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 :مفهوم فلسفة البیئة : أوالً            

  .هى ذلك الفرع الجدید من الفلسفة الذ� یدرس ما ین�غى ان ��ون عل�ه تعامل االنسان مع البیئة الطب�ع�ة *

التكنولوجى و  لعلمى�التها الناتجة عن التقدم اهى اهم فروع الفلسفة التطب�ق�ة التى تهتم بدراسة البیئة ومشوتعتبر  

  .الذ� یهدد جم�ع الكائنات الح�ة وعلى راسها االنسان 

 مطال�ة الفالسفة والعلماء بـإلى  )نتیجة التقدم العلمى والتكنولوجى( وقد اد� تهدید البیئة الطب�ع�ة :  

 .�ع�ة اقامة التوازن بین رغ�ة االنسان فى الس�طرة على الطب�عة ورغبته فى االستفادة من الموارد الطب - 1

 .ضرورة احترام حقوق الكائنات الح�ة والطب�عة  - 2

  .ضرورة احترام حقوق االج�ال القادمة فى الموارد الطب�ع�ة - 3

 

  
  

  المعنى االصطالحى )ب(  المعنى اللغو� )أ(

تبوء �معنى اقام ورجع  - بوء -تشت� من الفعل �اء

وس�ن ونزل وهى الم�ان او المنزل الذ� ینزل ف�ه 

  .�ه و�ح�� �ه االنسان و�ع�ش ف

هى مجموعة االش�اء والظواهر المح�طة �الفرد والمؤثرة 

ف�ه وتشمل البیئة العضو�ة الداخل�ة واالجتماع�ة 

  .الخارج�ة والف�ر�ة 

) ابن عبدر�ه ( الهجر� عند 3مسلمین فى القرن أول من استخدم �لمة البیئة �المعنى االصطالحى هم علماء ال**

 :ن �شیر بها الى فى �تاب العقد الفر�د و�ا

 .) اح�ائى  –م�انى  -جغرافى  ( الوس� الطب�عى  - أ

 .المناخ الس�اسى والف�ر� واالخالقى  الذ� �ع�ش ف�ه االنسان و�ح�� �ه  -  ب

 :المراحل االساس�ة للتعامل االنسانى مع البیئة : ثان�اً             

  ) ب التعر�ف المنطقى حدد المقصود �االنسان حس( تعر�ف االنسان حسب التعر�ف المنطقى  

هو الكائن الحى الذ� �متلك القدرة على التاثیر فى البیئة المح�طة �ه وهذا ما �میز االنسان عن غیره من الكائنات 

  .الح�ة و�ر� ابن خلدون انه الكائن الحى الوحید القادر على تعمیر العالم 

  

  

  

  

  

 ةــــئـــــــبیـى الــنــمعـــ 

 البیئة وقضا�ا فلسفةال :الموضوع االول 
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   :البیئة بخمس مراحل هى و  النسانبین االعالقة مرت **

رحلة التقد�س م

  والتآل�ة

مرحلة التفسیر 

  والتوظیف 

مرحلة االستغالل 

  والس�طرة 

مرحلة االحترام   مرحلة القهر واالستبداد 

  والصون 

وجد االنسان 

نفسه وحیدا وال 

�ستط�ع 

الس�طرة على 

الطب�عة فقام 

�ع�ادة �عض 

ظواهر الطب�عة 

�ما حدث مع 

ال�ابلیون 

والیونانیون 

  .القدماء 

لحضارة بدأت مع ا

الیونان�ة وظهور 

فلسفة الطب�عة 

عندما نجح ارسطو 

فى تفسیر العالم 

على ان االرض هى 

مر�ز الكون وان 

البیئة ��ل ما فیها 

خلقها هللا لخدمة 

  االنسان 

ولقد س�طر هذا 

التفسیر عل �ل 

فلسفات وعلوم هذه 

  .العصور 

بدأت مع العصر الحدیث 

مع ظهور مناهج ال�حث 

العلمى حیث یر� 

  لفالسفة والعلماء ا

أنه �لما استطاع االنسان 

فهم البیئة واستغالل 

مواردها �استخدام المنهج 

التجر�بى �لما حق� 

  تقدمه ورفاهیته 

من سلب�ات هذة المرحلة 

الحدیث ) قلة ( ندرة : 

عن حقوق الكائنات 

  .االخر� 

وصل العلم الحدیث مرحلة 

�بیرة من التقدم واستطاع 

طب�عة االنسان فیها قهر ال

مما ترتب عل�ه العدید من 

االثار السلب�ة على البیئة 

  :منها 

حدوث تحوالت خطیرة - 1

على اش�ال الن�ات 

  والحیوان 

تطور الهندسة الوراث�ة - 2

واالستنساخ مما غیر 

اش�ال الن�اتات والحیوانات 

�طر�قة هددت �ل اش�ال 

  .الح�اة �ما فیها االنسان 

هى المرحلة التى 

 نح�اه االن حیث

ادرك العلماء 

خطورة االثار 

السلب�ة للتقدم 

العلمى 

والتكنولوجى على 

  البیئة فدعوا الى 

ضرورة وضع - 1

تشر�عات وقوانین 

  تحمى البیئة 

ا�قا� اخالق - 2

ال�حث العلمى 

  .لحما�ة البیئة 
  

لبیئة منذ القدم قد�ما حیث ظهر االهتمام �ا لم تنشأ حدیثًا بل نشاة فلسفة البیئةومن ذلك الحدیث نعرف ان ** 

و�ان المف�ر�ن فیها یهتموا �البیئة ) مصر و الصین  ( مثل خاصة مع الف�ر الفلسفى فى حضارات الشرق القد�م 

  .والحفا� علیها لهم ولالج�ال القادمة 

 :فى حضارات الشرق القد�م ىالبیئ الف�ر: ثالثاً           

  فى الف�ر الصینى القد�مفلسفة البیئة   فلسفة البیئة عند المصر�ین القدماء

حاول المصر�ین الس�طرة على الطب�عة واستخدام 

مواردها فى بناء حضارتهم �ما انهم قاموا �ع�ادة 

  :منهاالطب�عة مما یدل على حبهم الشدید للبیئة 

�عد اقدم �تاب مصور  :�تاب الموتى  - 1

عرفته ال�شر�ة و�ؤ�د ف�ه على ان الحفا� على 

 االلهة والح�اة الطی�ة  البیئة وسیلة للتقرب الى

 تعو�ذة اعالن البراءة امام االله العظ�م  - 2

یبدأها المتوفى �السالم على االله و�ؤ�د احترامه 

   :الطب�عة تمثل الطاو عند الصینیین القدماء وهو

 تى منه �ل االش�اء أالطاو �مثل المبدأ الذ� ت - 1

 الطاو�ین هم من اقدم من آمن �انتظام الوجود وح�مته  - 2

 .وهو اقدم من قال �الترا�� بین االش�اء  - 3

  :ة بین االنسان وغیره من الكائنات جوهر العالق

  هو ال یوجد تمایز بین االنسان وغیره من الكائنات الح�ة 

 :تمسك بهذه الف�رة فالسفة البیئة فى العصر الحدیث منهم

   :جمع�ة انصار حقوق الن�ات والحیوان التى تدعو الى
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  .لجم�ع الكائنات وعدم تعد�ه علیها 

 احترام الف�ر المصر� القد�م للبیئة - 3

النها من�ع العقیدة الدین�ة واتخذوا منها صور 

  واش�ال االلهة ورموز لها 

 تقد�س المصر� القد�م للنیل - 4

  .حیث وجه له الع�ادة واالناشید الدین�ة 

 المساواة بین االنسان وغیرة من الكائنات الح�ة  - 1

 ع بین االنسان والكائنات االخر� الغاء التمییز المصطن - 2

ین�غى على االنسان ان �حاف� على توازنه وح�اته دون  - 3

 ان �عتد� على غیره من الكائنات �حجة انه االرقى

من تصور االنسان أنه قادر على تغییر  :�حذر الؤتسى 

العالم وق�ادته وتحسینه النه یر� ان ا� محاولة من 

   .�الطب�عة �عنى خرابها  االنسان لتغییر العالم أو التالعب

 :عند المف�ر�ن العرب ىالبیئ الف�ر: را�عاً                    

  :على بن رضوان  - 1

  :منها) ریلة فى دفع مضاراألبدان �أرض مصرسالة فى الح( طبیب مصر� له العدید من االسهامات فى �تا�ه ** 

 ث ر�� بین خصائص الم�ان وسالمة البیئة البیئ�ة على االنسان حی عناصرهر طب�عة الم�ان و یدراسة تأث

   .والمناخ و�ین األمراض واألو�ئة التى تنتشر فى مصر

  تؤ�د أن منهجه یتسم جدل�ة قدم فى �تا�ه دراسة بیئ�ة تر�� بین عدد من األس�اب والنتائج �طر�قة

  .البیئة بـالعلم�ة والشمول�ة والدقة والتكامل مما �حاكى الكتب المعاصرة التى تتناول فلسفة

  درس موقع مصر الجغرافى ومناخها وتأثیره فى الس�ان وما �م�ن أن �صیبهم من أمراض و��ف�ة

 . عالجها

  عاداتهم وتقالیدهمأكد على أثر البیئة فى أخالق المصر�ین و.  

  : بن خلدون ا - 2

  :من أهم اسهاماته فى مجال الف�ر البیئى ما یلى 

  والبیئات الغیر صالحة میز بین البیئات الصالحة للعمران ال�شر� . 

   أ�ام العرب والعجم والبر�ر ومن عاصرهم من ذو� العبر ودیوان المبتدأ والخبر في (أوضح فى �تا�ه 

والمال�س  المختلفة وتأثیرها فى أحوال ال�شر وصنائعم وعلى الم�انىاألقال�م الجغراف�ة ) السلطان األكبر 

  .واألقوات

  شر وط�ائعهم وضرب مثاًال لذلك السودان ومد� تأثیر اإلقل�م الحار تحدث عن أثر الهواء فى أخالق ال�

على تكو�ن شخص�اتهم المرحة أكثر من ال�الد ال�اردة و�ذلك أهل مصر �غلب علیهم الفرح و الخفة والغفلة عن 

العواقب فال یدخرون أقوات سنتهم و ال شهرهم ع�س ال�الد ال�اردة حیث �غلب علیهم الحزن والنظر فى 

  .عواقب لذلك تجدهم یدخرون قوت سنتینال

   خصص جانب �بیر من مقدمته للحدیث عن أثر البیئة ونوع�ة العمران على نوع�ة ال�شر وتأثیرها على

 .شئونهم الس�اس�ة

  :ب تـــعــقــــیــــــــــــــــــــــ           

  لم تتعد� النظرة العلم�ة  راء الح� ان هذه االَ من العرض الساب� للف�ر العر�ى ومد� اسهاماته فى الف�ر البیئى ن**
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الوصف�ة للبیئة وعالقتها �االنسان ورصد التأثیر المت�ادل بینهم وذلك الن المش�الت البیئ�ة الناتجة عن تدخل 

فقد �ان االمر مقتصر على استفادة االنسان من البیئة لتلب�ة احت�اجاته , االنسان واستغاللها لم تكن ظهرت �عد 

  . یو�ة فق�الح

 :موقف الفالسفة المعاصر�ن من قضا�ا البیئة والحفا� على �قاء االنواع: خامساً                   

  :من منظور اخالقى موقف الفالسفة من قضا�ا البیئة

  "ى نا�سنآر " - 3  "ألدو لیو�ولد" - 2  "توم ر�جان "و  "سنجربیتر " - 1

�طالب �احترام حقوق الحیوان والمساواة بین *

و�ستند فى .وغیرة من الكائنات الح�ة االخر� الحیوان 

ذلك الى مذهب المنفعة العامة عند بنتام فى العصر 

ضرورة تحقی� السعادة الكبر ( ب الحدیث الذ� یناد�

  .) قدر مم�ن من الناس 

فى ذلك هو ان االنسان �شعر �اللذة وااللم  والسبب

 والسعادة والشقاء �ذلك الحیوان لذا �طالبنا �ان نراعى

تعد دعوة سنجر دعوة و ذلك عند معاملة الحیوان 

صر�حة لنبذ ورفض �ل صور العنف ضد الحیوان 

  .خاصة فى المعامل 

�شارك سنجر فى دعوته للحفا� على  :توم ر�جان  

حقوق الحیوان واحترامه انطالقا من المبدأ الذ� 

أن االذ� الذ� یلح� ( یؤمن �ه الجم�ع وهو 

عة عامة هو إنتهاك �االنسان من اجل تحقی� منف

  .) لحقوق االنسان �ذلك االمر �النس�ة للحیوان 

  :�طالب لیو بولد **

�ان یتسع مجال ال�حث 

  االخالقى 

ل�شمل اخالق ) اال��ولوجى ( 

االرض و�ضم حدود المجتمع 

 -التر�ة   -الم�اة  ( �له 

وهذا اد�  )الحیوان  -الن�ات  

  :الى 

تغییر دور االنسان  - 1

ض الى من مستعمر لالر 

 �حاف� علیها و عضو مواطن 

تغیر الف�ر االنسانى  - 2

من النظر لالنسان على انه 

سید العالم الى مواطن 

وعضو فى العالم �حاف� عل�ه 

 "ةالعم�قاال��ولوج�ة "*

أحترام الطب�عة  :عنى ت

الذات�ة لجم�ع الكائنات 

الح�ة �غض النظر عن 

  م�انتها لالنسان 

االعتقاد �ان : ها ائمبد

ة المعاشة تعنى البیئ

احترام �ل من فیها 

للح�اة والع�ش 

  .واالزدهار 

:  توصف �انها عم�قة

النها تنظر �عم� فى 

العالقة بین االنسان 

  .والعالم 

   : العم�قةالم�ادئ الثمان�ة لال��ولوج�ة 

 .�حد ذاتهاوغیر ال�شر�ة لها ق�مة  ةان الح�اة ال�شر� - 1

 .اة ق�مة تنوع اش�ال الح�اة وازدهارها یز�د الح� - 2

 .حیو�ة ال هل�س من ح� االنسان ان ینقص هذا التنوع إال من اجل اش�اع حاجات - 3

 .ترعرع الح�اة وازدهارها یتوقف على عدد س�ان صغیر  - 4

 .تدخل ال�شر فى العالم یز�د الوضع سوءا لذا یجب علینا تغییر الس�اسات  - 5

  .الى اسلوب مع�شة ارقى التغیر االیدبولوجى ��ون فى تغیر اسلوب الح�اة بدال من النظر - 6

 هذا التغیر سوف ��شف �عم� عن الحاضر  - 7

 .ومحاولة إنجاز التغییرالمؤ�د للنقا� السا�قة عل�ه االلتزام بها  - 8

  :هانز یوناس واخالق المسئول�ة-4**
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 :معنى اخالق المسئول�ة - أ

 وهو االكثر ح�ة االخر� ع غیره من الكائنات الإن االنسان هو الكائن الوحید االكثر وع�ا الهم�ة التعاون م*

       ز یوناس عل�ه االلزام الخلقى او ن�ة فى تحقی� هذا التعاون  و�درك مسئولیته على ذلك لذا �فرض هالفاع     

  .المسئول�ة االخالق�ة تجاة الطب�عة وما فیها      

   :تمیزت اخالق المسئول�ة عند یوناس �االتى 

 .االهتمام �المستقبل ومصلحة االج�ال القادمة - 2       .لمستقبل ل اً اخالقان تكون الدعوة الى  - 1

  .تحمل ال�شر المسئول�ة الخلق�ة نحو المستقبل سواء نحو الطب�عة او مستقبل االج�ال القادمة- 3

  :المستقبل�ةحقوق االج�ال  - ب 

  د مستقبلهم وح�اتهم المسئول�ة الخلق�ة نحو اج�ال المستقبل تعنى االرتقاء �ح�اتهم وحمایتهم من أ� اخطار تهد**

     و�تم ذلك عن طر�� عدم التصرف �ا� طر�قة تدمر الح�اة االنسان�ة الن ذلك هو الواجب الطب�عى تجاة هذه    

  علیهم فى المستقبل  وسبب هذه المسئول�ة هو أن االج�ال الحال�ة هى السبب فى �ل ما یؤثر سل�اً ,االج�ال    

  :المستقبل بجان�ان هما  حو اج�الوتتحدد هذه السئول�ة الخلق�ة ن    

  .�شر�ة موجودات فى المستقبلوجود  - 1

 .وجود ثروات ماد�ة وطب�ع�ة لالج�ال القادة �عتمدون علیها فى ح�اتهم  - 2

بذلك و قدم  دان�ال �االهانوعل�ه ناد� �ضرورة مراعاة ذلك عند مراعاة حقوق االج�ال القادمة  "یوناس "یؤ�دلذا **

   :هىو احترامنا لالج�ال المقبلة �عض االسس التى تؤ�د

  .قادمةلعدم التصرف �ا� طر�قة تسبب خطرا على وجود االج�ال اعلى االج�ال الحال�ة - 1

 .عدم التصرف �ا� طر�قة تسبب خطر على قدرتهم فى الح�اة ��رامة على االج�ال الحال�ة - 2

 .قلل من االخطار المحتملةعند الدفاع عن مصالحنا یجب علینا اتخاذ الطرق التى تعلى االج�ال الحال�ة - 3

  :صدور میثاق حقوق االج�ال القادمة الذ� یؤ�د على وقد أثرت دعوات یوناس وغیره من الفالسفة فى **

 .ح� �ل جیل من االج�ال القادمة فى الح�اة على �و�ب االرض خالى من التلوث او التلف  - 1

 .بب خطر ال �م�ن عالج نتائجه او اصالحه على �ل جیل واجب نحو هذه االج�ال وهو عدم التصرف �ا� طر�قة تس - 2

 مسئول�ة �ل جیل تحدد فى المراق�ة الدائمة للتغییرات الناتجة عن التقدم العلمى والتكنولوجى المؤثرة سل�ا  - 3

 .على الح�اة       

 .یجب اتخاذ االجراءات الالزمة من تشر�ع وتعل�م لضمان هذه الحقوق  - 4

 .�وم�ة تشج�ع االفراد على االلتزام وتنفیذ هذه الم�ادئ یجب على الح�ومات والمنظمات غیر الح - 5

  

  :دور منظمات البیئ�ة والعمل التطوعى فى حما�ة البیئة :سادساً                       
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هى مجموعة متطوعین ال تهدف للر�ح ینظمها مواطنون على المستو� المحلى او االقل�مى او العالمى  �قودها **

مشتر�ة یدور عملها حول مسائل عمل ومهام محددة مثل حقوق االنسان والطفل والمرأة اعضاء ذات اهتمامات 

  .والبیئة 

 .ولقد تبلور مفهوم هذه المنظمات من خالل الوضع�ة القانون�ة التى �رستها له منظمة االمم المتحدة  - 1

دول وتزاید دور هذه هذه المنظمات هى الملجأ الوحید للدول لعالج وعمل المشار�ع االنسان�ة �سبب عجز ال - 2

 . المنظمات على المستو� العالمى واالقل�مى والمحلى 

   :منهامداخل ولقد تطور عملها واتخذت عدة**

  مدخل المنظمات غیر الح�وم�ة  - 3   ) الخاص –العام (مدخل االقتصادیین - 2   مدخل اصحاب القرار - 1 

تعمل على سن القوانین 

تشج�ع ال�حث و والتشر�عات 

  .لثقافة البیئ�ةالعلمى نشر ا

تعمل على تخص�ص جزء من الموارد 

استخدام تكنولوج�ا تقلل ,لحما�ة البیئة

المساهمة فى عالج اختالل و من التلوث 

  .التوازن البیئى 

  وتعمل على المشار�ة فى حما�ة البیئة 

نشر الثاقفة البیئ�ة من خالل برامج 

مواجهة االخطار التى و لتر��ة البیئ�ة ا

  .لتوازن البیئى تهدد �اختالل ا

  من اهم المنظمات والجمع�ات البیئ�ة الغیر ح�وم�ة**

  المنظمة العالم�ة لحما�ة الحیوانات البر�ة   منظمة السالم االخضر لحما�ة البیئة والسلم 

دولة فى  40هى منظمة غیر ح�وم�ة توجد فى 

اعضاؤها الى  ل�ا الشمال�ة والجنو��ة واور�ا �صامر�

  عضو  3000

�صل  ودولة  26ة غیر ح�وم�ة توجد فى هى منظم

  ملیون عضو 4.7اعضاؤها الى 

   اهتماماتها*

 .حما�ة ال�حار والغا�ات  - 1

 .المحافظة على الموارد الطب�ع�ة  - 2

 .الحد من االسلحة النوو�ة  - 3

  السامعن استخدام المبیدات الك�ماو�ةى التخل - 4

  اهتماماتها*

حما�ة جم�ع انواع الح�اة البر�ة المهددة  - 1

 .راض �االنق

 .المساهمة فى إنشاء المحم�ات الطب�ع�ة  - 2

  .حما�ة الغا�ات �وس� طب�عى للحیوانات  - 3

ترتب على جهود الفالسفة والعلماء صدور قانون البیئة الذ� هو فرع للقانون الدولى الذ� یهتم �البیئة ��ل **

   :ـو�هتم باش�الها وصورها 

 .المح�� ال�حر� من التلوث حما�ة  -2.      حما�ة ومنع تلوث الم�اة ال�حر�ة  - 1

 .حما�ة الغا�ات والن�اتات والحیوانات البر�ة وال�حر�ة - 3

ظهرت مجموعة من االحزاب والمنظمات التى تدافع عن البیئة وتطالب �الحفا� على التوازن البیئى لذلك **

   .ى ح�اتناوحقوق جم�ع الكائنات الح�ة وذلك ل�س خوفا من العقاب او اللوم ولكن �نوع من الحرص عل
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  :ؤال األولــالس

  .)حلل الع�ارة (تعد الفلسفة البیئ�ة احد فروع الفلسفة التطب�ق�ة )1(

  .)عقب برأ�ك(یهتمون �شئون البیئةتهدید البیئة الطب�ع�ة جعل الفالسفة والعلماء**)2(

  .)تعر�ف البیئة اصطالحا  \تعر�ف البیئة لغو�ا (میز بین �ال من )3(

  .)استعرض اثنین منها (بین اإلنسان والبیئة خمس مراحل مراحل العالقة )4(

  ).وضح مضمونها فى ضوء مادرست (مرحلة االحترام والصون هى المرحلة التى نح�اها اآلن )5(

  )حدد ابرز سلب�اتها(مرحلة االستغالل والس�طرة بدأت مع ظهور العلم الحدیث )6(

�ان البن رضوان دور �بیر فى نشأة الفلسفة )7.  ()�شر� جوانب تقدم العلم ال(ما النتائج المترت�ة على )7(

  .ناقش. ولكن �ش�ل علمى من مدخل یخص مجال الطب البیئ�ة

  )علل صحة أو خطا ( لم تنشا الفلسفة البیئ�ة إال فى العصر الحاضر )8(

  .)دلل �مثالین (�شف المصر� القد�م عن ح�ه الشدید للبیئة **)9(

هل تؤ�د . على عدم تمایز االنسان عن �اقى الكائنات االخر� فى الحقوق البیئ�ة  تؤ�د الفلسفة الطاو�ة**)10(

  . هذا؟ القول اذ�ر مبرراتك

  .)وضح �مثال (عنى �ثیر من الفالسفة المعاصر�ن �معالجة البیئة من منظور اخالقى )11(

  .)حلل الع�ارة(حقوق الحیوان الى المذهب النفعي الدفاع عن  استند سینجر فى**)12(

  .)انسب الع�ارة لصاحبها ثم عقب (ین�غى أن نضع فى حسا�اتنا معاناة الحیوانات فى المعامل )13(

  .)وضح ( 0وضعت اال��ولوج�ا العم�قة العدید من الم�ادئ)14(

  .وناس یحدد المقصود �أخالق المسئول�ة عند هانز )15(

  .)×-  √( بولداتسع مجال ال�حث اال��ولوجى ل�شمل اخالق االرض عند لیو **)16(

  .)دلل ع ذلك(لالرتقاء �ح�اة أج�ال المستقبل  ةوناس المسئول�ة االخالق�یجعل )17(

  .یر� ابن خلدون أن االنسان ال �ستط�ع تعمیر االرض �مفرده)18( 

   .وناس التى تؤ�د احترام جیل المستقبلیما الحقوق التى وضعها )18(

  .یثاقًا لحقوق االج�ال المقبلةاستخلص فى ضوء دراستك لفلسفة البیئة م**)19(

  .الى حما�ة البیئةدعت  حدد المقصود �المنظمات الغیر ح�وم�ه التى)20(

  .) هااستعرض(اتخذ عمل الجمع�ات الغیر ح�وم�ه العدید من المداخل )21(

  )ابرز ثالثة منها (لمنظمة السالم األخضر العدید من االهتمامات )22( 

  : ا مع التعلیلعلل صحة أو خط :السؤال الثانى

أدرك المصر� القد�م الحفا� على البیئة �وسیلة التقرب الى )2( .المعنى اللغو� واالصطالحي للبیئة مترادفان)1(

هانز "�عداالنسان هو الكائن االكثر وع�ًا عند **)4( .الطاو عند الصینیین یتماثل مع القانون الطب�عى)3(  .هللا

  .حقوق الحیوان الى عدم المساواة بین جم�ع الكائنات الح�ةدعا سینجر فى إقراره )5(  ."یوناس 

 أسئلة على الموضوع األول
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 والتوظیف التفسیر مرحلة ظهرت **)7(  .اآلن نح�اها التى المرحلة هى للبیئة والتأل�ه التقد�س مرحلة ُتعد **)6(

  .رضالحا العصر فى للبیئة

  

  

  :)إج�ار� (أجب عما یلى : السؤال االول 

 )2016السودان. (مداخل دلل على ذلك عدة البیئة لحما�ة التطوعي والعمل البیئ�ة المنظمات عمل اتخذ - 1
 

 )2016مصر (     .دلل بثالثة امثلة. استطاع المصر� القد�م ان �عبر عن ح�ه للبیئة �مظاهر متعددة - 2
  

 .ناقش ذلك فى ضوء ما درست. �ان للعرب دور �ارز فى نشأة فلسفة البیئة - 3
 

 )2016السودان(                .الثة حلول للحفا� على البیئةمن خالل دراستك لفلسفة البیئة اقترح ث - 4

  

   : مما �أتى فق� ثالث جزئ�ات اجب عن:  الثانىالسؤال 

 )2016مصر (                               . حقوق الحیوان  دفاعه عن سینجر فى اذ�ر رأ� بیتر  - 1
 

 .لوناس التى تؤ�د احترام جیل المستقبیما الحقوق التى وضعها  - 2
  

 . استخلص فى ضوء دراستك لفلسفة البیئة میثاقًا لحقوق االج�ال المقبلة ��تفى بثالث بنود - 3

  )2016مصر (                                                                                   

  .)ابرز ثالثة منها (لمنظمة السالم األخضر العدید من االهتمامات  - 4

   :حدد الصواب واخطأ فى ثالث ع�ارات فق� مع التعلیل   :ثالثالالسؤال 

 )2016السودان(                                             .  البیئة حما�ة على الدولي القانون  یؤ�د - 1
 

 )2016مصر (                          .بدأت مرحلة االستغالل والس�طرة على البیئة مع العلم المعاصر - 2
 

 )2016السودان(                               .الحدیث العصر في للبیئة واالحترام الصون  حلةمر  ظهرت - 3
 

 .�طالب لیو�ولد ان یتم النظر لالنسان على انه سید العالم النه ارقى الكائنات الح�ة   - 4

  

 االولإمتحان على الموضوع 
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�حتاج الي جهود  را جدیددخل عصه انمنذ العقد الرا�ع من القرن الماضي درك المجتمع العالمي أ :مــقــدمـــة 

والطب�ة في مجاالت العلوم البیولوج�ة التي ظهرت سئلة االخالق�ة لكي یجاو�وا علي األوالعلماء وغیرهم الفالسفة 

 .خاصة �عد التطور المذهل لهذه العلوم لذلك ظهرت االخالق البیوت�ق�ة

   :وت�ق�ةمفهوم االخالق التطب�ق�ة واالخالق البی:أوال                     

  :تعر�ف االخالق التطب�ق�ة- 1

هى مجموعة من القواعد االخالق�ة العمل�ة التى تسعى لتنظ�م المماراسات داخل مختلف م�ادین العلم          

  .والتكنولوج�ا وحل المشاكل االخالق�ة بواسطة التداول والتواف� وعلى المعالجة االخالق�ة 

  )البیوت�قا  () البیوطب�ة ( االخالق البیولوج�ة  - 2

  �انها علم ال�قاء   "فان بوتر"عرفها  م 1970وقد استخدم اول مرة عام  هى احد فروع االخالق التطب�ق�ة         

  : منها وقد ظهرت عدة تعر�فات لهذا العلم

  : للبیوت�قا "  جاكلین روس: " الفیلسوفة الفرنس�ة

    طار القضا�ا المتعلقة �الح�اة والموت إالذ� �م�ن قبوله فى  هى علم مع�ار� یهتم �السلوك االنسانى              

  .وتحدید شرو� ت�سیر الح�اة فى ظل التقدم للطب والبیولوج�ا              

  :إذن مفهوم البیوت�قا هو         

من البیوت�قا هى الدراسة الفلسف�ة للجدل االخالقى الذ� أوجده تقدم الطب والبیولوج�ا وما ترتب عل�ه  - 1

 .مسائل اخالق�ة خاصة �الح�اة 

هى أخالق التطب�قات البیولوج�ة والطب�ة والمش�الت التى ترتبت حول : االخالق البیوطب�ة  ومن هنا �ظهر ان 

 .غیرها و  )القتل الرح�م – نقل االعضاء-الصناعىاالنجاب ( تدخل االنسان فى مواض�ع شدیدة الحاس�ة مثل 

  : ة ــفــــلســالفو ا ــقــوتیـبیـال :ثان�ا                     

  :الفلسفة�البیوت�قا عالقة **

  : هناك إرت�ا� �بیر بینهم �التالى 

 .) م�حث الق�م ( تعد البیوت�قا فكر اخالقى من فروع الفلسفة وهو االكسیولوج�ا*

   :وتطورهالفالسفة  فى نشأة البیوت�قا ا دور  - 1      

  هانز یوناس -  ب  دان�ال �االهان - أ

مل على نشر البیوت�قا والتعر�ف بها ع

شارك فى ثم ,اسس مجلة ناطقة �اسمها و 

  .تاس�س أول موسوعة لها

كید على طا�عها الشمولى من أساهم فى عالم�ة الف�ر البیوت�قى والت

أكد على خطورة و  ,وتطو�ر مفهوم المسئول�ة ,خالل اخالق البیئة

  .ة ومستقبلها على حاضر االنسان� البیولوج�ة/ اال�حاث الطب�ة 

            

  

  رؤ�ة الفلسفة لالخالق البیولوج�ة والطب�ة :الموضوع الثانى 
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  :لطا�ع الفلسفى للف�ر البیوت�قىا -  2                

 .�ان الفالسفة من أعضاء اللجان االخالق�ة التى صاحبت الف�ر البیوت�قى  - 1

 .وهذا ذو صلة �الفلسفة البرجمات�ة والعلمى كید على الطا�ع العملى أعمل اصحاب الف�رالبیوت�قى على الت - 2

نولوج�ا الحیو�ة العدید من القضا�ا التى تثیر الجدل الفلسفى واالخالقى والدینى والقانونى مثل اظهرت التك - 3

 وغیرها...الموت الرح�م   - أجرة تاالرحام المس –أطفال االنابیب 

 .وحقوق االنسانالتسامح  –الحوار   - تساهم فى ترسیخ ق�م مثل الد�مقراط�ة  - 4

     :ت االخالق البیوطب�ة مجاال :ثالثا                      

      :�میز ال�احثون بین ثالثة مجاالت لالخالق البیوطب�ة هى              

  اخالق�ات الس�اسة الصح�ة  - 3  أخالق�ات ال�حث العلمى - 2  اخالق الع�ادة  - 1

تحددها المؤسسات المعن�ة 

حتى �سهل إتخاذ القرار ورسم 

خر�طة عالج واحترام 

وهى ترت�� ��ل ما .المر�ض 

واجه االط�اء من قرارات ی

ومش�الت مع المر�ض فى 

 الخ..فى الع�ادة  –العمل�ات 

  "د�فید روس"�ما حددها 

�ة فى هى ب�ان الجوانب االخالق

النسان أو ااال�حاث العلم�ة التى تتخذ

اجزاء جسمه موضوعا لها وهذا 

  : یتطلب 

مراعاة مطالب المرضى فى  - أ

 .العالج 

مراعاة المسئول�ة الطب�ة نحو  -  ب

 .لمرضى ا

تحقی� السعادة لجم�ع افراد -ج

  .المجتمع 

هى مجموعة من القوانین التى تضعها 

السلطات لجم�ع المواطنین دون تمییز 

  : مستو�ات  3وهى تتحدد فى 

توفیر شرو� :  الصحة العموم�ة - أ

الصحة من الوقا�ة والحما�ة وتحسین 

 .الحالة الصح�ة 

م�ادئ تقد�م :  منظومة العالج -  ب

 .ة للمواطنین فى أ� منطقةمة الصح�الخد

وهى :  توفیر الموارد الصح�ة - ت

  .توفیر الموارد الالزمة للعالج 

   :هو تقوم �ه  لسلطات المختصةلدور وفى إطار هذه المستو�ات الثالثة ألخالق�ات الس�اسة الصح�ة هناك  

           .التحق� من حر�ة و�رامة المرضى -2.    ح� المواطن فى معرفة هذه التنظ�مات  - 1

  .التحق� من العدالة والمساواة فى الحصول على الخدمات العالج�ة - 3

   .االلتزام �المواثی� الدول�ة  سواء فى القطاع الح�ومى أو الخاص - 4

   :القضا�ا الفلسف�ة واالخالق�ة الناجمة عن الثورة البیولوج�ة فى میدان الطب :  را�عاً                      

   : تطرح العدید من القضا�ا منها         : االنجاب االصطناعى - 1

  .وح� الطفل فى معرفة هو�ة والده البیولوجى.خاصة فى اللجوء لمتبرع �المنى   التلق�ح االصطناعى  - أ

  .تغییر طر�� االنجاب الطب�عى   خارج الرحم االخصاب -  ب

  .الم الحاضنةالبتزاز الماد� للزوجان من اا- امتهان أحد� الوظائف االنسان�ة-  أستئجار االرحام -ج

  .قد یتعرض الطفل لالهمال 
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  .الترو�ج لبنوك منى الع�اقرة  - . االتجار فى عناصر الجسم ال�شر�   بنوك المنى -د

وشرو� حفظها والتخلص من االجنة الفائضة واستخدامها فى التجارب وهذا ما   بنوك االجنة  - ه

  .یتعارض مع �رامة االنسان 

  :تتمحور حول      :قض�ة زرع االعضاء وموت الدماغ- 2

  .استغالل االنسان   - تجارة االعضاء   -مش�لة ندرة االعضاء القابلة للزرع :  زرع االعضاء - أ

  هل �صلح �مع�ار للموت ؟  :موت الدماغ  -  ب

  .التمییز بین الغیبو�ة القصیرة والطو�لة التى وصلت لدرجة الالرجوع :  الحالة الن�ات�ة-ج

  هل ترت�� �الجانب الجسمى أم �الجانب النفسى أم �الهما ؟ : ماه�ة الطب�عة االنسان�ة  -د    

 هل الح�اة بجم�ع اش�الها تتطلب منا التقدیر ؟:  ق�مة الح�اة - ه    

   : التى تطرحها محاوالت التح�م فى االنجاب ت�عض المشاكال- 3

  االجهاض - 2  مش�لة تنظ�م النسل - 1

ت�� �حر�ات االفراد وتحسین تطرح مش�الت تر 

  .النسل

ح مش�الت وضع الجنین وحقوقه وتعارض حقوقه مع تطر 

  .رض حقوقهما مع المجتمع احقوق االم وتع

   :الفالسفة فى قض�ة تنظ�م النسل  ءرانماذج من اَ ***

  هانز یوناس - 2  افالطون  - 1

حاول وضع قوانین لتحدید النسل وتنظ�مه بهدف إیجاد نخ�ة من 

العمر  .ضلةمدینته الفا االطفال الذین �ش�لون جیل المستقبل فى

 50- 30و من  لإلناث 40-  20المحدد لالنجاب من 

إذا حاول رجل ان ینجب اطفًال للدولة قبل او �عد هذا .للذ�ور

فكان یهتم بتحسین النسل ,السن فسنتهمه �االثم فى ح� الدین

  .لتأس�س جمهور�ته الفاضلةو�شجعه 

�ان یرفض تحسین النسل واالستنساخ و�ان 

والتعد� على الق�م �منع �ل انواع التخل 

االخالق�ة  و�نصح االفراد حاملى االمراض �عدم 

االنجاب وال �قبل االجهاض إال فى حالة 

  .مصلحة الطفل 

   :ا تقن�ات الهندسة الوراث�ةه�عض المش�الت االخالق�ة التى تطرح:  خامساً                 
  

    االستنساخ ال�شر�  :ثان�اً   أوال مش�لة الجنیوم ال�شر� 

�امل المادة  هو أحد فروع علم الوراثة المتعل� بدراسة

ساعد فى معرفة أحسن وت D.N.A  الوراث�ة التى تعرف

�االنسان واالمراض التى تهدده والجینات المسئولة عنها 

  .مما �ساعد فى وضع االدو�ة الناجحة لعالجها 

  

و�قصد �ه اخذ المادة الوراث�ة من نواة خل�ة  الكائن 

ساخه مع بو�ضة مفرغة النواة من �ائن من المراد استن

نفس الجنس و�تم دمج المادة الوراث�ة مع البو�ضة 

�استخدام ت�ار �هر�ى وتزرع فى انبو�ة اخت�ار  و�تم �عد 

یترتب علیها العدید من ذلك نقلها لرحم  االم البدیلة التى 
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  :التنبوء الوراثى یؤد� الى-1:ومن َاثاره 

  اضطراب ح�اة االنسان لو علم �مرض خطیر

 سوف �صاب �ه 

  تعرض المعلومات الوراث�ة الخاصة �االمراض

 .للقرصنة واالستغالل 

المتوقع إصابتهم �عیوب خلق�ة أو  االجنةإجهاض- 2

 .رة امراض خطی

توفیر مخزون احت�اطى لالعضاء واالنسجة مما �فید - 3

  .فى عالج االمراض الوراث�ة والقضاء للعقم

ان التكنولوج�ات " أكسال �اهن"�قول  :رأ� الفالسفة

االح�ائ�ة تفتح َافاقًا جدیدة وخاصة فى مجال الطب 

  .التنبؤ� 

  : المشاكل منها 

 خوخة الم��رة لالفراد المستنسخینمش�لة الشی. 

  مان من عائلة حق�ق�ة الحر. 

 القضاء على مفهوم اال�اء واالمهات.  

  تهدید االج�ال  القادمة �الفقر البیولوجى

 .واالنقراض 

  تحو�ل االنسان الى �ائن مصنوع س�فقد

  .الخصائص ال�شر�ة �التدر�ج

ان االستنساخ �عد  "أكسال �اهن"�قول  : :رأ� الفالسفة

وان ال �عتدوا , تعد�ًا غیر مقبول على حر�ة االنسان

   .علىأعز ما �ملك االنسان وهو �رامته

  : حدیثة االخالق�ات الطب�ة ال معاییر:سادساً                      

  :�عمل �عض المختصین على وضع معاییر اخالق�ة ذات عالقة �الوراثة ال�شر�ة    

  المنفعة  

  

  . ضرورة ان تكون الرعا�ة الصح�ة ذات منفعة للمر�ض. تعني  فعل الخیر لمصلحة المر�ض

تعد الصحة الجیدة لمر�ض معین  :مثال.یجب اتخاذ خطوات إیجاب�ة إلزالة الضرر عن المر�ض 

  .فا طب�ا مهما، �ما ان م�افحة األمراض عامة والوقا�ة من االمراض الوراث�ة تفید المجتمع �لل هد

عدم الحاق 

  االذ� 

  

  . تعنى عدم التسبب في الحاق ضرر أو اذ� �المر�ض سواء عمدا أو نتیجة لإلهمال

  .قوانین المجتمع تؤ�د تجنب الخطر واالذ� �ال�شر 

  . ، ولكن هناك التزام من مقدمي الرعا�ة الصح�ة �حما�ة مرضاهم ان االخطاء الطب�ة تقع �الفعل

احترام 

االستقالل�ة 

  الفرد�ة 

 .تعني ح� الفرد في التح�م في الرعا�ة الصح�ة الخاصة �ه، والُ�عد عن االكراه 

 .احترامنا الستقالل�ة المر�ض وانه �متلك القدرة علي حر�ة عالجه

  . و�دون تأثیرات خارج�ة عل�ه ��ون المر�ض علي وعى وفهم  لألمور

المساواة 

  والعدل 

  .تعنى ضمان جم�ع االفراد �عاملون �المساواة والعدل 

  . �غض النظر عن الجنس، والعرق والدین والحالة االقتصاد�ة 
   

تالیین و�اختصار، فعندما تقوم بتحلیل قضا�ا االكتشافات المتعلقة �الوراثة ال�شر�ة، علینا ان نطرح السؤالین ال**

  من یتأثر بها؟ و�یف سیتأثرون بها؟ 

  :  اخالق�ات اال�حاث المتعلقة �الوراثة ال�شر�ة :  سا�عا                       

  " �الموافقة المستنیرة " ان إجراء اال�حاث المتعلقة �الوراثة ال�شر�ة وتطب�قها یتطلب ما �سمى 
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  ماح للمرضى �ان ��ونوا مساهمین نشطین ف�ما یتعل� �الرعا�ة یلزم االط�اء �الس( فالموافقة المستنیرة مصطلح 

  ). الصح�ة التي یتلقونها او المشار�ة في اال�حاث

  :عناصر الموافقة المستنیرة

1.
ح
صا

الف
ا

  

مشار�ة / هو إخ�ار المر�ض 

المعلومات ذات الصلة �ال�حث 

  .من قبل الطبیب أو ال�احث

حة الموافقة، و�حققان اإلفصاح والفهم من المتطل�ات الضرور�ة لص

المستنیرة والفعالة في القرارات  �شجع مشار�ة المر�ض)1(  :التالي

  .المتعلقة �الرعا�ة الصح�ة

�شجع على إقامة عالقة تسودها الثقة بین المر�ض والطبیب ) 2(

  .المعالج

2.
هم

لف
ا

  

هو وعي المر�ض وٕادراكه 

  .للمعلومات التي حصل علیها

3
 -

�ة
هل

األ
  

ى فهم المعلومات هى القدرة عل

المتعلقة �قرار ما، وٕادراك 

العواقب المتوقعة التخاذ هذا 

  .القرار أو عدم اتخاذه

��ون الشخص قادًرا على اتخاذ قراره �شأن محـل سـ�نه، علـى : مثال

سبیل المثال، لكنه غیر قادر على اتخاذ قراره ف�ما یتعل� بتناول دواء 

 . أو المشار�ة في �حث طبي

یوجب على الطبیب حما�ة  قي القائل �عدم إلحاق األذ�فالمبدأ األخال

من شأنها أن  المؤهلین من اتخاذ القرارات التي األشخاص غیر

  .تعرضهم لألذ� 

4
 .

�ة
وع

ط
ال

  

من ح� المر�ض ان �عالج أو 

�شارك في األ�حاث الجین�ة 

 دون أن یتعرض أل�ة ضغو�

  .داخل�ة أو خارج�ة 

خر�ن على فـرض إرادتهـم علـى الضغو� الخارج�ة تشمل قدرة اآل) 1(

 0المر�ض �القوة ، أو التالعب

 .أهم�ة الطوع�ة تعد مطلب أخالقي لصحة القرار �الموافقة) 2(

تستمد  الطواع�ة جذورها من العدید من المفاه�م األخالق�ة ، مثل ) 3(

  .الخ...واالستقالل�ة الحر�ة، 

5.
قة

واف
لم

ا
  

  .في األ�حاث بناء على اقتناعه �أهم�ة دوره للمشار�ة) المفحوص / المر�ض(وتعني قبول 

   :االستنساخ قض�ة موقف علماء الدین من: ثامناً                      

  أستنساخ اإلنسان - 2  استنساخ الحیوان  - 1

تطبی� االستنساخ على الحیوان  م�اح؛ الن ) 1(

عالم الحیوان واسـع والتصـرف ف�ـه م�ـاح،  لعـدم 

اإلنجـاب بـین اخالق�ـة فـي مجـال  وجـود  ضـوا��

ــد االنســان ال توجــد ) 2(0الحیوانــات �مــا هــو عن

إال إذا قیود على تطبیـ� االستنسـاخ  فـي الن�ـات 

  .أو االنسان  �ان االستنساخ �ضر �الحیوان

یتمیز اإلنسان عن �اقي المخلوقات �أخالق�ات ومشاعر ) 1(

  . وأحاس�س و تشر�عات تدعو إلى ضرورة وجود ر�ا� أسر� 

د أن �ســتغنى عــن أمــه وحنانهــا، وال عــن ال�م�ــن للولیــ) 2(

لذلك تتف� األد�ان السـماو�ة علـى رفـض ) 3(0أب�ه ورعایته

وتحــر�م االستنســاخ �ــأ� طر�قــة تــؤد� إلــى التكــاثر ال�شــر� 

  �0صورة غیر طب�ع�ة
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  :من  عرف �الً  -: السؤال االول 

أخالق�ات  - االخالق البیوطب�ة  - ن روس  البیوت�قا عند جاكلی -االستنساخ   –البیوت�قا   -االخالق التطب�ق�ة (

  ) .الموافقة المستنیرة  -اخالق�ات ال�حث العلمى   - الس�اسة الصح�ة  

  : علل صحة أو خطأ الع�ارات االت�ة   2س

 .حدد أفالطون سن معین لالنجاب  -2.  أول من استخدم لف� البیوت�قا هو العالم د�فیدروا  - 1

 .واثراء مضامین المفاه�م القد�مة  تجدیدینعدم دور الف�ر البیوت�قى فى - 3

 .المساواة والعدالة من معاییر االخالق�ات الطب�ة الحدیثة - 4

 .اتف� یوناس مع افالطون حول قض�ة تنظ�م النسل - 5

  توجد عالقة وث�قة بین البیوت�قا والفلسفة برهن على صحة الع�ارة ؟  3س

  میز بین مجاالت االخالق البیوطب�ة ؟ -4س

  اهم یوناس �افكاره فى عالم�ة الف�ر البیوت�قى ناقش ؟ س – 5س

  .�المر�ض األذ� إلحاق عدم " ىاألخالق المبدا مع " األهل�ة " مبدا یتعارض :6س

 :�م تفسر :6س

 .وضع المؤسسات والمنظمات المعن�ة ولجان االخالق�ات الخالق الع�ادة  - 1

 .محاولة افالطون وضع قوانین تحدد النسل وتنظ�مه  - 2

 .تطبی� االستنساخ على الحیوان  ا�احة - 3

 میز بین االستنساخ ال�شر� واالستنساخ على الحیوان ؟: 7

 تتعدد المش�الت التى تترتب على التطب�قات البیولوج�ة والهندسة الوراث�ة ؟:8

 ؟ )زرع االعضاء وموت الدماغ-االنجاب االصطناعى (ة ��ل منحلل القضا�ا االخالق�ة والفلسف�ة المرت�ط - 9

 � مد� تتف� او تختلف مع أراء افالطون تجاة قض�ة تنظ�م النسل ؟ اذ�ر مبرراتك ؟الى ا -10

 االستنساخ ال�شر�  ؟ - حلل االثار المترت�ة على �ل من  الجینیوم ال�شر�   -11

 وضح دور الفالسفة فى نشاة البیوت�قا  ؟ -12

 یؤد� الف�ر البیوت�قى الى ترسیخ �عض الق�م وضح ذلك ؟  -13

 ثة مجاالت لالخالق البیوطب�ة دلل �مثال ؟ �میز ال�احثون بین ثال  -14

 تتحدد أخالق�ات الس�اسة الصح�ة فى ثالثة مستو�ات رئ�س�ة دلل على ذلك ؟ -15

 � الدین فى قض�ة االستنساخ ؟أحدد ر  -16

  ما الفؤائد المتوقعة من االستنساخ على الحیوان ؟ -17

 خالقى والفلسفى ؟ناقش اهم التساؤالت التى تطرحها قض�ة االنجاب الصناعى على المستو� اال -18

قض�ة زرع االعضاء وموت الدماغ تثیر العدید من القضا�ا االخالق�ة والفلسف�ة حلل الع�ارة موضحا اهم  -19

 مستلزمات القواعد االخالق�ة ؟

 الثانىأسئلة على الموضوع 
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 �قف افالطون على مسافة �عیدة فى را�ه من هانز یوناس فى قض�ة تنظ�م النسل ایهما تؤ�د ولماذا ؟  -20

 الع�ارة صدق برر .ال�شر�ةالوراثة  مجال فى لمستنیرةا الموافقة عناصر تتعدد** -21

 بثالثة برهناالنجاب االصطناعى احد القضا�ا الفلسف�ة و االخالق�ة الناجمة عن الثورة البیولوج�ة ** -22

  .أمثلة

 ذلك على دلل .البیوطب�ة األخالق مجاات احد العلمى ال�حث اخالق�ات ُتعد ** -23

 الع�ارة حلل .النسل نظ�مت عن ر اً  افكا " افالطون  "دتارو  ** -24

 �مثالین دلل .وتطورها البیوت�قا نشأة فى دور للفالسفة ** -25

 .منها �اثنین المتعلقة المش�الت ناقش .وفلسف�ة اخالق�ةقضا�ا  عدة الطب فى البیولوج�ة الثورة تطور صاحب ** - 26

  )× - √(.�المر�ض األذ� إلحاق عدم " ىاألخالق المبدا مع " األهل�ة " مبدا یتعارض** -27

  

  

  ):إج�ار� (أجب عما یلى  :السؤال االول 

 ثالثة حلل  . والطب�ة البیولوج�ة الثورة عن نتجت التي األخالق�ة القضا�ا أحد االصطناعي االنجاب �عد - 1

 )2016السودان(                                                                      .منها قضا�ا
 

 البیوت�قا والفلسفة ؟ برهن على صحة هذه الع�ارة  توجد عالقة وث�قة بین - 2
 

 )2016مصر (                   ).حلل ثالثة فق�.( یترتب على االستنساخ ال�شر� عدة مش�الت  - 3

 ؟أخالق�ات الس�اسة الصح�ةما المقصود � - 4

  :مما �أتى  فق� ثالث جزئ�ات اجب عن: السؤال الثانى 

 .الدماغ  تناول �الشرح قض�ة زرع االعضاء وموت - 1

 .�میز ال�احثون بین ثالثة مجاالت لالخالق البیوطب�ة دلل �مثال  - 2

 حلل عناصر الموافقة المستنیرة تجاة أ�حاث الوراثة ال�شر�ة ؟ - 3

 ماذا �حدث اذا حاول الرجل فى جمهور�ة افالطون الفاضلة انجاب اطفال قبل السن الذ� تحدده الدولة أو �عده ؟ -4

  :واخطأ فى ثالث ع�ارات فق� مع التعلیل  حدد الصواب :السؤال الثالث 

 )2016السودان(                                الحدیثة الطب�ة األخالق�ات معاییر من والعدل المساواة - 1

 )2016مصر (                                         .فى نشر الف�ر البیوت�قىهانز یوناس  ساهم  - 2

 .تجدید وٕاثراء مضامین �عض المفاه�م القد�مة  ینعدم دور الف�ر البیوت�قى فى - 3

  .اسة الصح�ة فى ثالثة مستو�ات رئ�س�ة �تتحدد أخالق�ات الس - 4

 

 الثانىلموضوع إمتحان على ا
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  :مقـــــدمــة           

 من خالل العمل ننظر لروح الشعب على حق�قتها فهو شعب ف .العمل شر� أساسى لنهضة االمم وتقدمها** 

  ). هانت عل�ه نفسه  -�حترم نفسه  ) (�ائس  -متفائل ) (هازل   - جاد (

 ات مع علي أن تطورالمجتمع �عتمد على تطو�ر نظام العمل واستغالل طاقتلكنها تجو  رغم اختالف الثقافات

  .عن احترام العمل  ة�عید فال توجد امه قو�ة,هأفراد

  :ق�مة العمل فى نهضة االمم :أوال                     

    كل حاجات االنسان فن �العمل فكل ما نستهلكه الیوم هو نتیجة العمل االنسانى یتمیز االنسان عن الحیوا** 

  .تستدعى بذل مجهود للحصول عل�ه      

  الخ ....... الحاجة للماء تستدعى حفر اال�ار وتجم�ع الم�اة وتحلیتها :   مثال       

     : جها مثال افنحولها الي اش�اء نحت�اجاتنا الطب�عه التى ال تستجیب م�اشرة الى احتترو�ض اننا نعمل  من اجل **

  واستغالل خیراتها �ش�ل لها ق�مة لالنسان) شعیر , ذرة , قمح ( مثل االعشاب المتوحشه الى حبوب نحول     

  .یناس�ه    

  : مفهوم االخالق المهن�ة  :ثان�ا                      

 ءاألخالق المهن�ة هي عالقة الكل  �الجز �ق العامة عالقة األخال  أنسفة األخالق التطب�قة یجمع فال.  

  :تعر�ف االخالق المهن�ة             

     یرجعلمشتغلین بها ال لالطا�ع االلزامى ، و التى ال تستق�م المهنه بدونها ة خالق�الم�ادئ والمعاییر األهي    

  .مثالي لهذة المهنة�االداء ال المرت�ةبل للقواعد  فق�و الوازع الدینى أللضمیر      

  : أراء هى  3أختلف الفالسفة حول تحدید طب�عة هذه المعاییر الى لقد** 

  : تفعیل الاللزام الخلقى وتطبی� االلتزام المهنى : ثالثا                    

  : أس�اب ظهور مفهوم االخالق المهن�ة                

 .�ل مهنة من التزام خلقى  عجز االخالق العامة عن الوفاء ��ل ما تحتاجه -1

 .حاجة المجتمع الصالح الخلل االخالقى عن طر�� وضع معاییر اخالق�ة لض�� سلوك المهنیین  -2

 .الوازع االخالقى للفرد والضمیر هو الذ� �حق� الموقف االخالقى الصح�ح الصحاب المهن   -3

  :ات المهنة منهافكثیرًا ما نشاهد ظواهر تبین عدم إلتزام اصحاب المهن �قواعد واخالق�

 .الذي یستخدم ممتلكات المؤسسة لألغراض الشخصیة الموظف العام 1

 .باالمتحان بعینھم  الذي یفصح لطالب المعلم 2

 .هالذي یدخن أمام مرضا الطبیب 3

  الفلسفة واخالق�ات المهنة :الفصل الثالث
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 عندما ال �شعر المرء �حاجته لقوة أو سلطة تلزمه �آداب وأخالق�ات المهنة ،  یتحق� االلتزام االخالقي للمهنة

 .) و ثقافة المجتمعقى الداخلى الذ� یتف� مع ضمیره الوازع األخال( سو� 

  ونحن فى العالم العر�ى أحوج ما ن�ون إلى مناقشة قضا�ا اإللزام المهنى وترسیخ مبدأ انض�ا� أصحاب المهن

  .المختلفة بوازع داخلى  من ضمائرهم وشعورهم �المسئول�ة تجاه المجتمع

   :میثاق أخالق�ات المهنة : عاً را�                    

 :تعر�ف میثاق أخالق�ات المهنة) 1(     

هو الواج�ات واالعراف المحددة التى تفرضها المهنة على من �مارسها واحترامها یؤد� الى الحفا� على ** 

   .المستو� االخالقى فى ممارسة المهنة

  :نشأة میثاق أخالق�ات المهنة) 2(       

  م ،  وأص�ح  قانونا   1945ألول مره مع قانون قدمه رئ�س نقا�ة األط�اء �فرنسا في عام   استخدم المصطلح - 1

  .م1947في    

 .ظهرت جهود الیجاد میثاق أخالقي �حدد قواعد مشتر�ة تنطب� علي �ل المهن -2

ن هنـاك ولكـ,وذلك من قبل ممثلین لكل مهنة �عملون جم�عا �فر�� فر�� واحـد وقـد بـذلت �الفعـل فـي فرنسـا **

  .صعو�ة لهذه المحاولة خاصة إذا لم تكن تر�ز علي اهتمام محدد یر�� بین المهن المختلفة

  .توجد تجر�ة لوضع میثاق أخالقي  في مجال الطفولة والمراهقة  لمحاولة حما�ة  الطفل من األخطار األخالق�ة-3

 نفسي واألخصائیین االجتماعیینحیث تم التعاون بین  المعلمین وعلماء النفس وأط�اء األطفال والطب ال .  

   و�ان الطفل محور التعاون بینهم  وقد أقاموا عالقات �حث�ة حول الطفولة والمراهقة .  

�الرغم من ذلك  لم �ستط�عوا ص�اغة هذا المیثاق األخالقي المنشود إال أنهم استطاعوا التقارب بـین الجهـود **

  .المبذوله حتي ال تخرج عن األهداف المنشودة

   :أهم�ة مواثی� أخالق�ات المهنة )3( 

   -:تحق� العدید من الفوائد منها 

 : تحقی� الصورة الذهن�ة االیجاب�ة -1

   �حاف� علي  الصورة إن تفعیل المواثی� األخالق�ة وق�م العمل وااللتزام �المعاییر األخالق�ة للمهنة *     

 .اإلیجاب�ة  للمتعاملین مع المؤسسة       

 :سئول�ات القانون�ة واالخالق�ة واالجتماع�ة االلتزام �الم -2

   شیئ  مهم  لتجنب حما�ة البیئة من األدخنة ، وتسل�م المنتجات خال�ة من عیوب التصن�ع وغیرها : مثل      

 .  المساءلة القانون�ة      

 :تحسین االداء  -3

لتـزام یـؤثر سـل�ًا و یز�ـد مـن بینمـا عـدم األ االلتزام �المعاییر األخالق�ة للمهنة �ساهم فـي تحسـین األداء 

 .التكالیف نتیجة القضا�ا الجنائ�ة المرفوعة ضدها
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 :االستخدام االمثل للموارد  -4

ذا أنتجنـا منتجـات بهـا عیـوب  قـد یتطلـب األمـر إعـادة فـإ. �عتبر أمرا مهما عنـد اتخـاذ قـرارات تتعلـ� �اإلنتـاج

مما �عطل اإلنتـاج قد تسبب بإصا�ة العاملین بها ،  الت والمعدات الردیئة�ما ان االَ ,إنتاجها لتصح�ح العیوب 

 .و الوقت المواردوتهدر 

   :دور الفلسفة فى المواثی� االخالق�ة المهن�ة :خامساً                       

 :قام الفالسفه بدور �بیر فى ال�حث على وضع المواثی� االخالق�ه المهن�ه من خالل** 

 دراسة تحلیل�ة للواقع المجتمعى والمعاییراالخالق�ةالتى یتطلبهاالمجتمعیؤسس میثاق أخالق المهنة على اساس  -1

 .استنادا الى الق�م التى �قدمها الفیلسوف یتم تحدید القواعد العامة الالزمة الداء أعمال المؤسسة  - 2

 .یوضع میثاق اخالق المهنة �مشار�ة الفیلسوف والمتخصین فى المهن المختلفة  - 3

  .فى السلوك الوظ�فى هو النتیجة النهائ�ة للمیثاق مما یؤد� الى جودة العمل واالنتاجااللتزام �اخالق العمل  - 4

 :أخالق�ات المهن المختلفة: سادسآ                     

ــل:مفهــوم المهنــة  )1( ــراد ســواء  هــى � ــان مؤسســى أو �صــفة مــن األعمــال أواألنشــطةالتي �مارســها األف داخــل ��

  )الخ. .االعالم / المحاماة / االقتصاد / التدر�س / الطب ( ومن أمثلة ذلك أخالق�ات مهن ,شخص�ة

   :لألخالق المهن�ةذج و نم**

  :األخالق الطب�ة                                                

  ,تتناول مجموعة من االلتزامات الطب�ة التى یلتزم بها االط�اء والتى تظهر فى قسم ابو قرا� وقانون حمورابى **

    والصدق المت�ادل  - المودة   –تحدد العالقة بین الطبیب والمر�ض �أ�عادها المختلفة �ما تشمله من الثقة  وهى  

   .وغیرها..االحترام    

امتلئ التراث العر�ي اإلسالمي  �أمثله عدیدة من األط�اء الذین حرصوا علي اخالق�ات المهنة و مثال علـى ولقد **

 .هـ376م)لي بن رضوان  ع( الطبیب المصر� القد�م ذلك 

فالسـفة الیونـان وخاصـة الفضـیلة عنـد أرسـطو و  مـن استمد علي بن رضوان رؤ�ته العامـة ألخالق�ـات الطبیـب

 .الذ� جمع بین الفضیلة والسعادة 

  حدد علي بن رضوان مجموعة من الق�م االخالق�ة التى یجب أن یتصف بها الطبیب منها: 

 -االخالص فى العمل   - الصدق   -الثقة   - ال یبوح �شئ من اسرارهم   - ر  �توم االسرا - حسن الخل�       

  .ال�صف دوزاء قاتل  أو دواء �سق� االجنة  –�عالج عدوه �ما �عالج صاح�ه 

  :اخالق�ات الوظ�فة العامة : سا�عاً                     

  

  دیدها في ضوء الق�م و هى  مجموعة من المهام و المسؤول�ات یتم تح:تعر�ف الوظ�فه العامه - 1

التي تنص علیها  -وحقوق العاملین   –خدمة المصلحة العامة : ( هدفها و .الم�ادئ األخالق�ة

  ).وتسق� هذه الحقوق إذا أخل العاملین بهذه الواج�ات والمسؤل�ات  -القانون 
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  : تعر�ف أخالق�ات الوظ�فه العامه - 2                   

والمعاییر التى تساعدنا على الح�م على السلوك �اعت�اره صح�حا أو خاطئا و�حدث الفساد هى مجموعة القواعد  (

  .)االدرا� �سبب االنحراف عن هذه القواعد والمعاییر 

    :عناصر أخالق�ات الوظ�فه العامه - 3                   

  .العدالة وعدم التمییز   -3  .رامهاواحت االلتزام �عادات وتقالید المجتمع  - 2   .والقوانین االلتزام �النظم - 1

                   . حب العمل  - 6           .احترام وقت العمل - 5          .  للمنظمة  و الوالءاالنتماء - 4

  .السرعة فىإنجاز العمل - 9 .االمانة والنزاهة والسرعة وٕاتقان وٕانجازالعمل -8 .المحافظة على ممتلكات الشر�ة- 7

  :�اخالق�ات الوظ�فة العامة  اهتمام المؤسسات والمنظماتمبررات  -4                 

               .احترام حقوق االخر�ن ) 2  .         للجمهورالمقدمة تحسین الخدمات )  1

  .تنم�ة قدرات العاملین ) 4         . للموظفین الشفاف�ة فى تنفیذ االعمال) 3

  . حر�ة فكروٕابداع العاملین ) 6                .عمل المنظمة �وحدة �ل�ة تعزز)5

  :اَالل�ات التال�ة من خالل:أل�ات تحسین وتنم�ة االعت�ارات األخالق�ة فى مجال الوظ�فة العامة  - 5               

  . تقدیر جزاءات رادعة للمخالفین -2    .     تقدیر األداء االخالقى المتمیز للموظفین  - 1

 .تحسین النظام الرقابى فى المنظمة - 4.                        ظفین تحدید سلطات المو  - 3

 إلخ..االستفادة من �ل الوسائل المتاحة الحترام العمل  -6.       �ضمن االستمرار�ة  �ما الضمیر الذاتى - 5

 .التاكید على سلوك الموظفین فى الدرجات العل�ا �نموذج لالخر�ن - 7

 .ة التى تتعل� �السلوك االخالقى مراجعة التعل�مات االدار�- 8

  :الواجب المهنى للفیلسوف فى الحفا� على الهو�ة الثقاف�ة للمجتمع :ثامناً                     

الذ� �ع�ش ف�ه الفیلسوف فالفلسفة ال تبدأ من فراغ بل تر�ز ) من المجتمع ( یبدا الف�ر الفلسفى من الواقع **

  .ة المجتمع وهو�ة االفراد والحفا� علیها على الواقع وتبدأ منه لتحدید هو�

   :والفیلسوف هو الذ� 

  .�حدد عقیدة الوحدة الوطن�ة لحما�ة االمة من التجزئة �ما فعل هیجل فى المان�ا - 1

 .�حاول نقل حضارته من مرحلة الخر� من أجل التقدم  - 2

�ما فعل الفارابى والكند� وابن �قبل �ل االفكار الواردة عل�ه �عد أن �حللها و�عل� علیها و�لخصها و�فندها  - 3

 .سینا وابن رشد 

 :عصورهمو  سفة للعمل فى ضوءاختالف ثقافتهم�عض االمثلة على رؤ� الفال: تاسعاً                 

  :العمل فى الف�ر االفالطونى  - 1

االنسان  حیث ال �ستط�ع) المدن�ة ( فى نشأة المجتمع االنسانى  هى السببیر� افالطون ان الحاجة ال�شر�ة **

    .المس�ن المل�س –�فرد أن �ش�ع حاجاته بنفسه دون التعاون مع غیره و�حدد افالطون هذه الحاجات فى الغذاء 

  :و�ر� افالطون لتنفیذ هذه الحاجات یتم من خالل سبیلین هما **
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 .حیث �قوم �ل فرد �انجاز هذه االنشطة بنفسه :  المجتمعات البدائ�ة - 1

ث یتم تخص�ص �ل فرد فى نشا� معین وهذا التقس�م االجتماعى للعمل هو ما یؤ�ده حی:  المجتمعات المتحضرة - 2

 .افالطون 

   - :أهم�ة تقس�م العمل عند افالطون **

  : یر� افالطون ان الجم�ع �ستفید من تقس�م العمل �التالى 

وهو المنتج سوف �ستر�ح فى عمله النه �عمل شئ واحد فق�  - 2.  �حصل المجتمع على سلعة جیدة  - 1

 .الذ� �متلك ف�ه المهارة 

  :فىالفرق بین التخصص وتقس�م العمل عند افالطون ورجال االقتصاد فى العصر الحدیث 

 .ال یهتم افالطون بز�ادة االنتاج المترت�ة على تقس�م العمل  - 1

 .یر� افالطون ان الهدف النهائى للعمل هو أش�اع الحاجات الطب�ع�ة  - 2

 .ا للمستعمل ینظر للعمل على انه خدمة �قدمه - 3

  :تقس�م افالطون للعمل اد� الى تقس�م المواطنین الى العبید والمواطنین االحرار
  

  العبید  المواطنین االحرار

علیهم الق�ام �ال�حث الفلسفى والس�اسة ول�س علیهم العمل �الحرف 

ومن ,ن هذا العمل �قلل من شرف االنسان وال یتف� مع الفضیلة ال 

  .أما فالحة االرض فتترك للعبید ,الزراع�ة  هم ان �متلكوا االرضقح

علیهم الق�ام �االعمال والحرف المختلفة 

  وعلى االحرار تحمل اع�اء تحصیل الرزق ,

  :تـــعــقــیــــــــبــــــــ         

 .یؤخذ على فكرة التخصص وتقس�م العمل عنده إغفال ال�عد االقتصاد� - 1

 .اغفل دور العمل �سلعة وانه مجرد خدمة - 2

   .نظرته الض�قة للعمل جعلت رؤ�ته عنصر�ة حیث اقتصر العمل لفئة العبید فق� - 3

  :العمل فى الف�ر االرسطى - 2            

ینطل� ارسطو  �افالطون من المدینة �أعلى وحدة اجتماع�ة وس�اس�ة و�ر� ان وظ�فة المدینة هى توفیر  - 1

  .عضائهاأل السعادة 

 -: يطب�ع ام�عتبر أرسطو نظام الرق نظ - 2

    ألنه �ساعد على  إنجاز األعمال المناف�ة  لكرامة المواطن الحر  :و�صف العبد �أنه أله للح�اة. 

  ألنه �ساعد على  تدبیر الح�اة داخل المنزل  :آله منزل�ة. 

  -:یر� أرسطو إن الطب�عة تفرق بین ال�شر  -3

 " العبید " أما ان تجعل �عضهم قلیل الذ�اء أقو�اء البینة   -أ

  " المواطنین االحرار " وأما ان تجعله �فئ  للح�اة الس�اسة   -ب

 -:و�نتج  عن ذلك ان  ال�شر صنفان  -4
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   .صنف  عبد  �الطب�عة -ب           .صنف حر �الطب�عة   -ا 

  :تـــعــقــیــــــــبــــــــ      

 .أخذ بنظام الرق �نظام طب�عى إجتماعى و�ؤد� لتحقی� الثروة - 1

 .رقی�تعتبر حیث یر� ان �ل الشعوب غیر الیونان�ة , تأخذ صورة ذات طا�ع عنصر�  فكرة الرق  - 2

  .أعتبر التمایز بین ال�شر امر طب�عى وهو امر لم یثبته العلم المعاصر - 3

  :العمل عند الفارابى - 3            

التعاون  شیوع هى وان السمة الممیزة للمدینة الفاضلة, یر� ان المدینة أول درجة فى االجتماع الكامل **

  :قسم الناس الىوقد .لتحقی� السعادةومن ثم تحقی� المدینة الفاضلة

 .��ون على قمة المدینة الفاضلة : االمام أو الملك أو الفیلسوف أو النبى  - 1

 .بین الطرفین فى الوس� : العلماء والجند  - 3.   فى قاعدة المدینة : العمال والفالحون  - 2

  :یــــــــبــــــــتـــعــقــ             

 .تقس�م العمل تأثره �َاراء افالطون وارسطو فى - 1

  .من أجل ال�قاء وهو متأثر فى ذلك �االسالم أشار إلى ضرورة التعاون  - 2

   :العمل عند ابن خلدون - 4          

  :معددا �ل المهن و�ر� ان ) المقدمة ( أهتم ابن خلدون �الحدیث عن العمل فى �تا�ه  - 1

  .�قوم �ه االنسان فلوال العمل لما �ان هناك ق�مة لالنسان العمل هو ما    

 .�قدر ق�مة الفالحة والزراعة عن مهنة البناء والتجارة وتحدث عن مهنة التعل�م والمعلمین  - 2

 هى محاولة للكسب ولتنم�ة المال عن طر�� شراء السلع وال�ضائع و��عها �سعر اعلى : عرف التجارة  - 3

  - عدم تضلیل المشتر�   -عدم االحتكار   -عدم الغش (  : عند ابن خلدون  ةر اجالتمهنة من اخالق�ات  - 4

 .) نس�ة الر�ح تكون �س�طة �النس�ة لرأس المال 

  :آدم سمیث  - 5         

  ونستط�ع , مرجعًا للف�ر االقتصاد�" ثروة االمم" �عتبر لد� الكثیر اب االقتصاد الس�اسى و�عتبر �تا�ه

النتماء للمدرسة الطب�ع�ة من الناح�ة الفلسف�ة حیث �عتقد ان هناك نظام ان نلتمس فى �تا�ه روح ا

 .طب�عى یوف� بین المصلحة الخاصة والعامة

 تمثل المصلحة الخاصة ومبدأ الحر�ة االساس النظر� لفلسفته االقتصاد�ة. 

 اس�ةیراها منى ضرورة ترك الحر�ة التامة والمطلقة للفرد فى العمل ��فما �شاء و�الطر�قة الت.  

  : هیجلجورج  - 6

  فالعمل هو أداة لتحر�ر االنسان من س�طرة الطب�عة ,�عرف العمل �انه انتاج لالنسان بواسطة االنسان. 

 والعمل  .العالقة بین االنسان والعمل ل�ست عالقة معرف�ة فق� ولكنها عالقة تحو�ل وتغیر مت�ادلة بین الناس

 .هو االساس فى العالقات االجتماع�ة  
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  :الفلسفة البرجمات�ة - 7            

   وجون دیو� وتر� صدق االفكار مبنى على ما �حققه العمل من  - ظهرت فى امر��ا على ید  ول�م ج�مس

 .نتائج فى الواقع 

  االفكار ما هى اال خطة عمل هدفها تحقی� المنافع الماد�ة ألصحابها. 

  فعله خیر من عشرة اش�اء یتم التف�یر فیها �ال عمل إن شیئا واحد یتم ( اكدت على أهم�ة الفعل حیث قالت(. 

  

  السؤال االول

میثاق اخالق�ات   -الوظ�فة العامة   - میثاق اخالق المهنة   - االخالق المهن�ة  ( عرف �ل من   - 1

 )الوظ�فة العامة  

 )× - √(حاجات االنسان ذات طب�عة غذائ�ة فق�   - 2

 )× -  √( .المهن�ة األخالق�ة �المواثی� لتزاما فوائد من األداء تحسین** - 3

 )× - √( .المهن�ة األخالق ظهور إلى العامة األخالق غ�اب اد�** - 4

 )× - √( ."هیجل" عند اإلنسان لتحر�ر اداة العمل �عد** - 5

 )× - √( .ال�شر ح�اة ىف الرق  نظام ارسطو رفض** - 6

 )× - √( .ال�شر بین المساواة إال "ارسطو " دعا** - 7

 )× -  √( .الطب�عة بواسطة لإلنسان نتاجإ "هیجل" عند العمل �عد** - 8

 )× -  √( .المهنة اخالق�ات �مواثی� تزاملااال  فوائد من للموارد األمثل استخدام** - 9

 )× - √( .المهنة اخالق�ات �مواثی� اللتزاما فوائد من األداء تحسین �عد** -10

ن على أهم�ة ق�مة العمل بره .الواجب المهنى للفیلسوف یتمثل فى الحفا� على الهو�ة الثقاف�ة للمجتمع  -11

 فى نهضة االمة ؟

  :�م تفسر - 12

 .أهتمام المؤسسات والمنظمات �اخالق�ات الوظ�فة العامة  - 1

 .ضرورة االهتمام �االخالق المهن�ة فى عصرنا الحالى  - 2

 .الفلسفة التبدأ من فراغ  - 3

 .للح�اة وآالة منزل�ة  �صف ارسطو العبد �انه اله - 4

 .ناقش . العمل ىال الداع�ة اتالفلسف من البرجمات�ة الفلسفة تعد - 5

 یر� ارسطو ان الطب�عة تود� الى ایجاد التمایز بین ال�شر وضح ؟ - 6

 .صنف تقس�م العمل وتدرج السلطة عند الفارابى  - 7

 وضح العالقة بین االخالق العامة واالخالق المهن�ة ؟ - 8

 لماذا  ؟ اتف� الفالسفة ف�ما بینهم حول تحدید طب�عة معاییر االخالق المهن�ة هل تؤ�د و  - 9

 حدد المش�الت السلو��ة واالخالق�ة التى اثارت االهتمام �مجال االخالق المهن�ة ؟ -10

 الثالثأسئلة على الموضوع 
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 امثلة ؟ 6تتعدد الظواهر التى تبین عدم التزام صاحب المهنة �قواعد واخالق�ات مهنته دلل ب -11

 حدد أهم�ة مواثی� اخالق المهنة ؟ -12

 فى ح�اتنا الیوم�ة ؟) ق العمل أخال ( ما النتائج المترت�ة على تطبی� اخالق�ات المهنة  -13

 حلل دور الفلسفة فى المواثی� االخالق�ة المهن�ة ؟ -14

 حدد السبب الم�اشر لظهور مفهوم االخالق المهن�ة ؟ -15

 متى یتحق� الموقف االخالقى الصح�ح الصحاب المهن المختلفة ؟ -16

 .المهن�ة األخالق�ة المواثی� ى وضعف الفالسفة دور ىعل �مثالین دلل -17

 شاة میثاق اخالق المهنة  ؟وضح متى ن -18

 االهتمام �المواثی� االخالق�ة امرا هاما وضرور�ا ف�ما یتعل� �اتخاذ قرارات متعلقة �االنتاج ؟ وضح �مثال ؟ - 19

 حلل .للمجتمع الثقاف�ة الهو�ة ىعل الحفا� ىف لفیلسوفل ىالمهن الواجب �ساعد** -20

 .�ستط�ع الفیلسوف عزل نفسه عن هو�ة مجتمعة  حلل -21

 .المهنة �أخالق�ات "خلدون  ابن" اهتمام ىعل مثال� برهن** -22

 ما الذ� یدفع االنسان الى العمل ؟ -23

 .رتك اذ�رمبرا تؤ�د؟ فر�� أ� .المهن�ة األخالق معاییر تحدید حول الفالسفة اختلف ** -24

 :ماذا �حدث لو  - 1

 .لم یلتزم اصحاب المهن �المواثی� االخالق�ة التى تنظم العمل  - 

 .المهنة واقعا ملموسا فى المجتمع المصر�  اص�ح االلتزام �اخالق�ات - 

 :ما النتائج المترت�ة على  - 2

 نظر�ة افالطون فى تقس�م العمل االنسانى  - 

 تنم�ة االلتزام �المثل والق�م االخالق�ة واالعت�ارات القانون�ة والسلو��ة االیجاب�ة  - 

 التزام المؤسسات والمنظمات �اخالق�ات الوظ�فة العامة  - 

 الخالق�ة وق�م العمل وااللتزام بها تفعیل المواثی� ا - 

 �عد العمل هو الشر� االساسى لنهضة االمم وتقدمها ناقش ؟  - 3

 �عد العمل من الوظائف االساس�ة الممیزة لالنسان عن الحیوان  دلل �مثال ؟ - 4

 .آل�ات لتنمیتها ست اقترح .العامة الوظ�فة مجال ىف األخالق�ة االعت�ارات تنم�ة �م�ن** - 1

 ل االلتزام الخلقى وتطبی� االلتزام المهنى فى مجال التعل�م والطب ؟�یف �م�ن تفعی - 2

 هل من المنط� ان تتقدم �المطال�ة �الحقوق دون الق�ام �الواج�ات علل ؟ - 3

 ال انفصال بین تحقی� رسالة المؤسسة التعل�م�ة و�ین التزامها �االخالق فسر  - 4

 د من التساؤالت الهامة اعرض الهمها ؟یواجه ال�احث االخالقى فى مجال المهن االقتصاد�ة العدی - 5

 اذ�ر اهم عناصر اخالق�ات الوظ�فة العامة ؟ - 6
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�م�ن تنم�ة االعت�ارات االخالق�ة فى مجال الوظ�فة العامة �الموسسات والمنظمات من خالل مجموعة  - 7

 من االل�ات دلل ؟

 ذا االساس ؟ا� اسس اخالق�ات الوظ�فة العامة تؤ�د اعرض المح�ات التى استخدمتها لتقدیر ه - 8

 �قول د��ارت انا افكر اذن انا موجود ق�اسا على ذلك هل �م�من القول انا اعمل اذن انا موجود ناقش ؟ -9

 .�أخالق�اتها المهنة صاحب مزاالت عدم مظاهر من ثالثة حدد** -10

 ." وانرض بن عال " عند وردت �ما للطبیب األخالق�ة السمات اعرض** -11

  

 

  ):إج�ار� (أجب عما یلى : السؤال االول 

 )2016مصر (                           .فى ضوء ما درست االخالق المهن�ة مفهوم عرف - 1

 )2016السودان(                       . درست ما ضوء في العامة لوظ�فة �ا المقصود حدد - 2

 وضح نشأة میثاق اخالق�ات المهنة ؟ - 3

 صنف تقس�م العمل وتدرج السلطة عند الفارابى  - 4

  :مما �أتى  فق� ثالث جزئ�ات اجب عن :انىالسؤال الث

 میز بین ق�مة العمل فى الف�ر االفالطونى والف�ر االرسطى  - 1

   . أمثلة �ستة دلل مهنته أخالق �قواعد المهنة صاحب التزام عدم تبین التي الظواهر �عض هناك - 2

 )2016السودان(                                                                                  

 .یترتب على اهتمام المؤسسات و المنظمات �أخالق�ات الوظ�فة العامة عدة امور دلل على ذلك - 3

 )2016مصر (                                                                                    

  �م تفسر ضرورة االهتمام �االخالق المهن�ة فى عصرنا الحالى - 4

   :حدد الصواب واخطأ فى ثالث ع�ارات فق� مع التعلیل : السؤال الثالث 

 .یتاثر االنتاج الفلسفى لكل فیلسوف �قوة هو�ة االمة  - 1

 .�مثل العمل الشر� االساسى لنهضة االمم وتقدمها  - 2

 )2016السودان(.              للموارد األمثل االستخدام إلي المهنة أخالق�ات المواثی� تهدف - 3

 )2016مصر .                                     ( بر ارسطو نظام الرق نظامًا طب�ع�اً اعت - 4

  

         
  

  

  

 التفلسف وعالقته �الق�م: الموضوع الرا�ع  

 الثالثإمتحان على الموضوع 
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     :مــــقــدمة**    

تش�ه العالقة بین الوردة ورائحتها فكما ال نستط�ع أن نفصل الوردة عن : إن أهم�ة العالقة بین التفلسف والق�م **

  . ل التفلسف عن الق�م رائحتها ال أستط�ع ا�ضا أن نفص

  :التفلسف: أوًال                                                         

  العقلى الذ� یهدف الى معرفة االش�اء على حق�قتها  النظرهو.  

  الذ� یتناول حقائ� الح�اة �النقد بدال من قبول االش�اء �ما هى الف�ر� هو النشا� .  

  فى �ل ما هو �صدده�ر تف�یرا نقد�اأن المرء یتفلسف حینما �ف)جوزا�ارو�س(�قول الفیلسوف األمر��ى.  

  - :مثل  ال �م�ن ان ینمو التفلسف فى بیئة تمارس الس�طرة والقهر**

   .)ال تؤمن بتنوع االفكار بیئة اعالم�ةأو  تعتمد على الحف� والتلقینأو�یئة تعل�م�ة ال تسمح �الحوار  أسر�ة بیئة(  

لذ� �میزنا عن االقوام المتوحشة وتقاس حضارة االمم �قدر شیوع أن التفلسف هو ا یر� د��ارت - :ة ــــوظــــــحــمل

أن �منحها فالسفة حق�قیین،و�ر� د��ارت أن من �ح�ا دون ى التفلسف فیها وأعظم نعمة �عطیها هللا أل� بلد ه

  .تفلسف �ظل مغمضا عین�ه وال یتمتع �ما �ستكشفه �ال�صر

  .ة �النفسالتفلسف ینتج عقوال ناضجة تتسم �الصراحة والثق -

  . الحق�قى للتقدم السر�ع و التفلسف هو الطر�� - .  بدون التفلسف یوجد التعصب والعنف والسلب�ة -

  : معناها وطب�عتها...الق�م : ثان�ا                   

  : المعنى الدارج للق�م)1(          

 ق�مة الشئ أ� قدرة  :)الوجیز( في اللغة. 

 متمس�ة بدینها مواظ�ة عل�ه (  �قال  أمة قائمة: في السلوك. ( 

 الذ� ال ی�عد عن الح� )المستق�م (�قال الدین الق�م :  في العقیدة.  

  .أ� مستق�مة تبین الح� من ال�اطل  "فیها �تب ق�مة  "و قوله "  وذلك دین الق�مة"�قول تعالى 

  :المعنى االصطالحي للق�م ) 2(         

  واصنافها و��حث فى طب�عة الق�م ومعاییرها م�احث العامة الفلسفةالحد ا) االكسیولوج�ا (�عد م�حث الق�م. 

  فإذا فسرت الق�م:-  

  .حسب الصور الغا�ة في الذهن �ان تفسیرا مثال�ا  -

  .حسب أس�اب طب�ع�ة أو نفس�ة أواجتماع�ة �ان تفسیرا واقع�ا  -

وتتحدد الق�م الفلسف�ة تقلید� لها هناك ارت�ا� بین المعني الدارج للق�م والمعني الفلسفي ال :ملحوظة 

  :وهي  ق�م ثالثة إلى األساس�ة

 :ق�مة الح� - 1

  �عد أرسطو  تمثل ال�حث في علم المنط� الذ� ی�حث في القوانین التي تعصم الذهن من خطأ التف�یر -

  في التي تعصم الذهن من الوقوع ) اآللة أو األداة( أول من �تب في هذا الفن الذ� سماه بـاألورجانون  
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  .أخطاء التف�یر وهو أداة  �ستخدمها جم�ع ال�شر 

  :ق�مة الخیر - 2

سمي هذا العلم �علم تهذیب األخالق  , تمثل ال�حث في علم األخالق الذ� ی�حث في الفضیلة السلو��ة لإلنسان -

  .  نهاهي معرفة الفضائل و��ف�ة اقتنائها ومعرفة الرذائل وال�عد ع: فق�مة الخیر -. )فلسفة األخالق(أو

  :ق�مة الجمال - 3

  :الذ� ی�حث في نظر�ات الجمال وفي الذوق الفني وهو  قسمان)االستاط�قا ( تمثل ال�حث في علم الجمال -

 وهو الذ� ی�حث فى الصفات المشتر�ة بین االش�اء الجمیلة و�حللها نفس�ًا   و�فسرها فلسف�اً :  قسم نظر� عام) أ(

 .میل عن القب�حو�حدد الشرو� التي یتمیز بها الج  

  :  قسم عملي خاص) ب( 

و ال �قوم على الذوق وحده بـل �قـوم علـى ,ی�حث فى مختلف صور الفن  و�طل� على هذا القسم اسم النقد الفني  

  .العقل ا�ضا 

  :)األكسیولوج�ا ( أوالثالثة وأص�ح لدینا ما �عرف �فلسفة الق�م الق�م إلى هذه  ت النظرةتطور  ولقد** 

ومن  ثمین أو جدیر �الثقةوتعني ما هو ) axios( الفلسفة �عود في أصل تسمیته للكلمة الیونان�ة  هي فرع من) 1

  .ثم فاألكسیولوج�ا هي علم ی�حث في �ل ما هو ثمین 

  )رودلف لوتسه و ر�تشلي ( أول من استخدم لف� الق�م في العصر الحدیث هم الفالسفة األلمان ) 2

ومنهـا انتقلـت إلـى انجلتـرا  1900عـام ) الفیلسـوف األلمـاني  فر�ـدر�ك نیتشـه( أشهر من أشاع �لمة الق�م  هو) 3

  .م  ثم انتقلت إلى فرنسا وٕانحاء العالم �عد ذلك 1910وأمر��ا 

 .ساعدت فلسفة نیتشه على ازدهار نظر�ة الق�مة ورفض وصف الق�م األخالق�ة �الصفة المطلقة ) 4

  .�اه الیوم�ة الى دالالت متعدده �غلب علیها العموم�ة تحول معني الق�م من داللة شخص�ة فى الح) 5

الدین ـ وعلم النفس ـ وعلم االقتصاد ـ العلوم ( وذلك ت�عا الستخدام لف� الق�مة فى م�ادین ومجاالت متعددة مثل 

  )الجمال  -االخالق  -الفلسف�ة و المنط� 

   ) �یف �ق�م الناس الخیر –اصل مفهوم الخیر  -ما هو الخیر ( و�تساءل فالسفة الق�م عن  

  :طب�عة الق�م ) 3(             

  :�میز الفالسفة بین نوعین من الق�م هما** 

 : الق�م الذات�ة النسب�ة - 1

فهي تختلف �اختالف األفراد  لكلذو  .هي ق�مة متغیرة ینشدها الناس �اعت�ارها وسیلة لتحقی� غا�ة معینة ** 

    .حتى داخل المجتمع الواحدخر ومن زمان الخر تختلف من فرد ال) الطعام والموس�قي(مثل 

  :وقد انحاز لهذا المعنى �ل من

  ).االنسان الفرد(أن اإلنسان مق�اس �ل شيء""عندما قال  زع�م السوفسطائین:بروتاجوراس )1(

  . بل انه له ق�مة ألننا نرغب ف�ه - ق�مة  له عندما قال نحن ال نرغب في شيء ألن:سبینوزا ) 2(
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  .ورغ�اته إن اإلنسان ُ�سمي خیرا �ل ما �ش�ع شهواتهعندما قال : هو�ز توماس) 3(

و مما سب� یتضح لنا ان الق�م الذات�ة تكون نسب�ة النها تختلف �اختالف االفراد و الزمان و الم�ان و  

   .الثقافه 

 :الق�م الموضوع�ة المطلقة - 2

  .ى ثابتة فى �ل م�انوانما ههي ق�مة ثابتة ال ترت�� �فرد وال زمان وال م�ان معین 

  :وقد انحاز لهذا المعنى �ل من 

  .الذ� أكد أن العقل هو أداة اكتشاف الق�مة وٕارشاد اإلنسان لها: سقرا�) 1(

  ).الخیر( الذ� أكد على وجود مثال واحد ثابت في عالم المثل: أفالطون ) 2(

  .اعهالذ� أكد أن الق�مة شيء موضوعي علینا اكتشافه ال اختر : ماكس شیلر) 3(

  . وتدرك �الحدس الذ� اكد علي ان الق�م مطلقة و�امنة في الفعل ذاته: جورج مور) 4(

  :ملحــــــــوظــة         

 فالق�م ذات�ة حیث أنها  و�الح� ان التمییز بین ذات�ة الق�م وموضوعیتها ال �عني أن احدهما ینفي اآلخر

 .أنها ذات�ة وموضوع�ة في آن واحد أ�,الناس جم�عا وموضوع�ة حیث أنها ملتقى  - صادرة عن الذات الفرد�ة 

  :یتضح مما سب� أن الق�م          

  .نتاج إجتماعي یتعلمها الفرد و��تسبها من خالل عمل�ة التنشئة االجتماع�ة - 1

  .مصدرها الح�اة یتم استخالصها من خالل تفاعل الناس �عضهم مع �عض - 2

  .من الثقافة القوم�ة أل� مجتمع �عتبرها الفالسفة وعلماء االجتماع جزء رئ�سي - 3

  .�مثا�ة ر�ان السفینة توجه اإلنسان لهدف معلوم وهو فهم الق�م التي تمسك بها - 4

  .تعتبر معاییر �ستهد� بها أفراد المجتمع في عمل�ات التفاعل االجتماعي - 5

  :التفلسف وعالقته �الق�م :ثالثا                    

 .ل ما �عرف �فلسفة الق�م التي تبدأ من الواقع الفعلي في ح�اة الناسیرت�� الف�ر الفلسفي �الق�م من خال - 1

 )�الح� ( فالفلسفة ال تبدأ من فراغ بل تر�ز على الواقع وتبدأ منه فاذا �ان الناس �ح�مون على االقوال   -2

  .ح�مون إذن البد وأن تكون لدیهم  معاییر على أساسها �) �الجمال (و على االش�اء ) �الخیر(و على االفعال 

  . والفیلسوف �حاول استخالص هذه الق�م من ح�اة الناس) الق�م(و�طل� على هذه المعاییر اسم  -3

 .واستشراف المستقبل تكسب الفلسفة دارسها في عصرالمعلومات ق�م تجعله قادرعلى التعا�ش مع العصر  -4

  .تعد الفلسفة �مثا�ة مجهود لتنسی� الق�م ومحاولة تحدیدها -5

   : الق�م التي تكسبها الفلسفة: را�عآ                   

             :منهاتم التوصل لها من خالل اال�حاث والدراسات لتر�و�ة �االضافة الي الق�م االساس�ة للفلسفة تكسب ق�م أخر�   

  :)حب المعرفة (ق�مة ال�حث عن الحق�قة ) 1(        
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 وهى تتكون لد� الفرد) ال�عیدة ( االولى  تهدف للكشف عن الحقائ� من خالل ال�حث عن االس�ابوهى  -

  :منذ البدا�ة  فور معرفته �العالم المح�� �ه ،من خالل التمییز بین سؤالین 

  .وهو سؤال العلوم الفیز�ائ�ة والبیولوج�ة ....�یف ؟   -       وهو سؤال الفلسفة ... لماذا ؟   - 

  :�مهارتین أساسیتینهي ترت��  فولذلك .علیهاالفرد تنمو هذه الق�مة بواسطة المعلومات والحقائ� التى �حصل -

  .مهارة استخدام منهج في التف�یر -2.        مهارة القراءة  - 1           

و��ون ستند إلى ال�حث عن الحق�قة والوصول لها �الفلسفة  موضوع  تعد ق�مة فلسف�ة هامة الن          

  .الوصول للحق�قةأمرًا صع�اً 

  :هم نظر�ات الوصول للحق�قة عند الفالسفةأ                                  

 النظر�ة البرجمات�ة فى الحق�قة نظر�ة الترا�� نظر�ة التطاب�

المع�ار ان هذه النظر�ة  تر� 

هو التطاب� مع الوحید للحق�قة 

  .الواقع الفعلي

القول �ان الكتاب على : مثال -

المنضدة ��ون حق�قى فى حالة 

اذا �ان الكتاب فى الواقع 

إن تصد�قها ��ون   اً ذإ.�ذلك

بتصدی� الخبر حینما یتطاب� 

 . مع الواقع

تعنى أن الع�ارة  تكون  -

إذا اتسقت ) حق�ق�ة(صح�حة 

مع الحقائ� االخر� الموجودة 

  فى معرفتنا ��ل

نظر�ات هندسة اقلیدس  مثال

تتس� مع المقدمات التى 

 .استن�طت منها

الوحید للحق�قة ان المع�ار  هذه النظر�ة  تر� 

  النجاح العملى  هو

فهى تنظر لالفكار على انها اش�ه بخطة  -

  .عمل ناجحة

إذا لم یتم تحقی� هذا النجاح تكون الف�رة  -

  غیر حق�ق�ة و�جب التخلص منها

ان الحق�قي هو النافع " �قول ول�م ج�مس  -

 "لتف�یرنا 

   :و�م�ن اخت�ار صحة أ� حق�قة في ضوء الشرو� التال�ة ******                        

 .قت مع الواقع الحسى الموضوعى اذا تطا� - 1

 . اذا ترا�طت مع معارفنا االخر�  - 2

    .اذا استطعنا من خاللها تحقی� النتائج المتوقعة  - 3

  :ق�مة االستقالل الذاتي - 2    

فى  حتى ولو �انوا یتفوقون عل�ه , �قصد بها مد� ثقة اإلنسان في قراراته الخاصة وعدم الت�ع�ة لآلخر�ن**

    .الخبرة أو العمر

 یتمیز التف�یر الفلسفيحیث  وهى ق�مة فلسف�ة تظهر فى تعدد المذاهب الفلسف�ة التى تتناول الموضوع الواحد  

  .�الت�ع�ة العم�اءبینما یتسم التف�یر عن طر�� الغیر  �االستقالل الف�ر� 

  .وقد وصف فرنس�س ب��ون هذا النوع من التف�یر وسماه أوهام المسرح**   
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 الخ .... مثل حر�ة الرأ� والعقیدة ( عر الفرد �الحر�ة ق�مة االستقالل تش(  

  حرارة و�رد ومرض ( فاإلنسان قادر على التغلب على تحد�ات الطب�عة من  دلیل على استقالل الفرد الذاتىوهى

  .حینما �شعر �حر�ته �ستغل قدراته العقل�ة في التغلب علیها) وجوع 

  :ق�مة النزعة اإلنسان�ة) 3(       

 -  تعنى احترام االنسان لذاته �صرف النظر عن م�انته وط�قته أو مهنته ورفض �ل صور القهر البدنى  هى

 .والنفسى والعقلى والدفاع عن حقه فى التعبیر عن رأ�ه

 - وهى تعتبر ق�مة فلسف�ة ألن االنسان هو موضوع الفلسفة وخصوصا الفلسفة المعاصرة.  

 ــي الفلســفة فــي ــدأت هــذه الق�مــة تظهــر ف ــد ب ــف العصــور الفلســف�ة  لق ــاني أو الفلســفة الحدیثــة أو (مختل الیون

  -:و�م�ن توض�ح ذلك على النحو التالي ) المعاصرة

  :النزعة اإلنسان�ة في العصر الیوناني القد�م ) أ(

 :بروتاجوراس - 1

فاإلنسان   یر� ان االنسان هو مع�ار �ل شئ و�قصد �االنسان هنا هو الفرد ول�س االنسان�ة �لها) أ(

�حواسه اذا قال عن شيء انه موجود فهو موجود �النس�ة له وان قال عن شيء انه غیر شئ  مق�اس �ل

  .موجود فهو غیر موجود �النس�ة له وهذا إقرار بنسب�ة المعرفة

یر� أن اإلنسان الفرد هو مع�ار الخیر والشر فإن قال عن شيء انه خیر فهو خیر �النس�ة له وان قال ) ب(

النس�ة له أ�ضا وفي هذا إقرار بنسب�ة الخیر والشر فكل ما ینفعني هو خیر عن شيء انه شر فهو شر �

  .�النس�ة لي حتى لو �ان شر �النس�ة لك 

 : سقرا�  -2

 .عند السوفسطائین) االخالق النفع�ة فى نظر�اتهم النسب�ة  -نسب�ة المعرفة والوجود ( رفض )أ(

وهنـا رفـع سـقرا� شـعار   ) مع�ـار الخیـر والشـر  وهو -مع�ار الوجود وعدمه  ( اكد على ان العقل هو   )ب(

  .لیؤ�د على ان ماه�ة االنسان ترجع الى انه �ائن عاقل وال یتوقف ادراكه لوجوده عند الحواس  "  اعرف نفسك "

  :النزعة اإلنسان�ة في الفلسفة الحدیثة) ب(   

انا افكر اذن انا موجود ارته الشهیرة  وهذا ما أكده في ع�ان الف�ر هو حق�قة االنسان وماهیته  د��ارت یر� **  

  .والعقل هو مصدر ال�قین وهو اعدل االش�اء قسمة بین الناس

  :النزعة اإلنسان�ة في الفلسفة المعاصرة) ج(    

  :)رائد الفلسفة الوجود�ة(جان بول سارتر -1

  الذ�  اعتبر أن اإلنسان هو صانع ماهیته بنفسه.  

  ختار ماهیته التى تمیزه عن غیرهثم ی اوالف�قول إن اإلنسان یوجد . 

  وهذا �عني أن الوجود �سب� الماه�ة أ� انه �ستط�ع �عد وجوده في هذه الح�اة أن �صنع ماهیته ووجوده

  .بنفسه

  :�ارل مار�س الفلسفة المار�س�ة-2
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 قتصاد انه ر�ز ا�ضا علي ان االاال  )الط�قة والمجتمع والعامل( مثل  رغم أن �ارل مار�س ر�زعلى مفاه�م

 .هو اساس الح�اة االجتماع�ة

 -: ملحوظة

  .قال ان االنسان ذئب ألخ�ه االنسان وان الكل فى حالة حرب ضد الكل :توماس هو�ز**

  .یر� مسؤل�ة الكل عن الكل وهذا قمة التعاون والتكافل بین ال�شر  :التصور االسالمى**

  

  :ق�مة الحر�ة اإلنسان�ة) 4(      

  ادراك  المسئول�ة وااللتزام بواج�اتـه فـي الح�ـاة ، یختارهـا بإرادتـه الحـرة و یراعـي �ـل هي قدرة االنسان على

 .الظروف المم�نة و�وازن بینها و بین االحتماالت المتوقعة لیناقشها بینه و�ین نفسه 

  غـض النظـر عـن ضـغ�  هو �حدد القرارالنهائي �النسـ�ة أل� موقـف مـن المواقـف هـو مـا �مل�ـه عل�ـه ضـمیر�

 .ل�ه من الخارج  �فرض ع

 االلتزام و الواجب و االخت�ار و المسؤل�ه (  ق�م  ةو یندرج تحت تلك الق�م(.  

 من اهم اقوال الفالسفة والمف�ر�ن التي تجسد ق�مة الحر�ة االنسان�ة:  

  .متي استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا "عمر بن الخطاب " – 1

  .�ة مع الخطر عن العبود�ة مع السلم انني افضل الحر "جان جاك روسو " – 2

  .االنسان حر �شهادة العقل والشر�عة "  االمام دمحم عبده"– 3

  .الحر�ة الكاملة تستنتج المسئول�ة الكاملة " .  جان بول سارتر"– 4

  : إن الحر�ة من أهم الق�م التى حرص على توض�حها الفالسفة**  

  :المعنى االشتقاقي للحر�ة ) أ(

  .فاإلنسان الحر هو الذ� ال یتح�م في حر�ته أحد  جبرالتعني انعدام *

   .فحر�ة اإلنسان �ما قال توماس هو�ز �حر�ة السیل الذ� تسیر م�اهه في مسارها الطب�عي دون عائ� في طر�قها

  المعنى االصطالحي للحر�ة )ب(   

  .عل أو اخت�ار نق�ضههى القدرة على اخت�ار الفعل عن رؤ�ة وتدبیر مع القدرة على عدم اخت�ار الف *   

  :نوعا الحر�ة ) ج(   

  :حر�ة االخت�ار) ا(     

    فكل سلوك یختاره اإلنسان عادة ما �س�قه إم�ان�ة االخت�ار بین بدائل عدیدة. 

 وحینما یتأملها اإلنسان و�ف�ر فیها یختار احدها بإرادته الحرة فهو هنا �ع�ش الحر�ة. 

  :حر�ة الفعل) 2(

  إلنسان من االخت�ار العقلي للفعل إلى ممارسته �الفعل دون الخضوع أل� ضغو� خارج�ةو تبدأ �أن ینتقل ا. 

  فحر�ة الفعل تبدو في القدرة على األقدام على الفعل مع انعدام الجبر الخارجي.  
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  :الحدود التى ترت�� بها الحر�ة) د( 

  : الحر�ة والشعور) أ

وهذا هو الفرق بین ح�اة  بدون ا� ضغ� أو جبرلتلقائي تبدأ الحر�ة حینما نشعر �أننا قادرون على الفعل ا .1

  .الحیوان وح�اة اإلنسان 

 . تبدأ الح�اة اإلنسان�ة الصح�حة من حیث تنتهي الح�اة الغر�ز�ة  .2

 .فیبدأ شعور اإلنسان بذاته و�أنه قادر على االخت�ار وٕان أفعاله ل�ست نتیجة انفعاالت  .3

   :الحر�ة والضرورة ) ب

  ولكنها محدوده و هذه الحدود تمثل شروطا ضرور�ة لوجود الحر�ةسان ل�ست مطلقة الحر�ة لد� اإلن. 

  والبد ان  نتغلب علیها حتى " �الضرورة "الحدود لها درجات مختلفة و الفالسفة تسمى هذه الدرجات وهذه

 .نشعر �الحر�ة 

  فه قوانینها حتى �م�ن فمثال هناك الضرورة الطب�ع�ة ونحن ��شر جزء من الطب�عة وح�اتنا مرت�طة �معر

 :مثال .تسخیرها لخدمتنا

و�دأت السفینة تتمایل �سب االمواج .  انك و�عض اصدقائك قد اخذتم سفینة وا�حرتم بهدف الصید  هب*

فماذا انتم فاعلون ؟فاذا �نت تعلم قوانین الر�اح  وسرعتها لتتح�م فى السفینة فانك قد حققت حر�تك ازاء 

  .فعلى قدر ما �علم االنسان  ��ون حظه من الحر�ة .  عرفتك قوانین الر�اح  هذه الضرورة الطب�ع�ة �م

  :الحر�ة والمسئول�ة ) ج

  فانت حرا �قدر ما تتحمل المسئول�ة .  الحر�ة والمسئول�ة حدان متالزمان . 

  ان حر�تك هي اصل وجودك وان االنسان ثمرة لفعله الحر " و �قول الفالسفة" 

  ون الحر�ة مطلقة ألنها ان �انت �ذلك تحولت الى فوضى ول�س معني ذلك  ان تك .  

 الحفا� على النظام االجتماعي ، واذا لم یلتزم االنسان بهذه النظم لفقد حر�ته :فالح�اة االنسان�ة أساسها. 

  وهذا هو معني المسئول�ة "  ان ح�اتنا االنسان�ة ع�ارة عن سلسلة من االخت�ارات البد ان نتحمل نتائجها " 

 فال �م�ن لإلنسان ان یهرب من  . (االنسان حینما �مارس حر�ته البد ان یلزم نفسه �مراعاه االخر�ن و

 .)المسئول�ة

ومن هنا تتولد  , أنك حر �قدر ما تحاف� لآلخر�ن على نفس القدر من الحر�ة: **  مما سب� یتضح لنا

  ر حرصك على عدم إیذاء اآلخر�ن وٕاضرارهم مسئولیتك عن أفعالك الن حر�تك تقف عند حر�ة االخر�ن وأنت حر �قد

 حقا لقد خلقنا هللا أحرارا لكن ال توجد حر�ة مطلقة لإلنسان وٕانما حر�ة منظمة فأنت حر ما لم تضر. 
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 ) سقرا�  –بروتاجوراس ( میز بین الق�مة االنسان�ة  -.�ة في العصر الیوناني القد�م استنتج النزعة االنسان -44

 علل صحة او خطا الع�ارة.    � �عتمد علي الحواس االنسان عند سقرا -45

 علل صحة او خطا الع�ارة. االنسان مق�اس �ل شء عند بروتاجوراس  -46
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 ) .د��ارت ( استنتج النزعة االنسان�ة في الفلسفة الحدیثة عند  -48

 حلل هذه الع�ارة  .تعددت النزعة االنسان�ة في الفلسفة المعاصرة  -49

 علل صحة او خطا الع�ارة.  اعتبر سارتر ان االنسان هو صانع نفسه  -50

 علل صحة او خطا الع�ارة.  الماه�ة تسب� وجود االنسان  -51

 علل صحة او خطا الع�ارة.  �ارل مار�س اكد علي االقتصاد هو أساس الح�اة االجتماع�ة  -52

 ل صحة او خطا الع�ارةعل.   توماس هو�ز  اعتبر االنسان صانع الح�اة  -53

 رتك مبرا اذ�ر تؤ�د؟ هل .الح�اة مصدرها ىاجتماع نتاج الق�م تعد**- .وضح النزعة االنسان�ة في االسالم   -54

 .وضح اهم اقوال الفالسفة والمف�ر�ن التي تجسد الحر�ة االنسان�ة  -       .عرف ق�مة الحر�ة االنسان�ة  -55

 .بین المعني االشتقاقي واالصطالحي للحر�ة  میز - .   وضح ذلك.  للحر�ة معاني متعددة  -56

 فسر ذلك.  ترت�� الحر�ة بثالث حدود  -  .میز بین حر�ة االخت�ار وحر�ة الفعل  -57

 علل صحة او خطا الع�ارة . العالقة بین الحر�ة والضرورة  تنعدم -  .وضح العالقة بین الحر�ة والشعور  -58

 .استنتج �مثال العالقة بین الحر�ة والضرورة  -59

 علل صحة او خطا الع�ارة. لعالقة بین الحر�ة والمسئول�ة قو�ة ا -60

 علل صحة او خطا الع�ارة.   حر�ة االنسان مطقة غیر محدودة  -61

 علل صحة او خطا الع�ارة.   انت حر �قدر ما تحاف� لالخر�ن علي نفس القدر من الحر�ة  -62
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 . ما هو أسلوب د��ارت في البرهنة علي ق�مة التفلسف  -65

 ولماذ؟). السوفسطائین ام سقرا� ( ایهما �عبر عنه هذه المقولة . الحق�قة ال یختلف علیها اثنین  -66

 ایهما تؤ�د ولماذا ؟. للق�م ) هو�ز  -مور(یختلف موقف  -67

 اذ�ر مبرراتك. هل تؤ�د . ذئب وعدو الخ�ه  یر� هو�ز ان االنسان -68

 .  �قول سارتر عندما اختار فان اخت�ار� لالنسان�ة جمعآ  -69

 علل صحة او خطا الع�ارة.  حلل هذه الع�ارة یتشا�ة الف�ر االسال� للنزعة االسالم�ة مع فكر هو�ز  -70
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  ):إج�ار� (أجب عما یلى  :السؤال االول 

 حدد المعنى االصطالحى الفلسفى للحر�ة  -1

 )2016مصر .                                    ( ق�مة النزعة االنسان�ة � المقصود حدد - 2

 علل لما تقول  هل تواف� على ان تعلم الق�م ضرورة ال� مجتمع -3

  )2016السودان(                                    .للق�م االصطالحي المعني أعرض -4

  :مما �أتى  فق� ثالث جزئ�ات اجب عن: السؤال الثانى 

 )2016السودان(        الع�ارة حلل  . البرجمات�ة عند العمل�ة النتائج علي الحق�قة مع�ار -1

 الح�اة هل تؤ�د ؟الق�م نتائج اجتماعى ومصدرها  -2

 ما اهم�ة دراسة الق�م الفلسف�ة فى العصر الراهن  -3

 )2016مصر (  .عقب برأ�ك. الحر�ة لد� االنسان ل�ست مطلقة وهناك ضرورات تح�مها  -4

  :حدد الصواب واخطأ فى ثالث ع�ارات فق� مع التعلیل  :السؤال الثالث 

 الثقاف�ة  تختلف الق�م الذات�ة النسب�ة �اختالف االفراد وتوهاتهم -1

 اید سقرا� النسب�ة فى المعرفة والوجود عند السوفسطائین  -2

 )2016السودان(.                                               تعد حر�ة االنسان مطلقة -3

 )2016مصر (            "سقرا� وافالطون " طب�عة الق�م موضوع�ة مطلقة عند �ل من  -4

  

  

  

  : المنط� واالستدالل: أوالً                   

  :تعر�ف المنط�   - 1

 الطب�ع�ة االستدالل االستقرائي و تطب�قه في العلوم: االولالموضوع 

 الرا�عإمتحان على الموضوع 
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  .لمنط� رواجًا هو علم االستداللت االلمنط� تعر�فات متعددة ولكن أكثر تعر�ف** 

   .موضوعه االستداللو هو العلم الذ� یهتم بوضع الم�ادئ العامة للف�ر الصح�ح أو *  

  ؟الهدف من دراسة المنط�ولكن ما **

 .معرفة م�اد� التف�یر الصح�ح    - 1

 ).الردیئة(والحجج ال�اطلة ) الجیدة(سة وتقی�م الطرق والم�ادئ المستخدمة في التمییز بین الحجج الصح�حة درا -2

 .هل هذه المقدمات تقدم أس�ا�ًا وجیهة لقبول هذه النتیجة ؟: وهنا نسأل    - 3

         مییز بین و الت,لذلك �ش�ل التمییز بین الحجج الصح�حة وال�اطلة مسألة محور�ة فى المنط� االستن�اطى **

  .الحجج القو�ة والضع�فة ا�ضًا مسألة محور�ة فى المنط� االستقرائى         

و�ثیرًا ما نستخدم مصطلح االستدالل و الحجة �طر�قة ت�ادل�ة على الرغم من ان هناك اختالفات طف�فة **

  .االستقرائىولكن سوف نشیر هنا لمصطلح الحجة للداللة على االستدالل االستن�اطى و ,بینهما

صح�حة او غیر صح�حة بینما توصف المقدمات او النتائج ) مجموعة قضا�ا(وقد تكون الحجة االستن�اط�ة** 

 ).القضا�ا( �الصدق او الكذب

  :المعنى االصطالحى لالستدالل - 2

 .نتائجالنستخلص من خاللها  التى عقل�ةالعمل�ة ال: االستدالل في المنط� هو

  .لى �ل  االستدالالت االستن�اط�ة واالستقرائ�ةوسوف نطل� لف� حجة ع** 

  : التفسیر التقلید�.. االستن�ا� و االستقراء : ثان�ا                        

  :تقسم الكتب االستدالل منذ ارسطو إلى قسمین هما  

 .لاستدالل ال تتجاوز نتیجته ما ورد في مقدماته التي تكون منها ذلك االستدال �ل هو  : االستن�ا� - 1

  .االستدالل االستن�اطي تأتي النتیجة ف�ه دائما مساو�ة أو أصغر من مقدماتهاوعل�ه فإن 

          التف�یرة ف�ه ینتقل في الغالب من العام للخاص أو     �ل�ة     �ل العزاب غیر متزوجین          : مثال

  .  من الكلي للجزئي                          جزئ�ة              أ�من أعزب                   

  جزئ�ة         زوجإذن أ�من غیر مت              

 .التى �ونته تي نتیجته اكبر من مقدماتهأهو استدالل ت  :االستقراء - 2

  خاص          " الحدید یتمدد �الحرارة                :   مثال

  النحاس یتمدد �الحرارة

  الذهب یتمدد �الحرارة                                                 

      "عام"�ل المعادن تتمدد �الحرارة                                                   

  .لخاص للعام أو من الجزء للكلا التف�یر ف�ه ینتقل منف** 

  :الذ� قصد �ه�عود تعر�ف االستقراء الساب� الرسطو  **

أومن المعلوم للمجهول او االنتقال من حاالت ) ه �االعتماد علي أمثلة جزئ�ة لهااقام البرهان علي قض�ة �ل�(

  )فرد�ة الى حاالت �ل�ة
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 :قسم ارسطو االستقراء إلى  نوعین هما                     

    :وهو �عنى )الكامل او التعداد التام( االستقراء التام: اوالً **

  ,ة من خالل فحص واخت�ار �ل الحاالت التى تتضمنها تلك القض�ة هو الذ� یتم ف�ه البرهان على قض�ة عام   

     ال �م�ن استخدامه اال اذا �ان متاحا لنا فحص �ل اعضاء و �عتبره الكثیر من المناطقة نوعا من االستن�ا� و     

 .المحددةالفئة      

قارة اس�ا بها �حر وقارة افر�ق�ا بها ثل بها �حر او اكثر م العالمفى  من القاراتنفترض اننا وجدنا �ل قارة   :مثال

�حر و�ذلك قارة اور�ا وامر��ا الشمال�ة والجنو��ة واسترال�ا وهذه القارات هى �ل قارات العالم فاننا نستنتج ان �ل قارة 

حاصلین على الثانو�ة العامة فاننا  القاهرةنالح� ان �ل الطالب فى جامعة  من خالل فحص السجالتأو ,بها �حر 

  .القاهرةتنتج ان الثانو�ة العامة شر� اساسى لدخول جامعة نس

  نظر�ة االستقراء التام  عند ارسطو تعقیب ونقد

  ) االنتقال من المعلوم الى المجهول ( �فتقر االستقراء التام الى القفزة االستقرائ�ة المعروفة  - 1

 .لذا ال یوجد تعم�م احصائى دقی�       

عدد التالمیذ فى لالمحدودة العدد مثل الظواهر الطب�ع�ة �ح�ات الرمال مثال او �ستحیل استخدامه مع الحاالت ا - 2

  .�ل المدارس

  :وهو �عنى االستقراء الناقص: ثان�اً **

      ینتقل منها الى التعم�م على �ل ) عینة ( هو نوع من االستقراء �قوم على فحص عدد محدد من الظاهرة      

  .الحاالت المماثلة       

فى شهر ینایر فى الخمسین عام الماض�ة إذن درجة درجة 30لم ترتفع درجة الحرارة فى القاهرة عن    : مثال 

  .درجة ینایر المقبل 30الحرارة لم ترتفع عن 

  مثل هذا النوع من االستقراء �سمح لنا �التعم�م االستقرائى واالنتقال من المعلوم الى المجهول و�ذلك �م�ن **  

  .ظاهرةالتنبوء �ال     

  :الحجج االستن�اط�ة واالستقرائ�ة بین التفسیر التقلید� والمعاصر: ثالثاً                    

  :التفسیر التقلید� للحجة االستن�اط�ة واالستقرائ�ة: اوآل 

 : الحجة االستن�اط�ة  - أ

سلم �صدق صح�حة حین ن" الحجة االستن�اط�ة"تكون  .تش�ل مقدماتها أساسًا حاسمًا لصدق نتیجتها ** 

 .مقدمتها وتكون  أساسًا حاسمًا لصدق نتیجتها

 .حیث ترت�� المقدمات �النتیجة �حیث �ستحیل ان تصدق المقدمات وال تصدق النتیجة  ** 

لصدق النتیجة وتكون صح�حة  اً حاسم اً ساتكون اسان في �ل حجة استن�اط�ة اما تنجح المقدمات في  **

  .أوتخف� وتكون �اطلة 

  )�اذ�ة(    �ل الفقراء بخالء      : 2مثال                         )صادقة(    القط� ثدی�ات  �ل   : 1مثال

  )�اذ�ة(       �ل التجار فقراء                                      )صادقة(       �ل النمور قط�           
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  اذن �ل التجار بخالء                      )صح�حة  و صادقة (   إذن �ل النمور ثدی�ات         

  )حجة غیر صح�حةو�ل قضا�اهها �اذ�ة  (                                                                

  الصحة و ال�طالن یرجعان إلى العالقة بین المقدمات و النتیجة �صرف النظر عن الواقع الفعلي أ� تعتمد على  

 .مادتها صورة الحجة و ل�س على   

  تكون صح�حة إذا �انت النتیجة تلزم عن المقدمات لزوما ضرور�ا وٕاذا لم ��ن األمر �ذلك �انت �اطلة.  

  : الحجة االستقرائ�ة -  ب

  ال تش�ل مقدماتها أساسا حاسما لصدق نتیجتها، ولكنها تش�ل �عض الدعم لتلك النتیجة. 

  ثل الحجه االستن�اط�ة م" �اطلة"أو " صح�حة"�ستحیل أن تكون الحجج االستقرائ�ة. 

 ،كلما �انت المقدمات ف,أقو� أوأضعف حسب مقدماتها  یتم تقو�م الحجج االستقرائ�ة بوصفها أفضل أو أسوأ

  .ترجح النتیجة أكثر زادت قوة الحجة االستقرائ�ة ، وغیر أن ذلك الترج�ح ال تصل أبدا إلى درجة ال�قین 

  : 1مثال 

  نت �ستخدمون االنتر  الجیزةمعظم س�ان 

  معظم س�ان الفیوم �ستخدمون االنترنت

  معظم س�ان السو�س �ستخدمون االنترنت

  معظم س�ان المنوف�ة �ستخدمون االنترنت 

  معظم س�ان الجمهور�ة �ستخدمون االنترنت  ان )ر�ما( من المرجح : اذن 

 دقة إذا جاءت مطا�قة تكون نتیجة الحجة صا و.الصحة وال�طالن في الحجة االستقرائ�ة یرت�� �الواقع الفعلي

 .للواقع الفعلي إذا لم ��ن األمر �ذلك �انت �اذ�ة

  :2مثال  

  مصطفى رجل اعمال وثر�       

  مال وثر� عسعید رجل ا       

  خالد رجل اعمال ثر�       

  .اءثرىاعمال الل اااذن من المرجح ان ��ون �ل رج

  خالصة القول : 

 اط�ة و الحجج االستقرائ�ة �ستند إلى القول �اننا في الحجج االستن�اط�ة إن التمییز التقلید� بین الحجج األستن�

  .ننتقل من العام إلي الخاص أو من الكلي إلى الجزئي 

  وفي الحجج االستقرائ�ة ننتقل من الخاص أو الجزئي إلى العام أو الكلي.  

  :التفسیر المعاصر للحجة االستن�اط�ة واالستقرائ�ة: ثان�ًا 

  .ة فتر� قصور التفسیر التقلید� و عدم دقته في التمییز بینهما �المعاصرة للحجج المنطق أما التفسیرات

  .النه ال ینطب� على �ل الحاالت 

 : الحجة االستن�اط�ة  ) أ
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  �ل حیوان فان         :مثل    .   االستن�اط�ة مقدمات �ل�ة و نتیجة �ل�ة للحجة  �ون �قد  -1**

  �ل انسان حیوان                                                                                

  �ل انسان فانإذن                                                                                

  �ل شاعر مرهف الحس  :    مثل.   قد تكون مقدمات الحجة االستن�اط�ة ونتیجتها قضا�ا خاصة -2**

  شاعر صالح عبد الصبور                                                                           

 مرهف الحس صالح عبد الصبورن إذ                                                                     

  : الحجة االستقرائ�ة ) ب

  اال�قار ثدی�ات ولها رئات   �ل  :مثال .  ضا�ا �ل�ة قد تكون مقدمات الحجة االستقرائ�ة و نتیجتها ق-1**

  �ل الحیتان ثدی�ات ولها رئات                                                                         

  �ل ال�شر ثدی�ات ولها رئات                                                                        

  مرجح ان �ل الثدی�ات لها رئات من ال إذن                                                                

 :مثل.   قد تكون نتیجة الحجة االستقرائ�ة قض�ة خاصة  -2**

  وفیلسوف اً �ان طه حسین أدی�                                                                 

  و فیلسوف اً �ان العقاد أدی�                                                                  

  أحمد لطفي السید أدیب                                                                    

  وأدب�اً  د فیلسوفاً لذا �حتمل أن ��ون أحمد لطفي السی                                                     

والحجج االستقرائ�ة االنتقال من الكل الي الجزء  الحجج االستن�اط�ة هى اذن ل�س من المناسب أن نقول ان**  

  .االنتقال من الجزء للكل هى

  .تكمن في العالقة بین المقدمات و النتائج )االستقراء -االستن�ا� ( التفرقة بینهما**  

  :ففى الحجة االستن�اط�ة  - 1

  إذا صدق  أن �ل إنسان فإن    :مثال .   نزعم ان هناك عالقة صارمة بین المقدمات و النتیجة   

  و صدق  أن سقرا� إنسان                                                    

  فمن المحتم أن ��ون سقرا� فان                                                        

 سقرا� لم  فإذا اكتشفنا أن سقرا� قب�ح الش�ل ، أو أن  صادقة مهما اض�فت الیها من مقدمات مثالً  فهذه الحجة

  .لمضافةا لى المقدماتفالحجة صح�حة وال یتوقف األمر ع,،فإن �ل ذلك ال یؤثر إطالقا في صحة الحجة ��ن تلمیذاً 

  :ففى الحجة االستقرائ�ة - 2

  .تقرائ�ة اقل دقة واح�ام بدرجات حتي في افضل الحجج االستقرائ�ة عالقة المقدمات �النتیجة في الحجج االس  

  معظم محامي الشر�ات الكبر� أكفاء   :مثال 

  محامي إلحد� الشر�ات الكبر�  مجد�        

  لذا  �حتمل أن ��ون احمد محامي �فئا       

  فإن صدق نتیجتها أرجح من هذه حجة استقرائ�ة جیدة تماما ، سنفترض أن مقدمتها األولى والثان�ة صادقة   
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  .�طالنها ، ولكن إضافة مقدمات جدیدة إلى المقدمتین قد ینتج حجة أضعف أو أقو� ��ثیر    

  .او المحذوفة حیث یتوقف األمر على المقدمات المضافة

  .العالقة بین مقدمات ونتیجة الحجة هو م�من الفرق بین الحجة االستن�اط�ة واالستقرائ�ة :   الخالصة

 حجة تلزم نتیجتها عن مقدماتها وف� ضرورة مطلقة وهذه الضرورة ل�ست مسألة : الحجة االستن�اط�ةف

 .درجة وال ترت�� �صدق أ� قض�ة أخر� 

  أما الحجة االستقرائ�ة حجة نتیجتها تلزم عن مقدماتها �ش�ل احتمالي فق� ، حیث االحتمال هنا مسألة

  .درجة ترت�� �صدق قضا�ا أخر� 

  :)الحجة �المماثلة(المماثلة االستقرائ�ة االحتمال�ة : را�عا                      

  :مفهوم المماثلة االستقرائ�ة - 1

    مثال ، و أردت أن أبین لك مذاق هذا النوع من  "سمك السالمون  "فإذا لم تكن تذوقت أبدا طعاما معینا : مثال  ** 

  .من قبل  �ثیراً  عید مذاق سمك البور� الذ� سب� لك تناولهالسمك ، فإنني أقول لك أن مذاقه �ش�ه إلى حد �      

  "حجة استقرائ�ة تعني التشا�ه أو التناظر بین أمر�ن أو أكثر " : إذن المماثلة هى     

هو محاولة شرح أمر غیر مألوف �اإلشارة إلى �عض السمات التي �شارك فیها شیئا : الهدف من المماثلة  **  

هي حجة استقرائ�ة نستخدم فیها تماثًال بین شیئین الستنتاج أن الشیئین یتماثالن في  لة إذن المماث.آخر مألوف 

و أن ) ج،د،هـ،و(یتسم �الخصائص ) أ(و عرفنا أن ) أ،ب(جوانب أخر� غیر التي نعرفها ، فإذا �ان لدینا شیئان 

  ).و(ا �الخاص�ة تتسم أ�ضر�ما ) ب(، فإننا نستدل استقرائ�ًا أن ) ج،د،هـ(تتسم �الخصائص ) ب(

  :1مثال

لب�ع الس�ارات ، و اكتشفت �عد فترة من االستعمال أنها ) ص(حدث و أن اشتر�ت س�ارة عالم�ة الصنع من و�الة 

  . ممتازة م��ان���ا وقلیلة األعطال وتوفر في استهالك الوقود ، �ما أن قطع غ�ارها �سعر معتدل 

عالم�ة الصنع ممتازة و موثوق فیها ، و لذا عندما استشارني أحد  وانتهیت إلى تعم�م استقرائي �قول إن الس�ارات

 .االصدقاء المقبل على شراء س�ارة جدیدة اقترحت عل�ه فورا شراء س�ارة عالم�ة الصنع 

  :�م�ننا ص�اغة هذه الحجة االستقرائ�ة �ما یلي 

  ج ، د ، هـ ، و :  تتصف س�ارتي عالم�ة الصنع بــ 

  .�صة الثمن وتوفر في استهالك الوقود س�ارتي نادرة االعطال ، موثوق فیها س�ارتي عالم�ة الصنع رخ

  س�ارة صد�قي ستكون عالم�ة الصنع مماثلة لس�ارتي 

  .إذن س�ارة صد�قي ستكون موضع ثقة

  .علیناان ندرك هنا و�ما هوالحال فى �ل الحجج االستقرائ�ة انهامحتملة بدرجة �بیرة وال تصل لل�قین *:ملحوظة

  :اخت�ار حجج المماثلة االستقرائ�ة طرق  -2

  عند تقی�م هذا النوع من الحجج یتعین علینا تحدید قوة العالقة بین العناصر المتماثلة.  

 لما زادت قوة المماثلة بین عدة عناصر مشتر�ة بین شیئین زاد احتمال صدق النتیجة و زادت قوة الحجة� . 

  لذا عند اخت�ار هذا النوع من الحجج یجب مراعاة العناصر االت�ة: 
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 :عدد الحاالت التي �م�ن مقارنتها  - أ

  إذا رجعنا إلى المثال الساب� الخاص �الس�ارات العالم�ة الصنع و درجة موثوقیتها ، سنجد أنه �لما زاد عدد

انهم �عتمدوا علیها زادت قوة حجتي عند لنا ن االخر�ن �متلكونها و أكدواالس�ارات عالم�ة الصنع التي عرفنا أ

 .تقد�م النص�حة لصد�قي من أن س�ارته القادمة یجب أن تكون عالم�ة الصنع 

  .م العینة حتى تزداد درجة تماثلهاوهذا االمر یتصل �القاعدة التي سوف ندرسها عن ضرورة ز�ادة حج  :ملـــحــوظــة

  :الحاالت المتشابهة ذات الصلة )ب(

  ادت الحاالت المتماثلة أو المتشابهة ذات الصله زادت قوة الحجة منطق�ا ، و من ثم زاد احتمال صدق �لما ز

 .نتیجتها 

�صرف .الس�ارة عالم�ة الصنع ، الس�ارة أوتومات�ك ، الس�ارة من نفس الطراز ، الس�ارة من نفس الو�یل : مثل 

 .إلخ . .بدرجة اعتمادیتهامثل نفس اللون ، أو  النظر عن أوجه تشا�ه أخر� �ثیرة ل�س له ق�مة �قوة الحجة

  :عدد الحاالت المختلفة ذات الصلة  - )ج(

  :وقد تؤد� �عض العناصر المختلفة إلى ز�ادة قوة الحجة و�عضها یؤد� إلضعاف الحجة مثل** 

    : المثال االول

  :لنفترض أنني أعرف أشخاصا آخر�ن مختلفین ** 

ارات وفقًا لخبرتهم الطو�لة قلیل االعطال و �عتمد عل�ه وذ�روا أنهم �فحصون أكدوا لي أن هذا النوع من الس�

س�اراتهم عند و�الء مختلفین في مدن مختلفة و أنهم �حصلون على سعر منخفض لقطع الغ�اروالص�انة سوف 

ح ألخر�ن أنني أقود س�ارتي بنفسي طوال الوقت و ال أسم لنفترض:  مثال أو .تز�د هذه الشهادات من قوة الحجة 

خالل االجازات الى أماكن  و احتمال سفرهم.أما صد�قي سوف یت�ادل ق�ادة الس�ارة مع ثالثة إخوة له �ق�ادتها 

 .هذه االختالفات ستغیر من قوة الحجة: �عیدة �الط�ع مثل 

  : لوج�افي بناء العلم و اختراع التكنو  )التمثیلى(دور االستدالل االستقرائي: خامسا                      ) أ

  قدم االستقراء التمثیلي است�صارات مهمة ل�س فق� لألفراد العادیین في ح�اتهم الیوم�ة ، وٕانما للعلماء أ�ضا�

 .عند �حثهم عن حلول لمش�التهم 

  حفل تار�خ العلم �العدید من األمثلة التي استعان فیها العلماء �ف�رة المماثلة للتوصل إلى حلول لمش�التهم�. 

  :"رخمیدسا ")1(مثال 

  لقانون اإلزاحة " أرخمیدس"من األمثلة التقلید�ة التي توضح فكرة المماثلة االستقرائ�ة قصة اكتشاف. 

   شك في أن الصانع الذ� صنع له التاج قد غشه و أدخل في التاج فضة بدال من " سیراكوس"فقد رو� أن الملك

 .الذهب الخالص 

  ا الموضوع بدون إتالف التاج وألن ش�ل التاج لم ��ن منتظما ، أن ی�حث له في هذ" أرخمیدس"فطلب الملك من

 .لم یتم�ن من ق�اس أ�عاده 

  الح� أن منسوب الماء ارتفع عندما " ال�انیو"�غتسل في حمام �ش�ه حوض االستحمام " أرخمیدس"وعندما �ان

 .ها أ� وجدتها وجدت) یور��ا یور��ا(انغمس في الماء فخرج مسرعا في الشارع یجر� وقال 
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   من أن جسمه اص�ح أخف وزنا " أرخمیدس"ألنه تحق� من أن هذا االكتشاف س�حل مش�لة التاج، و قد تحق�

و أ�ضا تحق� من أن حجم الماء . عندما نزل من الماء و أن االنخفاض في وزنه �ساو� وزن الماء الذ� أزاحة 

�عرف م�ونات التاج دون أن یتلفه و ذلك �غمره  المزاح �ساو� حجم الجسم المغمور، وعندئذ ت�قن من أنه �م�نه أن

في الماء فإن حجم الماء المزاح �غمر التاج ف�ه البد أن �ساو� نفس حجم الماء المزاح �غمر وزن ذهب خالص 

لقد تم�ن من الوصول إلى الحل عن طر�� إدراك وجه الش�ه بین إنغماس جسمه في الماء و . مساو لوزن التاج 

 .و إزاحة الماء و عالقة الماء المزاح �الحجم بین إنغماس التاج 

  

  

  

  علینا أن نالح� االستدالل االستقرائي التمثیلي ینطو� على شیئین ل�س من السهل اكتشافهما دائما وهما: 

ما �میز العالم أو الفنان المبدع أنه قد یتناول خبرتین منفصلتین و مت�اعدتین ، و ��شف ما بینهما من  ) أ

 .أحد غیره من قبل تماثل لم �الحظه 

 .یتوصل من خالل هذه المماثلة الى مفهوم جدید أو حل لمش�لة موجودة  )ب

  :"نیلز بور" و" ردرزرفو "  :)2(مثال    

     و من االمثلة الحدیثة محاولة العلماء فهم ترتیب وضع الشحنات السال�ة و الموج�ة في الذرة و �یف أن هذا ** 

 .الذرة  الترتیب ال یؤد� الى تحطم    

  افترض أن الذرة تماثل النظام الشمسي ، أ� تعمل " نیلز بور"و من �عده الفیز�ائي " رزرفورد"اقترح الفیز�ائي ** 

  .�ما لو �انت نظاما شمس�ا مصغرا    

  فكما أن الشمس تقع في مر�ز النظام الشمسي ، فإن الشحنات الموج�ة تقع أ�ضا في مر�ز الذرة ، و �ما أن **  

اعتبر ,ل الكواكب تدور حول الشمس ، فإن اإللكترونات تدور حول مر�ز الذرة حاملة معها الشحنات السال�ة �    

 .هذین العالمین النظام الشمسي �مثا�ة نموذج مماثل للذرة

  :)الكهر�اء نوع من البرق ( " فرن�لین"العالم ) 3(مثال

وهوعالم ومخترع ودبلوماسي �ان شخص�ة "فران�لین  بنجامین"لقد الح� العالم و الس�اسي األمر��ي المعروف **

 .رئ�س�ة في تار�خ الفیز�اء ، حیث �ان أكتشف �عض أوجه التشا�ه بین الومضات الكهر�ائ�ة و بین ظاهرة البرق  

 و هنا تساءل هل هذا التشا�ه �عني أن البرق هو أحد أش�ال الكهر�اء ، غیر أنه لم �قف عند مجرد التساؤل  

  .ر أن هذا فرضا علم�ا و تحق� منه حتى انتهى إلى أن البرق �الفعل هو ش�ل من أش�ال الكهر�اءاعتب ولكن

   

  :الحدیث فى العصرالمنهج العلمى االستقراء و :سادساً                       

  : لمنهجامعني **

  .�قال نهجت طر�� فالن ا� ات�عت طر�قة  ,هو الطر�� الواضح   :لغو�اً  **   

  .طر�قة محددة فى التف�یر وث�قة الصلة �الموضوع الذ� نف�ر ف�ه  :طالحاً إص **   
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  :إذن للعلم معن�ان هما  
    

 ىالثان ىالمعن  األول ىالمعن

  المعرفة المنهج�ة المنظمة التي نستخدمها

  .�غرض فهم الظواهر وتفسیرها 

المعارف  وهو وصف �طل� على �ثیرمن

ء الك�م�اء االنسان�ة المختلفة بدءا من الفیز�ا

والفلك الى التار�خ والس�اسة وعلم اصول 

  .الفقه

  طر�قة محددة فى السعي نحو الحصول على المعرفة

المالحظة ( المنظمة �ات�اع قواعد المنهج التجر�بي 

 ) .والتجارب والفروض

اخت�ار  - الموضوع�ة (و�تمیز بخصائص متعددة أهمها 

والتنبؤ   - شرو� تكرار النتائج اذا ات�عنا نفس ال - القضا�ا 

  ).ثم الس�طرة علیها والتح�م فیها  -�الظواهر 
  

  احد أهم رواد المنهج العلمي الحدیث) م  1626ـ  1561( فرانس�س ب��ون 

  إال ان �ل حضارات الشرق القد�مة وحضارة " لفرنس�س ب��ون  "ورغم ان المنهج االستقرائى الحدیث ینسب** 

 .هجالیونان قد ساهمت فى هذا المن    

   فنجد ان ب��ون قد ادرك ان االرجانون القد�م ألرسطو لم �عد  �اف�ًا لمسایرة التقدم واالختراع لذلك ناد� **  

خالل التمییز بین جانبین  منوقدم هذا المنهج   )المعرفة قوة( �االرجانون الجدید للكشف واالختراع رافعًا شعار    

  . )الجانب السلبى –الجانب االیجابى :( هما 

  ):فرانس�س ب��ون (فى منهج  )الجانب السلبى(الجانب النقد� – 1  

  �ما تحدث عن العدید من انواع .لقد انتقد ب��ون طرق التف�یر القد�مة العق�مة القائمة على الق�اس االرسطي**   

  لي هذه األخطا واطل� ع)والتواصل عن طرق التعل�م والتنشئة �طب�عته او( االخطاء التي یتعرض لها االنسان     

   ) العلم أو ح�اتنا الیوم�ة (  راد منا ان ن�ون فى غا�ة الحذر وال�قظة النها تضللنا فيأو )اسم األوهام واألوثان (    

  :وقد حصر هذه االخطاء فى ار�عة أخطاء او اوهام هى وتمنعنا من التف�یر السل�م      

  :  ال�شر�  أوهام الجنس)أ

 ر�ة وداء عاما مشتر�ا بین ال�شر ا� خاصة �الجنس أو النوع االنساني �ل وهي تعد هذه االخطاء ظاهرة �ش

ما یواف� غروره وال ینظر الى التجارب التي ال ترضي لمتأصلة فى تر�یب العقل االنساني فالعقل ال �میل اال 

 :ومن أمثلتها.   هواه

 .التسرع فى الح�م والتوصل الى االح�ام العامة دون اساس متین - 1

 .ا�ا لمجرد شهرته و�لتفت الى ما یؤ�ده و�همل ما �عارضه تبني ر  - 2

  : أوهام الكهف)ب

   تمثل نقا� الضعف و هى  .تنشأ من التكو�ن الخاص للفرد من الناح�ة البدن�ة والذهن�ة وتتاثر  بنشأته وتر�یتة  **

 .فى �ل شخص وهذه ال حصر لها     

  �ل هذا یجعل عقل ) المهنة  –المستو� الثقافي -جتماع�ة البیئة اال(و�قرر ب��ون ان ما �ح�� ��ل فرد من **

  الفرد �سیر في اطار معین من التف�یر و�فرض نوعا من العزلة �أنه �ع�ش فى واد منعزل أو �هف لكل منا �هف    
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    )واخر� تتجه لكل جدید  - ��ل قد�م ( لإلعجاب الشدید  فهناك �عض العقول تتجه :�ع�ش فى داخله ومن أمثلتها   

  .وما اقل عدد العقول الناقدة التي تنظر الوس� وهذا یلح� ضررا �بیرا �العلم والفلسفة      

  : أوهام السوق ) ج

  . تلك األخطاء التي �قع فیها المرء نتیجة لالستخدام الخاطئ للغة أو نتیجة لغموض اللغة **

    یتحدثون فى مختلف الشئون بلغة �ثیرا ما فالناس یلتقون فى المقاهي واالند�ة العامة واالسواق التجار�ة ف  **

  .تكون �عیدة عن الض�� المنطقي      

  .وفى ظل هذه اللقاءات تفقد االلفا� داللتها الحق�ق�ة وتعجزعن التعبیر عما فى الذهن**

   ح�م فى فتعود االلفا� فتت )ألنه واضعها(حق�قة ان االنسان �ظن انه قادرعلى ان یتح�م �ما �شاء في االلفا� و ** 

   االوهام اثارة  و�ر� ب��ون انه اكثر,وان ذلك االمر هو الذ� اصاب الفلسفة والعلوم �السفسطة والجمود . العقل   

   .للمتاعب     

  : أوهام المسرح) د

 .وهذه االخطاء ل�ست فطر�ة ولكنها تنشأ عن طر�� التأثر بنظر�ات القدماء دون نقد او تمح�ص ** 

  فالناس فى �ل زمان . أ� نشا�ى مسرح �شاهد الممثلین دون ان ��ون له دور أو و�أن الشخص متفرج ف - 

   �شك فى صحتها و قد  هم دون أنءرااَ �سلمون �و �قعون تحت تأثیر األراء المنتشرة �ما یتأثرون �المشاهیر     

  .تكون خاطئة   

  :"فرانس�س ب��ون "الجانب االیجابي فى منهج -2

  : ه ب��ون انه طر�قة أكثر فعال�ة لتفسیر الظواهر تتلخص فىالجانب االیجابي وصف**  

 .المالحظة وجمع المعلومات - 1

 :هي ترتیب المعلومات فى ثالث قوائم - 2

 .توضع فیها الظواهر التي تشارك في صفة ما  : قائمة الحضور ) أ

 .وتوضع فیها الظواهر التي تفتقر الى هذه الصفة  :قائمة الغ�اب  ) ب

  وتوضع فیها الظواهر التي تمتلك هذه الصفة بدرجات متفاوتة واطل� علیها:   قائمة التفاوت فى الدرجة ) ج

 .قائمة التدرج      

 . تحلیل الب�انات الواردة �القوائم - 3

 . )القانون (تفسیر الظاهرة  - 4

  :لذلك  مثال تطب�قيوقد أعطى **

جمع المعلومات ف "ظاهرة الحرارة  "اعطي ب��ون مثاال واحد لتوض�ح منهجه االستقرائي وهو �حث **

 .المم�نه عن ظاهرة الحرارة 

 :قام بتصنیف  المعلومات في ثالث قوائم ** 

  الخ..وحرارة االحتكاك وضع فى قائمة الحضور حاالت توجد فیها الحرارة مثل ضوء الشمس 

  الخ...وضع فى قائمة الغ�اب حاالت ال تتواجد فیها الحرارة مثل ضوء القمر وغیره من الكواكب 
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  قائمة التفاوت الحاالت التي تصدر منها حرارة بدرجات متفاوتة مثل حرارة الشمس فى ساعات  ووضع فى

 الخ .... مختلفة من النهار وحرارة النار االرض�ة المشتعلة 

 �قوم بتحلیل هذه القوائم 

 .الحر�ة هي علة الحرارة ولقد توصل إلى ان ) علة الظاهرة (اكتشاف القانون العلمي وهو سبب  

  :على منهج ب��ون   تعقیب

   �عد منهج ب��ون وسیلة للكشف واالنتقال من الوقائع الجزئ�ة الى التعم�مات الكل�ة ولكن ال ��في للبرهنة على ** 

    صحة التعم�م أن �أتي مؤ�دا �حاالت متعددة الن حالة سلب�ة معارضة تفشل عمل�ة التعم�م وهذا هو لب طر�قة     

  .االست�عاد عند ب��ون     

حقا ال �أخذ العلماء االن �مثل هذه القوائم فى ا�حاثهم ولكن ی�قي فضل السب� والر�ادة واالعالء من شأن **

 .المنهج العلمي التجر�بي لب��ون 

   الن القانون .اغفل ب��ون خطوة الفرض العلمي رغم أهم�ة الفروض �مرحلة اساس�ة فى الوصول الى القانون **  

  .من الفروض اثبتت التجر�ة صحتها في الحق�قة مجموعة     

  :المنهج االستقرائي التجر�بي مراحل : سا�عا                   

  :�مر المنهج االستقرائي التقلید� بثالث مراحل للوصول الى التفسیر الصح�ح للظواهر وهي ** 

  .حیث یدور فیها الحدیث حول المالحظة والتجر�ة: المرحلة االولى مرحلة ال�حث - 1

  .والتي تتعل� بدور الفروض فى ال�حث العلمي ) : الفرض(حلة الثان�ة مرحلة الكشف المر  - 2

        فتتعل� �طرق التحق� من صدق الفروض و�تحول الفرض الى ): القانون (المرحلة الثالثة مرحلة البرهان  - 3

  .قانون علمي        

  :وتتضمن: مرحلة ال�حث  :أوال   

 : ةــظــالحــالم -1

  اهدة الدق�قة لظاهرة معینة یوجه فیها ال�احث حواسة وذهنه وأدواته نحو ظاهرة معینة �غرض ي المشه**    

 .دراستها  والكشف عن صفاتها وخواصها       

  من هنا فهي تعد تدخال ایجاب�ا من جانب العقل الدراك الصالت بین الظواهر التي تعجز العمل�ات الحس�ة عن  *

  ."ات بین استخدام العقل واستخدام الحواستجمع المالحظ"  .إدراكها     

 : ـــةر�ـــجــالت -2

 : تعر�ف التجر�ة ) أ

لتدخل فى مجر� الظواهر الطب�ع�ة عبر الق�ام بإجراءات مصطنعة على الظاهرة �حیث تص�ح جزئ�ات اهي  **

ا او تعدیل اما بتحو�ل التر�یب الخاص بهوذلك الظاهرة فى وضع یخالف ظروف العالم الماد� الطب�ع�ة للظاهرة 

 .القوانین عن كشفیتسنى ال الظروف التي توجد فیها حتى

  الن في المالحظة ال�احث یراقب و�سجل الظاهرة �ما هي دون تغیر وذلك : فالتجر�ة تعتبر مالحظة مستثارة         

 . ال�احث یراقب و�درس الظاهرة في ظروف �عدها بنفسه لتفسیر الظاهرة: اما التجر�ة ,فیها         
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  :للتجر�ة أغراض تتمثل فى :   أغراض التجر�ة ) ب

 .التدخل فى الظواهر للكشف عن فرض معین  .1

 .امر موضع شك تفنیدمحاولة لتأیید او أ� الق�ام � التحق� من صدق فرض معین .2

  .نتیجة غیر معروفةعن كشف ال .3

  :انواع التجر�ة ) ج

 میةالتجربة العل غیر مباشرةالتجربة السلبیةاو التجربة المرتجلة

وهي تجر�ة اول�ة تجر� لرؤ�ة )أ

ما یترتب على اجرائها من 

تعتبر اولى المراحل فى و .اثار

یلجأ الیها ) ب المنهج التجر�بي 

جهل خواص ال�احث اذا �ان ی

ها لكي سیدر  االش�اء التي

 .�عثرعلى احد الفروض

ال�احث ال یتدخل فى هذا النوع )أ

من التجارب فى طر�قة تر�یب 

وانما  ,دید ظروفهاالظواهر أو تح

تقوم الطب�عة مقامه حیث ال یتدخل 

  عبر أ� اجراء 

لكنه �قوم �متا�عة التغییرات ) ب

 .التي احدثتها الطب�عة �التجر�ة

نعني بها تدخل ال�احث تجر�ب�ا فى ) أ

المرحلة االخیرة من المنهج االستقرائي 

عندما یر�د التحق� من صدق الفروض 

  و التجر�ة لمالحظة الالتي �ضعها وفقا 

التجر�ة العلم�ة هنا تهدف الى ) ب

غا�ة اكثر وضوحا وتحدیدا من غا�ة 

 .التجر�ة المرتجلة

  :شرو� إجراء التجر�ة ) د

  .الموضوع�ة و الح�اد وعدم ادخال االراء والمعتقدات الدین�ة او الس�اس�ة او االجتماع�ة الشخص�ة   ) أ

  .ال�قظة واالنت�اة لكل ما هو غیر متوقع ) ب

  :مراعاة المواثی� والقواعد االخالق�ة عند اجراء التجارب على الحیوانات أو ال�شر و أهمها)  ج

  .عدم الحاق الضرر �ال�شر - 1       

  .الحصول على الموافقات القانون�ة المستنیرة المس�قة عند اجرائها  - 2       

   ن متتا�عتان من مراحل المنهج االستقرائي اال انهما وعلى الرغم من ان المالحظة والتجر�ة مرحلتا                  

  .یجرب ثم �الح� نتائج التجر�ة ثممتداخلتان من الناح�ة العلم�ة فال�احث �الح�                     

  :)الفرض العلمي (مرحلة الكشف  :ثان�اً 

   العالقات التي تر�� بینها حتى ق�مة لمالحظة الظواهر وٕاجراء التجارب اال اذا اقترنت �محاولة الكشف عن  ال**

  .  یت�سر لنا وضع قانون �فسرها وسبیل الوصول الي القانون هو وضع الفرض  

    واذا �انت مرحلة المالحظة والتجر�ة هي المرحلة االولى فى الكشف عن القوانین فان االنتقال من األمثلة **

  الفجوة اال اذا اعتمد على الخ�الع ان یجتاز هذه الجزئ�ة الى القانون ال یتم دفعة واحدة والعقل ال �ستط�

 .بوضع الفروض       

 :   تعر�ف الفرض العلمي ) أ

  .تفسیر مؤقت او أقتراح لحل مش�لة وتلعب عمل�ة تحدید الفروض دورا محور�ا نظر�ا فى المنهج االستقرائي  *

  :ق�مة الفرض وأهمیته العلم�ة والمنهج�ة) ب 

 :ة �بیرةفى المنهج االستقرائي تتمثلللفروض العلم�ة أهم�      

 الحــظــ
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  .الكشف عن العالقات بین الظواهر أو بین جزئ�ات ظاهرة معینة تحدد ش�ل ومضمون القوانین  ) أ

  .تضی� الهوة التي تفصل بین األمثلة الجزئ�ة و�ین القانون العام  ) ب

  �فتهالفرض متي تأكد صدقه ال �ظل فرضا وٕانما �ص�ح قانونا وتتغیر ق�مته ووظ  ) ج

  . حتى نهتد� الى فرض صادق ینجح فى تفسیر الظاهرة. أما اذا ثبت �طالنه فنغیره الى فروض اخر�  ) د

 ل�ست الفروض الصادقة هي فق� التي تؤد� دورا فى تطور العلم ولكن حتى الفروض الكاذ�ة قد    :الح�

 .تقود اح�انا الى الكشف عن الحق�قة 

ض ل�ست من المم�ن تعل�مها لل�احث  مثل إجراء التجارب والمالحظة وٕانما إن عمل�ة وضع الفرو : ملحوظة هامة 

  .تعتمد قدرة ال�احث على التخیل وثقافته الواسعة

  :الفرض العلمي وضع شرو� ) ج

  .�عتمد على المالحظات والتجارب الن الحقائ� الخارج�ة هي المع�ار الواقعي لتجنبنا الخطأ   )أ     

  .قضیخلو الفرض من التنا  ) ب

  .ال یتعارض مع حقائ� العلم المثبتة اال اذا �ان لد� ال�احث ادلة جدیدة تثبت خطئها   ) ج

  .یتعل� الفرض بوقائع وظواهر محسوسة مشاهدة حتى یتسني لنا اخت�ارها والتحق� من صدقها  )د

  مرحلة البرهان أو التحق� من صدق الفروض :ثالثاً   

  م�ة تأتي عمل�ة نقد وتقی�م وتحقی� الفروض عبر طر�� اخت�ارات �عد عمل�ة اقتراح ووضع الفروض العل    ) أ

 .تجر�ب�ة للتأكد من صدقها       

  وتستند عمل�ة التحق� من صدق الفروض على ضرورة التسل�م �ف�رة العلة والمعلول او السبی�ة فلكي نمارس   ) ب

  .ا� درجة من درجات التح�م فى ا� ظاهرة البد ان نسلم بهذا المبدأ      

 .فالمهندسون �ستط�عون التح�م فى هبو� االرض فى منطقة معینة فق� اذا عرفوا سبب الهبو� * :مثال 

  .و�ستط�ع االط�اء معالجة مرض معین اذا عرفوا سبب ذلك المرض* 

  :ما �سمى الشرو� الضرور�ة والكاف�ة البد ان نمیز بینوحین نتحدث عن معني السبب�ة او العلة والمعلول   ) ج

  الشر� الكافي  ر� الضرور� الش

 فوجود االكسجین شر� ضرور� لحدوث

وحصولك على شهادة الثانو�ة العامة .شتعالاال

  .شر� ضرور� لدخولك الجامعات المصر�ة

لشر� الذ� ال �م�ن ان تحدث الظاهرة اهو 

  .بدونه

ان وجود االكسجین �مفرده ل�س شرطا �اف�ا لحدوث 

 .ةاالشتعال فالبد من درجة حرارة معین

ر� لدخولك و ا�ضا حصولك على الثانو�ة العامة شر� ضر 

الجامعة لكنه ل�س شرطا �اف�ا اذ البد ان تحصل على 

هو شر� م�مل ( مجموع معین و اماكن خال�ة في الجامعة 

  )وث الظاهرةدلح

  .تستخدم �لمة علة لتشیر الى الشر� الضرور� وا�ضا الى الشر� الكافي فى �عض االح�ان  :ملحوظة 

  .�التجر�باكتشافها قي ولكن �م�نفالعالقة العل�ة ل�ست منطق�ة خالصة وال نستط�ع �شفها �االستدالل المنط* 
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  :طرق جون ستیوات مل             

   فى  "فرنس�س ب��ون "قدم جون ستیوات مل خمس طرق الخت�ار صدق الفروض �ى یتالفى عیوب طر�قة ** 

  .اهرعلل حدوث الظو أو التوصل الى اس�اب     

  :طر�قة االتفاق : اوال   -1

اذا  "متــى وجــدت العلــة وجــد المعلــول  هتقــوم هــذة الطر�قــة علــى الــتالزم بــین العلــة والمعلــول واتفاقهمــا �معنــى انــ" 

اشتر�ت حالتان او اكثر من حاالت الظاهرة التى ن�حثها فى ظرف واحد فان هذا الظرف المشترك ��ون علة الظاهرة 

  "او معلولها

نفترض ان اسرة تناولت وج�ة العشاء فى مطعم معین ثم حدث لهم تسمم شدید ونر�د ان نحدد سبب  : ىمثال تطب�ق

  -:او علة المرض فنقوم �معرفة انواع الطعام التى تناولوها وف� طر�قة االتفاق 

  لمرضان الشىء الوحید المشترك الذ� تناولة جم�عا هو العصیرمثال  وفقا لهذة الطر�قة ��ون هو سبب حدوث ا

  :عیوب هذه الطر�قة 

من المم�ن ان نحدد سب�ا معین لوقوع ظاهرة النة الوحید المشترك فى حدود معرفتنا و�تضح انة ل�س هو السبب **

  .الحق�قى الننا اغفلنا سب�ا اخر لم ��ن معروفا لنا

  :طر�قة االختالف : ثان�ا  -2

  . "الوجه السلبى للحضور فكلما غابت العله غاب المعلول"  

   فى �ل الظروف �أستثناء ظرف  تتفقاناذا وجدت حاله تحدث فیها الظاهرة واخر� ال �حدث فیها و�انت الحالتین  " 

  "الظرف عله الظاهرة او معلولها واحد �ان هذا  

  :مثال تطب�قى

م فى المثال الساب� الخاص لنفترض ان اسامة �ان من المجموعة وتنـاول �ـل االطعمـة الموجـودة عـدا العصـیر ولـ 

  .�صب �أ� اعراض فاننا وف� هذة الطر�قة نستنتج ان العصیر هو سبب اصا�ة االخر�ن �المرض

  : طر�قة الجمع بین االتفاق واالختالف: ثالثا  -3

 "وجـود العلـة �سـتلزم وجـود معلولهـا وغ�ـاب العلـة �سـتلزم غ�ـاب معلولهـا " هى ب�ساطة جمع للطر�قتین السـا�قتین 

  .لمعلول وجودًا وعدماً فالعالقة طرد�ة بین العلة وا

   : مثال تطب�قى

  �ستط�ع ال�احث ان یجمع الحاالت التى تحدثنا عنها فى االصا�ة �التسمم عند ال�عض وعدم التسمم عند االخر

  . ل�عرف علة حدوث التسمم من خالل الجمع بین طر�قتى االتفاق واالختالف) اسامة( 

  :طر�قة التالزم فى التغیر: را�عا  -4

ما تغیرت العلة تغیرت معها معلولها �طر�قة طرد�ة أن ا� تغیر �حدث فـى العلـة البـد وان �حـدث تغیـر �قصد بها �ل 

  .�قابلة فى المعلول

  �لما تغیرت ظاهرة على نحو ما صاحبها تغیرفى ظاهرة اخر� على نفس النحو فاننا نقرر ان الظاهرة االولى "    

  .تكون علة الظاهرة الثان�ة او معلولها    
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  :الطر�قة على نطاق واسع فى عدة مجاالت هذةخدم تست

  .فنحن نالح� ز�ادة ال�طالة وارت�اطة الدائم �ارتفاع مستو� وقوع الجر�مة -1

  .االعالنات �ثرة التاجر وز�ادة المب�عات مع -3.ز�ادة الكال�سوم فى طعام االطفال وارت�اطة بنمو عظامهم -2

  :طر�قة البواقى: خامسا  -5

اذا �تشف ال�احـث علتـین لمعلـولین مختلفـین وعلـم �ـان علـة معینـة مـن العلتـین هـى علـة لمعلـول فى هذة الطر�قة 

  .معین من المعلولین ف�ستدل ان تكون العلة ال�اق�ة هى علة المعلول ال�اقى

 أن فأنه �سـتدل علـى)ج( معلولها )أ( العلة أن العالم وعلم)د , ج( إلى علتین )ب , أ( أن العالم اكتشف إذا :مثال 

  ).82ص ( :مثال.  . )د( معلولها )ب( العلة

  :مثال تطب�قى على مراحل االستقراء التقلید�

احد اهم رموز المنهج االستقرائى التقلید� الذ� اعتمد فى تجار�ه " �لود برنار " �عد عالم الفسیولوج�ا الفرنسى " 

  "على المالحظه والتجر�ه والفرض 

لحوم ��ون صافى حمضى ولون اكلة العشب لالحیوانات التى تاكل امن المعروف ان لون بول : المالحظة  - 1

  .قلو� ع�ر

لكن �لود برنار استطاع من خالل المالحظات والفروض والتجارب على االرانب والخیول ان )  فرض وتجر�ة (  - 2

لحمها یتوصل الى حق�قة علم�ة لم تكن معروفة وهى ان �ل الحیوانات اكلة العشب اذا جاعت فانها تتغذ� على 

 .ودمها 

وعند اجراء التجر�ة اكثر من مرة تحول الفرض الى قانون وهو ان لون بول الحیوانات اكلة العشب :   القانون  - 3

  . �ش�ه لون بول الحیوانات اكلة اللحوم فى حالة الجوع

  

  

  

  

  

  فالشمس تملك,بل �ما �منحه , ق�مة االنسان ل�ست �ما �ملكه ** 

  اً النار ولكنها تمأل الكون نور 

  

االستقراء  –االستدالل االستقرائى  –االستقراء الناقص  –االستقراء التام  –االستدالل اصطالحا ( عرف �ل من  - 1

 .) االستن�ا�  –الفرض العلمى  –التجر�ة العلم�ة  –المالحظة المقصودة  –المماثلة  –عند ارسطو 

 وضح الهدف االساسى لدراسة المنط� ؟ - 2

 نتیجته دائما مساو�ة أوأصغر من من مقدماته دلل �مثال ؟ى أت�ل استدالل استن�اطى ت - 3

 أكبر من مقدماته دلل �مثال ؟ تهتى نتیجأ�ل استدالل استقرائى ت - 4

 االولأسئلة على الموضوع 
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 : میز بین  - 5

 .االستقراء الناقص والتام �مثال  -3.    المالحظة والتجر�ة  - 2.  االستدالل والحجة  - 1

 .أوهام المسرح وأوهام الجنس ال�شر�  - 5 . الحجة االستن�اط�ة واالستقرائ�ة من حیثة النتیجة - 4

 مثال ؟�التعم�مات العامة واالحصائ�ة  - 7.   أوهام الكهف وأوهام السوق - 6 

 .الشر� الضرور� والكافى  -9.  التجر�ة المرتجلة والعلم�ة - 8

 االستن�ا� واالستقراء عملیتنان متعاكستان حلل هذه المقولة ؟ - 6

 على حصر جم�ع افراد الحجة دلل على صحة الع�ارة ؟ االستقراء التام عند أرسطو �قوم - 7

 االستقراء التام �عد استدالل ق�اس�ا من وجهة نظر النقاد ناقش ؟ - 8

 صحة نتیجة الحجة االستن�اط�ة أو �طالنها �عتمد على مادة الحجة ول�س صورتها هل تؤ�د ولماذا ؟ - 9

 .ناقشستن�اط�ة قصور التفسیر التقلید� فى التمییز بین الحجج االستقرائ�ة واال -10

 واجه االستقراء التام عند أرسطو عدة انتقادات وضح ؟ -11

 حدد المقصود �المماثلة موضحا الهدف منها ؟ -12

 .عرف الفرض العلمى و�ین أهمیته وأهم شروطه  -13

 ما أهم شرو� التجر�ة فى المنهج االستقرائى التقلید� ؟ -15 تتعدد أنواع التجر�ة دلل ؟ -14

 �یف �م�ن التحق� من هذه القض�ة بخطوات منهج ب��ون ؟ �ل المعادن تتمدد �الحرارة -15

   تناول �الشرح شرو� اخت�ار العینة ؟ -16

 لماذا �قال أن الفرض هو حل أو تفسیر محتمل للمش�لة موضع ال�حث ؟  -17

 .المماثلة أح�انا تعتمد على حجة استقرائ�ة غیر سل�مة دلل �االمثلة  -18

 هم�ة �بیرة فى المنهج االستقرائى برهن على ذلك للفروض أ -21.    هات مثاال لمماثلة �اذ�ة  -19

 .تناول �الشرح مرحلة ال�حث  -23.  تناول �الشرح مرحلة البرهان  -22

 �لما زادت الحاالت المشابهة �الحجة المماثلة زادت قوة الحجة حلل  -23

 یزخر تار�خ العلم �العدید من النماذج الذین استخدموا االستدالل التمثیلى دلل -24

 .نما یؤد� ال�عض االخر الى اضعافها حلل یناصر المختلفة الى ز�ادة قوة الحجة بتؤد� �عض الع -25

  .)الجنس ال�شر�  –الكهف  –المسرح  –أوهام السوق ( ناقش �مثال  -26

 ما هى الشرو� الواجب مراعاتها اثناء التجر�ب ؟ -27

  برنار مع االنب اذ�ر مثال �لوددلل �مثال تطبب�قى مراحل االستقراء ؟  - 29  للفرض أهم�ة ناقش ؟  -28

 البواقى ؟ –التالزم فى التغیر  –طر�قة الجمع بین االتفاق واالختالف  - تناول �الشرح طر�قة االتفاق ؟ -30

 �لما تغیرت العلة تغیر المعلول �طر�قة طرد�ة ناقش ؟ -29

  . تعرض منهج ب��ون للنقد ناقش  -31 حدد المقصود �طر�قة التالزم فى التغیر عند مل وضح �مثال ؟ -30

 : علل صحة أو خطأ الع�ارات االت�ة -32 

 .تؤد� مقدمات الحجة االستقرائ�ة لنتیجة عال�ة الرجحان  - 1
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 .تش�ل المقدمات الحجة االستقرائ�ة أساسا حاسما للبرهان  - 2

 .توصف نتیجة الحجة االستقرائ�ة �االحتمال والرجحان  - 3

 .تكون مقدمات الحجة االستن�اط�ة أح�انا �ل�ة ونتیجتها �ل�ة  - 4

 .قدمات الحجة االستن�اط�ة حاالت خاصة �صفة دائمة م - 5

 .مقدمات الحجة االستن�اط�ة حاالت خاصة �صفة دائمة  - 6

 .تكون مقدمات الحجة االستقرائ�ة حاالت جزئ�ة �صفة دائمة  - 7

 .تكون مقدمات الحجة االستقرائ�ة حاالت جزئ�ة أح�انا  - 8

 .ات تكون نتیجة االستدالل االستن�اطى أح�انا أصغر من المقدم - 9

 .االستدالل والحجة لهما نفس المعنى  -10

 .الحجة االستقرائ�ة تش�ل مقدماتها أساسا حاسما لصدق نتیجتها  -11

 �مر المنهج االستقرائى التقلید� بخمسة مراحل للوصول الى التفسیر الصح�ح للظواهر  -12

 التجر�ة السلب�ة یلجأ الیها ال�احث أذا �ان یجهل خواص االش�اء التى یدرسها  -13

 الستدالل االستقرائى من الخاص الى العام یبدأ ا -14

 نتیجة االستدالل االستقرائى أكبر من المقدمات  -15

 یبدأ االستدالل االستقرائى من الخاص الى العام  -16

 توصف الحجة االستقرائ�ة �انها صح�حة أو غیر صح�حة  -17

 توصف الحجة االستن�اط�ة �انها قو�ة أو ضع�فة  -18

 عالقة صارمة بین المقدمات والنتیجة تقوم الحجة االستن�اط�ة على أساس  -19

 تؤد� العشوائ�ة فى اخت�ار عینة ال�حث للموضوع�ة  -20

 یرت�� حجم العینة ال�حث �حجم المجموعة  -21

  ین�غى لضمان نجاح ال�حث أن تكون العینة صغیرة  -22

  

  

  

  

  

  

  ):إج�ار� (أجب عما یلى : السؤال االول 

 �الواقع  �م تفسر یرت�� الصدق والكذب فى الحجة االستقرائ�ة -1

 )2016مصر (                  "ارسطو"ناقش النقد الذ� وجه لالستقراء التام عند  -2

 قارن بین أوهام السوق وأوهام الكهف ؟ -3

 إمتحان على الموضوع االول
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 )2016السودان(           الع�ارة حلل التجارب إجراء عند مراعاتها یجب شرو� هناك - 4

  :مما �أتى  فق� ثالث جزئ�ات اجب عن :السؤال الثانى

 )2016مصر .                  (  وم المالحظةفى المنهج االستقرائى التجر�بىاذ�ر مفه -1

 )2016مصر (   .وضح �مثالین. یر� ب��ون ان اوهام الجنس ال�شر� تمنعنا من التف�یر السل�م -2

 )2016السودان(.                درست ما ضوء في االستقرائ�ة المماثلة مفهوم حدد -3

 .حل االستقراء دلل �مثال تطب�قى على مرا -4

   :حدد الصواب واخطأ فى ثالث ع�ارات فق� مع التعلیل : السؤال الثالث 

  )2016مصر .          (  تش�ل مقدمات الحجة االستقرائ�ة اساسًا حاسمًا لصدق نتیجتها - 1

 )2016السودان(     . عند جون ستیوارت مل االتفاق طر�قة عن �عبر والمعلول العلة تالزم - 2

 .منهج االستقراء أهم وسیلة للكشف واالختراع یر� ب��ون أن  -3

  .للفروض أهم�ة �بیرة فى المنهج االستقرائى برهن على ذلك  -4

  

  
  

  

  :مــقـــدمــة          

 . الر�اض�ات هي علم ال�قین النها علم استن�اطي  - 1

 .ترت�� الر�اضة �المنط� �ما هو موجود في نظر�ات المنط� الر�اضي الحدیث والمعاصر - 2

 ) :راسل ( ول �ق**

 .اختلطت الر�اض�ات �المنط� وال ندر� این یبدأ المنط� واین تنتهي الر�اضة   - أ

 معنى االستن�ا� وتطب�قه فى العلوم الصور�ة: الثانىالموضوع 
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 .ة والر�اض�ات أص�حت أكثر منطق�ة �وأص�ح المنط� أكثر ر�اض  -  ب

  :المنهج االستن�اطيات فى المنط� والر�اض�: اوالً                        

 أن أ� علم برهاني البد أن یبدأ �م�ادئ غیر و  نط� االستن�اطيیر� أرسطو ان العالقة قو�ة بین الر�اضة والم

 . وٕاال استمر البرهان إلى ما ال نها�ة ) مقدمات نسلم بها ( مبرهنة 

  غیر محسوسة (ألنها مفاه�م عقل�ة مجردة غیر ماد�ة  ةاالستن�اط� تتعتمد الر�اض�ات على االستدالال.( 

  من نواحستدالل االستن�اطي اال انها تختلف عن الر�اضة الكالس���ةتعتمد ا�ضا علي اال المعاصرةولكن الر�اضة         

  النس� الر�اضى) أ 

  :تتعدد النظر�ات الفلسف�ة  التي تفسر طب�عة الر�اض�ات ومنها   
  

)1(  )2(  )3(  )4(  

الحقائ� الر�اض�ة مجرد  

��انات فكر�ة موجودة في 

  .وتعتمد عل�هالعقل فق� 

عادالتها مو الحقائ� الر�اض�ة 

وعناصرها ل�ست سو� وقائع 

  توجد فى عالم منفصلمجردة 

الحقائ� الر�اض�ة موجودة 

فق� في أوراق العلماء ا� ال 

  .عالقة لها �الواقع

الحقائ� الر�اض�ة 

قائمة في عالمنا 

  .الواقعي الماد�
  

ومنها )المعرفات /معرفات(منها مفاه�م) مقدمات(بناء مترا�� األجزاء متكامل یتكون من : �لمة نس� تعني -  1 

  لمقدماتا التي یتم البرهنة علیها من تلك) النتائج/ المبرهنات(و�ضم قضا�ا أخر� تسمي ) بدیه�ات ومسلمات(قضا�ا

حیث نستن�� نتائج من  دورا رئ�س�ا ف�ه االستن�ا� او االستدالل الر�اضى یلعبو معنى هذا ان البناء الر�اضى - 2

  .�تمل بناء النس� �مقدمات ل

  :ولذلك نصف الر�اضى�ات �أنها نس� استن�اطى حیث تتصف القضا�ا فیها �عدة صفات منها**

  .قض�ة تعبر عن تحصیل حاصل �عني ان محمولها ال �ضیف جدید الي موضوعها - 1

  .بین طرفیها.تعتمد علي مبدأ عدم التناقض - 2

  .شطر األولتعبرعن اللزوم المنطقي أ� ان الشطر الثاني یلزم لزوما منطق�ا عن ال - 3

  بناء النس� الر�اضى)ب

  :وهى یتكون النس� الر�اضى من قضا�ا �فترضها ال�احث** 

 .النتائج وهى النظر�ات والمبرهنات - 2.) المسلمات -البدیه�ات -لالمعرفاتا-معرفات ال( مقدمات  - 1

  :مقدمات النس� :أوال

  :)التعر�فات(المعرفات) 1(

  .لكي ال �حدث ا� ل�س أو غموض , ي في النس�لمفاه�م �عرفها الر�اضهي مجموعة من ا) 1

   تعر�فات اشتراط�ة �ضعها الر�اضي ول�س هذه التعتبر  و,اق الر�اض�ات تعر�فاته الخاصة �هولكل نس� من أنس) 2

  .لنا أن نختلف معه �شر� أن یلتزم بها طوال النس� وال �غیرها     

  ).�أنه طول  �غیر عرض(الخ� *  . ) س له أجزاء ل�ما �انها (النقطة *   :من امثلتها تعر�ف اقلیدس  *

  :الالمعرفات) 2(
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  .لفا� واضحة بذاتها ال �عرفها الر�اضي األ و  هي مجموعة من المفاه�م) 1

  .یتر�ها الر�اضي دون تعر�ف و�ستخدمها في تعر�ف غیرها حتى ال تمتد التعر�فات إلى ما النها�ة ) 2

  . عرف لفظا �آخر حتى نصل لحدود ال تقبل التعر�فهي أساس التعر�فات الر�اض�ة فنحن ن) 3

  .فى التعر�فات السا�قة )جزء –العرض  -الطول : ( مة من أمثلتها �ل)  4

  :لبدیه�ات والمسلمات ا - )3(

  :أوجه االتفاق

 دمها فى البرهنة على قضا�ا أخر� قضا�ا أول�ة نستخبدون برهان النها واضحة بذاتها  قضا�ا نسلم بها م�اشرة - أ

  . هي اساس االستدالل وال تحتاج ا� استدالل - ب

  .تقوم المسلمات والبدیه�ات على اساس عدم التناقض-ج

  :أوجه االختالف **

  : البدیه�ات)1(  

 إلث�ات صدقها هى قضا�ا واضحة بذاتها ال تحتاج لدلیل او برهان . 

 العقل مع ذاته وتعتمد على اتساق, و�عجز العقل عن إث�اتها بوضوحها تفرض نفسها علي العقل.  

  .الكل أكبر من أ� جزء من أجزائه.  * ال �م�ن رسم اال خ� مستق�م واحد بین نقطتین*: لةمثأ**

 " :المصادرات" ت االمسلم )2(

  واضحة ال تحتاج الي برهان علیهاحقائ� �س�طة هى. 

 من القضا�ا على غیرها یتخذها ال�احث أساسا لبرهنة.  

 مثل ولها شرو ات ل�س لها عموم�ة البدیه� �:  

 1 -   غیر متناقضة مع �اقى النس� الر�اضى حتى ال نصل لنظر�ات خاطئة:مّتســقة  

 2 -  لنظر�اتاللبرهان على جم�ع : م�تملة أو �اف�ة.  

 3 -  اخر� أن تكون غیر مشتقة من مسلمة: قلةمست.  

   .احدةالخطان المستق�مان یتقطعان في نقطة و  *  .المستق�مان المتواز�ان ال یلتق�ان ابدا* :أمثلة

  .الم�ان سطح مستو� له ثالثة ا�عاد هى الطول والعرض واالرتفاع*

   

  :خالصة القول   

  .البدیه�ات والمسلمات �الهما ال �حتاج الي برهان أو دلیل علي صحتها أنما أمور نسلم بها دون استدالل - 1

  .اقض معها البدیه�ات م�ادئ عقل�ة أول�ة وهي سا�قة علي المسلمات التي ین�غي أال تتن - 2

  .البدیه�ة ل�ست �اف�ة لتأس�س علم �مفردها ولذلك فان المسلمة م�ملة لها �اعت�ارها قضا�ا أول�ة في العلم - 3

  :تعتمد البدیه�ات والمسلمات على مجموعة من الم�ادئ منها ** 

  مبدأ الثالث المرفوع أو الوس� الممتنع   مبدأ عدم التناقض  مبدأ الذات�ة أو الهو�ة

یرمــز لــه �ــأن أ  امــا أن ��ــون  ب  أو ال  -1یرمز له �أن  أ  ال �م�ن أن ��ون   -1"  أهو أ"مز له �أن ــ یر 1
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�عني أن الشيء هو  -2

ذاتــه أ� حق�قــة الشـــيء 

ال تتغیر وال  تتبدل  مثـل 

 –الكتــاب هــو الكتــاب  -

  .أرسطو هو أرسطو 

  .ب  و ال  ب  فى نفس الوقت 

ــــــن أن  -2 ــــــي أن الشــــــيء ال �م� �عن

یتصف �الصـفة ونق�ضـها فـى أن واحـد 

ل�ه لقانون الذات�ة  مثال وهو صوره سا

ـــاب ال �م�ـــن ان ��ـــون أبـــ�ض وال  الكت

  .أب�ض فى نفس الوقت 

  .ب  لعدم وجود وس� بینهما 

�عنــي أن الشــئ امــا ان یوصــف �الصــفة  -2

او نق�ضها وال وس� بینهما مثـال الكتـاب امـا 

ا ان ��ون أب�ض أو ال أب�ض وال وس� بینهم

عنــدما نقــول غــدا الخمــ�س فهــي إمــا صــادقة 

  .أو �اذ�ة وال یوجد ح�م ثالث 

  : )المبرهنات (النظر�ات ) 4(  

  ال معرفات –معرفات (هي المرحلة التي یتم خاللها إتمام البناء الر�اضي ف�عد أن �ضع الر�اضي مقدماته - 

 ) .هناتالمبر / النظر�ات / النتائج (یبدأ في استن�ا� ) مسلمات –بدیه�ات 

  وتتوقف صدق النتائج أو النظر�ات على صدق المقدمات التي تلزم عنها لزوما منطق�ا. 

   :�ةالمنطق ولر�اضة االنساق اتطور : ثان�اً                       

تعد حقائ� مطلقة ثم اص�حت حالة خاصة  �19انت بدیه�ات الر�اض�ات و الهندسة الكالس���ة حتى القرن الـ - 1

  .اص�حت نسب�ة متغیرة  ت متعددة ومن حاال

ول�س فى ان ال�قین فى الر�اض�ات الكالس���ة یتمثل فى االتساق بین المقدمات والنتائج تر� الر�اض�ات الحدیثة - 2

  نهاماقلیدس  مثلولذلك ش�لت انساقًا جدیدة فى الر�اض�ات تتعارض مع النظر�ات القد�مة , بداهتها ووضوحها 

   :"م 1856 \1792" ى �فسالروسى لو�اتش�)1(

اننا نستط�ع ان نرسم متواز�ات متعددةمن نقطة  مما اد� الىالذ� �ش�ه الكرة من الداخل اكتشف ان الم�ان مقعر 

  . درجة180مجموع زوا�ا المثلث اقل من  خارج المستق�م و�التالى �ص�ح

  :  "م1866 \1826" "ر�مان "االلمانىعالم الر�اض�ات )2(

مجموع زوا�ا المثلث اكبر ان ��ون �ل مستق�م منتهى ألنه دائر� و�التالى مما اد� الى  اً د�اكتشف ان الم�ان مح

  .درجة  180من 

حول دور المنهج )م20 – 19(فى العصور الحدیثة  تفسیر العالقة بین المنط� والر�اض�اتلقد ت�اینت ** 

  :اهب منهااالستن�اطى فى العالقة بین الر�اض�ات والمنط� مما اد� لنشأة عدة مذ

 .الذ� یر�  أصحا�ه ان المنط� والر�اض�ات یرجعان ألصول واحدةالنهما رمز�ان :مذهب التشا�ه الظاهر�  - 1

  و�م�ن فالمنط� نوع من الر�اض�ات وهومجرد نظر�ة ر�اض�ة یرد المنط� للر�اض�ات:مذهب جبر المنط� -2

 .التعبیر عن المنط� برموز ر�اض�ة        

 .وقوانینه فالر�اض�ات فرع من المنط� وامتداد لقضا�اه الر�اض�ات للمنط�یرد  :المذهب اللوجست�قى - 3

 .یر� ان المنط� والر�اض�ات ن�عا من اصول فوق�ة بدیه�ة :المذهب االكسیوماتى - 4

فندرك االعداد �الحدس الم�اشر وال تعتمد الر�اض�ات  یر� ان اصول الر�اض�ات حدس�ة:المذهب الحدسى - 5

  . على اللغة وهى مستقلة عنها

  :الحجج االستن�اط�ة:   اً ثالث            
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  الخبر�ة التى �م�ن وصفها �الصدق أوالكذب) القضا�ا(یهتم المناطقة فى االستدالل االستن�اطى �الجمل. 

  ولكن الحجة االستن�اط�ة �لها ,�مفردها قد تكون صادقة او �اذ�ه حسب الواقع ) القض�ة( في الحجة االستن�اط�ة

 .تكون صح�حة اذا �انت النتیجة تتف� مع المقدمات �ش�ل صح�ح) تیجة مع �عضالمقدمات والن(

 تكون �اطله اذا �انت النتیجة ال تتف� مع المقدمات ) المقدمات والنتیجة مع �عض(وتكون الحجة االستن�اط�ة �لها  

  .)صور� ( �ش�ل صح�ح

یل ان تكون مقدمات الحجة صادقة لكى نقول ان الحجة االستن�اط�ة صح�حة هو ان نقول انه من المستح** 

  .وتكون النتیجة �اذ�ة

  :أمثلة للحجج االست�اط�ة الصح�حة وال�اطلة

  .مقدمات الحجة صادقة والنتیجة صادقة والحجة صح�حة )1(

  )صادقة( لكل الثدی�ات رئات            : مثال   

  )صادقة(       �ل الحیتان ثدی�ات               

  .الحجة صح�حة    )صادقة(      الحیتان رئاتلكل لذا              

   .المقدمات الصادقة والنتیجة الصادقة تضمن صحة الحجة فى �عض االحوال**   

  . نتیجتها �اذ�ة والحجة صح�حةو قد تكون مقدمات الحجة �اذ�ة  )2(

  )�اذ�ة(     ارجل اجنحة  العشرلكل المخلوقات ذات   :مثال  

  )�اذ�ة(               شرة أرجلعلعناكب لكل ا               

  .الحجة صح�حة )     �اذ�ة(               لعناكب اجنحةلذا لكل ا                

  .المقدمات الكاذ�ة والنتیجة الكاذ�ة ال تعنى فساد الحجة**  

  .)الحجة الصح�حة التعنى صدق المقدمات �صورة َال�ة(     

  .ا صادقة والحجة فاسدةقد تكون مقدمات الحجة صادقة ونتیجته )3(

)صادقة(   �ل القط� ثدی�ات       :مثال     

  )صادقة(      �ل النمور قط�              

  .الحجة فاسدة   )صادقة(      قط� االسود�ل               

  .المقدمات الصادقة والنتیجة الصادقة معًا ال تضمن صحة الحجة**   

  .تها صادقة وتكون الحجة صح�حة او فاسدةقد تكون مقدمات الحجة صادقة ونتیج )4(

  )صادقة(�ل القططك ثدی�ات   )                  صادقة(�ل القط� ثدی�ات       : مثال  

  )صادقة(     �ل النمور قط�                   )صادقة(   �ل النمور قط�              

  )صادقة(ثدی�ات   لذا �ل االسود                 )صادقة(  لذا �ل النمور ثدی�ات         

  )حجة فاسدة(         )                         حجة صح�حة (             

  .المقدمات الصادقة والنتیجة الصادقة ال تعنى صحة الحجة �صفة مطلقة** 

 .قد تكون المقدمات �اذ�ة والنتیجة صادقة وتكون الحجة صح�حة)  5(
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  ) �اذ�ة(   ور  �ل القط� طی:      مثال  

  )�اذ�ة(   �ل القط� طیور               

  .الحجة صح�حة  )صادقة(  لذا �ل القط� ثدی�ات           

  .نتیجة الحجة الصح�حة ال �شتر� صدق مقدماتها** 

  .قد تؤد� المقدمات الكاذ�ة والنتیجة الكاذ�ة لحجج فاسدة)6(

  )�اذ�ة(�ل الثدی�ات ذوات أجنحة     : مثال   

  )�اذ�ة(     �ل الحیتان ثدی�ات               

  .الحجة فاسدة   )�اذ�ة (  �ل ذوات االجنحة حیتانلذا          

  .المقدمات الكاذ�ة والنتیجة الكاذ�ة تعنى فساد الحجة**  

  :الص�اغة الرمز�ة للحجج والقضا�ا:را�عاً                     

وتكون صع�ة على  قد تعوق ص�اغة الحجة  العر��ة او ا� لغة اخر�  للغةاغال�ًا ما تكون الحجج التى تصاغ �**

  االسالیب - 4. المضللة اللغو�ة الع�ارات - 3.  غموض تراكیب اللغة -2.  غموض االلفا�  -1:�سبب التقو�م 

  .المجاز�ة التى تحدث الخل�                

لى استخدام لغة رمز�ة تخلو من الصعو�ات وتتمیز ولتجنب هذه الصعو�ات لجأ المناطقة فى العصر الحدیث ا**

      ة المنط� �تع�س صور  - 3.  توفر الوقت والجهد - 2.   تحدد المعانى الواضحة لكل مفهوم - 1 : هذه الرموز بــ

  .قضا�ا لالذ� یهتم �العالقات القائمة بین ا                 

  :العر��ة إلى اللغة الرمز�ة وذلك �ما یلى  وف�ما یلى سنعرض لطر�قة ترجمة القضا�ا من اللغة**  

  :القض�ة األولي ** 

 .حروف العر��ةاحد� الهي قض�ة �س�طة من حیث تر�یبها، أ� انها خال�ة من الدوال الصدق�ة فإنها ُتّرمز �اخت�ار  -

  :القض�ة الثان�ة  **

قض�ة �س�طة �الرغم من اشتمالها علي را�� صدقي هو را�� السلب أو النفي لذلك فهي ُتّرمز �استخدام را��  -

  . ق~السلب 

  )تشار� ) ( شر� (   –)  vفصل (   –)  .وصل ( ُتّرمز �اقي القضا�ا علي حسب استخدام الروا��  -

  الرمز  نوع القض�ة  المثال

  ق  قض�ة موج�ة   تسافر الي اإلس�ندر�ة �ل أسبوعسمر 

  ق~  قض�ة سال�ة  حسام ل�س طال�ا في �ل�ة اآلداب

  ل. ق   قض�ة عطف�ة   حسن موظف وسحر استاذة جامع�ة

  ل  ٧ق    نفصال�ةقض�ة ا   إما أن أذاكر دروسي أو استمع الي الموس�قي

  ل  ق  قض�ة شرط�ة أو لزوم�ة   إذا �ان احمد مصر�ا فإن احمد عر�ي

  ل  ق  قض�ة التشار� أو التكافؤ   ستتقدم مصر إذا وفق� حققت التنم�ة الشاملة
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  .لق�مة الكذب ) ك(لق�مة الصدق  و الحرف ) ص(دم الحرف وسوف نستخ** 

  ):النفى( را�� السلب)  1(   

  ."لم  –ال  –لن  –غیر  –ل�س " توجد ص�اغات متعددة تعبر عن السلب في اللغة العر��ة منها  - 1

  .�الرغم من وجود فروق بین معانیها اال انها تشترك في نفي أو سلب القض�ة  - 2

  في )  ~( تتحدد مهمة را�� السلب الذ� نرمز له �الرمز  - 3 

  تغییر ق�م صدق القض�ة التي یدخل فیها وف� الجدول المقابل   

                            .اذا صدقت قض�ة معینة فإن سلبها ��ون �اذ�ا والع�س صح�ح  **
  

  )العطف ( �� الوصل را)  2(   

 .غیرها "لكن ، و " توجد ص�اغات متعددة لرا�� الوصل مثل - 1

  ال تصدق قض�ة الوصل اال في حالة واحدة وهي الحالة  - 2

  .التي تصدق فیها �ل من أجزائها �ما في الجدول       

  �صدق الوصل إذا صدق طرفاه معا و��ذب اذا �ذب أحد أطرافه  - 3

  .ل وحمزة طبیب أحمد رجل أعما: مثال   

نالح� أن را�� الوصل یتصف بخاص�ة الت�ادل�ة أ� �م�ننا ع�س وضع القضیتین ال�س�طتین دون تغییر ق�مة  -

  )ق.ل(  =)ل. ق( .صدق قض�ة الوصل المر��ة حیث ان هناك تكافؤ منطقي بینهما 

  .و��ذب إذا �ذب احد اطرافه, �صدق الوصل إذا صدق طرفاه معاً **
  

   : را�� الفصل)  3(  

   "أو "فهو یرت�� أساسا ��لمة)  V( یرمز لرا�� الفصل �الرمز  - 1

  فى �صدقیوضح الجدول المقابل أن هذا النوع من الفصل  -2

  .فیها طرفاه  ��ذبلة التي اجم�ع األحوال ما عدا الح 

  التعبیر عنه  یوجد نوع من الغموض في هذا الرا�� حین یتم - 3

  .هو الذ� �حول دون الجمع بین البدیلین :  )داللة است�عاد�ة ( الفصل القو�  -أ  

  ).هنا �ستحیل أن �صدق البد�الن في وقت واحد ( ذلك الشيء الذ� یلمع في الظالم حجر أو حشرة : مثال  

  .االس�ندر�ة سته�� طائرة فر�� �رة القدم التاسعة ص�احًا فى القاهرة او: أو مثال َاخر 

     هو الذ� ال تكذب ف�ه القض�ة الفصل�ة اال إذا �ذب مفصولها أ� من  :الفصل الضعیف  -  ب

  .المم�ن أن �صدق البد�الن معا                    

  ).ق vل ( =) ل vق (  .فمن المم�ن ان یجمع بین االثنینعادل مهندس أو مدرس : مثال 

  :را�� الشر�)   4( 

  .و�سمي فعل الشر� ف�ه �المقدم وجواب الشر� �التالي )     (ا�� �الرمزیرمز لهذا الر  - 1

 ق ق ~

  ص  ك

  ك  ص

 ق ل  ) ل . ق(  

  ص  ص ص

  ص ك  ك

  ك  ص  ك

  ك  ك  ك

  ق ل  ) ل v ق(  

  ص  ص  ص

  ص  ك  ص

  ك  ص  ص

  ك  ك  ك

 ق  ل  ) ق     ل(  
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   ن ترتیب أجزاء القض�ة إل ال یتصف هذا الرا�� �الخاص�ة الت�ادل�ة  - 3

  . الشرط�ة�حدث فرقا في ق�متها الصدق�ة  

  ) صادقة (  ي إذا �ان أ�من مصر�ا فإن ا�من عر� :مثال   

  )�اطلة (    إذا �ان أ�من عر�ي فإن أ�من مصر�ا         

  یوضح الجدول أن القض�ة الشرط�ة ال تكذب اال في حال  -3

  .و�اقى الحاالت تكون صادقةصدق مقدمها و�ذب تالیها     

   في حالة واحدة  إذا فاز األهلي في م�اراته القادمة سوف �حصل علي �طولة الدور� هذا القول ��ذب :مثال   

  .فق� وهي اذا فاز األهلي ولم �حصل علي الدور� ولكنه �صدق في جم�ع األحوال األخر�          

  :)التكافؤ ( را�� التشار� )  5(  

  . "إذا وفق� إذا"ونعبر عنه �الع�ارة )       ( یرمز له �الرمز  - 1

   دق قض�ة التشار� في حالة صدق طرفیها ، �ما تصدق في حال تص -2

  .�ذبهما وتكون �اذ�ة في حالة اختالف ق�م صدقهما �ما في الجدول   

  .)4(هذه السنة �ب�سة إذا وفق� إذا �انت تقبل القسمة علي : مثال 

  .ینجح المرشح الرئاسي إذا وفق� إذا حصل علي أكثر من نصف األصوات 

شار� بخاص�ة الت�ادل�ة أ� �م�ن ع�س القضیتین ال�س�طتین دون یتصف را�� الت - 1

  تغییر في ق�مة صدق قض�ة الفصل المر��ة حیث أنه تكافؤ منطقي بینهما 

  :مغالطات االستن�ا�:  اً خامس                     

  :مفهوم المغالطة ) أ(

عم زعم معین عن تبر�ر تقبلها وهى المغالطة هى خطأ منطقى یرتك�ه المرء حینما تعجز االس�اب المقدمة عن د**

   عندما �قرر المرء إما ان �قبل الزعم على اساس حجة مغلوطة طرحت عل�ه او ال �قبل  - 1: ترتكب فى حالتین هما

  .عندما هو نفسه �طرح هذه الحجة المغلوطة -2. �ه                    

  .ئمة بین المقدمات والنتیجةالمغالطة استدالل مغلو� وهو الذ� تكون ف�ه صلة غیر مال **   

     :انواع المغالطات )ب( 

  مغالطات ال صور�ة  مغالطات صور�ة  - 1

والحجة التى , المغالطات الصور�ة تتعل� بخلل فى صورة الحجة   

  .الطات الصور�ة تعد حجة غیر صح�حةتضمن أحد المغ

  .تتعل� المغالطات الالصور�ة �محتو� الحجة

  :ومن أهمها, المتعلقة �الحجج االستن�اط�ةالمغالطات الصور�ة ) ج(

  .والصورة الصح�حة للحجة هى إث�ات المقدم لیترتب عل�ه إث�ات التالى  : مغالطة إث�ات التالي)  1(  

  :صورة الحجة الصح�حة           إذا �نت من شمال سیناء فأنت مصر�       :مثال المغالطة 

  إذا �نت من شمال سیناء فأنت مصر�                نت مصر� أ                                      

  انت من شمال سیناء                 .إذن انت من شمال سیناء                             

  ص  ص ص

  ص  ك  ك

  ك  ص  ص

  ك  ك  ص

 ق  ل  ) ق      ل(  

  ص  ص ص

  ص  ك  ك

  ك  ص  ك

  ك  ك  ص
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                                             إذن انت مصر�                                         : مغالطة إن�ار المقدم)  2(     

  . و�هذا فقد وقعنا فى مغالطة إن�ار المقدم, وفى المثال أن�رنا  المقدم وترتب عل�ه ان ان�رنا التالى ** 

  إذا �نت فى طنطا إذن انت فى محافظة الغر��ة      :مثال المغالطة 

  انت لست فى طنطا                                  

  إذن انت  لست فى محافظة الغر��ة                           

المغالطة واضحة فكونك لست فى طنطا ال �عنى انك لست فى محافظة الغر��ة فقد تكون فى المحلة الكبر� او **  

التى یترتب علیها سلب ) رفع التالى(فى سلب أو إن�ار التالى  الصورة الصح�حة تمثلوت. غیرها من مدن المحافظة

                 : وتكون الصورة الصح�حة هى )إن�ار المقدم(اما إذا بدأنا الحجة بإن�ار المقدم فنقع فى المغالطة وٕان�ار المقدم

  إذا �نت فى طنطا إذن انت فى محافظة الغر��ة                                

  انت  لست فى محافظة الغر��ة                                     

  إذن انت لست فى طنطا                :مغالطة الفصل)  3(

   . �معناه االست�عاد� الحصر� ومعناه الشمولى على حدوث خل� بین الفصلیتوقف إرتكاب هذه المغالطة  أح�اناً **

  إما أن مجد� العب �رة قدم او العب �رة سلة        :مثال 

  مجد� العب �رة قدم                         

   ولذا فإنه ل�س العب �رة سلة                     

  فإن الحجة ) الفصل القو� (إذا �ان المقصود من الفصل فى المقدمة االولى هو الداللة االست�عاد�ة ** 

  ع�ة    فقد ��ون مجد� الع�ًا ألكثر من ل.اما إذا �ان الفصل ضعیف فإنها تكون حجة فاسدة, صح�حة      

  .فى َان واحد      

  
  

 ) الالمعرفات - التعر�فات  –المغالطة  –) المصادرات ( المسلمات    -البدیه�ات  ( عرف �ل من   - 1

 .وضح أوجه الش�ه واالختالف بین البدیه�ات والمسلمات  - 2

 .اذ�ر الشرو� الواجب توافرها فى المسلمات  - 3

 .وضح التفسیر التقلید� للبدیه�ات والمسلمات   - 4

 یختلف مع�ار جودة االستدالل �اختالف نوعه برهن على ذلك ؟ - 5

 ال تشتمل �عض الحجج الصح�حة إال على قضا�ا صادقة برهن �مثال ؟  - 6

 .میز بین المغالطات الصور�ة والغیر صور�ة  - 7

 .میز بین البدیه�ات والمسلمات من وجهة النظر التقلید�ة  - 8

 الثانىأسئلة على الموضوع 
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 .میز بین التعر�فات والال معرفات - 9

 حتى جاءت افكارًا  والر�اض�ات �سلمون ببدیه�ات ومسلمات الر�اض�ات الكال س���ة لقد ظل المنط� -10

  جدیدة وانساقًا جدیدة ال تعتمد على الوضوح الذاتى ولكن على االتساق فى ضوء ذلك وضح �عض االفكار        

  .فى ضوء ما درست )االنساق الر�اض�ة(الجدیدة       

 .عالقة بین المنط� والر�اض�ات فى ضوء دراستكاذ�ر �عض التفسیرات التى توضح ال -11

 متى تصدق القض�ة الشرط�ة ؟ -12

 بین نوع المغالطة   -13

 ) اعطیتك �تاب  اذن زرتنى الیوم –إذا زرتنى الیوم اعطیتك �تاب (  - 1

 ) أذن سافرت �الطائرة -قابلت اصدقائك   - اذا سافرت �الطائرة قابلت اصدقائك  - 2

 ) م �فز الفر��  أذن لم �حصل على الكاس ل –إذا فاز الفر�� حصل على الكاس  - 3

      متفوق فى الر�اض�ات أذن سافرت  خالد –متفوق فى الر�اض�ات أو الفلسفة  خالدأما أن ��ون  - 4

 ) �الطائرة            

 التعر�ف التقلید� القد�م الذ� �عتمد على الوضوح الذاتى أص�ح  مسألة نسب�ة هل تواف� ولماذا ؟ -14

 : ا لكل مما �اتى هات مثاال توض�ح� -15

 حجة است�اط�ة  صح�حة و�ل مقدماتها �اذ�ة  - 1

 حجة استن�اط�ة صح�حة ومقدماتها صح�حة  - 2

 حجة استن�اط�ة فاسدة رغم صحة المقدمات والنتیجة  - 3

 حجة فاسدة مقدماتها ونتیجتها صادقة  - 4

 تحتاج البدیه�ات والمسلمات الى قوانین المنط� دلل �االمثلة ؟ -16

 ر�ة المتعلقة �االستدالل االستن�اطى  دلل �االمثلة ؟تتعدد المغالطات الصو  -17

 :علل صحة أو خطأ  -18

 .البدیه�ة �اف�ة لتأس�س علم �مفردها  - 1

 .ترتیب اقرار المقدمات والنتیجة مهما من وجهة نظر المنط�  - 2

 .المعرفات والالمعرفات شئ واحد - 3

 .�ةإذا صدقت احد� القضیتین تكون االخر� موج)را�� السلب(القة السال�ة عال - 4

  

  

  

  ):إج�ار� (أجب عما یلى : السؤال االول 

 )2016مصر (           .         حدد المقصود �التعر�فات الر�اض�ة فى النس� الر�اضى -1

 )2016مصر (        .قد تكون الحجة االستن�اط�ة صح�حة و�ل قضا�اهاصادقة دلل �مثال -2

 إمتحان على الموضوع الثانى
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 )2016السودان(                    قد تكون �ل القضا�ا الحجة �اذ�ة وتظل صح�حة دلل �مثال  - 3

           .أعرض لمغالطة إن�ار المقدم موضحًا �مثال - 4

  :مما �أتى  فق� ثالث جزئ�ات اجب عن :السؤال الثانى

 .وضح �عضهالقد تطورت االنساق الر�اض�ة والمنطق�ة الحدیثة فى ضوء ذلك  -1

 .وضح ذلك. إذا �ان الفصل است�عاد� لم تكن مغالطات الفصل -2

 )2016السودان(            .ثالثة من النظر�ات الفلسف�ة التى تفسر طب�عة الر�اض�ات حدد -3

 متى تصدق القض�ة الشرط�ة ؟ - 4

   :حدد الصواب واخطأ فى ثالث ع�ارات فق� مع التعلیل : السؤال الثالث 

  )2016مصر (                                .تعتمد البدیه�ات والمسلمات على م�ادئ منطق�ة - 1

 )2016السودان(                         . المصادرات قضا�ا �سلم بها الر�اضى لوضوحها الذاتى - 2

 .تصدق القض�ة االنفصال�ة إذا �ذبت احد� قضا�اها  -3

  . .�صدق التشار� إذا صدقا طرفاه او �ذ�ا معاً   -4
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   :مــقـــدمــة                       

ة ال�شر�ة التى �حتاجها ال�شر لفهم العالم من حولهم و�ختلف اسلوب العلم عن �عتبر العلم �غیره من االنشط **

تفسیرات موضوع�ة تفوق ما تقدمه  �قدموذلك الن العلم إلخ ..االنشطة االخر� سواء فلسفة او دین او فن  وادب 

  .ال�حاث عند العلماء االنشطة الف�ر�ة االخر� حیث �متلك العلم المعاییر الموضوع�ة للح�م على جودة الشواهد وا

هو سبب التطورات  . *صرح المعرفة الذ� شیده العلماء عبر القرون *: �حوز العلم على ق�مة �بر� �سبب

مستو�اتها اعلى  ُ�ظهر مواهب ال�شر في. *ى جعلت اعمار ال�شر وح�اتهم ا�سرالحدیثة الت) العلم�ة والتكنولوج�ة(

 .تمیز �الموضوع�ة والعقالن�ة للوصول الي المعرفة یتمتع �منهج علمي ی. *فى  جم�ع المجاالت 

  :مفهوم العلم بین النظرة التقلید�ة والنظرة المعاصرة :أوالً                       

   �عتبر العلم موضوع�ا خالصا ا� متحرر من المحا�اة أو التحیز فال یخضع  للعلم السائد المنظور التقلید�** 

  .سلطة المنهج التجر�بى العلماء ال� سلطة بخالف    

   التقلید� المتمثل فى المالحظات والفروض والتجارب العلم�ة بهدف  ئىاستخدم العلماء المنهج االستقرا لكلذ _ 

  .الوصول للقوانین التى تفسر الظواهر   

   المنهج الفرضى  لم �عد المنهج االستقرائى التقلید� مالئم لل�حث العلمى المعقد لذا لجا العلماء الى استخدام**   

  .من التكامل بین المنهج االستقرائى واالستن�اطى  لوناً االستن�اطى الذ� �عد     

   االساسى من المنهج االستقرائى یتمثل فى العثور على قوانین ونظر�ات من خالل المعط�ات  الهدفاذا �ان **  

   الى اخت�ار الفروض ومن ثم فهو یرتكز على  المتاحة واجراء ال�حوث فان المنهج االستقرائى التقلید� یهدف    

  .السبب�ة و�رت�� �الطرق الكم�ة فى اجراء ال�حوث أمبد    

  .� رأ� مسب� فهدفه هو العثور على تفسیر جدید للظواهرأال یبدا ال�احث مشروعه ال�حثى �_   

منهج االستقراء التقلید� فان ال�احث �ستخدم خطوات ال فى المنهج الفرضى االستن�اطى التكاملى المعاصر**

المعروفة من مالحظة الظواهر واجراء التجارب علیها ل�س �غرض الكشف عن تفسیر جدید أو قانون علمى جدید 

یید المطل� أالن التوانما یهدف الى العثور على فرض واقعى قابل لالخت�ار والتفنید من خالل طرق تجر�ب�ة محددة 

  .المستقبل تثبت �ذب هذا الفرض  امر مستحیل النه قد تظهر ظواهر فى

   �حاول ال�احث التوصل من خالل الفرض الى تنبوءات علم�ة محددة �م�ن اخت�ارها عبر تجارب علم�ة دق�قة ثم _ 

  .�حدد �عد ذلك صدق الفرض او �ذ�ه   

  :المنهج العلمى المعاصر  ضوء خصائص العلم فى:ثان�اً                       

   ف� المنهج العلمى المعاصر �مجموعة من الخصائص التى تمیزه عن غیره من االنشطة الف�ر�ة یتمتع العلم و ** 

  : االخر� واهمها    

  .فالعلم محاید ال یتاثر �أح�ام الق�مة وال برغ�ات االفراد وأهوائهم  :الموضوع�ة  - 1

  ست�عاد الخبرات الذات�ة حتى �ساعدنا على ا من قبل علماء آخر�ن :إم�ان�ة اخت�ار وٕاعادة إخت�ار النتائج - 2

  التكامل بین المنهج االستقرائى واالستن�اطى: الثالثالموضوع 
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 .الغیر مبررة التى ال تخضع لالخت�ارات الموضوع�ة المقننة      

  االخت�ار بل البد ان تكون صادقة   فال ��فى ان تكون هذه القضا�ا قابلة للتفنید او : صدق قضا�ا العلم - 3

 .نها �اذ�ة قدم فروض قابلة للتفنید لكتمثال فالعلوم الزائفة مثل التنج�م �م�ن ان      

 .معظم قضا�ا الالعلم تفتقد لالتساق والترا�� المنطقى و�عضها متناقضة  :الترا�� واالتساق المنطقى  - 4

 لیها غیر نهائ�ة فهى تقبل النقاشإذ أن النتائج التى یتوصل ا:رائ� العلم قابلة للتعدیل والتغییحق - 5

 . التعدیلوالتقصى و 

�حل مش�لة أن االمر یتعل� بهذه المش�لة فق� بل ��ل   فل�س المقصود :یتمیز �التجر�د والتعم�م  - 6

 .المش�الت المماثلة فى المستقبل 

  . العلم�ة ارت�اطا وث�قا  النهضةارت�طت العلوم الطب�ع�ة �الر�اض�ات منذ عهد  : قابل�ة قضا�ا العلم للق�اس - 7

 و العلم المعاصر مع علم مع الفیز�اء  رغم عالقة الر�اضة �العلوم االخر� منذ العصر الیوناني اال انها زادت في  

یرجع سبب نجاح استخدام األرقام إلى أن العلوم الطب�ع�ة تمتلك مجموعة من العالقات الثابتة التي . الكم�اء  

وثابت �النك  و�تلة البرتون  ثابت سرعة الضوء: ذلك  �م�ن التعبیر عنها �األرقام لمز�د من الدقة ومن أمثلة

   .عض العلوم االجتماع�ة االنسان�ة التى تحاول ان تصل لنفس تلك اللغة الرمز�ةإلخ وذلك ع�س �..

 حتى أن �عض  تعد القدرة على التنبؤ هي الهدف األسمى واالهم للعلم: التنبؤ والمخاطرة بتكذیب النظر�ات  - 8

  .فالسفة العلم �عدون التنبؤ المع�ار الممیز بین العلم والالعلم   

   ما تحدد ما سوف �حدث فى ظل �تم ص�اغتها فى صورة �م�ة غال�ا یتم تحدیدها بدقة و  هو قض�ة والتنبوء**  

  .نحو مر�زهاالتفاحة التى تسق� من الشجرة تنجذب نحو االرض �سرعة محددة  مثال .شرو� محددة   

   ما تقدم تنبؤات  الفروض الالعلم�ة نادرااما, الفرض العلمى المقبول یترتب عل�ه تنبؤات محددة �م�ن اخت�ارها ف** 

  .�م�ن اخت�ارها �ما أن اصحابها ال �قبلون التخلى عنها اذا ثبت فشلها مثل تبؤات المنجمین    

   الفرض العلمى هو اداة فعالة للتفسیر والتنبؤ مثل تنبؤ العلماء بدقة لكسوف الشمس وخسوف القمر لسنوات **

 .ى تعتبره دل�ال على غضب االلهة طو�لة قادمة ع�س التفسیرات االسطور�ة القد�مة الت  

  ):1(مثال رقم  :دلل �مثال على دقة التنبؤ 

   على م�ادئ نظر�ة نیوتن في التنبؤ �عودة المذنب المعروف اآلن �اسم )  هالى(اعتمد عالم الفلك االنجلیز�

  .عاما من ظهوره في السماء في عصره �76عد " هالى"

  ذلك المذنب وٕانما حدد بدقة �الغة تشمل الساعة والدق�قة لظهور ولم �قتصر هالى على مجرد التنبؤ �عودة  

 .المذنب �عد عشرات السنین    

  في إم�ان حدوثه  شكلقد بدأ هذا التنبؤ في عصر هالى خ�ال�ا ال �م�ن تصد�قه حتى أن ال�عض. 

  عاد مذنب هالى عاما على ذلك التنبؤ و�عد رحیل هالى ومعاصر�ه عن الح�اة بزمن طو�ل  76ولكن �عد مضى  

  .للظهور في السماء في نفس الدق�قة والموضع اللذان حددهما هالى تماما     

  

  ): 2 ( مثال رقم
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   تحدث عن انه اذا اصطدم جسمان من الثقوب السوداء فسیترتب على ذلك موجات جذب  هائلة   :نشتین ینظر�ة ا  

              ن العلماء استطاعوا التحق� منه �استخدام تجر�ة جدیدة لكنة اعتقد ان التحق� من هذا االمر ش�ه مستحیل غیر ا  

  :ض فى المنهج العلمى المعاصر و الفر : ثالثاً                        

والفروض تقودنا , فالمالحظات والتجارب تقودنا إلى تخمین الفروض . فالعلم عمل�ة دینام�ة مفعمة �الحیو�ة  **

   :تتمثل وظ�فة الفرض فى المنهج العلمى المعاصر فى االتى لك ولذ.إلى ص�اغة النظر�ات

  .القدرة على تفسیر الظواهر الطب�ع�ة التى نالحظها  - 1 

 .)الوظ�فة المنهج�ة للفرض ( تقد�م تنبوءات عن ظواهر لم نالحظها �عد  - 2

     لع�قر�ة الحق�قى ل التجلى �عبرعنفهو لذا الفرض ل�س مجرد تخمین أو تفسیر مؤقت بل �اعتماده على الخ�ال  - 3

  .العلم�ة   

  :شرو� الفرض فى المنهج المعاصر : را�عاً                       

  یجب ان تتم ص�اغة الفرض �صورة تجعله قابل للتفنید أو التكذیب بواسطة المالحظة والتجر�ة وٕاال �عتبر

نه یتحول الى نظر�ة مقبولة اما اذا تفسیر مؤقت اذا ثبت صحته ونجاحه فا دالفرض هو مجر  غیر دقی� علم�اً 

  .تبین فشله فیجب التخلى عنه او تعدیله

  ان ��ون قابل للتحق� منه بواسطة طرق ض�� تجر�ب�ة وام�ان تكرار تلك االخت�ارات بواسطة العلماء النظراء

 .او بواسطة لجنة علم�ة 

 ا �حدد الفرض عالقة محددة بین متغیر�ن أو اكثر �حیث �م�ن التحق� منه. 

  یجب ان یترتب على االخذ �ه مقارنات تقبل االخت�ار �استخدام المعط�ات الحس�ة المتاحة. 

  : خصائص الفرض فى المنهج العلمى المعاصر : خامساً                       

تشیر �عض الفروض الصور�ة الى موجودات ال تخضع لالدراك الحسى الم�اشر مثل الطاقة وااللكترونات الن   - 1

  .رض ال �قوم على المالحظة الم�اشرة فحسب بل على فروض ونظر�ات سا�قة الف

 .ان للماء ضغ� ووزن  نظر�ة سا�قة مثال االفتراض ان للهواء وزن وضغ� هو استدالل من_  

الیتم التحق� من صحة الفرض تجر�ب�ا �طر�قة م�اشرة بل یتم التحق� من الفرض �طر�قة غیر م�اشرة عن   - 2

فلو صح ان للهواء وزن فان عمود الزئب� فى ال�ارومتر سوف .صحة النتائج المترت�ة عل�ه طر�� التحق� من 

 .عند مستو� سطح ال�حر 3سم 76یرتفع الى مستو� 

  ال �فسر الفرض ظاهرة مفردة دائما وانما �فسر عدد من القوانین العلم�ة السا�قة او عدد من الفروض التى تم  - 3

ة فالفرض ل�س صور�ا خالصا النه مستمد من قوانین سا�قة خضعت لمالحظة وضعها على اساس الخبرة الحس�  

 .والتجر�ة 

  القابل�ة للتفنید والقابل�ة للتأیید هى معاییر التمییز بین الفروض العلم�ة والفروض الغیر علم�ة فال ن�تفى  - 4

 .المنط� كد من انها قابلة للتفنید حسب قواعد أان هذه الفروض صادقة بل یجب الت �معرفة   

   اما القول �ان أما السماء ,القول �ان المطر ال �سق� فى الواحات ابدا هذه قض�ة �م�ن ان تتقبل للتفنید :مثال 
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تمطر أو ال تمطر فى الصحراء  فهى ال تقبل التفنید النها صادقة �غض النظر عن حالة الطقس حسب قواعد    

  .المنط�  وهو ام�ان صدق احد البدیلین 

   ذلك أن اخت�ار الفروض النظر�ة والتخمینات یخضع لمنط� االستن�ا� حیث یتطلب استخدام قاعدة رفع معنى  _ 

  .) ب ~ـــ    ج ~ج            ب(  التالى التى تقرر نفى تالى الشر� یلزم نفى المقدم      

  ینة ثم �قدم تفسیرا یتعل�  فهو �قدم احتماالت مع) إذن ..... إذا ( یتم ص�اغة الفرض فى صورة قضا�ا شرط�ة  _ 

   .�ما یترتب عل�ه

إذا تبین ان تناول الثوم بجرعات مستمرة ومقننة �فید المعدة فاننا نصوغ الفرض �انه إذا تناول مجموعة من مثال  

ف یؤد� الى تحسین حاالتهم الصح�ة ثم نقوم �اخت�ار الفرض عن و االفراد المصابین �االالم فى المعدة للثوم فانه س

  .ر�� التجارب التى تتم حسب معاییر محددة ط

   �طل� العلماء على الفرض الكاذب اسم الفرض ال�اطل وهو الذ� ل�س له تأثیر والعلماء ال یتخلون عن فروضهم _  

  .ا �اعادة ص�اغتها أو طرح فروض بدیلة لتفسیر الوقائع مو �صورة �ل�ة ولكنهم �قو   

  .ائج االخت�ارات ولكن الفرض ال ��ون صح�حا �صورة مطلقة �م�ن قبول الفرض و�م�ن رفضه حسب نت _ 

�انت فرضا ناجحا تحولت لنظر�ة �عد اخت�ارها وتم قبولها لنجاحها فى تفسیر العدید من مثال نظر�ة اینشتین  

  .الظواهر ولنجاحها فى التنبوء �العدید من الظواهر 

  حداث مستقبل�ة یترتب علیها صدقها او عدم صدقها النظر�ة هى التى تتضمن لون من المخاطرة فى التنبوء �ا_ 

  .ومن ثم التخلى عنها فى نها�ة االمر وهذا ما �میز العلم عن غیره من االنشطة الف�ر�ة االخر�   

   :ض فى المنهج العلمى المعاصر و دور الفر : سادساً                     

   ة وانما هى خطوات استرشاد�ة ال یخرج عن مجملها ال توجد  خطوات مرت�ة صارمة فى �ل العلوم واالزمن**  

  : خطوات ال�حث فى المنهج العلمى المعاصر  وهى     

  .ص�اغة ووضع الفروض لتفسیر المش�لة التى تحتاج لتفسیر  - 1

  .صورة رمز�ة ىهذه الفروض وص�اغتها ف ما یترتب على على االستدالل - 2

 .ر�ة التحق� من تلك النتائج عن طر�� المالحظة والتج - 3

  ال �ستط�ع العلماء اخت�ار �ل عنصر من عناصر النظر�ة التى ال نها�ة لها لذا ففروض ونظر�ات العلم دائما  - 4

 .محتملة وال توصف �انها �قین�ة النها قد تتعارض مع المالحظات المستقبل�ة للفرض      

  .اخر� �ظواهر  موضع ال�حثالظاهلرةیتم ص�اغة الفرض عن طر�� مقارنة  - 5

فإذا تبین  النافذةمفتوحة نقوم �اخت�ار الفرض عن طر�� غل�  النافذةنفترض أن الحجرة �اردة ال حتمال ان  :مثال

وه�ذا حتى نصل لفرض ال ان الدفا�ة مغلقةغلقة فاننا نستنتج �ذب الفرض ومن ثم نفرض فرض جدید مان النافذة 

  .�م�ن تكذی�ه 
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  : فسیر فى المنهج العلمى المعاصرنماذج للت: سا�عاً                       

  ) :�ارل همبل( نموذج   - 1

أكثر النماذج . �عد نموذج عالم المنط� �ارل همبل المسمى نموذج القانون الحصر� المستغرق :  تعر�فه**  

  .نجاحا وانتشارآ وتأثیرا فى العلوم الطب�ع�ة واالجتماع�ة

   �االضافة الى الهدف . نبؤ وهما من أهم أهداف العلمتكمن أهم�ة نموذج همبل في تقاطع هدفي التفسیروالت **

  .الثالث وهو الوصف      

 .نموذج االستدالل العقلى   -1:و�میز همبل بین نموذجین فى التفسیر هما **  

  .االستدالل االستقرائى االحتمالى  - 2                                                 

  ولكي یتم تفسیر حدث ما تتم ص�اغته �اعت�اره نتیجة لحجة ,فى صورة تنبوء محدد المعالم التفسیر المح�م یتم ف** 

 . مشتقة من المقدمات     

   ال یختلف الوصف الذ� �قدمه و ,وهذا یتطلب  وجود احد القوانین العامه التي یندرج تحتها الحدث المراد تفسیره ** 

  .�ائ�ة او اجتماع�ةهمبل لتفسیر الوقائع �اختالف الوقائع فیز    

  :عناصر اساس�ة هى  3الذ� یذ�ره همبل یتكون من  المثال** 

  حادثة حدثت مطلوب تفسیرها مثال لماذا انفجر جهار الرد�اتیر فى الس�ارة اثناء اللیل ؟   - 1

�ان  –مجموعة حوادث او ظواهر سا�قة على الظاهرة المطلوب تفسیرها وهى �ان الجهاز مملوء �الماء  - 2

تعد هى ) الخ ... انخفاض درجة الحرارة اثناء اللیل  _لم ��ن �الماء ا� سائل ضد التجمید – ح�ماً الغطاء م

 .االساس للتفسیر الجزئى 

 .القانون الفز�ائى الذ� �فسر الحادثة  وهو ان حجم الماء یزداد عندما یتجمد  - 3

  :ما التفسیر عند همبل �قوم على اساس سببى ومنطقى حیث �عتمد على مع�ار�ن ه**

  .الجمع بین النموذجین االستدالل االستن�اطى واالستقرائى  - 1

االقل لذا فالنماذج  ,ین�غى ال� تفسیر سببى ان �شتمل على مقدمة تتضمن قانون عام واحد صح�ح على -2

) عل�ة ( التفسیرات عند همبل تتصف �السبب�ة ف.التفسیر�ة ال تختلف �اختالف العلوم الطب�ع�ة او االجتماع�ة 

  .ل ظاهرة سبب أ� لك

  :)د�لود برنار /ول�م هوو�ل(نموذج -2

   حیث یر� أن  االستقرائي إلى المنهج الفرضي االستن�اطيى التجر�بعمل على تطو�ر المنهج   : ول�م هوو�ل** _أ

  .تجر�ب�االفروض تأتى أوال ول�س المالحظة ثم یتم اخت�ارها والح�م علیها                      

  : یر� أنوهو  أید هوو�ل  : �لود برنار_ ب 

قد یتولد من التخمین الحدس أوالعقل أو المالحظة االمبر�ق�ة ) الف�رة (الفرض ) :الفرض أسب� من التجر�ة(- 1

لتحق� ل ثم �أتى دور التجر�ب والمالحظة-3 .من خالل الفرض نستن�� نتائج مترت�ه عل�هثم  -2,). التجر�ب�ة(

  .مؤقتا ستن�طة من الفرض یتم التسل�م بهاالملتجر�ة متفقة مع النتائج نتائج امن صحة النتائج فإذا جاءت 

  .واذا لم تتف� نتائج التجر�ة مع النتائج المستن�طة من الفرض یتم تعدیل الفرض أو الغاؤه  _
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  .واحد ) منهج(أهم ما �میز هذا المنهج هو الجمع بین االستقراء واالستن�ا� في مر�ب *  :ملحوظة

  

  

 .ناقش ذلك. م ق�مة �بر� عند معظم الناس �حتل العل- 1

 .اعرض لنموذج �ارل همبل - 2

 .�ل و�رنارعلى اس�ق�ة الفروض على المالحظة فى المنهج الفرضى فسر ذلكو یتف� هو  - 3

 لفروض فى المنهج الفرضى االستن�اطى یتم اخت�ارها �صورة غیر م�اشرة دلل �مثال من تار�خ العلم ؟ا - 4

 عاصر �المنهج الفرضى االستن�اطى ؟لماذا �سمى المنهج العلمى الم - 5

هناك نظرة تقلید�ة للعلم تراه موضوع�ًا خالصًا �عیدًا عن التحیز والمحا�اة فى ضوء ذلك میز بین النظرة  - 6

 .التقلید�ة للعلم والمعاصرة

  :مع التعلیل امام ما �أتى)    ×(  او  )    √( ضع  - 7

  (      )                                 .              تعتبر الموضوع�ة من خصائص العلم _  

  .                   (      )�عتبر الترا�� واالتساق المنطقى من اهم خصائص المعرفة العلم�ة_  

  .                                                        (      )یتسم العلم �التنبؤ والمخاطرة_  

  .                     (      )علم ان التنبؤ ما �میز العلم عن الالعلمیر� المناطقة وفالسفة ال_  

  .                                                       (      ) الفرض له ق�مة فى حد ذاته_  

  .      (     )یجب ان یتوفر ال� تفسیر سببى مقدمة تتضمن قانون واحد صح�ح على االقل_  

 ن التكامل بین المنهج االستقرائى والمنهج االستن�اطى فر�ضة عصر�ة هل تواف� ولماذا ؟یر� ال�عض ا - 8

 .) القانون الحصر� المستغرق ( حدد اهم مالمح نموذج همبل فى التفسیر والتنبوء   - 9

 .وضح أهم المعاییر التى �قوم علیها نموذج همبل  -10

 . للمالئمة والدقة ناقشیتاسس منط� التفسیر عند همبل على اساس مع�ار�ن مختلفین  -11

 .وضح خطوات المنهج الفرضى االستن�اطى �حسب را� �لود برنار -12

 .دلل على ذلك �مثال. قابل�ة الظواهر للق�اس من اهم خصائص المعرفة العلم�ة -13

 .للفروض �عض الوظائف وضحها  -14

 .ذلكیر� فالسفة العلم ان التنبؤ هو المع�ار الحق�قى الذ� �میز العلم والالعلم دلل على  -15

 .من خصائص المعرفة العلم�ة التعم�م والتجر�د ناقش ذلك -16

  .هناك مجموعة من الشرو� التى یجب توافرها فى فروض المنهج العلمى اذ�رها -17

  .ما هو دور الفروض فى المنهج العلمى المعاصر -18

  

  

  

 الثالثوضوع أسئلة على الم
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  ):إج�ار� (أجب عما یلى : السؤال االول 

 )2016مصر ( .         ة  دلل على ذلكتؤد� الفروض وظ�فة مزدوجة فى العلوم التجر�ب� -1

هناك العدید من النماذج للتفسیر فى المنهج العلمى المعاصر فى ضوء ذلك تحدث عن نموذجى هوو�ل  - 2

 .و�لود برنارد

 )2016السودان(            .قابل�ة الظواهر للق�اس من خصائص المعرفة العلم�ة دلل على ذلك - 3

           .ًا �مثالد �التنبؤ فى العلم موضحوضح المقصو  - 4

  :مما �أتى  فق� ثالث جزئ�ات اجب عن :السؤال الثانى

 .ناقش اهم خصائص الفرض العلمى فى المنهج العلمى المعاصر -1

 .وضح اهم خطوات المنهج العلمى المعاصر -2

 .            للمعرفة العلم�ة العدید من الخصائص ناقش ثالثة منها -3

 سا مع�ار�ین مختلفین لالمالئمة والدقة ناقشسس منط� التفسیر عند همبل على اأیت - 4

   :حدد الصواب واخطأ فى ثالث ع�ارات فق� مع التعلیل : السؤال الثالث 

  )2016مصر (                  .  یر� ول�م هوو�ل و�لود برنارد ان الفرض اسب� من التجر�ب - 1

                      .    �عتبر الترا�� واالتساق المنطقى من اهم خصائص المعرفةالعلم�ة  - 2

 .یر� فالسفة العلم ان التنبؤ هو المع�ار الحق�قى الذ� �میز العلم عن الالعلم  -3

  .تعد الموضوعیىة من خصائص المعرفة العلم�ة  - 4
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       :ةــمـدــقــم                     

           ت فهل ینطب� ذلك على المنط�؟�العدید من الثورات ومن اهمها ثورة تكنولوج�ا االتصاال �21موج القرن ** 

  :مفهوم السبرنط�قا: أوالً                   

هو  "نور�ورت فینر"و�عتبر , هى علم جدید جاء �ثمرة لتضافر العدید من العلوم منها الفسیولوج�ا والر�اض�ات**

  .المؤسس الحق�قى اهذا العلم وهو �قوم على اساس الثورة التقن�ة

تحلیل الطرق التى تعمل بها الطب�عة والكائنات الح�ة المختلفة من أجل االستفادة من هذه هى دراسة و ف**

  .الت ذات�ة الحر�ة ا� االوتومات���ةالطرق فى تطب�قاتها على اآل

   :تعر�ف النظام السبیرنط�قى 

  .هو مجموع العناصر المتفاعلة التى تقوم على ت�ادل المادة او الطاقة او المعلومات 

   علم شمولى یهتم بدراسة عمل�ات االتصال أو تلقى المعلومات وتخز�نها ومعالجتها وت�ادلها سبیرنط�قا الو **

  .عمل�ات التح�م أ� استخدام المعلومات فى توج�ه عمل منظومة آل�ة �انت او ح�ة و    

   التعل�م وعلم النفس وهى تتقاطع مع العدید من العلوم فهى تقوم على  اسس ر�اض�ة  وتحدید تطب�قاتها فى الطب و 

   .واالجتماع واالقتصاد والموس�قى والبیولوج�ا وغیرها  

  :مجاالت السبیرنط�قا 

  تتعدد مجاالتها ومن أهم مجاالتها 

  .صناعة وتطو�ر االنسانى اآللى المعروف �الرو�وت  - 1

 .تشت� �لمة رو�وت من �لمة تش���ة تعنى الخادم او العبد  - 2

 .ص�ح تطب�قاته تحتل م�انة �بیرة فى مختلف جوانب الح�اة أهتم فینیر بهذا الفرع حتى أ - 3

_ الحرب _ االطفاء( اص�ح الرو�وت �عمل بدال من االنسان فى مختلف المجاالت و�قوم �المهام بدقة عال�ة  - 4

 ).إلخ...المنزل_ المصانع 

  :اتسلب�ات تكنولوج�ا الرو�وت

  :انب�ة منها على الرغم من مزا�اها الهائلة إال أن لها أثارا سلب�ة ج

ترفع نس�ة ال�طالة وتحیل االشخاص للتقاعد لذا �حذر العلماء من الذ�اء االصطناعى النه �مثل  :ال�طالة  - 1

  .تهدیدا حق�ق�ا لل�شر�ة حیث انها سوف تجعل نصف س�ان االرض عاطلین فى خالل ثالث عقود 

اثار �بیرة على آ یث ان للتكنولوجي�اء والفقراء حواتساع الفجوة بین االغن : القضاء على الط�قة الوسطى - 2

 .االقتصاد 

الت قدرات ال�شر فى �ل المهام حیث تستط�ع یر� ال�عض اننا مقبلون على مرحلة سوف تتجاوز االَ  - 3

 .من االعمال دون الحاجة لل�شر% 80التكنولوج�ا أن تعمل 

  

 المنط� وتكنولوج�ا االتصال: الرا�عالموضوع 
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   :اآلل�ةة التضمنات االجتماع�ة واالخالق�ة للحوس� :ثان�ًا                         

ان التطورات المتالحقة السر�عة فى مجال الحوس�ة وعلوم المعلومات تفوق قدرة المجتمعات على التكیف مع **  

مواجهة المش�الت االجتماع�ة لما یترتب علیها من جوانب أخالق�ة وقانون�ة لذا علینا ابراز االیجاب�ات والسلب�ات 

  .تطب�قات ش��ة االنترنت والذ�اء االصطناعى واالخالق�ة الناتجة عن التوسع الهائل فى 

  :ومن هذه االیجاب�ات** 

تساعد االنسان من ممارسة اش�ال عدیدة من االتصال والتواصل بین االفراد والجماعات �سهولة متجاوز  - 1

  .حدود الزمان والم�ان 

 .إلخ..عى نمو الحوار الجماعى والتفاعل على مختلف المستو�ات من خالل مواقع التواصل االجتما - 2

 .تقلیل العزلة بین ��ار السن وذو� االحت�اجات الخاصة وتدفعهم ممارسة أدوار اجتماع�ة جدیدة  - 3

تعزز التماسك االجتماعى وتسهم فى ز�ادة الحوار بین و  تفرز انما� جدیدة من طرق التف�یر الخالق  - 4

  .الشعوب

  :الصور السلب�ة لتكنولوج�ا االتصاالت ** 

  لعزلة االجتماع�ة بین أفراد االسرة الواحدة  االنسحاب من دائرة العالقات االجتماع�ة اتسهم فى خل� نوع من  - 1

 .وتعم� الشعور �الوحدة     

  تفاقم مش�لة االدمان على استخدام االنترنت وشعور الفرد �التوتر واالنزعاج اذا توقف عن استخدامها او ابتعد  - 2

 عنها    

 .ر العدید من الجرائم المتعلقة �الحاسوب واالنترنت ظهور مش�الت قانون�ة واخالق�ة وظهو  - 3

 .تجعل الفرد �مرور الوقت �فقد القدرة على ممارسة العالقات االنسان�ة السل�مة والتعاطف مع االخر�ن - 4

ر�ن خالملك�ة الفرد�ة والتنصت على اآل انتهاك الخصوص�ة الفرد�ة والسطو علىل ظهور مش�الت مستحدثة مث - 5

 .لضارةوانتشار المواقع ا

 .لحصول على الصور والهو�ات �صورة غیر مشروعة الستغاللها فى انشطة غیر مشروعة ا - 6

  :  ـــــــــــــــبــــــــــــــــیــقـــــعــت

اذا �انت االخالق العلم�ة تتعل� �الدراسات المتعلقة �الخیر والشر وصون االخت�ارات الحرة التى  :خالصة القول 

  :وج�ه سلو�هم فإن مهمة فلسفة االخالق تكمن فى قوم بها االفراد ولت�

 .لتنب�ة على المخاطر للجوانب السلب�ة على ح�اة الفرد ورفاه�ة المجتمع ل حلیل الجوانب السلب�ة واالیجاب�ةت - 1

 .تقد�م �عض االقتراحات لتوع�ة النشىء ��ل هذه الجوانب  - 2

 .ء لتدمیر الوطن من خالل تدمیر الش�اب كید على أن هذه السلب�ات قد تكون سالحا �ستخدمه االعداأالت - 3

 الغیر  الحاق االذ�او كید على عدم انتهاك خصوص�ة االخر�ن أكید على اهم�ة الوازع الدینى واالخالقى فى التأالت - 4

 .احترام تعدد الثقافات وانها ال تعنى التفر�� فى ق�منا االصیلة ومقولة تحدید المقصود �الحر�ة  - 5

  : المنط� و الحاسوب)1(   

  : إن المنط� الحدیث الذ� جعل الكمبیوتر مم�نا قام على أساس أعمال �ل من 
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  :الذ� قادت اكتشافاته إلى  :  لیبتنز_ 1   

  .قواعد أنظمة المعلومات  أرسىالكشف عن المنط� الثنائي الذ�  - 2       .اختراع أول  �مبیوتر بدائي  - 1     

  ) :م1864-1815( جورج بول - 2

  .والذ� �ستخدم ص�غا معینة لترمیز العالقات المنطق�ة) جبر المنط�(بـ  أسس ما �سمى ** 

  .فالص�غ الرمز�ة في الجبر �م�نه وصف العالقات بین مجموعات من األش�اء لها خصائص مشتر�ة    

  :)م1923- 1834( جون فن - 3

   تشیر  لحات �ل�ةمصط��عالج المصطلحات �اعت�ارها متغیرات جبر�ة ول�س " جورج  بول"بین �یف أن منط�  **

  .إلى اش�اء موجودة �الفعل     

  ):جذور العالقة بین المنط� والحاسوب 2( 

   :آالت المنط� حیث الكبیرة فى تار�خ  الخطواتتعد محاولة ستانلى ج�فونز من **

    لمقارنة �ا. قدم ستانلي ج�فونز أول نموذج عملي آللته المنطق�ة ذات القوة الكاف�ة لحل مش�لة معقدة �سرعة ) 1(

   .لو تم حلها بدون هذه االلة     

  .تصم�م الحاسوب الذ� نستخدمه اآلنفي  االولى نواةال ت�لشالتى  �عتبرعلى رأس التصم�ماتما قدمه ج�فونز )2(

   من أكثر ما جذب انت�اه علماء  على العدید من اللغات الرمز�ة وآل�ات االستدالل تهح�از آل�ة المنط� و  عدتلذلك )  3(

  . الحاسوب ، إلى أن المنط� هو الطر�� االمثل لتحقی� أهدافهم      

   ف�ما یخص الذ�اء االصطناعي فقد لعب المنط� الرمز� دورا محور�ا ف�ه فى تحدید االسس التى قام علیها  )4( 

  .الذ�اء االصطناعى     

   جال االلكترونات حیث تم تحلیل بتطبی� نظر�ات المنط� الرمز� فى م اف�ما یخص علماء الحاسوب  أستعانو ) 5(

    والنفى او السلب )   v( والفصل ( . ) الوصل : مثل )  1937( الدوائر االلكترون�ة الى اجراءات منطق�ة  عام    

   .) 1, (  .  ئوصح�ح وخاط)  -(    

  :دور المنط� فى تطو�ر الحاسوب )3( 

  : یتكون جهاز الحاسوب من نوعین من الم�ونات هى** 

  :الم�ونات الماد�ة  –الم�ون االول -أ

 .�عتمد الحاسوب في تصم�مه الماد� على استخدام الثوابت المنطق�ة التى ��شف عنها المنط� الرمز� **

الثوابت المنطق�ة تعتبر جانب من اإلبداع المنطقي  للمنط� الرمز� ,)  7( و الفصل ( " . " )  الوصل : مثل    

الثوابت المنطق�ة أستفادة لعلماء االلكترون�ات في تصم�م الدوائر وتعتبر " ول جورج  ب"ومن أبرز مؤسسیها  

  .االلكترون�ة التى هى اساس بناء الحاسوب

  :البرمج�ات  –الم�ون الثانى - ب

الذ�اء  –تصم�م لغات البرمجة  –إدارة قواعد الب�انات "ساهم المنط� فى تطو�ر البرمج�ات  ��ل مجاالته من  **

 . �لها  مستمدة من  المنط� الرمز� "االصطناعي 

   عندما یبدأ عالم الذ�اء االصطناعي في بناء قواعد الب�انات فانه �قوم بتخز�نها وتصن�فها علي أساس : مثال  **
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 .العالقات المنطق�ة والتشا�ه بینها  

  :الذ�اء االصطناعى العالقة بین المنط� و : ثالثاً                       

جعل الحواسیب تقوم �مهام مشابهة لعمل�ات الذ�اء المعنى بالعلوم المتفرعة من علم الحاسوب وهو وهو أحد ** 

  .ال�شر� منها التعلم واالستن�ا� واتخاذ القرارات 

  :الذ�اء االصطناعى

لى یهدف الى أن �قوم الحاسب �محاكاة عمل�ات الذ�اء هو مصطلح �طل� على علم من احدث علوم الحاسب اآل**

تتم داخل العقل ال�شر� �حیث ��ون له القدرة على حل المش�الت واتخاذ القرارات �اسلوب منطقى ومرتب التى 

  .و�نفس طر�قة تف�یر العقل ال�شر� 

توصف العالقة بین المنط� والذ�اء االصطناعى �انها عالقة ثابتة وقو�ة ف: العالقة بین المنط� والذ�اء االصطناعى

  فالمنط� هو احد الر�ائز االساس�ة للذ�اء االصطناعى  .ناعى لم یهمش دور المنط� فعلى مر تار�خ الذ�اء االصط

  .فالمنط� هو االداة االنسب للتعامل مع القضا�ا المختلفة 

   و�الرغم من ث�ات هذه العالقة اال انها �انت مثارا للجدل نتیجة النقسام العلماء الى فر�قین مو�د ومعارض حول **

   :فر�قین هما إلى لذلك فقد انقسموا د� االستفادة منه جدو� المنط� وم    

 )�مثله �عض علماء النفس ( الفر�� المعارض  )�مثله �عض المناطقة(الفر�� المؤ�د 

واصحاب هذا االتجاه ینظرون للمنط� على انه قلب **

الذ�اء االصطناعى حیث �شتمل على العدید من االنساق 

ستن�ا� المنطقى الصور�ة والتى تجعل من عمل�ة اال

  . العمل�ة المحور�ة فى الذ�اء االصطناعى 

  :االراء الداعمة لهذا االتجاه  ومن** 

یر� ان حل المش�الت التى تواجه الذ�اء :  جون م�ارثى

ل�ة آاالصطناعى ��ون عن طر�� نس� منطقى �قوم على 

  .التف�یر الذ�ى 

الذ� یؤ�د على دور المنط� فى الذ�اء  :�والس�ى

عى �قوله توجد لغة واحدة فق� صالحة للتعبیر االصطنا

 . عن المعلومات هى لغة المنط� 

فر�� علم النفس الذ� یتبنى االتجاه الس��ولوجى 

  . فى فهم ودراسة الذ�اء االصطناعى 

ن مشروع الذ�اء االصطناعى أوهؤالء �عتقدون �

نهم تجنبوا صرامة أ س��ون اكثر نجاحا لو

فحص تر�یب عمل�ات المنط� واهتموا بدال منه �

  . التف�یر ال�شر� 

وهؤالء من بینهم من حاول تصم�م و�ناء حاس�ات 

تحاكى الطر�قة التى �عمل بها العقل ال�شر� 

 .�الفعل دون اللجوء الى المنط� 

  : رؤ�ة نقد�ة للفر�قین** 

لجة ظواهر عقل�ة معینة ییده للمنط� وهذا �ظهر فى عدم قدرة المنط� على معاأ�ان مغال�ا فى ت: الفر�� االول**

  . والتف�یر �الحس المشتركمثل التف�یر غیر الرتیب 

  .لم �شرح �یف �م�ن تحقی� الطر�� التى یتبناها  : الفر�� الثانى**

  الرغم من االنقسام حول دور المنط� فى الذ�اء االصطناعى أال أن العالقة بینهما ال تزال قو�ة و�ثبت ذلك�     

  : عدد للمنط� فى العدید من المجاالت الفرع�ة مثل االستخدام المت   
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  التف�یر �الحس المشترك  وحل المش�الت و�لها مستفادة  صم�م و�ناء الرو�وتتفهم ومعالجة اللغات الطب�ع�ة  - 1

 .من استخدام لغات المنط�     

   دراستها قبل تعلم  أص�ح من أهم العلوم التى یجبأنه �ثرة استخدام المنط� فى الذ�اء االصطناعى  لقد أد� - 2

  .وأنه اص�ح مألوفًا للمهندسین وعلماء الحاسوبالذ�اء االصطناعى     

  :)  نموذجاً  الذ�اء االصطناعى( دور المنط� فى بناء تكنولوج�ا االتصاالت :را�عاً                     

   ��اد یخلو ا�  نظام ذ�ى من وجود  فال .تتعدد ادوار المنط� الرمز� في الذ�اء االصطناعي بتعدد النظم الذ��ة **

  .�صمة منطق�ة تثبت دور المنط� في هذه النظم     

�ش�الن جوهر ما یؤد�ه  اعتمد علماء الذ�اء االصطناعي  أثناء تطبی� المنط� على عنصر�ن أساسیین) لقد ** 

  :المنط� فى الذ�اء االصطناعى هما

                 

  

  

  : و�تضح ذلك: الصطناعىإسهامات المنط� فى الذ�اء ا )1(

  .)مرحلة التجهیز للبرنامج الذ�ي . ( تمثیل المعرفة) أ(

  وهى التى یتم فیها )مرحلة التنفیذ .   ( تشغیل هذا البرنامج من خالل آل�ات االستدالل) ب(

  ) مرحلة البرمجة . ( واوامر االستدالل الخاصة �البرنامج الذ�ى  )الممثلة منطق�اً ( ادخال المعارف_ 

  .)لغات البرمجة .    ( �قوم البرنامج �انجاز المهمة المطلو�ة منه و�تم ذلك من خالل ل_ 

  :تقسم األدوار المنطق�ة في الذ�اء االصطناعي لثالثة ادوار رئ�س�ة وهي )2(    

  .�الرغم من وجود طرق اخر� لتحق�قها لتمثیل المعرفة �تقن�ة م�اشرة وفعالة استخدام المنط�  - 1  

  .""prolog)   برولوج( هام المنط� فى تصم�م و�ناء العدید من لغات البرمجة �المنط� اس - 2

 .ل�ات االستدالل المنطقى فى البرامج المختلفة آاعت�ار المنط� مصدر النما� التف�یر واستخدام  - 3

  )مرحلة التجهیز للبرنامج الذ�ي ( دور المنط� في تمثیل المعرفة )3(

  :الي  ظهور المنط� الرمز� اد�مع **

  .الشعور �أهم�ة وجود لغة علم�ة عامة  �وسیلة للتفاهم تستخدم فیها الرموز م�ان االلفا� )  أ 

  .الشعور �أهم�ة وجود حساب عقلي أ� التف�یر �طر�قة ر�اض�ة) ب 

و�ظهور الذ�اء االصطناعى ادرك العلماء ان تعامل االنسان مع مش�لة ما بذ�اء یرجع للحصیلة المعرف�ة ** 

  .سان ولمعرفته المال�سات المرت�طة �المش�لة لالن

  .ومن خالل هذه الحصیلة المعلومات�ة �ستخدم قدراته العقل�ة  ل�حول هذه المعلومات إلى معرفة** 

تم�نها من التعامل بذ�اء ا�ضًا  و�التالى تكون محاكاة العقل ال�شر� محتاجة إلى حصیلة ضخمة من المعرفة**

و�ما ان اللغة الطب�ع�ة �غلب علیها الل�س والغموض فقد لجأ علماء الذ�اء  ,مثل االنسان مع المش�الت

  .االصطناعى إلى ال�حث عن لغة اصطناع�ة بدیلة ووجدوا ذلك فى لغة المنط� الرمز�ة 

 آل�ات االستدالل -2 اللغة المنطق�ة الرمز�ة -1



   
 

 74

   .�ما ان التمثیل المنطقى ی�س� مهمة آلة االستدالل و�ز�د من سرعتهاوتتحول لسلسلة من العمل�ات االول�ة**

  :در ألنما� التف�یر المنط� مص)4(

    والتف�یر هو قلب الذ�اء   ,الذ�اء االصطناعي أن المنط� �اعت�اره علم دراسة التف�یر مع ظهور علماءالأدرك **

  .لذلك �عد المنط� هو النموذج المع�ار� للتف�یر ال�شر� واآللي على حد سواء      

   الن نم� التف�یر المألوف ال وذلك �یر االستن�اطي من هنا سعى علماء الذ�اء االصطناعي الى دراسه التف **   

  �ستط�ع التعامل مع �ثیر من المش�الت        

  :) لغات البرمجة ( إسهامات المنط� في تصم�م و�ناء العدید من ) 5(

_  المنط� المرن  _المنط� غیر الرتیب (تتعدد أنما� التف�یر المنطق�ة داخل الذ�اء االصطناعي ومنها **  

  :وسوف نعرض لدور نمطین منها في الذ�اء االصطناعي وهما . )�یر �الحس المشترك التف

 المنط� المرن  المنط� غیر الرتیب

  إعتاد ال�عض النظر إلى المنط�

ینتقل من على انه قاطع ورتیب ألنه 

وهو  مقدمات معینة إلى نتیجة تلزم عنها

  .المنط� الرتیب

  إال انه هناك نوع آخر من التف�یر

: التف�یر غیر الرتیب  طقى �سمى المن

نتم�ن من خالله استنتاج �عض النتائج 

عن  دون حاجة إلى امتالك معارف �املة

تتطلب برامج الذ�اء االصطناعي  ,االمر

وسائل وأسالیب للقفز الي نتائج في حالة 

  . وجود أدلة و�راهین غیر �اف�ة 

 هذا سب�ا إلبتكار نم� التف�یر �ان  لذلك

لذ� اقترحه جون م�ارثي غیر الرتیب ا

وتم استخدامه في برامج الحاسوب في 

  . 1970نها�ة عام 

وقد ساعد اختراع هذا النم� من التف�یر 

في القفز إلى النتائج بوجود اقل 

المعلومات و�التالي التغلب على مش�لة 

 .الرتا�ة 

هو نوع من المنط� متعدد الق�م ا� �حتمل اكثر من ق�متى الصدق 

الق�متان التى یتمیز بهما المنط� ثنائى الق�م وقد والكذب وهما 

�ساعد هذا النوع على القدرة على تمثیل . انشائه لو�اشفستین 

 . تمثیل المعارف �ما هى على طب�عتها و المعانى الغامضة 

دما وجد نت عالقة المنط� المرن �الذ�اء االصطناعى عأبد*

ف�ما مضى  علماء الحاسوب والذ�اء االصطناعى ان المنط� �ان

الصدق او �ذب اال ان یتعامل مع ق�متین فى الجمل المنطق�ة هما 

لم تعدا �افیتین للتعامل مع القضا�ا التى تشتمل  تینهاتین الق�م

على درجة متفاوته من الح�م مثال التشخ�ص الطبى او االطوال 

ومن هنا ظهرت الحاجة لمنط� مرن �ساعد فى واالحجام وغیرها 

  .لمتعلقة �العالم الحق�قى او الخارجىتمثیل المعرفة ا

 مثال:  

فط�قا لقانون الوس� المرفوع ) أ(إذا �ان عندنا خاص�ة معینة  

  .وال وس� بینهما)  ال أ ( أن �ل شيء إما أن ��ون  أ  أو 

إما أن ) ثقیل ( أو ) طو�ل ( تشیر إلى  ) أ(ولكن ماذا لو �انت  

  ).غیر طو�ل(أو ) طو�ال ( ��ون 

  طو�ل تماما أو طو�ل نوعا ما ( من األش�اء أ�ضا ولكن العدید

  .)أو طو�ل جدا أو ل�س طو�ال  ول�س قصیرا 

 .وه�ذا فالمنط� المرن �حاول معالجة مثل هذه القضا�ا

  )الذ�اء االصطناعي في مجال الطب ( مثال تطب�قي 

  :ة لها مثل التي �م�ن تطبی� النظم الخبیر ) السر�ر�ة ( توجد العدید من المهام االكلین��ة 
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 :إصدار تنبیهات - 1

 ).real time( في الحاالت التي تسمى حاالت الزمن الحق�قي  **

  .�م�ن لنظام خبیر أن ینبهنا إلى تغییرات في الحالة الصح�ة للمر�ض**  

  :المساعدة في التشخ�ص - 2

    لنظام الخبیر حینما تكون  حالة المر�ض معقدة أو أن الشخص الذ� �قوم �التشخ�ص غیر ذ� خبرة �م�ن ل **

  .تقد�م تشخ�صات مجد�ة اعتمادا على ب�انات المر�ض  

 :اقتراح العالج - 3

  .�م�ن للنظام الخبیر أن �ص�غ خطة عالج�ة بناء على حالة المر�ض وأدلة العالج المعتمدة ** 

  :تمییز الصور وتفسیرها - 4

  المعقدة مثل صور األوع�ة الدمو�ة إلى الصور ,   �xم�ن اآلن تفسیر الصور الطب�ة آل�ا ابتداء من أشعة **  

  .وغیرها من الفحوصات     

  :نماذج ألنظمة خبیرة في مجال الطب**

  :PEIRSنظام  - 1

 في مجاالت مثل % 95تقر�ر یوم�ا مع التشخ�ص الالزم و�دقة حوالي  �100قدم هذا النظام تفسیرات لعدد **  

  .)لكورتیزون اخت�ارات تحمل مواد مثل ا,, اخت�ارات الغدة الدرق�ة ( 

  :DXPLAINنظام  - 2

   �ستخدم هذا النظام للمساعدة في عمل�ات التشخ�ص و�ستقبل فئة من الخصائص اإلكلین���ة مثل األعراض  ** 

  .و�قدم تبر�ر لكل تشخ�ص و�قترح المز�د من الفحوصات.و��انات معمل�ة ثم ینتج قائمة من التشخ�صات    

 :PUFFنظام  - 3

 .وقد ب�ع �ش�ل تجار� لعدة مئات من المواقع  .سیر اخت�ارات وظائف الرئة �ستعمل هذا النظام لتف ** 

  مع تمن�اتى �التوفی�                           

  خالد معوض  \أ                              

  مدرس المواد الفلسف�ة �مدرسة                         

  بدرشینالثانو� بنین �ال                           

  01140993884ت                            

  

  

 .)النظام السبرنط�قى  -ط� المرن  لمنا–التف�یر غیر الرتیب  –ب التف�یر الرتی _السبرنط�قا  مفهوم (عرف - 1

 حدد التضمینات االجتماع�ة واالخالق�ة للحوس�ة االل�ة ؟ - 2

 توجد جذور للعالقة بین المنط� والحاسوب حلل ؟ - 3

 قة بین الم�ونات الماد�ة للكمبیوتر والروا�� القضو�ة ؟ناقش العال - 4

 الرا�عأسئلة على الموضوع 
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  .العالقة بین المنط� والذ�اء االصطناعى �انت مثارا للجدل فسر - 5

 ) مرحلة التجهیز للبرنامج الذ�ى ( وضح دور المنط� فى تمثیل المعرفة  - 6

 للمنط� دور فى تصم�م و�ناء العدید من لغات البرمجة دلل على صحة الع�ارة ؟ - 7

 النظر�ات الفلسف�ة التى تفسر طب�عة الر�اض�ات دلل على ذلك ؟تتعدد  - 8

 میز بین المنط� غیر الرتیب والمنط� المرن ؟ - 9

 المنط� مصدر النما� التف�یر الى ا� مد� تتف� او تختلف مع الع�ارة علل لما تقول  -10

  تزال قو�ة اكد صدق �الرغم من االنقسام حول دور المنط� فى الذ�اء االصطناعى اال ان العالقة بینهما ال  -11

  .تعدد سلب�ات استخدام الرو�وتات ناقش ثالثة منها -12      الع�ارة ؟       

  

  
  

  ):إج�ار� (أجب عما یلى : السؤال االول 

 )2016مصر (          .أعرض ثالثة من التضمینات االجتماع�ة واالخالق�ة للحوس�ة اآلل�ة -1

 .فى الذ�اء االصطناعى بتعدد النظم الذ��ة ناقش تتعدد االدوار التى یلعبها المنط� الرمز�  - 2

 )2016السودان(                                        .وضح دور المنط� فى تطو�ر الحاسوب - 3

         .دلل �مثال على اهتمام الفالسفة �موضوع الحوس�ة - 4

  :مما �أتى  فق� ثالث جزئ�ات اجب عن :السؤال الثانى

 . ابرز ثالثة منها. المعلومات والحوس�ة العدید من االیجاب�ات  للتطور السر�ع فى علوم -1

 .دلل بثالثة امثلة على دور الذ�اء االصطناعى فى مجال الطب -2

          )2016السودان(   ناقش . االصطناعي الذ�اء دراسة  فهم في الس��ولوجي االتجاه ال�عض یتبني -3

  )2016مصر (                          .    حلل دور المنط� المرن فى الذ�اء االصطناعى - 4

   :حدد الصواب واخطأ فى ثالث ع�ارات فق� مع التعلیل : السؤال الثالث 

  .                  الفرد�ة واالنعزال�ة من اهم ایجاب�ات تكنولوج�ا المعلومات - 1

  .                        توصف العالقة بین المنط� والذ�اء االصطناعى انها نسب�ة  - 2

 .للمنط� دور فى تمثیل المعرفة -3

 )2016مصر (                            .ساهم نور�رت فینر فى نشأة علوم الحاسب الجدیدة - 4

  

  اوًال الفلسفة

  :أجب عما یلى:السؤال االول إج�ار� 

 .حددثالثة منها.مرت العالقة بین االنسان والبیئة �عدة مراحل  - 1

 .من قض�ة تنظ�م النسل" ز یوناس هان"وموقف " افالطون "میز بین موقف  - 2

   الموضوع الرا�عامتحان على 

  النموذج االسترشاد� االول
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 .الفلسف�ة للعمل" أفالطون " بین موقفك النقد� من رؤ�ة  - 3

 .حلل هذه الع�ارة..الحر�ة والمسؤل�ة حدان الیوجد احدهما بدون اآلخر  - 4

  :أجب عن ثالثة فق� مما �أتى:السؤال الثانى 

 .أذ�ر مجالین من مجاالت االخالق البیوطب�ة - 1

 .تقوم علیها اال��ولوج�ا العم�قة ناقش الم�ادئ واالسس التى - 2

 .عدم وجود مواثی� ألخالق�ات المهنة یتمخض عنه مش�الت عدة برهن على ذلك - 3

  .عقب برأ�ك. االستقالل الذاتى ق�مة من اهم الق�م الفلسف�ة - 4

  :حدد الصواب والخطأ فى ثالث ع�ارات فق� مما یلى مع التعلیل: السؤال الثالث 

 .ضرورة النظر لإلنسان على انه سید االرض على" لیو�ولد" أكد الفیلسوف - 1

 .تعد أخالق الع�ادة من مجاالت االخالق البیوطب�ة - 2

 .أد� غ�اب االخالق العامة إلى ظهور االخالق المهن�ة - 3

 .تتصف الق�م الذات�ة �أنها ذات طب�عة نسب�ة - 4

  ثان�ًا المنط�

  :أجب عما یلى:السؤال االول إج�ار� 
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 ..فسر. و�ة الثقاف�ة للمجتمع الفیلسوف صاحب واجب مهنى فى الحفا� علىاله - 3
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