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 اكتب )ي( في أحد المواضيع الثالثة اآلتية:

 :الموضوع األول

 هل التاريخ مجرد رواية ألحداث الماضي؟ 

 :الموضوع الثاني
 

ما و من الموضوعية ألنه يصبح خصْ  قْدرايفقد  - على خالف عاِلم الطبيعة - الباحث في العلوم اإلنسانيةإن " 

 ت نفسه." َحَكما، مالِحظا و ُمشاركا في الوق

 .تحرر من الذاتيةعلى اللباحث في العلوم اإلنسانية ا مدى قدرةبي ِن )ي(، انطالقا من القولة، 

 

 :الموضوع الثالث

لفظ الث عن الواجب، إلى شيء خارجي على الرغم من أن مدلول جه تفكيرنا، عندما نتحد  من الغريب جدا أن يت    «        

فهو ليس أمرا يأتيني من الخارج و لكنه شيء  ،إن الواجب يرتبط بعالقتي الحميمية بذاتيهو داخلي... ما شير إلى نفسه يُ 

ه صوب ذاته. و في هذه الحالة لن توج  على هذا النحو األخير فذلك دليل على أنه يَ  نا الواجبَ ألتزم به داخليا. و إذا اعتبر أحدُ 

ألوامر الجزئية و الخاصة المرتبطة بما هو خارجي، بل سيصبح كة من اع مفك  طَ عبارة عن قِ  ،بالنسبة إليه ،يكون الواجب

صعوبة في القيام  بأخالق عالية و سوف لن يجدَ  نسانى هذا اإلالواجب عنده تعبيرا عن طبيعته الحميمية. هكذا، سيتحل  

سان حياته على األخالق، قل ت ما أقام اإلنبالسكينة و االطمئنان عندما يعتبر الواجب التزاما داخليا. فكل   يشعره س. إنبالواجب

ر عن الواجب و ال تعود الش   ِِ كوك و الهواجس تُ لديه الحاجة إلى الحديث الُمتكر ِ ه حول مدى قيامه به، كما يصبح في رُ ساِو

استشارة اآلخرين من أجل معرفة مقتضيات الواجب. إن  األخالق، متى فُِهمت على الوجه الصحيح، ضمنت عن غنى 

ل شقاء وتعاسة د. و لنا أن نتخي  للفرد الطمأنينة الكاملة ومتى فُهمت على الوجه الخاطئ أصبح الفرد فيها حائرا كثير الترد  

  » هد نفسه، مع ذلك، من أجل القيام به.جْ جيا و هو يُ اإلنسان الذي أصبح الواجب بالنسبة إليه أمرا خار

 حل ِل )ي( النص و ناقشه )يه(.
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