
ي مادة الفلسفة للفصل األول )
 
(1أف2فرض ف  

 أنفسنا، أو إن شئت يقظتنا الفكرية، ألن هناك قضايا  >>         
ُّ
 أهمية الفلسفة متأتية من كونها تشد

ّ
ي  إن

 
ة ف خطير

الرأي المناسب لتلك  ليس هو ، وألن الرأي العلمي )...( يقول فيها كلمتهأو أن  ،ُيعالجها العلم أن الحياة ال يستطيع 
ا. القضاي  
، إننا بفضل الفلسفة نعرف أن  ثم ألن الفلسفة " تقودنا "       ء من التواضع العقلي ي

ي   هناك أشياءإىل ش 
ي الماض 

 
كانت ف   

، ال يقير  محل  . العلمي خطأ فادح اليقير  بعد، أن ذلك تبيرّ  فيما الشك، ولكن؛  يتطرق إليها  علمي  
، ال  اليقير  إن       ةعير الطرق  إليهأن نصل  يمكنالعلمي يكتشفون أن  ، وبالوسائل المبتورة، إن الناس بدأوا القصير

ي  وهذه العملية، ليست سهلةالعالم عملية فهم 
أردنا أن نستعمل  وسواء   ،الفلسفةتهدف إليها هي الرسالة األوىل الت 

اليقير  عن روح  بفكر يبتعد نتسلح  ، وأنل طوي، فإنه ال مناص لنا من أن نستغرق وقتا لهذا الفهمالعلم أو الفلسفة 
        <<. المترسعوالتصديق 

 "برتراند راسل")الفلسفة بنظرة علمية(   

أكتب مقالة فلسفية تعالج فيها مضمون النص. المطلوب:   
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