاور 
وأستنتج
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التقويم:
1 أجيُب1عن1األسئلة1اآلتية:	
11 أوضّح معنى المصطلحين اآلتيين:.

السلوك.– 

الجانب المعرفّي للسلوك.– 

21 أضع كلمة صح أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة المغلوطة..
 أ. البيئة تساعد في تغير أنماط السلوك وضبطه.

 ب. السلوك خاصيّة إنسانيّة فقط تميّزه عن الكائنات األخرى.

31 أقارن بين تفكير القسم األيسر من الدماغ والقسم األيمن..
41 أوازن بين الجانب االنفعالّي والجانب الحركّي للسلوك.
51 أشرح العوامل الوراثيّة والمكتسبة ودورها في ضبط السلوك..
61 أبيّن خصائص السلوك اإلنساني..

الموضوع:
ــك مــن ــج ذل ــوان، أعال ــف عــن الحي ــن لكــن ســلوك اإلنســان يختل ــا يصــدر عــن الكائ  الســلوك كل م
ــة ــة الثقاف ــراد موضــح عالق ــف ســلوك األف ــف يختل ــي الســلوك وكي ــرة ف ــل المؤث ــح العوام  خــالل توضي

والتفكير في السلوك.
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11
الدرس 11: اّتخاذ القرار

قضّية للمناقشة:

1روان1طالبــه1فــي1الصــف1الثالــث1اإلعــدادي1ترغــب1فــي1أن1تختــار1الفــرع1األدبــي1فــي1الصــف1األّول1الثانوي– 
1لكــن1أهلهــا1يريدونهــا1أن1تدخــل1الفــرع1العلمــي:1وقعــت1روان1فــي1حيــره1مــن1أمرهــا1هــل1تحقق1رغبــة1أهلها
1أم1تصــّر1علــى1رأيهــا1وتدخــل1الفــرع1األدبــي؟1فــي1النهايــة1اســتطاعت1أن1تتخــذ1قــرارا1ًوتقنــع1أهلهــا1بوجهــة

نظرها1ودخلت1الفرع1األدبي.

1 ماذا1يعني1اتّخاّذ1القرار؟1وكيف1تتّخذ1قراراتك؟	

 اتخــاذ القــرار هــو أحــد عمليـّـات التفكيــر المرّكبــة والهادفــة إلــى اختيــار
 البديــل األفضــل واألكثــر مالئمــة لتحقيــق الهدف بما يتناســب مع خصائص

الموقف وتنوع البدائل.
إضاءة

أوالً: اتّخاذ القرار:

 تعتــرض اإلنســان الكثيــر مــن المواقــف التــي تحتــاج منــه اتّخــاذ
ــر ــاً تغيّ ــاً وصائب ــون قوي ــا يك ــرارات م ــذه الق ــن ه ــا، وم ــرار فيه  ق
 مجــرى حيــاة صاحبهــا وتكــون ســبباً لنجاحــات متواليــة، ومنهــا مــا

يكون ضعيفاً ال يحدث أي تغيير ملحوظ يتمناه متّخذ القرار.

أضع تعريفي الخاص لعمليِّة اتّخاذ القرار. أبحث
 وأقرر
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ثانيًا: خطوات اتّخاذ القرار:

ــرة، إن ــل كثي ــن بدائ ــار بي ــى االختي  يقــف الفــرد عاجــزاً عــن التكيّــف مــع بعــض المواقــف فيضطـّـر إل
عملية االختيار هذه تمر بعدة مراحل:

11 شعور الفرد بالموقف وحاجته الملّحة إلى اتّخاذ قرار فيه..
21 جمع المعلومات والحقائق عن الموقف وتفسيرها..
31 اختيار أفضل البدائل، من خالل التقييم والمفاضلة بينها..
41 اتّخاذ القرار دون تردّد بأنه القرار الصحيح والمناسب وتقييمه فيما بعد..

1 أصف1قرارا1ًاتخذته1موّضحا1ًالعقبات1التي1رافقته1والخطوات1التي1اتبعتها1التّخاذه.1وهل1أنا1راض1ٍعنه؟	

ثالثًا: العوامل المؤثّرة في اتّخاذ القرار:

العوامل المؤثرة
في اتخاذ القرار

العوامل الخارجّية
التي تؤثر على متخذ القرار 
كعادات المجنمع وتقاليده

العوامل النفسية
ميول الفرد وتطلعاته

توقيت اتخاذ القرار

المعلومات المتوفرة
عن الموقف لدى متخذ القرار

الهدف الذي يسعى
إليه متخذ القرق
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أّي العوامل أكثر تأثيراً في اتخاذ قراراتي؟ أعلّل رأيي.

أفكر 
وأشارك

رابعًا: أسباب الخطأ في اتّخاذ القرار:

11 الخلط بين المواقف األساسيّة وما يترتب عليه من مواقف ومشكالت فرعيّة..
21 ــي دراســة الموقــف. ــي ف ــي اتخــاذ القــرار، مــن دون أخــذ الوقــت الكاف ّــرّوي ف  التســّرع وعــدم الت

بكافة أبعاده.
31 النظر إلى الموقف من جانب واحد واستبعاد النظرة الشموليّة بإيجابياتها وسلبياتها..
41 االكتفاء بأول بديل متاح واتّخاذه قراراً..
51 الهروب من الموقف واللجوء إلى اتّخاذ الحلول المؤقتة.

 مــن تجربتــي الفرديـّـة، أوّضــح الســبب األكثــر تأثيــراً وراء اتخــاذي
قرارات خاطئة.

أفكر 
وأشارك

خامسًا: الثقة بالنفس ودورها في اتخاذ القرار:

 تقــوم الثقــة بالنفــس علــى أمريــن رئيســين وهمــا الكفــاءة الذاتيــة واحتــرام الــذات، أمــا الكفــاءة الذاتيــة
 فتتحقــق عنــد إتقــان الفــرد للمهــارات وتحقيــق األهــداف الخاّصــة بهــا، وأمــا احتــرام الــذات فهــو تمّكــن

الفرد من التعامل مع ما يواجهه في الحياة، وإدراكه أّن من حّقه أن يكون سعيداً كاآلخرين.

1 أقدم1مفهومي1الخاّص1للثقة1بالنفس.	
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سادسًا: عوامل اكتساب الثقة بالنفس:

عوامل اكتساب الثقة بالنفس

تحديد الهدف

التعامل مع

أتحاور مع زمالئي وأذكر عوامل أخرى تزيد من ثقتي بنفسي

أتحاور 
وأستنتج
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سابعًا: أسباب فقدان الثقة بالنفس :

أسباب فقدان الثقة بالنفس

الشعور بدونية

االنتقاد الجارح

واإلحباط

الخوف والقلق
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ثامنًا: دور الثقة بالنفس في اتخاذ القرارات:

 ثمــة خيــط رفيــع يفصــل بيــن الثقــة بالنفــس والتهــّور، وهنــاك الكثيــر مــن القــرارات التــي تحتــاج الســرعة
 والحــزم وتحّمــل المســؤوليّة وبعضهــا يحتــاج للدراســة والتأنـّـي، وكلّمــا كان الفــرد واثقــا بنفســه اســتطاع

أن يأخذ القرار الصحيح.

ــن الثقــة. ّــك ســتلهم اآلخري ــك ثقــة بنفســك فإن ــه: »إذا كان ل  يقــول غوت
ــن ــى م ــرار عل ــاذ الق ــي اتخ ــي ف ــي وقدرت ــي بنفس ــر ثقت ــف تؤث ــر كي  أفس

حولي«.
إضاءة

التقويم:
11 اختاُر اإلجابة الصحيحة:.

ليس من العوامل المؤثّرة في اتخاذ القرار:– 

الصدقالهدفالعوامل الخارجيّةتوقيت اتخاذ القرار

ليس من أسباب فقدان الثقة بالنفس:– 

الخوف والقلقالتفكير بسلبيّةالميول والهواياتاإلحباط

21 ضع كلمة صح أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة المغلوطة..
طموح الفرد وميوله له دور كبير في اتّخاذ القرار.– 

الشعور بوجود موقف يعتبر من معّوقات اتّخاذ القرار.– 

توقيت اتّخاذ القرار ليس له تأثير على اتخاذه.– 

االستفادة من األصدقاء اإليجابيين تساعد على الثقة بالنفس– 

31 أوّضح معنى المصطلحات التالية:.
 أ. اتّخاذ القرار.

 ب. الثقة بالنفس.

41 اذكر أمثلة عن أسباب فقدان الثقة بالنفس..
51 أبيّن دور الثقة بالنفس في اتّخاذ القرار..
61 لماذا تتخذ قرارات خاطئة؟.
71  يعتبــر اتخــاذ القــرار هاجــس لــدى أغلــب النــاس أعالــج ذلــك مــن خاللهــا خطــوات اتخــاذ القــرار.

والعوامل التي تؤثر في قراراتي مبيناً أهميتها وكيفية تصويبها
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بعض المصادر والمراجع التي تم االستفادة منها والرجوع إليها
11 دمشــق،. دار  الوســيط«،  العصــر1 فــي1 العربــي1 للفكــر1 جديــدة1 رؤيــة1 »مشــروع1 التيزينــي،1  طيــب 

.1٩٨1
11 والنشــر. للطباعــة  كيــوان  دار  األولــى«،  الفلســفة1 فــي1 بــاهلل1 المعتصــم1 إلــى1 »رســالة1  الكنــدي، 

والتوزيع، دمشق، تحقيق عقبة زيدان، ٢00٧.
11 الجزر، هنى، وآخرون، »المنطق1التقليدي«، جامعة دمشق، دمشق، ٢01٦ م..
21 الشــروق،. دار  محلولــة«،  وتماريــن1 نظريــة1 المعاصــر:1 الرمــزي1 »المنطــق1 نــادر،  أســعد   الجنابــي، 

عمان، ط1، ٢00٧.
31 طرابلــس،. للكتــاب،  العربيــة  الــدار  الفلســفة1اإلســالمية«،  فــي1 »مقدمــة1 عمــر محمــد،   الشــيباني، 

ليبيا، ط٣، 1٩٨٢.
41 العوا، عادل، »التجربة1الفلسفية«، مطبعة جامعة دمشق، دمشق، 1٩٦٣ م..
51 ط1،. بيــروت،  العربيــة،  النهضــة  دار  الرياضــي«،  المنطــق1 »أصــول1 ثابــت،  محمــد   الفنــدي، 

.1٩٧٢
61 دمشــق،. الثقافــة،  وزارة  صدقنــي،  جــورج  ترجمــة  الفلســفة«،  فــي1 »البرهــان1 بديــع،   الكســم، 

.1٩٩1
71 بيــروت،. والنشــر،  للطباعــة  الحمــراء  دار  »المقتــول«،  الســهروردي،  يوســف،   إبيــش، 

.1٩٩0
81 بدوي، عبد الرحمن، »مناهج1البحث1العلمي،1ط3«، وكالة المطبوعات، الكويت، 1٩٧٧..
91 والنشــر،. للدراســات  العربيــة  المؤسســة  الفلســفة«،  »موســوعة1 الرحمــن،  عبــد   بــدوي، 

بيروت، 1٩٨٤.
ط٢،.101 الكويــت،  المطبوعــات،  وكالــة  الفلســفة«،  إلــى1 جديــد1 »مدخــل1 الرحمــن،  عبــد   بــدوي، 

.1٩٧٩
بيــروت،.111 الطليعــة،  دار  طرابيشــي،  جــورج  ترجمــة  ج1«،  الفلســفة،1 »تاريــخ1 إميــل،   برهييــه، 

ط٢، 1٩٨٨. )ورد الجزء األول بعنوان الفلسفة اليونانية(
الفارابــي،.121 دار  أفالطــون«،  قبــل1 اليونانــي1 الفكــر1 اليونانــي،1 الفكــر1 »سلســلة1 حســين،   حــرب، 

بيروت، لبنان، 1٩٧٩.



200

حرب، حسين، »سلسلة1الفكر1اليوناني،1أفالطون«، دار الفارابي، بيروت، لبنان، 1٩٨0..131
ريــده،.141 أبــو  الهــادي  عبــد  محمــد  ترجمــة  اإلســالم«،  فــي1 الفلســفة1 »تاريــخ1 ج،  ت.  بــور،   دي 

الدار التونسية للنشر، د.ت،
زكريا، إبراهيم، »مشكلة1الحب«، مكتبة مصر، د.ت..151
زكريا، إبراهيم، »مشكلة1الفلسفة«، مكتبة مصر، د.ت..161
العــرب،.171 الكتــاب  اتحــاد  الفلســفي«،  التفكيــر1 أســاس1 عــن1 »الفحــص1 تيســير،  األرض،   شــيخ 

دمشق 1٩٩٣.
صليبا، جميل، »المعجم1الفلسفي،1ج11«، الشركة العالمية للكتاب، بدون تاريخ..181
للنشــر،.191 العربيــة  النهضــة  دار  العقليــة«،  والفلســفة1 »ديــكارت1 المنعــم،  عبــد  راويــة   عبــاس، 

بيروت، 1٩٩٦.
دار.201 ط1«،  والتطبيــق،1 النظريــة1 العلمــي1 البحــث1 وأســاليب1 »مناهــج1 وآخــرون،  عثمــان،   غنيــم، 

صفاء، عمان، ٢000.
المتحــدة.211 الــدار  يازجــي،  كمــال  ترجمــة  اإلســالمية«،  الفلســفة1 »تاريــخ1 ماجــد،   فخــري، 

للنشر، بيروت – لبنان، 1٩٧٤.
قاسم، محمد، »مناهج1البحث1العلمي،1ط11«، دار النهضة، بيروت ، 1٩٩٩ ..221
د..231 بيــروت،  القلــم،  دار  أمــون«،  رشــيد1 هــال1 مراجعــة1 اليونانيــة،1 الفلســفة1 »تاريــخ1 يوســف،   كــرم، 

ت.
كوليه، أوزفلد، »المدخل1إلى1الفلسفة،1ترجمة1أبو1العال1عفيفي«، القاهرة، ط٣، 1٩٥٥..241
الســهيل،.251 طــالل  ترجمــة  لبنــان،  بيــروت،  الفارابــي،  »ســقراط«،  ثيوكاريــس،   كيســيديس، 

.1٩٨٧
الســورية.261 العامــة  الهيئــة  أســعد،  »تاريــخ1العلــوم1ومنهجيتهــا«، ترجمــة وجيــه  إيمــري،   الكتــوش، 

للكتاب، دمشق، ٢011 م .
مبيضين، عقلة،1»منهج1البحث«، الجامعة األردنية، دار وائل، 1٩٩٩..271
لبنــان،.281 بيــروت،  الفارابــي،  الفلســفة«،  تاريــخ1 »موجــز1 الســوفييت،  األســاتذة  مــن   مجموعــة 

.1٩٨٩



201

ترجمــة.291 موســكو،  التقــدم،  دار  المختصــر«،  الفلســفي1 »المعجــم1 المؤلفيــن،  مــن   مجموعــة 
توفيق سلوم ، 1٩٨٦.

ط٧،.301 بيــروت،  الفارابــي،  اإلســالمية«،  العربيــة1 الفلســفة1 فــي1 الماديــة1 »النزعــات1 حســين،   مــروة، 
.1٩٧1

مغنية، محمد جواد، »مذاهب1فلسفية1ومصطلحات«، دار الجواد، بيروت..311
العامــة.321 الهيئــة  الثقافــة،  وزارة  والمســيحية«،  اليونانيــة1 الفلســفة1 فــي1 »الحــب1 أنطــون،1  مقدســي، 

السورية للكتاب، دمشق، ٢00٨.



202

الفصل الدراسي األول

الصفحةالموضوعاألسبوعالشهر

أيلول

1

لمحة عامة عن المنهاج٢

كيف تكتب موضوعاً فلسفياً

المعرفة٣

الشك الفلسفي

كيف أحلل نص فلسفي٤

مناقشة الموضوعات

تشرين أول

المنطق1

علم مناهج البحث

األبستمولوجيا٢

القيم وأنواعها

تحليل نص٣

مناقشة موضوعات

مصدر القيم٤

تحليل نص
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تشرين الثاني

1
أصل األشياء عند فالسفة اليونان في

المرحلة األولى

مذاكرة الفصل األول

مناقشة مواضيع٢

تحديد العلل عند فالسفة اليونان في
المرحلة الثانية

٣
الحكمة العملية عند فالسفة اليونان في

المرحلة الثالثة

تحليل نص ) (

مدرستا اإلسكندرية وأنطاكيا٤

كانون األول

حركة الترجمة عند السريان

مناقشة مشاريع البحث في وحدة الفلسفة1

الكندي

الفيلسوف مثقف عصره الفارابي أنموذجا٢

تحليل نص

ابن سينا٣

الحكمة األخالقية عند مسكويه

فلسفة المحبة عند السهروردي٤

تحليل نص )يحيى بن عدي(
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كانون الثاني

مراجعة امتحان1

مراجعة امتحان

امتحان٢

امتحان

عطلة٣

عطلة انتصافية

ابن باجة٤
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الفصل الدراسي الثاني

الصفحةالموضوعاألسبوعالشهر

شباط

القصة الفلسفية ابن طفيل أنموذجا1

ابن رشد

فلسفة ابن خلدون التربوية٢

تحليل نص

التنشئة االجتماعية ووسائطها٣

تحليل نص المجتمع والتنشئة

دور المراهق في المجتمع٤

المشكالت االجتماعية

أذار

التكيف الالتكيف في المجتمع1

مناقشة موضوعات

الشباب والمجتمع٢

العولمة

تحليل نص )تأثيرات العولمة(٣

العلم ومستقبل اإلنسان

مناقشة مشاريع بحث وحدة علم االجتماع٤

مذاكرة )فصلية تحريرية(
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نيسان

طرائق البحث في علم النفس1

أدوات البحث في علم النفس

تحليل نص٢

الحاجات والدوافع األساسية لدى اإلنسان

التعلم٣

الشخصية وعوامل تكونها

تحليل نص٤

الصحة النفسية

اضطرابات الشخصية٥

السلوك وأنماط التفكير

أيار

اتخاذ القرار1

مناقشة مشاريع بحث علم النفس

مراجعة امتحان٢

امتحانات

امتحانات٣
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فهرس الفالسفة واألعالم

أحمد1أمين

أحمــد أميــن إبراهيــم الطبــاخ: 1٨٨٦ - 1٩٥٤ م، أديــب ومفكــر ومــؤرخ 
ــه:  ــن مؤلفات ــى الوســطية، م ــم عل ــار فكــري قائ ــب مصــري صاحــب تي وكات

ضحــى اإلســالم.

آينشتاين
ألبــرت أينشــتاين 1٨٧٩ - 1٩٥٥ م، عالــم فيزيــاء ألمانــي المولد سويســري 

وأمريكــي الجنســية، واضــع النظرية النســبية الخاصــة والعامة.

أبراهام1ماسلو
تــدرج  فــي  بنظريتــه  اشــتهر  أمريكــي،  نفــس  عالــم   ،  1٩٧0-1٩0٨

والشــخصية. الدافعيــة  مؤلفاتــه  أبــرز  الحاجــات، 

السفسطائية
مذهــب فكــري نشــأ فــي اليونــان إبــان القــرن الخامــس وبدايــة القــرن 

الســادس ق.م فــي بــالد اإلغريــق، برعــوا فــي الجــدل والمنطــق.

انكسمندريس
ــان قبــل ســقراط، حــاول شــرح وتفهــم مختلــف  مــن أوائــل الفالســفة اليون

ــأن الالنهائــي هــو أصــل األشــياء. جوانــب الكــون، وأقــر ب

أناكسيمنس

ــة،  ــل المدرســة األيوني ــروف يمث أناكســيمنس الملطــي، آخــر فيلســوف مع
ــرى أن أصــل الوجــود  ــه، كان ي ــه بعــد موت ــي منصب خلــف أنكســيمندريس ف

هــو الهــواء.

العيالميين

 كانــوا يؤلفــون الغالبيــة الواضحــة مــن ســكان إقليــم عيــالم منــذ نحــو
٢٦00 ف.م، ومــن الصعــب إيجــاد عالقــة بينهــم وبيــن األقــوام اإليرانيــة 

كالميديــون والفــرس ألنهــم ســبقوهم بكثيــر.

إيغور1كون
 1٩٢٨-٢011 م، فيلســوف روســي، مــن أبرز مؤلفاتــه البحث عن الذات،

معجم علم األخالق.

اسبينوزا
بــاروخ اســبينوزا 1٦٣٢ - 1٦٧٧ م، فيلســوف هولنــدي مــن أهــم فالســفة 

القــرن ال 1٧، أبــرز مؤلفاتــه كتــاب األخــالق
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ابن1رشد

ــن  ــع ع ــر، داف ــارح األكب ــب بالّش ــام 11٢٦ م لق ــد ع ــل ول ــوف العق فيلس
الفلســفة، مــن كتبــه: )تهافــت التهافــت( و)فصــل المقــال فيمــا بيــن الحكمــة 

ــن االتصــال( والشــريعة م

أرنست1رينان

)1٨٢٣ - 1٨٩٢(، مــؤرخ وكاتــب فرنســي اشــتهر بترجمتــه ليســوع التــي 
ــا وإلــى التمييــز بيــن  ــا علميً دعــا فيهــا إلــى نقــد المصــادر الدينيــة نقــًدا تاريخيً
العناصــر التاريخيــة والعناصــر األســطورية الموجــودة فــي الكتــاب المقــدس، 
ــق اســمه  ــة وأطل ــة القومي ــة العلماني ــًزا مــن رمــوز فرنســا الجمهوري ــح رم أصب

علــى كثيــر مــن المــدارس والمبانــي العموميــة.

االسكندر1األكبر

)٣٣٦ – ٣٢٣ ق.م( المعــروف بأســماء عديــدة أخــرى منهــا اإلســكندر 
المقدونــي، واإلســكندر ذو القرنيــن هــو أحــد ملــوك مقدونيــا اإلغريــق، ومــن 
أشــهر القــادة العســكريين والفاتحيــن عبــر التاريــخ، وتتلمــذ على يد الفيلســوف 
ــم  ــا العال ــي عرفه ــات الت ــر وأعظــم اإلمبراطوري أرســطو، وأســس إحــدى أكب

القديــم يُعــد أحــد أنجــح القــادة العســكريين فــي مســيرتهم.

حنين1بن1اسحق

هــو أبــو يزيــد بــن اســحق العبــادي، توفــي ســنة ٨٧٢ م، مــن أعظــم النقلــة 
ــم  ــا وتعل ــة وآدابه ــم اليوناني ــن الســريان، تعل ــن المترجمي ــم شــهرة، م وأكثره

ــة وحــذق الفارســية والســريانية. العربي

ابن1سينا

ــب بفيلســوف الشــرق  ــام ٩٨0 م لق ــد ع ــس ول ــيخ الّرئي ــب الّش ــو الطّبي ه
العظيــم ألنــه أســتخدم أكثــر مــن منهــج فلســفي لــه كتــاب: )اإلشــارات 

بالطّــب( والتنبيهــات والقانــون 

أبيقور
ــفية  ــة فلس ــس لمدرس ــم، أس ــي قدي ــوف يونان ٣٤0 ق.م- ٢٧0 ق.م فيلس

ــة. ســميت بالمدرســة األبيقوري

ابن1مسكويه
ــب  ــدة كت ــه ع ــام ٩٣0 م ل ــد ع ــى الخــازن ول ــو عل ــوب أب ــن يعق ــد ب أحم

أشــهرها: )تهذيــب األخــالق وتطهيــر األعــراق(
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أندرونيقوس1الروديسي

)القــرن األول قبــل الميــالد( هــو فيلســوف يونانــي مشــائي ، مــن أهــل 
رودس، يقــال أنــه أعــاد نشــر وترتيــب بعــض مؤلفــات أرســطو فــي رومــا نحــو 

ســنة ٦0 ق م.

أندريه1الالند

)1٨٧٦-1٩٦٣( فيلســوف فرنســي، صــار أســتاذاً مســاعداً فــي الفلســفة 
بالســوربون، ثــم عمــل أســتاذاً بالجامعــة المصريــة. تخــرج علــى يديــه الفــوج 
 األول مــن طــالب قســم الفلســفة. أَلــف »المعجــم الفلســفي« المعــروف بمعجم
ريَّة  الالنــد، وكتــاب نظريـَّـات فــي االســتقراء والتَّجريــب وكتــاب األَوهــام التَّطُوّ

وغيرها.

أرسطو

نيقوماخــوس(،  إلــى  )األخــالق  كتــاب  صاحــب  األّول  بالمعلّــم  لقــب 
ومؤســس المنطــق الصــوري، صنــف الفلســفة إلــى فلســفة نظريــة واإللهيــات 

ــة. ــفة عملي وفلس

أفالطون

ــد مــن  ــة والعدي ــاب الجمهوري ــل وكت ــة المث ــذ ســقراط وصاحــب نظري تلمي
الحــوارات قــّدم تصنيفــاً للقيــم وجعلهــا فــي عالــم المثــل وأبعدهــا عــن العالــم 
المحســوس عالــم األشــباح ليحافــظ علــى ثباتهــا وهــي: )الخيــر الحــّق الجمال( 

الفضائــل لديــه )الشــجاعة والعدالــة والحكمــة(.

أفلوطين
٢0٥ - ٢٧0 م، فيلســوف يونانــي يعــد أبــرز ممثلــي األفالطونيــة المحدثــة، 

مــن مؤلفاته التاســوعات.

ابن1الهيثم

 )٣٥٤ هـ/ ٩٦٥ م- ٤٣0 هـ/ 10٤0 م( عالم موسوعي مسلم قدم إسهامات
كبيــرة فــي الرياضيــات والبصريــات والفيزيــاء وعلــم الفلــك والهندســة وطــب 
 العيــون والفلســفة العلميــة واإلدراك البصــري والعلــوم بصفة عامــة بتجاربه التي
أجراهــا مســتخدًما المنهــج العلمــي، ولــه العديــد مــن المكتشــفات العلميــة و 

المؤلفــات مثــل: كتــب المناظــر، الفيزيــاء الفلكيــة.
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الكندي

فيلســوف العــرب ولــد عــام ٨01 م، أّول مــن نقــل الفكــر العربــي اإلســالمي 
مــن علــم الــكالم إلــى الفلســفة، مــن أصــل عربــي ومــن قبيلــة كنــدة، له: )رســالة 

فــي حــدود األشــياء ورســومها( وهــي أشــبه مــا تكــون معجمــاً فلســفياً.

القديس1جيروم

ــيره  ــي تفس ــرب ف ــاء الغ ــم آب ــن أعظ ــوس م ــمه ايرونيم ٣٤٢-٤٢0 م، اس
للكتــاب المقــدس، لــه تــراث عظيــم فــي محاربــة الهرطقــة، لــه كتــاب تاريخــي 

اســماه مشــاهير الرجــال.

الفارابي
أبــو نصــر محمــد بــن محمــد بــن طرخــان، ولــد فــي فــاراب ٨٧٤ م وتوفــي 
عــام ٩٥0 م، فيلســوف مســلم مــن أشــهر مؤلفاتــه: آراء أهــل المدينــة الفاضلــة.

الرواقية
مذهــب فلســفي، يعــد واحــدا مــن الفلســفات فــي الحضــارة الهلنســتية، 

أسســه الفيلســوف اليونانــي زينــون.

أرخميدس

عالــم طبيعــة ورياضيــات وفيزيائــي ومهنــدس ومختــرع وعالــم فلــك يونانــي، 
ــي العصــور القديمــة الكالســيكية، وأحــد أهــم  ــار العلمــاء ف ــر كأحــد كب يعتب
مفّكــري العصــر القديــم، و مــن أعظــم العلمــاء فــي جميــع العصــور، يعــود لــه 
ــك محــركات الحصــار  ــي ذل ــا ف ــم اآلالت المبتكــرة، بم ــي تصمي الفضــل ف

ومضخــة المســمار التــي تحمــل اســمه.

السهروردي

ــش الســهروردي، ويلقــب  ــن حب ــى ب ــوح يحي ــو الفت 11٥٥-11٩1 م، أب
بشــهاب الديــن، فيلســوف إشــراقي وعالــم لغــة وديــن، مــن مؤلفاتــه: حكمــة 

ــور. ــاكل الن اإلشــراق- هي

ابن1خلدون

عبــد الرحمــن بــن محمــد، ابــن خلــدون أبــو زيــد، )1٣٣٢ - 1٤0٦ م(، 
ــوق قضــاء  ــده الســلطان برق ــث قل ــى مصــر حي ــل إل ــم انتق ــس ث ــي تون ــد ف ول
ــه مــن أهــم المصــادر للفكــر العالمــي مــن أشــهرها  ــة. كانــت مصنفات المالكي
ــم  ــَس عل ــدون مؤس ــُن َخل ــر اب ــر، ويعتب ــدأ والخب ــوان المبت ــر ودي ــاب العب كت

ــخ. ــاء التاري ــن علم ــث وم االجتمــاع الحدي
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ابن1باجة

10٨0-11٣٨ م أبــو بكــر محمــد بــن يحيــى بــن الصائــغ بــن باجــة 
التجيبــي، مــن أبــرز الفالســفة المســلمين، اهتــم بالطــب والرياضيــات والفلــك، 

ــر المتوحــد ــه: تدبي مــن مؤلفات

ابن1طفيل
1110-11٨٥ م، فيلســوف وعالــم وطبيــب عربــي مســلم، اهتــم بالفلســفة 

واألدب والطــب والرياضيــات، أبــرز مؤلفاتــه حــي بــن يقظــان.

آلفين1توفلر

)1٩٢٨ - ٢01٦(، كاتــب ومفكــر أمريكــي وعالــم فــي مجــال دراســات 
المســتقبل، تــم ترجمــة كتبــه إلــى عــدة لغــات عالميــة، كان توفلــر فــي أعمالــه 
والتطــور  الشــركات  وثــورة  االتصــاالت  وثــورة  الرقميــة  الثــورة  يناقــش 
التكنولوجــي. و ركــز فــي كتاباتــه المبكــرة علــى التكنولوجيــا وتأثيرهــا علــى 

ــة- صدمــة المســتقبل. ــه: الموجــة الثالث ــاس، ومــن مؤلفات الن

ألبير1كامو

وروائــي  مســرحي  وكاتــب  وجــودي  فيلســوف   )1٩٦0  -  1٩1٣(
فرنســي- جزائــري , ولــد فــي قريــة بالجزائــر، مــن أب فرنســي وأم أســبانية، 
تمكــن مــن إنهــاء دراســته الثانويــة ثــم تعلــم بجامعــة الجزائــر مــن خــالل المنــح 
الدراســية وذلــك لتفوقــه ونبوغــه حتــى تخــرج مــن قســم الفلســفة بكليــة 
اآلداب، وانخــرط فــي المقاومــة الفرنســية أثنــاء االحتــالل األلمانــي، وأصــدر 
ــا  ــن هم ــم فكرتي ــدور فلســفته حــول أه ــاح، ت ــة الكف ــي صحيف ــه ف ــع رفاق م
العبــث والتمــرد، مــن أهــم مؤلفاتــه: الســقوط ، الغريــب و الطاعــون واإلنســان 

المتمــرد.

اقليدس

ــي  ــب بأب ــي لق ــات يونان ــم رياضي ــام ٣00 ق.م، عال ــد ع ــكندري، ول االس
الهندســة، اشــتهر بكتابــه العناصــر، وهــو أكثــر الكتــب تأثيــرا فــي تاريــخ 

الرياضيــات.

برتدراندرسل
ــد عــام 1٨٧٢ م، حاصــل  فيلســوف منطقــي وناقــد اجتماعــي بريطانــي ول

ــادئ الرياضيــات(. ــه: )مب ــزة نوبــل ، 1٩٥0 مــن أعمال علــى جائ

تودوروف

تزفيتــان تــودوروف، 1٩٣٩ - ٢01٧ م، فيلســوف فرنســي بلغــاري، كتب 
فــي النظريــة األدبيــة وتاريــخ الفكــر ونظريــة الثقافــة، مــن مؤلفاتــه: مدخــل إلــى 

العجائبي. األدب 
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جورج1بول

)1٨1٥ – 1٨٦٤( هــو عالــم رياضيــات بريطانــي ابتكــر نوعــا مــن الجبــر 
 يتيــح التعامــل مــع األرقــام والحروف واألشــياء والعبــارات والفرضيــات كما لو
كانت أرقاما بحتة؛ وقدم للبشــرية الجبر المنطقي المســتخدم في الحواســيب، 
أســس الجبــر المنطقــي الــذي يعــد لبنــة هامــة فــي تصميــم العمليــات المنطقيــة 

للحاســوب الحديــث، مــن مؤلفاتــه: »التحقيــق في قوانيــن الفكر«.

جون1ووك
مطور برمجيات ومهندس أمريكي ولد عام 1٩٤٩ م.

بيانو
رجوســيبي بيانــو، 1٨٥٨ - 1٩٣٢ م، عالــم رياضيــات وفيلســوف وأســتاذ 

جامعــي إيطالــي، تنســب إليــه مبرهنــة وجــود عرفــت باســمه.

براتاغوراس
زعيــم الفكــر السفســطائي فــي القــرن الخامــس قبــل الميــالد، كان يعتقــد أن 

اإلنســان مقيــاس كل شــيء.

بيرون
فيلســوف يونانــي توفــي عــام ٢٧٥ ق.م يعتبــر مؤســس مذهــب الشــك الــذي 

نســب إليه.

بوانكاريه

جوليس هنري بوانكاريه )1٨٥٤ - 1٩1٢ م(، أحد أمهر العلماء الفرنسيين 
فــي مجــال الرياضيــات والفيزيــاء النظريــة كمــا كان مــن فالســفة العلــوم. عــادة 
 مــا يوصــف بوانكاريــه بأنــه آخــر العلمــاء الشــموليين ، لــه إســهامات أساســية
فــي مجــال الرياضيــات التطبيقيــة والبحتــة، والرياضيــات الفيزيائيــة، وميكانيــك 

األجــرام الســماوية. وعـُـرف بأنــه مــن قــدم للنظريــة النســبية العامــة الحديثــة.

روبير1بالنشي

)1٨٩٨ - 1٩٧٥ م( رياضــي، وابســتيمولوجي فرنســي. تــدور معظــم 
ــا االكســيوماتيك أو  ــن بينه ــات، م ــه حــول المنطــق، وفلســفة الرياضي مؤلفات

ــة. ــن االجتماعي ــي و القواني ــتقراء العلم االس

بول1فيرابند
1٩٢٤-1٩٩٤ م، فيلســوف مهتــم بمجــال العلــوم، نمســاوي األصــل 

ــج. ــد المنه ــه ض ــن مؤلفات ــرح، م ــك والمس ــاء والفل درس الفيزي
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بطليموس
ــرة  ــب فك ــام ٨٧ م صاح ــد ع ــي ول ــك يونان ــم فل ــي وعال ــي وجغراف رياض

األرض مركــز الكــون

بياجيه
1٨٩٦-1٩٨0 م، عالــم نفــس وفيلســوف سويســري يعــد رائــد المدرســة 

البنائيــة فــي علــم النفــس، مــن مؤلفاتــه: الحكــم واالســتدالل عنــد الطفــل.

غاستون1باشالر

)1٨٨٤ – 1٩٦٢( واحــداً مــن أهــم الفالســفة الفرنســيين، وهنــاك مــن 
يقــول أنــه أعظــم فيلســوف ظاهــري فقــد كــّرس جــزءاً كبيــراً مــن حياتــه وعملــه 
لفلســفة العلــوم واالبســتومولوجيا حيــث تمثــل مفاهيمــه فــي العقبــة المعرفيــة 
ــي ، مســاهمات ال  ــخ التراجع ــة والتاري ــة المعرفي ــة والجدلي ــة المعرفي والقطيع

يمكــن تجاوزهــا مــن كتبــه : العقــل العلمــي الجديــد والعقالنيــة والتطبيقيــة.

غوبلو
1٨٥٨-1٩٣٥ م، فيلســوف ومنطقــي فرنســي، حلــل الفكــر الرياضــي 

ــة. ــوم التجريبي ــى العل ــدس عل ــة اقلي ــق هندس وطب

غودارد

ــه الفضــل  )1٨٨٢ - 1٩٤٥( بروفيســور و فيزيائــي ومختــرع أمريكــي، ل
ــت رحــالت  ــرت جعل ــود الســائل وأعمــال روب ــاء أول صــاروخ بالوق ــي بن ف
الفضــاء ممكنــه، كمــا نجــح بإضافــة التحكــم فــي الثــالث محــاور، وتوجيــه 
الدفــع فــي الصواريــخ، ممــا جعــل مــن الســهولة التحكــم بكفائــه بالصواريــخ 

خــالل تحليقهــا.

تورشيللي

)1٦0٨-٢٥ 1٦٤٧( فيزيائــي ورياضياتــي إيطالــي، لــه تجــارب علميــة 
ــي  ــط الجــوي( الزئبق ــاس الضغ ــر )مقي ــه البارومت ــا اختراع ــل أعظمه ــة لع قيم

ــط الجــوي. ــاس الضغ ــث أمكــن قي ــنة 1٦٤٣ م حي س

ثورندايك
1٨٧٤-1٩٤٩ م، عالــم نفــس أمريكــي، لــه نظريــات مهمــة جــدا فــي 

ــوي. ــس الترب ــم النف ــه: عل ــن مؤلفات ــم م التعل

ثابت1بن1قره
٢٢1 هـــ - ٢٨٨ هـــ، عالــم عربي مســلم اشــتهر بعمله بالفلــك والرياضيات 

والموســيقى، لــه كتــاب فــي األعــداد المتحابة.
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جابر1بن1حيان

)٧٢1 م- ٨1٥ م( ولــد فــي الكوفــة، عالــم مســلم عربــي بــرع فــي علــوم 
ــة،  ــادن والفلســفة والطــب والصيدل ــم المع ــك والهندســة وعل ــاء والفل الكيمي
ــخ. مــن  ــي التاري ــا ف ــاء عمليً ــان أول مــن اســتخدم الكيمي ــن حي ــر ب ويعــد جاب

ــاب الســبعين. ــدوق الحكمــة- كت ــاء- صن ــه: أســرار الكيمي مؤلفات

جون1لوك
فيلســوف تجريبــي إنكليــزي أحــد مؤّسســي العقــد االجتماعــي، فّضــل 

الدســتوري. الملكــي  الحكــم 

جوزيف1بتلر
ــن المملكــة المتحــدة،  ــس وفيلســوف و بيولوجــي م 1٦٩٢-1٧٥٢م، ق
ــه فــي كتــاب واحــد باســم األعمــال الكاملــة لجوزيــف بتلــر. جمعــت أعمال

جان1فال

فيلســوف فرنســي صنــف الفلســفة المعاصــرة إلــى فلســفة تحليليــة وفلســفة 
ــارتر،  ــى س ــكارت إل ــن دي ــية م ــفة الفرنس ــه: الفلس ــرز مؤلفات ــن أب ــة، وم قاري

ــق الفيلســوف. وطري

جولييت1برينداك

ــات  ــرات الشــبان، أنشــأت فــي عمــر ال 1٦ موقعــا للفتي ــرز المليوني مــن أب
علــى شــبكة اإلنترنــت، وصلــت قيمتــه إلــى ٣0 مليــون دوالر، وهــي رســامة 

ــور. كاريكات

ريمان

عالــم  هــو  م(   1٨٦٦ م-   1٨٢٦( ريمــان  برنــارد  فريدريــك  جــورج 
ــه فــي الرياضيــات مهمــة جــداً حيــث يعتبــر  رياضيــات ألمانــي، كانــت أعمال
مؤســس نظريــة الــدوال والهندســة الريمانيــة التــي مهــدت الطريــق ألينشــتاين 
ليضــع النظريــة النســبية العامــة، كمــا تعتبــر دراســاته حــول األعــداد األوليــة مــن 
أهــم إنجازاتــه. كمــا أن فرضيتــه المعروفــة بفرضيــة ريمــان فــي مجــال نظريــة 

األعــداد لــم تحــل بعــد.

ريمون1بوالن
فيلســوف فرنســي، أســتاذ فــي جامعــة الســوربون فــي باريــس، مــن مؤلفاتــه 

األخــالق والسياســة.

زينون1الرواقي

٣٣٤ ق.م - ٢٦٣ ق.م، فيلســوف فينيقــي مــن مواليــد كيتيــوم فــي قبــرص، 
علــم تالميــذه فــي رواق فيميــت فلســفاه بالرواقيــة، مــن أعمالــه: الجمهوريــة، 

الحيــاة وفقــا للطبيعــة.
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دارون

طبيب وعالم طبيعي إنكليزي ولد عام 1٨0٩ م صاحب نظرية النشوء

واالرتقاء له كتاب: )أصل األنواع(.

ديمقريطس
فيلســوف يونانــي، كان أحــد الفالســفة المؤثريــن فــي عصــر مــا قبــل ســقراط، 

كان تلميــذا ليوكيبــوس الــذي صــاغ النظريــة الذريــة للكون.

ديكارت

فيلســوف ورياضــي ولــد عــام 1٥٩٦ م، لّقــب )بأبــي الفلســفة الحديثــة( ألّن 
فلســفته كانــت عالمــة فارقــة بيــن فلســفة القــرون الوســطى والفلســفة الحديثــة 
ــه  ــكار لدي ــى، واألف ــفة األول ــالت الفلس ــج وتأمّ ــي المنه ــال ف ــاب مق ــه كت ل
فطريــة، وضــع أربــع قواعــد علــى العقــل اتباعهــا وهــي: 1. البداهــة والوضــوح 

٢. التحليــل ٣. التركيــب ٤. اإلحصــاء.

ديفيد1هيوم
1٧11 - 1٧٧٦ م، فيلســوف واقتصــادي ومــؤرخ اســكتلندي وشــخصية 

مهمــة فــي الفلســفة الغربيــة، مــن مؤلفاتــه رســالة فــي الطبيعــة البشــرية.

دانتي
1٢٦٥ - 1٣٢1 م، شــاعر ايطالــي مــن فلورنســا، أعظــم؟ أعماله الكوميديا 

االلهية.

دي1بور
1٩٢٨ - 1٩٩٤ م، مــن أشــهر الكتــاب الفرنســيين، مــن مؤلفاتــه: الفكــر 

الفلســفي فــي اإلســالم.

اميل1دوركهايم
ــاع فرنســي، أحــد مؤسســي  ــم اجتم 1٨٥٨ - 1٩1٧ م، فيلســوف وعال

ــه: فــي تقســيم العمــل االجتماعــي. ــم االجتمــاع الحديــث، مــن أعمال عل

دنيس1غابور

الهندســة  مجــال  فــي  مجــري،  بريطانــي  مهنــدس  1٩00-1٩٧٩م، 
الكهربيــة وهــو مختــرع معــروف باختراعــه التصويــر ثالثــي اإلبعــاد ، حصــل 

علــى جائــزة نوبــل للفيزيــاء ســنة 1٩٧1 م.

كارل1مانهايم

)1٨٩٣ - 1٩٤٧( عالــم اجتمــاع يهــودي، مجــري األصــل مــن مؤسســي 
علــم االجتمــاع الكالســيكي ويعــد مؤســس علــم اجتمــاع المعرفــة، ويــرى أن 
الهــدف الخــاص لعلــم اجتمــاع المعرفــة هــو تحليــل العالقــات بيــن التمثيــالت 

العامــة للواقــع وخلفيتهــا المكونــة مــن الظــروف التاريخيــة واالجتماعيــة.
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ستيفن1هوكينغ
1٩٤٢ - ٢01٨ م، مــن أبــرز علمــاء الفيزيــاء النظريــة وعلــم الكــون علــى 

مســتوى العالــم، لــه أبحــاث نظريــة فــي علــم الكــون والثقــوب الســوداء.

سابور1األول

٢1٥ - ٢٧0 م، كان ملــكا ساســانيا فــي إيــران، حــارب الرومــان أكثــر مــن 
ــان أســره فــي إحداهــا وبقــي فــي األســر حتــى  مــرة، لكــن اإلمبراطــور فاليري

مــات.

ستيفان1ماالرميه

)1٨٤٢ - 1٨٩٨ م( شــاعر فرنســي، ُولــد فــي باريــس ويعــد واحــًدا مــن 
ــت،  ــرور الوق ــع م ــذ. وم ــل النواف ــد الشــعرية مث ــض القصائ ــا، نظــم بع رواده
ــه االكتئــاب فعــزم  ــة التدريــس مــا هــي إال وظيفــة تجلــب ل تيقــن مــن إن مهن

االبتعــاد عنهــا.

سقراط

فيلســوف يونانــي يعــّد مــن أهــم الّشــخصيات فــي تاريــخ الفلســفة، يمضــي 
وقتــه مــع النـّـاس يعلّمهــم القيــم األخالقيــة ولــد ٣٩٩ ق. م، كان يتظاهــر بعــدم 
المعرفــة ويجبــر النــاس علــى التفكيــر للوصــول للحقيقــة عــن طريــق البحــث 

العقلــي والتفكيــر الذاتــي.

سارتر

ــة  ــى حرك ــم إل ــي ، انض ــب فرنس ــلوف وكات )1٩0٥ م - 1٩٨0 م( فيس
المقاومــة المســماة (الجبهــة القوميــة) وأســس التجمــع الديمقراطــي الثــوري، 
وســاند الحــزب الشــيوعي، وكان لــه مواقــف سياســية احتــج فيهــا علــى 
الحــروب علــى الجزائــر والهنــد الصينيــة ...، منــح جائــزة نوبــل عــام 1٩٦٤ م 
ولكنــه رفضهــا، وتوقــف إنتاجــه التأليفــي بعــد ســنة 1٩٦٨ م بعــد أن ســاءت 

ــاب. ــان، الوجــود والعــدم، الذب ــه: الغثي ــه. مــن مؤلفات صحت

شرودنجر

معــروف  نمســاوي  فيزيائــي  م(   1٩٦1  -  1٨٨٧( شــرودنجر  إرفيــن 
ــاز  ــي ح ــرودنجر والت ــة ش ــم وخصوصــا معادل ــكا الك ــي ميكاني ــهاماته ف بإس
عبرهــا علــى جائــزة نوبــل فــي الفيزيــاء عــام 1٩٣٣ م، وأشــهر أعمالــه تتعلــق 
ــي ذرة  ــة ف ــرون الكمومي ــادالت تســتطيع وصــف حــاالت اإللكت بصياغــة مع

ــم. ــكا الك ــمى ميكاني ــن، وتس هيدروجي

طاليس
مؤّسس المدرسة الملطية ولد ٥٤٧ ق م، قال: بأّن أصل الوجود ماء.
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عادل1العوا

ّــر  ــن فــي مجــال األخــالق، أث فيلســوف ســوري معاصــر مــن أهــم المفّكري
فــي متعلّمــي الفلســفة بشــكل كبيــر، لــه الكثيــر مــن الكتــب منهــا: )العمــدة فــي 

فلســفة القيــم . والتجربــة الفلســفية(.

عمر1بن1عبد1العزيز

ــن ،  ــاء األمويي ــن الخلف ــو ثام )٦1 هـــ\ ٦٨1 م - 101 هـــ\ ٧٢0 م(، ه
ــع  ــم وبمجتم ــر به ــه فتأث ــد أخوال ــا عن ــورة، ونشــأ فيه ــة المن ــي المدين ــد ف ول
الصحابــة فــي المدينــة، وكان شــديد اإلقبــال علــى طلــب العلــم. ولـّـه الخليفــة 
الوليــد بــن عبــد الملــك علــى إمــارة المدينــة المنــورة، ثــم عُــزل عنهــا وانتقــل 
إلــى دمشــق. فلمــا تولــى ســليمان بــن عبــد الملــك الخالفــة قّربــه وجعلــه وزيــراً 
ومستشــاراً لــه، ثــم جعلــه ولــي عهــده، فلمــا مــات ســليمان ســنة ٩٩ هـــ تولــى 

عمــر الخالفــة.

عبد1الكريم1الياف

)1٩1٩ م- ٢00٨ م( ولــد فــي ســوريا فــي مدينــة حمــص، كان مــن أشــد 
ــة  ــوم الرياضي ــق والعل ــي دمش ــب ف ــة، درس الط ــة العربي ــن اللغ ــن ع المدافعي
والطبيعيــة فــي فرنســا وحصــل علــى إجــازة فــي اآلداب ودكتــوراه فــي الفلســفة 
وعلــم النفــس وعلــم االجتمــاع واألخــالق، حصــل علــى وســام االســتحقاق 
الســوري مــن الدرجــة الممتــازة ، مــن مؤلفاتــه: تمهيــد فــي علــم االجتمــاع، 

وفــي علــم الســكان، والفيزيــاء الحديثــة والفلســفة وغيرهــا.

غاليلو
عالم فلك وفيلسوف وفيزيائي إنكليزي ولد عام 1٥٦٤ م.

غابرييل1تارد

)1٨٤٣، 1٩0٤( ولــد فــي باريــس، عالــم اجتمــاع فرنســي ، وضــع علــم 
االجتمــاع علــى أســاس تفاعــالت نفســية صغيــرة بيــن األفــراد )كثيــًرا كمــا لــو 
كانــت الكيميــاء( ، والقــوى األساســية التــي يجــري التقليــد واالبتــكار بحــث 

فــي وعلــم الجريمــة ، وعلــم النفــس االجتماعــي.

فرويد
ــاب: ) تفســير  ــه كت ــام 1٨٥٦ م، ل ــد ع ــب وســيكولوجي نمســاوي ول طبي

ــل النفســي(. األحــالم والتحلي

فرانسيس1بيكون

1٥٦1-1٦٢٦ م، فيلســوف ورجــل دولــة وكاتــب إنكليــزي معــروف 
بقيادتــه للثــورة العلميــة عــن طريــق فلســفاه الجديــدة القائمــة علــى المالحظــة 

ــب. والتجري



218

فريدريك1إنجلز

1٨٢0 - 1٨٩٥ م، فيلســوف وكاتــب ومنظــر سياســي ألمانــي، أســس 
الماركســية الــى جانــب كارل ماركــس، مــن مؤلفاتــه: ظــروف الطبقــة العاملــة 

فــي إنجلتــرا.

فولتير
فيلسوف وروائي فرنسي من رواد عصر التنوير ولد عام 1٧٢٩ م.

فروم

ــد فــي  ــد، ول ــي المول )1٩00 م/ 1٩٨0 م( محلــل نفســي اجتماعــي ألمان
ــد  ــي معه ــات المتحــدة ليحاضــر ف ــى الوالي ــا إل ــورت، وذهــب بعده فرانكف
التحليــل النفســي فــي شــيكاغو، وأصبــح مواطنــاً أمريكيــاً عــام 1٩٤0 م، وتقلّد 
مناصــب مختلفــة فــي معاهــد التحليــل النفســي فــي الواليــات المتحــدة ودّرس 
ــب،  ــن الح ــه: ف ــن مؤلفات ــيك. م ــدة والمكس ــات المتح ــات الوالي ــي جامع ف

قلــب الرجــل، المجتمــع العاقــل.

قسطا1بن1لوقا
فيلســوف رياضــي مســيحي رومــي األصــل، ولــد فــي بعلبــك فنســب اليهــا، 

ترجــم كثيــراً مــن الكتــب اليونانيــة، ولــه تصانيــف كثيــرة أيضــاً.

كبلر
1٥٧1 - 1٦٣0 م، عالــم رياضيــات وفلكــي وفيزيائــي ألمانــي، أول مــن 
وضــع قوانيــن تصــف حركــة الكواكــب بعــد اعتمــاده الــدوران حول الشــمس.

كارل1بوبر

1٩0٢-1٩٩٤ م، فيلســوف نمســاوي متخصــص فــي فلســفة العلــوم، أحد 
ــه  ــي القــرن العشــرين، مــن مؤلفات ــم ف ــي فلســفة العل ــن ف أهــم وأغــزر المؤلفي

المجتمــع المفتــوح.

كلود1برنار
1٨1٣-1٨٧٨ م، عالــم فرنســي شــهير يعتبــر مؤســس المدرســة التجريبيــة 

العلميــة وصاحــب عــدة بحــوث علميــة هامــة أهمهــا اكتشــاف االســتتباب.

كسرى1أنوشروان

الخالــدة، كانــت  الــروح  أو  العــادل  م،  كســرى األول، ٥01 - ٥٧٩ 
اإلمبراطوريــة الساســانية فــي أوج ازدهارهــا فــي عهــده، وهــو أحــد األباطــرة 

ــة واألدب. ــة اإليراني ــي الثقاف ــعبية ف ــر ش األكث

كانط

فيلســوف ألمانــي مؤّســس الفلســفة النقديــة، تعــّد فلســفته عالمــة فارقــة فــي 
ــه: )نقــد العقــل المحــض( )نقــد العقــل العملــي(  ــة مــن أعمال الفلســفة الحديث

)نقــد ملكــة الحكــم(



219

كوبر1نيكوس

1٤٧٣ - 1٥٤٣ م، عالــم رياضيــات وفيلســوف وفلكــي وقانونــي بولندي، 
كان أحــد أعظــم علمــاء عصــره، أول مــن صــاغ نظريــة مركزيــة الشــمس 

األرض. ودوران 

كاردانو

جيروالمــو كاردانــو )1٥01 - 1٥٧٦( رياضــي إيطالــي مــن عصــر النهضــة 
و طبيــب و منجــم، لــه أعمــال فــي الجبــر. و هــو أول مــن نشــر طريقــة حــل 
المعــادالت الحدوديــة مــن الدرجــة الثالثــة والرابعــة، وأول مــن أبــدع إمكانيــة 

وجــود أعــداد تخيليــة مربعاتهــا أعــداد ســالبة.

البالس

بييــر ســيمون البــالس )1٧٤٩ – 1٨٢٧ م(، رياضــي وفلكــي فرنســي، 
ــي  ــابقيه ف ــال س ــَع أعم ــَص ووّس ــة. لّخ ــات الفلكيّ ــّور الرياضي ــي تط ــاهم ف س
ّــدات (ميكانيــكا األجــرام الســماوية، أنشــأ  ــه المكــّون مــن خمســة مجل مؤلّف
معادلــة البــالس التــي تســتخدم اآلن فــي كثيــر مــن مجــاالت الرياضيــات 
النظــام  بــدأ بتطويــر الفرضيــة الســديمية فــي نشــأة  والفيزيــاء والهندســة، 
الشمســي وكان أحــد األوائــل الــذي افتــرَض وجــود الثقــوب الســوداء وفكــرة 

ــي. ــار الجاذب االنهي

ليبنتز
1٦٤٦ - 1٧1٦ م، فيلســوف وعالــم طبيعــة وعالــم رياضيــات ومحــام 

ــل الرياضــي. ــم التفاضــل والتكام ــي، أســس عل ألمان

لويس1دوبري
ــق أينشــتاين، حصــل  ــذ وصدي ــي فرنســي، تلمي 1٨٩٢ - 1٩٨٧ م، فيزيائ

ــة الكــم. ــاء عــام 1٩٢٩ م، ســاهم فــي نظري ــزة نوبــل فــي الفيزي علــى جائ

ليو1تولستوي

1٨٢٨ - 1٩10 م، مــن عمالقــة الروائييــن الــروس، مصلــح اجتماعــي 
ــا  ــه: الحــرب والســلم، أن ــرز مؤلفات ــن أب ــي، م ــة ســالم، ومفكــر أخالق وداعي

ــا. كارنين

لوباتشفسكي
مــن  روســي،  رياضــي  م،  لوباتشفســكي، 1٧٩٢ - 1٨٥٦  نيكــوالي 

مؤسســي الهندســة الالقليديــة فــي مقالتــه بعنــوان: الهندســة الخياليــة.
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نيوتن
عالــم فيزيــاء وفيلســوف انكليــزي، رائــد الفيزيــاء الكالســيكية ولــد عــام 

م.  1٦٤٢

تسال
مخترع وفيزيائي أمريكي ولد عام 1٨٥٦ منيكوال

مكيافيللي

نيكولــو دي برنــاردو دي ماكيافيلـّـي )1٤٦٩ – 1٥٢٧ م( ولــد وتوفــي فــي 
فلورنســا، كان مفكــرا وفيلســوفا سياســيا إيطاليــا إبــان عصــر النهضــة. أصبــح 
الشــخصية الرئيســية والمؤســس للتنظيــر السياســي الواقعــي، مــن أشــهر كتبــه 

كتــاب األميــر.

ميرلوبونتي

تأثــر  فرنســي  فيلســوف  م(   1٩٦1  –  1٩0٨( ميرلوبونتــي  موريــس 
ــو  ــه نح ــت اهتمام ــي وجه ــتالتية الت ــة القش ــرل وبالنظري ــا هوس فينومينولوجي
ــام  ــه ع ــانية بوج ــة اإلنس ــي التجرب ــد ف ــي دور المحســوس والجس البحــث ف
ــا  ــة الســلوك، و فينومينولوجي ــه بني وفــي المعرفــة بوجــه خــاص. مــن أهــم كتب

اإلدراك.

مندل

غريغــور يوهــان منــدل )1٨٢٢ - 1٨٨٤ م( هــو أبــو علــم الوراثــة، وعالــم 
ــن  ــر مــن التجــارب واكتشــف القواني ــات وراهــب نمســاوي أجــرى الكثي نب
ــم  ــى تطــور عل ــازالء إل ــات الب ــر نب ــي تكاث ــه ف ــة. أدت تجارب األساســية للوراث
الوراثــة وكانــت تجاربــه هــي األســاس لعلــم الوراثــة الــذي يشــهد تقدمــاً فــي 

عالــم اليــوم.

هيغل

ــفة  ــي فالس ــفته ف ــرت فلس ــام 1٧٧0 م أث ــد ع ــي ول ــي مثال فيلســوف ألمان
القــرن التاســع عشــر مــن خــالل النســق الفلســفي المكــّون مــن المنطق وفلســفة 

الطبيعــة و فينومينولوجيــا الــروح.

وايتهد

ألفريــد نــورث وايتهــد )1٨٦1 م - 1٩٤٧ م( كان عالًمــا رياضيًا وفيلســوفًا 
إنجليزيًــا. وقــد كتــب فــي الجبــر والمنطــق وأســس الرياضيــات، وكذلــك فــي 
ــه: الصيــرورة والواقــع -  ــاء والميتافيزيقــا مــن أهــم كتب فلســفة العلــوم والفيزي

الديــن فــي تكونــه- مغامــرات األفــكار.
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هايزنبرغ

ــى  ــز عل ــي وحائ ــي ألمان ــرغ )1٩01 – 1٩٧٦( فيزيائ ــر كارل هايزنبي فيرن
جائــزة نوبــل عــام 1٩٣٢ . اكتشــف أحــد أهــم مبــادئ الفيزيــاء الحديثــة وهــو 
مبــدأ عــدم التأكــد. مــن مؤلفاتــه الجــزء والــكل والفلســفة والفيزيــاء والطبيعــة 

فــي الفيزيــاء.

يحيى1بن1عدي

ــام ٨٩٣  ــد ع ــداد ول ــي بغ ــاش ف ــفة ع ــم للفلس ــي ومترج ــوف ومنطق فيلس
ــي  ــاب ف ــد، وكت ــي التوحي ــة ف ــه مقال ــي، ل ــوف الفاراب ــذاً للفيلس م كان تلمي

تهذيــب األخــالق.

يوسف1كرم

1٨٨٦ - 1٩٥٩ م، مفكــر ومــؤرخ وفيلســوف مصــري، شــغل منزلــة 
مرموقــة بيــن المصرييــن بمذهبــه العقلــي، اضطلــع بمهمــة دراســة الفكــر 

الفلســفي الغربــي، مــن مؤلفاتــه: تاريــخ الفلســفة اليونانيــة.

يوحنا1فم1الذهب

)٣٤٧ – ٤0٧ م( كان بطريــرك القســطنطينية واشــتهر كقديــس والهوتــي. 
ــة  ــم البالغ ــذ معل ــه. إذ كان تلمي ــم الذهــب « لفصاحت ــة ب »ف ــرف باليوناني ع
ــدى  ــا ل ــل قديس ــي األص ــم أنطاك ــي الف ــا ذهب ــر يوحن ــوس يعتب ــهير ليباني الش

ــا. ــة أحــد كباره ــره الكنيســة الكاثوليكي ــف المســيحية وتعتب ــع الطوائ جمي
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