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  اآلداب شعبة – بإصالحھا مصحوبة 2011 دورة البكالوریا مواضیع

  منھجیة تتوصیا

 لتحقیق العزم یحدوك و النجاح في األمل یحفزك علینا تقبل أنت و بك مرحبا العزیز تلمیذنا
  .الفلسفة مادة في القصد ھذا تحقیق على نساعدك بھ ما فإلیك. األفضل

 استفساراتك من نتوقعھ عّما باإلجابة العمل ھذا في األولى الخطوة معك سنقطع
 في الباكالوریا امتحان إلى المترشح من یطلب ماذا : سؤال عن باإلجابة المسار معك ونفتتح

  اآلداب؟ شعبة في الفلسفة مادة

 شكل في كان سواء الفلسفي بالموضوع التعریف السؤال ھذا على اإلجابة تستدعي
 فلسفیة مسألة في التفكیر على قدرتك مدى یتبّین اختبار إنھ. نص أو سؤال أو إقرار

:  فلسفیا إشكاال باعتبارھا المطروحة المسألة تشخیص لتفكیرا ھذا یقتضي و  .مخصوصة
 المفاھیم إلى انتباھا یقتضي التشخیص ھذا و. أكسیولوجي أو ابستیمولوجي أو انتروبولوجي

 نتوصل والتي ، الضمنیة و المعلنة الروابط إلى و الموضوع، منطوق في الواردة األساسیة
  .تفریعات من عنھا ترتبی ما و المسألة تحدید إلى إلیھا بالنظر

 في طرحت التي البكالوریا موضوعات أنجزنا ، المھمة ھذه على نساعدك لكي و
 و  للمفاھیم رصدا تضّمن تحضیریا عمال ،2011 جوان والمراقبة الرئیسیة : الدورتین

 تخّیر قصد إلیھا، تفضي التي للدالالت ومساءلة بینھا، المنطقیة للروابط تحدیدا و لھا، تفكیكا
  . الموضوع لسیاق المالئمة الداللة

 ، ما موضوع لمعالجة ، الممكنة العناصر تحدید إلى الجھد ھذا بفضل انتھینا لقد
  .المنطوق ھذا في المتضمنة المعاني من أو القول منطوق من انطالقا

 ،"التفكیك: يالتحضیر العمل " سّمیناھا خانة في وضعناھا التفكیك و الرصد عملیات
 تعّمدنا و. ننقده و نحللھ و نفھمھ لكي الموضوع إزاء نسلكھ أن یمكن الذي السلوك بھ نعني و

 عدة على ینفتح إنما و واحدة؛ إمكانیة ضمن یسجن ال الفلسفي الموضوع تناول ألّن اإلمكان
   .أخرى جھة من  الفلسفیة المتانة و جھة من التماسك فیھا یتوفر أن شریطة إمكانیات،

 إلى تنبیھك رأینا". منھجیة تنبیھات "فیھا وضعناھا أخرى احدةو الخانة ھذه توازي
 التحضیري العمل خطوات من خطوة كل في التوصیات بعض إلى دعوتك أو المزالق بعض

 في الخانات ھذه إلى فانظر . ضرورتھا و الخطوات ھذه لطبیعة ، موّضح و لك مرشد ھي ،

  ةــفـسـلـالف
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 في سواء العمل مراحل تستوجبھا التي ةالذھنی) النقالت (من تثبت و تكاملھا وفي توازیھا
 تمثلت  فقد ھذا عملنا في الموالیة الخطوة اما.االستنتاجات أو المفھومي التحلیل في أو األسئلة

  .المقترح للموضوع مضامین و ممكنة عناصر فیھ ، تخطیط في

 و فعال، إصالحا لیس إلیك نقّدمھ ما ألن.. " موضوع إصالح  "عبارة عمدا تفادینا قد و
 منطقیتھ لھ عمل مسار فقط ھو المطروح؛ للموضوع الوحید المالئم ھو مثالیا نموذجا لیس

 عّینة إلیك نقّدمھ إنما و ، االمتحان یوم وتتذكره تحفظھ لكي ال بھ، نفیدك وجاھتھ و الداخلیة
 تكون أن نرید ، إلیك نقدم بما نحن و . بھ تستأنس ، المقال إنجاز علیھ یكون أن یمكن عّما

 مواضیع علیك تطرح عندما وإشكالي متدّرج و منظم بشكل بنفسك التفكیر على قادرا
  .البكالوریا

. لالمتحان تستعّد كي لك مساعد ھو المواضیع من العّینات لھذه تناولك أن نعتبر لھذا
 ھو إذ الكتابة، على التدّرب في  تصرفھ أن علیك الذي الجھد البتة یعوض ال مساعد لكنھ و

  .االمتحان مواضیع تناول في النجاح على قادرا بجعلك الكفیل

 لھذه الجّید االستثمار على تساعدك عمل طریقة علیك نقترح المنطلق ھذا من نحن و
  :التالیة الخطوات على تشتمل و العّینات

 في سّجلھ و العّینات ھذه في المدرجة المواضیع قائمة من موضوعا اختر 
 .ورقة

 عالقة لھا أن تتصور التي و القسم في تھاأنجز التي الدروس إلى عد 
 .اخترتھ الذي بالموضوع

 علیك اقترحنا التي العّینات في موجود ھو ما شاكلة على تحضیریا عمال  أنجز 
 .المذكور الموضوع شأن في لك قدمنا الذي الخاص العمل على تّطلع أن دون

 حاول و لیك،إ قدمناه ما بّین و بمفردك إلیھ توّصلت ما بین ذلك بعد قارن 
 التي المنزلقات في النظر و ، وجدت إن التباین أو التفاوت أسباب إلى التعرف

 .فیھا وقعت تكون قد
 ممتعة ممارستھ لكن و  متعب إّنھ: التفكیر من تخف ال. 
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  .اإلصالح و المواضیع – اآلداب – 2011 بكالوریا                    

  لرئیسیةا الدورة

   رأیك؟ ما. للعبید تبقى التي الوحیدة المزیة ھو األعمى الخضوع قیل: األّول الموضوع

  منھجیة تنبیھات  التفكیك / التحضیري العمل
  .).السؤال صیغة مساءلة (  :الصیغي البعد
 أو للعبودیة – تعریفا – داللة تحّدد صریحة قولة شكل في السؤال ورد -

 .األعمى الخضوع
 تحلیل بعد بتم أن یجب ما ھو و رأیھ یبدي بأن التلمیذ الالسؤ یسأل -

 .نقاشھا و القولة تحلیل: القولة
 .السؤال بھ یتعّلق بما االھتمام قبل یتم أن یجب السؤال بصیغة االھتمام -
 ما ھو) العبودیة أي (األعمى الخضوع أن : على السؤال منطوق یؤّكد -

 : ھذا اآلخرین عن قویا تمییزا العبید  یمیز
 الســــــــــــؤال في ) المثبتة  ( المؤّكدة األطروحة ھذه  تحلیل یجب 

 من عنھا یترتب ما و مظاھرھا و العبودیة داللة على الوقوف و
 . تبعات

 ببیان حدودھا و مكاسبھا بتحدید األطروحة ھذه مناقشة یجب 
 .شروط من یفترضھ ما و العبودیة من التحرر مظاھر

 یتّم بحیث األطروحة في عنھ المعّبر للموقف ساخرال الطابع إلى االنتباه -
 .عبد أّنھ على الخاضع اإلنسان وصف إلى انتھائھا جھة من نقدھا

   ).السؤال مفاھیم مساءلة( المنھجي البعد
 بھا یوصف التي و السؤال ھذا في األساسیة العبارة ھي: األعمى الخضوع -

 االمتثال ھي العبودیة إذ. الغیر إلى لإلرادة التام التسلیم على تدّل و. العبید
  .ما لسلطة الالمشروط

 – الوحیـــــدة الفضیلة – الوحیدة بالمزیة " األعمى الخضوع " السؤال یصف -
 اإلرادة تسلیم و الخضوع عند فضیلة أو مزیة أیة توجد ال أنھ نعرف كنا إذا و

 إذن فھي " . الوحیدة المزیة " عبارة علیھ الذي التھكم مقدار نفھم الغیر، إلى
  .العادي بالمعنى مزیة لیست و سلبیة داللة ذات

 إلى تحیل ال بحیث عامة" العبید " كلمة و " األعمى الخضوع "عبارة وردت -
 عبودیة: عام بوجھ العبودیة مظاھر كل تعني فھي. ذاتھ بحّد وضع أو بعینھ زمن

 شكل في اقتصادیة /اجتماعیة عبودیة أو سیاسي اغتراب شكل في سیاسیة
  ...دیني أو جنسي أو أخالقي إكراه شكل في أو العمل في اغتراب

 فقدان أشكال من شكال بوصفھا السیاق حسب تبعاتھا و العبودیة داللة تحّدد -
  .الحریة

 استدعاء یتم بحیث . فلسفیة  إشكالیة و مرجعیة سیاقات في الدالالت تنزیل یتّم -
 حسب مثال سبینوزا أو ھیجل أو وروّس أو فروید أو ماركس : المرجعیات ھذه

  .السیاق
 على للوقوف بمساءلتھا المفاھیم على االشتغال في أخرى  خطوة التقّدم -

 على كذا و بینھا العالقات نتائج و تبعاتھا على للوقوف أو الضمنیة مفترضاتھا
  .تطرحھا التي الفلسفیة المشكالت راھنیة مدى

  
  

 على تساعد السؤال صیغة تحدید -
 أو المعلنة أطروحاتھ ضبط

 .المضمرة
 ضبط من السؤال صیغة تحدید -

 .النقاش و التحلیل: المقال مراحل
 المساءلــــــــــة صیغ بین التمییز -
 واحد كل طرافة على الوقوف و

 الوقوف على یساعد ما ھو منھا
 .طرافتھ و سؤال كل خصوصیة

 بین الخلط تفادي أجل من -
 يتفاد یجب یشبھھ آخر و موضوع

 .الموضوع لنّص المتسّرعة القراءة
 بتنسیب تتم أن یمكن المناقشة -

 ) تقویضھا ( نقضھا أو األطروحة
  .بأخرى

  
  .سیاقیا المفاھیم تحدید یتّم -
  
 
 إلى اللغویة الداللة من االنتقال -

 إلى لننتھي االصطالحیة الداللة
 السیاقیة الداللة على الوقوف
  .للمفھوم

 إلى )مةالكل ( المعنى ترجمة -
 بعده على الوقوف ھو المفھوم

 اإلحراج أو التوتر على و اإلشكالي
  .فیھا الفلسفي

  
  
 تتصادى الّسؤال سیاق في المفاھیم -
 إشكالیة حقوال و توترات تنتج و

  .بالتدّرج تكتشف
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  منھجیة تنبیھات  التفكیك / التحضیري العمل
  ). فروعھا و المركزیة اإلشكالیة بناء( اإلشكالي البعد

  :العبودیة داللة عن بالتساؤل: اإلشكالیة صیاغة تتم
 وعن منھا التحّرر كیفیة عن و مرتكزاتھا، و مظاھرھا – األعمى الخضوع-

  .-العملیة و النظریة تبعاتھا و التحّرر ھذا شروط
: مفاھیم عن تساؤال المحوریة اإلشكالیة عن المتفّرعة األسئلة تتضمن    

 كما بالعبودیة التاریخي و الجماعي و الفردي الوعي عن و التحّرر و العبودیة
 ھذه في األصلي التساؤل مدار بوصفھا اإلنسانیة إنسانیة عن التساؤل تقتضي
  .السؤال / القولة

 یتم سوف ممنھجا فلسفیا تمّشیا تعكس بحیث متدّرجة بطریقة األسئلة تبنى و   
  .المقال ثم التخطیط مستوى على إنجازه

 إلیھ انتھى عّما اإلشكالي البعد یعّبر -
: المستویین على التحضیري العمل

  .المضموني و الشكلي
  
 بلورة من األشكلة لحظة تمّكن -

 بالنظر فروعھا و المحوریة اإلشكالیة
  .المقال في طرقھا مراحل إلى

  
 من األطروحات على الوقوف یمّكن -

 نمط اختیار من و المشكل بلورة
 في ھااتباع یتوّجب التي المحاّجة
  .نقاشا و تحلیال: العمل مراحل

  
 في ( الفلسفي المشكل طرح -

 یتم أن یمكن) السؤال الموضوع
 أو ، طرحھ مبررات إلى بالنظر
  .فیھ القائمة العالقات إلى بالنظر

  
 استفھامیة بطریقة یتم المشكل صیاغة-

 عن حقیقي، توتر و إحراج عن یتم بما
   .تعاقبیة أو إّمیة صیغة طریق

  
  تحلیلي : بعدین اإلشكالیة ضّمنتت  -
  .تقویمي و
  

  
  التخطیط / التحضیري العمل

I - المقدمة:   
  : التمھید – أ  
 بغیاب المّتسم اإلنساني الواقع إلى باإلشارة اإلشكال طرح دواعي من اإلنطالق: أولى إمكانیة -

  . المیادین مختلف في العبودیة وسیادة الحریة
 المستوى على ھام تطّور بین الیوم واقعنا تسم التي المفارقة من قاالنطال : ثانیة إمكانیة -

  ... المجاالت عدید في استالب من اإلنسان یعرفھ وما والتشریعي الحقوقي
  :بالتساؤل وذلك اإلشكال طرح ـ ب
   ؟ منھا التحّرر باإلمكان أم محتوم قدر ھي وھل ؟ العبودیة تقوم عالم : أولى إمكانیة -
  :انیةالث إمكانیة -

 وإلى األعمى الخضوع إلى المرء یدفع الذي فما بالحریة یقترن اإلنساني الوجود كان إذا        
   ؟ منھا بالتحّرر كفیل بالعبودیة الوعي وحده ھل ؟ بالعبودیة القبول
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II - الجوھر:  

    : التحلیل - 1
   : عند الوقوف خالل من القول مضمون في بالنظر التحلیل في ینطلق أن للمترّشح یمكن -
 االستقاللیة وغیاب واالرادة الحّریة بغیاب تّتسم منزلة ھي بما العبودیة مفھوم تحدید  -  أ

  .والمسؤولیة
 ھو وبما ما، لسلطة والالمشروط اآللي االمتثال أّنھ على األعمى الخضوع داللة تحدید -ب

 .الواجب/للقانون إرادیا امتثاال بوصفھا الطاعة یقابل سلبي سلوك
 اإلرغام على قائمة... بمأمور وآمر بسّید عبد عالقة ھي بما سیاقیا، السلطة مفھوم تحدید 

  .دینیة جنسیة، أخالقیة، اقتصادیة، سیاسیة،: مجاالت إلى تّتسع واإلكراه،
" مزّیة "عبارتي، بین ابلقالت ببیان ،"وحیدة مزّیة "لعبارة التھّكمي البعد إلى التفّطن. ج
  . الحّرة المواطنة ومنزلة العمیاء یةالعبود منزلة وبین" أعمى خضوع"و
  : األعمى الخضوع مبّررات. د
  والعقاب األذى من الخوف -
  البقاء حفظ في الطمع -
  الجبن/الجھل -

  یستتبعھ الوضع ھذا أّن إلى المترّشح ینتھي: القول تبعات. ھـ
  .الخاضعة الذوات لدى واالستقاللیة اإلنسانیة غیاب -
 .السیاسي الشأن في شركاء وایكون أن من المحكومین حرمان -
 .العبید وضع إلى الذوات وضع من البشر تحّول -
 .والمطلقة الفردیة الحاكم إرادة تحّددھا عالقة إلى والمحكوم الحاكم بین العالقة تحّول -
 أن للمترّشح یمكن اجتماعي- اقتصادي سیاق في القول تناول صورة في: أولى مالحظة*

 .العمل لصاحب وارتھانھ ترابھواغ العامل استغالل إلى یتعّرض
 ذلك عن زاد وإن السجّالت أحد في القول تنزیل یختار أن للمترّشح یمكن: ثانیة مالحظة*

  .الموالي المجال إلى یرتقي
 روسو، سبینوزا، فروند، ولیانج أفالطون، لوك، جون ( الفلسفیة المرجعیات استخدام یمكن -

  ....)ریكور ماركس، ھیجل،
   النقاش.2
  :اسبالمك -
 من التحّرر إلى ودعوة الوضع لھذا نقدا یفید ما القول لھذا الساخر الطابع في أّن بیان -

 .أشكالھا بمختلف العبودیة
 .منھا التحّرر نحو خطوة یعّد العبودیة بحقیقة الوعي -
 .للتجاوز قابلة تاریخیة وضعیة ھي ما بقدر قدرا لیست العبودیة أّن إلى االنتباه -
  الحدود -
 بین التمییز أّن واعتبار. للعبودیة تكریسا باعتباره الخضوع، أشكال من كلش كل رفض-

  .مفتعل تمییز ،"المتبّصر" والخضوع األعمى الخضوع
  .المقاومة على بالقدرة مقترنا یكن لم ما منھا، للتحّرر یكفي ال العبودیة، بحقیقة الوعي-
 خضوعا الخاضع اإلنسان یصبتخل الكفیلة الموضوعیة الشروط توّفر ضرورة على التأكید-

  .عبودیتھ من أعمى
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  .الموضوعیة العوامل عن والتغافل وغیره بالجھل تّتصل ذاتیة عوامل في العبودیة اختزال-
  . عبودیتھ عن اإلنسان بمسؤولیة كاإلقرار: للقول الضمنیة المسّلمات تحدید إلى االنتھاء -   
  . الموضوع راھنیة إبراز-   

 lll - الخاتمة:  
  .الموضوع جوھر في مقاربات من تناولھ تّم ما وفق المطروحة المسألة من موقف بناء     

 
  
  
  
  
  
  
  

  .اإلصالح و المواضیع – اآلداب – 2011 بكالوریا

  الرئیسیة الدورة
  .آن في للھیمنة سبیل و اإلنساني للتواصل أفق الرمزیة األنظمة  :الثاني الموضوع

  .أبعادھا و فیھ المفارقة أسس ّینامب ناقشھ و اإلقرار ھذا حلل      
  منھجیة تنبیھات  التفكیك / التحضیري العمل

   ).السؤال صیغة مساءلة(: الصیغي البعد
ف  إقرار شكل في ورد الموضوع أن یالحظ ما - و  و. لموق رار  ھ التالزم  إق  ب

  .الھیمنة فعل و التواصل فعل: الرمزیة األنظمة عن المترتبة اآلثار بین
ة  أجل من نقاشھ و الموقف تحلیل التلمیذ من وعالموض یطلب - ددة  غای  و مح

   .أبعادھا عن و المفارقة ھذه عن الكشف : ھي
  الرمزیـــــــة األنظمة بتوسط التواصل فعل تحدید: أّول مطلب ھنا لنا      

  .تحلیلھ و
  .تحلیلھا و الرمزیة األنظمة بتوسط الھیمنة فعل تحدید: ثان مطلب لنا      
ث  مطلب لنا       وف : ثال ى  الوق ارقي  الطابع  عل ذه  الف ة  لھ ین  العالق ي  ب  طرف

  .العالقة
وف إن - ى الوق ذه عل ب ھ ثالث المطال ل ال ن یجع ل م تّم التحلی ن ی الل م  خ

الث لحظات  ى: ث ان األول دار بی ة  مق ي الھیمن ھا الت ذه تمارس ة ھ ي األنظم  الت
ارق  الطابع على للوقوف: الثالثة و العقول على ذه  يالف ة  لھ ي  األنظم ع  الت  تجم
  .نقیضین بین یبدو ما على

  .مناقشتھ یتطلب ھھنا المثبت الموقف تحلیل من االنتھاء أن كما -
  .حجاجیة لحظات أربع من تخطیط لنا یكون ھكذا-
  
  

  ).الموضوع مفاھیم مساءلة( المفھومي البعد
وم  ھي: الرمزیة األنظمة - ي  األساسي  المفھ ذه  ف ة  ھ ذا  ). األطروحة  (القول  ل

ي  الوسائط  مجموع فھي: بتحدیدھا البدء یمكن نح  الت درة  تم ـز،  ق  الترمیـــــــــ
ین و ع التمع ذات م ع و  ال ر م ع و اآلخ الم م ة، ( الع صورة اللغ دس ، ال  المق

ساعدنا - یغة ت سؤال ص ي ال ذا ف  ھ
وع ى الموض بط عل ھ ض  أطروحات

  .العمل مراحل وضبط
ع  - یغة تجم ة ص ة القول ین المثبت  ب

ضین ق: نقی لالتو تحقی وار (اص  ، الح
ل ابي التفاع ة و) اإلیج ة ممارس   الھیمن

صاء، رة واإلق سلبیة النظ ر ال  لآلخ
ھ ن وتحویل ة م ل غای ى للتواص  إل

  ).وسیلة
  
ز - ین التمیی یغ ب ساءلة ص ساعد الم  ی

ى وف عل ى الوق ة عل وع طراف  الموض
  .خصوصیتھ وإدراك

ا  المناقشة تتطلب - سیب  إم وف  تن  الموق
  .بآخر استبدالھ و نقضھ أو المثبت

ي - ة ف ذا حال وع ھ ن الموض  یمك
صار ى االنت د إل وقفین أح د الم  بع

  .معا تجاوزھما یمكن و. معا تحلیلھما
   .السیاق حسب المفاھیم تحدد - 
دد  -  اھیم  تح ا : المف طالحیا  و لغوی  اص

  .وفلسفیا
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  .).وغیرھا
  .الرمزیة األنظمة لھذه التواصلیة الوظیفة إدراك على التحدید ھذا یساعد -
 قبل من الممارسة و التحكم استراتیجیا و ھیمنةال معنى تحدید على یساعد و -

ة ة األنظم ى الرمزی ستویین عل سي: الم سدي و النف ذا و   الج ـردي ك  و الفـــ
  .الجماعي

ارقي  الطابع على الوقوف یمكن " آن في: " لفظ تحدید - ألدوار  الف  تضطلع  ل
ا ة بھ ة األنظم اھر : الرمزی ل مظ تالزم التواص ع ت وة م أثیر ق ع الت  ابم الواس

  .تأثیر قوة / سلطة تمثل یجعلھا
ین  ، اإلخفاء و الكشف بین التالزم       یم  و الفضح  ب ـن . التعت ـل  بیـ  التواصــ

  .التفاصل و
 ھابرماس،  كاسیرر، : ( المرجعیات ضبط إلى سیاقیا المفاھیم تحدید یفضي -

ضمنیة  المسلمات عن الكشف إلى و..). ماركوز ھوركایمر، الیاد، ف  ال  للموق
  .منھا العلمیة و النظریة الفلسفیة االستتباعات ضبط ذاك و
ن   - ط یمك ذا رب وع ھ الواقع  الموض ر ب یش المعاص شود و المع وف المن  للوق

  .راھنیتھ مدى على
  

ة  - اني  ترجم ى المع اھیم  إل و  مف ا ھ  م
  .اإلشكالي بعدھا إنتاج ییّسر

ب ال - صل یج اني ف ن المع ضھا ع  بع
. معا تحدد رمزیة أنظمة عبارة: البعض

.  الھیمنةوب  التواصلب عالقة في تحدد و
ي  الھیمنة-  تتصادى  الموضوع  سیاق  ف
تج و وترات تن ول و ت كالیة حق تم إش  ی

  .بالتدّرج عنھا الكشف
  
 الروابط على و المفاھیم على الوقوف -

م  على یساعد بینھا ى  و اإلشكالیة  فھ  عل
ار ساعدة  اتالمرجعی  اختی ى  الم  عل
  .بلورتھا و  تناولھا

  
  

  
  

  منھجیة تنبیھات  التفكیك / التحضیري العمل
   ).فروعھا و المركزیة اإلشكالیة بناء( اإلشكالي البعد

 و دورھا عن و الرمزیة األنظمة منزلة عن بالتساؤل اإلشكالیة صیاغة تتم  -
 وما الھیمنة رسةمما و التواصل تحقیق: دورھا في الفارقي البعد ھذا بطرح

  .الموقف ھذا و الوضع ھذا تجاه حیرة و إعضال من یطرحھ
  : یتم ذلك یلي -

 أسئلة إلى الصیغي البعد في إلیھا االنتھاء تم التي األربعة اللحظات تحویل
  .مع النقاش و التحلیل تشتمل

 – المراحل فروعھا تعكس و المقالة في المسألة نواة اإلشكالیة تعكس -
 من یمكن بما . مرحلیة و متدّرجة بطریقة المشكل على الحجاجیة – اللحظات

 المساءلة من نمطا یعكس بما و القول استئناف و التقییم و المراجعة و التحلیل
 مقاربة ضمن المفاھیم على اشتغال إلى و فلسفیة مرجعیات إلى المستندة

  . فردیة فلسفیة
  

 انتھى لما استیفاء االشكلة لحظة تمثل -
 شكل قراءة : مستوى في لعملا إلیھ

  .مضمونھ و الموضوع
  
  .فروعھا و اإلشكالیة بلورة یتم ھنا -
  
: الموضوع أطروحات تحدید یساعد -

 مسار تحدید على  الضمنیة أو المعلنة
  .المقالة في الحجاج

 تساؤلیة بطریقة المشكل صیاغة تتم -
 توتر و حقیقي إحراج عن یعّبر بما

  .تعاقبیة أو إمیة بطریقة ذلك یتم و. فعلي
 یترجم بما فروعھا و اإلشكالیة تصاغ -

  وبما المضموني و الشكلي : البعدین عن
 الذي والحجاجي المنھجي التمشي یعكس
  .المقالة في ثم التخطیط في ینتھج سوف

 
  :التخطیط / التحضیري العمل

I – المقّدمة:  
  : التمھید. أ -
 تعدد في والمتمثلة وشعوبا أفرادا البشر بین العالقة واقع تحكم التي المفارقة إلي اإلشارة: أولى إمكانیة -

  .والفرقة النزاع مظاھر وتنامي التواصل وتعطل ناحیة من االتصال ووسائل أشكال
 ذلك مع یتزامن لكن مشتركة، قیم على یجمعھم كوني تقارب تحقیق إلى الیوم البشر ینزع: ثانیة إمكانیة -
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 في الّتطّور یتزاید وذاك ھذا وبین وخیاراتھم، البشر رغبات في التأثیر إلى یدعو المصالح على تسابق
  .المتضاّدة القوى ھذه تتجاذبھ لكي الّتواصل تقنیات

  : اإلشكالیة طرح : ب 
 ھذا یعود وھل ؟ آن في للھیمنة وسببا للتواصل إمكانا منھا یجعل الذي وما ؟ الرمزیة لألنظمة منزلة أیة     

 من َمَحرٍَّر لإلنساني للتواصل أفق بناء في نأمل أن لنا یحق ھل ؟ توظیفھا آلیات إلي أم ابنیتھ إلي التالزم
  الھیمنة؟

   : التحلیل
 : بـ وذلك الرمزیة األنظمة في والھیمنة الّتواصل ِفْعَلْي بتالزم القائلة األطروحة تحلیل

   : أولى لحظة
 المباشر / الطبیعي من اإلنسان تحرر الوسائط من جملة ھي بما الرمزیة األنظمة قیمة بیان* 

 واآلخر الذات مع للتواصل وتحقیق والتمعین الترمیز على قدرة ھي بما اإلنسانیة المنزلة وتجسم
  ...) المقدس/الصورة/اللغة(والعالم

 ومأمول انتظار  ھو بما وأیضا ومشاركة، وتوافق تفاھم ھو بما اإلنساني التواصل داللة تحدید* 
   . كونیة قیم قاعدة على تحقیقھ إلى اإلنسان یسعى ) طموح مطلب،(

  سیاقیا التواصل الرمز، : معاني دالالت  المترّشح یحّدد:مالحظة
   : ثانیة لحظة

 األنظمة في ومظاھرھا الھیمنة ومنطق اإلنساني الّتواصل منطق بین المفارقة أوجھ عند الوقوف
   :ببیان وذلك الرمزیة

 مستوى (مختلفة مستویات في الھیمنة فعل یمارس فإّنھ التواصل ظیفةو یحقق ما بقدر الرمز أن* 
  ) .وباآلخر بالعالم عالقتھا بذاتھا، الذات عالقة

 وذلك والتطویع واإلخضاع والسیطرة، والتأثیر التحكم استراتیجیا : أنھا على الھیمنة معنى تحدید* 
  .اجتماعي أخالقي، سیاسي، ، صادياقت : صعید من وأكثر . الجسدي – النفسي : جھة من أكثر على

  

 
   : ثالثة لحظة 

  : بـ وذلك الرمزیة األنظمة في والھیمنة التواصل بین التالزم أسس عن الكشف        
 ممكنات من الرمز أنظمة تنتجھ ما مع یتالزمان وسلطة إكراه من الرمزیة األنظمة بنیة في یقوم ما بیان* 

  )المقدس و ةاللغ ، الصورة (اإلنساني التواصل
 وارتباطھا واالنتشار للتأثیر واسعة قوى على توفرھا جھة من للتوظیف الرمزیة األنظمة قابلیة عن الكشف* 

   .ومؤسسات سلطة بأجھزة
 بعض عن الكشف خالل من الھیمنة وأفعال التواصل أفق إنسانیة بین الّتالزم تدقیق إلى المترّشح ینتھي: مالحظة

   : الرمزیة ألنظمةا في القائمة المفارقات
   .واالستعباد التحرر / والحجب الكشف / والتعتیم الفھم

 ھابرماس، إلیاد، كاسیرر، دیبراي، ریجیس(: الفلسفیة لمرجعیاتا توظیف حسن إلى المترشح یدعى -
 ...).ھوركایمر



9 
 

   :   النقاش
  :المكاسب -

  ضمانا مزالّر اعتبار بداھة تجاوز : الرمز لوظیفة األحادي الفھم من التحرر* 
   .اإلنساني للتواصل

 التواصل و الھیمنة فعلْي بین االرتباط فك ضرورة إلي والتفطن الرمزیة األنظمة في الھیمنة مخاطر إلي التنبیھ* 
  .    اإلنساني

  :الحدود -     
  .آخر إلى رمزي نظام من والھیمنة التواصل بین التالزم أشكال تفاوت        *  
 اختالف بحسب الھیمنة وأفعال التواصل أشكال فیھ تتناوب صراع صیغة في تمت والھیمنة التواصل بین زمالتال عالقة        * 
   .الواقع إلي أو الذات إلي أو الرمز بنیة إلي بالنظر التالزم ُیفھم: التاریخیة الشروط

 یتمثل إنساني واقع تأسیس إلي السبیل وأن. الرمز خالل ومن بالرمز یتم الّتواصل فسحة وتوسیع الھیمنة مقاومة إن        * 
   .التواصل بایتیقا ومواجھتھا األداتیة البراغماتیة، النزعة مقاومة في

 المعاصرة الحیاة في أثر من الّرقمیة الثورة إلیھ أفضت ما ببیان للموضوع الّضمنیة المسّلمات عن الكشف -
  . اإلنسان حیاة في مفارقات من أحدثتھ وما

 البشر بین القائمة للعالقات مراجعات من الّراھن الوضع یقتضیھ ما ببیان الموضوع ھانر إلى االنتباه -
  .والّنفعیة لألداتیة مقاومًة والقیمة، للمعنى استعادة من ذلك یستدعیھ وما

lll - الخاتمة:  
  .الموضوع جوھر في مقاربات من تناولھ تّم ما وفق المطروحة المسألة من موقف بناء     

  

 

  .اإلصالح و المواضیع – اآلداب – 2011 یابكالور
  الرئیسیة الدورة

  .یاسبرس كارل : لـ الفلسفة إلى مدخل : كتاب من: نص تحلیل: الثالث الموضوع
    

  منھجیة تنبیھات  التفكیك / التحضیري العمل
  

  : سیاقیا تحدیدھا و المفاھیم شبكة استخراج
م  ، التاریخ ، اإلنسانیة وحدة : األساسیة المفاھیم من مجموعة النص یتضمن -  العل
دھا  و المفاھیم ھذه على االشتغال یتم العدالة، الحریة، الدین، ، یاقھا  ضمن  تحدی  س

  .النص في المعلنة األطروحة على الحجاج لحظات من و النص من
وم  - دة  "مفھ سانیة  وح دد " اإلن دفا  بوصفھ  یتح ة  ھ اریخ  لحرك ب  حسب  الت  إذ. الكات

من اریخ  ض ھ  و الت دة   إذ تفاعالت سانیة  وح ي  اإلن دف  ھ ة  (ھ ي  و )غای رط  ھ   ش
از ذه إلنج ام ھ ضیات أو المھ یة المقت اء األساس سانیة اللتق م اإلن ا رغ  اختالفھ

  .حروبھا و وصراعھا
 : المحاجة  و األشكلة  لحظات  خالل  من النص في یتبلور اإلنسانیة وحدة مفھوم -

سان  أھداف تحقیق على العلم قدرة: األولى اإلمكانیة تجاوز ة اإلمكان تجاوز  . اإلن  ی
  .المھّمة ھذه إنجاز على الدیني التوافق قدرة: الثانیة

  .النص حركیة خالل من بالتدریج یتبلور المفھوم ھذا -
 فحسب الكاتب یعرفھ حیث تحدیده نستطیع ال. 

 حتى مرارا الّنص قراءة تتم -
  .لھ إجمالي فھم یحصل

اھیم - ي المف اط ھ وة نق  ق
ز ي وتركی نص ف ي و. ال  ھ

ر ن تعّب وترات ع كالیة ت  و إش
ول  عن  تترجم شكالت  حل  . لم

تم و دھا ی دھا و رص ا تحدی  بم
  .النص أطروحة یخدم

د - اھیم توج من المف ز ض  حّی
وي صادى و معن ا تت ا فیم  بینھ
تج وترات لتن كالیة ت ن إش  م

ضروري اه ال ا االنتب  إلیھ
  .ضبطھا و وتعیینھا
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 أطروحتھ من الكاتب رھان على الوقوف سیاق في تحدیده یمكن. 
 ن راؤه  یمك ن إث الل م شف خ ن الك سلمات ع ضمنیة الم ن و ال الل م  خ

 .عنھا المترتبة التبعات
 إشكالیة دینامیة مھمة ھو إذن المفھوم تحدید.  

   ).التخطیط انظر (المفاھیم باقي مع یتم األمر نفس -
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :األطروحات تحدید و الحجاج مسار بلورة و المنطقیة الروابط تحدید
یس - ان ل ن ... باإلمك الن: ، لك ن إع دم ع درة ع ى الق د عل دف تحدی اری ھ . خللت

  .اآلن نفس في ھدف ھو شرط لتحدید واستدراك
سّنى ال - ن ال و ... یت دة تكم ة: ، الوح ى لحظ ة و أول ة لحظ رض ثانی ا یعت  فیھم

  .المنوال ھذا على اإلنسانیة وحدة تحقیق عن الكاتب
ن ال - ر یمك ا الظف د : إّال بھ شروط تحدی لیة ال ة و  التواص سیاسیة و االیتیقی  و ال

  .اإلنسانیة دةوح إلنجاز الحقوقیة
ذه  شرط  ان ... تكون حتى و - دة  ھ ة ... : الوح ي  متابع د  ف شروط  تحدی ائج  و ال  النت

  .اإلنسانیة وحدة تحقیق عن المترتبة
ب  یضع : حجاجیا - ھ  الكات ن : " أطروحت دد  أن یمك دفا  نح و  ھ ھ  ھ شرط  ذات ذي  ال  ال

  لیقدم ینحّل أولى لحظة في یستبعد و" اإلنسانیة وحدة ھو الھدف ھذا و ... ینبغي
    

  التفكیك / التحضیري العمل

 ھو  األساسیة المفاھیم تحدید -
سفي،  و منھجي مقتضى ذا  فل  ل

صل ال ذا ینف د ھ ن التحدی  ع
سفي  الحجاج  مسار  عن  و الفل
سار  رض م سائل ع من الم  ض
  .النص

اھیم  - ات  للمف شابكة  عالق :  مت
ات تتباع عالق بب(  اس  س

 أو تضّمن عالقات أو ) بنتیجة
اقض  عالقات ویض  و تن  أو تق
ات سیب عالق ذا ... تن ب ل  یج

  .االعتبار بعین ذلك أخذ
روابط - ة ال ي  المنطقی  ھ

ات ل حلق صل / الوص ین الف  ب
ف ل مختل ة مراح ي المحاج  ف

  .النص
دھا - تم تحدی ي ی ة ف ع عالق  م

ي  المفاھیمیة الحركیة نص  ف  ال
ع و بط م ات ض  األطروح

  .المستبعدة و ثبتةالم
   تحدیــــــــد بین ترابط ھناك -

  
  

دل ك  ب ضیات  ذل یة : مقت ة  و سیاس لیة  و ایتیقی ة  و تواص ن  حقوقی أنھا  م وفیر  ش  ت
  .المنشود الھدف ھذا لقیام أرضیة

ن - ورة اآلن یمك ة بل الربط : األطروح ین ب دف ب روط و الھ ھ ش ر. (إمكان  انظ
  ).التخطیط

  :روعھاف و  المحوریة اإلشكالیة ضبط
   .تحققھا شروط عن و اإلنسانیة وحدة داللة عن بالتساؤل -
  . سابقا إلیھ المشار الحجاج مسار وفق متدرجة و منظمة أسئلة بلورة یتم ذلك یلي -
  

 وضبط ) المشكالت ( المفاھیم
ات روابط األطروح  وال

ة ذه ألن "المنطقی رة ھ  األخی
ف،  : لحظات  عن تعلن  التعری

تدراك ساؤل، ، االس  الت
  ...االستنتاج

روابط - ة ال ي  المنطقی  ھ
ى  مؤشرات  ة  عل نص  حركی  ال

  .الحجاج وجھة على و
ة - یاغة لحظ كالیة  ص  اإلش

ا ي وفروعھ تیفاء ھ  اس
  .السابقة البحث لمسارات

ب  - بط یج ؤال  ض ضي س  یف
  .  المناقشة إلى
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  :التخطیط / التحضیري العمل 

I - المقدمة:   

   : التمھید – أ  

 وحدة على الرھان كونیة بین القائم التوتر إلى اإلشارة من االنطالق یمكن : أولى إمكانیة*   
 في بلورتھ إلى المؤدیة المسالك رسم إلى التوفق وعدم المطلب جھة من وتاریخیتھ اإلنسانیة
  .الوحدة ھذه إمكان بشروط لالھتمام الملّح الطابع تأكید في یزید ما وھو الواقع مستوى

  

 الّدفاع تنامي في والمتمثلة اإلنساني الواقع تسم التي المفارقة من االنطالق یمكن : ثانیة إمكانیة*   
 باعتبارھا اإلنسانیة وحدة تأكید إلى الطموح أصالةوناحیة، من أبعادھا بجمیع خصوصیاتال عن
  .ھدفا

  :كأن تحّققھا شروط و اإلنسانیة الوحدة معنى عن بالتساؤل اإلشكال طرح ـ ب

   :أولى إمكانیة -

 أم األدیان وتوافقات العلم بمواضعات ضمانھا یمكن وھل ؟ اإلنسانیة وحدة ُتحمل معنى أّي على 
 ما و الحّق؟ قوامھ كوني سیاسي نظام إقامة إلى المفضي التواصل ھو لتحقیقھا األساسي الشرط أّن

  اإلنسانیة؟ وحدة على المراھنة مشروعیة مدى

  :  ثانیة إمكانیة -

 توّفر یكون ھل و     تحّققھا؟ إمكان شروط ھي فما التاریخ حركة ھدف اإلنسانّیة وحدة كانت إذا  
  لتجسیمھا؟ كافیا السیاسیة و الحقوقیة و تیقیةیاإل الشروط

II - الجوھر:   

  :التحلیل )1
 انياإلنس تحقق شرط ھي بما اإلنسانیة وحدة بأّن القائلة النص أطروحة بتحلیل المترشح طالبُی* 

   :التالي التمشي باعتماد ذلك و حقوقیة وسیاسیة إیتیقیة تواصلیة مقتضیات على تقوم واكتمالھ

 بإبراز ذلك و التاریخ حركة ھدف ھي بما اإلنسانیة وحدة داللة بیان : أولى لحظة:  
  .طوباوّیة غایة مجّرد ولیست الشرط مقام تقوم اإلنسانیة وحدة أّن* 

  .التواصل عبر اإلنسان على اإلنسان وانفتاح نسانیةاإل وحدة تحقق بین تالزما یقیم الكاتب أّن* 
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  .الوحدة ھذه تحقیق دون یحول عائقا تمّثل ال التاریخیة االختالفات أّن* 

  .إمكانھا شروط عن البحث یقتضي الوحدة في البحث *

 وحدةال لتحقیق شروط ھي بما الّدیني الّتوافق وعلى العلم على اھنةرمال تھافت بیان: ثانیة لحظة 
   :بـ وذلك نسانیةاإل

  :بالعلم عالقة في – أ

  .فیھ اإلنساني الكلي اختزال مشروعیة وال البشر توحید ىعل العلم قدرة حدود بیان *

  .الكینونة إلى یمتد ال و األذھان بین توافقا یحّقق العلم أن إبراز* 

  :بالدین عالقة في – ب

  .للوحدة التاریخي الطابع مع تتالءم ال تاریخیتھا ال بحكم الدیني مقومات أن إبراز* 

  .السلیم للحّس العقلیة اللغة مواضعات إلى الدیني الوفاق إخضاع قابلیة عدم  *

 ذلك على زاد إن و) ب( من واحدة نقطة و )أ( من واحدة بنقطة یكتفي أن للمترشح یمكن: مالحظة
  .الموالي المجال إلى یرتقي

 بـ وذلك نیةاإلنسا وحدة تحقق مقتضیات بیان : ثالثة لحظة:   
 قیمة على والتأكید الوحدة مطلب ترسیخ في التاریخیة االختالفات أھمیة إبراز:  الثقافي المقتضى* 

  .المتنّوعة الثقافات بین التفاعلیة العالقات

 جوھریین كمقتضیین الحب ومشاعر التواصل فعالیة منزلة على التأكید: االیتیقي المقتضى *
  .الوحدة لتحقیق

 و السلم قوامھ كوني سیاسي فضاء تأسیس ضرورة على التأكید : الحقوقي السیاسي المقتضى *
  .ادةیالس أشكال جمیع فوق اإلنسانیة سیادةال وجعل والعدل والحق الحریة

 من اإلنسانیة رتحّر وحدھا المقتضیات، ھذه بین الزمیةالت العالقة أن بیان إلى المترشح ینتھي 
  .  وحدتھا تحّقق آفاق وترسم الحروب وآفات العنف

 و المستبعدة األطروحة تحلیل من ینطلق كأن مغایرا مسارا یتخّیر أن للمترشح یمكن: مالحظة 
    .تحّققھا شروط تحلیل سیاق في الوحدة داللة تحدید یدمج

 ـ تایلور ـ برماساھ  ـ ریكور - ھیغل  ( الفلسفیة المرجعیات توظیف حسن مع فلسفیة ثقافة توفر 
  ...)ماركس - روسو
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 الدین أو العلم على راھنت التي الالھوتیة و الوضعیة للمنظورات الكاتب تجاوز إلى التفّطن *
  .اإلنسانیة الوحدة مطلب لتحقیق

  .اإلنسان في لإلنساني أو اإلنسانیة الوحدة تحّقق لشروط المرّكب الطابع إلى االنتباه *

  :النقاش

   :بالمكاس – أ

  .اإلنسانیة الوحدة لمطلب التاریخي العمق قیمة تأكید* 

  .التاریخیة االختالفات تجّذر بقدر التاریخ في اإلنسانیة الوحدة مطلب تجّذر تأكید *

  .یتحّقق مشروع أو مھمة بل معطى لیست اإلنسانیة الوحدة* 

   :الحدود – ب

   .اإلنسانیة للوحدة االیتیقیة تضیاتالمق تحقیق دون یحول تھدید من العولمي یمّثلھ ما بیان* 

 بدورھا تحتاج غایة اعتباره یمكن اإلنسانیة الوحدة مطلب تحقیق إمكان شرط الكاتب اعتبره ما* 
  .شروط إلى

 و المادیة الشروط عن بمعزل إیتیقیة و سیاسیة طبیعة ذات لشروط معنى ال أّنھ على التأكید *
  .االقتصادیة

  .المصالح صراع یسوده واقع ظّل في اإلنساني سیادة نبشأ التفاؤل حول التظّنن *

 أو فروقات من والعولمي الكوني بین یقوم ما إلى االنتباهب نصلل الضمنیة المسلمات عن الكشف
 منطق على القائمة الوحدة تجاوز أو اإلنساني تأسیس في االیتیقي و السیاسي بین الترابط ببیان

  .االختالف منطق تأكید و التماثل

 الحل كذلك وھي الشرط ھي بما اإلنسانیة وحدة أن على  التأكید خالل من النص راھنیة بیان* 
  . المصالح وتجاذب العولمة ألزمة

 البشر بین دائمة سلم لمشروع عمیقة أسس عن البحث في المتمّثل الكاتب رھان على الوقوف *
  .معا العیش مةحك شروط تأسیس على مراھنتھ أو الوحدة و الكثرة جدلیة على تقوم

lll - الخاتمة:  
  .الموضوع جوھر في مقاربات من تناولھ تّم ما وفق المطروحة المسألة من موقف بناء     

  


