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الٌوم ان شاء هللا سأقدم لكم منهجٌة الصحٌحة لكتابة نص فلسفً ومثالنا لهذا الٌوم 

 السؤال المفتوح النه فً نظري اسحل من القولة او النص 
 فاتابعو معً بارك هللا فٌكم 

  فبسم هللا نبدأ 16هذا تطبٌق على درس الغٌر وكانت نقطة االستاد هً 

 هل معرفة الغٌر ممكنة؟؟؟
 مقدمة 

ٌندرج هذا السؤال ضمن مجال مفهوم الغٌر وبالتحدٌد ضمن االشكال الفلسفً 

 المرتبط بمعرفة الغٌر فالغٌر عالم انسانً ٌشبه أنا وٌختلف عنه
اذ ال ٌتحقق الوجود االنسانً الفردي والجماعً اال بحضور مادي أو رمزي 

 لذوات انسانٌة تنشأ بٌنها عالقات
مركبة ومتداخلة لكن هل ٌمكن ادراك الغٌر بوصفه ذات تشبهً فنشكل معا عالم 

 أم أن عالم الغٌر ٌظل منغلقا مثل انغالق عالمً امامه
 وهكذا ٌمكننا صٌاغة الطرح االشكالً حدود االسئلة التالٌة

 -- كٌف لً ان اعرف الغٌر

 -- على اي أساس تقوم معرفة الغٌر

 

 العرض

إن السؤال قٌد التحلٌل جاء فً صٌغة استفهامٌة تضم هل كأسلوب استفهام ٌطرح 

 أمامنا إمكانٌتٌن للجواب
إما بالتأكٌد نعم أو بالنفً ال ثم مفهوم الغٌر والذي ٌأخد فً اللغة العربٌة معانً 

تتضمن الغٌرة والمبادلة والتغٌر وتفٌد هذه المعتصورا مشتركا هو االختالف 

والتعدد إما عالئقٌا الغٌرة أو زمجالٌا المبادلة أو زمنٌا التغٌر ثم مفهوم المعرفة 

وهً إغناء للذاتمن موضوعات سواء كانت طبٌعٌة أو إنسانٌة وجاءت أٌضا فً 

 السؤال كلمة ممكنة وهً القدرة
واالستطاعة على فعل امر ما تتضارب االراء وتتعارض المواقف عندما ٌتعلق 

 االمر بمعرفة الغٌر فعلى سبٌل المثال ماركس شٌلرٌعتقد أن معرفة الغٌر ممكنة 
لكن معالفته وإدراكه ٌرتبط بالوضعٌة الفٌنومٌنولوجٌا وبالتالً فهو ٌرفض تقسٌم 

 االنسان الى قسمٌن داخلً وخارجً نفسً وجسدي بل ٌجب النظر الٌه
بعتباره غٌر قابل للتجزٌئ ٌترابط قٌمة المضمون الداخلً بالخارجً ترابط وثٌقا 
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 وبهذا المعنى فإدراكنا للغٌر ٌجمع بٌن إدراكنا لمظاهره الجسمٌة 
 وعالمه النفسً الداخلً وذلك من خالل تجربة إنسانٌة مشتركة

إذا كان ماركس شٌلر ٌؤمن بإمكانٌة معرفة الغٌر ففاستون بٌاجً جاء لٌثمن 

 عكس ذلك فتصوره ٌندرج فً السٌاق القائل باستحالة أو على 
األقل معرفة الغٌر على اعتبار أن كل ذات تعٌش تجربتها فً عزلة مطلقة داخل 

 عالمها الخاص
هذه التجربة الذاتٌة هً وحدها الوجود الحقٌقً وهً غٌر قابلة ألن تدرك من قبل 

 الغٌر ألنها محاطة بجدار سمٌك ٌخفً داخله العالم السري
لتجربة الذات فاألخر قد ٌتضمن أحٌانا اإلحباط أي محاولةٌخضعه الغٌر فٌها 

 لدراسة وكذلك تجربة األلم تبقى تجربة شخصٌة حتى إذا 
 حاولنا أن نشارك األخر فٌها فبٌننا وبٌنه جدار الٌمكن تجاوزه

 الخاتمة

سواء اكانت معرفة الغٌر ممكنة مع ماركس أو مستحٌلةمع غاستون فمفهوم الغٌر 

 كمفهوم اشكالً ٌطرح نفسه دائما وأبدا ضمن ثنائٌة ال
انفصال فٌها أنا غٌر وبالتالً فإن أي حدٌث عنه سٌبقى ٌالضرورة مرتبط بمفهوم 

 األنا ومن ثم تكون المقارنة المتعلقة بمفه وم الغٌر
عبارة عن مقاربة إشكالٌة لها مستوٌاتها وتجلٌلتها ونتائحها على اعتبار أن األنا 

 والغٌر ال ٌرتبط فقط بما هو معرفً بل كذلك بما هو
 اجتماعً أخالقً وسٌاسً وهكذا ٌبقى التساؤل قائما باستمرار

 هل فعال معرفة الغٌر ممكنة؟؟


