إذكالوة الدرس الفلسفي .جدلوة املعريف والتعلومي
عبداهلل مودى

*

مقدمــــة :
ـ مإن ماٌؿاردة ماظػؾلػقة معرتؾطة ،مسضقؼا مبعؿؾقة متدرؼلفا ،موذظؽ معـذ ماظـلؼم
"األصالرقغل"مإظبماآلن،مإذماظػؾلػةمطـريامعامتضطرمظؾؿـازلمسـمورؼداتفامطلمتؿققلم
إظبمبقداشقجقا،ماظشلءماظذيمصبعؾماضطرابمػقؼؿفاماظـؼاصقةمواٌعرصقةمتـعؽسمبشؽؾم
ضقي مسؾك مسؿؾقة متؾؾقغفا موتؾؼقفا .مسؾك ماسؿؾار مأن مطؾ معادة مععرصقة مؼؽقن مهلا محؼم
اظقجقد مبني مجدران ماٌؤدلة مالبد مأن مدبضع مظصػؿني مأدادقؿني مػؿا :م"اٌؤدلقـةم
واظؼصدؼةم" 1ماألوىل :متعينمأنماٌؿاردةمتؾؿزممضقابطمضاغقغقةمعـمحقثماحملؿقؼاتم
واٌـاػجماظؿدرؼلقة..موالثانوة :متؿؿـؾميفمضصدؼةماٌشرعمعـماٌؤدلةماظؿعؾقؿقةموعـم
تدرؼسماٌادةماٌعقـة..مطأػدافمساعةموعؼررات .م
وألنمعػفقمماظػؾلػةمؼعدمعػفقعامربقرؼاميفماظدرسماظػؾلػل،ماٌػفقم/اٌػؿاحماظذيم
سـمررؼؼمصفؿفموادؿقعابمربقالتفمودالالتفماٌعرصقةمواالجؿؿاسقة،مؼؿؿؽٌـماظطاظب م/م
اٌؿؾؼل م عـ مأن مؼػفؿ ،ماظعدؼد معـ ماإلذؽاظقات مواظؼضاؼا ماظيت مؼؿضؿـفا مسادة مدرسم
اظػؾلػة 2م باٌػفقم ماظقادع مظؾؿصطؾح .مظذا مصإن ماظؿعرف مسؾك ماظؽقػقة ماظيت مؼؿؼدم مبفام
اًطاب ماظػؾلػل 3م ..موسؾكماٌضاعني ماظيت مميـقفامظؾؿػفقم،مطػقؾممبعرصةمإظبمأيم
عدى مؼصؾح ماٌػفقم مأداة مإجرائقة موسؿؾقة مواضقة ماظدالظة مواظؿقدؼد ،مطؿا مميؽـ مأنم
ؼؽقن مسؽلقا  ،مأي مذباال مظؾغؿقض مواالظؿؾاس مواظؿعؿقؿ م..مما مؼرتتب مسؾك مذظؽم

*مضلؿماظػؾلػة،مجاععةموػران .م
 1ماظؼؾاج ،معصطػك م :متدرؼس ماظػؾلػة مواظؾقث ماظػؾلػل ميف ماظقرـ ماظعربل م(اجؿـؿاع ماًـرباء مبـؿـراطش مؼقظققم
-.)1987مبريوت،مدارماظغربماإلدالعل،مطم،1م-.1991مص .16.م
 2م درسم:مسؾارةمسـموحدةمأومعؼطعمعـماظؿعؾقؿمؼشؽؾمطالمعـلفؿامعـماألػدافمواٌضاعنيمواظطرائؼمواظقدائؾم
وأداظقبماظؿؼقؼؿم،موؼلؿـدمإظبم عـفجمأومررؼؼةمأومعؼاربةمععقـة..موظؽؾمدرسمعرجعقةمغظرؼةمألنمطؾمررؼؼةمأوم
عؼاربةمهلامأصقلموعـطؾؼات .م
 3اًطابماظػؾلػل:موغعينمبفمذبؿقسةماألصؽارمواٌقاضػماٌعربمسـفامباسؿؾارػامعضؿقنمعؤدسموعؾينمعـمسـاصرم
عؿعددةم …عؼروءم/معؿؾؼل/مضارئ/مزباربم…أوماٌلؿؼؾؾمهلذاماًطاب،مواٌرادمبفذاماٌؼروءمػقمتؾؽماظصقغةم
أومذبؿقعماظصقغماظيتمبفامؼؼرأموؼػفؿمأومؼؤولماًطاب .م
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علؿؿؾعات مإعا مدؾؾقة مأو مإصبابقة ،مسؾك معلؿقى ماٌؿاردة ماظؾقداشقجقة 4مـ موظؾؿدظقؾم
سؾكمذظؽمؼؽػلماإلذارةمإظبماظؿؿققزمبنيماًطابماظػؾلػلمواًطابماظعؾؿلمـم .م
وإذن ممما مصبب مأن متصاغ مأػداف ماظدرس ماظػؾلػل م؟ مػؾ معـ مصؾلػة ماٌؤدلةم
اظرمسقة ،مأم معـ ماظقسل ماير مواٌطابؼ مظألدؿاذ م/اٌدرس مبطؾقعة موغقسقة ماظؿدرؼس5م
اظذي ممياردف مواٌادة ماظدرادقة ماظيت مؼؾؼـفا؟ موػؾ مميؽـ مظؾؿـفاج /ماٌؼرر مأن مؼؼدمم
عضؿقغامصؽرؼامغظرؼاموعـففقاممنقذجقامظؾؿدرس،محبقثمؼلاػؿميفمخؾؼمإرارم"عقحد"م
غلؾقامٌؿاردةمتدرؼسماظػؾلػة،مأممأنمرؾقعةماٌادةمـماظػؾلػةمـمطؿعؾقؿمظؾؿػؾلػمالم
طؿؾؼني م" مظؾػؽر ماىاػز م" متؼؿضل مباظضرورة مأن مؼؽقن مظؽؾ مأدؿاذ /معدرس مدردف،م
صقصؾحماالخؿالفمسؾكمعامػقمواضعممسةمممقزةمٌؿاردةمتدرؼسماظػؾلػةم؟.موػؾماظؼصدم
بدرسماظػؾلػةمطؿامؼؼدعفماظػقؾلقفمألتؾاسفم6..مأمماظدرسمطؿفؿقعمممارداتمتعؾقؿقةم
تفدفمإظبمإؼصال مععرصة معا،مضؿـ مععاؼري موهدؼداتمعػرتضةمعـماٌؤدلةماٌؤررةم
ظؾعؿؾقةماظؿعؾقؿقةمطؽؾم؟.موباظؿاظلمػؾماظدرسماظػؾلػلمػقمبذاتفمخطابمصؾلػل،مأمم
خطابميفماظػؾلػة،مأممخطابمسـماظػؾلػة،مأممخطابمحقلماظػؾلػةم؟ .م
ايادثمأنماظدرسماظػؾلػلمطانمدائؿاموعـذماظؼدؼؿمعـارمأخذموردم..موعردمذظؽمإظبم
سدممادؿؼرارماظـلؼماظرتبقيماظذيمطبضعمظؿؼؾبماإلراداتماٌؿصارسةمداخؾماجملؿؿع .م

بصدد واقع الدرس الفلسفي  :مقاربة تشخوصوة  /نقدية:
ـممؼعقشماظدر سماظػؾلػلميفماٌؤدلةماىاععقةمخاصةمعبؾةمعـماظعقائؼ،معـفامعام
ػقمعرتؾطمباٌؤدلةمطإرار،موعـفامعامؼؿصؾمباظقضعقةماظـظرؼةماظيتمؼؿقركمضؿـفا.م
وعاماظؿلاؤالتماآلغػةماظذطرمسـمػقؼةماظدرسماظػؾلػلمومتقزهمسـماظدرسماظالصؾلػل،م
وغقع ماٌعرصة ماظيت مؼؿضؿـفا… مإغفا متلاؤالت متؿؿققر محقل مدرس ماظػؾلػة موسالضؿفم
باٌؤدلة مواظغاؼة مواظقزقػة ماظؿؽقؼـقة ،مػذه ماظعالضة ماظيت متأبك ماًضقع مظـػسم
اٌقاصػاتمواٌعاؼريماظيتمدبضعمهلامدروسماٌعرصةماألخرى .م
صؿارطبقا مميؽـ ممتققز مثالث معـاػج ميف متعؾقؿ ماظػؾلػة مسؾك معر ماظعصقر ،مصفـاكم
منهج احلوارماظذيمؼـلبمإظبم"دؼراط"معـمخاللمظؼاءاتمحرةميفماظلاحاتماظعاعة،م
ؼؿضؿـمعقضقساتمعؿػرضةماواهمعلؿقؼاتمصؽرؼةمعؿػاوتة( ..ظؽـفمظقسمتعؾقؿامباٌعـكم
اظدضقؼ مظؾؽؾؿة) .مثؿ مبعده متؾؿقذه م"أصالرقن م" ماظذي مطان مؼؼدم مدروس مؼدوٌن ماظطالبم
 4ربلـ ،معصطػك م :ماٌعرصةمواٌؤدلة.علاػؿةميفماظؿقؾقؾماظلقدققظقجلمظؾكطابماظػؾلػلماٌدردلميفماٌغربم
-.مبريوت،مدارماظطؾقعة،مط،1م-.1993مص.ص54.موعامبعدػا .م
 5غقسقةماظؿدرؼسم:ماظؼصدمعـفامعػفقمم(ررقماظؿدرؼسم=ماظدؼداطؿقؽا)مأيماظؿـظقؿماظذطلمظؾدرسماظػؾلػلمعـم
حقثمأشراضفموأدواتفماظرتبقؼةماٌلاسدةمطاظـصقصمعـال.م م
 6م مبعـكمػؾمػقمدرسمصؾلػلمؼؼؿضلمدروسماظػالدػةماٌعؾؿنيم،موؼؼؿضلمبذظؽماألغصارمواألتؾاعم؟مأممطإبداعم
صؽريمحر،مباٌؤدلةمبإؼدؼقظقجقؿفا،موتـظقؿاتفا،موأػداصفا،موعقؽاغقزعاتماذؿغاهلاميفمودطمذبؿؿعمربددميفم
اظزعانمواٌؽان؟ .م
121

م

إذكالوة الدرس الفلسفي...

عذطراتفؿمعـمخالهلا،مثؿم"أردطق"مالحؼا ،واظذيمطانمؼعؾٌؿمدائؿاميفمذؽؾمدروسم
ؼؾؼقفا مسؾك ماظطالب مويف مذؽؾ مرباضرات مىؿفقر مأطرب ..أعا ميف ماإلدالم ممل م َؼعِطِم
دروسميفمذؽؾمحقاري.مبقـؿاميفمأوروبامالمندمصالدػةمععؾٌؿنيمإالمبدءامعـماظؼرنم
اظـاعـ مسشر ..صؽاغت ماظطرؼؼة متؿؿـؾ ميف مادؿكدام مطؿاب مععني مطأداس مربقريم
واظؿعؾقؼ مسؾك ماألصؽار ماظقاردة مبف موتطقؼرػا 7.موػـاك ممنهج الدرس ماظذي مؼؾؼقفم
األدؿاذ،مإذمؼؽؿػلماألدؿاذ /ماٌدرسمباظؽالممواظطاظبمباإلغصاتموتدوؼـماٌذطرات..
(ظؽـمػذاماألدؾقبمسؿؼماهلقةمبنيماألدؿاذمورالبف)مغاػقؽمسـماظؿلاؤالتماظعدؼدةمعـم
عـؾ معا مإذا مطان ماألدؿاذ م /ماٌدرس مؼؾؼل مدردف ميف مذؽؾ مسرض معلؿؿر مدون مطؿابم
ربددم؟،مأومطانمسؾقفمإظؼاءماظـدرسموصــؼمطــؿــابمعـقـددمطـؿامطـانماظـقالمظدىم
"طاغط".8موأخريامػـاكماحللقة الدرادوةموػلمسؾارةمسـمصصقلمأومذبؿقساتمصغريةم
عؾؿػةمحقلمعـاضشةمعقضقساتمععماألدؿاذ م/ماٌدرس،محقثمؼؽقنمدورماظطاظبمأطربم
ودورماألدؿاذمأضؾمممامضبدثميفماظدرسماظذيمؼؾؼقفماألدؿاذ.مطؿامتأخذمايؾؼةمذؽؾم
ذبؿقسة معـ ماظطؾؾة مأو ماظؾاحـني متعؿؾ مهت مإذراف مأحد ماألداتذة ،9موإذن مػلم
"حؾؼة مدرادقة م" متأخذ مأحقاغا مذؽؾ م"دروس" مسؾك مذاطؾة م" محؾؼات مػاؼدشر" ميفم
أٌاغقا .م
ظؽـماظصعقبةميفمتعؾقؿماظػؾلػةمواظدرسماظػؾلػلمهدؼداميفماىاععةمواٌعاػدماظعؾقام
ضد متـفؿ معـ ممتؿع ماظؿعؾقؿ اظػؾلػل مبؼدر مطؾري مجدا معـ مايرؼة معـ مجاغب معدردلم
اظػؾلػة ،موػل محرؼة مضرورؼة مال مشـك مسـفا مألي محبث مأو مدرادة مجاععقة معرتؾطةم
بقاضع ماظؿارؼخ ماظػؾلػل ..مإال مأن ماظضرر مواضع مباظـلؾة مظؾؿعؾقؿ ماظػؾلػل مإذا مطاغتم
اظؼطقعةمتاعةمبنيماظـظرؼةمواٌؿاردةماظرتبقؼة،10مألغـامإذامتصقرغامأنماٌؿاردةماظـظرؼةم
ظؾػؾلػةمالتؽقنمعؾزعةمأبدامبأنمتأخذمبعنيماالسؿؾارماٌؿاردةماظرتبقؼة،مصذظؽمؼعقدمإظبم
اخؿالف موجفات ماظـظر ماواه مذؽؾ مػذه ماٌؿاردة .مصؿدردل ماظػؾلػة مشري معؼقدؼـم
بربغاعجمومعقضقساتمأومدروسمربددة مدؾػامأومبػالدػةمعؼررؼـمبصقرةمإظزاعقةم..م
(صفؿمؼـدرجقنمضؿـمعؾاحثمساعة،مصؾلػةمإشرؼؼقة،مإدالعقة،محدؼـةموععاصرة)..م
وعـماظـادرمظؾغاؼةمأنمؼـفزماألدؿاذماٌؼررمأوماٌـفاجماظذيمؼعؾـ مسـفميفمبداؼةماظلـةم
اظدرادقة م"إذ مشاظؾا معا مؼؾؼك معـ ماظـقاؼا ماظطـقؾة" .سؾك محد متعؾري مد .مسؾد ماظرغبـم
بدوي .11م
غظرامظغقابمأؼةمأػدافمواضقةمودضقؼةمظؾدروسماٌػرتضمتدرؼلفام(دونمأنمؼعينم
ذظؽمشقابمعطؾؼمأليمأػداف).مطؿامؼعقدمإظبمغؼصماظؿػؽريماظرتبقيمسؿقعاموعلأظةم
7ماغظرمبدوي،مسؾدماظرغبـم:متدرؼسماظػؾلػةمواظؾقثماظػؾلػلميفماظقرـماظعربل-.ماٌرجعماظلابؼ-.ممص .61.م
 8ـمغػلف-.مص .66.م
 9ـمغػلف-.ممص .69.م
 10ـموضقدي،مربؿدم:متدرؼسماظػؾلػةمواظؾقثماظػؾلػلميفماظقرـماظعربل-.ماٌرجعماظلابؼ-.مص.م .255م
11مـمغػلف-.مص .71.م
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اظرتبقة مواظؿعؾقؿ ميف مجاغؾفا ماظػؾلػل مخصقصا .معا مسدا متؾؽ ماٌؼررات مأو ماظرباعجم
اظؿعؾقؿقةماظعاعة..م م
صؿا مؼؿعؾؼ مباملنهجوة السائدة يف التدريس معـال ،مصاظقضع مطاظؿاظل م :معـ معؤؼدم
ظقؽقنماظدرسماظػؾلػلمسؾارةمسـممترؼـمسؾكماظؿػؾلػماغطالضامعـمعقضقساتمساعة..م
إظبمعـمميقؾمإظبمأنمؼأخذماظدرسماظػؾلػلماظـفجماظؿارطبلمباغؿؼاءمعقضقساتمععرصقةم
تؿقاصؼموعلؿقىماظطؾؾة،..موإظبمعـمؼـؽرمحؿكموجقدهمسؾكماسؿؾارمأنمعامؼروجمسـدغام
عـمطؿاباتموأصؽارمتعؾقؿقة ..المتعدومأنمتؽقنمذبردمتروؼجمٌامؼصدرميفماظغرب.ميفم
حنيماٌؿاردةماظرتبقؼةمتؽقنمحقثمؼؽقنمػـاكمواضعمتربقي،مأيمحقثمؼؽقنمػـاكم
تؾؼني مظؾؿعارف معـ مجاغب موتؾؼل مهلا معـ مجاغب مآخر ،مصاظؿعؾقؿ ماظعاظل مسؾك مػذام
األداس معؽانمظؾؿؿاردةماظرتبقؼةمؼؤديماظؿغاصؾمسـفامإظبماظؿأثريمدؾؾامسؾك مهؾقؾـام
ظقاضعمػذهماٌؿاردةماظرتبقؼة.مطؿامتعقدماألسراضماظيتمؼعاغلمعـفا ماظدرسماظػؾلػلم
داخؾماٌؤدلةماىاععقة،ميفمذبؿؾفامإظبمتغققبمعلاػؿةماظطاظب م/ماٌؿؾؼل مظػظقاميفم
دريمدرسماظػؾلػةمإالمغادرا..مصفقمؼؼؿصرمسؾكماالدؿفابةماظػقرؼةمظألدؽؾةماظيتمتطرحم
عـمررفماألدؿاذم/ماٌدرسم (ضؾةمتقاصؾ،مضؾةمعؾادرة)،مممامؼؽرسمأحادؼةماإلؼؼاع،م
واإلظؼاءماظشػقيمٌػاػقؿمالمؼلؿطقعماألدؿاذمتؼقؼؿمعدىمادؿقعابفامعـمررفمرؾؾؿف.م
وألنماسؿؿادماٌراطؿةماٌعؾقعاتقةميفماظدرسمواالضطرابميفمصؼراتف..مؼؤديمإظبماعؿالكم
اظطاظبمسؼؾقةموؿقعقةموتـاضضمعضؿقغلمصقؿامؼؿؾؼك،ماظشلءماظذيمؼؿـاضضموأػدافم
تدرؼسماظػؾلػةمطؿـفجمظؾػفؿ،مواظـؼدمواظؿقؾقؾمواظرتطقبم..وظقسمطؿضاعنيمجاػزةم
وتاعة .م
أعامسؾكمعلؿقىماملماردة البوداغوجوةمظِؿامغلؿقفمذبازامباظدرسماظػؾلػل،مصإغـام
ندموضعقؿةمتؿلؿمبفقؿـةماٌـطؼماظقصػل،ماظذيمؼعؿؿدماظؿفؿقعمواٌراطؿةمدونمسؿؼم
يفماظؿقؾقؾ..مإغفمسؾارةمسـمرطاممععريفمؼدور محقلمعػفقم معا مأومشريه،مإذ مؼُؼدّمميفم
اظغاظبم طؿأثقرمأدبلموطؿقروثمصؽريمؼػؿؼدمذظؽماظؿداخؾماٌعريفمواىدظلمبنيمعامػقم
صؾلػلموأدبلموسؾؿل،مبنيمعامػقمععؼقلموالععؼقل،مصفقمخالمعـماظؿػردمواظؿؿقز ..إالم
عـمتقصقػمخطلمداطـ.مويفمأحلـماياالتمالمؼؽقنمعـمعـؾمػذاماظدرسماظػؾلػلم
اٌعطك مصايا مإال مظذاطرة مآظقة معقؿة ،م"بقـؿا مذاطرة مايقاة متؿطؾب مصؾلػة محقة،م
دبارب ماألحقاء ،ماظققم موشدا" 12.موطذا مررق ماالدؿدالل ماظيت مؼلؿكدعفا ماًطابم
اٌؾققث مبطرؼؼة متأطقدؼف مووثقضقة م .affirmative et dogmatiqueموطبؾق معـ مأيم
ادؿدالل مباٌعـك ماظعؾؿل م(االخؿؾاري مواٌـطؼل) مبؾ مررؼؼة ماظؿؽرار مػل ماظلائدة موػلم
اظقدقؾةماظقحقدةمظإلضـاعم ".معـمباب مأنمطؾمصؽرةموظقمطاغتمخارؽة،مإذامتؽررتم
 12مـ مأغبدمخـؾقؾ،مخؾقؾ م:ماظعؼؾ ميفماإلدالم.محبث مصؾلػل ميفمحدودماظشـراطـةمبـنيماظعؼؾماظعؾؿلمواظعؼؾم
اظدؼينم"-.مبريوت،مدارماظطؾقعة،مطم،1م-.1993مص.م298م م
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أضـعت" 13موإذن مطؿا مظق مطان ماظدرس مغلؼا مجاععا معاغعا ،معرتاصا موعؿؿادؽا ،مضطعقام
وغفائقا "،معؿعالمسـمعالبلاتماظزعانمواٌؽانمواجملال 14"..مممامميـعمرباوظةمصفؿفم
يفمزعـقؿفماًاصة،موعـطؼفماٌؿؿقز.موطأنماٌعرصةمذبردمغؼؾمادؿذطاريمالمعؽانمصقفم
أليمتؾادلمععريف،مأليمتعارفمempathieمعؿعؾؼممبامػقمحلمصقـاموحقظـا،محباضرغام
وعلؿؼؾؾـامطفـسمسؼالغل…م"ميفمحنيماظؿؿـؾمايلمالمؼلؿؿدمحققؼؿفمإالمعـمحققؼةم
حضقرغاميفماظعامل،ميفماظعصر15.مأيمؼلؿؿدمعـمععـكمحضقرغامباظذات .م

بصدد خصوصوة الدرس الفلسفي :
ـمإنماظدرسماظػؾلػل،مالمعـمحقثمصقاشةمأػداصفماظعاعةمأوماإلجرائقةموالمعـم
حقثمتؼقؼؿمهؼؼمػذهماألػداف،مضابؾمألنمؼؿققلمإظبمعقضػمتعؾؿلمأومسؿؾقةمتؼـقةم
دضقؼةمغلؾقامععمعراساةمخصقصقاتماٌضاعنيماٌعرصقةمهلذاماظدرس،مطاسؿؾارمضضاؼاهم
عـمإغؿاجمعػؽرؼـمأومصالدػة..مممامؼؿطؾبمصفؿامغاضفاموتأعالمعؿأغقا..مظذامايدؼثم
سـمدرسماظػؾلػةمظقسمطايدؼثمسـمدرسميفماظرؼاضقاتمأوماظؿارؼخمأوماىغراصقةم
..بؾ مدرس ماظػؾلػة متؽؿـ مإذؽاظقؿف ميف مسالضؿف مباٌؤدلة معـ مجفة مويف ماظقزقػةم
اظؿؽقؼـقة ماظيت متأبك ماًضقع مظـػس ماٌقاصػات مواٌعاؼري معـ مجفة مأخرى ،مإذ معـم
حقثمرؾقعؿفمطدرسمصؾلػلمؼؿؼاربمصقفماٌضؿقنماٌعريفماٌعؾقعاتلماظؿؾؼقين،مواظروحم
اظػؾلػقةمواظػعؾماظػؾلػلمطإبداعمحر،موعـمأجؾمػذاموشريهم..مؼظؾماظدرسماظػؾلػلم
دردامثرؼامظؾؿعددمواالخؿالف.مصعادةمعامؼؼالمبأنمعقزةماظدرسماظػؾلػلمتؿأدسمسؾكم
حرؼة ماظؿعؾري مواظؿػؽري معع ماظلعل معـ مأجؾ مأن مضبصؾ ماظطاظب مسؾك مأطرب مضدر معـم
ايرؼةميفماخؿقارماالواهماظػؾلػلماظذيمؼؿقاصؼمومنطمتػؽريهم..مممامؼـفؿمسـمذظؽم
أنمتدرؼسماظػؾلػةمأطـرماظؿصاضاممبدردفاماظذيمؼؾؼكم"حرا"ميفماخؿقارمررؼؼةمتدرؼلفم
واغؿؼاءمعقاضقعف ،ماظشلءماظذيمؼظفرميفماخؿالفمتدرؼسمغػسماٌقضقعماظػؾلػلمعـم
أدؿاذ مإظب مآخر ..موإذن مػـاك مسدم مهدؼد مألؼة مأػداف مساعة مأو مإجرائقة مبؾ موسدمم
االظـزام مبأبلط مذروط ماٌؿاردة ماظؿعؾقؿقة .ميف محني ماظؿدرؼس مصـ موسؾؿ موتؼـقة مضبؿاجم
مماردف مإظب مععرصة مغظرؼة موعـففقة متطؾقؼقة مووسل موتؼدؼر مظؽؾ مسـاصر ماظعؿؾقةم
اظؿعؾقؿقةموػلمأعقرمؼـؾتمشقابفامواضعقا.م م
وسؾقف،مميؽـماظؼقلمأنمخصقصقةماظدرسماظػؾلػلمالمتعقدمباظضرورةمإظبمأدؾابم
إؼدؼقظقجقةمأومسؼائدؼةمأومغػعقة،مبؾمتعقدمباألداسمإظبمعامميقزهمطكطابمذوموجقدم
صعؾلمعـمخاللممساتفماألصؾقةماظيتمتظؾمعالزعةمظف.مػذاماًطابماظػؾلػـــلماظذيم
13ـماغظرمد.مابراػقؿ ،معبقؾ:ممغظرةمغؼدؼةمظؾـؼاصةماٌدردقةمعـمزاوؼةمتؽاصؤماظػرصماظؿعؾقؿقة -.مبريوت ،مذبؾةم
اظػؽرماظعربل،مسددم،24مدؼلؿربم،1981مععفدماإلمناءماظعربل-.مص.ص67.مو عابعدػا.م م
 14ـمربلـ،معصطػكم:ماٌرجعماظلابؼ-.مص.93.م م
 15ـمأغبدمخؾقؾ،مخؾقؾم:ماٌرجعماظلابؼ-.مص .311.م
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تشؿغؾمضؿــــــفم"دؼداطؿقؽماظػؾلػةم" 16ماغطالضامعـمحؼقلمععرصقةمعؿعددةموعؿـقسةم
غذطرمعـفامظؾقصر،محقل املادة الدرادوة ذاتها :مأيمتارطبفامعـاػففا،مأػداصفا..م
ورؾقعة ماظؿػؾلػ موآظقاتف موادرتاتقفقاتف ،مرؾقعة ماٌػاػقؿ ماظػؾلػقة معؼارغة مباٌػاػقؿم
اظعؾقم..موحقل البوداغوجوا  :ماظذيمؼؿعؾؼمباظؿػؽريميفمغقسقةمررائؼماظؿدرؼسماألطـرم
عالئؿة مظطؾقعة ماظػؾلػة مو مطذا ماألػداف معـ متعؾقؿفا موتعؾؿفا ،مبطرائؼ ماظؿدرؼسم
وخبصقصقاتمدرادةماظػؾلػةميفمآغقةمواحدةمشريمعـػصؾة .م

إمكانات إجناز الدرس الفلسفي :
ـممبامأنمعادةماظػؾلػةمذاتمخصقصقةمعؿػردةمتطرحفاماظعالضةماإلذؽاظقةماظؼائؿةم
يف متارؼخ ماظػؾلػة معـذ ماظؼدؼؿ ،معا مبني مضطؾني مأدادقني ميف متدرؼس مػذه ماٌادة موػؿام
"درسمـمصؾلػةم"موعدىمعامميؽـمأنمؼطرحفمػذاماظؿؼاربمعـمتـاضضمأوالمتؽاعؾ .م
ظؽـ مأال مؼؿـاضض ماظدرس ماظػؾلػل مبفدصف ماٌؤدلل ماظؿؾؼقين مطػعؾ مبقداشقجل مععم
اظػؾلػةمطؿـفجمظؾؿػؽري،مظؾؿفددمواظؿفدؼد،موايقار،مواظؿلاؤالت..م؟.م م
اياصؾمباظـلؾةمألداظقبماظؿدرؼس،مظقسمػـاكمأدؾقبمواحدمعؿػؼمسؾقفمعـمضؾؾم
عدردلماظػؾلػة،موظؽـمػـاكمذؾفمإعباعمظعدمماالسؿؿادمسؾكمأدؾقبماحملاضرةموحدهم
وغؾذمأدؾقبماإلعالءمواظؿؾؼنيمبصقرةمتاعةم(وظقمعـمبابماظـقاؼاماظطقٌؾة)مإذمؼقظقنمأػؿقةم
ٌشارطةماظطؾؾةموإصلاحماجملالمأعاعفؿمظؾؿـاضشةموايقارمسؾكماظطرؼؼةم"ماظلؼرارقةم".م
ػذه ماظطرؼؼة مايقارؼة ماظيت مال مدبر مج مسـ م"اظـؿقذج ماٌؿؿرطز محقل ماألدؿاذ م/م
اٌدرس" ،18مػذا ماظـؿقذج ماىاعع مظطرق مبقداشقجقة مأخرى معـؾ ماظطرؼؼة ماإلظؼائقةممم
magistraleمأوماظطرؼؼةماظدوشؿائقة،مععمصارقموحقدمبقـفؿاموػقمأنماظطرؼؼةمايقارؼةم
تـريمعلاػؿةماظطاظبمسـمررؼؼماألدؽؾة..مظؽـمأدسمػذهماظطرؼؼةمعـمحقثماظؿـظقؿم
واظؿلقريمواظضؾطمالمدبؿؾػمسـماظطرؼؼةماإلظؼائقة،مألغفؿامؼؼقعانمسؾكماظدورماٌرطزيم
ظألدؿاذم/ماٌدرسميفمصعؾماظؿعؾقؿمواظؿعؾؿم(.اغظرماظشؽؾمرضؿم .)1م
ممممممممممممممممممممم م

 16دؼداطؿقؽماظػؾلػةم:ممؼعـكمبفامدرادةموضعقاتمودريوراتمتعؾقؿموتعؾؿماظػؾلػةمضصدمتطقؼرػاموهلقـفا ..م
 17م اغظر .مأسؿال ماظـدوة ماظؿؽقؼـقة ماألوظب .ماٌـظؿة مظػائدة مأداتذة معادة ماظػؽر ماإلدالعل مواظػؾلػة .مأطادميقة ماظدارم
اظؾقضاء.م.1991ماٌغرب.مصم .184م
 18ماظـؿقذجماٌؿؿرطزمحقلماٌدرسم:مؼؼقممسؾكماسؿؼادمأنماٌعرصةمذاتموجقدمضؾؾلم،مأيمأغفامعـػصؾةمسـمذاتم
اإلغلانمممامؼؼقدمإظبماظدوشؿائقةماظيتمتعؿؼدمأغفمعـماٌؿؽـمتؾؾقغمععرصةمؼػرتضمأغفامصقققةمإظبماآلخر..موإذنم
عـماظـاحقةماٌعرصقةمؼؼقدمػذاماظـؿقذجمإظبماظدوشؿائقةم،موعـماظـاحقةماظعالئؼقةمؼؼقدمإظبمولقدماظلؾطقؼة .م
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النموذج املتمركز حول األدتاذ املدرسم :م
م

مممممم ممماجملالماٌعريفماظؾـائلمممممممممممممممممماجملالماظعالئؼـــلممم
م

ممممممم

مماظدوشؿــائقــةممممممممممم

مممماظلؾطقؼــــــة م

اظشؽؾمرضؿم1م .م
يفمحنيمإعؽاغقةمإجراءمايقارمتؿطؾبموجقدمأررافمذاتمعلؿقىمعؿؼاربمإنمملم
ؼؽـمعؿؽاصؽاموظقسمايالمبنيماألدؿاذمورالبف،موإالمدقؿققلمإظبمحقارمأحاديم..إنم
ػذاماظـؿقذجماٌفقؿ ـمضائؿمسؾكمتصقرمصؾلػلمدؾيبمظإلغلانم/ماظطاظب،مألنماإلغلانم/م
اظطاظبمداخؾمػذاماظؿصقرمالمميؿؾؽمضدراتمسؾكمبـاءماٌعرصةموظقسممثةمعؾادرةمذاتقةم
ظؿـظقؿمواربف،معقاضػفم..مبؾمؼـؾغلمظفموصؼمػذاماظؿصقرمأنمؼعؿؼدموؼعربمسـمأمذقاءم
ضدمتؽقنمعؿـاضضةموواربفم..م"مإنمعصريهمذؾقفمباٌصريماٌأداويمظـفـاظقؾلمGaliléeم
" 19م ـ مصايؼقؼـة مععؾقعة معلؾؼا مـ م( مذات موجقد مضؾؾل معقضقسل موواضعل ميف ماظؽؿبم
واٌراجع م )..موباظؿاظل مآظقات ماظؿعؾؿ ميف مػذا ماظـؿقذج معقردت مخارج مذات ماٌؿعؾؿم
،طقغفامعػروضةمعـمررفماظذيمؼؾؾغفا..موطأنمطؾمععرصةمخارجمعامػقمعلطرمدؾػام
تعؿربمخطأمؼـؾغلمإضصاؤه .م
م صفؾمؼؼؿصرماظدرسماظػؾلػلمسؾكمإسطاءمععؾقعاتمصؾلػقةمظؾطؾؾة،مأممؼقزػمعـم
أجؾمإمناءماظؿػؾلػممبامصقفمعـمإبداءماظرأيموبؾقرةماظرؤؼةم؟.مبؾمطقػمميؽــامصقاشةم
ػذهماألػدافمبشؽؾمالمصبعؾفامهددمأغشطةماظطاظب م/ماٌؿؾؼل موعؾادراتفم؟.ممبـؾم
ػذه ماظؿلاؤالت موشريػا مدقغدو ماهلدف معؼصدا مؼلؿفدف معـؿقجا معـؿظرا ،مأي مضدرةم
تؿفؾكميف مععرصةمحلـماظؿصرفماواه معضاعني مععرصقة مربددة..مومبعـك مآخرمإذام
سؿؾـامسؾكمتصػقةموهدؼدمبقانماٌؼاصدماٌعؾـة..معـمخاللمسؿؾقاتم:ماٌعرصةم/ماظػفؿم
 /ماظؿقؾقؾ م /ماظرتطقب م /ماظؿؼقؼؿ ..ميف معؼابؾ مـ مواوز ماٌػاػقؿ ماظؼؾؾقة مـ مغؽقن مأعامم
أػدافمذاتمعصداضقةمغلؾقة،مأػدافمهلامرابعمعرنمتؤديمإظبمغؿقفةمؼراوحمبؾقشفام
 19ـماغظرم :م
Guy : Les méthodes pédagogiques.- Ed. P.U.F., colloque sais-je.- p.60.مPalmade,
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اٌدمؼؾنيماظؼصريمواٌؿقدط،مدؿصؾحمالمرباظةمطدظقؾمؼؤذرمإظبماالواهماظذيمؼـؾغلمأنم
ؼأخذه ماظػعؾ ماظرتبقي .مصاألػداف مدؿصؾح مإجرائقة مسـدعا مؼؿؿ مدبصقصفا موتدضقؼفام
وذظؽ مبقصػفا مأسؿال معضؾقرة مصبب ماظؼقام مبفا 20.ممما مميٌؽــا معـ مادؿؾدال ماٌؼررم
اظؿعؾقؿل ماظؿؼؾقدي ممبؼرر مإجرائل مؼؿضؿـ معبؾة معـ ماألغشطة مواظؼدرات موحلـم
اظؿصرفماظيتمصببمأنمؼؽشػمسـفاماظطؾؾةميفمغفاؼةمسؿؾقةماظؿعؾؿ.مذظؽ مألنمعـم
رؾقعةماظدرسماظػؾلػلماٌـفزمطؿؿاردةمتربقؼةمدؼـاعقةمعرتؾطةمباٌعاؼريماظيتمهؽؿم
ػذه ماألػداف .مطاالغطالق معـ ماجملال ماألصؾل مظؾدرس ماظػؾلػل مباظذات مأي م(ايؼؾم
اظػؾلػل) مطلؿة معـ ماظلؿات ماظيت مؼؿلؿ مبفا ماظؿػؽري ماظػؾلػل مـ مأي مبضرورة مغؼؾفم
(طؿشروعمغظري)مإظبمعلؿقىماإلنازماظذيمؼلؿؿدمعـفمدالظؿفماظػعؾقةمـمألنموجقدهم
عرتؾطمأصالمبػعؾمهؼؼفموإنازه.مػذاماظقجقدماياضرميفماًطابماظػؾلػلمؼؽشػم
سـفمطؿـؿقجمعبؾةمعـماظعؿؾقات..م(اظؾـاء،ماظطرحماإلذؽاظل،مصقاشةمجفازمعػاػقؿل،م
اظربػـة،ماظرتطقب)..مسؾكماسؿؾارمأنماًاصقةماظؾقداشقجقةماٌؿقزةمظؾكطابماظػؾلػلم
ود معصدرػا ميف مطقن مـ ماًطاب ماظػؾلػل ميف مذباظف ماألصؾل مـ مؼعد ماظؿعؾقؿ ماظقحقدم
اظذي مؼؿفؾك معـ مخالل مذظؽ ماظـشاط مباظذات ماظذي مميارس معـ مخالظف .مصعؾك مدؾقؾم
اٌؼارغة ،متعؾقؿا مععقـا مظؾؿارؼخ مظقس متعؾقؿا متارطبقا ،موال مميؽـ مأن مؼؽقن مطذظؽ،م
وطذظؽماظشأنمباظـلؾةمظؾؽقؿقاء..مأعامتعؾقؿماظػؾلػةمصالمميؽـمأنمؼؽقنمسؾكماظعؽسم
عـ مذظؽ مدقى متعؾقؿا مصؾلػقا 21.مطؿا مضد مؼػؿؼر معدرس ماظػقزؼاء مإظب ماظؽػاءة مواًربةم
اظرتبقؼةمعـال..مظؽـمػذامالمؼفددمعـموجقدماظػقـزؼـاءمطـعـؾؿم،22مأعاماظػؾلػةمصفلم
سؾكماظعؽسمعـمذظؽ،مإغفامععـقةمباظذاتميفمطؾمدرسمؼـظرمإظقفمطدرسميفماظػؾلػة.م
صؿؾؽمػلماًاصقةماٌلؿؿدةمعـمذباظفماألصؾل،مواظيتمتضػلمسؾقفمرابعماظلريورةم
ووعؾفمبعقدامطؾماظؾعدمسـماظعؿؾماىاػز.موعـمثؿمؼؽقنماهلدفماٌعؾـمشريمعؿعؾؼم
بؿعقؼدماظطاظبمسؾكمإسادةمإغؿاجماًطابمـمطؿامسرضـامعـمضؾؾمـمبشؽؾموثقضلمأوم
وؿقعلمأومذباور..مبؾماهلدفمػقماظقضقفمأدادامسؾكماظؽقػقةماظيتمؼشؿغؾ مبفام
ذظؽماًطابموؼـؿجمبفامغػلفمأيم(أدواتـف،مأدلف،معـطؾؼاتف،مأبعاده،ممتػصالتف..م
اخل .موإذن ماظؾعد ماظقزقػل مظؾدرس ماظػؾلػل مػق ممتؽني ماٌؿعؾؿ م /ماظطاظب معـ ممماردةم
اظؿػؽريماظػؾلػلمباظػعؾمطلريورةمأومسؿؾقةم..موسؾقفمصإنمسؿؾقةمإنازمدرسمغؼديم
بدؼؾمظـؿقذجم"ماظدرسم/ماًطابمـماٌؿؿرطزمحقلماظـؿدرسم"م(اظشؽؾم)1مؼؿطؾبم
ادؿؾفامماٌقضػم"ماظؽاغطلم"م"أنماظػؾلػةمالمتعؾؿموأنمعامؼؿعؾؿمػقمصعؾماظؿػؾلػ".م
ألنمعقضقعماظػؾلػةمػـامػقمطالمماٌؿعؾؿم/ماظطاظب،مصدرسمحقلماظػؾلػةماظلقادقةم
 20ـماغظرماظعربلموايفم:متدرؼسماظػؾلػةمواظؾقثماظػؾلػلميفماظقرـماظعربل.ماٌرجعماظلابؼم.صم .286م
21ماغظر:ماظـدوةماظؿؽقؼـقة-.ماٌرجعماظلابؼ-.مص .21.م
 22ألنماٌعرصةماظعؾؿقةمتظؾمحبؽؿمرؾقعؿفامضابؾةمظؾؿعؾقؿمواظؿؾؾقغم(متلؿكؾصمعـفامخطارات،متؾكقصات،مأغقاعم
عؿعددة مظؽقػقة مادؿعؿاهلا ..مأعا ماٌعرصةماظػؾلػقة مال مميؽـفا مأن متؿفؾك مإال معـمخالل ماٌؤظػات ماظػؾلػقة م..مألنم
اٌـؿقجماظػؾلػلمضبؿؾمعقضػمجقػرؼامضؿـماظدرسماظػؾلػل .م
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عـالمالمؼفدفمإظبمتغقريمآراءماظطاظبمحقلماظلقادة،مبؾمؼفدفمإظبمتغقريماظطرؼؼةم
اظيت ماطؿلب معـ مخالهلا مآرائف ماظلقادقة 23.موػدف ماظػؾلػة معرة مأخرى مػق متعؾقؿم
اظطاظبم/ماٌؿعؾؿمطقػمطبؾؼمتؾاسدامبقـفموبنيموربؿفموعقاضػفم..مظؽـمظـمؼؿلـكمظـام
ذظؽمإالمعـمخاللم« اظـؿقذجماٌؿؿرطزمحقلماظطاظب »24م طؾدؼؾمؼؿقحمظؾطاظبمإعؽاغقةم
االشبراط مصقؿا مؼػعؾف ماغطالضا معـ ماخؿقاراتف موحقاصزه ماظداخؾقة ،موعـ معققال متفم
وتقجفاتفموحاجاتفم..م(مظؽـمظقسمذبردمصعؾمؼؼقممسؾكمايقارمـمدؤال/مجقابمـ)،م
ألنماألعرمػـامالمؼؿعؾؼمبإسادةماطؿشافمعبقعماٌعارف..مبؾمؼؼقممسؾكماٌؾدأماظذيم
ؼرىمأنمعامؼؽؿشػفماظػردموؼصؾمإظقفمبـػلفمػقمعامؼؾؼكمرادكاميفمذػـف.
صإغؿاجم"ماٌعرصةم"مظقسموضػامسؾكماٌدرسم/ماألدؿاذممـمطؿامطانمدائداميفممنقذجم
اظشؽؾمرضؿم1ممـممبؾمدورهماظػعؾلمـمأيماألدؿاذمـمؼؽؿـميفمإتاحةمذروطمدقؽقظقجقةم
وسالئؼقةموعادؼةم..ممتؽـماظطاظبمعـماظؿعؾؿمواإلغؿاجماظذاتلم..ممبعـكمأدق،ماألدؿاذم
ؼلؿـؿرمعبقعمأدواتفموعضاعقـفمظؽلمؼلؿكؾصمخالصةمأومخالمصاتم(عػؿقحة)متغدوم
يف ممتـؾ ماظطاظب مضرورؼة .مأي مبـاء ماظدرس معع مصؿح مواجفاتف موصرضقاتف م ..موعـ مثؿم
باظػعؾ متؿققل موزقػة ماٌدرس م( مبشؽؾفا ماظؿؼؾقدي م) مإظب معدرس معرذد موصؼ مبـقةم
دؼداطؿقؽقةمعضؾقرة،مـم(ماغظرماظشؽؾم) 2مـممتؼقممأدادامسؾكماظؾقثمسؿامؼصـعم
اظؼضاؼاماظػعؾقةماٌرتؾطةممبقضقعمعا،مطاألدؽؾةماألدادقةمواٌػاػقؿماظضرورؼة..ممممممممممممممم م
النموذج املتمركز حول الطالب /املتعلم :
مممممممممممممممممممممم

مممماظطاظبم/ماٌؿعؾؿمممم

م
ممممم م
مممممممم

ماٌدرسممممممممممممممممممممماٌعرصةم م
اظشؽؾمرضؿم:2ماظـؼؾماظدؼداطؿقؽل م

..مصفقمػـامـمأيماألدؿاذم/ماٌدرسمـمظقسمعؾؾٌغمعقضقسل..موظقسمصقؾلقفمعصغٌرم
ؼداصعمسـمغظرؼةمأومعقضػ..مبؾمػقموادطةمبنيمحؼؾماظػؾلػةمواظطاظبموصاسؾميفم
23مراجعم:ماظـدوةماظؿؽقؼـقة-.مغػسماٌرجع-.مص .37.م
 24ؼرتؽزماظـؿقذج ماٌؿؿرطزمحقلماظطاظبمسؾك معؾادئماظؿعؾقؿماظذاتلماغطالضامعـمإعؽاغاتفموضدراتف،مطؿامؼؿؿرطزم
حقلمإنازاتموغشاطماظطاظبم،ممإذمؼعطلمأػؿقةمظػرمداغقةماظشكصميفمعؼابؾماظـؿقذجماٌؿؿرطزمحقلماٌدرسم .م
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اظػؾلػةمطؿعرصةمأومعضؿقنمععريف25..مطؿامأغفمظقسمعؤرخمصؾلػةمبؾمؼعقدمإغؿاجمعقضقعم
أو مخطاب مبؾغة مبقداشقجقة متعؾقؿقة مداخؾ مغلؼ ماًطاب ،مإذ مال مؼؾكص ماٌقاضػم
صقلب مبؾ مؼلؿكؾصفا ،موال مضبؽؿ مسؾقفا مبؾ مؼربز محرطقؿفا م ..مسؾك مأداس مأنم
اٌعرصةمظقلتمخارجةمسـمذاتماإلغلانمصفقماظذيمؼؾـقفامظذامعـمشريماٌـطؼلمأنم
غؾؼـماظطاظب م/ماٌؿعؾؿ مععرصةمجاػزةموثابؿةم… مصفلمتأخذمذؽؾفامـمأيماٌعرصةمـميفم
اظدرسمعـماٌقضعماظذيمهؿؾفميفمبـاءماظدرس.مصقزقػةماألدؿاذم/ماٌدرسمػـامالمترتؽزم
يف مدؾطؿــف م(اظقػؿقة) مبؾ ميف مسالضؿف مباظطؾؾة مطؿلاسد موودقط ،مويف مظغؿف مطقدقؾةم
دؼداطؿقؽقةمتعؾقؿقةمتؿفؾكميفمولقدممنطمعؼاربــةماٌقضقساتموبـائفامبـاءمصؾلػقا.م
صاظؿقاصؾ26مداخؾمػذاماإلرارمالمؼؿفلدمطاتصالمسؿقديمعدرسمــمراظب،مبؾمؼؿفلدم
طؿقاصؾمأصؼلمؼـؾينمسؾكمالعرطزؼةماٌدرسموواوزمدؾطؿفماظقػؿقة،مألنماظدرسمػقم
درسماظطاظبم/ماٌؿؾؼلمواٌؿعؾؿميفمآن .موايقاصزميفماظـؿقذجماٌؿؿرطزمحقلماظطاظب،م
ترتؽزمسؾكماٌققلمواياجاتمواظػضقلميفماالطؿشافم(عؼابؾماظـؿقذجماظؿؼؾقدي).مطؿام
ترتؽز مسؾك مصؿح ماظدرس ماظػؾلػل مسؾك مدروس ماٌقاد ماألخرى ،مسـ مررؼؼ مادؿعارةم
اٌؿكقؾماألدبل،مواظػين،مواظؿارطبل،موطذامصؿقفمسؾكماٌؿكقؾماظـؼايفمأوماظرتاثلم..م
ذرؼطةماالحؿػازمسؾكمخصقصقؿف .م

خالصة عامة :
إنمإدعاجماظدرسماظػؾلػلميفماظؿقجفماظرتبقيماٌعاصرماظذيمؼؼقممسؾكمتؾؼلمعـاػجم
اظؿعؾؿموتؼـقاتف..موعدىمتصقرماٌدرسمياجقاتماظطاظبمباالسؿؿادمسؾكمذبؿقعماظطرقم
وادؿغالل مزبؿؾػ ماٌعطقات ماظلقؽقظقجقة مواظؾقداشقجقة مواظلقؽق مـ مدقدققظقجقةم
ايدؼـةماظيتمؼؿعنيمسؾكماٌدرسم/ماألدؿاذمتقزقػفامظؿؾؾقةمتؾؽماياجقات ..مواظيتم
ميؽـمعـمخالهلاماالدؿفابةمهلا،مػقمعامميـؾمحبؼمجقػرماظعؿؾقةماظؿقاصؾقةميفمإنازم
اظدرسماظػؾلػل.مألنماظدرسماظػؾلػلمتؽؿـمبداؼؿفميفمإعؽاغقةمتدذنيمصعؾمتقاصؾل،م
أي ميف م بداؼة مخؾؼ مسالضة ماظرشؾة ميف ماظؿقاصؾ مظدى ماظطاظب مظؽل مؼـكرط ميف ماٌقضقعم
اٌطروح ..مصإغـامبدونمػذاماظػعؾمؼصعبمسؾقـامتصقرمبـاء مأيمدرس.موعاماظـضجماظذيم
ؼؿؿمبؾقشفمبعدمسددمعـماظعؿؾقاتماظذػـقةماٌـظؿة..مإالمغفاؼةم(عػؿقحة)مهلذاماظؾـاء.م
اظشلءماظذيمميؽــامعـمجفةمأخرى،معـمصفؿمعشاطؾماظػؾلػةميفماظؿعؾقؿماظعاظلمبأغفام
ظقلتمعلؿؼؾةممتامماالدؿؼاللمسـمذروطماظؿعؾقؿمعامضؾؾماظعاظل،محؿكموإنمبدامظـام
اظ ؿعؾقؿماظعاظلممبـابةمضػزةمغقسقةميفمتغقريمعضؿقنماظؿعؾقؿموذؽؾفموررضف..موذظؽمدونم
أنمغؿغاضكمسـمعامغػؿؼدهميفمذبالماظؿعؾقؿماظعاظلمعـمشقابمظألحباثماٌقداغقةميفم
 25راجعماظـدوةماظؿؽقؼـقة-.ماٌرجعماظلابؼ-.مص .52.م
 26معػفقم م اظؿقاصؾ محلب مهدؼد م" مذارل مطقظل م" م :مػق ماٌقؽاغقزم ماظذي مبقادطؿف متقجد ماظعالضات ماإلغلاغقةم
وتؿطقرم،مإغفمؼؿضؿـمطؾمرعقزماظذػـمععمودائؾمتؾؾقغفامسربماجملالموتعزؼزػاميفماظزعانم ..م
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ذبال ماٌؿاردة ماظرتبقؼة ،موطذا ماألحباث مواظدرادات ماظيت مأنزت محقل مإذؽاظقةم
اظدرسماظػؾلػل،مخاصةموأغـامملمسبلؿمبعدميفمعلأظةمخصقصقةماظدرسماظػؾلػل،م
طؿامملمغضؾطمأغقاعماظؿداخؾماظؾقداشقجلمواظدؼداطؿقؽلمظدرسماظػؾلػة..ماخل.موإذنمالم
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