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: املشكل اخلامس– 05  

ٌٖ ع٢ً اإلْغإ إٔ غتتاص بني صفاٙ بطعِ ايشٍ ، ٚ صفض ايعٌُ  ؟   

: حلظة الفهم  *  

:االشتغال على املفاهيم  

ميهٔ إٔ ْتبني راليتني يإلْغإ ، رالي١ أٚىل تؾري إيٞ صّقٝ٘ ٚ قزصت٘ ع٢ً ارتًل ٚ اإلبزاع ، ٚ تٛق٘ ايزا٥ِ ضتٛ : اإلْغإ - 

ايتشضص َٔ نٌ أؽهاٍ االغرتاب ، ٚ رالي١ ثا١ْٝ تؾري إيٞ تؾّٝؤٙ ٚ اغرتاب٘ يف ظٌ َكاصب١ صأمساي١ٝ َتٛسؾ١ مل تتٛا٢ْ يف 

.إساقت٘ صٓٛفا َٔ ايشٍ ، ملو اختاص ايشٍ ع١ً اذتض١ٜ   

 

طٚز َفَٗٛٞ ، ٜؤنز ع٢ً ضضٚص٠ االختٝاص ٚ دربٜت٘ ، بني أَضٜٔ أٚ ٚضعني أسالَٗا َّض، فعار٠ َا ٜكصز : إٔ غتتاص - 

َٔ ٖشا االختٝاص ايتعذٝظ ، تعذٝظ َٔ عًٝ٘ االختٝاص ، ست٢ غتتاص َا ُٜضار ي٘ إٔ غتتاصٙ ٚ يٝػ َا ٜضٜزٙ ٖٛ ، فٗشا 

االختٝاص ٖٛ يف طعِ املضاص٠ ، إس ٜضعٓا املٛضٛع بني اختٝاصٜٔ َٔ ايصعب إٔ طتتاص بُٝٓٗا ٚ إٔ صتظّ يف اذتغِ بُٝٓٗا ، 

ملا عتًُ٘ االختٝاص َٔ شتاطض ، ٜضعٓا أَاَٗا ايٛضعني املكرتسني ، فإ اخرتْا صفاٖا بطعِ ايشٍ قبًٓا ٖٛإ نضاَتٓا ، ٚ 

ْكبٌ بشيو بٛضع ال ٜتٓاعب َع سكٝك١ إْغاْٝتٓا ، أٚ إٔ طتتاص ٚضعا أنجض سّز٠ قز ٜعّذٌ باعتكايتٓا َٔ ايفعٌ ٚ 

. ايٓؾاط ، ٚ ٖٛ َا ٜتعاصض َع نْٝٓٛتٓا ، نه١ْٛٓٝ تتشكل يف ايعٌُ   

ايضفاٙ ٖٛ صغز ايعٝؿ ، ٚ ايشٟ قز ٜٓعهػ يف تٛفض نٌ َتطًبات ايعٝؿ ايغعٝز ٚ ايهضِٜ ، يهٔ ايّضفاٙ ايّشٟ : صفاٙ- 

.ٜتٓاٚي٘ املٛضٛع ، غري ٖشا ايّضفاٙ ، فٗٛ صفاٙ بطعِ ايشٍ إس ال نضا١َ فٝ٘ ٚ ال نٝإ  

 

ّٕ ايعٌُ ٖٛ : صفض ايعٌُ-  ايعٌُ َٔ د١ٗ اذتل ، أرا٠ يتشٝل ايٛعٞ بايّشات ، ٚ ضُإ نضاَتٗا ٚ اعتكاليٝتٗا ، نُا أ

ْؾاط يٓشت ايهٝإ ٚ ضُإ اعتُضاصٜتٗا يف ايٛدٛر ، يهٔ َٔ د١ٗ ايٛاقع قز ْتشّزخ عٔ صفض ايعٌُ ٚ ايٓفٛص َٓ٘ ، 

ٚ ٖشا ايضفض عتًٝٓا إيٞ ضضٚص٠ ايبشح عٔ رٚاعٞ ٖشا ايّٓفٛص ، ٚ اييت قز تتعًل بايعٌُ املٗني ايشٟ ال عتكل إْغا١ْٝ 

.اإلْغإ ، ٚ َا قز ٜٓتر عٓ٘ َٔ آثاص ٚخ١ُٝ تتعًل باإلْغإ ٚ بٛدٛرٙ   
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:حلظة حتديد متشي املوضوع  

ٚصر املٛضٛع يف صٝػ١ تغاؤي١ٝ  تطضح اَها١ْٝ االختٝاص بني اَضٜٔ ، َٔ ايصعٛب١ : تشنري َٓٗذٞ - 

االختٝاص بٝٓٗا ، ٚ سيو الصتباط فعٌ ايتدٝري باَضٜٔ ٜتعاصضني َٓش ايبز٤ َع سكٝك١ االْغإ ، 

نشات َبذ١ً ٚ َهّض١َ ٚ اٜضا نشات ال تتشكل ااّل يف ايعٌُ ، ناْعهاؼ يكزص٠ االْغإ ع١ً االْتاز ٚ 

ايكغِ :  ٚ ميهٔ تفضٜع٘ ع٢ً ايّٓشٛ ايّتايٞ ⁽01⁾االبزاع ، ٚ ٖٛ َا ٜغتزعٞ ، عٓصضا حتًٝالٜا  

  َٔ ايتشًٌٝ ٚ فٝ٘ ْبشح عٔ ايعضٚف  ٚ ْهؾف فٝ٘ عٔ املالبغات اييت تكف ٚصا٤ ⁽أ⁾األٍٚ

ظٗٛص ٖشٙ ايٛضع١ٝ ، احملري٠ ٚ املٛدع١ يف إٓ ٚ املًفت١ يالْتباٙ ، خاص١ ٚ ٖٞ تتعًل مبصري االْغإ 

ٚ َا قز ٜٓتٗٞ إيٝ٘ َٔ اعتٝالب ٚ اغرتاب يف نال ايٛضعني ، ٚضع ٜؤنز ع٢ً ضضٚص٠ تعًك٘ بايتاف٘ ٚ 

املبتشٍ ٚ إٔ ٜكبٌ صفاٖا ٚ ععار٠ سي١ًٝ ، ٚ آخض ٜطضح إَها١ْٝ ختًٝ٘ ٚ تٓاطي٘ عٔ َكّّٛ َٔ َكَّٛات 

، ٚ " ايّضفاٙ امُلّشٍ" فٝتعًل بايتطّضم إيٞ رالي١ ⁽ب⁾ٚدٛرٙ ٚ إْغاْٝت٘  ، أَا  ايكغِ ايجاّْٞ َٔ ايتشًٌٝ 

ٌّ ؽ٤ٞ إيٞ بضاع١ ، ٚ  ايهؾف عٔ َٓابع٘ ٚ اييت قز تتعًل أعاعا باالقتصار املتعٛمل ايشٟ سٍٛ ن

نشيو ايبشح يف ايزٚافع اييت تكف ٚصا٤ إَها١ْٝ إٔ ٜرتى اإلْغإ عًُ٘ ، ٚ اييت قز تتعًل باملًٌ ٚ 

ايفاق١ ٚ االغرتاب ، ٚ ايالَع٢ٓ، ٚ َا ٜٓتر عٔ ٖشا ايّتضى َٔ اْعهاعات عًب١ٝ ، قز تعذٌ بعٗٛص 

تعضٜف دزٜز يإلْغإ ، ٜتعًل باإلْغإ ايعاطٌ ، املًك٢ ع٢ً ٖاَؿ سضاص٠ َتعب١ ٚ َجك١ً 

بعشابات اإلْغإ ٚ عشاب٘، ٚ َا حتًُ٘ ٖشٙ ايزالي١ َٔ تّٓهض ألصاي١ اإلْغإ اييت يطاملا تعًّكت 

 ٜتعًل بًشع١ االختٝاص ، ٚ ٖٞ ذتع١ ⁽2⁾نُا ٜتضُٔ ايعٌُ قغُا ْكزٜا  . بايٓؾاط ٚ اذتضن١ٝ 

، َع ضضٚص٠ " ايضفاٙ املشٍ"َؾش١ْٛ َٚصري١ٜ ، إس ميهٔ االْتٗا٤ يف ٖشٙ ايًشع١ إيٞ ايعضض األٍٚ 

ايتٓصٝص ع٢ً ست١ُٝ زتاب١ٗ ٚ َٛاد١ٗ نٌ ايصٝؼ امل١ٓٝٗ يًعٌُ ٚ يالْغإ عَُٛا ست٢ ٚ إ تعًل 
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األَض بغعارت٘ ، ٚ حتضٜو ايطبكات املغشٛق١ ادتُاعٝا ، تًو ايطبكات اييت ٚقع ٚ ٜكع عًٝٗا فعٌ 

اإلسالٍ ، طبكات ايبًٛصٜتايٝا ٚ سيو يًتُضر عٔ ٖهشا قِٝ ، ٚ األٌَ يف إٔ ٜغتعٝز اإلْغإ سات٘ ٚ إٔ 

ٜغتعٝز سك٘ املغًٛب ، ٚ ايتكًٝص َٔ سز٠ ايفٛاصم االدتُاع١ٝ اييت بًػت سزٚرا ال حتتٌُ طَٔ 

ايعٛمل١ ، ٚ إعار٠ تٛطٜع ايجضٚات تٛطٜعا عارال ، ال ع٢ً ضتٛ َجايٞ ٚ إمنا ع٢ً ضتٛ ٜضُٔ ايهضا١َ يهٌ 

.ايبؾض، سٝح ْؾعض بضفاٙ عتفغ ايهضا١َ ٚ ٜعظط فٝٓا اإلْغإ ، ٚ ٜصاحل بٝٓٓا ٚ بني فضا٤ ايعٌُ   

: حلظة التحليل  *  

ٚ فٝ٘ ْتطضم إيٞ ايعضٚف ٚ ْهؾف فٝٗا عٔ املالبغات اييت تكف ٚصا٤ ظٗٛص ٖشٙ ايٛضع١ٝ احملّٝض٠ ٚ املٛدع١ ٚ املًفت١ 

يالْتباٙ ، خاص١ ٚ ٖٞ تتعًل مبصري اإلْغإ ٚ َا قز ٜٓتٗٞ إيٝ٘ ، َٔ اعتٝالب ٚ اغرتاب ، يف نال ايٛضعني ، ٚضع 

ٜؤنز ع٢ً ضضٚص٠ تعًك٘ بايتاف٘ ٚ املبتشٍ ٚ إٔ ٜكبٌ صفاٖا ٚ ععار٠ بطعِ ايشٍ ، ٚ آخض ٜطضح إَها١ْٝ ختًٝ٘ ٚ تٓاطي٘ 

.عٔ َكّٛ َٔ َكَٛات ٚدٛرٙ ٚ إْغاْٝت٘   

 

ٍّ ٚ َٗني صغِ نجض٠ املغاسٝل اييت تعًٛ ٚد٘ اذتزاثت٘ ، إس ٚ صغِ َعاٖض   ٜغتُز املؾهٌ صآٖٝت٘ َٔ صأٖ َُش

ايضقٞ ٚ ايتكزّ املارٟ ٚ ايتكين اييت تعضفٗا اإلْغا١ْٝ ايّٝٛ ، يهٔ ٚد٘ ايؾكا٤ ٚ ايبؤؼ ، ايشٟ تضتغِ َالست٘ ع٢ً ست٢ٝ 

اإلْغإ اذتزٜح مل ٜكع إخفاؤٙ ، إس عتزخ طَٔ ايعٛمل١ ٚ طَٔ ٚفض٠ ايبضاع١ ٚ طَٔ ايّضفاٙ ايتٓهض يإلْغإ ٚ ايتٓصٌ ، 

عٓٛاْٗا ايشٍ ٚ قضاصٖا يٝصٌ ايتّٓصٌ سز ارتذٌ َٔ املالَح اذتكٝك١ يإلْغإ ، يٝتِ االعتعاض١ عٓٗا مبالَح يكٝط١ 

فُاٖٞ ادتٗات املغؤٚي١ عٔ ٖهشا ٚضع َٛدع ٚ ستري ؟ ٚ َٔ رفع باإلْغإ  إيٞ ٖهشا اختٝاص ، اختٝاص  .اهلاَؿ 

يف طعِ املضاص٠ فإَا إٔ ْكبٌ اعتباس١ أْفغٓا ٚ إٔ  طتتاص صفاٖا بطعِ ايشٍ ْكبٌ َع٘  ٖٛإ نضاَتٓا ، أٚ إٔ طتتاص 

.ٚضعا أنجض سّز٠ قز ٜعّذٌ باعتكايتٓا ؟    

    ٌّ ّٕ ٖشا ايٛضع ٖٛ إفضاط ستُٞ يرتادع َها١ْ اإلْغإ ، يف طَٔ ايالَالَح ، طَٔ ايتعًٝب ، طَٔ ُٜعًُّب فٝ٘ ُن إ  

 ٚ يف ظٌ قِٝ بز١ًٜ  تغتفظ اإلْغإ ، ٚ تغتفظٖا ظٌ أْع١ُ صأمساي١ٝ َتٛسؾ١ؽ٤ٞ ٚ تضادع ق١ُٝ ايعٌُ ، إس ٚ يف 
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إْغاْٝت٘ ، مل تتٛا٢ْ يف تهضٜػ عكٝز٠ االْغالذ ٚ إْتاز املغٛذ  ، اييت تزفع إيٞ َصري مل ختتاصٙ ٚ إمنا رفعت دربا ع٢ً 

، اييت تٓعهػ يف  ٜتذّضع سٍ ععارت٘  باَتٝاط سيو ايها٥ٔ ايشٟايها٥ٔ ايؾبشٞاختٝاص ؽهالْٞ ، فاإلْغإ ايّٝٛ سيو 

َغاٚات٘ َع عامل األؽٝا٤ ، سٝح ٜغعز ٚ ٖٛ ستاط مبٓتذات ٚ تكٓٝات تُٖٛٓا بضفاٖ٘ ٚ ععارت٘ ٚ عٝارت٘ ، يهٓ٘ يٝػ 

إال زتضر نا٥ٔ اخضم ٚ َبتشٍ ، ًٜٗٛ هلٛ األطفاٍ ايعابجني ٚ املاصقني ، أٚ صمبا املتؾضرٜٔ ايشٜٔ مل تكبٌ إٜٛاؤِٖ رٚص ايعذظ٠ 

ٚ ٜتصاغض َٜٛا بعز ّٜٛ أَاّ َضآ٠ إْغاْٝت٘ ، فٗٛ ُٜٖٛٓا اْ٘ ايها٥ٔ  ط٣ ايشٍ ٚ َضانظ ايًكطا٤ ، إس ْضاٙ ايّٝٛ ٚ ٖٛ ٜضتزٟ

ايّغعٝز ، ٚ اْ٘ ايباسح ايزا٥ِ عٔ َعٓاٙ ، فعٔ أٟ َع٢ٓ قز ْتشّزخ إلْغا١ْٝ قز خشيت إْغاْٝتٗا ؟ ٚ أٟ طعِ يًضفاٙ 

 قز تفضطٙ صٝشات املجًٝني ٚ األٚغار ٚ اجملاْني؟  

ّٕ ٚضع اإلْغإ ايّٝٛ  ٜؤنز ع٢ً تعًك٘ بايتاف٘ ٚ املبتشٍ ، ٚ ٖٛ ستاط بفٕٓٛ اإلغٛا٤ اييت حتٝو سٛي٘ املؤاَض٠ ٚ اييت  إ

تغتٗزف املعاْٞ ٚ ايكِٝ ، ٚ تطاٍ ايٛعٞ ، يٝتِ إْتاد٘ َٔ دزٜز ٚفل َكتعٝات ٚ ؽضٚط أصباب املاٍ ٚ يٛبٝات ايجض٠ٚ 

 ، فايعفض برتقِٝ يف عًِ اذتزاث١ ، ٚ االطتضاط يف أضٛا٥ٗا ٚ صٛصٖا ايظا٥ف١  ٜغتزعٞ ايتدًٞ عٔ ايؾضٚط اإلْغا١ْٝ   

ٚ ايكبٍٛ ، بتعضٜف دزٜز عتضف نٌ ايتعايِٝ ايكزمي١ ، ٚ ٜعرتض عٔ َكٛي١ ايؾضف ٚ ايهضا١َ ٚ ايغٝار٠، َكابٌ َعٗض 

ٌّ ؽ٤ٞ ، اهل١ٜٛ ٚ األٜك١ْٛ ٚ ايعشص١ٜ ، ال ِٜٗ َٔ ضتٔ ، املِٗ ايصٛص٠ اييت ظتب  طا٥ف يًبشذ  ٚ ايشٟ قز ُٜبشٍ َٔ ادً٘ ن

 عفٛا أقظاّ أعالّ اذتزاث١أٚ إٔ ْصافح ظٕٓٛ اسز َؾضٚب غاطٟ إٔ ْعٗض عًٝٗا ٚ ضتٔ ًْتكط اسز ايصٛص ايتشناص١ٜ َع 

ٍّ ايّضفاٙعٗض دغزاذتزاث١  ٚإ ْغرتم بعض ايزقا٥ل ْضَل مجاٍ ، عشصا  ْضَل  . ٜضتؾف ُس  

ّٕ ق١ُٝ ايعٌُ قز تٗاٚت ٖٞ األخض٣ ، فايعٌُ يف ايتعضٜف اذتزٜح ٖٛ      إٔ ميضٞ  ايعاٌَ  ع٢ً عكز اغرتاب٘ نُا أ

، ٚ إٔ ٜتعاٖض بايّضضا ٚ ايغعار٠ ٚ َاصنٛط ٚ َاصنػ، ٚ إٔ ٜغتبزٍ اذتض١ٜ بظ١ٜٓ ايعبٛر١ٜ ، نُا أّنز ع٢ً سيو نٌ َٔ 

 بايظٜار٠ يف  اإلْتاد١ٝ ٚ راخٌ فضا٤ ايعٌُُٜزفع إيٞ إخفا٤ ؽكا٤ٙ ٚإ ٜغِٗ بؾهٌ أعطٛصٟ يف ت١ُٝٓ صاؼ املاٍ ، 

يٝهٕٛ ايعاٌَ يف ظٌ املكاصب١ ايضأمساي١ٝ ، تعبري عٔ منٛ يؾهٌ دزٜز َٔ  ، باعتٗالى املٓتذات ، خاصز فضا٤ االغرتاب

، ٜتِ ايتشهِ فٝ٘ عرب تكٓٝات سن١ٝ ٜٓتذٗا مج١ً َٔ ارتربا٤ ، تّٛصط فٝٗا عامل ايٓفػ ٚ عامل االدتُاع ٚ االعرتقام 

، العتٓظاف قزصات٘ ٚ ايتٗهِ َٔ إْغاْٝت٘ ، ٚ إخضاد٘ يف ١٦ٖٝ سي١ًٝ ال نضا١َ فٝٗا ٚ ال نٝإ ،...ايغٝاعٞ ٚ صمبا 

 ٖٛ ايّشٟ صب ايعٌُ ، ٚ ٖٛ يّص اذتزاث١ ايعاٌَ ال ظتين مثض٠ عًُ٘ ٚ ال ٜتشّصٌ ع٢ً ايّضبح ايّشٟ ٜغتشّك٘، بٌ ف 
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، ٚ بشيو تػٝب َالَح ايعزاي١ عٔ املكٛي١ ايضأمساي١ٝ، يتشٌ ستًٗا صتاع١  دؾع١ ٚ باصر٠ بضٚر ايتكٓٝات  عتصز مثض٠ ايعٌُ

، ٚ بضٚر ٚدٛٙ ٚقش١ ، ال تتٛا٢ْ يف ْٗب ثضٚات ايعامل  ، فايشٟ ٜٓتر ايجض٠ٚ ، ٚ ٜبزع ايضفاٙ ، ٜكع اقصاؤٙ ٚ عتضّ َٔ 

ٌّ ٚ يف ظٌ ١ُٖٓٝ ايضأمساٍ املتٛسؿ  ايتُتع مبا أْتذ٘ ، فايعاٌَ يف ظٌ ْعاّ األدض٠ ايًُٗني ٚ يف ظٌ تكغِٝ ايعٌُ امُلُ

املتػطضؼ ٚ املغتػٌ ٚ ايهغٍٛ ، ال ٜػِٓ إال ايفتات ٚ سيو ذتفغ بكا٤ٙ ، فتهٕٛ بشيو ايعزاي١ قا١ُ٥ يف ايالعزاي١ ٚ 

ّٕ ايعاٌَ ٜٓتر :" َاصنػ ايعبٛر١ٜ يف ايتشضص ٚ ايالإْغاْٞ يف األْغ١ٓ ، تًو ٖٞ َالَح سضاص٠ ايتكزّ ٚ ايضفاٙ ، ٜكٍٛ  إ

". ايبضا٥ع ٚ ٜٓتر سات٘ نأصخص بضاع١

خاّص١ يف زتاٍ ايتغٜٛل ٚ اييت ٜغٛم ٚ َا ظٗٛص عزٜز ايٛظا٥ف ايطف١ًٝٝ ٚ املغتًب١  ايّٝٛ  ، ع٢ً سز عباص٠ َاصنٛط، 

.فٝٗا نٌ ؽ٤ٞ مبا يف سيو اإلْغإ ٚ اييت تكٓٔ بتؾضٜعات ، إال دضمي١ َٓع١ُ ضز ايعٌُ ٚ ضز ايعاٌَ   

فايعاٌَ ايّٝٛ ، يف ظٌ أْع١ُ عٝاع١ٝ تتؾزم باذتضٜات ٚ سكٛم اإلْغإ ، ُٜغًب َٔ سكٛق٘ ٚ ٜتعضض ألنرب عًُٝات 

، إيٞ داْب اٖتُاَٗا بؾؤٕٚ املٓظٍ ، تعٌُ نُزيه١ يغٝزتٗا ٚ  ، فايعا١ًَ املٓظي١ٝ َجالايتشٌٝ ٚ االعتزا٤ ع٢ً إْغاْٝت٘ 

َاصنٛ ط ، ٚ ٖشا َا عع٢ ٖٞ َطايب١ مبضادع١ عٝزٖا ، ٚ قز تهٕٛ ععٝز٠ بشيو فكط ، يتهٕٛ بني عذٕٛ ايضفاٙ 

إيٞ ايتأنٝز عًٝ٘ ، إس إٔ ايطبك١ ايعا١ًَ مل تعز تضفض االعتػالٍ ، بٌ أضشت بفضٌ ايش١ٖٝٓ االرات١ٝ ادتزٜز٠ تكبٌ بٓعاّ 

ايعٌُ االعتػاليٞ ٚ تضض٢ بايشٍ ٚ املٗا١ْ ؽضٜط١ إٔ تتِ تًب١ٝ ساداتٗا االعتٗالن١ٝ املتعاظ١ُ َٔ ضضٚصٜات ٚ نُايٝات، 

ٚ بشيو صتشت عكال١ْٝ اجملتُع ايصٓاعٞ يف اخرتام ايب٢ٓ ايٛاع١ٝ ٚ ايالٚاع١ٝ يإلْغإ ، ٚ صتشت يف خًل ْظع١ َٔ 

ايشٚبإ ٚ االْغذاّ ، سٝح مت ايكضا٤ ع٢ً نٌ ايك٣ٛ ايضافض١ ٚ أصابتٗا بايؾًٌ ، يٝغتشٌٝ ايضفض نُا أنز ع٢ً سيو 

مل ٜعز يًضفض إال أؽهاٍ ١ُٖٝٚ َجٌ فتل ايغضٚاٍ ع٢ً َغت٣ٛ ايضنب١ ، أٚ تؾٜٛ٘ سالق١ ايضأؼ اييت ًٜذأ :" اصٜو فضّٚ 

". هلا ايؾباب الٕ ايٛعٞ مل ٜعز قارصا ع٢ً متجٌ األؽهاٍ اذتكٝك١ٝ يًضفض   

قز ٜهٕٛ ٖشا ايتٛصٝف يٛضع١ٝ ايشٍ املُظٚز بِٖٛ ايغعار٠ ٚ اذتضَإ املػًّف بطعِ ايضفاٙ ، ْافش٠ يًتؾضٜع يضفض ايعٌُ 

، ٚ صفع ؽعاص االعتكاي١ ، فايعاٌَ ايشٟ مل ٜػِٓ َٔ ايعٌُ غري املٗا١ْ ٚ االستٝاز البز إٔ ٜضفض ايعٌُ بايصٝؼ امُلشّي١ ٚ إٔ 

ٜعرتض ع٢ً االعتػالٍ ، ٚ األطض اييت تٓعُ٘ ٚ حتُٝ٘ ، ال إٔ ٜعرتض ع٢ً ايعٌُ نك١ُٝ إْغا١ْٝ ، ٚ إال العتشاٍ نا٥ٔ 

عاطٌ ، ٚ ٜٓظيل بشيو يف اغرتاب أنجض ؽز٠ ٚ سّزٙ َٔ االغرتاب ايشٟ ٜتعضض إيٝ٘ يف فضا٤ ايعٌُ املػرتب ، ٚ ٜصري 



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

 

6 

2013© مجيع احلقوق حمفوظة –األستاذ فيصل خضر :املؤَلف   
 

 

بشيو نا٥ٔ ايالَع٢ٓ ، فاقز يًك١ُٝ ٚ ايّزالي١ ، يٝكشف بٓفغ٘ إيٞ اهلاَؿ ، ٖاَؿ املغهٓات ٚ املدزصات ، ٖاَؿ 

ّٕ ": "دٕٛ داى صٚعٛ" ادتضمي١ ٚ اعتٓام ايضسا٥ٌ ، يٝغتشٌٝ إيٞ عاي١ تكتات ع٢ً ايفتات ، فتا٠ ايبؤؼ ٚ املضاص٠ ، ٜكٍٛ  إ

ٌّ ؽ٤ٞ ". ايٛع١ًٝ األنجض ضُاْا نٞ جتعٌ ٚيزى با٥غا ٖٞ إٔ تعّٛرٙ ع٢ً إٔ عتصٌ ع٢ً ن

، َع " ايضفاٙ املشٍ"إس ميهٔ االْتٗا٤ يف ٖشٙ ايًشع١ إيٞ ايعضض األٍٚ  :(اإلجابة عن السؤال )حلظة احلسم 

ضضٚص٠ ايتٓصٝص ع٢ً ست١ُٝ زتاب١ٗ ٚ َٛاد١ٗ نٌ ايصٝؼ امل١ٓٝٗ يًعٌُ ٚ يإلْغإ عَُٛا ست٢ ٚ إٕ تعًل األَض بغعارت٘ 

، ٚ حتضٜو ايطبكات املغشٛق١ ادتُاعٝا ، تًو ايطبكات اييت ٚقع ٚ ٜكع عًٝٗا فعٌ اإلسالٍ ، طبكات ايبًٛصٜتايٝا ٚ سيو 

يًتُضر عٔ ٖهشا قِٝ ، ٚ األٌَ يف إٔ ٜغتعٝز اإلْغإ سات٘ ٚ إٔ ٜغتعٝز سك٘ املغًٛب ، ٚ ايتكًٝص َٔ سز٠ ايفٛاصم 

االدتُاع١ٝ اييت بًػت سزٚرا ال حتتٌُ طَٔ ايعٛمل١ ، ٚ إعار٠ تٛطٜع ايجضٚات تٛطٜعا عارال ، ال ع٢ً ضتٛ َجايٞ ٚ إمنا 

ع٢ً ضتٛ ٜضُٔ ايهضا١َ يهٌ ايبؾض، سٝح ْؾعض بضفاٙ عتفغ ايهضا١َ ٚ ٜعظط فٝٓا اإلْغإ ، ٚ ٜصاحل بٝٓٓا ٚ بني فضا٤ 

.ايعٌُ   

ّٕ رصب ايغٝار٠ ، نُا أؽاص إيٞ سيو  رصب َغزٚر يف ايتذضب١ اإلْغا١ْٝ ، ٚ يهٔ رصب ايعبٛر١ٜ ":" ٖٝبٛيٝت. ز"مبا أ

ٍّ ٚ ايعٌُ " ٖٛ رصب ايتشضص اإلْغاْٞ اذتكٝكٞ ٍّٚ ٚ ايشٟ ٜتعًل بايضفاٙ املش ، ٜهٕٛ اإلْغإ زتربا ع٢ً اختٝاص ايعضض األ

املػرتب ع٢ً إٔ ٜهٕٛ نا٥ٔ عاطٌ بال َع٢ٓ ٚ ال ق١ُٝ ، ٚ ٖشا ايكبٍٛ فٝ٘ ْٛع َٔ ايتُغو باهل١ٜٛ ايعا١ًَ ، ن١ٜٛٗ َبزع١ 

ّٕ ٖشا  ٚ فاع١ً ، ٚ فٝ٘ اْؾزار ستُٞ ملٛاص١ً ايٛدٛر ، ست٢ ال ٜٓتٗٞ اإلْغإ نا٥ٓا َتؾّضرا أٚ َٓتشضا ، نُا أ

إس ئ تٗٓأ ايعاٖض٠  بغٝاصتٗا ايفاص١ٖ ، ٚ ط١ٜٓ قصضٖا ، َا راّ صٛت اإلْغإ  ال ٜؾّضع إيٞ ايضضا بايشٍ ٚ ايكبٍٛ ب٘االختٝاص 

 ٍّ يف راخًٗا ، ٜزفعٗا إيٞ صفض صفاٙ ، ُقزَت نُكابٌ ي٘ نضاَتٗا ٚ ئ ٜغعز ؽشاس ظتٛب ٖٛاَؿ اذتضاص٠ مباٍ ٚفري ، ممظٚز بش

.  إْغاْٝت٘  

، ٚ إمنا ٖٛ ْافش٠ حملاصب١ نٌ أؽهاٍ ايٛعٞ ايظا٥ف ايشٟ نضعت٘ إٜزٜٛيٛدٝا ايٓعاّ ايضأمسايٞ ، ٚ ايكضا٤ ع٢ً ٚعٞ 

ُّؾ١ ٚ احملض١َٚ ، اييت  ايكطٝع ، ٚ عٞ ايعبٛر١ٜ املٗني ٚ سيو بإْتاز ٚعٞ دزٜز ٜغتٓٗض عظا٥ِ ايبًٛصتاصٜا ٚ ايطبكات املٗ

صتح ايٓعاّ ايضأمسايٞ إيٞ رفعٗا يًكبٍٛ بايشٍ ، ٚ اعتباصٙ َكَٛا ال غ٢ٓ عٓ٘ ، يٝبًؼ ايٛال٤ ، يصاسب ايٓع١ُ ، سزٙ 

ٚ إعار٠ تٛطٜع ايجضٚات األقص٢ ، ٚ بٗشا ميهٔ إٔ ْأٌَ يف إٔ ٜغتعٝز اإلْغإ سات٘ ، ٚ سيو يف اعتعارت٘ ذتك٘ املغًٛب 
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تٛطٜعا عارال ، ال ع٢ً ضتٛ َجايٞ ٚ إمنا ع٢ً ضتٛ ٜضُٔ ايهضا١َ يهٌ ايبؾض، سٝح ْؾعض بضفاٙ عتفغ ايهضا١َ ٚ ٜعظط 

ايعٓصض ايشٟ عتّضص ":" دٕٛ بٍٛ عاصتض"فٝٓا اإلْغإ ، ٚ ٜصاحل بٝٓٓا ٚ بني فضا٤ ايعٌُ ، فايعٌُ نُا أّنز ع٢ً سيو 

 ".املضطٗز 

 

: حلظة صياغة املقدمة  *  

:حلظة التمهيد*   

قز ٜهٕٛ َٔ ايعبح إ منذز ايعٌُ ، ٚ اذتاٍ اْ٘ قز اَتظز بهٓاٜات ٚ اعتعاصات دزٜز٠ ، غضٜب١ عُا عٗزْاٙ َٔ قِٝ ٚ 

َعإ اصتبطت ب٘ ، نارتًل ٚ ايه١ْٛٓٝ ٚ ايصٓع ٚ ايغٝار٠ ، يٝغتشٌٝ ايعٌُ طَٔ اذتزاث١ ، سزاث١ ايبؤؼ ، ٚ ايتؾٝؤ ٚ 

 ٚ ٍّ ارتشالٕ ، إيٞ فعٌ ٜتٓاقض َع اإلْغاْٞ ، يٓذز أْفغٓا ايّٝٛ يف خضِ ٖشا االْكالب ، بني أَضٜٔ ، إَا إٔ ْكبٌ ايُش

.اهلٛإ ٚ َضاص٠ ايضفاٙ ، أٚ إٔ ْهٕٛ خاصز ايعٌُ   

:حلظة االشكلة*   

بضفاٙ بطعِ ايّشٍ ٚ إٔ ٜهٕٛ نا٥ٓا نغٛال، َتغهعا ٜهتغح اهلٛاَؿ بال عٌُ؟ ٚ ٌٖ ُرفع " ٜٓعِ"فٌٗ ُسهِ ع٢ً اإلْغإ ايّٝٛ بإٔ 

اإلْغإ يرتى عًُ٘ َكابٌ ايفتات ٚ األٖٚاّ ، ٚ َكابٌ صدب اذتضاص٠ ٚ أضٛا٥ٗا اييت خطفت ايبصض ٚ ايبصري٠  أّ إٔ اإلْغإ 

قز إعتٓفش ق١ُٝ ايعٌُ ؟ ٚ أٟ ق١ُٝ اعتعاض بٗا عٓ٘ ؟ ٚ ٌٖ تٗٓؤ ايعاٖض٠  ، إٕ ُصٓفت عا١ًَ ، يف عًِّ ٚظا٥ف اذتزاث١ 

ٍّ إْغاْٝت٘ ؟     بضفاٙ ٚ ثضا٤ ، ُقزَت نُكابٌ ي٘ نضاَتٗا ؟ ٚ ٌٖ ٜغعز ؽشاس ظتٛب ٖٛاَؿ اذتضاص٠ مباٍ ٚفري ، ممظٚز بش

 

 

 

 

 

 

 

 


