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 1 من 1 صفحة

 عالج موضوعا واحدا عمى الخيار
 
 

 ؟ أم اجتماعيّ  لو غرٌض أخالقيّ  الجزاء العقابيّ  ترى أنّ  ىل :الموضوع األول
 

 األطروحة.ىذه  ةدافع عن صح    ".لمعرفةا إلى بلوثق السّ أانطباق الفكر مع الواقع  إن  " ل:يق الثاني: الموضوع
 

 ص()النّ   الموضوع الثالث:
ة، بصعوبات عيان معرفة الواقع معرفة موضوعيّ تان كانتا تد  ة المّ زعة الوضعيّ لعممية والنّ زعة ااصطدمت النّ       

 ة خالل القرن األخير.كبيرة في مجال جديد ىو مجال العموم اإلنسانيّ 
و َيبُمغ إلى ألن   فس ىو األول من بين ىذه العموم وشرط من شروطيا يتمتع بالمركز المرموق،وكان عمم النّ      
ا ما لبث أن صا نقديّ ىذه الميزة تفحّ  َص بيَد أن تفحّ ، بفضل االستبطان ة واسطة،وعو بصورة مباشرة دون أيّ موض

ة ما دمنا خصوما عي بشيء من الموضوعيّ نا ال نستطيع أن ند  ظر، إذ أنّ ب إعادة النّ أحاليا إلى عيب يتطمّ 
ة مستحيمة في عمم لذلك، إذن فالموضوعيّ وما دام أحدنا ال يمكن أن يصبح موضوعا  ،وحكاما، في نفس الوقت

ميا لنا طرائق أخرى، مثل مالحظة سموك فس لنبذ االستبطان ونصدح بمعارف عن اإلنسان يمكن أن تقدّ النّ 
ة ميا لنا عمماء االجتماع. ولكن جميع العموم اإلنسانيّ تي يقدّ ات الّ أمثالنا وسموك الحيوانات ومثل اإلحصائيّ 

فس منذ ة ىي ما انتبو إلييا عمماء النّ ات تصطدم بصعوبات أساسيّ ن موضوعا ليا بالذّ خذ اإلنساباعتبارىا تتّ 
دراستو، ويؤثر بصورة ال شعورية في  من موادّ  اة يصبح ىو نفسو جزء  م في مجال العموم اإلنسانيّ العالِ  البدء. إنّ 

ة في األمر، وُتريو األشياء الخاصّ ل بواعثو ة تتدخّ معطيات المالحظة، فيو عندما يبدأ بدراسة البواعث اإلنسانيّ 
 .ىو ضوؤه الخاّص  تحت ضوء  

 بول نواكيو )ىذه ىي الديالكتيكية، ترجمة تيسير شيخ األرض(.                                                  
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 .مالحظة الذات لذاتيااالستبطان: 
 

 .صا تعالج فيو مضمون النّ اكتب مقاال فمسفيّ  المطموب:
 




