تعلم منهجية النص بشكل تطبيقي عن طريق استقراء نموذج إجابة
أقدم لكم موضوعا إنشائٌا ٌتعلق بنص للتحلٌل والمناقشة ،وهو ٌعالج إشكال حرٌة الشخص .والؽرض من
ذلك هو أن أوضح بعض الجوانب المنهجٌة المضٌئة فً الموضوع ،والتً علٌكم استحضارها أثناء
.كتابتكم لمواضٌعكم اإلنشائٌة لكً تكتسب التمٌز المطلوب

وقد تمكنت من تطبٌق مجموعة من التعلٌمات والتوجٌهات المنهجٌة التً كان ٌلح علٌها استاذي بشكل
:دائم فً العدٌد من الحصص الدراسٌة .وٌمكن أن أشٌر إلى بعضها كما ٌلً
الحدٌث أثناء التحلٌل عن األسالٌب الحجاجٌة فً الوقت المناسب ،وبحسب منطق النص ،ومقرونة -
باألفكار التً أتت لكً تدعمها أو ترفضها أو توضحها … عوض الحدٌث عنها بالجملة وبشكل مفكك
 .ومعزول عن السٌاق كما ٌفعل الكثٌر من التالمٌذ .وسأشٌر إلى هذا الجانب الحجاجً باللون األزرق
استحضار أفكار النص أثناء المناقشة ،وخلق حوار بٌنها وبٌن المواقؾ الفلسفٌة ،وذلك عوض الخطأ -
اﻟذي ﯾرﺗﻛﺑﮫ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ،ﺑﺣﯾث ﯾﻌرﺿون أﺛﻧﺎء اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻣواﻗف اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ﻛﻣﺎ ھﻲ ﻓﻲ اﻟدرس
وﺑﺷﻛل ﻣﻌزول ﻋن اﻷﻓﻛﺎر اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﻧص ،ﻓﯾﺧﻠﻘون ﺗﻔﻛﻛﺎ وﻓﺟوة ﺑﯾن ﻟﺣظﺗﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾل
.والمناقشة!! وسأشٌر إلى هذا الجانب المتعلق باستحضار أفكار النص أثناء المناقشة باللون البنً
 .توظٌؾ أمثلة من الواقع من أجل توضٌح األفكار أو الدفاع عنها … وسأشٌر إلى ذلك باللون األحمر-

أكتفً باإلشارة إلى هذه الجوانب المضٌئة فً موضوع التلمٌذ ،وأأكد لتالمذتنا األعزاء على ضرورة
.االهتمام بها أثناء تحرٌرهم لمواضٌعهم اإلنشائٌة ،ألنها تمنحها الجودة والتمٌز

:الموضوع اإلنشائً ·

تعتبر الحرٌة مكونا أساسٌا من مكونات المجتمع باإلضافة إلى القٌم السامٌة األخرى كالمساواة و العدل،
إنها رمز من رموز اإلنسانٌة والدعامة التً ٌستند علٌها كل مجتمع لتحصٌل التوافق بٌن جمٌع أفراده
رؼم اختالفاتهم الطبقٌة .و هذه الحرٌة مٌزة تجمع بٌن هؤالء األفراد و تمٌز بعضهم عن بعض .فهل
الحرٌة التً تمٌز الشخصٌة سبٌل ٌمكن الشخص من رسم ؼاٌاته و مقاصده التً ٌسعى إلٌه ؟ وهل
اإلنسان فعال سٌد نفسه و المتحكم فٌها وفً اتخاذ قراراته وتحدٌد مصٌره وقدره ؟ وهل للعوامل

الخارجٌة دور فً هدم هذه الؽاٌات التً ٌسعى إلى تحقٌقها ؟ وما دور الحرٌة فً تؽٌٌر الوضع الراهن
للذات ؟
ٌبدأ الكاتب نصه بالتأكٌد على أن الحرٌة هً األساس الذي ٌمٌز شخصٌة اإلنسان باعتبار هذه األخٌرة ال
تكون محددة منذ البداٌة والنشأة .وٌشٌر إلى أن الخٌر والشر سمتان ؼٌر جاهزتٌن فً الذات ولكن
تستطٌع هذه الذات اإلنسانٌة أن تجعل من نفسها ذاتا خٌرة أو شرٌرة ،وذلك تبعا لتحملها مسؤولٌة حرٌتها
.أو تنكرها لها باإلضافة إلى المعامالت األخرى مع الؽٌر
ٌظهر لنا الكاتب أن الحرٌة التً تتمٌز بها شخصٌتنا تمكننا من تجاوز األوضاع الراهنة و الحالٌة التً
نعٌشها .وهذا ما ٌتدخل فً تكوٌن شخصٌتنا وبنائها وٌوضح أن الحرٌة التً ٌمتلكها اإلنسان وٌتمتع بها
هً التً تدفعه إلى رسم ووضع وتحدٌد كل تلك الؽاٌات والطموحات واآلفاق التً ٌسعى إلى تحقٌقها
بكٌفٌة مؤكدة و مضمونة.وٌنفً تدخل أٌة عوامل خارجٌة لهدم هذه الؽاٌات والمخططات التً رسمها
لنفسه وفعلها بذاته.وفً آخر النص الزال ٌؤكد الكاتب على أن اإلنسان وحده المتحكم فً مصٌره واآلمر
والناهً فً مختلؾ قراراته وتوجهاته التً تحدد وضعه ضمن منظومة المجتمع وإمكانٌات مواصلته
.الحٌاة التً ٌتطلع إلٌها
ﻧﻼﺣظ أ
أﻻ وھو اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدﻓﻊ اﻹﻧﺳﺎن إﻟﻰ ﺗﻐﯾﯾر أوﺿﺎﻋﮫ ،واﻟﺑﺣث ﻋن ﺳﺑل ﻋﯾش ﺟدﯾدة ﺗرﺿﻲ ﻏراﺋزه
ھذه ا
اﻟﻧص أاﺳﺗﻌﻣل أﺳﻠوب اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻟﯾﺛﺑت ﻟﻧﺎ أن ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻹﻧﺳﺎن ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺄھم ﺷﻲء
اﻟﻧص ﻗد
ن ﺻﺎﺣب
وﻧﺣن
ﺻﺎﺣب
وﻣﺣددا ﻟﮭﺎ.وﻗد ﻓﺳر ذﻟك ﺑﺄن اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﮭﺎ اﻟﺷﺧص ھﻲ اﻟﺗﻲ ﺗدﻓﻌﮫ إﻟﻰ ﺑﻠوغ آﻓﺎق وطﻣوﺣﺎت
ﻋﻠﻰاﻟﺳﯾد
ﺗؤﺛرھو
وأﻓﻌﺎلﻗدﯾﻛون
واﺧﺗﯾﺎرات
اﻹﻧﺳﺎن اﺗﺧﺎذ
ﻏﺎﯾﺎﺗﻧﺎ ﺗرﺳمﻟﺣرﯾﺔ
وﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ
ﺧﺎرﺟﯾﺔ
ﻗراراتأﯾﺔ ﻋواﻣل
وﯾﻧﻔﻲ ﺗدﺧل
ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﺣرﯾﺗﻧﺎ.
ﺣﺳب ﻣﻘدار
ورﻏﺑﺎﺗﮫ .ﻋﻠﯾﺎ ،وأن
ورﻏﺑﺎت
ﻟﺷﺧﺻﯾﺗﻧﺎ
ﻋواﻣلﺗﻌﺗﺑر
ﻣﯾزةأﯾﺔاﻟﺣرﯾﺔ
اﻟﺗﻌﺎﻣل
طرﯾﻘﺔ
ﻓﯾﮭﺎ.وﯾﺛﺑتوﻣﺳﺎﻋﯾﻧﺎ ،وھذا ﯾﺿﺎ
ﻣﻛوﻧﺎﯾﻣﻛﻧﮭﺎ أن
ﺧﺎرﺟﯾﺔ
ﻟﯾﺳتﻣﻊھﻧﺎك
ﻗوﻟﮫ «
واﺿﺢأنﻓﻲ
واﻟﻣﺗﺣﻛم وﺗوﺟﮭﺎﺗﻧﺎ
اﻋﺗﻘﺎداﺗﻧﺎ
ﺗﮭدم  «.ﻣﺎ رﺳﻣﮫ ﻟذاﺗﮫ وﻓﻌﻠﮫ ﺑﻧﻔﺳﮫ
وإذا كان صاحب النص قد أشاد و وضح وصرح بحرٌة الشخص ،فإن الفٌلسوؾ والعالم النفسً
األمرٌكً واطسون ٌنتقد هذه الحرٌة التً صرح بها صاحب النص واقرها وأكد علٌها ،وقال بأن اإلنسان
مجرد آلة ونظام طبٌعً محكوم مثل كل نظام آخر من أنظمة الطبٌعة ،بقوانٌن طبٌعٌة تجعله تصدر عنه
.استجابات آلٌة مٌكانٌكٌة ال اختٌار له فٌها
مع كل هذه اآلراء و التصرٌحات ٌرى الفٌلسوؾ الفرنسً جون بول سارتر أن اإلنسان حر حرٌة مطلقة
وأنه الوحٌد القادر على اتخاذ قراراته ،والحرٌة التً ٌتمتع بها قادرة على تكوٌن ذاته وهوٌته كما ٌشاء،
وٌحددها فً ضوء ما ٌختار وٌقرر لنفسه كمشروع فً حدود إمكانٌاته ألن اإلنسان ٌوجد أوال فً الوجود
وٌكون عبارة عن الشئ كصفحة بٌضاء فارؼة ،ثم ٌتحدد فٌما بعد وٌكون وفق ما صنعه بذاته ،ألن
.وجود اإلنسان سابق على ماهٌته
ونحن نجد سارتر ٌقول “ :اإلنسان محكوم علٌه بان ٌكون حرا وال ٌمكنه أن ٌرفض هذه الحرٌة ألنها
حرٌة مطلقة .ومن خالل هذا القول ٌمكننا مناقشة سارتر حول قوله بالحرٌة المطلقة ،ألنها فً الواقع

وداخل منظومة المجتمع هً حرٌة نسبٌة ولٌست مطلقة ألنها محكومة ومحدودة بحدود أخالقٌة
واجتماعٌة ودٌنٌة واقتصادٌة وبٌئٌة وقانونٌة وؼٌرها .فاإلكراهات التً ٌخضع لها اإلنسان كثٌرة لذلك
وحسب المقاربة السوسٌولوجٌة ،فضوابط المجتمع وسلطته ومؤسساته تفرض علٌه القٌود التً تجعله
ٌخضع بالضرورة لقٌم المجتمع وتقالٌده ولؽته وثقافته ،وهً تؤثر فً شخصٌته وسلوكه ومواقفه وحتى
.فً طرٌقة عمله و تفكٌره و إحساسه و نمط عٌشه و نظرته لذاته
و فً إطار هذا التحلٌل تؤكد مدرسة التحلٌل النفسً مع الطبٌب و المحلل النفسً سٌجموند فروٌد أن
الشخص لٌس حرا و ال سٌد نفسه حتى و لو كان فً منزله الخاص ،ألنه خاضع للحتمٌة السٌكولوجٌة
الالشعورٌة إذ ٌتحكم الالشعور فً معظم سلوكاته و توجهاته و أحكامه وقراراته من خالل ما تمارسه
الؽرائز و الرؼبات المكبوتة و رواسب الطفولة التً ال ٌعٌها االنسان من ضؽوطات مستمرة على
الشخص من أجل إشباعها ،باعتبار أن الالوعً هو الموجه و القائد الرسمً للوعً و أن األنا ٌخضع
.لضؽط ثالثة من السادة األقوٌاء هم  :الهو ،األنا األعلى و العالم الخارجً
لقد ذكر صاحب النص أن اإلنسان عند والدته ٌكون ؼٌر محدد المالمح وهو من ٌصنع نفسه وما سٌكونه
مستقبال .أتفق معه تمام االتفاق فً هذا الموقؾ ألن الفرد ابن بٌئته ،فمثال ذاك الشبل الذي ٌستمر فً
مداعبة مخالب أمه وٌكون سهل التعلم فهو ٌصٌر أسدا شامخا له مكانته داخل الزمرة ،وأما ذاك الذي
ٌبقى فً حضن أمه وؼٌر قادر على مواجهة ظروؾ عٌشه فذلك الشبل لن ٌبلػ الوقت لٌصٌر مثل أفراد
أسرته المالكة وإنما هو هالك ال محالة .ومن هنا ٌتضح لنا أن اإلنسان هو الذي ٌصنع نفسه بنفسه ولكن
ظروؾ الوسط الذي ٌعٌش فٌه تلعب دورا مهما إما برفعه وإعطائه قٌمة تمكنه من الرقً وتكوٌن
شخصٌة قوٌة تدافع عن حرٌتها وتسعى إلى تحقٌق الخٌر لها وللجمٌع ،وإما شخصٌة ضعٌفة وحرٌة ال
ٌ.متلكها وإنما تفرض علٌه منذ الوالدة فٌتركها وٌتنكر لها وٌتهرب من مسؤولٌتها
وقد أشار صاحب النص أٌضا إلى أن اإلنسان ٌولد حرا  ،وما ٌحدد كونه خٌرا أو شرٌرا هً تلك
الممارسة والمسؤولٌة للحرٌة النسبٌة التً ٌتمتع بها فً عالقته مع الؽٌر فً الحاضر والمستقبل .فإما
ٌحترم هذه الحرٌة التً تنتهً مع بدء حرٌة الؽٌر فٌكون خٌرا فً أفعاله وتصرفاته .وقد ٌتنكر لهده
الحرٌة وٌتطلع إلى تؽٌٌر وتجاوز أوضاعه الراهنة فٌتعدى بذلك حدود اآلخرٌن .وبذلك ٌكون قد انتهك
.أحد ضرورٌات الحٌاة وٌكون شرٌرا فً نظر اآلخرٌن
وقد أشار صاحب النص بأن الكم الذي نمارسه من الحرٌة هو الذي ٌحدد أهدافنا وؼاٌاتنا ،وذلك مثل
تلمٌذ متفوق ٌسعى إلى التقدم وتحصٌل معدالت علٌا تلٌق بمقامه بٌن زمالئه ،أما ذاك المتخاذل الكسول
فهو ٌوما بعد ٌوم ٌعمق من فراؼه واستسالمه .وهذا ٌوضح أن هذا الكم من الحرٌة قد ٌأخذ وضعا جٌدا
وإٌجابٌا أو قد ٌأخذ منظورا سلبٌا .وبالتالً فحرٌتنا المطلقة تدفعنا إلى تحدٌد أنفسنا والتحكم فً اختٌاراتنا
السلبٌة واالٌجابٌة .أما حرٌتنا النسبٌة التً نتحكم فٌها من جهة ومن جهة أخرى المجتمع ومؤسساته
وقواعده وقوانٌنه ،فهً تقرر كل ما هو إٌجابً لحٌاتنا كأفراد من المجتمع راؼبٌن فً تحقٌق الخٌر لنا
 .ولآلخرٌن
ومن هنا ٌمكن القول بأن اإلنسان كائن حر لكن هذه الحرٌة لٌست مطلقة ،وإنما هً نسبٌة تراعً الوسط

والظروؾ التً تمارس فٌها باإلضافة إلى الضوابط التً تحكم عالقتنا مع الؽٌر .والى هنا لم ٌنته النقاش
حول تحدٌد حدود هذه الحرٌة ،فهل هً فعال موجودة ؟ وما دخل الؽٌر فً ممارستنا لها ؟
اتمنى ان ٌعجبكم الموضوع ....كلمة شكر

