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تقديم وتنسيق

د. الطيب بوعزة  
د. يوسف بن عدي

مل يكن التفلسف والحكمة منذ اإلغريق يف منأى عن التفكري يف سؤال الحرية والعقل، وهو ما تشهُد به الكثري من النصوص 

التي حّررها كلٌّ من كزينوفان وجورجياس وأفالطون وأرسطو والفارايب وابن رشد وهيجل  والشذرات واملحاورات والرسائل 

وفوكو ودريدا ودولوز وبرغسون...، كّل هؤالء املتفلسفة الكبار ـ من قدامى ومحدثني - مل يكن هاجسهم هو ترسيخ معامل 

التقليد ومدار التبعية واإلمعة، بل كان انشغالهم هو مامرسة اإلبداع واجرتاح املفاهيم وصقلها، وسبك املقوالت والدالالت التي 

نضفيها عىل الكينونة والوجود بغيَة متثل الحوار مع العامل والذات والغري.

بيد أنَّ فائدة قيم السؤال والحوار والنقد ليست محصورة يف املجال الفلسفي، بل هي قيم يحتاجها اإلنسان واملجتمع 

يف كّل مناحيه ومستوياته. ومبا أّن الفلسفة من أقدر الحقول املعرفية حرصاً عىل هذه القيم، فإنها ُتعّد معرفة ذات فائدة 

مقدرة بالنسبة لبناء عقلية قابلة الستيعاب االختالف واحرتامه. ومن مّثة، صار تعليم الفلسفة مطلباً رضورياً يف أّي مجتمع يروم 

تأسيس قواعد العيش املشرتك، لتتالقى التناقضات املجتمعية وفق آليات التحاور ال التنابذ واالقتتال.

غري أّن الفلسفة ليست معطى سهل املأخذ، بل هي ككل الحقول املعرفية تحتاج إىل تطوير مستمر يف محتواها، ويف 

أدوات تدريسها. ومن هنا فإّن التفكري يف مستجدات حقل الرتبية والبيداغوجيا رضوري لتطوير ديداكتيك الفلسفة، من أجل 

تجويد نقل الخطاب الفلسفي النقدي العقالين إىل الفئات املتعلمة، مع األخذ يف الحسبان النمو النفيس والذهني للمتعلم، 

بترصيف اللغة الفلسفية ومبادئها ومرتكزاتها عن طريق مبدأ التدرج املتناسب مع منو الكفايات.

إىل تطوير  الفلسفة ال تحتاج  بأّن  أن توهمنا  ينبغي  الفلسفي ال  الفكر  النقدي يف  الحس  املنهج وقيم  ومركزية سؤال 

ديداكتييك لنقل مفاهيمها وتصوراتها ومعارفها، بل إّن ذلك التطوير رشط لتحصيل تعلامٍت نوعية وكفاياٍت شمولية تجعُل من 

املتعلم قادراً عىل أن ينخرط يف مجتمع املعرفة والتنوع الثقايف والعرقي واملذهبي، بروح الحوار والنقد والتسامح.

ويتحصل من هذا أّن الفلسفة كمامرسة داخل املؤسسات الرتبوية والتعليمية تواجه بال شك يف العامل العريب صعوبات 

عىل مستوى تقبلها، وخاصة يف زمننا هذا الذي ازدادت فيها عقلية التشدد والنربة الطائفية قوة ونفوذاً.

كام أّنه عىل املستوى املعريف، نالحظ أّنه بالرغم من التحوالت النوعية والكمية املشهودة والحاصلة اليوم يف اختيار الربامج 

واملناهج لتدريس الفلسفة، فثّمة صعوبات منهجية تفرض معاودة التفكري يف الجانب الديداكتييك والرتبوي.

ويف سبيل تعميق النظر يف الصعوبات النظرية واملنهجية والرتبوية التي يواجهها تدريس الفلسفة يف العامل العريب، وبقصد 

االستفادة من مختلف التجارب العملية استكتبنا مجموعة من الباحثني املهتمني بالتعليم الفلسفي، فكانت حصيلة ذلك هذا 

امللف الذي يحتوي أوراقاً بحثية مهمة، تراوحت ما بني الجانب النظري، والجانب الديداكتييك التطبيقي:
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ففي مقاله: "رهانات تدريس الفلسفة بالثانوي )التجربتان الفرنسية واملغربية منوذجاً(" حرَص الدكتور عز الدين الخطايب 

عىل تعقب مؤرش املفارقة الصعبة املتمثلة يف الرهان عىل تدريس الفلسفة وتعليم التفكري الذايت وتطبيق إجراءات تقويم 

التعلامت والكفايات، مؤكداً أّنها معضلة واجهْت التجربتني الفرنسية واملغربية عىل حد سواء، مع فروقات بارزة يف طرق تشكل 

الدرس الفلسفي وتدريسيُته، وعالقة الفلسفة كنمط فكري نقدي وعقالين بالتاريخ الوطني لكلٍّ من فرنسا واملغرب.

املعنون  مقاله  الرتبية، يف  الباحث يف علوم  بربزي،  الله  عبد  الدكتور  اإلجرايئ  املستوى  إليه عىل  نّوه  الذي  األمُر  وهو 

بـ"تدريس الفلسفة بالتعليم الثانوي املغريب )من إكراهات البدايات إىل صياغة املنهاج املدريس(".

وعن التجربة التونسية، قّدم الدكتور منويب غباش يف دراسته: "الفلسفة يف تونس" قراءة تاريخية لتطور تدريس الفلسفة، 

مستحرضاً الجانب النظري واألهداف املركزية التي مّتت صياغة الربامج وفقها.

أّما مقال: "يف دالالت الدرس الفلسفي وقصوده" للدكتور عمر بن بوجليدة، فقد سعى إىل بيان رشوط تدريس الفلسفة 

واإلشكاالت التي تعرتضها، كالجمع بني مطلب حرية التفكري وإبداء الرأي والتحرر من األحكام املسبقة وبني مطلب الرتبية 

والتنشئة والتعلم، حيث بنّي صعوبة املزاوجة بني املطلبني اللذين جاءت األهداف البيداغوجية والخيارات الرتبوية لتحقيقهام 

الحواري  النمط  عن طريق  واملهارات  القدرات  املتعلم  اكتساب  إمكان  الفلسفي رشط  الدرس  يصري  عليهام، حتى  والرهان 

النشيط ال النمط التلقيني السلبي.

وعن التجربة املرصية قّدم الدكتور غيضان السيد عيل دراسته املوسومة بـ: "الفلسفة يف التعليم الثانوي كمرجعية فكرية 

للثورة املرصية"، راصداً تحّوالت الدرس الفلسفي يف مرص منذ بداياته األوىل إىل اللحظة الراهنة، فكان الجامع للمبتدأ واملنتهى 

هو أّن الفلسفة تدل عىل الثورة، ثورة عىل عقلية الوهم والخرافة، وعىل الظلم والقداسة الزائفة. وهو الذي يتضح يف مباحث 

مقررات الفلسفة يف التعليم املرصي )كالعدالة ـ الواجب - العوملة ـ الضمري...(.

كام يضّم امللف حواراً مع الدكتور محمد مزوز يف شأن الرشوط الرتبوية والديداكتيكية بني حرية التفكري وإفساح املجال 

للمتعلم لتحقيق مطلب الحرية، وبني إكراهات البيداغوجيا وطموحها لتحقيق كفايات ومهارات معينة.

أّما يف باب الرتجمة فقد اقرتح الباحث املغريب عز الدين الخطايب إطالَع القارئ عىل تجربة تدريس الفلسفة بأملانيا من 

خالل مقال: "املقاربات الديداكتيكية للفلسفة بأملانيا" لجوناس بفيسرت.
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رهانات تدريس الفلسفة بالثانوي
)التجربتان الفرنسية والمغربية نموذجًا(

 د. عز الدين الخطابي

امللخص:

لقد كان تدريس الفلسفة يف التجربتني الفرنسية واملغربية مختلفاً ومتبايناً من حيث النشأة وامليالد وطرق رصف الربامج 

املفاهيمية والتوجيهات الرتبوية والديداكتيكية. فتدريس الفلسفة يف فرنسا يف البداية ارتبط بإيديولوجيي الثورة الفرنسية 

)كوندوريس، كوندياك، ديستوت دوترايس( الذين كانوا من أبرز املدافعني عن تدريس الفلسفة باملدرسة العمومية من أجل 

تحقيق الوحدة الوطنية وإجامع الرأي العام الوطني، يف الوقت الذي شهد تدريس الفلسفة يف التجربة املغربية مفارقات كبرية 

ترجع إىل وضعيات التهميش واإلقصاء التي عرفها الفكر الحر يف املايض السيايس واالجتامعي العريب، غري أّن مجهودات تربوية 

فاعلة، رغم محدوديتها، تبقى شاهدة عىل رضورة تفعيل الكفايات وترسيخ املهارات لدى املتعلم. من هنا نطرح جملة من 

األسئلة التي تؤطر هذا، منها: ما هو سياق تدريس الفلسفة يف فرنسا؟ وكيف استطاعت الفلسفة كامدة للتدريس أن تحقق 

اإلجامع الوطني والدفاع عن املدرسة العمومية؟ وملاذا يعرف تدريس الفلسفة يف التجربة املغربية مفارقات؟ ثم إىل أي مدى 

أسهم برنامج املفاهيم واملجزوءات يف رصد مؤرشات التفكري الحر والنقدي؟

*******

أثار تدريس الفلسفة بالثانوي مجموعة من األسئلة النظرية والعملية، تتعلق بأهداف التعليم الفلسفي وطرق التدريس 

األنساق  ملعرفة  أم  التفلسف  لفعل  هل  التدريس،  يف  األهمية  تعطى  يشء  وألّي  التقويم،  وصيغ  الديداكتيكية  واملعينات 

واملذاهب الفلسفية؟ وما هو الحيز الذي تحتله الفلسفة كامدة مدرسية، مقارنة باملواد األخرى؟

لقد شكلت هذه األسئلة مجاالً للبحث يف ديداكتيك الفلسفة بالعديد من البلدان التي تدرس فيها الفلسفة بالثانوي 

)أملانيا، فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، تونس، الجزائر، املغرب ...(. ونقرتح يف هذه املقالة الرتكيز عىل النموذجني: الفرنيس واملغريب، 

لعدة اعتبارات منها:

* ارتباط برامج ومقررات الفلسفة باملغرب بربامج ومقررات فرنسا )آخرها هو برنامج مفاهيم(.
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* اقرتان تدريس الفلسفة بظهور املدرسة العمومية، وهو ما حدث يف فرنسا عند نهاية القرن الثامن عرش، إّبان الثورة 

الفرنسية.

* تطور االجتهادات يف مجال ديداكتيك الفلسفة بفرنسا التي ميكن اعتبارها صاحبة الريادة يف هذا املجال.

1( النموذج الفرنيس يف تدريس الفلسفة

ميكن التوقف عند محطتني أساسيتني بهذا الخصوص، وهام: املسار الذي اتخذه تدريس الفلسفة بفرنسا منذ انطالقته، 

والوضع املؤسسايت للفلسفة ضمن برنامج مفاهيم.

أ( مسار تدريس الفلسفة يف فرنسا

عرف هذا املسار لحظتني أساسيتني: متثلت األوىل يف إضفاء الطابع املدريس عىل الفلسفة واعتبارها مادة تخصصية تنتظم 

الفلسفة بإيعاز من  الثانية فارتبطت بتأسيس قسم  اللحظة  أّما  وفق مقرر درايس تتّم برمجته من طرف سلطات مختصة؛ 

البيداغوجي والسيايس فيكتور كوزان Cousin .V، والرشوع يف تدريس املادة وفق برنامج مفاهيم.

الثورة  أّن إيديولوجيي  الفلسفة بفرنسا1،  اللحظة األوىل، أكدت مختلف األدبيات املهتمة مبسار ديداكتيك  - بخصوص 

الفرنسية )كوندوريس، كوندياك، ديستوت دوترايس( كانوا من أبرز املدافعني عن تدريس الفلسفة باملدرسة العمومية. ويتلخص 

دفاعهم يف كون مثل هذا التدريس رضورياً لضامن وحدة الشعب واستمرارية الثورة. فقد وّحدت الفلسفة الوعي العمومي 

باعتبارها خالصة روحية لكّل األنشطة العقلية لإلنسان، وهي مؤهلة لتحقيق هذه الوحدة بفضل نزعتها الكونية والشمولية 

التي تسمح لها برتكيب مختلف اإلنتاجات الفكرية داخل رؤية عامة. وبهذا املعنى، اعترب اإليديولوجيون املذكورون، أّن إدراج 

تدريس الفلسفة باملؤسسة التعليمية مرتبط مبرشوع الوحدة الوطنية، أي بوحدة مصري الشعب ووحدة اللغة.

- بخصوص اللحظة الثانية: سيتم تطوير مرشوع تدريس الفلسفة مع فيكتور كوزان الذي ساهم يف إنشاء قسم الفلسفة، 

من منطلق أّن الخطاب الفلسفي هو الذي سيضفي الرشعية عىل مرشوع الوحدة الوطنية. وقد واجهته مشكلة إدراج القضايا 

الفلسفية ضمن برنامج درايس، لذلك دعا إىل تحديد هذا الربنامج، وفق رؤية تاريخانية مستمدة من هيجل Hegel. هكذا 

ستنطلق الربمجة من قضايا سيكولوجية وتحديداً القضايا ذات االرتباط مبعطيات الوعي، ماّم سيمكن من االنفتاح عىل تاريخ 

الفلسفة بوصفه تجلياً ألفعال الوعي اإلنساين. وسيتدرج درس الفلسفة بهذا املقتىض، من فحص الوعي الفردي )السيكولوجيا 

التزام كوزان بالتحديدات التي وضعها  واملنطق( إىل الوعي الجامعي املتمثل يف قضايا األخالق وامليتافيزيقا، ومن هنا يربز 

هيجل يف رسائله البيداغوجية2.

1- Pierre Macherey, Faire de la philosophie en France, in collectif, L’enseignement de la philosophie à la croisée des chemins, CNDP, 
Paris, 1994, p. 118 et suiv. 

2- G.W.F. Hegel, Textes pédagogiques, traduction et présentation, Bernard Bourgeois, Paris, Vrin, 1978, p.131 et suiv.
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من جهة أخرى، اتخذ نظام التدريس املنجز من طرف كوزان، ما بني سنتي 1830 و1850، منحى أدبياً، حيث اعتربت 

الدراسات الفلسفية تتويجاً لإلنسانيات الكالسيكية، بفضل ميلها إىل التعميم والتجريد، ومن خالل تناولها للمشاكل الكربى 

للفكر اإلنساين. وهو ما انتقده إميل دوركهايم Durkheim .E يف تقرير شهري حول تدريس الفلسفة بالثانوي ومسألة التربيز3، 

فقد اعترب مثل هذا الربنامج متضمناً لقضايا فارغة من املعنى، كام ال تربطه باملواد األخرى روابط متينة. فالفلسفة التي ينظر 

إليها كمعرفة سامية أصبحت مهمشة من طرف املعارف األخرى، وخصوصاً املعارف العلمية؛ لذلك سيدعو إىل تعويض تدريس 

للتالميذ  مادة دقيقة وصارمة تسمح  األخرية  باعتبار هذه  السوسيولوجيا،  اإلنسانية، وعىل رأسها  العلوم  بتدريس  الفلسفة 

بضبط نظري وعميل جيد للواقع املعيش.

عىل  أكرب  بانفتاح  يسمح  علمي،  طابع  ذي  تعليم  عن  دوركهايم  سيدافع  كوزان،  لربنامج  األدبية  للخاصية  بانتقاده 

املستجدات املعرفية. وسرياً عىل نهج سلفه أوجست كونت Comte .A سيقر بأّن الدراسة العلمية للواقع االجتامعي هي 

التي تسمح بوضع مقاربة عقالنية للظواهر اإلنسانية داخل املجتمع. طبعاً هذا التصور البديل يندرج كام الحظ ميشال فوكو 

Foucault .M ذلك بحق4، ضمن رؤية حداثية تتناسب مع انبثاق شكل معريف جديد داخل الفلسفة نفسها، يعيد النظر يف 

عالقة الفكر بالواقع والكلامت باألشياء، باسم وضعانية علمية قطعت الصلة ظاهرياً مع امليتافيزيقا. وال يثري هذا األمر فقط 

إشكالية العالقة بني الفلسفة والعلوم اإلنسانية ونظريات التواصل والعلوم املعرفية الجديدة، بل يثري عالقتها مبجموع مواد 

املدرسة بالثانوي.

بفرض  السائد  اإليديولوجي  للنسق  الثانوية، قد سمح  باملؤسسة  الفلسفي  الخطاب  أّن  يبدو  آخر،  لكن وعىل مستوى 

تصوراته داخل الربامج واملقررات، إذ انخرطت الفلسفة عرب املؤسسة يف الرصاع اإليديولوجي القائم باملجتمع، وكان من الالزم 

أن تحتل موقعاً يف عملية الرصاع، وأن تدافع عن نفسها ضد املناوئني لها واملعارضني لوجودها.

وهو ما انتبه إليه جاك دريدا Derrida .J يف نص له بعنوان عرص هيجل5، حيث أكد أّن هدف كوزان من تأسيس قسم 

الفلسفة بالثانوي، هو مواجهة الجامعات الضاغطة الداعية إىل إلغاء التعليم الفلسفي، العتقادها بالتأثري “السلبي” للفلسفة 

عىل عقول الشباب. فقد أقّر كوزان بأّن تدريس الفلسفة هو أفضل ضامنة للحفاظ عىل األوضاع، وأّن أستاذ الفلسفة موظف 

لدى الدولة ومأمور من طرفها لتثقيف العقول بفضل املباحث األكرث يقينية ضمن املعرفة الفلسفية. وهو ما دفع دريدا إىل 

القول إّن هذا الدفاع عن الفلسفة يتضمن يف طياته دفاعاً عن األوضاع القامئة بامتياز.

املنتسبني إىل  قاعدة  الفرنسية واملتمثل يف توسيع  للثورة  البيداغوجي  باملرشوع  برنامج كوزان مرتبطاً  ومع ذلك، يظّل 

الفلسفة، وهو ما ينسجم مع فكرة التعميم والتوحيد التي حاولت الثورة الفرنسية تطبيقها يف مجال التعليم. نضيف أيضاً 

3- Cf .Emile Durkheim ,L’enseignement philosophique et l’agrégation en philosophie ,Paris ,Vrin.1975 , 

4- Cf .Michel Foucault ,Les mots et les choses ,Paris ,Gallimard1966 ,

5- جاك دريدا، عصر هيجل، ضمن عن الحق في الفلسفة، ترجمة عزالدين الخطابي، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، 2010، الصفحات من 208 إلى 218
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أّن التوجيهات الرسمية ألناطول دومنزي Demonzie .A الصادرة بتاريخ 2 شتنرب 1925 التي شكلت املرجعية املؤسساتية 

لتدريس الفلسفة بفرنسا إىل يومنا هذا، قد استلهمت من أفكار كوزان ومن روح األنوار، ضمن ما ميكن تسميته بالبيداغوجيا 

العقالنية والليربالية التي يسعى تدريس الفلسفة يف إطارها إىل تعليم التلميذ مامرسة حرية التفكري6. وهو األمر الذي سمح 

لربنامج الفلسفة بفرنسا بالرتكيز عىل مساءلة القضايا التي يعتربها الحس املشرتك بديهيات أو حقائق جاهزة، وذلك انطالقاً 

ماّم يعرف بربنامج مفاهيم. فام الخطوط العريضة لهذا الربنامج؟

ب( برنامج مفاهيم بفرنسا

املنظمة ضمن  عنارصه  وحددت  بعد  فيام  للتعديل  والذي خضع  كوزان،  بلوره  الذي  بالنموذج  الربنامج  هذا  ارتبط 

“توجيهات 1925” التي حّررها دومنزي، والتي ما زال مفعولها سارياً إىل يومنا هذا، بحيث شكلت األساس الذي انبنى عليه 

تدريس الفلسفة بالثانوي. ومن أبرز عنارص هذه التوجيهات، نذكر ما ييل: 

- ال يروم تدريس الفلسفة بالقسم النهايئ تلقني املعارف، بل تعلم منط من التفكري الذايت.

 –  apprenti متعلم  فيلسوف  هو  والتلميذ  درســه(،  مؤلف  )فهو  قسمه  داخل  فيلسوف  الفلسفة  أستاذ  إّن   -

.philosophe

- تعترب الفلسفة تتويجاً للدراسات األدبية والعلمية وتشكل خالصة لها، ماّم يؤهلها لتكوين املواطن القادر عىل إصدار 

أحكام واضحة ومستقلة.

يف ضوء هذا التصور، سيتّم تحديد ثالث مهام أساسية ملدرّس الفلسفة، تتمثل يف إدراج األحداث التي يعايشها التالميذ 

يف النقاشات الدائرة بالقسم، ومساءلة اآلراء املتداولة حول الواقع بغرض خلخلتها وتقييمها من جديد، وأخرياً تعلم النقاش 

الفلسفي )قراءة وكتابة(. فاكتساب املعارف وسيلة ال غاية، ألّن الهدف هو أن يتعلم التلميذ حرية التفكري، وينتج قوالً فلسفياً 

انطالقاً من قدراته وإمكانياته الفكرية. وهكذا، فإّن دراسة املفاهيم املقررة تسمح ببلورة التأمل الحر يف مختلف املجاالت 

اإلنسانية )األخالقية والسياسية والجاملية والدينية واالجتامعية والنفسية والفكرية... إلخ(؛ وسيكون بناء الدرس يف هذا اإلطار 

مسؤولية مشرتكة بني املدرس والتالميذ.

ومع ذلك، فإّن اإلجراءات املقرتنة بهذا الربنامج تثري بعض املالحظات التي ميكن تلخيصها كام ييل: 

- وضعت النصوص الفلسفية لخدمة املفاهيم، وهو ما قد يؤدي إىل إهامل املقاربة التاريخية لقضايا الفالسفة.

6- Anatole de Monzie, Instructions concernant l’enseignement philosophique, 2 septembre 1925.

انظر ترجمة هذه التوجيهات إلى العربية ضمن مجلة فكر ونقد ،السنة الخامسة ،العدد ،48 أبريل ،2002 الصفحات 119 ـ128  
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- صيغة: “أستاذ الفلسفة فيلسوف يف قسمه، والتلميذ هو فيلسوف متعلم” الواردة بالتوجيهات املذكورة تطرح مشكلة 

التقييم، ألّن هذه الصيغة التي هي ضامنة لحرية التفكري بكل تأكيد، قد تؤدي إىل االنفالت من معايري التقييم وإىل الالمساواة 

يف تقدير وتقييم منجزات التالميذ وحصيلتهم الفلسفية.

االلتزام مبعايري  )التقيد مبقرر درايس،  املؤسسة  املدرس وإكراهات  نوفق بني حرّية  التالية: كيف  األسئلة  تواجهنا  وهنا 

بتوحيد معارف  باألستاذ  املرتبط  الدرس  تفرد  للمتعلم؟ وهل يسمح  الشخيص  التأمل  تقويم  إلخ(؟ وكيف ميكننا  التقويم... 

التالميذ؟

لذلك، فإّن رهان تدريس الفلسفة وفق هذا الربنامج سيكون صعباً، فهو يقتيض تحقيق حد أدىن من االتفاق بني املدرسني 

يف معالجة القضايا الفلسفية، من أجل مواجهة معضلة التقييم، كام يستدعي املزاوجة بني تعلم التفكري )التفلسف(، وتعليم 

األفكار )االنفتاح عىل تاريخ الفلسفة(.

ومن املؤكد أّن مثل هذا النقاش مفيد بالنسبة لوضعية تدريس الفلسفة باملغرب، يف إطار توصيات امليثاق الوطني للرتبية 

والتكوين وأجرأتها عىل مستوى الكتاب األبيض، ومنهاج مادة الفلسفة واملذكرات التطبيقية املتعلقة بتدريسها.7

2( تدريس الفلسفة باملغرب

أ( مفارقات هذا التدريس

التعليمية يرجع إىل تأثري التقليد الفرنيس عىل مسار  البداية إىل أّن حضور الفلسفة كامدة مدرسة مبؤسساتنا  نشري يف 

الثقايف والسيايس واالجتامعي  املايض  الفلسفة يف فرنسا متتّد جذوره يف  تدريس  أّن  فارق أسايس، وهو  تعليمنا، مع وجود 

الفرنيس، املرتبط بفكر األنوار وقيم الثورة الفرنسية ومبادئ الدميقراطية والليربالية. والحال، أّن تدريس الفلسفة ببلدنا يفتقد 

التهميش واإلقصاء، وهو ما تجىل يف  السيايس والثقايف واالجتامعي  الفلسفة يف ماضينا  العمق، فمن جهة عرفت  ملثل هذا 

تغييب تدريسها مبؤسساتنا التعليمية العريقة )جامعة القرويني كنموذج( بفعل فتاوى فقهية وضغوطات سياسية. ومن جهة 

أخرى، ال يوجد تصور بيداغوجي واضح يف الوقت الحايل بخصوص تدريس هذه املادة، بالرغم من العّدة الرتبوية املنجزة غداة 

تطبيق امليثاق منذ حوايل خمس عرشة سنة )الكتاب األبيض، املنهاج...إلخ(. وهنا تربز املفارقة األوىل، وهي أّن الفلسفة تثري 

مواقف متباينة تتأرجح بني القبول والنفور. فهي فكر مرغوب فيه ألّنه يستجيب ملتطلبات العقالنية والحداثة، إال أّن فعاليته 

تظّل محدودة لكون هامش تأثريه يتّم داخل “عامل بال حداثة” حقيقية8. أّما املفارقة الثانية فتتمثل يف كون الفلسفة مطالبة 

بالتايل  واالنخراط  واملعتقدات...إلخ،  واملؤسسات  واملواطنة  والحقيقة  الحق  قضايا  حول  النقاش  بإثارة  نقدياً،  فكراً  بوصفها 

يف النقاشات الثقافية والسياسية والفكرية التي يعرفها مجتمع انتقايل مثل مجتمعنا. غري أّن مبادرة الفاعلني يف حقلها تظّل 

7- بخصوص هذه المسألة، انظر عزالدين الخطابي، مسارات الدرس الفلسفي، حوار الفلسفة والبيداغوجيا، منشورات عالم التربية، الدار البيضاء، 2002، الصفحات 68 ـ 73

8- انظر، فيصل دراج، ما بعد الحداثة في عالم بال حداثة، مجلة الكرمل، عدد 51، 1997
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محدودة جداً يف وقتنا الحايل، ونحن نقصد هنا مدريس هذه املادة باملستويني الثانوي والعايل والباحثني يف حقل الفلسفة، 

وأيضاً جمعيات املجتمع املدين، وتحديداً جمعية مدريس الفلسفة والجمعية الفلسفية املغربية.

وهناك مفارقة ثالثة تخّص زمن التفلسف يف القسم املغريب، فمن جهة تقتيض أهداف وغايات تدريس الفلسفة االشتغال 

والخطابات  األطروحات  داخل  الحجاج  آليات  وإبراز  والكتابية  الشفوية  األنشطة  وتفعيل  الحوار  وتدبري  اإلشكاليات  عىل 

الفلسفية، لكن من جهة أخرى تربز اإلكراهات املؤسساتية، وبالخصوص ما يتعلق بزمن إنجاز الدروس واملقررات )تقليص 

أمام  عائقاً  يشكل  ما  وهو  النهايئ(  بالقسم  خاصة  االمتحانات،  بهاجس  املقرتن  املقرر  إمتام  املادة، هاجس  تدريس  حصص 

مامرسة التفلسف، أي مامرسة التأمل النقدي الحر. يف ضوء هذه املفارقات ما هو الوضع الذي يحتله برنامج مفاهيم املحدد 

يف التوجيهات الرتبوية والربامج الخاصة بتدريس مادة الفلسفة؟

ب( برنامج مفاهيم يف أفق التوجيهات الرتبوية )منهاج مادة الفلسفة منوذجاً(

يشكل املنهاج خطة عمل تتضمن الغايات واألهداف املقصودة واملضامني واألنشطة التعلمية وكذلك املعينات الديداكتيكية 

وطرق التعليم وأساليب التقييم. وبخصوص منهاج مادة الفلسفة، فهو “يستمّد أسسه وخصائصه املميزة من سعيه لتحقيق 

االئتالف واالنسجام بني مقتضيات الفلسفة كنمط فكري معريف متميز، وبني مكونات اإلطار املرجعي ملراجعة املناهج والربامج، 

خاصة منها مدخل القيم والكفايات، ومواصفات التخرج من السلك التأهييل، واالختيار البيداغوجي اإلجرايئ املتمثل يف العمل 

باملجزوءات والطرق النشيطة والتفاعلية”9. وبالنسبة الختيار تدريس الفلسفة من خالل املفاهيم، فإّن ذلك راجع إىل ما يتيحه 

هذا الربنامج من اهتامم لدى املتعلم بالقضايا الفلسفية ماّم يسمح له باالنخراط يف مامرسة التفلسف وتحقيق التوازن بني 

تعلم آليات التفكري الفلسفي ومعرفة مضامينه. وتبعاً لذلك، ال تعترب هذه املفاهيم مبثابة عناوين للدروس باملعنى التقليدي، 

بل هي موضوعات ومواد للتفكري الفلسفي عىل نحو إشكايل ومسالك إلنشاء فضاء فلسفي تتقاطع فيه األنساق والخطابات 

الفلسفية عىل نحو وظيفي )غري كرونولوجي أو تعاقبي(. “وإذا كان بعض هذه املفاهيم قد صيغ يف الربامج الجديدة عىل 

شكل أزواج )مثل النظرية والتجربة، الحق والعدالة(، فذلك بغرض التحكم أكرث يف سعتها من خالل الوقوف عىل متفصالتها 

وتقابالتها وإبراز كيفية متيزها، ومن مّثة، ضبط مجاالت االشتغال عليها”10.

واعتباراً لألهمية التي يكتسيها مدخل الكفايات يف بناء املناهج التعليمية دعا املنهاج إىل تنمية مجموعة من الكفايات 

النوعية لدى املتعلم حددت أساساً يف خمس، وهي الكفايات االسرتاتيجية )مثل الوعي بالذات وتقديرها إيجابياً واالعتامد عىل 

النفس وتحمل املسؤولية... إلخ( والكفايات التواصلية )املتمثلة يف قراءة النصوص الفلسفية والتعبري شفوياً عن املواقف والكتابة 

الفلسفية املنظمة( والكفايات املنهجية )مثل اكتساب آليات التفكري األساسية وهي املفهمة واألشكلة والحجاج( والكفايات 

9- المملكة المغربية، وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي، التوجيهات التربوية والبرامج الخاصة بتدريس مادة الفلسفة بسلك التعليم الثانوي التأهيلي، 
الرباط، نونبر 2007، ص 4

10- المرجع ذاته، ص 5
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الثقافية )املتمثلة يف اكتساب معرفة فلسفية أساسية وأخرى متنوعة، رافدة للتفكري الفلسفي( ثم كفايات تكنولوجية )مثل 

استخدام تقنيات التواصل الحديثة للبحث يف مجال التفكري الفلسفي(.

فضاًل عن ذلك، توّخى املنهاج تطوير كفايات ممتدة لدى املتعلمني، مشرتكة مع باقي املواد الدراسية األخرى، مثل امتالك 

حس نقدي وأخالقيات الحوار وحسن التواصل وامتالك ثقافة متفتحة...إلخ.11

بناء عىل هذه املعطيات، برزت معامل املقاربة بواسطة الكفايات يف مجموعة من العنارص التي ميكن تلخيصها فيام ييل: 

ـ تحديد الكفاية املنتظر تنميتها من قبل التالميذ يف كّل درس أو مجموعة من الدروس.

ـ ترصيف هذه الكفاية إىل قدرات وتحديد مؤرشاتها.

ـ تهيئة أنشطة تعلمية يف صورة وضعيات، وتحديد مواقعها وأدوارها يف الدرس الفلسفي، مبا يف ذلك وضعيات االنطالق 

والوضعيات املشكلة ووضعيات التمرن...إلخ.

ـ تشغيل التالميذ فردياً ويف مجموعات، ومساعدتهم عىل التعلم الذايت انطالقاً من الدعامات البيداغوجية املتاحة.12

وغني عن البيان أّن اإلطار املنهجي الذي ارتكزت عليه املقاربة بواسطة الكفايات يروم إكساب املتعلم قدرات فلسفية 

أساسية عرب مامرسة التفلسف. وتتجىل هذه القدرات بشكل خاص يف عملية بناء املفاهيم انطالقاً من التحديدات اللغوية 

البناء  يف  تتجىل  كام  املسبقة.  واألحكام  املطلقة  البداهات  من  والوجدان  الذهن  تحرير  للمفاهيم ويف  والتمثيلية  والداللية 

اإلشكايل وصياغة اإلشكاليات الفلسفية التي تحيل عليها املفاهيم املقررة، وإدراك ما تنطوي عليه من مفارقات وتناقضات، ماّم 

يسمح مبساءلتها فلسفياً. وتربز أيضاً يف الحجاج الفلسفي القائم عىل استدعاء األطروحات واملواقف الفلسفية أثناء معالجة 

اإلشكاليات وبناء املفاهيم.

هكذا متكن هذه العوامل مجتمعة من تحقيق ما دعوناه بربط تعليم األفكار بتعلم التفكري، أي ربط اكتساب املعارف 

برنامج  وفق  الفلسفة  لتدريس  األساس  الرهان  هو  وذلك  النقدي.  والتحليل  واملحاججة  االستدالل  عىل  بالقدرة  الفلسفية 

مفاهيم. ويظّل السؤال قامئاً مع ذلك، وهو: إىل أّي حد استجاب هذا الربنامج لحاجيات املتعلم املغريب، الفكرية واملعرفية 

والوجدانية؟

11- المرجع ذاته، 8-7

12- المرجع ذاته، ص 10
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مرسد املراجع والهوامش 

- Pierre Macherey, Faire de la philosophie en France, in collectif , L’enseignement de la philosophie à la croisée des 

chemins, CNDP, Paris, 1994, p. 118 et suiv. 

- G.W.F. Hegel, Textes pédagogiques, traduction et présentation, Bernard Bourgeois, Paris, Vrin, 1978, p. 131 et suiv. 

- Cf. Emile Durkheim, L’enseignement philosophique et l’agrégation en philosophie, Paris, Vrin, 1975. 

- Cf. Michel Foucault, Les mots et les choses, Paris, Gallimard, 1966. 

- natole de Monzie, Instructions concernant l’enseignement philosophique, 2 septembre 1925. 

ـ جاك دريدا، عرص هيجل، ضمن عن الحق يف الفلسفة، ترجمة عزالدين الخطايب، املنظمة العربية للرتجمة، بريوت، 2010

انظر ترجمة هذه التوجيهات إىل العربية ضمن، مجلة فكر ونقد، السنة الخامسة، العدد 48، أبريل 2002 

بخصوص هذه املسألة، انظر عزالدين الخطايب، مسارات الدرس الفلسفي، حوار الفلسفة والبيداغوجيا، منشورات عامل الرتبية، الدار البيضاء، 

2002
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)من إكراهات البدايات إلى صياغة المنهاج المدرسي(

 د. بربزي عبد اهلل

امللخص: 

عرف تدريس الفلسفة يف املغرب تقلبات وتحوالت ترتبط يف بداياتها باملراحل التاريخية التي مرَّ بها الدرس الفلسفي 

أداة  من  املغريب  املتعلم  متكن  حيث  الستينات،  منتصف  إىل  يعود  إمنا  نوعي  تحول  أول  ولعّل  وإنجازه،  إعداده  وطرق 

بيداغوجية وعلمية لبناء رؤية جديدة ملرشوع تدريس الفلسفة.

الفلسفية،  بالنصوص  الفلسفة  تدريس  طريق  عن  وأساس  فاعل  كدرس  املغرب  يف  الفلسفي  الدرس  ينهض  ذلك  بعد 

 ،2006 سنة  باملجزوءات  التدريس  إىل  وصوالً  الفلسفي،  الدرس  يف  البيداغوجي/الديداكتييك  بالهاجس  امللحوظ  واالنشغال 

وبالتايل االنتقال من التدريس ببيداغوجية األهداف إىل التدريس ببيداغوجية الكفايات. بيد أّن هذا األخري عرف إكراهات 

البيداغوجيا والديداكتيك، ومعيقات  التبعية وإكراهات املضامني واملقررات وإكراهات  ومعيقات ميكن حرصها يف إكراهات 

الزمن املدريس ورجحان الكّم عىل الكيف، وإكراهات التقييم وسياقه ومعايريه. وال ميكن تخطي هذه اإلكراهات املعيقات 

إال بالعمل عىل االهتامم بالقدرات الفكرية العليا كالتحليل والرتكيب والتقييم والنقد أثناء صياغة املناهج والربامج واملقررات 

املدرسية، وتنويع طرق التقييم بدل الرتكيز عىل االمتحان كوسيلة واحدة وتوجيه األسئلة التي تخترب القدرات الفكرية بدل 

مخاطبة الذاكرة والحفظ. هذا ما تّم رصده يف دراستنا من خالل اإلجابة عن األسئلة التالية: ماهي وضعية تدريس الفلسفة يف 

املغرب؟ ملاذا كان هناك غياب مطلق ملعينات ديداكتيكية يف عملية التدريس والتعليم؟ أليس إعداد أول مقرر ملادة الفلسفة 

طفرة نوعية؟ وماهي انعكاساتها؟ ما اإلكراهات واملعيقات يف تدريس الفلسفة؟ وما الحلول املتوخاة والرهانات املنتظرة؟

تقديم

إّن الحديث عن تدريس الفلسفة بالتعليم الثانوي التأهييل املغريب حديث تتجاذبه حقول متعددة تاريخية ومعرفية 

عرف  باملغرب  التأهييل  الثانوي  بالتعليم  الفلسفة  تدريس  إّن حقل  القول  وميكن  وبيداغوجية،  وديداكتيكية  وإيديولوجية 

الفلسفة  تدريس  اختار  الذي  الرسمي  الترشيع  فهو  األول  أّما  رئيسيني:  أمرين  يف  يتمثل  نوعياً،  تحوالً  األخرية  السنوات  يف 

بالنصوص الفلسفية، وأّما الثاين فهو االنشغال امللحوظ بالهاجس البيداغوجي/الديداكتييك يف الدرس الفلسفي، وقد أفرز هذا 

التحول االهتامم املتزايد مبسألة النّص الفلسفي، كام نتج عن ذلك بحث وجدال حول طرق تدريس الفلسفة، حيث عرف 
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تدريس الفلسفة يف العقد األخري وضعاً انتقالياً من تجربة التدريس بالنصوص سنة 1991 إىل ما اصطلح عليه بربنامج مفاهيم 

التدريس  التدريس ببيداغوجية األهداف إىل  التدريس باملجزوءات سنة 2006، وبالتايل االنتقال من  سنة 1997، وصوالً إىل 

ببيداغوجية الكفايات.

يروم هذا املقال النظر إىل مسار الدرس الفلسفي باملغرب وتتبع أهم محطات صريورته ورصد خصوصيات كّل مرحلة، 

إضافة إىل تشخيص أهم املعيقات واإلكراهات التي عرفها تدريس الفلسفة يف املغرب منذ االستقالل إىل اليوم، والوقوف عند 

أهم املبادئ واملرتكزات التي يقوم عليها منهاج الفلسفة باملغرب حالياً.

وميكن أن نشري إىل أّن تدريس الفلسفة يف املغرب مل يحصل بعُد عىل ما يستحقه من األسئلة والنظر والتفكري تشخيصاً 

وتقيياًم، وبالتايل تطويراً وتغيرياً، من قبل الباحثني واملنشغلني بالبحث الفلسفي باملغرب، باستثناء بعض املحاوالت الجادة1.

أواًل: مراحل تدريس الفلسفة بالتعليم الثانوي املغريب

املدرسة  الطبيعي يف  من سياقه  ترحياًل فجائياً  أو مسارات، بل عرف  بدايات  املغرب مل يعرف  الفلسفي يف  الدرس  إّن 

الغربية إىل مؤسسة هي بدورها مرحلة من إطارها التاريخي والحضاري إىل إطار حضاري تبعي ومهيمن عليه، وما يؤكد هذا 

الطرح هو أّن درس الفلسفة سواء عىل مستوى املضمون املعريف أو األسلوب واللغة، قد أدمج كامدة معرفية داخل املدرسة 

االستعامرية التي كانت مخصصة ألبناء الفرنسيني ولعدد قليل من أعيان املغاربة. إّن درس الفلسفة يف التعليم الثانوي املغريب 

مل يكن وليد تطور تاريخي تربره ديناميكية سياسية وعقدية داخل املجتمع ومؤسساته الرتبوية، ولكّن األمر أشبه ما يكون 

باالستنساخ غري املؤصل ومقطوع الجذور عن هويته الحضارية والثقافية.

ومن أجل إحاطة أولية بهذا املوضوع، ميكننا أن ننجز ترتيباً مؤقتاً ملراحل كربى يف تعليم الفلسفة يف التعليم الثانوي 

التأهييل املغريب عىل الشكل التايل: 

1- يمكن الرجوع على سبيل المثال ال الحصر إلى األعمال التالية: 

- سليم رضوان )1985(: تدريس الفلسفة بالمغرب، مجلة الجدل، العدد 1

- مصطفى محسن )1993(: المعرفة والمؤسسة، مساهمة في التحليل السوسيولوجي للخطاب الفلسفي المدرسي المغربي، دار الطليعة، بيروت، ط 1

- لزرق عزيز )1995(: الدرس الفلسفي الثانوي قراءة في اإلحراجات الخفية للتكوين الفلسفي، مجلة فكر ونقد، العدد 48، من ص 55 الى ص 64

- االنتصار عبد المجيد )1997(: »األسلوب ألبرهاني الحجاجي في تدريس الفلسفة: من أجل ديداكتيك مطابق«، السلسلة البيداغوجية، العدد 02، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الدار 
البيضاء، الطبعة األولى.

- الزاهي نور الدين )1999(: الفلسفة واليومي، ط1، مطبعة فضالة، المحمدية ـ المغرب.

- أيت موحى محمد )دجنبر 1992(: ديداكتيك الفلسفة، أسئلة التأسيس ومنطلقات البناء، مجلة ديداكتيكا، العدد 2

- الخالدي أحمد )1999(: تأمالت في تجربة تعليم الفلسفة بالمغرب هشاشة المؤسسة وسؤال المستقبل، مجلة الفلسفة، عدد مزدوج 8-7

- الخطابي عزالدين )2002(، مسارات الدرس الفلسفي بالمغرب- حوار الفلسفة والبيداغوجيا، منشورات عالم التربية، ط 1 

- محمد قشيقش )2009(: مسائل فلسفية وديداكتيكية، مطبعة مرجان ـ مكناس.
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1- املرحلة األوىل: متتّد من املرحلة االستعامرية إىل أواخر الستينيات، كان تدريس الفلسفة يتّم باللغة الفرنسية، والكتب 

املدرسية كانت فرنسية أو مستوحاة من الكالسيكيات الفرنسية التي تستلهم يف توجهها العام مقّرر فيكتور كوزان، واألساتذة 

املؤطرين لهذه املادة إىل غاية 1965، إذ تّم اعتامد مقّرر معرّب باملدارس الحرة من تأليف أساتذة مرصيني، غري أّن تدريس 

الفلسفة يف هذه املرحلة عرف نكسة سنة 1963، فقد صدر قرار رسمي باالستغناء عن األساتذة املرصيني، ماّم أحدث فراغاً 

كبرياً عىل مستوى تأطري مادة الفلسفة وتدريسها، وأسند تدريسها ملن ال تربطهم أّية صلة بالفلسفة2، ويف منتصف الستينيات 

ظهر أول مقرر مغريب من تأليف أحمد السطايت ومحمد عابد الجابري والعمري.

وقد شكل هذا الكتاب نقلة نوعية يف تاريخ تدريس الفلسفة باملغرب إذ وضع أمام األستاذ والتالميذ ألول مرّة أداة علمية 

ومادة أولية تجنبهم التيهان والتشتت عىل مستوى املامرسة التعليمية، غري أّنه ظّل مجرد نسخة من املقرر الفرنيس سواء 

يف محاوره أو موضوعاته )الوجود، املعرفة، القيم( أو عدد ساعاته3. وأهّم ما مييز هذه املرحلة أيضاً هو غياب شبه منعدم 

للتأطري والتكوين، وقد كانت هذه املهمة مسندة لشخص واحد وهو األستاذ املرحوم محمد عزيز الحبايب. 

السبعينيات إىل منتصفها، وقد عرفت هذه املرحلة تعريب تدريس  الثانية: تبدأ هذه املرحلة من بداية  املرحلة   -2

وقد صدر  الوطني،  املستوى  املدريس عىل  املقرر  وتوحيد  تكوين معرب،  ذات  مغربية  أطر  واعتامد  نهايئ،  بشكل  الفلسفة 

مقّرر آخر يف الفلسفة مع بداية العام الدرايس 1971-1972 لألستاذ الجابري وجامعته، إضافة إىل مقّرر خاص بالفكر اإلسالمي 

للمذاهب  واأليديولوجي  والتاريخي  االجتامعي  للبعد  أهمية قصوى  إيالء  املقّرر هو  ما مييز هذا  وأهّم  أنفسهم،  للمؤلفني 

الفلسفية ومعارفها، مركزاً عىل إبراز العالقة الجدلية بني الفكر والواقع كإشكال محوري يبدو أنه انتظم املقرر برّمته4، وعاد 

تدريس الفكر اإلسالمي إىل أستاذ الفلسفة رغم الفصل بينها عىل مستوى املقّرر والحصص الزمنية، لكن تّم الرتكيز عىل املقاربة 

التاريخية للدرس الفلسفي وتغييب االشتغال عىل اإلشكاالت واملفاهيم.

الفلسفة  أول فوج ألساتذة  بتكوين  املرحلة  اّتسمت هذه  الثامنينيات:  إىل  السبعينيات  أواخر  الثالثة: من  املرحلة   -3

انطالقاً من سنة 1980، وعىل مستوى الكتاب املدريس فقد تّم دمج  باملدرسة العليا لألساتذة، وقد أصبح هذا األمر معمقاً 

الفلسفة والفكر اإلسالمي يف مقّرر واحد يعمل عىل إشكاالت ومفاهيم بدل الرسد التاريخي. كام بدأ العمل ابتداء من سنة 

1978 بالعمل باملقّرر مجهول املؤلف.

4- املرحلة الرابعة: متتّد هذه املرحلة من 1991 إىل 1995 وهي مرحلة طغى عليها التدريس انطالقاً من النصوص من 

أجل محاولة االبتعاد عن إيديولوجية املدرس يف تدريس الفلسفة، وهذا دليل واضح عىل الوعي بأهمية النّص الفلسفي يف 

تدريس الفلسفة، وقد مّتت مقاربة هذه النصوص انطالقاً من مفاهيم عىل شكل أزواج اقتباساً من النموذج الفرنيس، كام تّم 

2- أحمد المرابط )1999(: حوار، مجلة فلسفة، عدد مزدوج 7- 8، ص 141

3- سليم رضوان )1985(: تدريس الفلسفة بالمغرب، مجلة الجدل، العدد 1، ص 94

4- مصطفى محسن )1993(: المعرفة والمؤسسة، مساهمة في التحليل السوسيولوجي للخطاب الفلسفي المدرسي المغربي، دار الطليعة، بيروت، ط 1
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تعديل هذا النمط سنة 1995 بإضافة طريقة التدريس واعتامد بيداغوجية األهداف يف تدريس الفلسفة كغريها من املواد 

املدرسية.

كامدة  للفلسفة  اإلشكايل  الوضع  إىل  التطرق  والبيداغوجية  الفلسفية  ومرجعياته  الربنامج  هذا  عن  الحديث  ويقتيض 

مدرسة وعالقتها مبستجدات األبحاث البيداغوجية والديداكتيكية، ومن هذا املنطلق فقد خضع مقّرر مادة الفلسفة والفكر 

اإلسالمي لتجديد وتغيري يدخالن ضمن منهاج التعليم الثانوي الجديد، ويتمثل يف االختيار البيداغوجي لتدريس الفلسفة من 

خالل املفاهيم، ملا يوفره ذلك من إمكانيات نظرية وسيكولوجية تتيح االهتامم لدى املتعلم بالقضايا الفلسفية وانخراطه يف 

مامرسة التفكري الفلسفي يف هذه القضايا وانطالقاً منها، كام تتيح تحقيق التوازن بني تعلم آليات التفكري الفلسفي ومضامينه، 

إضافة إىل دمج برامج ومقررات مادة الفلسفة والفكر اإلسالمي يف نسق شامل ملحدداتها ومنطلقات بنائها ووسائط إنجازها 

وتحقيق أهدافها5. 

5- املرحلة الخامسة: ارتبط الدرس الفلسفي يف هذه املرحلة بتغري عىل املستوى البيداغوجي، إذ تّم االنتقال من التدريس 

باألهداف إىل التدريس بالكفايات، وتّم عىل مستوى املقررات الرتكيز عىل املفاهيم املؤطرة بالتوجيهات الرتبوية الخاصة مبادة 

الفلسفة الصادرة عن وزارة الرتبية الوطنية، إضافة إىل اعتامد تعّدد املقررات، وسوف نتحّدث يف املحور الثالث من هذا العمل 

عن أهّم املبادئ واملرتكزات التي ينبني عليها منهاج الفلسفة الحايل.

ثانياً: رهانات تدريس الفلسفة بالتعليم الثانوي، التأهييل املغريب

البداية مجموعة ال يستهان بها من اإلكراهات واألسئلة النظرية والعملية، من بني املشاكل  واجه تدريس الفلسفة يف 

التي طرحت أمام تدريس الفلسفة وضعية املادة داخل النظام التعليمي وقبله داخل املجال السوسيو- ثقايف، ومشاكل تتعلق 

ومشاكل  التقييم  وصيغ  التدريس  وطرق  والفالسفة  والنصوص  الحصص  وعدد  الدروس  وبرامج  الفلسفي  التعليم  بأهداف 

االمتحانات.

إضافة إىل وجود تغريات كبرية بني مكونات عملية تدريس الفلسفة، حيث مازالت حلقات مفقودة بني منهجية التدريس 

وأهداف التعلم، وبني أهداف التقويم وأهداف التدريس، وبني محتويات الربامج ومضامني الكتب املدرسية، وهي صعوبات 

يواجهها كّل تعليم نريد إخضاعه لخطوات بناء املنهاج الدرايس.

لهذا مل تكن البدايات سهلة وال متيرسة، فقد ساهمت عوائق متعددة يف بناء املالمح األوىل لتدريس الفلسفة بوسائل 

برشية ومادية محدودة، وميكننا النظر إىل اإلكراهات الكربى املرافقة لهذا التعليم من زاويا متعددة: زاوية الربامج واملقررات، 

وزاوية التأطري العلمي والرتبوي، أو زاوية رشوط ومقومات الدرس الفلسفي، كام ميكن النظر إىل هذه املراحل من زاوية 

5- عز الدين الخطابي )2002(: مسارات الدرس الفلسفي بالمغرب، حوار الفلسفة والبيداغوجيا، منشورات عالم التربية، ط1، ص 87
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التفكري يف اإلنتاجية واملردودية والنجاعة، وسرنكز الحديث عن هذه اإلكراهات من خالل التفكري يف عوائق وصعوبات الدرس 

الفلسفي يف الثانوي الـتأهييل املغريب.

ميكن استجامع أهم إكراهات ومعيقات تدريس الفلسفة بالتعليم الثانوي املغريب تبعاً للنتائج املستخلصة يف دراستنا6 

ملضامني أهّم الكتب املدرسية املعتمدة يف تدريس الفلسفة بالتعليم الثانوي املغريب من سنة 1962 إىل سنة 2007، وكذلك من 

اطالعنا عىل بعض املؤلفات واملقاالت التي كتبت يف هذا املجال يف العنارص التالية: 

1- إكراهات التبعية: وجود الفلسفة يف املؤسسات التعليمية هو تقليد لتعليم فرنيس أو محافظة عىل بعض آثاره أكرث 

منه حاجة اجتامعية.7 إّن تعليم الفلسفة يف فرنسا عىل سبيل املقارنة يجد عمقه يف ماٍض سيايس وثقايف غني هناك من جهة 

وقوة  الفلسفة...(  أخالق  أرسطو،  منطق  النصوص،  عىل  التعليق  )الحوار،  البيداغوجية  وامتداداته  وسلطوي  تعليمي  تقليد 

املدرسة اليسوعية التي احتضنت كبار الفالسفة، ثّم أخرياً مدرسة الجمهورية وأفكار األنوار وقيم الثورة التي ما تزال ترعى 

أحد  التبعي  الوضع  كان هذا  الفلسفة ويدرك رهاناتها. وقد  فيه  الفلسفة، وتحيا  يعيش  التعليم، ومجتمع مدين قوي  هذا 

رواسب ومخلفات السياسة االستعامرية الفرنسية التي حاولت أن تهيكل يف املغرب تعلياًم تابعاً لتوجهاتها ومصالحها الثقافية 

واالجتامعية والسياسية8.

2- إكراهات املضامني واملقررات: تتجّسد هذه اإلكراهات بشكل واضح يف الرتكيز عىل الكم أكرث من الكيف9، ويظهر ذلك 

يف طول املقررات التي ال تتناسب غالباً مع عدد الحصص املخّصصة إلنجازها، وبالتايل عدم تحقق األهداف املعلنة يف التوجيهات 

الرسمية، إضافة إىل اعتبار املحتوى هو مركز العملية التعلمية، واألستاذ هو مصدر املعرفة ومالك الحقيقة الوحيد، وبالتايل يبقى 

املتعلم هو املتلقي السلبي املطالب باإلنصات والحفظ الجيد لكمٍّ هائل من املعارف دون فهمها وتحليلها ونقدها ومساءلتها.

وامليل إىل الرسد التاريخي يف املقررات األوىل املشحونة باأليديولوجيات، واستبعاد السياق التاريخي للموضوعات واملفاهيم 

الفلسفية يف املقررات الجديدة عىل الرغم من أهميته يف تأطري الدرس وبنائه، وكذلك فتح املجال إلدراك التلميذ أّن الفكر 

البرشي يقوم عىل التغري والتطور واالحتامل والنسبية والقابلية للخطأ.

ونتج عن ذلك اعتامد التلقني يف التدريس واالهتامم بشحن ذاكرة املتعلم باملعلومات واملعارف وتغييب االهتامم بإكسابه 

الفلسفة عىل مستوى اختيار مضمون  الكفايات واملهارات. إضافة إىل غياب رؤية تربوية واضحة يف تدريس  مجموعة من 

الدرس الفلسفي: هل هو مجموعة من معارف ومعلومات ثابتة ونهائية مستقاة من مناذج فلسفية مختارة؟ أم أّن مضمون 

الفلسفة عبارة عن إشكاالت ومفاهيم مرتجمة من املقررات الفرنسية؟ 

6- بربزي عبد هللا )2012(: تدريس الفلسفة بالكفايات وآثارها على تعلم التفكير النقدي، أطروحة لنيل الدكتوراه في علوم التربية بكلية علوم التربية ـ الرباط، قيد النشر.

7- أحمد الخالدي )1999(: تأمالت في تجربة تعليم الفلسفة بالمغرب، هشاشة المؤسسة وسؤال المستقبل، مجلة الفلسفة، عدد مزدوج 7-8، ص 83

8- سليم رضوان )1985(: المرجع نفسه، ص 94

9- جمال هشام )2003(: برامج الدرس الفلسفي في التعليم الثانوي »مسألة الالتوازن بين الكم والكيف«، مجلة فكر ونقد، العدد 54، ص 107
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3- إكراهات بيداغوجيا وديداكتيك: هناك نقاش بني دعاة استقالل الفلسفة عن البيداغوجيا باعتبار األوىل نظريات أدبية 

كالسيكية حول اإلنسان يف عالقته بنظام املعرفة والقيم، والتفلسف هو مامرسة ذهنية ذاتية بإمكان كّل فرد مامرسته يف حياته 

الخاصة، أّما البيداغوجيا فهي علم يستند إىل أبحاث علمية نفسية واجتامعية وديداكتيكية، متكن من تخطيط التعليم والتحكم 

الفلسفي من حيث مراقبة املؤسسة له )برامج، حصص،  الدرس  نتائجه10، إذ حدث تحّول أسايس يف مسار  يف مساراته ويف 

معامالت، كتب مدرسية(، إّن البحث عن صيغ أخرى للتعاطي مع الدرس الفلسفي أّدى إىل اكتشافات البحث البيداغوجي وعلم 

الديداكتيك، أي التخيل التدريجي عن الفلسفة كاسرتاتيجية للتفكري، أي من األسئلة األساسية يف الوجود والزمان إىل مجال املدرسة.

إّن طرح مسألة أهداف تدريس الفلسفة وكيفيات تحويلها من أهداف عامة ومبادئ إىل مامرسات تعلمية لها مدخالتها 

ومخرجاتها هو مدخل أساس لتناول العالقة املمكنة بني الفلسفة والديداكتيك، إّن أكرب مشكلة قد يعاين منها تدريس الفلسفة 

يف أي بلد هي تضييق حرية املتدخلني ومنذجة قواعد العمل، أي تحويل قسم الفلسفة من فضاء إنساين حميمي وتواصيل إىل 

قسم للمراقبة والتنميط.

ومن اإلشكاالت البيداغوجية املطروحة يف هذا السياق: ما الغاية من تدريس الفلسفة؟ هل هي تعليم الفلسفة أو تعلم 

التفلسف؟ هل يهدف تدريس الفلسفة إىل أن يكتسب التلميذ مهارات عقلية ومعرفية أم أن ينّمى لديه مواقف واتجاهات 

وجدانية أم هام معاً؟ كيف ميكن صياغة أهداف تدريس الفلسفة؟ هل عىل شكل سلوكات مجزأة محددة مسبقاً أم عىل 

شكل وضعيات تعلمية؟

4- إكراه زمن درس الفلسفة وهزالة الحصص املقررة: يفرتض تدريس الفلسفة زمنا خاصاً، أي الحضور لجهود تربوية 

متنوعة ومتكاملة، فهو زمن التفكري الشخيص واقتصاد الجهد وعقلنة الخطوات الديداكتيكية، وال ميكن لدرس الفلسفة أن 

الشفوية  التدخالت  وتنظيم  الكتابية،  األنشطة  وتكريس  الشخيص  البحث  بني  ما  املوزعة  الالمحدودة  أنشطته  عن  يتخىل 

وتحليل منظم لألفكار وبناء متامسك للمفهوم، وهذا هو زمن تعليم الفلسفة الذي يتطلب اشتغاالً عىل أسئلة واضحة وحضوراً 

ملحتويات مالمئة، ومامرسة الحوار الذي بدونه يفقد تعليم الفلسفة ركيزته األساسية. 

5- إكراهات التقويم: املالحظ أّن أهداف تدريس الفلسفة كانت وما تزال دامئاً كبرية وطموحة، حيث تتحدث التوجيهات 

الرسمية الخاصة مبادة الفلسفة مثاًل عن تكوين فكر نقدي حواري تساؤيل، إال أّن واقع تدريس الفلسفة غالباً ما يكون بعيداً 

عن ذلك.

يظهر فشل أهداف تدريس الفلسفة يف التقويم، ألّن فروض املراقبة املستمرة واالمتحانات الوطنية املوحدة للباكالوريا 

تعكس بوضوح هذا الفشل، ويتجىل ذلك أثناء التصحيح، حيث نالحظ أّن التلميذ ال ينتقد وال يحلل وال يبدي رأياً، وال يستطيع 

الكتابة  القولة أو السؤال، ويجب اإلشارة يف هـذا السياق إىل أّن ضعف مهارات  النص أو  أحياناً حتى أن يرشح ما ورد يف 

10- أحمد الخالدي )1999(: المرجع نفسه، ص 87
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تالميذ  أيضاً  النقدي مشكـل يعاين منه  التفكري  يتعلق منها مبهارة  الباكالوريا، وخاصة ما  لـدى تالميـذ  الفلسفيـة  اإلنشائية 

املجتمع الفرنيس الذي نستمد منه ـ يف الغالب ـ مضامني مادة الفلسفة يف التعليم الثانوي11.

حظيت كتابة التلميذ باهتامم واضح، عىل مستوى عرض وتحليل تقنياتها وعنارصها واقرتاح طرق اكتسابها. فقد سمحت 

التقنيات البيداغوجية التي دخلت الدرس الفلسفي بتمييز وتصنيف املهارات، ثم انتقلت إىل تسطري طريقة تجعل التلميذ 

املعرفية  املادة  وتحليل  تفكيك  ثم  صياغته  إىل  اإلشكال  فهم  من  الكتابة  مهارات  فتتدرج  ويوظفها.  املهارات  تلك  يكتسب 

وتنظيمها ومناقشتها، وصوالً إىل تقييمها وإصدار الحكم عليها اعتامداً عىل طرق العرض. وإّن أكرب ما يعانيه الدرس الفلسفي، 

ويعانيه أيضاً التلميذ، مسألة التقييم.

الفلسفة  أساتذة  أغلب  أّن  الفلسفة  يف  التصحيح  مبشكلة  اهتمت  التي  واألبحاث  الدراسات  من  مجموعة  بينت  لقد 

املصححني يتعاملون بشكل صارم مع تنقيط امتحانات الفلسفة، وهذا ما يؤدي إىل ضعف املعدالت التي يحصل عليها التالميذ 

يف هذه املادة باملقارنة مع معدالت املواد األخرى، حيث يالحظ أّن أعىل معدل يف الفلسفة ال يتجاوز يف الغالب 14 عىل 20 

وخاصة يف فرنسا التي نستمد منها املرجعيات النظرية واملنهجية وكذلك معايري التقييم.12

ويرجع السبب يف ضعف هذه املعدالتـ  حسب بعض الباحثنيـ  إىل األساتذة، فقد استدلوا ببعض املعتقدات السائدة عند بعض 

األساتذة الذين يعتربون الحصول عىل معدالت مرتفعة يف الفلسفة من املستحيالت، بل يقول أحدهم للتالميذ “إذا حصلتم عىل 12 

عىل20 فهي لكم، وإذا حصلتم عىل 13 عىل 20 فهي من عندي، أّما إذا نلتم 14 عىل 20 فهي ألفالطون، أّما إذا تجاوزتم 14 فهي لله.13

ومن أهّم العوامل التي ساهمت يف هذه الوضعية اعتامد أغلب املصححني عىل الذاتية يف التصحيح أكرث من االرتكاز 

عىل العوامل املوضوعية والحسابية، ثم انجذاب بعض املصححني إىل سلم خاص بهم يف التنقيط، ويعتربون السلم من 0 إىل 

20 سلاًم نظرياً فقط. كام أثبتت املالحظات أّن الفلسفة تعّد من املواد الدراسية التي يصل فيها تباين التنقيط إىل 12 نقطة، 

ومعنى ذلك أّن الورقة التي تستحق يف نظر مصحح ما 16 عىل 20 ميكن أن مينحها مصحح آخر 4 عىل 14.20

ويظهر هذا املشكل بجالء إذا عرفنا أّن األبحاث العلمية أكدت أّن عدد املصححني الذين تحتاج إليهم عملية التصحيح يف 

مادة الفلسفة للوصول إىل نقطة قارة، بالنسبة للورقة الواحدة هو 127 مصححاً، وذلك يف الوقت الذي ال تحتاج فيه الرياضيات 

إال إىل 13 مصححاً والفيزياء 16، واإلنجليزية 28، والفرنسية 78 مصححاً...إلخ15.

11- Guy Morel /Daniel Tual-Loizeau :)1999( L’horreur pédagogique Edition Ramsay,Paris

12- Dreyfus et Raffin )1994(: 

13- Benoit Spinoza, et Vladmer Biaggi )1998(: Evaluation en Philosophie, Revue SKHOLE, N8.

14- Matagne - Jean-Marie )1998(: L’épreuve philosophique Au Baccalauréat

http /www.ac-montpellier /ressources/agora/ag.aceeuil.htm,rubrique dosseir internationnal/ Tunis

15- باداح محمد )2003(: مشكل التقويم في مادة الفلسفة، مجلة علوم التربية، المجلد الثالث، العدد 24، مارس، ص117
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وهذا ما يستوجب رضورة تشجيع األبحاث الدوسمولوجية، ألّنها تسعى إىل التقليص من عامل املصادفة يف االمتحانات، 

وبالتايل رفض تحويل االمتحان إىل لعبة “اليانصيب” loterie أو املقامرة. إضافة إىل التقليص من عامل الذاتية يف التصحيح، 

إال أّن االعرتاض الذي ميكن أن يصادفنا يف الوصول إىل هذه الدقة املتناهية التي ترومها الدوسمولوجيا نظراً لطبيعة األسئلة 

الفلسفية يف امتحانات الباكالوريا، وهنا تعود إشكالية الكتابة املقالية ومدى قدرتها عىل ضامن املوضوعية والنزاهة16.

وهذا ما يستوجب تقنني التصحيح من خالل االعتامد عىل مبدأ تعدد املصححني يف مادة واحدة، وكذلك صياغة شبكة 

التوافق بني املصححني، كام هو معمول به يف تونس مثاًل، حيث يرفق كّل  أدىن من  تقييم وطنية تستطيع أن تضمن حداً 

املطلوب توفرها يف  العقلية  املعرفية واملنهجية والقدرات  الكفايات  الحّد األدىن من  تقييم تحدد  موضوع لالمتحان بشبكة 

املقالة الفلسفية اإلنشائية، مشفوعة بنقط جزائية خاصة تهّم كّل مراحل الكتابة.

تعرتض إنجازات التالميذ الكتابية سواء يف امتحانات الباكالوريا أو يف اختبارات املراقبة املستمرة جملة من الصعوبات 

تعوق إمكاناتهم وتجعلهم غري مطمئنني ملستوى كتاباتهم، وإذا اعتربنا أّن الهدف من الكتابة اإلنشائية الفلسفية هو مامرسة 

التفلسف وتشغيل املتعلم يف إطار تفكري تحلييل ونقدي، ينطلق من نصٍّ أو سؤال مبارش أو قولة، فإّن الصعوبات التي تعرتض 

التالميذ ال تخرج عموماً عن السياقات التالية17: 

يف  الواردة  املفاهيم  داللة  ومن حيث  للعبارة،  واللغوي  املنطقي  الشكل  حيث  من  املوضوع  عبارات  قراءة  - صعوبة 

الصياغة، حيث غالباً ما تكون قراءة التلميذ رسيعة وسطحية واختزالية.

- صعوبة التنظيم الفكري واملنهجي لعنارص اإلجابة، وترتبط هذه الصعوبة عادة مبجموعة من االنحرافات، منها ما هو 

شكيل ومنها ما هو فلسفي، مثل مراكمة أفكار ال يربطها رابط منطقي، أو استعراض األمثلة واألقوال دون تحليلها، أو التفكري 

التحصييل كاجرتار الفكرة نفسها أو تكرارها.

أطروحات  مع  التعامل  أثناء  التالميذ  يتخذ  ما  غالباً  إذ  والفلسفية،  الفكرية  املواقف  مع  التعامل  - صعوبة يف طريقة 

الفالسفة من مشكلة معينة، إّما موقفاً وثوقياً، أو موقفاً سلبياً جاهزاً غري خاضع للتحليل، فتغيب لديهم عنارص الفكر الفلسفي 

التحلييل والنقدي اليقظ، ويظهر ضعف التفكري الجديل أو روح املناقشة. 

- صعوبة استعامل املعرفة الفلسفية واالستشهادات واملراجع الفلسفية، وتتمثل يف صعوبة املوازنة بني الذاكرة ومنطق 

الكتابة، بني الرصامة املنطقية واإلفاضة يف ذكر االستشهادات. إضافة إىل الخالصات غري املضبوطة أو املغلوطة.

- االعتامد يف التحليل عىل الوصف واإللقاء واالستظهار باملقارنة مع السؤال العام املرتبط باملوضوع.

16- باداح محمد )2003(: المرجع نفسه، ص 118

17- الكالعي محيي الدين )2005(: طريقة المقال: قواعد منهجية في تحليل النص والمقالة الفلسفية، دار محمد علي للنشر- تونس، ط 2، ص 35
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- االعتامد عىل الرسد والحفظ وعرض األفكار دون روابط منطقية بني الجمل والفقرات واملواقف.

- إبداء الرأي دون توضيح وبدون حجاج.

- صعوبة يف التقييم والرتكيب، التقييم ليس مجرد خالصة مقتضبة ومرتجلة تلحق به أو تنهيه بل هو لحظة تركيبية نقدية 

تستمد وحدتها من فكرتها الناظمة ونظامها الحجاجي ورهاناتها النظرية والنقدية، وال ميكن امتالك هذه املهارات املنهجية 

واملبادئ الفلسفية إال مبامرسة الكتابة واختبار الخطأ ومطالعة النصوص الفلسفية املطولة التي تتجسد فيها قدرات منهجية 

مختلفة مثل التحليل واالستنتاج والنقد والرتكيب والربهنة18.

إّن العديد من الدراسات والبحوث، خاصة يف العامل العريب، كشفت عن تدين القدرات العليا عند أغلب التالميذ، حيث 

بينت أّن أساليب واسرتاتيجيات التدريس والتعليم املتبعة يف املدراس العربية، مازالت تعتمد يف عملية التعليم والتعلم عىل 

العربية عامة19، وهذا ما يؤدي إىل اعتامد  املتبع يف معظم املدارس  الوحيد  التعليمي  النمط  الذي يكاد يكون هو  التلقني، 

التلميذ)ة( عىل الرتديد والحفظ واالستظهار، وال ُيتاح املجال للتساؤل والبحث والفهم والنقد، ماّم يضعف القدرة عىل التجديد 

والتعلم الذايت، وحّل املشكالت. إنها طريقة ال تبني شخصية املتعلم وال تنمي تعلمه وتفكريه، بل تضعف إنسانيته وتلغي 

كيانه، وتعلمه الطاعة والخضوع.

ثالثاً: قراءة يف املبادئ واملرتكزات النظرية، واملقاربات املنهجية ملنهاج الفلسفة باملغرب

وقد  كلها،  املدرسية  الحياة  إّنه  الدراسية،  املادة  ومركز  التعليمية،  املؤسسة  وقلب  الرتبوية  العملية  روح  املنهاج  يعترب 

وصف كانجهام20 املنهاج بأّنه األداة املوجودة بني يدي الفنان )املدرس( لتشكيل مادته )التلميذ( وفق مثله )غاياته وأهدافه( 

ويف دراساته )املدرسة(. إّنه أيضاً األداة األساسية التي يستخدمها املجتمع متمثاًل يف نظمه السياسية واالقتصادية واالجتامعية 

والدينية والحضارية بشكل عام، لتحقيق مراميه ومقاصده وأهدافه من العملية الرتبوية.

1- املبادئ واملرتكزات النظرية ملنهاج مادة الفلسفة

يتميز املنهاج الجديد ملادة الفلسفة مبراجعة شاملة للربنامج السابق، سواء عىل املستوى البيداغوجي، وذلك باالنتقال 

من التدريس باألهداف إىل التدريس بالكفايات، أو عىل املستوى النظري واملنهجي املرتبط بطبيعة املادة وما عرفه تدريسها 

من تطور وتجديد.21

18- الكالعي محيي الدين، المرجع نفسه، ص 35

19- السورطي يزيد عيسى )2009(: السلطوية في التربية المعاصرة، سلسلة عالم المعرفة العدد 362، الكويت، ص 17

20- نقاًل عن يزيد عيسى السورطي )2009(: المرجع نفسه، ص 24 

21- المملكة المغربية، وزارة التربية الوطنية، )نونبر 2007(: التوجيهات التربوية والبرامج الخاصة بتدريس مادة الفلسفة بسلك الثانوي التأهيلي، مديرية المناهج، الرباط، ص 3 
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1.1- املبادئ 

1.1.1- تعلم التفلسف

يتحدد فعل التفلسف كعملية نقدية وكتساؤل عن معنى وقيمة الحقائق، مبا فيها الحقائق املرتبطة بالوضع اإلنساين، 

أي التخيل عن كّل أشكال االعتقاد الدوغاميئ، ومتابعة املساءلة باستمرار، ومن خالل تجربة املساءلة يتضح أّن البحث عن 

الحقيقة هو تجربة الخطأ، أي حقيقة كون املعارف محدودة ونسبية وقابلة للتجاوز، وبالتايل فإّن التفلسف يكمن يف املسار 

الذي نقطعه مع بادئ الرأي )الدوكسا( إىل املعرفة )اإلبيستيمي(، أو لنقل من األحكام املسبقة إىل املساءلة النقدية.

يرتبط فعل التفلسف كذلك بعملية التفكري الذايت التي تضع الفرد أمام وضعيات فلسفية تستدعي املساءلة والبحث عن 

الحلول، وهي وضعية أخرى للوضعية املشكلة التي تحيل عىل بيداغوجية الدهشة والتحرر، حيث تجد الذات نفسها مضطرة 

إىل استخدام كّل إمكانياتها وقدراتها الفكرية.

لقد انطلق املنهاج من هذا املعنى لفعل التفلسف حيث حدد الغاية من تعلم الفلسفة يف التعليم الثانوي التأهييل، 

التفكري  أشكال  كّل  والتحرر من  الحر واملستقل،  التفكري  قادراً عىل  التلميذ، وجعله  لدى  النقدي  الوعي  تنمية  واملتمثلة يف 

السلبي والدغاميئ، عىل مستوى آرائه وقيمه وسلوكاته22. كام ورد يف املنهاج أّن تنمية الوعي النقدي هو أساس وجوهر فعل 

التفلسف يف التعليم الثانوي، بل يعترب من املبادئ التي تأّسس عليها منهاج مادة الفلسفة. 

2.1.1- الشمولية

يالحظ أّن املنهاج الجديد ملادة الفلسفة قد تجاوز ثنائية “الفلسفة” و”الفكر اإلسالمي” التي كانت محط جذب ورصاع 

يف صياغة الربامج واملقررات الفلسفية السابقة، فأصبح منهاج الفلسفة يندرج تحت عنوان “الفلسفة”، باعتبارها فكراً إنسانياً 

كونياً يندرج ضمنه الفكر اإلسالمي.

3.1.1- التدرج

استند املنهاج الجديد عىل مبدأ التدرج الذي يروم جعل الفلسفة مالمئة ومناسبة للمستويات العمرية والنفسية لتالميذ 

التعليم الثانوي التأهييل، بجميع أسالكه، حيث انطلق من قاعدة التعرف عىل الفلسفة واالستئناس بها يف مستوى الجذوع 

املشرتكة، كام ألّح املنهاج عىل رضورة اعتامد البساطة والوضوح يف تبليغ مضامني الفلسفة للمتعلمني يف هذا املستوى، والحرص 

عىل اإلرشاك الفّعال للمتعلم يف بناء معرفته عن طريق بناء مشاريع فردية وجامعية23، إىل مستوى التمرس عىل الفلسفة يف 

السنة األوىل باكالوريا عىل شكل مفاهيم وتيامت وقضايا اعتامداً عىل النصوص الفلسفية وصوالً إىل مامرسة التفكري الفلسفي 

22- التوجيهات التربوية، 2007، ص 3

23- التوجيهات التربوية، 2007، ص 5
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املنظم واملستقل نسبياً يف السنة الثانية باكالوريا. تحيل مبادئ التدرج يف تدريس الفلسفة عىل املنهجية الديكارتية املتعلقة 

بحسن قيادة التفكري من الوضعية األكرث بساطة إىل الوضعية األكرث تركيباً.

2.1- املرتكزات

1.2.1- اعتامد املفاهيم

جاء يف منهاج مادة الفلسفة أّن اختيار تدريس الفلسفة من خالل املفاهيم واملوضوعات يرجع إىل ما يتيحه هذا الربنامج 

هذا  آليات  تعلم  بني  التوازن  وتحقيق  الفلسفي  التفكري  مامرسة  وانخراطه يف  الفلسفية  بالقضايا  املتعلم  لدى  اهتامم  من 

التفكري ومضامينه24. ويعترب هذا اإلقرار مبثابة إعالن عن الهوّية البيداغوجية لربنامج مفاهيم، الهادفة إىل جعل التلميذ الدارس 

للفلسفة مشبعاً بروح النقد البّناء وقادراً عىل تحقيق ذاته وإمناء شخصيته إمناء متوازناً واالستقالل يف رأيه.

ويعترب املنهاج الحايل امتداداً للربنامج السابق عىل مستوى التدريس باملفاهيم عىل الرغم من صياغتها يف الربنامج الجديد 

عىل شكل ثنائيات، مثل النظرية والتجربة، الحق والعدالة...، باإلضافة إىل اعتامد املجزوءات، وكّل مجزوءة تضّم مجموعة من 

املفاهيم.

ويف هذا السياق نالحظ أّن املغّيب يف الربنامج الحايل هو تاريخ الفلسفة، أي أّنه متمركز حول مفاهيم عاّمة ال تخضع 

إلطار زمني، رغم أّن تحليل مفهوم ما يف الفلسفة يحيل يف الغالب إىل تاريخ هذا املفهوم من بارمنيدس إىل جون بول سارتر، 

الحايل يتضمن توجهات تربوية هاّمة، لكن ليس هناك توجهات  الربنامج  أّن  كام يقول فرانسوا شاتيل25، وميكن أن نضيف 

فلسفية محددة.

2.2.1- اعتامد املجزوءات

يف إطار الورش الواسع الذي فتحته وزارة الرتبية الوطنية إلصالح منظومة الرتبية والتكوين يف املغرب، تّم تبني العمل 

وفق التنظيم املجزوءايت للتعليم l’enseignement-modulaire يف التعليم الثانوي التأهييل، لكونه اختيار يستجيب ملتطلبات 

مقاربة  باملجزوءات  التدريس  ويعترب  لها.  والقيم مدخاًل  الكفايات  من  تتخذ  التي  البيداغوجية  واملقاربة  وينسجم  املرحلة، 

مفتوحة لفعل التعلم تتيح املرونة والوضوح، ومتنح فضاءات واسعة من حرية الفعل الفردي والجامعي. 

الوسائل  من  األمر  واقع  يف  ُتعّد  العهد،  حديثة  وبيداغوجية  تربوية  اسرتاتيجية  باملجزوءات  التدريس  اعتبار  وميكن 

املالمئة الحرتام الفروق الفردية والجامعية داخل األسالك أو الشعب التعليمية، وهي كذلك تساعد املتعلمني عىل السري وفق 

داخل  املنشودة  للكفايات  املمكنة  املستويات  أقىص  تحقيق  بغرض  وذلك  واختياراتهم،  ميوالتهم  ووفق  الخاصة  إيقاعاتهم 

24- التوجيهات التربوية ص 3 

25- ورد عن الخطابي )2002(، المرجع السابق نفسه.
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املنظومة الرتبوية. وتتشكل املجزوءة وفق أهداف وقدرات وكفايات محددة ومعينة، تيرس للمتعلمني اكتسابها وفق ميوالتهم 

وإمكانياتهم الذهنية، ولذلك فإّن التدريس بواسطتها يشكل من حيث مراميه األساسية األسلوب البيداغوجي املالئم الحرتام 

الفروق الفردية والجامعية داخل الفصول الدراسية.

3.2.1- وضعية الكتاب املدريس يف املنهاج

ورد يف وثيقة الربامج والتوجيهات26 أّن املنهاج هو وحده اإلطار املرجعي امللزم وطنياً، أّما مضامني الكتب املدرسية للامدة 

واملقاربات والطرق البيداغوجية والتقنيات الديداكتيكية فيها، فألستاذ )ة( املادة حرية الترصف فيها، وفقاً ألهداف املنهاج 

والكفايات املراد تنميتها لدى املتعلم. وهذا الطرح ينسجم مع ما ذهب إليه أحد الباحثني يف علوم الرتبية باملغرب حيث يقول 

إّن الكتاب املدريس عبارة عن وسيلة من بني الوسائل التعليمية املساعدة عىل التعلم، يقوم بنقل وتوضيح املضامني املعرفية 

التعليمية/التعلمية والتامرين أو التجارب املساعدة عىل استيعاب مضمون معريف معني27.

انطالقاً من منطوق وثيقة التوجيهات الرتبوية توقفنا عند موقفها من دور الكتاب املدريس، ومكانته وموقعه يف الدرس 

الفلسفي، حيث تبني أّن هناك دعوة إىل العودة إىل املنهاج كخارطة طريق مضمونة للتحرر من املزالق واالختالالت التي يعاين 

منها التدريس بواسطة الكتاب املدريس.

4.2.1- الكفايات املستهدفة

استند املنهاج الحايل إىل مدخل الكفايات يف بناء املناهج التعليمية وفق ما هو وارد يف امليثاق الوطني للرتبية والتكوين، 

ومصنف يف الوثيقة اإلطار املحدد لالختيارات والتوجيهات الرتبوية العامة، ويسعى املنهاج الحايل إىل تنمية الكفايات النوعية 

واملستعرضة التالية: 

الجدول رقم1: الكفايات الواردة يف منهاج مادة الفلسفة

الكفايات املمتدة واملشرتكةالكفايات النوعية الخاصة باملادة

- كفايات اسرتاتيجية

- كفايات تواصلية 

- كفايات منهجية 

- كفايات ثقافية 

- كفايات تكنولوجية

- امتالك مبادئ الفكر النقدي يف مختلف أبعاده

- التواصل بكل أشكاله )القراءة، اإلنصات، الكتابة، التحدث(

- امتالك أخالق الحوار ومبادئه وأشكاله

- توظيف التكنولوجية الحديثة للحصول عىل املعلومات ومعالجتها

- امتالك ثقافة تكوينية عقلية ومتفتحة ومواطنة

26- التوجيهات التربوية، ص 7

27- أوزي أحمد )2005(: جودة التربية و«تربية الجودة«، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغرب، ص 108
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يتضح من الجدول أعاله أّن الكفايات االسرتاتيجية ترتبط أساساً بإكساب التلميذ مجموعة من القيم الوجدانية والعالئقية، 

أي القيم التي تحّدد عالقة التلميذ تجاه ذاته وتجاه الغري، وميكن تصنيفها إىل قسمني: 

* القيم التي تربط التلميذ بذاته: 

- تتمثل يف جعل التلميذ قادراً عىل الوعي بذاته وتقديرها بشكل إيجايب.

- االستقالل الذايت عىل مستوى اتخاذ املواقف واملبادرة واالختيار والقرار.

- االعتامد عىل النفس، والقدرة عىل تحمل مسؤولية مواقفه وقراراته واختياراته.

- القدرة عىل تعديل االتجاهات والسلوكات الفردية وجعلها مسايرة للتطورات.

* القيم التي تربطه بالغري: 

- إقامة الذات لعالقة إيجابية مع الغري عىل أساس االحرتام املتبادل واالنفتاح والتسامح والتضامن. 

- الحفاظ عىل كرامة اإلنسان وصيانتها بوصفه غاية يف ذاته وليس وسيلة.

- النهوض بالواجبات واملسؤوليات الناجمة عن العيش والعمل داخل الجامعة.

يتضح ماّم سبق أّن القيم التي يروم املنهاج ترسيخها لدى املتعلم تندرج يف صلب التفكري الفلسفي وتنسجم مع غاياته 

اإلنسانية، املتمثلة يف الدفاع عن القيم اإلنسانية يف مختلف أبعادها وتجلياتها بدءاً بالفرد باعتباره كائناً واعياً ومستقاًل ومريداً 

وحراً ومبادراً وفاعاًل، وصوالً إىل الجامعة مبعناها اإلنساين الكوين كالتضامن والتعاون والتعايش والتسامح....إلخ، وهذا ما ميكن 

أن يؤدي إىل تشبع التلميذ بقيم االختالف واإلميان بالتعدد واالعتقاد بنسبية الحقيقة. 

أّما الكفايات التواصلية فتتمثل يف عمليات اإلصغاء والقراءة والتحدث والكتابة، فاملنهاج أعطى تفسرياً نظرياً لكّل كفاية، 

التلميذ...(،  التلميذ يف حصة الفلسفة ينصت إىل كالم اآلخر )النص الفلسفي، األستاذ،  إذ يتمثل اإلصغاء الفلسفي يف جعل 

وقبوله عىل نحو يقظ، وذلك بإخضاعه للتمحيص والفحص، أي اإلنصات املبني عىل إعامل العقل والتفكري فيام ينصت إليه، 

وذلك بتحليله ونقده وإبداء الرأي فيه.

هو  هنا  املقصود  ولعل  تفكريهم(،  وطريقة  الفالسفة  )كالم  الفلسفي  النص  مع  التعامل  يف  فتحدد  القراءة  كفاية  أّما 

الطريقة املنظمة،)28( وتحليله وفهمه ومناقشته والتعليق عليه)29(، وهذا ما يتيح للتلميذ االطالع املبارش عىل إنتاجات وإبداعات 

الفالسفة وكيفية تفكريهم ومواقفهم، وبالتايل اكتساب آليات التفكري الفلسفي وخاصة منها التفكري النقدي.

28- Russ.J )1992(: Les Methodes en philosophie, Armand colin, Paris, Janvier.

29- France Rollin 1982 L’Éveil philosophique: apprendre à philosopher / UNAPEC –France.
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وتشري كفاية التعبري الشفوي )التحدث( إىل القدرة عىل التعبري الشفوي ضمن وضعيات حوارية أفقية )تلميذ - تلميذ، 

وعمودية )أستاذ- تلميذ/ تلميذ- أستاذ(، وتفيد كفاية الكتابة القدرة عىل التعبري الكتايب عرب ضبط مستلزمات الكتابة الفلسفية 

واملدرسية، فهي كفاية تركيبية تتضمن جميع املهارات والقدرات التواصلية واملنهجية والقيمية واملعرفية، وتظهر بشكل جيل 

يف الكتابة اإلنشائية الفلسفية.

أّما الكفايات املنهجية)30( فهي القدرة عىل اكتساب األدوات املنهجية ملامرسة التفكري الفلسفي ضمن سريورات املفهمة 

بتحديد  بتحديد أهدافه ومروراً  للدرس بدءاً  املنهاج إىل رضورة االنطالق من تخطيط دقيق  واألشكلة والحجاج، وقد أشار 

وسائل اإلنجاز وصوالً إىل اإلنجاز الفعيل، ذلك أّن طريقة إنجاز الدرس من قبل األستاذ يكسب التلميذ مجموعة من املهارات 

والقدرات املنهجية كاكتساب آليات التفكري الفلسفي األساسية، كاألشكلة واملفهمة والحجاج، واملقارنة واالستدالل والتحليل 

الفلسفي  الطابع  ما يضفي  واملواقف، وهذا  الفقرات  بني  املنطقية  الربط  أدوات  التحكم يف  إىل  باإلضافة  والنقد،  والرتكيب 

النسقي عىل الكتابة اإلنشائية.

وفيام يتعلق بالكفايات الثقافية أو املعرفية)31( فهي القدرة عىل اكتساب رصيد معريف فلسفي وتوظيفه يف معالجة قضايا 

وإشكاالت فلسفية مختلفة. فاملنهاج يتوخى من تدريس الفلسفة بالتعليم الثانوي التأهييل متكني التلميذ من التعرف عىل 

مضامني فلسفية وفهمها يف سياقها النظري والتاريخي الفلسفي، ومن ثّم توسيع األفق الفكري واملعريف للتلميذ، بل أضاف 

املنهاج إمكانية االنفتاح عىل مجاالت معرفية أخرى غري الفلسفة )أدبية، علمية، وفنية وسياسية(.

نتج عن  البرصية،  السمعية  املعلوماتية والوسائل  التكنولوجيا  الجديدة يف مجال  التقنيات  املدرسة عىل  النفتاح  ونظراً 

ذلك رضورة انفتاح التدريس بشكل عام عىل االستفادة من هذه الخدمات، ويف هذا السياق دعا املنهاج إىل رضورة استخدام 

تقنيات التواصل الجديدة يف مجال البحث يف التفكري الفلسفي كاستغالل اإلنرتنيت مثاًل، أو يف الكتابة والنرش.

 وتجدر اإلشارة إىل أّن هذه الكفايات ال تهّم فقط مادة الفلسفة باعتبارها مادة تعليمية، بل تشمل - إىل حد ما- أغلب 

املواد املدرسية مع اختالف يف درجة األهمية واألولية، وهنا تندرج الكفايات املشرتكة واملستعرضة واملمتدة بني املواد األخرى، 

فإذا تأملنا املؤرشات التي تدّل عىل هذه الكفايات، فإنها ال تختلف كثرياً عن الكفايات النوعية الخاصة مبادة الفلسفة، حيث 

يدّل املؤرش األول عىل الكفايات املنهجية، ذلك أّن امتالك مبادئ التفكري النقدي يعني امتالك آليات التفكري الفلسفي الواردة 

يف ص7-8 من هذه الوثيقة.

كام أّن املؤرش الثاين الذي يدّل عىل التواصل بكّل أشكاله يحيل عىل املؤرشات الدالة عىل الكفايات التواصلية نفسها، 

املتمثلة يف اإلنصات والقراءة والكتابة والتحدث، واملالحظة نفسها تنطبق عىل املؤرش الثالث الذي يفيد امتالك أخالق الحوار 

30- التوجيهات التربوية، ص ص 8-7 

31- التوجيهات التربوية، ص 8 
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ومبادئه وأشكاله، حيث ورد كمؤرش مستقل يف الكفايات االسرتاتيجية، أو ما يطلق عليه الكفايات القيمية، األمر نفسه يقال 

عن املؤرش الرابع الذي ينّص عىل توظيف التكنولوجية الحديثة، وهو ما تّم التعبري عنه يف املنهاج بالكفايات التكنولوجية 

)الفقرة الرابعة ص8(، وهذا ما يصدق أيضاً عىل املؤرش األخري الذي يفيد امتالك ثقافة تكوينية عقلية ومتفتحة ومواطنة مع 

اختالف بسيط يف الصياغة اللغوية، وكذلك إضافة نوعية تكمن يف إمكانية إدراجه ضمن الكفايات االسرتاتيجية.

يتضح ماّم سبق أّن هناك تداخاًل وتكاماًل بني الكفايات املراد ترسيخها لدى املتعلم يف جميع املواد املدرسية، وهذا ما 

يسمها بالغموض واللبس والتعميم يف صيغتها النظرية، ويؤدي إىل طرح صعوبة منهجية عىل مستوى أجرأتها عملياً داخل 

الفصل الدرايس، وخاصة بالنسبة ملادة الفلسفة. وفيام ييل سنقدم أهم املآخذ حول هذه الصيغ التي وردت بها الكفايات يف 

منهاج مادة الفلسفة، حسب مجموعة من الفاعلني الرتبويني املهتمني مبادة الفلسفة تأطرياً وتدريساً وتكويناً. 

نالحظ أّن الكفايات التي وردت يف منهاج مادة الفلسفة مبنية عىل الكفايات نفسها الواردة يف الكتاب األبيض بأشكالها 

وأنواعها، حيث “ميكن أن تتخذ الكفايات الرتبوية طابعاً اسرتاتيجياً أو تواصلياً أو منهجياً أو ثقافياً أو تكنولوجياً”، يالحظ أّن 

مفهوم االسرتاتيجية له دالالت كثرية، يف معظمها دالالت ذات طابع شمويل، ولعل أقلها شمولية يعني باالسرتاتيجية املخطط 

الشمويل الذي يتضمن مبادئ وخطوات وجملة من اإلجراءات التي تنساق يف إطار منظومة متكاملة ومنسجمة العنارص. كام 

أّن مصطلح االسرتاتيجية يعني تتابعاً منسجاًم ومتكاماًل من اإلجراءات والخطوات التي تستهدف تحقيق هدف ما. يقول أحد 

املفتشني يف مادة الفلسفة إّن هذا املعنى يحيل إىل الغايات العامة للرتبية والتعليم واملثل واملبادئ العليا. 

2- قراءة يف املقاربات املنهجية ملنهاج مادة الفلسفة

استند منهاج مادة الفلسفة عىل تصور منهجي يتالءم مع االختيارات والتوجيهات الرتبوية الجديدة، فقد بني عىل أساس 

املقاربات التالية: 

1.2- املقاربة الفلسفية

ورد يف وثيقة الربامج والتوجيهات الرتبوية الخاصة بتدريس مادة الفلسفة أّن الهدف األسايس للمنهاج هو تعليم التفلسف، 

اعتمد املنهاج يف هذا السياق عىل مقاربة ميشيل طوزي كام هو معمول بها يف الربنامج السابق)32(، ويتعلق األمر يف هذا السياق 

مبقاربة ذهنية تهتم بالصريورات الفلسفية للفكر، وتستند عىل منطق للتعلم يحيل إىل قدرات التلميذ العقلية القابلة للتعلم 

والتقييم، وتتلخص هذه األطروحة يف كون التفلسف هو مامرسة للتفكري الذايت، لذلك فإّن التلميذ مطالب بإعادة النظر يف 

آرائه من أجـل تفكيكها وإعادة بنائها بطريقة شخصية، فهناك ثالثة منتظرات يتوجب عىل التلميذ املتفلسف إنجازها، وتتمثل 

يف تحقيق قدرات املفهمة أو البناء املفاهيمي، واألشكلة أي أشكلة اإلثباتات واملوضوعات ثم املحاججة عىل األطروحات.

32- المملكة المغربية، وزارة التربية الوطنية، قسم البرامج والمناهج والوسائل التعليمية )1996(: منهاج مادة الفلسفة والفكر اإلسالمي، وزارة التربية الوطنية، 
الرباط.
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1.1.2- البناء اإلشكايل

يحدد ميشيل طوزي)33( البناء اإلشكايل يف العنارص التالية: 

- أن نجعل شيئاً ما إشكالياً، مثل جعل اإلثبات والبداهة والتمثل والتعريف أشياء قابلة للشك وللطعن، أي وضعها موضع 

تساؤل، وهذا من عمليات النقد. 

- تفكيك املشكل، أي الكشف عاّم وراء السؤال عن مشكل فلسفي واحد أو متعدد.

- صياغة املشكل يف شكل تأرجحي مفارق من أجل بيان الطابع املتعدد للجواب الفلسفي، أي عدم وجود حّل واحد 

للمشكل املطروح.

2.1.2- البناء املفاهيمي

ترتبط املفهمة بعدة حقول داللية من الناحية اللغوية: 

- ترتبط باللغة، ألّنه يعرّب عنها بكلمة تندمج يف نسق التواصل.

- ترتبط بالفكر، ألّن املدلول يحيل عىل فكرة أو مفهوم أو عدة أفكار أو مفاهيم.

- ترتبط بالواقع، ألّن ذلك املفهوم يعّد موضوعاً فكرياً يستهدف العامل.

وبالتايل ميكن أن تكون مجاالً للبحث عن املعنى، سواء عن طريق التعارضات بني املرتادفات أو عن طريق االستعامل 

املألوف أو املعنى االشتقاقي أو االستعامل الفلسفي.

واملفهمة مرحلة أوىل من مراحل التفكري الفلسفي، التي يتّم فيها بناء املفهوم )املوضوع( وإعطاؤه معنى، انطالقاً من 

االنتقال به من املستوى املتداول إىل املستوى األكرث دقة وضبطاً، وذلك بوضعه يف محكات الداللة اليومية واللغوية والفلسفية 

وباقي الحقول املعرفية األخرى، خصوصاً وأّن املفهوم الفلسفي ليس مفهوماً منعزالً قامئاً بذاته، بل إّنه متعلق بغريه ضمن 

بنية شمولية تجعله يغتني من خطاب إىل آخر. هذا باإلضافة إىل أّن املفهوم »كائن« تاريخي ينشأ وينمو داخل خطاب فلسفي 

معني. وتبقى لحظة بناء املفهوم لحظة أساسية متكن املتعلم من »التحرر الذهني والوجداين من عوائق البداهات املبارشة 

واألحكام املسبقة واآلراء الوثوقية«، سواء كانت مهمة رصد املفاهيم أو إثبات دالالتها )سياقياً أو إسنادياً(، أو البحث يف طبيعة 

العالقات بينها، أو تتبع منو مفهوم ما داخل سياق النص، فإّن ذلك يستدعي سريورة تفكري تتمكن وفق سلسلة متدرجة من 

املهام من تحديد مجال النص الذي يحلل، أو االلتزام مبطلوب ما يكتب بشكل دقيق.

33- ميشيل طوزي ومن معه )2005(، بناء القدرات والكفايات في الفلسفة، ترجمة حسن احجيج، منشورات عالم التربية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء.
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لذلك فإننا نقرتح ملبارشة مثل هذه املهارة املسار التايل: 

- استخراج شبكة الكلامت املفاتيح.

- تقسيم هذه الشبكة وفق أبعاد داللية إىل مجاالت.

- البحث عن الروابط بني هذه املجاالت )مقارنة ـ تفريق ـ متاٍه - تناقض...(.

- تحديد النواة التي تتحرك وفقها جميع املجاالت.

- استخالص داللة املفهوم من خالل تتبع التحوالت التي تفرتضها صريورة بنائه داخل النص.

3.1.2- الحجاج الفلسفي 

يحّدد املنهاج الحجاجي الفلسفي يف مجموعة من العمليات كاملقارنة بني األطروحات الفلسفية أو دحضها أو إثباتها أو 

نفيها، واالعتامد عىل األمثلة القابلة للتقييم وكذلك االستشهاد بأقوال فلسفية أو أدبية أو علمية ...إلخ)34(. ونسجل يف هذا 

السياق أّن املنهاج أشار بشكل عام إىل بعض األساليب الحجاجية املستعملة يف النصوص الفلسفية كاملقارنة واملثال والدحض 

واالستشهاد دون توضيحها وتفسريها وإبراز كيفية االشتغال عىل البناء الحجاجي يف درس الفلسفة، ويف هذا السياق وضع 

ميشيل طوزي)35( مجموعة من الخطوات املنهجية لجعل املتعلم يتمرن عىل استخراج الحجاج الفلسفي عىل شكل متارين 

يراعى فيها التدرج من البسيط إىل املعقد.

ال نروم هنا الحديث عن مفهوم الحجاج من الناحية اللغوية والنظرية واملجاالت التي يرتبط بها وظيفياً واستعاملياً، ذلك 

أّن الحجاج يحرض كأسلوب إقناعي يف جميع الخطابات االجتامعية والسياسية والقانونية، ويف جميع أشكال املناقشة، ويغطي 

جميع حقول الخطابات، ساعياً إىل اإلقناع واالقتناع أياً كان املتلقي، ومهام كانت طبيعة املوضوع الذي يدور حوله النقاش.

من  انطالقاً  يتحدد  أن  الفلسفة  ديداكتيك  علـى  ينبغـي  أّنـه  الفلسفة  بديداكتيك  املهتمني  أحد  يرى  السياق  ويف هذا 

»هوّية التفكري الفلسفي«، أي انطالقاً مـن خصائصه ولغته، وبنائه املنطقي، وأساليبه االستداللية، ونظامه الحجاجي...، وهكذا 

يعترب الحديث عن رضورة البناء الحجاجي جزءاً من الطموح البيداغوجي الذي يؤكد عليه منهاج الفلسفة، والذي يرمي إىل 

نقل أسلوب يعترب من أهم أساليب التفكري والكتابة الفلسفيني، من مامرسة الفيلسوف إىل مامرسة املدرس ومنه إىل مامرسة 

املتعلم.

34- التوجيهات التربوية، المرجع السابق، ص 10

35- طوزي ميشيل، المرجع السابق نفسه، ص ص 60-56
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الفلسفية  يعني عرض املحتويات  الفلسفة تدريساً حجاجياً  أّن تدريس  ميكننا أن نستخلص عىل ضوء هذه املعطيات 

وفق ترتيب منظم ومتامسك يتدرج من فكرة/حجة إىل فكرة/حجة أخرى تفوقها من حيث التأثري واإلقناع واإلفهام يف عالقتها 

بالنتيجة التي تصب فيها كّل تلك املحتويات، فاملدرّس يتحول من مخرب باملعلومات فقط، إىل مهتم بتكوين املهارات العقلية 

املتوخاة من تدريس الفلسفة، وذلك عندما يكشف عن البعد الحجاجي يف الخطاب الفلسفي، أّما املتعلم فيتحول من مستمع 

مستهلك ومتلٍق سلبي يحفظ املضامني الفلسفية يف أحسن األحوال إىل مدرك ملنطقها، وقادر عىل كشف آلياتها، وذلك عندما 

يتجه تعلمه إىل استلهام البعد الحجاجي من درس الفلسفة ومن النصوص الفلسفية عرب تفكريه ومشاركته وكتابته اإلنشائية.

وتتحول املحتويات من عرض جاهز للمعلومات ومعطى للحفظ والرتديد إىل مادة للتفكري والحوار والتساؤل والتقييم 

النقدي، وذلك عندما تطرح يف الدرس كقضايا مفتوحة وكموضوع للحجاج الفلسفي، كام تتحول طرق وأساليب التدريس من 

اإللقاء والتلقني إىل الرتبية التفكريية وبالتايل تعلم التفكري النقدي.

يتضح من خالل قراءتنا ملتون التوجيهات الرتبوية، فيام يخّص املقاربة الفلسفية، أّن منهاج الفلسفة مل يحدد بشكل دقيق 

تراجعاً  اقترص عىل إشارات عامة دون إحاالت مرجعية نظرية وبيداغوجة، وهنا نسجل  الفلسفية، وإمنا  باملقاربة  املقصود 

ملموساً باملقارنة مع املنهاج السابق)36(، حيث اعتمد عىل املزاوجة بني تعليم الفلسفة أو ما يصطلح عليه تعليم األفكار وبني 

تعلم التفكري أي تعلم التفلسف، وقد توقفنا عند هذا األمر يف املحور األول من هذا الفصل.

يتسم الخطاب الرسمي يف هذا السياق بطابع السطحية والعمومية، خاّصة يف حديثه عن املقاربات البيداغوجية واألدوات 

تبني  إىل  الحايل مل يرش  املنهاج  أّن  اإلطار  لها. كام نسجل يف هذا  العميل  اإلجرايئ  التحديد  فيه  يغيب  الديداكتيكية، حيث 

أطروحة ميشال طوزي عىل مستوى املقاربة الفلسفية رغم تبنيها نظرياً، وهذا يحيل مرّة أخرى عىل التبعية الفرنسية يف بناء 

منهاج مادة الفلسفة وبشكل مشّوه أحياناً. 

ويظهر عىل املستوى الشكيل عدم التزام املنهاج برتتيب واحد للقـدرات الفلسفية، حيث نالحظ الرتتيب التايل: بدأ بالبناء 

اإلشكايل، ثم املفهمة، ثم البناء الحجاجي)37(، يف حني ورد ترتيب آخر يف الجدول الخاص بالكفايات والقدرات ومؤرشاتها، حيث 

بدأ باملفهمة فاألشكلة ثم الحجاج، وهذا يربز نوعاً من االرتجال يف صياغة مضامني املنهاج الذي يعترب اإلطار املرجعي امللزم وطنياً. 

2.2- الرتبية عىل القيم

تأسس املنهاج الحايل عىل بيداغوجية القيم، أو ما ُيدعى بالرتبية عىل القيم، حيث جاء يف ص 11 من وثيقة التوجيهات 

الرتبوية، رضورة تربية املتعلمني عىل القيم املنصوص عليها يف امليثاق الوطني للرتبية والتكوين والوثيقة اإلطار، وتتمثل هذه 

36- المملكة المغربية، وزارة التربية الوطنية، قسم البرامج والمناهج والوسائل التعليمية )1996(: منهاج مادة الفلسفة والفكر اإلسالمي. وزارة التربية الوطنية، 
الرباط.

37- التوجيهات التربوية، ص 9
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القيم سواء عىل  العاّمة لرتسيخ هذه  الوطنية والقيم الحقوقية، وقد طرح املنهاج الخطوط  الدينية والقيم  القيم  القيم يف 

املستوى النظري “التفكري فيها وتأملها والوعي بها”، أو عىل املستوى العميل املرتبط باملامرسة عن طريق التدرب عليها من 

العمل والجدية فيه وتقديره، وكذلك  الفردي والجامعي، حيث حّدد بعض املؤرشات لذلك، كاحرتام  الدرايس  العمل  خالل 

اإلنصات لآلخر والتسامح والتحاور والتعاون والتضامن والحرية واالستقالل واملسؤولية، ...إلخ.

يظهر من خالل قراءتنا ملتون املنهاج الجديد أّن هناك إشارات عامة وفضفاضة حول القيم دون تدقيقها نظرياً ودون 

تصنيفها حسب مجاالتها. وهنا نسجل تراجعاً بّيناً باملقارنة مع املنهاج السابق، حيث أصدرت الوزارة الوصية كتاباً موازياً خاصاً 

بحقوق اإلنسان، حددت فيه الدروس الحاملة ملضامني حقوقية، كام خّصصت الوزارة عىل الصعيد الوطني والجهوي واملحيل 

دورات تكوينية لفائدة أساتذة الفلسفة، باإلضافة إىل مواد تعليمية أخرى معنية باألمر نفسه، رغم أّنها مل تعمم ومل يستفد 

منها جميع األساتذة، وإذا تأملنا مضامني املقرر الجديد يف مادة الفلسفة نجد أّنه يحمل مفاهيم ذات حمولة قيمية حقوقية، 

وسرنكز حديثنا عىل مقّرر السنة الثانية باكالوريا.

ونشري يف هذا السياق إىل أّن تحليل املضمون القيمي للكتب املدرسية املقررة يف مادة الفلسفة بالسنة الثانية باكالوريا، 

يحتاج يف نظرنا إىل دراسة مفصلة ومستقلة، إال أّن القراءة العامة ملضامني املفاهيم املقررة أفضت إىل النتائج التالية)38(: 

ميكن أن نخلص ماّم سبق إىل مجموعة من الكفايات والقدرات ذات البعد القيمي، نوجزها فيام ييل: 

القدرة عىل معرفة الذات. 

القدرة عىل الشعور بالذات والتفكري يف الحاجات الذاتية. 

القدرة عىل إبداء الرأي والدفاع عنه بحجاج. 

القدرة عىل بناء األحكام عىل أسس موضوعية. 

التأسيس العقالين لألحكام. 

التنازل عن الرأي الشخيص عند االقتناع برأي اآلخر. 

القدرة عىل مناقشة القرارات والتقييم املوضوعي لها. 

القدرة عىل املشاركة يف اتخاذ قرار جامعي. 

38- بربزي عبد هللا )2012(: قراءة في مؤشرات التربية على القيم في منهاج الفلسفة بالمغرب، مجلة عالم التربية، العدد21 ص ص 476-475 
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اإلميان باالختالف والتعدد سواء يف الرأي أو يف السلوك أو يف املعتقد.

التفكري يف العالقات االجتامعية والفحص النقدي لها. 

يظهر مام سبق أّن هذه النتائج تطرح إمكانية تنمية مجموعة من الكفايات والقدرات املعرفية واملنهجية والقيمية لدى 

التلميذ، كام تكشف هذه القدرات بوضوح عن مهارة التفكري النقدي يف بعدها األخالقي القيمي والعقالين، إال أّن السؤال 

املطروح هو: إذا كان الخطاب الفلسفي الرسمي قد تبّنى هذه القيم اإلنسانية باعتبارها غايات وكفايات يروم ترسيخها لدى 

التلميذ، فهل ميكن القول إّن الرشوط الرتبوية والعالئقية السائدة يف نظامنا التعليمي تسمح بتمرير هذه القيم وترسيخها 

لدى املتعلم؟

3.2- املقاربة بالكفايات 

أقّر املنهاج بجّدة املقاربة بالكفايات عىل املستوى البيداغوجي واملنهجي يف الدرس الفلسفي مع رضورة الوعي املبديئ 

التي عرفتها األبحاث يف مجال علم  النتائج والتطورات  إىل أهّم  التي تأسست استناداً  البيداغوجية  النظرية لهذه  بالخلفية 

الذي يعترب مرجعية نظرية  السلويك،  للرباديغم  الكفايات يعترب تجاوزاً  براديغم  أّن  أكد عىل  املعريف والتكويني، كام  النفس 

لبيداغوجية األهداف، ويقوم عىل التكوين الجزيئ واآليل للمتعلم، وذلك بإخضاعه آلليات التنميط، ماّم أدى إىل سلبه لحرية 

اإلبداع واالختيار والتكوين الذايت واختزال مكتسبات التلميذ التعلمية والتعليمية يف العمل عىل تحقيق سلسلة من األهداف 

السلوكية التي تقود إىل تجزيء النشاط التعلمي وتحديد أهداف إجرائية لتعلمه نيابة عنه وخارج إرادته. 

كام أشار إىل دور األستاذ يف ظّل املقاربة بالكفايات، املتمثل يف جعل فعل التعليم يقوم عىل املساعدة والتيسري والتوجيه 

والوجدانية  )املعرفية(  الذهنية  بتعبئة طاقاته  الذايت، وذلك  بالتعلم  يتعلق  ما  املتعلم وخاصة  به  يقوم  الذي  التعلم  لفعل 

التعلم يف  املقصود بفعل  املنهاج  املتاحة، وقد حّدد  للوسائل واملوارد  األمثل  )امليوالت واالتجاهات( والقدرة عىل االستثامر 

تدريس الفلسفة يف التعليم الثانوي التأهييل يف الرتبية الفكرية أي تكوين املتعلم عىل الفعل الذهني وعىل االستقالل والقدرة 

يفيد  وهذا  املمكنة،  الحلول  مختلف  واستقصاء  والتخطيط  والتنظيم  االنتقاء  تقتيض  جديدة  وضعيات  أمام  الترصف  عىل 

العمليات امليتا معرفية، باإلضافة إىل تنمية الذكاء واملبادرة واالختيار واملسؤولية)39(.

يهدف منهاج مادة الفلسفة إىل “الرتبية الفكرية” من حيث هي تربية يقوم التعليم داخلها عىل تنمية القدرات العقلية 

للمتعلم، كام يتجه إىل إكسابه مهارات وأنشطة فكرية؛ وذلك يف أفق تجاوز االكتفاء برتبية أفعال “الحفظ” و”التذكر” إىل 

و”املقابلة”  و”التحليل”  و”االستدالل”  و”التخيل”  و”التصور”  و”الشك”  و”السؤال”  “الفهم”  أفعال  وتعليم  برتبية  االهتامم 

و”الرتكيب” و”النقد” و”التقييم” ...إلخ. وميكن أن نجد ما يؤسس دمج مختلف هذه األفعال يف مفهوم الفكر ويف عملية 

التفكري عند بعض الفالسفة )ديكارت مثاًل(، أو عند بعض علامء الرتبية )تصنيف بلوم مثاًل(. 

39ـ التوجيهات التربوية، ص 10
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إّن املتعلم يف ظّل املنهاج الجديد يراد له أن يصبح عنرصاً إيجابياً يتفاعل مع املادة املعرفية التي تعرض أمامه باعتباره 

مفكراً ومنتقداً آللياتها وتشكلها البنايئ. 

نالحظ أّن أهداف تدريس الفلسفة تتسم غالباً ببعد تفكريي، إذ عادة ما يتّم الحديث فيها عن تنمية القدرات العقلية 

األفكار  وتقييم  املواقف  واتخاذ  اإلشكايل  كالطرح  التفكري  مهارات  بإكسابه  وذلك  النقدي،  التفكري  عىل  وتعويده  للتلميذ 

والوقائع.

املقاربة، حيث ميكن  أجرأة هذه  أهّم معامل وطرق  الفلسفة  بالكفايات حّدد منهاج  املقاربة  الحديث عن  ويف سياق 

تقسيم مراحل هذه األجرأة إىل خمس مراحل: 

- املرحلة األوىل: تحديد الكفاية أو الكفايات املنتظر تنميتها لدى التالميذ يف كّل درس أو يف مجزوءة واحدة أو أكرث. 

- املرحلة الثانية: ترصيف هذه الكفايات أو نقلها إىل قدرات مع تحديد مؤرشاتها أو معايريها حتى تكون قابلة للتحقق 

أو االقرتاب من التحقق لدى التلميذ.

- املرحلة الثالثة: إعداد أنشطة تعلمية يف صورة وضعيات تعلمية )وضعية االنطالق، وضعيات ـ مشكلة، وضعيات التمرن 

...(، مع التأكيد عىل موقعها ودورها يف الدرس الفلسفي.

من  انطالقاً  للمعرفة  الذايت  البناء  ويف مجموعات مصغـرة ومساعدتهم عىل  فردياً  التالميذ  الرابعة: تشغيل  املرحلة   -  

الدعامات البيداغوجية املتاحـة )الكتاب املدريس، الوضعيات املبتكرة أو الخيالية أو امللموسة...إلخ(.

- املرحلة الخامسة: إفساح املجال ملشاريع فصلية أو شخصية ينمي من خاللها التالميذ قدراتهم وكفاياتهم املكتسبة )انظر 

التوجيهات الرتبوية ص11(، إال أّن املالحظة املسجلة يف هذا السياق هي أّن منهاج الفلسفة اقترص فقط عىل اإلشارة إىل بعض 

العنارص املشكلة لبنية الكفاية دون تحديد معانيها ودالالتها، لهذا سنحاول أن نذكر مبكونات بنية الكفاية كام أرشنا إليها سابقاً.

يبدو هذا التقسيم منسجاًم - إىل حد ما- مع مجموعة من املقومات التي تأسست عليها املقاربة بالكفايات كمركزية 

املتعلم يف العملية التعليمية التعلمية، والرتكيز عىل التعلم الذايت والعمل الجامعي واقتصار دور األستاذ عىل التوجيه والتسيري 

والتنشيط واملساعدة واعتامد الوضعية املشكلة كأساس للتعلم الذايت واالكتشاف وتوظيف الكفايات والقدرات ...إلخ. إال أّن 

اإلشكال املطروح هو إىل أي حد ميكن أجرأة هذه الكفايات عملياً داخل الفصل الدرايس يف مادة الفلسفة؟

نظراً  باملغرب،  الثانوي  بالتعليم  الفلسفة  تدريس  يف  بالكفايات  االشتغال  يطرحه  الذي  التعقد  مدى  سبق  ماّم  يظهر 

الرتباطها بعّدة مكونات متداخلة ومرتابطة فيام بينها )التلميذ، املدرس، املقرر، املناهج، األهداف، التقييم...(، وكذلك صعوبة 

الحديث عن كفاية أو قدرة مستقلة عن الكفايات أو القدرات األخرى، فعندما نحاول مثاًل تقييم مدى متّكن التلميذ من آلية 

تدريس الفلسفة بالتعليم الثانوي المغربي
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النقد يف مادة الفلسفة من خالل الكتابة اإلنشائية الفلسفية، ال ميكن أن نغفل تقييم القدرات والكفايات األخرى املرتبطة 

بالتفكري النقدي )كاألشكلة والتحليل والحجاج والرتكيب(.

جدول رقم2: خالصة لخصائص منهاج الفلسفة

األسس 

البيداغوجية

النتائج البيداغوجية خصائص املنهاج

للعالقة الرتبوية العالقة الرتبويةطرائق التدريساألهدافاملعرفة املحتويات

تلميذمدرس

النموذج 

الرتبوي 

الحديث 

املتمركز حول 

التلميذ

- نسبية

- تنطلق من 

التلميذ ومن 

واقعه

- تحرتم شخصية 

التلميذ )املراهق(

- تراعي مبدأ 

الفروق الفردية. 

)...(

مساعدة التلميذ 

عىل: 

- الحرية يف 

التفكري والتعبري.

- حل املشكالت

- بناء املعرفة

تلبية الحاجات 

)...(

مفتوحة: 

- التنشيط

- التعلم الذايت 

- املناقشة الحرة 

)...(

- منشط

- مساعد

- متفهم

- موجه

- مرشد

)...(

- يفكر

- يعرب

- يبحث

- يكتشف

- التفاعل تباديل بني 

املدرس والتلميذ: مكثف 

وقوي.

- خلق إنسان: 

الحرية واالستقاللية 

واإلبداعية...

- العالقة تلقائية 

ودميقراطية )...(

عىل  القائم  الفلسفي  الدرس  االعتبار خصوصيات  بعني  تأخذ  ومرتكزات  مبادئ  عىل  استند  الفلسفة  منهاج  أّن  يتضح 

العقالنية واملنطق واملساءلة والشك والنقد، ومن جهة أخرى عىل املقاربات البيداغوجية، وخاصة منها املقاربة بالكفايات، 

ملراجعة وإصالح املناهج الرتبوية، وكذلك الرتبية عىل القيم، لهذا سنتوقف يف املحور الالحق عند تحليل مجموعة من املؤرشات 

الدالة عىل التفكري النقدي يف منهاج الفلسفة سواء الرصيحة منها أو الضمنية.

خالصات وتوصيات

إّن الغرض من الجرد العام ملختلف محطات ومراحل تدريس الفلسفة باملغرب هو الوقوف عند مكامن القوة ومواطن 

الضعف التي مّيزت كّل مرحلة، وتوفري أرضية للباحثني واملشتغلني بالدرس الفلسفي باملغرب لتعميق البحث والتأمل والنظر 

والسؤال، والتمهيد ألهّم الصعوبات واإلكراهات التي رافقت الدرس الفلسفي ومعاناة مدريس الفلسفة ومؤطريها منذ االستقالل 

إىل اآلن، سواء عىل مستوى تأليف الكتاب املدريس واختيار مضامينه أو عىل املستوى البيداغوجي والديداكتييك، أي التساؤل 

عن طرق تدريس الفلسفة بدءاً من التخطيط وصوالً إىل التقييم مروراً بالتنفيذ، إضافة إىل معالجة أهداف تدريس الفلسفة 

ومامرسات املدرس التعليمية واألنشطة التعلمية للتلميذ. وقد مكنتنا القراءة النقدية التحليلية للمبادئ واملرتكزات النظرية 

ملنهاج الفلسفة باملغرب، ومقارباته املنهجية.

التفكري الذي يحيل عىل  التفلسف، أي تعليم  الفلسفة الحايل عىل مبدأ تعلم  املبادئ فقد ارتكز منهاج  أّما من حيث 

التصور الكانطي الذي يرى أّن فعل التفلسف يتحدد كعملية نقدية، ويرتبط كذلك بعملية التفكري الذايت التي تضع الفرد أمام 
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وضعيات فلسفية تستدعي املساءلة والبحث عن الحلول. ومبدأ الشمولية: إذ الحظنا أّن املنهاج الجديد ملادة الفلسفة قد 

تجاوز ثنائية “الفلسفة” و”الفكر اإلسالمي” التي كانت محط جذب ورصاع يف صياغة الربامج واملقررات الفلسفية السابقة، 

حيث أصبح منهاج الفلسفة يندرج تحت عنوان “الفلسفة” باعتبارها فكراً إنسانياً كونياً يندرج ضمنه الفكر اإلسالمي.

واستند املنهاج الجديد عىل مبدأ التدرج الذي يروم جعل الفلسفة مالمئة للمستويات العمرية والنفسية لتالميذ التعليم 

الثانوي التأهييل بجميع أسالكه، حيث انطلق من قاعدة التعرف عىل الفلسفة واالستئناس بها يف مستوى الجذوع املشرتكة، 

إىل مستوى التمرس عىل الفلسفة يف السنة األوىل باكالوريا عىل شكل مفاهيم وتيامت وقضايا اعتامداً عىل النصوص الفلسفية 

وصوالً إىل مامرسة التفكري الفلسفي املنظم واملستقل نسبياً يف السنة الثانية باكالوريا.

وقد ارتكز منهاج الفلسفة عىل اختيار تدريس الفلسفة من خالل املفاهيم واملوضوعات، ويعترب هذا اإلقرار مبثابة إعالن 

عن الهوّية البيداغوجية لربنامج مفاهيم، ويعترب املنهاج الحايل امتداداً للربنامج السابق عىل مستوى التدريس باملفاهيم، عىل 

الرغم من صياغتها يف الربنامج الجديد عىل شكل ثنائيات مثل النظرية والتجربة، الحق والعدالة.

يستجيب ملتطلبات املرحلة،  التأهييل، اختياراً  الثانوي  التعليم  للتعليم يف  التنظيم املجزوءايت  العمل وفق  تبّني  ويعترب 

وينسجم واملقاربة البيداغوجية التي تتخذ من الكفايات والقيم مدخاًل لها، كام يعترب التدريس باملجزوءات مقاربة مفتوحة 

فيام يخّص  التحليل  الفردي والجامعي. وبني  الفعل  والوضوح، ومتنح فضاءات واسعة من حرية  املرونة  تتيح  التعلم  لفعل 

وضعية الكتاب املدريس أّن املنهاج هو وحده اإلطار املرجعي امللزم وطنياً، أّما مضامني الكتب املدرسية للامدة واملقاربات 

والطرق البيداغوجية والتقنيات الديداكتيكية فيها، فألستاذ املادة حرية الترصف فيها وفقاً ألهداف املنهاج والكفايات املراد 

تنميتها لدى املتعلم.

استند املنهاج الحايل إىل مدخل الكفايات يف بناء املناهج التعليمية، وفق ما هو وارد يف امليثاق الوطني للرتبية والتكوين، 

ومصنف يف الوثيقة اإلطار املحدد لالختيارات والتوجيهات الرتبوية العامة، ويسعى املنهاج الحايل إىل تنمية الكفايات النوعية 

واملستعرضة.

أّما قراءتنا للمقاربات املنهجية ملنهاج مادة الفلسفة فقد أسفرت عن نتائج مفادها أّن منهاج مادة الفلسفة بني عىل 

أّن الهدف األساس  الفلسفة  الفلسفية، إذ ورد يف وثيقة الربامج والتوجيهات الرتبوية الخاصة بتدريس مادة  أساس املقاربة 

للمنهاج هو تعليم التفلسف، وذلك بإكساب التلميذ القدرات الفلسفية الرئيسة كاألشكلة واملفهمة والحجاج.

تأسس املنهاج الحايل عىل الرتبية عىل القيم، أي تربية املتعلمني عىل القيم املنصوص عليها يف امليثاق الوطني للرتبية 

الوطنية والقيم الحقوقية. وهي مداخل ومقاربات  الدينية والقيم  القيم  القيم يف  والتكوين والوثيقة اإلطار، وتتمثل هذه 

تنسجم مع االختيارات الرتبوية التي استند عليها امليثاق الوطني للرتبية والتكوين يف املغرب.

تدريس الفلسفة بالتعليم الثانوي المغربي
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وللمساهمة يف تجويد تدريس الفلسفة بالعامل العريب عاّمة واملغرب خاصة نويص باعتامد املداخل التالية عند صياغة 

منهاج الفلسفة: 

واملقررات  والربامج  املناهج  صياغة  أثناء  والنقد  والتقييم  والرتكيب  كالتحليل  العليا  الفكرية  بالقدرات  االهتامم   -

املدرسية.

- تعليم املتعلم كيف يفكر وكيف يتعلم وكيف يحّل املشكالت ويتخذ القرارات بذاته أثناء إنجاز الدرس.

بدل  الفكرية  القدرات  تخترب  التي  األسئلة  وتوجيه  واحدة،  كوسيلة  االمتحان  عىل  الرتكيز  بدل  التقويم  تنويع طرق   -

مخاطبة الذاكرة والحفظ.

- إعداد شبكة موحدة وطنياً للتقييم يف مادة الفلسفة تضّم معايري ومؤرشات موضوعية قابلة للقياس. 

- تكوين املدرسني واملدرسات عىل اسرتاتيجيات التعلم ومناهج تعليم مهارات التفكري النقدي والتفكري اإلبداعي.

- تدريس الفلسفة لألطفال يف املستويات األوىل من التعليم وتعويدهم عىل التفكري الحر واملستقل والتعلم الذايت وحل 

املشكالت.

- تشجيع البحث العلمي الرتبوي الذي يهتّم مبتابعة وتقييم املناهج املدرسية والكتب املدرسية واملقاربات البيداغوجية.

- تأسيس معهد علمي خاص بديداكتيك الفلسفة. 
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الفلسفة في تونس
 منوبي غباش

امللّخص

بدأ هذا املقال يف وصف عملية تدريس الفلسفة يف تونس عن طريق املالحظة واملعاينة واملامرسة، أي وصف تجربة 

الفلسفة وصفاً تحلياًل نظرياً ومفهومياً. إذ أشار إىل تجربة خري الدين التونيس كأول عملية إصالح والدعوة إىل بناء مواطن 

تونيس مشدود إىل الوطن وهويته العربية اإلسالمية وانفتاحه عىل العامل. لينتقل املقال إىل رصد األهداف االسرتاتيجية والرتبوية 

واملنهجية يف تدريس الفلسفة واملتطلعة إىل بناء تكويني متامسك ومنسجم للتالميذ، وضامن تكافؤ الفرص يف إملامهم باملسائل 

اعتباره، وفق منشورات  التعلم، يعني  التلميذ يف عملية  الكربى وإشكالياتها، وهذا مرشوط بتصور متقّدم لدور  الفلسفية 

الرسمية التونسية، فاعاًل ومشاركاً يف بناء الدرس، وهذا ال يتحقق إال عن طريق انخراط التلميذ يف وضعيات حرجة وعفوية 

تتحول إىل منطلق األشكلة وصوغ املفاهيم صياغة دقيقة وعلمية، كّل هذا قد تعرتضه صعوبات كبرية تعود إىل ماهية الفلسفة 

ذاتها والتمثل املشرتك العام لدورها ووظائفها وفوائدها، وهذا ما دفع املقال إىل اعتبار أّن للبنية التقليدية السائدة دوراً أساسياً 

يف إعاقة الدرس الفلسفي وطموحاته. فامهي حصيلة تدريس الفلسفة يف تونس بعد مرور أكرث من خمسني سنة عىل إحداث 

قسم الفلسفة بالجامعة، وما يقرب من أربعني سنة عىل تعريب تدريس مادة الفلسفة بالثانوي؟

تقديم 

من الواضح أّن العنوان يوحي مبقاربة وصفية تستند إىل املالحظة واملعاينة واملامرسة. ولكنني لن أقف عند حدود وصف 

تجربة تدريس الفلسفة يف تونس، وال عند إبراز الجوانب البيداغوجية والصناعية التي قد متيزها، والتي استلهم واضعوها 

يف صياغتها وتفعيلها من تجارب أوروبية محددة. بالتوازي مع وصف التجربة سأتوخى أسلوب التحليل النظري والتدقيق 

املفهومي٬ ال سيام أّن الحديث عن التجربة التعليمية ال ميكن أن يتم إال باستعامل مفاهيم ومصطلحات تقنية معينة يف سياق 

نظرية بيداغوجية أو تربوية محددة. إّن العملية البيداغوجية )تدريس الفلسفة( هي عملية مركبة تتداخل فيها عنارص كثرية، 

منها املعريف والبيداغوجي والتواصيل والثقايف والنفيس...إلخ. ولذلك فإّن تناولها ال ميكن أن يكون مجرد وصف تقني. بالنظر 

إىل ما سبق ذكره سيتّم االهتامم مبجموعة من املفاهيم األساسية التي ال ميكن بناء قول يف الفلسفة ويف تدريسها بدونها. 

التونيس  الدين  أّن إنشاء »املدرسة الصادقية« يف عهد خري  بعد االستقالل بدأ أهّم إصالح تربوي يف تونس٬ إذا اعتربنا 

كانت أول تجربة تعليمية حديثة عىل النمط األورويب. وهو إصالح ميكن أن نقول عنه إّنه كان جذرياً وحداثياً، إذ استند إىل 
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اسرتاتيجيا واضحة رهانها األسايس بناء املواطن التونيس الحديث الشاعر باالنتامء للوطن، واملتجذر يف هويته العربية اإلسالمية 

واملنفتح عىل العامل. ونظراً ألهمية الرهان وصعوبته أيضاً )كان التعليم يف تونس نخبوياً مقترصا٬ً خالل الحقبة االستعامرية٬ 

عىل األجانب وأبناء بعض الطبقات املدينّية امليسورة( فقد تّم إيالؤه أهمية كربى من قبل الدولة الوطنية الناشئة. يف إطار 

ذلك اإلصالح افتتحت الجامعة التونسية سنة 1958، وخّصت الفلسفة مبكانة هامة يف الربامج التعليمية يف مستوى التعليم 

الثانوي، وافتتح أول قسم للفلسفة بكلّية اآلداب والعلوم اإلنسانية بتونس سنة 1964 عىل يد األستاذ الفرنيس جريارد دولدال 

الذين تخصصوا  للطلبة  األكادميي  بالتكوين  الفرنسيني  واملفكرين  األساتذة  تكفلت مجموعة من  Deledale. وقد   Gérard

شاتيل  وفرانسوا   Wall  Jean فال  Hyppolite وجون   Jean هيبوليت  منهم جون  نذكر  أن  الفلسفية، وميكن  الدراسات  يف 

Chatelet François وجرار لوبران Lebrun Gérard وميشل فوكو Foucault Michel وكلود درويف Drevet Claude وروين 

فردينال Verdenal René ويان سيباستيك Sébastic Jan. وإىل جانب األساتذة األجانب تكّونت هيئة التدريس من أساتذة 

تونسيني٬ مثل عبد املجيد الغنويش ومحجوب بن ميالد وفاطمة حداد وعبد الوهاب بوحديبة1. 

أن ُتدرََّس الفلسفة يف مجتمع تقليدي يرزح تحت الفقر والجهل وتسوده عقلية تقلييدية وقناعات دينية وأحكام مسبقة 

ال تقبل بحرية التفكري واإلبداع والنقد٬ فذلك ُيعّد بدون شك تحدياً كبرياً. إّن اختيار واضعي الربامج التعليمية األوائل مادة 

الفلسفة وإيالء تلك املادة املكانة نفسها التي للمواد األدبية والعلمية والتقنية ُيعّد دلياًل عىل مدى انفتاحهم وتأثرهم بنمط 

التعليم الغريب وبالثقافة األوروبية بصفة عامة. كيف ال يكون األمر كذلك وهم الذين درسوا يف الغرب ووقفوا عىل دور التعليم 

العمومي٬ املعتمد عىل املناهج والطرائق الحديثة يف نهضة األمم وازدهار املجتمعات؟

تكّون إطار  الفرنسية، وقد اضطلع مدرسون فرنسيون بهذه املهمة. وتدريجياً  باللغة  الثانوي  الفلسفة يف  بدأ تدريس 

الذين تخرجوا يف  أولئك  أو من  الفتية،  الجامعة  الذين تخرجوا يف  التونسيني  البيداغوجيني واملدرّسني  املكّونني  تعليمي من 

جامعات فرنسية، أو من الطلبة الذين حّصلوا تعلياًم يف بعض دول املرشق العريب كالعراق وسوريا ولبنان. 

ما هي حصيلة تدريس الفلسفة يف تونس بعد مرور أكرث من خمسني سنة عىل إحداث قسم الفلسفة بالجامعة وما يقرب 

من أربعني سنة عىل تعريب تدريس مادة الفلسفة بالتعليم الثانوي؟ عندما نتذكر أّن الفكر األصويل املتحّجر تغلغل بسهولة 

يف أوساط الشباب التونيس، وقد تجّسد ذلك يف التحاق اآلالف منهم مبواقع القتال أو مبا ُيسّمى »الجهاد«٬ ندرك أّن هناك خلاًل 

ما يف النظام التعليمي وفجوة بني املؤسسة التعليمية واملجتمع. وندرك أيضاً أّن التعليم٬ مبا يف ذلك تدريس الفلسفة٬ مبضامينه 

العقالنية والحداثية التنويرية مل يكن من القوة واملتانة بحيث يستطيع تغيري الذهنية العامة التي تحكمها قيم ثقافية تقليدية 

تتجىل يف كثري من الظواهر واملواقف العامة، ومنها معاداة كّل أشكال التفكري النقدي الحر وخاصة الفلسفة.

1ـ يرى البعض أّن التفلسف في تونس لم يبدأ مع التعليم العصري، بل إنه يمكن البحث عن جذوره في كتابات القديس أوغسطين Augustin-Saint وأبولي Apulée، وكذلك يمكن 
اكتشاف أسسه في مدرسة القيروان خالل العصر الوسيط. انظر: نص المداخالت في إطار النقاش حول الفلسفة في تونس الذي أجري يوم 25 نوفمبر 2007، وقد نشر في مجلة 

»شارع ديكارت« الفرنسية سنة 2008

»Table ronde sur l’état actuel de la philosophie en Tunisie«, Rue Descartes 2008/3 )n° 61(, pp. 82-94.
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األهداف االسرتاتيجية لتدريس الفلسفة 

نقرأ يف وثيقة رسمية تتعلق بتدريس الفلسفة ما ييل: الفصل األول: يهدف تدريس الفلسفة إىل: 

- ضامن تكوين التالميذ تكويناً متامسكاً متوازياً، تتكافأ فيه املعارف واملهارات واملواقف مبا يكفل للمتعلم اكتساب منهج 

يف التفكري والعمل.

- جعل التلميذ ملاّمً باملسائل الفلسفية منّزلَة يف إشكاليات تتّم بلورتها انطالقاً من أعامل كبار الفالسفة واملفكرين التي 

ُتنتقى انتقاء يعكس خصوصية الفكر الفلسفي يف وجوه طرحه للمسائل وسبل تحّسس اإلجابة عنها٬ بحيث يتّم تبصري التالميذ 

بارتباط التساؤل الفلسفي مبختلف التحوالت التي تشهدها املعرفة اإلنسانية وقياًم ومامرسات ومفاهيم دون انزالق يف الرسد 

التاريخي2. 

يالحظ يف هذا الفصل )القانون( أّن التلميذ هو محور تدريس مادة الفلسفة٬ فهو ال يعترب متلقياً أو متعلاًم، بل ُيعترب 

مشاركاً يف العملية التعليمية. الهدف األسايس هو مساعدة التلميذ عىل »اكتساب منهج يف التفكري والعمل«. ليس املطلوب 

تعليم التلميذ شيئاً بعينه هو »الفلسفة«، بل الهدف هو التكوين )معارف ومهارات ومواقف(. تعليمية الفلسفة هي إذن 

عملية تكوين يتداخل فيها العلمي-املعريف والتقني- البيداغوجي٬ وعامدها تواصٌل )فاعلية تواصلية(، أطرافه ذوات ُيفرتض 

أنها تتشارك يف مجموعة من القيم الالزمة لنجاح التواصل، لعّل أهمها االعرتاف املتبادل واالحرتام )الكرامة(.

ال شك يف أّن هناك صعوبات كربى يواجهها مدرس الفلسفة، وعلينا أن نأخذها بعني االعتبار إذا أردنا أن نفهم مدى نجاح 

تجربة تدريس الفلسفة يف العامل العريب ويف تونس عىل وجه الخصوص. الصعوبة األوىل تتعلق مباهية الفلسفة ذاتها، فهي 

ليست موضوعاً مّتفقاً عليه من حيث التعريف واألهمية والوظيفة. الصعوبة الثانية تتعلق بالصورة السلبية لدى الناس عن 

الفلسفة، وأّما الصعوبة الثالثة فهي تتعلق بالتقييم السلبي للفلسفة وللفكر عموماً من منظور نفعي وبراغاميت ضيق: ال قيمة 

للفلسفة يف عامل املصالح واملنافع املادية. وإذا كان األمر كذلك فيجب أن تعطى األولوية للمعارف واملهارات والتقنيات ذات 

القيمة النفعية واملطلوبة يف عامل السوق. 

1( لنقرأ ما قاله كانط بخصوص إمكانية تعليم الفلسفة: »كيف ميكن للفلسفة أن ُتتعّلم ولو مجرَّد تعلٍم؟ فكّل مفكر 

َيْعَمد يف مجال الفلسفة إىل بناء عمله عىل أنقاض عمل آخر. ومل يتمكن أّي واحد من هذه األعامل أن يصبح عماًل ثابتاً يف كل 

أجزائه. وينتُج عن ذلك أننا ال نستطيع أن نتعّلم الفلسفة تعلاًم طاملا أنها ال توجد. وحتى لو افرتضنا وجود فلسفة ما٬ فإنه ال 

ميكن ألّي كان مّمن قد يتعّلمها أن ُيعترب فيلسوفاً ما دامت معرفته بها ستكون تاريخية«3. كيف ميكن ملوضوع غري محدد أن 

يكون موضوعاً للبحث والدراسة؟

2ـ الجمهورية التونسية، وزارة التربية، البرامج الرسمية للتعليم الثانوي )األمر عدد 1280 لسنة 1998 المؤرخ في 15 جوان 1998(، ص 10

3- Kant, Logique, Vrin, Paris, 1970. )Introduction(.
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إن كان من الصعوبة مبكان تعريف الفلسفة فقد يكون مثة طريق لتحديد يشء آخر عىل عالقة بالفلسفة ويسمح لنا 

كانت  لنئ  »التفلسف«.  إنه  توجد٬  والتي سوف  التي وجدت  الفلسفات  كّل  بني  املشرتَُك  اليشء هو  ماهيتها. هذا  بتحديد 

الفلسفة غري قابلة للتعليم والتعّلم لكونها غري موجودة٬ فإّن ما يجعلها »ممكنة« هو التفلسف أو التفكري وفق مقتضيات 

الفلسفة. التفلسف هو مجال ال متناٍه الستعامل العقل، ومنه تولدت النظريات واألنساق الفلسفية املختلفة. بوسعنا إذن أن 

نتعلم كيف نتفلسف.

لن يكون الهدف من تدريس الفلسفة هو تعليم الفلسفة بل تعليم كيفية »التفكري الفلسفي«، وهو ما ُسّمي يف مقّررات 

 Conceptualisation واملفهمة Problématisation النواتية« لتعليمية الفلسفة، أي األشكلة التعليم الرسمية بـ«األهداف 

.Argumentation والربهنة أو الحجاج

عندما نراجع املقررات الرسمية التوجيهية لتعليمية الفلسفة نجد أّن املرشفني البيداغوجيني عىل تدريس الفلسفة قد 

اهتموا مبسألة صعوبة تدريس املادة خاصة بالنسبة للمبتدئني )مستوى السنة الثالثة ثانوي(. ومن أجل تذليل هذه الصعوبة 

تّم تأليف املنت املدريس )وهو مبثابة وثيقة توجيهية( ملساعدة املدرسني واملتعلمني عىل حّد سواء عىل تناول املشكالت الفلسفية 

انطالقاً من مشكالت الواقع العميل. تّم إيالء الطرح اإلشكايل )األشكلة( باعتباره هدفاً بيداغوجياً أساسيا أهمّية محورية، ويف 

إطاره يطرح مشكل تعريف الفلسفة وتحديدها انطالقاً من مساءلة ونقد التمثالت الشائعة عنها. عندما ننظر يف برنامج مادة 

الفلسفة للسنة الثالثة من شعبة اآلداب٬ عىل سبيل املثال٬ نجده مقساًم إىل ثالثة محاور )اليومي٬ مقتضيات التفكري٬ تجربة 

االلتزام(. ميثل املحور األول مجاالً لتفطني املتعلمني إىل أّن واقع الحياة اليومية والتجارب العادية من شأنه أن يجعلنا نقف 

عىل صعوبات وتناقضات وإحراجات والتباسات ونكتشف كذلك مشكالت تدعونا إىل أن نعيد النظر فيام اعتربناه بديهياً، أو 

فيام وثقنا فيه وظنناه حقيقة. يدعى املدرس إىل االنطالق من وضعية دالة أو استكشافية لطرح املشكل الفلسفي وتسويغ 

البحث يف املفارقات املرتبطة به يف سبيل إيجاد حّل ممكن يف نهاية الدرس أو التمرين. هذا عىل املستوى النظري٬ ولكن ما 

مدى نجاح العملية التعليمية بحيث ينتقل املتعلم من مستوى التصور- بعد أن يكون قد تخلص من التمثالت- إىل مستوى 

تطبيق التصور يف بناء خطاب منطوق أو مكتوب تتوّفر فيه خصائص الطرح اإلشكايل؟ ال ميكن التحقق من ذلك متاماً. إّن األمر 

يبقى رهني كفاءة املدرس البيداغوجية وقدراته املعرفية باإلضافة إىل استعداد التلميذ ومدى مالمئة مكتسباته، وهي جميعها 

عنارص العملية البيداغوجية املركبة.

والتعقيد،  بالغموض  تقرتن  فهي  منهم،  املتعلمني  بعض  لدى  وحتى  الناس،  عامة  لدى  الفلسفة  سلبية هي صورة   )2

وتوصف بكونها مشّككة يف ما استقّر عليه رأي الجميع وعّد من البديهيات والثوابت. ولهذا اعتربت الفلسفة استمراراً لوضع 

قديم وجدت فيه منذ ظهورها٬ كونها خطراً عىل القيم االجتامعية وعىل العقائد الدينية، ولذلك وجب االحرتاس من املتفلسفة، 

وإن تطّلب ذلك منع تداول الفلسفة ونرشها )وهو أمر حاصل يف عدد من الدول العربية(. كيف ميكن مقاومة هذا الرأي 

السائد الذي تّم التأسيس له وصياغته منذ عهد الغزايل يف »تهافت الفالسفة« ومنذ أن مّتت مقاومة الفكر العقالين يف العرص 

الوسيط يف صياغته املعتزلية والرشدية؟
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قد تفيد النظريات اإلبستيمولوجية الحديثة وكذلك انفتاح الخطاب الفلسفي عىل العلوم واملعارف واملامرسات يف تغيري 

هذه النظرة وتوضيح انعدام التعارض الرضوري بني التفكري الفلسفي والقيم الثقافية السائدة. ولعل التناول النقدي واملقاربة 

القيم  تكسري  بالرضورة  ليس  الفلسفة  هدف  إّن  اإلطار.  هذا  يف  أيضاً  تدخل  القدمية  العربية  الفلسفية  للنصوص  التأويلية 

وإسقاط األمناط السائدة٬ فقد يكون هدفها مجرد اإلصالح، وقد يتمثل يف النقد البناء الهادف إىل جعل الحياة ممكنة وجديرة 

بأن تعاش. ال يعني ذلك أّن عىل الفلسفة أن تقف موقف الدفاع عن النفس دامئاً، وإن كانت مضطرة إىل ذلك يف أحيان كثرية. 

عىل الفلسفة كفكر نقدي٬ كطريقة مخصوصة يف تناول املواضيع وإثارة املشكالت وبناء الحجاج أن تكون ما هي، أي أن تكون 

هي ذاتها، ال أن تكون صدى لغريها من الخطابات4. 

التي ذكرت آنفاً- ال تحظى٬  لألسباب  الثانوي والجامعي، ومع ذلك فإنها- نظراً  التعليم  الفلسفة يف مستوى  3( ُتدرّس 

إليها٬ يف  الرسمية. وُتسند  الربامج  تعليمية مقّررة يف  إّنها مجرّد مادة  بأّية أهمية.  املواد االجتامعية واإلنسانية٬  كغريها من 

أغلب الحاالت٬ ضوارب Coefficients ضعيفة. وأّما مضامينها الفكرية والبيداغوجية فال يأبه بها إال القليل من املتخصصني. 

وقد ال نجانب الحقيقة إذا قلنا إّن هذا الوضع يستمر يف مستوى التعليم الجامعي حيث ال تخفى املشكالت املزمنة التي 

يعاين منها تدريس الفلسفة منذ سنوات طويلة: تناقص مستمر لعدد املنتِسبني ألقسام الفلسفة يف الكلّيات. )أغلب الذين 

يتّم توجيههم لدراسة الفلسفة ال يختارون ذلك مبحض إرادتهم نظراً لخصوصية الربامج التي تلقوها يف الثانوي )مواد لغوية 

وأدبية(، وبسبب ضعف املعدالت التي تحصلوا عليها يف امتحان الباكالوريا. ويضاف إىل ذلك شبه انعدام قابلية »توظيف« 

املتخّرجني للتدريس بالتعليم الثانوي. إّن وضعاً كهذا يجعل العزوف عن مادة الفلسفة أمراً بديهياً. لقد أصبح التعليم٬ عىل 

غرار األنشطة االجتامعية األخرى٬ يقاس مبقياس املنفعة والنجاعة العملية: مواد التدريس منها ما هو مفيد ملرشوع الحياة 

الشخيص ومنها ما ال فائدة ترجى منه.

الجوانب البيداغوجية واملنهجية

َد االختيارات املنهجية واألساليب البيداغوجية بالنظر إىل األهداف املطلوبة من وراء تدريس الفلسفة.  يفرتض أن ُتحدَّ

الثانوي. هناك صنفان من األهداف  الفلسفة بالتعليم  التذكري باألهداف التي وضعت لتدريس  يحسن بنا يف هذا املستوى 

البيداغوجية ُحّددت بحسب مستوى الدراسة. 

يف مستوى الثالثة ثانوي: 

»ما  سؤال  بأهمية  التلميذ  بتحسيس  وذلك  الثانوي٬  التعليم  من  الرابعة  السنة  يف  الفلسفة  مادة  لدراسة  التمهيد   -

الفلسفة«.

- إيجاد موقف تساؤيل لديه انطالقاً من الدهشة وصوالً إىل طرح إشكالية فكرية.

4- Gilles Deleuze et Félix Guattari, Qu’est-ce que la philosophie, Cérés Editions, Tunis, 1993, pp.15 - 16
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- مساعدة التلميذ عىل االنتقال من تجربة عفوية للحياة إىل التفكري.

- تنبيهه إىل العالقة الوطيدة بني الفلسفة واألدب باعتبارهام يتناوالن التجربة اإلنسانية يف كّل أبعادها.

يف مستوى السنة الرابعة ثانوي يهدف تدريس الفلسفة إىل: 

- التحصيل الذايت.

- التحاور والتداول يف كّل املسائل التي ميكن أن تطرح.

- االعرتاف باآلخر وبحقه يف االختالف.

- النقد الذايت ومراجعة اآلراء املكتسبة.

للعيش  واالستعداد  باالستقاللية  يتميز  مواطن  إنسان معارص٬  بناء شخصية  مدارها  تربوية  بأهداف  إذن  األمر  يتعلق 

املشرتك. السؤال الذي يطرح هنا هو التايل: هل تتالءم املناهج والطرائق البيداغوجية مع هذه األهداف؟

إّن خصوصية األهداف تدفع إىل التخيل رضورة عن منهج التلقني وحشو األدمغة بأفكار وآراء جاهزة٬ وإىل اتباع سُبل 

أخرى يكون املتعلم محورها وطرفاً فاعاًل فيها ال مجرّد متقّبل أو متلٍق.

تتمثل املناهج البيداغوجية يف:

- بناء درس يف الفصل بطريقة تفاعلية ونشيطة تقوم عىل مشاركة التلميذ انطالقاً من عمل خاص به.

ـ اعتامد نص سند support texte يندرج يف مسألة عامة محّددة تكون جزءاً من محور أو مبحث thème يتّم التمهيد 

له يف املنت املدريس.

تكوينهم  خالل  املدرّسون  يتلقاه  توجيه  أول  هو  ورسدهــا  املعلومات  عرض  وتجّنب  الحوار  طريقة  استعامل  ـ 

البيداغوجي.

يبدأ املدرّس يف إطار املبحث الذي يشتغل عليه مع التالميذ من مشكل أو إشكالية يتّم رصدها انطالقاً من وضعية دالة، 

وتصاغ بطريقة واضحة. يجب أن يراعى يف بناء الدرس ما ُيسّمى باألهداف النواتية أو األساسية لتدريس الفلسفة، أي األبعاد 

املتمثلة يف األشكلة واملفهمة والربهنة )الحجاج(.

األشَكَلة 

األشكلة فاعلية فكرية تتمثل يف بناء مشكل فلسفي انطالقاً من الوعي مبفارقة، أو من إدراك خطأ أو من اندهاش يحصل 

بفعل االنتباه إىل املوجودات واألشياء. واملشكل بصورة عامة يدّل عىل معضلة ترتبط بالنظر )املعرفة( أو بالعمل )املامرسة(، 

إّنه يعني أزمة، أي وضعية حرجة ومقلقة تفقد معها الحلول واألجوبة الجاهزة كّل وجاهة. يعني املشكل إذن أّن ما كان 
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أّننا  الالمفكر فيه هو  الالمفّكر فيه. »إّن  انتباه إىل  لنا أصبح غامضاً. وهكذا يكون املشكل عبارة عن  بالنسبة  متاماً  واضحاً 

ر فيه. إّن املعنى الجديد الذي يهبنا إّياه سقراط هو  نستطيع التفكري يف القليل الذي نفّكر فيه. إّن الالمفكر فيه هو املفكَّ

معنى املعضلة«5. واملعضلة تعني حالة قلق واضطراب ُتلّم فجأة بشخص كان مسرتيحاً يف أوهام الرأي، كان يعتقد أّنه يعرف 

كّل يشء، ولكّنه اآلن وتحت تأثري السمكة السقراطية )socratique torpille la( ال يعرف التفكري يف أي يشء. فاملألوف والتافه 

أصبحا منذ اللحظة مدهشني. ففي محاورة مينون ménon مثاًل يسأل مينون سقراط: هل الفضيلة قابلة للتعّلم؟ وهو يعرف 

سلفاً أّنها كذلك، ألّن أستاذه غورجياس فحص األمر وأقنعه بأنها ُتتعلم. ولكّن جواب سقراط جواب مدهش: ال أعرف ما إذا 

كانت الفضيلة قابلة للتعلم٬ بل إنني ال أعرف حتى ما هي الفضيلة. هكذا تنقلب األدوار فالسائل يصبح مسؤوالً: ما هي 

طبيعة الفضيلة؟ يقول مينون إّن لكّل يشء فضيلة، فللرجل فضيلته وللمرأة فضيلتها وللطفل فضيلته. ثم يقول الفضيلة هي 

القدرة عىل األمر. ولكن سقراط يبنّي تهافت هذه اإلجابة بالتنبيه إىل أّن القدرة عىل أمر ما ال تكون فضيلة إال إذا مورست 

بعدالة. ولكّن العدالة هي فضيلة من بني فضائل أخرى. مل يتمّكن مينون من معرفة ما يجعل كّل فضيلة فاضلة، ولكنه يصل 

إىل تعريف للفضيلة: الفضيلة هي الرغبة يف األشياء الحسنة مقرتنة بالقدرة عىل اقتنائها. ولكّن هذا تعريف خاطئ مرّتني: 

بسبب اإلفراط، فال معنى للحديث عن الرغبة يف األشياء الحسنة، فمن يرغب يف أشياء سّيئة وهو يعرف أّنها سّيئة؟ إّن مينون 

يخلط بني العام/الوسيلة، والكيّل/املبدأ. إّنه ال يعرف ماهية الفضيلة6.

يقتيض التفكري الفلسفي الوعي باملشكالت الحقيقية التي هي محرك التفكري ومنطلقه. ولذلك ينبغي التمييز بني املشكل 

الحقيقي واملشكل الزائف أو الوهمّي. إّن املشكل الفلسفي »ال يعنّي سؤاالً يتطلب حاًل، بل يعنّي معضلة أساسية من شانها 

أن تقود إىل اسرتاتيجّية بحث ال إىل حلٍّ باملعنى الدقيق للكلمة )...(. يعنّي املشكل »سؤال السؤال«، لغز أو مفارقة السؤال«7. 

يدّل املشكل الفلسفي عىل وجود معضلة تستوجب حاًل، ومع ذلك فإّنه ال يتحدد بالحّل الذي يفيض إليه ألّنه٬ مبعنى ما٬ بال 

حّل. إّنه يسمح فقط باستبعاد األحكام املسبقة القناعات والبداهات وبإزاحة بعض الغموض حول املعضلة التي هي جوهر 

املشكل. هكذا يتحّدد التفكري الفلسفي كتفكري إشكايل٬ ال يراهن عىل حل٬ بقدر ما يطرح املشكل الحقيقي8. وعىل ضوء هذا 

5- Bergson, La pensée et le mouvant, »de la position des problèmes«, Ed. du Centenaire, Puf, Paris, p.122.

6- Ibid., pp.124-125

7- Jacqueline Russ, Les méthodes en philosophie, Armond Colin, Paris, 1996, p.27.

8ـ في نص من كتابه »الفكر والمتحّرك« يبيّن برجسون Bergson ما هو المشكل الزائف الذي يعّطل تقّدم الفكر: »هذا الجهد )إعادة االندماج في الوثبة الحيويّة( سيطرد بعض 
المشاكل الزائفة التي تستحوذ على الميتافيزيقي أّي كل واحد منا. أريد أن أتحّدث عن تلك المشاكل المقلقة وغير القابلة للحّل، التي ال تتعلّق بما هو موجود وإنما بما ليس موجوداً. 
ذلك شأن مشكل أصل الوجود: »كيف أمكن لشيء ما أن يوجد، ماّدة كان أو روحاً أو هللا؟ كان ال بّد من علّة ومن علّة للعلّة وهكذا إلى ما ال نهاية له«. نحن نصعد إذن من علة إلى 
علّة، وإذا توقفنا في مستوى ما فليس ألّن عقلنا أصبح ال يبحث عن شيء وراء ذلك، بل ألّن خيالنا ينتهي به األمر إلى إغماض عينيه حتى ال يأخذه الدوار كما لو كان أمام هّوة. ذلك 
هو أيضاً شأن مشكل النظام بصفة عامة: لَم الواقع منّظم يجد فيه فكرنا ذاته كما لو كان أمام مرآة؟ لَم لم يكن العالم بال نظام؟ أقول إّن هذه المشاكل تتعلق بما ليس موجوداً ال بما هو 
موجود. وبالفعل ما كنا لنندهش أبداً لوجود شيء ما، ماّدة كان أو روحاً أو هللا، لو لم نكن نسلّم ضمنياً، أنه باإلمكان أال يوجد شيء. نحن نتخيّل أو باألحرى نعتقد أننا نتخيّل أّن الوجود 
يأتي ليمأل فراغاً، وأّن العدم يسبق الوجود منطقيّاً: الواقع األولّي- الذي يسمى ماّدة أو روحاً أو هللا- ينضاف إلى العدم وهذا غير قابل للفهم. وبالِمثل ما كنّا لنسأل لَم يوجد النظام لو لم 
نكن نعتقد بوجود فوضى خضعت للنظام وكانت بالتالي سابقة عليه، على األقل نظريّاً. إّن النظام يحتاج إلى تفسير في حين أّن الفوضى، التي هي موجودة من جهة الحق، ال تتطلب 
تفسيراً )...( عندما يتحدث الفيلسوف عن الفوضى والعدم فإنه ينقل إلى مستوى التأمل فكرتين ُرفعَتا إلى مرتبة المطلق وأُفرغَتا بذلك من كل معنى ومن كل محتوى واقعي، فكرتان 
ُصنعتا للممارسة وتتعلقان إذن بنوع محدد من الماّدة أو من النظام ال بكّل بكل نظام وبكل ماّدة. وهكذا ماذا يكون مآل ُمشكلي أصل النظام وأصل الوجود؟ إنّهما يتالشيان ما داما ال 
يُطرحان إال إذا كنا نتمثل الوجود والنظام كأنهما طارئان survenant، وبالتالي العدم والفوضى باعتبارهما ممكنين أو على األقل قابلين للتصّور. إال أّن األمر ال يتعلق هنا إال بكلمات 

َمه إلى األمام«. انظر:  وبسراب أفكار. ما إن يمتزج بهذه القناعة، وما إن يتخلص من هذا الوهم حتى يتنفس الفكر اإلنساني. إنه لن يضطرب باألسئلة التي تعيق تقدُّ
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التحديد ميكن القول إّن املشكل الزائف هو مجرد سؤال يراهن عىل إجابة وينتهي معها. إّنه ال يتضّمن يف ذاته مرّبرات طرحه 

بحكم كونه يتنزل يف إحداثّية ظرفية ونسبّية وال يرقى إىل التعبري الكيل والكوين. يف مقابل خصائص املشكل الحقيقي، أي الكلّية 

واإلطالقية والالّزمنية.

تتأكد قيمة املشكل يف الفكر الفلسفي بالنظر إىل كونه ُيعّد محّركاً للتفكري ومحفزاً للمفكر ألن يّتبع يف تفكريه دروباً غري 

مطروقة فهو، كام قلنا، ال يكتفي بحلول سهلة، ألّن تلك الحلول هي »كنوز الرأي الرخيصة« والرأي أبعد ما يكون عن الحقيقة. 

إّن املشكل الفلسفي ال يتحّدد بالحّل الذي يفيض إليه ألّنه، مبعنى ما، بال حّل. )إنه يسمح باستبعاد األحكام املسبقة والبداهات 

وبإزاحة بعض الغموض حول املعضلة التي هي جوهر املشكل9. وهكذا تكون الفلسفة »علم املشكالت غري القابلة للحل، أو 

عىل األقل املشكالت التي مل ُتحّل كام يقول برانشفيك«10. إّن األهمية التي توىل للمشكل يف الفلسفة ال تقلل من أهمية الحّل، 

ولكّن حاًل ما ال يكتسب قيمته إال بالنظر إىل املشكل الذي يتعلق به. يكون الحّل فلسفياً عندما يحرّك مشكاًل ويدّققُه. وتاريخ 

الفلسفة عندما ميّر من حلول إىل حلول فإنه يرتفع نحو املشكالت11.

يقتيض االشتغال عىل املشكل تحديد اإلطار الفكري الذي يتنّزل فيه. وبالنظر إىل ذلك اإلطار يجب ضبط الجهاز املفهومي 

الالزم للبحث. ال بّد إذن من القيام بتعريفات تاّمة للمعاين واملفاهيم التي يرتبط بها املشكل أو يحيل إليها.

املفهمة

ليست املفهمة مجرّد بعد إجرايئ يف فعل التفلسف، بل إنها عىل غرار »األشكلة« والحجاج متثل رشط إمكانه. إّن تقسيم 

تعليمية  تقتضيه  وبيداغوجياً  منهجياً  إجراء  إال  ليس  أجزاء  إىل  ذاتها  الفلسفي  التفكري  عملية  أو  النسق  أو  الفلسفي  النص 

الذي  الفلسفي  النص  بنية  إىل  التعرف  املتعلمني عىل  أن تساعد  الفلسفي من شأنها  للدرس  البنيوية  املقاربة  إّن  الفلسفة. 

يستخدم كسند، وبالتايل عىل مامرسة الكتابة الفلسفية بحسب الرشوط املتعارف عليها. يف إطار الربنامج الرسمي لتدريس 

يجعل من  أن  إىل  املدرِّس  ويدعى  الفلسفي.  األثر  أو يف  النص  املفاهيم يف  االشتغال عىل  أهمية  عىل  تأكيداً  نجد  الفلسفة 

»املفهمة« هدفاً بيداغوجياً يف حّد ذاته. كام يطالب بأن يعمل عىل تفطني التالميذ إىل أهمية املفاهيم ودورها يف بنية النص 

الفلسفي، وما يتطلبه ذلك من تحديد لدالالتها يف السياقات املختلفة التي ميكن أن ترَِد فيها. ال ميكن بناء اإلشكالية الفلسفية 

وصياغتها باستعامل اللغة »العادية« أو املتداولة. ال بّد من مفاهيم مخصوصة ُتنتقى انتقاء وُتحّدد تحديداً وُتنّظم تنظياًم، 

بحيث ميكن بلورة املشكل موضوع البحث. وكذلك تبنى عملية الربهنة )الحجاج( باستعامل مفاهيم محددة، وما تقتضيه من 

إحالة عىل مرجعيات فلسفية ومعرفية. 

 Bergson, La pensée et le mouvant, »de la position des problèmes«. 

9- Jacqueline Russ, Les méthodes en philosophie, Paris, Armond colin, 1996, p.27.

10- Clément Rosset, Le principe de cruauté, Ed.de minuit, p.35,)cité par J. Russ, op. cit., p.28(.

11- Hubert Grenier, La connaissance philosophique, Masson et Cie éditeurs, Paris, 1973, p.132.
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إّن االشتغال عىل املفاهيم متاماً مثل التناول اإلشكايل أو اإلحراجي aporétique وبناء نظام برهنة ليس مهمة بالنظر إىل 

مدرّس الفلسفة ومهارة أو اقتدراً يتملكها املتعلم مرّة واحدة يف لحظة ما من مسار العملية التعليمية٬ ولكّنه عمل مستمر٬ 

مران متواصل طيلة الزمن البيداغوجي. يف هذا السياق يطالب املدرس باالشتغال عىل املفاهيم يف حصة الدرس أو يف حصة 

خاصة بالتدريب املنهجي.

الحجاج

أّن  ذلك  الفعالية.  لتحقق هذه  حقاًل  ميثل  الفلسفي  القول  فإّن  وتداولية  وبالغية  فعالية خطابية  الحجاج  اعتربنا  إذا 

الخطاب الفلسفي، حتى وإن صيغ يف أسلوب شذري أو استعاري، فإنه ال يخلو كّلّياً من الخاصية االستداللية والحجاجّية. إّن 

الحجاج واالستدالل يف الفلسفة ليسا مطلوبني لذاتهام، ولهذا فهام ال ينفصالن عن األبعاد األخرى للقول الفلسفي. إّن الحجاج 

يرتبط  نقدية(، وهكذا  تحليلية،  أو فكرية معرفية )جدلية،  تواصلية(  )إقناعية،  تعليمية  بأهداف وغايات  مربراً  يكون دامئاً 

الحجاج الفلسفي باللغة والبالغة واملنطق والحقيقة. ولكّن مكانة الحجاج يف الفلسفة ليست محددة بشكل قطعي، أي أنها 

ليست محل إجامع املفكرين الذين اهتموا مبسألة الحجاج بصفة عامة أو الحجاج الفلسفي بصفة خاصة. ولهذا يحق لنا أن 

نطرح السؤال التايل: هل يقوم الخطاب الفلسفي عىل براهني أم عىل حجج؟

يذهب مفكرو نظرية الحجاج )شاييم بريملان، ألرباخت تيتكا، ميشيل مايري( إىل أّن الحجاج ميثل اسرتاتيجيا ترتبط باللغة 

وبالعقل، أي بالخطاب، وتستهدف اإلقناع. وعىل ذلك فإّن الحجاج ال يرتبط مبامرسة فكرية ونظرية فقط، بل يرتبط بالخطاب 

للخطاب سواء من حيث داللته  النظرية، مالزم  الحجاج، حسب هذه  إّن  املختلفة.  املجاالت  استعامالته وتوظيفاته يف  يف 

اللغوية البالغية أو من حيث داللته االستداللية العقلية. ومجال الحجاج أو الخطابة الجديدة ليس مجال الحقيقة املطلقة، بل 

مجال املمكن واالحتاميل والنسبي والظّن واالختالف.

إّن نظرية الحجاج املعارصة تعيد تحديد مكانة الحجاج يف الخطاب. فقد اعترب أرسطو أّن الحجج الجدلية ذات قيمة 

دنيا، لكونها تقوم عىل مقدمات ظنّية وغري يقينّية. مثل هذا التصور مل يعد مقبوالً، فقد أصبح الحجاج الوسيلة األهم لتحقيق 

التفاهم وبناء التوافق بني الناس مختلفي القناعات واملصالح والتوجهات. وأكرث من ذلك صار النقاش العمومي القائم عىل 

الحجج، مهام كان نوعها، عنواناً للدميقراطية املدنّية املعارصة ودلياًل عىل الحرّيات والحقوق.

يتمثل الهدف األسايس لنظرية الحجاج أو الخطابة الجديدة، كام حدده بريملان عىل وجه الخصوص، يف تحرير الحجاج 

من رصامة االستدالل املنطقي الذي تكون فيه الحقيقة رضورية وملزمة. »إّن وجود الحجاج الذي ال يكون إلزامّياً وال اعتباطّياً، 

هو وحده الذي مينح الحرية اإلنسانية معنى، من حيث هي رشط مامرسة اختيار معقول«12.

واملنطقية.  والجدلية  البالغية  البنيات  بينها، وهي  فيام  متناسقة  ولكنها  مختلفة،  بنيات  من  مرّكبة  عملية  الحجاح  إّن 

12- CH. Perlman et tyteca, Traité de l’argumentation, ed. Université de Bruxelle, 1992, p.682.

الفلسفة في تونس
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وبعبارة أخرى ميكننا أن نتحدث عن مستويات ثالثة للخطاب: »املستوى البالغي هو مستوى إجراء أو صريورة الربهنة، وهو 

يف الوقت نفسه رشطها: غياب اإلكراه، سواء كان خارجياً )من صنف القمع أو املنع( أو داخلياً )من صنف تحصيل الحاصل(، 

وبالتايل يكون قول الحجاج محّصناً ضّد القمع ومفتوحاً عىل التفاهم املتبادل فيام يتعلق باملسائل التي متّثل مشكاًل. يتعلق 

املستوى الجديل بتقديم وتحديد موضوع thématisation الحجج )األدلة( التي يتّم الدفاع عنها وكذلك بأطراف املناقشة. 

إنه يحدد »تنافساً منظاًم عىل الحجج األفضل«، إّنه املستوى الذي يصبح فيه الحجاج توّسطاً intercession. وأخرياً املستوى 

بالنظر إىل سياق  ادعائها  الحّد من  أو  ما يفرتض تحويرها،  اىل معرفة، وهو  الحجج وتحويلها  إنتاج  املنطقي، وهو مستوى 

وضعها«13.

ه نحو هدف أسايس هو  إّن الحجاج مبستوياته الثالثة: اإلجراء الربهاين، وتحديد املبحث، واإلنتاج املنطقي للحجج، ُيوجَّ

تحقيق التفاهم مبا هو رشط للفعل التواصيّل كام حّدده هابرماز. إّن نظرية الفاعلية التواصلية لدى هابرماز تقّدم تصّوراً معّيناً 

لصالحية الخطاب. إّن كّل قول وكّل خطاب يتضّمن ادعاء للصالحية، ولكّن املناقشة الحرة الخالية من اإلكراه والقرس هي التي 

تسمح وحدها بتوضيح ما إذا كان ذلك االدعاء يتطابق مع الحقيقة أم ال، ذلك أّن املعنى ليس إال حصيلة االّتفاق عىل دالالت 

العالمات والرموز. وهكذا ميثل كّل خطاب مجاالً »تصوغ فيه األطراف املعنّية ادعاءات للصالحّية تكون موضع خالف وتحاول 

قبولها أو نقدها بواسطة الرباهني. وكّل برهان يتضّمن حججاً مرتبطة منهجّياً باّدعاءات الصالحية للتعبريات اإلشكالية. إّن قّوة 

برهان ما تقاس داخل سياق معنّي بصّحة الحجج، وهذه الصحة تظهر، من بني ما تظهر فيه، يف قدرة تعبري معنّي عىل إقناع 

املشاركني يف املناقشة وعىل تربير ادعاء ما للصالحّية«14.

ليس الحجاج إجراء شكلّياً وصورّياً يف عملية االستدالل الفلسفي. ففي الفلسفة ال ميكننا أن نفصل الحجاج عن مضمونه، 

ففي التفكري الفلسفي هناك »امتزاج بني األطروحات وبني عمليات التدليل عليها«.15

وضع الفلسفة يف تونس اليوم

بغض النظر عن املوقف الرسمي الذي يقّر من ميثله ويعرّب عنه بأّن تدريس الفلسفة يف الجمهورية التونسية هو خيار 

أسايس يندرج ضمن التوجه الحدايث للبلد منذ االستقالل٬ وبغض النظر عن موقف األصوليني الذين يرفضون الفلسفة فكراً 

وتعلياًم وثقافة٬ ميكننا أن نربز موقفني لدى املهتمني بالشأن الفلسفي: األول يركز عىل رداءة الوضع وتدهور تعليم الفلسفة، 

وإن كان أصحابه يحاولون تحسينه وتجاوز املعوقات والعراقيل التي تحول دون ذلك، وآخر يشيد بالتجربة ويعتربها رائدة 

يف العامل العريب. 

13- La dissertation philosophique, la didactique à l’œuvre, )ouvrage collectif(, Hachette, Paris, 1994, pp.105-106 

14- Habermas, Théorie de l’agir communicationnel, Fayard, Paris, 1987, T1, p.34

15ـ حبيب اعراب، الحجاج واالستدالل الحجاجي: عناصر استقصاء نظري، مجلة عالم الفكر، العدد1، المجلد 30، الكويت،2001.
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خالل ندوة موضوعها »وضع الفلسفة الراهن يف تونس«٬ وقد نرشت يف مجلة »نهج ديكارت« الفرنسية16٬ طرح األستاذ 

فتحي الرتييك عىل مجموعة من األساتذة املتخصصني يف الفلسفة السؤال التايل: »ما املكانة التي يحتلها تدريس الفلسفة يف 

معاهدنا ويف جامعاتنا؟« تبنّي اإلجابات التي قّدمت خالل النقاش أّن مثة موقفني، كّل واحد منهام يقّيم التجربة بطريقة خاصة، 

وإن كان الطرفان يرميان يف نهاية املطاف إىل إصالح وضع الفلسفة.

يف تدخله يف إطار الندوة املذكورة أّكد األستاذ عيل الشنويف عىل تراجع مستوى التعليم الفلسفي تدريساً وتكويناً: »أظّن 

الجهد  بالرغم من  التي تحققت ال تكفي.  الفلسفة يف تونس نرتاجع وبعض املكتسبات  أننا بعد خمسني سنة من تدريس 

الذي يبذله األساتذة٬ وبالرغم من الكتب التي تنرش بالعربية والفرنسية، وبالرغم من املتون املدرسية/ فنحن نذهب إىل يشء 

مختلف متاماً. يف بعض البلدان العربية مستوى الفلسفة هزيل جداً، وأظّن أننا سنصبح شيئاً فشيئاً مثلهم«17.

منذ سنوات  ليس يف أحسن حال: »نالحظ  الفلسفي  التعليم  أّن وضع  قيزة  بن  األستاذ طاهر  يرى  نفسه  السياق  ويف 

تردي النظام الرتبوي٬ وهو تردٍّ يتعلق بنوعية التدريس ومبحتوى املعرفة وبالربامج والكتب والحوامل البيداغوجية وبالزمن 

أغلبهم مل يخرت  العمل.  إىل  بأّي حافز يدفعهم  الفلسفة ال يشعرون  أساتذة  املدريس. فجانب مهم من  البيداغوجي والزمن 

التدريس بدافع االلتزام بقضية فكرية أو ثقافية، وإمّنا لعدم توافر عمل آخر)...(، مل تعد الفلسفة مجال تداول املعرفة، بل 

أصبحت مجال التكرار وحشو األدمغة«18.

املوقف الثاين ال ينكر التشخيص الذي يستند إليه املوقف األول، ولكّنه يبدو أقّل تشاؤماً بخصوص دور الفلسفة ومستقبلها. 

إّن تعميم تدريس الفلسفة يف مستوى السنة الثالثة والرابعة من التعليم الثانوي بالنسبة لكّل الُشعب التعليمية ُيعّد مكسباً 

هاّماً، وأّما فيام يتعلق باألطروحات والدراسات الفلسفية يف التعليم العايل فهي عىل درجة من التنوع والعمق بحيث ميكن أن 

ترقى إىل مستوى العاملية. ويف هذا السياق يجب أال نهتّم كثرياً بالرتتيب الذي توضع فيه الجامعة التونسية )وكذلك الجامعات 

العربية(، حسب بعض مراكز البحث والتصنيف الغربية. ولعل ما يدّل عىل أّن الفلسفة ليست يف وضع بالغ السوء هو أنها 

متارَس يف فضاء آخر غري فضاء املدرسة والجامعة. إّنها متارس يف املجتمع املدين٬ يف الجمعيات واملنتديات واملراكز الثقافية. 

يقول األستاذ صالح مصباح: »ما ينقصنا هو النقاش العمومي حول األفكار، وهو نقاش نجح فيه زمالؤنا املغاربة. ما سبب 

هذا الفرق بيننا وبينهم؟ السبب هو أّن الفالسفة املغاربة التزموا، وأخذوا الكلمة واستطاعوا التعبري عن مواقفهم يف املسائل 

املطروحة يف املجتمع. الفالسفة عندنا مل يشاركوا يف النقاشات التي تناولت موضوعات راهنة كالالئكية والتسامح والدميقراطية 

والحرب والعوملة وإصالح التعليم. شعراء ومختصون يف األدب وهواة الفلسفة هم الذين انخرطوا يف هذه النقاشات«19. ينبغي 

16- »Table ronde sur l’état actuel de la philosophie en Tunisie«, Rue Descartes 2008/3 )n° 61(, p. 82-94.

17- »Table ronde sur l’état actuel de la philosophie en Tunisie«.

 18ـ طاهر بن قيزة، »تدهور درس الفلسفة وتنامي التعصب. تونس نموذجاً«، ضمن كتاب جدل التعليم الديني: النماذج، اإلصالح، مركز المسبار للدراسات والبحوث، دبي، 2015 
، ص ص 265-282

19- »Table ronde sur l’état actuel de la philosophie en Tunisie«.
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في تدريس الفلسفة

أن نوضح هنا أّن مصباح يتحدث عن الفالسفة أو باألحرى عن األساتذة الجامعيني يف تونس قبل انتفاضة 2011. لقد اكتفى 

أغلبهم بالحريات األكادميية النسبية التي سمح بها النظام القائم آنذاك. ولكن ماذا حصل بعد 2011؟ ال يشء. اّتسع مجال 

الحريات األساسية وكرثت الجمعيات غري الحكومية وتقّوى املجتمع املدين، ولكن هل استفادت الفلسفة من كّل ذلك؟ إّنه يف 

الوقت الذي كرثت فيه الجمعيات20 وتنوعت مصادر متويلها، مبا يف ذلك التمويل الحكومي، ال تجد جمعيات ثقافية املال الالزم 

للقيام بنشاطاتها البسيطة. وأّما الفالسفة فقد استمّروا عىل الحال نفسها، ومل ينخرطوا بشكل كبري يف النقاشات العاّمة التي 

دارت حول كتابة الدستور مثاًل أو حول منوال التنمية أو حول قضايا أخرى كثرية. مثلام فعل املحامون أو القضاة أو غريهم. 

نقصد هنا »الفالسفة« كرشيحة أو قطاع من املثقفني، وأّما كأفراد فقد وجد دامئاً من تّدخل باسمه الشخيص يف نقاش عام 

ومن شارك يف مسرية معارضاً أو محتجاً.

لقد حاول كثري من املختصني تشخيص الوضع الراهن للفلسفة، وقّدموا مقرتحات وحلوالً بهدف تجويد تدريس الفلسفة 

تكوين  للمدرّسني٬  الجيد  )التكوين  والبيداغوجية  التنظيمية  املسائل  عىل  ركزت  مقرتحات  وهي  الجامعة.  ويف  الثانوي  يف 

الرقمية... الوسائل  استعامل  املكتبات٬ حسن  استعامل  املنشورات٬ حسن  الكتب٬  املدريس٬  الزمن  النظر يف  إعادة  املكّونني٬ 

إلخ(. ولكن مّثة مسألة أخرى ال ميكن إهاملها إذا أردنا تشخيصاً سلياًم لوضع التعليم الفلسفي، وبالتايل رسم مسارات الحلول 

املمكنة، يتعلق األمر بوضع التعليم من حيث نظامه وبنيته والهدف منه،21 وبوضع الثقافة ككل.

يف مجتمعاتنا بشكل خاص تسود ثقافة مزدوجة تتنازعها قيم تقليدية عتيقة وقيم مادية منفعية هي قيم اقتصاد السوق 

للحداثة، وحراسة  النهائية  الحقيقة  لو كان ميثل  بالتقني-االستهاليك، كام  القبول  قاعدتني:  الثقافة عىل  تقوم هذه  العاملي. 

العربية مسرتيحة وهي  الثقافة  الدين والتقاليد والقيم الجامعية باعتبارها مقّومات األصالة. تبدو  الهوّية ممثلة يف  هياكل 

يف هذا الوضع الهجني: ال يجب التفريط يف مقومات الهوّية من خالل السامح بتغلغل قيم وأفكار الحداثة الغربية. إن ُسمح 

بذلك فيجب أن يكون السامح مبقدار٬ مقدار ال تترضر معه السلطات السياسية والدينية واالجتامعية القامئة وما يرتبط بها من 

تراتبات ومصالح وامتيازات. ويف املقابل ال ميكن رفض التقنيات والسلع واآلالت املنَتَجة يف الغرب ويف العامل.

يتجىل ضعف وتردي الثقافة العربية يف مظاهر شتى، لعل أهمها التمسك »الّذهاين« بالرتاث والسعي املستمر إىل إحيائه، 

األعامل  ندرة  يف  أيضاً  ذلك  املايض. ويظهر  لالختزال يف  قاباًل  التاريخ  كان  لو  واملعرفة، وكام  العلم  كنوز  يحوي  كان  لو  كام 

اإلبداعية وقلة انتشارها وعدم تأثريها يف أوساط الجامهري الواسعة. طبعاً باإلمكان أن نفرّس ذلك بأسباب كثرية، ولكن السبب 

األسايس يف رأينا هو انعدام الحرية التي هي رشط كّل إبداع. كيف نؤّصل الحرية يف ثقافتنا؟ كيف نجعل التعليم عندنا وسيلة 

للتحرر؟ رشط ذلك ال يتمثل فقط يف وضع االسرتاتيجيات واملخططات ويف توفري الوسائل املادية والتقنية بل، وهو األسايس، يف 

وجود السياسة باملعنى الحقيقي للكلمة.

20ـ بعد يناير 2011 أنشئت مئات الجمعيات وأغلبها ذات توجه ديني. وقد تبين فيما بعد تورط الكثير منها في عمليات إرهابية، وفي تجنيد الشباب وتسفيره الى بؤر القتال وخاصة 
في سوريا والعراق.

21ـ أبو يعرب المرزوقي، إصالح التعليم وفلسفته، المجلة التونسية للدراسات الفلسفية، العدد 7، أكتوبر 1988، ص ص 85-94
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يجب أن نحّدد األهداف االسرتاتيجية للتعليم وللتعليم الجامعي بصفة خاصة. يف تونس اليوم٬ كام يف غريها من البالد 

العربية٬ توجد »سياسة« تعليمية عشوائية موّجَهة بعنوان أو بشعار هو إدارة شؤون التعليم وفق متطلبات اقتصاد السوق. 

إّن مثل هذه »السياسة« ال ميكن أن تبني جمهورية كام ال ميكن أن تحقق تنمية. »هل يجب عىل الحياة الجامعية أن تخضع 

لعروض سوق العمل أم أّن عليها أن تقيم عىل األقل استقاللية نسبية تفتح مسؤولية الفكر عىل مستقبل ال ميكن أن يحّدده 

برنامج من خارج الجامعة؟«22 يف نظر األستاذ عبد العزيز العيادي٬ اإلجابة عن هذا السؤال هي التي تحّدد مصري الجامعة. 

ويبدو أّنه٬ بالنظر إىل مستوى الجهل و«سياسات التجهيل« الرسمية يف بلداننا٬ وبسبب بؤس السياسة وانعدام الدميقراطية 

الحقيقية٬ ال يوجد برنامج أصاًل عىل ضوئه ميكن استرشاف املستقبل والعمل من أجله.

العقالنية  الثقافة  تكون  ما  فبقدر  معني٬  مجتمع  يف  ككل  الثقافة  وضع  عن  منفصاًل  ليس  للفلسفة  األرضية  تهيئة  إّن 

التنويرية الحديثة منترشة ومؤثرة يف الذهنيات واملامرسات والخطابات واملؤسسات٬ يكون حّظ الفلسفة من القبول واالنتشار. 

مجتمعاتنا تحكمها ثقافة تقليدية سمتها األساسية القراءة الالتاريخية للرتاث. وأّما املحاوالت التأويلية الجادة واملجّددة يف 

مجال دراسة الدين والرتاث فهي نخبوية وأبعد ما تكون عن التداول الواسع بني الناس. من هنا يكون دور التعليم الجيد٬ 

وخاصة التعليم الفلسفي الذي ينّمي ملكات التساؤل والنقد والتمحيص٬ أساسياً يف عملية التنوير الجامهريية التي يجب أن 

تكون مرشوعاً عمومياً تقوده الدولة الوطنية، وليس مجرّد شأن يضطلع به من يشتغل يف حقل التعليم أو الثقافة.

22- »Table ronde sur l’état actuel de la philosophie en Tunisie«.

الفلسفة في تونس
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في تدريس الفلسفة
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في دالالت الدرس الفلسفي وقصوده
 عمر بوجليدة 

امللخص

التلميذ عاجزاً عن مامرسة  يحاول هذا املقال أن يقف عند بعض الصعوبات النظرية والرتبوية واملنهجية التي تجعل 

التفكري الحر ومهارات النقد والشك والتساؤل، وأكيد أّن هذا األمر يرجع إىل طبيعة املعرفة الفلسفية ذاتها والرهانات املرتقبة. 

فالفلسفة يف تعبري عن فضاء من الحرية، والتحرر من أعباء اآلراء التلقائية السائدة واالنفالت من األحكام املترسعة، رغم أّن 

التي  الرتبية والتنشئة  التفلسف ورهانات  الفلسفي ودالالته يقع يف مطّب املفارقة بني مطلب  الدرس  الفلسفة أو  تدريس 

تتطلب نوعاً من االنضباط وااللتزام. لهذا تكون الرتبية، كام يوضح املقال، مطالبة بتنمية الناشئة عىل الحوار واإلصغاء لآلخر 

ومامرسة املساءلة والنقد، عىل أساس أّن التعلم هو تطور تدريجي وسريورة متنامية ومتفاعلة مع اآلخرين واملجتمع والعامل.

والحصيلة أّن املعرفة النقدية والفلسفية ال تعتمد عىل االرتباط بالتنظيم اآليل، ألّنها تروم التفكري الذايت والحر، وتحّول 

املتعلم إىل رشيك يف عملية بناء الدرس بعيداً عن اضطهاد معريف أو عالقة تسلطية بني املتعلم واألستاذ. إضافة إىل ذلك، أشار 

التعليمية وترشيدها. فالصورة أو السند تعترب أداة لتوسيع مدارك املتعلم وتعبئة مهاراته  املقال إىل رضورة عقلنة العملية 

ومعارفه املكتسبة.

وقد راهن املقال عىل طرح اإلشكاالت التالية: ما أغراض درس الفلسفة؟ وما دواعي اإلشكال ورهاناته؟ وما دالالت الدرس 

الفلسفي وقصوده؟

املقدمة

إذا كان مناط اهتاممنا العناية بإشكالية تدريس الفلسفة، فإّنه حري بنا الوقوف عند الصعوبات، عندئذ نستبني أننا أمام 

مزالق شتى: 

أّولها: خصوصية هذه املعرفة.

ثانيها: رهاناتها التي ال تجرؤ عىل أن تقّدم وصفات نهائية وحلوالً جاهزة. 

لقد بان ماّم سبق أّن الفلسفة فضاء من املعرفة ال يقّدم اإلجابة، وإمّنا يضاعف السؤال فينا، ومن مّثة فالفكرة تتحّول 
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يف هذا الفضاء، من كونها معطى إىل كونها مهمة، حيث يتحول السؤال إىل مساءلة، تتغري مبقتضاها مواقعنا ومبارشتنا ألشياء 

العامل، فنصبح مهمومني باإلحراجات واإلشكاليات.

ولعّل أهّم رهانات الفلسفة ليس حيازة أو امتالك املعرفة، وإمّنا الدربة عىل تحصيل املعرفة وحسن استعامل العقل، ففي 

الفلسفة نجد أنفسنا يف مواجهة املشكل أمام هّوة املعضلة وصعوبة املساءلة، إّنه هنا بالتحديد يبدأ وجه االقرتان بني الفلسفة 

والحوار: الحوار مع العامل، ومع األشياء، ومع ذواتنا، ومع اآلخر.

ويف تقديرنا أّن املفارقة تتجىل هاهنا بني مطلب الفلسفة، من حيث هي تفكري ذايت، حّر وواع، ومطلب الرتبية، كدافع 

للتنشئة والتهذيب، ذلك أّن الرتبية يف شكلها األعم تفرض نوعاً من السلوك، وتدعو إىل أشكال من القيم معينة.

ال سيام أّن الرتبية تستلهم مبادئها من الفضاء االجتامعي والثقايف والتاريخي ملجموعة ما، يتوضح ذلك جلياً يف التحديد 

املفهومي للرتبية، وهي »العمل الذي تقوم به أجيال الكهول عىل تلك التي مل تنضج بعد للحياة االجتامعية، والذي يهدف إىل 

تطوير امللكات التي يتطلبها كّل املجتمع والوسط العائيل الذي يعيش فيه الطفل«1 إمياناً بها مجاالً تتحقق من خالله تدريجياً 

ذاتية اإلنسان، وتتبني معامله ويتجّسد شكل حضوره، تأصاًل يف العامل، أين يستمد اإلنسان ماهيته وقيمته من مدى تأثري الرتبية 

2»éducation’l par que est il’qu ce est’n homme’L« :عىل سلوكه

وال ميكن التعرف عىل أهمّية الرتبية يف حياة اإلنسان إال بإثارة مسألة التعليم، مبا هو »تغري ثابت نسبياً يف السلوك يحدث 

نتيجة الخربة«3 إذ نالحظ أّنه يلعب دور العامل الجوهري يف تحقيق غايات الرتبية، فهو الفضاء الذي يجّسد أهدافها اعتباراً 

لتعدد أبعاده واختالف أشكاله.

بناء  الفلسفي يف رهانه األقىص:  الرتبوي للدرس  للدور  اعتباراً  الفلسفة والرتبية وثيقة،  الصلة بني  أّن  يستفاد من ذلك 

يستطيع  ما  بتشخيص  ما يسمح  الحجاجية. وهو  النقدية وأشكاله  وأبعاده  التحليلية  أساليبه  اإلنسان، من حيث  إلنسانية 

املتعلم تحصيله من الدرس الفلسفي، كشكل متميز من التفكري، تالفياً ملتاهات يشعر بها املتعلم، فتدفعه إىل النفور واإلدبار 

بدل التعلق واإلقبال. 

يبدو أّن صعوبة الرهانات واألهداف التي نسعى إىل تجسيدها من خالل الدرس الفلسفي، تحتم إحكام زمام األساليب 

املنهجية والبيداغوجية التي من شأنها تحقيق تلك األهداف بالسبل اليسرية اعتباراً لخصوصية الدرس الفلسفي. والشاهد عىل 

ذلك تعّدد املحاوالت املنهجية واملشاريع البيداغوجية.

1ـ أحمد شبشوب، مدخل إلى علم النفس التربوي، ط1، المطبعة الرسمية، تونس، 1992

2- Reboul, La philosophie de l’éducation, PUF Paris 1981. p3. 

3ـ أحمد عبد الخالق، أسس علم النفس، الطبعة 3، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، 2005
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وال يسعنا هنا إال التسليم بأّن ما يجعل من الدرس الفلسفي متميزاً مخصوصاً هو أّنه ال يتأمسس بطريقة مبارشة عىل 

الرسد والتلقني، بل انطالقاً من سند: تتنوع وظائفه بتنوع أهدافه )النص... الصورة...(، وقصد اإلفصاح عن مبتغانا فإّنه أصبح 

من الواجب علينا أن نجاهر بهذه األسئلة، ألّنه ال ميكن التعرف عىل خصوصية اإلشكالية يف عمقها إال متى متكنا من مقاربة 

السؤال الجوهري: 

ـ ما دواعي طرح هذا املشكل؟

ـ ما دالالت الدرس الفلسفي وقصوده؟

1- دواعي طرح اإلشكال والرهانات

ميثل تدريس الفلسفة ـ مبا هي ضامن للمواطنة الحرّة وتنمية ما هو إنساين يف اإلنسان ـ استجابة ملّحة ملطلب حقوقي، 

يتجىل يف إرساء »الدميقراطية« يف شعب يفكر ويستنري فلسفياً بالرتبية التي تعطى له يف مدرسة »الجمهورية«.

إّن خياراً من هذا القبيل يجد نفسه ملزماً مبحاورة وسائله وطرائقه ومقاصده، من أجل جعل مادة الفلسفة: مفيدة 

ومقتدرة عىل التكيف، - من وجهة نظر براغامتية- مع املسلمة/املطلب: »االضطالع مبهمة تنمية قدرة الناشئة عىل التفكري 

وتكوين شخصياتهم بشكل متوازن وتسليحهم، عملياً ونظرياً، مبا به تستقيم حياتهم النشيطة، استقامة القادر عىل العمل 

والفاعل يف الفضاء املدين«.4

وما ميكن استجالؤه أّن هذا »الرهان/اإلحراج« الذي ينسلك عملنا يف أفقه، قد يجد نفسه برضب من انقالب األوضاع 

يف مواجهة اعرتاضات ومزالق عىل قدر من الخطورة والحساسية، وليس أقّل األمارات عىل ذلك الرصاع املعلن يف فرنسابني 

»الكرايس الجامعية« )نفوذ املرجعية وحرمة تاريخ الفلسفة(، و«تعلمية الفلسفة« )ميشال توزي وجامعته(.

إّنه ميكننا أن نؤكد أّن هذا اإلحراج ال يكون ممكناً تجاوزه بغري التلفت إىل مسألة الرهانات: فأّي وسيلة مقتدرة حقاً عىل 

تدّبر ما يسمح مبوازنة بني مقاصد الفعل الرتبوي وأهدافه من ناحية ورغبات »الكرايس الجامعية« من ناحية أخرى؟

ملثل هذا اعترب من باب االرتجال والترسع إعالن )السند الواحد، »الصورة« مثاًل ...( رهاناً بامتياز، إذ أّن اختالف القراءات 

)مبا أّن الصورة جهاز من الرموز ميكن تفكيكها وتأويلها( ال تسمح بإنجاز فعال للرهان األتيقي، ذلك »أّن الرتبية متثل من جملة 

األعامل اإلنسانية األخرى أهّم وأخطر مامرسة وجب القيام بها بعيداً عن املصادفة والعشوائية، وال يكون ذلك إال إذا اعتمد 

املرّبون طرق عمل منظمة ورشيدة.5

4ـ برامج الفلسفة، تونس، 2006، ص 17/ 3

5ـ أحمد شبشوب، األسس النظرية للتربية والتدريس، التونسية للطباعة وفنون الرسم، تونس، 1988 
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الذي ال يعرتيه شك هو أّن الفعل الرتبوي الرشيد يقتيض من القائم به أن يكون واعياً باألهداف التي يقصد إىل تحقيقها 

والوسائل املزمع استعاملها، متمثاًل لحاجات املريب وإمكانياته، ويف هذا السياق الدقيق وّضح Osteriet .P »أّن من غرائب 

ما الحظت يف عامل الرتبية أّن سؤال املعلمني عن األهداف التي يرمون الوصول إليها من وراء تدريسهم غالباً ما ُيدخل عليهم 

االضطراب«.6

وحول األمر نفسه ميكن أن نوضح أّن توّجهاً من هذا القبيل هو الذي سيرشع لوضع مخصوص للقول الفلسفي داخل 

حشو  بدل  مفكرة  »عقول  تكوين  تضمن  بطريقة  مضبوطة  تعليمية  برامج  ضمن  ومقاصده،  بأهدافه  واع  فلسفي  درس 

األدمغة، عقول قادرة عىل تجاوز حّب البقاء إىل حسن البقاء«.7 

هنا تتبنّي األهداف التي عىل ضوئها ميكن تحّسس هذه الوضعية/املنزلة: 

متكني التلميذ من التمرّس بالحرية بفضل مامرسة التفكري من خالل أعامل كبار الفالسفة واملفكرين.

متكني التلميذ من فهم أفضل تأويل أعمق ملا ُيعرف سلفاً، والوعي بذلك وعياً أوضح وأشمل.

تحرير التلميذ من قوالب اآلراء املتداولة ومن سيطرة األحكام املترسعة.

إعداد التلميذ إعداداً ميكنه من تحصني نفسه تحصيناً يربيه عىل التبرص يف الحكم والثقة بالنفس والثبات عىل املبدأ دون 

سقوط يف الوثوقية، واالعتدال يف املوقف، والتسامح يف التعامل دون سقوط يف التبعية.

مساعدة التلميذ عىل االرتقاء ذاتياً من وضع الالمباالة إىل موقف واع يسند اختياراته فكراً وسلوكاً، ويحمله عىل اإلبداع، 

ويقيه التسطيح الفكري والوجداين واالستسالم إىل املجهود األدىن.8

2- الدرس الفلسفي آلياته ومقاصده 

وألّن مفهوم املعرفة ليس مكتسباً، بل تطور تدريجياً يف فرتة وجيزة، بحكم تطور املعرفة يف حّد ذاتها، إذ النزعة الغالبة 

يف الوقت الحارض تتمثل يف اعتبار التعلم سريورة يبني بواسطتها الشخص، ذاته، عن طريق التفاعل املبارش وغري املبارش مع 

اآلخرين والبيئة االجتامعية، حرصت »اللجنة املؤلفة للكتاب املدريس« عىل إكسابه رشعية بيداغوجية عندما جعلت طموحه 

التعليم  متشيات  مستوى  البيداغوجي يف  للتجديد  يستجيب  املدرسية  الكتب  من  جيل جديد  الفلسفة عىل  تدريس  »فتح 

والتعلم التي تراهن عىل جعل تلميذ اليوم محور العملية الرتبوية، مبا يرقى به إىل املشاركة الفاعلة يف بناء الدرس استناداً إىل 

ما ميكن أن يغنمه بنفسه من خالل ما يقرتحه الكتاب من معارف ومتارين«.9

6- P. Osteriet, Faire des adultes, Ed, Ossart Bruxelles 1964. 

7ـ برامج الفلسفة، سبتمبر 2006، تونس، ص 17/3

8ـ برامج الفلسفة، سبتمر 2006، تونس، ص17/4

9ـ كتاب الفلسفة لتالميذ السنة الثالثة من التعليم الثانوي، آداب، ص 3
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وما يلفت النظر هنا أّن هذا الخيار الرتبوي، يف التعامل مع املادة املعرفية، يستوجب التخيل عن العقلية السكوالئية/ 

املدرسية، فكانط مثاًل: كان قد وضّح أّن رهانات التجربة الفلسفية، عندما حّدد الدرس الفلسفي عىل أّنه ما ميكن أن يعلمنا 

فعل التفكري: أي مبا هو محفز عىل التعلم ـ ال فلسفة الفالسفة ـ فيصبح من رام أن يكون بحق قريباً من موقع التلميذ قادراً 

عىل اكتساب عادات ومهارات وأساليب يف التفكري والفعل، وتعديل الوسائل املؤدية إىل املعرفة، كان عليه أن يكون مهجوساً 

بسؤال: ماذا يعني أن نتعلم؟ أي هدف نريد تحقيقه؟ أي موقف وأي آليات ميكن توظيفها لذات الغرض؟ »فليس العربة يف 

املقاصد وسموها، بل العربة يف ما يتعلمه التالميذ فعاًل«.10 

يصبح بيناً إذن أّن الدرس الفلسفي هو رشط إمكان اكتساب التالميذ القدرات واملهارات املطلوبة، وذلك يكون ممكناً 

فقط عىل ضوء أهداف إجرائية تحكم الدرس وتوجهه. 

ولعل هذه املالحظات هي التي ستسمح بتحّسس اإلحراج الذي يواجهه إمكان الدرس الفلسفي. ما هي أغراض درس 

الفلسفة سواء عىل املستوى املعريف أو عىل مستوى املهارات الذهنية؟ بل ما هو دور العالقة بني تلك املهارات وبني املحتوى 

املعريف يف تحقيق أغراض درس الفلسفة؟

أ- من أهداف الدرس الفلسفي

إّن ما يشكل خاصية مميزة للخطاب الفلسفي بعامة، هو أّنه رضب من رضوب التفكري املغاير واملختلف، من حيث هو 

مرتبط بعمليات عقلية مجردة.

بيد أّن ذلك ال ينفي أّن الفعل الفلسفي متجذر يف الواقع اإلنساين: إّنه هنا تحديداً يتقّدم الدرس الفلسفي برهاناً، يشهد 

أّن الفلسفة أثر وعالقة بالواقع، عند هذه العتبة من التحليل، نستطيع أن نستشف املفارقة الحاصلة بني خصوصية الخطاب 

الفلسفي، الذي ينبني عىل ما هو عقيل ـ تجريدي- وما تتميز به عملية التدريس من جزئية ومبارشّية.

ضمن هذا األفق، بدأنا نستبني بأّي معنى يكون حقيق بنا، التساؤل: كيف ميكن املالمئة بني معرفة ال تتحقق أهدافها إال 

يف املجال املجرد واملطلق )املعرفة الفلسفية( وفعل عمله دائم يف جوار النسبي، والجزيئ )الدرس الفلسفي(؟

إّن غرضنا هو أن نعمل عىل استشفاف منابت اإلجابة، متى تكون يسرية وممكنة ومالمئة، تجاوزاً للمفارقة: وقد ظفرنا 

باإلجابة التي تشرتط الوعي بأّن تدريس الفلسفة ال يطلب ألجل الفلسفة ذاتها )التكوين املعريف(، بل ينشد إىل غاية أساسية 

مساعدة للتالميذ عىل الرغبة يف التفكري وإعامل العقل، يقول كانط: »تجرأ عىل استعامل عقلك«. مع أهمية الوعي بأّن امتالك 

دربة التفكري يساعد عىل صنع إنسان )يقول املثل الصيني: ال تعطني سمكاً، بل عّلمني كيف أصطاد(.

10- D’Hainaut. L. Des Fins aux objectifs de l’éducation

في دالالت الدرس الفلسفي وقصوده
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وإذ قد توّضح لنا األمر، فإّنه ليس من حّق أّية مرجعية أن تّدعي لنفسها حّق احتكار/ اختزال املغامرة الفلسفية، ويتعني 

علينا أن ندرك أّن كّل طريقة يف التدريس أو أي عرض منهجي وأّي معطى بيداغوجي، ال ميكن أن يّدعي بلوغ أهداف آلية 

)االنتقال من البعد التقني للدرس الفلسفي إىل البعد الجاميل أو اإلبداعي(.

حقاً يف اإلمكان تبني أّن ما ينتج املناقشات حول تدريس الفلسفة قيمة ومرشوعية )البحث عن اإلضافة( مل يكن سوى تلك 

املسلمة الرتبوية التي توضح بأّنه ليس صحيحاً أّننا يف مجال إنتاج »يشء«، بل إمّنا نحن يف إطار »رمزي« يجتهد لنحت شخصية 

وتأصيل كيان وبناء منظومة من األفكار متامسكة، وتوفري أساليب إجرائية للتفكري.

لقد أظهر الفالسفة دامئاً دعمهم لهذه الرهانات، وذلك برفضهم املعرفة املعتمدة عىل النمط التقليدي/النقيل، ألّن القيمة 

اإلجرائية للفلسفة - سواء عىل الصعيد النظري )مجال املعرفة( أو عىل الصعيد الفعيل ـ العميل )مجال املواقف( لن تتحقق 

إال بإقدار املتعلم عىل ما به يطلب التفكري: الفهم/ التحليل/ النقد.

ما يلفت النظر أّن تعدد املحاوالت التأسيسية ملجمل مرشوعات البيداغوجيا، عىل تنوعها، التي تهدف إىل توفري الطرائق 

واألساليب التي تالئم عملية تدريس الفلسفة، تجسيداً ألهدافها، مل مينع من التأكيد عىل أّن تعلم الفلسفة ال ميكن أن يكون 

)استبعاد النظرة الوسائلية(، ذلك أّن ما يشكل مؤرش التفكري الذايت هو ما يحاذي القرار الشخيص الحر: وهو  منتظاًم وآلياً 

ما يقتيض حسن توظيف األساليب واملقاييس واملعايري التي تنمي الرغبة واإلقبال عىل إعامل العقل. ملثل هذا اعُترب داخل 

تعليمية الفلسفة التمييز بني ما يستطيع »املتعلم« معرفته وما يرتبط برشوط التفلسف، وبني ما ميكن أن يتأّدى إليه، وعملية 

التفلسف ذاتها. هاهنا تتبّدى وجاهة احرتام هذه القاعدة التي من شأنها أن تيرّس الدرس الفلسفي تحقيقاً لعملية بناء ما 

هو إنساين يف اإلنسان، وهذا ما استشفه ميشال توزي Tozzi بقوله:

»Il  nous faut être attentif  aux conditions qui permettent à l’élève de ne pas sentir  perdu en pays 

inconnu ,il nous faut chercher ce que l’on veut exactement que l’élève sache faire et mettre en place les 

méthodes requises«11.

»املعلم«،  بعهدة  املناطة  املهمة  وحجم  أهمية  توضح  إمّنا  الفلسفي  بالدرس  ترتبط  التي  العاّمة  األهداف  أّن  ونلمس 

فهذا الدور ال يتوقف عند حدود املهام الرضورية، داخل القسم، التي تتلخص يف »بناء الدرس«، »توظيف النصوص«، »إدراج 

الصورة- املشهد«... وإمّنا تتمثل يف جعل القسم فضاء وسيعاً، يجد فيه املتعلم ما يساعده عىل االنتقال بسالسة من املدرسة 

إىل املجتمع، وذلك من خالل االنخراط أكرث يف زمن العامل، ويف العرص ومشاغله، وإثارة املشكالت الفلسفية التي توفر للناشئة 

وسيلة طّيعة، فيها من املضامني واألساليب ما به يتحقق املسعى الرتبوي البيداغوجي/الفلسفي.

والوعي  والشعب،  السنوات  باختالف  الربامج رضورة، وذلك  »املعلم« بخصوصية  أّن وعي  لنا  يظهر  أسلفنا ذكره  ماّم 

والحال  الفلسفة،  مادة  من  املتعلم  نفور  )مثل  املهمة  بهذه  تحّف  التي  املخاطر  أبرز  عىل  والوقوف  والغايات،  بالرهانات 

11- Tozzi. M. Apprendre a philosopher. Ed. Hachette. 1992. p8.
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أّننا نشتغل عىل مقصد الرتغيب والتحسيس بأهمية املساءلة الفلسفية(. وملخص هذا النفور يف املوقف السالب الناتج عن 

األحكام املسبقة، واآلراء املتداولة الشائعة: مثل االعتقاد يف صعوبة/عرس الفلسفة. 

إّنه هنا تحديداً ينكشف لنا وجه إقدامنا عىل دراسة وتحليل ومساءلة املامرسات املهنية السائدة، يف التعامل مع املعرفة 

املدرسية ومع تالميذ الفصل، وبالتايل التأكيد عىل أّنه من غري الحقيق بنا التعامل مع »املتعلم« باعتباره: »حالة عادية يف 

القسم« يتقبل املعارف واملعلومات عىل النمط التقليدي/التلقيني.

سلطة  عالقة  إىل  »باملتعلم«  »املعلم«  عالقة  وتنقلب  مقصوده  عكس  إىل  يتحّول  أن  ميكن  الفلسفي  الدرس  أّن  ذلك 

و«اضطهاد معريف«، لحظتها يكون »املتعلم« فاقداً القدرة عىل التفكري الحّر، نظراً لتعّوده عىل »املعارف الجاهزة« التي ال 

تهّيئ معنوياً وال مادياً، والتي ال تحرّك لدى الشخص مبادرته إىل االنخراط يف الفعل واالستمرار يف اإلنجاز، »كلام انهمك التالميذ 

يف تخزين املعلومات املعطاة لهم ضعفت قدرتهم عىل التفكري الناقد الناجم عن تفاعلهم مع العامل، وكلام قبلوا الدور السلبي 

املفروض عليهم أصبحوا أميل إىل التكيف مع العامل بالشكل الذي يوجد عليه«.12

واعتامد منط مغاير يكون أكرث جدوى وأكرث استجابة لحاجات وانتظارات وقدرات التالميذ، إمّنا ينمي »الدافعية« التي 

تتجىل من خالل حركية »املتعلم« وحضوره الذهني وشغفه بالعمل )كذلك الدافعية تتطلب وجود هدف قابل للتحقيق، 

كاالرتقاء إىل موقع اجتامعي أفضل من موقع املنشأ، وال بّد لها من حافز كالعدد، أو الثمن، أو الثقة بالذات...(.

نجمل ما بسطنا الكالم فيه، فنوضح أّن النزعة الغالبة يف الوقت الحارض تتمثل يف اعتبار »التعلم« سريورة يبني بواسطتها 

الشخص ذاته عن طريق التفاعل املبارش وغري املبارش مع اآلخرين والبيئة االجتامعية بصورة عاّمة: 

تغري يف السلوك )اكتساب، عادات، مهارات، ....(

بنى معرفية وأساليب التفكري والفعل وكذلك مبراقبة وتعديل الوسائل املؤدية إىل هذا التغري ذاتياً: أي إمناء معرفة الكينونة 

ومعرفة الصريورة.

فام هو رشعي هو أن يكون »درس الفلسفة« فضاء يكتشف فيه »املتعلم« ذاته من حيث هو كينونة عاقلة قادرة عىل 

التفكري والحكم عىل األشياء، ذلك أّن التفكري ليس ما أرثه، وليس ما أتعلمه، بل ما أتعقله من خالل ما اكتسب من قدرة عىل 

استعامل املنطق )الحجاج(، والقدرة عىل عقلنة املسائل، أي ال تصبح للكم املعريف من قيمة إال يف ارتباطه باألهداف الرتبوية 

التي تطوع لها.

On voit ces observations a quel point les connaissances sont nécessaires mais non suffisantes13. 

12ـ محمد نبيل نوفل، باولو فريري، فلسفته وآراؤه في تعليم الكبار وطريقته في محو األميّة، 1998، ص 51

13- Raffin. F. la lecture philosophie, Ed, Hachette 1994. p 15. 
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هنا نستلمح داللة تدريس الفلسفة الذي لن يكون سوى سعي إىل تحقيق جملة من األهداف الجزئية واإلجرائية التي 

املنهجي  البيداغوجي  البعد  أيضاً  الحّر،  التفكري  رهان  تحقيق  إىل  أساساً  يهدف  كان  وإن  الفلسفية،  الكتابة  مبهارات  ترتبط 

املنهجي  واملجال  )املواقف(  السلويك  واملجال  املعريف  باملجال  األهداف جميعاً  وترتبط هذه  الفلسفي،  الدرس  التعليمي يف 

)املهارات(، وإّن تجسيم هذه األهداف يتطلب يف الحقيقة ترشيداً للفعل الرتبوي وعقلنة للدرس الفلسفي.

ب- يف عقلنة العملية التعليمية

عقلنة  عىل  الرتكيز  من  تخلو  الفلسفة،  تدريس  معضلة  يف  كتابة/مناقشة/مناظرة،  تكاد  ال  أّنه  تبينا  النظر  أمعنا  إذا 

الستشعار  وإمّنا  فحسب،  الفلسفي  الفكر  سامت  أهّم  إحدى  هي   Rationalisme العقالنية  ألّن  ليس   ،Rationalisation

املهتمني بالحاجة إىل رضورة ترشيد الدرس الفلسفي داخل املامرسة الرتبوية بالقسم الدرايس. 

من هنا تتحّدد دعوة ديداكتيكية الفلسفة إىل رضورة ترشيد العملية التعليمية الخاصة بهذه املادة أو عقلنتها للخروج 

من »التسيب الكالمي« و«امليوعة املفاهيمية« إىل »الضبط املعقلن«.14 

ذلك أّنه من أجل عقلنة العملية التعليمية- اإلنشاء الفلسفي منوذجاً- ينبغي تجنب التلقائية، واالرتجال الذي غالباً ما 

يؤدي إىل نتائج غري متوقعة، التي حني حدوثها ال ينفع معها إال إعادة النظر يف كيفية التعامل، سواء مع الفاعل الرتبوي أو مع 

املضمون الذي يتوسط به أو مع التقنيات املستخدمة لتبليغ املضمون، ومن مّثة لتحقيق هدف ما.

فمثاًل يتوضح أّن البحث يف الصورة انطالقاً من مبادئ محددة أصبح يستقطب اهتامم كثري من املفكرين/املبدعني، حيث 

النظرية التي تسعى إىل تعريفها وفق مقتضيات نظرية كثرية ومن مختلف  صار منطلق العديد من النظريات واملقاربات 

املرجعيات الثقافية والفكرية ومختلف التخصصات.

نصطدم  تجعلنا  خاصة،  الفلسفي  الدرس  يف  والصورة  عاّمة،  الصورة  تحديد  عليها  التي  الصعوبة  هذه  أّن  إذن  لنقّر 

بإحراجات عديدة، أهمها: 

عدم القدرة عىل التمكن من جميع طرائق قراءة الصورة وعىل متثيل فاعليتها واقتدارها عىل األداء، وهذا يرجع أساساً إىل 

كرثة هذه القراءات، وهو ما يحول دون استثامرها بنجاعة. 

إّن اإلحراج الذي نواجهه يف تحديد مفهوم الصورة وطرائق قراءتها ليس الوحيد، ذلك أّن صعوبات أخرى تعود أساساً إىل 

ما يتعلق بهوّية الصورة املدرجة يف درس الفلسفة ومعايري تحديدها، إذ هل ينبغي تحديدها انطالقاً ماّم هو فلسفي وما هو 

تربوي معاً؟

14ـ عبدالرحيم تمحري، محمد رويض، ديالكتيكية النص الفلسفي، منشورات المجلة المغربية لعلم االجتماع السياسي، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 1993
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ج- املقتضيات املنهجية يف مبارشة الصورة/السند

الجاملية  لوظائفها  التواصل،  وسائل  أهم  من  تعترب  النظرية،  ورهاناتها  ودالالتها  أبعادها  بكل  الصورة،  أّن  نعلم  إّننا 

والتعبريية والتأثريية وملزاياها الرتبوية. فهي متثل فضاء لالنشغال الفلسفي، وهو ما ميثل رافداً أساسياً من روافد االنخراط أكرث 

يف العرص ومشاغله، وهذا يعني أّنه إىل جانب املضمون، يكون االشتغال عىل الصورة السند، فرصة هاّمة إليالف »املتعلم« 

جملة من املهارات: 

إذ أّن التلميذ، الذي يصل إىل املرحلة النهائية، هو إنسان تشكل داخل ثقافة، يفكر من خاللها ويسلك وفق قوانينها، لذلك 

ستكون وظيفة الصورة/السند مزدوجة: 

أن يكون االشتغال عىل الصور، إضافة إىل أّنه مناسبة لالضطالع بالتفكري عرب التفطن إىل املزالق واالنحرافات التي تهدده 

وتصحيح مساره باستمرار والعمل عىل متلك اإلجراءات الكفيلة بإخصابه وإثرائه وفتحه عىل ممكناته، تنمية لشخصية التلميذ 

يف أبعادها األخالقية والروحية والجسدية والجاملية، مجاالً لتحويل املعاينnotions les إىل مفاهيم concepts des والحجاج 

15 problématisation la والبناء اإلشكايل Argumentation

ومن ناحية أخرى تكون قراءة الصورة لحظة تحفزنا عىل امتحان جملة القناعات املوروثة واملسلم بها التي تساعد التلميذ 

عىل التمييز بني الحقائق واألوهام وأقدر عىل االستقاللية يف النظر. 

فمن البنّي أّن قراءة الصورة نشاط يسهم يف تحقيق املبادئ التي قام عليها القانون التوجيهي للرتبية والتعليم16.

االشتغال عىل الصورة/السند محاولة المتالك خاصيات التفكري الفلسفي )النقد، الشك، التساؤل..(، فال يخفى أّن تدريس 

الفلسفة إمّنا يهدف إىل إكساب التلميذ مهارات تعلم التفلسف، فكيف يكون الدرس الفلسفي إجرائياً؟

عندئذ نستبني كيف يتّم االستنجاد ببدائل منهجية تحّول سؤال: ماذا يجب علينا أن نقول للتلميذ )التلقني(؟ إىل سؤال: 

كيف يكون التلميذ فاعاًل يف الدرس؟ )الطرائق النشيطة( تحقيقاً للمصالحة بني أساليب التعلم والتالميذ، ويكون ذلك باتخاذ 

مسار عمل ميّر بجملة من املستويات: 

توضيح وتجسيد أهداف تدريس الفلسفة: السعي ّإىل تحديد األهداف اإلجرائية الدقيقة التي وجب إنجازها يف إطار 

الغايات العاّمة.

تعميق نواة تعليم الفلسفة كنمط تفكري: إنجاز املقتضيات التعليمية التي ترثي املفهمة، األشكلة، الحجاج.

15ـ انظر، كتاب الفلسفة، سنة 3 آداب، ص 69

16ـ انظر، القانون التوجيهي للتربية والتعليم المدرسي، عدد 80 - 2002 بتاريخ 23 جويلية 2002
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تنويع البيداغوجيات: تنويع التدريس واملهارات املستهدفة، مراعاة الختالف الشعب.

يستفاد من ذلك أّنه إذا ما كانت صعوبة قراءة الصورة واستنطاقها هي صعوبة بلوغ املواقف العقلية واملنهجية املذكورة 

أعاله، فإّنه وجب أن نأخذ بعني االعتبار أثناء االشتغال عىل الصورة/السند، هذه الرهانات، ألّن إكسابها للتالميذ ميثل غاية 

تدريس الفلسفة التي ال تنفصل عن الغاية املعرفية، ألّن املعرفة الفلسفية إشكالية/مفهومية/برهانية.

حقاً يف اإلمكان تبيان أّن املشكل هو يف النهاية مشكل الوسائل البيداغوجية الكفيلة بتحقيق هذا الهدف، وميكن القول إّن 

الطريقة الحوارية )النشيطة( هي السبيل الوحيدة لتحقيق ذلك وجعله ممكن التحقيق، ألّن النمط التلقيني يساهم يف إنتاج 

الصعوبة واستمرارها، يف حني أّن دينامية املجموعات وابتكار آليات منهجية مطّوعة يساهم يف دفعها وتجاوزها. 

إّن الصورة/السند: متثل مساحة ملامرسة تجربة يف التفكري تكتسب بنية معنوية وإشكالية، وهي ال تأخذ معناها إال من 

داخل أهداف محّددة ومساءلة معينة مينحانها الداللة، مساعدة للتلميذ عىل توظيف قدراته املكتسبة واستغاللها.17

الخامتة

لقد كان مرادنا العناية بالصورة، مبا هي سند للدرس الفلسفي، وخلصنا إىل أن التمّكن من املاّدة العلمية يقتيض رافداً 

هو  نعلم  فأن  الرتبوية.  العملية  مبارشة  لحظة  الرتبوي،  مردودنا  تطوير  من  للتمكن  البيداغوجي  التكوين  يف  يتمثل  آخر، 

التلميذ، لذلك إذا رام املرء من إنجاز درسه قصداً رصيناً، فعليه اعتبار »التلميذ محور العملية  التفكري مع  أن نتمرّس عىل 

الرتبوية«،18 كذلك االستجابة لرهانات تدريس مادة الفلسفة. 

ولعّل من األفطن اتباع طرق غري تلك التي تدور حول التلقني وحشو األدمغة، بل الطرائق النشيطة التي تيرس التبادل 

والتحفيز )دينامية املجموعات( مساعدة للتلميذ عىل بناء قدراته التفكريية التي متكنه من فهم ذاته وعامله، ألّن املعرفة مل 

تعد نقاًل، بل أصبحت حركة بناء وإعادة بناء.

كام نساعده عىل إيالف منهجيات ومهارات من شأنها أن تجعله قادراً عىل متثل الدرس الفلسفي، ومتكنه من القدرة عىل 

الكتابة بطريقة إجرائية. 

ولعّل هذه األهداف تدعو إىل االهتامم، نظراً ملا يواجهنا من صعوبات يف تجسيدها، تعود إىل أسباب متعّددة: 

االعتقاد بصعوبة الفلسفة

خوف التلميذ من الدرس الفلسفي

17ـ صالح الحاجي، من أعالم الفكر البيداغوجي، سيراس للنشر، 2000، ص 113

18ـ انظر، القانون التوجيهي للتربية والتعليم المدرسي، ص 18، الفصل 2
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عدم التشاكل أو التطابق )بل التعارض أحياناً( بني ما تلقاه األستاذ من معرفة يف الجامعة )يف مستوى االشتغال عىل 

السندات، فاألمر يعود الختالف األهداف والرهانات( وما هو مطالب به داخل مهمته يف التعليم الثانوي.

هاهنا نستجري إحداث رشعية التاميز لنؤكد عىل: رضورة العناية بالجانب البيداغوجي واملنهجي يف الدرس الفلسفي من 

أجل تحقيق الرهانات التعليمية واألهداف الرتبوية، فنربهن عىل أّن الدرس الفلسفي ليس درساً تلقينياً، وما يتكفل األستاذ 

بتقدميه لتالميذه ليس حقائق حاصلة، بل روح بحث حر، والفلسفة ترفع إىل أقىص املدى روح البحث الذي هو روح الدرس 

الفلسفي. فإن التمس األستاذ الطريقة النشيطة، فليك يضطلع بهذه الحياة الفلسفية اضطالعاً أكمل احتكاماً إىل آليات منهجية 

واضحة وأهداف معرفية دقيقة ورهانات بيداغوجية متامسكة، حتى ال يخطئ األستاذ السبيل إىل ما هو مطالب به، انضباطاً 

ملهمته يف عالقته بغاياته، فالبيداغوجيا ليست يف نهاية األمر سوى وقاية من الخطأ. 

لنقّر إذن أّن العقل ليس قادراً عىل تحصني اإلنسان من الخطأ ما مل يشفع بآليات منهجية وغايات بيداغوجية، حتى يكون 

من املمكن تحقيق أهداف التدريس عىل صورتها اإلجرائية، ويكون ذلك بأهمية السند )صورة... نّص( داخل الدرس، والذي 

يجب أن يوظف بأشكال مختلفة باختالف األهداف واملسائل واإلشكاليات.

إّن هذا موضع ال بّد من التمهل عنده، فإذا كان الدرس الفلسفي يقتيض االعتامد عىل الطريقة النشيطة واستبعاد كّل 

شكل من أشكال التلقني فإّن التلميذ يصبح عنرصاً فاعاًل يف بناء الدرس، وهو ما يحتّم تهيئته لالضطالع مبهمته. 

الخيار  فإّن  األولية،  القراءة  التأمل،  خالل  من  إشكالياته  واستنطاق  الفلسفي  السند  فهم  التلميذ  بإمكان  يكن  مل  إذا 

البيداغوجي يحتّم علينا مساعدته، كأن نعتمد يف تنشيط الحصة االستجواب الذي يرتقي بالنقل التعليمي إىل أفق الرصاع 

العرفاين بني األقران. أيضاً عىل االصطدام بالسند من أجل الوعي بإشكاليته، من خالل ما يطرح ذهنه من أسئلة، وذلك عن 

طريق االهتامم بتنظيم عمله، وبطريقته يف املراجعة أيضاً بتكليف التلميذ بتدبر املهام.

إّن مثل هذه االهتاممات ومحاولة تأصيل قيمتها من شأنها أن تسهل اإلفهام/ التواصل البناء/ واملزيد من تجويد النقل 

التعليمي يف إنجاز مهمة توظيف السند للدرس يساعد عىل تحقيق أهداف الفلسفة، من خالل الوعي بأّن العالقة بني السند 

والدرس تتجسد عرب الثاليث الرتبوي املتعلم/ املعرفة/ املعلم. 
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 د. غيضان السيد علي

امللخص

انطلق املقال من حّد الفلسفة وتحديد الثورة. فالفلسفة هي التنوير والتحرر واإلقالع عن أمناط التفكري الخرايف الالعقالين. 

وأّما الثورة فهي التغيري الراديكايل للواقع. إذاً، صارت الفلسفة ثورة يف العقول واألذهان، ولذلك عملت هذه املقررات عىل تحقيق 

مجموعة من األهداف، منها تحصيل املعارف الفلسفية، وتعلم مناهج البحث والتفكري، وتأهيل الطالب للمرحلة الجامعية، بل 

وإعادة بناء العقل، وحّل مشكالت الواقع وتربية الرأي العام. إّن هناك توازياً بني معنى الفلسفة ومعنى الثورة، فإذا كانت الفلسفة 

إعالء لسلطة العقل، فهي ثورة عىل عقلية الدجل والشعوذة والخرافة، وإذا كانت إعالء ألساليب الربهان فهي ثورة عىل أساليب 

الجدل والخطابة، وإذا كانت الفلسفة تعني التمرد عىل سلطتي السياسة والدين فهي ثورة عىل الظلم والطغيان والقداسة الزائفة.

موضوعات  تشمل  والتي  مرص،  يف  الدراسية  املقررات  بعض  برصد  كثورة،  الفلسفة  خصوصية  املقال  هذا  وضح  وقد 

الفلسفة يف مرص هو  إّن تدريس  العدالة والضمري والحرية، وسقراط وروسو.  وشخصيات فكرية وتاريخية مهمة من قبيل 

تنمية وجدان املتعلم املرصي الفكرية والنقدية واملنهجية. وقد عمل املقال عىل اإلجابة عن األسئلة التالية: ما الذي يجمع بني 

الفلسفة والثورة؟ ما هي وظيفة الفلسفة يف املدارس واملجتمع املرصي؟ إىل أي حٍد ميكن تشخيص معامل النقد والتساؤل يف 

املقررات الدراسية يف مرص؟ أليست الفلسفة هي نقد التصورات املجتمعية والسياسية املعيقة للتنوير والتقدم؟

تقديم

إّن مثة عالقة جوهرية بني الفلسفة والثورة، إذا كنا نعني بالثورة ذلك التغري الراديكايل للواقع؛ فإذا كانت الرياضيات 

واالختيار  الحرية  تعلمه  الفلسفة وحدها  فإّن  االختيار،  وعدم  والحتمية  الجرب  الطالب  تعلم  والطبيعة  والفيزياء  والكيمياء 

ورضوريات الحوار الخالق، تعلمه نظريات العقد االجتامعي والثورة عىل الحق اإللهي املقّدس، ومتى تكون الثورة واجبة ورشعية.

فالفلسفة تحدث الثورة أوالً يف العقول كصوت خافت هادئ، تبدأ كقطرات املاء تنصب عىل الحجر الجلمود، فيحسبها 

الرسالة،  لتلقي  ويرهفه  السمع  ويلقي  فيتفسخ  الحجر  هذا  من  متكنت  قد  تكون  األيام  مع  ولكنها  أثر،  بال  واهنة  البعض 

فإذا بهذا الصوت الخافت الهادئ يحرّك النفوس فتثور ويتحّول هو ذاته إىل شحنة انفعالية تحمل روح املغامرة التي تتسم 
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بالجامعية ويغلبها الطابع الجامهريي ذو الهتافات والقعقعات التي تهّز امليادين، وتسقط الحكام من فوق العروش، وتعيل من 

قيم الحق والخري والجامل والحرية والعدالة والدميقراطية واملساواة...إلخ. إذا كان هذا ما فعلته أفكار فالسفة الثورة الفرنسية 

من أمثال مونتسيكو، وكوندياك، وداملبري، وفولتري، وديدرو، ودولباخ، وهلفسيوس، وكابانيس، وجان جاك روسو....إلخ، فاألمر 

نفسه فعله الدرس الفلسفي يف مرص خاصة يف املرحلة الثانوية.

أدرك املجددون يف مرص منذ فجر النهضة املرصية الحديثة ـ عىل تباين منطلقاتهم وتعارض مراميهم- أّن سبيلهم لبعث 

الفكر من مرقده، وإيقاظ العقل من ُسباته، وتحريره من أغالل التقليد، وتخليص امللكات من مثبطاتها هو نرش املعارف 

الفلسفية ومناهجها بني املثقفني، وإدراجها يف مقررات الدارسني، مقتفني يف ذلك أثر التنويريني األوربيني الذين اضطلعوا بنرش 

املعارف الفلسفية يف الثقافة الغربية منذ مطلع القرن السابع عرش امليالدي)1(. فكان ذلك هو النهج الذي انتهجه املعنيون 

الدراسية  الكتب  وباكورة  األوىل،  اإلرهاصات  منذ  الجامعي،  قبل  ما  التعليم  مرحلة  يف  الفلسفية  الدراسية  املقررات  بوضع 

الفلسفية التي تحوي تاريخ الفلسفة والسياسة واألخالق، والتي ظهرت منذ العقد الثاين من القرن العرشين حتى العقد األول 

من القرن الحادي والعرشين خري شاهد عىل ذلك.

مع  املقررات  هذه  توافق  الجامعي يف مرص رضورة  قبل  ما  التعليم  يف  الفلسفة  مقررات  بوضع  املهتمون  راعى  كام 

األهداف الرتبوية من جهة، ومع األسس املوضوعية للتغيري والتطوير لتتالءم متاماً مع التغريات الثقافية واالجتامعية والسياسية 

يف البنية الثقافية العربية بعامة، واملرصية بخاصة، من جهة أخرى. ولذلك عملت هذه املقررات عىل تحقيق مجموعة من 

األهداف منها تحصيل املعارف الفلسفية، وتعلم مناهج البحث والتفكري، وتأهيل الطالب للمرحلة الجامعية، بل وإعادة بناء 

العقل، وحّل مشكالت الواقع وتربية الرأي العام؛ لتؤكد عىل حقيقة فحواها “إذا أفل التفلسف ظهر التخلف، وإذا ُغّل التفكري 

انطلقت عصابات التكفري”)2(. أّما األمر األكرث أهمية فهو أّن مقررات الفلسفة قد عملت عىل تهيئة ذهن الطالب ملحاولة إدراك 

الواقع من حوله عىل حقيقته، وتنمية روح الطالب النقدية، فلم تحمله أبداً عىل تربير الواقع أو تأييد السلطة القامئة، فرقي 

بذهنه نحو النقد، والبحث عن حقوقه املكفولة دستورياً الضائعة عىل أرض الواقع، ومن ثّم الثورة عىل مواطن الفساد وقالع 

االستبداد. وهذه هي القضية التي سنعمل عىل الربهنة عليها يف ثنايا هذه الورقة البحثية فيام ييل: 

الثورة تتشكل وجدانياً مع تعريف الفلسفة

الثورة، وإذا كانت  كتب »حسن حنفي« يف بداية تسعينيات القرن املايض: »إذا كانت الخمسينيات والستينيات عرص 

السبعينيات والثامنينات عرص الثورة املضادة، فإّن التسعينيات والعقد األول من القرن القادم ستكون عوداً إىل عرص الثورة 

من جديد، ولكن هذه املرّة عىل ركائز شعبية وقيادة وطنية تنتسب إىل الطبقات املتوسطة والدنيا مع تنوير للثقافة الوطنية 

وإعطاء األولوية املطلقة لتحويل الثورة إىل دولة وتغيري الواقع االجتامعي«.)3( 

1- عصمت نصار: من جوه نبدأ )نقدات ثائرة ومنابر شاغرة(، القاهرة، دار الهداية للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة األولى، 2012، ص 312

2- عصمت نصار: المرجع السابق، ص 313

3- حسن حنفي: مقدمة في علم االستغراب، القاهرة، الدار الفنية، 1991، ص 757
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هكذا كانت مهمة الفيلسوف يف استرشاف املستقبل، بل يبدو السياق وكأّنه داخل إطار العلم املبني عىل تفسري القوانني 

التي تجعلنا نتوصل بسهولة إىل التنبؤ والتحكم والتفسري، فقد أحسن تفسري املايض وإعطاء املعنى الحقيقي للحارض، فاستطاع 

أن يتنبأ بكّل ثقة باملستقبل الذي أكده وكأّنه يراه.

هكذا كان الدرس الفلسفي الجامع، فإذا ما تركنا املرحلة الجامعية إىل مرحلة أدىن هي املرحلة الثانوية، التي شكلت 

وجدان املراهقني والشباب فألهبت حامسهم بعد أن عملت عىل إثارة وعيهم الفردي وتعميقه، فلم تأِت كقطيعة معرفية، بل 

كنتاج لفعل الفلسفة يف الصدور والعقول؛ فقد جاءت الثورة يف تعريف الفلسفة منذ البداية؛ حيث إّن هناك توازياً بني معنى 

الفلسفة ومعنى الثورة، فإذا كانت الفلسفة إعالء لسلطة العقل، فهي ثورة عىل عقلية الدجل والشعوذة والخرافة، وإذا كانت 

إعالء ألساليب الربهان فهي ثورة عىل أساليب الجدل والخطابة، وإذا كانت الفلسفة تعني التمرد عىل سلطتي السياسة والدين 

الثانوية ذلك املعنى، حيث  الزائفة. ويرتسخ يف وجدان الطالب يف بداية املرحلة  فهي ثورة عىل الظلم والطغيان والقداسة 

يسعى الكتاب املدريس “مبادئ الفلسفة واملنطق والتفكري العلمي” املقّرر عىل الصف األول الثانوي إىل ترسيخ هذا املعنى، 

فمنذ البداية يعرّف الفلسفة بأنها “وجهة نظر أو رؤية فكرية شاملة إزاء الحياة واإلنسان والعامل”.)4( 

إّن الفلسفة بهذا املعنى تحّث عىل تعقل معنى الحياة واالهتامم مبشكالت اإلنسان الواقعية، وهي اتجاه عميل لتوجيه 

السلوك. وأصحاب هذا التعريف إذ يربطون الفلسفة بالحياة، فذلك ألنهم يرون أّنه ال بّد من حقيقة فلسفية يعيش عليها 

اإلنسان ويحيا من أجلها، ولوال هذه التجربة العقلية التي تغذي حياة اإلنسان، ملا كان للفلسفة أّي موضع يف الوجود البرشي، 

وبالتايل ملا استمرت الحاجة إىل التفلسف يف كّل زمان ومكان، ومن ثّم كانت أهمية الفلسفة للفرد، حيث إّنها تعمل عىل إشباع 

الرغبة الطبيعية لدى اإلنسان للمعرفة، كام تعمل عىل تنمية قدرات التفكري وحّل املشكالت، وهنا تكمن حقيقة الثورة من 

وجهة نظري، حيث تؤدي الفلسفة إىل تنمية الروح الفلسفية لدى صاحبها، وتتمثل هذه الروح يف استقالل الفكر املستنري، 

الذي يرفض الوصاية عليه، والنقد العقيل الذي ال يسلم بيشء تسلياًم أعمى، وتربية العقل عىل التساؤل املستمر والدهشة، كام 

أّن الفلسفة توسع آفاق العقل وتنمي فيه االستعداد للتأمل، وتحفزه عىل اتخاذ القرار األخالقي الحر، وأهّم ما مييز هذه الروح 

الفلسفية، أّنها تقوي إحساس اإلنسان مبسؤوليته عىل مواجهة مشكالته وأزماته ورصاعاته، كام تساعده عىل بحثها وتنظيمها 

وإيجاد الحلول لها. الفلسفة إذاً تكفل تعّود مواجهة املشكالت ومحاولة البحث عن حلول لها، وترفض أن يعيش الفيلسوف يف 

برج عاجي يف معزل عن الناس واملجتمع ومشكالته. فلام بدأ يشعر الشباب بتفيش الفساد االجتامعي وانتشار الرشوة والسطو 

عىل املال العام، واالتجار يف السوق السوداء، والخصخصة، وتهريب مدخرات البالد للخارج، بدأت االحتجاجات واالعتصامات، 

الشباب،  تربية  التي كانت تقوم مبهمة  الشعبية  التنظيامت  البائد إىل حظر  النظام  الشبابية بعد أن عمد  الحركات  وبدأت 

الخاص  القطاع  نشاط  واتسع  والثانية،  األوىل  الدرجة  القومي من  الدخل  توزيع  أحد مصادر  الرشوة  الفقر، وأصبحت  فزاد 

والخصخصة بوجه عام، ومن هنا كانت مهّمة الفلسفة التي عملت عىل تنمية وعي اإلنسان وفهمه لذاته وعامله، فهي إذا 

كانت تعمل عىل تحديد مكان الفرد يف الوجود، فإنها أيضاً تستطيع يف ضوء تناولها لألخالق والسياسة أن تحدد األهداف واملثل 

4- محمود أبوزيد وإبراهيم وآخرون: مبادئ الفلسفة والمنطق والتفكير العلمي، القاهرة، مطبعة وزارة التربية والتعليم، 2000، ص 4
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العليا، كام تحدد غايات املجتمع الذي ننتمي إليه، فتيضء أمامنا الحياة التي ينبغي أن نحياها يف وطن، وأعضاء يف مجتمع، 

وبهذا وبغريه نشعر بقيمة الجانب املرشق الوضاء يف حياتنا، ومنضىي يف ضوء فهمنا للحياة إىل عامل أكمل، وحياه أكرم وأسعد.

كام يقّدم لنا هذا الكتاب املقرر معنى الثورة الروحية من خالل الفلسفة، حيث يجعل من ضمن أهمية الفلسفة للفرد 

»إقامة اإلميان الديني عىل أساس عقيل«.)5( إّنه يواجه تلك املقولة الخاطئة التي مّتت إشاعتها بني العامة بأّن الفلسفة تؤدي إىل 

الكفر واإللحاد، وتقتيض مخالفة الوحي اإللهي وحقائقه. إّن مناهج البحث الفلسفي ال ترّبر هذا الظن، بل تسعى إىل إثبات 

نقيضه، إذ ليس مثة تناقض بني إخالص الفيلسوف لتأمالته العقلية ووالئه ـ كإنسان يحيا يف مجتمع ـ للعقيدة الدينية التي 

يدين بها، ويف تاريخ الفلسفة كثري من الشواهد التي تؤكد ذلك. يشري الكتاب إىل أّن اإلسالم قد أطلق للناس حرية العقل، وأباح 

التفكري يف ملكوت السموات واألرض، بل حّث عىل ذلك، وجعل النظر العقيل الصحيح أساس االعتقاد الصحيح)6(. القرآن الكريم 

من أوله إىل آخره يناشد العقل ويطلب االحتكام إليه، ويهيب بالفكر إىل التأمل، ويحفزه إىل البحث ليستدل اإلنسان ببديع 

الصنع عىل الصانع عّز وجّل، وليتعلم ويبتكر وينتفع مبا خلق الله يف السموات واألرض، وما أودع يف الكون من قوى وأرسار. 

ست بالجهاالت  وقد ذهبت جامعة إخوان الصفاء وخالن الوفاء- كام يذكر أبو حيان التوحيدي ـ إىل القول إّن: »الرشيعة ُدنِّ

واختلطت بالضالالت وال سبيل إىل غسلها وتطهريها إال بالفلسفة«)7(.

فإعامل العقل ال يجعل الفرد يقبل شيئاً دون فحص ومتحيص، وال يتأثر باملسلامت املوجودة والشائعة، فهي بهذا املعنى 

ثورة عىل املوروث وإخضاعه للنقد، وال أبالغ إذا قلت إّن الفلسفة وحدها عليها أن تقّدم ما يتصدى للجامعات اإلسالمية 

املتعصبة التي ال تقبل اآلخر، كام ال تقبل املناقشة والحوار، بحجة أنها متتلك الحقيقة املطلقة، وهي )أي الفلسفة( وحدها 

القادرة عىل إقناعهم بأّن ُمالك الحقيقة املطلقة دامئاً واهمون.

تبدو أزمة الفلسفة يف العامل العريب واإلسالمي أزمة العقل املأزوم املسكون بـ«ضّدية الفلسفة« أو »الضد العقيل« مبعنى 

»الفلسفة الضدية التكفريية«، فتربز عىل الساحة العربية اإلسالمية مجموعة من األسئلة امللّحة التي تنطلق من هذه املامنعة 

التاريخية املضادة لـ«لزوم التفلسف« من قبيل: هل محنة الفلسفة عند العرب هي محنة العقل العريب التكراري واالجرتاري 

والرتايث؟ وإىل أي حد ميكن الحديث عن عقل فقهي/ نقيل يقف عىل طرف نقيض من العقل الفلسفي؟ وملاذا يخاف العرب 

من الفلسفة إىل حد منع تعليمها أو تقليص حضورها يف جامعاتهم ومدارسهم، والسيام يف عدد من الدول الخليجية؟)8(. 

ثم يتناول الكتاب أهمية الفلسفة للمجتمع، فهي تعمل عىل تحليل ونقد الواقع االجتامعي وكشف مشكالته والعمل 

عىل حلها، فرنى أّن الهدف الدائم للفلسفة هو التحليل والنقد الفلسفي الذي يعني الجهد العقيل والعلمي لعدم تقبل األفكار 

5- المصدر السابق، ص 7

6- المصدر السابق، الموضع نفسه.

7- زكي نجيب محمود: اإلمتاع والمؤانسة ألبي حيان التوحيدي، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، سلسلة تراث اإلنسانية، 1995، ص 23

8- ريتا فرج: في الفلسفة والتفلسف، مقالة ضمن كتاب: حال تدريس الفلسفة في الوطن العربي، المركز الدولي لعلوم اإلنسان، بيبلوس، منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، 
2015، ص 24
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وأساليب العقل والسلوك والظروف االجتامعية تقباًل أعمى، فالهدف الدائم من النقد الفلسفي هو أال يضيع الناس يف واقع 

مؤٍذ وضار، أو يستسلموا ألفكار كاذبة أو يخضعوا ألفكار أو ألوان من السلوك يزين لهم واقعهم بأنها »فوق النقد«، أو مجرد 

االستسالم إلرادة حاكمة يهيئ لها أنها فوق النقد وفوق الحساب، أو أنها ال تقبل التغيري، إّنه يبرصهم بالعالقة بني حياتهم 

وحياة املجتمع ككل، وبني نشاطهم الفردي وأهدافه العامة وأفكار العرص الكربى)9(.

ومن ثّم جاء الحرص عىل أن تقوم الفلسفة بعد إثارة الوعي الفردي لدى األفراد، ودور النقد الفلسفي يف حياة الشعوب، 

أن تقوم بتقديم حلول مقرتحة للمشكالت االجتامعية، حتى ال يقترص دور الفلسفة عىل مجرد النقد وكشف املشكالت، بل إّن 

هذا النقد يقرتن دامئاً بالبناء واقرتاح بدائل وحلول مقنعة للمشكالت الحياتية والثقافية واالجتامعية، فبعد أن تقوم الفلسفة 

بتحليل الرتاث الثقايف والتقاليد بحثاً عن جذور املشكالت، تعمل عىل تقديم الحلول املمكنة لهذه املشكالت.

وما يلبث الكتاب أن يرّصح يف صفحته التاسعة مبعاناة اإلنسان يف مرص والعامل العريب فيقول: »واإلنسان اليوم يعاين من 

مشكالت متنوعة: تتعلق بالحرية والدميقراطية، وعالقة الفرد بالدولة، والحياة، والعدالة، والحروب، والعوملة، إىل غري ذلك من 

مشكالت تحتاج إىل عقل الفيلسوف وحكمته للوصول إىل حلول ممكنة لها«)10(. كام تبحث الفلسفة أيضاً - يف هذا املجال- 

فيام ينبغي أن يكون عليه تنظيم املجتمع لتتحقق فيه أهداف عليا مثل الحرية، واألمن، والعدالة، والتقدم، والرفاهية.

ومن هنا وعى الطالب املرصي معاناة مجتمعه ومشكالته الحقيقية، واقعياً من خالل واقعه املتأزم، ونظرياً من خالل 

الفلسفة التي عملت عىل إثارة وعيه الفردي وعملت عىل تعميقه، فقاده العمل والنظر معاً إىل التغيري رافعاً شعار »ارحل ـ 

الشعب يريد إسقاط النظام«، الشعب يريد التغيري الكامل نحو الحرية.

الثورة ونظريات فلسفية مقررة )العدالة ـ الواجب ـ الضمري ـ العوملة ـ الحرّية(

إذا كانت الفلسفة ـ كام سبق القول ـ عبارة عن تساؤل عن معنى الحياة اإلنسانية، فهي بذلك تساعدنا عىل أن نعرف 

عىل أّي وجه ينبغي لنا أن نحيا، فهي تعلمنا كيف نحلل املفاهيم والقضايا التي يعرّب بها الناس عن واقع حياتهم ومشكالتهم 

وآمالهم؛ ألّن املعرفة الواضحة الدقيقة بهذا الواقع هي وال شك خطوة إىل األمام نحو تصحيح نظرتنا إىل الحياة والرقي مبستوى 

تجاربنا، فنحن يف الغالب األعم إّما أن نرفض عن جهل أو نقبل عن سذاجة أو نرجئ األمر أو ننسحب من امليدان إيثاراً ملبدأ 

السالمة، وطلباً للراحة النفسية والذهنية.

اللبس والغموض، تجنبنا )بعبارة  اليقني املنشود، تبعدنا عن  إّن فهم ماهية املفاهيم واملصطلحات تجعلنا نقرتب من 

ديكارت( األرض الرخوة والرمال املتحركة، تجعلنا نعي الواقع ونبحث يف طرق تطويره وتغيريه إىل األفضل، ولكن يجب علينا 

9- محمود أبو زيد وآخرون: مبادئ الفلسفة والمنطق والتفكير العلمي، ص 9

10- المصدر السابق، الموضع نفسه، وهذه العبارة وغيرها جعلت الكاتب الصحفي خالد منتصر يقول في المصري اليوم بتاريخ 9/ 2011/10 في مقالة طويلة عن هذا الكتاب: 
»أخيراً كتاب وزارة يستحق أن يوضع في المكتبة«.
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أن نتيقن من أّنه ال تغيري بال توضيح، وال تطوير بال متييز، وال نتائج ترجى بال فهم حقيقي للمقدمات األوىل، وإال كنا كمن 

يرضب يف عامية، أو كالدجاج الذي يرقد عىل بيض مسلوق. ومن هنا كانت أهمية الفلسفة التي تبحث يف حقيقة وماهية 

املفاهيم واملصطلحات، وتجعلنا نعمل عىل تأصيلها نظرياً، ونبحث عن كيفية تطبيق هذه املفاهيم يف الواقع، وعدم تشويه 

السيد ملصطلح »إميانه  أيديولوجياً ألغراض سياسية أو دينية، عىل غرار ما تّم يف استخدام أحمد لطفي  هذه املصطلحات 

بالدميقراطية« الذي كان سبباً يف حرق رسادقه وخسارته لالنتخابات، فكيف ينتخب الشعب من هو مؤمن بالدميقراطية، ويرتك 

من هو مؤمن باإلسالم؟

والعوملة،  والضمري،  والواجب،  العدالة،  النشء:  وعقول  وجدان  يف  تأصيلها  عىل  الفلسفة  تعمل  التي  املفاهيم  من 

والحرّية. 

تعمل عىل تحرض  إّنها  الثورة،  وبعد  قبل  السياسية  األحزاب  كّل  قاطبة، هي شعار  األخالقية  القيم  أهّم  العدالة: هي 

املجتمع اإلنساين ورفاهيته، بل هي األصل يف قيام املجتمعات، رآها املرصي القديم يف املساواة يف املعامالت اإلنسانية اليومية 

وأمام القانون، وجوهرها املساواة وعدم التمييز، وقد صوروا العدالة كامرأة معصوبة العينني متسك بيدها ميزان العدالة، تلك 

الصورة الباقية حتى اليوم، ورآها أفالطون فضيلة فردية واجتامعية، وهي ثابتة وخالدة، وأنها أساس قيام الحياة االجتامعية 

يف الفرد واملجتمع)11(.

ولذلك كانت العدالة مطلب كّل الشعوب، وشعاراً أساسياً لكّل األحزاب والجامعات والسياسية الدينية عىل السواء، وكلها 

التوفيق بني حاجات  البرش والعمل عىل  الفوارق االجتامعية بني  التي تعمل عىل تقريب  بالعدالة االجتامعية  أكرث اهتامماً 

اإلنسان وقدراته، وإتاحة مبدأ تكافؤ الفرص عند تساوي القدرات واملواهب، وتيسري األسباب املؤدية إىل املساواة )مثل الصحة 

والتعليم والثقافة العامة.....إلخ(، وتحقيق ظروف عامة لحياة متشابهة لجميع املواطنني.

إّن ما تسعى إليه العدالة االجتامعية الحقيقية هو تعويض البرش عن الضعف وعن الهزمية وعن قلة الحيلة تجاه القوة 

والغلبة والسلطة، وبفضل العدالة االجتامعية يتحقق االستقرار االجتامعي، وتتقدم حياة البرش اقتصاديا واجتامعياً، وبدونها 

يكون الظلم والجربوت والغضب واالحتقان والتوتر، ومن ثّم الثورات العارمة للشعوب.

الواجب: ليست كلمة الواجب باالصطالح الفلسفي الذي يستغلق فهمه عىل أذهاننا، فإننا نتحدث يف الحياة العادية عن 

واجبات اآلباء نحو أبنائهم، وواجبات الحاكم نحو املحكومني، وواجبات املواطنني نحو وطنهم، وواجبات البرش جميعاً نحو 

اإلنسانية ...إلخ)12(. فالواجب األخالقي يف حقيقته هو تكليف إلزامي ليس من حقنا أن نناقشه أو نتهاون يف االستجابة له، 

فهو أمر أخالقي ال يحتمل قيداً أو رشطاً؛ ألّنه رضورة تفرضها علينا طبيعتنا اإلنسانية بوصفنا كائنات عاقلة حرّة. ولذلك ساعد 

11- المصدر السابق، ص ص 23-17

12- زكريا إبراهيم: مبادئ الفلسفة واألخالق، القاهرة، مطبعة وزارة التربية والتعليم، 1963، ص ص 131-148. وانظر أيضاً: محمود أبوزيد إبراهيم وآخرون: مبادئ الفلسفة 
والمنطق والتفكير العلمي، ص ص 26-23
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الواجب مبفهومه الفلسفي يف إثارة األفراد ضّد من حولوا الواجب إىل تكليف ميكن مناقشته والتهاون يف االستجابة له، بل قلبوا 

معناه إىل الضد، فصارت الرشوة واجباً وصارت املحسوبية أيضاً واجباً، فكانت النتيجة ثورة عارمة الزمة.

الضمري: قوة فطرية كامنة داخل اإلنسان، وهي التي تلزمه بضبط نزواته والحد من جموح أهوائه وشهواته، وتوجهه إىل 

حيث ينبغي أن يسري)13(، إّنه قوة فطرية تدين بطبيعتها الخيانة والكذب ونحو ذلك من الرذائل حدسياً تلقائياً، ومتتدح تلقائياً 

األمانة والشجاعة والصدق وغريها من الفضائل بدون تفسري عقيل معقد، وميثل الضمري حقيقة قصوى من حقائق الطبيعة 

البرشية، فهو مشرتك لدى الناس جميعاً، وإن تفاوت نصيب الناس فيه من قوة وضعف، وله وظيفتان األوىل تحليلية نظرية 

تعمل عىل متييز الصواب من الخطأ، ما ينبغي فعله وما ال ينبغي فعله، التمييز بني الخري والرش، أّما الثانية فهي الوظيفة اآلمرة 

الناهية، فهي تأمر بأداء الفعل الذي تستحسنه، وتنهى عن أداء الفعل الذي تستقبحه، وبذلك ميكن وصفه بأّنه ثورة أخالقية 

باطنية تقود مبارشة إىل الثورة السياسية وغريها.

العوملة: ظهرت العوملة استجابة لحلم إنساين قديم، لعله بدأ منذ زمن بعيد مع الفالسفة والحكامء واألنبياء الذين كانوا 

يلتمسون مبدأ أو عقيدة دينية واحدة من شأنها أن تحرر النفوس من الحدود املحلية أو القومية البحتة، وتجعلها متاحة للناس 

كافة يف كّل مكان، وعىل هذا النحو ابتكروا صلة بني ضمري الفرد واإلنسانية كلها.)14( وبالرغم من أّن العوملة ما زالت يف مرحلة 

التكوين إال أّنه ميكن تعريفها بأّنها حرية االنتقال وتدفق املعلومات ورؤوس األموال والسلع والتكنولوجيا واألفكار واملنتجات 

اإلعالمية والثقافية والبرش أنفسهم بني جميع املجتمعات اإلنسانية. أو باختصار أن يصبح العامل من خالل العوملة قرية صغرية، 

ساعد عىل ذلك الثورة التكنولوجية يف العامل وسيولة املعلومات وتدفقها عن طريق األقامر الصناعية وشبكات اإلنرتنت، وسهولة 

االتصال بني أرجاء العامل، فظهرت العوملة مبظاهرها املختلفة االقتصادية والثقافية والسياسية. ورغم إيجابيات وسلبيات العوملة 

املتداخلة واملقلقة، إال أّن هذا املوضوع يفجر الثورة ويدعو إليها، ينبه إىل الخطر من خالل السلبيات التي تدعو إىل الرعب 

والفزع، ثم تعقب عىل كيفية التعامل معها من خالل إصالح االقتصاد ووسائل اإلعالم والتعليم والثقافة.

فعندما ينظر الشباب إىل ذلك االقتصاد املهلهل الذي يتجه إىل الخصخصة بكّل قوة، بل يشاهد ذلك االنهيار املتواصل 

القتصاد بالده، وذلك التخبط يف التعليم والثقافة، كّل سنة تجربة مختلفة، وكّل وزير يأيت إىل وزارة الرتبية والتعليم وكأنه يأيت 

من كوكب آخر، ال عالقة له بالتعليم ومشكالته من قريب أو من بعيد، فال تربية وال تعليم، أّما اإلعالم فيسيطر عليه األفاقون 

واملنافقون الذين ال هّم لهم سوى متجيد الحاكم وحاشيته الفاسدة، هذا األمر نّبه الشباب إىل أّن وضعنا ال يسمح لنا بدخول 

عرص العوملة املحتوم، فليس هنالك اقتصاد يقوى عىل املنافسة، وال يوجد تعليم متقدم وال ثقافة، وال إعالم عىل قدر املسؤولية 

الضخمة، بل إعالم مسيس. ونحن ال محالة عىل وشك حصد السلبيات ال اإليجابيات، فكان درس العوملة يف صميمه دعوة 

رصيحة إىل الثورة وإىل التغيري وتعديل الوضع القائم.

13- محمود أبوزيد إبراهيم وآخرون: مبادئ الفلسفة والمنطق والتفكير العلمي، ص 26

14- المصدر السابق، ص 28
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الحرّية: هي مشكلة املشاكل يف الفكر والدين والفلسفة والسياسة، وهي القدرة التي متيز الكائن الحي العاقل الذي 

يصدر يف أفعاله عن إرادته هو، ال عن إرادة أخرى غريبة عنه، ولعل أكرث تعريفات الحرية قبوالً هو ذلك التعريف الذي يرى 

أّن الحرية »هي اختيار الفعل عن روّية وتدبري، مع إمكانية عدم اختياره أو القدرة عىل اختيار هذا الفعل أو نقيضه«، والحرية 

تقابلها الجربية، والجربية تعني عجز اإلرادة العامة لإلنسان عن االختيار والتحكم يف سلوك صاحبها وأفعاله، وأنها قارصة عن 

توجيه مجرى األحداث)15(.

يعرض الكتاب املقّرر أدلة وجود الحرية، ويجعلها أكرث معقولية من أدلة وجود الجربية، ليك يعطي املراهق شعوراً قوياً 

بالحرية، فتصري الحرية مطلباً طبيعياً متجذراً يف نفوس الشباب. فالحرية نداء كّل الشعوب، ولذلك مل يكن باألمر الغريب أن 

تخرج جموع الشباب منادية بالحرية، وإسقاط رموز الدولة ورجال أمنها من الذين كّبلوا الحريات واعتدوا عليها.

النقد والعقالنية والفلسفة والثورة مصطلحات متقاربة يف ذهن املراهق

كّل هذه املصطلحات ال ترتدد إال يف مادة الفلسفة، فالنقد هو متييز الخطأ من الصواب عن طريق العقل، والعقالنية هي 

إعامل العقل وتحسني ما يراه حسناً وتقبيح ما يراه قبيحاً، أّما الفلسفة فهي قامئة عىل العقل، وهي دعوة رصيحة إىل تفعيله، 

والزعم بأّن أّي محاولة لتحجيمه أو تهميش دوره هي دعوة رصيحة إىل التخلف والجمود والرجعية والصعود نحو الهاوية. 

وكّل هذه ما هي إال معان متعددة ومرتادفة للثورة التي تدعو إىل التعديل والتغيري وإسقاط الخطأ وتعديل القبيح.

يف املقرر الدرايس فالسفة قادة لكّل الثورات

يتضمن املقرر املدريس بعض كبار الفالسفة الذين اهتموا بأحوال مجتمعاتهم وأزعجهم سوء إدارة الدولة وفساد الحاشية 

املبذرة وتحول الحكم إىل حكم استبدادي، أصبح القانون فيه هو ما يطابق إرادة الحاكم ومصلحته الفردية، فطالبوا بالحقوق 

الطبيعية لكّل األفراد، ورضورة وجود قوانني تحكم العالقة بني الفرد والدولة وعالقة األفراد ببعضهم بعضاً، فهاجموا حكم 

الطغيان واالستبداد وصوروا الحاكم الفاسد باملتوحش أحياناً الذي إذا أراد مثاراً قطع الشجرة من جذورها ليجمع الثامر، وهذا 

هو رمز الحكومة االستبدادية والحاكم املستبد، يقيض بجهله عىل شعبه، ومنهم من واجه الفساد املسترشي يف مجتمعاتهم 

فكان مبثابة ثورة قامئة عىل الفساد، ومنهم: 

سقراط: استطاع بنشاطه الفلسفي القائم عىل الحوار التصدي للفساد الذي انترش يف املجتمع اليوناين القديم عىل يد 

السفسطائيني،)16( وما أحوجنا يف هذه إىل األيام إىل أمثاله ليك ال ترسق الثورة!

15- المصدر السابق، ص ص 36-35

16- سماح رافع محمد: الفلسفة والمنطق، القاهرة، مطبعة وزارة التربية والتعليم، 2007، ص 23
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الغزايل: عالج انحرافات الشباب يف عرصه، وحّث الشباب عىل العودة إىل التمسك بصحيح الدين)17(، فكان مبثابة ثورة.

مونتسيكو: وهو أحد كبار الفالسفة يف فرنسا، اهتّم بأحوال املجتمع الفرنيس، وأزعجه سوء إدارة الدولة وفساد النبالء 

املبذرين، وتحّول الحكم إىل حكم استبدادي، أصبح القانون هو ما يطابق امللك، فقام بدراسة الحقوق الطبيعية لكّل إنسان، 

كام درس قوانني األمم من حيث عالقتها ببعضها بعضاً، والقوانني السياسية التي تحكم العالقة بني الفرد والدولة، وعالقة األفراد 

بعضهم ببعض، وكذلك درس أيضاً أشكال الحكم ومبادئه، فكانت فلسفته من أهّم األفكار التي تأثر بها رجال الثورة الفرنسية، 

والثورة يف كّل مكان، كام استهجن املقّرر الدرايس هوبز وفلسفته التي تجعل من الحاكم حاكاًم مطلقاً أو تنيناً ال يجوز الثورة 

عليه، فهو تنني يبّث الرعب يف قلب كّل شخص يحاول الخروج عليه)18(.

جان جاك روسو: كان أثر روسو كبرياً يف تشكيل عقلية رجال الثورة الفرنسية، حتى اعتربوا كتاب العقد االجتامعي هو 

وكان سبب دعوة روسو  الثورات،  لكّل  األول  املنشور  نظرنا هو  اعتباره من وجهة  ويجوز  الفرنسية،  للثورة  األول  املنشور 

للحرية هو انتشار الحكم املليك املستبد يف غالبية أنحاء أوروبا أثناء عرصه واعتامد امللوك يف تربير استبدادهم عىل ما يعرف 

باسم الحق اإللهي املقّدس، حيث كان امللك يعتقد أّنه خليفة الله يف األرض وأّنه مفوض شخصياً من الله تعاىل يف حكم هذه 

املجموعة من البرش من دولته الخاصة، ومن ثّم ال يجوز ألفراد الشعب أن يثوروا عىل ممثل الله أو أن يتمردوا عىل إرادته، 

وتصبح كّل أوامر امللك ونواهيه مستمدة من وحي الله تعاىل وواجبة النفاذ دون اعرتاض، لذلك كانت نتيجة هذه الفكرة 

عن الحق اإللهي املقّدس هي ترسيخ أقدام الحكم املليك الديكتاتوري املستبد وانحسار نطاق الحرية الفردية للمواطنني الذين 

أصبحوا خاضعني متاماً إلرادة امللك اإللهية. وقد أعلن روسو الثورة عىل الحكم املليك والحق اإللهي املقّدس، وأعاد النظر يف 

طبيعة الحاكم واملحكوم، فرفض مقّدماً فكرة الحق اإللهي املقّدس، وعّول عىل فكرة العقد االجتامعي التي تدور حول اختيار 

بعض األفراد ليتخصصوا يف تنظيم املجتمع وإدارته، ويتولوا تنظيم الجامعة، برشط أن ينيبوا عنهم من يحافظ عىل الحرية 

ويسري ضمناً إلرادة املجموع، أّما إن خرج عن إرادة املجموع واعتدى عىل الحريات األساسية لألفراد فيحق عندئٍذ للشعب 

أن يخلعه من الحكم ويختار حاكاًم غريه، وهكذا حلل روسو قيام الثورات ضّد الحكام املستبدين، بل أعطى فكرة الثورة 

عىل الحاكم املستبد معناها املرشوع لكّل زمان ومكان، محطاًم فكرة الحق اإللهي املقّدس، فمّهد بذلك لقيام الثورة الفرنسية 

الحكم الديكتاتوري، ودعا إىل الدميقراطية يف الحكم؛  وقيام الثورات عىل الحاكم املستبد يف كّل زمان ومكان، وهاجم أيضاً 

ألّنها تستهدف تحقيق الحرية لكّل أفراد الشعب، أّما الديكتاتورية فإّنها تسلب األفراد حرياتهم يف ظّل سيطرة األقلية عىل 

املجتمع،  أفراد  بني  العريف  االجتامعي  للعقد  وفقاً  الحاكمة جاءت  الهيئة  ألّن  الدميقراطية متنحهم حرياتهم،  بينام  األغلبية، 

ومن ثّم يصبح لهؤالء األفراد الحق يف تنحية هذه الهيئة الحاكمة إذا ما خرجت عن إرادة الشعب، ورغم ذلك فإّن روسو 

يعتقد أّن الدميقراطية مبعناها الصحيح والكامل مل ولن تتحقق إطالقاً، وإمنا ميكن محاولة االقرتاب منها والسعي إىل تحقيق 

أهدافها قدر اإلمكان؛ حيث توجد إىل جانب مزايا الدميقراطية الحرة بعض املساوئ مثل رسعة تغيري الحكومات بكرثة وقابلية 

17- المصدر السابق، الموضع نفسه.

18- أميرة حلمي مطر وآخرون: دراسات فلسفية )المستوى الرفيع(، القاهرة، وزارة التربية والتعليم، دار نهر النيل للطباعة والنشر، 2008، ص ص 45-40
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التعرض للحروب األهلية، ولكن بالرغم من هذه املساوئ فإّن روسو يفضل الدميقراطية قائاًل: »إنني أفضل الحرّية مع الخطر 

عىل العبودية مع السلم«، فكان لفلسفة روسو السياسية أثر هام يف توجيه الفكر الفلسفي السيايس ويف األحداث السياسية 

التاريخية من بعده. ففي فرنسا تأثرت الطبقة الوسطى املثقفة بكتاباته وقّدستها ونرشتها يف أوساط الشعب، فكان ذيوع 

هذه األفكار أكرب ممّهد للثورة الفرنسية ضّد امتيازات طبقة األرشاف، وقد تأثر زعامء الثورة أعمق تأثر، فجعلوا شعار الثورة 

الحرية واملساواة واإلخاء، واستخدموا بعض عباراته بنصها يف وثيقة حقوق اإلنسان، كام أّن عبارته الخالدة: »إنني أفضل الحرية 

مع الخطر عىل العبودية مع السلم«،)19( ترددت يف الجمعات املليونية املتتالية التي خرج إليها الشعب سواء أثناء الثورة أو 

يف مليونيات إنقاذ الثورة، كام ترددت يف كّل ثورات الربيع العريب، كام أّن شعار كّل الثورات العربية كان الحرية واملساواة 

والدميقراطية والعدالة االجتامعية، أي أننا ال نبالغ إذا قلنا إّن جان جاك روسو هو األب الروحي لكّل ثورات الربيع العريب 

املطالبة بالحرية واملساواة والدميقراطية والعدالة االجتامعية.

جان بول سارتر: فيلسوف فرنيس، خاض غامر العمل السيايس يف بالده، ودعا إىل تأكيد الحرية الفردية، وربط الدعوة إىل 

السالم بفلسفته يف الدعوة إىل الحرية الفردية؛ ألّن السالم هو الحرية، وكان أول ثائر عىل فرنسا، وعارض حربها االستعامرية 

يف الجزائر عىل الخصوص، وكانت جهوده مع زمالئه الفالسفة واملفكرين من العوامل األساسية التي أجربت فرنسا عىل منح 

االستقالل والحرية للجزائر)20(.

كام ميكننا ـ بدون أّية مبالغة - أن نطلق عىل سارتر لقب الفيلسوف الثائر؛ حيث ثار ضد التقدم العلمي الذي عمل عىل 

سيطرة اآللية عىل اإلنسان، داعياً إىل الحرية الفردية. تلك اآللية التي ارتبطت بالتقدم العلمي والتكنولوجي وسيطرت عىل 

اإلنسان، حتى أصبح مجرد آلة تؤدي عملها اليومي برتابة آلية وملل شديدين، يقتالن تدريجياً حيوية اإلنسان وفرديته التي 

كاد يفقدها، كام ثار عىل الحرب ودعا إىل السالم، وأّن مبقدرة اإلنسان االختيار بني الحرب والسالم، بني النرص والهزمية؛ ألنه 

جعل وجود اإلنسان أسبق من ماهيته، وأّن اإلنسان مسؤول عن أفعاله ويتحمل نتائجها، داعياً يف ذلك كله إىل الحرية والسالم 

ونيل الشعوب املحتلة استقاللها، وكأنه يعلمنا جميعاً أن نبحث عن الحقوق املهدرة، وإذا سكتنا عن ذلك فال نلومّن إال أنفسنا، 

وهذا ما تعنيه عبارته الخالدة »اإلنسان حر؛ ألّن وجوده أسبق من ماهيته«.

الفلسفة ثورة عىل األصوليات التي تّدعي امتالك الحقيقة املطلقة

األصولية هي السعي إىل فرض النصوص الدينية املقّدسة أو ما ينتسب إليها عىل كّل شؤون الحياة واملجتمع، وتفسري كّل 

يشء والحكم عىل كّل ظاهرة مبقتضاها، بحيث تصبح هذه النصوص هي املعيار األسايس والوحيد للسلوك والحكم والتقييم 

دون مراعاة ملا يستجد من أوضاع وأحوال.)21( وهي بذلك ال ترى إال األبيض واألسود، وال ترى درجات متفاوتة من األلوان 

19- سماح رافع محمد وآخرون: الفلسفة والمنطق، ص ص 76-74

20- المصدر السابق، ص 25

21- جابر عصفور، أنوار العقل، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1996، ص 127
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املختلفة، إذا رفضت فإّنها ترفض عن جهل وإذا وافقت فإنها توافق عن سذاجة، ويف الغالب األعم تؤثر السالمة وتعمل عىل 

تسليم الرأي للنقل دون العقل، إيثاراً ملبدأ السالمة وطلباً للراحة النفسية والذهنية والعقلية.

وهي دامئاً تتعامل مع اآلخرين عىل أّنها الفرقة الناجية يف مواجهة الفرق الضالة التي هي جمهور املخالفني واملغايرين 

واملعارضني من التنويريني والعلامنيني ودعاة الدولة املدنية واملتحدثني عن االشرتاكية والرأساملية، ودعاة كّل البدع والضالالت 

اآلتية من الغرب الكافر الفاجر.

واألصوليات العامة تستبدل العقل بالنقل، والتسامح بالتعصب، والحوار بفرض الرأي، وبحق االختالف منطق االجتامع، 

روح  ويلغي  التلقني،  إىل  ومييل  الحوار  يرفض  نظام  التسليم، وهي  وبالسؤال  التصديق،  وبالشك  الواحد،  البعد  وبالتعددية 

التصفية الجسدية بعمليات االغتيال  املبادرة الخالقة، ويعادي أفق اإلبداع املفتوح. مناخ ميهد لعمليات االغتيال املادي أو 

الجامد  التعصب  سوى  يعرف  ال  أصويل  بواسطة خطاب  وذلك  للمعارضني،  الفكرية  التصفية  وعمليات  للمخالفني  املعنوي 

لألفكار التي ينطلق منها، فهو خطاب ال يدرك سوى وجه واحد للحقيقة التي يتوهم أّنه ميتلكها دون غريه.

أّما الفلسفة فهي يف جوهرها ثورة عىل األصولية الجامدة، ترحب بالحوار القائم عىل العقل، وبالتسامح مع املخالفني لها 

يف الرأي، تدعو املتعارضني إىل التحاور والنقاش بالكلمة والعقل بدالً من تقاذف التهم والتقاتل بالسالح، ترحب بالحوار وتدعو 

للفهم، وتشجع روح املبادرة الخالقة وتتبنى أفق اإلبداع املفتوح.

ومن العجب العجاب ومن مصائب مكتب التنسيق، وتحت إرصار الجامعات عىل تعيني األكرث حفظاً وليس األعىل فهاًم، 

جاء إىل أقسام الفلسفة يف بعض جامعاتنا من يعتقد أّن الفلسفة غثاء ال نفع منها، بل ويقوم بتدريس رأيه هذا للطلبة بأقسام 

الفلسفة، فالعلم عنده إّما مادي أو روحي، املادي ال بأس أن نأخذه من الغرب، ال ليشء، ولكن ألنهم )أي الغرب( أخذوه 

موضوعاً ومنهجاً من العرب، فام فرنسيس بيكون - مؤسس املنهج التجريبي األول وصاحب الفضل يف تقدم العلم يف أوروبا 

- إال تلميذ من تالمذة العرب، أومل يكن إال طالباً يف مدرسة العرب؟ أو أّنه يف أحسن األحوال رسول من رسل العلم واملنهج 

اإلسالميني يف أوروبا املسيحية. أّما من ناحية املوضوع )العلم الطبيعي( فالغربيون مل يبتدعوا علاًم جديداً إال ما أخذوه عن 

ابن الهيثم يف الطبيعة، والرازي وابن سينا يف الطب، وجابر بن حيان يف الكيمياء، والكندي يف الرياضيات، كان عندنا )عىل حد 

قوله( كّل هؤالء األفذاذ الذين تعرتف أوروبا بأنها مدينة لهم إىل اآلن، وإذا كان العرب قد بلغوا مرتبة القيادة والزعامة فإنهم 

مل يكونوا يتحرجون من االستفادة يف هذا املجال من كّل ما أنتجته اإلنسانية من مكتشفات، وال بأس يف ترجمة ما يتعلق بهذا 

الجانب الطبيعي من كتب، أّما ما يتعلق بالفلسفة فإّن املسلمني أجمعوا عىل أنه إذا كانت عقيدة اليونان حقاً فعندنا ما هو 

أحق منها وهو القرآن الكريم يف األسلوب اإللهي)22(.

ومعنى الفلسفة عند هذا الدارس هي ابتداع دين بجوار دين أو عقيدة بجوار عقيدة، وأّن اعتامد الفلسفة عىل العقل 

الذي ال ميثل إال لوحاً من خشب يريد اإلنسان أن يقطع به البحر يف يوم عاصف، أّما الدين املنزل فهو السفينة اآلمنة لقطع 

22- شوقي عمر: محاضرات في تجديد الفكر الديني، الفيوم، دار العلم للنشر والتوزيع، د.ت، ص ص 89-68
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البحر، ونحن إذا تركنا الترشيع للعقل فسيكون هناك االختالف، وإذا تركنا ما وراء الطبيعة للعقل فسيكون أيضاً االختالف، 

فكّل الفالسفة يف كّل العصور مختلفون فيام بينهم، ليس بينهم فيلسوف واحد يتفق مع اآلخر، وإال ملا كان يف حاجة أن تنشأ 

فلسفة جديدة لو اتفق مع زميله)23(. ونيس هذا أّن االختالف نعمة وليس نقمة، وليتنا نحرتم حّق االختالف يف الرأي وال يفسد 

لنا يف الوّد قضية، أمل يعلم هذا املتحدث باسم الدين أو بأي اسم كان أّن اختالف الفقهاء كان رحمة؟ 

ويخلص من بحثه هذا قائاًل: »واملََخَرج أن نصدر يف كّل هذه األمور عن الدين، وال مجال لرأي آخر، إذا أخلصنا فال بّد 

باإلضافة إىل كتاب  الترشيع«،)24( هذا  الطبيعة، ومجال األخالق، ومجال  الثالثة: مجال ما وراء  املجاالت  أن نعتمد يف هذه 

الفلسفة  لنب »الغزو الفكري يف املناهج الدراسية- منهج الفلسفة«)25( وما يحمله هذا الكتاب من هجوم عىل  األستاذ عيل 

وعىل الفالسفة، بل وعىل املشتغلني بالحقل الفلسفي الذين استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، وشغلهم بذكر أعوان 

الشيطان.

الفلسفة وحدها تفرّس الثورة وما تؤول إليه

لقد قامت ثورة الشباب يف الخامس والعرشين من يناير رداً عىل الفساد والخراب الذي أضحى مقنناً وعلنياً، االنسداد 

العلني  والتزوير  )األحزاب(  الرسمية  السياسية  القوى  حول  الحصار  إحكام  بعد  املرصية  الحياة  أفق  يف  بدأ  الذي  السيايس 

تّم  الفلسفة  وبعبارة  مستحياًل،  القانوين  الفعل  أصبح  ثّم  ومن  البائد،  النظام  أجهزة  أدمنتها  هواية  أصبح  الذي  لالنتخابات 

اإلخالل مبوجبات العقد االجتامعي وبنوده، فالعقد االجتامعي اتفاق بني أفراد املجتمع ومجموعة مختارة لتويل مقاليد حكم 

الجامعة، برشط أن يضمن هؤالء الحكام املختارون توفري الحرية ألفراد املجتمع وتسخري قوة املجتمع لحامية الحرية الشخصية 

الحرية والعدالة بكّل أنواعها  باتفاق نفسه ويتنازل عن بعض حقوقه برشط ضامن  واملمتلكات الخاصة، فاملجتمع يتعاون 

والدميقراطية وغريها، أّما لو خرج عن هذا االتفاق واعتدى عىل الحريات فيحق حينئٍذ للشعب أن يخلعه من الحكم ويختار 

غريه، وهذا ما حدث يف ثورة الخامس والعرشين من يناير وتوابعها يف الثالثني من يونيو، كام أقّر كتاب الفلسفة واملنطق وعلََّم 

الطالب والشباب يف درس جان جاك روسو ودعوته إىل الحرية)26(.

أن  تحاول  التي  املحاوالت  لتك  الفلسفة  تفسري  أيضاً  نقّدم  فإننا  الثورة  لقيام  الفلسفة  تفسري  قّدمنا  قد  بهذا  كنا  وإذا 

ترسق الثورة، فالذي قام بالثورة هم الشباب غري املسيس، أي غري املنضم ألحزاب سياسية معرتف بها من الدولة، أي تلك 

األحزاب الكرتونية التي كانت متثل )خيال املآت( ال أكرث، وإن كان )خيال املآت( أكرث نفعاً يف حامية مزارع الخرض والفاكهة 

من الحيوانات والطيور الضارة، وأيضاً مل يكونوا من ذاك الشباب املحارص وال املثقل بإحباطات القوى السياسية وال املقيدة 

23- المرجع السابق، ص 83

24- المرجع السابق، ص 83

25- انظر علي لبن: الغزو الفكري في المناهج الدراسية، أواًل في العقيدة: في الرد على زكي نجيب محمود، المنصورة، دار الوفاء، ط3، 1992

26- سماح رافع وآخرون: الفلسفة والمنطق، ص 75
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بالقيود األمنية التي كبلتها، فكان يف طليعة هذا الشباب الثائر هذا النقيض الثالث األكرث تطوراً حسبام تقول قوانني الجدل 

املادي عند هيجل، ولكّن هذا الشباب منفرط وغري منظم يف أحزاب بعد، وخربته السياسية محدودة وأشخاصه وقادته غري 

معروفني للجمهور العريض؛ وألّن الثورة تحتاج يف النهاية إىل من يرتجم حصيلتها إىل فعل سيايس عىل األرض فإّن القوى األكرث 

عدداً واألكرث تنظياًم هي التي تربح الكعكة، وهذا ما حدث بالفعل، حيث توارى الثوار ومن بذلوا الدم أو تّم دفعهم للخلف، 

وتقّدمت الجامعات اإلسالمية ذات البعد السيايس، فازدادت جروح الوطن وتأخر االستقرار.

ومن ثّم كان درس ماركس غاية يف األهمية، فقد أكد ماركس عىل أّن الفلسفة ال ينبغي لها أن تكتفي مبهمة فهم العامل، 

القيمة  مع  اعتقادي  تتعارض يف  ال  بآخر،  أو  بشكل  املهمة  فإّن هذه  الثوري،  الرباكسيس  أو  الفعل  تغيريه عن طريق  بل 

الثورية للفهم واإلدراك، وبالتايل فاملعرفة الفلسفية بطبيعتها ثورية، طاملا كانت موجهة منذ البداية ناحية رفض ال معقولية 

الواقع، وهو ما يؤكد التالقي بني الثورية والفلسفة. ويفرس الدور الكبري الذي لعبته الفلسفة يف التمهيد للثورات. وليس مثة 

ثورة تنطلق من أجل ال يشء، وإال بدت عدمية يف منطلقاتها وغاياتها)27(. كام أّن مرجعية الثورة الفلسفية هي الفهم والنقد 

والتحليل العقالين املوضوعي لألحداث وللظواهر، ومن ثّم تدعونا الفلسفة دامئاً لنتوسع يف الفهم وليس يف الحفظ والتلقني، 

يف النقد والتعقل والتحليل والرتكيب والتفكيك والبناء، فالفلسفة يف حّد ذاتها دعوة إىل الحرية والتنوير والتقدم، ال دعوة إىل 

التخلف والرجعية والجمود، دعوة إىل التفكري بحرية وعقالنية واالنفتاح عىل اآلخر والحوار الفّعال معه، وليس يف دفن الرأس 

يف الرمال واالنغالق عىل الذات.

الثورة نتيجة منطقية ألهداف املقّرر الدرايس

عملت األهداف العامة ملقرر الفلسفة يف التعليم ما قبل الجامعي عىل إذكاء روح الثورة لدى الطالب، فمنذ الكتاب 

األول “تاريخ الفلسفة” املقرر عام 1933، مروراً بـ”دروس تاريخ الفلسفة” 1940م، و”التوجيه األديب” 1954م، و”مشكالت 

فلسفية” 1954م و”مسائل فلسفية” 1955م، و”مبادئ الفلسفة واألخالق” 1962م، و”الفلسفة” 1969م، و”مسائل فلسفية” 

1976م، و”الفلسفة ومشكالت اإلنسان” 1988، و”الفلسفة واملنطق” 1996م، و”مبادئ الفلسفة واملنطق والتفكري العلمي” 

)مقرر الصف األول الثانوي 1998م(، و”الفلسفة واملنطق” 2005م، وحتى اآلن تعمل عىل االرتقاء مبستوى تفكري الطالب، 

وإشباع رغباته يف حّب املعرفة، وتحقيق منوه العقيل عىل أسس علمية وتربوية سليمة، واكتساب القدرة عىل املقارنة والنقد، 

وتربية الطالب عىل التسامح الفكري وعدم التعصب، واإلميان بأّن حرية البوح والتفكري والرأي حق ال ميكن التنازل عنه أو 

االعتداء عليه، فالحرية مسؤولية وليست همجية أو فوضوية )كام يأيت هذا يف درس “مذهب الحرية يف القرن العرشين عند 

الرأي  الجمعي، واكتامل  العقل  تربية  أن يحرتم، وال يصادر؛ ألّنه إحدى دعائم  األغيار يجب  وأّن رأي  بول سارتر”)28(.  جان 

العام، والتأكيد عىل أهمية القيم الروحية، وإبراز مساوئ التطرف الديني من جهة، وخطر االنغامس يف الفلسفات اإللحادية 

27- مجدي الجزيري، الثورة والفلسفة بين التوافق والتنافر، القاهرة، مجلة أوراق فلسفية، العدد الحادي والثالثون، 2012، ص ص 112-111

28- انظر: سماح رافع محمد وآخرون: الفلسفة والمنطق، ص 79
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والنظريات املادية من جهة أخرى، هذا فضاًل عن حّث الطالب عىل التمسك بالخري فكراً وعماًل ومكافحة الرذائل)29(. وتأكيد 

انتامء الطالب عقائدياً وسياسياً لقوميته وعروبته، وتعويد الطالب عىل استخدام أسلوب اإلقناع املنطقي واملنهج النقدي يف 

الرأي، ومقابلة الحجة بالحجة والرأي بالرأي، بدالً من مقابلة الحجة بالسالح  الحوار، والتناظر والتساجل عند االختالف يف 

والرأي بالقنبلة، واالبتعاد عن لغة القطع وإقصاء املخالفني. كام بدا أيضاً يف مقررات الفلسفة ما يؤدي إىل تنمية الشعور بالوالء 

واالنتامء للوطن، وذلك إلذكاء روح الوحدة الوطنية وتقوية الروابط االجتامعية والسياسية بني البلدان العربية، ونقض الدعوة 

إىل التبعية املطلقة واالنصهار يف العوملة الثقافية التي تعمل عىل تزييف الوعي، وإضعاف قدرة العقل عىل االنتقاء)30(. وإن 

كان هذا ال يعني أّن مقررات الفلسفة يف الدرس الفلسفي يف مرص يف املرحلة ما قبل الجامعية تخلو من العيوب واملساوئ 

بل عىل العكس متاماً)31(. 

ومن ثّم ميكننا القول إّن روح الثورة وتصحيح األوضاع والثورة عىل االستبداد يف الحكم تكمن يف ثنايا الدرس الفلسفي يف 

التعليم ما قبل الجامعي عن قصد وليس مصادفة، وهذا ما أكدت عليه وثيقة »فلسفة املنهج املرصي يف املستوى الثانوي«)32(. 

إذ أكدت عىل رضورة أن يحتوي املقرر الفلسفي عىل ما يؤكد ارتباط مضمون الحرية بالكرامة اإلنسانية الرتقاء اإلنسان من 

الوثيقة إىل رضورة احتواء  خالل معالجة مشكلة الحرية. فالفلسفة كام يقول عفيف عثامن مدرسة للحرية)33(. كام سعت 

الدرس الفلسفي عىل ما يدعو إىل التمسك بالسلوك األخالقي املعتدل من خالل دراسته ملذاهب االلتزام األخالقي والقيم، 

مثل: »الحرية، والعدل، واملساواة، والنقد البناء، وتقديس العمل، والحق، والخري، والجامل، والدميقراطية، والتفكري العلمي، 

وتقبل اآلخر«، وتنمية الوعي السيايس يف التعامل مع الواقع واملستقبل، وإذكاء روح التسامح وحرية التفكري وعدم التعصب، 

واإلحساس مبشكالت املجتمع والحرص عىل املشاركة يف حلها، لتحقيق أهداف املجتمع من أجل التنمية. ويف كّل ذلك تكمن 

مبادئ الثورة، بل وكّل ثورة.

خامتة

توصل هذا البحث إىل عدة نتائج أهمها: 

- الفلسفة والثورة مصطلحان متوازيان؛ فإذا كانت الفلسفة إعالء لقيمة العقل فهي ثورة عىل الوهم والخرافة، وإذا كانت 

مترداً عىل سلطتي السياسة والدين فهي ثورة عىل الظلم والقداسة الزائفة. 

29- عصمت نصار: من جوه نبدأ، ص 329. وانظر أيضاً: سعيد إسماعيل علي: الفلسفة للصف الثالث الثانوي، القاهرة، وزارة التربية والتعليم، 1969، ص 3

30- عصمت نصار: من جوه نبدأ، ص 330

31- انظر المزيد من العيوب في منهج الفلسفة التعليم الثانوي: عصمت نصار: من جوه نبدأ، ص ص 330- 335

32- وليد طاهر محمد: وثيقة منهج الفلسفة والمنطق، »المرحلة الثانوية«، القاهرة، وزارة التربية والتعليم، مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية، 2012-2011

33- عفيف عثمان: في الحاجة إلى الفلسفة، مقالة ضمن كتاب: حال تدريس الفلسفة في الوطن العربي، المركز الدولي لعلوم اإلنسان، بيبلوس، منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم 
والثقافة، 2015، ص 696
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- تعمل الفلسفة عىل التواصل بني املقررات الدراسية والثورة، فلم يشكل شباب الثورة تلك القطيعة املعرفية املزعومة بني 

ثقافة املجتمع- الذي كان يعيش يف وقار البطريركية األبوية- وبني الثورة عىل ذلك الحاكم )األب الفاسد( وخلعه ومحاكمته 

طبقاً لنظريات العدالة والحرية واملساواة.

- الفلسفة والثورة تؤمنان بالعدالة والحرية واملساواة والتمرد.

- الفلسفة هادئة وعقالنية، رسعان ما تؤدي إىل شحنة انفعالية تحمل روح املغامرة.

- الفلسفة ال تسعى لفهم العامل فقط ولكن لتغيريه، فالفكر الفلسفي رغم أّنه يتحرك يف عامل النظر العقيل إال أّنه رسعان 

ما يتحول إىل قوة فاعلة تخرج إىل حيز التنفيذ والواقع الفعيل.

- الفلسفة تصقل عقليتنا الناقدة، فتجعلنا عىل أهبة االستعداد لتقويم املعوج بالقلب ثم باللسان ثم باليد إن لزم األمر، 

وبدون هذه العقلية الناقدة ال ميكن أن تكون الثورات التي تغري من مسارات املجتمعات يف الغالب األعم إىل األفضل، كام أّن 

الفلسفة تجعل اإلنسان دامئاً يبحث عن األفضل وال يأبه باملخاطر أّياً كانت، ويقاوم العبودية وال يرتيض بدياًل عن الحرية، فأّي 

ثورة تحمل يف ثناياها دامئاً مقولة الفيلسوف الفرنيس جان جاك روسو: »أفّضل الحرية مع الخطر عىل العبودية مع السلم«.
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يوسف بن عدي: مرحباً بكم دكتور محمد مزوز عىل منرب مؤسسة 

“مؤمنون بال حدود”.

هي  املغربية  التجربة  يف  الفلسفة  تدريس  وضعية  أّن  شّك  ال 

وضعية فريدة ومتميزة، ما مؤرشات هذه الفرادة والتميز؟

نظام  إىل  مرّدها  املقصودة  الفرادة  أّن  أعتقد  مزوز:  د. محمد  ـ 

الذي  املخاض  وإىل  االستقالل،  بعد  املغرب  ساد يف  الذي  الحكم 

عرفته التجربة الدميوقراطية، واإلسالم الوسطي الذي مّيز عقيدة 

الفرنسية واستنساخها، سواء  بالثقافة  التأثر  املغاربة. ناهيك عن 

عىل مستوى املؤسسات القانونية أو املؤسسات الرتبوية والتعليمية. 

وهذا ما يفرّس يرس التلقي املغريب للفلسفة الحديثة واملعارصة يف 

جامعتيها العريقتني )الرباط وفاس(، باإلضافة إىل املوروث الثقايف 

العريب اإلسالمي ـ فلسفة/كالم ـ املرشقي واملغريب عىل السواء.

أحد  وجد  قد  والغريب  اإلسالمي  للموروثني  الناظم  الخيط  ولعل 

النظام  حداثة  يعكس  الذي  التعليمي  النظام  حداثة  يف  تجلياته 

السيايس، حيث مل تخضع الدولة الوطنية يف املغرب لسلطة الحزب 

الوحيد، ماّم فرض نوعاً من االنفتاح الليربايل عىل مستوى الفكر 

وعىل مستوى االقتصاد. هذا باإلضافة إىل املرجعية الدينية التي 

يقف  الذي  للتوازن  ضابطاً  بوصفها  املؤمنني،  إمارة  إىل  تستند 

التاريخ  أّن  كام  هناك.  من  أو  هنا  من  القادم  الغلو  أمام  حاجزاً 

بلداً  املغرب  أرض  كانت  فقد  الثقايف،  التنوع  تاريخ  هو  املغريب 

ولنتذكر  الشامل.  ومن  الرشق  من  العقائدية  للهجرات  مستقباًل 

أّن الفلسفة تزدهر يف عصور التنوع الثقايف )التجربة العباسية يف 

املرشق اإلسالمي والتجربة األندلسية يف الغرب اإلسالمي(، وهذا 

التنوع هو الذي يفتح باب الحوار أمام الرؤى املختلفة والقناعات 

املتباينة. واستمراراً لهذا اإلرث الثقايف، استقبلت شعبتا الفلسفة يف 

املغرب أساتذة كباراً من الرشق، فّروا من طغيان األنظمة الشمولية، 

الكلّية ذراعيها للتعبري عن قناعاتهم عىل  وفتحت لهم مدرجات 

اختالف مشاربها. ومل يَر النظام يف ذلك أّي تهديد لكيانه، يف زمن 

كانت تقطع فيه األلسن وتكتم فيه األفواه.

حوار مع الدكتور محمد مزوز

تدريس الفلسفة في المغرب
سؤال حرّية التفكير وآفاق البيداغوجيا

حوار: يوسف بن عدي

فرادة املغرب يف تدريس الفلسفة يعود إىل أسباب كثرية؛ منها االنفتاح عىل الغرب األورويب الحديث، وأهمية املوروث 

الثقايف العريب واإلسالمي، بل واألكرث من ذلك خصوصية التجربة األندلسية يف الغرب اإلسالمي.

املتعلم  وتعليم  النقد،  وظيفة  األساس  خطابها  إىل  الفلسفة  وعودة  بالنصوص  التدريس  أهمية  الحوار  هذا  يتضمن 

مهارات املراجعة واملساءلة والنقد والشك. كام أّن دور الديداكتيك قد يكون سلبياً أو إيجابياً يعود أواًل وأخرياً إىل املدرّس 

الذي قد ميتع املتعلم أو يعمل عىل تعطيل خصوصية الدرس الفلسفي، هذا األخري الذي قد تعمل املقاربة بالكفايات وتعّدد 

الكتاب املدريس يف عملية ترصيف أهدافه االسرتاتيجية والرتبوية واملعرفية.
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رهيناً  املغريب  الفلسفي  الدرس  يف  الفلسفة  تدريس  كان  هل 

بالرصاع اإليديولوجي أكرث من الطموح املعريف والعلمي؟

الدرس  السؤال منطبقاً عىل  املتضمن يف  الحكم  ـ قد يكون هذا 

السنوات  يف  ما  حد  وإىل  املايض،  القرن  سبعينيات  يف  الفلسفي 

األوىل من مثانينيات القرن نفسه. إذ سادت النزعات التي كانت 

املاركسية  ثم  املتباينة،  بألوانها  )الوجودية  أوروبــا  يف  مهيمنة 

الجديل  املنهج  مع  املتصالحة  البنيوية  وأخرياً  املختلفة،  بأطيافها 

والتاريخي...(. لكن باملوازاة مع ذلك كان هناك نوع من التجاذب 

التجاذب  وهو  اإلسالمي،  الفكر  مثله  الذي  الرتايث  الجانب  مع 

والتوافقات  التوازنات  حسب  والجزر  املّد  من  نوعاً  عرف  الذي 

أّنه مع  بيد  آنذاك.  القوى  تفرضها موازين  التي كانت  السياسية 

مطلع تسعينيات القرن املايض، تحّرر الدرس الفلسفي )خصوصاً 

يف الثانوي( من سلطة التجاذبات والوصاية التي فرضت عليه يف 

الثامنينيات. ووجد ذلك التحرر تعبريه األمثل يف املقرر املدريس 

أو  املوضوعات  برنامج  تاله  بالنصوص،  التدريس  ركز عىل  الذي 

الكفايات املعمول به  التدريس بواسطة  برنامج  املفاهيم، وأخرياً 

حالياً. هذا يعني أّن الفلسفة أصبحت مادة مدرسية، كسائر املواد 

األخرى، مل تعد تزعج أحداً، بل توسع مجال تدرسيها يف التعليم 

الجامعي بافتتاح شعب ومسالك جديدة يف كلّيات اآلداب خارج 

وعمودياً،  أفقياً  الثانوي  يف  تدريسها  توّسع  كام  وفاس،  الرباط 

واالقتصادية،  التقنية  الشعب  يف  تدرس  مادة  الفلسفة  أصبحت 

كام أصبحت تدرس ابتداء من الجذوع املشرتكة. مل تعد الفلسفة 

تّدعي أنها خطاب “ثوري” يهدف إىل تحرير املجتمع، بل عادت 

إىل وظيفتها األم بوصفها خطاباً نقدياً يعلم كيفية طرح السؤال، 

ويتجنب األجوبة السهلة واملترسعة. وقد يكون التدريس بالنصوص 

إيذاناً بهذه العودة إىل الفلسفة يف صفائها اليوناين، أي االتصال 

املبارش بالروح الفلسفية، واإلنصات إىل الفيلسوف مبارشة وبدون 

وسائط.

إىل أّي حد ميكن أن يساهم الخطاب الديداكتييك يف نقل املعارف 

الفلسفية إىل املتعلم بصورة سلسة وواضحة؟

ـ هناك من يعتقد أّن الديداكتيك بدعة، وأّن الفلسفة ميكنها أن 

منهجها  تتوفر عىل  فالفلسفة  الرأي  هذا  عنه. وحسب  تستغني 

الخاص، وكّل فيلسوف يقرتح طريقة معينة يف التفكري. فنحن إذ 

ندرس نصاً ما، فإننا نتعلم يف اآلن نفسه الطريقة. وما تزال صيحة 

كانط تدوي يف آذاننا: “ال نستطيع أن نتعلم الفلسفة، بل نستطيع 

بطريقة  نفكر  أن  معناه،  نتفلسف  وأن  فقط”.  نتفلسف  أن 

منهجية. وعندما نطرح األسئلة ونبحث عن األجوبة، فإننا نسلك 

منهجاً يف التفكري والتأمل.

قد يكون كّل هذا صحيحاً، ولكن يلزم أن ننتبه إىل أّن األمر يتعلق 

الفلسفي ال  فالخطاب  لفيلسوف.  فيلسوف  يوجهه  هنا بخطاب 

يتوّجه إىل قراء عاديني عىل الطريقة السقراطية مثاًل، وهي طريقة 

متخيلة من طرف أفالطون. فطريقة توليد األفكار )املايوتيك( كام 

انتهجها سقراط، تبدو بسيطة بل مغرية للمتلقي العادي. غري أّن 

أمام  أم  أمام “ديالوغ”  التايل: هل نحن  املطوح هنا هو  السؤال 

كيف  أفالطون؟  محاورات  فيه  نقرأ  الذي  الوقت  يف  “مونولوغ” 

العمومية  الساحة  يف  املمنهج  الحوار  مثل هذا  يحصل  أن  ميكن 

)األغورا( حيث يسود الضجيج )الخصم العنيد للتأمل(، أو يف مأدبة 

أغلب مدعويها سكارى )يصعب أن نتصور كيف سينضبطون أثناء 

الحوار(؟ هل كان أفالطون يتحدث عن وقائع جرت بالفعل وهو 

يكتب ما كتب، أم أّن املحاورات مجرد إخراج مرسحي ال غري؟ إذا 

سلمنا بصحة مثل هذه التساؤالت، فنحن أمام فيلسوف يحاور 

نفسه.

يشء  الفلسفة  تدريس  أّن  السابق  املثال  إيراد  من  نستخلص 

يلقيه  الذي  الدرس  عن  أو  الفلسفية،  الكتابة  عن  متاماً  مختلف 

الفلسفة  تدريس  واألتباع.  املريدين  من  أمام جامعة  الفيلسوف 

يخضع إلكراهات املؤسسة، واملؤسسة تسري وفق برنامج ومقرر، 

املؤسسة  “األغــورا”.  أو  “املأدبة”  أجواء  مع  يتناقض  كله  وهذا 

املوظفون  وهؤالء  أجر،  مقابل  )مدرسون(  موظفون  بها  يشتغل 

ليسوا فالسفة. فهم بحاجة إىل “كتاب” يهديهم إىل الطريق، طريق 

بيداغوجي يضمن لهم السري نحو الهدف املتوخى. وإال من أين 

الطريقة  التدريس عىل  بفالسفة حقيقيني ميارسون  الدولة  ستأيت 

السقراطية كام تخيلها أفالطون، أي بدون حاجة إىل كتاب مدريس 

أو مقرر أو برنامج معني؟

أال ُيفرغ النقل الديداكتيك تدريس الفلسفة من روحها وماهيتها، 

أم أّن األمر فقط يتعلق بالنقل وترصيف وتدريب املتعلم عىل 

كفايات وقدرات نوعية؟

ـ قد يلعب الديداكتيك دوراً مزدوجاً: املساهمة يف إغناء عملية 

التبليغ وتطويرها، أو بالعكس من ذلك إفراغ الدرس الفلسفي من 

أمر سهل جداً، وقرار  نفسه وروحه. واالنتقال من دور إىل آخر 
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االنتقال بيد املدرس أوالً وأخرياً. أّما دواعي االنتقال، يف اعتقادي، 

العطاءات، ب  ـ محدودية  أ  رئيسني:  إىل سببني  إرجاعها  فيمكن 

أثناء األداء. السبب األول  ـ عادة الخمول واالكتفاء بالحد األدىن 

يعود  بينام  املــدرس،  لدى  وحصيلته  التكوين  نوعية  إىل  يعود 

السبب الثاين إىل نوع من اإلرادة املقصودة التي متليها الوظيفة. 

فتدريس الفلسفة ـ كام ذكرت سابقاً ـ مل يعد يختلف يف يشء عن 

باقي املواد املدرّسة، مبعنى أّنه مهنة كسائر املهن األخرى )وسيلة 

تتوقف عىل  ـ  كانت  ما  كائنة  ـ  املهنة  ومزاولة  القوت(.  لكسب 

القطعي  األمر  عن  الصادر  األخالقي  الضمري  إّنه  املوظف،  ضمري 

الفلسفة  كام قال كانط. والسؤال الذي يجب أن يطرحه مدرس 

درسه  ينجز  إذ  ذاته  بتحقيق  يشعر  هل  التايل:  هو  نفسه  عىل 

مبعية تالمذته، أم يشعر بأنه مكره عىل ذلك؟ هذا هو السؤال 

بني  الفاصلة  الحدود  بتبني  عنه  الجواب  يسمح  الذي  الجوهري 

الدور األول، والدور الثاين للديداكتيك. ملاذا؟

إذا كان هناك شعور باإلكراه، فهذا يعني أّن املدرس ال يجد أّية 

متعة يف قراءة النصوص الفلسفية وتحليلها. ويف هذه الحال لن 

يتمكن هذا املدرس من إمتاع الغري، ما دامت العملية التعليمية 

كياناً مشرتكاً بني الفاعلني الرتبويني. وإذا مل يشعر التلميذ باملتعة 

)الفكرية( يف الدرس، فإّن امللل سيترسب إىل نفسيته، ويبحث عن 

وسيلة “غري مرشوعة” للتغلب عىل هذا امللل.

عىل  االقتصار  هو  باملتعة  الشعور  عدم  أسباب  بني  من  ولعل 

باملضامني  ملئها  عدم  أي  الصورية،  الديداكتيكية  الخطوات 

النمطية،  يف  الفلسفي  الدرس  يسقط  وبذلك  الكافية.  الفلسفية 

“املقصد  هي  وكأنها  عنها،  واإلعالن  نفسها  الخطوات  تكرار  أي 

وفق خطة  الدرس  إنجاز  معناه:  باختصار  الديداكتيك  األسنى”. 

منهجية ال تظهر تفاصيلها عىل السطح. مبعنى أّن أستاذ الفلسفة 

مدرس  هو  وإمنا  الديداكتيك،  ملادة  مدرس  إىل  يتحول  أاّل  يجب 

ملادة الفلسفة أوالً وأخرياً )وعليه أن يتذكر هذا دامئاً(.

ملاذا كان اختيار املغرب يف تدريس الفلسفة للمقاربة بالكفايات؟ 

هل يدّل هذا عىل تقّدم وتطّور، أم عىل ارتداد وتراجع؟

الذي  التطور  بالكفايات جاء يف سياق متابعة  التدريس  ـ اختيار 

عرفته العملية التعليمية يف الغرب، فبعد تجربة التدريس بواسطة 

األهداف تلتها تجربة التدريس بواسطة الكفايات. فاألمر إذن ال 

لكن  فقط.  املستجدات  مبتابعة  وإمّنا  بتأّخر،  وال  بتقّدم  يتعلق 

األمر يجب أاّل يختزل يف مجرد تقليد أعمى أو موضة كام يشاع 

عنها  متخضت  التي  التقويم  بنتائج  األمر  يتعلق  بل  الغالب،  يف 

متابعة ورصد التدريس باألهداف. أّما أن تكون النظرية رشقية أو 

غربية، فهذا ال مدخل له يف ميزان العلم، بل هو موضوع مزايدات 

سياسية وأيديولوجية. 

إّن كل من يحمل هّم العملية التعليمية ال بّد أن يفكر يف طريقة 

ما لتبليغ األفكار واملضامني، بفعل ضغط الصعوبات التي يواجهها 

أّي مدرس داخل الفصل. وكّل من يزعم أّن النظريات البيداغوجية 

والديداكتيكية، املعمول بها حالياً أو سابقاً، ال تالئم واقع املدرسة 

املغربية، هو مطالب بتقديم البديل )البديل النظري والتطبيقي 

مدرس  عليها  يشتغل  التي  الفلسفية  فالنصوص  السواء(.  عىل 

التي  النصوص  عينها  هي  مثاًل،  األوروبية  املدرسة  يف  الفلسفة 

يشتغل عليها مدرس الفلسفة يف املغرب. ويزداد التامثل ليصل إىل 

حّد التطابق يف مجال العلوم، فأين الخصوصية املزعومة هنا؟ 

إذن إّما أن تكون املدرسة عرصية تتابع املستجدات عىل الساحة 

العاملية، وإّما أال تكون. لقد سبق لجيل برينو )أحد مؤسيس نظرية 

التدريس بالكفايات( أن أدىل مبالحظ دالة يف هذا الصدد، وهي 

أّن كلّيات الطب يف الجامعات العرصية ترسل طالبها منذ السنة 

األوىل إىل العيادات قصد معاينة الحاالت اإلكلينيكية قبل العودة 

إىل املدرجات لتلقي الدروس النظرية، هذا ما يعرف بـ”الوضعية/

أو  بيداغوجية  نظرية  تطبيق  أّن  يعني  ال  هذا  لكن  املشكلة”. 

وعرصنتها،  التعليمية  العملية  بتطوير  كفيل  معينة  ديداكتيكية 

فقط  واملناهج هو  الربامج  تغيري  إّن  املقصود.  ليس هذا هو  ال، 

عامل من العوامل املساعدة، وهذا العامل وحده سيكون غري ذي 

جدوى يف ظّل غياب العوامل املرافقة له. وفيام يخّص التدريس 

يف  املتوخاة  املردودية  تتحقق  أن  يستحيل  الكفايات،  بواسطة 

ويتعلم  كثيف،  زمني  بغالف  املدرس  ويشتغل  مكتظة،  فصول 

الدارسون يف مقررات غري مخففة.

يضمن  اختيار  هو  املجزوءات  مبرشوع  الفلسفة  تدريس  أليس 

ترصيف الكفايات بصورة مرّكبة لدى املتعلم؟

أو  املزدوج  بالرتابط  يتعلق  فاألمر  جيداً،  السؤال  فهمت  إذا  ـ 

املعقد بني املجزوءات والكفايات. ويف هذه الحالة، فإّن “ترصيف 

الكفايات”ـ  كام تقولـ  قد يثري بعض اللبس. فاملجزوءات ليس بينها 

أولوية أو أفضلية، كام قد يذهب الخيال بالبعض إىل ذلك. ولذلك 
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والتأخري.  التقديم  فيها  ويجوز  بعضاً،  بعضها  عن  مستقلة  فهي 

وبناء عىل هذا، سيطرح إنجاز أو ترصيف الكفايات بحدة. فإذا 

راهنا عىل تحقق كفاية معينة يف آخر املقرر، فهذا يستلزم نوعاً 

من التسلسل املنطقي بني املجزوءات. أّما إذا أخذنا بعني االعتبار 

استقاللية املجزوءة، فهذا سيتناقض مع كون الكفايات تتحقق يف 

الحياة وليس داخل املجزوءة الواحدة. 

املقرر  بني  املقارنة  إىل  نعمد  أن  ميكن  أكرث،  الصورة  لتقريب 

فلسفة  عىل  يقوم  كان  السابق  املقرر  الحايل.  واملقرر  السابق 

املقاربة باألهداف، بينام املقرر الحايل يقوم عىل فلسفة املقاربة 

بالكفايات تبدأ من “الوضعية/املشكلة” كام  بالكفايات. املقاربة 

أرشنا إىل ذلك قبل قليل، بينام املقاربة باألهداف تبدأ مبا ُيسّمى 

“التمثالت األولوية”. والفرق شاسع بني البدايتني: التمثالت األولية 

الناس بخصوص  لدى عموم  واملتداولة  البسيطة  املعاين  تبدأ من 

املعجمية  الداللة  إىل  بالتلميذ  االرتقاء  يتّم  أن  قبل  ما،  مسألة 

واللغوية للمفهوم نفسه، ليك نصل به أخرياً إىل الداللة الفلسفية. 

بينام يف الوضعية/املشكلة األمر مختلف متاماً، بل هو عىل الطرف 

عائق  أمام  مبارشة  التلميذ  تضع  الوضعية/املشكلة  ألّن  النقيض، 

صادم لتمثالته، والهدف هو خلق اإلرباك الذي يساعد عىل إثارة 

الدهشة. لذلك فالكفايات ليست جياًل جديداً من األهداف، كام 

وكذلك  واحدة  ليست  املنطلقات  ألّن  ذلك،  إىل  البعض  يذهب 

إىل  بدوره  يعود  والغايات  املنطلقات  يف  واالختالف  الغايات. 

أسباب يطول رشحها، وليس هذا هو مقامها.

املجزوءة  بطبيعة  تتعلق  هنا  املطروحة  الرتكيب  فمسألة  إذن 

نظرية  وتتكفل  املحاور،  من  إىل مجموعة  ينحّل  مفهوم  مبا هي 

الكفايات بتبيني تلك الطبيعة وتعمل عىل تبليغها للمتعلم. هل 

بوسع هذه النظرية أن تفي بوعدها؟ هذا سؤال جوهري بالنسبة 

للتدريس بالكفايات، ألّنه يتعلق باملصري واملآل.

البيداغوجي؟  االختيار  التي تحققْت من جّراء هذا  الحصيلة  ما 

هل نرصد مفارقات من قبيل روح التفلسف والفلسفة املتطلعة 

إىل النقد واملساءلة والتحرر من القيود، وبني الرتبية والبيداغوجيا 

طريق  عن  وقياسها  املتعلم  وكفايات  قدرات  بضبط  الحاملة 

التقويم؟

ـ الحديث عن الحصيلة يستدعي القيام بدراسات ميدانية، للوصول 

إىل استنتاج حكم متوازن. ولكن مهام تكن الحصيلة، وبغض النظر 

املعلم واملتعلم  العدل أن نطالب  عن طريقة تقوميها، ليس من 

عىل السواء بدرس تتحقق فيه “روح التفلسف والفلسفة املتطلعة 

تلك  يوفر  ال  فصل  يف  القيود”  من  والتحرر  واملساءلة  النقد  إىل 

إصالح  أي  هناك  يكون  لن  سابقاً:  قلته  ما  وأكّرر  أعيد  الرشوط. 

للمنظومة الرتبوية ككل، مهام بلغ الغالف املايل املخصص له، إذا 

الواحد  1( مل تبدأ الخطوة األوىل من حرص العدد داخل الفصل 

)ال ميكن أن تتحقق الكفايات يف فصل يتجاوز ثالثني دارساً(، 2( 

املدرس  يشتغل  التطوعية ليك  الساعات  التنازل عن  يتّم  مل  وإذا 

بثامين عرشة ساعة كسقف أعىل، 3( وإذا مل يتّم تخفيف املقّررات 

والتفكري يف التخصص منذ الثانوي. يضاف إىل ذلك رضورة التكوين 

بالنسبة للمدرسني، إذ يف الوقت الذي يشكو فيه الجميع من تدين 

املستوى، تّم تقليص سنوات التكوين يف اإلجازة إىل ثالث سنوات 

بدل أربع. والنتيجة هي ما نالحظه اليوم من عمليات ترقيعية: 

اقرتاح فتح مراكز للتكوين يف اللغات داخل الكلّيات، قضاء سنة 

مراكز  إىل  الذهاب  قبل  العليا  املدارس  يف  التكوين  من  إضافية 

الرتبية والتكوين... وهكذا.

العايل عىل منوال  التعليم  بيداغوجيا يف  إىل  هل نحن يف حاجة 

التعليم الثانوي التأهييل؟

ـ التعليم العايلـ  يف العامل كلهـ  هدفه هو البحث بالنسبة لألساتذة، 

والتمرن عىل البحث بالنسبة للطلبة. يف حني أّن البيداغوجيا تقنن 

مستساغاً  األمر  كان  وإذا  التعليمية.  العملية  وتعقلن  التدريس، 

التقيد  فرض  الذي  هو  املوحد  االمتحان  إكراه  فألّن  الثانوي،  يف 

إمكانية  افرتضنا  وإذا  والديداكتيكية.  البيداغوجية  بالخطوات 

فستكون  البيداغوجيا،  من  معنّي  لنوع  العايل  التعليم  إخضاع 

ما  عادة  إننا  ثم  الثانوي.  يف  الحال  عليه  هو  ملا  مامثلة  النتيجة 

نشكو من قيود البيداغوجيا، وتناقضها مع حرية املدرس والدارس 

معاً. أمل تأِت أسئلتك عىل شكل تقابل بني حرية التفكري من جهة، 

وإكراهات البيداغوجيا من جهة أخرى؟ 
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المقاربات الديداكتيكية للفلسفة بألمانيا
 جوناس بفيستر*
ترجمة: عزالدين الخطابي

امللخص

يتصور جوناس بفيسرت، أستاذ بثانوية نوفيلد يف مدينة برين السويرسية وأيضاً أستاذ مساعد بجامعة برين، أّن تدريس 

الفلسفة يف أملانيا يتّم وفق الرباديغم االستشكايل املتمثل املقاربات الديداكتيكية: مقاربة النظرية الرتبوية واملقاربة الحوارية/

التداولية واملقاربة الجدلية ومقاربة بواسطة الكفايات. تقوم مقاربة النظرية الرتبوية تدريس الفلسفة لدفع التلميذ إىل فهم 

املشكالت الفلسفية والحلول املقرتحة لها ضمن تاريخ الفلسفة؛ وذلك من خالل قراءة نصوص كبار الفالسفة. فالفلسفة هي يف 

املقام األول تكوين للروح من خالل قراءة نصوص فلسفية. واملقاربة الحوارية/التداولية تدافع ليكون تدريس الفلسفة تدريساً 

حوارياً لرضورة مفهومّية، من ذلك فتح حوار حول النص مع إثارة األسئلة وإعادة صياغة األطروحات الرئيسية واستشكالها. أّما 

املقاربة الجدلية فهي تجمع بني املقاربة الرتبوية والحوارية/التداولية، إذ تتمثل فكرتها األساسية يف تعليم التالميذ التفلسف 

حّل  إىل  املتعلم  تدفع  التي  الكفايات هي  بواسطة  مقاربة  ثم  الفلسفية.  والحجج  املواقف  نقد  كيفية  تعليمهم  من خالل 

املشكالت الفلسفية، ومعالجة املفاهيم، عرب األسئلة التالية: ما الهدف من التعلم والتعليم؟ وكيف مُنّكن املتعلم من مهارات 

ومعارف اسرتاتيجية كربى؟

*******

تدرّس الفلسفة يف أملانيا وكذلك يف فرنسا وفق الرباديغم االستشكايل وليس وفق الرباديغم الدوغاميئ أو التاريخي )طوزي 

Tozzi، 2005؛ 2006(. طبعاً هذا األمر ال يحّدد مجال ديداكتيك الفلسفة، ألّن املقاربة الديداكتيكية، وهذا هو االصطالح الذي 

سنستخدمه هنا )بفيسرت، 2010، ص 177(، هي عبارة عن منوذج يروم اإلجابة عن األسئلة التالية: 

أ( ما الهدف من التعليم والتعلم؟ )الغاية واملربر(

ب( ما الذي ينبغي تعليمه وتعلمه؟ )املحتوى(

ج( كيف يحصل التعليم والتعلم؟ )املنهج(

د( كيف يتعنّي علينا فحص ما تّم تعلمه؟ )منهجية الفحص(
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مقاربة  باألساس  منها  نذكر  املايض،  القرن  منذ سبعينيات  بأملانيا،  للفلسفة  ديداكتيكية مختلفة  مقاربات  تطورت  لقد 

 Martens Ekkehard واملقاربة الحوارية - التداولية إليكهارد مارتينز Rehfus .D Wulff النظرية الرتبوية لفولف ريفوس

 .Henke .W Roland 1999(، وحديثاً املقاربة الجدلية لروالن هينكه Kledzik كليدزك(

 Leeuw .d .V .K ميكننا ذكر مقاربة رابعة، وهي املقاربة بواسطة الكفايات التي تصورها الهولنديان كاريل فون دير لو

وبيرت موسرت Moster Pieter ضمن مؤلفهام الصادر باللغة األملانية. وتتميز هذه املقاربة عن تلك التي وضعها الفرنكفونيون، 

كام هو الشأن يف فرنسا بالنسبة لفرانس روالن Rollin France وميشال طوزي أو ناطايل فريدن Frieden Nathalie. والهدف 

من هذا املقال هو تقديم عرض موجز لهذه املقاربات املختلفة)1(.

من أجل مناقشة معّمقة لهذه املسألة انظر كتايب الصادر باألملانية تحت عنوان Philosophie Fachdidaktik )ديداكتيك 

مادة الفلسفة، 2010(. وتوجد مقاربات أخرى أيضاً، مثل مقاربة جوزيف سموكر هارمتان Hartmann .S .J أو مقاربة يوهانز 

 .Rohbeek .J روبيك

1( مقاربة النظرية الرتبوية

ديوتيم  كليدزيك مبجلة  الخصوص مقالة  بهذا  التي طورها فولف ريفوس )1980؛ 1986؛ وانظر  املقاربة  ترتكز هذه 

Diotime، 1999(، وكام تشري تسميتها إىل ذلك، عىل ديداكتيك النظرية الرتبوية Didaktik theoretische Bildungs التي 

عالجها فولفغانغ كالفيك Klafki Wolfgang يف خمسينيات القرن املايض. ومن األفكار الرئيسة لهذه الديداكتيك التأكيد عىل 

أّن التعليم يتجىل يف تعامل الجيل الجديد مع املوروث الرتبوي للتقليد الثقايف. هكذا، سيقوم ريفوس بتطبيق هذه الفكرة 

عىل تدريس الفلسفة. ومن منظور ديداكتيك الفلسفة، يروم تدريس هذه املادة دفع التلميذ إىل فهم املشكالت الفلسفية 

والحلول املقرتحة لها ضمن تاريخ الفلسفة؛ وذلك من خالل قراءة نصوص كبار الفالسفة. فالفلسفة هي يف املقام األول تكوين 

للروح؛ وينتج عن ذلك، أوالً، كون تدريسها غري قائم عىل الطريقة الحوارية، وال يتضمن، ثانياً، غاية عملية مبارشة. ويف هذه 

النقطة بالضبط تختلف مقاربة ريفوس جوهرياً مع مقاربة مارتينز.

سيستند ريفوس عىل نظرية إبداع الهوّية الشخصية لتربير تدريس الفلسفة)2(. وقد الحظ يف هذا اإلطار وجود أزمة هوّية 

شخصية عميقة يف العامل الحديث، أي منذ ديكارت. Descartes. وملواجهة هذه األزمة وتدعيم بناء الهوّية الشخصية، سيكون 

تدريس الفلسفة حسب ريفوس رضورياً، ألّن املراهق سيتعلم بناء شخصيته عرب قراءة النصوص الفلسفية. فخالل الدرس مثاًل، 

يقرأ تلميذ نص التأمالت لديكارت، ويقوم املدرس من جهته بإثارة اإلشكالية ويدفع التالميذ إىل التعبري عن آرائهم حولها.

نشري إىل أّن مسألة التربير تشغل حيزاً هاماً داخل النقاش حول ديداكتيك الفلسفة بأملانيا. ويرجع ذلك إىل كون الفلسفة، 

وعىل عكس فرنسا، ال تحظى مبكانتها كامدة أساسية داخل املنهاج بالثانوي، وال كامدة ميتحن فيها بالبكالوريا.
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ومع ذلك، يوجد تقليد قديم لتدريس الفلسفة يف البلدان الناطقة باألملانية، وتحديداً يف النمسا ويف املقاطعات السويرسية 

املعتقد  إقرار تدريس األخالق مكان تدريس  بعد  إال  بأملانيا،  املنهاج  الكربى داخل  الفلسفة مبكانتها  الكاثوليكية. ومل تحظ 

الديني )وهو ما تّم يف سبعينيات القرن املايض وبشكل عميل يف التسعينيات بكّل الواليات األملانية Bundeslanders قدميها 

وحديثها(.

ويف فرنسا مل يسمح التعليم املرتكز عىل تقليد علامين بتحقيق مثل هذا التطور. فتدريس األخالق ال يتّم حرصياً وفق 

الرباديغم االستشكايل، بالرغم من كون الفلسفة تلعب دوراً يف هذا اإلطار، بل وفق الرباديغم العميل )انظر طوزي، 2005؛ 

2006(. بعد ذلك، يقرأ النص من جديد بغرض فهم حجج مؤلفه، ويتّم االنتقال مبارشة إىل مناقشة هذه الحجج، هل هي 

جيدة؟ وهل هناك افرتاضات بصددها؟ وما النتائج املرتتبة عنها؟ يف األخري، يتعني عىل التالميذ حسب ريفوس إعادة بناء الحجة 

يف تعقدها، كوسيلة لبناء شخصيتهم. غري أّن هذه املقاربة تثري عدة مشكالت، نذكر من بينها: 

- أوالً: ال يبدو أّن مربر التدريس كبناء للهوّية الشخصية مقترص عىل الفلسفة وحدها؛ ألّن هذا البناء ميكن أن يحصل 

أيضاً داخل اللغات والعلوم االجتامعية وحتى داخل الرياضيات والعلوم الطبيعية، وكذلك )وبشكل أسايس رمبا( خارج املدرسة؛ 

بالتايل ال تعترب الفلسفة رضورية بالنسبة لهذه العملية. من جهة أخرى ميكننا القول إّن الفلسفة ال تسعى لزاماً لهذه الغاية، 

ففي قسم الفلسفة ينبغي تعلم الفلسفة كيفام كانت نتائج ذلك عىل الهوّية الشخصية.

- ثانياً: مل تأخذ الطريقة املقرتحة بعني االعتبار، عىل ما يبدو، اهتامم التالميذ بقضايا تشغلهم. فاألسئلة الوجودية لهؤالء 

التالميذ هي أسئلة فلسفية، لكنها ال تعالج يف الغالب داخل النصوص الحجاجية لتاريخ الفلسفة، أو أّنها تشغل حيزاً ضيقاً 

ضمنها. كام أّن هذه الطريقة ال تسمح بأنشطة متكن التالميذ من حرية التعبري واإلبداع. لهذا يجب توسيع مقاربة النظرية 

الرتبوية يك تؤخذ اهتاممات التالميذ بعني االعتبار.

2( املقاربة الحوارية/التداولية

ترتكز هذه املقاربة التي طورها إيكهارد مارتينز )1979؛ 1986 انظر مقالة كليدزيك السابقة الذكر ومقالة مارتينز، مبجلة 

 Schafer .H – K ديوتيم، 2006(، وكام تشري إىل ذلك تسميتها، ترتكز عىل ديداكتيك الحوار التي عالجها كارل هريمان شيفر

وكالوس شالر Schaller .K يف سبعينيات القرن املايض. وال يطبق مارتينز هذه الديداكتيك عىل تدريس الفلسفة فقط، بل 

الحوار،  التدريس حوارياً لرضورة مفهومية. فالفلسفة حوارية ألّنها تتأسس داخل  الالزم أن يكون هذا  أّنه من  يربهن عىل 

وهذه هي أطروحته حول التأسيس. يف هذا اإلطار، سيقرتح طريقة للتدريس قريبة من طريقة الحوار السقراطي التي طورها 

ليونار نيلسون Nelson .L يف عرشينيات القرن املايض. وبشكل أدق، فإّن طريقة مارتينز تتضمن ثالث مراحل، وهي: أوالً: 

حوار مفتوح يهدف إىل توضيح املصالح واألحكام املسبقة )مبعنى غري قدحي(؛ ثانياً: استخدام النص ملعالجة املسألة التي تّم 

اختيارها للمعالجة؛ ثالثاً: فتح حوار حول النص مع إثارة األسئلة وإعادة صياغة األطروحات الرئيسة واستشكالها.
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وقد تحّدث مارتينز مؤخراً عن التفلسف بوصفه عملية ثقافية مواكبة لقدرات القراءة والكتابة والحساب )مارتينز، 1996، 

اإلدماجية، ويشمل  الخمسة”  األصابع  بـ “منوذج  دعاه  منهجاً  شتينبلوك Steenblock، 2000(. هكذا سيقرتح  أيضاً  وانظر 

خمس طرق ذات صلة باملناهج الفلسفية )مارتينز، 2003؛ 2006( وهي: وصف الظواهر )الظاهراتية(، توضيح أسئلة الفهم 

)الهرمينوتيقا(، فتح حوار مع النص )الديالكتيك(، تحليل املفاهيم )التحليلية(، السامح بانبثاق التصورات )التأّمل(. وال يتعلق 

األمر بخمس طرق لتدريس الفلسفة، قابلة لالستخدام بشكل مستقل وبحسب املوضوع، بل بخمس مراحل متتالية داخل 

درس الفلسفة؛ إذ ينبغي حسب مارتينز استعامل هذه الطرق جميعها لتدريس الفلسفة.

وهو يربر التدريس املذكور انطالقاً من التوجه التداويل، وهذا هو الشق الثاين لهذه املقاربة، فغاية تدريس الفلسفة هي 

توجيه التالميذ يف فرتة األزمة. ذلك أّن درس الفلسفة ينطلق من أسئلة وجودية ويحاول، من خالل الحوار، إيجاد أجوبة تصلح 

لتوجيه التالميذ يف حياتهم. وعىل غرار املقاربة الديداكتيكية لريفوس، تثري مقاربة مارتينز عدة مشكالت من بينها: 

- أوالً: ال ميكن أن يكون مربر التدريس باعتباره موجهاً للتالميذ مقترصاً عىل الفلسفة وحدها. ومن جهة أخرى، ليست 

غاية الفلسفة عملية بشكل عام، بل ميكنها أن تكون نظرية خالصة أيضاً. وبإمكاننا يف إطار االعرتاض عىل أطروحة التأسيس، 

اإلقرار بأّن الفلسفة ال تتأسس بالرضورة داخل الحوار، بل ميكنها أن متارس أيضاً عىل شكل تأمل.

- ثانياً: تصطدم طريقة الحوار املفتوح بحواجز كثرية، إذ يصعب جداً االنتقال عملياً من الحوار املفتوح إىل قراءة النص. 

فإذا ما اعترب هذا الحوار هو الطريقة الوحيدة، فال يشء يضمن لنا أّن محتوى الدرس سيكون فلسفياً. طبعاً “منوذج األصابع 

الخمسة” يحيل عىل الكفايات، لكّن وصف هذه األخرية يظّل غامضاً؛ بل، وهذا هو األخطر، يبدو أّن هذه الكفايات ليست 

من طبيعة فلسفية.

يتضح، إذن، أّن النموذج املذكور غري قادر عىل تطوير كفايات فلسفية أساسية )من قبيل األشكلة واملفهمة واملحاججة، 

انظر طوزي، 2006( وال عىل تطوير كفايات القراءة والكتابة واملناقشة الفلسفية.

3( املقاربة الجدلية

 ،Hegel 2000(، عىل مفهوم الجدل لدى هيجل( Henke .W .R ترتكز هذه املقاربة، التي تطورت عىل يد روالن هينكه

الحوارية/التداولية. وتتمثل فكرتها األساسية يف  املقاربة  الرتبوية ومميزات  النظرية  الجمع بني مميزات مقاربة  وتسعى إىل 

تعليم التالميذ التفلسف من خالل تعليمهم كيفية نقد املواقف والحجج الفلسفية. وال يتعلق األمر باملواقف والحجج الواردة 

مبحتويات الدرس، بل بتلك الواردة يف تاريخ الفلسفة. وبصيغة أدق، تتمثل طريقة املقاربة الجدلية يف البدء بعرض موقف 

فلسفي )األطروحة(، يليه تقديم دحض موجود ضمن هذه األخرية )نقيض األطروحة(، ماّم يسمح بالتوصل إىل حلٍّ مؤقت 

)الرتكيب(.
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وإلثارة اهتامم التالميذ، ينبغي اختيار مشكالت فلسفية تتعلق بأسئلة وجودية مثل، الخري والرش، العدالة، الهوّية الشخصية، 

حرية اإلرادة أو الشك)3(. هكذا تحافظ هذه املقاربة عىل التوجه الفلسفي التقليدي ملقاربة النظرية الرتبوية دون اللجوء إىل 

مرّبر التدريس كبناء للهوّية الشخصية، كام فعل ريفوس، وهي تدمج عنارص الحوار والتوجيه إلثارة اهتامم التالميذ، مثلام هو 

األمر يف املقاربة الحوارية/التداولية، مع تجاوز عيوب هذه األخرية. لكن من املمكن مؤاخذة هينكه عىل عدم إدماجه بشكل 

كاٍف ضمن مقاربته الهتامم التالميذ بالتفلسف انطالقاً من تجاربهم الخاصة، وأيضاً لطرق التدريس التي تفتح أمامهم آفاقاً 

أرحب عىل مستوى حرية التعبري واإلبداع. وتجدر اإلشارة من جهة أخرى، إىل أّن األمر يتعلق مبقاربة ديداكتيكية نوعية للفلسفة.

4( املقاربة بواسطة الكفايات

باستطاعتنا تجميع مختلف املقاربات املذكورة تحت هذه التسمية، كام ميكننا التمييز بني املقاربة بواسطة األهداف 

 Schulz .W التي طّورها كاريل فون دير لو وبيرت موسرت )1988( ضمن تقليد الديداكتيك بواسطة األهداف لفولفغانغ شولز

واملقاربة البنائية التي طورتها فرانس روالن )1982( وأيضاً ميشال طوزي )1994؛ 2006(، يف إطار تقليد الديداكتيك البنائية 

لجان بياجي Piaget .J وهانز إيبيل Aebli .H وجريوم برونر Bruner .J وديفيد أوزبيل Ausubel .D وغريهم، واملقاربة 

األرسطية التي طورتها ناطايل فريدن )2007( وآخرون بدون شك. وسنقترص هنا عىل مقاربة كلٍّ من لو وموسرت، املنشورة 

باللغة األملانية.

من أجل مدخل للفلسفة وفق هذه املقاربة، ميكن الرجوع إىل مؤلفني: 

.)2006( Pfister والثاين باألملانية وهو لبفيسرت )1992( Warburton أحدهام باإلنجليزية وهو لواربرتون

فقد عرّف هذان املؤلفان الكفاية الفلسفية بوصفها تلك القدرة عىل حّل املشكالت الفلسفية. وهو ما دفعهام إىل إثارة 

السؤال التايل: ما هي املشكلة الفلسفية؟ ويف غمرة جوابهام أقّرا بعدم وجود تعريف عام لها، فضاًل عن عدم وجود طرق عامة 

لحّل املشكالت املذكورة، عىل عكس العلوم مثل الفيزياء والبيولوجيا أو السوسيولوجيا. 

سريجع الباحثان املذكوران هذه الوضعية إىل خصوصية الفلسفة املتمثلة يف معالجة املفاهيم واملشكالت وطرق حلها 

يف الوقت نفسه، وسيقّران بوجود طرق للحل خاصة باملجال الفلسفي، وهو ما دفعهام إىل استخالص ما ييل: أوالً: أّن فعل 

الكفايات  تدرس  أن  ثانياً:  التعليمية؛  العملية  يستلهمها يف  وأن  االعتبار،  بعني  الفلسفة  يأخذ خصوصية  بأن  ملزم  التدريس 

النوعية الخاصة مبجاالت الفلسفة. 

لعملية  تبسيطهام  وبالتايل  الحرصي،  معناها  للكفايات يف  كربى  أهمية  إعطاؤهام  وموسرت، هو  لو  يؤخذ عىل  ما  لكن 

املناقشة  كفايات  الفلسفة، وتحديداً  التذكري بوجود كفايات عامة يف  عرب  أيضاً  أن نعرتض عليهام  الفلسفة. وميكننا  تدريس 

والقراءة والكتابة الفلسفية )انظر طوزي، 1992؛ 2006()4(.
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الهوامش واإلحاالت

أتقدم بجزيل الشكر إىل ناطايل فريدن عىل املقرتحات والتعليقات التي أبدتها عند اطالعها عىل الصيغة األوىل لهذه املقالة.

* يونس بفيسرت، أستاذ بثانوية نوفيلد مبدينة برين السويرسية، وأيضاً أستاذ مساعد بجامعة برين.
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المعاصرة: رهانات وآفاق" )2011(، وكتاب: "مشروع اإلبداع الفلسفي العربي قراءة في أعمال طه عبد الرحمن" )2011(، 

وكتاب: "إشكاليات المنهج في الفكر الفلسفي العربي )2011(.

- محمد مزوز:
أكاديمي وأس��تاذ الفلس��فة اإلس��المية، جامعة محمد الخامس، من مؤلفاته: "مش��كلة الوجود بين ابن رش��د وأرس��طو"، 

واإلنطولوجيا اإلسالمية، إضافة إلى العديد من المقاالت والدراسات المنشورة في مجالت عربية ودولية محكمة.

- عز الدين الخطابي:
أكاديمي ومترجم مغربي، أستاذ باحث بالمدرسة العليا لألساتذة بمكناس، شعبة الفلسفة، ومنسق مسلك ماستر الفلسفة 
والتربي��ة، حاص��ل على الدكتوراه في اإلثنولوجيا من جامعة نيس بفرنس��ا. عضو بهيئة تحري��ر مجالت: عالم التربية، وليلي، 
ودفات��ر التربية والتكوين. أصدر العديد من المؤلفات في مجاالت التربية والفلس��فة واالجتماع، من بينها: "سوس��يولوجيا 
التقليد والحداثة بالمجتمع المغربي" )2001(، "مس��ارات الدرس الفلس��في بالمغرب" )2002(، "أس��ئلة الحداثة ورهاناتها" 
)2009(. كما ترجم عدة أعمال لمفكرين وفالس��فة، من ضمنها: عن "الحق في الفلس��فة" لجاك دريدا )2010(، "المغرب 

المجهول" ألوغست مولييراس، و"المعلم الجاهل" لجاك رانسيير )2014(.

- عبد اهلل بربزي:
باحث مغربي في علوم التربية - جامعة موالي إسماعيل- مكناس، من مؤلفاته الصادرة: "طرق المراجعة وقلق االمتحان، 
تشخيص الصعوبات واقتراح الحلول"، إضافة إلى مجموعة من المقاالت والدراسات المنشورة في مجالت تربوية وفكرية. 

- عمر بن بوجليدة:
باح��ث ومترجم تونس��ي، حاص��ل على الدكتوراه في الفلس��فة، كلّية العلوم اإلنس��انية واالجتماعية، تونس. نش��ر العديد 
من األبحاث والدراس��ات في مجالت عربية. من مؤلفاته: "الحداثة واس��تبعاد اآلخر/ دراس��ة أركيولوجية في جدل العقالنية 

والجنون" )2013(.

- منوبي غباش:
باحث وأكاديمي تونس��ي، حاصل على دكتوراه في الفلس��فة السياس��ية واالخالقية. أس��تاذ مس��اعد بالمعهد التحضيري 
للدراس��ات األدبي��ة والعلوم اإلنس��انية بتونس، قس��م الفلس��فة، جامع��ة تونس. مهتم بالفلس��فة السياس��ية-األخالقية 

والمشروعية السياسية، وأشكال الديمقراطية، والعدالة االجتماعية، والدراسات الثقافية والحضارية.
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- غيضان السيد علي:
باحث مصري، أستاذ الفلسفة بكلّية اآلداب، جامعة بني سويف، له مجموعة من المقاالت واألبحاث في عدة مجالت عربية. 

ومن مؤلفاته األساسية: الفلسفة الطبيعية واإللهية - النفس والعقل: عند ابن باجة وابن رشد )2009(.

- جوناس بفيستر:
أستاذ بثانوية نوفيلد في مدينة بيرن السويسرية، وأستاذ مساعد بجامعة بيرن.
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