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  املشكل الرابع– 03
 

  اْعس يف ٚدا١ٖ ٖرا ايسأٟ" اؾُٝع انّسز إٔ أخػ٢" 

 

: حلظة الفهم  *  

 

 

:االشتغال على املفاهيم  
 

 فاـػ١ٝ ٖٞ اـٛف املكسٕٚ بايعًِ اـػ١ٝ خٛف ٜػٛب٘ تععِٝ ٚأنجس َا ٜهٕٛ ذيو عٔ عًِ مبا ىػ٢ َٓ٘:أخػ٢- 

 ، ٖٚٞ ْٛع َٔ ايكًل املستبط باـٛف َٔ غّس َرتّبص ، أٚ ٚع٢ً قدز ايعًِ ٚاملعسف١ ٜهٕٛ اـٛف ٚاـػ١ٝ، أٟ مبعسف١  

قادّ ، أٚ َُشتٌُ ، قد لٌٗ عٛاقب٘ ٚ ْتا٥ذ٘ يف عالق١ بايرات ٚ باضتُسازٖا يف ايٛدٛد ، فاـػ١ٝ ٖٞ ْٛع َٔ أْٛاع 

ايّتشفُّص ايعكًٞ ، ٚ ايٝكع١ ايٛاع١ٝ اييت تتشّصٔ بٗا ايرات ٚ تطتٓفس ْتٝذ١ اـػ١ٝ ٚ اـٛف ، خٛفا َٔ فٍٗٛ قادّ ، نُا 

ّٕ اـػ١ٝ مبا ٖٞ غعٛز طبٝعٞ ، ٖٞ غهٌ َٔ أغهاٍ ايّدفاع عٔ ايّرات  .أ  

 ٚ ايتطابل َع غ٤ٞ َا إيٞ سّد ايرٚبإ ٚ االْصٗاز فٝ٘ ، يٝهٕٛ ايتهساز غهٌ َٔ خايتهساز ٖٛ ايتٓاع: ُأنّسز- 

 ، ايتُاثٌ خ، ٚ ايٛقٛع يف ف(...فهس١ٜ ، عكد١ٜ ، ف١ٝٓ ، أخالق١ٝ  )أغهاٍ ايتٓاشٍ أٚ ايتٓصٌ َٔ خصٛصٝات ذات١ٝ 

ٌّ ايتذاْظ ، سٝح عكٝد٠ ايكطٝع ، ٚ ايتهساز  سٝح تػٝب املالَح اييت متٝص غ٦ٝا ع٢ً آخس أٚ غدصا ع٢ً آخس ، يُٝش

. ٖٛ ضبب اـػ١ٝ ٚ اـٛفخمبا ٜعٓٝ٘ َٔ متاثٌ ٚتٓاع  

ُِٖ :اؾُٝع -  ُِٖ َصدز ٖادظ اـٛف ٚ اـػ١ٝ اييت تٓتاُبٓا  ضبب يف ٚقٛعٓا يف تهساز١ٜ قد تٓطٝٓا َالقٓا ٚ  ، ٚ 

 ، فاـٛف ٚ اـػ١ٝ َٔ اآلخس ٚ ٖٛ َا ٜطتدعٞ ضسٚز٠ ايهػف عٔ ٖرا اآلخس ٖٛ ٜتٓا ، اييت ٚدب إٔ ْهٕٛ عًٝٗا

.، ٚ دٚاعٞ اـػ١ٝ َٓ٘  
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:حترير املقال  

: حلظة صياغة املقدمة  *  

:حلظة التمهيد*   

يف زأٖ ٜتصف بايضباب١ٝ ٚ ايالمتاٜص تتداخٌ اآلزا٤ ٚ تتػابو سٍٛ عالقتٓا باآلخس ،إذ لد َٔ ٜدعٛ إيٞ ضسٚز٠ 

اْفتاح األْا ع٢ً اآلخس ، ٚ ايدخٍٛ َع٘ يف عالق١ تٛاص١ًٝ دٕٚ تّٛدظ أٚ سرز ، يف سني تتعاىل صٝشات ايفصع ، 

.قّرز٠ َٔ اآلخس ، باعتبازٙ َصدز خػٝتٓا ٚ خٛفٓا ٚ قًكٓا  

:حلظة االشكلة*   

ّٕ ٖرا  فًُاذا نػ٢ اآلخس؟ٚ ٌٖ ٜهٕٛ اـٛف َٔ ايتهساز١ٜ ، مبا تعٓٝ٘ َٔ متاثٌ ٚ تػاب٘ ، ضببا نافٝا ٜربز تٛدُّطٓا َٓ٘ ، أّ أ

اـٛف ال هد أضاض٘ إاّل يف اهلػاغ١ ٚ ايضعف ايرٟ قد ٜعرتٟ ذٚاتٓا ؟ أال ميهٔ إٔ ٜهٕٛ اآلخسٕٚ ، ضبب ايطُأ١ْٓٝ اييت قد 

 ُٜػعسْا بٗا سضٛزٙ ؟ 

 
، ٖرا طٓني ايرباب ايّطاّ ، ٚ ضذٝر املُجًني ايهباز سٝجُا تٓتٗٞ ايعصي١ ، ٜبدأ ايّػٛم ، ٚ سٝح َا ٜبدأ ايّػٛم ، ٜبدأ 

 ، ٚ قد ٜهٕٛ ٖرا َُرّبزا ـػٝتٓا َٔ اآلخسٜٔ ، إذ قد ال ٜهٕٛ ٖؤال٤ إاّل ممجًني بازعني ، سٝح تػًب ْٝتػ١َا أند عًٝ٘ 

عًِٝٗ قِٝ املساٚغ١ ٚ ايتًُّل ، ٚ  قد ْٓبٗس بأقٓعتِٗ ، قُٝا ناْت أٚ أفهازا ، أٚ عكا٥د ، فُتعُٝٓا صٛز٠ أقٓعتِٗ ايباٖت١ 

ّٕ َا مٛشٙ ٚ َا ْتُّٝص ب٘  َٔ قِٝ ٚ َبادئ ٚ غعا٥س ٖٛ ايصٜف بعٝٓ٘ ،  ٚ ؼًُٓا أقٓعتِٗ ُغبجٗا ٚ شٜفٗا ٚ قدزتٗا  ، بأ

  ٜٟٗٛ بدالي١ اهل١ٜٛ إيٞ ايكاع سٝح خ َعِٗ تٓاعخع٢ً املساٚغ١ ، ع٢ً إٔ ْتذاْظ ٚ ْتػاب٘ َعِٗ ، أٟ إٔ ْتٓاع

اياّلقساز، يّٓٛدع بريو ٖٜٛتٓا ٚ َا منتاش ب٘ ٚ ْتُٝص ،ٚ ٖرا قد ٜهٕٛ ضبب خػ١ٝ ايرات ، فسدا نإ أٚ مجاع١ ثكاف١ٝ َٔ 

ٚ َا تععِٝ اآلخس إاّل خٛف ٜػٛب٘ تععِٝ ٚأنجس َا ٜهٕٛ ذيو عٔ عًِ مبا ىػ٢ َٓ٘مبا ٖٞ  اـػ١ٝف ،يكا٤ اآلخس 

 ٠ّٛ اْبٗاز ب٘ ٚ اْبٗاز باملٓصي١ اييت وتًٗا ، باملكاز١ْ باملٓصي١ اييت ؼتًٗا ايّرات ، فاالْبٗاز نٓٛع َٔ اضتضعاف ايّرات أَاّ ق

اآلخس، قد ٜؤدٟ إيٞ ايّسفع َٔ ذيو اآلخس إيٞ َٓصي١ امُلكّدع ايرٟ انتٌُ ، ٚ ػاْظ َع ضًط١ ايّسَص، ٚ ٚدب إٔ ُْكابً٘ 

 ، فٝػّهًٓا ٖرا األخري ، ٚفل َا ٜساٙ ٖٛ صاؿا َٔ َعاٜري ٚ قِٝ ، قد ال تٓطذِ ضسٚز٠ َع اـصٛع ٚ االَتجاٍبٓٛع َٔ 

 ، قد ُٜٓطٝٓا َا مٔ عًٝ٘ ، يٓطكط يف إّتباع ْٗذس ، فاآلخس ظربٚت٘ ٚ داذبٝت٘ذٚاتٓا َٔ د١ٗ ايكدز٠ ٚ املٍٝٛ ٚ ايتطًُّع 
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َع٘ اإلبداع ، يٓكبٌ إٔ ْهٕٛ فّسد أغٝا٤ أٚ د٢َ وّسنٗا نُا ٜػا٤ ، فاآلخس بطًطت٘ قد ٜدفعٓا إيٞ ايتدًٞ عٔ َكٛي١ 

اُؿػٛد ، سٝح ايتُاثٌ ٚ ايتػاب٘ ، ايّرٟ ٜرّٚب فٝٓا " ١ٜٖٛ"املا١ٖٝ ، نُا١ٖٝ َطتك١ً ٚ َتُٝص٠ ، يٓعهظ يف األخري 

، قد غابت عٓٗا َالَح اإلْطاْٞ ، فٗرا ايٛدٛد نا٥ٓات ال إْطا١ْٝ اإلْطاْٞ ٚ ٜبتعح فٝٓا زٚح األغٝا٤ ، فٓػدٚ بريو 

ّٚبٓا متاَا نها٥ٓات إْطا١ْٝ  ؽتص ٚ تتُّٝص ، يف منط ٚدٛد اآلخس ، نُا أّند ع٢ً  املػرتى ، املتذاْظ ٚ املتُاثٌ ، ٜر

 اـػ١ٝ ، فٛضع ايتػاب٘ ٚ ايتهساز ، ٖٛ ايرٟ ٜتٝح يآلخس إَها١ْٝ ت١ُٝٓ اضتبدادٙ ، ٚ بريو تهٕٛ َازتٔ ٖٝدغري ذيو 

 قًل مما ميهٔ اـٛف ٚاـػ١ٝقد اقرتْت بٓتٝذ١ ْعًُٗا َطبكا ٚ ٖٞ ايطكٛط يف ايّتهساز ، أٟ تهساز اآلخسٜٔ ، يٝهٕٛ 

نا٥ٓات غك١ّٝ  ، يٓطتشٌٝ بريو إيٞ فٓتٛٙ ٚ ْػرتبإٔ تصري إيٝ٘ ذٚاتٓا يف سضٛز آخس قد ٜٓصع عٓا ايعالَات اييت متُّٝصْا 

ٍُّ ع٢ً إْطاْٝتٗا ، ٚ َا عالق١ ايجكافات اختازت عبٛدٜتٗا مبشض إزادتٗا  ، ٚ ابتاعت ٚعٝٗا ٚ قُٝٗا  ٚ دالالتٗا اييت تُد

 ايتطٜٛع ٚ إعاد٠ اإلْتاز فٗٞ عالق١ خٚ ايػعٛب ايّٝٛ ، إاّل عالقات قًك١ ، َطه١ْٛ بٗٛادظ اـٛف َٔ ايٛقٛع يف ف

غبح ايعٛمل١ يف ٦ٖٝتٗا ايطٝاض١ٝ املانس٠ ٚ املتّٓهس٠ يالْطاْٞ ، تًو قا١ُ٥ ع٢ً اـػ١ٝ ٚ اـٛف خاّص١ َع ظٗٛز 

اييت تتدر َٔ ايٓفع١ٝ غعازٖا األٚسد ، ٚ ايػًب١  ، ٚ " ايّطٝف ٚ َسّغ١ املا٤ املكّدع" املانٝاف١ًٝ اؾدٜد٠ اييت تساٚح بني 

قاْْٛٗا ، ٚ االعتدا٤ غسٜعتٗا، سٝح سّٛيت ايعالق١ َع املدتًف ايجكايف ، إيٞ فّسد عالق١ بضا٥ع١ٝ ، سٝح ايتطًٝع ، ٖٛ 

فايعٛمل١ نتك١ٝٓ َتّٛسػ١ ٚ نسؤ١ٜ َسعب١ قا١ُ٥ ع٢ً اإلزٖاب ، ٚ َؤضط١ ع٢ً اـٛا٤ ايك١ُٝ ايػايب١ ٚ ايعال١َ املطّذ١ً ، 

، ٚ َا ايتٛسٝد يف ايتصٛز تسفع غعاز تٛسٝد ايعامل ايّسٚسٞ ٚ األخالقٞ ، قد سّٛيت ايعامل إيٞ قس١ٜ َطه١ْٛ باألغباح ، 

ايسأمسايٞ ، إاّل قضا٤ ع٢ً ايتٓٛع ٚ االختالف ٚ ادتجاخ يًٛعٞ َٔ درٚزٙ ، ٚ اقتالع يًكِٝ اإلْطا١ْٝ ، َعتُد٠ يف ذيو 

نٌ آيٝات اإلزٖاب ٚ فٕٓٛ ايتػهٌٝ ٚ ايتُٗٝؼ يتدرتم ايٛعٞ امُلصّفح بعكٝد٠ اـصٛص١ٝ ، يرتضٞ دٜاْتٗا اؾدٜد٠ ، 

ايعسقٞ ٚ ايدٜين ٚ  )دٜا١ْ ايّطٛم ، اييت متجٌ ايسأمساٍ املتّٛسؼ ٚ األْاْٞ ، فايعٛمل١ ايسأمساي١ٝ ، تطتٗدف ٚ تعادٟ ايتٓٛع 

ٚ متٌٝ إيٞ فسض عكٝد٠ املػاب١ٗ ٚ ايتهساز١ٜ ايالٚاع١ٝ اـاي١ٝ َٔ نٌ اختٝاز ٚ نٌ تأٌَ ، ٚ  (...ايًػٟٛ ٚ ايفهسٟ 

ٖرا َا ْتُّجً٘ بٛضٛح يف عالق١ ايػسب امُلهابس ٚ املُٗٝٔ ، يف عالقت٘ بايّػعٛب ايفكري٠ ٚ املطتضعف١ ، سٝح ٜدفع ايفكسا٤ 

نضسٜب١ ، سّتُتٗا ضسٚز٠ االْفتاح ، دعُتٗا ٚضع١ٝ ايفكس ٚ اهلػاغ١ ، سٝح ُٜدفع ٖؤال٤ ؼت ضٝاط " ايتهساز١ٜ"

ايعٛمل١ إيٞ ايكبٍٛ بايكٛيب١ ، ٚ االنساط يف ضٝام ايتػاب٘ ٚ ايتُاثٌ ، ٚ ايتدًٞ عٔ َكٛي١ األصٌ ٚ اؾٖٛس ، َكابٌ فتات 



تعَلم تقنيات املقال الفلسفي ، مشفوع مبقال حول إشكالية اهلَوية: املنهجية يف الفلسفة   

 

4 

2013© مجيع احلقوق حمفوظة –األستاذ فيصل خضر :املؤَلف   

 

. قد ال ٜسضٞ ايهالب   

َٔ املػسٚع إذا إٔ نػ٢ ايتهساز ٚ إٔ ٜصداد َٓطٛب اـٛف َاداّ اآلخسٕٚ ، ٜطتفّصٕٚ فٝٓا َكٛي١ اهل١ٜٛ ، ٚ هّسدْٚٓا 

َٓٗا باضتُساز ، َطتجُسٜٔ يف ذيو نٌ ايّطاقات ، عٓف ايفهس ٚ عٓف ايه١ًُ ، ٚ عٓف اـبص  ،  يٝهٕٛ ايتهساز غّس 

ٌّ اإلْطإ ، ٚ ٜتضا٤ٍ أنجس فأنجس َرتّبص ، أٚ قادّ ، أٚ َُشتٌُ ،  ٜٓصع إيٞ ػسٜد ايرات َٔ عفافٗا ٚ فضًٝتٗا ، يٝضُش

، اييت قد تسٟٚ ظُأ عدٚا١ْٝ اآلخس ، ذيو املتعطؼ ع٢ً نًُا اضتذاب يػسٜع١ ايتهساز ، ٚقبٌ باملٛضع١ ٚ ايتػ٤ٞٝ 

إٕ يهٌ فتُع ضٟٛ ثكاف١ غدٜد٠ ":" ٖريضهٛفٝتؼ " ايدٚاّ إيٞ ممازض١ ضًط١ ايكٗس ٚ اـٛف ، ٚ ٖرا َا ٜعهط٘ قٍٛ

ُٖٜٛت٘ ".ايتُاضو ، تدفع٘ إيٞ َكا١َٚ احملاٚالت اييت ُتبرٍ يطُظ   

 إٕ اـػ١ٝ إذا ، ٖٞ غهٌ َٔ أغهاٍ ايٝكع١ ايٛاع١ٝ  اييت تتشّصٔ بٗا ايرات ، ٚ تأَٔ بٗا َهس اآلخسٜٔ ، فإ نػ٢ 

ٖٛ إٔ ْهٕٛ ٜكعني َتشفصٜٔ ألٟ ضسب َٔ االعتدا٤ أٚ ايعٓف ايرٟ قد ُْٛاد٘ ب٘ ، زَصٜا نإ أٚ َاّدٜا ٚ ايرٟ قد ٜهٕٛ 

ال اسد ٜػب٘ اآلخس ، فذطدٟ يٝظ دطدِٖ " ضببا يف ضٝاع َالقٓا اإلْطا١ْٝ ٚ اييت ُتهطبٓا اإلسطاع باهل١ٜٛ ، إذ 

."ضتريْاز" ، ٖرا َا أّند عًٝ٘ "، ٚ فهسٟ يٝظ فهسِٖ   

 

  :حلظة االعرتاض

يهٔ أال تهٕٛ خػٝتٓا ٚ خٛفٓا َٔ ايتهساز  ، إسطاضا َبايػا فٝ٘ ، ٚ ْافر٠ يًتػسٜع إيٞ ضسٚز٠ زفض اآلخس ؟ ثِ أال 

 تعهظ اـػ١ٝ املفسط١ اضتضعافا يرٚاتٓا ، ٚ إقسازا بٗػاغتٗا ؟ أال ٜهٕٛ اآلخس ٖٛ َٔ ٜعًُين فض١ًٝ االختالف ؟

 

    قد ال لاْب ايصٛاب إذا َا اختصيٓا عالقتٓا َع اآلخس ، يف اـػ١ٝ َٔ تهسازٙ ، بٌ قد تهٕٛ ايعالق١ َع٘ أنجس تكدَُّا 

، فاآلخس باختالف٘ ٚ ثسا٤ٙ ٚ متٝصٙ ، قد ٜهٕٛ عاَال َطاعدا يٓا ع٢ً انتػاف دالي١ ايرات١ٝ ، ٚ ذيو بايدخٍٛ َع٘ يف 

ُٔ فٝ٘ إسطاض٘ برات٘ اإلْطا١ْٝ ، إذ ال تضفٞ ايعالق١ َع  ُّ عالق١ إثسا٤ ، ٚ تبادٍ ، سٝح ٜػرٟ فٝٓا ايػعٛز باهل١ٜٛ ٚ ْج

اآلخس ضسٚز٠ إيٞ ايٛقٛع يف ايتػاب٘ ٚ ايتُاثٌ ، يتهٕٛ ايعالق١ َع٘ تٓاغِ ٚ  متاثٌ ، اختالف ٚ متاٜص ، ٚ بريو تهٕٛ 

إٕ ازتكا٤ اإلْطإ عل إيٞ " :"غادَاز" اـػ١ٝ املفسط١ َٔ اآلخس ، عا٥كا وٍٛ بٝٓٓا ٚ بني إدزاى إْطاْٝتٓا، ٜكٍٛ 
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" . َطت٣ٛ اإلْطا١ْٝ ، ٜبدٚ يٞ َتُجال يف إٔ ٜهٕٛ دا٥ُا ٚ بصٛز٠ َتذّدد٠ قادزا ع٢ً اإلصػا٤ إيٞ اآلخس  

 

 

 ، ٚ ايتػاب٘ ع٢ً َع٢ٓ اإلْطاْٞ ، يف ٚقع  زأٖ كاطس ايتهساز١ٜ    َا ْػُٓ٘ َٔ طسح املػهٌ إذا ، ٖٛ ايٛقٛف عٓد 

ٜطفح بايتػاب٘ ، سٝح فتُعات ايكطٝع ، اييت قطعت َع َا نٌ َا ٖٛ دٖٛسٟ ٚ أصٌٝ فٝٗا ، ٚ ذابت يف اآلخس ، 

يٝهٕٛ زٖآْا ، قازب١ عكٝد٠ أيإلختالف ، سٝح ايػبا٤ املربَر ايرٟ ٜكّٛ ع٢ً قِٝ االْدَاز ايالٚاعٞ يف اآلخس ، ٚ 

. اضرتداع ق١ُٝ االختالف ، سٝح االختالف ٚ ايتٓٛع ، ٚ ايرٟ ٖٛ غسٜع١ اإلْطإ اؿكٝك١ٝ

   َا ميهٔ ايتشُفغ عًٝ٘ ، َٔ قٍٛ نٗرا ، ٖٛ اـٛف َٔ إٔ ٜٓكًب ٖرا ايكٍٛ إيٞ غعاز أٚ َط١ًُّ، ُتصّٛز اآلخس يف 

صٛز٠ ايعدٚ ٚ ايػّس ، يٓذد أْفطٓا أَاّ زٜب١ٝ ددٜد٠ ، تُصّز بٓا يف االغرتاب عٔ ايعامل ، سٝح االْػالم ٚ ايتعّصب ، ٚ 

ايتػهٝو املفسط يف اآلخس، إذ ال هب إٔ ٜطتشٌٝ اآلخس إيٞ َصدز زٜب١ ٚ خٛف دا٥ِ ٚ إال الضتشايت ايعالق١ َع٘ 

.  إيٞ عدّ ، يٝػٛز ٚدٛدْا ٚ ٜٟٗٛ يف ايعت١ُ

 

  قد نػ٢ اآلخس ، ٚ ُْعّد ايُعّد٠ سُٝٓا ًْتكٝ٘ ، ُعّد٠ ايسغب١ ٚ اُؿب ، ُعّد٠ اـٛف ٚ ايتٛدُّظ ، يهٔ ٜضٌ دا٥ُا اآلخس 

َع٢ٓ َٔ َعاْٞ ٚدٛدْا ، إذ َا ودخ يٛ غاب اآلخس ؟ 

 
 


