
فلسفي، مع صیغ مساعدةمنھجیة تحلیل ومناقشة نص

ھذه توجیھات ونماذج لإلستئناس واإلقتداء، ولیست أبدا أبدا لإلستعمال الحرفي : مالحظة وتنبیه
!!

لیست الفلسفة أو باألحرى الكتابة اإلنشائیة الفلسفیة سوى تعبیر عن الحس السلیم وممارسة له، بما يملیه ھذا الحس من ضرورة : تمھید
بالموضوع أو اإلشكال وعدم الخروج علیه، التدرج، عدم التناقض، الحرص على دقة المعلومات، اإلنسجام، ومالءمة الجواب للسؤال، اإللتزام 

....الوعي بالھدف ومتابعته
لیس سوى المرحلة النھائیة المكتملة لسیرورة تبدأ بالقراءة المتمعنة والمتأنیة للنص، -بمقدمته وعرضه وخاتمته-غیر أن اإلنشاء الفلسفي 

.دية نكرسھا للبحث عن المعلومات المالئمة وعن الشكل األنسب لتنظیم ھذه المعلومات أي التصمیمتعقبھا مرحلة إعدا
وفیما يلي تعلیمات . ولعل بعض أسباب فشل الكتابة اإلنشائیة يرجع إلى سوء إنجاز المرحلة اإلعدادية أحیانا أو عدم إنجازھا بالمرة أحیانا أخرى

ة تستھدف المساعدة على إنجاح ھذه المرحلة اإلعدادية التي يتوقف علیھا نجاح إنشائنا وخطوات تبسیطیة على شكل أسئلة موجھ
. الفلسفي أثناء التحرير النھائي

النص للتحلیل والمناقشة
تعلیمات وخطوات تبسیطیة على شكل أسئلة موجھة للمساعدة في اإلعداد األولي للموضوع 

: المقدمة

وبما أن كل تفكیرفلسفي ينطلق من إشكالیة ما يحاول كشف أبعادھا ونتائجھا أو يحاول . التمھید للموضوع وتبرير وجوده أو اإلعالن عنهوظیفتھا
إعادة صیاغتھا أو اقتراح سبیل أو سبل لمعالجتھا، فإن المقدمة ھي محل الطرح اإلشكالي، ولكن الحس السلیم يعلمنا أيضا أنه اليمكن 

وعلیه فالمقدمة تتضمن شقین . شرة بطرح السؤال أو اإلشكال، فالبد من نوع من التمھید يأخد بالقارئ تدريجیا إلى اإلشكالالشروع مبا
:مترابطین

ثم) لإلشكال( التمھید**
: التعبیر عن ھذا اإلشكال وصیاغته وطرحه**

ماھو السؤال أو اإلشكال الذي يعتبر النص بمثابة جواب علیه أو معالجة له؟ بالجواب على ھذا السؤال، أحدد السؤال المركزي الذي سأطرحه-
.في آخر المقدمة وكذا األسئلة المتفرعة عنه

حسنا، ولكن كیف أمھد له اآلن وأِؤطره؟ 

):لصیاغة التمھید: (تعلیمات مساعدة

:إلنجاز التمھید، علینا أوال أن نطرح على أنفسنا أحد األسئلة التالیة

ماھو موضوع النص؟ -
أو ماھو المجال أو القضیة التي يتحرك ضمنھا النص؟ -
أو ماھو المفھوم أو المفاھیم األساسیة التي يتمحور حولھا النص؟-

:ضمن تمھید مناسب، بأحد األسالیب التالیة" أنسجه"نص الذي ينبغي اآلن أن بالجواب على أحد ھذه األسئلة أحدد اإلطار العام لل

:لقضیة النص) تاريخ الفلسفة بالطبع(التأطیر النظري أو اإلشكالي أو التاريخي -ا

في مسألة القیم أو يستمد التساؤل حول قیمة الحقیقة معناه من الفلسفة المعاصرة التي تستھدف في بعض اتجاھاتھا إعادة النظر :* مثال
....قلبھا أحیانا، من ھنا يمكن التساؤل

فمع ديكارت تحديدا، تراجعت الحمولة الموضوعیة . لم تطرح اشكالیة طبیعة العقل ووظائفه بشكل منھجي متخصص إال مع الفلسفة الحديثة* 
حول طبیعة ووظیفة ھذه الملكة التي تتوفر علیھا اآلن بید أن ھذا اإلنقالب لم يكن سوى فاتحة لطرح أسئلة . للعقل واتخد معنى ذاتیا أضیق

...ھل: الذات العارفة، من قبیل

:بشكل ينفتح على اإلشكالیة المراد طرحھا: تعريف المفھوم المركزي في النص-ب

ماوظیفتھا؟ 

:سؤال التاليلتحديد اشكالیة النص، يمكن أن نطرح على أتفسنا ال: تعلیمات مساعدة 



ولكن . عن الفكر داخلیا وخارجیاوظیفة التعبیر الكالمي–حسب الالند –عام وخاص، يھمنا ھنا المعنى الخاص الذي يفید : للغة معنیان: *مثال
ھل نفھم من ذلك أن اللغة وظیفة التعبیر الكالمي عن فكر مستقل عنھا وسابق في الوجود علیھا ؟ أم أن الفكر اليوجد إال أثناء ومن خالل

وظیفة التعبیر الكالمي أي أن اللغة والفكر كیانان متصالن متزامنان؟ 

:اإلنطالق من التقابالت-ج

يبدو اإلنسان أحیانا حرا في اختیار شخصیته وفق مشیئته وإرادته، في حین تكشف مالحظات أخرى عن كونه مجرد نتاج إلكراھات :* مثال
... فھل اإلنسان اآلن. وإشراطات خارجة عن إرادته

:اإلنطالق من تجربة شخصیة أو واقعة ملموسة أو أدبیة أو من الحس المشترك-د

نتاب الواحد منا أفكار أو أحاسیس ال يعثر لھا على كلمات مناسبة لوصفھا أو التعبیر عنھا أو إبالغھا لآلخرين، أال يحق لنا كثیرا ماي:* مثال 
...والحالة ھذه أن نعلن أسبقیة وانفصال الفكر عن اللغة؟ أم

ما نعرفه عن اللغة من كونھا أداة للتواصل ونقل ، وھذا يتناقض و"ستار سمیك يحجب المعنى"في رواية أوراق، يقول الراوي عن اللغة بأنھا * 
... المعلومة أو الخبر، مما يفترض أن تكون شفافة ال ستارا معتما، فھل اللغة

: المنزلقات واألخطاء

بحیث قد تترك لديه انطباعا يؤثر سلبا أو ايجابا : ككلقارئ موضوعنا، فإنھا تنبئ عن قیمة الموضوع " يصدم"لكون المقدمة أول ما يصادف أو 
:على طريقة تعامله مع بقیة موضوعنا، لذا يستحسن تجنب بعض المنزلقات واألخطاء أثناءھا، من قبیل

.مقدمةإطالة التمھید باإلسترسال في تفاصیل إما أنھا العالقة لھا بالموضوع، وإما أنھا مرتبطة بالموضوع لكن موقعھا العرض الال-
.طرح أسئلة كثیرة إما العالقة لھا بالموضوع، وإما أننا النستطیع معالجتھا كلھا في العرض-
كتابة تمھید عام جدا وغیر مفض إلى اإلشكال المطروح، بحیث يكون في الحقیقة صالحا لجمیع الموضوعات، كالمفتاح الذي يفتح جمیع -

!!. األقفال 

: الــــــــــعرض

. التحلیل والمناقشة: بشكل تقلیدي، يتكون العرض من جزئین أو فقرتین متكاملتین مترابطتین والفصل بینھما مصطنع بھدف الشرح والتوضیح 

:التحلــــــــــــــــــــــــــــــــــــیل**

ألطروحة النص و لمضمونه وحججه ومسار تشكل أطروحته ، جزء من الموضوع أبرھن من خالله على مدى فھمي السلیم 
فقد تكون الداللة اللغوية أو الداللة ! وإدراك داللة أفكاره وينبغي أن نتذكر على الدوام أن داللة النص غیر واضحة وبديھیة وإال لما سئلنا عنه

وتوضیح المادة المعرفیة التي يحملھا النص وعلیه فإن المجھود الفكري األكبر يتجه نحو شرح. الفلسفیة غامضة أو ھما معا

: تعلیمات مساعدة

:لتھیيء العرض، في ھذه المرحلة التمھیدية، يمكن أن نطرح على أنفسنا األسئلة التالیة المستھدف من األسئلة

ماھو بالضبط جواب النص على السؤال المطروح في المقدمة؟ ماھو الموقف الذي يتخده إزاء -
اإلشكالیة؟ أطروحة النص> ------ 

األفكار الجزئیة ، : ماھي العناصر المعرفیة والمعطیات التفصیلیة لھذا الموقف داخل النص؟ مثال-
... األمثلة األفكار األساسیة للنص> ------- 

ماھي المفاھیم الرئیسیة؟ كیف يمكن شرحھا وتعريفھا؟ وفي أي سیاق ينبغي إدراج ذلك؟ - توضیح المفاھیم أو البنیة > -------- 
المفاھیمیة

استدالل بالخلف، مقارنات، أمثلة، : من بین أفكار النص، أيھا يؤدي وظیفة حجاجیة واضحة؟ مثال-
... أسئلة استنكارية، أسالیب لغوية بالغیة لإلقناع، وقائع . البنیة واألسلوب الحجاجي> ------- 

ھل أجد في النص أفكارا يوضح أو يشرح بعضھا بعضا؟ - الفھم الكلي للنص وإضاءة > ------ 

ماوظیفتھا؟ 



.بعضه ببعض

أفكارا أو -خالل رصیدي المعرفي الفلسفي من خالل معرفتي باللغة العربیة ومن -ھل أملك -
أمثلة أو استشھادات ذات صلة تسمح بتوضیح وشرح أفكار النص وحججه؟

إستدعاء المكتسبات المالئمة > ---- 
.لفھم النص

ھل يتضمن النص إشارات مقتضبة أو تلمیحات إلى أفكار أو أطروحات فلسفیة أعرفھا؟ - توضیح مااكتفى النص بالتلمیح > ------ 
.إلیه

ھل يمكنني أن استنبط من أفكار النص وحججه أفكارا وحججا إضافیة تنتمي إلى رصیدي -
المعرفي بحیث أزيد األولى وضوحا؟ 

تطوير وإعادة بناء البنیة > ------- 
. الحجاجیة للنص

ه إلى تیار فلسفي أو أصنفه ضمن ھل يمكنني في األخیر أن أنظر إلى النص من عل، فأنسب-
مذھب فلسفي معروف؟

موضعة النص في إطار موقف أو > ------ 
. مذھب أو تیار فلسفي

: صیغ مساعدة

:صیغ للحديث عن أطروحة النص

..."يدافع النص عن أطروحة مفادھا"
..."يسعى النص إلى إثبات"

"، ..."النص في مجمله دفاع عن "
..."من الواضح أن النص ينتصر ألطروحة مفادھا

:للحديث عن المفاھیم والبنیة المفاھیمیة

..."يفید... ومن الجدير بالذكر أن "
،..."يعني... من المعروف أن "

..."سنجد أنه يدل على... إذا أردنا الوقوف على مفھوم"
..."ويقصد به... نالحظ حضورا قويا لمفھوم"

..."؟ يقصد به...د بلكن مالمقصو"
......".تعني ...... وفي ھذا اإلطار نشیر إلى أن " 

: صیغ للحديث عن األسلوب الحجاجي للنص

..."لیوضح كیف أن...إلثبات ھذه الفكرة استعمل النص أسلوب"
،..."إلبراز...ھنا لجأ النص إلى"

..."قارن...ولكي يدلل على" 
، ..."لیصل إلى أن... لنالحظ كیف استعمل"، 

..."بل... اليكتفي النص ب"

:صیغ للحديث عن مسار تشكل األطروحة داخل النص
..."إلى... فیما يخص بنیة النص نالحظ أنه انطلق من "

،..."انتقل إلى... بعد أن حدد النص"
،....."اعتمد النص عموما على أسلوب" 

: لمكتسبات المعرفیة المالئمةصیغ إلستدعاءا

..."ولنضرب لذلك مثال" 
،..."وبعبارة أخرى"، 
..."وھذا يعني أن"

"، ..."الشيء الذي يتطابق واألطروحة القائلة"
..."يمكن أن نفسر ذلك بالقول" 

، ..."يفھم من ذلك أن...لكن، مالمقصود ب
..."ولعل ھذا ما ذھب إلیه أيضا"

***:المناقـــــــــــــــــشة ****

ماوظیفتھا؟ 

. جزء من الموضوع أبرھن فیه على قدرتي على الحكم على موقف النص وتقییمه أو إبراز حدوده



:إلنجاز ھذه الخطوة في المرحلة التمھیدية، يمكن أن أطرح على نفسي أألسئلة التالیة: تعلیمات مساعدة

ھل لدي مالحظات أو تعلیقات حول األسلوب أو البناء الحجاجي للنص؟ حول قوة الحجج -
أو ضعفھا، مالءمتھا أو عدم مالءمتھا؟ مناقشة داخلیة؛ -------- 

ھل ھناك نتائج أو جوانب أھملھا النص أثناء تناوله للموضوع - مناقشة داخلیة؛ -------- 

إن لم يكن، أفال توجد مواقف وأطروحات فلسفیة مغايرة تتبنى منظورا أو تحلیال مخالفا -
لتحلیل النص؟ مناقشة خارجیة؛ .إبراز حدود النص-------- 

قف وأطروحات فلسفیة تتبنى منظورا أو تحلیال مكمال لتحلیل إن لم يكن، أفال توجد موا-
النص؟

 ------------l ،موضعة النص في سیاقه الفلسفي
مناقشة خارجیة

:صیغ مساعدة

: صیغ لإلنتقال إلى المناقشة-أ

أال .../ھل صحیح أن.../ ولكن إلى أي حد...نلخص ماسبق بالقول إن النص ينتصرلألطروحة القائلة"--
"؟...يمكن

..."ولكن...انتھینا مع النص إلى أن"--
،..."فإلى أي حد...يتبین وفق منطق النص أن"--

....إلخ" ؟....ماذا لو ..... من زاوية... لحد اآلن نظرنا إلى " --

صیغ للشروع في المناقشة -ب
: الداخلیة

..."نالحظ بأن البنیة الحجاجیة للنص التعتمد سوى على"--
..."إن أغلب حجج النص ذات طبیعة" --

..."دون أن يقدم توضیحا حول... إن النص يحیل على" --
....إلخ"؟.....ولكن ماذا عن .... استشھد النص بــ" --

لمناقشة صیغ للشروع في ا-ج
: الخارجیة

..."يمكن أن نتناول اإلشكالیة من زاوية أخرى"--
..."على النقیض مما سبق، تؤكد الفلسفة أو التصور الفالني بأن"--

..."إننا بھذه األسئلة ننفتح على تصور مغاير" --
..."بھذه األسئلة، نتموقع ضمن تصور معارض يرى بان"--

: الخاتمة

. جزء من الموضوع نعبر فیه عن الخالصة التي نخرج بھا من كل ھذا التحلیل والمناقشة

: تعلیمات مساعدة

: إلنجاز ھذه الخطوة، يمكن أن أطرح على نفسي السؤال التالي

كیف أصبحت أنظر إلى الموضوع اآلن بعد تحلیله ومناقشته؟ 

بما أن الخاتمة حصیلة مسار العرض، فإن ھذه الحصیلة ستعكس موقفنا من التقابل أو من جملة التقابالت التي كان العرض :صیغ مساعدة
:والتقابل نوعان. مسرحا لھا 

تقابل القائلین كتقابل العقالنیین والتجريبیین، أو(إذا كانت المواقف متناقضة اليمكن الجمع بینھا وكان حضور أحدھا يلغي اآلخر : تقابل تناقض-
فأن التفكیر العمیق ..... إذا بدا ضمن رأي أول بأن: "وكنت أرجح أحدھما فیمكن استعمال صیغة مثل ) بالحرية أو الحتمیة بالنسبة للشخصیة

ومن جھة ..... من جھةمتعددة األبعاد، بحیث تبدو .... إن قضیة أو إشكالیة : " ؛ أما إدا كنت محايدا، سأقول مثال....."في اإلشكالیة يِكد بأن
......". أخرى

في ھذه الحالة نبرز . عندما تكون المواقف مختلفة ولكن يكمل بعضھا بعضا كتكامل موقفي جاكبسون وديكرو بصدد وظیفة اللغة: تقابل تعارض-
. التكامل الموجود

:المنزلقات واألخطاء أوماينبغي تجنبه

لسفي ذوطبیعة منفتحة؛وتجنب طرح أسئلة أبعد ماتكون عن الموضوع التي انتھینا منه و تجنب إعادة طرح تجنب األحكام القاطعة ألن الفكر الف
!!نفس أسئلة المقدمة وكأننا لم نستفد شیئا وكأننا خرجنا من الموضوع كما بدأناه 

ماوظیفتھا؟


