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  اوًال : ل�اذا م�اهج ال��� ؟

ل� �ع� في وسع ا� م���ع او ا� ف�د ان ���ار ب�� ���� العل� وال��ق غ��   -1

العل��ة فال����عات ال��ق�مة اخ�ارت ���قها م�� اك�� م� ار�عة ق�ون، وق�ع� 

 اش��ًا ���لة في م�ادی� ال��اة ال���لفة.

ل�قل�� اله�ة اما ال����عات ال�ام�ة فل�� امامها الى ان ت��ع االسل�ب العل�ي  

وانها ت��ل�  ، ص��ح ان ال���� شاقة وص��ة ، ب��ها و��� ال����عات ال��ق�مة

ت���ات، ول��ها ت�قى ال���� ال�ح�� لل�ق�م ال���اعي وال��اني ولل�ق�م العل�ي في 

  ��ة وال��اس�ة.م��لف ال��ا�ات االق��اد�ة وال�قا

وم� ال�ه� ان ن��� ب�� ال��� و��� ال��ا� ال���ي ال����� ال�� ��ارسه   -2

العل�اء فال��� العل�ي ���قة او م�اولة م���ة ���� ان ت�جه ل�ل م��الت 

م�ع�دة ب���ا ی�قى ال��ا� م���� للعل�اء مق���ًا على م�ال  االن�ان في م�الت

العل�ي ال ی�جه ن�� م��لة مع��ة  عل�ي مع�� ض�� ت��� مع��،  وال���

  م����ة بل ن�� م��الت م���عة.

فال�ف��� العل�ي او ال��� العل�ي ل�� تف��� العل�اء انه تف��� ���اج ال�ه �ل ال�اس 

  ��ام�� م�ارع�� ام ت�اراً لس�اء �ان م�رس�� او �ال�ًا، مه��س�� ام ع�ًال، ا��اء ا

في م�اجهة م��الته ، انه ���� ب��  تف��� عل�ي ىاالن�ان العاد� ���اج الو   -3

ع��ات م� ال��اقف ال�ي ت��ل� ���ًا عل��ًا انه ��اجة الى ان �ع�ف اف�ل ���قة 

الرت�اء مال��ه والخ��ار �عامه ول����� عالق�ه �االخ���. انه ���اج الى ان ��ل 

الى معل�مات ت�اع�ه على ت���� اسال�� ح�اته وز�ادة دخله الى ان �ع�ف ��� 

  .�� ام�رها�الته ، و��اع� اس�ته في ت��اع� اب�ه على حل م���
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ال ���� في ال�امعات او في ال��س�ات  وال��� العل�ي او ال�ف��� العل�ي -4

ف���، بل ه� ع��� ال������ العل��ة ال�����ة وال ���اج ال�ه �الب العل� و 

 �ة انه�س�ات االق��اد�ة وال�قا��ة وال��اس�ل���ع ال�اس في ج��ع ال اساسي

ال��ارع وت���ل ال�ال� ، وت���� ال�عل� ، انه  االساس في تق�م ال�اج� وازدهار

 ل��ه .ال�� ت�فاً  وال�ل�ل ال�ي ت�اع� �ل ان�ان على ت���� ح�اته واس

ان ا��� ت���� لل�ف��� العل�ي او ال��� العل�ي في ال��اة ه� اع��اد  -5

الف�د  م��الت�ا الف�د�ة واالج��ا��ة، فل� �ع� ال����ع او ة��اجهل ال����� ����أ

و��ت�ل ال�ل�ل وال��اقف، فال����� اح� م���ات قادرًا على ان ���� في عف��ة 

 ال��� العل�ي الهامة وال�� �ان اساس لل����ة االج��ا��ة واالق��اد�ة. 

م� ان�اج  لعل��ةان ال�ول ال�ام�ة ل��� دوًال م���ة لال��اث العل��ة فاال��اث ا -6

وت��ف�� م�ها ول�� عل��ا  �ع� ه�ه اال��اث دال�ول ال��ق�مة ، وال�ول ال�ام�ة ت���ر 

�اد ف�ه�ا �ان� ال���ة العل��ة له�ه اال��اث فإن م� ال�ه� �االس� ان ن��ر م� ه�ا

وا��اث�ا ، خاصة في م�ال العل�م االن�ان�ة واالج��ا��ة فل�ي ان ت��ن ل�ا دراس��ا 

ان ت��ن م�ت��ة ���ل ما �ال���الت ال�ي ل�ا فال ب� م�  �ه اال��اث مف��ةت��ن ه

 ت�اجه�ا.

  : ماذا �ع�ي ان ن�عل� اسال�� ال��� العل�ي ثان�ًا 

ال��� العل�ي �ع�ي ان�ا ن����م ���قة عل��ة م���ة في م�اجهة ان م�هج  -1

 قادر�� على ما یلي :ال��م�ة وم��الت�ا العامة وه�ا �ع�ي ا��ا ان�ا ن��ن م��الت�ا 

 ت��ی� م��الت�ا ���ل دق�� ��اع�نا عل ت�اول �ال�راسة وال���. -

 وضع الف�وض ال���ئ�ة ال�ي ت�اع�نا على حل م��ل��ا . -

 ���الت. للحل  ىف�وض ووص�ل المة الخ��ار الالالز  ت��ی� االج�اءات -
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 ت�ا ان مع�ف��ا �اسل�ب ال��� العل�ي س��فع م� ق�رت�ا اذن على ال�ل م��ال

واله��س�ة وال���ة  ف��اء ��ا �ال�ًا ام في اع�اد ال�عل��� ام في ال�ه� ال��ار�ة  

واالج��ا��ة ام في ال�امعات ، فان اسال�� ال��� العل�ي س�����ا م� ت�اول 

عل��ا م�اجه�ها   لم��الت�ا ����� عل��ة وما ت�اول م��الت�ا ����قة عل��ة م�ا ��ه

  .وحلها 

ال��� س��اع�نا على دراسة اال��اث العل��ة ال�ي ان��ها  ان دراسة اسال�� -2

وت��ی� م�� االفادة م�ها وت���� ن�ائ�ها ، ف��� نع�ف اسال�� ال���  خ�ون،اال

وت��ی� م���� ال�قة بها ، ف�� العل��ة العل�ي فان�ا ن��ن قادر�� على نق� اال��اث 

م� اك��اف م�� دقة خالل مع�فة اج�اءات وق�اع� ال��� العل�ي فإن�ا ن���� 

 خ�ون .ال��اث ال�ي قام بها ال�اح��ن اآلال�راسات وا

إن م�ارسة ا� ع�ل ت��ل� أن ت��ن ل�ی�ا اسال�� ومهارات ال��� العل�ي ل�ي  -3

نفه� ه�ا الع�ل ، ون�لل أ�عاده ومهاراته االساس�ة ، ف�ه�ة ال��اس�ة م�ًال ت��ل� أن 

، ن�ق� مهارات ال��� العل�ي ، �ال�قة في ال����ل ، وال���ة ال�املة لل��قف 

�ا�ات ومه�ة ف�ي ال�����ات ، ا��ًا ت��ل� وت�ل�ل ال�اردات وال��ادر ، ونقل ال�

اتقان مهارات ال��� العل�ي م�ل اس���ام االجه�ة واألدوات ب�قة وض�� الع�امل 

 ال��ارب ووضع الف�وض الالزمة وت��ار ال����ة ، وه��ا .... وال��غ��ات ، وأج�اء 

لع�ل ی��ل� فإذا �ان� م�ارسة الع�ل ت��ل� إتقانًا ل�هارات ال��� فإن ت���� ه�ا ا

ا��ًا إتقان م�ل ه�ه ال�هارات ، إن على ال�ه��س ان �ع�ف ��� �قلل م� تلف 

اآلالت ، و��� ��علها اك�� ق�رة على الع�ل ��فاءة ، و�ن على العامل في ال��مة 

االج��ا��ة ان �ف�� ل�اذا ������ له ال�اس ����قة سل��ة ، وأن عل�ه ان ���� 

  ل��� ثق�ه� ��ه .
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  م�ارسة الع�ل ی��ل� إتقان مهارات ال��� العل�ي وه��ا فإن 

إن اخ��ارنا الع�ال�ا ا��ًا ی��ل� ان ن����م مهارات ال��� العل�ي ، فإخ��ار  -4

ال�ه�ة ی��ل� ت�ل�ًال لق�رات الف�د وم��له ، ��ا ی��ل� ت�ل�ًال لل�ه�ة نف�ها 

ل��اع�ة أو ولل�هارات الالزمة الدائها ، فال�ال� ح�� یل��� �ال�ه� اله��س�ة ا

�ال�ه� ال��ار�ة ���اج الى مع�فة ق�راته وم��له ، و���اج الى مع�فة م�� مالءمة 

 ق�راته لل�هارات الالزمة لل��اح في الع�ل .

وه��ا ���� الق�ل : إن عل��ا أن نف�� تف���ًا عل��ًا ق�ل ان نل��� �ا� مه�ة وأن 

، ول�ل� ن�� ان ن��� �ع� ال�راسات ال����ة ح�ل ��وف الع�ل وم��ق�له 

ال�هات ال�����ة ال���ولة هي ال�ي تق�م ���ل ه�ه ال�راسات واال��اث ، ل��جه 

 ال�الب ت�ج�هًا مه��ًا سل��ًا .

وهل ��� ل�ا ان ن�أل : هل ن�� ��اجة الى ال�ف��� العل�ي أم ال ؟ إن دراسة  -5

�����ع  اسال�� ال��� العل�ي تع�ي ان ن����م االسل�ب العل�ي في ال�ف��� ، وال

 اح� ان ���غ�ي ع� ال�ف��� العل�ي في ح�اته وفي ع�له .

وهل ���اج العامل الى ال�ف��� العل�ي ؟ هل ���اج ال�ه��س الى ال�ف��� العل�ي ؟ 

ان ه�ه االس�لة تع�ي هل ن��اج الى ال�قة ؟ هل ن��اج الى ال��ض���ة ؟ هل 

  ن��اج الى ال����� ؟ هل ن��اج الى ال����� ؟

إن دراسة اسال�� ال��� العل�ي ت�ودنا �ال�سائل العل��ة ال��ور�ة وأخ��ًا  -6

ل����� اسال�� ح�ات�ا وت���� اسال�� ع�ل�ا ، وت���� انف��ا ع� ���� ت���ة 

أنف��ا ت���ة ذات�ة ، إن ال����� ل��ات�ا وف� ن�ائج اال��اث وال�راسات وال��ارب 

�ة وال�ف��ة واالج��ا��ة ���� ان ی�د� ألى ن�اح�ا في ت���� أوضاع�ا ال���

 واالق��اد�ة .
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  ما ه� العل� ؟

، �انه "ن�ا� یه�ف الى ز�ادة ق�رة االن�ان على ال����ة على ال���عة" �ع�ف العل� 

فاالن�ان م�� أن وج� في ب��ة ���� ف�ها الغ��ض ، وت��� ف�ها ال��اؤالت ، ب�ات 

الى ال���� م�  في ال��� ع� تف��� ل�ا ���� �ه م� ��اه� وغ��ض ، وت�صل

ال�عارف وال�قائ� ال�ي رفع� م� ق�رته على ال���� �ال���عة ، فل�ا ازدادت معارف 

االن�ان زادت ق�رته على ض��ها وال���� بها ، وما ع�ل�ة ال�ق�م العل�ي اال سل�لة 

  م� م�اوالت االن�ان في ال����ة على ال���عة وال���� بها .

الى وصف ال��اه� ال�ي ی�رسها وت���فها في ان العل� ���ا� ان�اني م�جه یه�ف 

ان�اع ، ول��ه ال �ق��� على ه�ا اله�ف بل ��اول اك��اف العالقات ب�� ال��اه� 

العل� فالب� م� فه� عالقة ه�ه ال���لفة ، إن فه� �اه�ة ما ال ت�د� إذن إلى ��ام 

ان م� ز�ادة ال�اه�ة �ال��اه� االخ�� ، الن فه� ه�ه العالقات ه� ال�� ���� اإلن�

  س���ته على ال���عة .

��اه� ال��ن ع�ی�ة فإن العالقات ب��ها ع�ی�ة وم��ا��ة ول�ل� ل�أ ول�ا �ان� 

العل�اء إلى تق���ها في م���عات ل��ه�ل دراس�ها ، ف��ات العل�م ال���لفة ، 

فال��اه� ال�اصة �الفل� �ان� م�ض�عًا خاصًا لعل� الفل� ، وال��اه� ال�اصة 

االن�اني �ان� م�ض�عًا لعل� ال�ف� ، وال��اه� ال�اصة �ال�غ��ات ال�ي �ال�ل�ك 

ت��ث في ال�ادة �ان� م�ض�عًا لعل� ال����اء ، وه��ا ن�ات العل�م ال���لفة دون 

وج�د ف�اصل ب��ها ، فال��اه� م��ا��ة والعل�م �لها إذن م��ا��ة �العالقات والق�ان�� 

ء �ان� ف���ائ�ة ام ����ائ�ة أم اج��ا��ة أم ال�ي ت��� ���ج�ها ال��اه� �افة س�ا

  نف��ة .



6 

 

لق� �ان� ال�ع�فة اإلن�ان�ة مع�فة واح�ة وم��ا��ة م�� ن�اتها و�ان� �لها م�ت��ة 

�الفل�فة ح�� �ان الف�ل��ف ی��� في ال��اه� ال���لفة �لها ، ول�� ما إن �ه� 

ل�م ال�����ة في ال��هج العل�ي في ال��� في الق�ن ال�ا�ع ع�� ح�ى ب�أت الع

ه�ه العل�م االس�قالل ع� ال�ع�فة اإلن�ان�ة ال��ت��ة �الفل�فة ، و�ان أن تق�م� 

�ف�ل اس���ام الع�لي م�ا دفع ال�اح��� الى اس���ام ه�ا ال�هج في دراسة ال��اه� 

االن�ان�ة �لها و��ل� ن�أ عل� ال�ف� وعل� االج��اع وعل� االق��اد وسائ� العل�م 

بل ���ل خ�� م� ه�ا ���� ان نفه� ان العل� ال ی�عل� ب�راسة �اه�ة االن�ان�ة األ

ال��اه� فال �ق��� العل� على ال��ا�ات ال�ي ت����م ف�ها ال�����ات وال�ه�ة  ج��ع

وال�وات ،بل ���ل ا� ن�ا� یه�ف الى ال�راسةالعالقات ب�� ��اه�  ، ول�ل� ال 

ت عل��ة ،او تق��� ال��هج ال�� ی�ج� ما ���ى ب��ا�ات ودراسات ادب�ة او ن�ا�ا

ال���اع س�����م في دراس�ها ،فال��اد األدب�ة (اللغات ، ال�ار�خ ، االق��اد ، 

اذا اس���م� ال��هج الع�لي فأنها ت�خل ت�� ا�ار العل� ال�� �����م ).....

  العل�ي و�ه�ف الى ال��ف ع� عالقات ب�� ال��اه� ال���لفة . ال��هج

  :اه�اف العل�-ثان�اً 

ما ان نعل� ن�ا� ان�اني یه�ف الى فه� ال��اه� ال���لفة م� خالل ا��اد العالقات 

والق�ان��ة ال�ي ت��� ه�ه ال��اه� وال��� �ال��اه� واألح�اث وا��اد ال��ق ال��اس�ة 

  ل���ها وال���� بها.
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  : و���� ا��از اه�اف العل� ال�الثة �االتي

 الفه�  -1

  یه�ف الى فه� ال��اه� ال���لفة��ا ان العل� ن�ا� ان�ال�ي 

  ف�ا ال�ق��د �فه� ال��اه� ؟ ،ةهل �ع��� وصف�ا لل�اه�ة ان�ا فه��ا ه�اه ال�اه�ة 

  ؟

، فال�صف ���لف ع� الفه� ، فإذا قام ش�� ما ب�صف ص�ت ال�اع� �ال��ع ال 

فهل �ع�ي انه �فه� ما��فه ؟ اب�ًا الن الفه� �ع�ي فه� االس�اب والع�امل ال�ي ادت 

الى ح�وث الى ح�وث ال�اه�ة ول�� االك�فاء ب�ع�اد صف�ها وخ�ائ�ها ، ول�� 

ال�ه� ان ن�ف ال�اه�ة ��ق�ار ما نع�ف ��� ح�ث� ه�ه ال�اه�ة �ال��اه� ول�اذا 

ح�ث� ؟ اذن الفه� �ع�ي ال�ع�ف على عالقة  ال�اه�ة �ال��اه� االخ�� ال�ي ادت 

ول�ي نفه� �اه�ة ما الب� م�  ع�ها الى وق�عها وفه� ال��اه� االخ�� ال�ي س���ج

  فه� الع�اص� ال�ال�ة :

ال�اه�ة نف�ها �اع��ارها م�غ��ًا تا�عًا او ن���ة ل�ج�د ع�امل و��اه� اخ��   -أ

 س��� ح�وثها .

ال��وف والع�امل ال��� ال�ي ادت الى ح�وث ه�ه ال�اه�ة �اع��ارها   -ب

 ام�غ��ات���قلة م��ولة ع� وق�ع ال�اه�ة ال�ي ن��� دراس�ه

العالقة ب�� ال�اه�ة ال�ي ن��� دراس�ها و��� ال��وف والع�امل االخ�� ال�ي ادت  -ج

ز�ادة في  الى اح�اث ه�ه ال��اه� ل�ع�ف هل� ان ز�ادت ال��غ�� ال���قل ت��ج

  ال��غ�� ال�ا�ع ، ام ت��ث نق�ًا ��ه ؟
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ال��ارة فان  فل� اف��ض�ا ان�ا ن��� فه� ال�اه�ة ما م�ل ارتفاع ع��د ال�ئ�� في م��ان

   : عل��ا ان ن�رس ما یلي

  (ن���ة ع�امل اخ��)ارتفاع ع�� ال�ئ�� ���غ�� ناتج او تا�ع   -أ

 درجة ال��ارة ���غ�� م��قل ی�ث� على ارتفاع ع��د ال�ئ��  -ب

العالقة ب�� ال���� في درجات ح�ارة وارتفاع ع��د ال�ئ�� اذا اس��ع�ا فه� ه�ه 

ال�ئ�� في م��ان ال��ارة ،  فه��ا �اه�ة ارتفاع ع��داالم�ر ال�الثة فإن�ا نق�ل : ان�ا 

الن ال�ه� ان فه�ا ال�صف ال�ف��نا ����ا  � ال ���في ب�صف عام�د ال�ئ�� ،حافال�

نع�ف العالقة ب�� ال��ادة في درجات ال��ارة وارتفاع ع��د ال�ئ�� ، فالفه� ال�ع�ي 

لعالقةم� ح�� ن�عها وج�د عالقة ب�� ال��ارة وال�ئ�� بل �ع�ي ان ن��د ه�ه ا

  وح��ها ومق�ارها ، وه�ا ما یه�ف ال�ه العل� �ال�رجة االولى .

 ال����: - 2

ان فه� ال�اه�ة ه� ه�ف االول للعل� ��ع� ان ی���� العال� م� فه� ال�اه�ة ما 

و���اد العالقة والق�ان�� ال�ي ت��� ه�ه ال�اه�ة وت��� عالق�ها �ال��اه� االخ�� فانه 

أن ���� ، و�ق�� �ال���� ، ق�رة ال�اح� على ل��ن قادرا على افي ه�ه ال�الة �

فالعال� ال��  ن�ائج م�ت��ة به�ا الفه� ، –لل�اه�ة وق�ان��ها  فه�هم�  –�����ج 

اك��ف العالقة ب�� ت��د ال�ئ�� في م��ان ال��ارة و��� ارتفاع درجات ال��ارة ، ���� 

أن ی���ا ب��ائج ج�ی�ة اخ�� م�ل ن�ع ال�ال�� ، أو درجة ال����ة الالزمة لل���� مع 

ارتفاع درجة ال��ارة ، أو م�� إ��ال ال�اس على ارت�اد ال��ا�� ال��ل�ة او ال�هاب 

�ا�ىء ال��اه ، فال���� ه� ت��ر ال��ائج ال�ي ���� أن ت��ث إذا ��ق�ا إلى ش

الق�ان�� ال�ي اك��ف�اها على م�اقف ج�ی�ة ، وت�داد ق�رت�ا على ال���� ب��ادة درجة 
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ال��ا�ه ب�� ال�اه�ة ال�ي درس�اها و��� ال��اه� ال�ي س���� عل�ها فه��ا لل�اه�ة 

  االولى .

��� ه� ق��ل�ا ل��ل�ة ال��ات واال��اد ال�ي تع�ي ان ه�اك وم�ا ی��� ق�رت�ا على ال�

، لق� اس��اع م��ل�� ح�� وضع درجة م� ال��ا�ه ب�� �ع� ال��اه� ال�����ة 

ال��ول ال�ور� للع�اص� أن ی���أ ب�ج�د ع�اص� اخ�� دون أن ت��ن ه�ه الع�اص� 

، فق� أس��اع ه�ا م���فة ، ذل� اس��ادًا الى اع�قاده �أن ال���عة م���ة وم����ة 

ق���ة ، و�ل ذل� ت� ق�ل أن العال� أن ���� عالقات ج�ی�ة ب�اًء لفه�ه عالقات اخ�� 

  ی��ق� فعًال م� ص�ة ه�ا ال���� .

ان معل�مات ال�اح� ال�ا�قة ال ت����ع تاك�� العالقات ال��ی�ة ال�ي ی���ًا بها الن 

ل��ق� ال�����ي او اإلث�ات ص�ة ال���� ال تع��� على ال�عل�مات ال�ا�قة بل على ا

الع�لي ل��ة وج�د ه�ه العالقات ال��ی�ة ل��� ���ا إذا �ان االس���اج ص���ًا أو 

  خا��ًا .

فال���� إذن ع�ل�ة االس���اج ال�ي �ق�م بها ال�اح� ب�اء على مع�ف�ه ال�ا�قة ��اه�ة 

  ت�����ًا .مع��ة ، وه�ا االس���اج ال �ع��� ص���ًا إال إذا اس��اع إث�ات ص��ه 

 ال��� وال���� : -3

یه�ف العل� إلى ال���� �ال��اه� ال���لفة وال����ة عل�ها ���� ی��خل إلن�اج 

��اه� م�غ�ب بها ، والعال� ح�� �فه� �اه�ة فإنه �فه� الع�امل ال�ي ت�ث� عل�ها 

وت���ها ، و��ل� ���ن قادرًا على ال����ة على ه�ه الع�امل ، او تقل�ل أث�ها او 

عال� أن �اه�ة ال���د نات�ة ع� ال��ارة فإنه ز�ادته ح���ا ی��� ، ف��� �فه� ال
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�����ع ان ی���� و����� على اث� ارتفاع ال��ارة على ق��ان ال��� ال��ی�ة ، 

  ع� ���� وضع م�افات ب�� الق��ان ت��ح لها �ال���د .

أن ه�ف العل� في ض�� ال��اه� وال���� بها م�ت�� أ��ًا �اله�ف�� ال�ا�ق�� وه�ا 

فإذا فه� ال������ن �اه�ة ال��اء فإنه� �����ع�ن ال���� ع� عالقة الفه� وال���� ، 

ال��اء �ال����ل ال�راسي ، ��ا �����ع�ن ال���� به�ه ال�اه�ة ع� ���� ت���� 

دراسات خاصة لل�الب ال�ی� ت�تفع ن��ة ذ�ائه� ودراسات اخ�� لل�الب ال�ی� تقل 

  ن��ة ذ�ائه� ����ًا .

ى ع�ل�ات ال���� ح�� �ع��� ام��ان شهادة ال�راسة وه�اك ال���� م� األم�لة عل

في �اه�ة ال�راسة �ع� ال��حلة ال�ان��ة ، وان ال��ج�ه ال�� ی�لقاه ال�ان��ة ت���ًا 

ال�ال� الخ��ار ت���ه في �ل�ات ال����ع ه� ت��� عل�ي ا��ًا ناتج ع� ق�رة 

  ال����� على فه� اس� ال�راسة ال�ل��ة .

  ل�ي تق�م عل�ها ال���قة العل��ة في ال��� ثال�ًا : االف��اضات ا

ت���� ال���قة العل��ة الى اف��اض�� اساس��� ی�عل� االول �ال���عة العامة م� ح�� 

وح�تها وث�اتها ، و��عل� ال�اني �ال���عة االن�ان�ة م� ح�� الع�ل�ات ال�ف��ة 

  كاإلدراك وال�ف��� وال���� .

  االف��اضات ال�ي تق�م عل�ها ال���قة العل��ة في ال��� 

        

  

  

الطبیعة 

 ةالعام

 مسلمة

 الحتمیة

 مسلمة

 الثبات

مسلمة االنواع 

 الطبیعیة

مسلمة 

 االدراك
مسلمة 

 التفكیر

مسلمة 

 التذكر

الطبیعة 

 البشریة
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 ال���عة العامة :  -أ

�ال���عة العامة �ان ه�اك ث�اتًا وا��ادًا ف�ها ���� ان ال�اه�ة ال�ي �ق�م االف��اض 

ت��ث م�ة ���� ان ی���ر ح�وثها م�ات ع�ة في ال��وف نف�ها فال���عة لها ن�ام 

  رت�� .

ت��ز اه��ة ه�ا االف��اض �انه �ع�ي ال��ال أمام ال�اح� العل�ي لل��� ع� 

لفة ، و�ق�دنا االع��اف به�ا االف��اض او الق�ان�� ال�ي ت��ث ���ج�ها ال��اه� ال���

  ال��ل�ة إلى ق��ل ال��ل�ات ال�ال�ة :

 م�ل�ة لل����ة : -1

��ل� ال��هج العل�ي �أن ل�ل �اه�ة أو حادثة اس�اب أدت إلى ب�وز ه�ه ال�اه�ة ، 

ف�ل �اه�ة اذن لها اس�ابها وع�املها ال��ج�دة في االح�اث ال�ي س�ق�ها ، فإذا أردنا 

�اه�ة ما م�ل ن�ول ال��� فعل��ا أن ن��� إلى األح�اث ال�ي س�ق� ن�ول ان نفه� 

  ال��� �الغ��م وال��اح ودرجات ال��ارة .

أن ال��ل�� ����ا ال����ة هام ج�ًا ع�� العل�اء وال�اح��� فه� ال�� اد� الى ال�ص�ل 

ت ب�� إلى �ل ال����ات وال����فات العل��ة ، واك��اف الق�ان�� ال�ي ت��� العالقا

  ال��اه� ال���ا��ة .

 م�ل�ة ال��ات : -2

ی�م� ال��هج العل�ي �ان ال��اه� ال�����ة ت���ع �ق�رة م� ال��ات ��علها ت��ف� 

���ائ�ه وم���اتها على م�� ف��ة زم��ة م��دة وفي ��وف مع��ة ، فال���عة 

�ي ح�� ت��ف �ال��ات واال��اد ، ول�� ه�ا ال��ات ل�� ث�اتًا م�لقًا ، أنه ث�ات ن�
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ت�غ�� ال���عة و��اه�ها ت�ر���ًا و�ع� م�ور ف��ة م� ال�م� ول�� العال� أو ال�اح� 

�ق�ل ه�ه ال��ل�ة و��� ف�ها ش��ًا هامًا لل��� العل�ي ، فل�ال ث�ات ال��اه� 

ال�راسة ��ا م�� ال�����ة ل�ا ت��� ال�اح��ن م� دراس�ها و�ان� تغ��ت في اث�اء ف��ة 

  م�ا�عة دراس�ه .ال ���� ال�اح� م� 

ان فائ�ة ه�ه ال��ل�ة ت��ح في ان ال�اح� ���ل� ال�ق� ال�افي ل�راسة ال��اه� 

ال�����ة دون ان ت�غ�� الن ه�ه ال��اه� ت��ف� ���ائ�ها ال�ئ��ة م�ة �ا��ة م� 

  ال�م� ت��ح لل�اح� ف�صة ال�راسة .

 م�ل�ة االن�اع ال�����ة : - 3

ال��ج�دة في ال���عة م��ابهة إلى درجة ����ة ان �ع� ال��اه� واالش�اء وال��ادث 

، ولها خ�ائ� اساس�ة م����ة ���� ���� ت���� ه�ه ال��اه� في ف�ات أو 

  أن�اع .

ف��ج� ت�ا�ه ب�� ال��اتات �افة ، وت�ج� خ�ائ� م����ة ب�� ال���انات �افة ، 

��ابهة وخ�ائ� م����ة ب�� ال�عادن �افة ، أن مه�ة العل� هي ت���� ال��اه� ال�

وت���فها في أن�اع ، فال�اح� العل�ي ح�� ی�م� به�ه ال��ل�ة فإنه ی�جه جه�ة 

لل��� ع� ال��ا�� ال��ج�د ب�� ال��اه� واك��اف العالقات ب��ه�ا ، فال �����ع 

ال�اح� دراسة �اه�ة ما دون دراسة عالقة ه�ه ال�اه�ة �ال��اه� االخ�� ، فال��اه� 

� إلى إح�اث ع�ل�ة ال����ل ال�ل�روف�لي في ال��ات ، م��ا��ة ، فال��� م�ًال ت�د

وه�ه الع�ل�ة ت�د� إلى إن�اج االك���� الالزم لل��اة ، ف��ون ال��� ال ن����ع 

فه� ع�ل�ة ال����ل ال�ل�روف�لي ، و��ون ه�ه الع�ل�ة ال ن����ع فه� ان�اج االك���� 

.  
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��ة ، فال��اه� االق��اد�ة وفي ال��ال االن�اني ن�� أن ال��اه� االج��ا��ة م��ا

ت�ث� على �اه�ة اله��ة ، و�اه�ة اله��ة ت�ث� على ��اه� اخ�� اخال��ة 

  واج��ا��ة وس�اس�ة وثقا��ة .

فل�ي �فه� ال�اح� �اه�ة ما عل�ه ان ی�رسها و��فها في إ�ار عالقاتها �ال��اه� 

  االخ�� .

 ال��ل�ات ال�اصة �ال���عة ال����ة :  -ب

ح��ن �أن �ل شيء م�ج�د في ال���عة ���� مالح��ه �ال�سائل ��ل� العل�اء وال�ا

ال���ة ، فالعل�اء ���ون مالح�اته� م����م�� في ذل� الع�ل�ات ال�ف��ة ال���لفة 

  .كال���� واإلدراك وال�ف��� 
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  ��ق ال���ل على ال�ع�فة 

  ال��ق الق���ة في ال���ل على ال�ع�فة 

 ال��اولة وال��أ  -

 ال�ل�ة  -

 ال�ف��� ال��اسي  -

  ال�ف��� االس�ق�ائي  -
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  ��ق ال���ل على ال�ع�فة

اخ�لف ال�اح��� في ت��ی� وت���� ��ق ح��ل االن�ان على ال�عل�مات 

  وال�عارف ون��� ه�ا �ع� م� ه�ه ال��ق :

  أوًال : ال��ق الق���ة في ال�ص�ل الى ال�ع�فة :

م�� ب�� ع� االرض ال��� ع� تف���اتات ل��اه� ال���ي ت��� ف�ها حاول االن�ان 

و�ان� خ��ته م��وة وتف���هة م��ود ومع ذل� �ان عل�ه ان �ف�� ال��اه� الغ���ة 

ال����ة ب�ه او ��� اجا�ات لالس�لة في ت�اجهه ، او ��� حل�ال لل���الت ال��ج�دة 

���ع ال���� اال اذا فه� ه�ه ال���ة امامه ، ان ی��� ان ی���� مع ال��ة ح�له وال ��

فات�� االن�ان اسال�� وا��ان ال�ها ���� ل� تع� م��رًال��فه وع� شع�ره �ال�ان ، 

  م�ع�د لفه� ال���ة اه�ها :

 ال��اولة وال��اء: -1

كان االن�ان ی��� ال��ادث ال�ي ���� ف�ها الى ال��فة دون ان ی���� م� ال��� 

، و�ان� وس�ل�ه  االش�اء النها ت��ث ب�ون اس�ابع� علل واسال�� ، ف�ان �ق�ل 

الى ال���� معها هي ال��اولة وال��أ عله ��ل الى حل ی��ل �ه الغ��ضاو �ف�� 

  ب�اس��ه ال��ادث

 ة :الل��ء الى ال�ل� -2

كان ال��ان وما ی�ال یل�أل�ئ�� الق��له ل��� له حل�ل و�ف�� له و�ف�� له ال��اه� 

اس��ادًاالى العادات وال�قال�� ، و�ان االن�ان ال��ائي الغ���ة ال���� وال��ق و ال��� 

�ق�ل ما ��ل ال�ه م� تف���ات دون م�اق�ة على اع��ار ان صاح� ال�ل�ة ال 
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ب�ل�  ل�ا ام� ب�ها االن�ان ،ي االف�ار ال����ة واال �����ن وان االف�ار ال�ائعة ه

���ة ����ة �ق�لها ال�اس دون م�اق�ة الن لها  وال�قال�� ت��ن لالف�ار الق���ة ال�����ة

  .سل�ة ق��ة

 ال�ف��� ال��اسي : - 3

�ق�م ه�ا ال�ف��� على االن�قال م� ال�ق�مات الى ال��ائج، وم� ال�ل الى ال��ء ، 

  ال��اه� ال����سة . ��� االش�اء و ل���دة ل�فو�����م االف�ار ا

اس��الل ����ل على فاذا ق�ل ال��� ص�ة ال�ق�مات، فانه �ق�ل ال�اتج ، فال��اس 

  مق�مات ون�ائج: م�ال

   اح�� ان�ان (مق�مة صغ��)

  كل ان�ان مف�� (مق�مة ����)

  اذن اح�� مف�� (ن���ة)

فان�ا ’ وال�ق�مة ال�غ�� ص���ة ان�ا اذا اف��ض�ا ان ال�ق�مة ال���� ص���ة ، 

  ن����ج ان اح�� مف�� و��ل� ت�� ه�ه ال����ة ص���ة.

  

  

  

  

  

  

  

  

 القاعدة العامة
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ف��� ال��اسي و�قي م���� ح�ى وق� سار الف�� ال���� ف��ة ���لة وف� ه�ا ال�

م�هج االس�ق�اء 1561-1626ال��ا�ة الق�ن ال�ا�ع ع�� ح�� اعل� (ف�ن��� ب���ن)

ی�خ� على ال��هج ال��اسي انه �ع�ض االن�ان لل��أ فق� ت��ن اح� ال�ق�م�ي غ�� 

ال����ة غ�� ص���ة، ��ا ی�خ� عل�ه انه ج�� ال�ع�فة ص���ة و��ل� ت��ن 

االن�ان�ة ��ال ق�ون ل� ت���� م� خاللها م� اك��اف ن�ائج ج�ی� الن ال��اس ال 

اف معارف ، فال �ع�ي ه�ا ال��هج ف�صة الك�� �قا��ع�ي مع�فة �ان� م�ج�دة م

   ومعل�مات ج�ی�ة . 

  ال�ف��� االس�ق�ائي : -4

��اه� ال�����ة الى �االن�قال م� ال-ال��اس او االس���اج�ع��  -�ق�م ه�ا ال��هج 

  :ال��� ال�لي 

االن�ان ان ال��ی� م�صل ج�� لل��ارة ، م� خالل ال��ارسة ال��م�ة وج�   م�ال :

واعاد الع�ل�ة فف�� ال��اس وت�صل الى انه م�صل ج�� لل��ارة ، وف�� ال�ه�، 

ه�ه الع�اص� هي ال�عادن ، ان �ا ائج ، و�على نف� ال�� واالل����م والف�ة وح�ل

  . ل�ا وضع القاع�ة العامة

  ((ان ال�عادن ج��ة ت�ص�ل ال��ارة)) 

  

  

  

  
 القاعدة العامة
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ل�� ع�ل�ا  ان ه�ا ال��هج بال ش� ی�د� الى مع�فة د��قة ، ل�� اس���ام ه�ا ال�هج

ال���ائات ل��ل الى ال����ة فهل ن�� ح�� ال �����ع ال�اح� ان �ف�� �ل 

ال�ال�ة : �ل ال��ی� ��ل الى ال����ة لى ان ن��� �ل ال��ی� في العال� ل��اجة ا

  ی���د ؟

االس�ق�اء ال�ام ���قًا غ�� ع�لي لل��� ، ف�� غ�� ال���� وم� ه�ا ���� اع��ار 

  .ان �ق�م ال�اح� ���ع �ل ال�قائ� ال��علقة �ال��قف ق�ل اص�ار ال���

 :االس�ق�اء ال�اق�   -5

الى ال����ة ال�ل�ة في االس�ق�اء ال�ام �ع� ان �ف�� �ل ال�ف�وض ان ��ل ال�اح� 

ول�ا �ان ذل� ل�� عل��ًا او ��ع� ت���قه فالب� م� ال��� ع� م�هج  ال����ات

وم��� ، ف�ان م�هج االس�ق�اء ال�ق� ح�� ���في ال�اح� �ف�� ع��ة م� معق�ل 

  ال����ات ل���قل �ع�ها الى ح�� ال�ل.ال����ات ال �ل 

فإذا را� ال�اح� ان ق�عة م� ح�ی� ت��دت �ال��ارة ، ث� الح� ق�عة ثان�ة وثال�ة 

  ت��دتا �ال��ارة .

فانه ی��قل الى ال��� وال�ع��� ال�الي : �ل ال��ی� ی���د �ال��ارة ! انه ل� �ف�� �ل 

اال ه�ا ال��هج مع�فة ص���ة ال��ی� بل ف�� ع��ة م��ودة فق� ، ل�ل� ال�ع���ا 

اذا �ان� الع��ة ال�ي ف��ها ال�اح� م��لة لل��ی� �له ، واذا �ان ال��ی� �له 

، اما اذا �ان� الع��ة غ�� م��لة ، و�ان� ال�ادة غ�� م��ان�ة ، فان م��ان�ًا 

ال�ع��� ه�ا ���ن خا��ًا وغ�� ص��ح و��ل� ���� الق�ل : انا ال�ع�فة ال�ي ن��صل 

ع� ���� االس�ق�اء ال�اق� هي مع�فة ت���ل ال��ق وال��أ او هي م��د ال�ها 

  اس���اجات . 
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  ثان�ًا : م�احل الف�� االن�ان�ة 

��ی� ان الف�� ی�� اوغ�� ��ن� عال� االج��اع او م�س� عل� االج��اع ال -1

 :ت��ره �ال��احل ال�الثة ال�ال�ة في  �االن�اني م

وهي ال��حلة ال���ة  وهي ال�ي �ان االن�ان ف�ها �ع��� على : ولى ال��حلة اال 

ح�اسه ما ی�اه وما ���عه دون م�اولة مع�رفة العالقات القائ�ة ب�� ال��اه� انها 

  م�حلة لل�صف فق� ول�� م�حلة الفه� 

ال��� ع� اس�اب م�حلة او ة ل�م�حلة ال�ع�فة الفل���ة ال�ام: وهي ال��حلة ال�ان�ة 

�ع��ة ع� ال�اقع ، ف�� االن�ان في ال��ت وال��اة وال�ل�د اف���ائ�ة الوالعلل ال���

  واصل ال�ائ�ات . 

م�حلة ن�ج ال�ف��� ال���� �ة ال������ة او فهي ال��حلة العل�:حلة ال�ال�ة � ال�

  .ًا و�دراك ما ب��ه�ا م� ال�وا�� �تف��� ال��اه� تف���ا عل�و 

  �ة في ال���:�ال��ق العل -ثال�اً 

 ، ال�� ب�لها ال�ه���ن خالل ع��ر ���لةكان �ه�ر ال��ق العل��ة ن���ة ال�ه�د 

ب���ن نها�ة الق�ن ال�ادس  ل�� اول مالمح ه�ه ال���قة �ه�ت على ی� ف�ن���

ح�� اق��ح ب�اء ال��ائج على اساس م���عة ����ة  ق�ن ال�ا�ع ع��ع�� و��ا�ة ال

ف�ار ل�ه�د وا �ه�هج ن�ال�� ث� ت��ر ه�اها عح�ات ال�ي ���� ج�ال�قائع وال�ال م�

ي ت��ع ب�� االسل�ب ال��هج العل�ي او ال���� العل��ة ال� ه�ن��ت� وجال�ل� ف�

�� ال�� ���له االسل�ب االسل�ب االس���اجي ال��اسي ، او ج�ع ب�� الفاالس�ق�ائي و 

  .ة ال�ي ���له االسل�ب االس�ق�ائي��� اسل�ب ال�الح�ال��اسي و 

���قة ت��ع ب�� الف�� وال�الح�ة ب��  العل�ي او ال���قة العل��ة هيسل�ب فاال

االس�ق�اء ، و���� فه� ه�ه ال���قة �انها اسل�ب في مالح�ة ال�قائ� ال��اس و 
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ال��ل�ل او اسل�ب �����م م���عة م� ال���ات ال����ة اس���ام اسال�� ال��اس و �

وق� ع�ض فان دال�� ه�ه  1910؟ س�ة  "ك�� تف��"ح�دها ج�ن دی�� في ��ا�ة 

  ال���ات ��ا یلي :

 .ال�ع�ر �ال���لة  -1

 .ت��ی� ال���لة -2

 .ق�ة لل���لةوضع ف�وض او حل�ل م�  -3

 .اس���ا� ن�ائج اال�ل�ل ال�ق��حة  -4

 اخ��ار الف�وض.  -5

  :یلي اه�ه ال���ات �� ك�ا ���د �اح��ن اخ�ون 

 ال���لة وج�ع ال�عل�مات وال��انات ال��علقة بها وف�ض الف�وض ث� اخ��ار �ت��ی 

  ص�ة ه�ه الف�وض وال�ص�ل الى ن�ائج وحل�ل ال���لة .

ح�ال ذل� م� ال��ور� ال�ق�� بها في �ل األومه�ا �ان ت�ت�� ه�ه ال���ات فل�� 

لى اخ�� بل ق� ی��قل م� خ��ة ا��دة ل ال���� ال ی�ق�� �ا�� وخ��ات مالن العق

  ث� �ع�د لل���ة االولى م�ة ثان�ة وه��ا .

  و��ع دالل�� ال��ال ال�الي على ت���� ال���قة العل��ة :

  إن ح��ق�ه ق� تع�ض� لل�لف (ال�ع�ر �ال���لة).اك��ف رجل �ع� ع�دته م� إجازة 

  أخ� �ف�� ف�ج� �اب ال���قة م���رًا وال�ه�ر مق��عة (ت��ی� ال���لة)  

  ال�ي دخل�ا وخ���ا ال���قة (وضع الف�وض) . اع�ق� ان ا�فال
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ل��ه ل� ��اه� اال�فال ومع ذل� االح��ال وارد ، ث� قال : أال ���� إن ت��ن 

  ال���قة ق� تع�ض� للعاصفة (وضع ف�ض آخ�) .

أخ� ��أل ع� اال�فال فأك��ف انه� �ع�ل�ن في ناٍد ص�في خارج ال��ی�ة م�� أس��ع 

ف�ج� إن ح�ائ� ج��انه ق� خ��� ا��ًا ، و����ا ه�  ، فألغى ه�ا الف�ض ، ث� ن��

م��غ�ق في ق�اءة ال����ة ع�ف إن عاصفة ق� ه�� م�� ی�م�� ، ث� سأل ج��انه 

ف��ث�ه ع� عاصفة ق��ة ، ه�ا تأك� ال�جل م� ص�ة الف�ض ال�اني ، ف�صل غلى 

  ال����ة وهي ان العاصفة دم�ت ال���قة .

�قة العل��ة أه��ة هي ت��ی� ال���لة الن ی��ح م�ا س�� أن اك�� خ��ات ال�� 

م��لة ال��� إذا �ان� م��دة فغ�ها س��جه ال�اح� ب�قة ن�� ال�ل ، أما غ�ا �ان� 

غام�ة فإن ال�اح� س���ف وق�ًا ���ًال على ج�ع ال�عل�مات وال�قائ� ال�ي 

س��ع� �ع� ج�عها أنها ل��� ض�ور�ة له ، ول�ل� ی�اعي ال�اح� ع�� اخ��اره 

  لة ما یلي :لل���

لى �ج�د صع��ة ما او م�قف ما ی�فعه إت��ع ال���لة م� شع�ر ال�اح� ب .1

 ال���ة والقل� وع�م االرت�اح .

ی�ل� ه�ا ال�ع�ر ل�� ال�اح� اح�اسًا ب�ج�د خ�ا أو غ��ض ما وأن ه�ا    .2

الغ��ض ���اج الى م��� م� ال�ف��� ، فإذا ت�ل� ل�� ال�اح� ش�ق ل�ع�فة ال���� 

 وال�ف��� فغ� ش�و� ت��ی� ال���لة ت��ن ق� ت�ف�ت . م� ال��ض�ح

إن ال�ع�ر الغام� �ال���لة ���د م�ال ال���لة دون ان ���د ال���لة نف�ها  .3

، ول�ل� �ق�م ال�اح� �ال�ف��� ع� تف���ات ومعل�مات م��لة �ال���لة و��رسها م� 
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ت��ی� م��ل�ه ج�ان� م�ع�دة ، ل���ن قادرًا على ت��ی�ها ، فال�اح� �����ع اآلن 

 وح��ها في ن�اق مع�� .

�ق�م ال�اح� �ع�ض م��ل�ه ب�قة وص�اغ�ها ���ل م��د غال�ًا ما ی��� ش�ل  .4

 س�ال او أك�� ، وس���ح ه�ا األم� في الف�ل ال�اص ���ة ال��� .

  را�عًا : االت�اهات العل��ة :

ال �����ع ان م� اب�ز ال��ات ال����ة لل�اح� ه� ت���ه �االت�اهات العل��ة ح�� 

ال�اح� اس���ام ال���قة العل��ة إال إذا �ان� ات�اهاته العل��ة ق��ة ، فال��� ل�� 

م���عة م� ال�هارات ف��� ، بل ال ���ة له�ه ال�هارات إال إذا اس���ت إلى قاع�ة 

  م� االت�اهات العل��ة الق��ة .

  و���� ت��ی� ه�ه االت�اهات ��ا یلي :

 ي :ال�قة �العل� وال��� العل� .1

ی�� ال�اح� �اه��ة العل� في ا��اد ال�ل�ل لل���الت ال�ي ت�اجه االن�ان وان ���قة 

، فال��� العل�ي ى اس���ام ال��� العل�ي لم�اجهة ه�ه ال���الت تع��� ع

  س��اع�نا في اك��اف ال���الت وت���� االول��ات وا��اد ال�ل�ل ال��اس�ة لها .

االن�ان لل�ص�ل الى ال�قائ� في ال��ال  ك�ا ی�� ال�اح� �ان العل� ه� وس�لة

  ال���� وت���� اسال�� ال��اة في ال��ال العل�ي .
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  اال��ان ����ة ال�عل� ال����� : - 2

ال�اح� ان م��الت ال��اة ال����عة ، وان ال��اة ����ع�ها معق�ة وم�غ��ة �ع�ق� 

ة وغ��ها في تغ�� دائ� م����، ج��ا��ة واالق��اد��اس���ار، فال��ه� ال�����ة واال

وال��ا�عة ال�����ة ح�ى ت��ن ال�ف���ات ال�ي �ق�مها ال�اح� وذل� ال ب� م� ال�راسة 

م����ة مع ه�ا ال���ر وال�غ�� في ال��اة ، فال�اح� اذن ال ��ل الى درجة م� 

ع�ف �ل شيء واك�فى االك�فاء العل�ي ، وعلى الع�� ت�امًا اذا شع� ال�اح� �أنه 

ب�ل� ، س�ف ��ع� ب��لف ش�ی� في معل�ماته ومهاراته �ع� م�ور ف��ة ق���ة م� 

  ول�ل� ی�قى ال�اح� او العال� م�ف�عًا لل�عل� �اس���ار.ال�م� ، 

 االنف�اح العقلي  - 3

ال ���� ال�اح� العل�ي مع ال��م� وال��د وال���� وال�ع�� ول�� ه�اك ��� اال 

هات العل��ة ال����لة �ع�م ال�ع�� واالع��اد على ال�ع�ق�ات اذا ت�ف�ت االت�ا

واالف�ال� ال���قة ، فال��� او العل� ���ر ذه�ه ت�امًا م� ج��ع االف�ار ال���قة 

و�ع�ي ل�ف�ه ال���ة ال�امة في ال��� وال�راسة واك��اف ال�قائ� ح�ى ل� �ان� 

�غ�� م��لقاته وح�ى حقائقه اذا م��ع� دائ�ا لم�الفة ل�ع�ق�اته ��ا ان ال�اح� الع�ي 

، الن ح�ه لل���قة ی�فعه الى ع�م ال��م� ع��  ما وج� وقائع او ش�اه� ت�الفها

  حقائ� مع��ة مع�ضة لل�غ�� ال����� .
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 ال�ع� ع�� ال��ل : - 4

ال�اح� العل�ي ال ��ادل االخ��� الن ال��ال تع�� وت��� م��� لف��ة ما 

 و��اول ف�ضه على االخ��� ودفعه� لل��ل�� ��ا �ع�ق�فال��ادل ی�� في رأ�ه ����ًا 

ب���ا ���ل ال�اح� إلى األع��اد على ال��هان وال�الح�ة وال��اس ، فإذا �ان ال��ل 

م�جهًا لل�غل� على ال��� فإن ال�اح� ال خ�� له ، انه في ح�ار دائ� مع ال���عة 

ألو ی�عي أنه ���ل� و��اه�ها وم��التها ، وه� في ذل� ال �ف�ض م�قفًا م��قًا 

ال�ل�ل ، بل �ق�ر دائ�ًا أنه ی��� ع� ه�ه ال�ل�ل دون ال��جه إلى حل م��� مع�� 

  ی�م� �ه .

 تق�ل ال�قائ� : - 5

ی���� ال�اح� العل�ي �أنه ی��� ع� ال�قائ� وم� ال���عي أن ی�ق�ل ه�ه ال�قائ� 

ه�ا ال���� ، فال  ال�ي ����فها اآلخ�ون ، وال ی���� ل���قة مع��ة النه ال ���اج الى

��امل على ح�اب ال���قة ، وال �قف م�قفًا معاد�ًا م�ها إذا �ان� ه�ه ال���قة 

  م�الفة ل�أ�ه .

ك�ا ان ال�اح� الع�لي ی���� �ق�رته على تق�ل ال�قائ� ال�ي ت�الفه ح�ى ل� جاءت 

م� م�اف��ه أو معارض�ه ، وال �ف�� ال�اح� عالقاته مع ال�عارض�� ، بل ���� 

  عالقات ود�ة ومه��ة معه� .

 األمانة وال�قة : - 6

ال�اح� العل�ي ام�� ، یالح� ال��اه� ب�قة و��فها ب�قة ال ���ار م�ها ما ی�اف� 

غ�ضًا في نف�ه و�ه�ل م�ها ما ی��� ، بل یالح� و���� و���ل ، و�عل� ن�ائ�ه 
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�ه شيء ك�ا قاسها وس�لها ال ��ا ی�غ� ف�ها ان ت��ن ، فال���قة شيء وما ی�غ� �

  آخ� .

وال�اح� أم�� ا��ًا في اع��اده على ال�قائ� ال�ي اك��فها اآلخ�ون م�ها ، و���� 

  إل�ها دون أن ی���ها إلى نف�ه .

 ال�أني واألب�عاد ع� ال���ع واالدعاء : - 7

ال ی���ع ال�اح� في اص�ار أح�امه ، وال ی�عي مع�فة ل� ی��صل ال�ها �ال��� أو 

عل�ها ، ال ���ر أح�امًا إال إذا ام�ل� ال��هان وال�ل�ل ال�افي ال ���ل� ب�هانًا واض�ًا 

على ذل� ، ��ا ال ی�عي أنه �ع�ف االجا�ات ع� �ل األس�لة ، بل ����ع مال� ��� 

قادرًا على إقامة ال�ل�ل على ما �ق�ل ، ��ا ال ���في ��ع�فة ج�ئ�ة أو دل�ل ف�د� ، 

اص�ار االح�ام ، فاالع��اد على  بل ی��� ع� أدلة �ا��ة ت�عله اك�� وث�قًا في

واح� ال �ق�ع ال�اح� ، ول�ل� ی��� دائ�ًا ع� أدلة �ا��ة ��ا ی�رس األدلة غ�� دل�ل 

  ال����ة ق�ل أن ���ر ق�اراته وأح�امه .

 االع�قاد �قان�ن العل�ة : -8

 �ع�ق� ال�اح� العل�ي �ان ل�ل ن���ة س�� ول�ل �اه�ة م���عة م� الع�امل

واألس�اب أدت إلى إح�اثها ، فإذا أردنا دراسة ه�ه ال��اه� وفه�ها فالب� م� ال�ج�ع 

إلى ع�املها وأس�ابها ، و��ل� ی��ع� ال�اح� العل�ي ع� ال�ف���ات ال���اف���ائ�ة 

الغ���ة ، و���� ال��اه� �أس�ابها ال��اش�ة ، ��ا ال ی�م� �ال��فة وال �ع��� عل�ها 

  في تف��� ال��اه� .
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  ال�ل�ك العل�ي وال�ل�ك العاد� : خام�ًا :

���لف سل�ك ال�اح� ع� سل�ك االن�ان العاد� ، ��ا ت��لف ات�اهاته الف���ة 

والعل��ة ع� ات�اهات اإلن�ان العاد� ، فاإلن�ان العاد� �ع��� دائ�ًا على خ��ته 

�ف�� و��اه�ه م���ًا ب�ل� نف�ه ��ا ت���� عل�ها م� م��ل وت���ات أو ر��ات ، و 

األم�ر وال��ادث وتف���ات ذات�ة ، و��� ا��اب�اتها وسل��اتها خ�أ ، فل�� ل��ه 

  معای�� م�ض���ة لل��اب وال��أ أو م�ت��ات م�ض���ة ����� إل�ها .

وفي ال�قابل ن�� ال�اح� العل�ي ال ���� االم�ر اس��ادًا إلى وجهة ن��ه ، بل �ع��� 

م���عة م� الف�وض وال����ات و���عها لل����� و�ف��ها ب�قة ح�ى ی���ها او 

دون ی�ف�ها ، وه� ب�ل� �ع�ي نف�ه ح��ة ال��� ع� ال���قة واع��ادها �ع� ث��تها 

  ألش�اء او خ��ها .أن �ع�ي نف�ه صفة ال��� على ص�ة ا

  و���� ح�� الف�وق ب�� ال�ل�ك العل�ي و��� ال�ل�ك العاد� ��ا یلي :
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  سل�ك ال�اح� العل�ي  سل�ك االن�ان العاد�

���ل إلى ال���� �آراء ل�� لها س�� عل�ي 

و�ق�ل ق�اع� ومفا��� وتف���ات دون ت�ق�� 

  .وف�� ودون إخ�اعها لل�����

ل�ف�ه �أن ی��امح ال ���ح ال�اح� العل�ي 

في ق��ل أف�ار ون���ات دون ف��ها 

و�خ�اعها لل����� إلث�ات ص��ها أو 

ل�ف�ها م����مًا في ذل� ال���قة العل��ة 

  لل��� .

���ل إلث�ات ف��ة ما أو ص�ة تف��� ما 

فانه ی��� دائ�ًا ع� ال��اه� ال�ي ت��� ما 

ی�ه� إل�ه ، و���قي ال�الئل ال�ي ی�غ� بها 

ال��اه� ال�ي تعارض أف�اره ، و�ه�ل 

  وتف���اته .

ف��ف� ال���� �ال��عة االن�قائ�ة و���� 

دائ�ًا ع� األدلة وال��اه�� و�ق�لها ج��عها 

و���عها للف�� ��أخ� م�ها ما ت��� 

ص��ه ت�����ًا ، و��ف� ما ی��� انه 

خا�ىء ح�ى ل� �ان� م�الفة آلرائه أو ال 

  ی�غ� �ه .

�ق�ل اف�ارًا م��قة ، و��اول إث�اتها �ا�ة 

وس�لة ح�ى ل� وج� دالئل ق��ة على ع��ها 

�ار األف�ار إ، و��ل� ���� نف�ه في 

ال���قة وال �ع�ي نف�ه ال���ة في ال��� 

  ع� ال���قة .

ی���د م� األف�ار ال���قة و���� �أمانة 

  ال��ائج ال�ي ی��صل إل�ها .

على انها  ی��� الى ال��ادث ال��الزمة

ت�ت�� ارت�ا� ال��� �ال����ة ح�ى ل� �ان 

  ه�ا ال�الزم ن���ة لل��فة .

����ص على ال��ق�� في ه�ا ال�الزم ���ق 

عل��ة م�ه��ة ، فال ���� على م��د 

  ال�الزم ، وال ��ل� ب�� االس�اب ون�ائ�ها .

���في �اس���ام ان��اعاته ال�ات�ة ع� 

  األش�اء وال��ادث .

��ات والف�وض في تف���ه �����م ال��

  لل��ادث ث� ���عها للف�� وال����� .

ال �����م ه�ا االسل�ب وغال�ًا ما ی��� 

ال��ائج الى ع�امل واس�اب غ�� م�ت��ة بها 

.  

�����م اسل�ب ت���� الع�امل او ض�� 

  ال��غ��ات .
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  سادسًا : تع��� ال��� العل�ي :

م��د ولعل ذل� ی�جع إلى تع�د أسال�� ت�ع�د تع��فات ال��� العل�ي على تع��� 

  ال��� وع�م ال���ی� في مفه�م العل� ، و���� ع�ض �ع� ال�ع��فات في ما یلي :

ال��� العل�ي �أنه م�اولة د��قة وم���ة وناق�ة لل��صل غلى �ع�ف فان دال��  -1

 حل�ل ل���لف ال���الت ال�ي ت�جهها اإلن�ان�ة ، وت��� قل� وح��ة االن�ان .

لى اك��اف معارف إ) �أنه اس�ق�اء م��� یه�ف Whitnyو���ي (و�ع�ف  -2

 .ال�أك� م� ص��ها���� 

�أنه اس�ق�اء م��� یه�ف إلى اك��اف ) Polanskyو�ع�ف ب�ل���ي ( -3

 معارف وال�أك� م� ص��ها ع� ���� االخ��ار العل�ي .

 ال���ادلةو�ع�فه فاخ� �أنه ال��� ال��امي وال����� وال�����ي ع� العالقات  -4

 ب�� ال��ادث ال���لفة.

  سا�عًا : م�ادی� ال��� العل�ي :

ت��ع م�ادی� ال��� العل�ي ل���ل م��الت ال��اة ج��عها وفي م��لف م�ادی�ها ، 

فال��� العل�ي ال �ق��� على دراسة ال��اه� ال�����ة فق� بل ���ل دراسة 

ال��اه� االج��ا��ة وال����ل�ج�ة او ال��اه� اإلن�ان�ة ال��علقة ����لف م�االت 

الق��اد�ة ، فه�ه ال��اه� هي م��ان لل��� ال��اة االج��ا��ة وال�ف��ة وال�����ة وا

العل�ي �ال��اه� ال�����ة ت�امًا ، وذل� على ال�غ� م� وج�د م� �ع�ق�ون �أن العل� 

م�ت�� �العل�م ال�����ة ، ال�اد�ة : الف���ائ�ة وال���ل�ج�ة وال���او�ة والفل��ة ، أما 

  س�ها.اإلن�ان�ة فال ���� اس���ام ال��هج العل�ي في دراالعل�م 

إن م�ل ه�ه االف�ار �ان� شائعة في الق�ن ال�ا�ع ع�� وال�ام� ع�� وال�اسع ع�� 

ح�� انف�ل� العل�م ال�����ة ع� الفل�فة ن���ة اس���امها ال��هج العل�ي ، ب���ا 
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�ق�� العل�م االن�ان�ة م�ت��ة �الفل�فة ح�ى نها�ة الق�ن ال�اسع ع�� ، ومع ذل� 

 1879ل ال�اس� ق� �ه� ح�� أعل� ول�� ف�ن� س�ة ی�ضح تار�خ العل� أن ال��� 

ع� ان�اء أول م���� عل�ي ل�راسة ال��اه� ال����ل�ج�ة ، و��ل� دخل عل� ال�ف� 

الى ال����� ودخل� ال�اه�ة ال�ف��ة غلى ال����� ، و�ع� ذل� ان��� ال����� 

 كأسل�ب ��� دراسة م��لف ال��اه� االن�ان�ة ، وم� ه�ا ���� أن تف�� ت�لف

�ه�ر العل�م اإلن�ان�ة م�ل عل� ال�ف� واالج��اع وال��ال واالق��اد وال����ة ن���ة 

إل��الها ال��أخ� على اس���ام ال��هج العل�ي ال�� �ان شائعًا فق� في العل�م 

  ال�����ة .

  س: هل ���� االس���ار في ت���� ال��هج العل�ي على العل�م االن�ان�ة ؟

��ع��ة ال��� العل�ي في م�ال ال�اه�ة االن�ان�ة  ��افج: ��عًا �اال��اب مع االع

  ال�ي ت��لف ع� ال�اه�ة ال�����ة وذل� في ال��االت ال�ال�ة :

ال��اه� ال�����ة ثاب�ة ن���ًا م�ا ���� ال�اح� م� ت��ی�ها وح��ها  -1

و�خ�اعها لل�راسة ، ب���ا ن�� ان ال��اه� االج��ا��ة أك�� ع�ضة لل�غ�� ال���ع 

ال��اه� ال�����ة ، فالعادات وال�قال�� واالت�اهات ، وال��� �لها ��اه� م�غ��ة م� 

 ت��لف م� م�ان الى م�ان وم� زمان الى زمان .

إن ال�اه�ة ال�����ة �اه�ة ����ة ���� مالح��ها و��اسها ماد�ًا �اس���ام  -2

�ها األجه�ة ، ��ا أن عالقات ال���عة �غ��ها عالقات ����ة وم��دة و���� ح�

وت���� الع�امل ال��ث�ة عل�ها ف�اه�ة ن�ول ال��� ���� فه�ها م� خالل دراسة 

عالقاتها �ال��اح وال���� ، وهي ع�امل م��دة ب���ا ن�� ان ال�اه�ة االج��ا��ة 

اك�� تعق��ًا وت�اث� �����عة ����ة م� الع�امل ال�ع���ة ال�ي ��ع� ح��ها ف�اه�ة 
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��ها �ع��ات الع�امل ال�اد�ة وال�ع���ة ال�ي ت�عل ما م�ل ان��اف األح�اث ���� ر 

 م� دراس�ها أم� �الغ ال�ع��ة .

إن م�قف ال�اح� العل�ي أمام ال�اه�ة ال�����ة م�قف م�ض�عي ألنه ی�عامل  -3

مع ��اه� جام�ة ل�� ب��ه و���ها عالقات عا���ة أو انفعال�ة ، فال�اح� ال�� 

ال�� ی�عامل مع ال�عادن ال خ� ، وال�اح� ی�اق� ح��ة األج�ام ال ی���� ل��� دون آ

���اج ألن ��ع خ�ائ� ج��ة في مع�ن ما دون أن ت��ن ه�ه ال��ائ� 

م�ج�دة فعًال ، أما ال�اح� في ال��اه� االج��ا��ة فه� ���� ��نه إن�انًا ��فًا 

م����ًا في ه�ه ال�اه�ة ، م�ا �ع�ي الف�صة أمام أه�ائه وم��له واف�اره في ال��خل 

 �� ال�ع� ان ���ن ال�اح� في ال��ال اإلن�اني م�ض���ًا م�ای�ًا ت�امًا .، ف

�����ع ال�اح� في م�ال ال��اه� ال�����ة إن ���ع ال��اه� لل�����  -4

و���ر ال����� ، ح�� �����ع الف���ائي م�ًال ���� ت��د ال��ی� ، ث� ���ر ال����ة 

االج��ا��ة فإنه �����ع أن ل��أك� م� ن�ائ�ه ، أما ال�اح� في م�ال ال��اه� 

ه�ه ال��اه� لل����ة فال �����ع ح�مان ال�فل م� ال�عام ل��� تأث�� ذل� ���ع 

عل�ه وال �����ع إخ�اع ال�فل الى ال����� لع�امل ان�ان�ة واخال��ة هامة ال 

 ���ز ال�ف��� بها .

ان وج�د ه�ه ال�ع��ات ال تع�� ال��� العل�ي في م�ال ال��اه� والعل�م  -5

ال�ل���ة الن ه�ه ال�ع��ات ت��� إلى ان ال�اح� العل�ي في م�ال العل�م اإلن�ان�ة 

���اج الى وعي أك�� وت���� اك�� ودقة اك�� وت��د أك�� ، وأن ال��هج العل�ي ه� 

ال��هج ال�ح�� ل�راسة ال��اه� االن�ان�ة مع م�اعاة ان اسل�ب ال����� ق� ال ���� 

 ت��ث ض�رًا على االن�ان ال�� ���ع لل����ة .ت���قه في �ع� ال�االت ال�ي 
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  ال�ف��� العل�ي

���� ال�اح��ن ب�� ال�ف��� العل�ي و��� تف��� العل�اء ، فال�ف��� العل�ي م�هج أو 

���قة م���ة ���� اس���امها في ح�ات�ا ال��م�ة أو في اع�ال�ا ودراسات�ا ، ب���ا 

م����م�� في ذل� �ق�م تف��� العل�اء على اساس دراسة م��لة م��دة م����ة 

  لغة ورم�زًا عل��ة خاصة .

فال�ف��� العل�ي ل�� تف���ًا م����ًا ���ض�ع مع�� بل ���� أن ی�جه في معال�ة 

ج��ع ال��ض�عات والق�ا�ا ال�ي ت�اجه�ا ، أن العال� الف���ائي �ف�� ب�راسة ال�اه�ة 

��اق�ة ال��اه� الف���ائ�ة او �ع� اج�ائها ب���ا ���� ان ی��جه ال�ف��� العل�ي ل

واألح�اث والق�ا�ا وال��اقف العامة دون اع��ار لل���� ، ول�� لل�ف��� العل�ي 

لغة خاصة أو م��ل�ات مع��ة ، فه� �ق�م على اساس ت���� لالف�ار واالسال�� 

  اس��ادًا الى ال��اد�ء ال�����ة ال�ال�ة :

���ن م�ج�دًا  ال ���� اث�ات ال�يء ون���ه في ال�ق� نف�ه ، فال�يء اما ان -1

او غ�� م�ج�د في ال�ق� نف�ه ، والل�ن ال ���ن أب�� أو ال اب�� في ال�ق� نف�ه 

 ، فال�ف��� العل�ي ال ���ع ب�� ال�قائ� في س�ة واح�ة .

�ق�م ال�ف��� العل�ي على ان ل�ل حادثة اس�ا�ًا ، وأن ه�ه االس�اب ت�د� الى  -2

ر ال�ف��� العل�ي ان ش��ًا ما ی��ج �ه�ر ال����ة ما ل� ��� ه�اك عائ� ، وال ی��� 

 ص�فة او دون س�� .

ان ال�ف��� العل�ي ه� �ال�اك�� ن���ة لل�ه�د ال�ي ب�لها العل�اء في ���ه� ع� 

ال�ع�فة االن�ان�ة ، و���د ال����ر ف�اد ز���ا ال��ات ال����ة لل�ف��� العل�ي وال����� 

  :، وفي ما یلي ت�ض�ح له�ه ال��ات 
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  : ك��ةأوًال : ال��ا

ی��ل� ال�ف��� العل�ي م� ال�اقع ، فال�ع�فة ب�اء ��ه� ��ه �ل ال�اح��� والعل�اء ، 

���� ج�ی�ًا الى ال�ع�فة ، وت��اك� ال�ع�فة و���ل� ال�اح� م�ا ت�صل و�ل �اح� 

و���ل خ��اته� ، أو ق� یلغي مع�فة ال�ه م� س�قه م� ال�اح��� ، ����ح أخ�اءه� 

  ف��ة م� ال�م� . سا�قة و���ل ن���ة عاش�

وال�ع�فة العل��ة به�ه ال��ة ت��لف ع� ال�ع�فة الفل���ة ، فالعل�اء ی���ن  .1

م� نها�ة ما ت�صل ال�ه غ��ه ، أما الف�ل��ف ن���اته� ب�اء ع��د�ًا ، و���ل� العال� 

ف���أ دائ�ًا م� نق�ة ال��ا�ة �غ� ال��� ع�ا ت�صل ال�ه فالسفة آخ�ون ، ولعل ه�ا 

�ف�� ان ال�ع�فة العل��ة ت�تفع ع��د�ًا ، اما ال�ع�فة الفل���ة ف���� اف��ًا ، وق� ت��ا 

�� بها أو ت���� ال�ها ، ال����ة ال��ی�ة ��ع�ل ع� ال����ات االخ�� ودون أن ت�ت

اما ال�ع�فة العل��ة وال����ة العل��ة ال��ی�ة فغال�ًا ما تلغى ال����ات العل��ة ال�ي 

س�ق�ها ، او ت��لها او ت�سع ن�اقها ، ف�ل مع�فة عل��ة ج�ی�ة ت��ن هي ال�ع�فة 

ًا الق���ة وال����ات الق���ة ج�ءال�ع���ة على انها ص���ة وت��ح ال�ع�فة العل��ة 

 م� تار�خ العل� .

و��ت�� به�ه االف�ار ان ال���قة العل��ة هي ح��قة ن���ة ��ع�ى أنها ح��قة في  .2

ف��ة زم��ة مع��ة وانها ت���ر �االس���ار وال تقف ع�� ح� مع�� ، بل ت���ل وت�غ�� 

اث�اء ت��رها ، ومع ان ال���قة العل��ة ن���ة اال انها تف�ض نف�ها على �ل ال�اس ، 

بل هي ح��قة م�ث�قة م� ال���ع ، ال ت�ت�� �ف�ل��ف مع�� ��لف عل�ها ال�اس وال �

، والع�ل الف�ي ی�ت�� �ف�ان مع�� ، فال����ة الفل���ة ت�ت�� ��اح�ها الف�ل��ف 

ال�� ی�� بها ، ل�� اآلخ��� ل���ا مل�م�� بها ، والع�ل الف�ي ال��� ی�ت�� ��اح�ه 

ال�ع�فة العل��ة فال عالقة لها �����فها فهي  وال �����ع ف�ضه على اآلخ��� ، أما
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ل��� مع�فة ذات�ة ، بل م�ض���ة تف�ض نف�ها على �ل العق�ل ، وال ��الفها أح� 

. 

  ثان�ًا : ال����� :

م� مع�ا ان ال�ف��� العل�ي ه� اسل�ب او ���قة م�ه��ة لل��� وال�ع�فة ،  -1

����� الى م�هج مع�� في  وه� به�ا ���لف ع� ال�ف��� العاد� ، فال�ف��� العل�ي

واالس��اد الى ن���ة ، واخ��ار الف�وض ���ل دق�� وم��� ، ب���ا وضع الف�وض 

�ع��� ال�ف��� العاد� اش�ه ب�دود أفعال ع��ائ�ة على اح�اث ع��ائ�ة دون وج�د ا� 

 ق�ر م� ال����� .

ح�ة ووضع ان وس�لة العل� هي ات�اع م�هج عل�ي ، فالعل� مع�فة م�ه��ة ت��ا �ال�ال

  الف�وض واخ��ارها ع� ���� ال����� ث� ال�ص�ل الى ال��ائج .

وال�ف��� العل�ي ����� الى ال����� : ت���� ���قة ال�ف��� ، وت���� العال�  -2

ال�ارجي ، فال�ف��� العل�ي ل�� م�ه�ًا في ت���� أف�ارنا وع�م ت��ها ح�ة �ل�قة دون 

في ت���� العال� ال�ارجي ا��ًا ، أل�امها �ق�اع� وق�ان�� ف��� بل ه� م�هج 

ی�اق� ��ه� م��اع�ة او م�ف��ة بل ی�رس ال�اه�ة في عالق�ها  فال�اح� العل�ي ال

�ال��اه� االخ�� ����ف العالقة ب�� االس�اب وال��ائج و���ف ال�الت واالرت�ا� 

� و���� ما ب�� ال��اوز ال�ماني وال��اني ل�اه�ات مع��ة ت��ث معًا �ال��فة وما ب�

ارت�ا� ، فال���قة الع�ل�ة ح�� ت���ف  ��اه� ت�ه� معًا ن���ة عالقات عل�ة او

  .تأخ� م�انها ب�� م���عة ال�قائ� 

ال����فة ، ف���مج معها او ت�فاعل معها وق� تع�ل ف�ها او تلغي �ع�ها ، وال���قة 

  العل��ة به�ا ال�ع�ى ل��� م��قلة �ال�قائ� االخ�� .

  �اب ال��� ع� االس –ثال�ا 
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یه�ف العل� الى فه� ال��اه� ال�ي ی�رسها وال ی�� ه�ا الفه� م� خالل ال�ص�ل -1

الى ال�عل�مات وال�قائ� بل ال ب� م� تف��� ه�ه ال��اه� وت�ل�لها ع� ���� مع�فة 

  وت��رها . ن��ئهااس�ابها وع�امل 

ان مع�فة اس�اب �اه�ة ما ه� ال� ���� االن�ان م� ال����ة عل�ها وض��ها 

ف�ها وز�ادتها او انقاصها و�ال�الي ال���� واخ�اعها لل����ة وال�ع�یل  وال�أث��

  وال�����. 

والعل� ی��� ع� االس�اب �غ��ه م� ال��ا�ات االن�ان�ة فالفل�فة ت��� ع�  -2

علة ال��ن وال�ف��� ال�ی�ي ی��� ع� االس�اب . ول�� ما ���� ال�ف��� العل�ي ه� 

ة ال االس�اب ال�ع��ة فال�ف��� العل�ي ال یه�� به�ه االس�اب ���ه ع� االس�اب ال��اش� 

ال�ع��ة ،النه ال اصل ال��اة وعل�ها ال���قة ورت�� ال�ف��� ال�ی�ي الى رد ج��ع 

  ال��اه� الى س�� واح� فأن ال�ف��� العل�ي یه�� �االس�اب والعلل ال��اش�ة. 

اء ح� االن�ان و��د� ال��� ع� االس�اب الغ�ض�� االساس��� ه�ا ارض-3

لالس��الع وال�ع�فة والفه� وز�ادة ق�رة االن�ان على ال����ة على ال��اه� ع� 

�� ع� االس�اب اه�اف ن���ة واه�اف ل�فل مع�فة اس�ابها وال���� ف�ها .���� 

ع�ل�ة وه�ه هي نف�ها اه�اف العل� فال�ف��� العل�ي یه�ف الى اك��اف حقائ� ال��ن 

ا��اد ال�ل�ل ل���الت االن�ان وال�����ة وه�ا ه�  ه� اله�ف ال���� ث� الى

  اله�ف العل�ي. 

  ال���ل�ة وال�ق�� :  –را�عا 

ان ی��ف ال�ف��� العل�ي �ال���ل�ة وال�ق�� ، فال��� العل�ي ال ی�رس  -1

م��لة م��دة �ه�ف بل ی��ل� م� دراسة ال���لة ال���دة او ال��قف الف�د� 
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ال��اه� ال�����ة او ال��اقف ال�����ة مع  لل�ص�ل الى ن�ائج وال�ع���ات ت��ل

 س فال �ق�� ج��ًا مع��اً �م�ض�ع دراس�ه ، وح�� ی���ث ال�اح� ع� قاع�ة ارخ��

بل �ق�� �ل ج�� مغ��ر ، وح�� ی���ث ع� ال�اذب�ة فال ی���ث ع� مادة مع��ة 

 بل ع� ج��ع ال��اد ال��اثلة .

ت��� �ال���ل وت���� على اك�� م� ان ه�ف العل� ه� ال�صل الى تع���ات ون�ائج 

  ف�د واك�� م� �اه�ة واك�� م� م�قف .

و��ا ت��� ال���ل�ة على ال��ض�ع ال�� ی��اوله ال�اح� العل�ي فانه ت����  -2

سا�قًا تف�ض نف�ها على ج��ع ال�اس ل�ع�فة العل��ة ��ا ذ�� ا��ا على �ل عقل فا

اف�اد �قة العل��ة ش�ل فال��،ول� ه�اك م� ی���� او �عارض ح��قة عل��ة ،

ع�ی�ی� او ل��اه� ع�ی�ة ،وشاملة ا��ا ل�ل العق�ل ال�ي ت����ع فه�ها  ،فهي قابلة 

لالن��ار واالن�قال م� ��اح�ها او م���فها فهي ح��قة عل��ة تف�ض نف�ها على 

 ف ب�� ف�د واخ� في تق�ل ال�ع�فة العل��ة م�ال لالخ�ال ج��ع ال�اس وال

وش��ل�ة ال��ض�ع وش��ل�ة م� ی�ق�ل�ن ه�ا ال��ض�ع  و��ت�� �ال���ل�ة:  -3

ة) ا� اس��اد ال���قة العل��ة �صفة اخ�� م� صفات ال���قة العل��ة وهي (ال�ق��

على م���عة �ا��ة م� االدلة ال��ض�عة ال�ق�عة ح�� �ق��ع ش�� ما �ف��ة مع���ة  

دلة أون وج�د � ���قها و��ع� ����ها دالنها ت��و له واض�ة صادقة او النه ��

 �ادلة م����ة  �ادهعل�ها ان ه�ا ال�ق�� ل�� عل��ا لع�م اس�

  خام�ًا : ال�قة وال�����:

ی��� ال�ف��� العل�ي �ال�قة وال����� وه�ا ما ����ه ا��ا ع� ان�ا� ال�ف���  -1

االخ�� ،فال�اح� العل�ي ��عى الى ت��ی� م��ل�ه ب�قة وت��ی� واج�اءاته ب�قة ، وال 
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�الم دق�� م��د، فال �����م ال�اح� �ل�ات لها صفات الق�ع �����م س�� 

وال�أك�� وال��م ،فال���قة العل��ة ��ا س�� الق�ل ل��� م�لقا بل اح��ال�ة و���د 

 ال�اح� العل�ي ا��ًا ن��ة ه�ا االح��ال.

ول�ي ی��ح ال�اح� العل�ي ان ���ن د��قًا و���د م��الته واج�اءاته وف�وضه  -2

م لغة خاصة هي لغة ال��اض�ة ال�ي تق�م على اساس ال��اس ال���� ب�قة فأنه �����

ال�ق�� وال���ث �الغة االرقام وال�م�ز والعالقات ال�اض�ة ال���دة ان اس���ام اللغة 

ال��اض�ة ی�د� الى فه� دق�� لل��اه� ال ���� ال�ص�ل ال�ه اال م� خالل ال��اس 

ال����ة ال ت�اع� على فه� ال��اه� بل ق� تع�ي ف�هًا  فاألح�امال��ي ال�ق�ي ال�ق�� 

ًا م��دا �ان ��ع�ي ش� ان اس���ام �ل�ات م�ل ذ�ي ، غ�ي، ذ�ي ج�ًا ال خا��ًا لها

قارنة ف��� �ت��ح �ال فاألرقام  120او  100او  90نق�ل ت�لغ ن��ة ذ�اء ال��� 

م او  40ة ال��ارة ل� فأن ذل� ���ف ع� ق�ل�ا : ت�لغ درجفان ذ تق�ل ال�� حار ،

ة ال ف�ق في ال��ع م فالف�ق ب�� ال�� ال�ار و ال�� ال�ارد ه� ف�ق في ال�رج 35

ل ال�� ال�ارد الى ج� حار ع� ���� ز�ادة درجة ال��ارة في ح�� ���� ت���

 الغ�فة.

  ع�ائ� ال�ف��� العل�ي                         

ع���ة �� واجه�ا م�اب م�ع�دة ومقاومة ���� تار�خ العل� وال�ق�م العل�ي ان ال�اح� 

�ع العل� سل�لة م� ال�عارك دفع ال���� م�ع�دة ، و���� اخ��ار تا�� اج��ا��ة قم� 

 م� سق�ا�  ءاً ره� وان�ازاته� الع�ل�ة ب�ام� ال�اح��� والعل�اء في ح�اته� ث��ًا الف�

ال�ف��� العل�ي  �رن��� ق�ل ان ت�م� ال����عات ال����ة ����ة�و�  �ورًا ��ال��جام

  وال��� العل�ي.
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ة في ق�ل ان ت��اجع ال����ة االور��ة ع� ت��یها للعل� وال��� العل�ي وت�ه� ال��ا 

االسال�� وال��اهج  ة ق�ة واض�ة للعل� ح��  دخل�ال����عات ال��ی�ة وال�عاص� 

العل��ة �ل ش�ون ال��اة ون�ا�اتها واص��� ال���قة العل��ة االسل�ب ال�ح�� ال�� 

ت���اه ال�ع�ب ل��اجهة م��الته االق��اد�ة واالج��ا��ة وال�قا��ة. وال �ع�ي ت�ای� 

اال��ال على االسال�� العل��ة ان االن�ان�ة ات�ه� ن�� ال�ف��� العل�ي في حل 

مازال� ال���� م� ال����عات ال ت�م� ب�ع� س�ات ال�ف��� العل�ي او  م��الته بل

ت��� له�ه ال��ات ن���ة ل�ج�د ع��ات وع�ائ� �ع�ها ق��� و�ع�ها ما زال م����ًا 

وم�ث�ًا ح�ي ع��نا ال�اض� فال���ة ال��ا��ة ما زال� ت��د ال���� م� ال����عات، 

ل�ف��� العل�ي وال�ف��� االس��ر� وح�ى ال����عات العل��ة ت��� في ازدواج�ة ا

  وال��افي. 

ك�ا ان ال�اح� العل�ي ی���� �ق�رته على تق�ل ال�قائ� ال�ي ت�الفه ح�ى ل� جاءت 

ال�عارض��  بل ���� عالق�ه م� م�اف��ه او معارض�ه وال �ف�� ال�اح� عالق�ه مع 

  ومه��ة معه�.ود�ة 

ها ن�� ال��� العل�ي واس���ام ان م� اب�ز الع�ائ� ال�ي ت�اجه ال����عات في سع�

 ل�� العل��ة ت���ل ���ا یلي:    ااالس

   ان��ار الف�� االس��ر والف�� ال��افي : -اوال

� ل�أ الى االس��رة وال��افة ��اه ًا خ�ا��ًا ح���ب�ا تف��� االن�ان تف���ًا اس��ر 

�ة �ان ال�ف��� ف� ال��اة واح�اثها ، وق� �ان اسل��ًا ناج�ًا في تف��� ال��اة والعل� في

�ود ول�� س�ادة ه�ا ال�ف��� االس��ر� ح�ى االن ل� ���ن اال االن�اني ف�ها م�

  على ح�اب ال���� للعل� وال�ف��� العل�ي.
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او ال�اق ال��اة �ال��اه� الغ��  �األح�ائ�ةو����� ال�ف��� االس��ر� الى ما ���ى 

�� على انها �ائ�ات ح�ة لها ال��ة ف�ان الف�� االس��ر� �ف�� ال��ق وال�ع� وال�

ارواح، ت�� وت�فعل وتغ�� وت��ر ،ت�ح� وت�ذ� ، اما ال�ف��� فه� ع�� ال�ف��� 

العل�ي االس��ر� وه� تف��� ال��اه� ال��ة ع� ���� ال�عامل معها على انها 

  ��اه� �����ة غ�� ح�ة ت��ع لل�رس وال�����. 

�ا في الق�ن ال�ام� العاش� اال ان على ال�غ� م� ان�هاء ال�ف��� االح�ائي في اورو 

اب�ز م�اه� الف�� االح�ائي ه� ان��ار االف�ار الغائ�ة في ���� م� ال����عات 

وال�ق��د �الغائ�ة ه� ت��ر وج�د ه�ف لل��اه� ال�����ة �االن�ان ت�اما، فاذا قل�ا 

كل، فان ان�ار الف�� أاالن�ان ���ث االرض وزراع�ها ل� �ق�م االن�ان �ق�م

ح�ائي �ق�ل�ن ان ال��اء ت��� ل�ي ی��� ال�رع وان ال��ارث ت��ث ل�ي تعاق� اال

االن�ان ال�ال . وما زال ه�ا الف�� زائ�ا ح�ى ا�ام�ا ال�ال�ة ح�ى في اك�� 

�ل في ا��ال ازدواج�ة ب�� العل� وال��افة ت��ال����عات االورو��ة تق�مًا ح�� ت��� 

ال�اس على م�ارسة ال����� وت���� االرواح ومع�فة االب�اج وق�اءة االرواح ومع�فة 

االب�اج وق�اءة ال���� وااله��ام �ال��� ، ول�� ه�ا االزدواج ال �ع�ي تعادل 

ال�ف��� العل�ي وال��افي في ه�ه ال����عات ، فق� اث�� العل� وال�ف��� العل�ي ق�رة 

م� م��الت االن�ان والف�� ال��افي ما زال ����  ال����ة ال�ل�ل  فائقة على ا��اد

ل��ه ف�� هام�ي ال ��ه� في ت�ج�ه م�ار االن�ان في ال��اة ال�اض�ة و�الح� في 

ئي وال��افي ما زال ق��ًا ��عات ال�ام�ة ان ال�ف��� االح�ام���عات�ا الع��ي وال��

فال��افات وال�ف���ات الغائ�ة ل�ه�ر و�قف م�قعًا معاد�ا للعل� وال�ف��� العل�ي ، 

ال��عة ، واالع�قاد �اق�� ال��افة ل�� �ع� االش�اص وت���� االرواح ما زال� 

  م����ة وس��� وق� ���ل ق�ل ان ی��ل� االن�ان في م���ع�ا م� ه�ا ال�ف��� 
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ال�ائعة                                                                                                                       �األف�اراالل��ام  –ثان�ًا 

���ع �ع� ال�اس لالف�ار ال�ائعة االن��ار �االف�ار ال���ة ال�ي ت�م� بها  

ص���ة، واال ل�ا ت���  ألنهاالغال��ة ، و��ون ان ه�ه االف�ار ال ت��� وال ت�قى اال 

  ل ف��ات ���لة م� ال�م�. بها ال�اس خال

و���� ت��ر الف�� ال���� الى ان االن�ان ح�ل ال���� م� االف�ار وال�قال�� الق���ة 

وال�ي ما زال� ح�ة ح�ى االن ، فاالف�ار ال�ي اب���ها اج�ادنا وا�ائ�ا ، وال���ة ال�ي 

ال ال����ون ورث�اها م� االج�ال الق���ة ما زال ی��� ال�ها ن��ة اح��ام وتق���، وماز 

  ی�ف��ن م��د م�اق��ها بل ی�م� بها ���ل تام ال �ق�ل ال�قاش.

و��داد ال���� به�ه االف�ار الق���ة �ل�ا واجه� االن�ان ��وف وم�اع� و�ل�ا  

  عاش� ��وف ت��عها ع� ال�ع��� ال�� وال�ف��� العل�ي.

  ان�ار ق�رة العقل  –ثال�ا   

اتهامات م�ع�دة ح�� ی��� ال�ه �أداة  لق� واجه العقل ال���� في م�احل ن��ه

م��ودة في ��ف ال��اه� ، او اداة عاج�ة ع� وص�ل الى ال���قة ، و�ال�الي ال 

��لح العقل ��ادة االن�ان في ال�ص�ل الى ال���قة ول�ل� �ل ان�ان ی����ن ع� 

  اداة اخ�� غ�� العقل وع� وس�لة اخ�� غ�� ال�ع�فة العل��ة.

 �ت���� الى اساس ض��� العقل وع��ة ع� الفه� ال��� امات�و�ان� ه�ه االه�

ال��اه� ال��ت��ة �اس�ار ال��ن ول�� ه�ه االه��امات س�عان ما ت���د ح�� ن�� ان 

العقل االن�اني ی���ر �اس���ار وان ال�ع�فة العل��ة ت�ف�� ���ل هائل وانه م��� 

�غفل ع� م�ا�عة ال�عارف العل��ة ال�ي �ان� م���� في ع�� افال��ن وال�عارف 
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ًا ل��� ان ا�فال الق�ن الع���� �ع�ف�ن حقائ� العل��ة ال�ي ی�ر�ها اال�فال حال�

ومعارف عل��ة تف�ق ما ع�فه العل�اء ال�ی� عاش�ا ق�ل ع��ات ال���� ، ف��� 

  �العل�اء ال�ی� عاش�ا ق�ل االف ال���� ؟    

                                                                                                       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  




