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 :خلص النص اآليت_1
ختتلف النظرة احلديثة إىل الطبيعة البشرية عن النظرة القدمية إليها فقد كانت       

الفلسفة اليونانية تنظر إىل اإلنسان على أنه مكون من جزأين متمايزين مها العقل 
من جهة،واجلسم من جهة أخرى وأن اجلسم متصل بالعامل السفلي الذي  "الروح"

يعترب عاملا دنيويا،أما الروح فهي متصلة بالعامل العلوي الذي يعترب عاملا مكرما وال 
ميكنها أن تصل إىل املعرفة احلقة،إال عن طريق التسامي فوق املاديات والتقوية 

قيقة وتصل إىل املعرفة عن طريق التأمل بالرياضة الروحية كي تتكشف هلا عوامل احل
الباطين ولذلك اهتمت هذه الفلسفة بالعلوم النظرية والفكرية اليت وظيفتها صقل 

العقل وأمهلت العلوم األخرى اليت تتصل باملهارات اليدوية واملهن  الروح وتدريب
سيطرت وقد .املختلفة ألهنا تتصل باجلسم الذي هو دون العقل يف االعتبار واملنزلة

هذه النظرة إىل الطبيعة البشرية على الفكر اإلنساين منذ ذلك احلني حىت مطلع 
القرن العشرين مث تغريت األفكار وتغريت النظرة إىل الطبيعة البشرية من األساس 

أما .وانزاحت النظرية األوىل من امليدان تاركة اجملال لغريها من النظريات األخرى
عة البشرية فهي ترى أن اإلنسان ليس مكونا من شيئني النظرية احلديثة إىل الطبي

متمايزين أحدمها مكرم،والثاين حمتقر،بل هو مكون من كل متكامل يشمل  العقل 
والروح واجلسم وأنه كما جتب العناية بتدريب العقل وصقل الروح بالعلوم 
واملعارف،جتب العناية كذلك باجلسم عن طريق الغذاء اجليد والرياضة 



واهلواء النقي واتباع التعليمات الصحية التعليمات الصحية السليمة إىل _ةالبدني
آخره،فاإلنسان ال يتعلم بعقله فقط وال جبسمه فقط ولكنه يتعلم بعقله وجسمه 
معا مث من ناحية أخرى يتأثر بالبيئة اليت يوجد فيها ويتفاعل معها تفاعال اجيابيا 

لتفاعل هي اكتسابه خلربات يتأثر هبا ويؤثر فيها وتكون نتيجة هذا ا
 .جديدة،ومعارف جديدة يف كل حلظة من حلظات حياته

 :بعد قراءة النص اآليت سّجل رؤوس أقالم  2_
شههههههههدت اإلنسهههههههانية حههههههههارات يزيهههههههد عهههههههددها علهههههههى العشهههههههرين،وكان لكهههههههل       

حهههههههارة فيههههههها مههههههذاق خههههههاال،وإال ملهههههها  يههههههزت مههههههن سههههههواها،والبد أن تكههههههون تلههههههك 
اخلاصهههههة املميهههههزة للحههههههارة املعينهههههة ههههههي الهههههيت عملهههههت علهههههى نشهههههأة تلهههههك احلههههههارة 

اخلاصهههههة املميهههههزة يف عنفهههههوان قو ههههها،مث ال بهههههد  وظهورها،وذلهههههك عنهههههدما كانهههههت تلهههههك 
وههههههي _ذلك أن تكهههههون تلهههههك اخلاصهههههة نفسهههههها عنهههههدما أصهههههاهبا ضهههههعف وفسهههههادكههههه

علهههههههة انهههههههدثار احلههههههههارة الهههههههيت  يهههههههزت هبا،وههههههههذه كلهههههههها مقهههههههدمات أراهههههههها واضهههههههحة 
واخلاصههههههة الههههههيت ميههههههزت احلهههههههارة اإلسههههههالمية مههههههن .بههههههذا ا،أو تكههههههاد تكههههههون كههههههذلك

،فههههههنذا كانهههههههت "األخهههههههالق"سههههههاار احلهههههههارات،هي أهنههههههها أدارت رحاههههههها علهههههههى حمههههههور
أو " الفهههههههن"علهههههههى _ يف املقهههههههام األول_ قهههههههد أرسهههههههت قواعهههههههدها  حههههههههارات أخهههههههرى

أسههههههههس كالزراعهههههههة والتجههههههههارة أو الصههههههههناعة،فنن ،أو غهههههههري ذلههههههههك مهههههههن "العلههههههههم"علهههههههى
علههههههى أننهههههها يف هههههههذه .أساسهههههها هلهههههها "األخههههههالق"احلهههههههارة اإلسههههههالمية قههههههد اختههههههارت 

التفرقهههههة،ال يفوتنههههها أن اجلوانهههههب كلهههههها قهههههد جتتمهههههع يف كهههههل حههههههارة علهههههى اإلطهههههالق 
تتفهههههاوت هنههههها وهناا،لكننههههها هنههههها إذ صيهههههز احلههههههارة املعينهههههة  اصهههههة وذلهههههك رقهههههادير 

ركيههههههزة أوىل يقههههههام _ أكثههههههر مههههههن سههههههواها_ ما،فنصهههههها نريههههههد أن تكههههههون تلههههههك اخلاصههههههة
 ".األخالق"عليها البناء،وبناء احلهارة اإلسالمية ركيزته 


