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الفلسفــــــــــــ ـــــة

.

ٚخخاس انًًخحٍ أحذ انًٕاضٛع انثالثت انخانٛت
الموضوع ْ : 1م ُٚشكم ٔجٕد انغٛش حٓذٚذا نهزاث أو إغُاء نٓا ؟
الموضوع  « : 2إَـًّا ٚكٌٕ اإلَضاٌ إَضاَا بانفكش » حهم انمٕل ٔ ب ٍٛيذٖ ٔجاْخّ

الموضوع  : 3ححهٛم َص
يا ْ ٙنحظت انشعٕس بئحخشاو انزاث؟  ...فئحخشاو راح ٙانز٘ أبحث عُّ عٍ طشٚك إحخشاو اٜخش
نٛــش يٍ طبٛعـت يخخهفـت عـٍ اإلحخشاو انز٘ أبذَ ّٚحٕ اٜخش ،فئرا كاَج اإلَضاَٛت ْ ٙانخ ٙأحخشيٓا ف ٙاٜخش
ٔ فـ ٙراحــ ، ٙفئَـّ ٙأحخــشو راح ٙكــ أَج بانُضبت نٝخش ،أحخشو راح ٙكشخص ثاٌ ٔ ،حب انزاث نٛش فْ ٙزِ
ٌ انًشاعش انمصذّٚت ،أحب َفض ٙكآخشْ ،زِ انغٛشّٚت،
انحــال ،بُضٛجـّ اٞصاص ٙيخًّٛزا عٍ انًحبّت ،يًّا ٚعُ ٙأ ّ
انًشحبطت بشعٕس انخمٛٛى ،حصُع انفشق ب ٍٛإحخشاو انزاث ٔ اإلنخصاق بانحٛاة ،كًا ُٚبجش ف ٙانًٕالف انكاسثّٛــت
انخ ٙحضع حٛاح ٙعهٗ خطش انًٕث .فانخعهـّك بانحٛاة ،اَٞاَّٛت « انحٛاحّٛت» ْ ٙعاللت لصٛشة يباششة ،ب ٍٛراحٙ
ٔ راحــ ،ٙإحخـشاو انزاث اَٞاَّٛت اإلَفعانّٛت ْ ٙعاللت غٛش يباششة ،يخٕصّطت يا ب ٍٛراح ٔ ٙراح ،ٙيشٔسا بُظشة
ٌ انشأ٘ ٔ انًعخمذ ًْا سٔحٓا ،فانمًٛت
ٌ انعاللــت بانزاث ْ ٙعاللــت باٜخش يضخبطُت ،فـئ ّ
اٜخش انخمًّٛٛٛتّ ٞ ٔ .
نٛضج يُظٕسة ٔ ال يعهٕيت ،بم يعخمـذة  .أَــا أعخمذ أَـُّ ٙأصأ٘ لًٛت بُظش اٜخش انز٘ ٚخمبّم ٔجٕد٘ ،فْ ٙزا
انُطاقْ ،زا اٞخٛش ْٕ أَاْ .زا اإلعخماد ٔ ْزا انخصذٚكْ ،زِ انثمت ـ بًا أَا يخؤثش بٓا ،حعط ُٙٛانشعٕس بمًٛخ.ٙ
ْزِ انعاطفّٛت انخمًّٛٛٛتْ ،زا انخمٛٛى انًؤثش ْٕ ،أعهٗ دسجت ٚضخطٛع ٔع ٙانزاث أٌ ٚصم إنٓٛا .
بول ريكور
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حلل النص حتليال فلسفيا مسرتسال مستعينا باألسئلة التالية :
ــ بؤ٘ يعُٗ ٚكٌٕ إحخشاي ٙنزاح ْٕ ٙف ٙانُٓاٚت إحخشاو نٝخش ؟
ــ يخٗ ٚخحّٕل حب انزاث يٍ أَاَّٛت إنٗ إَفخاح عهٗ اٜخش ٔ يحبخّ ؟
ــ أ٘ دٔس ٚهعبّ اٜخش ف ٙعاللت انزاث بزاحٓا ٔف ٙانخحٕل يٍ انخعهك بانزاث إنٗ احخشاو انزاث ؟
ــ إنٗ أ٘ حذ ٚبذٔ نك ححذٚذ لًٛت اَٞا عهٗ أصاس اإلحخشاو اَطاللا يٍ يعخمذ يا ححذٚذا دلٛما ؟

