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جاء هذا العمل األولً، القابل لإلغناء والتطوٌر، لٌالمس بعضا من الصعوبات التً ٌجد 

فً  ولٌقدم مقترحات تعٌن المتعلم إزاءها، نفسه -فً السنة الثانٌة من سلك البكالورٌا -المتعلم

اط مندمج تتداخل شعملٌة بنائه للموضوع المطلوب منه. وإذا كانت الكتابة الفلسفٌة عبارة عن ن

 منها، وتتمثل فً: ٌتمكنات ثالث ٌنتظر من المتعلم أن فٌه قدر

 كلة،شالقدرة على األ - أ

 القدرة على المفهمة، - ب

 القدرة على الحجاج. - ت

، ٌتطلب، روط الكتابة الفلسفٌةشمن  ود الدنٌاتوفر فٌه الحدأجرأة هذه القدرات، وبناء موضوع تفإن 

كون بخزٌنة كتب تجمع به ما تشمن بٌن ما ٌتطلبه، امتالك لغة فلسفٌة واستخدام صٌغ وتعابٌر أ

  ٌف محكم ونظام دقٌق.نصفكار والقدرات والمهارات وفقا لتتلك األفً ثناٌاها 

ٌر إلى أن هذه الصٌغ ال تدعً لنفسها الكمال، بل شفإنً أ ،وإذ أقدم للمتعلمٌن هذا العمل األولً

محاكاته وال  ،وال تعد نموذجا ٌنبغً النسج على منواله ،هً معٌنات تٌسر عملٌة بناء الموضوع

 بالضرورة.

I. أنواع الوضعٌات االختبارٌة: 

 من المعلوم أن الوضعٌات االختبارٌة فً السنة الثانٌة من سلك البكالورٌا تتوزع كالتالً: 

 ،نص فلسفً -1

 ،سؤال فلسفً -2

 .قولة فلسفٌة -3

به مستقرة مع ضرورة إدخال بعض شارة إلى أن الهٌكلة العامة تظل شلذلك البد من اإل

 تبارٌة.اخالت وفقا لخصوصٌة كل وضعٌة التنوٌعات والتعدٌ

II. القولة الفلسفٌة: 

ٌتمثل الفرق الجوهري بٌن النص الفلسفً والقولة الفلسفٌة فً كون األخٌرة عبارة مركبة 

دٌدة الكثافة، فالمتعلم ٌجد نفسه إزاء عبارة تقتضً منه حسن قراءتها وتأوٌلها وفقا لمنطلقات شو

ة والتركٌب شمعرفٌة ومنهجٌة محكمة تتمثل أساسا فً قدرات ومهارات الفهم والتحلٌل والمناق

 كلٌة.شعناٌة بالجوانب الوال

III. تهاشصٌغ مقترحة لتحلٌل قولة فلسفٌة ومناق: 

أن القولة:  -4100-نجد فً األطر المرجعٌة المحٌنة لالمتحان الوطنً الموحد للبكالورٌا 

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 

ل على تعزٌزها بنموذج تطبٌقً. لنتأمل سأعم فإنً ،ر لهذه الصٌغشوعوض االقتراح المبا ."أكثر

 على سبٌل المثال: ،هذه القولة

 من سالم وأمن"فً كٌان واحد دولة... وهً التً ندٌن لها بما نحن فٌه "سمً اتحاد الكثرة 

 أوضح مضمون القولة وبٌن أبعادها                                                          

، وفك رموزه كٌر معهر مع الفٌلسوف، التفشإن الكتابة الفلسفٌة تستدعً الدخول فً حوار مبا

لفتح آفاق أخرى للتفكٌر على اعتبار أن التفكٌر الفلسفً هو تفكٌر  اتهشمناقتحلٌل أفكاره وقصد 

الفهم تحقق ز ضرورة فهم الموضوع، ففً هذا المستوى بالذات، تبروكالً متعدد األبعاد. شإ

ة على موضوعها ولٌست الوسٌلة هنا رهٌن بتعرف الذات العارفخاصٌة من خاصٌات الذهن ك

ف على الموضوع وعلى العالقات من التعر عملٌة القراءة المتكررة إلى حٌن التمكنسوى 

 والترابطات القائمة بٌن عناصره ومكوناته.

رات التً ٌمكن من خاللها فهم شبعد قراءتنا للقولة، الواردة أعاله، البد من البحث عن المؤ

رات ش. إن هذه المؤةشسئلة الموجهة للتحلٌل والمناقكالها واألشالقولة لتحدٌد موضوعها وصٌاغة إ

هً المفاهٌم المنتظمة فً إطار عالقات داخل مبحث فلسفً/ مجزوءة تمثل إطارا نظرٌا. فما هً 

رات إذن؟ ٌتعلق األمر هنا أساسا بالمفاهٌم التالٌة: اتحاد الكثرة، الدولة، السالم واألمن. شهذه المؤ

بمبحث السٌاسة، هذا المبحث الذي هو عنوان فمن خالل هذه المفاهٌم ٌتبٌن أن األمر ٌتعلق 

المجزوءة الثالثة من المجزوءات المقررة فً برنامج السنة الثانٌة من سلك البكالورٌا. والجدٌر 

أن المفهمة ٌنبغً أن تتم وفقا للدالالت الداخلٌة المتضمنة فً الموضوع  ارة فً هذا الصددشباإل

تطرق اآلن إلى مطلب الفهم ولنبرز إحدى الصٌغ ألن الفٌلسوف ٌطرح موقفه بناء علٌها. فلن

 تغالنا:شالممكنة، والمقترحة، لتأطٌر القولة موضوع ا

 مطلب الفهم:
 

) اتحاد الكثرة، الدولة،  رات الدالةشؤتغالنا، تتضمن جملة من المشنجد أن القولة، موضوع ا
السٌاسة  ٌتعلق بمبحث ٌر إلى أن موضوع القولةشالتً ٌمكن انطالقا منها أن نالسالم واألمن ( 

تٌارات ما بعد الحداثة،  وإلى حدودأفالطون وأرسطو  الذي ظل موضوعا للتفكٌر الفلسفً منذ
فإن القاسم بنظرٌة ماركس  أوبجمهورٌة أفالطون أو بفلسفة العقد االجتماعً  علق األمرفسواء ت

كموضوع للتفكٌر الفلسفً، وإن اختلفت للدولة  ترك بٌن هذه التصورات هو اتخاذهاشالم
بأنها تنظٌم مركب ٌضم مجموعة من  أولٌاالدولة  االستنتاجات والرؤى. غٌر أنه ٌمكن تعرٌف

إلى  ةالساعٌالمؤسسات واألجهزة السٌاسٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة والعسكرٌة... 
حقاق الحق، وبالنظر إلى أن هذه العالقات هً على قدر كبٌر من التناقض لى إتنظٌم العالقات وإ

روعٌة شبم ًء الذي ٌضعنا أمام مفارقة تتعلقشال. العنف ٌمثل حقٌقة موضوعٌة والتعارض فإن
ما  كالٌة التالٌة:شسئلة اإلألٌر عنه بطرح اعبوهو ما ٌمكن  التالدولة والغاٌة من وجودها. 

روعٌة الدولة؟ وما غاٌتها؟ وما الدولة؟ وإلى أي حد ٌمكن اإلقرار بأن الغاٌة من وجود شساس مأ
 الدولة تكمن فً تحقٌق السالم واألمن؟



 

 

                                                       المستوى: السنة الثانية من سلك البكالوريا                                                                               القدس –الثانوية التأهيلية 

         منهجية تحليل قولة فلسفية وصيغ مساعدة                                                                                       المادة: الفلسفة     

                                                                         https://elaouni.wordpress.com                                                                                        ستاذ: خليد العونياأل

3 

 

بعد االنتهاء من مطلب الفهم أقترح على المتعلمٌن بعض الصٌغ. والقصد من اقتراح هذه 

ت اللغوٌة المطروحة بقوة ز الصعوباتجاونماذج تساعد المتعلمٌن على  محاولة طرحالصٌغ هو 

ٌحضر  ذاتٌةاع البتكار صٌغ لتفكٌر واإلبدفً كتاباتهم، وتحفٌزهم على االنخراط فً سٌرورة ا

 خصً والبعد اإلبداعً. شفٌها الجهد ال

 صيغ مساعدة يمكن االستعانة بها في مطلب الفهم:

 
ٌتضح أن موضوعها ٌندرج ضمن إطار  (.....من خالل المفاهٌم المتضمنة فً القولة ) -1

. وٌقصد بمفهوم (.....، إذ تسلط الضوء على موضوع )(.....وتحدٌدا مفهوم ) (.....مجزوءة )

 .(.....: )كالتالًوالمرتبطة بها كاالت التً تطرحها القولة ش. وٌمكن التعبٌر عن اإل(.....)
 
ذات الصلة واالرتباط  (.....تتوزع على بنٌة النص مجموعة من المفاهٌم الفرعٌة ) -2

ئنا التخصٌص أكثر شمن بٌن مفاهٌمه المركزٌة. وإن  (.....الذي ٌعد مفهوم ) (.....)بمبحث 
، (...... وللمضً قدما البد من تعرٌف مفهوم )(.....فالقولة تتطرق إلى موضوع )

.(. إن المتأمل الفاحص لهذا التعرٌف ستستوقفه المفارقة ....) ٌر إلىشٌ (.....فمفهوم )
ئلة التالٌة: كالٌا من خالل األسشإ ه، وهو ما ٌمكن أن نعبر عن(.....التالٌة المتمثلة فً )

(.....). 

 
موضعة القولة ضمن اإلطار  (.....ٌتٌح رصد حركٌة ترابطات وتفاعالت مفاهٌم ) -3

ادا بهذا التعرٌف نستطٌع ربط المفاهٌم ش. واستر(.....باعتبارها ) (.....النظري لمجزوءة )
. فمن الجلً أن القولة تتطرق إلى (.....ي هو مفهوم )كزالمتضمنة فً القولة بمفهوم مر

 . فما....؟ وإلى أي حد.....؟(.....موضوع )
 

 

بذلك نكون بصدد االنتقال إلى المطلب الثانً، أي مطلب التحلٌل، وسٌرا على نفس النهج سٌتم إقتراح 

دٌد صٌغة مركزة تراعً العناصر التً ٌنبغً أن ٌتضمنها مطلب التحلٌل. وهذه العناصر هً تح

ن وجد، دون إغفال ، وتحدٌد المفاهٌم والعالقات الموجودة بٌنها، والحجاج إرحهاشروحة القولة وأط

قف مؤٌد بمو لفٌلسوف لٌتم العمل على تدعٌم تصورهالخروج باستنتاج جزئً هو بمثابة تذكٌر بأطروحة ا

هو فصل منهجً ة شالتحلٌل والمناقٌر إلى أن الفصل بٌن شوأود أن أ .ةشلالنتقال إلى مطلب المناق

 .الذي ٌمثل وحدة عضوٌة به ما ٌكون بالجسم المتكامل والمنسجمشأ فقط، أما الموضوع فهو
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 مطلب التحلٌل:
 

فادها متقدم أطروحة مركزٌة  أعاله أن القولة كالٌة السالفة الذكرشارتباطا باألسئلة اإلنجد 
 فً الدولة التً تكمن غاٌتها فًاس الدولة ٌقوم على اتحاد األفراد فً كٌان واحد ٌتمثل أس أن

ة ٌتنازعون فٌما بٌنهم فإنهم قد فاألفراد بحكم أنهم كانوا فً حالة الطبٌعتحقٌق السلم واألمن. 
حصل لدٌهم اقتناع بأنه ال سبٌل إلى استمرارهم إال بتأسٌس تجمع سٌاسً ٌتنازلون فٌه عن 

ما حرٌاتهم، أو عن جزء منها، لتجاوز حالة حرب الكل ضد الكل، وهذا ما ٌقصده الفٌلسوف عند
ٌ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 

األساس  فاتحاد الكثرة ٌمثل . وهو ما تعبر عنه المفاهٌم المتضمنة فً القولةالعنف والدمار
التعاقدي للدولة، ولٌست الدولة حسب تعرٌف الفٌلسوف سوى اتحاد مجموعة من الناس/ أي 

ٌر السالم باعتباره نقٌضا للحرب إلى حالة من الهدوء الًت شاألكثرٌة فً كٌان واحد، بٌنما ٌ
ولعرض أبدانهم مكفوال. ا أمن الناس فً المجتمع والتً ٌصبح بموجبه وتسود فً ٌمكن أن تعم

فً أسلوب التعرٌف حٌث أنه عرف  أساسا ٌتمثل أطروحته استخدم الفٌلسوف أسلوبا حجاجٌا
 فً كٌان واحد. حاد الكثرة الدولة بأنه ات

 
تعاقد الكثرة هو أساس  تتضمن موقفا فلسفٌا ٌفٌد بأنأنها  جعلنا نستخلص للقولة ناتحلٌل إن

هذا الموقف ٌذكرنا بموقف  قٌام الدولة وأن الغاٌة من وجودها تكمن فً تحقٌق السالم واألمن.
تكمن فً تحقٌق الخٌرات المدنٌة  غاٌتهاولة تعاقدي وأن جون لوك ٌعتبر فٌه أن أساس الدمماثل ل
 . وتنمٌتها

 

 

الصٌغ الفهم ببعض تغال على مطلب شٌمكن تدعٌم هذه الصٌغة التً تم وفقا لها اال

 :األخرى التً أقترحها على المتعلمٌن على أمل إغنائها وتطوٌرها
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 صٌغ مساعدة ٌمكن االستعانة بها فً مطلب التحلٌل:

تؤكد على  أطروحةن ، نجد أن القولة تتضمكال المطروحشا واإلارتباط -1
وقد . (.....وٌمكن تفكٌك األطروحة إلى عناصرها والقول بـ ) ....(..) أن

ٌعنً  (.....استخدم الفٌلسوف فً هذه األطروحة مفاهٌم مختلفة؛ فمفهوم )
هذا فً الوقت الذي نجد أن القولة  .(.....على ) (.....ٌدل مفهوم )و  (.....)

وبالعودة إلى أطروحة . (إن وجدتتتضمن األسالٌب الحجاجٌة التالٌة )
. مما ٌتطلب استحضار الموقف المؤٌد (....على أن )الفٌلسوف نجد أنها تؤكد 

 .(.....لـ )

كالٌة ذات الصلة بموضوعنا، ٌقدم صاحب القولة شجوابا عن األسئلة اإل -2
ق األول من األطروحة ٌحٌلنا إلى شفال. (.....أطروحة مركزٌة هذا فحواها )

. وال ٌخفى على المتأمل (.....ق الثانً منها فالمقصود به )ش، أما ال(.....)
ٌقدم  (.....وبتأكٌده على ). (.....للقولة وجود مفهومٌن أساسٌٌن هما )

 .(.....الفٌلسوف موقفا قرٌبا من موقف )

كالٌة المتعلقة شعن أسئلتنا اإل ٌقدم الفٌلسوف أطروحة مركزٌة تجٌب -3
، وكذلك (...... هذه األطروحة التً تتطرق إلى )(.....بالموضوع، وهً )

. (...... وقد وظف الفٌلسوف بنٌة مفاهٌمٌة معاصرة تتمثل فً )(.....)
الموقف  ٌتبادر إلى الذهن (.....) ألطروحة القولة باستحضار المضمون العام

 .(.....ذي ٌؤكد على )ال (....المؤٌد للفٌلسوف )
 

 

 ٌر إلى بعض المالحظات:شة لذلك أشٌمهد االنتهاء من التحلٌل السبٌل لالنتقال إلى المناق

 ٌنبغً الحرص على تمفصل النص وترابطه، -

ة بعد ذكر الموقف المؤٌد إلدراج شٌستحب أن ٌتم االنتقال إلى المناق -

 وقفٌن وٌحاول إبراز محدودٌتهما،كالً ٌسائل المشالموقفٌن ضمن سؤال إ

كالٌة وعدم شة من خالل طرح أسئلة إشٌنبغً أن ٌتم االنتقال إلى المناق -

 طرح كل األسئلة فً بداٌة المقال... إلخ
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 ة:شمطلب المناق
 

وسٌلة للسٌطرة  أنهاأم تحقٌق السالم وتنمٌة الخٌرات المدنٌة  غاٌة الدولة إذن هً فهل
وجود تستخدمها الطبقة األقوى من داخل المجتمع للدفاع عن مصالحها؟ وهل تكمن الغاٌة من 

 أم أنها روح موضوعٌة تتجاوز ذلك؟  األفراد الحالدولة فً تحقٌق مص
الدولة تستمد  أن محدودٌة هذا التصور وٌظهر موقفا مغاٌرا ٌبرزماركس  نلمس عند

روعٌتها من الطبقة البورجوازٌة، فالدولة، حسب ماركس، مجرد أداة تهدف إلى خدمة مصالح شم
جوبهت عبر التارٌخ  ،مثال ،عبٌةشالتمردات والثورات الأن  شالواقع المعاونجد فً .  الرأسمال

، كما أن الدولة تسعى باستمرار إلى خوصصة قطاعات الصحة والتعلٌم طرف الدول بالعنفمن 
ة حتكرالمهٌمنة من داخل المجتمع الم ماعٌة وذلك لصالح القوىوإلى التملص من مسؤولٌتها االجت

بل إن سٌاسات الدول تكون خاضعة فً غالب األحٌان لتأثٌر  فً السلطة ةحكمللثروة والمت
 وبالمقابل إذا كانتأن الدولة ما هً إال أداة بٌد الرأسمال،  ٌبرزماركس  وإذا كان. لوبٌات مختلفة

األساس التعاقدي وعلى ضرورة تحقٌق السالم وتنمٌة  ددت علىشقد فلسفة العقد االجتماعً 
فالدولة  ذ مسارات أخرىٌأخ شقاٌجعل من النهٌجل  فإن، الخٌرات المدنٌة من طرف الدولة

بهذا المعنى ٌكون القول بتحقٌق مصالح األفراد  .غاٌة ذاتهاروح موضوعٌة وهً حسب هٌجل 
تحوٌل للدولة إلى مجرد وسٌلة فً حٌن أن األفراد هم الذٌن ٌستمدون حقٌقتهم منها وٌتجلى ذلك 

لمبادئ العقلٌة والقٌم التً تحقق لإلنسان إنسانٌته أما تحقٌق مصالح األفراد فهً الدولة ل رشن فً
 .حسب هٌجل المجتمع المدنًخاصة بمهمة 

 
 

 المتضمن فً القولة ٌمكن كذلك االستعانة بهذه الصٌغ: الموقف ةشناقمل

 :ةشقمكن االستعانة بها فً مطلب المناصٌغ مساعدة ٌ
 
. والجدٌر بالمالحظة (....هذا التصور، وٌؤكد على أن ) (.....ٌنتقد الفلٌسوف ) -1

، علما أن مجرٌات األحداث (....) ٌتخذ موقفا وسطا بإبرازه لـ (....أن الفٌلسوف )
 .(.....وحقائق الواقع قد أكدت على أن )

إذا كانت األطروحة المتضمنة فً القولة تقدم موقفا ال ٌستهان به، وتدعمه  -2
. ونجد أن (.....فإن هذا الموقف لم ٌسلم من انتقادات تتمثل أساسا فً ) (....التجارب )

 .(.....وٌدعمه مما ٌوضح ) ٌعزز هذا االتجاه (.....موقف )
قرٌبا من الصواب وتتوفر فٌه جل عناصر المعقولٌة.  (.....ٌمكن اعتبار موقف ) -3

وهذا ما ٌدعو إلى تأٌٌده لٌست باعتباره ٌمثل الحقٌقة الوحٌدة بل ألنه األكثر تماسكا وقدرة 
 .(....على )

 

 

تغال علٌه هو مطلب التركٌب، فهو من جهة استخالص لنتائج شإن آخر مطلب ٌتم اال

خصً المدعم الذي شة، وهو من جهة أخرى فرصة إلبداع الموقف الشالتحلٌل والمناق

 .أمام الموضوع آفاقا أخرى للتفكٌر ٌمكن تعزٌزه أٌضا بأسئلة تفتح
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 مطلب التركٌب:
 

مواقف متباٌنة تصل حد  روعٌة الدولة وغاٌاتها أفرزتشم كالٌةشإٌمكن القول إذن إن 
ٌرون إلى أن أساس الدولة تعاقدي وأن ش؛ فإذا كان فالسفة العقد االجتماعً ٌالتناقض والتضارب

األفراد، فإن الغاٌة من وجودها تكمن فً تحقٌق السالم وتنمٌة الخٌرات المدنٌة وخدمة مصالح 
كالٌة لٌبرز لنا أن الدولة فً المجتمعات الصناعٌة شماركس ٌنفتح على الجانب اآلخر من اإل

روعٌتها من الطبقة المالكة لوسائل اإلنتاج وأن غاٌتها تكمن فً الدفاع عن شالمعاصرة تستمد م
تبارها روحا مصالح البورجوازٌة وتكرٌس التفاوتات الطبقٌة، بٌنما ٌعتبر هٌجل أن الدولة باع

. ووفقا لمنظوري الخاص وانطالقا من المواقف الفلسفٌة المتحاورة غاٌة ذاتها موضوعٌة هً
ٌفسر لنا هذا االختالف فً التصورات الذي الدولة وواقعها  أعاله ٌمكننً القول بأن تعقد مفهوم

 وبذلك فإنً أعبر عن منظوري الخاص بالقول أنً أعتبر أن جمٌع هذه. التناقض دٌصل ح
؛ فال ٌمكن تصور قٌام دولة دون وجود أساس تعاقدي تهدف الصوابالتصورات تحمل جانبا من 

ر القٌم الروحٌة والمبادئ ش، سوى أن القٌام بهذه المهمة ونبموجبه إلى تنمٌة الخٌرات المدنٌة
رباح نمٌة األهمها هو تلسٌطرة طبقة تحتكر الثروة وكل فً ظل وجود دولة خاضعة العقلٌة 

 .ومراكمتها ٌجعل من تحقق هذه الغاٌات أمرا متعذرا
   

تتطلب أن الكتابة الفلسفٌة ارة إلى شاإل ٌغ المساعدة على التركٌب مع لصوختاما أقدم هذه ا

والمعرفٌة بوضعٌات اختبارٌة مختلفة وامتالك الحد األدنى من الكفاٌات المنهجٌة التمرس 

 التً ستظل حاجة المتعلم ماسة إلٌه أمد الحٌاة. واالستراتٌجٌة

 التركٌب: مطلب ٌمكن االستعانة بها فًصٌغ مساعدة 

 فإنً نظري بوجهة ٌتعلق فٌما أما).....(.  أن إذن السابقة المعالجات لنا أظهرت -1
  (.....)أعتبر
  .(.....)التالٌة األفكار فً نظري وجهة إٌجاز وٌمكن).....(.  أن إلى إذن نخلص -2
 من ٌعلق مما).....(.  فً ٌتمثل اختالف وجود السابقة المعالجات لنا أبرزت لقد -3

 ).....(. هو آخر إشكالً سؤال لطرح المجال وٌفسح الحكم إبداء إمكانٌة
 

 


