المستوى :السنة الثانية من سلك البكالوريا

الثانوية التأهيلية – القدس

منهجية تحليل قولة فلسفية وصيغ مساعدة

المادة :الفلسفة
األستاذ :خليد العوني

https://elaouni.wordpress.com

جاء هذا العمل األولً ،القابل لإلغناء والتطوٌر ،لٌالمس بعضا من الصعوبات التً ٌجد
المتعلم -فً السنة الثانٌة من سلك البكالورٌا -نفسه إزاءها ،ولٌقدم مقترحات تعٌن المتعلم فً
عملٌة بنائه للموضوع المطلوب منه .وإذا كانت الكتابة الفلسفٌة عبارة عن نشاط مندمج تتداخل
فٌه قدرات ثالث ٌنتظر من المتعلم أن ٌتمكن منها ،وتتمثل فً:
أ -القدرة على األشكلة،
ب -القدرة على المفهمة،
ت -القدرة على الحجاج.

فإن أجرأة هذه القدرات ،وبناء موضوع تتوفر فٌه الحدود الدنٌا من شروط الكتابة الفلسفٌةٌ ،تطلب،
من بٌن ما ٌتطلبه ،امتالك لغة فلسفٌة واستخدام صٌغ وتعابٌر أشبه ما تكون بخزٌنة كتب تجمع
فً ثناٌاها تلك األفكار والقدرات والمهارات وفقا لتصنٌف محكم ونظام دقٌق.
وإذ أقدم للمتعلمٌن هذا العمل األولً ،فإنً أشٌر إلى أن هذه الصٌغ ال تدعً لنفسها الكمال ،بل
هً معٌنات تٌسر عملٌة بناء الموضوع ،وال تعد نموذجا ٌنبغً النسج على منواله ،وال محاكاته
بالضرورة.
أنواع الوضعٌات االختبارٌة:

.I

من المعلوم أن الوضعٌات االختبارٌة فً السنة الثانٌة من سلك البكالورٌا تتوزع كالتالً:
 -1نص فلسفً،
 -2سؤال فلسفً،
 -3قولة فلسفٌة.

لذلك البد من اإلشارة إلى أن الهٌكلة العامة تظل شبه مستقرة مع ضرورة إدخال بعض
التنوٌعات والتعدٌالت وفقا لخصوصٌة كل وضعٌة اختبارٌة.
.II

القولة الفلسفٌة:

ٌتمثل الفرق الجوهري بٌن النص الفلسفً والقولة الفلسفٌة فً كون األخٌرة عبارة مركبة
وش دٌدة الكثافة ،فالمتعلم ٌجد نفسه إزاء عبارة تقتضً منه حسن قراءتها وتأوٌلها وفقا لمنطلقات
معرفٌة ومنهجٌة محكمة تتمثل أساسا فً قدرات ومهارات الفهم والتحلٌل والمناقشة والتركٌب
والعناٌة بالجوانب الشكلٌة.
.III

صٌغ مقترحة لتحلٌل قولة فلسفٌة ومناقشتها:

نجد فً األطر المرجعٌة المحٌنة لالمتحان الوطنً الموحد للبكالورٌا  -0014-أن القولة:
" تتمٌز بالتركٌز والكثافة وقصر الحجم ،وتكون مرتبطة بمواضٌع البرنامج المقرر ،وتحٌل إلى
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مفهوم فلسفً واحد أو أكثر من مفاهٌم المجزوءة ،كما ٌمكن أن تحٌل إلى مجزوءة واحدة أو
أكثر" .وعوض االقتراح المباشر لهذه الصٌغ ،فإنً سأعمل على تعزٌزها بنموذج تطبٌقً .لنتأمل
هذه القولة ،على سبٌل المثال:
"سمً اتحاد الكثرة فً كٌان واحد دولة ...وهً التً ندٌن لها بما نحن فٌه من سالم وأمن"
أوضح مضمون القولة وبٌن أبعادها
إن الكتابة الفلسفٌة تستدعً الدخول فً حوار مباشر مع الفٌلسوف ،التفكٌر معه ،وفك رموزه
قصد تحلٌل أفكاره ومناقشتها لفتح آفاق أخرى للتفكٌر على اعتبار أن التفكٌر الفلسفً هو تفكٌر
إشكالً متعدد األبعاد .وفً هذا المستوى بالذات ،تبرز ضرورة فهم الموضوع ،فتحقق الفهم
كخاصٌة من خاصٌات الذهن رهٌن بتعرف الذات العارفة على موضوعها ولٌست الوسٌلة هنا
سوى عملٌة القراءة المتكررة إلى حٌن التمكن من التعرف على الموضوع وعلى العالقات
والترابطات القائمة بٌن عناصره ومكوناته.
بعد قراءتنا للقولة ،الواردة أعاله ،البد من البحث عن المؤش رات التً ٌمكن من خاللها فهم
القولة لتحدٌد موضوعها وصٌاغة إشكالها واألسئلة الموجهة للتحلٌل والمناقشة .إن هذه المؤشرات
هً المفاهٌم المنتظمة فً إطار عالقات داخل مبحث فلسفً /مجزوءة تمثل إطارا نظرٌا .فما هً
هذه المؤش رات إذن؟ ٌتعلق األمر هنا أساسا بالمفاهٌم التالٌة :اتحاد الكثرة ،الدولة ،السالم واألمن.
فمن خالل هذه المفاهٌم ٌتبٌن أن األمر ٌتعلق بمبحث السٌاسة ،هذا المبحث الذي هو عنوان
المجزوءة الثالثة من المجزوءات المقررة فً برنامج السنة الثانٌة من سلك البكالورٌا .والجدٌر
باإلشارة فً هذا الصدد أن المفهمة ٌنبغً أن تتم وفقا للدالالت الداخلٌة المتضمنة فً الموضوع
ألن الفٌلسوف ٌطرح موقفه بناء علٌها .فلنتطرق اآلن إلى مطلب الفهم ولنبرز إحدى الصٌغ
الممكنة ،والمقترحة ،لتأطٌر القولة موضوع اشتغالنا:
مطلب الفهم:
نجد أن القولة ،موضوع اشتغالنا ،تتضمن جملة من المؤشرات الدالة ( اتحاد الكثرة ،الدولة،
السالم واألمن ) التً ٌمكن انطالقا منها أن نشٌر إلى أن موضوع القولة ٌتعلق بمبحث السٌاسة
الذي ظل موضوعا للتفكٌر الفلسفً منذ أفالطون وأرسطو وإلى حدود تٌارات ما بعد الحداثة،
فسواء تعلق األمر بجمهورٌة أفالطون أو بفلسفة العقد االجتماعً أو بنظرٌة ماركس فإن القاسم
المشترك بٌن هذه التصورات هو اتخاذها للدولة كموضوع للتفكٌر الفلسفً ،وإن اختلفت
االستنتاجات والرؤى .غٌر أنه ٌمكن تعرٌف الدولة أولٌا بأنها تنظٌم مركب ٌضم مجموعة من
المؤسسات واألجهزة السٌاسٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة والعسكرٌة ...الساعٌة إلى
تنظٌم العالقات وإلى إ حقاق الحق ،وبالنظر إلى أن هذه العالقات هً على قدر كبٌر من التناقض
والتعارض فإن العنف ٌمثل حقٌقة موضوعٌة .الشًء الذي ٌضعنا أمام مفارقة تتعلق بمشروعٌة
الدولة والغاٌة من وجودها .وهو ما ٌمكن التعبٌر عنه بطرح األسئلة اإلشكالٌة التالٌة :ما
أساس مش روعٌة الدولة؟ وما غاٌتها؟ وما الدولة؟ وإلى أي حد ٌمكن اإلقرار بأن الغاٌة من وجود
الدولة تكمن فً تحقٌق السالم واألمن؟
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بعد االنتهاء من مطلب الفهم أقترح على المتعلمٌن بعض الصٌغ .والقصد من اقتراح هذه
الصٌغ هو محاولة طرح نماذج تساعد المتعلمٌن على تجاوز الصعوبات اللغوٌة المطروحة بقوة
فً كتاباتهم ،وتحفٌزهم على االنخراط فً سٌرورة التفكٌر واإلبداع البتكار صٌغ ذاتٌة ٌحضر
فٌها الجهد الشخصً والبعد اإلبداعً.
صيغ مساعدة يمكن االستعانة بها في مطلب الفهم:
 -1من خالل المفاهٌم المتضمنة فً القولة (ٌ ).....تضح أن موضوعها ٌندرج ضمن إطار
مجزوءة ( ).....وتحدٌدا مفهوم ( ،).....إذ تسلط الضوء على موضوع ( .).....وٌقصد بمفهوم
( .).....وٌمكن التعبٌر عن اإلشكاالت التً تطرحها القولة والمرتبطة بها كالتالً.).....( :
 -2تتوزع على بنٌة النص مجموعة من المفاهٌم الفرعٌة ( ).....ذات الصلة واالرتباط
بمبحث ( ).....الذي ٌعد مفهوم ( ).....من بٌن مفاهٌمه المركزٌة .وإن شئنا التخصٌص أكثر

فالقولة تتطرق إلى موضوع ( . ).....وللمضً قدما البد من تعرٌف مفهوم (،).....
فمفهوم (ٌ ).....شٌر إلى ( .). ....إن المتأمل الفاحص لهذا التعرٌف ستستوقفه المفارقة
التالٌة المتمثلة فً ( ،).....وهو ما ٌمكن أن نعبر عنه إشكالٌا من خالل األسئلة التالٌة:
(.).....
ٌ -3تٌح رصد حركٌة ترابطات وتفاعالت مفاهٌم ( ).....موضعة القولة ضمن اإلطار
النظري لمجزوءة ( ).....باعتبارها ( .).....واسترش ادا بهذا التعرٌف نستطٌع ربط المفاهٌم

المتضمنة فً القولة بمفهوم مركزي هو مفهوم ( .).....فمن الجلً أن القولة تتطرق إلى
موضوع ( .).....فما....؟ وإلى أي حد.....؟

بذلك نكون بصدد االنتقال إلى المطلب الثانً ،أي مطلب التحلٌل ،وسٌرا على نفس النهج سٌتم إقتراح
صٌغة مركزة تراعً العناصر التً ٌنبغً أن ٌتضمنها مطلب التحلٌل .وهذه العناصر هً تحدٌد
أطروحة القولة وشرحها ،وتحدٌد المفاهٌم والعالقات الموجودة بٌنها ،والحجاج إن وجد ،دون إغفال
الخروج باستنتاج جزئً هو بمثابة تذكٌر بأطروحة الفٌلسوف لٌتم العمل على تدعٌم تصوره بموقف مؤٌد
لالنتقال إلى مطلب المناقشة .وأود أن أشٌر إلى أن الفصل بٌن التحلٌل والمناقشة هو فصل منهجً

فقط ،أما الموضوع فهو أشبه ما ٌكون بالجسم المتكامل والمنسجم الذي ٌمثل وحدة عضوٌة.
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مطلب التحلٌل:
نجد ارتباطا باألسئلة اإلشكالٌة السالفة الذكر أن القولة أعاله تقدم أطروحة مركزٌة مفادها
أن أس اس الدولة ٌقوم على اتحاد األفراد فً كٌان واحد ٌتمثل فً الدولة التً تكمن غاٌتها فً
تحقٌق السلم واألمن .فاألفراد بحكم أنهم كانوا فً حالة الطبٌعة ٌتنازعون فٌما بٌنهم فإنهم قد
حصل لدٌهم اقتناع بأنه ال سبٌل إلى استمرارهم إال بتأسٌس تجمع سٌاسً ٌتنازلون فٌه عن
حرٌاتهم ،أو عن جزء منها ،لتجاوز حالة حرب الكل ضد الكل ،وهذا ما ٌقصده الفٌلسوف عندما
ٌتحدث عن اتحاد الكثرة إذ سٌعمل مجموعة من األفراد على التعاقد وفقا لعقد اجتماعً ستتأسس
بموجبه الدولة .هذه األخٌرة التً ستسعى إلى تحقٌق السلم واألمن وذلك تفادٌا للوقوع فً منزلق
العنف والدمار  .وهو ما تعبر عنه المفاهٌم المتضمنة فً القولة فاتحاد الكثرة ٌمثل األساس
التعاقدي للدولة ،ولٌست الدولة حسب تعرٌف الفٌلسوف سوى اتحاد مجموعة من الناس /أي
األكثرٌة فً كٌان واحد ،بٌنما ٌش ٌر السالم باعتباره نقٌضا للحرب إلى حالة من الهدوء التً
ٌمكن أن تعم وتسود فً المجتمع والتً ٌصبح بموجبها أمن الناس فً أبدانهم مكفوال .ولعرض
أطروحته استخدم الفٌلسوف أسلوبا حجاجٌا ٌتمثل أساسا فً أسلوب التعرٌف حٌث أنه عرف
الدولة بأنه اتحاد الكثرة فً كٌان واحد.
إن تحلٌلنا للقولة جعلنا نستخلص أنها تتضمن موقفا فلسفٌا ٌفٌد بأن تعاقد الكثرة هو أساس
قٌام الدولة وأن الغاٌة من وجودها تكمن فً تحقٌق السالم واألمن .هذا الموقف ٌذكرنا بموقف
مماثل لجون لوك ٌعتبر فٌه أن أساس الدولة تعاقدي وأن غاٌتها تكمن فً تحقٌق الخٌرات المدنٌة
وتنمٌتها.

ٌمكن تدعٌم هذه الصٌغة التً تم وفقا لها االشتغال على مطلب الفهم ببعض الصٌغ
األخرى التً أقترحها على المتعلمٌن على أمل إغنائها وتطوٌرها:
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صٌغ مساعدة ٌمكن االستعانة بها فً مطلب التحلٌل:
 -1ارتباطا واإلشكال المطروح ،نجد أن القولة تتضمن أطروحة تؤكد على

أن ( .).....وٌمكن تفكٌك األطروحة إلى عناصرها والقول بـ ( .).....وقد
استخدم الفٌلسوف فً هذه األطروحة مفاهٌم مختلفة؛ فمفهوم (ٌ ).....عنً
( ).....وٌدل مفهوم ( ).....على ( .).....هذا فً الوقت الذي نجد أن القولة
تتضمن األسالٌب الحجاجٌة التالٌة (إن وجدت) .وبالعودة إلى أطروحة
الفٌلسوف نجد أنها تؤكد على أن ( .)....مما ٌتطلب استحضار الموقف المؤٌد
لـ (.).....
 -2جوابا عن األسئلة اإلش كالٌة ذات الصلة بموضوعناٌ ،قدم صاحب القولة
أطروحة مركزٌة هذا فحواها ( .).....فالشق األول من األطروحة ٌحٌلنا إلى
( ،).....أما الشق الثانً منها فالمقصود به ( .).....وال ٌخفى على المتأمل
للقولة وجود مفهومٌن أساسٌٌن هما ( .).....وبتأكٌده على (ٌ ).....قدم
الفٌلسوف موقفا قرٌبا من موقف (.).....
ٌ -3قدم الفٌلسوف أطروحة مركزٌة تجٌب عن أسئلتنا اإلشكالٌة المتعلقة
بالموضوع ،وهً ( . ).....هذه األطروحة التً تتطرق إلى ( ،).....وكذلك
( . ).....وقد وظف الفٌلسوف بنٌة مفاهٌمٌة معاصرة تتمثل فً (.).....
باستحضار المضمون العام ألطروحة القولة (ٌ ).....تبادر إلى الذهن الموقف
المؤٌد للفٌلسوف ( )....الذي ٌؤكد على (.).....

ٌمهد االنتهاء من التحلٌل السبٌل لالنتقال إلى المناقشة لذلك أشٌر إلى بعض المالحظات:
-

ٌنبغً الحرص على تمفصل النص وترابطه،
ٌستحب أن ٌتم االنتقال إلى المناقش ة بعد ذكر الموقف المؤٌد إلدراج

الموقفٌن ضمن سؤال إشكالً ٌسائل الموقفٌن وٌحاول إبراز محدودٌتهما،
 ٌنبغً أن ٌتم االنتقال إلى المناقشة من خالل طرح أسئلة إشكالٌة وعدمطرح كل األسئلة فً بداٌة المقال ...إلخ
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مطلب المناقشة:
فهل غاٌة الدولة إذن هً تحقٌق السالم وتنمٌة الخٌرات المدنٌة أم أنها وسٌلة للسٌطرة
تستخدمها الطبقة األقوى من داخل المجتمع للدفاع عن مصالحها؟ وهل تكمن الغاٌة من وجود
الدولة فً تحقٌق مصالح األفراد أم أنها روح موضوعٌة تتجاوز ذلك؟
نلمس عند ماركس موقفا مغاٌرا ٌبرز محدودٌة هذا التصور وٌظهر أن الدولة تستمد
مش روعٌتها من الطبقة البورجوازٌة ،فالدولة ،حسب ماركس ،مجرد أداة تهدف إلى خدمة مصالح
الرأسمال  .ونجد فً الواقع المعاش أن التمردات والثورات الشعبٌة ،مثال ،جوبهت عبر التارٌخ
من طرف الدول بالعنف  ،كما أن الدولة تسعى باستمرار إلى خوصصة قطاعات الصحة والتعلٌم
وإلى التملص من مسؤولٌتها االجتماعٌة وذلك لصالح القوى المهٌمنة من داخل المجتمع المحتكرة
للثروة والمتحكمة فً السلطة بل إن سٌاسات الدول تكون خاضعة فً غالب األحٌان لتأثٌر
لوبٌات مختلفة .وإذا كان ماركس ٌبرز أن الدولة ما هً إال أداة بٌد الرأسمال ،وبالمقابل إذا كانت
فلسفة العقد االجتماعً قد شددت على األساس التعاقدي وعلى ضرورة تحقٌق السالم وتنمٌة
الخٌرات المدنٌة من طرف الدولة ،فإن هٌجل ٌجعل من النقاش ٌأخذ مسارات أخرى فالدولة
حسب هٌجل روح موضوعٌة وهً غاٌة ذاتها .بهذا المعنى ٌكون القول بتحقٌق مصالح األفراد
تحوٌل للدولة إلى مجرد وسٌلة فً حٌن أن األفراد هم الذٌن ٌستمدون حقٌقتهم منها وٌتجلى ذلك
فً نشر الدولة ل لمبادئ العقلٌة والقٌم التً تحقق لإلنسان إنسانٌته أما تحقٌق مصالح األفراد فهً
مهمة خاصة بالمجتمع المدنً حسب هٌجل.

لمناقشة الموقف المتضمن فً القولة ٌمكن كذلك االستعانة بهذه الصٌغ:
صٌغ مساعدة ٌمكن االستعانة بها فً مطلب المناقشة:
ٌ -1نتقد الفلٌسوف ( ).....هذا التصور ،وٌؤكد على أن ( .)....والجدٌر بالمالحظة
أن الفٌلسوف (ٌ )....تخذ موقفا وسطا بإبرازه لـ ( ،)....علما أن مجرٌات األحداث
وحقائق الواقع قد أكدت على أن (.).....
 -2إذا كانت األطروحة المتضمنة فً القولة تقدم موقفا ال ٌستهان به ،وتدعمه
التجارب ( )....فإن هذا الموقف لم ٌسلم من انتقادات تتمثل أساسا فً ( .).....ونجد أن
موقف (ٌ ).....عزز هذا االتجاه وٌدعمه مما ٌوضح (.).....
ٌ -3مكن اعتبار موقف ( ).....قرٌبا من الصواب وتتوفر فٌه جل عناصر المعقولٌة.
وهذا ما ٌدعو إلى تأٌٌده لٌست باعتباره ٌمثل الحقٌقة الوحٌدة بل ألنه األكثر تماسكا وقدرة
على (.)....

إن آخر مطلب ٌتم االش تغال علٌه هو مطلب التركٌب ،فهو من جهة استخالص لنتائج
التحلٌل والمناقش ة ،وهو من جهة أخرى فرصة إلبداع الموقف الشخصً المدعم الذي
ٌمكن تعزٌزه أٌضا بأسئلة تفتح أمام الموضوع آفاقا أخرى للتفكٌر.
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مطلب التركٌب:
ٌمكن القول إذن إن إشكالٌة مش روعٌة الدولة وغاٌاتها أفرزت مواقف متباٌنة تصل حد
التناقض والتضارب؛ فإذا كان فالسفة العقد االجتماعً ٌشٌرون إلى أن أساس الدولة تعاقدي وأن
الغاٌة من وجودها تكمن فً تحقٌق السالم وتنمٌة الخٌرات المدنٌة وخدمة مصالح األفراد ،فإن
ماركس ٌنفتح على الجانب اآلخر من اإلش كالٌة لٌبرز لنا أن الدولة فً المجتمعات الصناعٌة
المعاصرة تستمد مش روعٌتها من الطبقة المالكة لوسائل اإلنتاج وأن غاٌتها تكمن فً الدفاع عن
مصالح البورجوازٌة وتكرٌس التفاوتات الطبقٌة ،بٌنما ٌعتبر هٌجل أن الدولة باعتبارها روحا
موضوعٌة هً غاٌة ذاتها  .ووفقا لمنظوري الخاص وانطالقا من المواقف الفلسفٌة المتحاورة
أعاله ٌمكننً القول بأن تعقد مفهوم الدولة وواقعها ٌفسر لنا هذا االختالف فً التصورات الذي
ٌصل حد التناقض .وبذلك فإنً أعبر عن منظوري الخاص بالقول أنً أعتبر أن جمٌع هذه
التصورات تحمل جانبا من الصواب؛ فال ٌمكن تصور قٌام دولة دون وجود أساس تعاقدي تهدف
بموجبه إلى تنمٌة الخٌرات المدنٌة ،سوى أن القٌام بهذه المهمة ونشر القٌم الروحٌة والمبادئ
العقلٌة فً ظل وجود دولة خاضعة لسٌطرة طبقة تحتكر الثروة وكل همها هو تنمٌة األرباح
ومراكمتها ٌجعل من تحقق هذه الغاٌات أمرا متعذرا.
وختاما أقدم هذه الصٌغ المساعدة على التركٌب مع اإلشارة إلى أن الكتابة الفلسفٌة تتطلب
التمرس بوضعٌات اختبارٌة مختلفة وامتالك الحد األدنى من الكفاٌات المنهجٌة والمعرفٌة
واالستراتٌجٌة التً ستظل حاجة المتعلم ماسة إلٌه أمد الحٌاة.
صٌغ مساعدة ٌمكن االستعانة بها فً مطلب التركٌب:
 -1أظهرت لنا المعالجات السابقة إذن أن ( .).....أما فٌما ٌتعلق بوجهة نظري فإنً
أعتبر)(.....
 -2نخلص إذن إلى أن ( .).....وٌمكن إٌجاز وجهة نظري فً األفكار التالٌة(.....).
 -3لقد أبرزت لنا المعالجات السابقة وجود اختالف ٌتمثل فً ( .).....مما ٌعلق من
إمكانٌة إبداء الحكم وٌفسح المجال لطرح سؤال إشكالً آخر هو (.).....
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