


 

 إھداء:

:النجاح خطوات نحن من نرسمھا، وثماره قبسات أھدیھا الى  

من العبت أناملھا خصالت شعري ورضت بالقلیل ألنال أنا الكثیر الى مسك 

.في ارجاء أحالمي الى أمي أطال هللا في عمرھا حفوا  

والدي  الى من تعجز كل العبارات في وصفھ الى من حار قلبي في حبھ الى

.العزیز حفظھ هللا  

.الى اخوتي رعاھم هللا   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 شكر:

 

بعد شكر  عز وجل على فضلھ ونعمتھ لنا أتوجھ بخالص الشكر وفائق 

واألستاذ } عمارة ناصر{االمتنان لكل من األساتذة الكرام األستاذ المشرف 

والى كل من لھم الفضل في توجیھنا ونصحنا } سباعي لخضر{الفاضل 

 ونشكرھم على جھدھم الكبیر في انارة البحث العلمي وتقدیم ید المساعدة

بجامعة مستغانم كل الشكر والتقدیر للقائمین على قسم الفلسفة  
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 :مقدمة 

باعتبار التعلیم عنصر أساسي في التطور و االزدھار و بناء الفرد و محو األمیة في المجتمع 

إن ما تولیھ المجتمعات من اھتمام لمنظومتھا التربویة یترتب عنھ رقي و ازدھار وتطور عبر ف

 .لھذه المجتمعاتالتاریخ 

و التعلیم حق من حقوق اإلنسان فللجمیع الحق في التعلیم دون تمییز،و ھذا الموجب القانون 

  . الدولي لحقوق اإلنسان 

و باعتبار البرامج التعلیمیة أحد العناصر المھمة في العملیة التربویة فلھا عالقة مع التعلیم ، 

ما ھو جدید علیھا و تطوریھا یؤدي بتحقیق جودة  فتحدیث البرامج التعلیمیة باستمرار و إدخال

  التعلیم و تطوره و ازدھاره 

و الجزائر من البلدان التي تھتم بمنظومتھا التربویة بحیث تحظى مادة الفلسفة بخصوصیة و ھي 

مبرمجة ضمن المواد الدراسیة في المنظومة التربویة الجزائریة،كما لھا حجم بساعي مخصص 

  . معامل ھذه المادة  أسبوعیا مع ارتفاع

فتدریس الفلسفة بالجزائر كان من السنة الثانیة من التعلیم ثانوي من مطلع تسعینات، و مع 

و لموجب  2003مرور الوقت طرأ علیھا تغیرات واضحة حتى جاء اإلصالح التربوي سنة 

  . طرأ علیھا تغیرات كبیرة و من حیث الكم و من حیث المعلومات 

 التربویة الجزائریة ؟؟  كیف تدرس الفلسفة في المنظومة: التالي  علیھ نطرح اإلشكال
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و من أجل الوقوف على أھم النقاط التي تتعلق بھذه المشكلة ارتأیت في ھذه الدراسة أن اختار 

وھو تعلیم الفلسفة في الطور الثانوي، دراسة للكتاب المدرسي الجزائري للفلسفة  أالأنموذجا 

  .السنة الثانیة آداب و فلسفة 

  : أما عن أسباب اختیار الموضوع فیعود ألسباب موضوعیة و األخرى ذاتیة 

موضوعیة من خالل ما تتمتع بھ إشكالیة تدریس الفلسفة اعتبارھا من أھم القضایا و تعدد 

ق تدریسھا لھذا رأیت من الضروري البحث في ھذا النوع من الدراسات و تزوید المكتبة طرائ

  . لھا 

و ھو رغبتي في البحث في ھذه المشكلة و ألنھ غیر متناول من قبل و ألكتسب : الذاتیة 

أما عن إشكالیة . معلومات من ھذه المشكلة من خالل كیف تدرس الفلسفة في بلد بالجزائر 

  . سیة فھي تتمحور حول تعلیم الفلسفة في الطور الثانوي الجزائري البحث الرئی

إن اإلجابة عن ھذه اإلشكالیة اقتضیت مني تتبع المنھج التحلیلي الوصفي من خالل تحلیل 

األفكار المقدمة حتى یسھل فھمھا و المنھج الوصفي لتحدید بعض المفاھیم األساسیة أما عن 

  ى مقدمة و فصلین و خاتمة خطة البحث فقد قسمت بحثي ھذا إل

مقدمة و التي تناولت فیھا أھمیة الموضوع و دوافع اختیاره تحدید اإلشكالیة و طرحھا ثم المنھج 

  .المتبع لمعالجة ھذا  البحث و الخطة المتبعة مع اإلشارة إلى أھم الصعوبات التي إعترضتني 

ي و الذي یحتوي تمھید و مبحثین، تعلیم الفلسفة في المنظومة التربویة الجزائر: الفصل األول 

المبحث األول یتضمن ضبط المفاھیم األساسیة و المبحث الثاني تعلیم الفلسفة في الجزائر ثم 

 . خالصة الفصل 

 

 

  



 
 ج 

فھو بعنوان قراءة في محتویات برنامج السنة الثانیة آداب و فلسفة و یحتوي : أما الفصل الثاني 

عرض محتویات كتاب الفلسفة للسنة الثانیة آداب وفلسفة : على تمھید و مبحثین المبحث األول 

صة و المبحث الثاني بعنوان تحلیل محتویات كتاب الفلسفة للسنة الثانیة آداب و فلسفة ثم خال

  . الفصل 

أما في األخیر اختتمنا البحث بخاتمة اشتملت على ما توصلت لھ من نتائج و استدالالت حول 

الموضوع لتنتھي في األخیر إلى وضع قائمة المصادر و المراجع  التي قام علیھا البحث أما 

ذلك الصعوبات التي واجھتني و التي ال یخلو منھا أي بحث أكادیمي ھو أن الموضوع واسع ل

  . ركزنا فقط على أبرز ما تتضمنھ عناصر الخطة 
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 :تمھید
قطاع التربیة ،وھي من الدول التي ة من بین الدول التي تعطي اھتمام لالدولة الجزائری إن

أعلى درجة من التقدم من أجل القضاء على التخلف ،وسھرت على  إلىتطمح للوصول 

منظومتھا التربویة كسبیل مضمون للتطور والحصول على تنمیة منشودة ،لھذا  إصالح

  یعتبر

رقي واالزدھار والتطور لالتعلیم عنصرا أساسیا للتنمیة وھو قلبھا وصلبھا وھو مفتاح ا

الالزمة سینشأ  اإلمكانیاتویوفر لھم كل  أبنائھوأداة النھضة، والمجتمع الذي یحسن تعلیم 

مجتمع قوي وسلیم ،وھو من أھم المعاییر التي تساھم في تحدید مدى تقدم بلد ما عنھ 

تحقیق أھدافھا ،ألن التربیة تعتبر أداة تشكیل شخصیة  إلى وینحالتربیة  أشكالوالتعلیم كأحد 

خلق الفرد الذي یحقق التطور والرقي لمجتمعھ ،كما ان  إلىھدف تالفرد وتكوینھ وھي 

لى التنظیم العام وھذا من اجل السیر الحسن للتعلیم بكل أجھزتھ وھذا الدولة تقوم وتسھر ع

اسة التعلیمیة كما تسھر الدولة على بناء البرامج التعلیمیة من أجل تحسین یما یسمى بالس

  .المنظومة التربویة وجعلھا مواكبة لتطورات العصر
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  األساسیةبط المفاھیم ض :المبحث األول 
التربیة من وظیفة الدولة والجزائر من بین الدول التي تھتم بالسیاسة التعلیمیة من أجل  إن

 .بلوغ أھداف في المنظومة التربویة الخاصة بھا

  ):Politique éducative (مفھوم السیاسة التعلیمیة.1
  والمشروعات في میدان التربیة والتعلیم والتي یراھا  األنشطةھي تفكیر منظم یوجھ

تحقیقھا في  إلى واألفرادات التي المجتمع حقیق الطموحواضعوا السیاسة التعلیمیة كفیلة بت

 .المتاحة واإلمكانیاتضوء الظروف 

   للتربیة والتعلیم ،والذي یشمل المفاھیم  األساسیةھي الدستور الذي یتضمن المبادئ

العمل سواء في  واألسالیبتتفرغ منھا مختلف التنظیمات والقواعد  أنیمكن العامة التي 

 1في المجاالت التنفیذیة أوالمجاالت التخطیطیة 

 :أھمیة السیاسة التعلیمیة 
  تحدد العالقة بین التنمیة الشاملة للدولة وبین التربیة  أصبحتالسیاسة التعلیمیة

متورطان یؤثر  أمرانللتنمیة االقتصادیة واالجتماعیة  والتعلیم،فالتخطیط للتعلیم والتخطیط

التعلیم متغیرا رئیسیا من متغیرات النظام العالمي  أصبحكل منھما في اآلخر ویتأثر بھ ،وقد 

 .الجدید

 اإلعدادالذي یحدد حركة التربیة المستقبلیة للمجتمع في اتجاه  األساسالسیاسة التعلیمیة ھي 

واقتصادیین وتربویین  سیاسیینالتي تشكل مجتمع المستقبل من المجتمع و ألجیالالمتكامل 

 .وغیرھم وإعالمیین

السیاسة التعلیمیة في عملیة التخطیط للمراحل التعلیمیة وقطاعاتھا وتحدید  أھمیةتظھر 

 .2أھداف واضحة وطموحة لكل مرحلة وتحدید خطط زمنیة

 

  

                                                             
اطروخة لنیل شھادة ،2011الى1830تطور التعلیم في الجزائر من مذكرة، بوتلیس مراد، 1

   .08،09ص   ،ص2013،تحت اشراف الوادي طیب،2012جامعة وھران،الجزائر،ماجیستر،
  2            10مرجع نفسھ،ص     
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 )(Programme :مفھوم البرنامج .2

 سابق لعملیتي التعلیم والتدریس ،في مرحلة من مراحل  ھو مخطط عام یوضح في وقت

التعلیم یلخص الموضوعات التي تنظمھا المدرسة خالل مدة معینة ،قد تكون شھرا او سنة 

كما یتضمن الخبرات التعلیمیة التي یجب ان یكتسبھا المتعلمون مرتبة ترتیبا یتماشى مع 

  .1سنوات نموھم وحاجاتھم ومطالبھم الخاصة

  معا لتحقیق مجموعة من  وإدارتھاھو عدد من المشروعات واألنشطة التي یتم تخطیطھا

 .2األھداف والنتائج األخرى المترابطة

  َقة بتعلیمات حول ُرف ن المواد الدراسیة مصحوبة بإشارات منھجیة، وم ِ فالبرنامج ھو قائمة م
َنبغي أن تتبع في عملیة التدریس   3.الطریقة التي ی

رنامج ھو عبارة عن مخطط تقوم الدولة  ببنائھ ولھ تسللسل زمني محدد یمشي وعلیھ فان الب

.وبلوغ األھداف المراد تحقیقھا إلتمامھعلیھ األستاذ   

 )(Curriculumمفھوم المنھاج .3
  یعتبر المنھاج مسارا ،وھو ما تلخصھ لفظة السیرة الذاتیة ،اما في الحقل التربوي فھو

ویعبر المنھاج عن االجراءات المحددة سلفا لتھیئ أنشطة بیداغوجیة فھو . مسار للتكوین

لتعلیمیة ا واألنشطةاذن خطة عمل تتضمن الغایات والمقاصد واألھداف والمحتویات 

  4وطرق التعلیم وأسالیب التقییم الدیداكتیكیة واألدوات
  تتابع جمیع الخبرات المخططة الممكن الحصول علیھا التي توفرھا المؤسسة التعلیمیة

 5.ما تستطیع قدراتھم أفضل إلىلمساعدة المتعلمین على تحقیق النتائج التعلیمیة المنشودة 

 . دافاألھ تحقیقالمنھاج ھو خطة تقوم علیھا المنظومة التربویة من اجل  إذن

 

  

                                                             
.108ملحقة سعیدة الجھویة ،المعجم التربوي ،مرجع سبق ذكره،ص  1  

 http://www.almaany.com 2  
 : http://www.alukah.net/culture/0/56850/#ixzz5LG2S3M7a 3  
https://www.mo7itona.com/2015/04/blog-post_27.html  4  

.39المعجم التربوي، مرجع سبق ذكره،ص  5  
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 :مفھوم الكتاب المدرسي .4

اسم مشتق من فعل كتب بمعنى خط،ومنھ قول الشاعر اقبلت من عند زیاد كالخرف  :لغة

تخط رجالي بخط مختلف تكتبان في الطریق الم وألف وما خط مجموعا یسمى كتابا وقد 

  .یطلف على الصحیفة وعلى الدواة ایضا

عبارة عن وثیقة تربویة في شكل وعاء یحتوي مادة تعلیمیة تعتبر مرجعا أساسا  :اصطالحا

یستقي منھ المتعلمون معلوماتھم وھو وسیلة تنظم بكیفیة منتظمة المواد والمحتویات 

  1.والمنھجیات وأدوات قیاس مكتسبات المتعلمین

عنصر ھام في العملیة التعلیمیة وأنھ أكثر الوسائل، استخداما في  المدرسي الكتاب*

المدارس،إذ تعتمد علیھ المواد الدراسیة وطرق تدریسھا المختلفة التي یتضمنھا منھج 

 الدراسة،فھو یفسر الخطوط العریضة للمادة وطرق تدریسھا 

  .ویتضمن أیضا المعلومات واألفكار المفاھیم األساسیة في مقرر معین

كما انھ لھ إمكانیات متعددة في العملیة التعلیمیة، لذا ینبغي أن یتوفر للكتاب المدرسي المناخ 

المالئم الذي یجعلھ أداة تعلیمیة مثمرة، وینبغي أن یوجھ اھتمام متزاید إلخراج الكتاب 

  2.المدرسي في صورة تجتذب التالمیذ في استعمالھ

سي مرشد ودلیل ینیر طریق المبتدأین، وھو من خال ھذا التعریف یعني ان الكتاب المدر

  .یساعد كل طالب علم لما یقدمھ لھم من معلومات منظمة ومبسطة

وھو یوفر عناء كتابة الملخصات التي یضطر االستناد إلى إعدادھا في حالة غیاب الكتاب 

المدرسي،فھو مرافق التلمیذ،وھو عنصر ضروري في العملیة التعلیمیة وكل المدارس 

علیھ في التدریس و مصدر أساسي للتعلم ویالزم المعلم والمتعلم وال یمكن االستغناء تعتمد 

 .عنھ

 

 

  

                                                             
https://www.djelfa.info/vb/archive/index.php/t-2028862.html   1  

.230،ص1995التربیة،دار الفكر العربي،القاھرة، أصولابراھیم عصمت مطاوع، 2  
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  .بحیث یقدم المفاھیم الجوھریة ألنھ منوال تعلیمي،وھو أداة تعلیمیة مطبوعة ومنظمة 

الطریقة التي  إلىوھو الصورة التطبیقیة للمحتوى التعلیمي وھو الذي یرشد المعلم *

از أھداف المناھج العامة والخاصة،كما انھ یمثل في الوقت نفسھ الوسیلة تستطیع بھا انج

األكثر ثقة في ید التلمیذ نظرا لمقاییس الرقابة الصارمة التي تخضع لھا محتویاتھ من 

 1السلطات العلیا

 أمكنھیعد الكتاب المدرسي منطلق الفعل التعلیمي ،والذي یمثل مھمة المعلم الذي وان *

الخاصة عما یقدمھ في بعض  بإبداعاتھاالستغناء عن بعض معطیات الكتاب وان یستقل 

مكوناتھ ،فانھ سیظل ملزما بربط اشتغاالتھ الصفیة بتوجیھات الكتاب ومحتویاتھ ،نظرا 

وثیقة مشتركة بینھ وبین التلمیذ ،ومحورا أساسیا للتعلیمات كلھا أو جلھا داخل  أصبحلكونھ 

 2الفصل وخارجھ

في سیر  إلتباعھویرسم لھ طریق منظم  األستاذالكتاب المدرسي یرشد  أنعنى بم

الدروس،ویستخدم التلمیذ الكتاب المدرسي في اطمئنان ألنھ یعبر مصدر ثقة،وھذه الثقة 

راجعة الى السلطات العلیا التي تسھر وتراقب محتویات الكتاب المدرسي،لھذا یعتبر 

  .ثقة في ید التلمیذ األكثرالوسیلة 

 .درسي عنصر مھم في العملیة التربویة مالكتاب ال إذن

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
المدرسي،فلسفتھ،تاریخھ،اسس تقویمھ،دار المیسرة ابو الفتوح رضوان وآخرون،الكتاب  1

   .37،دت،صاألردنللنشر،عمان،
عبد العزیز بن عثمان التویجري،دلیل تألیف الكتاب المدرسي في مجال تربیة االسالمیة،منشورات د  2

   .15،ص2014للتربیة والعلوم والثقافیة،الرباط،المملكة المغربیة، اإلسالمیةالمنظمة 
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  :أھمیة الفلسفة في العملیة التربویة
  تقوم الفلسفة في مراحل التعلیم الثانوي والجامعي بتنمیة جملة من المھارات والقدرات

 .لدى المتعلم

  والنفسیة تعمل على تقویة وتعزیز السلوك العقالني المنظم في الحیاة الفكریة

 ).تزوید بالروح العلمیة والفلسفیة(والدراسیة واالجتماعیة للمتعلم 

  تسمح بامتالك الثقافة العلمیة والفلسفیة والقدرة على التعبیر الدقیق ،والیقضة الفكریة

 المنطقیة والمرافقة الذاتیة خالل التفكیر والتعبیر والحوار الفلسفي  والصرامة

  والصورنة والبرھنةتنمیة القدرة على المشكلة. 

  مھارات فكریة (تنمیة القدرة على التحلیل والتركیب والتصنیف والتنظیم والتعلیل

  1)ومنھجیة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
http://www.wata.cc/forums/showthread   1  



تعلیم الفلسفة في الجزائر                                                      :    الفصل األول  
 

 
8 

 :منذ االستقالل الفلسفة في المؤسسة التربویة الجزائریةتعلیم : المبحث الثاني .1
درست الفلسفة بالغة  لقد ارتبط تدریس الفلسفة في الجزائر بتواجد االحتالل الفرنسي ،حیث

  .1الفرنسیة وبرؤیة فرنسیة وبمضامین غربیة

منذ االستقالل تعلیم مادة الفلسفة  أدرجتالمنظومة التربویة والتعلیمیة في الجزائر  أن

لجمیع الشعب وان كانت مدة  إجباریةابتداءا من السنة الثانیة من التعلیم الثانوي كمادة 

  .2والعلمیة األدبیةبین مختلف الشعب الحصص بأحجامھا الساعیة متفاوتة 

 إنبدأ تدریس الفلسفة باللغة العربیة في المرحلة الثانویة في بدایة السبعینات ،وذلك بعد 

في تقدیم دروسھم في المرحلة النھائیة  األستاذمن الجامعة ،وشرع  األولىتخرجت الدفعة 

المواضیع التي یجب تدریسھا  أھممن التعلیم الثانوي مستعینین بمطبوعة تحدد بشكل عام 

وفلسفة العلوم مع توجیھات تربویة لتدریس  واألخالقمنھا الثقافة والفلسفة والشخصیة 

ثم صدر كتاب الوجیز في الفلسفة . الفلسفة تخص عملیة تسییر الدرس واألھداف والتقنیات

  . 3محمود یعقوبي األستاذمن تألیف 

والثاني حول  األولباب منھا البابان   47ن یتكون برنامج الفلسفة من خالل الوجیز م

حول فلسفة العمل  األولبابا متبقیة ،یتقاسمھا قسمان  وأربعونالثقافة والفلسفة والخمسة 

 .والقسم الثاني حول فلسفة المعرفة

االنتباه،والشعور،والشعور :بابا وھي على التوالي  24قسم فلسفة العمل یتضمن  -

،المیول، الرغبات،العادة، األھواء،الھیجان،العواطف،لماأل،اللذة،االنفعاالتوالشعور،

الفني،  واإلبداع، الفن األشخاص، الطبع، والشخصیة، المعرفة، الغیر، العالقات بین اإلرادة

،المسؤولیة،  األخالقیة،الضمیر الخلقي، المفاھیم الكبرى للحیاة الخلقیة ،التجربة  األخالق

والسیاسة  األخالق، األسرة،األخالق،الحقوق ، إلخوةوا، العدل اإلنسانالفضیلة، احترام 

 .ومصیره، الوجود والقیمة اإلنسانبالعمل ومشاكلھ االجتماعیة ،الحریة، 
                                                             

لنیل درجة  أطروحةم الثانوي في الجزائر ،تعلیمیة الفلسفة لمرحلة التعلیمذكرة،بوداود حسین،،  1
    89،ص2006،2007، الدكتور مسعودي عباد إشراف،جامعة الجزائرالدكتوراه ،

مرحلة (د .م.أ شارفي عبد القادر،تعلیمیة الفلسفة في المؤسسة الجامعیة بین النظام الكالسیكي ونظام ل  2
   .02شلف ،الجزائر،ص –جامعة حسیبة بن بوعلي ) لیسانس 

.156، -تشخیص اولي – واإلشكالیاتالزواوي بغورة،الخطاب الفلسفي في الجزائر ،الممارسات    3  
https://ouvrages.crasc.dz/pdfs/2004  
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، الذاكرة اإلدراك، اإلحساس: بابا ھي على التوالي 21فیتضمن : قسم فلسفة المعرفة أما -

العلوم الطبیعیة والعلوم العلمي، الریاضیات ، منھج  الخیال، اللغة، الذكاء، التفكیر

البیولوجیة ، التاریخ ، علم االجتماع ، علم النفس ، مبادئ العقل ، نظریة المعرفة، مشكلة 

الحقیقة ،الزمان والمكان،الروح والمادة، االلوھیة وینتھي البرنامج بخاتمة حول قیمة 

 .1الفلسفة

مس ذلك من خالل برنامج شھدت الثمانینات من القرن العشرین تعدیالت لمقرر الفلسفة نل

  .1983الفلسفة لسنة 

لكل نشاط من النشاطات السابقة  األھدافیعمل على تحدید  1983ان مقرر الفلسفة لسنة 

على بینة من أمره ، مادام ھذا المقرر ھو بمثابة الدلیل الذي یھتدي بھ  األستاذحتى یكون 

  .2األستاذ

المترددة  اإلصالحات، بدأت سلسلة من   مع بدایة الثمانینات"*زواوي بغورةجاء في نص  

جرت في غیاب كلي لخبراء والجامعیین ،وربما تنفرد  ألنھاوالمحتشمة والمتعثرة والمنغلقة 

البرامج  اإلصالحالجزائر في ھذه وھو عدم استعانتھا بخبراء وخاصة الجامعیین في 

لیص لعدد المواضیع للبرنامج وتم اقتراح للتدریس وتق أوليالجامعیة  وھكذا تم تعدیل 

، 1991غایة  إلى األوليمضمون البرامج واستمر ھذا التعدیل  اإلصالح،ولكن لم یمس 

في وقتھ  اإلصالحالنظر في التعلیم الثانوي في مجملھ وسمي ھذا  إعادةحیث شرع في 

  .3"ھیكلة التعلیم الثانوي بإعادة

                                                             
.176لمرحلة التعلیم الثانوي في الجزائر، مرجع سبق ذكره،ص بوداود حسین ، تعلیمیة الفلسفة   1  

.179،ص بوداود حسین، تعلیمیة الفلسفة لمرحلة التعلیم الثانوي في الجزائر،مرجع سبق ذكره  2  
،مرجع سبق  أوليتشخیص  – واإلشكالیاتالزواوي بغورة،الخطاب الفلسفي في الجزائر ،الممارسات 3

   https://ouvrages.crasc.dz/pdfs/2004.157ذكره، ص 
. الفلسفة المعاصرة بقسم الفلسفة، جامعة الكویت باحث وأكادیمي جزائري، أستاذ:زواوي باغورة   *

تتوزع اھتماماتھ بین الترجمة . ي فلسفة اللغة والسیاسةمتخصص في فلسفة میشیل فوكو، وباحث ف
لمیشیل  "تأویل الذات"لمیشیل فوكو، و "یجب الدفاع عن المجتمع: "من أھم أعمالھ المترجمة. والتألیف

نقد المنعطف "، و"الفلسفة واللغة"، و"مفھوم الخطاب في فلسفة میشیل فوكو: "ومن أھم تآلیفھ. فوكو
  /  www.mominoun.com  والتنویرما بعد الحداثة "، و"اللغوي في الفلسفة المعاصرة
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 برنامج الفلسفة لمرحلة الثمانینات ما إصالحات إنما یمكن استنتاجھ من نص باغورة ھو 

  استمراریة للمرحلة التي قبلھا ،خاصة فیما یتعلق بالمضامین ،وان كان باغورة إالھي 

  1وطریقة التدریس األھداف إضافة إلى أشار

ھیكلة التعلیم الثانوي ومس التعدیل مقررات  إعادة 20شھدت بدایة التسعینات من القرن 

تنصیب  إنوال شك . 1993ھو في دباجة مقرر الفلسفة لمرحلة ما بعد  مادة الفلسفة وھذا ما

ھیكلة التعلیم الثانوي ابتداءا من الدخول المدرسي  إعادة إطارالشعب الجدیدة في 

  . 2تحسینات على برامجھا وتجدیدھا إلدخال، یتیح فرصة 1992/1993

حد كبیر عن  إلىبرنامج جدید یختلف  1993وبعد تشكیل لجان تربویة وطنیة ظھر سنة 

تقلیص محاور ومواضیع  أخرىالتعلیمیة في الفلسفة وتم مرة  إدخالبرنامج الوجیز فتم 

وتم في  أدبیةفي الشعب الغیر  10 إلى 14ومن  األدبیةفي الشعب  22 إلى 28الوجیز من 

لیم الفلسفة في ھذا الطور لیشمل السنة الثانیة من التعلیم نفس الوقت توسیع مستوى تع

جدید ھذا البرنامج الذي یتالئم ویتفق كذلك  إن.والعقیدة اإلنسانیةالثانوي فرع آداب والعلوم 

مع مرحلة الفوضى والحرب غیر المعلنة،یتمثل في تقلیصھ لمواضیع الفلسفة واستبعاده 

والروح والمادة ،واستحداث مادة  اإلنسانكااللوھیة ومصیر  األساسیةللمحاور الفلسفیة 

  .3في السنة الثانیة ثانوي  اإلسالمیةالفلسفة 

  .التربوي  اإلصالحتدریس الفلسفة في الجزائر على ھذا الحال حتى جاء  أصبح 

  :المنظومة التربویة الجزائریة  إصالح .2
من االستقالل عملت الجزائر على تسییر النظام التربوي الموروث  األولىانھ منذ السنة 

بمحاسنھ ومساوئھ حتى ال یصاب الجھاز التعلیمي بالشلل مع تعدیالت طفیفة في كل ما قد 

یمس سیادة الوطن والدین لكل الظروف الحرجة التي تحصلت فیھا الجزائر على استقاللھا 

یتھا من فوضى وارتجال في تسییر الشؤون الستعادة حر األولىوما تمیزت بھ السنة 

  .العمومیة،قد منعت بطبیعة الحال من تسطیر سیاسة تربویة في مستوى المقتضیات الجدیدة

                                                             
.191لتعلیم الثانوي في الجزائر،مرجع سبق ذكره،ص بوداود حسین، تعلیمیة الفلسفة لمرحلة ا:انظر  1  

193مرجع نفسھ،ص  2  
، 158  ،157زواوي بغورة الخطاب الفلسفي في الجزائر،مرجع سبق ذكره ،ص ص   3

baghoura.pdf-ara-mmoire-philosophie-https://ouvrages.crasc.dz/pdfs/2004   
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وإقامة منظومة للتربیة والتكوین وفق نسق كلي یلبي حاجات المجتمع ویسایر متطلبات 

  .التنمیة

ریة إلى التعدیل جدري أول سنة من االستقالل خضعت المنظومة التربویة الجزائ 14بعد 

والتي تضمنت تنظیم التعلیم والتكوین بتبني نظام  1976افریل 16بصدور االمریة الرئاسیة 

التعلیم األساسي متعددة التقنیات جاء بعدھا اإلصالح الجذري الثاني والذي ظھرت بوادره 

ھذا  2000ماي 9بتأسیس اللجنة الوطنیة لإلصالح بالمرسوم الرئاسي الصادر في 

اإلصالح الذي عرف تحضیرا مكثفا قبل البدء في تجسیده میدانیا في مطلع السنة الدراسیة 

2002 -20031  

الجزائر سھرت جاھدة على تحسین المستوى الدراسي منذ االستقالل حتى ال یصاب  أنیعني 

الجھاز التعلیمي بالعطب أو خلل ،لكن الظروف القاسیة التي عاشتھا الجزائر ابان االستعمار 

الفرنسي والفوضى الذي خلفھا ھذا المستعمر منعت من قیام نظام تربوي جید،لكن بعد 

 إلىتغییر جذري في المنظومة التربویة الجزائریة من األسوء سنوات من االستقالل حصل 

ت من أجل منح المقاربة بالكفاءات وھذه المقاربة جاء إلىاألحسن وانتقلت المقاربة باألھداف 

 .التعلیم معنى وجودي

 :المناھج الدراسیة إصالح .1
مفھوم البرنامج منحا مغایرا تماما لما كان یعرف علیھ سابقا،  الجدید اخذ اإلصالحتم في 

حیث تم االنتقال من مفھوم المنھاج والذي أصبح یحدد على انھ مجموعة الخبرات التربویة 

المناھج  وأصبحتوالثقافیة نموا روحیا وعقلیا ونفسیا وجسدیا واجتماعیا في تكامل واتزان 

 واألسالیبوالكفاءات ،المجاالت المعرفیة ،الطرائق  األھدافالمادة المعرفیة : تتكون من

والوسائل والتقویم الشامل،فالمنھاج الجدیدة الموظفة ضمن المنظومة التربویة والتي شرع 

  .22004-2003في العمل بھا منذ مطلع السنة الدراسیة 

                                                             
 2018ماي10، المقاربة بالكفاءات في المنظومة التربویة الجزائریة ،الخمیس األولالملتقى الوطني  1

  .2،ص 02،جامعة الجزائر
المتعلم في ضوء بیداغوجیة المقاربة  إبداعنحو منظومة تربویة تنمي مذكرة ، ، عبد السالم نعمون  2

   146صلنیل شھادة دكتوراه، أطروحةبالكفاءات، 
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ة حیز تم االنتھاء من وضع البرامج الدراسیة الجدید 2008-2007منذ بدایة العام الدراسي 

التطبیق لمجموع المستویات الدراسیة االثنى عشر التي تتكون منھا المنظومة التربویة أي 

التربوي سنة  اإلصالحمنھجا دراسیا جدیدا تم بناؤھا منذ انطالق  85ما ال یقل عن 
12003.  

شامل مس كل المراحل الدراسیة وتم تبني ما یعرف بالمقاربة  إصالح إطاروذلك في 

ھي األخرى عرفت  فإنھافیما یخص الفلسفة كمادة تدرس في التعلیم الثانوي بالكفاءات و

الیوم حیث كانت تدرس في البدایة كمادة معرفیة تعرف  إلىمن االستقالل  إصالحاتعدة 

مست ھذه  1987بمحتویاتھا ومذاھبھا المتعددة ثم عرفت بعض التخفیضات ابتداءا من 

مباشرة یجیب  أسئلةص المقال والنص الفلسفي الن إلى أضیفالمرة منھج التدریس حیث 

مادة  أدرجتھیكلة التعلیم الثانوي ومن ھنا  إعادةعرفت باسم  1994علیھا التلمیذ  وفي 

  . 2مرة في السنة ثانیة من التعلیم الثانوي ألولالفلسفة 

  :حیث جاء في القانون التوجیھي عن  الفلسفة  

تعید لتعلیم الفلسفة في التعلیم الثانوي العام والتكنولوجي  أنمن واجب المنظومة التربویة 

تكون علیھ ومن الضروري تحدید األھداف المسندة  أنمكانتھ ،وتعطیھ التناسق الذي ینبغي 

الیھ وشرحھا وتوجیھ مضامینھ المتنوعة نحو تعلم التفكیر والنقد ،وابتعاد عن تقدیم 

  ..فظھا واسترجاعھا یوم االمتحانفي ح أنفسھممعلومات مجردة یرھق التالمیذ 

على شكل معارف مخزنة بل ) القدیمة منھا والحدیثة(ال ینبغي ان تعلم التیارات الفلسفیة 

تقدم بطریقة تمكن التالمیذ من فھم ھذه التیارات في التسلسل التاریخي للفكر  أنینبغي 

 ألراءبحثا عن الحقیقة ،سالكین في ذلك طرقا عقالنیة ومجابھة نسبیة  اإلنساني

والعالم، وفیما یتعلق بتحدید المضامین فان  اإلنسانوالتصورات الفلسفیة حول مسائل 

تعطي للموضوعات الفلسفیة التي تمكن التالمیذ من اتخاذ مواقف نقدیة تجاه  األولویة

الفردي  البحثیعتمد تعلیم الفلسفة على السؤال  إنجب الجاھزة والحقائق المطلقة وی األفكار

 إذا إالعن الحقیقة والقدرة على فھم أفكار وأراء الغیر ومناقشتھا وال یمكن بلوغ ھذا الھدف 
                                                             

.148المرجع نفسھ،ص،  1  
عبد الوھاب بالغراس،صیاغة الكفاءات بین البرنامج والكتاب المدرسي للسنة الثانیة فلسفة من التعلیم  2

          https://cahiers.crasc.dz  43صالثانوي،
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أعددنا التلمیذ لقراءة النصوص الفلسفیة ،وتحریر تعلیق أو مقال فلسفي معالجة نص 

 .1فلسفي

  :ق المقاربة بالكفاءاتمنھاج الفلسفة في التعلیم الثانوي وف
  :مفھوم المقاربة

وضع یده على قربھ،وقاربھ :دناه،وتقرب:منھ ككرم ،وقربھ،كسمع وقارب الخطورب ق:لغة

   .حسندماه بكالم 

مرتبطة بأھداف (ویقصد بھا الكیفیة العامة أو الخطة المستعملة لنشاط ما : اصطالحا

أو بلوغ غایة معینة او انطالق في  والتي یراد منھا وضعیة أو مسألة أو حل مشكلة)معینة

 2.مشروع ما

على ضوء خطة أو إستراتیجیة تأخذ في  ھي تصور وبناء مشروع عمل قابل لالنجاز*

الحسبان كل العوامل المتداخلة في تحقیق األداء الفعال والمردود المناسب في طریقة ووسائل 

  3ومكان وزمان وخصائص المتعلم والوسط والنظریات البیداغوجیة

  :مفھوم الكفایة

اي ما یكفي ویغني عن غیره ونقول كفاه الشئ یكفي كفایة ام :تدل على الجدارة واألھلیة :لغة

  .الكفء فھو الجدیر

منظمة والتي تسمح داخل نمط من  وإجرائیةھي نظام من المعارف تصوریة  :اصطالحا

  4.الوضعیات بتمییز مھمة مشكلة وحلھا بواسطة فعل ناجح

                                                             
 44،مرجع سبق ذكره،ص04-08القانون التوجیھي للتربیة،رقم،04الجریدة الرسمیة ،العدد 1

https://www.unpef.dz/2018/04/24   
نحو تدریس مادة  تجاھات أساتذة السنة الخامسة ابتدائياالمذكرة ،خالد غربي،الیاس قدة،2

الجزائر،مذكرة لنیل شھادة الوادي، ،الریاضیات،وفق المقاربة بالكفاءات،جامعة
  نسخة الكترونیة مرفوعة عن موقع     .64فوزي لوحیدي ،ص/تحت اشراف، أ،2014،2015ماستر،

             http://www.univ-eloued.dz/images/memoir/file/M.S-056-01.pdf  
الى 2003لمقاربة بالكفاءات واصالح المنظومة التربویة الجزائریة من ا مذكرة ،عرباوي خدیجة، 3

تحت اشراف الدكتورة،شلیغم جامعة قاصدي مرباح،ورقلة،الجزائر،ة لنیل شھادة ماستر،حاطرو،2013
         :نسخة الكترونیة مرفوعة عن موقع   .13ص غنیة،

 https://bu.univ-ouargla.dz/master/pdf/Arbaoui_Khadijha.pdf .  

66المرجع السابق ،ص .
4  
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المعارف والقدرات والمھارات المدمجة ذات وضعیة دالة والتي تسمح بانجاز ھي مجموع *

 1مھمة أو مجموعة مھام معقدة

ھي نشاط معرفي أو مھاري یمارس على وضعیات ،أو ھي إمكانیة بالنسبة للتلمیذ لتوظیف *

جملة من المعارف الفعلیة منھا والسلوكیة لحل وضعیة ،للتأكد من أن التلمیذ قد اكتسب 

 .2اءةكف

الكفاءة مكتسبة یبرھن علیھا الشخص تتضمن جزء كامن ھو مجموعة مدمجة من المعارف *

 .والمدركات المواقف والمھارات 

وكذا جزء إجرائي أي انجاز مھمة أو نشاط من خالل اندماج كل المعارف والمھارات 

 .3والمواقف

ما وھي عبارة عن مما سبق یمكن القول بأن المقاربة من خاللھا یتم معالجة موضوع 

  .تصورات ومبادئ تتم من ھاللھا ھذه المعالجة

 .ویتضح أن الكفاءة أنھا جملة المعارف التي تجعل الفرد یحل مشكلة ما بنجاح

  :مفھوم المقاربة بالكفاءات-
ھي العملیة التي تكون فیھا نتائج التعلم أھداف محددة في المناھج المدرسیة في صیغة  .1

أفعال سلوكیة ینتج عن كل تعلم اكتساب سلوك جدید أو أداء كفاءات تترجم في صورة 

 .4أفعال

 

 

                                                             
   .13،صمرجع سبق ذكره التربویة الجزائریة،عرباوي خدیجة،المقاربة بالكفاءات واصالح المنظومة   1
.28المعجم التربوي،مصطلحات ومفاھیم تربویة،ص  2  
صعوبات تطبیق المقاربة بالكفاءات في المدرسة الجزائریة من وجھة نظر مذكرة،العطوي آسیا، 3 

نسخة الكترونیة مرفوعة عن  29،ص2010- 2009جامعة سطیف ،الجزائر معلمي التعلیم االبتدائي،
  :  وقع م

setif2.dz/images/PDF/magister/MS13.pdf-http://www.univ   
العطوي آسیا،صعوبات تطبیق المقاربة بالكفاءات في المدرسة الجزائریة من وجھة نظر معلمي  ،  4

  . 30ص، مرجع سبق ذكره  التعلیم االبتدائي
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والمقاربة بالكفاءات مجموعة الممارسات التي تؤخذ كنقطة انطالق لھا وكمحرك للنشاط  .2

التربوي حاجات المتعلم ورغباتھ من أجل بلوغ الھدف ویرتبط ھذا المفھوم في مجال 

 .1التعلیمیة بمفاھیم أخرى 

وھي برامج تعلیمیة محددة بكفاءات كما ھي مبینة بواسطة األھداف االجرائیة التي تصف  .3

 إلكسابھالكفاءات الواجب تنمیتھا لدى التلمیذ ،وھذا بالتحدید المعارف األساسیة الضروریة 

 .2الكفاءات الالزمة والتي تمكنھ من االندماج السریع والفعال في مجتمعھ

مقاربة بالكفاءات مقاربة تضم مجموعة من النظریات  أنمن خالل ھذه التعاریف یتبین  إذن

  . ھدفھا تنمیة قدرات المتعلم

وبمعنى آخر ھي مقاربة تمنح التعلیم معنى وجودي وھي مقاربة فلسفیة تضم مجموعة من 

رامج ب إعدادالبیداغوجیات والنظریات ھدفھا تنمیة قدرات المتعلمین،وھي من بین طرق 

التعلیمیة وھي تعمل على جعل التلمیذ یقوم بأنشطة ذات معنى كانجاز المشاریع مثال ،ویكون 

  .فوجي أوجماعي  أوفردي  أماھذا 

  :المقاربة بالكفاءات في المنظومة التربویة الجزائریةتدریس الفلسفة وفق 
لقد بدأت آلیة المقاربة بالكفاءات في الظھور كممارسة بیداغوجیة ألول مرة في كندا وانتقلت 

التجربة الى فرنسا في التسعینات  بحل مشكلة الفشل الدراسي في الثانویات الفرنسیة ،ومن ثم 

  . 3زائرالتعلیمیة ومن بینھا الج–ثبتت العدید من الدول المقاربة بالكفاءات في العملیة التعلمیة 

تم اعتماد المقاربة بالكفاءات في الجزائر وشرع في تطبیقھا بدایة من العام الدراسي 

، ونجد مختلف المناھج الصادرة لحد اآلن تقریبا نفس المدخل بحیث تضمن 2003/2004

ھذا المدخل شرح ھذه المقاربة ومبررات اعتمادھا والكفاءات الرئیسیة المنتظر تحقیقھا وقد 

                                                             
لنیل شھادة  أطروحةوء بیداغوجیا المقاربة بالكفاءات،،تعلیمیة مادة التعبیر في ضي مذكرة فاطمة زاید 1

  نسخة الكترونیة مرفوعة عن موقع    .36صعزالدین صحراوي ،/اشراف أ،2009- 2008الماجیستیر،
http://thesis.univ-biskra.dz/1929/1/mmj279.pdf     

   13،مرجع سبق ذكره،صعرباوي خدیجة،المقاربة بالكفاءات واصالح المنظومة التربویة الجزائریة،   2
https://up.top4top.net/downloadf-355ih9p21-pdf       فاعلیة تدریس الفلسفة وفق المقاربة بالكفاءات، 3  
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كفاءات ذات طابع اتصالي وكفاءات :ھي  أساسیةكفاءات  أربعة إلىذه األخیرة تم تصنیف ھ

  1ذات طابع منھجي وكفاءات ذات طابع فكري وكفاءات ذات طابع اجتماعي وشخصي

منھا بأن التغیرات  إیماناالجزائر من بین البلدان العربیة التي تبنت المقاربة بالكفاءات و

ذوي كفاءات لھم القدرة على حل المشاكل المختلفة  أفرادالعصر أصبحت تستلزم تكوین 

تلف المناھج والمواد التعلیمیة ،ومن بینھا مادة الفلسفة خفشرعت في تطبیقھا وتعمیمھا على م

  .2خاصة األدبیةكمادة أساسیة في الطور الثانوي عامة والشعب 

سنة الثانیة وضع برنامج الفلسفة الجدید لل  2007/2008وانطالقا من السنة الدراسیة 

نظرة تربویة جدیدة تعرف الیوم  أساسوالثالثة ثانوي في الجزائر لجمیع الشعب على 

تساعد المتعلم على التكیف السریع والتالئم النافع مع  إستراتیجیةبالمقاربة بالكفاءات ،وھي 

التغیرات المتعددة التي یعرفھا العالم والتحوالت المستمرة التي یعیشھا الناس في حیاتھم 

 3المستقبلیة اإلنسانیةالمفید والمشاركة في بناء الحضارة  اإلبداعالیومیة ومن ثمة تمكنھ من 

المتعلم،وتحول مجال االھتمام بالقضایا المفاھیمیة  إلى اذاألستانتقال الفعل التربوي من  إن

مجال االھتمام بالفكر النسقي ،وال یمكن انكار ما للمقاربة بالكفاءات من فضل في ھذا  إلى

  .المنعطف الذي تعرفھ مادة الفلسفة في بالدنا وتعلیمیتھا

فاءات التي في الك:ویتجلى ھذا المنعطف فیما یتعلق بالدروس في عدد من الجوانب 

تستھدف تحقیقھا ،وفي تعاملھا  مع الفكر الشمولي الذي یربط المشكلة باشكالیاتھا وفي 

 التعلیمةتفعیلھا لعملیة التفلسف ،وطریقة سیرھا المنھجي،وتعاملھا مع مختلف النشاطات 

  .4التقنیة  أدواتھاالمقررة، وفي نظام 

تجسید القطیعة مع التصورات التقلیدیة ان المقاربة بالكفاءات في تدریس الفلسفة قد تبنت 

في ھذه ھو تغییر الرؤیة من منطق التخصص نحو تنمیة  واألصلفي ممارسة التفلسف 

                                                             
ملتقى (لحضر ،المقاربة بالكفاءات بین الجذور والتطبیق ،مجلة العلوم االنسانیة واالجتماعیة  -د 1

،كلیة العلوم االنسانیة  11،جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة العدد ) التكوین بالكفاءات في التربیة
   82،ص2009واالجتماعیة ،

.07ص .فاعلیة تدریسس الفلسفة وفق المقاربة بالكفاءات، مرجع سبق ذكره  2  
24مرجع نفسھ،ص  3  
السنة الثانیة ثانوي آداب الكتاب المدرسي  ، اشكالیات فلسفیة ، جمال الدین بوقلي حسن، 4

   .3ص،.2006وفلسفة،الدیوان الوطني للمطبوعات المدرسیة ،الجزائر،
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موردا مرشدا للتالمیذ في سیاق دال ومھندسا یسیر اكتساب  األستاذالتعلم ،فیصیر  أنشطة

اء كفاءاتھ سیاقات خارجیة والتلمیذ بدوره یشارك نشاط في بن إلىالمعارف حتى تنقل 

  1المتعلم  إلى األستاذونعني بھذا  انتقال مركز الفعل التربوي من 

العنایة بمنطق  أھمیةالمقاربة بالكفاءات تترجم  إنولقد جاء في القانون التوجیھي للتربیة 

الوضعیات المشكلة في مقابل منطق  إزاء أفعالھوردود  وأفعالھالتعلم المركز على التلمیذ 

  .للتلمیذ  إكسابھاالمعارف التي ینبغي  تعلیم یركز على

البحث عن المعلومة تنظیم وضعیات (یتدرب التلمیذ في المقاربة بالكفاءات على التصرف 

وفق وضعیات المشكلة المختارة من الحیاة ...) فرضیات ،تقویم حلول إعدادوتحلیلھا ،

وھي فرصة  لتعلیمةاوھذه الوضعیات المكونة للوضعیات .تحدث لھ  أنالیومیة التي یمكن 

القدرة على التطبیق مجموعة منظمة  أنھالتنصیب وتعزیز الكفاءات وتعرف الكفاءة على 

القدرة على  أنھا" األعمالمن المعارف والمھارات والمواقف التي تمكن من تنفیذ عدد من 

  2"التصرف المبني على تجنید واستعمال مجموعة من الموارد استعماال ناجعا

  :تدریس الفلسفة بالمقاربة بالكفاءاتالغایة من  
الغایة من تدریس الفلسفة وفق المقاربة بالكفاءات وفق ما جاء بھ المنھاج الجدید  إن

في مستھل المدخل ،حیث نستأنس بالعبارة التي واألخذ بھذه المقاربة یدفعنا الى  وبالضبط

استثمار المادة المادة  إستراتیجیة إلىواالنتقال  األستاذتجاوز فلسفة التلقین ومركزیة 

  .سلوكیات عملیة نافعة ،وقابلة للقیاس إلىالمعنویة 

تساعد المتعلم على التكییف السریع والتالؤم  إستراتیجیةھناك نظرة تربویة جدیدة تقوم على 

النافع مع التغیرات المتعددة التي یعرفھا العالم والتحوالت المستمرة التي یعیشھا الناس في 

 اإلنسانیةالمفید والمشاركة في بناء الحضارة  اإلبداعیة ،ومن ثمة تمكنھ من حیاتھم الیوم

  3المستقبلیة

 

                                                             
.24المقاربة بالكفاءات، مرجع سبق ذكره،ص فاعلیة تدریس الفلسفة وفق   1  
.19،20،ص ص مرجع سبق ذكره 4-08القانون التوجیھي للتربیة رقم   2 

https://www.unpef.dz/2018/04/24  
 http://platform.almanhal.com 3  



تعلیم الفلسفة في الجزائر                                                      :    الفصل األول  
 

 
18 

  :أھداف تدریس الفلسفة وفق المقاربة بالكفاءات
وذلك من خالل  واإلتقان األداءمستویات من حیث  اعلي إلىالوصول بالمعلم  إلىتھدف 

 أوجعلھ محور العملیة التعلیمیة ،وكذلك التركیز على التعلم الفردي الخاص بالمتعلم ،

الجماعي الذي یعني بعد أكبر من المتعلمین وتولید المعارف والمعلومات من المتعلم 

  .1وتجاوز النمطیة في التعلیم وفتح المجال أكثر للمھارة والنشاط والتوظیف

 :ي الجزائرالدرس الفلسفي ف

فال یزال ھو اآلخر یحتاج إلى مجھودات كبیرة معرفیة  الجزائرالدرس الفلسفي في  إن

لم  .ودیداكتیكیة تجعلھ یرقى إلى مستوى تطلعات المثقف المھتم بالشأن الفلسفي في بالدنا

تعد مادة الفلسفة في برامج التعلیم الثانوي تمتلك تلك األھمیة التي كانت علیھا فترة 

وقد یكون السبب الرئیس بتصورنا یكمن في . السبعینات والثمانینات من القرن الماضي

الضعف الحاصل في تكوین المكونین وكذا طبیعة الكثیر من الموضوعات التي تحتویھا 

ھ یمتد لیشمل الدراسات الجامعیة فال تزال مواد الفكر القدیم ومواد البرامج، والحال نفس

أضف إلى ھذا وذاك ما أفرزتھ  .التراث تنال حصة األسد في وضع البرامج الدراسیة

السنون العجاف التي مر بھا البلد طیلة سنوات اإلرھاب األعمى والتي ال یزال تأثیرھا 

با وتسیبا ورداءة وإحباطا ال للفلسفة وحدھا بل یعمل في جسم الثقافة والتعلیم ویضیف تسر

أما  .الجدیدةلكل فكر عقالني یسعى إلى زرع روح الثقة واألمل في المستقبل لدى األجیال 

ضعھا صار أفضل قیاسا بوضع الفلسفة درسا أو عن الكتابة الفلسفیة في بالدنا فیبدو أن و

على ) أھمھا دار االختالف) الجزائریةفي الحیاة الثقافیة، فقد ساعدت بعض دور النشر 

، وھي وإن ابتدأت بطبع رسائل الجزائرنشر كثیر من األعمال الجادة ألساتذة الفلسفة في 

ّ أن اھتماماتھا امتدت لتشمل أعماال أخرى ألفھا جیل من األساتذة  جامعیة في األول إال

، وأصبحنا الجزائرلفلسفي في الشباب ابتدأت ھذه األعمال ترسم صورة محترمة لإلبداع ا

ال نفاجأ بوجود عناوین لنصوص متعددة في رفوف مكتبات أھم المدن العربیة كالرباط 

                                                             
.26فاعلیة تدریس الفلسفة وفق المقاربة بالكفاءات ، مرجع سبق ذكره،ص  1  
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ن طرف القراء وبیروت مثال لمؤلفین جزائریین وھي تحظى بكثیر من التقدیر والثناء م

 . 1العرب

وال ننسى ھنا أن نشیر أیضا إلى ما تقوم بھ مخابر البحث الجامعیة على قلتھا في ھذا 

المجال فقد شجعت ھذه المخابر اللقاءات الفكریة والندوات مما أعطى مادة بحثیة جیدة 

بعت أغلبھا سواء في دور نشر جزائریة أو عربیة في شكل كتب جماعیة أصبحت تمثل  ُ ط

راجع ال غنى عنھا للطلبة والباحثین، بالتأكید ال نزال بعیدین كل البعد عن مستوى م

البعض من أشقائنا الذین سبقونا في ھذا المیدان ولكننا بتصوري في الطریق لتأسیس كتابة 

فلسفیة جزائریة متعددة الرؤى واألطیاف، كتابة علمیة رصینة یمتلك أصحابھا قدرات 

د مراجعھم وتعدد اللغات التي یقرؤون بھا، وكذلك بسبب علمیة متمیزة بسبب تعد

  .2.اإلشكاالت الفلسفیة المعاصرة التي یشتغلون علیھا
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 :خالصة الفصل 
نستنج من خالل ھذا الفصل أن الجزائر بعد استقاللھا قامت بإعادة بناء التعلیم و االقتصاد و  

غیرھا، و قد كانت الجزائر تبنى النظام االشتراكي و قد جاءت الدولة بإصالحات و ھذه 

األخیرة حاولت االستجابة للنظام االشتراكیة اللیبرالیة فقد تغیر نظام التعلیم یعتبر حذري مس 

جمیع المواد الدراسیة المبرمجة و من بین ھذه المواد مادة الفلسفة التي شھدت تغییر منذ 

في الطور الثانوي و خصص لھا معامل  2االستقالل ، حیث أنھا أصبحت تدرس من السنة 

  . كثیر نظرا ألھمیتھا و حجم ساعي مخصص لھا و تبین التدریس وفق المقاربة بالكفاءات 
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  تمھیـــــد
  كل منظومة تربویة لھا آلیات ووسائل نستخدمھا في القطاع التربوي من اجل السیر الحسن 

  .للدروس وكل المواد ومن بین الوسائل البیداغوجیىة الكتاب المدرسي 

فالجزائر تھتم بالكتاب المدرسي في منظومتھا التربویة ولكل مادة من المواد المبرمجة من 

  ال ولھا كتاب خاص بھا لھذا سنتطرق في ھذا الفصل الثاني إلى محتوى أاجل التدریس 

یحملھ  وما ،الكتاب المدرسي للسنة الثانیة آداب وفلسفة ومن بین ھذه المواد مادة الفلسفة 

  ھذا الكتاب المدرسي  یحملھاشكالیات الكبرى التي اإل من تحلیل كل إشكالیة دروس مع من 

  .الخاص بالفلسفة
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  الكتاب المدرسي الخاص بالسنة الثانیة آداب وفلسفة : المبحث األول
  :التعریف بالكتاب المدرسي 

وتألیف جمال الدین بوقلي حسن وبمشاركة حسین بن عبد السالم  إشرافالكتاب من   

 األولىصفحة أخذت المقدمة ثالث صفحات 352وعبد اللطیف ماحي،یتألف الكتاب من 

والمصادر تسعة عشر صفحة وما تبقى  واإلعالموالخاتمة صفحتان،فھرس الموضوعات 

والمعبر عنھا  من الصفحات خصت لموضوعات المدونة الفلسفیة شملت الموضوعات

 14 اإلجماليمجموعھا (والتي بدورھا تتضمن مشكالت فلسفیة ) 06عددھا ( باإلشكالیات

 .1)20)(مشكلة 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

  

  
                                                             

عبد القادر مالفي ،البناء المعرفي للدرس الفلسفي أمام المقاربة بالكفاءات والتوجھ  مجلة الحوار الثقافي ، 1
  أفریل4،العدد 06المجلد "دراسة لمضمون الكتاب المدرسي للفلسفة بالجمھوریة الجزائریة"االیدیولوجي،

  المرفوعة عن الرابط. 272،جامعة مستغانم،الجزائر،ص2016
:https://www.asjp.cerist.dz/en/article/16668   
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 :محتویات الكتاب المدرسيعرض  

 واإلشكالیةالسؤال بین المشكلة  :األولى اإلشكالیة

  :تتضمن المشكلتین التالیتین

 .السؤال والمشكلة: المشكلة األولى

 واإلشكالیةالمشكلة  :المشكلة الثانیة

 اإلشكالیة الثانیة: الفكر بین المبدأ والواقع.
:وتتضمن المشكلتین التالیتین  

.انطباق الفكر مع نفسھ: األولىالمشكلة   

.1انطباق الفكر مع الواقع:المشكلة الثانیة  

 اإلشكالیة الثالثة: الفلسفة بین الوحدة والتعدد .
:التالیةوتتضمن المشكالت   

.تاریخ الفلسفة الیونانیة: المشكلة األولى    

.اإلسالمیةتاریخ الفلسفة  :المشكلة الثانیة  

.الحدیثةتاریخ الفلسفة  :المشكلة الثالثة  

2.تاریخ الفلسفة المعاصرة:المشكلة الرابعة  

 اإلشكالیة الرابعة: المذاھب الفلسفیة بین الشكل والمضمون.
:التالیتینوتتضمن المشكلتین   

.في المذھب العقالني والمذھب التجریبي: المشكلة األولى  

.في المذھب البراغماتي والمذھب الوجودي: المشكلة الثانیة  

 

 

 

                                                             
الكتاب المدرسي السنة الثانیة ثانوي آداب وفلسفة،مرجع  جمال الدین بوقلي حسن، ، إشكالیات فلسفیة ،

.351سبق ذكره،ص،  1  
  .مرجع نفسھ 2
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 اإلشكالیة الخامسة:تعالج في النشاط اإلنتاج الفلسفي.

 اإلشكالیة السادسة: الحیاة بین التنافر والتجاذب.
:وتتضمن المشكالت التالیة  

الشعور باألنا والشعور بالغیر:األولى المشكلة   

.الحریة والمسؤولیة :المشكلة الثانیة  

.العنف والتسامح:المشكلة الثالثة  

.1العولمة والتنوع الثقافي:المشكلة الرابعة  
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  :           تحلیل محتوى الكتاب المدرسي  : المبحث الثاني 
التي تعالج مشكالت فرعیة  واإلشكالیةتحث عنوان السؤال بین المشكلة  األولى اإلشكالیة

  :من بینھا 

بعنوان السؤال والمشكلة و الذي یعالج كل أصناف األسئلة و خاصة  األولىـ المشكلة 

فمجال السؤال العلمي ھو ( الفرق الذي یكمن في السؤال العلمي و السؤال الفلسفي 

ویتخذ السؤال العلمي الظواھر الطبیعیة  ،شكلھا الشامل المحسوسات أي عالم الطبیعة في

ویطمئن إلى الحل الذي یستفتي فیھ التجربة  ،تخضع للحواس ألنھاوالجزئیة مجاال لھ ، 

  1)الحسیة وحدھا 

، فھو یقتضي في *بالمیتافیزیقافإنھ یتعلق ( أما السؤال الفلسفي یتضمن عدة ممیزات 

موضوعاتھ ، االنتقال من مجال البحث الواقعي إلى مجال البحث عن العلل االولى 

  2) عنھ لیست بدیھیة  واإلجابةللموجودات ، 

والتي توضح أھم الخصائص التي تبرزھا ،  واإلشكالیةـ المشكلة الثانیة مسمات بالمشكلة 

حیث یحصر الموضوع ویطرح  حیث أن المشكلة ھي مسألة فلسفیة یحدھا مجال معین

  .الطرح الفلسفي 

وھي  المسألة التي تثیر نتائجھا الشكوك وتحمل االرتیاب بحیث ال یظھر  اإلشكالیةأما 

  .فیھا وجھ الحق 

وھي عالقة المجموعة بعناصرھا ، فالثانیة  واإلشكالیةوبالتالي إبراز العالقة بین المشكلة 

  .من الكل ھي التي تحضن األولى أي عالقة الجزء 

والذي یعالج بدوره یتفرع إلى  تحث عنوان الفكر بین المبدأ والواقع الثانیة اإلشكالیة

  :مشكالت جزئیة وھي 

  

                                                             
   

جمال الدین بوقلي حسن وآخرون ،إشكاالت فلسفیة السنة الثانیة شعبة أدأب وفلسفة ، الدیوان  -1
  . 12، ص  2008الوطني للمطبوعات المدرسیة ، 

  12المرجع نفسھ ، ص  - 3
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" ـ المشكلة األولى المعنون بـ انطباق الفكر مع نفسھ  والذي نقصد بھ المنطق الصوري   

وعدم الوقوع في  الذي یھتم بتبین القواعد التي توجھ إلى الصواب" األرسطي ـ الشكلي 

األخطاء والتناقضات ، ولكي ینطبق الفكر مع ذاتھ ویفكر اإلنسان تفكیرا سلیما وصحیحا 

ویتجلى ذلك في معرفة وحدات الفكر المنطقي ( البد من معرفة وحدات المنطق وقواعھ 

  1)وقواعده ، والحرص علمیا على توافق النتائج مع المقدمات 

والمنطق ھو مجموعة من القواعد والشروط التي تضمن سالمة التفكیر وصحتھ ویعرفھ 

  .العلم ویعني أنھ ألة العلم  **أورغانونبأنھ * أرسطو

والتطرق إلى كلیات الخمس والتي تعبر عن صفات جوھریة وھي النوع والجنس و 

  .الفصل النوعي والعرض العام والعرض الخاص 

القضیة الحملیة البسیطة وتتكون من موضوع : نقسم إلى قسمین وأنواع القضایا التي ت

ومحمول ، ومن كلیة موجبة وكلیة سالبة وجزئیة الموجبة والجزئیة السالبة ، أما القضیة 

مركبة الشرطیة وھي تتألف من قضیتین حملیتین یكون الحكم فیھا متعلق بأدات شرطیة 

وتنقسم إلى قضیة مركبة " التالي " یسمى وجزئھا الثاني " المقدم " وجزئھا األول یسعى 

 .شرطیة متصلة ، وقضیة مركبة شرطیة منفصلة 

ـ المشكلة الثانیة الموسومة بـ انطباق الفكر مع الواقع ، وذلك بعد معرفة المنطق االرسطي 

بأنھ كفیل بضمان انطباق الفكر مع نفسھ یجب تحدید مجال انطباق الفكر مع الواقع الذي 

ویتجلى ذلك في التعرف على طبیعة االستقراء من الناحیة ( من الظواھر یشمل مجموعة 

                                                             
وفلسفة ، المرجع السابق  آدابجمال الدین بوقلي حسن وآخرون ،إشكاالت فلسفیة السنة الثانیة شعبة  -1

  . 46، ص 
، وواحد من اإلسكندر األكبر ومعلم نأفالطو فیلسوف یوناني، تلمیذھو م.ق 322 -م .ق  384أرسطو*

 والشعر والمیتافیزیقیا الفیزیاء منھا عظماء المفكرین، تغطي كتاباتھ مجاالت عدة
  . واألخالقیات والحكومة والسیاسة واللغویات  والبالغة والمنطق والموسیقى والمسرح

وسمیت بھذا  تعني اآللة إغریقیة كلمة وأورغانون. المنطق في أرسطو مجموعة كتبھي  أورغانون**
  . أو وسیلتھ للوصول إلى الصواب االسم ألن المنطق عند أرسطو ھو آلة العلم
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وقواعده في سیاق البحث  خطواتھ" ، ومن الناحیة االجرائیة " مفھومھ وأنواعھ " النسقیة  

  1*)المنھج التجریبيالعلمي أو 

ة ، فاالستقراء ھو االنتقال من الحكم على القضایا الجزئیة إلى الحكم على القضایا الكلی

ویتضمن نوعین وھما االستقراء التام وھو إصدار حكم كلي من منطلق الحكم على كل 

الموضوع وبالتالي یكون الحكم یقیني ـ أما االستقراء الناقص وھو إصدار حكم  األجزاء

  .ویكون نسبي  األجزاءكلي من منطلق الحكم على بعض 

علمیا باعتباره تلك الخطوات التي  واالستقراء من الناحیة العلمیة یتحول إلى منھج تجریبي

  .یعتمد علیھا الباحث ، لكي یصل إلى نتیجة تعرف بالقانون العلمي 

واالعتماد على خطوات المنھج التجریبي الذي یتضمن أوال المالحظة وھي مشاھدة 

المالحظة : الظواھر الحسیة وھي نقطة االنطالق في المنھج التجریبي وتنقسم إلى نوعین 

ھي مالحظة یتمیز بھا عامة الناس تتصف بالسطحیة والبساطة ، والمالحظة العادیة و

العلمیة وھي مالحظة یختص بھا العلماء والباحثون وتكون عمیقة وقصدیة ودقیقة یوضف 

  .فیھا العالم التركیز واالنتباه العالي ھدفھ الوصول إلى قانون علمي 

العالم ھدفھا إیجاد حل للظاھرة ثانیا الفرضیة وھي فكرة مقترحة من طرف الباحث أو 

  .المدروسة یضعھا الباحث أو العالم على سبیل الظن 

ثالثا التجربة وھي عملیة نقل الظاھرة من وسطھا الطبیعي إلى وسطھا االصطناعي وذلك 

  .قصد التحقق من صدق الفرضیة 

ومعناه  مبدأ السببیة: وھناك مبادئ تسبق التجربة یجد العالم مرغما على اتباعھا وھي 

، فكل ظاھرة البد أن یكون لھا سبب لقد حدوثھا ، ومبدأ الحثمیة * العلة والمعلولربط بین 

تؤدي إلى نفس النتائج ، فإدا توفرت شروط الظاھرة فستحث  األسبابأي أن نفس 
                                                             

  ،،إشكاالت فلسفیة السنة الثانیة شعبة آداب وفلسفة ، المرجع السابقجمال الدین بوقلي حسن وآخرون  -1
  . 70ص 

أو  الرصد بواسطة المعرفة للوصول إلى البیانات ھو وسیلة منھجیة للحصول علىالمنھج التجریبي *
یمكن أن یحلل إما  القانون التجریبي إن. المالحظة العلمیة بشكل مباشر أو غیر مباشر

  .نوعي أو كمّي بشكل
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یمكن النظر إلى مبدأي السببیة واالطراد على ( حیث   الظواھر اطرادمحدوثھا ، ومبدأ 

، فكما أن العالقة ضروریة بین العلة والمعلول في العقل قبل التجربة ، أنھما مترابطان 

  1)فإن االعتقاد بمبدأ اطراد الظواھر في الطبیعة اعتقاد راسخ 

الرابعة والمعبر عنھا بالفلسفة بین الوحدة والتعدد عبر  اإلشكالیةقدم الكتاب المدرسي  في 

التاریخ وقد جاء فیھا مجموعة من المشكالت عولج فیھا تاریخ الفلسفة من الفلسفة الیونانیة 

  .المعاصرة  إلى

جاء في الكتاب المدرسي عدة مشكالت بخصوص تاریخ الفلسفة الیونانیة وقد طرحت 

كان  أناوجھا بعد  إلىالعقل الیوناني الوصول بالفلسفة كیف استطاع :التالیة  اإلشكالیة

  ؟.استثمارھا في حیاتھ الخاصة إلى اإلنسانمكبال مدة قرون بقیود الخرافة وكیف دعا 

وشرحھا للتالمیذ وظفت وضعیتین وھي تلك التي عرضت  اإلشكالیةومن اجل معالجة ھذه 

اطیر الیونانیة على العموم فاألس. عقب اشیل،التي رویت في الیاذة ھومیروس أسطورة

غیر أنھا وضفت في غیر موقعھا بحیث , و ھي التي تتحكم فیھ مصیرھا یحدد مصیر البشر

مسألة المصیر أو مسألة المعرفة التي كان یسیطر علیھا الكھنة بحكم أنھا  إلىلم تتعرض 

ر الذي ارتبط بمصی اإلنسانالذي ارتبط  اإلنسانالمعبرون للرؤى و یعرفون بمصیر 

مشكلة أخرى وظفت لغرض معرفة أصل –بأربع وضعیات  اإلشكالیةوتدعم . اآللھة

ثم یضاف لھا وضعیة أخرى لغرض )الماء،الھواء،تراب ،النار(الوجود والعناصر المكونة 

ھو فعال  أشیاءھل ما تشاھده من ( أسئلةمعرفة الحقیقة المطلقة وصیغة الوضعیة على شكل 

الكھف  أسطورة توظیفبھا یتم  و) ؟األشیاءیما وراء ھذه الحقیقة ھي ف أن آمالحقیقة،

القائم على مجموعة من النظریات ومنھا نظریة التذكر  ألفالطونلمعرفة النسق الفلسفي 

للوجود والمقسم  أفالطونبناء نظریتھ في المعرفة لیختم بتحلیل تصنیف   أساسالتي تعد 

   22الصفات الممیزة لعالم المثل أھمعالم المثل وعالم الطبیعة مع ذكر  :عالمین  إلى
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ویضاف الى ذلك نوع  األفكارعالم الطبیعة ھو ذاك الذي تتجسد فیھ  أن إلى اإلشارةدون 

وصیغة الوضعیة على مجموعة :من الوضعیات وظفت لمعرفة علل األشیاء والحكمة منھا

 الحادثة لألشیاء  األسبابمن األسئلة تتساؤل حول معرفة 

  ) و الھواء ،ماء، تراب، نار(الوجود و العناصر المكونة لھ لغرض معرفة أصل 

ثم یضاف لھا وضعیة مشكلة أخرى لغرض معرفة الحقیقة المطلقة ، و صیغة الوضعیة  

ھل ما تشاھده من أشیاء، ھو فعال الحقیقة، أم أن الحقیقة ھي في ما وراء ( على شكل أسئلة 

ة الكھف لمعرفة النسق الفلسفي ألفالطون و بھا یتم توظیف أسطور.... ) ھذه األشیاء ؟ 

و منھا نظریة التذكر التي تعد أساس بناء نظریتھ في  ،القائم على مجموعة من النظریات

عالم المثل و عالم : المعرفة لیختم بتحلیل تصنیف أفالطون للوجود و المقسم إلى عالمین 

دون اإلشارة إلى أن عالم الطبیعة ھو ذاك  ،الطبیعة مع ذكر أھم الصفات الممیزة لعالم المثل

فیھ األفكار، و یضاف إلى ذلك نوع آخر من الوضعیات )  réification(الذي تتجسد 

و صیغت الوضعیة على مجموعة من األسئلة : وظفت لمعرفة علل األشیاء و الحكمة منھا 

  . یة عند أرسطو تتساءل حول معرفة األسباب الحادثة لألشیاء ، ذلك لمعرفة مفھوم السبب

لعل مضمون الفلسفة الیونانیة منھا نشأتھا ھو استخدام العقل إلدراك الوجود بعد تحریره 

، أو من ) logos(إلى اللوغس ) nous(من األساطیر أي أن الفكر تحرك من النوس 

إلى العقل ، ألن مضمون الفكر الفلسفي الیوناني ھو حل مشكلة ) األسطورة(المیتوس 

من األسطورة ) أودیب(في البدایة ارتبط الوجود باألساطیر عندما تحرر اإلنسان الوجود ، ف

بإدراكھ أن العقل أساس المعرفة، إما بالحساب كما ھو الحال عند الفیتاغوریین  )أبى الھول(

أو بالمنطق كما ھو الحال عند أرسطو، فعلى العموم الفلسفة الیونانیة یعزى لھا أنھا نظمت 

ة و حددت مجموعة من المفاھیم منھا المواطن و عالقتھ بكل المدینة و المدینة بالحكم

" ، و بھذا وجب أن نسجل بأن كلمة )فیلسوفا (الحاكم، و الذي یشترط أن یكون حكیما 

  1"سوفیا 
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و ال یمكن لھم أن یعرفوا و یعرفوا : بالنسبة للھلیلین تترجم إلى الحكمة و إلى المعرفة  

 . بأنھم حكماء ، و منھ كانت مھمة الفلسفة تسییر المدینة  

و أول مھمة ینجزھا المتعلم من معرفة الحكمة الیونانیة ھو إدراكھ للعالقة بین المعرفة و 

إدراكھ للعالقة بین الحكمة و المدینة ذلك لمعرفة الوجود، ھذا كمضمون معرفي، بینما 

  . مفھوم المواطن منذ نشأتھ األولى، إال أنھ تعذر على واضع المدونة تحدیدھا  

 –كیف قدر للفكر اإلسالمي : عولج تاریخ الفلسفة اإلسالمیة بطرح اإلشكالیة التالیة  -2

على العقل و تحقیق التقارب بین ھذا إنتاج فلسفة قائمة –القائم على اإلیمان بعقیدة التوحید 

  . اإلیمان ، و ھذا العقل في شكل توفیقي بینھما ؟ و تجزأت اإلشكالیة إلى ثالث مشكالت 

ماذا عن الفلسفة اإلسالمیة كمصطلح أو كفكر دیني أمام التراث الفلسفي الیوناني العالمي ،  -

 و جھود العرب في التعریف ؟ 

  : مشكلتین –تین لمعالجة ھذا المشكل وظفت وضعی

األولى صیغت على مجموعة من التساؤالت تدور حول الفلسفة الیونانیة و عالقتھا بالفكر 

اإلسالمي المؤسس على القرآن الكریم و اللغة العربیة، فالعبقریة اإلسالمیة منھا القرآن 

و . ) استناده على آیات من القرآن الدالة على الكتاب و ما یتضمنھ من أحكام ( الكریم 

لقد تم ( العبقریة الیونانیة التي تقیم العقل ، و كیف انتقلت إلى العرب بفعل حركة الترجمة 

، و كذا اللغة ) دون تفصیل في المتن  128صفحة  3ھامش رقم  –اإلشارة إلیھا بالھامش 

العربیة أین سجل فرضیتن، فاألولى تقوم على العرق و منھ تأسست القومیة العربیة و 

لى اللغة أین سجل فرضیتین، فاألولى تقوم على العرق و منھ تأسست القومیة، و الثانیة إ

  . الثانیة ترجع إلى اللغة العربیة ذاتھا من حیث مفرداتھا و قواعدھا و بالغتھا 

الثانیة ارتبطت بمظھر من مظاھرھا،أال و ھو علم الكالم ، أین صیغت الوضعیة على شكل 

یتعلق بخصائص الفكر اإلسالمي ، فنجد إنتاجات إسالمیة  فیما: أسئلة عبر عنھا كما یلي 

تصنف في علم الكالم و أخرى تصنف في الفلسفة، فھل یعني ھذا أن علم الكالم تفكیر 

 . 1أصیل یختلف عن الفلسفة ؟ و إذا كان األمر كذلك

  فھل ال بد من أن تكون بینھما عالقة، و ما طبیعة ھذه العالقة ؟  
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أصالة علم الكالم في ھذا الشأن یشیر إلى أسباب انفصال األشعري عن المعتزلة من خالل  -

 المناظرة التي دارت بین األشعري و أبا علي الجبائي حول اإلخوة الثالث و مصیرھم 

، و نسجل أھم ) أي الفلسفة الیونانیة و الفلسفة اإلسالمیة ( و خصائصھ بالقیاس إلى الفلسفة  -

ص  10ھامش رقم  –یشیر بالھامش ( لكالم ، إذ یستعمل العقل لخدمة الشرع خاصیة لعلم ا

أن المعتزلة یقدمون بالعقل و یثنون بالنقل، و ھي اإلشارة الوحیدة للمعتزلة  ،  - 133

 . 1فالشرع أوال و العقل ثانیا 

 :موقع علم الكالم من الفكر الفلسفي  -

: أین یقول فیھ ) أشعري التوجھ (السنوسي یقدم صاحب المدونة تعریفا لعلم الكالم للشیخ  

ھو أعمال الفكر فیما یوصل العبد إلى العلم بمعبوده عن طریق البراھین القاطعة و األدلة 

الساطعة و ما یجمع بین الفلسفة و علم الكالم ھو التصوف، و ھنا نتسائل عن الحكمة التي 

ف ، ألیس ھناك غرض ؟ و إن یؤیدھا الكاتب من وراء تقلیص علم الكالم و ربطھ بالتصو

كان كذلك ، فھل التصوف و الزھد یساعدان على معالجة العالم المعیش و نقد أسباب 

 التخلف باستخدام حوار فلسفي بناء ؟ 

  . ما القصد بعلم الكالم ، و من ساھموا في نشأتھ و تطوره ؟ 

أنھ علم یتضمن " ھ یجدر بنا أوال أن نقدم تعریفا لعلم الكالم إذ یعرفھ ابن خلدون بقول

الحجاج عن العقائد اإلیمانیة باألدلة العقلیة، و الرد على المبتدعة المنحرفین في االعتقادات 

و بھذا المعنى یصبح الحجاج أساسا للجدل ، فھو منھج "  عن مذاھب السلف و أھل السنة 

علم  الكالم و  المتكلمین الذین استخدموه للفصل في خالفتھم، و یتبین من خالل عملیة تأریخ

المسائل التي خاضھا رواده الذین أسسوه ، أن الخالف كان أساس الكالم بدایة، و اشتدت 

صالبتھ عند اعتماده منھجا خاصا بھ یتم مقابلة الحجة بالحجة،و بالخصوص عندما تم 

  .خوض مسألة التوحید التي ارتبطت باإلیمان

صل بن عطاء بمجلس الحسن البصري مما ورد أنھا تأسست على اثر طرحھ وا :المعتزلة 

حول مرتكب الكبائر، ھل ھو مؤمن أم كافر ؟ فكان الجواب ال ھو مؤمن مطلقا و ال ھو 

و مما ورد عن . كافر مطلقا ، بل ھو بین منزلة الكفر و اإلیمان أتت التسمیة بالمعتزلة 
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رھم إلى بھتان مؤرخي الفرق الكالمیة أنھم كانوا أنصار التوحید ،فھل یعقل أن یتحول نص

و یقولون بالثنیة مثل المجوس و نساویھم بالقدریة ؟ و ھل ینطبق علیھم قول المصطفى 

؟ و لعل القاعدة الثانیة التي خصت " القدریة مجوس ھذه األمة " علیھ الصالة و السالم 

. اء و ما یترتب عنھ المسؤولیة و الجز،القول بالقدر في معناه قدرة اإلنسان على إتیان أفعالھ

و ال یجوز , و لعل ما ورد عن الشھرستاني أن واصل بن عطاء أقر بأن هللا عادل و حكیم 

أن یضاف إلیھ الشر و الظلم ، و ال یجوز كذلك أن یریده من عباده ، فالعبد ھو الفاعل 

للخیر و الشر و اإلیمان و الكفر و للطاعة و المعصیة ، و هللا ھو المجازي على فعلھ ، و 

  ى ذلك أقدره عل

یبدوا أن الحسن األشعري قد ثار على المعتزلة لینشأ مذھبا وسطا یحقق بھ  :األشاعرة 

إن التوازن الذي رمت " التوازن ، و ھذا استنادا لما كتبھ ابن خلدون عن األشاعرة بمقدمتھ 

إلیھ ، و كان بین العقل الذي یقتضي التنزیھ لمواجھة األثنیة و المجسمة ، و بین حریة هللا و 

، و بین الحریة و اإلرادة المحدودة لإلنسان التي تجعلھ یكتسب أفعالھ و  إرادتھ مطلقتین

، و علیھ یؤسس مفھوم الكسب كدلیل على حریة اإلرادة و یضیف "  یكون مسئول عنھا 

الشھرستاني أن األشعري قد فصل في مسألة الفعل و صدوره مما ینفي عنھ صفة خلق 

و من المعلوم أن . ھي صادرة من فاعل متقن األفعال المحكمة دالة على علم مخترعھا و 

علم العبد ال یتعلق قط بما یفعلھ من كل وجھ و الفاعل الخالق یجب أن یكون محیطا بالفعل 

من كل وجھ ، إذ األحكام إنما یثبت فیھ من أثار علمھ ال من أثار علم غیره ، و یدل على 

بد بالخلق لدل علمھ على ذلك و و الدلیل على استحالة حدوث فعل الع ،علمھ ال علم غیره

  .1 .كان عالما بھ على كل وجھ 

  : عالقة التصوف بعلم الكالم و األشعریة 

و على حسب ما ورد عن القشیري برسالتھ أن التصوف انفرد بھ خواص أھل السنة ، و 

و . المراعون أنفسھم مع هللا تعالى ، و الحافظون قلوبھم عن طوارق الغفلة باسم التصوف 

ھر ھذا االسم لھؤالء األكابر قبل المئتین من الھجرة  إذ ارتبط التصوف بالزھد مع اشت

ارتباطھ بالحسن البصري و اعتبر أول المتصوفة ، غیر أنھ كان معتدال و ھذا ما یشھد لھ 
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الرسالة (مثقال ذرة من الورع السالم خیر من ألف مثقال من الصوم و الصالة " قولھ 

تأسست األشعریة كاتجاه كالمي یقف ضد المعتزلة من جھة و إنصافا  1 )54القشیریة ص 

و ھذا ما أراده  ،للحسن البصري من جھة أخرى ، و منھ ارتبطت األشعریة بالتصوف

واضع المدونة المدرسیة للفلسفة عندما أشار إلى الشیخ السنوسي في تعریفھ لعلم الكالم أو 

داللتھا على وجوب وجود موحدھا ، و صفاتھ  علم التوحید أنھ ماھیات الممكنات من حیث

فما ال بد اإلشارة إلیھ ھو أن منطق اإلقصاء طغى )  53: العقیدة الوسطي ، ص (و أفعالھ 

على منطق المدونة بحیث اعتمد الشیخ السنوسي و ھمش بالمدونة أربعة مرات ، ضف إلى 

مما یجعلنا ندرك بأن  ،ثرذلك صاحب المدونة مرتین بینما ذكرت المعتزلة مرتین على األك

  المعتزلة حكم علیھم باإلقصاء منذ البدایة مع وضعیة المشكلة أین یحكم علیھم بأنھم مبتدعة 

یرى مؤلف المدونة بشأن الفلسفة اإلسالمیة أن بھا ثالث نقاط مھمة ، أولھا قیامھا على علم 

الكالم من حیث أنھ إعمال الفكر فیما یوصل العبد إلى العلم بمعبوده عن طریق البراھین 

ثانیھا الجمع بین   53: العقیدة الوسطى ص  –الشیخ السنوسي (القاطعة و األدلة الساطعة 

و  ،ثالثھما الجمع بین علم الكالم و التصوف من أمثال الغزالي ،و علم الكالمالفلسفة 

و بھذه الحالة فإن الكاتب یجعل من علم الكالم  ،التصوف و الفلسفة من أمثال ابن عربي

  . األشعري مقاما مشتركا بین الفلسفة اإلسالمیة المتصوفة و التصوف 

  : فلسفة اإلسالمیة االستفھام الكبیر حول الخصوصیة الفكریة لل

لمعالجة ھذا االستفھام یطرح وضعیة مشكلة یطرح فیھا العالقة بین الفلسفة و الدین أین 

یؤكد على أن في القرآن و السنة توجھات فلسفیة تدعو إلى التفلسف باالستناد على آیة 

، سورة لقوم یعقلون ...... إن في خلق السموات و األرض و اختالف اللیل و النھار (قرآنیة 

الحكمة ضالة المؤمن ، فحیث وجدھا ، فھو (و الحدیث النبوي الشریف ) 164البقرة اآلیة 

مرة  16مرة ، و اللب  19مرة ، و الحكمة  40، لیؤكد على أن القرآن ذكر العقل ) أحق بھا 

لینتقل إلى الشیخ السنوسي في تأكیده على األشعریة مرة أخرى بأنھا من القالئل الذین 

في قضیة التوحید مقصیا في ذلك المعتزلة ، فالشیخ السنوسي یثبت أن الشرع خاضوا 

شیخ السنوسي ، ( یتوقف على إثبات وجوده تعالى ، و إثبات وجوده یتحقق بالبرھان العقلي 
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علیھ جعلت الفلسفة اإلسالمیة من منظور واحد مبعدا في ذلك  45: العقیدة الوسطى ص 

ف بین سیدنا علي و معاویة بن أبي سفیان أین طرحت الجھمیة التي كانت أساس الخال

  مسألة الخالفة ، ناھیك عن الفالسفة األوائل مثل الكندي 

و طرحت إشكالیة العقل و مسألة الشاھد و الغائب التي كانت أساس تطور المعارف العلمیة 

خاصة عند  ،)المنطق و الریاضیات (و المجردة ) الطب و الكیمیاء و الفلك (التجریبیة 

و ) الشاطبي (جابر بن حیان و الخوارزمي و بن النفیس ، و دون إھمال ألصول الفقھ 

، فالفلسفة اإلسالمیة لیست فقط علم كالم أشعري و تصوف ) الشافعي (أصول الحدیث 

  غزالي ، بل ھي علم ، علم الوجود بما ھو موجود و كلھا اعتبرت من جھة الخالق 

إلى فرقة كالمیة أو مذھبا یجعلنا نوصف باالنحیاز و االبتعاد عن فرد الفلسفة اإلسالمیة 

الموضوعیة فمثلما ورد عند مؤرخي الفكر اإلسالمي أنھ ثمة خالف إیدیولوجي بین الفرق 

فقھیة ، بحیث أن المسائل  التي خیض فیھا جدال و تحولھ إلى الالكالمیة و وما بین المذاھب 

و مما زاد تحول الصراع لیصل إلى أعلى  ،و معارضصراع أین حدث االنشقاق بین مؤید 

بحیث تناصر السلطة مذھب و تناھض مذھبا آخرا ، فالمعتزلة وجدت  ،مراتب السلطة

ه و تحولھا إلى  218نصرتھا في عھد المأمون الذي أعلن االرتباط الرسمي بھا عام 

  . 1اإلیدیولوجیا الرسمیة و استمرت مع المعتصم

الفة العباسیة ، بینما األشعریة أصبحت في مركز قوة و إیدیولوجیا في و الواثق أثناء الخ 

 مرتبة أبي بكر الصدیق یوم الردة ، و عمر بن عبد العزیز في رد المظالم ، و

المتوكل في إحیاء الناس، فعملیة وصف المعتزلة بالمبدعة توارثت بحیث ذكرھا بن 

فال نندھش عندما نقرأ في المدونة أن خلدون في مقدمتھ عندما عالج موضوع علم الكالم ، 

  . المعتزلة مبدعة  

كیف تمكن : أین یعالج تاریخ الفلسفة الحدیثة من خالل اإلشكالیة التالیة : المشكلة الثالثة 

الفكر الفلسفي الحدیث من تجاوز النظرة السكوالئیة ، و تأسیس نظریة المعرفة قائمة على 

د من تطور العلم في جعل ھذه النظریة تنویریة ، و العقل و على التجربة ، و كیف استفا

  : نقدیة ، و نسقیة شاملة ؟ و منھ طرح المشكل مجزءا إلى ثالث 

                                                             
 277مرجع سبق ذكره ص ،  عبد القادر مالفي ، البناء المعرفي للدرس الفلسفي  1



 آداب وفلسفة قراءة في محتویات الكتاب المدرسي السنة ثانیة                : الفصل الثاني
 

 
36 

I.  كیف استطاعت بھا الفلسفة الحدیثة تجاوز سلطان الفكر التقلیدي و األخذ بمرجعیة

 العقل و التجربة ؟ 

II. جتماعي ؟ و كیف استطاع تحریر وعي اإلنسان و تنویره و تغییر واقعھ اال 

III.  فھل ھو مجرد مطابقة النتائج للمقدمات أو ھو أیضا و : و كیف تري معیار الصدق

 بوجھ أخص مطابقة النتائج للواقع ؟ 

یعتمد صاحب المدونة على دیكارت لحل مشكلة تجاوز سلطان التفكیر التقلیدي معتمدا في 

حلیل و التركیب ، لیصل ذلك على المنھج الشكي القائم على المنھج الریاضي في عملیة الت

، بینما على مستوى " أنا أفكر إذن أنا موجود " في النھایة إلى وضع مبدأ الكوجیتو

التجریب یستعین بالتجریبیین من أمثال لوك و بیكون اللذان یرفضان القول بالمبدأ القبلي 

و لحل المشكلة   ،أي المعرفة  البعدیة ،لبناء المعرفة بل كان معارفنا آتیة من الحواس

 Candide et(الثانیة المرتبطة بتوعیة اإلنسان و تحریره یعتمد على روایة لفولتیر 

l’optimisme ( 1أین یستخلص منھا ثالث أفكار أساسیة : 

 .االنتقال من التفاؤل الساذج و االصطدام بالواقع  - 1

 . االنتقال بالطبیعة الغریزیة إلى العقل و اإلرادة الحرة  - 2

الفلسفیة و من " دیدرو" بینما في رسالة  ،ل من الوعي الزائف إلى التغییراالنتقا  - 3

بین النقاط الثالث التي أشار إلیھا نجد فكرة نشر التسامح الدیني و حریة الفكر و حقوق 

و یضیف إلى ذلك دور الفلسفة في تغییر ،اإلنسان التي اعتبرت من بین الحقوق الطبیعیة 

تعین بروسو عند طرح أصل التفاوت و نشوء المجتمع المدني الواقع ، و لمعالجة ذلك یس

 .أي االنتقال من الحالة الطبیعیة إلى الحالة السیاسیة 

فما یمكن مالحظتھ بإیجاز أن في حل ھذه المشكلة المجزأة إلى ثالث أجزاء عرج فیھا 

رسائل  - مونتسكیو(و موسوعیین ،و تجریبیین ،الكاتب على مجموعة من الفالسفة عقلیین

مع اإلشارة أن ) . أوجست كونت و قانونھ للحاالت الثالث (، و علماء اجتماع ) فارسیة

و بھذا . الفلسفة الكانطیة من الجانب المعرفي تعد أحسن مثال للنسق الشامل للمعرفة 

و ذلك من التصور یبین بأن النسقیة ھي تعبیر فلسفي خصت المعرفة و كیف یتم بناؤھا ؟ 
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باب أن صاحب المدونة یرى في نظریة المعرفة نسقا ، و أحسن مثال عن التفكیر النسقي 

غیر أن في واقع األمر أن األنساق . ھو الخوض في نظریة المعرفة للفالسفة و مذاھبھم 

الفلسفیة التي عرفت في العصر الحدیث خاصة العقلیة منھا بدایة من دیكارت وصوال إلى 

باعتمادھم على العقل و القول باألفكار القبلیة التي تؤسس على المنھج  كانط و ھیجل

بینما الفكر النسقي كما عرف في . الریاضي تجعل من نظریة معرفتھم مغلقة على ذاتھا 

الفلسفة البنیویة التي تعد من الفلسفات المعاصرة و منھا تأسست البنائیة الوظیفیة كتیار جدید 

م یتم معالجتھا أو اإلشارة إلیھا ، فالنسقیة بالمعنى تقوم على التفتح و في العلوم االجتماعیة ل

 . 1)الوضعیة اإلدماجیة (االندماج و ھي أساس المقاربة بالكفاءات 

و أما الفلسفة الحدیثة بنیت على أنقاض الفكر الرشدي مع تأسیس المدرسة الرشدیة الالتینیة 

التي ،تینیة لشروحات ابن رشد لفلسفة أرسطوعلى ید مایكل سكوت الذي قام بالترجمة الال

 ،)38(استمرت مع توما اإلكویني و تأسیسھ لفلسفة المدرسة السكوالئیة للعصور الوسطى 

و منھ برزت الحلقة بین الفلسفة العربیة اإلسالمیة و نشأة الفلسفة الغربیة الحدیثة على ید 

ت العقیدة المسیحیة ، متأثرا بذلك دیكارت ، الذي انتقد ھذه المدرسة و خلص العقل من شبھا

  .باإلنجازات العلمیة التي قام بھا جالیلي 

كیف عبر : بھا یتم معالجة تاریخ الفلسفة المعاصرة بطرح اإلشكال التالي : المشكلة الرابعة 

الفكر الفلسفي المعاصر عن الھموم  األنطولوجیة و الروحیة للوجود اإلنساني ، و كیف دعا 

إلى نبذ ما وراء ذلك الوجود ، و التحول  –لیل الظواھر و توضیح األفكار على أساس تح –

  نحو ما یمیزه من علم و عمل نافع ؟ و لمعالجتھ جزء المشكل إلى ثالث أجزاء 

I- و نزوعھ إلى تجدید طاقاتھ  ،كیف عكست الفلسفة المعاصرة قلق اإلنسان في الوجود

 الروحیة ؟ 

II- الشعور و ظواھره ، و الفكر و تعبیراتھ ،  و كیف اھتمت بتحلیل وجوده من خالل

 .بمنأى عن كل ما ھو ما ورائي ؟ 

III-  و كیف مارست أخیرا، القطیعة مع تأملھ الذاتي لوجوده ، بتقدیرھا للعلم و ما ینتج

 عنھ من عمل نافع ؟ 
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معالجة المشكلة قامت على الفلسفة الوجودیة على أنھا الفلسفة التي درست الوجود و 

باالستناد على تصورات فالسفة وجودیین  ،نسانیة جراء القلق الذي یعشیھ یومیاالمعاناة اإل

من أمثال كیركیجورد و ھیدجر و سارتر و ألبیر كامو مبرزا في ذلك أن الفلسفة الوجودیة 

تقوم على فكرة الالعقالنیة في مقابل العقالنیة و التناسق في الوجود ، على عكس ما تدرسھ 

و مصادر القلق الناتجة عن صلة ) la réalité humaine(اإلنسانیة  الوجودیة عن الحقیقة

الوجود في ذاتھ ، الوجود لذاتھ و الوجود (و یتم ذلك وفق الثالثیة الوجودیة  ،الذات باآلخر

  ) .1لغیره

 ،و منھ أتت الفكرة التي دافع عنھا الوجودیین من أمثال سارتر أن الوجود سابق عن الماھیة

غیر أن مضمون الفلسفة الوجودیة خاصة بالنسبة لسارتر تقوم على فكرة اآلخر كشرط 

تتم بین المقابلة بین الكوجیتو الدكارتي 2للوجود لذاتھ ، إن المقابلة بین العقالنیة و الوجودیة 

أنا موجود  ،3و بین أنا أفكر ،و الكوجیتو الوجودي أي بین أنا أشك و أنا أفكر إذن أنا موجود

فمن ھذه الزاویة تطرح العالقة بین  ،و القصد بالشعور ھنا ھو الشعور باآلخر ،ذن أشعرإ

الذات و اآلخر كمصدر للشعور و الوعي و المعرفة مثلما ھو معمول بھ في المدونات 

  .المدرسیة الخاصة بتونس و المغرب و فرنسا

شخصانیة و مؤسسھا و یعتمد الكاتب في حل اإلشكالیة الخاصة بالفلسفة المعاصرة مع ال

الذي یرید منھا  ،إیمانویل مونیھ ، ثم یضیف القصدیة كمصدر للمعرفة مع إدموند ھوسرل

و التي تم االتفاق علیھا بحكم أنھا بنیت على  ،وسیلة لھدم األفكار العلمیة المسبقة

فعلى الفلسفة أن تعتمد على منھجا برھانیا خاص بھا قائم على نظریة معرفیة  ،الریاضیات

في كون " فینیا " و یقحم بعد ذلك المتعلم في متاھة لغویة مع حلقة  ،جوھرھا القصدیة

لیسترسل مع برتراند راسل في تأسیس  ،الفلسفة علیھا أن تقوم على لغة دقیقة و مفھومة

مع بشالر و بوانكاري ، لیصل إلى الفلسفة )  الوجود(فلسفة العلم كبدیل عن فلسفة الوعي 

أین یطرح فیھا مسألة العلم و العمل النافع مع ولیام  ،ة جزء من اإلشكالیةالذرائعیة لمعالج
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جیمس ، بھا تم إقصاء الماركسیة و معالجتھا لمسألة العلم و العمل ، و یكون ذلك في مقابل 

 .) 182من الصفحة  35الھامش رقم (البراغماتیة و التي لم یشار إلیھا إال في التھمیش 

  :السادسة اإلشكالیةقراءة في 

  :الشعور باألنا والشعور بالغیر
س قبل  یعتبر ھذا المحور جدیدا بالنسبة للبرنامج في السنة الثانیة ثانوي، إذ كان یُدرّ

اإلصالح لألقسام النھائیة األدبیة وبمقاربة سیكولوجیة محضة من خالل ربطھ بالالشعور، 

ثانوي مسألة الشعور باألنا انطالقا  وفي البرنامج الحالي یقدم الكتاب المدرسي للسنة الثانیة

من الشعور بالغیر وذلك باالعتماد على جملة من النظریات الفلسفیة كنظریات دیكارت، 

برغسون وانتھاء بوجودیة سارتر إضافة إلى بعض اآلیات القرآنیة، و من ھنا یتجلى 

األساسیة التي یقدمھا والفكرة . للمالحظ االنتقال من الرؤیة السیكولوجیة إلى الرؤیة الفلسفیة

ّ معرفة الشخص لذاتھ تحتاج إلى معرفتھ لآلخر ومعرفة اآلخر تقوم  الكتاب المدرسي أن

على جملة من القیم األخالقیة كالحب، الصداقة، اإلیثار، التسامح، التعارف، التواصل ونبذ 

نا لذاتھ إن معرفة األ: " یلي فقد جاء في الكتاب المدرسي ما. 1كل أشكال الصراع والعنف

تتم بوجود الغیر وتمتد في الوقت نفسھ إلى اآلخر المغایر لھ، والمغایرة ھذه لیست على 

  2" الدوام عامل صراع، فالمغایرة نفسھا تولد التقارب والتفاھم

التي ھي عنصر أساسي في تربیة التداخل الثقافي، على مجموعة من " الغیریة"تقوم فكرة 

غیر و المیل نحوه والشوق إلى معایشتھ واالتصاف بالطیبة القیم تتمثل في العالقة مع ال

  3:"اتجاھھ

والنقطة . لذا ذھب جون بول سارتر الى اعتبار اآلخر مقوما أساسیا ،مكونا لألنا والوعي بھ

عنده تتمثل في صلة التي بین الذات وبین الغیر فوجود اآلخر شرط لوجودي  األساسیة
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وشرط لمعرفتي لنفسي،وعلى ذلك یصبح اكتشافي لدواخلي اكتشافا لآلخر لذا یقول 

   1في عالقة مع العالم وھي عالقة مع الغیر إاللست حینئذ موجودا :"سارتر

خلقناكم من ذكر وأنثى  أناأیھا الناس  یا''وقد جاء في الكتاب المدرسي اآلیة القرآنیة 

  2)13الحجرات (''عند هللا أتقاكم أكرمكموجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان 

ة العملیة ا إشكالیةولقد جاء في الكتاب المدرسي   نطالقا فلسفیة عویصة تتمثل في الممارس

ّي  ، بحیث یفتح الحوار لنشر ثقافة "محبة الغیر دون االنشغال األكبر بمعرفتھ"مما سم

بالضرورة إدماج الشعورات وسحقھا ، لیس "األنت"و" األنا"التعایش وتأكید التساوي بین 

بل توفیر أسباب السعادة ومحبة اآلخرین وھي حكمة موجودة في كل " النحن"واستبدالھا بـ

  3"التقالید والدیانات والفلسفات اإلنسانیة

" األنا"إلى الجانب العملي في العالقة بین" العقیم"ھذا الخروج من الطرح الفلسفي 

الكتاب المدرسي، مشاركة للطبیعة في جمع الشمل وترقیة یعتبر، كما جاء في " الغیر"و

اإلنسانیة وتنمیة غریزة الحیاة والبناء، والعمل الجماعي الذي لھ أسس روحیة، و ھذا ما 

ّ یشارك في صناعة الثقافة ومن ھنا تتطور فكرة االتصال والتعاون في مواجھة . یجعل الكل

كوارث الطبیعیة، وھو ما یعني ربط التلمیذ الحیاة من البیت إلى المدرسة إلى المآسي وال

  4بالحیاة االجتماعیة والعالقات اإلنسانیة

المدرسي في ھذا المحور من ھذا المحور المبرمج في الكتاب  أننستنتج  األخیروفي 

یة في خالصة المحور، حیث یتبیّن أن شعور  ّ الكتاب المدرسي تبدو الكفاءات الثقافیة متجل

على معرفة اآلخرین باعتبارھم كائنات تستحق المعاشرة واالحترام  اإلنسان بذاتھ متوقف

ّ بوجود اآلخرین ّ الغیریة ال تكتمل إال والعمل  -كما جاء في الكتاب المدرسي-والتزكیة، وأن

  .معھم في تعاون ومحبة
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  :الحریة والمسؤولیة
ن الحریة یطرح الكتاب المدرسي النظریات التقلیدیة في فلسفة الحریة وھي التي تجعل م

ونشیر في ھذا المجال إلى أن موضوع الحریة كان موجودا في البرنامج . شرطا للمسؤولیة

السابق لإلصالح في األقسام النھائیة، غیر أنھ كان یطرح من خالل نظریات فلسفیة محضة 

وقد یصل إلى حلول عملیة من خالل ما یسمى بالتحرر، و نجد في الكتاب المدرسي تناوال 

مغایرا، فھو یطرح عالقة المسؤولیة باإلنسانیة من خالل التأكید على الجانب  یكاد یكون

  .األخالقي في اإلنسان وأنھ العلة األولى مادام كائنا مسؤوال

بالقیم العالمیة والكفاءة الثقافیة " الحریة والمسؤولیة"غیر أن ما یبرز في عالقة محور 

دِّم بھا ھذا الدرس في الكتاب المدرسي من بالمعنى البیداغوجي، یكمن في الكیفیة التي قُ 

خالل تركیزه على ربط الحریة بالمسؤولیة، بحیث وعلى عكس النظریات الفلسفیة في 

الحریة والتي نجدھا في األطروحات التقلیدیة، تصبح المسؤولیة ھنا شرطا للحریة ولیس 

أیھما یعتبر "ولیة فقد جاء في سیاق معالجة إشكالیة العالقة بین الحریة والمسؤ. العكس

المنطق السلیم یوحي بأن المسؤولیة تثبت بثبوت شروطھا .المبدأ المسؤولیة أم الحریة؟

تبدو .. وبالتالي تعتبر الحریة تارة شرطا للمسؤولیة وتعتبر المسؤولیة تارة شرطا للحریة..

جاه العام غیر أن االت -كما ھو األمر في الدرس الفلسفي على العموم–ھذه الصیاغة إشكالیة 

الذي یصل إلیھ المتعلم في ھذا المحور یدفع إلى التركیز على األطروحة التي تجعل 

المسؤولیة شرطا للحریة الفردیة والجماعیة، ویتجلى الجانب اإلنساني بمعناه الفلسفي 

ن التلمیذ من تحمل مسؤولیتھ اتجاه اآلخرین ووعیھ أنھ في ھذه الحالة  ّ واألخالقي ما یمك

ّق حری ھذا الطرح قد یكون موضوع نقاش في المجال الفلسفي غیر أنھ من الناحیة . تھیحق

ز أكثر على الجانب  ّ التربویة أكثر فاعلیة، كما أن بناء النظریات الفلسفیة في ھذا المجال یرك

اإلنساني، إذ كون اإلنسان مسؤوال یحقق لھ العظمة اإلنسانیة وبالتالي یحقق البعد القیمي 

 .1وثقافتھ المغایرةالحترام اآلخر 
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  :العنف والتسامح
كما تساق فكرة التسامح كمفھوم أساسي للحیاة اإلنسانیة واالجتماعیة، ولكي یكون الطرح 

مناسبا لفكر التلمیذ المتعلم ومستواه، عمل واضعو الكتاب المدرسي على ربط التسامح 

المنطق الصوري بالعنف وبالال تسامح، وذلك من خالل عكس البرھنة أو ما یسمى في 

وھو أساسي لتبیان صدق قضیة أو مسألة ما من خالل كذب القضیة  بالبرھان بالخلف

تبرز الكفاءة الثقافیة أو تداخل القیم المحلیة والعالمیة ھذه المرة عندما یبیّن . المناقضة لھا

" العدوانیة ورفض اآلخر وانعدام التواصل معھ"الكتاب المدرسي أن من بین أسباب العنف 

ّھ  ال بد من التسامح دینیا "لیشیر، بعد عرض النظریات المخالفة ونقدھا، إلى أن

جاء . ، مع اإلشارة إلى أن الدین اإلسالمي یعترف بالتسامح في كل المجاالت"ودیمقراطیا

كان یحضر "في تعاملھ مع أھل الكتاب ) ص(في إحدى فقرات الكتاب المدرسي أن النبي 

تصدقوا على أھل : ویعود مرضاھم ویزورھم ویكرمھم ویقولوالئمھم ویشیّع جنائزھم 

  1"األدیان كلھا

ولقد كرمنا بني آدم وحملناھم في البر والبحر ،ورزقناھم من الطیبات :" قال تعالى 

  2"وفضلناھم على كثیر ممن خلقنا تفضیال

ي و في السیاق نفسھ یطمح واضعو الكتاب المدرسي لمادة الفلسفة إلى إقحام التلمیذ ف

المبادىء العالمیة المرتبطة بالمنظمات الدولیة الكبرى، وفي ھذا المجال یشیر الكتاب إلى 

یوما عالمیا للتسامح، إضافة إلى " الیونیسكو"الذي جعلتھ  1995نوفمبر  16أھمیة یوم 

وھي القیم األخالقیة والجمالیة التي لم تكن " األحسن واألجمل"التركیز على فكرتي 

ونشیر في ھذا المضمار إلى أن . امج والمناھج السابقة لمادة الفلسفةمطروحة في البر

یصل واضعو . إشكالیة العنف والتسامح لم تطرح بأي شكل من األشكال في البرامج السابقة

ّ التسامح ھو أساس الحوار والتفاھم والتعایش الثقافي وصوال إلى  الكتاب المدرسي إلى أن

كمفھوم فلسفي مفتوح یجعل مقیاس التسامح مقیاسا  Tolérantismeالنزعة التسامحیة 

 .ثابتا
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إن التسامح ال یزیل : " و قد جاء في آخر المحور من الكتاب المدرسي العبارة التالیة

وال بد أن .االختالفات العقائدیة والقیمیة بین الثقافات ولكنھ مع الوقت یقوي الشعور اإلنساني

ّ ." مع غیرھا ال أن تھیمن علیھاتسعى كل ثقافة مھما كانت إلى التعایش  ما یالحظ ھنا أن

ّمون تلمیذ الفلسفة الصرامة المنطقیة، فإنھم في الوقت  واضعي الكتاب المدرسي، وھم یُعل

ّق بالمواطنة العالمیة، بحیث إذا كان من غیر المنطقي  دون على فكرة أساسیة تتعل ّ نفسھ یؤك

قي أن نواجھ الشر بالشر ألننا كائنات أن نواجھ الشر بالخیر، فإنھ أیضا من غیر المنط

ّ . إنسانیة ونسجل ھنا أنھ حتى وإن بدا ھذا الطرح في صورة غیر واقعیة، مثالیة نوعا ما، إال

أن واضعي الكتاب استطاعوا معالجة مسألة ذات طابع فلسفي منطقي صوري معالجة 

إذ یتم الربط " القيالخروج من المنطق الصوري إلى المنطق األخ"إنسانیة إیتیقیة سمیت بـ

مرة أخرى بین الخیر كمبدأ أخالقي وبین الجمال كأساس للتربیة الذوقیة والتربیة الروحیة 

للتلمیذ المراھق وذلك في الوقت الذي یتم فیھ التأكید على الصرامة المنطقیة والدقة 

  .1المعرفیة

 العولمة والتنوع الثقافي
بعد تقدیم الكتاب المدرسي لمفھوم العولمة وأھدافھا ومختلف االتجاھات والمواقف حولھا، 

:  یطرحھاینطلق من العالقة بین العولمة والخصوصیات الثقافیة، ومن أھم التساؤالت التي 

كیف یمكن تصور بقاء األمم بثقافاتھا المتنوعة وإثبات ذاتھا أمام تحدیات العولمة التي 

  أصبحت تقرر مرجعیات المستقبل؟

یتناول الكتاب المسألة من زوایا متعددة ویعرض مختلف المواقف بما فیھا العالقة االشتقاقیة 

ّھ في للكلمة في اللغة العربیة والتي ھي قریبة من العالمیة في الكتاب وكیف أن ّ ، حسب مؤل

اه الكتاب بالجوانب اإلیجابیة للعولمة ّ . التراث اإلسالمي قد نجد عدة قضایا قریبة مما سم

وھنا أیضا یمكن أن نالحظ، انطالقا من فلسفة التربیة إعادة النظر مرة أخرى في العالقة 

و یكاد یكون ھذا . جزائربین الشمال والجنوب وآثار العولمة على التطور التربوي في ال
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المحور األكثر تجلیا بالنسبة لما یسمى في الغرب تربیة التداخل الثقافي، إذ یعتبر خالصة 

  1.للدروس السابقة في ھذا المجال كونھ یركز على التنوع الثقافي داخل العالمیة والعولمة

ل بین القیم یقدم الكتاب بعض المقترحات في النھایة یمكن أن نعتبرھا في صلب التداخ

المحلیة والعالمیة، إذ ال بد من التكامل بین الخاص والعام، فالخصوصي یحمل الطابع 

یصل طرح الكتاب المدرسي إلى درجة اإللحاح على مراجعة بعض . العالمي ألنھ إنساني

ّمات الثقافیة لدى المجتمعات وإعادة النظر لدى بعض األمم في مسلماتھا الثقافیة  المسل

المقصود الثقافات التي تلغي (واألخالقیة، انطالقا من الحقائق الراھنة للعالم  والتربویة

م الكتاب مثاال . فالمطلوب لیس فقط التكیف وإنما المشاركة في الثقافة العالمیة) اآلخر ّ یقد

في مجال إصالح المنظومة التربویة وما یرتبط بھا من مسائل تقتضي التسلیم بالعولمة 

فوالء المربي لم یعد یقتصر على الوطن أو األمة بل یشمل "،كواقع معطى وحقیقي

تدل مثل ھذه الطروحات في رأینا على ". اإلنسانیة واحترام الثقافات یتطلب التعرف علیھا

الكبیر في طریقة التعامل مع الثقافات العالمیة بالنسبة للمنظومة التربویة  مدى التقدم

  .2ریس، خاصة ما لھ عالقة مباشرة بالھویةالجزائریة وبرامجھا في مختلف مواد التد

ُقدّم في النھایة لإلقرار بالتعددیة الثقافیة وجود تعددیة منطقیة . ومن المبررات التي ت

ّ ھناك ثقافات متعددة ینبغي  فالمنطق لم یعد واحدا، والحقیقة لیست واحدة مما یعني أن

ّ المسألة ھي مسألة إثبات الذات والتعا كما نالحظ أنھ في . یش مع اآلخرالتعایش معھا، وأن

كل مرة یعمل واضعو الكتاب المدرسي على مرافقة الطرح الفلسفي للقضایا بموقف للدین 

ّ اإلسالم یسعى إلى الخیر العالمي ویعترف بالثقافات  اإلسالمي تتم اإلشارة من خاللھ إلى أن

  .اإلنسانیة
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سي ومواصلة استخدامھ في البرامج بالنسبة لطرح مسألة الدین اإلسالمي في الكتاب المدر

الجدیدة، ورغم بعض التبریرات التي قد ال تبدو منطقیة كقراءة المفاھیم الحدیثة بلغة تراثیة، 

ّ أننا نجد ھذه المرة طرحا مخالفا إلى حد ما، بحیث یبدو الدین اإلسالمي وكأنھ دین  إال

ھا، بل نجد أكثر من ذلك حیث یعترف بالثقافات األخرى المغایرة بل ویدعو إلى التعایش مع

ّ اإلنسان المسلم ال یمكن لھ إثبات ذاتھ إال بالتعایش مع  یحتوي الكتاب إشارة إلى أن

   1اآلخرین

لقد تم تقدیم الجانب الدیني في الثقافة ضمن سیاق أطروحة روجي غارودي المعروف 

دني بعیدا عن النظرة بحواراتھ الدینیة و الثقافیة، كما تم دمج الفكرة الدینیة بالطرح الم

فت عبارة الفیلسوفة حنھ أرندت  ّ ظ ُ التوتالیتاریة التي تنتقدھا فلسفة اإلنسان الحدیث حیث و

Hannah Arendt  " :كما نجد تعامال ". في الجو المدني یأخذ اإلنسان في الوعي والتعددیة

نوا على اإلثم وتعاونوا على البر والتقوى وال تعاو: " ممیزا مع اآلیة القرآنیة المشھورة

ّھ الخیر العالمي لإلنسانیة جمعاء، ویكون التعاون مع كل "والعدوان ّ بأن حیث یفسّر البر

الناس على اختالف دیناتھم، واجتناب العدوان العالمي أیضا حیث یشمل عدم التعدي على 

اإلنسان بصفة عامة، كما یؤكد ھذا الطرح من خالل الكتاب المدرسي على ضرورة أن 

  .2عصره ویتعایش مع الناس على اختالف مشاربھم" المسلم"نسان یعیش اإل
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  :خالصة الفصل 

في أخر ھذا الفصل یتضح لنا بأن فھرس دروس مادة الفلسفة  للسنة الثانیة ثانوي آداب 

وفلسفة ینقسم إلى ستة إشكالیات كبرى وكل إشكالیة لھا مشكلتین أو أكثر ، تطرقت إلى 

  .ھي في الفصلتحلیل محتواھا كما 

علیھ التالمیذ في التطلع على الدروس  ومن خالل ھذا یتبین لنا بأن الكتاب مستند مھم یعتمد 

مال دوره الفعال ألنھ األنیس الوحید الذي ھومحتوى الدروس المبرمجة فیھ ، كما ال یمكن إ

  .یرجع  إلیھ مھندس الحصة وسائقھا في تقدیم  الدرس 
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:خاتمة  

وفي األخیر توصلت الى نتیجة بحثي ان الدولة الجزائریة من بین الدول التي تھتم بمنومتھا 

التربویة من اجل الرقي والتطور ،من خالل ما شرعتھ من قوانین داخل النظام التربوي وما 

التوجیھي للتربیة ،كما تعتبر الفلسفة من أھم المواد الدراسیة المبرمجة في سنھ القانون 

  .ام التربوي الجزائري بحیث كانت تدرس بتواجد االحتالل الفرنسي ظالن

ادرجت الفلسفة منذ االستقالل بحیث تدرس من السنة الثانیة ثانوي، ولقد مرت الفلسفة بعدة 

جھا بحیث كان مكثف في بدایة السبعینات في تطورات عبر السنین وذلك باختالف برنام

كتاب الوجیز مرورا بتعدیالت طفیفة في الثمانینات من القرن العشرین وصوال الى اعادة 

ھیكلة التعلیم الثانوي  كل ھذه المراحل مرت بھا الفلسفة منذ االستقالل الى ان جاء 

ھا الفلسفة  بموجب القانون الذي مس جمیع المواد التعلیمیة بما فی  2003االصالح التربوي

  .التوجیھي للتربیة

وھذا من اجل تحسین مستوى الدراسي حتى ال یصاب الجھاز التعلیمي بالخلل وھذا بانتقال 

  .الجزائر من المقاربة باالھداف لى المقاربة بالكفاءات 

ن قاربة بالكفاءات كممارسة بیداغوجیة والغایة مبحیث أصبحت تدرس مادة الفلسفة وفق الم

تبني ھذه المقاربة ھو االبتعاد عن طریقة التلقین القدیمة واالبتعاد عن حشو التلمیذ بافكار 

  .جاھزة تحف وتسترجع 

لذلك انتھجت ھذه الطریقة من اجل استثمار المادة والتعلم الجید ومن اجل بلوغ مستوى 

  .تعلیمي الئق 



  المصادر و المراجع
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 2018الجزائر 

الممارسات و اإلشكالیات تشخیص  زواوي یغورة الخطاب الفلسفي في الجزائر ، .10

 أولي 

مجلة الحوار الثقافي ، عبد القادر مالفي ، البناء المعرفي للدرس الفلسفي أمام المقارنة  .11

بالكفاءات و التوجھ اإلیدیولوجي ، دراسة لمضمون الكتاب المدرسي للفلسفة بالجمھوریة 
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أطروحة لنیل شھادة  2011إلى  1830بوتلیس مراد ، تطور التعلیم في الجزائر من  .28
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