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 عالج موضوعا واحدا على الخيار
 

 هل فقدت الفلسفة قيمتها في ظل التقدم العلمي والتكنولوجي؟ األول:الموضوع 
 

 تجريبي"يقول كلود برنار: "الفرضية هي نقطة االنطالق الضرورية لكل استدالل  الثاني:الموضوع 
 دافع عن هذه األطروحة. –                                                        

 الثالث: الّنص.الموضوع 
تاريخية المعرفة ال "طبيعة"أو " ةنوعي  "أن   ،ةار  ر  أو م   ب  ض  أو غ   سف  من أ   ل   ر، دون ظ  نقر    ون مبدئيا أن  نحن مضطر   "   

ليس   فةوهو موضوع تلك المعر   التاريخي في األصل" الحدث" ألن  ، وطبيعة المعرفة في العلومة ليست مطابقة لنوعي  
صبح الحادثة الفيزيائية ي بحيث ت  ف  الخ   دقيعالته من ط وال البيولوجي أيضا. إن  بس  مشابها للحادث الفيزيائي أو الكيميائي الم  

  .رحادث تاريخي صغي قوانين في أي   ية لعبة أطفال أمام تشابك الياض  عالقاتها الر   ب  
ما من شك في أن المؤرخ يلعب دوره الفع ال العميق في إعطاء التاريخ طابعه الذاتي، وما من شك في أن التاريخ     

ن  ، المشكلة ال تبدأ عندهعنه. ولكن  (على األقل حتى اآلن)غير منفصل   رف  ة: ط  خر من المعرفآلما تبدأ على الطرف اوا 
ير وأوسع بكثير، وفي بكث د  عق  أ    له بالطبيعة واإلنسان والحياةتصاال    ه  ك أن  يدر   فكر أن   ل على كل   ه  س  ي ي  ذ  "الموضوع" ال  

 .لميةللمعرفة الع   المتداولة حتى اليوم ةحيط به الوسائل المادي  ت   كل االتجاهات من أن  
ة ألشياء المادي  ما من اه البحث ليس عال  ئ  د  جده عند ب  ما ي   ي ولكن  ماد    م  ال  ع  م الطبيعي يعيش في ال  خ كالع  ؤر  الم   إن       
ن   ثار ال آائق و اريخية وثفالمواد األولى في المعرفة الت وعليه أن يقرأ هذه الرموز... -م رموزعال   أو-اا رمزي  م  ما يجد عال  وا 

  .... "ل من هذه المعلومات الرمزيةبواسطة وتدخ   ال  إ قع على المعلومات التاريخيةنوال .  أشياء وحوادث
 شاكر مصطفى                                                                                                       

  4791، الخامسالمجلد  "عالم الفكر"
 474،،471،47 ص                                                                                                    

      كتب مقاال فلسفيا تعالج فيه مضمون الن ص.ا :المطلوب


