مادة الفلسفة

منهجية القولة المرفقة بسؤال أو
ذ .خالد ميساوي
مطلب
الفئة المستهدفة :الثانية بكالوريا
القدرات
والمهارات

المؤشرات  :المطلوبة
نظريا
←تمهيد
القولة.

مناسب

لموضوع

(عنصر مضاف :أي غير مذكور في
األطر المرجعية).

• تحديد موضوع القولة.
←إبراز عناصر المفارقة أو
اإلحراج الذي يثيره موضوع
القولة.
•صياغة
األساسية
والمناقشة.

إشكالها وأسئلته
الموجهة للتحليل

نموذج لالستئناس
النموذج "أ" (خاص بمجزوءة المعرفة ،الشعبة العلمية)
لعل من نافلة القول اإلشارة إلى أن من أقدم ما عرﱢف به اإلنسان أنه" :كائن عارف"؛ فمذ وجد اإلنسان
وهو يحاول معرفة العالم من حوله (الطبيعة وظواهرها) ،وال زال .متوسال في سعيه هذا وسائل عدة ،متنوعة
ومختلفة ،إلى أن اهتدى في المرحلة الحديثة إلى ما سمي بالمعرفة العلمية (التجريبية) التي مكنته من تفسير
الظواهر الطبيعية بل والتنبؤ بها ،وجعلت عالقته بالطبيعة مبنية على الرغبة في السيادة والسيطرة عليها بعد أن
كانت قائمة على القداسة والريبة والخوف منها.لكن الرهان والمقصد واحد" :امتالك الحقيقة" .هذا ،ويجد
الضارب بأنظاره في القولة المعروضة على ناظرينا أن مدارها على موضوع ( ..............النظرية والتجربة /مفهوم
الحقيقة) من زاوية ( ...............معايير علمية النظريات العلمية  /الحقيقة والرأي  ،)...وقد أثار هذا الموضوع
نقاشا كبيرا وشكل بؤرة توتر فكري حاد بين العلماء والفالسفة؛ حيث اختلفت مواقفهم تجاهه وبلغت حد
التعارض:بين من يرى أن( ...........................يجب اإلشارة إلى أهم ما في أطروحة القولة)  ،وبين من يرى
بالمقابل أن ( .............................يجب اإلشارة إلى أهم ما في األطروحة النقيض)  .مما يدفعنا إلى طرح سؤال
إشكالي تتفرع عنه الصيغ االستفهامية اآلتية ( ................................:يجب طرح السؤال أوال حول المفهوم ثم
القضية ثانيا) ؟ أ أو أهي أو أهو ( .......................يجب ذكر أهم ما في أطروحة القولة)  ،أم
( ............................ .....يجب ذكر أهم ما في األطروحة النقيض( ، ) )1أم .........................................
(يجب ذكر أهم ما في األطروحة النقيض( )2إن وجدت) ؟ ثم إلى أي حد يمكن اعتبار .....................................
 ( .............................يجب إعادة ذكر أهم ما في أطروحة القولة) ؟

النموذج "ب" (كل المجزوءات باستثناء مجزوءة المعرفة)

المقدمة

الفهم (4ن)

لعل من نافلة القول اإلشارة إلى كون "اإلنسان" يعد موضوع الفلسفة األبرز ،لكن ال األوحد .فمنذاالنعطافة
التي أحدثها "سقراط" في تاريخ الفلسفة بتوجيه بوصلة الفكر الفلسفي صوب اإلنسان ،لم يهتم الفالسفة بموضوع
قدر اهتمامهم باإلنسان :فردا كان أو جماعة ،سلوكاأو معرفة  ....بيد أن الالفت للنظر أنه بقدر ما وحدهم موضوع
اإلنسان بقدر ما تباينت وتعارضت أنظارهم ومواقفهم إزاءه .مرد ذلك إلى اعتياص المطلب من جهة ،وإلى تباين
زاوية النظر التي منها يمتح كل فيلسوف من جهة ثانية .وما موضوع ( .................يجب ذكر المفهوم :مفهوم
الشخص مثال أو الغير  )....الذي عليه مدار القولة المعروضة على ناظرينا  ،من زاوية ( ..............يجب ذكر
قضية القولة  :هوية الشخص مثال أو قيمة الشخص أو معرفة الغير  ،).......بشاذ عن هذه القاعدة ؛ حيث اختلفت
مواقفهم تجاهه وبلغت حد التعارض:بين من يرى أن( ..................................يجب اإلشارة إلى أهم ما في
أطروحة القولة)  ،وبين من يرى بالمقابل أن ( ...........................................يجب اإلشارة إلى أهم ما في
األطروحة النقيض)  .مما يدفعنا إلى طرح سؤال إشكالي تتفرع عنه الصيغ االستفهامية اآلتية
( ..........................................:يجب طرح السؤال أوال حول المفهوم ثم القضية ثانيا) ؟ أ أو أهي أو أهو
( ............................يجب ذكر أهم ما في أطروحة القولة) ،أم ( ...............................يجب ذكر أهم ما في
األطروحة النقيض( ، ) )1أم ( ............................................يجب ذكر أهم ما في األطروحة النقيض( )2إن
وجدت) ؟ ثم إلى أي حد يمكن اعتبار (.........................................يجب إعادة ذكر أهم ما في أطروحة القولة)
؟

النموذج "ج" (عام :كل المجزوءات)
لئن بحث المرء في مياسم الفكر الفلسفي لوجد أن سمته األبرز ،قياسا إلى ما عداه من أنماط التفكير
األخرى،عدم االطمئنان إلى الجواب الواحد المقدم ،ذلك أن الفلسفة مجال االختالف بامتياز ،ولعل هذا ما يفسر
اختالف وتعارض مواقف الفالسفة بخصوص نفس المواضيع .وما موضوع ( ...................يجب تحديد المفهوم:
مفهوم الشخص مثال أو الغير  )......الذي عليه مدار القولة المعروضةعلى ناظرينا ،من زاوية ....................
(يجب تحديدالقضية :هوية الشخص مثال أو قيمة الشخص أو معرفة الغير ،).........وهو بذلك يتأطر ضمن المجال
النظري لمجزوءة( .............يجب تحديد المجزوءة)  ،بشاذ عن هذه القاعدة ؛ حيث اختلفت مواقفهم تجاهه وبلغت
حد التعارض:بين من يرى أن( .............................يجب اإلشارة إلى أهم ما في أطروحة القولة)  ،وبين من يرى
بالمقابل أن ( ........................................يجب اإلشارة إلى أهم ما في األطروحة النقيض)  .مما يدفعنا إلى
طرح سؤال إشكالي تتفرع عنه الصيغ االستفهامية اآلتية ( .......................:يجب طرح السؤال أوال حول
المفهوم ثم القضية ثانيا) ؟ أ أو أهي أو أهو ( ......................يجب ذكر أهم ما في أطروحة القولة) ،أم
( ...........................يجب ذكر أهم ما في األطروحة النقيض( ، ) )1أم ( ..............................يجب ذكر أهم
ما في األطروحة النقيض( )2إن وجدت) ؟ ثم إلى أي حد يمكن اعتبار (.............................يجب إعادة ذكر أهم
ما في أطروحة القولة) ؟

مادة الفلسفة

منهجية القولة المرفقة بسؤال أو
ذ .خالد ميساوي
مطلب
الفئة المستهدفة :الثانية بكالوريا
•تحديد أطروحة القولة وشرحها.
• تحديد مفاهيم القولة وبيان
العالقات التي تربط بينها.

التحليل (5ن)

•تحليل الحجاج المعتمد في
الدفاع عن أطروحة القولة.
← استنتاج مرفق بسؤال
بغرض االنفتاح على المناقشة.
(عنصر مضاف)

العرض
المناقشة (5ن)
الخاتمة

التركيب (3ن)

الجوانب
الشكلية(3ن)

كإجابة عن هذه األسئلة اإلشكالية ،نجد هذه القولة تتضمن أطروحة مضمونها .......................................
 ...........................................؛ أي أن  .............................وبهذا ال يمكن اعتبار..............................
(..........................................................يجب تحديداألطروحةالواردة في القولة ،مع شرحها شرحا مفصال) .
هذا ،ومن شأن المتأمل في هذه القولة أن يجدها قد انبنت على مفاهيم عدة؛ نجد في مقدمتها مفهوم .............
الذي يعني  .............................. .....وكذا مفهوم  .............الذي يعني  ...................................إلى جانب
مفهوم  .............الذي يعني (.................................................يجب تحديد معنى مفاهيم الواردة في القولة).
والبين من مضمون القولةأن بين هذه المفاهيم عالقة  .................ذلك أن .....................................
(................................................يجب تحديد العالقات التي تربط بين المفاهيم انطالقا من مضمون القولة:
عالقة تالزم وتكامل  /تقابل وتضاد  /تضمن  . .....كما يجب تعليل ذلك  ،أي ذكر ما جعلك تقول بهذه العالقة ) .
وفي باب الدفاع عن هذه األطروحة واإلقناع بها فقد تضمنت القولة ،فضال عن ذلك ،بعض الحجج واألساليب
اللغوية ،من قبيل ( ..........................................................يجب استخراج الحجج واألساليب المعتمدة في
القولة (إن وجدت طبعا) ).
لكن،إذا كان ذلك كذلك ،فإلي أي حد يمكن القبولبذلك والتسليم به كحل لهذه المسألة؟

•التساؤل حول أهمية األطروحة
بإبراز قيمتها وحدودها.

غنى عن البيان أن ما من موقف فلسفي إال ويكتسي قيمة ،وما هذا الموقف عن هذا بمعزل ؛ فهو يكتسي قيمة
تاريخية إذ إنه ،كغيره من المواقف الفلسفية ،يعبر عن الحقبة التاريخية التي عاشها صاحبه ،وهذا راجع إلى كون
الفلسفة خالصة عصرها وقد اتخذت شكل أفكار؛ فبتنصيصه على ( ......يجب كتابة أهم ما في األطروحة) يعكس
روح عصره .كما يكتسي هذا الموقف قيمة(*)(.......... .................يجبتحديد هل قيمة الموقف واقعية أم مثالية).
بيد أنه إذا كان ما من موقف فلسفي إال وفيه مناطق ظل ،فإن هذا الموقف على الرغم من قيمته وأهميته المتمثلة
في الجوانب المضيئة المشار إليها آنفا ،ال يشذ هو اآلخر عن ذلك؛ إذ بالتفكير فيه التفكير العميق تجد نفسك
مدفوعا إلى طرح االستفهام اآلتي :هل فعال ( ................................يجب كتابة أهم ما في أطروحة النص)؟
الجواب قطعا بالسلب ،ذلكأن ( ................................................. ...........................يجب كتابة موقف
الفيلسوف المعارض بالتفصيل) وهذا ما عبر عنه الفيلسوف ( ...............يجب ذكر اسم هذا الفيلسوف المعارض)
.لكن ،ثمة من عارض موقفه هو اآلخر ،نقصد الفيلسوف (أوالعالم) ( ..............يجب ذكر اسم الفيلسوف
المعارض لهذا الفيلسوف) الذي يتبنى هو اآلخر نفس الطرح الوارد في القولة؛ إذ يرى أن................................
( .................................................................................يجب كتابةموقفهذا الفيلسوف بالتفصيل ).

التحليل

ختاما وأخذا بما تقدم ،يتبن أن هذا الموضوع ذا طابع إشكالي؛ إذ فتحنا على مواقف متباينة ومتعارضة .وهذا
أمر صحي في الفلسفة فهي فكر قائم على االختالف ،وإن دل هذا على شيء فإنما يدلعلى غنى وثراء الفكر الفلسفي
الباحث عن الحقيقة .أما من وجهة نظري ،فأجدني أميل إلى ما قاله الفيلسوف (.....................يجب ذكر اسم
الفيلسوف الذي تتفق(ين) معه) الذي يرى أن(...........................................يجب ذكر فقط أهم ما فيأطروحة
الفيلسوف الذي تتفق(ين) معه ال موقفه بالتفصيل) ذلك أن........................................................................
 (..........................................................................يجب اإلقناع بذلك؛ أي استحضار أمثلة أو االستشهاد
بأقوال تبرر من خاللها سبب اتفاقك مع هذا الفيلسوف) .

•فتح إمكانات أخرى للتفكير في
اإلشكال الذي تثيره القولة.

•استخالص
والمناقشة.

نتائج

•تقديم رأي شخصي مدعم
(مقنع).

يجب على المتعلم(ة) احترام التماسك المنطقي لإلنشاء (1ن) وسالمة اللغة (1ن) ،فضال عن وضوح الخط (1ن)وكذا احترام عالمات
الترقيم.

(*) إضافة خاصة بقيمة الموقف:
← إذا كانت قيمة واقعية نقول :كما يكتسي هذا الموقفقيمة واقعية؛ فبتأكيده على ما أشرنا إليه آنفا ورفضه ( ........يجب كتابة أهم ما في
األطروحة النقيض) يتبين أنه من الواقع يمتح ومنه مستمد ومأخوذ ،وهو بهذا يتحدث عما هو كائن ال عما ينبغي أن يكون ،إذ بالعودة إلى الواقع نجد ........
(يجب ذكر مثال من الواقع).بيد أنه إذا كان .........
← إذا كانت قيمة مثالية نقول :كما يكتسي هذا الموقفقيمة مثالية؛ فبتأكيده على ما أشرنا إليه آنفا ورفضه ( ........يجب كتابة أهم ما في
األطروحة النقيض) يتبين أنه أبعد ما يكون عن الواقع ،ويتحدث عما ينبغي أن يكون ال ما هو كائن ،وهو بهذا يؤسس لموقف يرفض من خالله ما هو سائد
وكائن ،من قبيل ( .........يجب ذكر من الواقع الذي يرفضه الفيلسوف) .بيد أنه إذا كان .........

