
إنه على الرغم من اختالف الفكر في تياراته وظواهره خالل العصر الواحد، إال أنَّ تلك التيارات وهذه الظواهر ال  
ا؛ فذلك شأنه شأن الكائن من    —  بداهة    —بد لها   أن تكون مترابطة على نحٍو ما، وإال َبُطل أن يكون العصر واحد 

، أو كائن ا حيًّا    — الكائنات   د أجزائه وعناصره، ال بد أن يكون    —أيًّا ما كان نوعه: بحر ا، أو جبال  فإنه برغم تعدُّ
ر لنا أن نضم تلك األجزاء والعناصر  تحت اسٍم واحٍد نطلقه على الكائن الواحد.   فيه من الرباط ما يبر ِّ

معالمه الرئيسية، ال يشذ عن هذه القاعدة؛ فما ُدْمنا قد افترضنا مسبق ا أنه    نتعقَّب»والفكر الحديث« الذي نريد أن  
  في أذهاننا نوٌع من الرباط الذي   كامن اموحد وذو معالَم تمي ِّزه من الفكر في عصوٍر أخرى سلفت، فال بد أن يكون  

إذا ما أردنا    — أشتاٌت تدور حول عدة محاور، واألمر بعد ذلك متوق ِّف    —بالضرورة    —يجمع أشتاته؛ فهو  
على الزاوية التي ننظر منها؛ فقد ننظر إلى جانب الفكر العلمي من هذا العصر، وقد ننظر إلى    —الحديث عنه  

نب الفن واألدب، وإني أُلوثر في هذه الكلمة  جانب الفكر الفلسفي منه، أو إلى جانب الفكر السياسي، أو إلى جوا
أال أقتصر على جانٍب من الفكر في عصرنا دون جانب، بل أن أحاول تقديم صورة مركَّزة شاملة، تضم الجوانب  

ا فيوحدها تحت اسم واحد، هو »الفكر الحديث«.   الرئيسية المختلفة، مع بيان الرباط النظري الذي يربطها مع 

كر الحديث من جانبه العلمي، تدلنا للوهلة األولى على أننا إنما نعيش في عصٍر تغيَّر فيه المنهج  ونظرة إلى هذا الف
، بل  ؛ فالمنهج الذي استخدمته العلوم، لم يكن خالل العصور الطويلة على صورة واحدةالعلمي ذاته من األساس

مات مفروض فيها الصدق، ثم  وأعني الصورة التي يبدأ فيها الباحث    —كانت له صورة القياس األرسطي   من مقد ِّ
أقول كانت للمنهج العلمي هذه الصورة القياسية في المرحلتين القديمة والوسيطة   —يستولد نتائجه من تلك المقدمات  

من مراحل التاريخ، ولنتذكر هنا بأن المرحلة الوسيطة التي امتدت من القرن الخامس الميالدي إلى القرن الخامس  
 لمرحلة التي شهدت أهم فترة من تاريخ الحضارة اإلسالمية.عشر، كانت هي ا

فلما انتقلت أوروبا من عصورها الوسطى إلى عصورها الحديثة في القرن السادس عشر، كان محور انتقالها ذلك  
ا   ا علميًّا بمنهج؛ فأصبحت العلوم الطبيعية ُتبنى أساس  َلْت منهج  ماٍت مفروض فيها ا  —هو أن بدَّ لصدق  ال على مقد ِّ

بل على مقدمات يقينية الصدق، قوامها معطيات الحس المباشر، عن طريق المشاهدات المحققة والتجارب التي    —
ُتقام عليها، على أنه نُدر عندئٍذ أن يستخدم الباحث العلمي من أجهزة البحث إال صور ا ساذجة نستطيع أن نغض  

 النظر عن ذكرها. 

الل القرنين السابع عشر والثامن عشر وجزء من التاسع عشر؛ حتى إذا  ولبث المنهج العلمي على هذه الصورة خ
حدثت ثورة جذرية في طريقة البحث العلمي؛ إذ أصبحت األجهزة    —أي التاسع عشر    —ما انتصف هذا القرن  

ا سريع ا، إلى أن بات  ل عليه، ثم أخذت هذه األجهزة تزداد في الدقة وفي التنوُّع ازدياد  ت هي السمة  هي األساس المعوَّ
ا ما طرأ على هذه الكلمة   البارزة في العصر كله إلى يومنا هذا، وهو ما نطلق عليه اسم »التكنولوجيا«، وْلنلحْظ جيد 
من خلط في االستعمال؛ فبينما هي تعني »طريقة« البحث العلمي بوساطة األجهزة، رأيناها وقد تحولت ليستخدمها  

 لمية من آالت. الناس اسم ا على ما تنتجه البحوث الع
 



الحياة   العلم وفي دنيا  العارية إلى األجهزة، قد أحدث في محيط  العين  العلوم من مشاهدات  واالنتقال في منهج 
العملية آثار ا بعيدة اآلماد إلى حدٍ  يكاد يسبق خيال اإلنسان، ويكفي هنا أن نذكر نقطة  واحدة، وهي أن عصرنا  

َغر )وأعني الذرة والخلية( وطرفه  لم بالكون من طرفيه:  بأجهزته العلمية هذه، قد استطاع أن ي طرفه البالغ في الص ِّ
والخلية ُعرَِّفتا بمثل ما نعرفه اليوم عنهما، وال    البالغ في الكَِّبر )وأعني أفالك السماء(؛ وأما قبل عصرنا فال الذرة

 جرؤ خياُل اإلنسان أن يطمع في الوصول إلى القمر وغير القمر من كواكب المجموعة الشمسية.
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(1) 
ا من شخص أو مجموعة من األشخاص التنمر شكل من أشكال العنف واإلساءة واإليذاء الذي يكون موجه  

قد ، و مجموعة من األشخاص حيث يكون الشخص المهاجم أقوى من الشخص اآلخرإلى شخص آخر أو  
يكون عن طريق االعتداء البدني والتحرش الفعلي وغيرها من األساليب العنيفة، ويتبع األشخاص المتنمرون  

 .سياسة التخويف والترهيب والتهديد
(2) 
م التنمر إلى ثالثة أنواع رئيسة هي التنمر   اللفظي والتنمر الجسدي والتنمر العاطفي، ويحدث التنمر وُيقس 

في العديد من األماكن وبشكل يومي نراه ونمارسه في حياتنا اليومية مثل التنمر الذي يمارس في المدرسة أو  
الشارع أو الجامعة أو المنزل ويعد العنف المنزلي هو أساس إصابة الشخص بالتنمر بسبب تعرضه للعنف  

 .األهل واإلخوة؛ ما يؤدي إلى قيام الشخص بأفعال عنفية مع األشخاص اآلخرين والضرب من قبل
(3) 

ويقسم التنمر إلى فئتين رئيستين التنمر المباشر الذي يتضمن الضرب والدفع وشد الشعر والطعن والصفع  
يتضمن    ، والتنمر غير المباشر الذي   والعض والخدش وغيرها من األفعال التي تدل على اإلعتداء الجسدي

تهديد الضحية بالعزل االجتماعي والذي يتحقق بعدة طرق مثل التهديد بنشر اإلشاعات ورفض االختالط مع  
  العرق   الضحية وممارسة التنمر على األشخاص الذين يختلطون مع الضحية ونقد الضحية من ناحية الملبس و 

 .واللون والدين والعجز وغيرها من الطرق 
(4) 

والتنمر أنواع أساسها التنمر السياسي ويكون هذا النوع عن طريق قيام دولة بفرض ما تريده على دولة 
أخرى بالتهديد العسكري والقوة، والتنمر في المدارس الذي يتم عن طريق عزل الطالب أو الضحية وتخويفها  

في الشركات والمؤسسات عن طريق  واالعتداء عليهم جسديا، والتنمر في أماكن العمل وهو التنمر الذي يحدث  
إلحاق الضرر بالموظف المستهدف، والتنمر باإلنترنت الذي يتم عن طريق استخدام المعلومات ووسائل وتقنيات  
االتصاالت كالرسائل النصية والمدونات واأللعاب على اإلنترنت عن طريق القيام بعمل عدائي يكون الهدف  

نمر العسكري الذي يتم عن طريق استخدام القوة الجسدية وإساءة استخدام منه إيذاء اآلخرين، والمقالب ، والت
السلطة إليذاء اآلخرين وإعطاء عقوبات غير مشروعة واستخدام السلطة الممنوحة في التخويف، ويجب العلم  

ص  أن هناك عالقة قوية بين التنمر واالنتحار ألن التنمر يؤدي إلى الكثير من حاالت االنتحار ألن األشخا



الذين يقدمون على االنتحار يعانون من المضايقات والتعرض للتنمر، لذلك يجب المحافظة على طريقة التعامل  
 . بين اآلباء واألبناء ألن طريقة التعامل هي التي تحدد شخصية الطفل منذ طفولته

(5) 
والمن  المدرسية  والبيئة  األسرية  البيئة  في  تتلخص  وأسبابها  قديمة  التنم ر  ابر اإلعالمية ورواسب  وظاهرة 

ا غير قويم عند أفراد اجتماعية سلبية والسلوك العدواني الذي ينشأ عند البعض كنتيجة لذلك، فهي تشك ل سلوك  
 .بعينهم وليست ظاهرة مجتمعية بالقدر الذي يظنه البعض، ولذلك من الممكن كبح جماحها 

 (6)  
ل المسببات للظاهرة لغايات الحد منها ووضع حلول  وكما نحتاج لمساهمة وتشاركية كل الجهات التي   تشك 

ناجعة لها من خالل التربية السليمة وجهود اإلدارة المدرسية والمعلمين ومراكز الشباب وبرامج إعالمية توجيهية  
  وتنويرية وحلقات حوار وتواصل بين الشباب وغيرها، وربما نحتاج إلى إت باع وسائل وأساليب الوقاية من الظاهرة

ألن الوقاية   - اوإن كان ذلك مهم  -ا من التركيز على تطبيق القانون وفرض العقوباتتكون أنجع وأكثر نجاح  
 .عالج خير من قنطار 

      (7  ) 
لتغيير ثقافتنا المجتمعية بحيث يكون أساسها احترام اآلخر ال قمعه أو    ولذلك مطلوب مساهمة الجميع

إقصاؤه وامتالك مهارات االتصال والتواصل اإليجابي ال السلبي، والتركيز على لغة الحوار والتسامح والعدل  
الش المدارس بل موجودة في  ب  التنم ر ليست فقط بين طال  المجتمعي، حيث ظاهرة  العنف  ارع  والمساواة ال 

واألسرة وطلبة الجامعات واألزواج ومكان العمل بين الكبار والصغار والذكور واإلناث، واالعتراف بوجودها  
 .يعتبر الخطوة األولى للقضاء عليها

(8) 
تطبيق القانون بصرامة وعدالة على الجميع للمساهمة في بناء منظومة لكما أن دور رجال األمن جل  مهم  

 .  اوتصريح   ا ب  في هذا المضمار والعمل بلغة العدل تطبيق  أمن مجتمعي متكامل، لتص
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 يقول البارودي :

 بُ ـــــــَوال َيِحيُف َعَلى َأْخالِقَي اْلَغَض    اِدَرِتي        ــــالَخْوُف بِإنِ ي اْمُرٌؤ ال َيُردُّ 
َيبُ   ْنِدَيٍة          ـــــــَمَلْكُت ِحْلِمي َفَلْم َأْنِطْق ِبمُ   َوُصْنُت ِعْرِضي َفَلم َتْعَلْق ِبِه الرِ 
َص َأْقواٌم َوِإْن ك  اِطَئٍة          ــــــوَما ُأَباِلي وَنْفِسي َغْيُر خ  َذُبواــــــــــــــــــَـــ ِإذا َتَخرَّ

 ا           في َثْوِب ُيوُسَف ِمْن َقْبِلي َدٌم َكِذبُ ـــــــــها ِإنَّها ِفْرَيٌة َقْد كاَن باَء ِبه
 ِدبُ ـــفي ُغْرَبٍة َلْيَس ِلي فيها َأٌخ حَ            َفِإْن َيُكْن َساَءِني َدْهِري وَغاَدَرِني  

 لُّ َدْوٍر ِإَذا ما َتمَّ َيْنَقِلبُ ـــــــــــــــــــــــــَوكُ       َفَسْوَف َتْصُفو اللََّيالي َبْعَد ُكْدَرِتها     
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 السينيماتوجراف  قال العقاد في وصف  -
 ؟ نـسـهـر لإلـــ أأشــبــاح جــن تــلك تــظـ            ـسلْ ـــــــــ ـي ســتـائرك الط ِّ ـــــــــــــــبــربــك مــاذا فـ

 الجـن مـن طـلعـة الشـمس تـفـر فـرار             هـدتهاـــــــــــــــ ـنَّا فـمـالي عـ ـن جِّ ـــــــــــــ إذا لم تـك
 ا من األسرار تخفى على النفس فنون              ـشـف النـور عـنـدهـاــــــــــــــ سـتـور ولكـن يـك

 الم الحــســــــــــــــ مـــصـــورة للنــاس فــي عــ            ـرــــــــــــ ـأنــي أرى فــيــهـا قـريـحـة شـاعـــــــــــــــــكـ 
 ـرســــــــــــــــ ـا تـراه عـلى الطوتـرسـلهـا رسـم             نـهـا تـمـسـك الرؤى أيـن إال ـــــــــــــــــــــــــــ وكـالعـ 

 دس ــــــــــــ تـنـوب بـهـا الرؤيا لديه عن الح           ـيـن الغـريـب ألنـهـاـــــــــــــــــــــــــــــوتــحــمــدهــا ع
 ـدس ـــــــ نـبـي الهـدى فـي مـكـة صـورة الق            ـط عـن الطـرف الحـجاب كما رأى تُـمـي

 ـارف والدرس ــــــــــبــهـا ُرسـل المـع يءيــجــ            ـة بـيـنـنـاـــــــــــــــــــــــــــ وكــم مــعــجـزات للصـنـاع
 . : كتاب أعيد كتابته بعد محوه  الطرس  -: غير ناصعة البياض  الطلس -
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 جراح و آالم .أ

 قصيدة  . ب
 الشعر  َلكةمَ  .ج
 ربة جت .د 
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 البارودي  . ب
 مطران   . ج
 إبراهيم ناجي  .د 
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 إنشائي غير طلبي .ب
 خبري  . ج
 خبري لفظ ا إنشائي معنى  .د 
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حر؟                                     وأعطيتني أنت هذا الس 
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 :  صًرا تبًعا لـوقِ   اختلفت األسطر في القصيدة السابقة طوالً  .46
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 المحسن البديعي في السطرين السابع والثامن : .48
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لألدب في هذا العصر رسالة قوية ال تقل في أهميتها وخطورة أثرها عن أي ِّ فن آخر من نتاج العقل اإلنساني  
  واإللهام الصادق، والنبوغ المشتعل الرامي بأشعته على آفاق الكون   الرسالة هي مزيج اإلحساس الحي،هذه  

ا جميال  يلفت األنظار إلى  حقيقتها ويلبسها ثوب    يستشف  ونواحي النفس البشرية  والمتغلغل في البيئات اإلنسانية
 وآنق ثوب  معرضيتناول أدق األمور، وأعصاها، فيجليها، ويبرزها في أحسن  ،  ما فيها من دقائق األسرار

يعمد إلى أدق النظريات وأخفاها فإذا بها  ،   فتصبح حية يقظة تبعث الخير والرحمة  يستثير العواطف الدفينة؛ 
 .  سهلة سائغة

ء من التحدث عن  فبواسطته تمكن العلما   واألدب في أوربا اآلن ال يتمثل في شيء مثل تمثله في القصص؛
ولو أنهم جمدوا عند حدود التآليف الجافة ألصبح العلم في دائرته الضيقة ال  علومهم إلى أكبر عدد من القراء

 .خصائيين والمحترفينيتجاوز اإل

ولكنها؛ لطالوتها وقربها من عقلية الجمهور يستطيع    والقصة األدبية ال يقف أثرها عند عرض األفكار والمبادئ،
يستطيع ذلك بقوة   ،  وأن يبغضها الشر في جميع مظاهره   األديب من خاللها أن يدني الفضيلة من النفوس،

اذ،  .وبحكايته لما يشابه أدوار الحياة العملية تمام المشابهة في أشخاص قصته اإليماء والخيال األخَّ

يء روح وأسلوب، ودراية عملية بل هو قبل كل ش  ا يرصف، أو شعرا  ينظم فحسب،واألدب في التحرير ليس نثر  
إنه يكون أشبه شيء بتلك    ا من تلك الروح؟هذا النظم ما دام خالي    أيُّ قيمة لذلك النثر، أو ،    ألسرار النفس

مى التي يبذل صائُغها جهده في نحتها، وتزويقها،ولكن تعوزها روح الحياة تدب فيها  .  الدُّ

ومع ذلك فطريقة عرضهم تختلف    هم في فهم أسراره ومدلوالته، ا من البحوث، وتتكافأ قوا يتناول العلماء بحث  
وليس ذلك االختالف . تتقبلها النفوس بقبول حسن  ا وخشونة إذ تجد طالوة وحسناا، فبينا تجد جفاف  اختالفا  كبير  

ذلك  من    ،  وإدخالها في الطور العملي المنتج   إال نتيجة الروح األدبية التي تعين صاحبها على بسط معلوماته
وال يدخله في علمه أو فنه فال   نستطيع أن نحكم بأن أيَّ فنان أو عالم يهمل الجانب األدبي في هذا العصر

والشواهد على ذلك يعرفها من وقف   يستطيع بأي ِّ حال أن يضمن له الذيوع واالنتشار، ثم الثبات واالستقرار
 .ةعلى شخصيات العلماء ثم ميَّز بين أساليبها وروحها التأليفي

 معنى يستشف في الفقرة األولى : .49
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 يظهر  . د
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 فتح الميم وكسر الراء  .ج
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ا أن نهتم بالشأن العام فيجب على كل فرد أال يرمي مخلفات في الشارع ويجب على كل مسئول   يجب علينا جميع 
ا توعية أألفراد بذلك ،  أن   يتابع ويعاقب كل مخالف كما يجب على الصغير والكبير احترام القوانين ويجب أيض 

 ويجب أن نتعاون من أجل رقي المجتمع الذي يجب أن يكون في أفضل صورة .. 
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