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: عالج موضوعا واحدا عمى الخيار

  :األولالموضوع 
ىل نحن نحس ثم ندرك أم أننا نحس و ندرك في آن واحد؟ 

  :الموضوع الثاني
" الالشعور فرض ضروري و مشروع : " القائمة األطروحةدافع عن 

. النص: الموضوع الثالث
و ال ,إذ من المالحظ أنو ليس في الناس , ثم أنو يمكن أيضا معرفة الفرق بين اإلنسان و الحيوان "    

من ىم من الغباوة و البالدة بحيث يعجزون عن ترتيب األلفاظ المختمفة بعضيا , أستثني البمياء منيم 
مع بعض و عن تأليف كالم منيا يعبرون بو عن أفكارىم ، في حين أنو ال يوجد حيوان يستطيع أن 

, و ظروف نشأتو مواتية و ىذا ال ينشأ عن نقص في أعضاء الحيوانات , يفعل ذلك ميما يكن كامال 
فإنك تجد العقعق و الببغاء يستطيعان أن ينطقا ببعض األلفاظ مثمنا و لكنك ال تجدىما قادرين مثمنا 

و ,في حين أن الناس الذين ولدوا صما بكما, أعني كالما يشيد بأنيما يعيان ما يقوالن, عمى الكالم 
قد اعتادوا أن يخترعوا من , حرموا األعضاء التي يستخدميا غيرىم لمكالم كحرمان الحيوانات أو أكثر 

 يفيميا من يجد الفرصة الكافية لتعمم لغتيم لوجوده باستمرار معيم ،و ىذا ال يدل إشاراتتمقاء أنفسيم 
ألننا نرى أن معرفة  , بل يدل عمى أنو ال عقل لو البتة، عمى أن الحيوان أقل عقال من اإلنسان فحسب
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الكالم ال تستمزم إال القميل من العقل و لما كان من المالحظ أن بين أفراد النوع الواحد من الحيوان 
كان من البعيد عن التصديق أن قردا أو , و أن بعضيا أيسر من بعض , تباينا كتبيان أفراد اإلنسان 

أو عمى األقل طفال مضطرب المخ إال إذا , ببغاء من أكمل أفراد نوعو ال يساوي في ذلك أغبى طفل 
كانت نفس الحيوان من طبيعة مغايرة كل المغايرة لطبيعة نفوسنا فيجب عمينا إذن أن ال نخمط بين 

كما تقمدىا , التي تدل عمى االنفعاالت التي يمكن لآلالت أن تقمدىا , الكالم و الحركات الطبيعية 
ن,أن الحيوانات تتكمم ,الحيوانات و ال أن نعتقد مع بعض األقدمين ألنو لو كان , كنا ال نفيم لغتيا  وا 

أن تفيم  , ذلك صحيحا لكان في استطاعتيا أيضا ـ ما دام ليا كثير من األعضاء المتشابية ألعضائنا 
."  في صدورنا كما تتفاىم و أبناء جنسياختمجما ي

" مقالة الطريقة : روني ديكارت"
 

: المطموب 
.  أكتب مقالة فمسفية تعالج فييا مضمون النص

 
 

 بالتــــوفيق
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تصحيح الموضوع االول 
I -طرح المشكمة: مقدمة: 

إن الترابط الكبير بين اإلحساس واإلدراك من حيث أنيما معا يعتبران وظيفتين تمكنان اإلنسان من 
االتصال بالعالم الخارجي والتعرف عميو، آثار إشكالية بين الفالسفة وعمماء النفس حول إمكانية الفصل 

بينيما من عدمو، وأسبقية أحدىما عمى اآلخر، أي ىل نحن نحس ثم ندرك، فيكون اإلدراك تابعا 
لمتأويل العقمي لممعطيات الحسية، أم نحن نحس وندرك في آن واحد؟  

 ىل اإلحساس عممية متقدمة عن اإلدراك زمنيا أم أنيما متالزمتان؟
 :محاولة حل المشكمة

. إمكانية الفصل بين اإلحساس واإلدراك: عرض القضية- 1
يؤكد الفالسفة العقميون وأنصار عمم النفس التقميدي عمى ضرورة الفصل بين اإلحساس واإلدراك رغم 

" ليبنتز"و " ديكارت"و " أفالطون"اختالف المبررات بين العقميين والتجريبيين، حيث أكد العقميون أمثال 
أنو من المتعذر إثبات أي صمة تواصمية بين اإلحساس واإلدراك وذلك مرده إلى االختالف " أالن"و 

الجذري بينيما، اختالف نابع من طبيعتيما وأفضمية أحدىما عن اآلخر، فاإلحساس ظاىرة مرتبطة 
بالجسم فيو حادثة فيزيولوجية ومعرفة بسيطة، أما اإلدراك فيو مرتبط بالعقل أي عممية عقمية معقدة 

إن الفصل بين اإلحساس واإلدراك كموقف عبر عنو . تتداخل فييا عوامل  كالتذكر والتخيل والذكاء
الذي ميز بين عالم المثل والمعقوالت الثابتة األزلية المطمقة وعالم الحس ذو الطبيعة " أفالطون"قديما 

نكون أمام مرتبتين من الوجود يقابميا مرتبتين من        " أفالطون"المتغيرة النسبية والفانية، فنحن مع 
المعرفة ، معرفة البدن عالم الحس ،و معرفة الروح عالم العقل، فال وجود ألي صمة بين عالم الحس 

ال يمكن أن "  عندما قال "ليبنتز"وعالم الروح، أي بين اإلحساس واإلدراك، ويوضح الفيمسوف األلماني
ال وجب أن تكون الروح مادة والروح ليست  تكون األفكار الموجودة في الروح مأخوذة من الحواس وا 

 ، فالمعرفة التي تأتي من الحواس مشوىة ما يؤكد أفضمية اإلدراك عن اإلحساس، وىذا ما نجده "مادة
فاإلدراك عنده ال يمكن أن يكون عممية حسية ، ألن " ديكارت"عند أبو الفمسفة الحديثة أيضا الفرنسي 

المعطيات الحسية خاطئة ال تحمل أي معنى، والعقل ىو الذي يفسرىا ويعطييا معناىا ودالالتيا، أي 
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إني ) "ديكارت"أن األشياء في أصميا امتدادات والعقل ىو الذي يمنحيا صفات وخصائص إذ يقول 
فالعقل يتميز بأفكار فطرية  (أدرك بمحض ما في ذىني من قوة الحكم ما كنت أحسب أني أراه بعيني

" ديكارت"قبمية مستقمة عن التجربة، لذلك فاإلدراك معرفة صحيحة ألنو نتيجة ألحكام العقل، وبيذا فإن 
يميز بين األفكار التي ىي أحوال نفسية موجودة داخل الذات واألشياء المادية التي ىي امتدادات 

عمى فاعمية الدىن في إدراك موضوعات العالم الخارجي ،لدلك " أالن"موجودة خارج الذات ، و أكد 
 فإدراك المسافات و األحجام و األشكال ال تعود إلى إحساسنا بيا و " الموضوع يعقل و ال يحس"يقول 

إنما إلى حكمنا عمييا ، فالعين مثال ال ترى من المكعب سوى ثالثة سطوح وتسعة أضالع، في حين 
أننا ندركو مكعبا بستة سطوح واثني عشر ضمعا، وكذلك الحال في إدراك المسافات، فعندما نمقي ببالون 

في األجواء ويبتعد عنا فإننا ال ندرك المسافة التي تفصمو عنا بمحض إحساساتنا، إذ ال نرى المسافة 
نما نرى أن البالون يتصاغر كمما صار أبعد منا ،و لكن أدىاننا ال تقر أن البالون أصبح أصغر ،  وا 

،    وموقف الفصل ىذا نجده أيضا (اإلدراك حكم عقمي" " بركمي"بل نحكم أنو صار أبعد، لذلك يقول 
عن الفالسفة التجريبيون الحسيون، إذ يقرون بضرورة الفصل والتمييز بين اإلحساس واإلدراك، فالعقل 

ىو مستودع  (أي العقل)عندىم ممكة تابعة لإلحساس عاجزة عن إنشاء أفكار ذاتية خاصة بل أنو 
لمخبرات والصور الحسية، ومنو فكل المدركات العقمية نتيجة انطباع صورة المحسوسات يقول الفيمسوف 

ومن فقد حاسة فقد معرفة  (العقل صفحة بيضاء تسجل عميو التجربة ما تشاء( )جون لوك"اإلنجميزي 
. ، فاإلحساس مصدر المعرفة وأىم من اإلدراك

ال شك أن االختالف بين اإلحساس واإلدراك أمر ال يمكن إنكاره ولكنو ال يستمزم الفصل كما : مناقشة
فيل بإمكان اإلنسان أثناء إدراكو لموضوع ما، أن يحدد ...ذىب إلى ذلك كل من العقميين والتجريبيين

اك؟                                                    أن ينتيي اإلحساس وأين يبدأ اإلدراك؟ وىل فعال يوجد إحساس خالص نستطيع أن نميزه عن اإلدر
 استحالة الفصل بين اإلحساس واإلدراك :نقيض القضية- 2

 يؤكد عمم النفس الحديث عمى عدم إمكانية الفصل بين اإلحساس واإلدراك إذ أكدت المدرسة
الجشطالتية  أنيما وجيين مختمفين لظاىرة نفسية واحدة، فنحن نحس وندرك في آن واحد، فيي ترى أن 

العامل األساسي في عممية اإلدراك ليس العامل العقمي بل العامل الموضوعي المتعمق ببنية 
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بقوانين االنتظام الضرورية في المجال " الجشطاليتون "الموضوعات الخارجية، تشكل ما يعتبره
الشكل، األرضية، التشابو والتقارب والبروز والوضوح واالنسجام، ىذه العوامل إذا توفرت : الخارجي مثل

في موضوع ما جعمتنا ندركو قبل غيره ألنو يمثل صورة فضمى تفرض نفسيا عمينا، فالصورة المدركة 
تتركب من عناصر جزئية انتظمت فيما بينيا وشكمت صورة كمية ويكون إدراكنا لمكل نسق من الجزء، 
فنحن ندرك صورة الشجرة قبل األغصان واألوراق، وصورة الوجو قبل العين واألنف، واألنغام الموسيقية 

ال قيمة ليا إال في تواصميا ضمن قطعة متماسكة وكمية، فنشاط الذىن تابع لشكل وبنية الموضوع 
ومحكوم بو، ألن أي تغيير في الصيغة ينتج عنو تغير ضروري في اإلدراك العقمي وعمى ىذا ربطت 

" ميولونوتي" إذ يرى لظواىريةونفس الموقف نجده عند المدرسة ا. ىذه المدرسة بين اإلحساس واإلدراك
أن موضوعات العالم الخارجي ال تدرك إال بالحواس، وال يوجد إحساس خالص، واإلدراك صورة من 

 أي تفاعل الذات المدركة  مع الموضوع القصديةصور الشعور ، والخاصية الجوىرية لمشعور ىي 
المدرك، فإدراك العالم الخارجي ليست تجربة حسية خالصة كما زعم   التجريبيون وال مجرد حكم عقمي 
كما زعم العقميين بل ىو تجربة شخصية يومية أساسيا الشعور والمعاناة وىو دائما شعور بشيء ما أي 

. موضوع ما
بالنسبة لممدرسة الجشطالتية ورغم أنيا لفتت أنظارنا إلى دور العوامل الموضوعية المتعمقة : مناقشة

ببنية الموضوع في عممية اإلدراك إال أنيا بالغت في رد عممية اإلدراك إلى خصائص الموضوعات 
الخارجية وأىممت دور الذات فكيف نفسر اختالف إدراك البشر لنفس الموضوع،  أما النظرية الظواىرية 
فإنيا ىي األخرى لم تفصل بين اإلحساس كوظيفة تكيفية واإلدراك كوظيفة عقمية وأىممت دور الدوافع 

.  الشعورية
: التركيب- 3

إن اإلدراك عممية نشيطة عميا يعيشيا اإلنسان فتمكنو من االتصال بالموضوع الخارجي أو الداخمي، 
وىو عممية مصحوبة بالوعي فتمكنو من التعرف عمى األشياء، واإلدراك يشترط لوجوده عمميات 

شعورية بسيطة ينطمق منيا وىو اإلحساس، ووجود الموضوع الخارجي الذي تتوجو الذات المدركة وىو 
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ما يعرف بالموضوع المدرك، لذلك يصعب التمييز بين اإلحساس واإلدراك بسبب التوجيات المذىبية 
 في معالجة ىذا الموضوع

  :الخاتمة
نستنتج في األخير أنو ورغم اختالف اإلحساس عن اإلدراك من حيث الطبيعة كون اإلحساس حادثة 

أولية بسيطة ، واإلدراك عممية عقمية معقدة إال أنيما وظيفتان متكاممتان ومتالزمتان و فاعمتان في ربط 
فإذا كان اإلدراك فيم ووعي بالعالم : اإلنسان بالعالم الخارجي وتمكينو من التأقمم والتكيف معو، ومنو

 . فإن ذلك ال يكون بمعزل عن اإلحساس كمعرفة أولية ضرورية ، فال يمكن الفصل بينيما
 

" الالشعور فرض ضروري و مشروع: "  دافع عن األطروحة القائمة:02التصحيح
 لقد ساد عمم النفس التقميدي الذي كان يقوم عمى المعقولية التامة ، فكل سموك نقاط4: طرح مشكمة

يصدر عن اإلنسان ىو سموك واع بالضرورة ، لكن األبحاث الجارية في ميدان طب األعصاب كشفت 
عن وجود جانب نفسي الشعوري ،فإذا اعتبرنا ىذه األطروحة صحيحة فكيف يمكننا الدفاع عنيا و 

تبنييا ؟ و ما ىي المبررات التي تثبت وجود الالشعور؟ 
: نقطة12: محاولة حل المشكمة

 إن الالشعور فرض ضروري و مشروع لفيم الحياة النفسية .نقاط 4: عرض منطق األطروحة
فمعطيات الشعور وحدىا عاجزة عن تفسير بعض السموكيات التي تصدر عنا دون أن نجد ليا سببا و 
االكتفاء بالشعور يبقي جانبا ميما من سموكياتنا من دون تفسير وىذا مناف لمبدأ السببية الذي ينص 

مرض " فرويد"كما كشف التحميل النفسي الذي أخضع لو .          عمى أن لكل ظاىرة سبب
اليستيريا عن وجود الكبت الذي يعود إلى مراحل الطفولة األولى نتيجة التعارض بين متطمبات اليو و 

كما تبرز المقاومة التي يبدييا المرضى فعالية الحياة النفسية الالشعورية و تأثيرىا الكبير . األنا األعمى
عمى سموكنا فالمريض أثناء التحميل النفسي و عندما يصل إلى مرحمة معينة من تداعي األفكار يتوقف 
عن الكالم و يبدي مقاومة شديدة مما يعني أن مفعول الكبت متواصل و يعتبر التحويل أبرز تجميات 

و ال تقتصر ىذه األفعال عمى اليفوات و األحالم لدى اإلنسان السميم و عمى " " فرويد"يقول . المقاومة

http://www.ets-salim.com/


الجزائر- البحري برج –قعلول حي  

Web site : www.ets-salim.com /Fax023.94.83.37 الفاكس : - Tel : 0560.94.88.02/05.60.91.22.41/05.60.94.88.05 : 

كل ما يسمى بالظواىر االندفاعية لدى المريض بل تجربتنا الشخصية تواجينا بأفكار و نتائج فكرية ال 
، و ال يقتصر الالشعور عمى المرضى بل يتعداىم إلى األصحاء فاليفوات و " نعرف كيف تم إعدادىا

. األحالم و زالت القمم و النسيان كميا تدل عمى وجود الالشعور 
 إن تجربتنا اليومية تؤكد أن كل واحد منا صدرت عنو .نقاط 4: الدفاع عنيا بحجج و براىين 

سموكيات دون أن يعييا أو يجد ليا تفسيرا بل أحيانا نجد أنفسنا ننفر من أشخاص و نميل إلى بعضيم 
 .                     دون معرفتنا لسبب ذلك النفور لكن جيل السبب ال يعني انعدامو

وجود عالقة سببية بين بعض الذكريات المكبوتة و " بروير" كما أثبت التنويم المغناطيسي الذي مارسو 
" فرويد"من معالجة مريضة مصابة باليستيريا يقول " بروير"األعراض المرضية، و بيذه الوسيمة تمكن 

تقنية مكنتو من أن يجر إلى الشعور النشاطات الالشعورية التي كانت تخفي مدلول " بروير"لقد وجد " 
كما يؤكد التحميل النفسي المعاصر ". األعراض و بعدئذ مكنتو من الحصول عمى زوال ىذه األعراض 

الذي يعتمد عمى عرض مشاىد مبيمة و غامضة عمى المريض و يطمب " موري: " فكرة الالشعور منيا
عمى البسيكو دراما إذ يطمب من المريض تمثيل أي دور " مورينو"كما كان يعتمد . منو التعميق عمييا

مالحظات تؤكد " بيار جانيو"يريد فيسقط المريض مرضو وأعراضو عمى الدور الذي يمثمو ،كما قدم 
وجود نشاط نفسي الشعوري و حاول تطبيق التحميل النفسي لمعالجة االضطرابات التي كان يعاني 

إن وضع المريض في حالة رويصة " منيا مرضاه ىادفا إلى تحقيق ما يعرف بالتطيير المعنوي فيقول
 "ىي الحالة التي تمكنو من سرد وقائع الحادث المسبب لالضطراب" تنويم)

 في حين يذىب خصوم ىذه األطروحة من أنصار النزعة .نقاط 4: عرض موقف الخصوم و نقده
مع ديكارت إلى إنكار الالشعور و التأكيد عمى أن الحياة النفسية 17الشعورية التي جذورىا الى القرن 

الذي انطمق " ديكارت"تقوم عمى أساس الشعور و من بين الفالسفة األوائل الذين عبروا عن ىذه الفكرة 
النفس " و" أنا أفكر إذن أنا موجود" من أولية الفكر عمى الوجود و ماىية اإلنسان قائمة في الفكر 

" سارتر"، و بالتالي كل أفعالنا واعية، كما أكد "البشرية ال تنقطع أبدا عن التفكير إال إذا انعدم وجودىا 
. أن كل سموكيات اإلنسان قصديو تتم بوعي و إرادة منو 

أنا أفكر اعتبرىا . " لكن ىذه الفكرة مبنية أصال عمى مسممة و ليست حجة فيي تحتاج إلى برىنة 
" الثنائية" كما أن عمم النفس التقميدي يعتمد أساسا عمى الميتافيزيقا "ديكارت مسممة ال مجال لمشك فييا 
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" واطسن"فكل فرد لو نفس متميز عن الجسم و ىذه النفس صادرة عمى كائن إليي و لعل ىذا ما جعل 
يعتبر الشعور ميتافيزيقي ألنو غير قابل لممالحظة ، كما إن القول بان الحياة النفسية كميا شعورية 

. يبقي جانبا من سموك اإلنسان مبيما و غامضا و ىذا ما يرفضو العقل نفسو
و عميو فالالشعور يمثل جانبا ىاما من حياتنا النفسية و عمى ضوئو فقط يمكننا .نقاط 4 :حل المشكمة

فيم السموكيات التي تصدر عنا دون أن نجد ليا تفسيرا ا ن األنا ليس سيدا في بيتو بل الالشعور 
. ضروري و مشروع و ىذه األطروحة صحيحة و مشروعة و يمكننا تبنييا

 . "نص فمسفي لروني ديكارت: الموضوع الثالث
ن 04:طرح مشكمة: مقدمة / 1

...... اإلنسان مدني بطبعو يستعمل المغة لمتواصل والتكيف مع العالم الخارج.إحاطة بالموضوع 
. ـ ىل المغة ظاىرة خاصة باإلنسان أم أنيا مشتركة ما بين اإلنسان و الحيوان

. ـسالمة المغة
ن 12: محاولة حل المشكمة/ 2
..... أن المغة خاصية إنسانية، ألنيا في جوىرىا تعبر عن الفكر " ديكارت" يرى :ضبط الموقف / أ

. سالمة المغة
 اعتمد صاحب النص عمى آلية المقارنة بين اإلنسان و الحيوان استنتج ن04: بيان الحجة/ب

, ويكون ذلك من خالل تبيان خصائص المغة عند اإلنسان , مجموعة من الحجج عزز بيا موقفو
.... وظائف المغة

ال يعيان ما ....تجد العقعق و الببغاء يستطيعان أن ينطقا ببعض األلفاظ "ـ االستئناس بعبارات النص
, " يقوالن

. توظيف األمثمة و األقوال
سالمة المغة 

ن 04: نقد و تقييم/ ج
. وفق صاحب النص في تبيان خصائص المغة عند اإلنسان
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حجة صاحب النص مقبولة من الناحية المنيجية و الواقعية 
. ـ إبراز الرأي الشخصي و تأسيسو

توظيف األمثمة و األقوال 
. ن04:خاتمة حل المشكمة

. و الفاصمة بينو و بين الحيوان, التأكيد عمى أن المغة خاصية إنسانية و ميزة يتميز بيا
 .سالمة المغة. توظيف األمثمة و األقوال.انسجام الخاتمة مع التحميل
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