
 

 

 :اإلشكالية الثالثة
  المذهب العقلي: أوال

  
 
  

كيف يمكن فهم اإلشكالية القائلة بأنه قد تختلف مضامين المذاهب الفلسفية وال تختلف

  صورها المنطقية التي تؤسسها؟
  

  

  

  

 تصميم الدرس
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  .مالحظات

  .تطبيقات

  .أسئلة التقويم الذاتي

  اإلجابة على أسئلة التصحيح الذاتي
 
  

  

  

  

  



 

 

 :أمثلة

  

  

 الرأي أو الموقف المنطق التبرير

الفلسفة غير العلم الذي يبحث في 

. الخصوصيات ويبقى رهين الجزئيات

 .إن الفلسفة على عكس ذلك

ما هو مشترك بين جميع 

 . الموجودات

معرفة : تعريف الفلسفة

األشياء في عمومها بعللها 

البعيدة، بقدر ما يستطيع العقل 

مثل  الطبيعي أن يصل إلى

 .هذه المعرفة

تقدم العلوم هو الذي أوصلنا إلى مثل هذا 

لكن العلم لم يجب على كل األسئلة .الحكم

التي طرحها اإلنسان، كما أنه ال يستطيع 

أن يبحث في قضايا ال تخضع للمالحظة 

 .و التجربة

كل المعارف العلمية  لها 

تطبيقاتها ومنفعتها لكن 

الفلسفة ال جدوى منها فهي 

 .يست عمليةإذن ل

الفلسفة :  ـ قيمة الفلسفة

 .ليست عملية

إن تفكير الفالسفة حول اإلنسان يتم 

 بوسيلة عقلية و بمناهج قد تتعدد 

ثم أن التفكير الفلسفي ال . و بحرية كاملة

 .يطلب اإلجماع بل هو تفكير نقدي

كل فلسفة تأمل إلى أبعد 

حد وال يمكن أن تكون 

قطعية فال قطعية إال في 

 .مالعل

 الفلسفة ليست قطعية -

هذا االعتراض صحيح من الوجهة 

لكن الفلسفة تعالج مشاكل . التاريخية

إن الفلسفة الحديثة اتخذت مجرى . واقعية

 .االهتمام بالواقع اإلنساني

كل العالم بسيط في نظر 

 الفلسفة وال تعقيد فيه

و اإلنسان يعيشه بصورة  

 .عادية خالل زمن معين

عن الحياة  الفلسفة بعيدة -

الواقعية لإلنسان وتذهب إلى 

 المجردات

التفكير جزء من ماهية اإلنسان إذ ال 

وما دام ذلك فالفلسفة . مجال إلسقاطه

 .مرتبطة بحياة الناس جميعا

كل إنسان مفكر الراعي 

 إنسان 

 .فهو مفكر

 الفلسفة تفكير

  

  

  

  

  



 

 

 :مالحظات
  

. أن العقل يلعب دورا أساسيا في بناء معرفة اإلنسانأيها الدارس لما تتمعن في األمثلة تجد      

  .ونلتمس هذا كثيرا في مفهوم الفلسفة وطبيعتها وكذا منهجها وهدفها

  .ومما يزيد من مكانة العقل هو تتبع الفالسفة لموضوع الوجود 

  .فلنتأمل معا، كيف كان يدرس موضوع الوجود عبر التاريخ    

اإلغريقي يرى أن العالم عبارة عن كرة متصلة ال فراغ فيها " يدسبارمن"فهذا  : موضوع الوجود  -1

  .وبالتالي فالحركة منعدمة ألن الفضاء الكوني ممتلئ

و . ممكن الوجود وهو المخلوقات التي تسبقها عللها: الذي يقسم الوجود إلى نوعين" الفارابي"وذاك 

  .ى كل شيء قدير وال تسبقه أية علةويميت وهو عل  واجب الوجود الذي هو الخالق األزلي الذي يحي

فهذه " أنا أفكر إذن أنا موجود" ، الذي عبر بوضوح عن مقولته "ديكارت"وعلى رأسهم  المحدثون،

  المقولة خير ما يعبر عن دور العقل، إذ أن إثبات

  .وجود الذات يقود ال محالة إلى إثبات وجود اهللا والعالم من بعد

قل الدور األسبق في تأمل الوجود وكانت أغلب استدالالته دارت ـ ونستخلص من كل ما سبق أن للع

ما أصل هذا العالم؟ هل هو : حول أصل هذا العالم، باعتبار األسئلة التي كانت تدور حوله، وأهمها

  إلخ...ثبات أم متحول؟ هل هو وحدة أم كثرة؟

ات الفلسفة و قد كان و لنتنقل اآلن إلى موضوع المعرفة وهو من أهم موضوع:  موضوع المعرفة -2

  .للعقل مكانة مرموقة في النظر البعيد إلى المعرفة ككل

يرى أفالطون أن العالم الحقيقي هو عالم المثل أو األفكار التي نجد فيها مفاهيم تتصف بالكلية، فتعبر 

العقلي كما أن المثل أو األفكار ال تدرك إال بالحدس . عن ماهية األشياء الموجودة في العالم المحسوس

  .فهي بعيدة عن إدراكاتنا الحسية غير اليقينية

إن األشياء المادية إذا ما أدركها العقل تحولت إلى معقوالت وصار لها وجود في : أما الفارابي فيقول

فإذا ما أدرك بحواسه صور األجسام . العقل يخالف وجودها المادي، والعقل يكون في اإلنسان القوة

ن موجودا بالفعل على أن هذا االنتقال ال يتم بفضل اإلنسان بنفسه بل هو الخارجية أصبح العقل إذ

  .مرهون بفعل العقل الفعال الذي هو أعلى مرتبة من العقل اإلنساني

أما ديكارت فيرى أن كل ما هو موجود محل إدراك عقلي، ولكن من الموجودات ما ال يتم إدراكه 

  .هيةبسهولة مثل إدراك اهللا وهو الفكرة الالمتنا

  .ويتضح مما سبق أن العقل هو أساس المعرفة في نظر االتجاه العقلي



 

 

نظر سقراط إلى القيم نظرة معرفية، فهو يرى أن اإلنسان بقدر ما يعرف فهو يتجه  :موضوع القيم -3

بينما نجد الفارابي يجعل من العقل أساس . نحو الخير ويبتعد عن الشر وهكذا فالعلم نور والجهل ظالم

  .وما حكم اإلنسان على أي فعل سواء نال منه خيرا أو شرا  فإن ذلك يعود به دائما إلى العقل العمل،

  .أما المحدثون فيرون أن سعادة اإلنسان تكمن في إتباعه لمبادىء العقل

ويمكن أن نؤكد على مكانة العقل لما نرجع إلى قواعد ديكارت المتمثلة في البداهة والتحليل والتركيب 

  .والمراجعة

  

  :  استنتاج

        

المبدأ الجوهري هو أن مصدر المعرفة هو العقل ال غير، وبالعقل وحده يتميز اإلنسان عن غيره      

أي ( وتعتبر منطلقا لها ) أو مبادىء العقل(وبالعقل أيضا تحضر الحدوس  . من الكائنات الحية

معايير يحكم بها وتستعمل في شتى فهذه المبادىء صادقة وكلية وضرورية، فهي عبارة عن ). للمعرفة

مجاالت معرفة اإلنسان، وبعبارة أوضح هي السند األمثل لبناء معارفنا، فبدون مبادئ العقل يتعذر نشاط 

  .فكرنا سواء كان نظريا أم تجريبيا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 :تطبيقات

  

  

  1تطبيق 

 الرقم الرأي والموقف المنطق التبرير

 1   .ت هي الحقيقة المطلقةالظواهر المحسوسة ليس  

 2   .الوجود شعور بالتواجد  

 3   .العقل هو الذي يضع معنى للوجود  

 4   .الوجود رابطة منطقية بين الموضوع والمحمول  

 5   .للوجود عالقة بالشعور  

  : 2تطبيق 

 الرقم الرأي والموقف المنطق التبرير

   1   .بالضرورة والتعميمالمعرفة الحقيقية مصدرها العقل وتتسم   

 2   .الكميتان المتساويان لكمية ثالثة متساوية  

 3   .الكل أكبر من الجزء  

  

وهي  مبدأ الذاتية . في العقل مبادئ فطرية لم تستمد من التجربة

من هذه المبادئ القوانين . واألوليات الرياضية والبديهيات المنطقية

 .التعميمالمنطقية التي تتصف بالضرورة و

  4 

 5   .العقل أحسن األشياء توزيعا بين الناس  

  : 3تطبيق 

 الرقم الرأي والموقف المنطق التبرير

 1   .أنا أفكر إذن أنا موجود  

 2   .هناك فرق بين النفس والجسد  

 3   .الحدس أوال واالستنباط ثانيا  

 4   .من الشك إلى اليقين  

 5   .يا للمعرفةالحواس ليست مصدرا يقين  
 
 
 
 



 

 

 أسئلة التقويم الذاتي
  

  مقالة –الموضوع األول 

  .قارن بين الحدس و االستدالل

  تحليل نص -الموضوع الثاني

إلى أن أصحابه يردون المعرفة الصادقة إلى الحدس ] أشرنا[في حديثنا عن المذهب العقلي، "     

رد المعرفة إلى الحدس وحده، وعرف هذا  ولكن بين المحدثين من الفالسفة من. واالستنباط العقلي

االتجاه أوضح ما يكون، في العصور الوسطى عند صوفية اإلسالم كذلك، فقد كانوا ـ مع اعترافهم بأن 

من معارفنا ما يرتد إلى الحس، ومنها ما يرجع إلى العقل ـ متفقين على أن المعرفة الحسية أدنى 

المعرفة التي يزودنا بها العقل باستدالالته المنطقية أدعى مراتب المعرفة وأكثرها تعرضا للخطأ، وأن 

إلى الثقة وأكثر أمانا؛ إال أن للعقل نطاقا ال يستطيع بطبيعته أن يتجاوز حدوده، ووراء هذا النطاق 

مجال يمكن ارتياد مجاهله بنوع من اإلدراك، يقوم فوق مدارك البشر ـ الحسية والعقلية معا ـ ذلك 

وقد قابل الصوفية بين العلم الذي يجيء عن طريق اإلدراك الحدسي والعلم الذي . يهو اإلدراك الحدس

يجيء عن طريق البرهان العقلي، ويتيسر أولها لألنبياء ـ عن طريق الوحي ـ ولألولياء ـ عن 

  ."طريق اإللهام ـ ومع بعض الناس نموذج منه، يبدو ضعيفا في الرؤيا الصادقة

  توفيق الطويل                                                   

  .نصوص فلسفية مختارة: المرجع                                     

  .حلل النص تحليال فلسفيا: المطلوب 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 اإلجابة على أسئلة التصحيح الذاتي
  

  تصميم المقالة: الموضوع األول 

  

اشرة تعتمد على مقدمات للوصول إلى نتيجة، و كان الحدس إذا كان االستدالل معرفة غير مب:  المقدمة

  معرفة مباشرة تتم بدون واسطة، فهل هذا يستبعد و جود عالقة بينهما؟

  مقارنة: الطريقة  –التحليل 

  .الحدس و االستدالل أدواة للوصول إلى المعرفة -: التشابه أوجه

  .تنوع طبيعة الموضوع المدروستتنوع طبيعة كل من الحدس و االستدالل ب -               

  :أوجه االختالف 

 الحدس االستدالل

 معرفة مباشرة ال تعتمد على وسائط معرفة غير مباشرة تعتمد على مراحل

 معرفة تدرك بداهة دون برهنة معرفة تعتمد على البرهنة

 ...إلخ إلخ

تفكير سابق يؤدي إلى نضجها إن المعرفة الحدسية ال تنطلق من الالشيء بل هي نتيجة :أوجه التداخل 

كما أن االستدالل هو في الحقيقة جملة من الحدوس أي جملة من . تدريجيا حتى تظهر بصفة مباشرة

  .القضايا تدرك العالقات بينها بصفة حدسية

  إن الفرق الموجود بين الحدس و االستدالل، إنما يتجلى لنا :   االستنتاج

  

الخارجي، ألن التداخل بينهما قوي إلى درجة أن ال أحدا منهما في النظر إليهما من الجانب اللغوي 

  .يمكن أن يستغني عن اآلخر

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  تحليل النص: ثانيا 

  : المقدمة      

ـ تعددت مصادر المعرفة، إذ أن كل واحد من أصحاب هذه المصادر يدعي أن منبعه             

فأي هذه المصادر أصدق .العقلي وهنا التجربة الحسيةهناك الحدس، وهناك االستنباط . األمثل واألسلم

  من غيره ؟

  :الموقف     

  .ـ اإلدراك الحدسي أصدق مسالك المعرفة           

  :الحجة     

  .ـ المعرفة الحسية أقل صدقا ألنها تعتمد على الحواس التي يمكن أن تخدعنا          

إلى الحدس وهذا ما يمكن اكتشافه في معرفة مدى تماسك ـ المعرفة االستنباطية العقلية تستند          

  .المقدمات ولهذا نقول عنه أنه صادق، غير أن هناك مجال يعجز العقل عن إدراكه

وقد نجدها في التاريخ لدى . ـ أما الحدس فهو المعرفة المباشرة األكثر صدقا وال ريب فيها        

  .ـ ولدى األولياء عن طريق اإللهاماألنبياء ـ الذي يظهر عندهم عن طريق الوحي 

  

  

  

  :  االستنتاج   

غير أن الحدس لوحده غير كاف . مهما تنوعت مصادر المعرف فهي كلها تهدف إلى اكتشاف الحقيقة 

و هذا ما جعل البعض يقول أن الحدس بدون استدالل فهو أعمى واالستدالل بغير . رغم ضرورته

  .الحدس فهو أجوف

  

  

  


