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 :أمثلة

  

  

 الرأي أو الموقف المنطق التبرير

تتركب األجسام من جزيئات ومنها 

تتكون األعضاء فتؤدي وظيفتها 

 .أية غاية الموكلة إليها دون

منطق تجريبي يعتمد على 

معطيات المالحظة و 

التجربة  إلثبات الرأي أو 

 .الموقف

ليس في العالم إال الخالء 

والذرات، ومنها يتكون جميع 

الوجود تحت ظروف وشروط 

 .طبيعية

بقدر ما نحتك باألشياء الخارجية 

بقدر ما تكثر اإلحساسات وتتنوع 

 .المعرفة

      "     "      "   " 

مصدر المعرفة هو اإلحساس 

فكل شيء يأتي عن طريق 

وال وجود لألفكار , اإلحساس

الفطرية وال لمبادئ عقلية أو 

فهذه كلها تتكون . أوليات رياضية

عن طريق اإلحساس بما يحيط 

 .باإلنسان

غياب أو إصابة أحد الحواس يمنع 

حدوث ذلك النوع من المعرفة سواء 

 إلخ...على مستوى الشم أو اللمس

"       "     "      " 

 .العقل يولد صفحة بيضاء

و يكتسب المعرفة تدريجيا عن 

 .طريق التجربة

المعرفة بكل أشكالها تعود إلى 

 . الممارسة العملية
 .التجربة وحدها مصدر المعرفة "      "     "       "

كل القوانين العلمية وصل اإلنسان 

 إليها بعد المرور بمراحل المنهج

 .التجريبي

"       "     "      " 
القوانين في العلوم وليدة 

 .التجارب

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 :مالحظات
  

  

ويتأكد هذا لما نتتبع تطور . نستخلص من هذه األمثلة أن اإلحساس والتجربة هما مصدرا للمعرفة     

  . والقيمالفكر البشري في نظرته إلى الوجود والمعرفة 

  

  التالية) المسلمة(يتمثل في الموضوعة " ديمقريطس"عند  فالوجود -1

، وفي العصر الحديث نجد »ليس في العالم إال الخالء و الذرات، ومنها تتألف جميع الموجودات « 

 JOHN LOCKوقد اهتم لوك.   جون لوك خير من يعبر عن االتجاه المادي أو المذهب التجريبي

أن معرفة الوجود ال : فالسفة المحدثين وينطلق من موضوعة رئيسية وهيبفلسفة الوجود كغيره من ال

وكل األسئلة التي . فالعالم الحقيقي هو ما تقوله الفيزياء ال غير. تكون إال عن طريق العلوم الطبيعية

والماهية الحقيقية هي  .تطرح عن الخصوصيات في الطبيعة يكون الجواب عليها من قبل الفيزيائيين

جزيئات تركيبا فيزيائيا، وصورة العالم الحقيقية هي أنه يتألف من أجسام مادية كثيرة وهذه تركيب لل

  .األجسام تتركب من جزيئات صغيرة تتحرك بصفة آلية

  

إلينا فحواسنا تنقل  » أن األحاسيس هي مصدر المعرفة«: فيراها ديمقريطس فيأما المعرفة  -2

  .األشياء المادية بصورها وتنقل إلى جسم اإلنسان من خالل أعضاء الحس الخارجية

ويقال أن ديمقريطس . وقد اشتهر ديمقريطس في دراسته المنطقية للمفاهيم والقضايا ويقينية النتائج 

  .اثلةاعترض على النتائج العقلية الصرفة فهو كثيرا ما يعتمد على التجربة ويركز على طريقة المم

وقد تبع أبيقور توجه ديمقريطس في نظرية المعرفة لكنه شدد على ما للحواس من دور كبير في    

  . حصول المعرفة لدى اإلنسان

إنه إدراك الترابط واالتفاق أو :" ـ أما في العصر الحديث فقد قدم لوك مفهوما للمعرفة كما يلي

نتج من هذا التعريف أنه ال يمكن أن تكون المعرفة إال ونست". االختالف والتنافر في أية فكرة من أفكارنا

فكثيرا ما ركز لوك على نظرية المعرفة ألن هدفه هو . عبارة عن عالقات األفكار بعضها ببعض

  .البحث عن أصل المعرفة ويقينها

  

  

  

  

  



 

 

لحياة فينطلق ديمقريطس من مبدأ في األخالق مفاده أن التمتع الصحيح با:  موضوع القيموأما في  -3

وهذا يأتي من التكيف مع الطبيعة والقيام بالواجب والحرس على كل " يكمن في هدوء النفس وطمأنينتها"

  . شيء مع الشجاعة وجرأة التفكير، وهذا كله ال نستطيع بلوغه إال من خالل التعلم

اعتنى كثيرا  ولكن هيوم, أما حديثا، فكثيرا ما اهتم لوك بالجانب االجتماعي وخاصة السياسي منه     

بالجانب األخالقي ونال شهرة على ذلك    ينطلق هيوم من مبدأ، أن األخالق ال تقوم على مبادئ مطلقة 

ويوضح هيوم أن األخالق تقوم على . بل مستوحاة من التجربة ومرتبطة كثيرا بعلم النفس والغريزة

أن هذه األخيرة منها ما هو فيرى . أساس تجريبي وذلك من خالل توضيح هيوم لالنفعاالت والعواطف

إلخ، ومنها ما هو غير مباشر كالكبرياء والتواضع والحب ...مباشر كالحزن والفرح والخوف

  .كما أن هيوم يعتبر الغريزة مصدرا لألحكام األخالقية. والكراهية

  

  

  :االستنتاج 

ـ منذ القديم، وكثيرا ما لقد كان الصراع بين األفالطونيين واألرسطيين ـ أي بين العقليين والتجريبيين 

نجد التجريبيين يدحضون فطرية األفكار ويجعلون من اإلحساس مصدر المعرفة وخير ما يمثل هذه 

   هيوم  وLock  لوك :النظرية

Humeكوندياك وCondillac.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 :تطبيقات

  

  :1تطبيق 

 اآلراء أو المواقف المنطق التبرير

  
ومن الظروف الطبيعية تتكون األشياء . ح في الخالءالعالم يحتوي على ذرات تسب

 .التي نالحظها ونستعملها في حياتنا العملية

 .إن جميع أفكارنا مستقاة من التجربة  

 .تنقل إلينا حواسنا آثارا عن األشياء فتكون فينا إحساسات: تجربة خارجية  

 .اإلحساس بالنفس وما يجري في باطنها: تجربة داخلية  

 .عقل صفحة بيضاء مهيأ لنقل الموضوعات كلها عن طريقا اإلحساسال  

  2تطبيق 

 اآلراء أو المواقف المنطق التبرير

  

ومرجع هذا . كل األعمال العقلية تعود إلى الترابط اآللي بين الظواهر النفسية

الترابط يعود إلى قانون تداعى المعاني الذي يحدث بالتشابه والتجاور الزماني 

 .ي أو بالعالقة العليةوالمكان

 .يميل اإلنسان إلى توقع الحوادث نتيجة تكرار األسباب  

 . بالتجربة والرياضيات نستطيع أن نصل إلى معرفة صحيحة  

 .هناك تجريبية تقليدية و تجريبية حديثة و تجريبية معاصرة   

  3تطبيق 

 اآلراء والمواقف المنطق التبرير

 )كوندياك. (التجربة كلها تنتج عن اإلحساس  

  
إحساسات التمثال مجرد انفعاالت ذاتية، فكيف تتم اإلدراكات الخارجية من 

 مسافات ومقادير وكيف يتم اإلدراك على أنه موجود في الخارج؟

 .علم األخالق يستند إلى التجربة ـ دراسة العادات ـ  

 .ها في حياتنا العمليةلألخالق غاية عملية تهدف إلى تحقيق  

 .العلم بالفضيلة يؤدي إلى مزاولتها  

  
 
 
 



 

 

 أسئلة التقويم الذاتي
  

  :مقالة –الموضوع األول 

  هل المعرفة كلها تجريبية؟           

  :تحليل نص –الموضوع الثاني 

  إن المشكلة التي تواجهنا هنا، هي مشكلة أصل العلم اإلنساني «     

  :م الفالسفة إلى ثالثة مذاهبو فيها انقس. و مصدره

هي  - و هي في نظرهم قوة فطرية - األول مذهب العقليين الذين يقولون إن القوة العاقلة في اإلنسان    

األصل الذي يصدر عنه كل علم حقيقي، أو أنها على األخص، مصدر أهم صفتين يتصف بهما العلم 

هب الثاني مذهب التجريبيين الذين يرجعون الحقيقي، و هما صفتا الضرورة و الصدق المطلق؛ و المذ

و يصفون العقل قبل التجربة بأنه صفحة بيضاء؛ و قد يسمى هذا المذهب بمذهب . كل علم إلى التجربة

  أصل كل علم؛ - أي اإلدراك عن طريق الحواس -الحسيين، إذا اعتبر اإلدراك الخارجي

وفيق بين الدعاوي المتعارضة التي يدعيها و المذهب الثالث مذهب النقديين الذين يحاولون الت     

بأنه نتيجة اجتماع عاملين، أحدهما صوري يرجع " العلم"و يفسر النقديون . أصحاب المذهبين اآلخرين

  إلى طبيعة العقل ذاته، 

فإذا لم يوجد أحد هذين العاملين، . و اآلخر مادي يتكون من اإلحساسات الداخلة في االدراكات الحسية

د علم حقيقي؛ إذ من المستحيل قطعا في نظرهم، أن نصل من طريق العقل الصرف، إلى استحال وجو

  .حقائق لها أية قيمة علمية على نحو ما يدعي العقليون

و يصل إلى نقطة أبعد        بهذا، يوفق كانط بين المذهب العقلي و المذهب التجريبي،[...] و     

فباإلحساسات نستطيع الوصول إلى علم صحيح، ألنها . بكثير من مجرد التقابل بين الفكر والحس

  ».لصورة عقلية أولية –كما يخضع الفكر نفسه  –تخضع 

  أوزفلد كولبي                                               

 . ضع تصميما لتحليل النص السابق:  المطلوب

  

  

  

  

  

  

  



 

 

اإلجابة على أسئلة التصحيح الذاتي 
  

  :صميم المقالةت -  الموضوع األول

  إلى أي مدى يمكن اعتبار معطيات الحس و التجربة مصدرا للمعرفة؟:  المشكلة

  جدلية: الطريقة  -التحليل

  .المعطيات الحسية و التجريبية هي أصل المعرفة:  القضية

العقل يولد صفحة بيضاء، و كل معارفه إنما : تحليل موقف المذهب الحسي و التجريبي -        

  .المعطيات الحسية الخارجية أسسها من

  ...المعاني الرياضية ، المفاهيم الميتافيزيقية: هناك نوع من المعارف ليس تجريبيا - : النقد 

  .العقل أصل المعرفة: نقيض القضية 

العقل قدرة فطرية سابقة على التجربة بإمكانها تأسيس المعرفة : تحليل موقف المذهب العقلي  -      

  .ارات و مبادئبما تملكه من إط

  .إن المبادئ العقلية تبقى إطارات جوفاء و فارغة بدون محتوى مكتسب من العالم الحسي: النقد 

  .منها ما هو عقلي و منها ما هو تجريبي: المعرفة نوعان :  االستنتاج

  

  :تحليل النص -الموضوع الثاني

  .إن المشكلة التي يعالجها النص تخص مصدر المعرفة:  المقدمة

يستعرض الكاتب موقف المذاهب الثالثة في موضوع مصدر المعرفة، غير أنه يؤيد موقف : ليلالتح

الفيلسوف كانط الذي وقف موقفا وسطا بين العقليين و التجريبيين بقوله أن المعرفة تعتمد على العقل و 

  .التجربة

و يعطي معنى ، بها ينظم - أي فطرية –قبلية ) مبادئ(إن العقل يحتوي على إطارات :  الحجة

  .للمعطيات الحسية التجريبية التي تصل إليه عن طريق الحواس 

  .من الصعب االستدالل على وجود معاني قبلية سابقة على االكتساب:  النقد

  .مصدر المعرفة هو العقل و التجربة معا:  االستنتاج

  

  

  

  

  

  



 

 

  ...الدارس أيها تدرب 

  : مقالة  -الموضوع األول

  م نظري أم تجريبي؟هل العل            

  :تحليل نص –الموضوع الثاني

إن البحث العلمي ال يقتصر على تأمل الواقع الذي تمت مالحظته بل إنه يقوم على الخصوص في ”     

اكتشاف الواقع الذي ما يزال محتجبا والواقع الذي سيئت مالحظته أو ذلك الذي لم يالحظ بعد والذي لم 

. ف على جهلنا يعد إذن عنصرا رئيسيا في التفكير العلمي التجريبيفالوقو. يخطر بعد على األذهان

والشيء الذي يفتقده اليوم مهندسونا وباحثونا ويفتقده اإلنسان المتوسط هو الرغبة في الكشف عن حقائق 

إن رجالنا يرضون بمعارف جزئية تقريبية ويظنون أن الفكر العلمي يقوم في العمل وفقها، . مجهولة

  . لذلك أن صاحب التفكير العلمي هو الذي يعتبر الواقع المعروف ويظنون تبعا

  جان فوراستييه                                                  

  .أكتب مقالة فلسفية تعالج فيها مضمون النص: المطلوب 

  

  

  هو فيلسوف فرنسي معاصر ـ زعيم المذهب الوجودي الملحد

  )الوجود والعدم(من مؤلفاته 

  لتخيل ـ االنفعاالت ـ  مسرحيات وروايات عديدةا

  اشتهر خاصة بمؤلفاته األدبية المسرحية والروائية

  وبمقاالته الصحافية

  حيث جعل من األدب والصحافة وسيلة للتعبير عن فلسفته

  

أكتب مقالة حول النص، تبين فيها اإلشكال، وموقف صاحب النص منه، وحجته، أو من :  المطلوب

  .قفه، ونقد تلك الحجة أو الحجج، واالستنتاج المناسبحججه على مو

 

 

 

 

 


