
أ. سعد ويسي                                                                              مواضيع الفلسفة               

 

 

نرباسمكتبة  1  

:املوضوع االول  

 تطور مفهوم الطبيعة البشرية :

خالل  عالج هذا القول منلم يتفق البيولوجيون والنفسيون واالجتماعيون في تحديد الطبيعة البشرية 

 في الطبيعة البشرية. ونظرية ماسلو ثورانديكموازنتك لنظرية 

 

 ا
 
 طويل من خ ات والغرائز وامليول املتوارثة عبراعز لطبيعة البشرية هي البنية الفوقية املبنية على الن

 
ط

ن والحيوانيين وقد تحدث عنها كل من ماسلو وثورانديك فقد أكد ثورندايك الى أن  األسالف االنساني 

 الطبيعة البشرية هي حصيلة تفاعل أمرين  :

                                                                                    األول :

ة الى االستااةة نحواملالنسانية الفطرة ا نا لة في ميل العووية االنساني 
 
ة تمّ في صورة  املؤثرات الخارجي 

 ات الفعل رد   فعل اولية غير متعلمة واالنسان عند ميالده يكون مارد حزمة من امليول و اترد  

ة ذات ثيرات املتراكمة لعمل مّيرات البيأالت :والّاني ة البيولوجي  ة ويكون ناتج تفاعل العووي  ئة الخارجي 

لية مع ة هو البيئة االستعداد االو    الخارجي 
 
ة وتوجيهها عن طريق الخبرات  تضبط ردا الفعل الغريزي 

  املكتسبة 

ا من وجهة  ذي اكد أن االنسان يملك طبيعة جوهرية تتكون من البيئة السكيولوجية  نظر ماسلو أم 
 
ال

ة  ة االنساني  رة  وتتومن الحاجات والقدرات وامليول املوازية للعووي  ويفترض ان  الطبيعة الجوهرية خي 

طور و اكثر منها شريرة  ذات قيق الحمن داخل ةنية االنسان ذاتها ةتوجه داخلي يستهدف ت سيحدث الت 

ة  واخراجها من عالم االمكان الى عالم املوجودات الفعلي 

ة ا اعاقة هذه  فالعيش وفق الطبيعة االنساني  ة ام  فسي  هو تصرف حكيم يفض ي الى السعادة والصحة الن 

فس ي. الطبيعة الجوهرية في مسعاها لتحقيق ذاتها  سيؤدي الى املرض الن 

ة  ومن هنا نستنتج ةأن كل  من ثورانديك و فسي  دوا على مفهوم الطبيعة البشرية من الناحية الن 
 
 وماسلو أك

د الغرائزية 
 
ها خيرة اكثر منها شريرةواك لة عند ماسلو ةأن 

 
ة املتمّ ة الفطرة االنساني     . ثورانديك على اهمي 
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  وع نظرية العقد السياسي عند هوبزموض

ة العقد السياس ي عند هوبز وبين رأيك.   عالج هذا القول من خالل دراستك لنظري 

لكبح ما يصدر عن  البشر ااداة و  هو الخروج من الحالة الطبيعية الى الحالة االجتماعيةالعقد   

 الطبيعية الحالة فيوعدوان تسودان  من فوض ى وشر

 :ةوضع نظرية العقد السياس ي وقد قال وقد قام هوبز

قوقه حالةد  من وجود ماتمع يتمتع فيه كل  فرد ة قائمة ةين البشر إلنه اعالصر  يمكن اةقاء حالة  انه ال    

نفسه لذلك توجب قيام عقد قائم على تنازل كل  فرد عن حقوقه  ضمن حدود يرسمها هذا املجتمع 

ة لصالح املجتمع بهدف ايااد ال سالم والنظام واالمن وهذا التعاقد يستلزم وجوب الصدق الخاص 

 غيرك ةك ان يصنع تريد  صنع بغيرك ماالت الواالمانة والعرفان ةالجميل وبالجملة التزام قاعدة 

عايا عن حقوقهم لصةين الجماعة والحاكم لقيام السلطة املطلقة فيتنازل  يتم التعاقد ماومن ثم  الح الر 

الم وعلى هذا االساس فان الحاكم ياوز سلطة مطلقة يستطيع  الحاكم الذي سيكفل له م االمن والس 

ة كما يريد ول عي  صرف في شؤون الر  كن ةما يكفل لهم امنهم واستقرارهم وسالمتهم سواء كان ةوساطتها الت 

 :الخارجي  وعلى املستوى الداخلي 

للخروج عن القانون فال يسمح ياب على الحاكم ان يقمع كل محاولة :  فعلى املستوى الداخلي    

نتهاكات اة على االطالق الن سماحه لهم ةذلك سيؤدي  الى ارتكابهم نافعالهم الشائ ةللمارمين ةممارس

 حاكم الاقدت عليه الرعية مع عتور ةالعقد نفسه الذي ت

ا على الصعيد الخ تلحق بهم ياب على الحاكم ان يحمي رعيته من اي  غزو خارجي سيار حربا :  رجي اام 

ة  العذاب والويالت ولكن ال عي  ة ممارسته للحكم اذا كانت ةياوز للر  املقاةل ان تسأل الحاكم عن كيفي 

صور  خذ ثالثأكم يتحافظ على التزامها وواجباتها وقد تحدث هوبز عن ثالث اشكال للحكم فقال ان الح

ة والديمقراطية وعلى الرغم من انه يس ة واالرستقراطي  اند اي شكل من اشكال الحكم الى انه وهي امللكي 

نه الوسيلة االفول لتحقيق السالم واالمان واللذين ول اشكال الحكم إل يرى ان الحكم امللكي هو اف

نها تصدر عن ارادة ورغبة واحدة ورسوخ إليشكالن اساس العقد االجتماعي وتكون قرارات امللك اكثر قوة 

 لى استمرار الحروب والنزاعات وليست عن ارادات مختلفة ومتباينة تؤدي ا
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ا سبق نستنتج ان نظرة هوبز التشاؤمية لإلو  نسان اوقعته في اعطاء الحكم املطلق وان نظرته هذه مم 

غا اجتماعيا ةالوقت الذي كان فيه  راع املوجنذاك حتى يتخلص من حالة آهوبز كانت مسو  ين دة ةو الص 

 البشر. 
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  روسو:موضوع الرتبية عند 

))كل ش يء حسن وهو خارج من أيدي خالق  ،)) ايميل (( بعبارة مشهورة إذ يقول : و في كتاةه  يقول روس

 عالج هذا القول من خالل دراستك.  يدي االنسان ((أاألشياء وكل ش يء يومحل ةين 

النسان اهي ضرورية للجماعة وأن الترةية ضرورية لكي يواجه بها  ان الترةية عملية ضرورية للفرد كما

كد الكّير من الفالسفة على اهمية الترةية فكان منهم روسو أمن تنافس وقد يحدث  ومامتطلبات الحياة 

 : وهيفقد قيد عملية الترةية من خالل بعض املبادئ املهمة 

 

ابعاد  بحريته في جسده وحركاته والعاةه وهنا ياعليه ان يحافظ على وياب ان االنسان حر  أوال:

اده عن وابع وكذلك ابعاده عن املجتمع ملا فيه من ظلم وقسوة،الطفل عن االسرة ملا فيها من حنان زائد  

ا السن ال يستطيع التمييز في هذ ه نتقيد تفكيره الحر وعن الدين قبل سن السادسة عشر أل  نها الكتب إل

  .يقوم ةتقليد اهله وماتمعه وهو 

 

انه ة لدى الطفل عامل الطفل كطفل وليس كرجل وهنا ياب على املربي ان يقوم بغرس الشعور  :ثانيا

شر وبعقله ع الّانيةالّالّة حتى  والتدرج معه حسب سنه فيهتم ةاسده حتى الّانية وبحواسه منطفل 

وتفكيره العقلي من السابعة عشر حتى التاسعة عشر  تهعشر حتى السادسة عشر وبحساسي الّانيةمن 

 وبشعوره االخالقي حتى سن العشرين 

تحدث روسو عن جعل االولوية للومير على العلم وهنا يؤكد على ضرورة اعمال الطبيعة الخيرة  :ثالّا 

وضع ةعند الطفل قبل ملكاته العقلية وذلك ةالعمل وليس ةالنظر كغرس الفويلة ةالقدوة الحسنة ال 

 النظريات 

عن التدريب على التفكير العقلي وذلك ةالتدرج في تربية الطفل العقلية ففي البداية يتلقى  تحدث :رابعا

وصوال الى ما يخص البحث في االنسان  ةثم الحرف ثم الصناعة ثم التاار علمه من الطبيعة حوله 

 تاريخ.لكالسياسة وا

عن  وابعاد الطفللها إطالق العنان و ، ة عند روسو تقوم على مسايرة الطبيعة يان الترة :  رى أ استنتج و

 لكي تنمو استعداداته الخيرة املناسبة للعملية الترةوية.، واالسرية  االجتماعية طاتكل الوغو 
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  )  موضوع   هوبز  وروسو ( :
 مة الحاكمة . اهتم فالسفة العقد االجتماعي ةوضع مبادئ  نظرية يشرحون  ةوساطتها األنظ

 ناقش  هذا القول ، وذلك ةاملوازنة ةين العقد االجتماعي وأثر امللكية عند كل من هوبز وروسو 

 وبين رأيك في ذلك ؟

الخروج من الحالة الطبيعية إلى الحالة االجتماعية أداة الكبح ما يصدر عن البشر  العقد االجتماعي  هو

 من فوض ى وشر وعدوان تسود في الحالة الطبيعية املعينة ينتقل اإلنسان إلى الحالة االجتماعية 

 وقد اهتم الفالسفة ةوضع مبادئ نظرية  يشرحون ةوساطتها األنظمة  الحاكمة ومن الفالسفة  :

فقد قام  ةوضع نظرية العقد السياس ي ، وال يمكن  إةقاء  حالة الصراع قائمة ةين البشر ، ألنه هوبز   أوال :

الةد  من إيااد ماتمع يتمتع فيه كل فرد  ةحقوقه ضمن حدود يرسمها هذا املجتمع لتحقيق )السالم  

يستلزم وجوب الصدق واألمان ( وياب أن يتنازل كل  أفراد املجتمع عن حقوقهم  لصالح الجميع  أن 

 واألمانة والعرفان ةالجميل ، وتنص القاعدة  ) ال تصنع بغيرك ما ال تريد أن يصنع غيرك ةك (. 

 ويتم في تالية التعاقد ةين الرعية والحاكم لقيادة السيادة أو السلطة املطلقة 

الحاكم الذي سيكفل لهم األمن والسالم  ، سواء على املستوى  فيتنازل الرعايا عن كل حقوقهم  إلرادة

 الداخلي  أم على املستوى الخارجي  : 

داخليا : ياب على الحاكم أن يقمع كل محاولة للخروج على القانون  ، فال يسمح   للمارمين ةممارسة 

 نفسه أفعالهم الشائنة  ألن سماحه ةذلك يؤدي إلبى ارتكابهم انتهاكات تور ةالعقد 

أما خارجيا : فياب على الحاكم أن يحمي رعيته من أن غزو خارجي  سيار حربا تلحق بهم الويالت  و 

 العذاةات .

 وباملقاةل الياوز  للرعية أن تسأل الحاكم كيفية ممارسته  طريقة الحكم 

وضع نظرية العقد االجتماعي  ، فقد انطلق روسو في نظريته لتفسير أساس الحق الوضعي روسو : ثانيا : 

من فكرة امللكية املرتبطة ةاألرض فإن انتقال اإلنسان من الحالة الطبيعية إلى الحالة  االجتماعية ، كان 

 مرتبطا ةالعمل في الزراعة وتقسيم األرض  ، 
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ن األفراد وذلك ةحكم سيطرة القوة والرغبة الجامحة لدى الجميع التفاوت  ةي من مما أدى إلى إيااد نوع

إلى حالة من الصراع والتنازع وفقدان االستقرار  ، لم تكن سائدة في الحالة الطبيعية  للتملك ، مما أدى

 مما أجبرهم على البحث عن حل ، كان هذا الحل هو إقامة تعاهد 

األفراد ملوجب هذا العقد عن جميع حقوقهم  ، ةما فيها حريتهم   إلعادة حالة املساواة األولى  ، ويتنازل كل 

لصالح املجتمع  وبذلك  يمنحون أنفسهم لإلرادة العامة ، وبمقتض ى هذا العقد ال يخسر اإلنسان شيئا 

وإنما يكسب أكثر ، وذلك ةإطاعته املجتمع  الذي تنازل هو االخر عن كل حقوقه   ، وبذلك يخوع الجميع 

ن . ومن هنا مخووع الفرد للقانو ))ألن من يهب نفسه للجميع ، فإنه ال يهب نفسه ألحد (( يع  لطاعة الجم

 إنما هو طاعته لنفسه  ،ألنه يخوع لقوانين سطرها ةنفسه ولنفسه ةصفته عووا في املجتمع .
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 حتمية التاريخ عند اةن خلدون :

 تتحكم في التاريخ عالج هذا املوضوع ثم ةين رأيك ؟  يرى اةن خلدون أن هناك ثالثة  قوانين

 

 هو العلم الخاص للجهود اإلنسانية، التي قام  بها اإلنسان في املاض ي التاريخ : 

أو ةصورة أدق هو محاولة تستهدف اإلجاةة عن األسئلة التي تتعلق ةاهود البشرية في املاض ي وهنا قد 

 التاريخ وهي :  وضع اةن خلدون ثالثة قوانين تتحكم  في

وهي أحد قوانين الحتمية التاريخية  أو الجبرية التاريخية  ، والجبرية هي قانون العلية )) السببية (( أوال : 

االعتقاد ةأن كل ش يء يحدث له علة  أو علل وال يمكن أن يحدث في صورة مختلفة  إال إذا طرأ اختالف في 

 العلة أو العلل 

اةن خلدون ةوجود عالقة علية ةين الوقائع والظواهر ومعروف أن قانون  وهذا يدل ةوضوح على اعتقاد

 العلية كان مأخوذا ةه في العلوم الطبيعية 

 وتكمن ةراعة اةن خلدون في تطبيقه على التاريخ ةطريقة واضحة 

إن املجتمعات تتشاةه مع بعوها البعض ةوجود العقل للجنس البشري  ، وهنا قانون التشاةه ، ثانيا : 

ه  ولحيته  وسائر أحواله وعوائده ((  النص يقول )) إن املغلوب مولع أةدا  ةاألقتداء ةالغالب بشعره  وزي 

ومن هنا الناس تقلد أصحاب السلطة  ، وإن أصحاب  السلطة هم يقلدون أصحاب الدولة الساةقة ، وإن 

التقليد : قانون عام يدفع  املغلوبين أصحاب الدولة التي زالت يقلدون أصحاب الدولة الجديدة ، وهنا

حركة التطور نحو  األمام ألن التقليد يكون   تقليدا لألفول وهنا املقلد يويف إلى ما يأخذه ما عنده 

 فيخلق ةذلك شيئا جديدا .

وقال فيه أن ليست كل املجتمعات متماثلة مع بعوها البعض ةصفة مطلقة  إذ وأخيرا : قانون التباين : 

 أن يالحظها املؤرخ .  أن ةينهما فروق ياب

 استنتج وأرى : أن مفهوم التاريخ عند اةن خلدون هو توثيق األحداث والوقائع 

 وسير امللوك واألةطال وتكمن ةراعة اةن خلدون في تطبيق هذا القانون على مر  العصور 
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 التفكري وطرائق تكّون الرموز واملفاهيم :
 كعالج هذا املوضوع مبينا راي االهتمام ةتنمية قدرات التفكير ومهاراتهاالترةية الحديّة تعتمد على 

ر مركبة تتومن استخدام معظم مهارات التفكير االةداعي والتفكر الناقد وفق خطوات يتفكالعملية إن  

وضع مقلق  منطقية متعاقبة ومنهجية محددة بهدف التوصل الى افول الحلول للخروج من مأزق أو

 ةاتااه هدف مطلوب او مرغوب فيه 

 :تفكير مستوى أساس ي وتفكير من مستوى أعلى  وللتفكير مستويات  

تتومن و  ياب على الفرد ان يتعلمها قبل االنتقال الى املستوى االعلى : ساسيةمهارات التفكير األ  :اوال

ذي يتمّل في ال االستدعاء تيأيالتي تتمّل ةفاعليه الحواس وقدرتها على جمع املعلومات ومن ثم املالحظة 

رد على الذي يعني قدرة الفالترميز قدرة الفرد على استرجاع املعلومات املخزنة في الذاكرة طويلة املدى ثم 

ة الفرد ويتمّل في قدر وضع االهداف تخزين املعلومات في الذاكرة طويلة املدى وفق رموز ثم االنتقال الى 

 افه العامة والخاصة سواء كانت على املستوى القريب أو البعيد،على تحديد اهد

ويعني نيف التصئلة واثارة التساؤالت ثم الذي يتمّل في قدرة الفرد على طرح االسالتساؤل وهنا يأتي دور 

تي تتمّل في والقارنة املئصها ةاالنتقال الى صاقدرة الفرد على وضع االشياء في ماموعات مختلفة تبعا لخ

خراج الفرد على است الذي يتمّل في قدرةص لخيالتثم  شبه  واالختالف ةين املّيرات ، تحديد اوجه ال

الذي يتمّل في قدرة الفرد على النظر خارج االستنتاج  تيأياالفكار الرئيسة من النص او املوضوع ثم 

الفرد على ةناء توقعات  الذي يعني قدرة التنبؤ د الّغرات فيها ثم سبهدف  ةاملعلومات املعطا حدود

ياغة الذي يعني قدرة الفرد على صرض فالية استنادا الى معرفته وخبراته الساةقة وايوا هناك لمستقب

ّل في قدرة تميالذي التطبيق اية مشكلة بهدف اختبارها وحلها واخيرا  الفرضيات املناسبة عندما تواجهه

 الفرد على تطبيق املعرفة الساةقة في املواقف الجديدة 

 

ر يتومن توليدا وهو تفكياري ةتكةالتفكير اال والتي تتمّل  : االنتقال الى مستويات التفكير االعلى ثانيا

، كالت والحساسية للمش، واملرونة  ،والطالقة ،صالة بهدف التوصل الى نواتج تتميز ةاأل  فكاروتعدال لأل 

 ةحدود املناطق او ما هو ةديهيويعتمد على الخبرة املعرفية الساةقة للفرد وعلى قدرته بعدم التقيد 

 ومتوقع من قبل الناس 

ن النظر اليه من ه ويمكفي وهو تفكير تأملي يركز على اتخاذ القرار في ما يفكرالتفكير الناقد ثم ننتقل الى 

ل املنطقي وتانب االخطاء الشائعة في الحكم وهو اسلوب الام قواعد االستدحيث كونه عملية استخد
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رة والشواهد املتواف دلةلأل بعد نفي الشك عنها عن طريق دراسة وافية يهدف الى التوصل الى الحقيقة 

 :وتمحيصها ثم ننتقل الى 

لها والتعامل يسهل استعمالرة على تحليل املّيرات الى اجزاء منفصلة دالذي يتناول القالتفكير التحليلي 

 :دور تي أيمعها والتفكر فيها بشكل مستقل ثم 

مّير جديد  نتاجال والذي يتمّل في القدرة على وضع املّيرات املنفصلة مع بعوها بعوا التفكير التركيبي 

ذاتيا لعملية  الذي يتومن تنظيماني ةاملفاهيم غهو التفكير الالرتبة التفكير عالي قاةل للتفكير واخيرا 

التفكير ويسعى الى االستكشاف والتساؤل في اثناء البحث و الدراسة او التعامل مع مواقف الحياة 

 املختلفة .

واعد منهجا واصوال وق اولذلك وضعت له ،ن فلسفة الترةية تؤكد على اهمية التفكيرأة :استنتج وارى 

 والتي تساعد على التقدم االنساني ةكل، رفي السريع عاالنفاار املعلى االنسان تغلب يحتى ،  مهارات و 

 جوانب الحياة االجتماعية التقنية واالقتصادية .

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



أ. سعد ويسي                                                                              مواضيع الفلسفة               

 

 

نرباسمكتبة  10  

 :  اللغة بني الفكر و االبداع
ورة التعامل مع االخرين عالج هذا املوضوع من خالل ضر اللغة قديمة قدم الوعي تنشا من الحاجة و 

 نا رأيك الشخص ي .بيم دراستك وظائف اللغة  والتواصل 

بها يتواصل أفراد ماتمع معين ويعبرون بها عن أغراضهم  املعاني ان اللغة هي نظام معين من الرموز ذات

 فهي الوسيلة االجتماعية االكثر اهمية ةالنسبة الى الفرد وحاجاتهم 

 منها وللغة ثالثة وظائف : 

يعتبر عملية تبادل املعارف واالفكار واآلراء واملشاعر من خالل اللغة اللفظية أو غير اللفظية لتواصل ا

لومات نادا الى املتوافر من املعتف التواصل استقبال الرسائل ونقلها واشتقاق نتائج جديدة اسئومن وظا

االخرين وتوجيههم والتعليق على االحداث الخارجية كما تمكننا من كما لها دور في تأثير في االشخاص 

مهم في نقل علوم ماتمع ما وافكاره ومعتقداته  هات نظرهم كما ان للتواصل دور جو  االخرين و معرفة اراء

غة االجتماعية اك وظائف نوحواراته الى ماتمع اخر وه
 
تتعلق في ماال التواصل فهي تاعل للمعارف لل

بشرية قيما اجتماعية بسبب استخدام املجتمع اللغة للداللة على معارفه وافكاره وهو كذلك والفكر ال

يف سلوكه ةما تكتيحتفظ ةالتراث الّقافي والتقاليد االجتماعية جيل بعد جيل كما انها تساعد الفرد على 

 دوات التفكير.أيتناسب مع تقاليد املجتمع وهي تزود الفرد ة

 

شارك يها اساسا وسيلة اجتماعية واللغة طريقة للتفاهم فهي التي نة اداة منطقية لكفاللغالتعبير ثم ومن 

ي التعبير تتالى ففة اللغة يان وظ\داروين وسبنسر \فيها الفرد غيره وافكار ومشاعره ويرى كل من العلماء 

رين الى االخمن دون اللغة ال يمكن توضيحها او نقلها فعن املشاعر واالحاسيس والعواطف واالنفعاالت 

ر بها ه يقول عن حالة وجدانية يمنترجمة االنفعاالت التي تختلج في صدره كارء مباشرة فاللغة تتيح للم

ثرنا فحسب وانما هي وسيلة للتعبير عن خوالج انفسنا أانها رائعة فاللغة ليست الوسيلة الوحيدة لنقل م

رف لتبسم وذالذي يعتصرنا من خالل ا مّل الغبطة التي تغمر قلوبنا والغوب الذي ينتاةنا والحزن 

 الدموع ومن خالل اللجوء الى االيماءات الى ان هذه االشارات ليست اال ترجمة للغة التي نستخدمها 

 

 
 
اللغة والتفكير من خالل التساؤل عن اثر تركيب ةين اذ درس العلماء موضوع العالقة التفكير  واخيرا

للغة ناتاة عن التفكير ةينما اشار بعوهم االخر الى ان التفكير ناتج اللغة في املعرفة اذا  اكد بعوهم ان ا

 :عن اللغة هنا نصل الى وجهات نظر ثالث 
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فالتفكير حديث داخلي من دون االصوات وقد تكون اللغة خارجية : والفكر ش يء واحد اللغة  االولى

ان اللغة والتفكير يرتبطان ةالعمليات االساسية نفسها اذ ان  كالكلمات او داخلية كالتفكير ويرى واطسن

 تاريد والتصور مهمة في استخدام اللغة والتفكير .القدرة على ال

 : الّانيةةينما تشير وجهة النظر 

فل سبق اللغة يدل على ذلك ان تفكير الطييؤكد جان ةياجيه ان التفكر  وهناالى ان التفكير يسبق اللغة 

قد اكد يوجد لغة من دون تفكير و  وساطة تفاعله مع البيئة ثم يتبعه االرتقاء اللغوي وبذلك الينمو اوال ة

هذا االتااه تشومسكي اذ اشارة الى ان الكلمات التي يصدرها الطفل ليست متكررة او معادة ةل هي دليل 

 الكفاية اللغوية. قبل ظهور قبل اللغة الن الطفل يولد وهو مزود ةبنى معرفية  على وجود املعرفة

 :الّالّةاما عن وجهة النظر 

اللغة ونمو التفكير اذ ان  وهي اشارت الى ان التفكير اساس عملية اللغة وهناك ارتباط قوي ةين نمو 

يقوم الفرد  في عملية التفكير لكن قد الكلمات تشكل املادة الخام التي يستخدمها الفرد املعاني التي تمّلها

 . صاحبة هذا التفكير اية اكلماتون مد ةالتفكير بش يء ما

عند االنسان ألنها تساعده في تلقي املعلومات واألفكار  ةمهمو  يةاللغة اساسوظائف ان  : رى أ استنتج و

                                  . ومعرفة آراء ومشاعر اآلخرين ومهمة ايوا في نقل األفكار والعلوم من ماتمع الى آخر 
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 : طبيعة املعرفة مصادرها
هذا  لوك اثر العقل واكد اثر التاربة ناقش اعتمد افالطون على العقل مصدرا للمعرفة ةينما انكر

 .املوضوع وبين رايك 

ء في حصول الش يالى جوهر األشياء وهي ايوا  ةوساطته النفاذالفعل العقلي الذي يتم  يرفة هعاملان    

آراء االتااهات حول مصادر املعرفة العقل ام التاربة فمنهم من اعتمدوا على الذهن. ولقد تنوعت 

 ومنهم من أكدوا على التاربة في تحصيل أي معرفة كما نرى :العقل ، 

فهو االداة الرئيسية للمعرفة عند انصار االتااهات واملذاهب الفلسفية العقلية الذين يرون العقل:  :اوال 

وتقوم املعرفة الحقيقية ان في العقل مبادئ عقلية وحقائق كلية وان هذه الحقائق نماذج عامة وماردة 

اةقة ما : ))مط لفلسفةعندما يتطاةق ما في الذهن من مقوالت مع ما في الواقع من أشياء أو كما يقال ةلغة ا

لى ذهب افالطون ا يكارت من اهم انصار هذا االتااه فقديعد افالطون من ودفي االذهان ملا في االعيان(( و 

نما من املّل واالفكار املفارقة  للعالم الحس ي وان العقل واس وإحن املعرفة الحقيقية ال تستمد من الأ

راكا عقليا اما عن ديكارت فقد اكد ان الحقائق موجودة في ئق عبر ادراك هذه املّل اديصل الى هذه الحقا

العقل بشكل فطري وانها تنمو وتتطور مع نمو االنسان وتطور تفكيره لذلك فان االنسان عندما يكشف 

كن ينتبه تلك التي لم ييتعلم شيئا جديدا ةل يكتشف الحقائق املوجودة في عقله  حقائق االشياء فانه ال

 لها من قبل.

بها الى ان املعارف ليست فطرية ةل يكتسبية ياذ يذهب انصار االتااهات الوضعية والتار  :ةبالتار  وثانيا:

 الشياء املوجودة في العالم التاريبي ويعدلاالنسان عند طريق التاربة التي تقوم على االتصال الحس ي 

 جود اي معرفة فطرية ساةقةار و هو احد اهم مؤسس ي التاربية قام ةإنكاليزي جون لوك نالفيلسوف اال 

نشأ فاميع االفكار االولية ت ناتبطفي العقل وذهب الى ان مصدر املعرفة يعود الى االحساس ومن ثم االس

ل مّ ، افكار صادرة على عن حاسة واحدة االولى : هي ، واعاربعة أن ىوتتوزع هذه االفكار عل . من الحواس

افكار  والّالّةاالمتداد والكمية والحركة  ،عن حاستين او اكثروهو افكار صادرة  والّانيةاللون والصوت 

فهو افكار صادرة عن االحساس  ورابعاواالنفعال مّل االدراك والتفكير  ، صادرة عن االستبطان

 معا مّل الوجود والحرية. ، واالستبطان

ن أةرائه في مصدر املعرفة فمنهم من قال آالثبات صحة  هوبراهين تهدلأان كل اتااه قدم  : رى أاستنتج و 

،ولكن يمكن القول ةأنه ال توجد معرفة نستغني بها  التاربة أنالوحيد ومنهم من قال ة املصدر العقل هو

   .عن العقل والتاربة معا  
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 نشأة املعرفة وأشكاهلاموضوع :
يختلف تصنيف العلوم تبعا الختالف موضوعاتها ومناهجها ناقش هذا ع من خالل دراستك للمعرفة 

 العقلية واملعرفة العلمية وبين رايك . 

ان املعرفة هي الفعل العقلي الذي يتم ةوساطته النفاد الى جوهر األشياء وهي أيوا حصول الش يء في 

 الذهن . 

 ، يقوم ةتصنيف املعرفة على ثالث اشكال وهي املعرفة العقلية واملعرفة العلمية   

 سيمكن ادراكها عبر الحوا التي تشمل  موضوعات وافكار ومفاهيم ماردة التي ال :ةاملعرفة العقلية أوال

 لملي معتمدا على الحدس واالستدالأةل ةوساطة العقل نفسه اذ يستخدم فيها العقل املنهج الت

 .واالستنتاج 

رهان تعتمد على الب ن صحة نتائاها الأل  ةوتعد الفلسفة والرياضيات من اشهر مااالت املعرفة العقلي

وانما على املقدمات التي يوعها الفيلسوف وعالم الرياضيات وعلى صحة النتائج املشتقة من  يبيالتار 

 هذه املقدمات .

سة واملشخصة في الواقع وهي حسو املفتشمل على دراسة املوضوعات املادية : املعرفة العلمية وثانيا:

عتمد سبب يؤدي الى حدوثه وت ةاحد قوانين العقل الذي ينص على انه لكل حادث، تطبيق لقانون السببية 

 وانينرا البرهان واكتشاف القيواخ ، ثم التاريب ، ثم الفرضية، على املنهج العلمي الذي يبدأ ةاملالحظة 

لسفية الى مل لذلك ةقيت ملحقة ةاملعرفة الفأتها كانت نظرية تعتمد على التأفاملعرفة العلمية في ةداية نش

ثم  برنيكوس وغاليليوكو ا من الفلك على يد ءت املعارف العلمية تستقل تباعا عن الفلسفة ةدأان ةد

 ية الطبيعية والعلوم االنسانالعلوم : العلمية الى قسمين تصنف املعرفة  ومن ثمالفيزياء على نيوتن 

تدرس تدرس حركة املادة وشكلها وتركيبها و فيتعلق بها  املادية وما ةموضوعها الطبيع:  فالعلوم الطبيعية 

 ،تاريبي نهج الاملوتعتمد على منهج االستقراء ويطبق فيها ، املادة الحية في االنسان والحيوان والنبات 

ص هدفها في فهم الحوادث الطبيعية والتنبؤ بها ومحاولة تلخويعية و تتصف نتائاها ةالدقة واملوضو 

 توجيهها والسيطرة عليها ما امكن .

علم الفلك  ضافة الىفيزياء والكيمياء واالحياء ، ةاإل ثالثة مااالت رئيسية : وهي ال وتوم العلوم الطبيعية

ى نشوء اختصاصات جديدة والفواء والذي يدرس حركة املادة خارج األرض ، و التقدم العلمي أدى ال
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فأصبحت الفيزياء مااال واسعا ويوم امليكانيك والديناميك وانقسمت الكيمياء الى عامة وعووية ، 

 واالحياء يدرس النبات ، ويدرس الحيوان ، واستقلت عنها علوم األرض والجغرافية

سواء أكان فردا أم جماعة أم  وتدرس كل  ما يتعلق بشؤون االنسان وسلوكه ،العلوم االنسانية ومن ثم 

، وكان علوم النفس أول العلوم التي استقلت عن الفلسفة ، ثم علم االجتماع ، ثم تطورت هذه ماتمعا 

العلوم وأصبحت أكثر تخصصا ، كعلم النفس الترةوي وعلم النفس املقارن وفي القرن العشرين فنشأت 

ظواهر االنسانية ، اال أنها تواجه صعوبات كّيرة علوم جديدة تعتمد على تطبيق املنهج العلمي على ال

 .  أحيان أخرى في  تتعلق ةتطبيق هذا املنهج ، ألسباب أخالقية أحيانا ، وتقنية 

هج او انواع املعرفة وذلك بسبب اختالف املنالفالسفة حول متفق ةين يوجد تصنيف  نه الأرى واستنتج ةأ

     ملعرفة بشكل عام.ةين انواع ااملتبع من قبل املذاهب املوضوع 
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 العالقة بني الذات واملوضوع يف املعرفةموضوع : 
استطاع املنهج العلمي الحديث أن يوضح العالقة ةين الذات واملوضوع من دون أن يعطي أحدهما األولوية 

ن رأيك .   على اآلخر ، ناقش هذا املوضوع ، وبي 

انقسمت الفلسفة عبر تاريخنا الى اتااهين اثنين هما االتااه املّالي والتااه املادي وذلك ةناء على السؤال 

املركزي في الفلسفة وهو أيهما اسبق ةالوجود الفكر ام املادة ، والعالقة ةين الذات واملوضوع من املفاهيم 

م الذات  التي تناولتها معظم الفلسفات على مر  التاريخ بعوها اعتبر اعادة كل ش يء وبعوها اآلخر قد 

وهناك اتااه آخر وهو اعتبار املوضوع والذات ش يء واحد كما سنرى في العالقة ةين الذات واملوضوع من 

 وجهة نظر املنهج العلمي الحديث .

ي ففلم يستطع الفالسفة التاريبيون والعقالنيون أن يتوصلوا  الى االتفاق  حول عالقة الذات واملوضوع  

تركيب املعرفة ، ويعود ذلك الى تباين املنا هج التي اتبعها كال الفريقين في توضيح هذه العالقة وتحديد 

 طبيعتها. 

اعتمد العقليون على منهج تأملي ميتافيزيقي يفترض أن الذات تمتلك بشكل مسبق ملكات املعرفة وأدواتها 

 .وشروطها ونظروا الى  املوضوع على أنه مارد ظاهرة 

 الذات فقد نظروا الى املوضوع على انه جامد ومنعزل عن غيره من املوضوعات ، وأنوأما التاريبيون  

 تأثر وال يؤثر .ليست سوى مرآة ينعكس فيها هذا املوضوع ، فهي ذات أثر سلبي ي

سفة كد الفال ، اذ يؤ أما املنهج العلمي الحديث فانه يقيم العالقة ةين الذات واملوضوع بشكل مختلف 

وان  ، في اعادة انتاج موضوعاتها في تركيب املعرفة فحسب ، وانما  العلميون أن أثر الذات ال ينحصر

وجود الذات ومعرفتها ةه ، فاملوضوعات ساةقة على كل ذات ، وباقية وجود املوضوع  ال يتوقف على 

 بعدها . 

ير متبادل تنشأ نتياة تأث جدلية ، لذلك توصف العالقة ةين الذات واملوضوع في املنهج العلمي ةانها عالقة

ةينهما ، فاملوضوع هو أساس املعرفة ، وال يمكن ان تقوم من دونه ، ولكنه ليس موضوعا ثاةتا يبقى دوما 

ا تتلقى ها عندمأما الذات فإنعلى ما هو عليه ، ةل يتشكل ويتحول نتياة الفعل الذي تحدثه الذات فيه ، 

ياغته ها ترتد اليه من جديد ، فتؤثر فيه وتعيد صالتأثير ، فإن ء على هذاوضوع فيها ، وتتشكل ةناتأثير امل

وتشكيله ، ونتياة العمل والتحويل الذي تقوم ةه الذات في املوضوعات فتبقى عملية املعرفة عملية 

 يمكن تحديد نهايتها .  مستمرة متطورة ، ال
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لقول يمكن ا معرفة وعلى هذا االساس يمكن فصل الذات واملوضوع في ةناء أي مما سبق نستنتج أنه ال

 ةأن املعرفة في صيرورة دائمة وعملية مستمرة ليس لها حدود وال يمكن حصرها.
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  نشأة الفكر الفلسفي يف احلضارة العربية و اإلسالميةموضوع: 
م بها، اشرح هذه األصول، ثم  أن يكون معتزليا إال إذا  قام العتزال على خمسة أصول ال يكون الفرد 

 
سل

 ةين رأيك في مكانة العقل ضمن هذه األصول.

صل اةن عطاء  أحد تالميذ الحسن البصري ، خالف أستاذه في بعض القوايا مؤسس املعتزلة  وا

 ، ليتخذ منه مالسا جديدا مع من وافقه في الرأي .العقائدية ، وترك مالسه العلمي في املسجد 

ا ما الكريم وهذلوية له في تأويل القرأن  من الذين أكدوا على أهمية العقل وأعطوا األو  وتعتبر املعتزلة

 هي  : التي وضعوها األصول الخمسة يتالى ةوضوح في 

ته األصل األول  ينما ة : التوحيد: هو األصل الذي يقوم عليه الدين، ويعني تنزيه هللا تعالى وتأكيد وحداني 

: العدل : من صفات هللا تعالى ، وألنه يتصف ةالعدل فانه ال يعاقب وال يّيب اال ألن األصل الّاني هو

 .االنسان حر ومسؤول عن أفعاله 

: الوعد والوعيد : وعد هللا املحسنين ةالّواب ، وتوعد العصاة ةالعقاب ، وألزم نفسه األصل الّالثأما 

فو واملغفرة ، ملا فيهما من مساواة ةين املؤمن جعل املعتزلة ينكرون الع تحيق وعده ووعيده ، وهذا ما

 . اإللهي لوالفاسق ، تتنافى مع العد

ت يمكن ملرتكب الكبيرة عند املعتزلة أن يكون مؤمنا، ولكنه في الوق املنزلة ةين منزلتين: ال :واألصل الرابع  

تنفسه ليس كافرا طى ، لذلك مرتكب الكبيرة )فاسق( يقع في منزلة وس ه، ألنه يؤمن ةاهلل ويشهد ةوحداني 

 ةين االيمان والكفر.  

: األمر ةاملعروف والنهي عن املنكر: هو أصل سلوكي ، يوجب على املؤمن أن يعمل وأخيرا   األصل الخامس 

 على تحقيق الحق وازهاق الباطل ، من دون الخروج على التعاليم السمحة للدين . 

أهمية العقل تتالى ةوضوح عند املعتزلة حين أوجبوا االعتماد عليه في معرفة هللا و استنتج وأرى : أن 

الوا غأصول الدين والتشريع ، وجعلوه املصدر األساس الذي يتيح لإلنسان التمييز ةين الصواب والغلط ، 

  ةذلك كّيرا  .
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  موضوع القيمة :
 ينبغي أن يرفقها سلوك إنساني  مشخص إن معرفة القيمة ال يعني تحقيقها  ةل

 ناقش هذا املوضوع من خالل شرح العالقة ةين القيمة والفعل  وبين رأيك : 

تعر ف القيمة  من خير وحق وجمال وأنها املعيار الذي ةوساطته عد  موضوعات كالعلم وخصائص  

ذة و مطلوبة لذاتها  ، كاالنسجام وأفعال كالشهادة  أو حوادث كالنصر  أو صفات كالنزاهة  وهي م حب 

 ويوصف املوضوع  ةأنه ذا قيمة  إذا كان هدفا نسعى إلى ةلوغه  أو فعال نستحسنه  أو شيئا نرغب فيه .

القيم ةوساطة الدراسة النظرية فقط ، ةل ال ةد من تعيينها في املمارسة العملية  وال يمكن فهم  طبيعة

أيوا ، ألن القيمة عالقة تقوم ةين الذات اإلنسانية والواقع ةما فيه من موضوعات  وأحداث ، وإذا كنا 

 قادرين  على الفصل النظري ةين الشجاعة والعدالة واإلخالص كقيم ماردة 

م ةبعوها البعض في املمارسة العملية وارتباطها ةالسلوك مباشرة هو ما يتيح لنا أن فإن اتصال هذه القي

 نطلق عليها اسم القيم األخالقية

فيرتبط الحكم على القيمة الفنية ةالجهد الذي يقوم ةه الفنان وبما أما القيمة في الحقل الجمالي : 

يتومنه هذا الجهد من اةتكار واةداع  وال يمكن للقيمة أن تتحقق  إال ةوساطة عمل مشخص  لذلك  فإن 

 الفنان واملتذوق هما الطرفان الفاعالن اللذان تنتقل القيمة من أحدهما  إلى األخر  عبر العمل 

 هما : قيمة في حياتنا وتحققها يشترط جانبين متوافرين وإن وجود ال

ويتومن فاعلية العقل اإلنساني في إطالق الحكم املعياري على التصورات واألفعال الجانب الفكري : 

 . واألشياء  ، إلن وعي القيمة شرط لتحققها 

وك عملي ملعرفة النظرية بسلال تكفي  معرفة القيمة لتحققها ، فال  ةد أن ترتبط هذه االجانب السلوكي : 

 ياعلها ماسدة في الواقع املشخص 

وال تتحدد قيمة السلوك اإلنساني إذا نظر إليه ةوصفه سلوكا فرديا منعزال  ، ةل تتحدد قيمته على 

أساس أنه سلوك عوو ينتمي إلى املجتمع  ، ويدرك قيمة ما يفعله  وما ينبغي عليه فعله  فيحكم على 

 لى أفعال األخرين ، كم أنه يأخذ ةالحسبان حكم األخرين عليه عندما يختار أفعاله . أفعاله كما يحكم ع

 لذلك يوصف اإلنسان ةأنه كائن أخالقي ، ألنه يعترف ةوجود قيم  معينة من الناحية النظرية 
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 وياسدها في الواقع ضمن شروطه االجتماعية  من الناحية العملية ، أي انه ينقل هذه القيم من عاملها

 املجرد إلى عامله املشخص .

ل القيمة إلى الفعل أن يمارس اإلنسان حريته في االختيار  ، وأن يكون مسؤوال عن اختياره   ويشترط تحو 

 ،إلن السلوك القيمي ليس سلوكا تلقائيا  ، ةل ياب اقترانه ةاإلرادة والعزم على الفعل .

إذ  ي فعله ولكنه من املمكن أال  يلتزم ذلك في سلوكه ،وقد يكون اإلنسان عارفا ما ينبغي فعله ، وما ال ينبغ

ال توجد عالقة ضرورية ةين معرفة القيمة وتحققها ، لذلك ال تؤدي معرفتنا الخير تحقيقه دائما ، 

به .  ومعرفتنا الشر ال تومن  لنا تان 

أن القيمة ليست عبارة عن أرض جميلة  وإنما تشمل  أيوا سلوك اإلنسان اليومي  وأنها وأرى واستنتج : 

 ليست متصلة ةالجانب النظري فقط إنما هي على اتصال مباشر مع السلوك العملي لإلنسان . 
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  موضوع التعصب :
 التعصب  عقبة أساسية أمام التفكير العلمي  ، ناقش ذلك مبينا رأيك : 

 

جاء التفكير العلمي نتياة مراحل عديدة  من تطور التفكير اإلنساني العقالني واملنظم وهو تكّيف  لعمل 

 شاق ومستمر قام ةه العلماء من أجل اكتساب املعرفة و االستفادة منها ، 
 

 ولكن  لهذا التفكير العديد من العقبات التي تقف  أمامه ومن تلك العقبات التعصب  . 

اعتقاد اإلنسان أو اعتناقه لرأي يظن أنه يمّل الحقيقة املطلقة  من دون نقد أو اختبار  ،   التعصب هو

 فيلغي غيره من اآلراء  ، ويظن أن القائلين بها مخطئون  أو جاهلون . 

واملتعصب يقبل فكرته التي يتعصب لها على ماهي عليه  ، لذلك تتمّل  خطورة التعصب في انه يلغي 

الحر ، ويشجع على االنطواء على الذات ، واحتكار الحقيقة ونفيها عن االخرين ، وهذا ما  التفكير النقدي

 يؤدي إلى االستعالء عليهم واالعتقاد أنهم أدنى معرفة أو رتبة . 

خذ التعصب أشكاال  متعددة  ، منها التعصب الفكري والعرقي والديني والسياس ي  و أخطرها  ةال شك   ويت 

 ؛ ألنه األساس الذي تعتمد عليه األشكال األخرى من التعصب ، التعصب الفكري  -

 وألنه يعطل ملكة التفكير العقالني الحر ، فيسمح لألنواع األخرى ةالظهور . 

كبيرة أمام التفكير العلمي ،ألنه يلغي الحرية ويمنع التواصل مع األفكار األخرى  ،  ويمّل التعصب  عقبة

أيوا قد يستعمل التعصب العلم و يوجهه ليستغله في تّبيت أرائه ومعتقداته  ، كمحاولة األوروبيين 

ت تفوق اإثبات أن الغرب يتفوق على الشرق عقليا ، وذلك  ةتشريح شكل الدماغ  وبنية الجسم ، أو ةإثب

 اللغات األوروبية على اللغات األخرى  ، وإعادة الفروق التي  ةينها 

 إلى الفروق ةين القدرات العقلية لألمم والشعوب  . 

ولكي يتقدم التفكير العلمي فال ةد من إلغاء كل صور التعصب  واالنطواء  على الذات  وتكريس أثر الحوار 

امة ةين كل الناس  ، ال يحق ألحد احتكارها  أو حجبها أو التحدث وقبول األخر  ، واإليمان ةأن الحقيقة ع

 ةاسمها . 

مما سبق نستنتج : أن التعصب يعد  من أخطر العقبات التي تواجه التفكير العلمي ، ألن هذا النوع من 

 العقبات يقف أمام تطور العلوم  و تقدم الحوارات  . 
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 صب هو التعصب الفكري الذي يقف أمام الرأي الشخص ي للموضوع : فإن أخطر أنواع التع

زا ألفكاره ويساعد على ظهور التعصب الديني  كل تطور وكل معرفة  ،ةاإلضافة إلى جعل اإلنسان متحي 

 والسياس ي . 
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  موضوع  صراع  الحضارات :
 صراعها ، يرى هنتغتون أن التاريخ الذي تخطه البشرية اليوم يتحرك ةقوة صدام الحوارات و 

 ناقش هذا املوضوع مبينا رأيك : 

الحوارة هي خالصة التاارب اإلنسانية وهي املحصلة العليا للمكتسبات واإلناازات اإلنسانية في امليادين 

 كافة  . 

 يرى صموئيل هنتغتون  في كتاةه ) صراع الحوارات ( ، أن هناك تواريخ عديدة للبشرية ، 

فهناك التاريخ القديم  الذي  تحرك ةقوة  رغبات وحسد امللوك واألمراء ،  لكل منها محركه الخاص ةه ،

وتاريخ أخر ةقوة صراع األمم ، ثم تاريخ ثالث كان محركه صراع اإليديولوجيات  الذي انتهى مع نهاية 

 الحرب الباردة  ، أما التاريخ الذي تخطه البشرية اليوم فيتحرك  ةقوة  صدام الحوارات . 

 تون في كتاةه : إلى أمور عدة مهمة :ويشير هنتغ

كمفهوم الحوارة  و طبيعة  العالقة ةين القوة والّقافة في البنيان الحواري  ، كما يشير إلى تغير ميزان 

القوى ةين الحوارات  ، وإلى الصراعات التي نشأت عن عاملية الغرب  ، ومستقبل الغرب والعالم في ظل 

 هذه العاملية .

العاملية حوارات متعددة ، هي : الصينية ، الياةانية ، والهندية ، والعربية اإلسالمية  ، تعيش في ظل هذه 

والغربية  ، واإلفريقية  ، وأمريكا الالتينية  ، ويعتقد هنتغتون  أن من يحكم العالقة ةين هذه الحوارات 

يقول  كها كل حوارة هو " الصدام " ،   و  أساس  هذا الصدام هو الّقافة  أو هو الهوية التي تمتل

يات حوارية  ، هي التي  هنتغتون  : )  إن الّقافة  أو الهويات  الّقافية  ، التي هي على املستوى العام هو 

 تشكل أنماط التماسك  والتفسخ والصراع في عالم ما بعد الحرب الباردة  ( .

ما يد لن تكون إيديولوجية إنتؤكد النظرية الرئيسة لهنتغتون  أن الصراعات األساسية في العالم الجد

ستكون صراعات حوارية ، وستكون الحدود الفاصلة ةين الحوارات جبهات معركة املستقبل لها جميعا  

 . 

وتقوم نظرية هنتغتون على افتراض أن الّقافات  و الحوارات ، هي أنظمة ثاةتة تتشكل  تاريخيا  عبر 

فتراض يتومن تبسيطا غير مقبول ملفهوم الحوارة ، سلسلة من السمات األخالقية  ، وال شك أن هذا اال 

 فالّقافات والحوارات ليست أنظمة ثاةتة  ،أنما هي متغيرة  و يعتريها التبدل    
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 ويمكن  أن تختلط مع بعوها أو تنصهر في ةوتقة ثقافية واحدة . 

 ب ؛ إن تنافس البشر وتعدد ثقافتهم هو ش يء أخر مختلف تماما عن الصراع الدموي والحر 

إذ ليس  للحوارات أو الّقافات في حد  ذاتها تصرفات عدائية ضد بعوها  ، وبناء عليه فإن الحوار ةين 

البشر  ، على اختالف ماتمعاتهم وأديانهم  ووجهات نظرهم ، يسهم في تانب انتشار الصراع املعتمد على 

 نحو الحوار في املجاالت جميعها . القوة   ، لذلك ياب علينا العمل جميعا لتشجيع الحوار أي املبادرة 

ونستنتج مما سبق أن الحوارة وتاريخها هي جملة من الّمرات  والجهد الهائل واملتراكم  للمسيرة 

اإلنسانية على  مدار التاريخ مشكال جوهر العالقة ةين الحوارات  القائمة على الحوار وليس على 

 الصدام والحوار .

أنه على البشرية جمعاء  العمل  على الحوار ةين الحوارات دون أية أهداف وغايات  الرأي الشخص ي  :

 ودون هيمنة الّقافة الواحدة وياب العمل على مبدأ " أن يخترع الجميع مستقبل الجميع 

 على حد تعبير املفكر الفرنس ي 


