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 دروس الفكر الشرقي القديم
 1النص

فساد الحكم إلى عزوف القائمين عليه عن إقامة حكومة صالحة  يرد كونفوشيوس 

أو لقصور مؤهالتهم .ومناط هذه كله تولي  -ألنانيتهم وجهلهم -سواء لسوء نيتهم

 الحكام مناصبهم بالوراثة.

وينبني على هذا ،ضرورة أن يدير دفة الحكم أكفاء عناصر األمة علما وخلقا ،  

ويضع هذا شرطا لتحقيق سعادة المجتمع وهناءته ،وال تتصل الكفاية واألهلية بأي 

بالخلق  -اطالقا–نسب ،باألصل أو الثروة أو المركز اإلجتماعي ،بل يتصالن 

م يجب نشر التعليم وإشاعته في جميع والمعرفة ،ويتيحهما التعليم السديد ، ومن ث 

ربوع البالد ليتيسر إعداد الموهوبين والمجدين لتولي وظائف الدولة ،ويجب أن 

 يعهد بأمور الدولة إليهم.

 فؤاد شبل.

 . 80حكمة الصين ص
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 ؤال المركزي الذي يمكن طرحه ويكون النص إجابة عنه؟ما هو الس -2
 ما هي األطروحة التي يسعى النص إلى إثباتها؟ -3
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 2النص  

وأكثر السمات إثارة في الفكر الفلسفي الهندي، بعد ثرائه وشموله ، تتمثل في طابعه 

من محاوالتهم تحسين الحياة.  ،العملي، فقد نشأت تأمالت حكماء الهند، منذ البداية

 ي ، والروحي ، وسعوا لفهم فقد واجه الفالسفة الهنود العذاب الجسدي، والذهن 

، وحاولوا تحسين فهمهم لطبيعة اإلنسان والكون ، كما أرادوا مبرراته وأسبابه

التي وصلوا  حلولاستئصال أسباب المعاناة وتحقيق أفضل حياة ممكنة . وتشكل ال

 األوائل. ت النتائج الكامنة وراء هذه الحلول ، فلسفات هؤالء الحكماءإليها ومبررا

. فقد كان هناك على الصعيد سفات الهند لدوافع عملية وتأمليةولقد استجابت فل  

والعلم لى األشكال المألوفة من المعاناة. المرض، الجوع والوحدة. العملي التعرف ع

المعاناة بساحته. وكان هناك، على بأن الموت سيحل في نهاية المطاف بمن حلت 

لفهم التجربة وتنظيمها ، ودفعت الصعيد النظري حب اإلستطالع اإلنساني الفطري 

اعتبارات عملية إلى البحث عن سبل التغلب على أشكال المعناة المختلفة، وأدت 

اعتبارات تأملية إلى بناء وصف تفسيري لطبيعة الواقع والوجود اإلنساني ، ولكن 

إلعتبارات لم تؤخذ بصورة منفصلة ، فقد استخدم الفهم والمعرفة المستمدان هذه ا

 من الفضول التأملي في محاولة للتغلب على العذاب والمعاناة.

العملية المندرجة في الفلسفات الهندية جوهرها ، بينما    وتشكل أولوية اإلعتبارات 

 تحدد ضرورة اإلعتبارات النظرية هيكلها.

 جون كولر                                                                 

 الفكر الشرقي القديم                                                            
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