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

وﺑﮭذا اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻓﺈدراﻛﻧﺎ ﻟﻠﻐﯾر ﯾﺟﻣﻊ ﺑﯾن إدراﻛﻧﺎ ﻟﻣظﺎھره اﻟﺟﺳﻣﯾﺔ
وﻋﺎﻟﻣﮫ اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟداﺧﻠﻲ وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺗﺟرﺑﺔ إﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ
إذا ﻛﺎن ﻣﺎرﻛس ﺷﯾﻠر ﯾؤﻣن ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻐﯾر ﻓﻔﺎﺳﺗون ﺑﯾﺎﺟﻲ ﺟﺎء ﻟﯾﺛﻣن
ﻋﻛس ذﻟك ﻓﺗﺻوره ﯾﻧدرج ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎق اﻟﻘﺎﺋل ﺑﺎﺳﺗﺣﺎﻟﺔ أو ﻋﻠﻰ
اﻷﻗل ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻐﯾر ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن ﻛل ذات ﺗﻌﯾش ﺗﺟرﺑﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﻋزﻟﺔ ﻣطﻠﻘﺔ داﺧل
ﻋﺎﻟﻣﮭﺎ اﻟﺧﺎص
ھذه اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ ھﻲ وﺣدھﺎ اﻟوﺟود اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ وھﻲ ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻷن ﺗدرك ﻣن ﻗﺑل
اﻟﻐﯾر ﻷﻧﮭﺎ ﻣﺣﺎطﺔ ﺑﺟدار ﺳﻣﯾك ﯾﺧﻔﻲ داﺧﻠﮫ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺳري
ﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟذات ﻓﺎﻷﺧر ﻗد ﯾﺗﺿﻣن أﺣﯾﺎﻧﺎ اﻹﺣﺑﺎط أي ﻣﺣﺎوﻟﺔﯾﺧﺿﻌﮫ اﻟﻐﯾر ﻓﯾﮭﺎ
ﻟدراﺳﺔ وﻛذﻟك ﺗﺟرﺑﺔ اﻷﻟم ﺗﺑﻘﻰ ﺗﺟرﺑﺔ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺣﺗﻰ إذا
ﺣﺎوﻟﻧﺎ أن ﻧﺷﺎرك اﻷﺧر ﻓﯾﮭﺎ ﻓﺑﯾﻧﻧﺎ وﺑﯾﻧﮫ ﺟدار ﻻﯾﻣﻛن ﺗﺟﺎوزه
اﻟﺧﺎﺗﻣﺔ
ﺳواء اﻛﺎﻧت ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻐﯾر ﻣﻣﻛﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﺎرﻛس أو ﻣﺳﺗﺣﯾﻠﺔﻣﻊ ﻏﺎﺳﺗون ﻓﻣﻔﮭوم اﻟﻐﯾر
ﻛﻣﻔﮭوم اﺷﻛﺎﻟﻲ ﯾطرح ﻧﻔﺳﮫ داﺋﻣﺎ وأﺑدا ﺿﻣن ﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻻ
اﻧﻔﺻﺎل ﻓﯾﮭﺎ أﻧﺎ ﻏﯾر وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن أي ﺣدﯾث ﻋﻧﮫ ﺳﯾﺑﻘﻰ ﯾﺎﻟﺿرورة ﻣرﺗﺑط ﺑﻣﻔﮭوم
اﻷﻧﺎ وﻣن ﺛم ﺗﻛون اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﻔﮫ وم اﻟﻐﯾر
ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﻘﺎرﺑﺔ إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﻟﮭﺎ ﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﮭﺎ وﺗﺟﻠﯾﻠﺗﮭﺎ وﻧﺗﺎﺋﺣﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن اﻷﻧﺎ
واﻟﻐﯾر ﻻ ﯾرﺗﺑط ﻓﻘط ﺑﻣﺎ ھو ﻣﻌرﻓﻲ ﺑل ﻛذﻟك ﺑﻣﺎ ھو
اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أﺧﻼﻗﻲ وﺳﯾﺎﺳﻲ وھﻛذا ﯾﺑﻘﻰ اﻟﺗﺳﺎؤل ﻗﺎﺋﻣﺎ ﺑﺎﺳﺗﻣرار
ھل ﻓﻌﻼ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻐﯾر ﻣﻣﻛﻧﺔ؟؟

