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   التعريف بالمقالة الفلسفية-أوال 
  

   التفلسف-مقدمة 
  ...       أيها الدارس
اعلم أن فروض المراقبة و ... قبل على دراسة الفلسفة و معالجة مواضيعها ألول مرة       و أنت م

وبما أن طبيعة الفلسفة مميزة . االختبارات و االمتحانات تختلف طبيعتها باختالف طبيعة المادة المتعلقة بها
ها كذلك أسئلة شكال ومضمونا عن المواد األخرى التي أنت بصدد دراستها ، فإنه من الضروري أن تكون ل

  . من نوع خاص و بالتالي طريقة إجابة من نوع خاص
لكن مهما كان نوع .       يختلف عامة الناس في نوع األسئلة التي يطرحونها، ومدى أهميتها بالنسبة إليهم 

وقد تكون أسئلتهم تدور حول شؤون حياتهم الشخصية، فمثال تلميذ يسأل . هذا االختالف فجميعهم يتساءلون 
فسه عن أسباب رسوبه أو أن أفراد األسرة يتساءلون عن تأخر الوالد عن وقته المعتاد للّرجوع إلى المنزل ن

. وإلى جانب هذه األسئلة الجزئية، هناك أسئلة ذات طابع كلي مخالفة تماما لألسئلة وعبر العصور . الخ...
مة متجددة، أو السؤال عن مصير فمثال فكرة الزمان هل هو حالة فيزيائية أو حالة شعورية وفي ديمو

فتلك . إلى آخره من األسئلة التي يطرحها كل إنسان على نفسه و يحاول اإلجابة عنها.. اإلنسان بعد موته
إذن .  تسمى تفلسفا- قد تقنع صاحبها -المحاوالت التي يبذلها اإلنسان من أجل الحصول على أجوبة 

:" ى األسئلة التي تخطر بباله يعتبر في حد ذاته تفلسف، وكما قيل فالجهد النفسي الذي يبذله الفرد لإلجابة عل
  ." كلنا نتفلسف لكننا لسنا جميعا فالسفة

     ففي تاريخ الفكر الفلسفي نجد عدًدا من الفالسفة ينطلقون من سؤال ليبنوا عليه تفلسفهم، وخير مثال 
فهو دائما يتستر . م الناس الذين يحاورونهعلى ذلك سقراط اليوناني الذي تبنى منهج الحوار والتواضع أما

وهكذا تنتهي المحاورة  بحكم يمكن أن يتحول إلى . وراء ادعائه بالجهل ومن خالله يصّحح أفكار محاوريه
  .باعتبار أن األسئلة في الفلسفة أهم من األجوبة كما يقول ياسبيرس. سؤال في كل مرة 

أخطاءهم ومن ثمة يشعرون بجهلهم وعلى هذا األساس      إن سقراط أفاد محاوريه في كونه يكتشف 
  .استطاع أن يواجه السوفسطائيين و يقوض بناءهم

" الذي بين في كتابه " أبو حامد الغزالي"  وفي الفلسفة اإلسالمية نجد خير من يعبر عن معنى التفلسف 
وبفضل هذا .  شبابهأنه نشأ على حب معرفة الحقيقة وسعى نحوها وهو في ريعان" المنقذ من الضالل 

وشك في العلوم التي . السعي كسر الغزالي قيود التقليد وتحّرر من أراء غيره التي كانت سائدة في عصره 
  . كانت سائدة، و انتهى به األمر إلى عدة تساؤالت

فبدل من البحث عن الحقيقة، أصبح يبحث : الذي غير اتجاه البحث " ديكارت "    وقد نجد هذا أيضا لدى 
  .فبرز عنده ما يسمى بالشك المنهجي. ن كيفية الحصول عليها ع
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فطرح عدة أسئلة حول اإلنسان ومصيره واعتبر أن األسئلة في " كارل ياسيرين "     وجاء أخيرا الفيلسوف 
  .الفلسفة أهم من األجوبة وكل جواب يتحول إلى سؤال جديد
ترى بما يتميز . ة باعتبارها دافع رئيسي إلى ذلك   إذن من هنا نستنتج أن فعل التفلسف مبني على األسئل

  السؤال الفلسفي عن غيره من األسئلة؟
  

  :مواصفات السؤال الفلسفي 
  .                       شامل ال يتناول األجزاء-هـ.        يدور حول حقيقة الشيء أو علته-أ
  . يدور حول اإلنسان-و.                      يطرحه كل إنسان-ب
  . يشكك في اإلجابة-ز.                    ليس له إجابة قطعية-ج
  . يتخذ المعرفة موضوعا-ك.                             يثير إشكاال-د

  
   التعريف بالمقالة الفلسفية-أوال 

  
   ماهو المطلوب منك في المقالة الفلسفية ؟-1
  

ألسئلة ال تطلب منك بأي حال من األحوال     إن المواضيع الفلسفية تطرح في شكل أسئلة، وهذه ا
استرجاع معلومات سبق أن حفظتها لتسجلها جاهزة على ورقة االختبار، بل هي أسئلة تتضمن إشكاليات 

  .فلسفية، و بالتالي فهي تتطلب منك عمال فكريا حقيقيا أي أنها تتطلب منك عملية تفلسف
. ك أن تطمئن ، ألن ليس المقصود هنا أن تكون فيلسوفا ، بل علي"تفلسف "     و ال ينبغي أن تخيفك عبارة 

و هكذا فعندما نطلب منك أن . فالتفلسف هو في متناول جميع الناس، أما صفة الفيلسوف فهي عبقرية فذة 
 وهذه .إلخ...تتفلسف، فنحن نطلب منك فقط أن تفكر بطريقة فلسفية وليس بطريقة أدبية أو علمية

  .كير، إنما تتمحور حول مشكلة فلسفية من بداية المقالة إلى نهايتهاالطريقة الفلسفية في التف
  
  
   ما هي المقالة الفلسفية؟-2  
  

     إن المقالة الفلسفية موضوع إنشائي، ومن هذه الناحية فهي تشبه األنواع األخرى من المقاالت أي أنها 
  . الخاتمةتتألف من ثالثة أقسام وهي المقدمة، ثم التوسيع أو العرض، وأخيرا

  . ولكن ما يميزها عن بقية األنواع كما قلنا، هو كونها تتعلق بإشكالية فلسفية
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ففي المقدمة نبرز أو نطرح اإلشكالية الفلسفية، وفي العرض نعالج وندرس هذه اإلشكالية، وفي النتيجة 
أن نكسبها إياك كل ذلك وفق قواعد ومنهجية خاصة نحاول . نحاول إيجاد حل لهذه اإلشكالية أو تجاوزها

  . من خالل ما سيتبع من إرشادات وتوجيهات و تدريبات
  
   ما هو مضمون المقالة الفلسفية ؟ -3

  :    ويقصد به محتوى المقالة الفلسفية 
  و تتجلى أهميتها في كونها األداة التي بها توصل أفكارك إلى  :  اللغة -أ

  .حة و موضوعية         الغير، و لذلك ينبغي أن تكون دقيقة ، واض
  : األفكار و هي متنوعة -ب 
   أفكار الفالسفة التي عادة ما تكون قابلة للنقد، و التي ال ينبغي أن تؤخذ  -   

  .     على أنها حقائق نهائية برغم كونها ضرورية لمعالجة اإلشكاليات
  و التي ال تقبل النقد ألنها مؤكدة بالتجارب العلمية:  الحقائق العلمية -   

  و التي تكون حرا في تبنيها شريطة أن تكون  :  اآلراء الشخصية -   
  .     مالئمة للموضوع و أن تستدل عليها

و يتمثل في المنهجية المتبعة لمعالجة المقالة و كيفية البرهنة على مختلف األفكار و :  البناء المنطقي -ج
  .اآلراء

  ي متعددة و متنوعة، أما عن المصادر التي تستمد منها محتوى المقالة فه
  ...اإلرساالت التي تصلك، الكتب المدرسية، كتب الفالسفة، المعاجم، المواد األخرى التي تدرسها: و منها
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   ما هو مخطط إعداد المقالة؟-4
نوع 

الورقة   
 الشعب العلمية الشعبة األدبية الخطوات

  
  على -

األوراق 
  .المسودة

 

ل ، طرح المشكلة و تحديد  اختيار السؤا-
  .الطريقة

  . تسجيل كل األفكار دون تنظيم-
 . التصميم الكامل و هيكلة المقالة-

  . دقيقة35 -
  
  . دقيقة40 -
  
 . دقيقة45 -

  . دقيقة20 -
  
  . دقيقة30 -
  
 . دقيقة30 -

  . تحرير المقدمة-
  . تحرير التوسيع-
  . تحرير النتيجة-
 .اجعة المر-

   دقيقة15 -
  . دقيقة75 -
  . دقيقة15 -
 . دقيقة15 -

  . دقائق10 -
  . دقيقة55 -
  . دقيقة10 -
 . دقيقة15 -

  
 على -

األوراق 
. المبيضة

  ساعات03    ساعات04   المجموع
  

   ما هي طرق إعداد المقالة؟-5
   :    ينبغي أن تعلم في البداية أن هناك أربع طرق اعتمدت بصفة رسمية لمعالجة األسئلة الفلسفية و هي

و قد يكون هذا . وتطبق عندما يستدعي السؤال عرض موقفين متعارضين: الطريقة الجدلية   - أ
  :التعارض صريحا أو ضمنيا

 هل االستدالل الرياضي خصب أم عقيم ؟: إذا قلنا -: فمثال 

، و أن معالجة إشكالية السؤال تتطلب )خصب أم عقيم(فمن البين هنا أن التعارض صريح يتجلى في كلمتي 
  .ض موقفين أو رأيين متضادينعر

  هل االستدالل الرياضي خصب؟:  إما إذا قلنا -        
       فالتعارض ضمني و غير صريح و لكنه موجود، ألن االستدالل

الرياضي إما أنه خصب و إما أنه عقيم، و لذلك فمعالجة المشكلة في هذا السؤال ال تختلف عن معالجتها في 
  . السؤال الذي سبقه

 بين شيئين أو oppositionو هي تطبق عندما يكون السؤال على صيغة مقابلة  :   طريقة المقارنة-  ب 
هل اليقين في العلوم التجريبية مطابق لليقين في : فإذا كانت صيغة السؤال كالتالي .. طرفين و ربما رأيين

ى التشابه و االختالف بين فمن البين هنا أن إيجاد حل للمشكلة ال يكون بالتعرف على مستوالرياضيات؟ 
  .العلوم الرياضية و العلوم التجريبية أي بالقارنة بينهما

 : و تطبق هذه الطريقة بإحدى الكيفيات الثالث :طريقة االستقصاء  - ج 
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تبدو صحيحة أو منطقية و هي ) أو أطروحة(حيث يعرض عليك السؤال قضية :  االستقصاء بالوضع -   
  . فتكون مطالبا بالدفاع عنها بأدلتك أو حججك الشخصيةفي الحقيقة ليست كذلك ،

تبدو خاطئة أو غير ) أو أطروحة(و في هذه الحالة يعرض عليك السؤال قضية :  االستقصاء بالرفع -     
  منطقية و هي في الحقيقة على عكس

  .   ذلك ، فتكون أنت مطالبا بإبطلها أي بإثبات خطئها
، و ال تقيد نفسك ال بالطريقة الجدلية و ال بالمقارنة و باالستقصاء  و إما أنك تتبنى طريقة حرة - 

  .فتنهج طريقة خاصة بك تراها مناسبة لمعالجة المشكلة...وضعا
إن السؤال في المقالة يعرض مشكلة يطلب منك معالجتها، لكن في النص  : طريقة تحليل النص  - د

ماء أو المفكرين ، و يطلب منك إبراز مضمون تعرض عليك معالجة المشكلة من قبل أحد الفالسفة أو العل
  .هذا النص

مشكلة : و ليس تحليل النص بشرح أو تجزئة له، بل هو استخراج الوحدات المنطقية التي يتألف منها و هي 
 . حجج الكاتب– موقف الكاتب منها –
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 طريقة االستقصاء

االستقصاء طريقة المقارنة الطريقة الجدلية
 بالوضع

 االستقصاء الحر االستقصاء بالرفع

ية في دراسة الطريقة التحليل
 النص

 طرح المشكلة

احتمال وجود 
رأيين جدليين 
 متناقضين

احتمال وجود 
مواطن تشابه 
بين طرفين 
 مختلفين

المطلوب الدفاع 
عن رأي يبدو 
 غير سليم

المطلوب إبطال رأي 
 يبدو سليما

تعليق المشكلة مع 
مسلمات مبادرة تحديد ال

والتصريح بالخطة 
 المنطقية الحرة 

تحديد وتعليق المشكلة التي 
يحتمل أن يكون النص 

 معالجةً لها

محاولة حل 
 المشكلة

  األطروحة
مواطن 
 االختالف

عرض منطق 
 األطروحة

عرض منطق 
 األطروحة

 تحليل محتوى النص 
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 مواطن االتفاق نقيضها 
تدعيم األطروحة 
 بحجج شخصية

 تقويم النص ل األطروحةإبطا

 تركيب أو 
 تجاوز

طبيعة العالقة
 بينهما

نقد خصوم
 األطروحة

نقد أنصار
 األطروحة

مسار محاولة حل 
المشكلة في خطة ال هي 
جدلية وال هي مقارنة 
...وال هي  

بناء رأي شخصي يساهم في 
 معالجة المشكلة

 حل المشكلة

الفصل في 
المشكلة المتجادل 

 فيها

الفصل في 
مشكلة ال

موضوع 
  المقارنة

 

التأكيد على 
 مشروعية الدفاع

التأكيد على 
 مشروعية اإلبطال

إيصال المنطلقات 
 بالنتائج

موقع الرأي المؤسس حول 
 المشكلة
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ينبغي أن تنتبه أيها الدارس إلى أن الطريقة المناسبة ال تعطى لك مع السؤال، بل عليك أن : مالحظة 
  .مر ليس بعسير إذا ما دربت نفسك عل تحرير المقاالتتستنتجها من فهمك له، و هو أ

 
 

  العمليات الذهنية الضرورية إلعداد المقالة الفلسفية: ثانيا 
  

  CONCEPTUALISATION   الصورنة -1
  

.      إن فهم السؤال يتطلب أوال فهم الحدود والتصورات التي يتألف منها وكذا العالقة التي تربط بينها
، ويتم عادة بتطبيق قواعد )ومنه كلمة الصورنة(في هذه الخطوة، هو ضبط تصوروعليه، فالمطلوب 

التعريف بأنواعه، وذلك بحسب درجة المعرفة المتوفرة عن الموضوع وبالتالي  يكون التعريف تاما أو 
  .        ناقصا

وضوعات متوفرة لديك، فما عليك إال أن تأتي بم" الصورنة"      و هكذا تصبح أداة التدرب على 
 وتعرفها بما هو ممكن، أي بذكر الصفات – بحسب ما سيقترح عليك –مختلفة من ميدان المنطق 

المعروفة عنها، والمكونة لمفهومها، ويمكنك ذلك باالستعانة بدروسك، وكتبك المدرسية، وبالمعاجم 
حان، فعليك أن اللغوية والفلسفية، والمراجع ذات الصلة بما أنت في سياقه، وإذا كنت في حالة امت

تستعين بذاكرتك وخبرتك وقدرتك المكتسبة بالتدرب، لضبط مفهوم التصور، أو التصورات الواردة في 
السؤال، لتكون منطلقك المتين إلى الخطوات الالحقة من المقالة، إذا طلب منك تحرير مقالة ومن 

ى، ال تنمو لدى الفرد إال الطبيعي أن القدرة على إنجاز هذه الخطوة مثل غيرها من القدرات األخر
بالتدرب، فما عليك إال أن تداوم على ممارستها طوال العام الدراسي، وفي مختلف محاور البرنامج، 
لتجد نفسك في نهاية المطاف قادرا على السير بخطى ثابتة، في مختلف مراحلها ومهاراتها، وتلك هي 

 بكل مراحلها ومهاراتها، وتلك هي المقالة المقالة، وبالتالي يكون المجموع هو عملية تفلسف كاملة
  . المحررة المطلوبة منك في االمتحان
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     PROBLEMATISATION  المشكلة  -2
  
 طرح اإلشكال الفلسفي، وهي لب الفلسفة، إذ أن جوهره  )بفتح الميم والكاف(       يقصد بالمشكلة   

ب الفلسفي، وهذه كلها مصطلحات تفيد نفس هو التفلسف، أو السؤال الفلسفي، وقد يعبر عنه بالخطا
والتدرب في هذا المجال . ، أي طرح اإلشكال الفلسفي)بفتح الميم والكاف(المعنى، الذي هو المشكلة 

الفلسفي البالغ األهمية، ينطلق من اختيار ظاهرة أو موضوع يثير إشكاال فلسفيا أي تساؤال، مما يعني 
نه وجد الحل النظري العلمي، لكنه الزال غير ممكن التطبيق التقني، أنه لم يجد بعد حله في العلم، أو أ

أو التكنولوجي، مما يعني أنه يسبب الحيرة والدهشة لإلنسان، وربما الخوف والرعب، ألنه يهدد وجوده 
  الفردي أو الجماعي، أو كليهما، أو يزعج هذا الوجود 

 التي يمكن أن  (Problématisation)كلةو هذا هو الجدول التوضيحي الذي يرشدك إلى طريقة المش
  :تتم من خالل خطوات أربعة هي

  

    
  ARGUMENTATION:  البرهنة-3
  

       التدرب على البرهنة ال يكون في صورة خطوات متدرجة، كما هو األمر في النص أو المقالة، 
من المقدمات إلى  ال يمكن أن يكون متسلسال، وبجميع المراحل - ألسباب عملية منهجية –أي أنه 

العجز عن التفكير العلمي  المالحظة
أو التحكم 

 التكنولوجي/التقني

القلق، (الحيرة و الدهشة و التساؤل  المعاناة
 )الخوف، الرعب

كيف تتم العمليات 
ما " العقلية العليا؟ 

وظائف العلبة 
السوداء في الدماغ 

 "؟ 

الجهل العلمي التام أو 
  الجزئي بالظاهرة، 

و العجز عن استعمال 
  العقل 

و توجيهه إلى حل مشاكل 
 .اإلنسان

استمرار مشاكل 
اإلنسان الكبرى 

  في الوجود 
  و المعرفة 

 .و القيم

الدهشة من جهل اإلنسان بما يحدث في 
ذاته، و الحيرة من استمرار مشاكله، و 

زعج تساؤله عن الحل و القلق مما ي
وجوده، و الخوف من المخاطر المحيطة 

 .به، والرعب مما يهدد وجوده
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النتائج، وإنما يكون على شكل فحص حجج، وهي جزئيات للبرهنة، أي تلك الوحدات األساسية التي 
 تكون البرهان، 

و يؤسس عليها، ومن الناحية العملية، فإن التدرب يقتضي هذا األسلوب، ألن من أتقن الجزئيات، سهل 
ثم .  صياغة الكليات من لم يستطع فحص الحججعليه اإلتيان بالكليات، والعكس مستحيل، فال يستطيع

إن الذهاب إلى عمق الحجج بالتحليل من وضعها في سياقها وميدانها،والموافقة عليها أو الرفض، و 
تبرير هذا أو ذاك بدليل منطقي كاف، كل هذا ال يمكن تكراره و التدرب عليه إال في هذه الصيغة 

ك عمدنا إلى وضع التدريبات على البرهنة في شكل صيغ لذل. الجزئية، أو أنها األنسب على األقل
التعامل مع الحجة، مما يجعلنا نطمئن إلى أن الدارس الذي يعتني بالتعامل معها و يجتهد في ممارستها، 

 القدرة الكافية على البرهنة أو كفاءة البرهنة، التي هي جانب – دون ريب –سوف يكتسب في النهاية 
 فما عليك إال أن تبذل – أيها الدارس –فها هي الوسيلة بين يديك . ستغنى عنهأساسي في التفلسف ال ي

الجهد الكافي لتنال مرادك، لتصير متحكما في عملية البرهنة، بعد أن اكتسبت القدرة على التعرف إلى 
، بضبط التصورات، conceptualisationالسؤال الفلسفي وطبيعته، وتمكنت من كفاءة الصورنة، 

  ي مجال المشكلة وتمرنت ف
  .ـ أي طرح المشكالت الفلسفيةproblématisationـ ) بفتح الميم والكاف( 

  :أمثلة
 )ألن(التبرير أرفض أوافق المجال 1/األطروحة

 إمكان ذهني  × المنطق االحتمال ظني

  
 )ألن(التبرير أرفض أوافق المجال 2/األطروحة

 روف علمياغير مع ×  التكنولوجيا االختراع نتيجة المخيلة

  
 )ألن(التبرير أرفض أوافق المجال 3/األطروحة

 غير محسوم علميا ×  علم النفس اإلدراك حسي
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 )ألن(التبرير أرفض أوافق المجال  4/األطروحة

   مناهج العلوم العلم استقرائي
× 

ينتقل فيه الحكم من الجزئي  
 إلى الكلي

  
  Synthétisation  و التركيبLA Transcendance: التجاوز : -4
  

 كما هو مبين في الجدول –في الطريقة الجدلية ) أو العرض(     الحظ أيها الدارس أن التوسيع 
 :  يحتوي على ثالث مراحل –المتضمن لطرق كتابة المقاالت 

  . التركيب أو التجاوز-جـ.  عرض نقيض القضية-ب.  عرض القضية-أ
 إما أن تكون على شكل تركيب و إما أن تكون على شكل      و عليه، فالمرحلة الثالثة من التوسيع

  .تجاوز
ليس التركيب حال للسؤال الوارد في المقدمة، بل هو فكرة جديدة نقوم بتأليفها في  : التركيب -4-1 

  . صورة قضية تركب بين القضيتين السابقتين، لكن دون أن تتضمن تناقضا داخليا
  لمعاني الرياضية ناشئة من العقل، إذا قلنا كان مضمون القضية أن ا: مثال

و كان نقيض القضية مفاده أن المفاهيم الرياضية ناشئة من التجربة، فإن التركيب بين القضيتين يكون 
  .إن المعاني الرياضية ينشئها العقل استنادا إلى التجربة: كالتالي 

  .ءو هكذا، فإن التركيب يعبر عن خصوبة العقل و حركيته و قدرته على البنا
  
  
  . و إذا استحالت عملية التركيب، علينا أن نلجأ على التجاوز: التجاوز -4-2

و جوهر خطوة التجاوز الموصوفة بالخصوبة، هو تجاوز النقيضين إلى طرح إشكالية جديدة، أشمل 
وأعمق من األولى، أي تساؤل أبعد وأكثر إطاحة من ذلك الذي انطلق منه الجدل السابق، أو التفلسف، 

  ح آفاقا رحبة جديدة للفكر الفلسفي والعلمي أيضا، ال يتيحهما السؤال أو التساؤل األولفيفت
أيهما أصح وأنفع الفلسفة أو العلم؟ فمن الطبيعي أن نجد لدى المفكرين انحيازا إلى أحد :  مثال 

هي واحدة النقيضين، كذلك فإن التفلسف يمر كالعادة من التساؤل إلى اإلجابة، هذه نقول عنها قضية، و
، وهو ما يؤدي إلى ظهور رد فعل طبيعي )الفلسفة أصح وأنفع من العلم: (من اإلجابتين مثال

وضروري لدى متفلسفين آخرين، فيردون ويفندون الجواب بصياغة إجابة معاكسة، هي التي نسميها 
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متأرجحا بل ، ويبقى الفكر أو التفلسف )العلم أصح وأنفع من الفلسفة: (النقيض، وتكون عبارتها هي
متوقفا عند هذا الجدل العقيم لمدة قرون عديدة في بعض الحاالت، حيث يظل النزاع قائما ـ دون 

: واآلخرون الذين يردون عليهم قائلين) الفلسفة أهم وأصح وأنفع: (جدوى ـ بين الفريقين، الذين يقولون
  ، )العلم أهم وأصح وأنفع(

 كيف يمكن إيجاد التكامل بين الفلسفة والعلم لتطوير المعرفة :( ففي هذا المثال يكون التجاوز كاآلتي 
هذا االستنتاج بالتجاوز، يكون عادة، هو خاتمة المقالة الفلسفية، وهو ). الهادفة إلى خدمة اإلنسان؟

  .عبارة عن القضية أو األطروحة الجديدة التي يدور حولها التفلسف مستقبال، في عصر من العصور
  :    أمثلة عن التجاوز

  
  أيهما أولى الفكر أم العمل ؟ : 1اإلشكالية
 )أزمة الفكر و المعرفة(العجز عن التطور  النقيض القضية

 .جدل عقيم، معطل لتطور الفكر و العمل العمل أولى الفكر أولى

  
  .األولى هو إيجاد منهج تكاملي، يحقق تظافر الفكر و العمل، من أجل تقدم الفكر و العمل: التجاوز 

  
  أيهما أكثر مسؤولية عن الجرم، الفرد أو المجتمع ؟ : 2شكاليةاإل

 )أزمة الفكر و المعرفة(العجز عن التطور  النقيض القضية

الفرد أكثر 
 مسؤولية

المجتمع أكثر 
 مسؤولية

 .جدل عقيم معرقل لتطور المعرفة، و الوقاية من اإلجرام

  
 تطوير منهج تكاملي، يرقي المعرفة بدور كل  الوقاية من الجريمة تتطلب التعاون من أجل:التجاوز 

  .واحد منهما، أي الفرد و المجتمع
  

  هل تكمن أهمية الحرية في ممارستها أو في الشعور بها؟:  3اإلشكالية
 )أزمة الفكر و المعرفة(العجز عن التطور  النقيض القضية

أهمية الحرية في 
 ممارستها

أهمية الحرية في 
 الشعور بها

 القضية و نقيضها، معرقل لكل تطور في جدل عقيم بين
 .الممارسة و الشعور معا
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المهم هو تعاون الجميع من أجل اكتشاف المنهج الكفيل ببلوغ الهدفين معا، ممارسة الحرية و : التجاوز
  .الشعور بها في آن واحد

  
   تحليل النصوص الفلسفية-5

  :مدخل 
  

لتدرب على التفلسف، لذلك يتعين السير في مجاله  تحليل النصوص الفلسفية هو من أهم عمليات ا    
بكل عناية، مما يجعلنا نبذل قصارى جهدنا لتوضيح مهمة الدارس، و تيسيرها، و ذلك عن طريق 
وصف ما يجب القيام به، و رسم الخطوات المنهجية بما يمكن من الدقة، و وضع األدوات العملية 

من أجل هذا، نقول إن تحليل النصوص، وفقا .  لهالمناسبة و الميسرة للتدرب بين يدي المتصدي
  .للقواعد المنهجية الحديثة، يمر بمرحلتين أساسيتين 

  
  :و هي ذات خطوتين: المرحلة األولى

 تصنيف عبارات النص، و ذلك بفحص الجمل و الكلمات، كلمة بكلمة، و جملة بجملة، بكل -      أ
ه الخطوة هو وظيفة الكلمة أو الجملة أو الفقرة في دقة ممكنة، تجنبا ألي خطأ محتمل، و معيار هذ

 فكرية فلسفية، أو منطقية أو ال وظيفة ذات أهمية لها، إذا كانت – أي الوظيفة –النص، و هي عموما 
ال تؤدي دورا فلسفيا أو منطقيا، كأن تقوم بدور بالغي، مثل االستعارة و الكناية و التشبيه، أو بتوضيح 

إعادة التعبير بألفاظ مختلفة، إلى غير هذا و ذاك من أساليب التوضيح البالغية ما كضرب األمثلة، و 
  .اللغوية

   تنظم خطوة التصنيف اللفظي وفقا للمحتوى في جدول من خانات أربع، تحتوي ، بالترتيب، من 
 –ويمكن ). هامشية(اليمين إلى اليسار، على المشكلة، ثم الموقف، فالحجة، و أخيرا بدون وظيفة 

 أن يعتمد أي تنظيم آخر للتصنيف، يفي بالغرض، كذلك يستوي األمر أن نضع الكلمات –بطبيعة الحال 
ذاتها، أو الجمل و الفقرات في الخانات المناسبة لها، أو نسطر األلفاظ بما يشير إلى تصنيفها الوظيفي، 

خر ممكن، و أقرب إلى أو نرقم الجمل، و نتعامل بعد ذلك مع األرقام عند الجدولة، أو أي تنظيم آ
  الوظيفية، 

  .و تبسيط التدرب، و ضمان فعاليته
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 أما الخطوة الثانية، في هذه المرحلة، فتتمثل في تحديد الهدف من النص حيث يصبح -      ب
الغرض يتكون من استنتاجه في متناول اليد، بفضل التصنيف الذي فرغنا منه، و نقترح جدوال لهذا 

أربع خانات، تحمل كل واحدة منها عبارة تكون إحداها مطابقة لغرض النص، فيكتفي الدارس بعد التأكد 
  .تحت تلك العبارة في الخانة المخصصة) ×(من المطابقة، بوضع عالمة 

لسفية و بذلك تنتهي المرحلة األولى من التحليل، حيث تم تصنيف الكلمات و الجمل وفقا لوظائفها الف
والمنطقية في النص و كذا تم تحديد الجمل التي تعتبر ذات وظيفة هامشية، ال ضرورة لها من الناحيتين 

  .الفلسفية و المنطقية
  

  :فقد أصبحت اآلن من باب تحصيل الحاصل، نعني بها الخطوات اآلتية :  المرحلة الثانية
 و التركيز على الجوانب ذات العالقة  التعريف الوظيفي بصاحب النص، و نقصد بالوظيفة اإليجاز-1

  .بالنص محل التحليل
المرجعية، أو السياق الفلسفي كما درجنا على تسميته ، و التي ال محالة ينبغي أن تتم اإلشارة فيها -2

  .إلى اإلشكالية المعالجة
  . الموقف، و قد أصبح معروفا من المرحلة األولى، إن كان موجودا في النص-3
   البرهنة، إن كان هناك برهانا يتكون من عدة حجج، و منأو:  الحجة -4

و هي أيضا تكون قد حددت في المرحلة األولى، و يكتفى هنا .  بنية منطقية، ينبغي وصفها بدقة
 .بوضعها في سياق التحليل الوظيفي و المنظم للنص

ة أن وجهوه للفكرة  أو  نقد الحجة، إن كان النقد موجودا في السياق الفلسفي التاريخي سبق للفالسف-5
 .النظرية التي ينتمي إليها النص، و يمكن للمتعلم أن يجتهد في ذلك

 االستنتاج أو التجاوز، هو خطوة جوهرية في هذه المرحلة الثانية            و بصفة خاصة عندما -6
على التجاوز نتمكن من وضع االستنتاج في شكل تجاوز، كما تعودنا على ذلك عندما مارسنا االستنتاج 

 .في القسم المخصص له
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  النص تحليل كيفية على مثال
  

فََأقَْبلْتُ ِبِجدِّ َبِليغ َأتََأمَُّل ِفي اَلَْمْحُسوَساِت َو الضَُّروِرَياِت، َوأنْظُُر َهْل ُيْمِكنُِنْي َأْن ُأشَكَِّك نَفِْسي "...     
، َوَأخَذَتْ  2لَى َأْن لَْم تَْسَمْح نَفِْسي ِبتَْسِليِم اَْألَماِن ِفي الَمْحُسوَسات َأْيضا، فَانْتََهى ِبي طُوَل التَّشَكُِّك ِإ 1ِفيها

، َوِهَي تَنْظُُر ِإلَى الظِِّل فَتََراُه  3ِمْن َأْيَن الثِّقَةَ ِبالَْمْحُسوَساِت َوَأقَْواَها َحاسَّةُ الَبَصِر: تَتَِّسُع لِلشَِّك ِفيَها َوتَقُوُل
، َوتَْحكُُم ِبنَفِْي الَْحَركَِة؟ ثُمَّ، ِبالتَّْجِرَبِة َوالُْمشَاَهَدِة، َبْعَد َساَعٍة، تَْعِرفُ َأنَُّه ُمتََحرٌِّك َوَأنَُّه  4َر ُمتََحرِِّكَواِقفًا غَْي

، َوتَنْظُُر ِإلَى 5الَةَ ُوقُوٍفَبغْتَةً، َبْل َعلَى التَّدرُِّج ذَرَّةً ذَرَّةً َحتَى لَْم َيكُْن لَُه َح" واحدة"لَْم َيتََحرَّْك َدفَْعةً 
 . 6الْكَْوكَِب فَتََراُه َصِغيًرا ِفي ِمقَْداِر ِدينَاِر، ثُمَّ األِدلَّةَ الَهنَْدِسيَّة تَدُُّل َعلَى َأنَُّه َأكَْبُر ِمْن اَألْرِض ِفي الِْمقَْداِر

، َوُيكَذُِّبُه َحاِكُم الَْعقِْل َوَيخُوِّنُُه تَكِْذيًبا الَ َسِبيَل 7ِبَأْحكَاِمِهَهذَا َوَأْمثَالَُه ِفي الَمْحُسوَساِت ُيْحكَُم ِفيَها َحاِكُم الِحسِّ 
  ِإلى ُمَدافََعِتِه

                  أبو حامد الغزالي
  "المنقذ من الظالل                    " 

  .لتحليل هذا النص، اتبع المراحل التي سبق ذكرها : مالحظة
  

  :المرحلة األولى
  . ترقيم عبارات النص و تصنيفها بحسب وظيفتها الفلسفية أو المنطقية أو الهامشية-     أ       

  
 بدأ الفيلسوف يتأمل األشياء و المبادىء األولية و يتساءل فيما إذا كان يشك في وجودها بما هي -1

  .عليه
  . انتهى األمر بعدم التسليم في صدق ما رآه -2
  .نها أقوى الحواس اختار التمثيل بحاسة البصر أل-3
  .خداع بصري. مثال عن حاسة البصر-4-5
  .خداع بصري كذلك.  مثال عن الكواكب -6
  . العقل يقدم حكمه على المحسوسات-7
  . يصل العقل في النهاية إلى تكذيب ما قدمته الحواس و ال مجال إلى نفي حكم العقل-8
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  . وضع العبارات في جدول حسب وظيفتها-      ب 
 التبرير هامشية الحجة الموقف إلشكالا الرقم

 جملة اعتراضية ×    1
 لم يثق فيما قدمته الحواس   ×  2
 أهم حاسة هي البصر  ×   3
 مثال عن الظل  ×   4
 اكتشاف أن الحركة تتم بغير مشاهدتها  ×   5
 مثال عن الكوكب  ×   6
 اللجوء إلى العقل ليحكم  ×   7
  تكذيب ما تقدمه الحواستوصل العقل إلى  ×   8

  
  : بعد الترقيم و تحديد الوظيفة، يأتي اآلن بيان الهدف من النص من خالل الجدول التالي-     ج 

  
تبرير 
 موقف

بيان تهافت رأي أو 
 نظرية

إبراز 
 إشكال

تحليل تصور أو 
 ضبطه

 التبرير

  
× 

البصر : يالحظ ذلك من خالل األمثلة   
 .بالنسبة للحركة و الحجم

. أ ، ب ، ج أساسية بالنسبة للمرحلة الثانية، لهذا نوصي الدارسين بالحرص عليها:  تعتبر الخطوات-
  .فبقدر ما يكون التركيز أكثر، بقدر ما يسهل علينا العمل في المرحلة الموالية

  :المرحلة الثانية 
  :  الترجمة الوظيفية -1    

   عاش في القرن                      أبو حامد الغزالي، فيلسوف مسلم متصوف
  .رسالة المنقذ من الظالل: و من أهم إنتاجاته الفلسفية

  ):المرجعية( السياق الفلسفي-2    
             النص يدخل ضمن فلسفة المعرفة، و بالضبط يتعلق بمشكلة وجود اليقين؟ و فيماذا يتمثل؟

   ال يمكن األمان و الثقة فيما تقدمه الحواس: ـ الموقف3    
  .  أتى الغزالي بمثالين استوحاهما من حاسة واحدة هي حاسة البصر-4    
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  .      ـ ذكر لنا مثال عن الظل
  .      ـ ومثال عن الحجم بالنسبة للكواكب

والكوكب يظهر أنه  مثل الدينار بينما هو أكب مما قدمه . ذلك أن الظل يظهر ثابتا بينما هو متحرك(
  ).البصر

  )تجاوزأو ال(: االستنتاج
  .       توصل الغزالي إلى أن ما قدمته حاسة البصر ال يعبر عن حقيقة    الشيء

  .     ولهذا حكم العقل على أن اليقين ال نحصل عليه عن طريق الحواس
لكن ، إذا كانت الحواس ليست كافية للحصول على اليقين، فهي ال شك ضرورية له خاصة في مجال 

  .العلوم الحسية
أيها الدارس بعدما قدمنا لك مثاال لتحليل نص،  يكفي لك أن تربط بين العناصر المذكورة      واآلن 

وتنقله من مسودة إلى المبيضة ـ دون تفكيك ـ بل من الضروري الربط بين كل العناصر إلى أن 
  .تصل في النهاية إلى مقال منسجم البنية

  
  

  الفلسفية المقالة تصميم على مثال
  

   I- مدخل  :  
 
المقالة الفلسفية هي المعيار األكثر دقة لقياس مدى اكتساب الدارس القدرة على التفلسف أو كفاءة        

مما يعني أن المراحل الستة األولى التي تعرفت خاللها على مختلف قدرات فعل التفلسف، و . التفلسف
إبداع، أي صورة كاملة يضاف إليها المرحلة السابعة الخاصة بكفاءة مركبة، تتمثل في تحليل عملية 

  . للتفلسف من خالل النص
    إن التعليمية الحديثة للفلسفة، مثل التعلم عن طريق المقاربة بالكفاءات، حريصة كل الحرص على 
التزام حدود المنهجية و المنطق، لذلك توصي بإشراك الطالب ذاته في تصميم المنهج المتبع، و الذي 

و قد تبدو المهمة ، في الوهلة األولى، بالغة الصعوبة، لكن قليال من . تفرضه طبيعة الموضوع المعالج
 من كل تدريب ، هو بلوغ الدارس مرتبة االعتماد على النفس و - في النهاية-التمعن يقنعنا بأن الهدف 

  . االستقاللية في التفكير، بحيث يصبح قادرا على التفكير لنفسه بنفسه
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 نضعه هنا للتوضيح، كما جرت العادة، نحاول أن نضع خطوات    و قبل أن نخوض في المثال الذي
  :يمكن للدارس االستعانة بها، عندما يتصدى لوضع منهجية لتصميم مقالة و تحريرها 

 هناك ثابت واحد في المقالة وفقا لمنهجية التعليمية الحديثة هذه وطريقة المقاربة بالكفاءات، الشكل -1
 أي - مكونا من نفس األقسام المعروفة في المقالة التقليدية، ذلك ألنه  العام للمقالة، الذي يظل دائما

  : وظيفي، وال يوجد أي داع لتغييره أو استبداله، فقد بقي كما كان مشتمال على أقسام ثالثة هي–الشكل 
   المقمة-أ         
  التحليل-        ب

   الخاتمة-       جـ
زم خطواته، وعلى المتدرب أن يضع المحتوى المنهجي للمقدمة       إن التصميم ينطلق من هنا،  ويلت

. ثم للتحليل ثم للخاتمة، وهذا المحتوى إنما يستوحيه من خطوات مراحل فعل التفلسف المذكور سابقا
  في المقدمة لشيء من المشكلة، نقول لشيء، ألنه يستحيل - على سبيل المثال –فإذا كان التصدي 

لمقدمة، ألن المقدمة، بطبيعتها كالخاتمة، قصيرة، بحيث ال تتجاوز عادة  عددا إتمام تلك المرحلة في ا
  .  سطور10 و 5محدودا  من السطور ، يتراوح في الغالب بين 

  نعتمد فيه مرحلة منهجية معينة، قصد التوضيح، ولتكن مرحلة المشكلة: مثال
  :لى سبيل المثال السعادة، ولنأخذ للتطبيق تصورا ما، هو ع)بفتح الميم والكاف والالم ( 

  : تشتمل على خطوات أربعة Problématisationكما مر بنا إن المشكلة 
    1                  2                          3                     4  

 الدهشة والتساؤل المعاناة العجز عن التفسير أو التحكم المالحظة

 كيف تكتسب؟  علمي وعمليجهل نقص المعرفة واالنتفاع السعادة

    إنك تختار وتنشئ منهج معالجة المقالة الفلسفية بنفسك باستقاللية وحرية، لكن انطالقا من المعطيات 
التي أصبحت مكتسبا لها و كذا القواعد المعروفة، من خالل معرفتك التمييز بين السؤال الفلسفي وغير 

والمشكلة، والبرهنة، واالستنتاج بالتجاوز، وتحليل ) فيالسياق الفلس(الفلسفي، والصورنة، والمرجعية 
النصوص، باستعمال تلك المكتسبات، يستطيع الدارس أن يحدد محتوى منهجية معالجته للمقالة وفق 

فلو أردنا . طبيعة كل مقالة، وما تتطلبه من  تلك األدوات الفكرية والفلسفية والمنطقية للخوض فيها
  :  كما يأتي– في نظرنا - للتصميم لقلنا إنهاوضع خطوات متتابعة ومبسطة

  . اعتماد األقسام الشكلية الكبرى السابقة الذكر، مقدمة، وتحليل، وخاتمة-1
  : النظر فيما تحتاج إليه كل مرحلة من خطوات، مع مراعاة أمرين اثنين-2

  . طبيعة الموضوع، وما ينبغي أن يعالج به ماديا ومنهجيا-    أ
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أي . وات المنهج المناسبة من مكونات قدرات أو كفاءات عرفتها في المراحل السابقة انتقاء خط-    ب
أنك تبني منهج المعالجة بنفسك انطالقا من مكتسبات المنهجية، أي من خطوات مراحل فعل التفلسف 

  .السابقة
  .  وضع التصميم بانتقاء خطوات كل قسم من المقالة بكل إتقان ممكن-3
ر بتنفيذ التصميم بالتتابع والترتيب، وهنا يحتاج األمر إلى التأني والمراجعة، بعد  الشروع في التحري-4

االنتهاء من كل فقرة للتأكد من سالمة خطوة المنهج وسالمة التعبير واألسلوب، ثم المضي إلى الفقرة 
  .أو الخطوة الالحقة وهكذا إلى نهاية المقدمة، ثم نهاية التحليل، ثم نهاية الخاتمة

  :مراجعة النهائية للمقالة بقراءة متأنية تأملية، يكون الهدف منها هو التاكد من  ال-5
  . سالمة التصميم وفعاليته في معالجة الموضوع-    أ
  . عدم الوقوع في خطأ منطقي من قبيل التناقض مثال-    ب

ابها أو  عدم الوقوع في خطأ فلسفي من قبيل المعلومات غير الصحيحة، نسبة أقوال لغير أصح-ج
  ...عرض أفكار بكيفية خاطئة إلخ

 من قبيل العبارات غير الصحيحة، أو األخطاء في – قدر اإلمكان – عدم الوقوع في الخطأ اللغوي -د
  .القواعد، أو في األسلوب، بحيث تتولى تصحيح ما تقدر عليه من هذه العناصر وغيرها

االحتياطات المنهجية والفلسفية والمنطقية  بعد التأكد من كل ما ذكرناه، ومما يخطر ببالك من -هـ
واللغوية واألسلوبية، حينئذ تتولى تبييض مقالتك، وتضعها في صيغتها النهائية، وتراعي في ذلك 

 وتنظيم ورقة اإلجابة، بحيث تبدو مريحة لعين القارئ، وقد تكون - قدر اإلمكان-وضوح الخط وجماله
وبعد إتمام كل هذا المسار المنهجي المحكم . ذه األعمالجذابة، إن كنت مكتسبا لقدرة تنظيم مثل ه

والمرن، لدينا القناعة بأنك قد بلغت غاية القدرة على التفلسف الكتابي المناسب لهذه المرحلة، نعني 
مرحلة الدراسة الثانوية في النظام الدراسي الجزائري، وإننا نتمنى لك التوفيق والفالح فيما أنت مقبل 

  .ات ودراسات مستقبلية في المراحل الجامعيةعليه من اختبار
  

II-هل ترى أن وجود الغير يحد من ممارسة الحرية الفردية؟ :  مثال  
     قبل وضع التصميم، البد من تأمل السؤال أو التساؤل وتحليله بكل دقة ممكنة، من أجل الوقوف 

، ثم تحرير المقالة وفقا لهذا على عناصره، مما يسمح باختيار الخطوات المنهجية المناسبة للتصميم
  .التصميم
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إذا تأملنا هذا السؤال جيدا، أمكن لنا أن نحدد مضمونه بالدقة المطلوبة، وذلك :  فهم السؤال -1     
بغية معالجة المقالة تصميما ثم تحليال، بعد أن تكون عناصر السؤال قد أصبحت واضحة لدينا، والتي 

  : هي هنا
  . الحد من الحرية الفردية-الغير ج وجود -ب:  طلب الرأي -أ

     إن السؤال مركب من هذه العناصر، أو أنه يطلب الرأي في العالقة العكسية بين الحرية الفردية 
لكن من هو الغير ؟ هل هو الغير، الذي يسبب وجوده، أو ال يسبب نقصا من مقدار . ووجود الغير

؟ أو هو المجتمع كله؟ ولم ال يكون مجموع البشرية الحرية الفردية؟ هل هو فرد آخر؟ أو أكثر من فرد
  كلها؟ 

    يتبين لنا من هذا البحث في العالقة بين عناصر السؤال، أنه يطلب  الرأي في الحرية من وجهة 
مارأيك في الحرية لدى الوجوديين؟ أو ما : نظر معينة، هي نظرة المذهب الوجودي، فكأن السؤال هو

  رية الوجودية؟رأيك في الحرية ضمن النظ
   وبطبيعة الحال، فإن الدارس ال يستطيع أن يتوصل إلى هذا االستنتاج، إال بعد أن يكون قد درس هذه 

  .النظرية الحقا، فهي موجودة في برنامج المادة لهذا المستوى من التعليم الثانوي
المنطلقات أو األصل       بعد أن عرفنا عناصره والعالقة أو العالقات القائمة بينهما، مما يوضح 

المذهبي الوجودي لهذا الطرح، وهذه النظرة إلى الحرية، نعود إلى السؤال ، من أجل التدقيق أكثر في 
فنتساءل من جديد، هل يعتبر وجود الغير إشكاال حيال ممارسة الحرية . مضمونه و معاينته المحتملة

املة، إال في غياب هذا الغير  فردا كان أو الفردية؟ وبالتالي هل أن هذه الحرية الفردية، ال تمارس ك
مجتمعا؟ باعتباره أهم عائق في سبيل ممارستها، إن لم يكن هو العائق الوحيد؟ فتكون الحرية الفردية 
بهذا مشروطة  أو متوقفة في ممارستها على إزالة تأثير الغير عليها، وعرقلته لها، وإال بقيت منقوصة 

ما أننا أمام موقف، يعتبر الغير، أي المجتمع، إشكالية أساسية، أو وحيدة وهكذا يتضح لنا تما. ومحدودة 
  .في وجه ممارسة الحرية الفردية، بمجرد وجوده

     وبطبيعة الحال، يتعين علينا هنا، وألسباب منهجية أن نبحث عن رأي آخر، ال يتفق مع هذا 
ركسي الذي يرى العكس، إذ أن حياة الرأي، أو يناقضه تماما، وسرعان ما يخطر ببالنا الموقف الما

الفرد في نظره ال تستقيم أصال إال بوجود الغير، وأن الحرية ال تكون إال مشتركة بين الناس، أي أنها 
  . ، وبالتالي فإنها ال توجد في إال إطار الحياة االجتماعيةجماعية
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جتماعية ؟ أي أننا وجدنا هل هي فردية أو ا:      وهكذا يتضح أن التساؤل ينصب على طبيعة الحرية
أنفسنا بعد فحص السؤال أمام جدلية واضحة، تتكون من رأيين متناقضين في الحرية، هما المذهب 

  :وهنا يستحسن أن نالحظ . الوجودي، والمذهب الماركسي
 أن فهم السؤال بدقة ، يتطلب امتالك معارف، أو معلومات كافية عن الموضوع، فال يمكن إطالقا -   أ
  .حدث هذا الفهم، أو تصميم المقالة الفلسفية وتحريرها في غياب المعلومات والمعارف الكافيةأن ي
 ال يمكن اتضاح خطوات التصميم إال بعد فهم مضمون السؤال فهما كافيا، والوقوف بالتالي على -  ب

  .عناصره، والعالقات القائمة بينهما، وما يوحي به في نهاية المطاف
نا مرحلة من التعامل مع السؤال، تسمح لنا باختيار منهجية التصميم ، تلك المنهجية وهكذا نكون قد بلغ

التي تقوم على أساس القضية ونقيضها، وهي التي عرفناها عند دراستنا لمراحل التفلسف بمرحلة 
 العجز -4 النقيض    -3 القضية  -2 اإلشكالية  -1:التجاوز، والتي تتكون من خطوات  خمس هي 

  : التجاوز،  والتي نضعها في جدول كاآلتي -5) أزمة الفكر والمعرفة(طور عن الت
أزمة الفكر (العجز عن التطور  النقيض القضية

 )والمعرفة
   

  /..............التجاوز 
     وهكذا بعد أن اتضح لنا السؤال، وفهمنا موضوعه وحصرناه ، قمنا باختبار المنهجية المناسبة 

تعمل كل خطواتها الخمس في هذا المقال و واضح أننا سنتبع هنا المنهجية الجدلية لمعالجته، التي نس
   .لمعالجة هذه المقالة

  
  : المقدمة -   أ

      لقد تبين لنا أن التساؤل المطروح في هذا المقال، يؤول في نهاية األمر إلى تساؤل عن طبيعة 
لحاد بين الموقفين، فماذا ترانا فاعلين في حل هل هي فردية أواجتماعية؟ وأمام هذا التناقض ا:الحرية

هذا اإلشكال العويص؟ وكيف التوصل إلى تحديد طبيعة معينة للحرية؟ وهل هذا التحديد هو اإلشكال 
  الذي يعاني منه االنسان فردا كان أو مجتمعا؟

 المعالجة المعمقة      هكذا نكون قد مهدنا لطرح اإلشكالية، وأنجزنا بالتالي مقدمة المقال، على أن تتم
وبتعبير الجدولة، نكون قد مهدنا للموضوع . لإلشكالية في بداية التحليل، أو في القسم الثاني من المقالة

  :ضمن الخطوة األولى من منهجية التجاوز، وهي اإلشكالية، هكذا
  .اإلشارة إلى التناقص التام بين الموقفين الفردي واالجتماعي في الحرية/ اإلشكالية 
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 )أزمة الفكر والمعرفة(العجز عن التطور  نقيض القضية لقضيةا
   

  /..................التجاوز
) اإلشكالية(     يظهر من هذا الجدول، أننا لم نستعمل في المقدمة إال الخطوة األولى من المنهجية 

هذا القسم األول من استعماال جزئيا موجزا ، وتبقى الخطوات األربع  األخرى غير مستعملة نهائيا، في 
  .تصميم المقالة

  
  : التحليل -    ب

       نحتاج في هذا القسم إلى توظيف الخطوات األربع األولى من منهج التجاوز، وتبقى الخطوة 
  :وفي قسم التحليل هذا نقوم بما يأتي. للقسم الثالث من المقالة، وهو الخاتمة) التجاوز(الخامسة 

فاصيلها وعندئذ تكون حاجتنا أكبر إلى المعارف التي اكتسبناها من  تعميق طرح اإلشكالية وت-1
حيث من الواضح . دروسنا، و خاصة ما يتعلق منها بالمذهبين المستعملين كنقيضين في  هذه المقالة

لمن درس هذين المذهبين، أن الطرح الفردي في موضوع الحرية هو الطرح الوجودي، الذي عبر عنه 
بمعنى أن الغير، أو المجتمع في .  بما معناه أن اآلخر بالنسبة للفرد هو الجحيمأحد مشاهير فالسفتهم

ويذهبون في هذا إلى تعريف الفرد بالحرية، أو . نظر الوجوديين، يمثل خطرا جسيما على الحرية
  .العكس، أي أن الفرد هو الحرية ذاتها، وليس شيئا آخر سواها

 المعارف من الدروس المتعلقة بالسؤال المطروح هنا للمعالجة في هذا القسم من المقالة ، ينبغي انتقاء
أي اختيار المعلومات التي تساعدك على طرح اإلشكال و توضيحه، و إبراز أبعاده، ثم اختيار 
المعلومات التي تعين على تحديد الموقف، وبعد هذا وذاك يجب البحث عن المعلومات في دروسك 

 في توضيح البرهنة المستعملة على الموقف، أي الموقف الوجودي الماضية تلك المعلومات التي تصلح
  .من الحرية في هذه المقالة

     و لمناقشة هذا الطرح الوجودي الذي يرى في الغير، وبالتالي في المجتمع خطرا على الحرية، 
 أن يتعين عرض النقيض، الذي هو هنا الماركسية، أو المذهب الماركسي، الذي يرى أن الحرية إما

  تكون اجتماعية، أو 
  .وفي هذا التناقض يكمن اإلشكال األساسي، مما يحتم علينا الخوض فيه.. ال تكون

  : القضية ونقيضها-2
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  ).الحرية فردية فقط ، واآلخر معرقل لها( الموقف الوجودي :  القضية-
  .البحث عنها في النظرية الوجودية عن الحرية:  الحجة -
  .تماد على الدروس أو على االجتهاد الشخصييمكنك االع: نقد الحجة -
  األساس هو المجتمع،            : الموقف الماركسي من الحرية: ( نقيض القضية -

  )                    والحرية اجتماعية فقط
  .ابحث عنها في دروسك أو فيما اكتسبته من مختلف المراجع:  الحجة-
  .وس أو على االجتهاد الشخصييمكنك االعتماد على الدر:  نقد الحجة -
" العائق اإلبستمولوجي" ، أو كما يقال في فلسفة العلوم )أزمة الفكر والمعرفة( العجز عن التطور -3

وهنا نقع تحت طائلة الجدل العقيم بين النقيضين، وقد تتوقف البشرية عند هذا الحاجز من الجدل العقيم، 
د من القرون، لذلك وجب علينا أن نرفض كل تناقض حاد عاجزة عن التطور لمدة زمنية قد تبلغ العدي

وننتقل بهذا إلى الخطوة الخامسة . مثير لجدل من هذا القبيل، ونتجاوزه بأقصى ما يمكن من سرعة
  واألخيرة من منهج التجاوز، وإلى القسم الثالث 

  :لكن قبل ذلك نوضح محتوى التحليل مجدوال. واألخير كذلك من المقالة وهو الخاتمة
تعميق طرحها التحليل، وتوضيح التناقض وإبرازه إلى أقصى ما يمكن مستعينا بما وقع / اإلشكالية 

  .فعليا بين موقفين متناقضين
  
 )أزمة الفكر والمعرفة( العجز عن التطور  النقيض القضية

الموقف الوجودي من الحرية وهو 
الذي يعتبر الحرية فردية فقط، 

معرقل وما اآلخر أو المجتمع إال 
 .لها

الموقف الماركسي، الذي يعتبر 
الحرية اجتماعية فقط، وبذلك 

 .يعاكس المذهب الوجودي

جمود الفكر في وضع الدوران في حلقة 
مفرغة بين القضية ونقيضها، وبالتالي 

 - في مثل هذه الحالة–تتوقف المعرفة 
 .عن التطور

ناقص القائم ويتخطى حالة الجمود العقيم، طرح اإلشكالية بشكل أشمل وأخصب، يتجاوز الت/  التجاوز
  .ويفتح ديناميكية التطور الفكري والمعرفي

  
  :  الخاتمة -ج

في هذا القسم الثالث واألخير من المقالة، نستعمل هنا الخطوة الخامسة واألخيرة من المنهج، هي خطوة 
ين مستحيل، لذلك يتعين حيث إن حسم األمر لصالح واحد من المتناقض. وفيها ننجز الخاتمة. التجاوز
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طرح اإلشكالية بطريقة أكثر شموال، مما يتيح فرصة التجاوز إلى ميدان آخر، يتميز بخصوبة الفكر، 
ويفسح المجال أمام التطور المبدع، وبالتالي التقدم الفكري المستثمر، الذي يسمح لإلنسان بالرقي 

  :ة التي يعبرها، ولهذا نقولواالزدهار، والتغلب على كثير من مشاكل المرحلة التاريخي
     ليس المهم في إثبات الطبيعة الفردية أو االجتماعية للحرية، وإنما األجدر باالهتمام هو تعاون 
الجميع على البحث عن المناهج الكفيلة باكتشاف طبيعة الحرية، مما يجعلها قابلة للتصرف، بحيث 

لممارسة، بحيث يتخلص من كثير من المشاكل يستطيع اإلنسان أن يمارسها وينميها، ويسعد بتلك ا
  .  العويصة، وبالتالي يتمكن من تحسين ظروف وجوده مرحليا، ويضمن االتجاه نحو الرقي دوما

  
  
  
  
  
   
  

 


