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  العمل التحضيري: الموضوع الثاني 
  تنبيهـات  ما نعمل على إنجازه: مضمون التمشي   التمشي الممكن

      :لحظة الرصد * 
عبارة دالّة على أن الموضوع يمثّل قـوال لمفكّـر أو             قيل

  .فيلسوف
  

 أساسـية   عبارة تسم العلم الحديث وتشير إلى خصيصة        الموضوعية العلمية
 ممـا يؤشّـر     ،وردت العبارة في مطلع الموضوع    . فيه

ألهميتها ومحوريتها إذ ترجع إليها بقية المعاني الّتـي         
  .تلتها في الموضوع

التّفطن إلـى موقـع     
المعاني هام في رصد    

  مشكل الموضوع

 هي... إن            أداة تأكيد سبقت العبارة األساسية في الموضـوع ثـم
سيأتي يعـرف بالموضـوعية     ضمير داّل على أن ما      

  .العلمية

  

  إعادة صياغة
   الواقع عقليا

زمرة أولى من األلفاظ تعرف جزءا من الموضـوعية         
العلمية          بيان كيف تكون الموضوعية العلميـة                

  .صياغة عقلية للواقع

تضيف المعاني إلـى    
زمر يـساعد علـى     
وضع عناصـر فـي     

  .التخطيط
 معطيات /إنشاء حقيقة
   تفسير/التجربة

زمرة ثانية من األلفاظ تعـرف أيـضا بالموضـوعية          
  .العلمية من حيث وظيفتها

144424443  
ثمة إذن تعريف بالموضوعية العلمية وبوظيفتهـا فـي      

  .مجال العلم

  
هذه استنتاجات أوليـة    
للرصد تحتـاج إلـى     

  .تفكيك وتحليل

لحظــة التّفكيــك  * 

  :والتّحليل 

  

إعادة صياغة الواقع 
  عقليا
  الواقع

 وهـو   ،ية العلميـة  القسم األول من تعريف الموضوع    
  : داللة المعاني المركّبة للتّعريف ديستدعي وقوفا عن

في داللته المباشرة هو مجمـوع المعطيـات الّتـي           -
فـالواقع الطبيعـي هـو      . يتكون منها العالم الخارجي   

مجموع العناصر والظواهر الّذي يـشكّل مجموعهـا        
  الظواهر 

  



  تنبيهـات  ما نعمل على إنجازه: مضمون التمشي   الممكنالتمشي 
  .الدالالت الممكنة للصياغة العقلية  إعادة صياغته عقليا

  . رسم صورة عقلية من الروابط الّتي تجمع الظواهر-
  . وضع الفرضيات عن القوانين الّتي تحكم الظواهر-
 استعمال االستقراء واالستدالل العقليين لتمثل عالقة       -
  .ن الظواهربي

  

  الواقع المباشر
  الواقع الموضوعي

  :  يسمح لنا هذا التّفكيك بالتّمييز بين            
  .واقع مباشر -
 .واقع موضوعي -

  .األول يحدث انطباعات ونستقبله بحواسنا* 
الثاني نتيجة تعقّل الواقـع وتطهيـره مـن شـوائب           *

  .    باع لرسم صورة الواقع الموضوعيطاالن

يز أوردنـاه   هذا التّمي 
ألنّه يندرج في صميم    
تعريف الواقع ضـمن    

  .العقالنية العلمية

   إنشاء حقيقة-
   الحقيقة     المعطاة-

 وهذا يعني أن الحقيقـة   ،اإلنشاء داّل على ابتكار وخلق    
العلمية هي حقيقة منشأة أي أنّها تتكون بفعالية العقـل          

طـاة أي   االستقرائية واالستداللية، تقابلها الحقيقـة المع     
  .الحقيقة الّتي نعتقد وجودها في العالم الموضوعي

ــصور   ــظ أن ت الح
ــاورة  ــاني المج المع
ــون  ــوع مره لموض

  باطالعنا الجيد على 
معطيات التّجربة هي ما تقع عليه الحواس في العـالم            تفسير/معطيات

الموضوعي وهي ظواهر تبدو للوهلة األولى ملغزة وال 
لقوة التّفسيرية الّتي ينشئها العلم     يمكن فك التباسها  إالّ با     

  .طلع بها العلمض  يأساسيةوالتفسير وظيفة 

الــدرس أو المــسألة، 
بذلك ننتبه إلى الفارق    
بين الحقيقة المعطـاة    

  .الحقيقة المنشأة
هي القيمة التي يحتلّها العلـم فـي تفـسير الظـواهر              منزلة الحقيقة  العلمية

، وفتح أفق السيطرة    والكشف عن القانونية الّتي تحكمها    
  .عليها

ــي   ــوب ورد ف مطل
التّعليمة ومن المهم أالّ    

  .نزهد في تحليله
يسمح هذا التّنصيص على قيمة الحقيقة العلمية ببيـان           

الرابط بين السؤال عن الموضوعية العلمية والـسؤال        
 النّظرية العلمية عموما ، إذ أن األولى تدرج ضمن          عن

 .الثّانية
 
 

  

  تنبيهـات  ما نعمل على إنجازه: مضمون التمشي   لممكنالتمشي ا



  :حصيلة التحليل والتّفكيك *  

  ّؤال عن الموضوعية العلمية؟   ما الّذي يدعونا للس-
         لعلّه االهتمام بمعرفة النّظرية العلمية وشروط      

  .قيامها
   ما معنى أن تكون الموضوعية إعادة صياغة للواقع؟-

   ياغة هذه تغييـرا للواقـع أم إعـادة         هل في إعادة الص
  تنظيمه على نحو معقول؟

كيف يكون اإلنشاء أداة لتفسير ما هو معطى؟ هـل           -
ّى  تحثمة شروط لهذا التفسير وهل يقتضي األمر ركائز    

  يتسنّى للعلم أن يفسر ما استغلق سابقا على الفهم؟   

  
  
  
  
  

بذل جهـد لـصياغة     
أسئلة مهم جـدا فـي      

ــكالي ــياغة اإلش ة ص
  .الحقا

  



  

  التنبيهــات  التخطيـط
  :المقدمة 

  :يمكن التّمهيد للموضوع على أنحاء مختلفة منها :  التّمهيد -أ
ستيمولوجية الّتـي   باالنطالق من اإلشارة إلى اللّحظة االي      : إمكانية أولى * 

جعلت من العلم موضوعا للبحث، تسائله عن طبيعتـه ووظيفتـه وآليـات             
 ذلك من سؤال عن خصوصيات العلم ووظيفته وعالقته         اشتغاله وما أفرزه  

  .بالواقع
نطالق من الرأي السائد لدى البعض بأن العلم إنّما هو          اال : إمكانية ثانية * 

  تطابق الفكر مع الواقع وما ينجر عن ذلك من اعتقاد بأن الحقيقة العلمية  
  .لم بالواقعونهائية األمر الّذي يجعلنا نتساءل عن استمرار تطور الع

اإلشارة إلى أهمية التصورات العلمية المعاصـرة ومـا          : مكانية ثالثة إ* 
أفرزه نجاحها في تجاوز األزمات من ضرورة مراجعة حقيقة النّظريـات           

  .العلمية
   :اإلشكالية* 
 عن الموضوعية العلمية وفـيم      إلى السؤال ما الّذي يدعو   / إمكانية أولى * 

في التّطابق مع الواقع المعطى أم فـي إنـشاء          تتمثل هذه الموضوعية؛ هل     
هي استتباعات ذلك على منزلة العلم والحقيقة        الواقع وإعادة بنائه عقليا؟ ما    

  العلمية؟
ما داللة الموضوعية في العلم إن كان شرط بنائه تجاوز           : إمكانية ثانية * 

أم  مـع الواقـع       قطـع    الواقع وإعادة بنائه عقليا؟ هل في إعادة البناء هذه        
   ؟له إلى واقع جديديتحو

   التّحليل:جوهر الموضوع 

I- ررات البحث في داللة الموضوعية العلميةمب :  

  .المبحث االيبستيمولوجي في خصوصيات العلم وشروط بنائه  - أ
التعرف إلى خصوصية الحقيقة العلمية وما تتميز به عـن سـائر             - ب

 .الحقائق األخرى

II-اقع  في عالقة الموضوعية العلمية بالو:  

  . التّمييز بين الواقع العيني المباشر والواقع الموضوعي-1
بيان ما يقتضيه الواقع الموضوعي من تـدخّل للعقـل          :  الفرضيات  -    أ

  
  
  

اإلشارة إلى خصوصيات   
اللّحظة الراهنة هي من    
ــرح  ــي ط ــين دواع ب
الموضوع التي تـصلح    

  .تمهيدا
  
  
  
  

الــسؤال األول فــي   
اإلشكالية يساعد الحقـا    
على بيان الضمنيات الّتي 

  .يقوم عليها الموضوع
  
  
  
  
  
  

الحظ أن هذه العناصـر     
لعمــل هــي محــصلة ا

التّحضيري الّذي أوردناه   
  .سابقا

  
  



: االستداللي والعقل االستقرائي حتّى يتمثّل تنظيم المعطيـات التّجريبيـة           
الّتي تحكـم   على أنّها تمثّل عقالني للروابط      " إعادة الصياغة "توضيح داللة   

  .الظّواهر
     يمكن تقديم أمثلة من العلوم الفيزيائية تبين مجهود العلماء في مجـال            
كشف القوانين الطبيعية، من قبيل ما أنجزه غاليالي لتحديد ظاهرة سـقوط            

  .أو ما أنجزه نيوتن لضبط قوانين الميكانيكا. األجسام وقيس تسارعها
يـه النّظـر العقلـي مـن تجـاوز           بيان ما يقوم عل    : هدم األوهام  -   ب

  .تجاوز أخطاء الحواس واألوهام النّاجمة عنها: لالنطباعات الحسية 
وضـع الفرضـيات وهـي تفـسيرات         :  آليات تحقّق الموضـوعية    -2

 أو فكرة يستمدها العقل من استقراء الواقـع لتفـسير ظـاهرة             أوليـــة
قط فيـه كـرات     على تنويع الوسط الّذي تـس     فتجارب غاليالي التي قامت     

حديدية آل به إلى الفرضية القائلة بأن سرعة سقوط األجسام يتأثّر بالوسط            
رات الّتي سبقته والقائلة بأن المحدد في سرعة سـقوط          فسيمستبعدا بذلك التّ  
  .قل األجسامثاألجسام إنّما هو 

هو عنصر هام إلنشاء النّظرية العلمية نجد ذلك مـثال           : إنشاء المفاهيم * 
ديـد  ح في الميكانيكا وهي مفاهيم قابلة للتّ      ،  هيم الطّاقة، الكتلة، التسارع   مفا

  .الكمي والصياغة الرمزية
هو مرحلة أساسية للحسم في صدق الفرضـيات والتّجربـة           : التّجريب* 

بطابعها االصطناعي تكشف بوضوح إعادة صـياغة الواقـع أي وضـع            
 مدى صدق الفرضيات فإذا     معطيات الواقع على نحو يمكّن  من التّثبت من        

افترضنا سقوط كّل األجسام بنفس السرعة في الفراغ فإن التّجربة المخبرية           
  .القادرة على التّأكّد من ذلك ألن الفراغ غير موجود في الطبيعة وحدها هي

إنشاء المفاهيم، ووضع الفرضيات والتّجريب يـسمح        : صياغة القوانين * 
ياغة رمزية أو صورية وهـذا مـا يـسمى          بصياغة التّفسيرات العلمية ص   

  .قانونا
  
   

  
  
  
  

لقد رأينا تقـديم أمثلـة      
تساعدك على بيان كيفية    
توظيف المعـارف فـي     

  .المقال
  
  
  
  
  

ال بد من التفكيـر فـي       
الكيفية الّتي نطوع فيهـا     
المعلومات لتحليل مفاهيم   

  .الموضوع

 
 
 
  



  التنبيهــات  التخطيـط
ج التّجريبي من وضع للقوانين داّل علـى        إن ما يتوج به المنه               

  .الطّابع اإلنشائي للحقيقة العلمية
III- قيمة اإلنشاء في العلم :  

  : االنفتاح والتطور -1
الموضوعية العلمية تُبنى انطالقا مـن      :          خاصيات الحقيقة العلمية    

قّتـة  فرضيات محددة ومعرفة معينة بمعطيات الواقع مما يجعلها نسبية ومؤ         
  .مكانيات عديدة للتّطورإومفتوحة على 

تهدف النّظريات العلمية إلى تفسير القـوانين       :  إجرائية الحقيقة العلمية     -2
الطبيعية للتّحكم فيها والسيطرة عليها وهي من هذه الزاوية تقـرن النّظـر             

  .بالعمل
VI- ر الجديد للحقيقة العلميةمكاسب التّصو :  

بسيطي للعلم الّذي يختزلـه فـي مجـرد انعكاسـي      تجاوز التصور الت   -1
  .لمعطيات الواقع

ه من مفـاهيم    ئ تأكيد دور الذّات العالمة في بناء الحقيقة العلمية بما تنش          -2
وما تقترحه من فرضيات وما تصممه من تجارب علمية؛ مما يفتح المجال            

  .أمام تصحيحات ممكنة في ضوء اكتشاف معطيات جديدة في الواقع
جاوز التعارض بين الخبرية والعقالنية نظرا للحوار القائم بين العقـل            ت -3

 وال قيمـة    ،ال داللة لمعطيات الواقـع دون فرضـيات عقليـة         : والتّجربة  
  .موضوعية للفرضيات دون تأكيد تجريبي

V – حدود القول بإنشائية العلم :  

سـاس   النّظرة المعاصرة للعلم تجاوزت مرجعية المطابقة واإلنـشاء كأ         -1
  .للموضوعية العلمية، لتبني حقيقة العلم على االتّفاق بين العلماء

  . تعدد النّماذج لتفسير الواقع من شأنه تنسيب القول بالموضوعية العلمية-2
  :الخاتمة 

صها من الطّـابع االنفتـاحي      يمكن االنتهاء إلى الدروس الّتي يمكن استخال      
طالقية الحقيقة وإمكانيـة    إللعلم حيث يعلّمنا التّواضع ويدحض كّل ادعاء ب       

  .امتالكها
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الجانب النّقدي في المقال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

 العمل التحضيري   :تحليل نص: الموضوع الثالث 

  
  نبيهـاتت  ما نعمل على إنجازه: مضمون التمشي   التمشي الممكن

  :لحظة الرصد *

   :1الفقرة 
    

  ألن ... العقل
 ... وهكذا....ألن...  
  .......... فإن    

العقل أعدل األشياء توزعـا  : "صيغة الجملة األولى تقريرية    
والجملتان الثانية والثالثة تعليليتـان، أي تقيمـان        " بين النّاس 

فتفيـد  " نوهكذا فـإ  "الحجة على صحة اإلقرار، أما صيغة       
                  االستنتاج          يدافع الكاتب عن أطروحـة مفادهـا أن

  .ويقدم حججا على ذلك. ع بالتّساوي على البشروزمالعقل 

هذه تقنية تساعد على    
تتبع حركة األفكار في  

النّص.  

. قوة اإلصابة في الحكم    -
تمييز الحقّ من الباطل     -
  .واحدة بالفطرة -

   :2الفقرة 
ن الحيوانـات   يميزنا ع  -
  .يجعلنا بشرا -

زمرة من المعاني تحدد مميزات العقل وامتياز اإلنسان به إذ          
 وهـذا   .يختص اإلنسان عن غيره من الحيوانات بهذه الملكة       

يسمح لنا في التحليل ببيان داللة العقل من جهـة الوظـائف            
  .الّتي يسمح بها لإلنسان

  

الحظ أن الفهم يتجاوز 
نّص التقسيم المادي لل  

وفق فقرات ليجمـع    
نفس المعـاني حتّـى     
ــي  وإن وردت فــ

  .فقرتين مختلفتين

   :1الفقرة 
  بل... ال 
  )5-4س (

      الكاتب يـدحض       إصيغة دالّة على نفي ثم ا يعني أنثبات مم
  .قوال في شأن اإلقرار الّذي استهّل به النّص ويصححه بآخر

منطقة استبعاد تعقبها   
  .منطقة إثبات

  .ئنا اختالف آرا -
 توجه أفكارنـا طـرق      -

  مختلفة 
  .يطبق تطبيقا حسنا -
   قيادة عقله-

  زمرة من المعاني تفسر أسباب اختالف آراء النّاس 
و اإلصابة فيه إلى المـنهج      أ       ترجع الخطأ في التّفكير     

  .المتّبع            لكي نفكّر جيدا ال بد أن نتّبع منهجا سليما

ني الحظ أن هذه المعا   
قُدمت بديال عن الرأي    
الشائع الذي اعترض   

  .عليه الكاتب

  سرعة الفكر
  وضوح التّخيل

  سعة حضور الذّاكرة

هذه خصال لبعض النّاس دالّة على ذكائهم وفطنتهم ولكنّها ال          
  .تضمن وحدها سالمة التّفكير وال تعوض المنهج

  

  



  هـاتتنبي  ما نعمل على إنجازه: مضمون التمشي   التمشي الممكن
      لحظة التفكيك والتحليل*

ــل أعــدل األشــياء  العق
  .وتوزعا بين النّاس

إقرار بكلّية العقل اإلنساني، النّاس جميعـا متـساوون فـي           
  .درة على التّعقل أو الحكمقالعقل، أي في ال

  

ادعاء أو حكم شائع أو اعتقاد يدحضه الكاتب ويقدم حججـا             بعضنا أعقل من بعض
اد هـذا الحكـم المـسبق أن النّـاس          فوم. على هذا الدحض  

  .يتفاوتون بالطبيعة في التّعقل
  .            نفي الكاتب المفاضلة بين عقول النّاس

تتوافــق األطروحــة 
المستبعده مع مواقف   
القائلين بالتّفاضل بين   
ــشر  ــب البـ مراتـ

  .وطبائعهم
  ... الفكر جيدا-
  .... تطبيقا حسنا-
   أكبر الرذائل-
  ضائل  أعظم الف-

زمرة من المعاني تقر في لحظة أولى بالتّالزم بـين الفكـر            
الجيد والتّطبيق الجيد لمنهجية تفكير جيدة وتستدّل في لحظة         
ثانية على سالمة اإلقرار بتساوي قدرة اإلنسان علـى فعـل        

  .الخير وفعل الشّر
        دحض ضمني للقول بإطالقية الخير أو إطالقية الشّر        

  .البشريةفي الطبيعة 

هذا القول سيتـضح     
الحقا مع سبينوزا إذ    
يقول أن اإلنسان هو    
قادر على الفعل الخير    
تماما كما هو قـادر     

  .على الفعل الشّرير
  بشرا     العقل       

  يميزنا عن الحيوانات
يتوافق هذا القـول مـع      : العقل هو السمة المميزة لإلنسان      

  .اإلنسان جوهر مفكّر" ةذات مفكر"اإلقرار بأن اإلنسان هو 
  .         العقل ليس أداة تعقّل بل هو عالمة وجود 

  .بعد أنطولوجي            

  

  يليس غرض -       
   طريقة أعلّم -       

 بقدرة كّل فرد على انتهاج      ا  قرارإال يعكس هذا االعتراض     
  .طريقة سليمة بنفسه من منطلق تساوي النّاس في العقل

  

    :ة التفكيك والتحليل حصيل*   
النّاس جميعا عقالء بنفس الدرجة وال فضل ألحدهم على         *   

  .آخر إالّ بحسن تطبيق المنهج السليم للتفكير
ثمة ما يؤكّد هذا اإلقرار وما يبين أن االختالف بين البشر           * 

  . إلى التفاضل بين عقول البشر اليعود إلى تطبيقات المنهج
   مع أي مسعى إلسداء النّصح إذكونية العقل تتعارض* 

  

القول بتساوي النّاس في العقول يدعو إلى االكتفاء بتنبـيههم            
  .إلى ضرورة اعتماد منهج في التّفكير ال إلى وعضهم

ثمة ما يسمح بالحديث    
  في التّحليل عن الذّاتية



  التنبيهــات  التخطيـط
  :المقدمة 

  :أنحاء مختلفة من ذلك مثال يمكن التّمهيد للموضوع على  :  التمهيد*
حيوان "االنطالق من اإلشارة إلى تعريف اإلنسان على أنّه          : إمكانية أولى 

وما قد تثيره هذه العبارة من تساؤالت حول الماهية العاقلة لإلنـسان            " عاقل
عندما تُقَارن بالوضع اإلنساني الّذي يكشف تفاوت البـشر فـي اسـتعمال             

  .عقولهم
االنطالق من اإلشارة إلى بعض السندات النّظريـة لـدى           : إمكانية ثانية 

  .بعض الفالسفة، القائلة بالتّفاضل الطبيعي بين النّاس
اإلشارة إلى ما تحدثه فينا معاينهـة الواقـع مـن انطبـاع           : إمكانية ثالثة 

بالتّفاوت بين الفالسفة والعلماء وحتّى عامة النّاس مما يدفع للـسؤال عـن             
  .رق واالختالفاتأسباب هذه الفوا

  :اإلشكالية 

إذا كان العقل ميزة اإلنسان الّتي يختص بها عن غيره مـن       : إمكانية أولى 
الكائنات فلماذا ال يتساوى كّل البشر في أحكامهم ومعارفهم؟ هل يعني ذلك            
اختالف عقولهم أم اختالف طرائقهم في التّعقّل؟ وهل ثمة حقّا مـا يـسمح              

  رفة؟بتوحيد الطّريق إلى المع
  :التّحليل : جوهر المقال 

I-ع بالتّساوي على كّل النّاسالعقل موز في القول بأن .  
  : في تعريف العقل -1

العقل بما هو ملكة    :  تعريف العقل على أنّه ميزة فطرية في اإلنسان          -    أ
  .العقل في هذا المستوى يحدد اإلنسان أنطولوجيا. يسبق وجودها كّل تجربة

تعريف العقـل مـن جهـة       " قوة اإلصابة في الحكم   " بما هو     العقل -    ب
فهو يميز بين الحقّ والباطل وبين الخطإ والصواب، وهذا يستدعي . الوظيفة

  .القول بوجود حقيقة أو حقّ من جهة وباطل أو خطأ من جهة أخرى
في بيان أن فعالية التّعقّـل هـي المميـز        :  في كونية العقل وعموميته      -2

  . بين اإلنسان وسائر الحيواناتالجوهري
  
    

   
  

هذا التمهيد  يشير إلـى      
القضية العامة الّتي تدرج    
     ة الـنّصضمنها قـضي

  ).القضية الخاصة(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الحظ أن التّعريـف ورد     
ــن إدراج  ــياقيا ويمك س
تعريفات تـدعم موقـف    

  .الكاتب

 



 التنبيهــات التخطيـط

  : في البرهنة على كونية العقل -أ
  . برضاء كّل شخص بقوة التّعقّل الّتي لديه    * 
  .بقناعة كّل شخص وعدم الرغبة في االستزادة منه    * 
  . في أن كونية العقل تساجل كّل مفاضلة بين البشر-    ب

    صيغ النّفي الواردة في النّص تبين اعتراض الكاتب على المفاضلة األنطولوجية            
  .برية على ذلكبين النّاس وتقدم حججا خ

II- في إرجاع االختالف بين البشر إلى اختالفهم في تطبيق المنهج :  

  .التّعريف بقواعد المنهج وترابط القواعد بعضها ببعض:  في داللة المنهج -    أ
 في أن إرجاع االختالف إلى المنهج يصحح الخطأ الشائع عـن االخـتالف              -    ب

  .الطبيعي بين البشر
 أن التّطبيق السليم لقواعد المنهج هو الضامن لحسن استعمال العقل،            في بيان  -    ج

  .لطلب الحقيقة، وتجنيبه الوقوع في الخطأ
   في التّمييز بين السرعة والتّسرع -    د

   في فضيلة سرعة البديهة-         
   في فضيلة سعة الذّاكرة-         
  . في فضيلة وضوح التّخيل-         
 إمكانية اختالف هذه الفضائل من جهة أنّها دالّة على اختالف جزئي ال ينال              في بيان 

  .من كلّية العقل
في بيان أن هذه الفضائل ال تغني عن إتباع قواعـد فـي اسـتعمال                -

  .العقل
عند االنتقال من  الحذر  في بيان أن المحدد في تحصيل اليقين إنّما هو           -

ع يوقع في الغفلـة عـن      بطء واثق خير من تسر    : قاعدة إلى أخرى    
 .المنهج

III- في االعتراض على آليات النّصح :  

  .في تهافت منطق النّصح من منطلق تساوي البشر في قوة التّعقّل -1
ذاتيا يقوم على إرادة حرة  هي الّتي تقُود العقل إلى           في اعتبار التّفلسف شأنا      -2

 .الحكم

  

  
ــج  ــذه حج ه
أوردها الكاتب  
ــنّص  ــي ال ف

’   ومن المهـم
نتباه إليهـا   اال

  .في التّحليل
  
  
  
  
  

يمكـــــن 
استخالص هذه  
ــن  ــة م النّقط
خالل التمييـز   
بين منطقتـين   
االثبــــات 

  واالستبعاد
  
  
  
  
  
  
  
 



 التنبيهــات التخطيـط

  :الجانب النّقدي 

VI-في مكاسب القول بتساوي البشر في امتالك العقل :  

  . إرساء مبدأ المساواة األنطولوجية بين البشر-1
  . المساواة القانونية والسياسية بناء على هذه المساواة االنطولوجية فتح أفق-2
  . تأسيس المعرفة على الذّات وتجاوز المصدر الالّهوتي للحقيقة-3
 تحقيق التّرابط بين الضوابط المنهجية واإلرادة الذّاتية في المعرفة، مما يقطع مع             -4

  .أي شكل  من أشكال الوصاية على  المعرفة
V-قدرة القواعد المنهجية على الوصول إلى اليقين ود القول بكونية العقل  حدو:  
  . تجاوز القول بالقدرة المطلقة للعقل في المعرفة ورسم الحدود لفعاليته-1
  . اعتبار التّعقل اقتدارا تاريخيا يستلزم أساسا فطريا بيولوجيا لكنّه ال يتحدد بحدوده-2

  :الخاتمة 

نية الموقف الديكارتي رغم كّل االنتقادات التي وجهـت لـه ،            يمكن االنتهاء إلى راه   
              حيث تحتاج البشرية اليوم إلى إذكاء الثّقة بالعقل لمقاومة كّل أشكال االرتداد الّتي تشد

  .الجمهور إلى االنفعاالت واالعتقادات الالّهوتية الّتي تقلّل من شأن الّّذات وحريتها

  
اعتبار ديكارت  
رائدا للحداثـة   

  ي هذا المجالف
  
  
  
  
  
  
  

من المهم دائما   
ربط المـشكل   
المطروح فـي   
ــوع  الموضـ
بخــصوصيات 
اللّحظـــــة 

  .الراهنة
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
 


