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وجعليمية اإلاقاربة بالكفاءات  اإلاقال الفلسفي

 (1)شريف الدين بن دوبه.أ

: في البدء

جؼشح ػبُلت الخفلعف اكتراطاث كذًذة أمام جلىين اللملُت 

ت والاظخلاللُت التي ًصبى إليها  الخللُمُت في الفلعفت، كلى كاكذة الحٍش

اللمل الفلعفي، ولزا كمل كلماء التربُت كلى جىُُف حللُمُت الفلعفت 

وفلا لؼبُلت الحلل اإلالشفي، والتي في ألاصل معألت بذيهُت خُث أن مشاكاة 

اللابلُاث الفشدًت لذي اإلاخللم مم ػبُلت اللظاًا اإلالذمت في الحلل 

.. الخللُمي، أمش واحب

خ الفلعفت ًىؽف كً  واظخلشاء الخللُمُت الفلعفُت كبر جاٍس

خ بذءا بخللُمُت  وحىد مىاهج فلعفُت كذًذة،  سّسخها الفالظفت كبر الخاٍس

مت سبِعت هي امخالن الجمُم 
ّ
الحىاس العلشاػي، الزي وان ًلىم كلى معل

للحلُلت، والخفلعف هى آلُت معاكذة الظخخشاج الحلُلت مً دفابً 

ً مً آلالُت الفلعفُت، وبما أن 
ُّ
الللىٌ، ووان الخؼاب الؽفهي ملُاس الخمى

ػبُلت هزا الخؼاب كابمت كلى كذسة هفعُت مدذودة، ووعبُت هي الزاهشة، 

وحذ البدث الفلعفي هفعه أمام إلضام الىخابت، فهي اللُذ الزي ًدفف 

وبلذ جأظِغ ألاوادًمُت و اللىكُىن بذأ الخلامل .. اإلاىخىج الفىشي لألحُاٌ

مم الفلعفت بؽيل مؤّظعاحي، خُث كمل الفالظفت كلى وؽش الثلافت 

الفلعفُت، بخبعُؼها، وجلذًمها للمخللمين، وواهذ بزلً الخللُمُت في 

. الفلعفت

ألاوادًمُت ألافالػىهُت مً أكذم هزه اإلاذاسط واإلاؤّظعاث التي 

اهخّمذ بخللُمُت الفلعفت، والتي ظّمُذ بزلً وعبت إلى بعخان البؼل 

وأضحذ فُما بلذ مليا .. اوادًمىط، وواهذ في ألاصل ملبذا لشّباث الؽلش

ت  حماكُا للمذسظت أو للشابؼت الذًيُت التي واهذ جلُم اخخفاالث ظىٍى
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، ومنهاج الخللُم الزي كشطه أفالػىن في هخاب (2)لشّباث الؽلش

ذ البلذ الخللُمي إلاادة الفلعفت،  ((اللىاهين))وهخاب  ((الجمهىسٍت))
ّ
ًؤه

ً اإلاىاػً الحش، فأظلىب الحىاس اإلااًىجُلي  وأهمُت هزه اإلالشفت في جيٍى

الزي اكخمذه أب ألاوادًمُت الشوحي ظلشاغ  الىمىرج ألاٌو الزي كامذ 

كليها حللُمُت أو دًذاهخُىُت الفلعفت فُما بلذ، وجدذًذ اإلالاسف اإلاشاد 

ىلعم  جلذًمها لؼالب الفلعفت مم مشاكاة الخذسج في جلذًم هزه اإلاىاد، ٍو

اض ي  ..): اإلانهاج في ألاوادًمُت إلى  ، ٌؽمل حمُم أهىاق Gymnastiksكعمين ٍس

ت، ابخذاء مً ظً العادظت كؽشة،  ً الجعذًت واللعىٍش الخماٍس

ومىظُلى، ٌؽمل حمُم الللىم اللللُت كلى أهىاكها ابخذاء بالحعاب 

،الهىذظت والفلً ، واهتهاء بالجذٌ  في ظً الخامعت والثالزين، كلى أن 

اطُاث بملىاها الللمي  .  (3)مدىس الذساظاث اللللُت في اإلانهاج وان الٍش

وهما ًيبغي ؤلاؼاسة إلى أن حللُم هزه اإلالاسف في ألاوادًمُت وان 

فهما ًخفلان في هلؼت واخذة وهي " مجاهُا، هما وان ًفلل أظخاره ظلشاغ، 

"  فخللُم الفلعفت اسجبؽ بخللين الؼشابم، الخللين (4)" الخللُم باإلاجان

ض  ـ فلذ  الزي ٌعبم ؤلاكذام كلى الفلعفت ـ هما ًلىٌ ألاظخار الؼاهش وكٍض

ً كلى اإلاىاهج الللمُت وػشابم  أدسج أفالػىن في أوادًمُخه  جماٍس

 .(5)"الجذاٌ

أما اإلاؤظعت الثاهُت التي أطفذ كلى اإلالشفت الفلعفُت، ػابلا 

ت ألاٌو  ا فلذ واهذ مم جلمُز أفالػىن، ومللم البؽٍش جىـُمُا وإداٍس

ت    باإلافهىم lycéeاسظؼىػالِغ الزي كام بدؽُِذ اللىكُىن أو الثاهٍى

، (6)م باللشب مً ملبذ أبلىن اللىكُىوي. ق353اإلاعخلمل خالُا في ظىت 

أؼشف أسظؼى  ) خُث ،(7)ومً هىا ظمُذ هزه اإلاذسظت باظم  اللىكُىن 

 كلى وؽاغ اإلاذسظت الىاظم، الزي ؼمل جىـُم وجيعُم 323و 365مابين 

اإلالاسف الفلعفُت والللمُت وإوؽاء كذد مً اإلاباخث الجذًذة وان كلى 

. (8 )".سأظها كلم اإلاىؼم
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وان لخللُمُت الفلعفت خصت ألاظذ في اللىكُىن ألاسظؼي، فيان 

ملعمت إلى كعمين .."إللاء الذسوط ًخم في صىسجين  إر واهذ الذسوط 

ففي الصباح وان ًؼىف أسظؼى مم جالمزجه .. كعم صباحي  وكعم معاةي :

صت واإلاىؼم  حُئت ورهابا في الشواق مداطشا في اإلاىاطُم الفلعفت اللٍى

والؼبُلُاث وؤلالهُاث، أما في اإلاعاء فلذ وان ًداطش في اإلاىاطُم 

 ، واكخلذ أن اإلاجخمم التربىي لم (9 )(..الفلعفُت اللامت والبالغت والعُاظت

ًصل بلذ إلى جبني حللُمُت أسظؼى في اهخخاب الىكذ  لخلذًم بلع مً 

خضح مً خالٌ هزا الخأظِغ ..الذسوط التي جخصف باللمم والصلىبت  ٍو

الىـشي لخللُمُت الفلعفت ًـهش ؤلابذاق في الفلعفت حلُا الزي هى في خّذ 

ت الفلعفُت  ش بأدواجه الزاجُت ، فلُمت الىـٍش
ّ
راجه جدّذٍّ فىشي ًماسظه اإلافى

ش أو الخصىساث وكذسة ؤلاحابت 
َ
خ الفلعفت بمظمىن الفى ال ًخدّذد في جاٍس

م مً خالٌ وعبت الحىاحض واللىابم هّما وهُفا،  ُّ كلى ؤلاؼيالُاث، بل جل

والتي ججثم كلى فىش الفُلعىف، فلُمت الخصىساث التي أبذكها ػالِغ ال 

جمثل ؼِئا في التراهمُت الللمُت، بل كـمت ػالِغ جىمً في مىاحهخه 

وججاوصه الفىش اإلاُثىلىجي الزي هّبل الؼبُلت الحشة إلااهُت الفىش البؽشي 

. خلبت، فالفلعفت إبذاق مم اللابم 

خ بُذاغىحُا الىفاءاث مم بذاًت البدث في  ًبذأ في الحلُلت جاٍس

الؼشابم الفلعفُت، والتي ًمىً ؤلاؼاسة إليها بئًجاص، في اللحـاث الشبِعت 

ض أن  خ الفلعفت خُث ًزهش اإلافىش اإلاغشبي الؼاهش او كٍض مً جاٍس

بشوجاغىساط أٌو مً كلم بأهه ًمىً في ول معألت أن هذافم كنها أو أن "

ذ اللىٌ وهلُظه كلى العىاء ووان لخللُم بشوجاغىساط ...ولاسطها،أي أن هٍؤ

ه بعبب هجىق أظالُبه وهزا ما ًفّعش ظُادة الجذٌ  جأزير هبير في ملاصٍش

. (10 ).."بلذه في الفلعفت والللم والثلافت الُىهاهُت

 وأهمُت اإلاذسظت العىفعؼابُت واضح في حللُمُت الفلعفت، 

ذ الفلعفُت، ًلضم الباخث كً  فاإلمياهُاث اإلاخلذدة واإلاخظادة لألػاٍس
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الحلُلت، الخفىير في آلُاث مخلالُت لحفف الفىش مً الاهدشاف وساء 

ألاغالُؽ، وألاوهام، وهزا ما هجذه كىذ أفالػىن و أسظؼى، في جمُيزهم بين 

الجذٌ الفلعفي الباخث كً الحلُلت، والجذٌ الخؼابي أو اإلاجادلت 

الهادف إلى جدلُم الفىص، وكذ واهذ اإلاىهجُت في الفلعفاث الالخلت  

. هاحعا كىذ حمُم الفالظفت دون اظخثىاء

ش  خ الخللُمُت في الجضابش، ال يهذف إلى جبًر والحذًث كً جاٍس

ش خاٌ فشطخه الـشوف  الىىعاث التي حلِؽها الفلعفت، بل هى مجشد جلٍش

خُت، والثلافُت التي مّشث كليها بالدها، ًلىٌ ألاظخار بغىسه  بذأ :" الخاٍس

ت في بذاًت العبلُىاث غ الفلعفت باللغت اللشبُت  في الثاهٍى وؼشق ...جذَس

ألاظاجزة في جلذًم دسوظهم في اإلاشخلت النهابُت معخلُىين بمؼبىكت  جدذد 

غ الفلعفت جخص  ت لخذَس بؽيل كام أهم اإلاىطىكاث مم جىحيهاث جشبٍى

.  (11 )..."كملُت حعُير الذسط وألاهذاف والخلىُاث

ػبُلت الفترة التي حلاٌؽها الجضابش آهزان افترطذ البذء في 

ً، مً خالٌ مىذ ألاظخار خّم الاحتهاد في جلذًم دسوظه، والزي هخج  الخيٍى

ً ٍش
ّ
ت كىذ اإلاؤػ اث الفىٍش  كىه جفاوجا في الىخابج كلى كاكذة اخخالف اإلاعخٍى

 .ٌلىد إلى كىامل كذًذة

ً أن كلل العجض في اإلاماسظت الفلعفُت  ًفترض البلع مً اإلافىٍش

ت التي واهذ جمثل حضءا مً ظىخُت  في الجضابش جشحم إلى الفلعفت التربٍى

الىـام العُاس ي، رلً الىـام الزي وان خذًث اللهذ باالظخلالٌ، والزي 

وان ًىاحه الىثير مً الخدذًاث ؤلاكلُمُت والذولُت، فاهلعام اإلاجخمم 

ً ؼشكُت وغشبُت، ظاهم في أدلجت اإلانهاج  الذولي آهزان بين زلافت ملعىٍش

التربىي الزي الًملً اللذسة كلى ججاوص إظتراجُجُت الىـام، فيان اولياظا، 

ذ كلى 
ّ
ومخاطا ػبُلُا للىـام العُاس ي آهزان،وألاظخار صواوي بغىسة ًؤه

غ ..": ًلىٌ ، فىجذههزه اإلاعلمت إهىا ولخلذ اهه مً غير اإلامىً فصل جذَس

الفلعفت في الجضابش كً مخخلف الاظتراجُجُاث التي سظمتها العلؼت 
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ت، هما ال ًمىً اظدبلاد مخخلف الصشاكاث خىٌ  للمىـىمت التربٍى

ت، إن هزه  العلؼت، والتي ججذ بلع مىاكلها وآزاسها في اإلاىـىمت التربٍى

اللاكذة اإلاىهجُت هامت وأظاظُت بالشغم مً كمىمُتها، وسغم وىنها ال 

ت بالعلؼت  حغىِىا كً الذساظت الخفصُلُت للالكت اإلاىـىمت التربٍى

  .(12 )"العُاظُت

الؽبىت اإلافاهُمُت التي ًؤّظغ كليها الفشطُت الدصخُصُت 

للجمىد الزي حلشفه حللُمُت الفلعفت في الحلل التربىي، فاإلاماسظت 

الفلعفُت  جبنى كلى أسبلت كىاصش هي اإلاللم، اإلاخللم، اإلاللىمت، الىخاب، 

فخظافش هزه اللىاصش ألاسبلت طشوسي والصمت إلهجاح اللملُت الخللُمُت، 

فئظىاد الللت إلى اإلاخللم وخذه طشب مً الـلم والجىس، فاإلاخللم ال ًمثل 

إال كىصشا مً اللملُت ، وأهم سهً في اللملُت هى اإلاللم أو اإلايّىن، ألن 

طلفه اإلالشفي أو اإلانهجي ًىلىغ كلى اإلاخللم، فالخلمُز لِغ إال مشآة حلىغ 

مه، ومما ػشخه ألاظخار ٌللىبي في ملاٌ له خىٌ مؽيلت حللُم 
ّ
ملل

 إن الظلف اإلالشفي الزي وان ؼاةلا بين حمهىس أظاجزة ": الفلعفت 

الفلعفت  في الخللُم الثاهىي وان ًدىٌ  بُنهم وبين جدلُم ألاهذاف 

اإلاشظىمت  لخللُم الفلعفت  وهى طلف في اإلالاسف كبل أن ًيىن طلفا في 

 (.13 )".اإلاىهجُت، أما اإلاىهجُت فهي مجّشد خؼت ًىـم بها اإلاللم مادجه ال غير

ش آخش أال وهى الظلف اللغىي كىذ ألاظاجزة  ِ
ّ

هما ًؤهذ كلى مؤؼ

هين ، لذسحت الخؼىسة ، خُث ٌؽير إلى رلً بلىله  ولذي مً هخابج )):اإلايّىِ

الىكاةم اإلاعخلشأة، ما ًدملني كلى الاكخلاد بأن طلف اإلاعخىي  ًخفش ى في 

عها في الخللُم   ًتهذد ظيروسة دساظت الفلعفت وجذَس
ً
أظاجزة الفلعفت جفؽُا

وهلمغ أًظا هزا الخصىس كىذ ،  (14 )الثاهىي، وبالخالي في الخللُم الجامعي

ا بؽيل وامل، وهزا في ؿشف صمني ...": ألاظخار بغىسة  أصبذ الخأػير حضابٍش

م، وإرا وان مً الىخابج اإلاباؼشة لعُاظت الجضاسة فان له حىاهب  كصير وظَش
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ً وغلبت  ظلبُت ال ًمىً ججاهلها واإلادذودًت في اإلالاسف والىلص في الخيٍى

 .(15)اإلالاسف اللامت كلى اإلالشفت الفلعفُت 

البدث في حللُمُت الفلعفت إرن بدث كابم بزاجه مً خُث و

خها هى  خ الفلعفت راتها، فخاٍس مىطىكه، ومىهجه، إر ال ًىفصل كً جاٍس

خ الفلعفت، ولزا ظىلخصش كلى دساظت الخللُمُت في الجضابش، مً خالٌ  جاٍس

لت باإلالاٌ الفلعفي،  ِ
ّ
بُذاغىحُا الىفاءاث، وظىأخز كُىت بدثُت مخلل

ل الزهني كىذ  ُّ وهُفُت إهجاصه  بغُت ججاوص امخدان البيالىسٍا، وفلا للمخخ

الخالمُز اإلالبلين كلى لحـت الاهخلاٌ إلى اإلاؤّظعت الجاملُت، وإن واهذ في 

. الحلُلت لحـت كاكذًت جأظِعُت للابلُاث وإمياهاث الىجاح في اإلاعخلبل

: كفاءات اإلاقال  الفلسفي- 1

م
ّ
الخلمُز بلغت )اإلالاٌ الفلعفي إهجاص وإبذاق ًلىم به اإلاخلل

ت جـهش اإلاهاساث (الىفاءاث ، فهى مً خُث الؽيل جشهُبت مً البىاءاث اللغٍى

التي اهدعبها اإلاخللم والىفاءاث التي أخشصها في مؽىاسه الذساس ي، ومـهش 

ؤلابذاق والابخياس كىذ اإلاخللم، وكلى كاكذة اكخباسه الىزُلت اإلاشحلُت التي 

ًلُم بها الخلمُز اكخمذث بُذاغىحُا اإلالاسبت مً الىفاءاث ملاًير جلُُمُت 

للملاٌ، جشجبؽ  بجملت مً الىفاءاث ًفترض أن ًيىن كذ أخشصها اإلاخللم 

خالٌ مؽىاسه الذساس ي، ألن اللذسة والخمىً كلى الخىاصل مم الغير ال ًخم 

إال بامخالن اللغت، واللذسة كلى جىؿُفها مم الزاث، ومم آلاخش، هما  

حؽترغ بلع اإلابادا ًدشصها اإلاخللم مم أظاجزة اللغت اللشبُت،  وأظاجزة 

اللغاث ألاحىبُت في مشاخله الذساظُت، فالىفاءاث الشبِعت اإلاشحىة مً 

.  هي هفاءة الخىاصل"اللشبُت وألاحىبُت"دساظت اللغاث 

:  الكفاءة الحىاصلية - أ

ً، مم صمالبه مً   ًلصذ بها كذسة اإلاخللم كلى الخىاصل مم آلاخٍش

ت، ومم الجيران، ومم  اإلاخللمين، ومم أظاجزجه، ومم ألاظشة اللاػفُت وؤلاداٍس
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م في  ِ
ّ
ألاؼّلاء وألاصذكاء، وجـهش هزه الىفاءة مً الىاخُت الخلىُت كىذ اإلاخلل

: مدؼخين

اللغت هي الؽيل الشمضي الزي : اللغت وىظُلت لفهم هص العؤاٌ:  ألاولى

ًدمل اإلاؼلىب في هص اإلاىطىق أي أن اليلماث جمثل مفاجُذ العؤاٌ وكلُه 

ًجب كلى اإلاخللم اظدثماس اإلافاهُم وألالفاؾ التي اهدعبها في مؽىاسه 

لغت كشبُت، : الذساس ي كلى حمُم ألاصلذة أو بلغت أخشي حمُم اإلاىاد

احخماكُاث، لغاث أحىبُت، فخدذًذ اإلاصؼلحاث وطبؼها حعمذ له 

. بالىلىج إلى صلب اإلاىطىق وفهمه

لغت اإلالاٌ هي : اللغت وظُلت اإلاخللم في الخلبير كً فهم العؤاٌ:  الثانية

اإلالاٌ، خُث ال ًمىً  جلُُم إوؽاء اإلاخللم  وإصذاس خىم حمالي كلُه 

بذون مالخـت اللغت، فهي زىبه، حعذه وسوخه اإلالنى هما رهب إلى رلً 

ابً سؼُم الليرواوي، وكلُه فدعً اخخُاس ألالفاؾ ًخظم لزوق حمالي، 

ً، فاهخلاء  فىما أهً جخخاس مالبعً وفلا إلالاًير ختى جشض ي راجً، وآلاخٍش

اللغت أًظا مذخال لحصىٌ الشطا كىذ آلاخش، وكىذ اإلاخللم أًظا، ومادام 

أن اإلالاٌ في الاخخباس، بُذ ظلؼت آلاخش، فُلضم كلى اإلاخللم الاهخلاء وفلا 

.  لؽشوغ مىطىكُت

ًيبغي اخخُاس ألالفاؾ التي جفي بالغشض، أو هما ًلىٌ كلماء اللغت : أوال 

اللفف اإلاؼابم أي الزي ٌلبر بيله كً اإلالنى اإلالصىد، وال ٌؽير إلى حضء 

. فلؽ مً اإلالنى

 هىان ألفاؾ جخلاػم . احخىاب ألالفاؾ التي جخىاػأ مم ملاوي أخشي :ثانيا 

أي حؽترن مم ولمان أخشي في هفغ اإلالنى وبالخالي ًجذ  اللاسا صلىبت في 

ذه اإلاخللم . جدذًذ اإلالصىد الزي ًٍش

ولخدلُم الىفاءة الخىاصلُت كىذ اإلاخللم للخفلعف، وللىخابت 

الفلعفُت ًيبغي الالتزام بؽشوغ جلىُت، وعخليها مً كىذ ؼُخ اإلاىاػلت في 
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 اإلاذخل إلى اإلالالت ": الجضابش ألاظخار مدمىد ٌللىبي، والتي وطلها في هخابه

: ، وهي "الفلعفُت

:  قىاعد الداللة 

جلخط ي مشاكاة كىاكذ الذاللت أن ًلتزم اإلاخللم بالحذود التي ًلُمها 

. ، في داللتها كلى اإلالاوي وألاؼُاء"اإلاترادفاث"الاظخلماٌ الؽاةم لأللفاؾ 

:  ألالفاؾ التي حؽترن في الصىث وجخخلف في اإلاذلىٌ وهي 

وهى اللفف الزي ًصذق كلى أفشاد هثيرة مخمازلت في : اللفف اإلاخىاػئ

التي حؽترن فيها حمُم أفشاد  (إوعان  )الصىسة صذكا مخفاوجا مثل ولمت 

 .ؤلاوعان

وهى اللفف الزي ًصذق كلى أفشاد هثيرة مخخلفت في : اللفف اإلاؽىً

مثل لفـت الىحىد التي ًىصف بها الش يء اللُني . الصىسة صذكا مخفاوجا

 .والش يء الزهني

 ٌ اللفف الزي ًىلل مً مجاله اللغىي إلى مجاٌ الاصؼالح، : اللفف اإلاىلى

 .فخخغير داللخه

وهى اللفف الزي ًصذق كلى معمُاث مخخلفت بملان : اللفف اإلاؽترن

ىت مثل  اطُاث،  (اللُاط  )مخخلفت ال ٌلشف اإلالنى اإلالصىد إال باللٍش في الٍش

لت  .وفي الؽَش

وهى الزي ًمىً أن ًفهم مىه ملىُان لصالخُت كىدة : الترهُب اإلاؽترن

ول الزي اكخلذه : مثل كىٌ اللابل: الظمير كلى اظمين في آن واخذ

فُيىن  (ول )صالح ألن ٌلىد كلى  (هى)فالظمير. الفُلعىف فهى الزي كاله

فُيىن في هزه الحالت  (الفُلعىف )مفُذا للممازلت، وصالح ألن ٌلىد كلى 

فا كلى 
ّ
مفُذا للحصش والخىهُذ، فالىجاح في الخداوس، والخىاصل مخىك
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الىجاح في اظخلماٌ هفغ ألاظماء لىفغ اإلاعمُاث،  فُيبغي إرن كلى 

ػالب الىفاءة الخىاصلُت في اإلالاٌ الفلعفي أن ًخجىب اظخلماٌ ألالفاؾ 

اإلاؽترهت في هخابخه كذس ؤلاميان، وان ًىدبه كىذ كشاءة الىصىص إلى اخخماٌ 

. وسود هزه ألالفاؾ اإلاؽترهت 

: كىاكذ الترهُب

الالتزام بلىاكذ ؤلاكشاب في الىخابت ؼشغ طشوسي لدعهُل كملُت الخىاصل 

اللابمت كلى وخذة اللىاهين اإلاعخلملت في هـم الىالم بين الىاػم والعامم 

 . وبين اإلاخللم واللاسا 

:  الكفاءة اإلانهجية- ب

ل الىفاءة اإلاىهجُت كصب اإلالاٌ وسوخه، ولُخمىً اإلاخللم مً  ِ
ّ
جمث

هزه الىفاءة ٌعخىحب كلُه اخترام الؽشوغ اإلاىؼلُت، ألن صىاكت اإلاىؼم 

ــــ هما كاٌ أبى هصش الفاسابي ـــ حلؼي بالجملت اللىاهين التي حلصم الفىش مً 

فاإلاىؼم هللم كابم بزاجه ٌعمذ للمخللم  اهدعاب آلُاث . الىكىق في الخؼأ

مىهجُت حعاكذه كلى جدلُم الىفاءاث الخىاصلُت واإلاىهجُت، 

: ومً أهم اإلابادا اإلاىؼلُت. وؤلاظتراجُجُت

ًلم الدعلعل باليعبت للملاٌ في بُذاغىحُا الىفاءاث مىكم :  الخسلسل

ت، مبني كلى الىـام  الغابُت الذاخلُت في الجعم، فخماظً اللظٍى

ت، فاإلالاٌ همىخىج لغىي وفلعفي ٌعخلضم خظىس  والاهخـام داخل اللظٍى

الدعلعل في الؼشح ، واللشض ، وفي الحجاج البرهاوي  فيل فىشة هاججت كً 

جأظِغ ملين، فئما أن جيىن اإلالذماث الاظخذاللُت طمىُت أو جيىن 

ذ ًجلل مً  دت، ولزا فاخترام اإلالذماث، وبىائها بؽيل طمني أو صٍش صٍش

لا وميسجما اوسجاما مىؼلُا ّعِ
َّ
م مد ِ

ّ
. ؤلاوؽاء الفلعفي للمخلل

ولخدلُم هزه الىفاءة ًلضم اإلاخللم  جفىًُ العؤاٌ وجدذًذ 

جمفصالجه اإلافاهُمُت، ولزا ًفترض لذي اإلاخللم خُاصة هفاءة مىهجُت، 
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جخللم بالخمىً مً اإلاىاهج الفلعفُت، فاإلاىهج الخفىُيي، بدث كابم بزاجه، 

ومً خالٌ الخفىًُ ًدبين للمخللم أن ول الخصىساث التي جظمنها العؤاٌ، 

دت أو مظمشة  كابمت كلى ملذماث اظخذاللُت ظابلت فهي  في صىسة صٍش

هخابج الصمت ومدعلعلت فمً الىاحب مشاكاة الدعلعل اإلاىؼلي فيل فىشة 

ًظلها ًجب أن جيىن ملذمت إلاا بلذها، والخالُت ملضمت إلاا بلذها وهىزا 

... دوالًُ

  ًترهب البىاء اإلاىؼلي للملاٌ الفلعفي مً زالر مدؼاث :الاسحلزام

: أظاط

خل )الخاجمت . (مداولت خل اإلاؽيلت)الخىظُم .  (ػشح اإلاؽيلت)اإلالذمت 

 .(اإلاؽيلت

بىاء لغىي، ًلصذ اإلاخللم مً خالله الاؼخغاٌ كلى مفهىم أو :  طرح اإلاشكلة

أػشوخت جيىن واكلت مىكم اإلاىؼلم أو البذاًت التي ًشظم فيها اإلاخللم ملالم 

م الزي ٌعلىه، وألادواث اإلافاهُمُت التي ًتزود بها في سخلخه مم  الؼٍش

.  ألاػشوخت

بلذ أن ًيىن اإلاخللم كذ سظم اإلالالم ًبذأ في اإلالالجت : محاولة حل اإلاشكلة

دذدها وفلا إلاا ًملُه كلُه اإلاىطىق، وهى ًخيىن مً زالر  بخؼت ًشظمها ٍو

مدؼاث ول مدؼت جلضم كنها ألاخشي طشوسة، وول مدؼت داخل الخىظُم 

. النهاًت- اإلاعاس - البذاًت : حعير وفلا إلالاًِغ مىؼلُت ًمىً سظمها في زالر

. ولللً أدسهذ اإلالصىد مً الدعلعل اإلاؼلىب في الخىظُم

بلذ أن ًيىن اإلاخللم كذ حلامل مم اإلاؽيل وفىىه، :  حل اإلاشكلة

 بىاػىه ًخىصل إلى مجمىكت مً الاظخيخاحاث ًدّذد بها مىؼلله 
ّ

واظدؽف

داٌو جىؿُف الىدُجت في مجاالث أخشي  .. في الخاجمت فُفصل في اإلاؽيلت، ٍو

لف مىكفا منها، خُث ًدذد . ًداٌو أن ًخمىكم بين اإلاىاكف الفلعفُت ٍو

داٌو أن ٌؽاسن فيها، وأن ال ًلف مىكف اإلاخفشج  سأًه في هزه آلاساء ٍو
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واإلاؽاهذ، و اللىابم التي ًيبغي الاختراص منها، ختى ًصل اإلاخللم إلى مماسظت 

: الخألُف الفلعفي للملاٌ هي

ت في صُاغت : أخؼاء الخلٍشف (1 جمثل اإلافاهُم ألادواث الالصمت والظشوٍس

اإلالاٌ وهخابخه، ولزا ًجب كلًُ ابني اإلاخللم مشاكاة الؽشوغ اإلاىطىكُت 

 (16 ).واإلاىؼلُت كىذ حلٍشف خذ ملين أو مىطىق ما

وجفادًا لهزا الىىق مً ألاخؼاء ًجب اخترام : أخؼاء الخلبير كً اإلاشاد (2

كىاكذ الذاللت، ومنها  

وهي داللت اللفف كلى جمام اإلالنى وهي الذاللت اإلاؼلىبت في : داللت اإلاؼابلت

. الامخدان

داللت اللفف كلى حضء مً اإلالنى فمصؼلح الفُلعىف : داللة الحضمن

م كذ ًىخب 
ّ
ش فُلعىف بالظشوسة فاإلاخلل

ّ
ش، ولىً لِغ ول مفى

ّ
ًخظّمً اإلافى

الفُلعىف ًىظف مشاد وهزا مىؼلُا غير حابض، ألن ًىظف مشاد : مثال

 .مفىش مصشي وال ٌلخبر فُلعىفا

هي داللت ملنى اللفف كلى ملنى آخش مالصم له بدُث ال : داللة الالتزام

ًدصل اإلالنى ألاٌو بذون خصىٌ اإلالنى الثاوي، فهزا الىىق مً الذاللت ال 

ًدلم اإلاشاد إر كذ ًخىهم اللاسا ملاوي مخخلفت، مما ٌعخلضم عجض اإلاخللم 

كً إًصاٌ الشظالت مً اإلالاٌ اهدعاب اإلاهاسة اإلاىهجُت طشوسة، وهجاح في 

. خذ راجه

 :الكفاءة اإلاعلىماثية-ج 

فت، والذكابم، والعىذاث التي 
ّ
اإلاللىماث هي مجمىق ألافياس اإلاىؿ

غ مىاكفه مً اإلاؽىالث ، ومً اإلازاهب  ؤّظِ م اإلاخللم مً خاللها ٍو
ّ
ًىز

م لم ٌلذ رلً اإلاخفشج واإلاؽاهذ العارج الزي ٌؽاهذ  ِ
ّ
الفلعفُت، فاإلاخلل

لت اإلالاسبت بالىفاءاث كلى  ىخفي بالخصفُم، ولزا جلترح  ػٍش فلؽ، ٍو
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م حملت مً آلالُاث لحـت الخلامل مم اإلاللىمت ِ
ّ
كلى اإلاخللم أن : اإلاخلل

ًدشص كىذ اإلاؼاللت كلى حسجُل اإلاللىماث وألاكىاٌ، وألافياس، 

با أي جلعُما للىشاط وفلا  اث في هىاػ أو هشاط، وأن ًظم جبٍى والىـٍش

اإلاؽيلت الثالثتـ الؽلىس والالؼلىس، وأن : لإلؼيالُاث أو للمؽىالث، مثال

ًلىم  بجمم العىذاث والىزابم اإلاخلللت بهزه اإلاؽيلت وحسجُلها في الىشاط، 

غ باإلالاسبت  زم ٌلمل كلى  جصيُفها وفلا آللُت مىاظبت لؼبُلت الخذَس

اللمل كلى الخمُيز بين اإلاصذس واإلاشحم كىذ : بالىفاءاث، وكلى ظبُل اإلاثاٌ

ت، وبين .(العىذاث، الذكابم)حسجُل ألاكىاٌ  ، والخمُيز بين صاخب الىـٍش

مىً أن وعخأوغ بما ػشخه  مدمىد ٌللىبي  في  الخالمُز، وبين الىلاد، ٍو

هخابه اإلاذخل إلى اإلالالت الفلعفُت في فصل اإلالُاس اإلاادي والتي ًصىف فيها 

: اإلاللىماث التي ًلذمها اإلاخللم في زالزت أهىاق

هي اإلالاسف مىطىكُت جلبل دون حذاٌ، ومً حهلها :  اإلاعطيات العلمية

، مً .وحب كلُه أن ٌلشفها، ولزا ًجب كلى اإلاخللم أن ٌعخليها مً مىاػنها

فالفشق بين الحم . الذساظاث الللمُت ولِغ مً أكىاٌ الىاط أو اللامت

م  الحّم ما سأث كُىان  }: {ص}والباػل أسبم أصابم هما حاء كً هبِىا الىٍش

 {.والباػل ما ظملذ أرهان

ألاكىاٌ :  كلى اإلاخللم الخمُيز بين ألاكىاٌ التي هي كلى أؼياٌ:آراء اإلافكرين

ً كً مىاكفهم الصخصُت ألاصُلت، ألاكىاٌ التي ًدبنى  ٍش ِ
ّ
ر بها اإلافى التي ٌلّبِ

ل  ً، ألاكىاٌ التي هي مجشد جأٍو ً آلاخٍش فيها اإلافىش مىاكف غيره مً اإلافىٍش

م هزه ألاكىاٌ دون إخالت  ِ
ّ
ً، وكذ ًجذ اإلاخلل ألكىاٌ غيرهم مً اإلافىٍش

.  مشحلُت فلزا اإلاؼلىب جىؿُف الىص الزي جخأهذ مىه، ومً مشحلُخه
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 غالبا ما ًيىن الشأي الصخص ي هاججا، ومترجبا كً :آلاراء الشخصية

ت، وأخُاها ًيىن الشأي  دساظاث كام بها اإلاخللم إلازاهب واججاهاث فىٍش

ابخياسا وإبذاكا مً ػشفه وهزا ًىم كلى كذسة اإلاخللم كلى الخغُير والخجذًذ 

هما ٌعخىحب كلًُ ابني اإلاخللم خعً اخخُاس الاظدؽهاد ومشاكاة . وؤلابذاق

.  اإلاىاظباث الىؿُفُت

: الكفاءة ؤلاستراثيجية- د

الىفاءاث الثالر الخىاصلُت، اإلاىهجُت، اإلاللىماجُت لِعذ ملضولت 

م  ُّ كً بلظها بل جلخدم في هفاءة كامت وهي الىفاءة ؤلاظتراجُجُت التي ًل

م،  وجلُُم اإلالاٌ الفلعفي، معألت خالفُت بين أظاجزة  ِ
ّ
مً خاللها اإلاخلل

وكلماء التربُت، فالبلع ٌلخلذ بأن اإلالاٌ إوؽاء شخص ي ًصلب جلىين 

ت،  آلُت جلُُمه، خُث هجذ الترّهذ الزي كشفخه الفلعفت في اإلاؤظعت الثاهٍى

مً هُيلت، وظُاظت إصالح، مً خين آلخش، وظُاظت اإلالاسبت بالىفاءاث 

ت، وجصىف الىفاءاث في  الىمىرج ألاخير الزي اكخمذ في اإلاؤظعاث التربٍى

 .الفلعفت إلى هفاءاث كاكذًت، وهفاءاث خخامُت

ً؟  ذسن الؽشوغ التي جميزه كً آلاخٍش هل اظخؼاق اإلاخللم أن ٌعي راجه، ٍو

مً الىفاءاث اإلاؼلىبت اهدؽاف اإلاخللم لىفعه ودوس آلاخش في   

م ظلادجه دون الدعلُم بىحىد آلاخش  دّلِ ًُ بىائها، فالفشد غير كادس لىخذه أن 

. فالجيغ آلاخش طشوسي الظخمشاس الىىق البؽشي 

ه هما حاء في ألازش، فاهدؽاف ؤلاوعان    فمً كشف هفعه كشف سبَّ

. وملشفخه لىفعه خؼىة هدى العلادة

ت  في الخخام  ًمىً اللىٌ أن ؤلاصالح  الزي حلشفه اإلاىـىمت التربٍى

ً مىاػً فاكل وخش ومعئىٌ ، كادس كلى الخىُف مم اإلادُؽ  ظعى لخيٍى

ت الجذًذة يهذف إلى  جأهُل  الزًً ًخفاكل مله،فالخللم في الفلعفت التربٍى
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به كلى بىاء ملاسفه الخاصت ،باظدثماس ول اإلاىاسد  اإلاىاػً ، مً خالٌ جذٍس

وؤلامياهاث التي هي مخىفشة لذًه ،واهؼالكا مً حملت مً اإلابادا  أهمها 

م والخلاون، فالفلعفت همادة  الخللم الزاحي وإدماج اإلالاسف، وإهجاص اإلاؽاَس

دساظُت هي اإلالشفت الىخُذة التي جملً اللذسة كلى ججعُذ هزه اإلافاهُم 

بذسحت كالُت  إر حلّذ خّذ حلبير ألاظخار ٌللىبي مً أهم اإلاىاد التي حلمل 

ً الفىش  كلى جفعير اإلالشفت جفعيرا كللُا والخلمم في الخدلُل وجدٍش

بدث ،وجضسق  خأّمل ٍو ش ٍو
ّ
شه بؽيل كام هما حللم الخلمُز هُف ًفى وجدٍش

فُه سوح اإلالاسبت والاظخذالٌ والاظخيخاج، ولً جخدلم هزه الغاًاث إال 

م  غ زلافت اخترام وجىٍش باللمل واإلاثابشة، هما ًيبغي ؤلاؼاسة إلى وحىب جىَش

 .الغير، بما هى أهل له

 :ؤلاحاالت 
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