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 : أمثلة
 

غير  التبـــرير
 فلسفي

 السؤال فلسفي

.سؤال شامل له مواصفات السؤال الفلسفي  ما هو الوجود؟ ×  
. في الرياضياتسؤال جزئي و معروف  ما هو الخط؟  × 

.سؤال علمي يتناول جزء من الحوادث  ما هي األشعة؟  × 
.سؤال شامل له مواصفات السؤال الفلسفي  ما هي المعرفة؟  × 

.سؤال علمي  ما هو الماء؟  × 
.سؤال فلسفي يحتمل عدة إجابات  ما هي الحقيقة؟ ×  

.سؤال فلسفي شامل  ما هو الزمان؟ ×  
.مي في مجال الفيزياءسؤال عل  ما هو الميكانيك؟  × 

 
 

  :مالحظات
 

يتميز السؤال الفلسفي عن غيره من األسئلة الموجودة لدى عامة الناس و علماء الدين و العلوم 
:بما يلي...التجريبية والرياضيات  

. يدور حول طبيعة الشيء أو علته-1         
. يطرحه كل إنسان-2         
  . له إجابة نهائية ليست-3       
  . يثير إشكاال-4       
  . يتصف بالشمولية و ال يتناول الظواهر الجزئية في الطبيعة-5       
  . يدور حول اإلنسان-6       
  . يشكك في المعرفة-7       
  . يتخذ من المعرفة موضوعا له-8       

  
  

 االستنتاج :     كل سؤال يطرح إشكاال حول اإلنسان يسمى فلسفيا.



 

:  تطبيقات
 

حاول، أيها الدارس، أن تفرق بين السؤال الفلسفي وغيره من األسئلة من خالل المواصفات المذكورة 
.في المالحظات السابقة الذكر  

1تطبيق  
 الرقم الســــؤال فلسفي غير فلسفي التبرير
المادة أم الروح؟:أيهما أسبق     1 

 2 ما هي الجغرافيا؟   

 3 ما المناخ؟   

 4 ما هو الروح؟   

 5 هل األشياء مستقلة عن أفكارنا؟   

  
    2تطبيق 

 الرقم الســــؤال فلسفي غير فلسفي التبرير
 1 ما هي الشمس؟   

 2 ما عالقة الماء بالتبخر؟   

 3 هل يمكن أن نعرف العالم؟   

 4 هل هناك حقائق؟   

 5 هل األرض كروية؟   

 
 
 
 
 
 



 

التقويم الذاتي أسئلة 
 

: أيها الدارس   
و . التطبيقات و أسئلة التقويم الذاتي: الحظ أننا نطلب منك في كل مرة إنجاز أنشطة هي             

الواقع أن الغرض من حلك للتطبيقات هو أن تتأكد بنفسك  من أن الكفاءات القاعدية المطلوبة من كل 
  درس قد تحققت لديك ، 
  حقق لديك كفاءة كتابة المقاالت و تحليل النصوصو ذلك من أجل أن تت

  .فالمطلوب منك اآلن هو أن تتدرب على كتابة المقاالت و تحليل النصوص الفلسفية. الفلسفية
  :  مقالة فلسفية–الموضوع األول 

هل ." إن السؤال في الفلسفة أهم من الجواب، و كل جواب فيها سرعان ما يتحول إلى جواب جديد" 
   القول صحيحا؟تعتبر هذا

  :  تحليل نص–الموضوع الثاني       
رغبة في المعرفة و في الحكمة و حبا لهما، و يمكننا أن نقبل الفكرة ... تشكل الفلسفة بدون شك "    

إال ". أن الشخص الذي يطرح سؤاال فلسفيا ما، يريد من وراء ذلك، التوصل إلى المعرفة: "التي تقول
ألن ممارسة الفلسفة . لماذ؟.  المحطة؟ ال يبدو إجماال أنه سؤال فلسفيأين توجد: أن سؤاال مثل 

و ال يمكن ألي سؤال أن يكون في ذاته فلسفيا بدون ... تستوجب بالفعل قصدية حاضرة في السؤال ذاته

  .هذه القصدية
ته علم      إن السؤال الفلسفي يفترض مسبقا شكا في الجواب باعتباره معرفة، ال بمعنى أن الجواب ذا

  .أن يخضع للشك، كأنه أي المجيب يرتبك، و أن الجواب ينقصه الوضوح الكافي" يمكن احتماال " 
يفترض في الواقع أن المعرفة - الذي قلنا سابقا أنه يتخذ المعرفة موضوعا له–     إن السؤال الفلسفي 

  .مستحيلة، أو على األقل أن هناك معرفة ليست في الواقع معرفة
 ال يمكن أن يطرح إال على الشخص الذي - باعتباره سؤاال–تيجة هي أن السؤال الفلسفي      و الن

إن الفلسفة هي قبل كل شيء شك في امتالك المعرفة، و هذا ما . يعرف، أي على من يمتلك المعرفة
، كممتلكين للمعرفة...يظهر جيدا في الحوار األفالطوني، حيث نجد سقراط يسأل الذين يقدمون أنفسهم 

إن اإلنسان الذي يطرح على نفسه السؤال الفلسفي، هو ذلك ... و يظهر الغياب الفعلي للمعرفة لديهم
  .الذي يعتقد أنه يمتلك المعرفة، و السؤال الفلسفي يحطم هذا االعتقاد البديهي



 
و يبدو أن السؤال الفلسفي يشكل خاصية أخرى، فهو تساؤل، و ليس مجرد سؤال، إن السؤال     
رد ال يمكن وحده أن يشكل سؤاال فلسفيا، و إن السؤال الفلسفي يتكرر، ال بمعنى تكرار نفس المنف

  ."بل بمعنى تكرار سؤال آخر ينتمي إلى نفس التساؤل الفلسفي...السؤال
  57-56ص-1984ط" اإلمكان و الفلسفة " –                آالن جيرانفيل 

.ون النصأكتب مقاال فلسفيا تعالج فيه مضم: المطلوب   
 

اإلجابة على أسئلة التصحيح الذاتي 
 

: المقالة الفلسفية -      الموضوع األول   
 

  هل الفلسفة معرفة؟ أو هي تفكير نقدي موضوعه المعرفة؟ :  المقدمة -1
و هل يمكن الوصول في الفلسفة إلى نتيجة؟ و ما فائدة البحث فيها عن جواب، ما دام مصيره حتما 

 جديد؟ و هل الجواب في الفلسفة عديم القيمة؟ و إذا كان كذالك، أليس من العبث التحول إلى سؤال
البحث عنه؟ و حيث إن السؤال في الفلسفة أهم من الجواب، فما طبيعة كل منهما؟ و ما طبيعة العالقة 

  بينهما؟
ة خطوات يمكن اعتماد الطريقة الجدلية لمعالجة هذا الموضوع،و معلوم أن لهذه الطريق: التحليل -2

  .  نقيض القضية-ب. القضية-أ: (ثالثة هي
  .و أحيانا يقال المركب هنا أي من القضية و نقيضها.)  التركيب-ج

  السؤال في الفلسفة :  القضية-    أ
     إذا كان موضوع هذا السؤال المفضل هو المعرفة، فهو في الحقيقة  يمتد إلى كل شيء يقع في 

و . الوجود و المعرفة و القيم:  يمكن حصره في ميادين ثالثة كبرى هي مجال العقل، هذا المجال الذي
الحق أو الحقيقة، و الخير، و الجمال، و : هذه األخيرة، أي القيم، تتفرع إلى ثالثة فروع كبرى هي

و هذه .و مجموعها هو فلسفة القيم. المنطق، و األخالق ، و علم الجمال: يقابلها في موضوعات البحث 
  .الوجود والمعرفة و القيم:ن الفلسفة أو التفلسف الكبرىهي ميادي

هذا هو موضوع الفلسفة، لكن ما هو السؤال الفلسفي الذي ينصب على هذا الموضوع؟ و ما الغاية منه؟ 
  إن السؤال الفلسفي هو في الحقيقة تساؤل،

 طرح السؤال مع العلم لكن أليس.    أي إنه ال يهدف إلى إيجاد الجواب بقدر ما يقصد إلى إثارة إشكال
. بانعدام الجواب، هو نوع من العبث؟ نعم هناك من يقول ذلك، و يعتبر الفلسفة لهذا السبب مجرد عبث



 
غير أن هذا العبث حتمي، ألن اإلشكاالت موجودة و ال سبيل إلى إلغائها، و ألن العقل يدركها، و ال 

كأن جوهر . رح األسئلة، أو التساؤالتيمكن منعه من نقلها و التعبير عنها، و من هنا ضرورة ط
الفلسفة سؤال، و كأن هذا السؤال هو تساؤل، أي إثارة إلشكاالت طبيعية موجودة في مجال العقل، أو 

فيكون طرح هذه . في ميادين الفلسفة الثالثة الكبرى السالفة الذكر، التي هي ذاتها مجاالت العقل
  ت العقل ، و ألنها مثيرة التساؤالت حتميا لكونها تقع في مجال مدركا

و مزعجة و مدهشة ال يمكن تجاهلها أو اتخاذ موقف الالمباالة منها، فال بد من طرحها و لو اعتقدنا 
  . بأنه ال جواب عنها لحد اآلن، و لربما إلى األبد

فة و هكذا فإن السؤال الفلسفي طبيعي ال مفر منه، و هو مهم إلى درجة أنه يبدو معبرا عن طبيعة الفلس
كلها، أو عن معظمها على األقل، فكأنما السؤال الفلسفي هو الفلسفة ذاتها، أو العكس، أي الفلسفة هي 

 .إن السؤال في الفلسفة أهم من الجواب: السؤال الفلسفي، و من هنا القول 

  
  .الجواب في الفلسفة :  نقيض القضية-ب

الفيلسوف يطرح األسئلة، أو يتساءل في الميادين الثالثة الكبرى للفلسفة و العقل        بالرغم من أن 
المذكورة سالفا، و ال ينتظر جوابا حاسما، أو يعتقد أن الجواب على أسئلته مستحيال باعتبار أن الفلسفة 

ك األجوبة ليست بأي حال من األحوال بمعرفة، غير أنه يسعى إلى أجوبة على أسئلته أو تساؤالته، و تل
و هذه األجوبة ال تنهي اإلشكال المطروح لكنها . هي التي تكون نظريته الفلسفية أو مذهبه الفلسفي

فنجد في . تكون خطوة جديدة في مسار الفلسفة أو التفلسف، أو حلقة جديدة في تاريخ هذا الفكر المتميز
  نهاية المطاف نظريات 

أنما الجواب في الفلسفة هو من هذه الطبيعة أي أنه النظريات فك. و مذاهب متعاقبة مكونة لتاريخ الفلسفة
  .و المذاهب المكونة لتاريخ الفلسفة

  : أو المركب منهما المركب،-ج
     ما جدوى السؤال أو التساؤل الفلسفي، الذي هو عملية التفلسف المؤدية إلى إبداع نظريات و 

امت هذه األجوبة بتاريخها الطويل ال تحسم مذاهب فلسفية، و هي محتوى تاريخ الفلسفة كله، ما د
  األسئلة، و ال تنهي التساؤالت، و تبقى نفس اإلشكاالت قائمة؟ و ال يتحقق أي تقدم فلسفي؟

      إن جدلية السؤال و الجواب في الفلسفة، تبدو في الظاهر عقيمة، غير أنها في الواقع ضرورية 
ور فعالياته، و بالتالي لتقدم المعرفة و ترقية ظروف لحركة المعرفة و تطورها، و لنمو العقل و تط

  .الحياة
  



 
 جدلية السؤال و الجواب في الفلسفة تؤدي إلى نتائج تخرج بمجرد حصولها من - :  الخاتمة-3

. الفلسفة إلى علم من العلوم، أي تخرج من الشك إلى اليقين، و من مجال الخالف إلى مجال االتفاق
  .ة ، لكنها تبقى من أهم ميادين البحث الفلسفيفالعلوم من ثمرات الفلسف

 جدلية السؤال و الجواب في الفلسفة تحرك العقل و تنشطه، مما يؤدي إلى -       
االكتشاف و اإلبداع في مختلف المجاالت، و في ذات الوقت إلى تطور قدرات العقل ذاتها، مما يزيد 

  في تطور العلوم و المعارف 
  سه من تطورات هائلة فيما هو حادث اآلن من ثورةوالثقافات، و هو ما نلم

  .اإلعالم و المعلوماتية و تكنولوجيات االتصال
 إذا صح أن السؤال في الفلسفة أهم من الجواب ألنه أقدر على دفع الحركة العقلية إلى -         

ذلك هو العالقة األمام، و على تنشيطها و استمرارها، مما يؤدي إلى تطورها و رقيها، فإن األهم من 
  الجدلية القائمة بين السؤال 

تلك الحركة التي تضمن الحركة الدائبة للعقل، مما يجعله ينمو، مثلما تحافظ . و الجواب في الفلسفة 
  .و من هنا القيم الكبرى للفلسفة باعتبارها رياضة ممتازة للعقل. حركة الجسم على صحته و عافيته

  
  ... أيها الدارس :مـالحـظـة

   قدمنا لك هذا التصميم بشيء من التفصيل و ذلك ألنه األول في سنتك الدراسية هذه، و ألنك في   
أما عندما تكون لديك المعلومات كافية، بفضل تقدمك في . حاجة إلى معلومات ال زلت لم تدرسها بعد

ي الدراسة، فسوف يكون التصميم مختصرا جدا، و مقتصرا على عناصر كل مرحلة منه، و يأت
 .التفصيل في التحرير

  
: تحليل النص-الموضوع الثاني   

  طرح اإلشكال : المقدمة-1
المعرفة موضوع للفلسفة، و كل موضوع للفلسفة هو محل سؤال بل تساؤل، أي أنه محل شك،         

 في مما يعني أنه ال وجود للمعرفة، أو على األقل أن المعرفة الموجودة ليست حقيقية، أو ال قيمة لها، و
أحسن األحوال هي ذات قيمة ضئيلة، و ليست تامة و ال نهائية، و قد تكون المعرفة الكاملة مستحيلة 

  .أصال
  
  



 
  :  موقف صاحب النص -أ: التحليل-1

  . المعرفة مستحيلة-         
  . المعرفة الموجودة ضئيلة القيمة ألنها ليست كاملة-         
  :  الحجة-        ب

  .وجودة ال تصمد أمام التساؤل الفلسفي المعرفة الم-   
  . المعرفة الموجودة تعجز عن اإلجابة عن السؤال الفلسفي-          
  . السؤال الفلسفي ال يتوقف لعدم وجود الجواب عليه-          
 ما دام السؤال الفلسفي مستمرا و ما دامت المعرفة الموجودة، أو التي يمكن أن توجد ال -          

 إذن السؤال -)حوار أو محاورات سقراط كما نقلها أفالطون( للجواب على السؤال الفلسفي تكفي
  .الفلسفي ال نهاية له،      و المعرفة الكاملة مستحيلة

كون المعرفة الكاملة مستحيلة ال يعني أن المعرفة النسبية عديمة الجدوى، :  نقد الحجة -        ج
 .فالعلم نسبي و جدواه واضحة

 
نعم، إنه ال جواب على السؤال الفلسفي بطبيعته، و هو يهدف إلى إثارة اإلشكال أكثر مما :  الخاتمة -3

يطمح إلى الجواب، غير أن ما يترتب عن الحركة الفكرية بين السؤال و الجواب من معارف نسبية، 
  .تدخل مجال العلم تبقى ذات قيمة عظيمة على الرغم من نسبيتها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
  ...الدارس أيها تدرب

  
  مقال للتصميم و التحرير:الموضوع األول 

                لماذا يعتبر السؤال الفلسفي رفضا ألية معرفة حاصلة ؟
  

نص للتحليل : الموضوع الثاني   
  )عدم التناقض(معيار صحة المعاني 

  
 فالبحث في إمكان .يشترط في صحة المعاني من الوجهة المنطقية أن تكون خالية من التناقض      " 

صحة المعاني يرجع إذن إلى البحث في إمكان اشتمالها على التناقض، و كيفية اتصافها به، مع بيان 
  .الطرق التي يمكن إتباعها للكشف عنه

      لما كان التناقض يقتضي وجود حدين على األقل كانت المعاني البسيطة بمعزل عن التناقض، 
يط، فال يعقل أن تشتمل في داخلها على تناقض ما، و ال معنى للبحث ألنها مؤلفة من عنصر واحد بس

و التناقض إنما يدخل على المعاني المركبة، ال على . فيها عن اتفاق الفكر أو عدم اتفاقه مع نفسه
و لكن كيف يكون ذلك؟ إن مبدأ عدم التناقض هو القانون األساسي للعقل، فكيف . المعاني البسيطة

ى مركبا مشتمال على حدين متناقضين؟ لماذا يناقض العقل نفسه و كيف يتصور يتصور العقل معن
  المعاني المتناقضة؟

لو كانت جميع المعاني المركبة التي يتصورها العقل بينة لما أمكن وقوعه :      لحل هذه الشبهة نقول 
 المعاني المركبة إال أن العقل يتصور إلى جانب المعاني الواضحة و البينة طائفة من. في التناقض

  . الغامضة، فيتعقلها من غير أن يحللها، و يسوقه التسرع في قبولها إلى الوقوع في التناقض
و األلفاظ تخفي عنا حقيقة المعاني فتضمها . و أكثر هذه المعاني الغامضة إنما انتقل إلينا بواسطة اللغة

 طريقة لمعرفة العناصر التي و خير. إلى بضاعة الفكر من غير أن يزنها العقل بميزان صحيح
فإذا أردنا أن نتجنب الوقوع في التناقض وجب علينا أن نحلل المعاني . تتضمنها المعاني هي التحليل

تحليال عميقا، و أن نقايس بين عناصرها مقايسة تامة، و أن نعرفها بعد ذلك تعريفا صحيحا، و أن 
إال أن صعوبته أعظم من سهولته، و لو . كون صعباو قد يكون هذا العمل سهال و قد ي. نحددها و نثبتها

كان سهال لما اختلف العلماء في تعريف المعاني، و ال رأينا هذه المسائل الخالفية التي ال تزال حتى 
  . "اآلن قائمة بينهم حول معنى الالنهاية و الزمان و الحركة

   المنطق-بة                                                     جميل صلي



 
  

  أكتب مقاال حول مضمون هذا النص، تبين فيه اإلشكال،  :  المطلوب
  .و موقف صاحب النص منه و حجته، ونقد الحجة و االستنتاج

 
 
 

 


