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ثمثالت ثالميذ التعليم الثانوي ثجاه مادة الفلسفة 

 )*( الل الععيويي.                                               د

ة الػشبُة بػذ صواُ الخهبة  غشقد مػظم اإلاىظىمات التربٍى

ة في الىفل الثاوي مً الهشن اإلااض ي، ئسظاء الػذًذ مً الحذابير  الاظحػماٍس

الح التربىي في ظُام دغم  البُذاؾىحُة في ئواس ثكػُل مهحمُات ؤلـا

ات الحػفُم الثاهىي  غ مادد الكفعكة في معحٍى وبؿن الىظش غً . ثذَس

ؼ أحشأد هزا الهشاس، هل هى هاثج غً سؾبة  الظشقُة التي ظاهمد في جعَش

فُة التي مً  راثُة أم ئمالءات خاسحُة، وبػُذا غً ًل الهشاءات الحأٍو

ئا، ٌػىي  اإلامًٌ أن ثىايب ئحشاء مً هزا الهبُل، قاهىا وػحبره نشاسا حٍش

الاغحباس إلاجاُ قٌشي ًكحذ أمام محفهُه غىالم ألاظئفة الخشحة واإلاعحكضد 

والالمحىاهُة، خىُ وحىد ؤلاوعان ويُىىهحه في قماءات محجذدد مكحىخة 

. غلى ًل الاخحماالت

ً أحُاُ الؿذ مً خالُ  جؽٍل هزه الخىىد سؾبة خهُهُة في ثٍٍى

ًاةض ألاظاظُة التي  ثشبُتهم غلى الهُم ؤلاوعاهُة اإلاثلى التي ثمثل ئخذي الش

ا . ًيبني غفيها الخىاب الكفعكي ًاهد الكفعكة بىـكها مجاال قٌٍش وئرا 

ًحىفب الخؽبؼ بهُم الخىاس والاخحالف، واخترام آلاخش في ًل ما ًإمً به مً 

مػحهذات وأقٍاس ومُىُ وومىخات، ثىاحهىا الُىم الػذًذ مً ألاظئفة 

عُة مادد الكفعكة لحالمُز الحػفُم الثاهىي،  اإلاىشوخة غلى معحىي ثذَس

ة مبهمة،  خفىـا وأن ألامش ًحػفو بكئة اححماغُة ثىحذ في مشخفة ثشبٍى

ا ؾير واضخة اإلاػالم، ثحأسجح بين الخىين لفىكىلة والحىفؼ هدى  وهي غمٍش

.  الؽباب

ئهىا هأمل الىنىف غلى بػن الجىاهب التي مً اإلامًٌ أن ثض يء 

و أمامىا يمذسظين، والتي سبما ال وػيرها الاهحمام الٍافي غً نفذ أو  الىٍش

يما هىمذ ئلى قهم . غً ؾير نفذ، في خين ثٍىن رات ونؼ يبير غلى الحالمُز
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بؼ غلى ومىخاتهم ومىالبهم،  وبُػة اوؽؿاالتهم، ومً رم مداولة ولؼ ألـا

وأًما ما ًيحظشوهه مً مذسط مادد الكفعكة بالثاهىي، ومً الكفعكة راتها 

.  بىـكها ئمٍاهُة بين ئمٍاهُات محػذدد لفحكٌير والعفىى

سياق ثلريس الفلسفة في التعليم الثانوي 

غ مادد الكفعكة بالثاهىي لمً الحدىالت التي   ثذخل ثجشبة ثذَس

عها مً حهة، والحدىالت التي ٌػِؽها الخهل  جػشقها ولػُة الكفعكة وثذَس

غ الكفعكة ًأجي في ظُام ما خففد ئلُه . الحػفُيي مً حهة أخشي  ئن ثذَس

حهىد الػامفين في الخهل الكفعكي في بػذه التربىي، واإلاحمثل في ئنشاسهم 

ات، منها اإلاعحىي اإلاحػفو بمحػفم  بكؽل الىلػُة الخالُة غلى غذد معحٍى

الكفعكة الزي ما قتئ ًجتر الخذًث اإلاػحاد خىُ الكفعكة الهاةل بفػىبتها 

وجػهُذها، ومعحىي مػفم الكفعكة اإلاهمىم بمأصم الحبفُـ، قمال غً 

ظُادد ثفىس ثهني لم >>معحىي الػمفُة الحػفمُة الهاةمة مً حهتها غلى 

ٌػمل ئال غلى ئقشاؽ الكفعكة مً راتها، باخماع الجمُؼ لعُادد الخىىات 

زهب بالبػن ئلى خذ جػمُم الكؽل غلى معحىي . (1)<<وألاهذاف هزا ٍو

الحػفُم بشمحه، خُث الاقحهاس ئلى بشامج وؾاًات واضخة وظُادد اسثجالُة 

.  ثدحٌم لخعابات ئًذًىلىحُة لُهة

عُة الكفعكة في أقو  وئرا ما هدً خاولىا آلان وشح ظإاُ ثذَس

ذًً  شها وسبي مىالبها بمعحجذات الخهل التربىي، قاهىا ظىجذ اإلاٍإ ثىٍى

ة الذالة غلى رلَ،  لهزا اإلاععى ًداولىن ثهذًم الىحاةج ؤلاًجابُة والتربٍى

.  لٌنها هحاةج ثبهى في خاحة ئلى أبداذ مُذاهُة غفمُة مدذدد ودنُهة

ئن الفػىبة التي ٌؽػش بها محػفم الكفعكة اإلابحذب و مذسظها، 

جؽٍل في الىند هكعه أخذ أهم الشهاهات التي ًمًٌ أن ثىاحهها أًة 

ئظتراثُجُة بُذاؾىحُة، ويزلَ ظببا أظاظُا مً أظباب اخحالُ الذسط 

ة يما ثدُل هزه الهمُة ئلى . الكفعكي، ومفذسا لفحىثش في الػالنة التربٍى
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الحدىالت التي ٌػشقها البدث الكفعكي في حاهبه الذًذايحٍُي، بما ًهحمُه 

مً ئخماع اليؽاه الحػفُيي إلاحػفم الكفعكة لفػهفىة والحخىُي وئغادد 

الىظش في نُمة ظً الحكفعل، ومً خاللها ثكمُل ظً الٌباس، وأخيرا ألن 

الهُم اإلاشثبىة بالحػفم الكفعكي ثحدذد في نهاًة الحدفُل اهىالنا مً 

محؿيرات خىاب الكفعكة في التربُة، خفىـا وأن هزا الخىاب ٌػشف 

ل ؼامفين .    بذوسه ئغادد هظش وثأٍو

غ  ثىىفو هزه اإلاهالة مً معفمة أظاظُة، وهي أن ثجشبة ثذَس

في . الكفعكة في الحػفُم الثاهىي ثىحذ في ههىة ثهاوؼ حمفة مً اإلاحؿيرات

اإلاشثبة ألاولى هجذ اإلاشاههة التي جػحبر خاـُة أظاظُة لحالمُز هزه اإلاشخفة، 

ًاقُا وفي اإلاشثبة الثاهُة الحأرير الزي ثماسظه ثمثالت . والتي ثحىفب وغُا 

الحالمُز غً الكفعكة، مما ًىػٌغ ئًجابا أو ظفبا في الحكاغل مػها، ومؼ 

. اإلاذسط الزي ًمثفها

:يالتمثالت منطلقا لللراسة .1

ئلى ما ًٍىن مارال، خالش في الزهً، ما >> ٌؽير مكهىم الحمثل 

، وفي حاهب آخش، (2)<<.ًحمثفه اإلاشء، ما ٌؽٍل اإلادحىي الػُني لكػل قٌشي 

الحمثل الزاجي لش يء ما بمفٌة الحكٌير بمادد غُيُة، ورلَ مً خالُ >>ًشثبي 

( 3)<<.وثمثل شخفا أو ؼِئا أي ثخُفه (...)هظمها في مهىالت 

ًامىة، أو همىرج ثكعيري >>جػحبر الحمثالت بمثابة  بيُة رهىُة 

مٌىه أن ٌعحػمل في  بعُي، مىىهي ومىظم وري أـىُ محػذدد، ٍو

ولػُة مػُىة لىشح أو خل مؽٍل مػين بفُؿة أخشي في خُاثىا الػامة 

َ غذد مً الحمثالت التي همفَ . وأمام ولػُة ثيحظش حىابا وػمذ ئلى ثدٍش

( 4)<<.إلاداولة ؤلاحابة غً هزه الىلػُة

محاص مكهىم  دوس )بالهذسد غلى ؤلاخالة ئلى بػذ قشداوي " الحمثل"ٍو

ات (اإلاضاج في ظيروسد ئهحاج الحمثالت ؛ وئلى بػذ اححماعي ًحػفو بمدحٍى
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واإلاهفىد هى مىانل ثالمُز الحػفُم الثاهىي خىُ  (5).وخهل هزا الحمثل

مادد الكفعكة والهماًا اإلاشثبىة بها، وهي ئما مىانل ئًجابُة ثِعش 

والعفبُة هكعها، منها ما هى . اهخشاوهم في اإلاادد، أو ظفبُة جػُو جػفمهم

محجزس قيهم ًفػب خلخفحه وئخذاذ الهىُػة مػه، ومنها ما هى نابل 

. لفمعاءلة والىهذ

ً أظاظين" الحمثالت"ئن ثىاُو مكهىم  : ًخمؼ الغحباٍس

ة التي ثمثل العً  دة الػمٍش الؿاًة منها  (18-15) أوال، ًىن ؼٍش

ثىظُؼ داةشد الكٌش الىهذي الػهالوي، وئخُاء سوح اإلاعاءلة البىاءد التي 

، وبالحالي اإلاعاهمة في بىاء (د)ثخلخل اإلاػاسف الجاهضد لذي الحفمُز

. الصخفُة اإلاحكاغفة والكاغفة التي ثخبنى الهُم ؤلاوعاهُة العامُة

راهُا، ئن هزه الكئة التي لم ثحدذد بػذ قيها مالمذ اإلاشاههة بؽٍل 

واضح، قهي  ثحمىنؼ في قترد اهحهالُة بين مشخفتي الىكىلة والؽباب؛ مشخفة 

الىكىلة بٍل ما ثدمفه مً ئمٍاهُة ثهبل ما ًهذم ئليها مً اإلاشيب الثهافي 

لفمجحمؼ الزي ثيحيي ئلُه دوهما أي ثكدق له، باغحباسه اإلاشحػُة والعىذ 

ومشخفة الؽباب وما ثحميز به مً ثدىالت . الهىي الزي ال ًمًٌ الؽَ قُه

ل ما ًىايب رلَ  غمُهة غلى اإلاعحىي الكعُىلىجي والىكس ي والاححماعي، ًو

ة، ًمثل الشقن والحمشد والثىسد ئخذي ظماتها .  مً ثمظهشات ظفىيُة وقٌٍش

ُذ مػشفي مشيب في مجاالت " الحمثالت" ًدمش مكهىم  يـش

. محػذدد، وبمػان ثخحفل باخحالف اإلاشحػُات الػفمُة التي ًيحظم قيها

ا ثحأظغ غفُه اإلاىانل الكشدًة واإلاؽترية داخل  ؽٍل مكهىما مشيٍض َو

ئلى " غفم الىكغ الاححماعي"وهٌزا ًدُل هزا اإلاكهىم في مشحػُة . اإلاجحمؼ

اإلاػاسف اإلاهُأد واإلاجضأد، والتي جعاهم في بىاء الخهُهة اإلاؽترية باليعبة >>

في ئواس ثكاغل حذلي بين ًل مٍىهات هزه الىخذد  (6)<<.لىخذد اححماغُة

وبيُاتها، ألامش الزي ًجػل مىه وظُىا وانػُا بين ؤلابذاغات الزهىُة 
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الكشدًة اإلاذقىغة بمُىُ وسؾبات ثداُو ئربات خمىسها ويُىىهتها الزاثُة 

باألظاط مً حهة، ومً حهة أخشي، وظُىا بين الحكاغالت والاهخشاوات 

. داخل وعُج الػالنات الاححماغُة

ئن ًىن مكهىم الحمثالت ؼذًذ الففة بالزات، يزات قشدًة أو 

باغحباسها غمىا في حماغة ما، ًجػفه مشثبىا باألظاط بٍل ما له ـفة 

هزه ألاخيرد التي ثظل حىاهب يثيرد مً ثشيُبتها . بالػالنات ؤلاوعاهُة

ة ئلى الحمثالت التي  معحػفُة غلى الكهم والحكعير دون الػىدد ؤلاحباٍس

( 7).ثيسجها في مخحفل الىلػُات التي ثإوشها

... بالٍاةً البؽشي الكاغل، اإلابذع" الحمثالت"هٌزا ًخحق مكهىم 

ًاثه وثفشقاثه مجشد ثفَ الاظحجابات الؽشوُة لفمإرشات  الزي ثحجاوص ظفى

الخاسحُة التي ثدُي به، لحػبر غً أخذاذ ووناتؼ ٌؽٍل وشقا قػفُا 

ا في خفهها  .وخٍُى

ًاهد الحمثالت الاححماغُة في الخهىُ اإلاػشقُة  العٍُىلىحُا، )وئرا 

التي أهحجحه أو اخحىثه لكهم  (...العىظُىلىحُا، غفم الىكغ الاححماعي

الػذًذ مً حىاهب الصخفُة ؤلاوعاهُة التي ثذسظها ثحميز بالحػذد، قاهه 

بالشؾم مً هزا الحػذد والحكشع الػفيي، قهي ثظهش هىغا مً الحذاخل في 

ة التي ثإظغ اإلاكهىم، لحترحم في النهاًة  ة وألاوش الكٌٍش اإلاشحػُات الىظٍش

ؾير أن ثدذًذ هزا . هزه الحمثالت بىخذد ؤلاوعان اإلاحٍامفة الجىاهب

دة مً اإلاجحمؼ،  اإلاكهىم ًفبذ أيثر ئحشاةُة مً خالُ مهاسبخىا له غىذ ؼٍش

ة ثىكشد بخفاةق محػذدد . وقئة غمٍش

-في ظُام مػالجة أهمُة ودوس الحمثالت في الػمفُة الحػفُمُة

الحػفمُة، في مجاُ الخهىُ اإلاػشقُة التي أؼشها ئليها ظابها، ًمًٌ الحمُيز 

بين مىنكين محباًىين ظىاء في اإلاىىفهات أو في الخالـات، ألامش الزي 

ين، هما (: 8)ًجػفىا أمام معحٍى
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ًهذم الحمثالت في ؼٍل ئًجابي، باغحباسها خاقضا غلى : ااستوو  ألاوي

وبالحالي قان الهاةفين بهزا . (د)ايخعاب اإلاػاسف الجذًذد مً وشف اإلاحمذسط

ياهاء قاسؽ ًمأل داخل اإلاذسظة،  (د)الذوس ؤلاًجابي ال ًىظشون ئلى الحفمُز

ُذ مػشفي مهم، ٌعاهم في ايخعاب ومػالجة  وئهما بٍىهه ًحىقش غلى ـس

والهبىُ بهزا الىلؼ ًكشك أن الحمثالت جؽٍل مىىفها . اإلاػفىمات الجذًذد

، لالهحهاُ ئلى مشخفة ًحم الحىـل قيها ئلى ما (د)لكهم ؤلاواس اإلاشحعي لفمحػفم

أي الاهحهاُ ". جؿير اإلاكاهُم"اـىلح غفُه أصخاب هزا الحفىس ب

هة أيثر دنة وقو . باالظحػماالت مً الخغ اإلاؽترى ئلى مكاهُم مبيُة بىٍش

هزا الحفىس ًىظش ئلى اإلاإظعة الحػفُمُة، باغحباسها ئواسا ًحم داخفه ثىظُم 

، مما ًجػل منها ئظتراثُجُة (د)وئغادد بىاء الحمثالت يمػاسف نبفُة لفحفمُز

ة اليخعاب مػاسف حذًذد، مً خالُ غمفُة ئغادد بىاء الىانؼ  ثدكيًز

. أخذ الكاغفين الشةِعُين قيها (د)لمً نىالب حذًذد ٌؽٍل اإلاحمذسط

غلى خالف مىىفهات اإلاىنل العابو، ًشي أصخاب هزا : ااستوو الثاني

الحفىس، أن الحمثالت يمػاسف نبفُة، نذ ثذقؼ أخُاها الحالمُز ئلى ثبني 

ولؼ يهزا ًجػل مً هزه . ئظتراثُجُة اإلاهاومة لذ مادد الكفعكة

الحمثالت أخذ الػىاةو ؤلابعخُمىلىحُة التي جػشنل غمفُة الكفل بين 

ؤلاواس اإلاجحمعي الػام ومىهجُة الحػشف غلى اإلاػاسف الػفمُة داخل 

اظخُػابها مً أحل  (د)اإلاإظعة الحػفُمُة، وهزا ما ٌعحذعي مً اإلاذسط

هة مىهجُة . جػذًفها وثدىُم الخاوئ منها بىٍش

وظىاء جػفو ألامش باإلاعحىي ألاُو أو الثاوي، قان الىظش ئلى الحمثالت 

ة ئخذي  يمشحػُة نابفة إلغادد الحىظُم والبىاء، ًجػل مً الػمفُة التربٍى

فُة لفمػاسف، ولِعد قهي غمفُة ثهىم غلى  الىظاةل والهىىات الحدٍى

ئر غبر ئغادد الاغحباس لفحمثالت الهبفُة . (9)الحفهين وههل لفمػاسف الجاهضد 

ة لفحكٌير الزاجي، يما هى  وألاولُة لفحفمُز، قاهىا وػىي هزا ألاخير، قـش

ًاهد . أًما اغتراف بىحىده الكػاُ وئمٍاهُة الحػبير غً راثه ومدُىه ئرا 
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غ، قانها ثفبذ أيثر أهمُة  الحمثالت ثفػب دوسا مهما في ظيروسد الحذَس

غىذما ًحػفو ألامش بمجاُ ًحأظغ غلى الىهذ وخلخفة الثىابد ؾير اإلابرهً 

غفيها غهفُا، مما ًجػل مً دسط الكفعكة، أخذ الخهىُ اإلاػشقُة الخفبة 

التي جعاغذ قيها الحمثالت غلى الػمل والحذسج مؼ ثفمُز مً معحىي ًحميز 

بالؿمىك والحماسب ؾير اإلامىهج، والزي ثدٌمه مشحػُة محذاخفة ألابػاد 

، ئلى معحىي ًحميز باالخحالف اإلاإظغ ...بين الانحفادي، الاححماعي، الذًني

شات اإلاىىهُة التي ثهذمها ًل  غلى اإلاىىو الػهلي يما جػبر غلى رلَ الحبًر

. اإلاىانل والحفىسات الكفعكُة في ـىس مخحفكة لفحػبير غً آسائها

:  اللرس الفلسفي ألاثمثالت التلميذ.ي2

 مً خالُ ما ظبو، ًحضح أن الحمثالت جؽٍل أولى اإلاشحػُات 

هزا ألاخير الزي ًخمؼ في . الففبة التي ًدحٌم ئليها ًل قشد داخل اإلاجحمؼ

مشاخل الخهة ئلى جؿُير ئظتراثُجُة ألاقشاد في وشم ثكاغفهم واظخُػابهم 

ألامش الزي ظُجػل . لفػذًذ مً الىناتؼ التي ٌعخىذ غفيها في ثأظِغ بيُاثه

حضءا مً أقشاده خالػين لهىاهين خاـة مشثبىة بالىبُػة الهٍُفُة 

وجؽٍل . لفمإظعات الكشغُة التي ًيحمىن ئليها داخل ؤلاواس الػام لفمجحمؼ

. اإلاإظعة الحػفُمُة أخذ أوحهها

ة، خمؼ و ال ًضاُ   ئن خمىس الذسط الكفعكي في اإلاإظعة التربٍى

ًخمؼ لفػذًذ مً الحمثالت التي ثترحم في مػظم ألاخٍام اإلاىحهة ئليها مً 

وشف أقشاد اإلاجحمؼ، أخٍام رات شخىة ظفبُة، وجؽٍل الحمثالت مىىفها 

لفذسط الكفعكي في مادد الكفعكة ًىلػُة ثكحذ غلى ثفىسات وأقٍاس 

. الحفمُز

ًان الذسط الكفعكي أخذ اإلاجاالت التي جػشلد لالهحهاد   ئرا 

واإلاهاومة داخل اإلاجحمؼ غبر الحمثالت اإلاٍىهة خىله، قاهه وفي الىند هكعه، 
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ٌؽٍل أخذ اإلاجاالت التي جؽحؿل غلى الحمثالت لبىاء وثىظُم الىانؼ غً 

و ثىظُم اإلاػاسف اإلاٍىهة خىُ اإلاجحمؼ وداخفه .  وٍش

 ئن اظحدماس الحمثالت داخل الذسط الكفعكي ئغالن غً غذم 

ئنفاء اإلاجحمؼ داخل اإلاإظعة الحػفُمُة، بل غلى الػٌغ مً رلَ، ٌؽٍل 

هزا الخمىس اغتراقا خهُهُا به، وقو ئواس ثىظُيي غفيي ًىىفو مً الىهذ 

إلغادد ثىظُم مػاسقه داخل نالب ثشبىي مىحه، مما ًجػل الػالنة بين 

اإلاذسظة واإلاجحمؼ، داخل دسط الكفعكة، في ظُام ثكاغل مكحىح غلى 

وغالنة مً هزا الىىع ثىنظ لذي . مػادلة الذمج أوال، رم الىهذ راهُا

الحفمُز خغ الىعي بمدُىه يمادد خام والزي ٌؽٍل حضءا مً ثشيُبحه 

عاةل راثه، . الىكعُة والزهىُة عاةفه، قهى بزلَ ًيحهذ َو وغىذما ًيحهذه َو

ػُذ بزلَ بىاءها وقو مىهج الاخحُاس الىاعي داخل ؼبٌة مً الػالنات  .َو

 :ثمثالت التلميذ حوو مادة الفلسفة قعل التعزف عليهاي.1.3

غادد ما ٌػبر اإلاذسظىن غً اسثكاع وعبة الحمثالت العفبُة لذي 

حكو مؼ هزه الىخُجة الذساظة التي نامد بها  ثالمُز الحػفُم الثاهىي، ٍو

ألاظحارد قحُدة الهٍاس، والتي أيذت مً خالُ بدث مُذاوي خىُ ثمثالت 

الحفمُز لفكفعكة في أنعام البٍالىسٍا غلى أهه سؾم ما لفكفعكة مً وظُكة 

ة واححماغُة وأخالنُة وما لها مً أهمُة ودوس ثفػبه في خُاد الكشد  ثشبٍى

ئن هزه الىحاةج اإلاعحخففة ثمػىا أمام نشاءد ثدفُفُة  (10).واإلاجحمؼ

الاهحهاُ مً - لفمفادس التي جؿزي خمىالت ثمثالت الحالمُز في ظً مػين

ة مخالكة إلاا - الىكىلة ئلى اإلاشاههة  خىُ مادد مػشقُة ثهشأ وانػهم مً صاٍو

نشاءد ٌؽٍل قيها الىهذ والكدق الذنُو والهفو الذاةم غبر الخعاُؤ . ألكىه

ًاةض ألاظاظُة لفحكٌير الكفعكي .  غً أهم الش

ًاهد ثفمُز الثاهىي هى ثفمُز مبحذب في الكفعكة، ًأجي مثهال   ئرا 

ىه  بػىاةو رهاقُة معحمذد أظاظا مً وظىه الاححماعي الزي ٌػىم ثٍٍى
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دات الُىم، خفىـا في وظاةل  وجػفمه، وهزا سؾم اهخؽاس بػن الحفٍش

ؤلاغالم، ثهذم الكفعكة يمادد مػشقُة لها قاةذتها وأهمُتها باليعبة لفكشد 

واإلاجحمؼ، ئال أن الىانؼ الاححماعي وغلى خالف رلَ ال ًضاُ ًمػها في 

مىلؼ اخحهاسي، ًجذ ثكعيره في الػذًذ مً ألاخٍام الىمىُة الجاهضد 

. اإلاػبر غنها في ًل ما هى محذاُو خىلها

       ئن الحفىسات الاهحهاـُة التي ما ثضاُ تهُمً غلى الىعي الؽػبي 

شات مخحفكة مصخىهة بمىانل مػادًة لفكفعكة، جػحبرها  الػام، ثجذ ثبًر

ئلخادا أو جخىدا أو حىىها، أو مػشقة مجشدد بػُذد غً الىانؼ، ال ثهذم 

و ٌػضص هزه الحفىسات مىظىس، وػحه مفىكى . خفىال إلاؽاًل مىشوخة

مدعً، باإلاىظىس الحهىىبيرونشاوي، الزي ًيحهذ الكفعكة بٍىنها مجشدد 

الئحشاةُة، وغذًمة الجذوي في أي ئظهام مباؼش في ثيؽُي الحىمُة 

ة  الانحفادًة والاظحجابة لخاحُات العىم وإلاحىفبات الحىمُة البؽٍش

(  11).والاححماغُة

 ئن مادد الكفعكة داخل الحمثل الاححماعي الُىمي ثهذم يىمي مً 

، مما ًذقؼ بالحالمُز ئلى الىكىس ...الحكٌير الخُالي، الخالم، اإلاجشد والحاقه

ً مىانل ظفبُة، و هى ما ًكحذ الىهاػ خىُ الذوس الٌبير الزي ًفػبه  وثٍٍى

اإلاجحمؼ في وسج الحفىسات الػامة التي جؽٍل في أؾفبها اإلاشحػُة ألاظاط 

جػفها . لألقشاد في مىانكهم التي ٌػحهذونها وما ٌػضص هزه الحمثالت العفبُة ٍو

مهبىلة، بل ومشوحة بعهىلة داخل أوظاه الحالمُز، هى غذم نذستهم في 

غلى ههذ ثفَ الحمثالت، ألامش الزي  (اإلاشاههة)هزا اإلاعحىي الػمشي والػهلي 

ًفبذ مػه الشهان غلى هذم الػىاةو اإلاػشقُة التي جؽٍفها الحمثالت 

العفبُة ظالكة الزيش ؾير مجذ في هزه اإلاشخفة مً همى الصخق، قالحفمُز 

ة واإلاىهجُة ال صالد مدذودد، غلى اغحباس أن  ال صاُ مشاهها وقاغفُحه الكٌٍش

اإلاشخفة ثمحاص باالهذقاغُة والخماط، بُذ أن الخٌم ؤلاًجابي ًهحض ي الشصاهة 

. والترييز
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 مما ظبو، ًٌمً الحدذي الخهُهي، في هزه اإلاشخفة التي جػٌغ 

العً واإلاعحىي الذساس ي لفمحمذسظين، في خلخفة ثفَ الحمثالت العفبُة 

ودقؼ الحفمُز ئلى الحكٌير الجذي قيها، وهى ما ًلخق الذوس الحدعِس ي 

هزه اإلاادد التي اغحبرتها البرامج الجذًذد في هزا . والاظحئىاس ي إلاادد الكفعكة

اإلاعحىي لخظة لفهاء ألاُو مؼ الكفعكة، تهذف ئؾىاء ثجشبة الحفمُز 

(  12).اإلاذسظُة والثهاقُة 

 :ثمثالت التلميذ حوو مادة الفلسفة بعل التعزف عليهاي.2.3

 ئن ثمثالت الحالمُز بػذ جػشقهم واظحئىاظهم ألاولي ببػن 

ممامين اإلاػشقة الكفعكُة، جػشف ال مدالة جؿيرا بؽٍل يبير غىذ وعبة 

مهمة منهم، جؿير مً ؼأهه أن ًمػىا أمام ـىسد الكفعكة يما نذمها الكٌش 

العهشاوي، والتي ال ثبذو مً خالله يمادد ثفهً مػاسف حذًذد لفمحػفم، 

هة راثُة ثخشج  ة لفحػبير غً أقٍاسه بىٍش بهذس ما تهذف ئلى ئغىاةه الكـش

غً ظُىشد  لمير الىدً اإلاجحمعي، و بالحالي ثجػفه في مىاحهة راثه 

ً غلى خذ ظىاء .  وآلاخٍش

 وقو هزا الحفىس، ًحىـل الحفمُز ئلى اإلاػشقة الػفمُة الذنُهة 

واإلاػترف بها، غبر ثجاوص ًل الػىاةو التي مً ؼأنها أن جػشنل اإلاعاس الػفيي، 

مً ًىن الحكٌير الػفيي ال ًمٌىه أن ًحأظغ ئال " باؼالس"و هزا ما ًإيذه 

لِغ >>والحذمير اإلاهفىد به . مً خالُ ثذميره إلاٍىهات الحكٌير الالغهلي

ايخعاب رهاقة حذًذد، و لٌىه جؿُير الثهاقة و نفب الخىاحض التي أنامتها 

(   13)<<.الخُاد الُىمُة 

ًبرص هزا الحدىُ الخاـل في ثمثالت الحالمُز بػذ جػشقهم غلى  

ة في تهزًب  مادد الكفعكة ألاهمُة الهفىي التي ثفػبها اإلاإظعة التربٍى

الػذًذ مً الحفىسات التي ثأجي مً اإلاجحمؼ، دون أن ثخمؼ ألي قدق 

معبو، في الىند الزي جؽٍل قُه باليعبة لفحفمُز اإلاشحػُة ألاولى 
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ًبذو واضخا ألارش ؤلاًجابي لفذسط الكفعكي في . وألاظاط في هكغ آلان

ً غىذ الحالمُز غبر ثهذًم مادد  مداولة ئبػاد الىكىس والشقن اإلاىخؽٍش

مػشقُة ثمحاص بالؿضاسد في اإلاػفىمات والػمو في الحكٌير والكاةذد الػمفُة في 

. الخُاد الىانػُة

       غلى خالف رلَ، نذ ثبين الىناتؼ اإلاذسظُة اظحمشاس الحمثالت العفبُة 

وهزه الىلػُة . غىذ بػن الحالمُز بالشؾم مً اظحئىاظهم بمادد الكفعكة

ًمًٌ ثكعيرها باإلاىانل العفبُة لفحفمُز اثجاه الثهاقة اإلاذسظُة غمىما 

ا، . والكفعكُة غلى وحه الخفىؿ رلَ أن الكفعكة ثحىفب حهذا قٌٍش

بِىما ألكد هزه الكئة الخكظ والزي ثشسخ لذيها وُفة معاسها الحػفُيي 

الحػفيي، مما ًجػفها ؾير نادسد غلى الحجاوب مؼ مىىو أدوات الحكٌير 

ة  الجذًذ التي جؽٍل حىهش الكفعكة واإلاشثٌض باألظاط غلى اإلاماسظة الكٌٍش

الىهذًة البىاءد، وغلى نذسات مدذدد في الحػبير الؽكىي والٌحابي ولِغ 

.  الخكظ والترييز غلى الزايشد

  الىانؼ، أهه بالشؾم مما ًمًٌ أن ًبزله اإلاذسط مً مجهىد في 

ظبُل دقؼ الحفمُز ئلى ثجاوص ًل الحمثالت العفبُة اثجاه الكفعكة، قال 

. ًمًٌ جؿُيرها بؽٍل نهاتي ما دامد آلُات ئغادد ئهحاحها خالشد في اإلاجحمؼ

وبالحالي قان هزا اإلاىظىس الحدىلي لصخىة الحمثالت التي ًدمفها الحالمُز 

اثجاه الكٌش الكفعكي ظِؽٍل لفحفمُز مدىة لالهحهاُ به مً ؼٍل 

ة اإلاىبثهة مً الخغ اإلاؽترى اإلاألىف ئلى ثفىسات أخشي  الحفىسات الػكٍى

. وأقٍاس مذغمة بالىهذ والخعاُؤ والدجج

رلَ أن اإلاشاههة .     ئن حجة غذم هضج اإلاشاهو لِعد داةما ـاةبة

ة وخُاد هكعُة ًمًٌ أن جؽٍل ألاسلُة الخفبة لفىهذ  يمشخفة غمٍش

وهزا ما غبر غىه . والؽَ واإلاعاءلة، وبمػنى آخش اإلاشخفة اإلاىاظبة لفحكفعل

الزي أيذ غلى أن الىكل نادس (14)الػذًذ مً الباخثين أمثاُ حان بُاجي

 ظىة، 12غلى مماسظة الحكٌير اإلاجشد أرىاء مشخفة الػمفُات الؽٍفُة بػذ
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. وهزا ٌػني أن ثفمُز الحػفُم الثاهىي نادس غلى الحكٌير اإلاىىهي اإلاجشد

ئلاقة ئلى ًىن خفة الكفعكة ثحدىُ ئلى محىكغ لفمشاهو لفحػبير غً 

غ في ظً ـؿيرد حذا أمشا >>أقٍاسه ومؽاغشه، بالحالي  لً ًٍىن ثذَس

ىة مالءمة اإلاىالُؼ الكفعكُة مؼ ظً الحالمُز (  15)<<.معحدُال ؼٍش

ة الحمثالت العفبُة ثمؼ مادد الكفعكة      هٌزا ًمًٌ الهىُ ئن اظحمشاٍس

في ولؼ ئؼٍالي مكاسم بين مىانل ئًجابُة ثجػل مادد الكفعكة مشؾىبا 

ة . قيها، ومىانل ظفبُة لها ثأريرات غٌعُة غلى جػفمه لها يما أن اظحمشاٍس

الحمثالت العفبُة لِغ دلُال غلى غذم ثمًٌ الذسط الكفعكي مً دقؼ 

الحالمُز ئلى ئغادد الىظش في آسائهم وثفىساتهم بحكٌٌُها وئغادد بىائها مً 

هة شخفُة ثجػفهم ٌؽٍفىن مىانل ئًجابُة بل ئن الشاجح أن . حذًذ بىٍش

تها دلُل غلى أن الحفمُز الصاُ ًماسط الىهذ غلى الكفعكة بمإؼش  اظحمشاٍس

الفػىبات التي ال صالد ثفادقه، والاهحظاسات التي ًحىخى بفىؾها مً مادد 

. الكفعكة

:يييصعوبات التلميذ في مادة الفلسفة ي.ي3.3ي

 جػترك اإلاحػفم ـػىبات يثيرد في دسط الكفعكة ًمثل بػمها 

ألاخٍام اإلاعبهة التي لذي الحفمُز خىُ مادد الكفعكة، قهى ًبذي سؾبة في 

مػشقة وجػفم الكفعكة لًٌ ال ًخكي ثخىقه منها في هكغ الىند، ئنها مادد 

حذًذد لًٌ ممامُنها وهذقها ووشم نىلها، بهزه الٌُكُة جػِؾ أقو اهحظاس 

 (16).الحفمُز وثىثشاثه وثىانماثه ئصاء الػالم الجذًذ الزي ظُلجه

ئن الفػىبات محػذدد ومخحفكة مً خُث وبُػتها، ولػل أبشصها 

مشثبي بكهم اإلاحػفم إلامامين الىفىؿ والىراةو التي ًهذمها الذسط 

ئن ئؼٍالُة قهم اإلامامين اإلاػشقُة التي ثدمفها الىفىؿ . الكفعكي

غ الكفعكة في مشخفة  ًاهد داةما مىشوخة غلى بُذاؾىحُا ثذَس الكفعكُة، 

الحػفُم الثاهىي في ـُؿة ثتراوح بين مىنل ًشاهً غلى أظبهُة ثمٌين 
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بذُ شخً  (الحكٌير الكفعكي اإلانهجي اإلاىظم)الحالمُز مً أدوات الحكفعل 

ومىنل ران ًشاهً غلى جػفم ألاوعام . أرهانهم بممامين قفعكُة حاهضد

.  واإلاػاسف الكفعكُة

الزي ال " هُذحش"، وأًما (17)"ًاهي"     ئن اإلاىنل ألاُو جػضصه أوشوخة 

ًشي في الحػفم مجشد ههل لفمػاسف، بل ئهه وؽاه محجزس في ؤلاوعان، 

ُل، ال اإلاػحاد الُىمي ئن الكفعكة غىذه . ًكحده غلى ألاؼُاء في بػذها ألـا

في اإلاهابل، هجذ اإلاىنل الثاوي ال ًماوؼ مً ثضوٍذ . (18)قػل الحكٌير 

الحالمُز بمػاسف ثىيي نذستهم غلى ايخعاب رهاقة قفعكُة، و ًجذ هزا 

خ  خ الكفعكة هى ثاٍس الىشح ما ٌػضصه في اإلاىنل الهُجلي الزي ًشي أن ثاٍس

خ " هُجل"ئال أن . (19)أوعام مػشقُة  نذ اغترف في دسوظه خىُ ثاٍس

هىُ في هزا الفذد  ئن ما >>الكفعكة، بأن هزه ألاخيرد جػفمىا الحكٌير، ٍو

جػفمىا الكفعكة ئًاه هى الحكٌير، ئنها جػفمىا يُل ًجب أن وعفَ في مجاُ 

مىلىغها هى ماهُات . الحكٌير، قهي ثذسط مىلىغات مً هىع خاؿ

ئن . ، وبالحالي مىلىع الكفعكة هى الكٌش راثه(...)ألاؼُاء ولِغ ظىاهشها

ٍىن ألحل راثه ومً ثم قان .(20)<<الػهل ًٍىن خشا غىذما يهحم بزاثه ٍو

ات واإلاػاسف اإلاحمثفة أظاظا في ثفهين  ثشييز الذسط الكفعكي غلى اإلادحٍى

ثالمُز مخحفل اإلاىانل التي ًىنها الكالظكة خىُ ئؼٍاالت بػُنها، دون 

قهمها واظحػابها، ؼٍل أهم الفػىبات التي ثىاحهها هزه الكئة مً 

.  الحالمُز في الحػفُم الثاهىي 

ئن خذًثىا غً الفػىبات في مادد الكفعكة ًجػفىا في نفب  

 ً الػمفُة الحػفُمُة الحػفمُة التي ًظهش مً خاللها اإلاذسط يأخذ العاهٍش

غلى ثذلُل الػهبات أمام اإلاحمذسظين، وما ًحىفبه مً مجهىدات في ثىظُكه 

- الخاظىب، الذغامات العمػُة)ألدوات دًذايحٌُُة محػذدد ومحىىغة 

اسات، الػشوك ة، الٍض ، التي نذ جعاهم في ئؾىاء جػبيرهم الؽكىي (...البفٍش

والٌحابي وجعهل غمفُات الحىاـل الكػاُ وؤلاًجابي بين الحالمُز 
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يما أن اظحػماُ ؤلاهترهِد بامٍاهه ظذ الىهق الخاـل في نفة . واإلاذسظين

. اإلاشاحؼ التي ؼٍفد وعبة مشثكػة مً الفػىبات التي ٌؽحٍي منها الحالمُز

 ـاثمـة  

ة ؤلاواس اإلاشحعي الزي ٌػحمذ غفُه أي بفذ في  جػحبر الكفعكة التربٍى

ثىحُه وثىظُم وعهه التربىي، قػلى أظاظها ًحم الحخىُي لفحػفُم 

ة لهزا قان اإلاجحمؼ ًدحاج ئلى . والحػفم، واخحُاس اإلاهاسبات والىشاةو التربٍى

ثشبُة وقفعكة ثٍىن أيثر ثالؤما مؼ ومىخاثه، وال ًمًٌ ثدهُو هزا ئال 

بكمل قفعكة لامىة لترحمة هزه الؿاًة ئلى وانؼ، ألهه بذون قفعكة 

ة مىحهة ظِحم العهىه في الػؽىاةُة والاغحباوُة ؼ . ثشبٍى وجػحبر مؽاَس

ة، قػلى  الح التربىي في البفذان الػشبُة خامفة لهزه الكفعكة التربٍى ؤلـا

الخات، وفي لىئها ثم ثبني الٌثير مً  أظاظها ثم ئهجاص الٌثير مً ؤلـا

ات  غ الكفعكة في حمُؼ معحٍى اإلاعحجذات التي هجذ مً بُنها جػمُم ثذَس

.  الحػفُم الثاهىي 

ة التي غلى  الح التي ثدذد الكفعكة التربٍى ؼ ؤلـا ًاهد مؽاَس وئرا 

أظاظها ثمد مشاحػة مىاهج وبشامج مادد الكفعكة، وثإيذ غلى أهه ًيبغي 

أن ًىىفو ئـالح هظام جػفُم الكفعكة مً حػل اإلاحػفم بىحه غام في نفب 

ة، ورلَ غبر ثىقير الؽشوه  الاهحمام والحكٌير والكػل خالُ الػمفُة التربٍى

ىىس مهاساثه، قاهه ًإيذ  ٍىن نذساثه ٍو وقحذ العبل أمامه لُفهل مفٍاثه ٍو

في الىند هكعه غلى أن ثدهُو هزه الؿاًة سهين بنهىك هظام التربُة 

ًامفة ثجاه ألاقشاد واإلاجحمؼ، ومً بين هزه الىظاةل أن  ً بىظاةكه  والحٍٍى

ة ايخعاب الهُم واإلاػاسف واإلاهاسات التي ثإهفهم  ًمىذ الحالمُز قـش

ة مىاـفة الحػفم ًفما اظحىفى هإالء  لالهذماج في الخُاد الػمفُة، وقـش

.  الحالمُز الؽشوه والٌكاًات اإلاىفىبة
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غ الكفعكة مً بين الهماًا اإلاهمة في اإلاىظىمات  ئن معألة ثذَس

ة الشاهىة في البفذان الػشبُة، يما أن اظحٌماُ خمىس الكفعكة في  التربٍى

ات الحػفُم الثاهىي، وفي حمُؼ ألانىاب والؽػب، ٌؽهذ  حمُؼ معحٍى

الُىم غلى سؾبة هزه اإلاىظىمات في مىذ مادد الكفعكة اإلاٍاهة الالةهة بها في 

. قماء اإلاإظعات الحػفُمُة

يبغي يزلَ أن ًىظش ئلى جػفم الكفعكة في الثاهىي لمً وعو  ٍو

محٍامل وداخل مؽشوع مجحمعي ؼامل، ٌعاهم قُه ًل الؿُىسًٍ غلى 

الكٌش الكفعكي الخش، يما أن اإلاىهج العفُم الزي ًمٌىه أن ًدذ مً 

الفذام والشقن لفكفعكة ًدحم الاهىالم مً ثمثالت وثفىسات الحالمُز 

ثجاه مادد الكفعكة لتزيُة ما هى ئًجابي قيها والػمل غلى جؿُير وتهزًب ما 

. ًخىانن مؼ آلُات الحكٌير الكفعكي

وال ؼَ أن ًل ئـالح ًبذأ محػثرا ظشغان ما ًىضج مؼ جػانب 

غ الكفعكة بالثاهىي  الضمً وثشايم الحجاسب، وغلى اإلاهحمين بؽأن ثذَس

الىعي بهزه الثؿشات، لًٌ غىك أن هضخم منها وهىحه الفىم لجهات 

مػُىة، وهفل الىلؼ باإلاحأصم، قان ألامش ًهحض ي ثظاقش حهىد حمُؼ 

ل، ولً  ألاوشاف اإلاػىُة لحذلُل الفػىبات والحدلي بالفبر والىكغ الىٍى

واإلاا أن ال أخذ ًىٌش بأن هىاى ثدىالت . ًدفل رلَ ئال باإلسادد الفادنة

ئة، منها ما أهجض ومنها ما هى في وىس ؤلاهجاص لفالح مادد الكفعكة  حٍش

ا . بالحػفُم الثاهىي  جععى هزه الحدىالت ئلى ثدهُو مؽاسية الكفعكة ثشبٍى

ً ؤلاوعان اإلاىاوً اإلاحكاغل مؼ الهماًا  ومػشقُا في سهان الحدذي هدى ثٍٍى

الاححماغُة والانحفادًة لبفذه، ومخؽبػا بهُم اإلاىاوىة والذًمهشاوُة 

.  وخهىم ؤلاوعان

- ، حامػة مدمذ الخامغ، الشباه"الكفعكة والكٌش الىهذي" غمى مخحبر )*(

أيذاُ، اإلاؿشب 
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