
 
 
 

 ٌختار المترّشح أحد المواضٌع التالٌة

 

 
 : الموضـوع األّول

ًّ َمهّمة؟  بؤّي معنى ٌمكن اعتبار اإلنسان
 :الموضوع الثاني

ة فً المعرفة التً ُتقّدمها بل فً الّنجاحات التً تحّققها" قٌل  ٌّ حلّل ". ال تكمن قٌمة الّنمذجة العلم
 .هذا اإلقرار مبرزا استتباعاته على منزلة الحقٌقة فً العلم

 تحلٌل ننّ : الموضوع الثالث
من المشروع تماما أن نندهش من أّن البعض ال ٌزال ٌعتقد فً إمكان رّد مبدإ الواجب  

إلى مبدإ السعادة، وذلك رغم كّل التوضٌحات التً قُّدمت إلى حّد اآلن حول هذا المبدإ بوصفه 
ل البعض، فً النهاٌة، ضربا من السعادة األخالقٌة ال . مبدأ ٌنحدر من العقل الخالن ٌّ بحٌث تخ

ٌّال مناقضا لذاته صحٌح أّن اإلنسان العاقل، عندما . تستند إلى دوافع خبرٌة، وٌعّد هذا األمر تخ
ٌتغلّب على مٌله إلى الّرذٌلة وٌصبح واعٌا بؤّنه قام بواجبه الذي غالبا ما ٌكون مإلما، ٌجد نفسه 

فً حال من السكٌنة والّرضى، ٌمكننا بال رٌب أن نسّمٌه بحّق سعادة تكون الفضٌلة جزاءها 
غٌر أّن صاحب مذهب الّسعادة ٌصّرح بؤّن هذه اللّذة أو هذه السعادة هً المبدأ المحّرك . الخانّ 

فلن ٌكون،  إّذاك، مفهوم الواجب هو ما . الحقٌقً الذي ٌجعل اإلنسان ٌتصّرف طبقا للفضٌلة
ٌحّدد إرادة اإلنسان مباشرة وإّنما سٌتوّجه اإلنسان إلى القٌام بواجبه بتوّسط الّسعادة التً ٌرمً 

لكن بما أّن اإلنسان ال ٌؤمل فً أن تكون الفضٌلة مكافؤته إالّ من خالل وعٌه بقٌامه . إلٌها
بواجبه، فمن الواضح أّن هذا الوعً ٌنبغً أن ٌؤتً فً المقام األّول، بمعنى أّنه على اإلنسان أن 
ٌجد نفسه مجبرا على القٌام بواجبه قبل أن ٌفّكر، بل حّتى دون أن ٌفّكر فً أّن السعادة ستكون 

وهكذا، فإّن صاحب مذهب الّسعادة، ببحثه فً األسباب والّدوافع، ٌجد . نتٌجة مراعاة الواجب
ة)وفعال، فال ٌمكن أن ٌؤمل فً أن ٌكون سعٌدا . نفسه قد وقع فً دور ٌّ  (وال أن ٌنعم بسعادة باطن

غٌر أّن ال ٌمكنه أن ٌنقاد إلى مراعاة الواجب إالّ إذا . إالّ متى كان واعٌا بؤّنه قد راعى واجبه
ن له سلفا بؤّن ذلك سٌجعله سعٌدا ٌّ ن . ولكن ٌوجد أٌضا فً مثل هذه المغالطة تناقض. تب ٌّ إذ ٌتع

علٌه، من ناحٌة، القٌام بواجبه دون الّشروع فً التساإل عّما ٌترّتب علٌه من جهة سعادته، 
ٌّن علٌه أٌضا القٌام بواجبه وفق مبدإ أخالقً لكن ال ٌمكنه، من ناحٌة أخرى، أن ٌسلّم . وٌتع

فهو ٌستند . بشًء ما على أّنه واجبه إالّ متى أمكن له أن ٌعّول على السعادة التً ٌجنٌها منه
ًّ هو بالتحدٌد نقٌض المبدإ الّسابق  .بالتالً إلى مبدإ َمَرِض

  مذهب الفضٌلة II مٌتافٌزٌقا األخالق –كانط                                                  
ًّ مستعٌنا باألسئلة الّتالٌة  :حلّل النّن فً صٌغة مقال فلسف

 ما أساس الحٌاة األخالقٌة عند الكاتب؟ -
 سعادة أخالقٌة ال تستند إلى دوافع خبرٌة؟: ما داللة -
ٌُوقع فً دور؟ -  هل صحٌح أّن موقف صاحب مذهب الّسعادة 
ته؟ علّل رأٌك - ٌّ ٌُضّحً المرء بسعادته من أجل إنقاذ أخالق  .  هل من الٌسٌر أن 
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 : الموضـوع األّول
ًّ َمهّمة؟  بؤّي معنى ٌمكن اعتبار اإلنسان

 

 اإلنجاز التمّشٌات المنهجٌة

االنطالق من فهم دقٌق لمضمون -
 .الموضوع بالوقوف عند أهّم المعانً

 .االهتمام بصٌغة الموضوع-
 
 
بناء المشكل انطالقا من تصّور -

واضح لما ٌطلبه الموضوع، واالنتباه 
إلى اإلحراجات و المفارقات 

، المّتصلة (النظرٌة والعملٌة)
 .  بالموقف الوارد فً نّن الموضوع

 
 
الشروع فً التحلٌل ٌقتضً -

االنطالق من وضع خّطة واضحة، 
تؤخذ بعٌن االعتبار صٌغة الموضوع، 

 .ومطلبه
الموضوع ٌتعلّق بالنظر فً داللة -

 ".اإلنسانً بما هو مهّمة: "مفهوم
ٌقتضً ذلك على مستوى التمّشً -

المنهجً االنطالق من تحدٌد داللة 
 .أهّم المفاهٌم سٌاقٌا

االنتقال إلى تحلٌل المفارقات الناجمة -
عن تعّدد الدالالت المرتبطة بالمفهوم 

 .األساسً
تطّور التحلٌل إلى معالجة التبعات -

المترّتبة عن ربط المفهوم األساسً 
الذي ٌتساءل حوله الموضوع 

 .بالدالالت التً ٌحتملها
ربط التحلٌل بالمجاالت التً ترتبط -

البعد - البعد الوجودي : بها المفاهٌم
 –البعد السٌاسً -  االنتربولوجً 
 ....البعد االٌتٌقً

 
 
 
 
 
 
 

I -المقّدمة: 
اإلشارة إلى ما آل إلٌه الوضع اإلنسانً عاّمة : التمهٌد

من تؤّزم نتٌجة الصراعات مّما ٌحمل على طرح 
ة اإلنسان إزاء نفسه وغٌره بما  ٌّ السإال عن مسإول

 .ٌفضً إلى مساءلة اإلنسانً ذاته
على أّي نحو ٌتحّدد اإلنسانً؟ هل من : طرح اإلشكال

جهة كونه معطى أنطولوجٌا وماهٌة متعالٌة وطبٌعة 
ثابتة أم من جهة اعتباره مهّمة اإلنسان ومسار 

ًّ مشروع وأفق مفتوح  تحّققه؟ وإذا سلّمنا بؤّن اإلنسان
للداللة والفعل، فما هً شروط تحّققه وهل من عوائق 

 تحول دون ذلك؟

II -الجوهر: 

 :ٌمكن للمترّشح تحلٌل الموضوع وفق التمّشً التالً
 :الوقوف على داللة اإلنسانً وذلك بــ: لحظة أولى

وذلك بالكشف عّما : تحدٌد داللة اإلنسانً - أ
ٌفترضه هذا المفهوم من تجاوز للقول 

 :الفلسفً فً اإلنسان القائم على
 فكرة الوحدة والثبات. 
  ة تفّضل المعقول ٌّ أنطولوجٌا مثال

على المحسوس والوحدة على 
الكثرة والسكون على الحركة 

واإلنسان على اإلنسانً والمتعالً 
 .على المحاٌث

  االعتقاد فً وجود حقٌقة مكتملة
ونهائٌة محّددة بصورة مسبقة 

 .لإلنسان
  التصّورات التً اختزلت معنى

اإلنسانً فً مجّرد القطع مع 
 .الحٌوانٌة

 بٌان داللة اإلنسانً بما هو مهّمة وذلك  - ب
 :بالوقوف على

  داللة اإلنسانً بما هو مسار مفتوح
على المواجهة الدائمة التً تقتضً 
على نحو مّطرد التجاوز والتعدٌل 
والقلب والهدم أو بما هو مشروع 

 .ٌتحّقق
  داللة المهّمة بما هً مسار ٌخّط

صورة اإلنسان وٌرسم منزلته ال 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

االهتمام بشروط تحّقق الدالالت التً 
ٌراهن علٌها الموضوع وبٌان 

الصعوبات القائمة فً سبٌلها والكشف 
 .عن أهّمٌتها الفلسفٌة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بوصفه واقعة ثابتة أو ماهٌة معطاة، 
بل باعتباره كائنا منفتحا على ممكن 

تكون مسإولٌة اإلنسان تحقٌقه 
واالضطالع به ضمن مشروع 

 .ٌختاره وٌبنٌه
 :مجاالت تحّقق اإلنسانً بما هو مهّمة-     ج

 ًتحدٌد اإلنسانً بوصفه : المجال االنطولوج
 .إمكانات وجود  أو قدرة وجود

 ًتحدٌد اإلنسانً بما : المجال االنتروبولوج
هو مشروع مفتوح أو بما هو كٌان تارٌخً 
ة مرّكبة ٌّ  .أو بما هو صٌرورة أو بما هو هو

 ًتحدٌد اإلنسانً بما هو : المجال االٌتٌق
 .قابلٌة لالكتمال والترّقً

 ًتحدٌد المواطنة بما هً : المجال السٌاس
 .عتبة اإلنسانً

شروط إمكان تحّقق اإلنسانً بما هو : لحظة ثانٌة
 .مهّمة وحدوده

 :فً بٌان الشروط -1
التؤكٌد على ضرورة مغالبة كّل المعّوقات 
التً تحول دون تحّقق اإلنسانً بمقاومة 
التشرٌط النفسً واالجتماعً والسٌاسً 

 .للسائد
تنمٌة التواصل فً أبعاده االٌتٌقٌة واإلنسانٌة 

بما ٌقلّن البعد اآلداتً وٌسهم فً إنتاج 
 .الشروط اإلنسانٌة للبٌنذاتٌة والبٌنثقافٌة

اضطالع اإلنسان بمسإولٌته إزاء اإلنسانً 
 .بما ٌضمن العٌش معا

 :فً بٌان الحدود -2
هٌمنة التعامل اآلداتً مع اإلنسان ٌهّدده 

 .بالتشٌإ والموضعة واإلخضاع
العولمة بما هً فرض نمط موّحد من 

 .الوجود تتعارض مع كونٌة فكرة اإلنسانً
ٌُفقد  الطابع السلطوي للوجود اإلنسانً 

ة ٌّ ٌُسقطه فً العدم  .اإلنسانً المعنى و
 

 
 
 

 
 
 
 



 :الموضوع الثاني
ة فً المعرفة التً ُتقّدمها بل فً الّنجاحات التً تحّققها" قٌل  ٌّ حلّل ". ال تكمن قٌمة الّنمذجة العلم

 .هذا اإلقرار مبرزا استتباعاته على منزلة الحقٌقة فً العلم

 اإلنجاز التمّشٌات المنهجٌة

االنطالق من فهم دقٌق لمضمون -
الموضوع بالوقوف عند أهّم المعانً 

ة )والمفاهٌم  ٌّ  المعرفة –النمذجة العلم
وتحدٌد  ( العلم– الحقٌقة –العلمٌة 

العالقات القائمة بٌنها، وأخذ التعلٌمة 
 .المصاحبة للقول بعٌن االعتبار

ٌّر - االهتمام بصٌغة الموضوع وتخ
ة المالئمة لذلك ٌّ  .الخّطة المنهج

بناء المشكل انطالقا من تصّور -
التعلٌمة  )واضح لما ٌطلبه الموضوع 

، واالنتباه إلى (المصاحبة للقول
النظرٌة )اإلحراجات و المفارقات 

، المّتصلة بالموقف الوارد (والعملٌة
 . فً نّن الموضوع

أثر التصّور الوارد : تحدٌد المطلوب-
فً نّن الموضوع عل تصّورنا 
ة ومنزلتها فً العلم ٌّ  .للحقٌقة العلم

االهتمام فً مرحلة أولى بتحلٌل -
 :الموقف الوارد فً نّن القول

 .ما ٌستبعده الموضوع-
 . ما ٌقّره الموضوع-
االهتمام فً إطار ذلك بالمفاهٌم من -

خالل بٌان دالالتها سٌاقٌا والكشف 
عن قٌمتها الفلسفٌة واالبستٌمولوجٌة 

على المستوى النظري وعلى 
 .المستوى العملً

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I -المقّدمة 
اإلشارة إلى التوّتر القائم بٌن الصورة : التمهٌد

المجّردة للعلم وصورته اإلجرائٌة، والتوّتر القائم بٌن 
االعتراف بقٌمة العلم من جهة واالختالف حول تلك 

 .القٌمة من جهة أخرى
فٌم تكمن قٌمة النمذجة العلمٌة؟ هل : طرح اإلشكالٌة

فٌما ُتنتجه من معارف نظرٌة أم فٌما تنجزه من 
تطبٌقات إجرائٌة؟ وإلى أّي مدى ٌستقٌم اختزال 

 قٌمتها فً فاعلٌتها؟

II-الجوهر 
 التحلٌل

تحلٌل الموقف المستبعد وبٌان مبّررات : لحظة أولى
 :استبعاده

تحلٌل الموقف الذي ٌرّد قٌمة النمذجة إلى  . أ
المعرفة التً تقّدمها وذلك باإلشارة إلى 

 : النقاط الّتالٌة
  بٌان مكانة النمذجة فً بناء المعرفة

ٌُنتج  ة بالتؤكٌد على أّن العلم  ٌّ العلم
 .المعرفة من خالل النماذج

  ة تقوم علة ٌّ بٌان أّن المعرفة العلم
الظواهر الطبٌعٌة محكومة : مسلّمتٌن
ٌملك اإلنسان القدرة على / بقوانٌن

 .اكتشاف تلك القوانٌن
  ة بوصفها ٌّ تحدٌد داللة النمذجة العلم

سٌاق إنتاج معارف حول الظواهر 
ة أو اإلنسانٌة وباعتبارها آلٌة  ٌّ الطبٌع

لكشف القوانٌن المتحّكمة فً 
الظواهر وصٌاغتها فً نظرٌات 

 .عاّمة
  تحدٌد داللة النموذج العلمً باعتباره

تمّثال مبّسطا ومنّظم البنٌة لمجال من 
مجاالت الواقع قصد فهمه وٌكون 

فً صورة خطاب منّظم أو لغة 
 .رمزٌة أو تصامٌم

  بٌان أّن النموذج العلمً هو بناء
ذهنً وإطار مرجعً ٌمّكن من 

 .تنظٌم معطٌات المالحظة وتفسٌرها
  ٌُماهً بٌن تحلٌل الموقف الذي 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تقدٌم الحجج التً ٌمكن أن تبّرر ما -

ٌستبعده الموقف الوارد فً نّن 
ٌُقّره  .الموضوع وما 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ة بما ٌجعل  ٌّ ة العلم ٌّ النموذج والنظر
قٌمة الّنمذجة كامنة فً المعرفة التً 

تقّدمها من جهة قدرتها التفسٌرٌة 
 .والتوّقعٌة

  بٌان بعض الّشروط االبستٌمولوجٌة
ة حسب هذا  ٌّ التً تسم المعرفة العلم

الحقٌقة بما / الموضوعٌة: المنظور
ة  ٌّ هً تطابق بٌن التصّورات النظر

ة / والوقائع ٌّ الصٌاغة الرٌاض
ة ٌّ  .الصور

تحلٌل مبّررات استبعاد الموقف القائل بؤّن  . ب
ة تكمن فً المعرفة التً  ٌّ قٌمة النمذجة العلم

 :تقّدمها وذلك ببٌان
 طبٌعة المعرفة التً تقّدمها النمذجة: 

o الطابع البنائً : معرفة منشؤة
 .للمعرفة العلمٌة

o الّنموذج ال : معرفة جزئٌة
ٌُقّدم سوى بعض جوانب 

 .الواقع
o قابلٌة الّنماذج : معرفة مإّقتة

 .للمراجعة والتعدٌل
 اآللٌات التً تعتمدها الّنمذجة: 

o التبسٌط / االصطناع
 . التنّوع/ واالختزال

تحلٌل الموقف القائل بؤّن قٌمة النمذجة : لحظة ثانٌة
ة تكمن فً الّنجاحات التً تحّققها ٌّ  .العلم

ة تستمّد  . أ ٌّ بٌان دواعً القول بؤّن النمذجة العلم
قٌمتها من بعدها الغائً بالمعنى التٌلٌولوجً 

 :ال بالمعنى المٌتافٌزٌقً
  تعرٌف النمذجة على أّنها معرفة

 .موّجهة نحو الفعل
  تعرٌف النموذج من جهة أّنه ٌصّمم

 .من أجل شًء ما
  ًارتباط النمذجة فً بعدٌها التركٌب

 .والّداللً بالبعد التداولً
  ة بمطلب ٌّ ة العلم ٌّ ارتباط النظر

 .التحّكم
  ارتباط المعرفة بمشروع ٌحّدده

 .المنمذج وسٌاق إنتاجه
 قٌمة النموذج فً وظٌفته. 

الوقوف على بعض النجاحات التً تحّققت  . ب
ة ٌّ  :باعتماد النمذجة العلم



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بٌان ما ٌمكن أن نغنمه من التحلٌل 
 السابق

 
 
 
 
 
 
 
 
 

تنسٌب الموقف وبٌان ما ٌسمح 
بتجاوز محدودٌته فً معالجة المشكل 

 .الذي ٌطرحه الموضوع
 
 
 
 
 
  

  ة ما كان ٌمكن ٌّ حّل مشكالت علم
 .حلّها دون نمذجة

  ة على ٌّ ولوج عوالم كانت مستعص
ة ٌّ  .المعرفة العلم

 معالجة األنساق المرّكبة. 
  إنشاء واقع افتراضً ٌسّهل التحّكم

فٌه ومعالجته لخدمة أغراض 
 .اإلنسان

  التحّكم أكثر فؤكثر فً المجاالت
ة  ٌّ ة واإلنسانٌة والصناع ٌّ الطبٌع

 .وتغٌٌر مجراها
 النقاش

 المكاسب

  ٌُشّدد على البعد تنسٌب الموقف الذي 
ة  ٌّ المعرفً فً النمذجة وٌعتبر المعرفة العلم

 .مجال الحقٌقة الوحٌد
 تطّور قدرة اإلنسان على التحّكم. 
  مراجعة تصّورنا لمفهوم العلم ومطلوبه

ة اشتغاله ٌّ  .وكٌف
 تجاوز التصّور الوضعً للعلم. 

 الحدود
ة فً  ٌّ منزلة النمذجة الٌوم فً تطوٌر المعارف اإلنسان
مختلف المجاالت إذ ُتمّكن اإلنسان من معرفة أفضل 

بآلٌات اشتغال الذهن البشري وطرق تمّثله لذاته 
 .وللعالم

ٌُفضً  فّك االرتباط بٌن النمذجة والحقٌقة من شؤنه أن 
إلى الٌؤس من مطلب الحقٌقة ذاته باعتباره هاجسا 

 .إنسانٌا  على غاٌة من األهّمٌة
ٌُهّدد الوجود  ة القصوى من شؤنه أن  ٌّ مبدأ الفاعل

ٌُمّكن القوى المالكة للمعلومة من السٌطرة  ًّ و اإلنسان
ًّ فً مختلف أبعاده  أكثر فؤكثر على الوجود اإلنسان
والتحّكم فٌه وتوجٌهه نحو أهداف لٌست بالضرورة 

ة ٌّ  . إنسان
 

 
 (كانط)تحلٌل نّن : الموضوع الثالث

 اإلنجاز التمّشٌات المنهجٌة

 :العمل التحضٌري
االنطالق من قراءة متؤّنٌة للنن -

والوقوف على أهّم المفاهٌم وأهّم 
القضاٌا التً تلّخن مسار التفكٌر فً 

 .الننّ 

 المقّدمة
 التمهٌد

ٌمكن التمهٌد باالنطالق من التوّتر القائم فً وجود 
اإلنسان بٌن ما تقتضٌه الرغبة من سعً إلى تحقٌق 

اللّذة والمنفعة وبٌن ما ٌقتضٌه الواجب من مبادئ 



تحدٌد السإال الذي ٌجٌب عنه -
 .الننّ 

رصد كٌفٌة تعامل النّن مع -
 .السإال

ة إجابة الكاتب عن - ٌّ رصد كٌف
األطروحة المثبتة : السإال

 .واألطروحات المستبعدة
بناء شبكة المفاهٌم انطالقا من -

 .المفهوم المركزي فً الننّ 
إعادة بناء نظام الحجاج الذي اّتبعه -

الكاتب فً بلورة الموقف الذي ٌدافع 
 .عنه والمواقف التً ٌناقشها

رصد المرجعٌات الفلسفٌة -
والمقاربات الفكرٌة التً ٌحتاجها 

 .تحلٌل الننّ 
 :مراحل التحلٌل

الوقوف على دواعً طرح المشكل -
 .الذي ٌثٌره الكاتب فً الننّ 

صٌاغة المشكل انطالقا من إبراز -
البعد اإلشكالً للمفهوم المركزي فً 

 .الننّ 
ٌقتضً تحلٌل األطروحة أن نؤخذ -

بعٌن االعتبار، اإلطار النظري 
 .والسجالً، الذي تندرج فٌه

 .االنطالق من التصّورات المستبعدة-
 
 
 
 
 
االشتغال على األمثلة والحجج -

 . الواردة فً الننّ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ة ٌّ ة منفصلة عن المقاصد النفع ٌّ  .عقل
ة ٌّ  :طرح اإلشكال

ما مدى وجاهة التحدٌد النفعً لألخالق؟ وما الذي 
ٌُجٌز القول بتهافت ربط الواجب األخالقً بمطلب 

السعادة؟ وإن كان هذا الربط ٌقوم على مغالطة 
ًّ ٌترّتب على ذلك؟ ة فؤّي تصّور للواجب الخلق ٌّ  منطق

 الجوهر
 التحلٌل

I- تحلٌل األطروحة القائمة على استبعاد ربط

األخالقٌة بمطلب السعادة وتؤسٌس الواجب على 
 :العقل

نقد الكاتب لألطروحة التً تإّسس األخالقٌة  .1
 :على مبدإ السعادة

مقّومات الموقف الذي ٌرّد األخالقٌة إلى  - أ
 :السعادة

بٌان أّن السعادة هً الفعل المطابق -
للفضٌلة وأّن هذا الفعل هو فعل التؤّمل 
ٌّز اإلنسان بما هو كائن عاقل  الذي ٌم

 .عن الحٌوان
بٌان أّن السعادة هً حال من الرضى -

 .والسكٌنة بما تناله النفس من الخٌر
بٌان أّن السعادة مطلوبة لذاتها وال -

 .تطلب من أجل غٌرها
تجاوز ربط السعادة واللّذة بعناصر -

خبرٌة وتنزٌلها ضمن تصّور ٌربطها 
 .بالحٌاة التؤّملٌة

 
 : االعتراض على هذا الموقف - ب

ٌعمل هذا الموقف على إضفاء طابع - 
عقلً على السعادة والحال أّنها خبرٌة 

 . (الكشف عن تناقض القول)
الجمع بٌن الواجب األخالقً والسعادة - 

ٌوقعنا فً دور منطقً إذ ٌقع تفسٌر 
األسباب بالنتائج والنتائج باألسباب 

فتكون أساسا للواجب الذي هو شرط 
 .تحّققها

تؤسٌس الواجب على السعادة من شؤنه - 
ٌُصرف اإلرادة عنه، وٌدفعها إلى  أن 

البحث عن الواجب فً غٌر موضعه بما 
ٌترّتب عن ذلك من خلط بٌن مجال 

 (الغرائز واألهواء والضرورة)الطبٌعة 
وبٌن مجال الفعل األخالقً بما هو مجال 

 .الحّرٌة



 
أهّمٌة توظٌف الجهاز المفاهٌمً، -

 .انطالقا من الننّ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
الوقوف على المكاسب التً ٌمكن -

 :استخالصها
تثمٌن موقف الكاتب وكٌفٌة معالجته -

 .للمشكل الذي ٌتناوله الننّ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .تنسٌب الموقف بالكشف عن حدوده-
 

 :تؤسٌس الفعل األخالقً على العقل. 2

تحدٌد داللة الواجب األخالقً بما هو مفهوم مشتّق 
من العقل الخالن وما ٌقتضٌه هذا التحدٌد من تمٌٌز 

 ًّ ًّ وأمر قطع  .بٌن أمر شرط
بٌان أّن الواجب األخالقً هو واجب عقلً  -

غٌر مشروط بنتائج وغاٌات، وأّنه مبدأ 
 .كلًّ لجمٌع الكائنات العاقلة

بٌان أّن الواجب األخالقً هو ضرورة إنجاز  -
فعل احتراما للقانون الذي ٌجّسم إرادة 

 .اإلنسان
ة  - ٌّ بٌان أّن أخالق الواجب هً أخالق كون

الطابع وتستبعد الغاٌات واألهواء 
 .والمصالح

استخالن أّن السعادة وفق الكاتب ال تمّثل  -
مبدأ للخٌر وال غاٌة له بل هً استحقاق 

 .وجدارة
 II-النقاش 
 المكاسب-أ
التؤكٌد على قٌمة العقل بما هو قدرة على التشرٌع -

األخالقً تسمح للمبادئ الذاتٌة باالرتقاء إلى مستوى 
 .القانون الكونً

إبراز قٌمة الواجب فً تحرٌرنا من العقل اآلداتً -
الذي ٌجعلنا نتعامل مع اإلنسان ال كغاٌة بل كمجّرد 

 .وسٌلة
 .تجاوز المقاربات الغائٌة لألخالق-

تثمٌن قٌمة مطلب الكونً فً إنشاء معٌار عقلً 
 .لألخالقٌة ٌتجاوز نسبوٌة المصالح وتعارضها

طرافة التؤسٌس الكانطً لألخالق من جهة جعله -
ة  ٌّ الذات مشّرعة وخاضعة فً آن وهو مدلول الحّر
األخالقٌة عند كانط فً مقابل ما ٌحكم عالم الطبٌعة 

 .من ضرورة
 الحدود -ب
 .الطابع الصورّي لألخالق الكانطٌة-
ًّ الذي ٌتنّزل بالضرورة فً الواقع ال - الفعل األخالق

 .ٌمكن تحدٌده بصورة منفصلة عّما هو تارٌخً
ًّ بٌن النفعً واألخالقً - التظّنن على الفصل القطع

فلٌس كّل ما هو نفعً الأخالقً ولٌس كّل ما هو 
ًّ ال نفعً  .أخالق

إبراز أّن ما ٌبدو تؤسٌسٌا عقلٌا للواجب ٌمكن أن -
 .ٌكون مجّرد دفاع مقّنع على سلطة القٌم السائدة

 
 

 


