اإلجابة النموذجية ملووو اتحاا البكالوريا دورة :جوا 2016
اخحبار تادة الفلسفة  :الشعبة  :علوم جتريبية ورياويات املدة 3 :سا و33د .
اجتماعً؟
العقابً له غرض أخالقً أم
الموضوع األول :هل ترى أنّ الجزاء
ّ
ّ
المحطات

عناصر اإلجابة

طرح المشكلة

الجزء األول
اول

المدخل :المسؤولٌة هً لحاق االقتضاء بصاحبه من حٌث هو فاعله.
المسار  :تتجلى المسؤولٌة بوجه أخص وأوضح فً العقاب.
وظٌفة العقاب وغاٌته كانت محل خالف بٌن الفالسفة والعلماء.
ضبط المشكلة :هل الجزاء له غاٌات روحٌة أم اجتماعٌة؟
سالمة اللغة.
األطروحة  :التصور الكالسٌكً  :للجزاء العقابً بعد أخالقً (النظرٌة العقلٌة).
ضبط الحجة  - :االرتباط الشدٌد بٌنها و بٌن القانون األخالقً.
ي (الندم).
 العقاب قصاص للعدالة ،وله غرض معنو ّ أساس المسؤولٌة التمٌٌز بٌن الخٌر والشر (العقل والحرٌة).توظٌف األمثلة أو األقوال المأثورة :
لٌبنتز ،مالبرانش ،المعتزلة ،كانط  . . .الخ.
نقد الحجة شكال ومضمونا:
شكال  :هذه النظرٌة تجاهلَت آثار الجرٌمة على المجتمع.
مضمونا  :حرٌة اإلنسان وقدرته على التمٌٌز نسبٌّتان.
 -سالمة اللغة

محاولة حل المشكلة

الجزء الثانً
الجزء الثالث

ً.
نقٌض األطروحة  :الطرح الوضعً :للجزاء العقابً بعد اجتماع ّ
ضبط الحجة -:وظٌفة العقاب اجتماعٌة غرضها الدفاع عن المجتمع وحماٌته (لومبروزو ،فٌري).
 المجرم مدفوع إلى اإلجرام لوجود عوامل اجتماعٌة وطبٌعٌة. العقاب ٌرتبط بأسباب ظاهرة اإلجرام إلسعاف المجرمٌن ومنعهم من ارتكاب الجرائم ومنعالغٌر من تقلٌدهم.
 غرض الجزاء حماٌة المجتمع ووقاٌته من الجرٌمة.األمثلة واألقوال المأثورة .
نقد الحجة:
 شكال :النظرٌة الوضعٌة تجاهلَت مسؤولٌة المجرم. مضمونا  :إهمال دور إرادة المجرم وحرٌته.سالمة اللغة.
التركٌب  :الجزاء له أبعاد أخالقٌة واجتماعٌة.
الحجة:
 المجتمع ٌتكون من األفراد ،وحماٌة المجتمع والدفاع عنه تبدأ من وضع اآللٌات(العقوبات) التًتقً الفرد من الوقوع فً األفعال اإلجرامٌة.
 حماٌة المجتمع مشروطة بتهذٌب سلوك الفرد. العقوبة أداة لحماٌة المجتمع والدفاع عنه ،وردع المجرم.تأسٌس الرأي الشخصً وتبرٌره:
األمثلة أو األقوال المأثورة.
 -سالمة اللغة.

حل المشكلة

برر بما له من بالغ األهمٌة فً تهذٌب سلوك الفرد وهو بعدها األخالقً الروحً ،وما له من
الجزاء ٌ ّبالغ األهمٌة فً الدفاع عن المجتمع وحماٌته مستقبال من تطور الفعل اإلجرامً.
 مدى وضوح الحل. انسجام الحل مع منطوق التحلٌل.المجموع
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الموضوع الثانً :قٌل " :إنّ مبدأ انطباق الفكر مع الواقع ،أوثق السبل إلى المعرفة " .دافع عن صحة هذه
األطروحة.
المحطات

العالمة

مجزأة مجموع

عناصر اإلجابة

طرح المشكلة

الجزء األول

الفكرة الشائعة :شاع لدى الفالسفة ،أن االستنتاج الصوري أوثق السبل إلى المعرفة.
نقٌضها :هناك فكرة تناقضها ،ترى أن االستقراء أحرز تقدما كبٌرا فً العصر الحالً وبالتالً فهو
مقٌاس الصدق .فً المعرفة.
ضبط المشكلة :كٌف ٌمكننا الدفاع عن هذه األطروحة وإثبات صحتها ؟
ضبط المشكلة من حٌث الصٌغة :
سالمة اللغة.
منطق األطروحة :إن مبدأ انطباق الفكر مع الواقع ،هو الذي ٌضمن الوصول إلى المعرفة.
 التجرٌبٌون  :فرانسٌس بٌكون ،جون ستوارت مل.الحجج  - :االستقراء ٌتمٌز بالخصوبة واإلنتاج ،والقابلٌة للتعمٌم.
 خطوات المنهج التجرٌبً الثالث ( المالحظة ،الفرضٌة ،التجربة ) تؤسس للدقةوالموضوعٌة فً دراسة الظواهر الطبٌعٌة.
 المنهج التجرٌبً ٌجنب الباحث المصادرات الخاطئة ،وسوابق األحكام واألقٌسة الفاسدة. ٌهتم بمادة المعرفة ال بصورتها. توظٌف األمثلة و األقوال المأثورة. -سالمة اللغة.

محاولة حل المشكلة

الجزء الثانً

الدفاع عن األطروحة بحجج شخصٌة:
ـ إن االستقراء التجرٌبً قائم على االعتقاد فً مبدأ السببٌة التجرٌبً ،الذي ٌمثل مصادرة تنص
على أن ما ٌقع فً الطبٌعةٌ ،مكن تفكٌكه إلى حوادث جزئٌة مترابطة ،مكنت العلم من التغلغل
فً معرفة العالقات بٌن مختلف الظواهر.
ـ االستقراء م َكن من تكمٌم ظواهر الطبٌعة ،كما أفضى الى إنجازات علمٌة هائلة فً (الفٌزٌاء،
البٌولوجٌا)...
توظٌف األمثلة و األقوال.سالمة اللغة.

الجزء الثالث

نقد منطق الخصوم :
إن االستنتاج قائم على أساس صوري ،تحدده مبادئ وأحكام قبلٌة سابقة وبناء علٌه ،فهو عقٌم،تحصٌل حاصل ،شكلً ،والعالقات بٌن قضاٌاه محدودة قائمة على االستغراق.
إن الفكر فً انطباقه مع نفسه ،ومن خالل اعتماده على مبادئ صورٌة ،ال ٌحقق معارفجدٌدة ودقٌقة ،ال ٌرقى الشك إلى صدقها .وبالتالً ،فهو فً شكله القٌاسً مرتبط بفلسفة
انطولوجٌة ،تحدد مصٌر الفكر واتجاهه ،فٌبقى أداة جدل ال ٌصلح للبحث العلمً.
توظٌف األمثلة واألقوال.سالمة اللغة.ـ قابلٌة الموقف للدفاع عنه واألخذ به :
ومنه ،فإن األطروحة القائلة " :إن انطباق الفكر مع الواقع ،أوثق سبل المعرفة " .أطروحة صحٌحة
ومشروعة ٌمكن تبنٌها ،واألخذ برأي مناصرٌها.
ـ انسجام الخاتمة مع منطق التحلٌل .
 مدى تناسق الحل مع منطوق المشكلة.ـ توظٌف األمثلة أو األقوال المأثورة .
 مدى وضوح حل المشكلة.ـ سالمة اللغة .

حل المشكلة
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احملاور

الموضوع الثالث :عناصر اإلجابة (النص بول نواكٌه)

طرح املشكلة

المدخل :نجاح البحث التجرٌبً فً مجال العلوم الطبٌعٌة جعل النزعة الوضعٌة
تطمح إلى تعمٌم منهج هذه العلوم على الظواهر اإلنسانٌة.
انسجام التقدٌم مع الموضوع.

الجزء األول

حماولة حل املشكلة

الجزء الثانً
الجزء الثالث

صحة المادة المعرفٌة.
المشكلة :هل تحقٌق الموضوعٌة فً الدراسات اإلنسانٌة أمر ممكن؟
سالمة اللغة :
ضبط الموقف:
شكال ( :ال نستطٌع أن ندعً بشئ من الموضوعٌة ما دمنا خصوما وحكاما ).
مضمونا ٌ :رى صاحب النص أن الموضوعٌة فً الظواهر اإلنسانٌة أمر
مستحٌل.
سالمة اللغة :
بيان الحجة:
شكالً :االستئناس بعبارات النص.
مضمونًا:
ـ اصطد َمت النزعة الوضعٌة فً الدراسات اإلنسانٌة بعوائق ابستٌمولوجٌة.
 الطرق و المناهج السلوكٌة المستخدمة فً علم النفس ،اإلحصاء فً علماالجتماع كشفت هً أٌضا أن الدراسة العلمٌة غٌر متٌسرة ألن الباحث ٌؤثر
بطرٌقة الشعورٌة فً موضوع دراساته.
ــ الصياغة المنطقية :
ــ التمثيل للحجة :
ــ سالمة اللغة :
ُّ
نقد وتقويم الموقف  :بذلَت العلوم اإلنسانٌة جهودًا جبارة للتغلب على العوائق
ً فً علم النفس ،والمنهج التارٌخً
ً الموضوع ّ
االبستٌمولوجٌة :المنهج السلوك ّ
عند ابن خلدون ،ومنهج دوركاٌم فً علم االجتماع.
 تعدد المناهج إثراء للعلوم اإلنسانٌة ،ولٌس عٌبًا فٌها. فحص ونقد الحجة ( حجة صاحب النص ال تفً بالغرض ألن تنوعالمناهج فً العلوم اإلنسانٌة زادها خصوبة وتطورا ).
 -الرأي الشخصً و تبرٌره.

حل املشكلة

خاتمة و حل المشكل:
ـ مدى انسجام الخاتمة مع التحلٌل:
ـ الموضوعٌة فً العلوم اإلنسانٌة أمر ممكن  ،لكنها تبقى نسبٌة مقارنة
بالموضوعٌة فً العلوم الطبٌعٌة.
ـ مدى تناسق الحل مع منطوق المشكلة.
ـ مدى وضوح حل المشكلة .
ـ توظٌف األمثلة .
ـ سالمة اللغة.
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