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من  التي تحصلتمجموعة من التقنیات لتجمیع   محاولةلیس ھذا العمل سوى                    
 ، المغربيالتعلیم الثانويب  بتطویر الممارسة الصفیة الخاصة بمادة الفلسفةمتواصلالنشغال الا
 وللعمل على ،اركة التجربةتقدم بھ لمشالجازف بھذا االنشغال فمع ذلك نر أمد قصبالرغم من و

 وتحاول أن تجیب ، وعیا منا بأن األعمال الجادة التي تحاول أن تشبع حاجة مدرس الفلسفة،تطویرھا
 ، قلیلة أو ھي في غیر المتناول، علیھ حاجات المتعلم الفعلیةاتملیھ و التي ،عن أسئلتھ الحقیقیة

  ... أحسن وأفضلوبما ھ تیانلإل ،لغیري على األقلا  ھذا محرضإسھاميفأرجو أن یكون 
  

التي یمكن أن تساعد  ،جرائیةاإلتقنیات  مجموعة من ال محاولة لتطویرفھذا العمل یجسد         
 تعینھ على تشغیل المتعلم تشغیال یمكن أن  و. جعل عملھ أكثر وضوحا وتماسكا في،مدرس الفلسفة

 بناء درسھ الفلسفي إلى )أي التلمیذ( بشكل نزعم أنھ سیؤھل ھذا األخیر ، و الدرسخاللحقیقیا 
حجم المبالغات التي إنني ال شك أعلم ....  شاءإذا وربما دروس أخرى من اختیاره ،المقرر بنفسھ

عسى أن أكون ممن یشیرون ، و  من سار على الدرب وصلني أعلم أیضا أن لكن، أعالهجازفت بھا
    . إلیھ على األقل
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   : استھالل*١
  

 التعارض أو من التناقض بعدنها الزالت لم تخرج كوداغوجيا اليوم في يتلخص مشكلة البت         
يبة بالتالي الطرح  له، مغية الفعل بمركزية النظر وتبعتأخذ الزالت أنها إذ  ،نظرالقائم بين الفعل وال

 أبدا يال يؤدقد  ،معزوالو نفسه  "النظر" لكن ذلك  معين،فعل يلزم عن  قدا معينانظرالذي يرى أن 
هما هي  فالعالقة بين. الذي نتج عنه في األصل أو العمل نفس الفعل إلى األقلى علوبشكل كامل
  . تالزمعالقة  ال،عالقة لزوم

يها  خاصة في صورت، أن تصبو إليهبما يج باتت تعرف بحق اغوجياه البيدذ هأنصحيح  
الزالت لم و، إليهنها الزالت متعثرة في شق الطريق المؤدية غير أ، باإلدماج الكفايات والمدعوتين ب

  . ذلك الهدفإلى  تنطلق منه متجهةأنتعثر بعد على المنطلق الذي يجب 
 الكفاية إليه المتعلم ال تنتقل أن أي ، الفعل على النظرةبأسبقي األخذه البيداغوجيا من ذالبد له    

 ، بهعلى القيام  وتحفيزه، بهوإلزامه ، في الفعلبإقحامه وإنما ،زية المتمثلة في اللغةبالواسطة الرم
يستبطن ثم  يتشرب روحه وأن إلى ومساعدته عليه مرارا وتكرارا ،ه عن االنشغال بغيرهكبحو

         .يستنبط خطاطاته
  وقابالامتماسكو  ا واضح) التفلسفاقدار التلميذ على فعل( يكون المرام أن  قبل ذلكالبدو  

، أي  المتعلمإلى يشرع في نقلها أن قبل ، على تملك المعلم لمادة تعليمه أوال كدليل،لألجرأة والقياس
 وفي غاية الدقة ،كا قالبا منسجما ومتماس،ستلجه ممارسة المتعلم التعلمية ال بد أن يكون القالب الذي

  ...والنجاعة
  وخلقه لدى غيرههبإحداث يكون هو القائم أن له يجب ث وان يحدللتلميذ يحصل أنما نريد  

را على  إال إذا كان قاد، اليصبح المرء مالكا لكفاية ما بشكل كاملإذ،  وتخيالاحقيقة او افتراض
لعل السبيل األوحد  و،الحلول مكان المعلمأي أن يصبح المتعلم قادرا على . امتالكهاإلى غيره إيصال

 إلىليعايش مايحتاجه هذا األخير للوصول  المعلم في الحلول مكان المتعلم،  ينجحأنهو  ،ذلكإلى 
   ...الكفاية
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لبحث  اإلى ندعوه أن في وضعيات مشكلة ذالتلمي حم نقأن بدل ، الفلسفة مادةفي يناعليجب   
 بناء إلى  ندعوهأن وبمعنى أدق ... خلقهاإلى نقوده أن كالياتاإلش تمثل إلىندعوه  أن وبدل ،عنها

 ويمكنه االعتماد عليها في ، نمده بخطة أو هندسة رصينة واضحة تمام الوضوحأن بعد ،الدرس ذاتيا
 علينا بلغة أخرى .... شاءإذا بل و دروس أخرى من اختياره الخاص ،بناء جميع الدروس المقررة
 إلى االشتغال المستمر به إلى ببراديغم دقيق لدرس الفلسفة وان ندعوه أوأن نمده بنظرية متماسكة 

  .  أن يخبر بما يكفي مكامن قوته ومكامن ضعفه، وان يصبح قادرا على تجاوزه نحو ماهو أفضل
     فهل سننجح في هذا الرهان المركزي من خالل هذه الورقة؟؟؟

 ما أمكن –رسم هندسة رصينة هو بالضبط قة  من خالل هذه الور باختصارنتغياه ما          إن 
تفضي   الثانوية التأهيلية، هندسة يمكنها أناألقسام لبناء الدرس الفلسفي أو درس الفلسفة في -ذلك

  . تجاوزهاإمكانية إلىبنا وباألحرى بالتلميذ وبشكل سلس 
لى مراجعة ونقد حرى تدريب فكره ع هو باأل،إليه التلميذ يقود أن ما يحاول درس الفلسفة إن   

 التي يرتكز عليها ،وخلخلة التصورات التي يستبطنها دون وعي تام بها حول جملة المفاهيم الحيوية
 تملك إعادة إلى المتعلم أو التلميذلك هو دفع ذفي تعاطيه مع الوجود والحياة، ولعل المقصود من 

، ليتمكن أشكلتهااتية على ذ القدرة الأو ،ة مساءلة المفاهيم المماثل القدرة على وامتالك،ه المفاهيمذه
 أواته بشكل مستقل عن أي استالب ذ بناء  بان يغدو قادرا على،الفكر والوعي من التحرر الحقيقي

) ٢٠٠٧ر نونب( ا ما عبرت عنه التوجيهات التربوية ذولعل ه. واليوميالمعطى  في تفاهات انغماس
  :أفضلعلى نحو 
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  : البحثإشكالیة*٢
  

         یتمثل جوھر الفاعلیة الفلسفیة في المساءلة المستمرة للجاھز وللموثوق بھ ولما أصبح في عداد 
  :الیقین، لكن

  ألیس ھذا بدوره یقینا جاھزا ینبني على أساسھ درس الفلسفة؟ -
 یمكن أن تثمر صور جامدة من تاریخ الفلسفة، فلسفة حیة تحیا في التلمیذ ویحیا بھا؟وكیف  -
وبلغة مجازیة كیف تكون حركیة الشریط السینمائي ممكنة إذا كان في مجوعھ مجرد صور  -

 ثابتة؟
 ما ھو حي وحیوي وتجمید ما  بتحنیطبح ممكنا إالیصال  درس الفلسفة  یمكن القول بأن أال -

 یل الفاعلیة؟یراد منھ تأص
 ر؟ كیف یؤدي الثابت والمحنط والجامد إلى امتالك القدرة على التحویل والتغیِی -
  س الفلسفة إذا كانت ھذه األخیرة مساءلة جذریة لكل درس ممكن؟ ھل یمكن أن ندّر -

  
  :أرضیة لالنطالق*٣

هذه ية ن خصوص و كأ، من تخبط منهجي عميقهمن غيريوم أكثر ليعاني درس الفلسفة ا        
 وشوشت على التعاطي المنهجي والديداكتيكي ، كانت وباال على تدريسهاإنماالمادة وروحها الفاعلة 

 . المنظومة التعليميةطرافأه للتناسب مع حاجات مختلف  وأهلت، مما خدمتهر، أكثالخاص بدرسها
 من نزوع هكتنفوما ي ، وغموضإبهام مع ما يسود هذا الدرس من األمرين التلميذ اليوم يعاني إن

 العصية ه أسرارأمام  جعل فم التلميذ فاغراإذا إالن درس الفلسفة الحق ال يستقيم وكأ ،نحو التلغيز
  . و اإلرصاناإلمساكعن 

في  ، بات شبيها بالساحر الذي يخرج أرنبا من القبعةاألحوال مدرس الفلسفة في مثل هذه إن       
" هيبتها" من هذه الطينة التي تحفظ للفلسفة األستاذا كان  وكلمالطبيعة،خرق لشتى قوانين الفكر و 

 آبائه ألمجادوفيا  األستاذمن عبث الوضوح و البساطة و جرأة غوغاء التالميذ، كلما بدا هذا 
 وتتحالف ،األجيال نفسه عبر إنتاج لألسف  ويعيدالذي  و ،ضيمرال الوضعهذا   إن.الفالسفة العظام

مما يحول بيننا  وتعريته ، ال يمكن الخروج منه سوى بفضحه،عديدة أسباب وإشاعتهفي صناعته 
  .وبين حقيقته من أقنعة

 المتعاطين عموما مع الشأن أوجعلت المثقفين ) سوسيولوجيا( أوضاعنا المأزومة إن          
 اقترنت  ولهذا،ص السحريبالعبقرية الفذة التي تصنع الخال مجتمعنا يستهيمون أفرادالفكري من 

 وأحيانا ، وبإيغال اللغة في الغموض،فلسفة ومعها الفالسفة في المخيلة االجتماعية بغرائبية األطوارال
   .بالجنون
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        هذا من جهة و من جهة أخرى نجد أسبابا أخرى مرتبطة بالسابقة، تكمن في نزوعات 
ذا ما يمكن أن يتضح  ولعل هالمدرسين السلطوية و نزوعات النظام التعليمي االقصائية الالشعورية،

 ذلك أن عقدة ، ما يصطلح عليه مصطفى حجازي بالتماهي بالمتسلط بخصوص األولى،إذا وظفنا
 المجال الخاص لخوارق :ه إذ هي بالنسبة ل،النقص إزاء المادة متأصلة في مدرس الفلسفة نفسه

، فكل ن حراسها وإنما هو حارس م، سلطاناالفكر المقدسة مما يجعله ال يملك كشخص عادي عليها
 متماهيا في ، الذين وضعوا بين يديه النقص المتأصل فيه لدى التالميذإنتاجما يستطيعه هو أن يعيد 

 الخصاء الفكري  بذور وغرس فيه، الذي مورس عليه في ما مضى المعرفيذلك مع دور المتسلط
  .األبدي
نظام التعليمي االقصائية  نضيف فيما يخص نزوعات الأنوغير بعيد عن هذه الفكرة يمكن       

 خضوعا األكثر هو ،األعلى المستويات إلى ويسمح له بالعبور ى،لالشعورية بأن التلميذ الذي ينتقوا
 موضع طلب االمتثال  المعرفي مهما كان الموضوع وذلك المعرفية، و الذهنية الناحية منوامتثاال

  .والخضوع غامضا ومبهما
  

 ال يكون في ، المستعصيةاأللفاظ لف ونحو تك،ه المادةذعبارة في هفالنزوع نحو تعقيد ال          
 وتشكيل سياج بين جموع ، والغموضاإلبهام إثارة هدفه وإنما ،الغالب هدفه الدقة والوضوح

ظهر من جموع المتعلمين االمتثال أفمن . وأساتذتها المادة أهلالمتعلمين والخاصة التي يمثلها 
 من تشكك وساءل  أما،فأكثر أكثر سمح له باالقتراب ،ضة وآمن بهاالحرفي لتلك الطالسم الغام

  . فذلك يقصى بدعوى ضعف المستوى وبدعوى العجز عن الفهم،وتساءل
 وجوده وتفاعله مع أن سنجد ، ركزنا على النظر في وضع المتعلم بشكل خاص           وإذا
الكلمات وبخصوص األول ف ، وهما االختزال والذهول: انفعالين منفصمينإلىالدرس ينقسم 

 إن أما ، يدمجها، ويجدها متوافقة مع ما لديه من مجموع الدرس، التي يستوعبهاواألمثلة والعبارات
 أما ...متها استعدادا لنسيانها وتناسيها فيهمشها وينتقص من قي مع ما لديه مسبقا،كانت غير متوافقة

 منخرط في ادعاء الفهم وألنه أمامها،الذهول  فيصاب ب أصالالكلمات والعبارات التي ال يستوعبها
 حل محل، تلك االستيهامات التي ستة الذاتية حولهايالستيهاموعاته ازلنتسلم يس ف، لالمتثالإظهارا

كالمه ها  يؤثث ب، زينةأدوات، وهكذا ستصبح المفاهيم الفلسفية الحيوية مجرد خلوها من المعنى لديه
 وسنده القصوي اإلبهار غايته الذي ذلك التكلف إنتاج ليعيد ، نوعا من األهمية عليه بهاويضفي

    .االستشهاد بالسلطة
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لك ذو: االبتذالیدعم ھذا الوضع لدى التلمیذ ھو ما قد ینخرط فیھ المدرس تحت مسمى        ولعل ما
 أن معها دون يتآلف التلميذ بشكل يجعل ، واالطروحات الفلسفيةاإلشكاليات على تقديم ن يعملأب
 للرأي من صور ه مع ما سبق ظهور،حس بما تمثله من قطيعة ابستمولوجية وطفرة فكريةي

 الغامض مفه  توهمفيجد سهولة ي عموما فاإلنسان ،ذ فهم التلميإلى هالطمئنان يستسلم أنو . والتفكير
 تشكلت  ذاهسبب بو . من التركيز ما الذي يحتاج إلى قدرفهم المنطقي  محاولةفيصعوبة و ،البسيط

دة ج فعامل ال، له التصور المقدمأو ستحول بينه وبين امتالك روح الفكرة رواسب لدى المتعلم
ما يفشل المدرس في جعل المتعلم يتذوق قوة د فعن.درس وان ال يفوتهام اليستثمرها أنمناسبة ينبغي 
ر ي فيص،فكرةيسيطر على المتعلم هذا الشكل المبتذل الذي قدمت له به تلك الس فحينها ،وجدة الفكرة

 .  لهااادضم تلقى لقاحا إذن وكأنه ، عدم المباالة بها الحقا وان قدمت على النحو الصحيحإلىمدفوعا 
  

 متى سيكف هذا ؟و إليه هجل ومن أ، وبالتلميذ،فمتى يصبح درس الفلسفة حقيقة من التلميذ         
ور بمظهر ظهال يحاول فيه في الوقت الذيقص ومن ثغرات  من نهكتنفما يعن التستر عن  الدرس
 الغريب؟ أال يعبر غموض دروس الفلسفة وصعوباتها المختلفة عن عدم وضوحها  السحرياللغز

 ، أكثر مما هو عليه حالها بالنسبة للتلميذ،في أذهان مقترحيها ومعديها ومدرسيهابمايكفي وتأصلها 
 اإلعاقة أن و الذي يعلمنا ،ا فين العقم الذي يتوالد عين هذا هوأليس حيث األمر تحصيل حاصل؟

  حتما إنهن مبدعين ومالكين لناصية التفلسف؟ نكوأن ال يمكن ويستحيل نناأو متجذرة في هويتنا 
  .اعتبارها وصمة عار أبدي جلد الذات و تحقيرها وأشكالشكل مستتر من 

مضطر دريس المادة أن تب لقول نواجه به عند التلفظ بمثل هذا الكالم هو اأن ما يمكن إن            
 لنا غير رما ظه أن أي ، الحداثةدبما بع قما يتعل منها باألخص و ،الفلسفة المعاصرةجديد  ةواكبلم

 نتيجة حتمية لما انفتحت عليه الفلسفة المعاصرة من  هوإنمافي درس الفلسفة رصين منطقيا 
 لتكون تما كانوحات بالقول بأن تلك الفتو هو اعتراض نرد عليه .  والتفكير في النظرضروب

كان إذا  ،وإبداعا ممكنة للتلميذ تشربا  تكونأن فكيف نريدها ،ممكنة للفالسفة لوال ما سبقها تاريخيا
 التجاوز غير إن ..؟؟هالت التي تضمن له االنخراط السلس فيهاِؤ تلك الماألولى منذ الوهلة كال يمتل
 التجاوز المجاني والتجاوز الجاهز فيتجاوز أما ، قائموبما ه االحتفاظ اتإمكاني باستنفاذ إالممكن 

   . عار من كل مشروعية منطقية ممكنةإذن هوبل  ،نفسه ويتناقض معها
 فهو القول ، يساق للتيئيس من مشروع هذه الورقةأن االعتراض الثاني الذي يمكن أما           

بشتى  والسلطة الفلسفةبين كل من لعالقة القائمة  الذي تعرفه ا التوتر الدائم إلىبأن المسألة تعود
 بالدخول إالمكان لدرس حقيقي في الفلسفة إ وال ، وتمظهراتها ضمن محيطنا السوسيو ثقافيأشكالها
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 والمعايير الخاصة بمجتمعنا في مختلف واألسس ةيالقيم المرجعياتفي مواجهة مباشرة مع مختلف 
أال وهو النظام التعليمي   ضمنه أصال، الموجوداإلطارا سيتعارض درس الفلسفة مع وهن. أبعاده

فهل يتسع درس الفلسفة ألن  .كمؤسسة في خدمة تلك المرجعيات وتلك المعايير التي تميز مجتمعنا
 ال ،نه حقا اعتراض وجيه وتناقض صارخإ  كل شيء؟ من خاللهيكون فرصة حقيقية ليسائل التلميذ

ال سلطة  أن  و، سلطة ماإلى باالرتكان ن ال فلسفة إالطرح جدلي يؤمن بأني خروج منه سوى بتب
رض صلبة وفي حدود  استنادا على أأالفالفلسفة غير ممكنة .  باستيعاب شغب ومساءلة فلسفة ماإال

 السلطة ال تضمن االستمرارية لنفسها سوى باالنفتاح على جرعات ال بأس بها أن كما ،سقف معين
  .من النقد الفلسفي

التناقض هو اختزالنا ب نختزل عالقة الفلسفة بالسلطة في التعارض و ما يجعلنا في الغالإن     
 وتنفتح بالتالي عليه وتنصت  ، الفلسفيالنقدفعندما تكف السلطة عن التصلب في مواجهة  :لكليهما
 ليكون ، لهانقيض يكون مجرد أن فانه سيتسع وسيكف عن ،  وتعمل حقيقة على استيعابه،بحق له

  .مقاومتهاناقدا في صفها ولصفوف 
عندها سيكف وعندما يكف النقد الفلسفي عن االنكماش على خدمة موقع محدود من مواقع السلطة ف

  .أزلي ضعدو ونقيك السلطة إلىعن النظر 
  
  : درس الفلسفة تعتریھ الیوم عدة عیوب من أبرزھا و أعمھاإن :خالصة القول 
  

 .الذي تتسم به المضامين الغموض واإلبهام و التلغيز -
  .سر الفهم و االستيعاب بين مراحل الدرس مما يعب التسلسل المنطقيغيا -
  .عدم وضوح المنتظرات المتعاقد عليها -

 .عدم اتصاف الدرس بصفتي االتساق والتمام المنطقيتين -
  .تلقيني المستتر العرض ال بفعل هيمنة، تعليم مهارات وكفايات التفلسفلضمحالا -
   .مناسب داخل الدرس موقع أخذائرة في حالوضعيات المشكلة  -
 . المتعلم بمهارة واضحة المعالم لخلقهاإمداد دون ا تستعرض جزافاإلشكالية -

 . تقنية ذكيةإلى دون تحوله ةلعشوائيل التحليل متروك  -
  . المناقشة بدون منطق ناظم -

   ...   حقيقية كنماذجأو  واضحة التركيب غير حاضر كمهارة -
 ...األمامتقليدي ويهرب الى التقويم    -
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  : و تجاوزھا"المشكلة/الوضعیة "مشكلة*٤

 الثانوية ال لألقسام عموما ضمن مقترحات مقررات الفلسفة ان المتعامل مع ما قدم كوضعيات مشكلة
  :يلي أن يسجل ماسوى يسعه 

 يقتضي اشتغاال جانبيا على ، بامتيازأدبية  على نصوص ذات طبيعةكونها اعتمدت أحيانا -       
 مشكالت القراءة أمام ويضعنا ، الفريدة مما يبعد عن الهدف المركزي المنشود منهالغتها وصورها

 أمام يضع التلميذ األمر الذي . وضعنا أمام مشكلة تعطي انطالقة فعالة للدرسوالفهم و التأويل بدل
 وتشد انتباهه و تثير لديه ن سببا في الفتور الحتمي، بدل مشكلة توقظ التلميذ تكومتاهة محبطة

انظر  (.تجاوزهضرورة  بقوة على االنشغال به يحث ، فكري واضح المعالممأزقالدافعية لمواجهة 
  ). من رحاب الفلسفة للسنة األولى باكالوريا الشعبة العلمية والتقنية٢٩: النص الوارد في صمثال

 التاإلشكا  المفارقات و لم يكن في الغالب تحمل تلك النصوص وبشكل جاهزإن أحيانا -      
و تجسيدا لخلط فادح بين ألوانه  محاولة بنائها، مما يعد سابقا إلى ندفع التلميذ أنالتي يفترض 

بل من  جاهزة للتلميذ أال تقدم ينبغي األخيرة هذه أن ذلك اإلشكاليةالمشكلة وبناء /الوضعية
 الوصول  مننيتمك إلى أن يها ككفاية،علء شروط اقتداره  تهيي والضروري تمرينه على بنائها

 أي نصوص فلسفية تكشف إشكالية/وضعيات هو بالضبط  للتلميذ  ذلك أننا نجد أن مايقدم . ذاتياإليها
وضعية فال. القدرة على اكتشافها ذاتيا  من في حين يفترض تمكين المتعلم،مفارقات فلسفية جاهزة

 التي من شأنها تحسيس  خلق الدهشة الفلسفية تشغيلها في مادة الفلسفة علىإمكانيةالمشكلة تقتصر 
داهة و  ليصبح مهيئا للتخلي عن سذاجة البارفه فوق أرض لزجة أو رمال متحركة،التلميذ بوجود مع

  الشكوإثارةة، فوظيفتها األساسية هي السلب أي زعزعة بادئ الرأي تعصب الوثوقية وسلطة العاد
    ..حوله
ة المصادفة واليحولها الى كفاية  ربط بناء اإلشكالية بوضعيات مشكلة يجعلها وليد-     

  .منهجية يستطيع أن يوظفها التلميذ على نحو واضح
الوضعية المشكلة جزئية والتولد االشكالية كاملة فهي تولدها إما ضمن مبحث المعرفة أو -      

  ).مبحث القيم أو الوجود دون ان تشملها جميعها
مشكلة تتضمن -ه كنصوص تجسد وضعيات بءما جي أنفدح من كل ما قيل سابقا األ و -      
  . في ثنايا الدرس الحقاإليها أطروحات سيتطرق أحيانا

              
 :ما يلي احترام هذه العيوب البد من مراعاة و ولتجاوز جملة   
  . مقتضبة واضحة ومركزة تثير مشكلة صارخةوضعياتانتقاء -  
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 وليس للبحث عن عأو الواقلفحص الوجود  تستجيب لهدف أساسي ال يتعدى تحفيز الفكر أن -    
  .فهي هنا مجرد وسيلة لخلق الدافعية لتعميق التفكير وليست غاية بذاتها. حل لها بالضرورة

الوضعية المشكلة ذات بعد تكتيكي وجزئي  ف. عميقةإشكاالت أن حلها يتطلب مقاربة إيضاح -    
  .و شموليا راتيجياالتي تمتلك بعدا استاإلشكالية بخالف ال تتعداه،  تقني

للجذع " في رحاب الفلسفة" من كتاب ٧٦  و ال أدل على هذا أكثر من النص الوارد في الصفحة 
ستراوس والذي ترد فيه وضعيات مشكلة ساقها الكاتب بنفسه لزعزعة البداهة . ل. ك: المشترك ل

 المعقدة لمشاهد االنفعاالت-...خوف الطفل من الظالم(بخصوص التمييز بين الطبيعة والثقافة 
وهي وضعيات جزئية يمكن للعلم أن يجيب عنها منهجيا عندما نكف عن مساءلة ..) عرض عسكري

نفسه، فعلم االجتماع قائم في أساسه على تمييز معين بين  المسبقة التي يقوم عليها العلم االفتراضات
عا، وفي ضوء هذا التمييز  قد برهن على ذلك برهانا قاطالظواهر الطبيعية والثقافية دون أن يكون

في حين ..  يستطيع هذا العلم مقاربة ومعالجة الوضعيات المذكورة أعاله أو التأسيسيالمؤسس
 المذكور  و ماهو أعمق كما يرى برتراند راسل في نص وارد بهذا الكتاب نفسهإلىتتوجه الفلسفة 

 او التي عجز عن ا ماوراء حدود العلم سواء تلك التي انطلق منهإلى، أي )ص٣٠(سالفا 
    ... تجاوزها

  .تقديم اضاءات بصددها تستلهم من الدرس ل في نهاية الدرس المشكلةإلىالعودة  يمكن -  
 كأن إليها، تخيلها الكتشاف المشكلة التي تفضي إلى يمكن اقتراح وضعيات يدعى التالميذ -  

 ، وهذا الجيش في عهد النازيةيطلب من المتعلم أن يتخيل نفسه جنديا في جيش الدولة األلمانية
كيف يصبح المواطن ضد نظيره  ليكتشف التلميذ ، المدينة الحقيقية للتلميذ الحتاللهاإلىسيزحف 

 يقترح عليه أنأو ... وليستشعر عدم استنفاده فيما مضى لمفهوم ومعنى الدولة،المواطن داخل الدولة
ي ذاته أمام رغبته الجامحة في شيء يواجه مشكلة التحكم فا على مخدر خطير  مدمنتخيل أن ي

  له بجالءتظهرل و،ليحس بالمثل أنه لم يستنفد فيما مضى حقيقة الرغبةو   سيقتله المحالة،مميت
 ذهنيا ايمكن ولوجهوهذين المثالين يبينان كيف يمكن لوضعيات دقيقة .  المقاربة الفلسفية لهاإلحاحية

  .بسهولة أن تؤدي الى مازق فكري
  
  
  
  
  
  

  
    

  لذھنا      
  
  

     
  وضعیة     

  
  مشكلة     

  

  
     

  الدرس    
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  التأمل في ما سيشكله المفهومإلىو كوضعية مشكلة جامعة مانعة يمكن أن ندعو التلميذ       
 ىإل ثم في ما سيشكله المفهوم بالنسبة ،الجنين من جهة أولى/ بالنسبة إلى اإلنسانموضع الدرس

 في أما ، غير متميز عن الحيواناإلنسانفي الحالة األولى سيكون ف ،الراشد من جهة ثانية/ اإلنسان
فالفلسفة .... كرامة والحرلل ورادةإلل العاقل والمبدع و المالك باإلنسانالحالة الثانية فسنربط المفهوم 

الراشد مخلوقات خلقها جميعها من منظور  ...، والدولة،و الشغل ، والرغبة، والوعي،والثقافة
ومجازا في عالقته ( في صورة الجنين حقيقة اإلنسان عند اختزال أما سعادته وألجل بحريته اإلنسان

  ...فان تلك العالقة السابقة ستنقلب رأسا على عقب) بالطبيعة والعالم
  
    : اإلشكالیةبناء*٥

 في الوقت الذي كان إذ تغافل فادح  الجديدة من في مقترحات المنهاجاإلشكاليةيعاني بناء          
ات ترحنجد المق . غابت منهجية واضحة في ذلكإنو الوجود إلى في إخراجها المقرر السابق يتدرج 

  حقيقيوجود إمكانية ستنعدموعندما تغيب كفاية األشكلة ال شك  .الجديدة تقدمها بشكل شبه جاهز
 األقل صلب الدرس أو يطلب منه ذلك على لىإ جما يل التلميذ في الغالب إن. جوهر درس الفلسفةل

 أنطاريح واختالفها دون أمام تعدد األبل يجد نفسه  . شارك حقيقة في ذلك الولوجديكون ق أندون 
 إلى ، الخصوصايجد نفسه مضطرا بهذ  األستاذ في الغالب ماإن .دواعي ذلك وأيفهم بعمق مدعاة 

  .؟هي اليمنىيمسك بها  كانت التيإذا دك اليسرى  هي يأين ليسأله ، اليد اليمنى للتلميذإمساك
فما هي الخطوات التي ستكفل للتلميذ عبورا سلسا إلى امتالك ناصية بناء اإلشكالية أو استشكال  

  . أو أي مفهوم يشتغل عليه الفكر مستقبالالمفهوم موضوع الدرس
من مستوى التسطيح والتبسيط أشكلة المفهوم هي الخروج به من دائرة الوثوقية والبداهة و         

 حده وتعريفه ال يكون أن وحيث ، هي الكشف عن المفارقات التي تسكن حده وتعريفه له والساذج
 بنائه إطار في بنائه الداخلي من مفاهيم أخرى أو بربطه بمفاهيم خارج لطه بما يدخسوى برب

 بمساءلة االنسجام إماة ستكون شكلها معه، فان األ لتماثلأو لتناقضها أوالداخلي نظرا لتالزمها 
   ....)تالزم-تماثل –تناقض ( بمساءلة عالقته بمفهوم آخر أو  وتماهيه مع ذاتهالداخلي للمفهوم

 إلى ال بالرجوع ،ق من تحديد أولي للمفهوم ننطلأن يلزم هنا   :التحدید األولي للمفھوم *١-٥  
 نود دفع ،السفة التي هي حصيلة اشتغال فلسفي ألنها في الغالب تقدم تحديدات الف،المعاجم الفلسفية

 ومصادرة  وليس االنطالق منه بشكل جاهز،األقل استثماره على أوه ما يماثل القيام بإلىالتلميذ 
ف مفهوما البد وأنه في الغالب يستحضر اإلشكالية التي  حيث أن الفيلسوف وهو يعرالمطلوب،
 كمفهوم اإلنسانموقعته بين مفهومين هما  ب حد المفهوم يحصلمافي نظري عمو، و يضمرها

 لإلنسان بالنسبة كونسي المفهوم أن وال شك هنا . كمفهوم شامل لهما معا أو العالممركزي والوجود
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 فعل من األفعال التي الظواهر أو لظاهرة من أو تمثيالأداة لفكره وبالنسبة للعالم أو الوجود صورة 
 : االولي للمفهومالتحديد             .تدخل في تكوينه

عدم تميز االنسان عن غيره من  :  موضوعيا            مادا يمثل داخل العالم؟ -
 . فاالنسان جزء اليتجزا من هذا الكل الذي هو الطبيعة أو العالم.الموجودات في الطبيعة

تميز االنسان عن غيره من الموجودات في :  ذاتيا         ؟لإلنسانمادا يمثل بالنسبة  -
 .نسان مستقل بقدراته الخاصة عن العالم والطبيعة اال.لطبيعةا

:                                                       وعلى سبيل المثال ال الحصر نورد ما يلي من تحديدات أولية 
  .اللغة نسق من العالمات أبدعه اإلنسان للتمثيل و للتفكير والتعبير والتواصل+ 
  .  الثقافة أو الطبيعة وتطلبه اإلرادة اإلنسان وتسعى إليههددالحق ما تح+ 
  .ا وبيولوجيوأخالقيا ا ككائن حي يتفاعل مع محيطه فكرياإلنسانالشخص ما يمثله +
 ...الغير هو نظير الشخص في العالم+ 
  ياجهاز من المؤسسات وجد لتنظيم العالقات بين المواطنين سياسيا واجتماعيا واقتصاد: الدولة +  
  . على ماهية ظاهرة مااإلنسانض من خاللها قب يذهنيةصورة : الحقيقة +

 ،واألهم أن نعتبر هذا التحديد األولي والبسيط مجرد وسيلة ومنطلق إلشعال شرارة التفلسف
  .  الجاهزةافي صورتهو  وليس بسرقتها من مجهود الفالسفة ،باكتشاف المفارقات بشكل طبيعي

   :لمفھوم مع نفسھاأشكلة تماھي * ٢-٥     
ول اجدل با بالتحديد األولي السابق و الداخلي للمفهوم باالستعانةشكلة البناء إلى أالسعيوتتم ب       

  :تمكن من استخراج التقابالتذلك لل وة كأمثلةاآلتي
  : لخلق نوع من التقاطب تجاه احد الطرفين،يتم التوصل الى التقابل باصطناع االنحياز المبالغ فيه

  التقاطب او التقابل                     شكلمؤ المفھومال
  
  
  ؟؟؟

  : متحیزةمن وجھة نظر 
تمیز االنسان عن غیره من ل 

  .الموجودات في الطبیعة

   : متحیزةمن وجھة نظر   
عدم تمیز االنسان عن غیره من ل

  .الموجودات في الطبیعة
 المنبع

  ...) االساس/األصل(
 ؟؟

  
  ؟؟

المجرى 
  ...)التحول/الدینامیة(

 ؟؟
  

  ؟؟

  المصب
  ....)القیمة/المآل( 

 ؟؟
  

  ؟؟

  :، مثاليمكن تقسيم مجموعة القسم الى مجموعتين تتحيز كل مجموعة الى قطب معين
  )موضوع البحث عن الحقيقة/ الباحث عن الحقيقة  (←         درس الحقيقة
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  )المحكومون ) / الدولة( الحكام (  ←         درس الدولة 
  ) المجرم/المجنون (خر الشخص اآل / أنا هو الذيالشخص (  ←  درس الغير         

 الطرف إلىننتقل من احد طرفيه  أن حيث يمكن بسهولة ،وإجرائي اصطناعي  هنا التقاطب   
طرفان المكان ليصبح ال يتبادل أن من الممكن ، إذوالموضوعي تقسيم إجرائي الذاتي ف(...اآلخر
  ، المحكومذاتية وهناك ، الحاكمذاتية فبالنسبة للدولة هناك ا،اتيذوعي  والموضا موضوعيالذاتي

ية سؤولي موقع السلطة والمإلى عندما ننتقل أما ،اتذنا كمواطنين سيكون المحكوم هو الفبالنسبة ل
 و تتمثل أهمية ...) منظورناإلى فسيكون منظور المحكوم موضوعيا بالنسبة ، الحكمأجهزةداخل 
 على تجاوز ن على التجريد وتمرفي ال و، توسيع أفق النظر والتأمل، فيبين القطبيناالنتقال هذا 

  .أحادية البعد والنزوع االختزالي
  لالمؤشِكالتقابل   لالمؤشكَََالمفھوم 

  .الرغبةمفھوم / ١
  

  :متحیزةمن وجھة نظر 
تمیز االنسان عن غیره من ل

  .الموجودات في الطبیعة

م عد   ل: متحیزةمن وجھة نظر 
تمیز االنسان عن غیره من 

  .الموجودات في الطبیعة
  انطالقا من؟

  األصل والمنبع
 .الجسد/١ .العقل/١

  مرورا عبر؟
المجرى  و الطبیعة 

  األساسیة

 .االرادة/١
 

  ..الحتمیة/١

  
كیف 
یكتمل 
  بناؤه؟
  
  
  
  

  انتھاءا إلى؟
  الصورة األخیرة  و القیمة

  .الشقاء والتعاسة/١ .االشباع والسعادة/١

  
  لالتقابل المؤشِك  لالمفھوم المؤشكَََ

  .الشخص  مفھوم/٢
  

  :متحیزةمن وجھة نظر 
تمیز االنسان عن غیره من ل

  .الموجودات في الطبیعة

عدم    ل: متحیزةمن وجھة نظر 
تمیز االنسان عن غیره من 

  .الموجودات في الطبیعة
  انطالقا من؟

  األصل والمنبع
 .وماھیة وعلة جوھر/ ٢

 
 . وصیرورة ومعلولعرض/ ٢

 

  مرورا عبر؟
المجرى  و الطبیعة 

  األساسیة

  .علة، الحریة/ ٢
 

  .معلول،الحتمیة/ ٢
  

  
كیف 
یكتمل 
  بناؤه؟
  
  
  
  

  انتھاءا إلى؟
  الصورة األخیرة  و القیمة

  . في ذاتھغایة/ ٢
 

  .كغیره من الموجودات/ ٢
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  لالمفھوم المؤشكَََ

  
  لالتقابل المؤشِك

  

  .الواجب  مفھوم/٣
  

  : متحیزةمن وجھة نظر 
تمیز االنسان عن غیره من ل 

  .الموجودات في الطبیعة

   : متحیزةمن وجھة نظر   
عدم تمیز االنسان عن غیره ل

  .من الموجودات في الطبیعة
  انطالقا من؟

  األصل والمنبع
 . والعادةالمحیط/ ٣ . و الضمیرالذات/ ٣

  مرورا عبر؟
  الطبیعة األساسیةالمجرى  و 

 .االلتزام واالختیار/ ٣
 

  .اإللزام واإلكراه/ ٣

  
كیف 
یكتمل 
  بناؤه؟
  
  

  
  انتھاءا إلى؟
  و القیمةالصورة األخیرة 

  .خصوصیة المجتمع/ ٣ .كونیة اإلنسان/ ٣

  
  لالمؤشِكالتقابل   لالمؤشكَََالمفھوم 

  .الحقیقةمفھوم / ٤
  

  :متحیزةمن وجھة نظر 
تمیز االنسان عن غیره من ل

  .طبیعةالموجودات في ال

عدم    ل: متحیزةمن وجھة نظر 
تمیز االنسان عن غیره من 

  .الموجودات في الطبیعة
  انطالقا من؟

  األصل والمنبع
 .قطیعة وارجاء/ ٤ .استمراریة وافتراض/ ٤

  مرورا عبر؟
  المجرى  و الطبیعة األساسیة

وجود منھج صارم / ٤
 .لبلوغھا

 منھج  ووجودانعدام المنھج /٤
  .ھاكاف لكشف نقیض

  
كیف 
یكتمل 
  بناؤه؟
  

  انتھاءا إلى؟  
  الصورة األخیرة  و القیمة

  .نسبیة/٤ .مطلقة/٤

  
  :  المستخرجة إلى أسئلة إشكالية تضعنا أمام مفارقات واضحة على غرارتأن نحول التقابال -  
  هل الحقيقة تنبع من القطيعة أم من االستمرارية؟              _  

  لحتمية؟ير لذات حرة أم هو معلول أسعلة و  هل الشخص   _            
 على الحفاظ ىعدتهل الواجب غايته السمو باإلنسان إلى الكونية أم انه ال ي              _ 

  خصوصية المجتمع؟
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  :أشكلة عالقة المفھوم بمفھوم آخر*٣- ٥
ترسخ في الذهن من        أما عن أشكلة عالقة المفهوم بمفاهيم أخرى فإننا ننطلق في العادة مما 

بين المفهوم موضوع الدرس ) التالزم أو التماثل(أو التقارب ) التناقض أو التباين(عالقات التباعد 
ما   في الغالب على غراراإلشكاليةومفاهيم أخرى لنحاول مساءلتها واستشكالها وهنا ستكون صيغة 

ا في تناقض؟ أال يجوز أن نقول  إلى أي حد يمكن القول أن المفهومين بين أيدين-          :يلي
  )ألشكلة عالقة التناقض كما هو الحال بين الحرية والحتمية مثال( أنهما في تالزم؟
 إلى أي حد يمكن القول أن المفهومين بين أيدينا في تالزم؟ أال يجوز أن نقول أنهما -              
  )لعدالة مثالألشكلة عالقة التالزم كما هو الحال بين الحق وا(في تناقض؟ 

 إلى أي حد يمكن القول أن المفهومين بين أيدينا في تماثل؟ أال يجوز أن نقول أنهما -               
  )ألشكلة عالقة التماثل كما هو الحال بين الحقيقة والحق مثال(في تباين؟ 

ز أن نقول أنهما  إلى أي حد يمكن القول أن المفهومين بين أيدينا في تباين؟ أال يجو-               
  )ألشكلة عالقة التباين كما هو الحال بين العدالة واالنسجام(في تماثل؟ 

 ) التماثل≠التباين:  التالزم، وأن≠التناقض:  لننتبه هنا إلى أن (                  

 أشكلة تماهي:  أال وهو ، فهذا المستوى من االشكلة يرجع الى الذي سبقه، نحن انتبهنا جيداوإذا   
 في  ليست التي، أخذنا بما يراه دي سوسير بخصوص طبيعة اللغةإذا، خصوصا المفهوم مع نفسه

شكلة المذكوران سالفا  النمطان من األ هذانهكذا سيصبح ف،نتاجا لنسق من االختالفاتإال نظره 
ن  سيصبح عبارة ع، ألن ماكنا نظن أنه يصح لنا أن نسميه بالبناء الداخلي للمفهوم.نمطا واحدا

 بين الداخل والخارج  ضمنها وال يمكن بتاتا أن نميز،عالقات ينسجها هذا المفهوم بمفاهيم أخرى
   .بالنسبة للمفهوم

 بعض الدروس في السنة أن إلى نحن انتبهنا إذاولعل أهمية ماوقفنا عليه هاهنا ستظهر بجالء       
، وبهذا  الحق والعدالةدرسة والنظرية والتجرب درسالثانية باكالوريا معنونة بمفهومين مثل 

  :الخصوص نجد التوجيهات التربوية تقول
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يخضعان للبراديغم الذي " النظرية والتجربة"و" الحق والعدالة"ولتبيان الكيفية التي سنجعل بها درسي 

  :نقترحه في هذه الورقة نورد المالحظات التالية
  

  :درس الحق والعدالة*                             
  :نجد ٢٠٠٧عند االنطالق من اإلشكاليات كما صيغت في توجيهات       
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 :رغم أن 
   . الحق قبل العدالةإذ الحقوق أمالعدالة  -
 .الحق معيار العدالة ومنبعها -

قد أعطينا أهمية لمفهوم العدالة على حساب مفهوم الحق، على اعتبار العالقة الوطيدة للحق ف
  :  أخرى في درس آخربالواجب، فهو إذن سيحضر مرة

  تكرار غير مباشر        . ما ال يجب نقيضه=الحق  -
      . ما ال يحق نقيضه=الواجب - 

                               العدالة
   مرساهامصبها ومنبعها                         مجراها                

     .اإلنتاجيةتنافس وضمان    تحفيز اليز   ي وتمإنصاف      الحق الطبيعي   
  .تكافؤ الفرص والقضاء على االستغالل          مساواة           الحق التقافي  

  .تحقيق انسجام المجتمع       للقانوناالمتثال      الحق الوضعي    
  .يسائل غايات العدالة و الحقونالحظ كيف ظهر محور ثالث 

  
  :ة والتجربةدرس النظری*                    

المستهدف من درس النظرية والتجربة هو امتالك المتعلم لتصور كاف حول ماهية العلم 
 تطوره الجدلية ائي وفي نفس الوقت استبطان روحوغمدتجاوز التصور العلموي ال: التجريبي 

  .بوبر و ن وباشالركوطوماس كما كشف عنها 
   التجریبيالعلم                          

   مرساه        مجراه             بعه                من
  سؤال علمية النظرية  بقيادة النظرية  نظرية
  سؤال معرفة الواقع  بالخضوع للتجربة  تجربة

  
        منبع المعرفة العلمیة      العقل:       العلم التجریبي

  لواقع ا                                          )الطبيعيأو    (
  

  توجیھ النظریة وارشادھا         مجرى المعرفة العلمیة                                     
  توجیھ التجربة وارشادھا                                                                          

  لمیة النظریةمعاییر ع                               مصب المعرفة العلمیة   
  حدود معرفة الواقع                                                   
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هذا البرادبغم الخاص مكننا من استحضار سؤال حدود معرفة الواقع  وهكذا نالحظ ان اعتمادنا على
لى في النسخة السابقة من مقرر الفلسفة والذي نجده غائبا على االقل عفي العلم الذي كان حاضرا 

نحو مباشر في المنهاج الجديد وهو سؤال في غاية االهمية لتمكين التلميذ من ادراك حدود المعرفة 
  ...العلمية المعاصرة واخراجه من الوثوقية العلموية الساذجة

 أنبعد تفحص المجزوءات والدروس والمحاور المقررة في المنهاج يتبين         وعموما و  
نترجمه من  و هو ما. و السيطرة عليها تبطنه من شأنه تيسير تملكها استخالص منطق مانباالمكا

خالل الجداول االتية التي يمكن في نفس الوقت بناؤها بشكل سلس ومنطقي مع المتعلم ليكون بذلك 
   :مشاركا حقيقيا في بناء المحاور وكشف المفارقات وصياغة االشكاليات
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  :الجذع المشتركجدول إشكالیات منھاج 
  

  
  لمفھوم المؤشكَََال

  لالتقابل المؤشِك
بالنظر الیھ من 
  :منظور متحیز

  االشكالیة  المفارقة    ٢  ١  الفلسفة:   مفھوم
  انطالقا من؟

  األصل والمنبع 
  عبقریة  ؟؟؟؟؟  ؟؟؟؟؟

  )طالیس  (
 ھي نتاج أم عبقریة فیلسوف فرد؟لھل الفلسفة ولیدة   )الیونان(ظرفیة التاریخ 

في عالقتھم بالشعوب  ظرفیة تاریخیة عاشھا الیونانل
  ؟األخرى

  من الخارج
  )تاریخھا(

قطائع وثورات   ؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟
  بدون منطق

  

عن ثورات وقطائع و بدون   عبارةھل تاریخ الفلسفة  نمو تاریخي منطقي
التي   المتواصلة ھو سلسلة من المحطاتأممنطق؟ 

مرورا    االخرى؟إلى إحداھا تؤدي
  عبر؟

من الداخل   المجرى
منطقھا و (

  )أدواتھا

( سلب للمعرفة   ؟؟؟؟؟  ؟؟؟؟؟
-الدھشة-الشك

  ...)السؤال

بناء (بناء المعرفة 
 - التحلیل-المفھوم
  )النسقیة-العقلنة-الحجاج

ھل تقتصر آلیات التفلسف على الشك والدھشة 
و بناء المفاھیم   تتعداھا الى التحلیلأموالسلب؟ 

  ج و العقلنة والنسقیة؟والحجا

ؤه؟
بنا

ل 
كتم

ف ی
كی

  
  

  انتھاءا إلى؟
الصورة األخیرة  و 

  القیمة

  ؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟

←
  
  

←
  
  

←
  
  

 أم  ھل تصب الفلسفة في نقد القیم السائدة وھدمھا؟  مراجعة وبناء القیم  نقد وھدم القیم←
  تحرص على مراجعتھا وبنائھا من جدید؟

  
  .عدم تمیز االنسان عن غیره من الموجودات في الطبیعةمتحیزل منظور من: ٢ .تمیز االنسان عن غیره من الموجودات في الطبیعةل  متحیزمنظور من:١
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  .عدم تمیز االنسان عن غیره من الموجودات في الطبیعةمتحیزل منظور من: ٢ .تمیز االنسان عن غیره من الموجودات في الطبیعةل  متحیزمنظور من:1
  
  
  
  

  لالتقابل المؤشِك  لالمفھوم المؤشكَََ
  بالنظر الیھ من منظور 

  االشكالیة  المفارقة    ٢  ١  االنسان:   مفھوم

  انطالقا من؟
  األصل والمنبع 

 من الثقافة كجوھر اإلنسانھل تنبع ماھیة   الطبیعة  افةالثق ؟؟؟؟؟  ؟؟؟؟؟
یقبل التمییز عن الطبیعة؟ أم یتعذر ذلك 

 مجرد جزء الیتجزأ من اإلنسانلیبقى 
  ؟الطبیعة

من الداخل 
العالقة مع (

  )الثقافة

  منتج للثقافة  ؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟
  )اللغة(

  نتاج للثقافة
  )المؤسسات(

 منتج لثقافتھ بما تتیحھ لھ اللغة اإلنسانھل 
  من حریة للفكر؟ 

ھو نتاج لھا بما تمارسھ علیھ مؤسسات  ام
مرورا   المجتمع من سلطة؟

عبر؟ 
  من الخارج  المجرى

العالقة مع (
  )الطبیعة

مسیطر على   ؟؟؟؟؟  ؟؟؟؟؟
  الطبیعة

خاضع 
  للطبیعة

 یسیطر عل الطبیعة أن اإلنسانھل استطاع 
قبل  یأن إال انھ الیملك أمعملیا وتقنیا؟ 

بمحدودیتھ ازاءھا وان یعمل على االنسجام 
  معھا؟

ؤه؟
بنا

ل 
كتم

ف ی
كی

  

  انتھاءا إلى؟
و الصورة األخیرة 

  القیمة

  ؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟

←  
  
  

←  
  
  

←  
  
  

←  

كونیة الثقافة 
و تعایش 

  الناس

تعدد الثقافات 
و صراع 

  البشر

 ھل تتجھ الثقافة نحو كونیة الثقافة االنسانیة
 تتجھ أمودعم التسامح والتعایش بین الناس؟ 

ختالف وتحریض صوب التشظي واال
  الصراع بین الشر؟
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   باكاالولىجدول إشكالیات منھاج 

  .عدم تمیز االنسان عن غیره من الموجودات في الطبیعةمتحیزل منظور من: ٢ .تمیز االنسان عن غیره من الموجودات في الطبیعةل  متحیزمنظور من:1
  
  
  
  
  
  

منظو  مفھوم
  ر

  )األفق( المصب إشكالیة  )الدینامیة(ى  المجرإشكالیة  )األساساألصل و(  المنبعإشكالیة

 خاضع لحتمیات اإلنسانيھل الوعي   ھل ینبع الوعي من طبیعة اإلنسان المادیة؟  ١
  الجسد و الالشعور؟

 امتالك المجتمع إلىھل یؤدي الوعي 
عي   حقیقة واقعھ؟اإلنساني

لو
ا

أم ینبع من جوھر روحي أو فكري   ٢  
  أوأخالقي فرید؟

 األوھام یبقى أسیرا مملوكا للواقع بأغالل أم   حر؟ياإلنسانأم أن الوعي 
  ؟واالیدولوجیا

ھل تنبع رغبات اإلنسان من حاجاتھ   ١
  المنطقیة والمعقولة والواعیة؟

طر االنسان بارادتھ على یھل یس
  رغباتھ؟

 اإلنسان سعادة إلى الرغبة إشباعھل یؤدي 
بة  ؟

رغ
ال

 إرادتھرغباتھ ھي من یتحكم في أم   أم تنبع من دوافع غریزیة و الشعوریة ؟  ٢  
  بشكل خفي؟

ام یؤدي الى ابقائھ ضمن دوامة الشقاء 
  االبدیة؟

ھل تنبع ماھیة اللغة من العقل فتكون خاصة   ١
  باإلنسان كما وكیفا؟

غة مجرد وسیلة للفكر وقاصرة لھل ال
  في الغالب عن التعبیر عنھ؟

 اإلنسانھل اللغة فضاء رمزي یخلق داخلھ 
غة  والحریة؟الفكر 

الل
  

شراط الطبیعي فیكون اإلأم تنبع ماھیتھا من   ٢
   بھا كمیا ولیس كیفیا؟اإلنساناختصاص 

  الفكر ال ینفصل أبد عن اللغةأم أن
   وال وجود لھ خارجھا؟ویتحدد بھا

 الخروج من وراء أبدا ھي أسر الیستطیع أم
  قضبانھ؟

 البشري من عھل ینبع أساس االجتما  ١
  قافي؟التعاقد الث

ھل االفراد ھم الذین یصنعون المجتمع 
  ویحددون مواصفاتھ؟

ھل المجتمع یخدم الفرد ویلبي حاجاتھ 
مع  وینمي امكاناتھ؟

جت
الم

 وھو الذي ام ان المجتمع صانع نفسھ  أم ینبع من الضرورة الطبیعیة؟  ٢  
  صفاتھم؟یصنع االفراد ویحدد 

 المجتمع یستغل الفرد ویمارس علیھ  أنأم
  اد؟التسلط واالستعب



 24 

  
  

  . عن غیره من الموجودات في الطبیعةاإلنسانعدم تمیز متحیزل منظور من: ٢ .تمیز االنسان عن غیره من الموجودات في الطبیعةل  متحیزمنظور من:1
  
  

ھل تنبع ماھیة التقنیة من كونھا غایة في   ١
  ذاتھا؟

ھل یتحكم االنسان في تطور التقنیة عبر 
  تطویر العلم؟

  خدم التقنیة سعادة االنسان ورخاءه؟ھل ت

یة
قنب

الت
أم تنبع من كونھا وسیلة لخدمة حیاة االنسان   ٢  

  والحفاظ علیھا و مجرد مظھر من مظاھرھا؟
ام أن االنسان انقاد لتیار التقنیة الجارف 

  ھو وعلمھ؟
  ام تكرس شقاءه واستعباده وتھدیده؟

ھل تنبع حقیقة الشغل من كونھ غایة في ذاتھ   ١
  ھرا لحیاة اإلنسان؟ فھو خاص بھ؟و جو

ھل غایات المجتمع االنساني العلیا ھي 
  التي تتحكم في تقسیم الشغل؟

  ھل الشغل ابداع للذات وتحریر لھا ؟

غل
لش

ا
  

أم تنبع حقیقتھ من كونھ مجرد وسیلة للحفاظ   ٢
  على حیاتھ وتجلیا من تجلیاتھا؟

ام ان تقسیم الشغل ھو الذي یتحكم في 
  ؟ ككلالمجتمع

و ة  اسرھا داخل عالم الحاج ھوأم
  واالستغالل؟

ھیة التبادل من كونھ جوھر و ھل تنبع ما  ١
   القیم و الحیاة اإلنسانیة برمتھا؟أساس

ھل یتحكم االنسان بالتبادل الرمزي في 
  منحى التبادل المادي ؟

 في  منھھل یصب التبادل وباالخص الرمزي
حاشي  في تتحقیق التعاقد االنساني و

ل   حروب؟ال
باد

الت
  

أم من كونھ مجرد وسیلة ضمن بھا اإلنسان   ٢
  الحفاظ على بقائھ من خالل تحقیق المنفعة؟

بادل المادي ھو مایتحكم في تأم ان ال
  التبادل الرمزي وفي االنسان نفسھ؟

 التراتب وممارسة إقامة یصب التبادل في أم
  العنف وفرض الخضوع للسلطة؟

في   الجوھریةنیة الفھل تنبع فعالیة اإلنسان  ١
  خلق عوالم جدیدة والبحث عنھا؟

ھل یتحدد الجمال ویتشكل وفق معیار 
  عقلي موضوعي؟

 على اإلنسان ینفتح بھ إبداعھل الفن 
فن  امكاناتھ وتجاوز واقعھ؟

ال
  

 مجرد كشف ألبعاد خفیة كانت اأم من كونھ  ٢
  موجودة أصال داخل العالم والطبیعة؟

وقنا  یتحدد فقط بشعور ذاتي یعتري ذأم
  الخاص؟

 الفن مجرد محاكاة ینمو بھا الواقع على أم
   نفسھ؟اإلنسانحساب 
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  الثانیة باك جدول إشكالیات منھاج

  
  .عدم تمیز االنسان عن غیره من الموجودات في الطبیعةمتحیزل منظور من: ٢ .تمیز االنسان عن غیره من الموجودات في الطبیعةل حیز متمنظور من:١

  )األفق( المصب إشكالیة  )الدینامیة( المجرى إشكالیة  )األساس(   المنبعشكالیةإ  المنظور  المفھوم
ھل تنبع ھویة الشخص من جوھر وماھیة   ١

  ثابتة كالروح والعقل؟ 
ھل یمتلك الشخص الحریة في قیادة مشروع 

  حیاتھ؟ 
  الشخص   كرامة ؟اكن اعتبار الشخص غایة في ذاتھ وذھل یم

تحولة صیرورة م  عنام تبقى ھویتھ عبارة  ٢
   ؟ومتغیرة

  ام أنھ یبقى كغیره من الموجودات؟    انھ خاضع لحتمیات المحیط ومعلول بھا؟أم

تنبع ماھیة الغیر من كونھ ضرورة ھل   ١
  النبثاق األنا في الوجود؟ 

ھل ینبغي اقامة العالقة مع الغیر على اساس الصداقة    معرفتھ ؟إمكانیاتھل ینفلت الغیر من جمیع 
  االنفتاح؟و

  الغیر

 للوجود الحقیقي كبیر كونھ تھدید ام من  ٢
  لألنا ؟

  أم على أساس الصراع واالنغالق؟  أم یمكن اإلحاطة بھ معرفیا ؟

١  
  

ھل تنبع ماھیة التاریخ من دور اإلنسان 
  في صناعتھ؟

ھل یبقى التاریخ بدون منطق ثابت تعبیرا 
  عن حریة االنسان؟

  التاریخ  كنة في الحاصل؟ھل تبقى معرفة التاریخ مم

 الدور أي من  ھذاأم تنبع ماھیتھ من خارج  ٢
  التاریخ ذاتھ؟

تھ ایام یبقى التاریخ محكوما بمنطق حتم
  الخاصة؟

   تبقى مستحیلة ؟أنھا آم

١  
  

 والقطیعة مع رجاءاإلھل تنبع الحقیقة من 
  ؟ط فقوالمعطىالجاھز 

 الشك ىال یتعدھل منھج الحقیقة المتاح 
  المساءلة؟والنقد و

لالحقیقة مما یجعل، ا ھو فقط فضح وكشف ھما نبلغھل 
  الحقیقة بدون قیمة؟

  الحقیقة

 تنبع الحقیقة من الحدس واالفتراض أم  ٢
  والتسلیم واالستمراریة؟

   وھي ذات قیمة محددة؟،ا نبلغ الحقیقة المطلقةأم أنن   ھنالك منھج لبلوغ الحقیقة المطلقة؟أم

١  
  

لمعرفة ل الالزم والكافي ساساألنبع یھل 
بما في ذلك التجارب - في العلم التجریبي 

   من النظریة اإلرشادیة؟-والقوانین

یة النظریة بتماسكھا المنطقي ملھل تتحدد ع
  وانسجامھا الداخلي؟

ھل تتحدد حقیقة الواقع الذي یكشف عنھ العلم بما 
   ؟ ویقیمھ من عالقاتیستدعیھ من نظریات وخطاطات

العلوم 
  التجربیة

 بما في - المعرفة لتلك   األساسیتبع تلكام   ٢
 من - مبادئھا الكبرى واألساسیة  والنظریة

  )الواقع(التجریب؟ 

   تتحدد حقیقة ذلك الواقع موضوعیا من خالل التجریب؟ أم   الى التجریب؟مام تتحدد علمیتھا باالحتكا

١  
  

ھل تتبع المعرفة في العلوم اإلنسانیة من 
  ؟ اإلنسانیة الظواھر بإنسانیةاالحتفاظ 

 كمنھج على اإلنسانیةھل تعتمد العلوم 
  الفھم؟

ا عن ھل جسدت العلوم االنسانیة خصوصیة واختالف
  العلوم التجربیة الطبیعیة؟

العلوم 
  االنسانیة

   التماثل معھا كنموذج ؟ نھائیةام جسدت كحصیلة  ؟ التفسیر علىام تعتمد   تلك الظواھر؟يء تنبع من تشیأم  ٢



 26 

  
  .ودات في الطبیعة عن غیره من الموجاإلنسان تمیز ملعدمتحیز  منظور من: ٢ . عن غیره من الموجودات في الطبیعةاإلنسانتمیز ل  متحیزمنظور من :١

١  
  

ھل تنبع مشروعیة الدولة من ارتباطھا 
   المواطن؟ باإلنسان

ھل الدولة ملزمة في ممارستھا للسلطة برعایة 
  ومراعاة حقوق المواطن؟

  الدولة  ة واقعیا وكحصیلة یمكن أن تخدم الحق؟ھل الدول

عل ف من كونھا جھاز مستقل عنھ تولد بأم  ٢
  التاریخ؟

 جمیع األسالیب مسموح بھا لضمان بقائھا أنام 
  وزیادة نفوذھا؟

  ام انھا تبقى تجلیا من تجلیات العنف والصراع؟ 

١  
  

یات الثقافیة ھي ما یتحكم في ھل العوامل واآلل  ھل ینبع العنف من اختالالت عالم الثقافة ؟
  مجرى العنف؟

ھل ندین العنف من مرجعیة ثقافیة عقلیة أو اخالقیة 
  ووضعیة؟

  العنف

 والغریزیة) االقتصادیة(ام ھي العوامل المادیة   ام ینبع من الماھیة الطبیعیة لإلنسان؟  ٢
  ؟)الالشعور(

  ام نحكم علیھ من مرجعیة الطبیعة ومیزان القوى؟

١  
  

بع اساس العدالة من الحق الثقافي ھل ین
  والوضعي؟

ھل تتحقق العدالة بتوخي المساواة والقضاء على 
  التفاوت؟ 

  العدالة  ھل تنبع قیمة العدالة من ردع االستغالل واالنانیة؟ 

  زدھارھا؟ أم تنبع من تشجیع نماء القوة البشریة وا  مراعاة للفروق وباالنصاف؟وام تتحقق بالتمییز   ؟ام ینبع من الحق الطبیعي  ٢
  الواجب  ھل یؤول الواجب الى أن یتخذ صورة كونیة موحدة؟  ھل الخضوع للواجب حریة؟  ھل ینبع الواجب من شعور داخلي؟  ١
  ام یبقى خاضعا لخصوصیة المجتمع؟  ام أن مسایرتھ اكراه؟  ام ینبع الواجب من امالء خارجي؟  ٢

ھل تنبع الحریة من تفرد االنسان بالعقل   ١
  رادة؟واإل

ایاتھ وفرضھا على ھل تصب حریة اإلنسان في تحقیق غ  ھل یحقق االنسان الحریة باألخالق والمؤسسات؟
  ؟العالم ألنسنتھ

  الحریة

ام تنبع من قوة االنسان كجزء من قوى   ٢
  الطبیعة؟

قوة   بالقوة والعنف بما في ذلكإال الیحققھا أم
  القانون؟

ن الحریة  لتكوام ال تصب اال في تحقیق مشیئة الطبیعة
  ة مستحیلة؟الحق

١  
  

 العقل أو القلب؟ رضاھل تنبع السعادة من 
  كقوى لالنفصال عن الطبیعة؟

 السعادة ھو الخضوع للواجب إلىھل السبیل 
   ؟وأخالقیاعقلیا 

  السعادة  ھل السعادة انفصال عن المحدود لمعانقة الكوني والكلي؟ 

جزء محدود من ك تنبع من اشباع البدن؟ أم  ٢
  یعة؟الطب

 ھو نشدان حاجات الجسد إلیھا السبیل أم
  ؟انسجام الحیاة مع الجسدأي والرغبات؟ 

أم السعادة التصاق بالجزئي انسجاما مع مشیئة الكوني 
  والكلي؟ 
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  :مالحظات وتساؤالت-٦    
 ،يمكننا من تحقيق نوع من االنتظام داخل الدرس الفلسفيرغم أن البراديغم المستنبط أعاله         

 إال ، من خالل التعاطي مع هذه الدروس عمليا داخل الفصل،وهو باراديغم استقرأت نسبة مهمة منه
 يقول بأسبقية النظر على الفعل وأسبقية المعرفة ، فلسفي محددأنه مع ذلك يخندقنا ضمنيا داخل تصور

  المعرفة الوجود  : فالسؤال األخالقي يأتي في الغالب بعد السؤال المعرفي على األخالق
 من قيمة الحقيقة في ننطلق من تحديد قيمة الشخص في درس الشخص، أو لماذا مثال ال. (االخالق 

  )... في درس التاريخ التاريخيةاإلنسان مسؤوليةأو من  ،درس الحقيقة
  في حين نجداألخالق؟  الفكر على أولوية  أي، ماا الترتيب ويبطن ديكارتية فلسفيةذه يضمرأال  *
  ... النقد الكانطي يعيد النظر في هذه التراتبية بتأسيس الميتافيزيقا على األخالقأن
  ؟؟الفلسفة الديكارتية العقالنية حدود نحصر داخل ي المقرر  بهيكلة وبناءحيطالمفلسفي الطير أتفهل ال*
   ؟ مقترحات الكتب المدرسية انفتاح كاف على مختلف ضروب الفلسفة والتفلسف داخلهناكهل و*

في     هنالك مالحظة أخرى تتمثل في تهميش بعض التصورات الفلسفية أو تقديمها بشكل مختزل
تهميش و ك في درس الحقيقة  الفلسفة الوجوديةتهميشو  جامباتستا تهميش فيكوك  مقترحات المنهاج،

  ...  السعادةو ة الرغبي درس فيشوبنهاور
  او هو باألحرى غياب؟ل السبب في ذلك هو التخوف من راديكالية بعض األطروحات الفلسفيةفه*

غلبة ؟ و المتعارضة جذرياالطروحات الفلسفيةتلك اواضح لو  رحب تركيبي أفق القدرة على خلق
    على نزوع البناء والتركيب؟"الهادم"زوع النقدي الن
الفلسفة و خصوصا  التي تقول بمحدودية تخوف من بعض االطروحات الفلسفيةأو هو باألحرى *

   الديكارتية منها؟
 كما يرى فيكو ، هو صنيعة الممارسة والفعلالذي ،وثوقية في الفكرلل تكريس عن ذلك ال یعبرأ*

  والحقا ماركس؟ 
 وجعل ؟هال التعصب و اآلراءبس على ي الت الىوقية لوثوادعم الى لك ذعدم الوعي ب يؤديألن *

   ؟والترقى حتى الى التصالح معه القبول بالواقع في خدمة  بالتاليالفلسفة
 يهدف ، الحالية، في احسن األحوال وفي و في مقترحاتهمقرر الفلسفةهل يصح اذن ان نقول بأن *

 ورغم ما يقوم به من ، الذي رغم مايخوض فيه من إشكاالت عميقة،الحاسوب/الى صناعة التلميذ
       حركة إزاء واقعه؟؟؟؟أدنىب اليستطيع القيام ،عمليات ذهنية معقدة

: (  ان ينتبه لهذا التراتب الداخلي وأن يفكر في امكانات أخرى للدرس اذنينبغي للمدرس    
) نبع مصبا وفق اصطالحنا السابقعا والم الوجود، أي أن يصبح المصب منب الفكر األخالق 
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 أو من األفضل أن يوازن بين حضورها ن يستحضرها على األقل عند تقديم الخالصات التركيبيةوأ
 أن هذا إلىوباختصار يجب أن ينبه المدرس التلميذ . كإمكانيات مختلفة داخل الدروس والمجزوءات

تحويل  إمكانيةس لكن بعد تملك هذه البنية تصبح  ببنية الدراإلمساكالتراتب منهجي فقط للتدرج في 
 ،) منبع مجرى مصب          مصب مجرىمنبع(  ممكنةيابإلى طرق إ طرق الذهاب

  ...بل ضرورية لجعل تلك البنية تنفتح على مختلف امكاناتها
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  :  نقترح نصا أساسیا لمقاربة اإلشكال  :تحلیل نص*٧
 النص، لى مقاطع مما یتیح الوقوف بشكل متزامن ومكثف ومتحكم فیھ االشتغال ع حدى وبشكل متتابع،تعبأ ھذه الخانات جمیعا بالنسبة لكل مقطع أو فقرة من فقرات النص على  

وھكذا یمكن للمدرس أن ینطلق من العناصر االكثر بروزا في النص، سواء كانت مفھوما أو أسلوبا أو رابطا منطقیا، لدعوة التالمیذ الى موقعتھ داخل عملیة بناء المعنى داخل ذلك 
  .المقطع

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تقطیع النص السؤال التخمیني المفاھیم راألفكا الحجاج التأویل والتمثیل
تقدم أمثلة أو تأویالت 
مناسبة كاقتراحات   
لسد فراغات المعنى 

التي قد یتركھا  مقطع 
النص ھذا في الذھن 

وباألخص انطالقا من 
كتابات أخرى 

للفیلسوف أو كتابات 
ذلك أن الترجمة . حولھ

عادة ما تسقط في 
معضالت من ھذا 

 .القبیل

الحجج  الوقوف عند
الحجاج  (

و )  كمحتوى
األسالیب 

الحجاجیة  
الحجاج (

) كشكل
الموظفة في 

النص وتبیان 
الغایة منھا 

/ لمثال ا(
/ المقارنة 

 ....).االستعارة

صیاغة  الفكرة 
الرئیسیة 

في مقطع  
النص ھذا 

بمراعاة 
الترابط 

المنطقي  
القائم بین 
المفاھیم 

التي 
استثمرھا 
 .الفیلسوف

ا كما فعلنا في أولی: تحدیدھا 
بدایة الدرس ، ثم 

تحدیدھا من خالل 
سیاقھا في مقطع  النص 

. ھذا، ثم إن أمكن ذلك
من خالل المعجم 

الفلسفي وباألخص وفق 
التصور العام للفیلسوف 

). صاحب النص(
معتحاشي تحدید المفھوم 

المركزي في ھذا 
 .المقطع الجزئي

الذي یمكن أن 
نفترض أن 

مقطع  النص 
ھذا أتى 

اولة كمح
للجواب عنھ 

والذي نحاول 
حدسھ من 

خالل قراءاتنا 
االستكشافیة 
 .األولى للنص

تحدید مقطع لالشتغال 
" حسب علیھ 

التي " الفقرنة
أخضعھ لھا 

كاتبھ  أو حسب  
االنتقاالت 
المنطقیة 
المجسدة 

النعطافات  
وتعرجات بناء 

المعنى في النص 
اذا دعت 
 .الضرورة

المثال أو التأویل 
المركزي 
 الضروري

………………… 
  

 الحجة العمدة
…………….. 

  

 الفكرة االساسیة
…………… 

  

 المفھوم المركزي
…………………….... 

  

السؤال التخمیني 
  للنص ككل
................  

 النص ككل
 
  

اص  للنص بالربط بین العناصر المتحصلة للوصول إلى جواب النص عن سؤالھ الضمني المرتبط بسیاقھ الخاألطروحة العامةصیاغة 
 .مع تثبیت جملة من ھذا النص نراھا أكثر تعبیرا من غیرھا عن مضمونھ. وجوابھ عن اإلشكال الذي یمثل سیاق استدعائنا لھ
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.للفیلسوف اوسولد شبنغلر...االول باكالوریا علمیة وتقنیة" في رحاب الفلسفة" ، ٦٦:    النص موجود في الصفحة

السؤال    التقطیع
  .التخمیني

  الـتأویـــل  جالحجا  األفكار  المفاھیم

  
  
  
  
  

الفـــقرة 
  األولـــــى 

این تكمن 
ماھیة 
التقنیة 

األساسیة 
 والعامة ؟

 
 

  

ھو العصر الذي بدأ : العصر اآللي
، حیث أصبح مع الثورة الصناعیة

ره ـویض دواإلنسان قادرا على تع
  .في الشغل بآالت تعمل تلقائیا

ھي ما یستعـملھ اإلنسان في : اآللة
غال و تختلف عـن آداء شغل من األش

األداة في كونھا تشتغل بمفردھا و 
بطاقـة طبیعیة و لیس بمعونة 

  .عضالت اإلنسان إال نسبیا

و الـحیـوان یسـتطیعان ـكون اإلنسان لـ
عة یمكنھما الحركة و التنقـل في الطبی

في ـاء ك استغالل بعـــض األشیبذل
الطبیعـة و التأثیر علیھا لجعلھا تـخدم 

  .اصوجودھما الخ

االعتـــــماد على السـلب 
و اإلیــــجاب للقبض على 

الـــــــماھیة األساســیة 
  للتقنـــــیة

 و علل ھذه الماھـــــــیة 
بمقارنــــة بـــــــــــــین 

  الحــــــیوان
  .   و النـبات

  
  
  
  

  ال
  حاجة إلیھ

  
  
  
  
  

الـــفقرة 
  الثانیة 

أین تكمن  
ماھیة 
 التقنیة

 الخاصة 
بالحیوان 
والخاصة 

 باإلنسان ؟

المقصــود بھا : الخطة الحیویة
الــنظام الغریـزي و البیولـوجي عند 

الحیوان و الذي یـــــــدفع ھذا األخیر 
إلى اللجوء إلـى التقنیة حفاظا على 

  .بقائھ
و المقـصود بھا أسلوب : خطة الحیاة

و نمط عیـش اإلنسان حیث أن 
التقنیة عند ھذا األخیر صـارت 

في العـیش تقابلھا الـطریقة طریقة 
  .الطبیعـــیة

لتقنیة عـند الحیوان صر دور ایقتـ
 الحفاظ ــى توظیفھا فــــــي سبیلعل

بخالف اء بشكل أساســي على البق
لدیھ إلى حـولت اإلنــــسان الذي ت

 تـــشـكل ى غایةأسـلوب في الحیاة و إل
  .ـعاصرةجوھـر حیاتھ الم

اعتـمد الـــــــكاتب على 
لمقارنـــــة من ا

أجـــــــــل التوضیـــــح و 
البرھـــنة و في نفـــــس 

الوقت عمل عــلــــى 
تعــــــزیزھا 
 -السالح(بالمــــــــثال

  ).الحرب

ال نفھم "في نھایة ھذه الفــــقرة نصادف عبارة متـناقضة 
ما نفعلھ ...ما یـــــھـم  إن، التقنــــــیة من خالل وظـیفة األداة

  " بل الحرب ھم  لیس السالح، فما یـ...ابھ
ــــایة و كاتب یمیز بین األداة كــــــــوســـــیلـــــة و كغــإن الـ

 لیس ھمفما ی.  یـــلة و كغایة  وظیفة األداة كوسبین: ـمثلبالـ
 ما یھم ھو  أن أي،السالح كوسیلــــــة بل الحرب كوسیلــــة

 و الحــــرب  كوســــــیلة اتھا في ذـالح كغـــــــایـــــــةالسـ
  .)بیعھا و انتشارھا( لخـــــدمتھا

  
  
  
  

الفـــــقرة 
  الثالثــــة 

كیف یمكن 
توضیح  

 ماھیة تمیز 
التقنیة عند 

؟االنسان  

لبعــیـدة ـخطـة االـ: اإلستراتیجیة
  .دىالـم

خطـوات و تطـورات :  سیرورة
ـة تنتقل من مـــتالحــقة و مـتدرجــ

  .ـيغیر كیفـة أحـیانا إلى تتغیرات كمی

ال نفــــــــــــــــھـم التقنیة مـــــــــن 
و ، التركیز الجزئـي عـــــلــــــى األداة 
لــــكن من خالل الســـــــیرورة أو 
اإلستراتــــیجیة  التي تـــــــــندرج 

سـیلة للحرب ضمنھا فالـــسالح لیس و
ع ـبحت الــــــحرب  وسیلة لبیـــل أصب

  .السالح  كـــغایة

  االعتــــــماد على
  .األمثلة

  أنظر
  التأویل
  .الســـابق

 
النص 

  ككل

بماذا تتحدد 
ماھیة 

التقنیة عند 
  االنسان؟

 وسیلة في عالم الحیوان لتفنیةا
  .وغایة في عالم االنسان

ماھیة التقنیة التعرف فقط باالكتفاء 
بوظیفة األداة كما ھو الشأن عند 

سیرورة الواسعة تخدم الحیوان بل بال
  .تلك األداة وتصب فیھا كغایة قصوى

منھجیة تحلیلیة * 
  متدرجة

  أنظر ما سبق

ر حیاتھ و الغــــــــــایة المسیطرة  بـــــــــــل تعدت ذلك إلى أن تصبـــح جوھ كماھو الحال عند الحیوان، بالنـــــــسـبة لإلنسان لم تـعد مجـــــــــرد وسیلة لخدمـة أھـــــــــــداف جزئیة في الحیاةالتقنیة
  . الناس البــــشر و ضد إرادة جمیعـــیة على  طغمة مننـوعات أناذلك أن إنتاج األسلحة مثال صــــــار غایة في ذاتھ نتیــــــــجة سیطرة نز، علیھا
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 :مناقشة النص*٨
 وبالمثل الوقوف ، بھ النصءما جالغایة من المناقشة ھي الوقوف عند حدود ومكامن قوة ا           

في اعتبار " فولتیر" ننھج منھج أنھو  إذن اعلینالواجب  ف،عند حدود ومكامن ضعف ما جاء بھ
عمھا بكل ما أوتینا من امكانات فكریة وبتقدیم دأن ن مرحلیا و الخاصةأطروحة النص أطروحتنا

 على إبراز  في مرحلة ثانیة نعمل ذلكثم بعد. )اإلیجاب( المؤیدة لھا والمكملةاألطروحات الفلسفیة
  .)السلب(قصورھا وتعثرھا وتقدیم األطروحات الفلسفیة المعارضة لھا والمفندة

  :اإلثبات أو اإلیجاب*١-٨
  :داخلیا  -  ا      

  .  في النص والبرھانیةومظاھر القوة البیانیة و الحجاجیةالوقوف عند مكامن +                
  :  خارجیا-ب     

 أو تسد مابھا من ثغرات أو ،دعم أطروحة النص بأطروحات أخرى تزید من اقتناعنا بھا+             
 في ذلك سیاقھا  معھا، ویتم عرض ھذه األطروحات مراعین وتتكاملعلى األقل تنسجم وتتوافق
 مع إیراد قولة بلسان صاحبھا تتضمن ، ثم السیاق الذي نود إقحامھا فیھ،الخاص بھا عند صاحبھا

  .   إذا أمكن ذلكاألساسي فیھا
  : خالصة اإلیجاب-ج     

  . إلیھ المناقشة ذات التوجھ اإلیجابي في أطروحة جامعة مانعة ما أمكن ذلكتنلخص ھنا ما أفض
   :السلب*٢-٨
  : داخلیا -  ا      
  .ات المنطقیة والبیانیة والحجاجیة والبرھانیةالكشف عن مكامن القصور وعن الثغر+          

  : خارجیا- ب    
دحض أطروحة النص بأطروحات أخرى تقوض اقتناعنا بھا أو تكشف عن ما بھا من +         

ه األطروحات مراعین في ذلك ثغرات أو على األقل یتعذر أن تتوافقا وتجتمعا معا، ویتم عرض ھذ
سیاقھا الخاص بھا عند صاحبھا ثم السیاق الذي نود إقحامھا فیھ مع إیراد قولة بلسان صاحبھا تتضمن 

  .األساسي فیھا
  : خالصة السلب-ج     

  . المناقشة ذات التوجھ السلبي في أطروحة جامعة مانعة ما أمكن ذلكإلیھ تما أفضنلخص ھنا         
أما خارجیا  یتوتر داخلیا،اقش النص بالنص نفسھ بأن نقیم فیھ ونبحث إلى أي حد ینسجم أو فداخلیا نن(

 وفي لحظة ثانیة نحشد لھ األطروحات المعارضة  ،فنحشد لھ األطروحات المناصرة في لحظة أولى
  .)و المفندة

  :  التركیب*٩
في آن  وخالصة السلب باإلیجاكل من خالصة  بین الجمع       یتأتى التركیب بالبحث عن سبل 

 أي الخروج بأطروحة تقول ، صحتھما معا ترسیم الحدود التي تفصل بین إمكانیة وكأننا نحاول،واحد
 وبصحة الخالصة الثانیة متى ،ط یتم تحدیدھافي الغالب بصحة الخالصة األولى عند تحقق شرو

  .اختلت تلك الشروط وتحققت بالتالي شروط أخرى یتم تحدیدھا أیضا
 أطروحتین ص إشكالیة عالقة اللغة والفكر بخصو نجد ولیس الحصروعلى سبیل المثال              

متعارضتین األولى تقول باالنفصال لكون الفكر من طبیعة روحیة مخالفة للطبیعة المادیة للغة 
وأننا  خاصة ،أفئدتنا اللغة تعجز عن التعبیر بدقة تامة عما یجول في خواطرنا وأو لكون ) دیكارت(

 الغني غنى فالفكر ھنا  ، آخرإلىنستعمل نفس العالمات للتعبیر عن مشاعرنا المتباینة من شخص 
فكر بدون لغة فحیث یوجد  أما األطروحة الثانیة فتقول انھ ال ).برغسون(یمكن أن تحده اللغة 

لتفكیر في صمت لكن  وما یخدعنا ھنا ھو أننا نستطیع ا،)التعبیر( فالبد من تواجد اللغة) الفكرة(الفكر
 و العصبیةا من صورھا الذھنیة أ أو باألحرى ضجیج، من الكلماتاضجیج إاللیس ھذا الصمت 
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و كتركیب . غة بدون فكر إذ الكلمة بدون معنى مجرد صوت أعمىجد لكذلك ال تو و، )میرلوبونتي(
یتكون الفكر والتعبیر (" الرمزي اإلنساني الوجود إلى اللغة والفكر متصالن ما أن یخرجا إن :سنقول

اإلنساني یكون  واالكتشاف اإلبداع دائرة إلىلكن قبل ھذا الخروج ) میرلوبونتي "/ في آن واحدإذن
  مانأل لكنھما منفصلین ،مكانإمكان والتعبیر الذي سیختار لھ موجود أیضا كالفكر موجودا كإ

 للفكر موجودة لكنھا لم إمكانیاتك النفس أوھو الكشف اإلنساني، فحقائق الطبیعة سیجعلھما متصلین 
 . جزءا من امكانات الفكر الالمتناھیةإال المتحقق الذي لیس اإلنسانيتكتشف بعد من طرف الفكر 

 دائرة اإلبداع أو االكتشاف ھما ودخول،فاللغة والفكر منفصالن في عالم االمكان قبل التحقق
 من جنس اللغة  ما ال تصبح أي عالمة إذ. متصلین وملتحمینإال إلیھا لكنھما ال یدخالن ،اإلنساني

  . التحم بالعالمةإذا إالح المعنى مدركا ب حملت معنى وال یصإذا إال
   .اإلشكاليمرتبط بدقة صیاغة السؤال   : التركيب      

 بالضبط ما تقدمھ أي معرفة (تقییمھا بدقة نة ورمرتبط بدقة تحلیل االطروحات المقا 
  )كل على حدى علیھ، ومن تھدیدات  وما تفرضھ  لتعمیق التصورمن ضمانات

  المكتسبةهاضمانات  االطروحات
(+)  

   المحتملةهاتهديدات
          (-)  

  التركيب

      
      

  
  

           دیداتھا منفردة ھتاالطروحات بما یسمح الجمع بینھا والقضاء بالتالي على   تعدیل
  :لكذل  تبسیطيمثالك، وبضماناتھا ملتئمة

  التركیب  تھدیدات  ضمانات  وحاتاالطر
الشجاعة ھي عدم 

  الجبن
  

االنفتاح على إمكانیة 
  زیادة القوة

 التھور إمكانیة
والفشل واالنكسار 

  النھائي
الشجاعة ھي عدم 

  تھورال
 الحفاظ على إمكانیة

  القوة
 الجبن إمكانیة

واالنھزام 
  واالستبعاد الدائم

الشجاعة ھي التھور بما 
یزید القوة دون االنكسار 

الجبن بما النھائي وھي 
  الوقوعیحافظ علیھا دون

  . اد الدائمبعاالستفي 
  

  ..........-   ؟أھمیة تناول المفھوم-                                الخالصة الذكیة-١٠
  ............... :تحدیده األولي                             

  Ạ    ≠    Ẫ  :   ومفارقتھ المركزیة                 
  شكالیتھ المندمجة بالتساؤل حول ارتباط المفھوم بطرفي المفارقة منبعا ومجرى ومصباإ

:                                                    ھل المفھوم یرتبط منبعا ومجرى ومصبا ب(              

عدم تمیز االنسان عن متحیزل منظور من: ٢
. الطبیعةغیره من الموجودات في  

تمیز االنسان عن غیره من ل  متحیزمنظور من :١
.الموجودات في الطبیعة   

Ẫ  أم ب :  ≠ Ạ 
)الىأین؟( )كیف؟(  )من؟(  )الىأین؟(  )كیف؟(  )من؟(   

(-) 
...... 

(+) 
...... 

(-) 
...... 

(+) 
...... 

(-) 
..... 

(+) 
...... 

(-) 
...... 

(+) 
...... 

(-) 
...... 

(+) 
...... 

(-) 
......  

(+) 
...... 

 
)الىأین؟(  

............................................. 
)كیف؟(  

.............................................. 
)من؟(  

.............................. 
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  ؟أھمیة تناول المفھوم-                        درس الدولة: وكمثال
  .السیاسیة واالجتماعیة واالقنصادیة حضور مكثف في جل النقاشات -

  ..تأثیرھا العمیق على حیاة الفرد والمجتمع-
  ...بدونھا یعود االنسان الى ماضیھ الغابر-

 جھاز من المؤسسات وجد لتنظیم العالقات بین المواطنین سیاسیا واجتماعیا :  األوليتحدیده
  لجھاز والمؤسسةا   ≠  الفرد:  ومفارقتھ المركزیة.             واقتصادیا

  اشكالیتھ المندمجة بالتساؤل حول ارتباط المفھوم بطرفي المفارقة منبعا ومجرى ومصبا
  : بفي مشروعیتھا وطبیعتھا وغایتھا وحصیلتھا؟ ھل بماذا تتحدد السلطة التي تمارسھا الدولة(

  
  
  
  

  :ویمكن استعمال خطاطة اخرى ھي كاآلتي
  
  
  
  
  
  
  

:أم ب الجھاز والمؤسسة  الفرد 
  )الىأین؟(

  قوة الدولة
 

)ھیغل(  

  )كیف؟(
سائل جمیع الو

 مباحة
)ماكیافیلي(  

  )من؟(
  الضرورة التاریخیة

تقدیس الدولة و  
)ھوبز(  

)الىأین؟(  
  الحقوق

 
)جاكلین ریس(   

  )كیف؟(
    الدیموقراطیة

 
)اسبینوزا(  

   )من؟(
اختیار الفرد 

  وتقدیسھوارادتھ
)روسو( كشخص  

(-) 
 

(+) 
 

(-) 
 

(+) 
 

(-) 
 

(+) 
 

(-) 
 

(+) 
 

(-) 
 

(+) 
 

(-) 
 

(+) 
 

تعب
اس

اد 
دة

إرا
 

ان
نس

اال
 

طق 
من

ع 
 م

جام
نس

اال
یخ

تار
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)الىأین؟(  
 وحقوقھم األفرادتصبو الدولة الى سعادة 

بمایضمن االنسجام مع غایات االنسان دون 
، التعارض مع منطق الظرفیة التاریخیة 

وتسعى الى قوتھا ونموھا بما یضمن لھا 
االنسجام مع حكمة التاریخ دون استعبد 

   .المواطنین

)كیف؟(  
 الى  الدولة على النظام الدیموقراطي تعتمد

الحد الذي یضمن العدالة والمساواة دون   
 وتعتمد من الوسائل ،المجازفة بزوالھا كلیا

مایكفل لھا االستمراریة في حالة تھدید بقائھا 
. دون ان تقع في االستبداد  

)من؟(  
 بشكل مزدوج ومتوازن  الدولةتتأسس 

دیس  الفرد وتقدیسھ وعلى تقإرادةعلى 
 ، الضرورة التاریخیةأملتھذاتھا كجھاز 

بما یضمن في نفس الوقت الحریة 
 ویحمي من تھدید ، والنظامواألمن

 دور الفرد إحباط أوالفوضى 
  ... ومشاركتھ
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  :االنفتاح و االمتدادات* ١١
  

الجة الفلسفیة في إضاءة قضایا تھم الواقع المعاش وتبیان ما یمكن أن یمكن أن نستثمر المع-            
  .تفیدنا بھ الفلسفة من نقد للتصورات الدوغمائیة أو الشوفینیة السائدة بخصوص واقعنا

 من تمثالت تنطوي علیھا ایمكن كذلك أن نستثمر تلك المعالجة في غربلة ونقد ما لدین-             
ن نعي ذلك، حیث یمكن مراجعة الدالالت التي تعبر عنھا المفاھیم المتداولة بیننا لغتنا الیومیة دون أ

والمالحظ أن ھذه الخطوة كان الشروع فیھا یتم وفق . بتبیان مدى قصورھا أو مدى سطحیتھا
المقررالسابق في أول الدرس حیث یحاول األستاذ استكشاف قصورھا مع التالمیذ لكن دون سند 

 ذلك، لكن وبعد معالجة المفھوم فلسفیا والغوص في الدالالت الجدیدة التي یمنحھا حقیق بأن یمكن من
إیاه الفالسفة یصبح من السھل قیاسا على ھذه األخیرة تبین مدى قصور أو سطحیة تلك الداللة الشائعة 

  ).تمثل عامة الناس(
شتغال على الوضعیة المشكلة یمكن أیضا اعتبار ھذه المعالجة الفلسفیة بمثابة تأطیر لال-            

منطلق الدرس، غیر أن معالجة الوضعیة المشكلة بشكل فعلي لن تكون إال وفق المنھج العلمي ولیس 
  .بالفلسفة أو التفلسف وحدھما

  
    : التقویم* ١٢

إن الھاجس الذي یجعلنا حقیقة نعید مساءلة صیغ التقویم الحالیة یكمن أساسا في  الشعور          
التلمیذ أمام غموض المنتظرات المتعاقد علیھا مما یجعلھ ضحیة سھلة االنقیاد إلى شراك بحیرة 

ما  اغلب أن إلى باإلضافة ذلك من ردود الفعل السلبیة، ھذا إلى وما  على الغشالمراھنةالالمباالة و 
حادي األعتماد االتراوح بین  ت–تغني وال تسمن من جوع   ماعدا قلة  قلیلة ال- من أوراقھنصحح

الغش خصوصا وان االشتغال على موضوع االمتحان بشكل على عتماد باألحرى ال أو اعلى الذاكرة
  وھي ما سینطلق منھ-تحلیل السؤال أو القولة أو النص - خطوة التحلیل أنمادام فعلي غائب تماما 

ث یتحایل  بشكل ظاھري وتمویھي و لیس أكثر من ذلك، حیة، غائبة أو حاضر باقي الخطواتإلنجاز
إننا نخلص . المتعلم في المرور على خطوة التحلیل مرور البخالء دون أن یتكبد عناءھا بشكل حقیقي

من ھذه األوضاع المتردیة ألداء متعلمینا إلى ضرورة تجزيء وتدقیق ولم ال تبسیط ما ھو مطلوب 
ما ھو الحال في ھ التقلیص من فرص االعتماد على الغش ك نفساآلنمنھم في االمتحانات لكن في 

 افتح قوسین ألتساءل متى ستقوم الوزارة بإجراء ناجع أنمواد من قبیل الریاضیات، وھنا اسمحوا لي 
 أفق الغش المتوفر الیوم صار إن). الغشاش أي (عتماد على الھاتف النقال الللقضاء على الغش با

 ومجھوداتھم البیداغوجیة، ساتذةاأل اكثر مما تشدھم دروس  اھتمامات التالمیذإلیھبالفعل أمال یشد 
 اجتھدوا ففي الكیفیة التي سینجحون بھا عملیة  إن مما یسقطھم في براثن التقاعس والتخاذل ووھو

  : أمرین جودة العملیة التعلیمیة رھینة في تصوري بتالزم واقترانإن. الغش
بح الدروس مبنیة بشكل  بأن تصا و وضوح كیفیة تحقیقھالمنتظرات المتعاقد علیھاوضوح  -         

   و مردودیة  نجاعة منطقي وسلس كما ذكرنا سالفا وبأن تعتمد صیغ أكثر وضوحا ودقة وبساطة و
  .التعجیزیة و  في التقویم بدل ھذه الصیغ الفضفاضة

 صرامة ونجاعة النظام المؤسساتي في محاربة أشكال الغش والتحایل بعدم المراھنة على -         
 .يي مثال في محاربتھا و بالمراھنة أكثر على الحضور الفاعل والناجع للجھاز المؤسسالعنصر البشر

مكان استئصال  كان باإلإذا ال نعول على ضمائر رجال التعلیم في الحراسة أنوبعبارة ربما أوضح 
التالخیص المصورة والمصغرة أو كاالعتماد  كاعتماد صیغ ال تفید معھا اانیة الغش من جذورھكمإ
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 .بشریة" رادارات" تعطیل شبكات االتصال في اِلمِؤسسات التعلیمیة بدل تحویل األساتذة إلى على
 لكن من سیكلف نفسھ ،ھ الشركات المسؤولة عن االتصاالت تساعد فیولعل ھذا األمر األخیر یمكن أن

  .عناء ذلك
ال أجد و ،  واھتماماتإنصیستحق من   یلقى ماأن آمل مقترحا بدیال لصیغة االمتحان  وأقدم ھنا      

ھل نمكن متعلمینا من  : ري معيا التساؤل االستنكإلىما أحفز بھ على ذلك سوى دعوة كل المعنیین 
: الكفایات الالزمة لجعلھم یسائلون كل ما یمكن أن یقع بین أیدیھم من مفاھیم متداولة یومیا ك

 الفلسفة مجال خاص أنو نلقن لھم  ال نعدأننا أم؟  ...الدعارةالبطالة، الغش، النضال، الرشوة، 
 وأن قداسة الفلسفة الیجوز ان تدنس في بعباقرة الفالسفة وقدراتھم الفذة على التجرید المحض؟

     مفاھیم؟ھكذا 
  :    كاآلتيھذا المقترح ھو و  

احدھا رئیسي متوسط الحجم للتحلیل واآلخرین ثانویین تقدم للتلمیذ ثالثة نصوص _  *           
 وتدور تلك )ال یتعدى حجمھا مجتمعة صفحة واحدة (رین من اجل االعتماد علیھما في المناقشةوقصی

 یكون بالضرورة موضوع درس من الدروس أن يال ینبغالنصوص جمیعھا حول نفس المفھوم الذي 
 المقررة بل یستحسن في الغالب اقتراح مفاھیم جدیدة الختبار مدى تحصیل المتعلم للكفایات المنشودة

 أنمكاناتھ الفكریة، وبتعبیر آخر إ ضمن  جمیعامن أشكلة و تحلیل ومفھمة ومحاجة ومدى تأصلھا
 نتیح لھ أي أن  أمكن ذلكدین ماا والتحویلیة متفاإلنتاجیةنقدم للمتعلم مواد البناء الخامة لنختبر قدراتھ 

  . الغشأوفرصة لالعتماد على الحفظ 
  المفھوم المركزي تحدیدا أولیا واستخراج ما یبطنھ من تقابالتنطلب من المتعلم تحدید_           * 

   .وفق المنھجیة التي مثلنا لھا سابقا
 نطلب منھ القیام بتحلیل النص تحلیال فعلیا بأن نجزئ لھ الخطوات المطلوبة كما تم _*           

  .توضیح ذلك في جدول سالف
  . كما تم توضیح ذلك سابقا وسلبا، داخلیا وخارجیا،إیجابا  نطلب منھ القیام بالمناقشة_ *          
  . الخروج بتركیب على غرار ما أوردناه سابقا أیضا _ *          

 كاستثمار  االشتغال السابق في نقد تصور أو تمثل لقضیة أو لمفھوم ماكل  استثمار_           *
  . فة األمازیغیة في نقد تمثالتنا بخصوص قضیة الثقافلسفیا معالجة مفھوم الغیر
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  :ویمكن أن نعید تلخیص ما أوردناه سابقا، كما یلي  : وخالصةخاتمة*١٣ 

دعوته لكشف بعض (و الدرس نحلحظة جذب ايجابي للمتعلم : التمهيدظة حل -
  ) مناحي اهمية تناوله

صدمه  جذب سلبي للمتعلم نحو الدرس، أي لحظة هي: الوضعية المشكلة لحظة -
ودية معرفته وما يعتريها من نقص ليصل مشكلة يقف معها على محد/ ضعيةبو

 لما قب بالذهن الى يق عودتهقطع طر في نفس الوقت و  الفلسفية، الدهشةالى
  .الدرس

هي لحظة تثبيت المفهوم في ضبابيته كمادة أولية : تحديد المفهوم اوليا  لحظة-
  .سيشتغل عليها الدرس

  
  :والتحدده  المفهوم في ضبابيته 

  
هي لحظة الكشف عن مراكز متنافرة داخل المفهوم أو هي : األشكلةـ لحظة 

  .بالضبط لحظة رصد اقطاب بينها تنافر داخل نفس المفهوم
  
  

      
  
  

ب ما إلدراك حدوده القصوى  التركيز على قطلحظةهي : التحليلـ لحظة 
  ).بافراط(

 السابق بتفريط أي  على حدود القطبهي لحظة الوقوف: المناقشةلحظة  -             
  .الحدود الدنيا، بالوقوف على الحدود القصوى للطرح النقيض

  
 .  

  
  
 

 المفهوم

 
Ẫ 

Ạ 

 Ẫ 
Ạ 

  المفهوم          
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  Ẵالحدود القصوى ل      Ẵ            الحدود الدنيا ل                     
   Ạ  الحدود الدنيا لو هي           Ạ  الحدود القصوى لهي و               

تها يرهي لحظة ترسيم جديد للحدود بين الحدود القصوى ونظ: لتركيباـ لحظة 
الدنيا وبمراعاة الحفاظ على الضمانات التي تقدمها كل أطروحة من األطروحتين 

  . في مواجهتهاالتهديدات التي تضعنايص من  وبالتقلالمتناقضتين
  
  
  
  

  .ين األطروحتينالحدود الجديدة ب                                        
ة أو إلى  مد وجزر متواصل للوصول بالفكر إلى أعماقه المنسيالدرس الفلسفي

 لكننا لسنا على ، هي في الغالب مركبةأفكارمالدينا من ف.  و الممكنةةإمكاناته الكامنة والمغفل
 أفكار نهاإ... نواتها المركزية وتشابكاتها بمفاصلها وحدودها وودراية دقيقة بكيفية تركيبها 

عندما ننظر  . مشوب بالغموض وبالالتحديد وانعدام الدقةوإدراكهاضباب الها مبهمة يحيط ب
  . نكون قادرين على اكتشاف سر تناقضهاأن من زوايا مختلفة تبدو متناقضة دون إليها

 تموت معها ةذ في هذه الناف الدائمةاإلقامة لكن ، الرحبةة الوجود على إمكاناتهذالفلسفة ناف
  .سفةالفل

 وإنما باألساس ،ن نجاعتهاكانت هذه الورقة مجرد اقتراحات ال نقدمها على سبيل اليقين م     
  . بها فكرا ووجدانالالقارئ الكريم حرقة الغيرة على أوضاعنا التعليمية واالنشغا لمشاطرة

  
  

  : لالمتحان نمموذجان لتحریر موضوع وفق الصیغة الحالیة-١٤
  
جين ييسران على المتعلم ضبط الخطوات المنهجية والتدرب عليها االول وفي الختام تجدون نموذ(

)للموضوع الذي يحمل اطروحة غير تركيبية والثاني للموضوع الحامل الطروحة تركيبية

                   Ẵ 
Ạ 
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لمدارس العلیا  التحضیریة لباألقسامحاصل على مستوى السنة الثانیة   -
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   ٢٠٠٤االجازة في الفلسفة العامة بمراكش   -
  
  ٢٠٠٥دبلوم المدرسة العلیا لالساتذة بمكناس   -
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