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اكتب (ي) في أحد المواضيع الثالث اآلتي :
الموضوع األول:
الموضوع الثاني:

ِل َم ال ينبغي اعتبار الشخص وتسيل ؟
"حيث ال يوجد قانون يخضع له الناس جميعا ال توجد عدال ".
أوضح (ي) مضمون هذه القول و بيِّن (ي) أبعادها.

الموضوع الثالث:
" إذا كانت الحقيق هي الهدف الوحيد الذي يتستحق أن نتسعى إليه ،فهل نتستطيع أن نأمل في الوصول إليها؟ هذا ما
يمكن الشك فيه .فالحقيق التي يمكن أن نرى ليتست بالتمام هي ما يطلق عليه أغلبي الناس هذا االتسم.
هل يعني هذا أن تطلعنا األكثر مشروعي وإلحاحا هو في نفس الوقت التطلع األكثر َوهما ،أم هل نتستطيع رغم ذلك أن
نقترب من الحقيق من جه ما؟ هذا ما يجدر بنا بحثه.
لنتتساءل في البداي  :ما هي األداة أو الوتسيل التي نتوفر عليها للقيام بهذا األمر؟ إنها عقل اإلنتسان ،أو بمعنى أصح،
عقل العالِم .و لكن أال يتصف هذا العقل بالتنوع؟ فعقل العالِم الرياضي ال يشبه عقل العالِم الفيزيائي أو عالِم الطبيعيات ،وهذه
متسأل ي ِقر بها الجميع ،بل إن علماء الرياضيات أنفتسهم ال يتشابهون فيما بينهم ،فبعضهم ال يعتمد إال على المنطق الصارم،
والبعض اآلخر يلجأ إلى الحدس ويرى فيه المنبع والمصدر الوحيد الكتشاف الحقيق  .وهذا ما يشكل مدعاة للشك
واالرتياب .فهل يمكن أن تظهر المبرهنات الرياضي (مثال) بنفس الشكل لعقول في مثل هذا التباين؟ وهل الحقيق التي ليتست
واحدة بالنتسب للجميع هي حقيق ؟ إن هذا قد يدفعنا إلى الشك ،غير أننا لو نظرنا إلى األمر عن كثب ،لرأينا كيف يتعاون
هؤالء العلماء المختلفون على إنجاز عمل مشترك ال يمكن أن يتحقق بدون تعاونهم ،وفي هذا األمر ما يدعو إلى
االطمئنان ...فال شك أن الحقيق المتستقل كليا عن العقل الذي يتصورها ويحس بها حقيق متستحيل ".
حلل(ي) النص و ناقشه (يه).

