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:أمثلة
 

 الجـــمـــل العالقات أو الصـورة الرمز
)ب(أ    الهواء نقي-1 عالقة الهواء بالنقاء 

  العظام هشة-2 عالقة العظام بالهشاشة "

جبن طري ال-2 عالقة الجبن بالطراوة "  

..اذن..اذا   إذا أشرقت الشمس إذن طلع النهار-4 طلوع النهار يشترط شروق الشمس 

  إذا سقط الثلج إذن اشتد البرد-5 اشتد البرد لما سقط الثلج "

بين ) أ(
)ص(و)س(  

  العاصمة بين قسنطينة و وهران-6 العاصمة بين الطرفين

لكلب القطيع بين الذئب و ا-7 القطيع بين الطرفين "  

)ب(أو ) أ(إما   إما الحركة أو السكون-8 واحد من االثنين فال ثالث لهما 

:المالحظات   
فنحن لم نشاهد إال الجمل المركبة .  تجد في الخانة األولى عدة ألفاظ ركبت بها جمل تعبر عن األفكار-

  .من األلفاظ
  :بينها تكون في مجملها الصور التالية تجد في الخانة الثانية ترابط تلك األلفاظ و تكوين عالقات فيما -
و كذلك الصورة هنا، .  تذكر أيها الدارس أن الصورة تنشأ دائما من تركيب بين أجزاء بينها عالقات-

فعقولنا تدرك الصورة من خالل عالقات تنشأ بين . فهي ليست سوى تركيبا بين ألفاظ بينها عالقات
  .ألفاظ تحمل معاني

و ). األلفاظ(ة ، فنحن نجد رموزا تعبر عن تلك العالقات الموجودة بين األجزاء  أما في الخانة الثالث-
  . نالحظ أن تلك الرموز تتكرر إذا ما تكررت نفس العالقات

  . يهتم المنطق بمثل هذه العالقات أو الصور و ال يهتم باأللفاظ في حد ذاتها-
  

:االستنتاج  
. بالنسبة للجسم الفكرة دائما مكسوة باأللفاظ، فهي كالجلد-    
 هذه األلفاظ لما تترابط فيما بينها تكون عالقات منها تبرز الصور التي تبقى ثابتة بالرغم من تغير -  

.       تلك األفكار  
 



 

:تطبيقات
    

:أكمل الجداول التالية  
 

1تطبيق  
 الرقم الجـــمـــل الصورة الرمز التبرير

 01 المراهق متهور   

 02 القائمة طويلة   

 03 الكلب مسموم   

 04 العلم أحمر   

 05 الذيل قصير   

 
 
 

2تطبيق  

 الرقم الجـــمـــل الصورة الرمز التبرير
 01 إذا افترض إذن برهن   

 02 إما ان تصمت أو تخرج   

 03 إذا اعوج كثيرا إذن انكسر   

 04 إذا رفع صوته إذن أزعج اآلخرين   

 05 إما أن تنجح أو ترسب   

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 سؤال التقويم الذاتي

 
:تحليل النص : الموضوع  

و لو نظرنا بإمعان في الصلة بين الفكر و بين اللغة، وجدنا أن اللغة ليست مجرد ثوب        ..." 
فإنه . يرتديه المعنى الفكري دون أن يؤثر فيه جوهريا؛ وإنما هناك تأثير متبادل بين اللغة و بين الفكر

، يفترق اإلحساس الخالص عن العقل المجرد، و بالتالي "اشبنجر" األلفاظ كما يقول بفضل اللغة ذات
ي األلفاظ، و هي في نشأتها بصرية حسية، إلى معان عقلية خالية من كل قيمة بصرية تستحيل معان

فالتجريد معناه تجرد اللفظ من معناه أو مدلوله . حسية، أي تستحيل إلى معاني مجردة وتصورات
فكأن اللغة أخطر . الحسي البصري واستحالته إلى معنى عقلي صرف، وذلك بفضل اللغة ذات األلفاظ 

في تطور الفكر ألنها تحيله من فكر إلى فكر مجرد والمرتبة العليا للتفكير اإلنساني؛ و ليست إذن األثر 
  ."مجرد مرآت تعكس الفكر فحسب

  
                                               عبد الرحمان بدوي 

  
  .أكتب مقاال فلسفيا تعالج فيه مضمون النص : المطلوب

  
  

  تقويم الذاتياإلجابة على سؤال  ال
 

  :تحليل النص 
  

لقد جرت العادة على تعريف اللغة بأنها مجموعة من الرموز و األلفاظ التي أبدعها : المشكلة 
لكن، هل حقيقة أن اللغة هي مجرد أداة للتعبير عن المعاني و األفكار . اإلنسان للتعبير عن أفكاره

  أم أن وظيفتها أبعد من ذلك؟
ب أن اللغة ليست مجرد ثوب يرتديه الفكر أي ليست مجرد مرآة تعبر يرى الكات: موقف الكاتب

  .عنه، بل هي تؤثر في الفكر تأثيرا جوهريا



 
الرموز :مثال (إن األلفاظ في بدايتها تشير إلى أشياء محسوسة خاصة، فهي لغة حسية :الحجة 

 الصغير كذلك التي كان يستعملها القدماء هي أشكال مشابهة لألشياء الطبيعية، و لغة الطفل
فكلمة إنسان ليس (لكن شيئا فشيئا يتجرد اللفظ عن معناه الحسي إلى تصور مجرد عام ..). حسية

إذن فاللغة ).لها مدلوال حسيا خاصا بل هي معنى عقلي مجرد يشير إلى عدد ال نهاية له من البشر
  .هي أداة انتقال التفكير من طابعه المحسوس إلى حالته المجردة

إذا كانت اللغة هي أداة تجريد المعاني العقلية، فإن للعقل كذلك تأثير جوهري على : قيمة الحجة
  . فاللغة تتطور بتطور الفكر. اللغة ألنه أداة نشأتها و تطورها

 .بين اللغة و الفكر تداخل و تأثير متبادل: النتيجة 

  
  
  

تدرب أيها الدارس...  
 

مقالة فلسفية: الموضوع األول  
 

المنطق هو دائما تطابق الفكر مع نفسه؟       هل هدف   
 

تحليل نص: الموضوع الثاني  
 

أن هذا الخلط بين اللغة و الفكر قد أدى إلى كثير من الخلط و   Gobloو يرى غوبلو         " 
فعلينا أن نتجنبه، و بهذا التجنب نستطيع أن نقوم بإصالح شامل في . المناقشات العقيمة في المنطق

و لكننا .  أجل إننا سنصل، بطريق آخر، إلى كثير من النتائج التي وصلتنا حتى اآلن.المنطق الصوري
و سيخول لنا ذلك . نصل إليها و إلى غيرها بطريقة واضحة، و سنجد أن كثيرا من المناقشات سينتهي

  ."خصوصا أن نفهم طبيعة القياس، و أن نميزه من البرهنة االستداللية و نحدد وظيفته في الفكر
  
  43 المنطق الصوري ص-                        عبد الرحمان بدوي  

 
أكتب مقاال فلسفيا تعالج فيه مضمون النص: المطلوب  

 


