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جدلوة املعريف والتعلومي. الدرس الفلسفي إذكالوة

 *مودىعبداهلل 

 مقدمــــة :

م متدرؼلفا، مبعؿؾقة مسضقؼا معرتؾطة، ماظػؾلػقة ماٌؿاردة مإن ماظـلؼمموذظؽـ عـذ
تؿققلممطلاظػؾلػةمطـريامعامتضطرمظؾؿـازلمسـمورؼداتفاممإذ"األصالرقغل"مإظبماآلن،م

ػقؼؿفاماظـؼاصقةمواٌعرصقةمتـعؽسمبشؽؾممإظبمبقداشقجقا،ماظشلءماظذيمصبعؾماضطراب
م موتؾؼقفا. متؾؾقغفا مضقيمسؾكمسؿؾقة مأن محؼمسؾكماسؿؾار مؼؽقنمهلا مععرصقة معادة طؾ

م"اٌؤدلقـةم مظصػؿنيمأدادقؿنيمػؿا: مدبضع مأن مالبد ماٌؤدلة مبنيمجدران اظقجقد
:متعينمأنماٌؿاردةمتؾؿزممضقابطمضاغقغقةمعـمحقثماحملؿقؼاتماألوىل م1واظؼصدؼةم"

:متؿؿـؾميفمضصدؼةماٌشرعمعـماٌؤدلةماظؿعؾقؿقةموعـم الثانوةاٌـاػجماظؿدرؼلقة..موو
متدرؼسماٌادةماٌعقـة..مطأػدافمساعةموعؼررات.

عػفقمماظػؾلػةمؼعدمعػفقعامربقرؼاميفماظدرسماظػؾلػل،ماٌػفقم/اٌػؿاحماظذيموألنم
/ممؿٌؽـماظطاظبؿة،مؼسـمررؼؼمصفؿفموادؿقعابمربقالتفمودالالتفماٌعرصقةمواالجؿؿاسق

مدرسمماٌؿؾؼل مسادة مؼؿضؿـفا ماظيت مواظؼضاؼا ماإلذؽاظقات معـ ماظعدؼد مؼػفؿ، مأن عـ
مبفامم2اظػؾلػة ماظيتمؼؿؼدم ماظؽقػقة ماظؿعرفمسؾك مصإن مظذا مظؾؿصطؾح. ماظقادع باٌػفقم

مإظبمأيمم3اًطابماظػؾلػل مظؾؿػفقم،مطػقؾممبعرصة موسؾكماٌضاعنيماظيتمميـقفا ..
ماٌػفقم مأنممعدىمؼصؾح مميؽـ مطؿا مواظؿقدؼد، ماظدالظة مواضقة موسؿؾقة مإجرائقة أداة

مسؽلقا م ؼؽقن م، مذظؽمأي مسؾك مؼرتتب م..مما مواظؿعؿقؿ مواالظؿؾاس مظؾغؿقض ذباال

                                                                                                                   
مضلؿماظػؾلػة،مجاععةموػران.م*
مم،اظؼؾاجم1 معصطػك ماظعربلت: ماظقرـ ميف ماظػؾلػل مواظؾقث ماًـاجؿ)مدرؼسماظػؾلػة مبـؿاع راطشمؼقظققمـؿـرباء

م.16.صم-.1991م،1طم،مدارماظغربماإلدالعلبريوت،مم-(.1987
درسم:مسؾارةمسـموحدةمأومعؼطعمعـماظؿعؾقؿمؼشؽؾمطالمعـلفؿامعـماألػدافمواٌضاعنيمواظطرائؼمواظقدائؾمم2

عـفجمأومررؼؼةمأومعؼاربةمععقـة..موظؽؾمدرسمعرجعقةمغظرؼةمألنمطؾمررؼؼةمأوموأداظقبماظؿؼقؼؿم،موؼلؿـدمإظبم
معؼاربةمهلامأصقلموعـطؾؼات.

اًطابماظػؾلػل:موغعينمبفمذبؿقسةماألصؽارمواٌقاضػماٌعربمسـفامباسؿؾارػامعضؿقنمعؤدسموعؾينمعـمسـاصرم 3
،مواٌرادمبفذاماٌؼروءمػقمتؾؽماظصقغةمأوماٌلؿؼؾؾمهلذاماًطاب…عؼروءم/معؿؾؼل/مضارئ/مزباربم  …عؿعددةم

مأومذبؿقعماظصقغماظيتمبفامؼؼرأموؼػفؿمأومؼؤولماًطاب.



 مودىعبداهلل 

م 121 

ماظؾقداشقجقة ماٌؿاردة معلؿقى مسؾك مإصبابقة، مأو مدؾؾقة موظؾؿدظقؾمم4علؿؿؾعاتمإعا ـ
مابماظعؾؿلمـم.سؾكمذظؽمؼؽػلماإلذارةمإظبماظؿؿققزمبنيماًطابماظػؾلػلمواًط

م مأػداف متصاغ مأن مصبب ممما ماٌؤدلةمملاظػؾلػماظدرسوإذن مصؾلػة معـ مػؾ ؟
ماظؿدرؼس موغقسقة مبطؾقعة م/اٌدرس مظألدؿاذ مواٌطابؼ ماير ماظقسل معـ مأم م5اظرمسقة،
مؼؼدمم مأن ماٌؼرر مظؾؿـفاج/ مميؽـ موػؾ مؼؾؼـفا؟ ماظيت ماظدرادقة مواٌادة ممياردف اظذي

لاػؿميفمخؾؼمإرارم"عقحد"محبقثمؼذجقامظؾؿدرس،معضؿقغامصؽرؼامغظرؼاموعـففقاممنق
مظؾؿػؾلػمالم مطؿعؾقؿ ماظػؾلػةمـ مـ مأنمرؾقعةماٌادة مٌؿاردةمتدرؼسماظػؾلػة،مأم غلؾقا
معدرسمدردف،م مأدؿاذ/ مظؽؾ مؼؽقن مأن مباظضرورة متؼؿضل م" ماىاػز مظؾػؽر طؿؾؼنيم"

ػؾماظؼصدمصقصؾحماالخؿالفمسؾكمعامػقمواضعممسةمممقزةمٌؿاردةمتدرؼسماظػؾلػةم؟.مو
أمماظدرسمطؿفؿقعمممارداتمتعؾقؿقةمم6بدرسماظػؾلػةمطؿامؼؼدعفماظػقؾلقفمألتؾاسفم..

ماٌؤررةم ماٌؤدلة معـ مععاؼريموهدؼداتمعػرتضة معا،مضؿـ مععرصة تفدفمإظبمإؼصال
ظؾعؿؾقةماظؿعؾقؿقةمطؽؾم؟.موباظؿاظلمػؾماظدرسماظػؾلػلمػقمبذاتفمخطابمصؾلػل،مأمم

مسـماظػؾلػة،مأممخطابمحقلماظػؾلػةم؟.خطابميفماظػؾلػة،مأممخطابم
ايادثمأنماظدرسماظػؾلػلمطانمدائؿاموعـذماظؼدؼؿمعـارمأخذموردم..موعردمذظؽمإظبم
مسدممادؿؼرارماظـلؼماظرتبقيماظذيمطبضعمظؿؼؾبماإلراداتماٌؿصارسةمداخؾماجملؿؿع.

 بصدد واقع الدرس الفلسفي : مقاربة تشخوصوة / نقدية:         

سماظػؾلػلميفماٌؤدلةماىاععقةمخاصةمعبؾةمعـماظعقائؼ،معـفامعامـممؼعقشماظدر
ػقمعرتؾطمباٌؤدلةمطإرار،موعـفامعامؼؿصؾمباظقضعقةماظـظرؼةماظيتمؼؿقركمضؿـفا.م
وعاماظؿلاؤالتماآلغػةماظذطرمسـمػقؼةماظدرسماظػؾلػلمومتقزهمسـماظدرسماظالصؾلػل،م

ماظيتمؼؿضؿـفا ماٌعرصة موسالضؿفممتلاؤالتمتؿؿققرمإغفام…وغقع مدرسماظػؾلػة حقل
مظـػسم ماًضقع متأبك ماظيت ماظعالضة مػذه ماظؿؽقؼـقة، مواظقزقػة مواظغاؼة باٌؤدلة

ماٌقاصػاتمواٌعاؼريماظيتمدبضعمهلامدروسماٌعرصةماألخرى.
مصفـاكم ماظعصقر، معر مسؾك ماظػؾلػة متعؾقؿ ميف معـاػج مثالث ممتققز مميؽـ صؿارطبقا

خاللمظؼاءاتمحرةميفماظلاحاتماظعاعة،مماظذيمؼـلبمإظبم"دؼراط"معـممنهج احلوار
)ظؽـفمظقسمتعؾقؿامباٌعـكم ؼؿضؿـمعقضقساتمعؿػرضةماواهمعلؿقؼاتمصؽرؼةمعؿػاوتة..

ماظطالبم مدروسمؼدٌون مؼؼدم ماظذيمطان م" م"أصالرقن متؾؿقذه مبعده مثؿ مظؾؽؾؿة(. اظدضقؼ

                                                                                                                   
4

:ماٌعرصةمواٌؤدلة.علاػؿةميفماظؿقؾقؾماظلقدققظقجلمظؾكطابماظػؾلػلماٌدردلميفماٌغربممكػعصطم،ربلـ 
موعامبعدػا.م54ص.ص.م-.1993م،1طم،دارماظطؾقعةوت،مبريم-.
5

ماظؿدرؼسم:ماظ  ماظذطلمظؾدرسماظػؾلػلمعـمغقسقة مأيماظؿـظقؿ معػفقمم)ررقماظؿدرؼسم=ماظدؼداطؿقؽا( ؼصدمعـفا
محقثمأشراضفموأدواتفماظرتبقؼةماٌلاسدةمطاظـصقصمعـال.م

مطإبداعمم6 مواألتؾاعم؟مأم مدرسمصؾلػلمؼؼؿضلمدروسماظػالدػةماٌعؾؿنيم،موؼؼؿضلمبذظؽماألغصار مبعـكمػؾمػق
،موتـظقؿاتفا،موأػداصفا،موعقؽاغقزعاتماذؿغاهلاميفمودطمذبؿؿعمربددميفمصؽريمحر،مباٌؤدلةمبإؼدؼقظقجقؿفا

ماظزعانمواٌؽان؟.
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م"أردطق"مالحؼا، معـمخالهلا،مثؿ ميفمذؽؾمدرو عذطراتفؿ مدائؿا سمواظذيمطانمؼعٌؾؿ
مأطرب.. مرباضراتمىؿفقر مذؽؾ مويف ماظطالب مسؾك م ؼؾؼقفا مأعا ممل ماإلدالم مِطِعَؼيف

معـماظؼرنم مالمندمصالدػةمععٌؾؿنيمإالمبدءا ميفمأوروبا مبقـؿا دروسميفمذؽؾمحقاري.
مسشر.. مربقريم اظـاعـ مطأداس مععني مطؿاب مادؿكدام ميف متؿؿـؾ ماظطرؼؼة صؽاغت

موتطقؼرػا مبف ماظقاردة ماألصؽار مسؾك مم7.واظؿعؾقؼ مؼؾؼقفمممنهج الدرسوػـاك اظذي
 باظؽالممواظطاظبمباإلغصاتموتدوؼـماٌذطرات..م/ماٌدرس األدؿاذ،مإذمؼؽؿػلماألدؿاذ

)ظؽـمػذاماألدؾقبمسؿؼماهلقةمبنيماألدؿاذمورالبف(مغاػقؽمسـماظؿلاؤالتماظعدؼدةمعـم
ماألدؿاذ مطان مإذا معا ماٌدرسمعـؾ مطؿابمم/ مدون ميفمذؽؾمسرضمعلؿؿر ؼؾؼلمدردف

قالمظدىمـانماظـؿامطـددمطـقـابمعــؿــؼمطــدرسموصـددم؟،مأومطانمسؾقفمإظؼاءماظرب
وػلمسؾارةمسـمصصقلمأومذبؿقساتمصغريةمماحللقة الدرادوة.موأخريامػـاكم8"طاغط"

،محقثمؼؽقنمدورماظطاظبمأطربم/ماٌدرسمعؾؿػةمحقلمعـاضشةمعقضقساتمععماألدؿاذ
ؼؾؼقفماألدؿاذ.مطؿامتأخذمايؾؼةمذؽؾممودورماألدؿاذمأضؾمممامضبدثميفماظدرسماظذي

ماألداتذة مأحد مإذراف مهت متعؿؾ ماظؾاحـني مأو ماظطؾؾة معـ مػلم9ذبؿقسة موإذن ،
ميفم محؾؼاتمػاؼدشر" م" مذاطؾة مسؾك م"دروس" مذؽؾ مأحقاغا متأخذ م" مدرادقة "حؾؼة

مأٌاغقا.
مظؽـماظصعقبةميفمتعؾقؿماظػؾلػةمواظدرسماظػؾلػلمهدؼداميفماىاععةمواٌعاػدماظعؾقا

ماظؿعؾقؿ ممتؿع معـ متـفؿ مجاغبمماظػؾلػل ضد معـ مايرؼة معـ مطؾريمجدا عدردلمبؼدر
ماظػؾلػة معرتؾطةم، مجاععقة مدرادة مأليمحبثمأو مشـكمسـفا مال مضرورؼة وػلمحرؼة

مطاغتم مإذا ماظػؾلػل مظؾؿعؾقؿ مباظـلؾة مواضع ماظضرر مأن مإال ماظػؾلػل.. ماظؿارؼخ بقاضع
،مألغـامإذامتصقرغامأنماٌؿاردةماظـظرؼةم10ةاظؼطقعةمتاعةمبنيماظـظرؼةمواٌؿاردةماظرتبقؼ

ظؾػؾلػةمالتؽقنمعؾزعةمأبدامبأنمتأخذمبعنيماالسؿؾارماٌؿاردةماظرتبقؼة،مصذظؽمؼعقدمإظبم
م ماٌؿاردة. مػذه مذؽؾ ماواه ماظـظر ماظػؾلػةاخؿالفموجفات معؼقدؼـممصؿدردل شري

مدروسمبربغاعجم معقضقساتمأو مإظزمةربددو معؼررؼـمبصقرة مبػالدػة مأو م..دؾػا ماعقة
)صفؿمؼـدرجقنمضؿـمعؾاحثمساعة،مصؾلػةمإشرؼؼقة،مإدالعقة،محدؼـةموععاصرة..(م

مفميفمبداؼةماظلـةسـماظذيمؼعؾـؼررمأوماٌـفاجموعـماظـادرمظؾغاؼةمأنمؼـفزماألدؿاذماٌ
مماظدرادقة م"إذ معا ماظطشاظؾا ماظـقاؼا معـ ماظرغبـم قؾة".ـؼؾؼك مسؾد مد. متعؾري سؾكمحد
م.11بدوي

اٌػرتضمتدرؼلفام)دونمأنمؼعينممدروسأػدافمواضقةمودضقؼةمظؾغظرامظغقابمأؼةم
موعلأظةم مإظبمغؼصماظؿػؽريماظرتبقيمسؿقعا مؼعقد مطؿا ذظؽمشقابمعطؾؼمأليمأػداف(.
                                                                                                                   

م.61.صمم-اٌرجعماظلابؼ.م-تدرؼسماظػؾلػةمواظؾقثماظػؾلػلميفماظقرـماظعربل.:مسؾدماظرغبـمم،اغظرمبدويم7
8
م.66.صم-ـمغػلف. 
9
م.69ص.مم-.ـمغػلف 
10
م.255م.صم-اٌرجعماظلابؼ.م-ؾلػلميفماظقرـماظعربل.ربؿدم:متدرؼسماظػؾلػةمواظؾقثماظػم،ـموضقدي 
م.71.صم-ـمغػلف.م11
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م مخصقصا. ماظػؾلػل مجاغؾفا ميف مواظؿعؾقؿ ماظرتبقة ماظرباعجمعا مأو ماٌؼررات متؾؽ سدا
ماظؿعؾقؿقةماظعاعة..م

مص مؼؿعؾؼ معـالميسالسائدة يف التدر وةباملنهجؿا م:، مطاظؿاظل معؤؼدممصاظقضع عـ
م..ظقؽقنماظدرسماظػؾلػلمسؾارةمسـممترؼـمسؾكماظؿػؾلػماغطالضامعـمعقضقساتمساعة

إظبمعـمميقؾمإظبمأنمؼأخذماظدرسماظػؾلػلماظـفجماظؿارطبلمباغؿؼاءمعقضقساتمععرصقةم
ام،موإظبمعـمؼـؽرمحؿكموجقدهمسؾكماسؿؾارمأنمعامؼروجمسـدغ..تؿقاصؼموعلؿقىماظطؾؾة

المتعدومأنمتؽقنمذبردمتروؼجمٌامؼصدرميفماظغرب.ميفم عـمطؿاباتموأصؽارمتعؾقؿقة..
حنيماٌؿاردةماظرتبقؼةمتؽقنمحقثمؼؽقنمػـاكمواضعمتربقي،مأيمحقثمؼؽقنمػـاكم
مػذام مسؾك ماظعاظل مصاظؿعؾقؿ مآخر، مجاغب معـ مهلا موتؾؼل مجاغب معـ مظؾؿعارف تؾؼني

مؼؤديماظؿغ ماظرتبقؼة مظؾؿؿاردة مسؾكمهؾقؾـاماألداسمعؽان مإظبماظؿأثريمدؾؾا اصؾمسـفا
ماظدرسماظػؾلػلم ماألسراضماظيتمؼعاغلمعـفا متعقد مطؿا ماظرتبقؼة. ماٌؿاردة ظقاضعمػذه

ظػظقاميفمم/ماٌؿؾؼلمداخؾماٌؤدلةماىاععقة،ميفمذبؿؾفامإظبمتغققبمعلاػؿةماظطاظب
ةماظيتمتطرحمؼؼؿصرمسؾكماالدؿفابةماظػقرؼةمظألدؽؾصفقمدريمدرسماظػؾلػةمإالمغادرا..م

)ضؾةمتقاصؾ،مضؾةمعؾادرة(،مممامؼؽرسمأحادؼةماإلؼؼاع،م/ماٌدرسمعـمررفماألدؿاذم
معـمررفمرؾؾؿف.م معدىمادؿقعابفا متؼقؼؿ مالمؼلؿطقعماألدؿاذ ماظشػقيمٌػاػقؿ واإلظؼاء
وألنماسؿؿادماٌراطؿةماٌعؾقعاتقةميفماظدرسمواالضطرابميفمصؼراتف..مؼؤديمإظبماعؿالكم

اظذيمؼؿـاضضموأػدافممءؿقعقةموتـاضضمعضؿقغلمصقؿامؼؿؾؼك،ماظشلاظطاظبمسؼؾقةمو
تدرؼسماظػؾلػةمطؿـفجمظؾػفؿ،مواظـؼدمواظؿقؾقؾمواظرتطقبم..وظقسمطؿضاعنيمجاػزةم

موتاعة.
صإغـامِظؿامغلؿقفمذبازامباظدرسماظػؾلػل،مماملماردة البوداغوجوةسؾكمعلؿقىمأعام

عؿؿدماظؿفؿقعمواٌراطؿةمدونمسؿؼمةمتؿلؿمبفقؿـةماٌـطؼماظقصػل،ماظذيمؼؿندموضعق
م ُؼؼّدمميفممإذأومشريه،ممعامحقلمعػفقممؼدوررطاممععريفمإغفمسؾارةمسـميفماظؿقؾقؾ..

طؿأثقرمأدبلموطؿقروثمصؽريمؼػؿؼدمذظؽماظؿداخؾماٌعريفمواىدظلمبنيمعامػقمماظغاظب
إالم خالمعـماظؿػردمواظؿؿقز..صفقمصؾلػلموأدبلموسؾؿل،مبنيمعامػقمععؼقلموالععؼقل،م

عـمتقصقػمخطلمداطـ.مويفمأحلـماياالتمالمؼؽقنمعـمعـؾمػذاماظدرسماظػؾلػلم
محقة،م مصؾلػة متؿطؾب مايقاة مذاطرة م"بقـؿا معقؿة، مآظقة مظذاطرة مإال مصايا اٌعطك

موشدا". ماظققم ماألحقاء، ماًطابمم12دبارب مؼلؿكدعفا ماظيت ماالدؿدالل مررق وطذا
م مووثقضقة متأطقدؼف مبطرؼؼة معـم.affirmative et dogmatiqueاٌؾققث أيمموطبؾق

موػلم مػلماظلائدة ماظؿؽرار مبؾمررؼؼة مباٌعـكماظعؾؿلم)االخؿؾاريمواٌـطؼل( ادؿدالل
متؽررتم مإذا مطاغتمخارؽة، موظق معـمبابمأنمطؾمصؽرة م." مظإلضـاع ماظقحقدة اظقدقؾة

                                                                                                                   
مخم12 مأغبد مؾقؾــ ماظشمخؾقؾ، ماظعؼؾميفماإلدالم.محبثمصؾلػلميفمحدود مبـراطـ: نيماظعؼؾماظعؾؿلمواظعؼؾمـة

مم298م.صم-.1993م،1طمم،دارماظطؾقعةم،بريوتم-.اظدؼينم"



 ...الدرس الفلسفي إذكالوة

 123م

مضطعقامم13أضـعت" موعؿؿادؽا، معرتاصا معاغعا، مجاععا ماظدرسمغلؼا مطان مظق مطؿا وإذن
ممامميـعمرباوظةمصفؿفمم14عؿعالمسـمعالبلاتماظزعانمواٌؽانمواجملال.."موغفائقا،"

يفمزعـقؿفماًاصة،موعـطؼفماٌؿؿقز.موطأنماٌعرصةمذبردمغؼؾمادؿذطاريمالمعؽانمصقفم
عؿعؾؼممبامػقمحلمصقـاموحقظـا،محباضرغاممempathieأليمتؾادلمععريف،مأليمتعارفم

يلمالمؼلؿؿدمحققؼؿفمإالمعـمحققؼةم"ميفمحنيماظؿؿـؾمام…وعلؿؼؾؾـامطفـسمسؼالغل
مأيمؼلؿؿدمعـمععـكمحضقرغامباظذات.م15حضقرغاميفماظعامل،ميفماظعصر.

 بصدد خصوصوة الدرس الفلسفي : 

ماإلجرائقةموالمعـم مأو ماظعاعة مأػداصف مإنماظدرسماظػؾلػل،مالمعـمحقثمصقاشة ـ
ؾقةمتؼـقةمحقثمتؼقؼؿمهؼؼمػذهماألػداف،مضابؾمألنمؼؿققلمإظبمعقضػمتعؾؿلمأومسؿ

دضقؼةمغلؾقامععمعراساةمخصقصقاتماٌضاعنيماٌعرصقةمهلذاماظدرس،مطاسؿؾارمضضاؼاهم
امايدؼثمظذعـمإغؿاجمعػؽرؼـمأومصالدػة..مممامؼؿطؾبمصفؿامغاضفاموتأعالمعؿأغقا..م

سـمدرسماظػؾلػةمظقسمطايدؼثمسـمدرسميفماظرؼاضقاتمأوماظؿارؼخمأوماىغراصقةم
مإذ متؽؿـ ماظػؾلػة مدرس ماظقزقػةم..بؾ مويف مجفة معـ مباٌؤدلة مسالضؿف ميف ؽاظقؿف

معـم مإذ مأخرى، مجفة معـ مواٌعاؼري ماٌقاصػات مظـػس ماًضقع ماظيتمتأبك اظؿؽقؼـقة
حقثمرؾقعؿفمطدرسمصؾلػلمؼؿؼاربمصقفماٌضؿقنماٌعريفماٌعؾقعاتلماظؿؾؼقين،مواظروحم

رسماظػؾلػلمعـمأجؾمػذاموشريهم..مؼظؾماظدواظػؾلػقةمواظػعؾماظػؾلػلمطإبداعمحر،م
دردامثرؼامظؾؿعددمواالخؿالف.مصعادةمعامؼؼالمبأنمعقزةماظدرسماظػؾلػلمتؿأدسمسؾكم
معـم ماظطاظبمسؾكمأطربمضدر مأجؾمأنمضبصؾ ماظلعلمعـ ماظؿعؾريمواظؿػؽريمعع حرؼة
ايرؼةميفماخؿقارماالواهماظػؾلػلماظذيمؼؿقاصؼمومنطمتػؽريهم..مممامؼـفؿمسـمذظؽم

صاضاممبدردفاماظذيمؼؾؼكم"حرا"ميفماخؿقارمررؼؼةمتدرؼلفمأنمتدرؼسماظػؾلػةمأطـرماظؿ
اظشلءماظذيمؼظفرميفماخؿالفمتدرؼسمغػسماٌقضقعماظػؾلػلمعـممواغؿؼاءمعقاضقعف،
مآخر.. مإظب مبؾمأدؿاذ مإجرائقة مأو مأػدافمساعة مألؼة مهدؼد مػـاكمسدم وسدممموإذن

موسؾبماالظـزام ميفمحنيماظؿدرؼسمصـ ماظؿعؾقؿقة. ماٌؿاردة مضبؿاجمأبلطمذروط موتؼـقة ؿ
ماظعؿؾقةم مسـاصر مظؽؾ موتؼدؼر مووسل متطؾقؼقة موعـففقة مغظرؼة مععرصة مإظب مماردف

ماظؿعؾقؿقةموػلمأعقرمؼـؾتمشقابفامواضعقا.م
ميؽـماظؼقلمأنمخصقصقةماظدرسماظػؾلػلمالمتعقدمباظضرورةمإظبمأدؾابمسؾقف،مو

طابمذوموجقدمإؼدؼقظقجقةمأومسؼائدؼةمأومغػعقة،مبؾمتعقدمباألداسمإظبمعامميقزهمطك
صعؾلمعـمخاللممساتفماألصؾقةماظيتمتظؾمعالزعةمظف.مػذاماًطابماظػؾلػـــلماظذيم

                                                                                                                   
ذبؾةمم،بريوتم-.ٌدردقةمعـمزاوؼةمتؽاصؤماظػرصماظؿعؾقؿقةعبقؾ:ممغظرةمغؼدؼةمظؾـؼاصةمام،ـماغظرمد.مابراػقؿ13

معابعدػا.م وم67.ص.صم-.ععفدماإلمناءماظعربل،م1981دؼلؿربمم،24اظػؽرماظعربل،مسددم
14
م.م93.صم-.اٌرجعماظلابؼ:معصطػكمم،ـمربلـ 
15
م.311.صم-اٌرجعماظلابؼ.م:مخؾقؾم،ـمأغبدمخؾقؾ 
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اغطالضامعـمحؼقلمععرصقةمعؿعددةموعؿـقسةمم16تشؿغؾمضؿــــــفم"دؼداطؿقؽماظػؾلػةم"
أيمتارطبفامعـاػففا،مأػداصفا..مم: حقل املادة الدرادوة ذاتهاغذطرمعـفامظؾقصر،م
موآظقا ماظؿػؾلػ مباٌػاػقؿمورؾقعة معؼارغة ماظػؾلػقة ماٌػاػقؿ مرؾقعة موادرتاتقفقاتف، تف

اظذيمؼؿعؾؼمباظؿػؽريميفمغقسقةمررائؼماظؿدرؼسماألطـرمموحقل البوداغوجوا :اظعؾقم..م
موتعؾؿفا متعؾقؿفا معـ ماألػداف مطذا مو ماظػؾلػة مظطؾقعة معالئؿة ماظؿدرؼسم، بطرائؼ

م.وخبصقصقاتمدرادةماظػؾلػةميفمآغقةمواحدةمشريمعـػصؾة

 الدرس الفلسفي : إمكانات إجناز

ـممبامأنمعادةماظػؾلػةمذاتمخصقصقةمعؿػردةمتطرحفاماظعالضةماإلذؽاظقةماظؼائؿةم
موػؿام ماٌادة متدرؼسمػذه مبنيمضطؾنيمأدادقنيميف معا ماظؼدؼؿ، معـذ ماظػؾلػة متارؼخ يف
م"درسمـمصؾلػةم"موعدىمعامميؽـمأنمؼطرحفمػذاماظؿؼاربمعـمتـاضضمأوالمتؽاعؾ.

مأ مععمظؽـ مبقداشقجل مطػعؾ ماظؿؾؼقين ماٌؤدلل مبفدصف ماظػؾلػل ماظدرس مؼؿـاضض ال
ماظػؾلػةمطؿـفجمظؾؿػؽري،مظؾؿفددمواظؿفدؼد،موايقار،مواظؿلاؤالت..م؟.م

اياصؾمباظـلؾةمألداظقبماظؿدرؼس،مظقسمػـاكمأدؾقبمواحدمعؿػؼمسؾقفمعـمضؾؾم
بماحملاضرةموحدهمعدردلماظػؾلػة،موظؽـمػـاكمذؾفمإعباعمظعدمماالسؿؿادمسؾكمأدؾق

وغؾذمأدؾقبماإلعالءمواظؿؾؼنيمبصقرةمتاعةم)وظقمعـمبابماظـقاؼاماظطٌقؾة(مإذمؼقظقنمأػؿقةم
ٌشارطةماظطؾؾةموإصلاحماجملالمأعاعفؿمظؾؿـاضشةموايقارمسؾكماظطرؼؼةم"ماظلؼرارقةم".م

م مسـ مج مدبر مال ماظيت مايقارؼة ماظطرؼؼة م"ػذه محقل ماٌؿؿرطز م/ماظـؿقذج األدؿاذ
ماإلظؼائقةم18"اٌدرس ماظطرؼؼة معـؾ مأخرى مبقداشقجقة مظطرق ماىاعع ماظـؿقذج مػذا مم،

magistraleععمصارقموحقدمبقـفؿاموػقمأنماظطرؼؼةمايقارؼةممأوماظطرؼؼةماظدوشؿائقة،م
تـريمعلاػؿةماظطاظبمسـمررؼؼماألدؽؾة..مظؽـمأدسمػذهماظطرؼؼةمعـمحقثماظؿـظقؿم

ؼائقة،مألغفؿامؼؼقعانمسؾكماظدورماٌرطزيمواظؿلقريمواظضؾطمالمدبؿؾػمسـماظطرؼؼةماإلظ
م(.1ٌدرسميفمصعؾماظؿعؾقؿمواظؿعؾؿم.)اغظرماظشؽؾمرضؿمظألدؿاذم/ما

مممممممممممممممممممممم

                                                                                                                   
16
ماتمودريوراتمتعؾقؿموتعؾؿماظػؾلػةمضصدمتطقؼرػاموهلقـفا..دؼداطؿقؽماظػؾلػةم:ممؼعـكمبفامدرادةموضعق 
ماظدارمم17 مأطادميقة مواظػؾلػة. ماإلدالعل ماظػؽر معادة مأداتذة مظػائدة ماٌـظؿة ماألوظب. ماظؿؽقؼـقة ماظـدوة مأسؿال اغظر.

م.184.ماٌغرب.مصم1991اظؾقضاء.م
قدمضؾؾلم،مأيمأغفامعـػصؾةمسـمذاتماظـؿقذجماٌؿؿرطزمحقلماٌدرسم:مؼؼقممسؾكماسؿؼادمأنماٌعرصةمذاتموجم18

اإلغلانمممامؼؼقدمإظبماظدوشؿائقةماظيتمتعؿؼدمأغفمعـماٌؿؽـمتؾؾقغمععرصةمؼػرتضمأغفامصقققةمإظبماآلخر..موإذنم
معـماظـاحقةماٌعرصقةمؼؼقدمػذاماظـؿقذجمإظبماظدوشؿائقةم،موعـماظـاحقةماظعالئؼقةمؼؼقدمإظبمولقدماظلؾطقؼة.
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م:ماملدرس األدتاذ النموذج املتمركز حول

م

 اجملالماٌعريفماظؾـائلمممممممممممممممممماجملالماظعالئؼـــلمممممم  مممممم

م

ماظلؾطقؼــــــةمممم      ممممممممماظدوشؿــائقــةمممم       ممممممم

م.م1اظشؽؾمرضؿم

يفمحنيمإعؽاغقةمإجراءمايقارمتؿطؾبموجقدمأررافمذاتمعلؿقىمعؿؼاربمإنمملم
ؼؽـمعؿؽاصؽاموظقسمايالمبنيماألدؿاذمورالبف،موإالمدقؿققلمإظبمحقارمأحاديم..إنم

ـمضائؿمسؾكمتصقرمصؾلػلمدؾيبمظإلغلانم/ماظطاظب،مألنماإلغلانم/مػذاماظـؿقذجماٌفقؿ
اظطاظبمداخؾمػذاماظؿصقرمالمميؿؾؽمضدراتمسؾكمبـاءماٌعرصةموظقسممثةمعؾادرةمذاتقةم

ذقاءمأمظؿـظقؿمواربف،معقاضػفم..مبؾمؼـؾغلمظفموصؼمػذاماظؿصقرمأنمؼعؿؼدموؼعربمسـم
مGaliléeاظقؾلمـفـباٌصريماٌأداويمظضدمتؽقنمعؿـاضضةموواربفم..م"مإنمعصريهمذؾقفم

ماظؽؿبمم19" ميف موواضعل معقضقسل مضؾؾل مذاتموجقد م) مـ معلؾؼا مععؾقعة مصايؼقؼـة ـ
ماٌؿعؾؿم مذات مخارج معقردت ماظـؿقذج مػذا ميف ماظؿعؾؿ مآظقات موباظؿاظل م..( واٌراجع
،طقغفامعػروضةمعـمررفماظذيمؼؾؾغفا..موطأنمطؾمععرصةمخارجمعامػقمعلطرمدؾػام

مؼـؾغلمإضصاؤه.متعؿربمخطأ
صفؾمؼؼؿصرماظدرسماظػؾلػلمسؾكمإسطاءمععؾقعاتمصؾلػقةمظؾطؾؾة،مأممؼقزػمعـمم

أجؾمإمناءماظؿػؾلػممبامصقفمعـمإبداءماظرأيموبؾقرةماظرؤؼةم؟.مبؾمطقػمميؽــامصقاشةم
ماظطاظب مأغشطة ماألػدافمبشؽؾمالمصبعؾفامهدد ماٌؿؾؼلمػذه ممبـؾمم/ وعؾادراتفم؟.

م ماظؿلاؤالتموشريػا مأيمضدرةمػذه معـؿظرا، مؼلؿفدفمعـؿقجا ماهلدفمعؼصدا دقغدو
م معضاعنيمععرصقةمربددة.. مإذاموتؿفؾكميفمععرصةمحلـماظؿصرفماواه مبعـكمآخر

سؿؾـامسؾكمتصػقةموهدؼدمبقانماٌؼاصدماٌعؾـة..معـمخاللمسؿؾقاتم:ماٌعرصةم/ماظػفؿم
ماظؿؼقؼؿ.. ماظرتطقبم/ م/ ماظؿقؾقؾ ماظم/ ماٌػاػقؿ مواوز مـ معؼابؾ مأعامميف مغؽقن مـ ؼؾؾقة

أػدافمذاتمعصداضقةمغلؾقة،مأػدافمهلامرابعمعرنمتؤديمإظبمغؿقفةمؼراوحمبؾقشفام
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مـماغظرم: 

Palmade,مGuy : Les méthodes pédagogiques.- Ed. P.U.F., colloque sais-je.- p.60. 
 



 مودىعبداهلل 

م 126 

اٌدمؼؾنيماظؼصريمواٌؿقدط،مدؿصؾحمالمرباظةمطدظقؾمؼؤذرمإظبماالواهماظذيمؼـؾغلمأنم
ماظرتبقي ماظػعؾ مؼأخذه موتدضقؼفام. مدبصقصفا مؼؿؿ مسـدعا مإجرائقة صاألػدافمدؿصؾح

مبقصػ مبفا.أسؿامفاوذظؽ ماظؼقام مصبب معضؾقرة ماٌم20ل مادؿؾدال معـ ممٌيؽــا مؼررمما
ممب ماظؿؼؾقدي ممؼرراظؿعؾقؿل مؼؿضؿـ موحلـممعبؾةإجرائل مواظؼدرات ماألغشطة عـ

مذظؽمألنمعـم ماظؿعؾؿ. مسؿؾقة ميفمغفاؼة ماظطؾؾة اظؿصرفماظيتمصببمأنمؼؽشػمسـفا
ؼريماظيتمهؽؿمرؾقعةماظدرسماظػؾلػلماٌـفزمطؿؿاردةمتربقؼةمدؼـاعقةمعرتؾطةمباٌعا

مباظذاتمأيم)ايؼؾم مظؾدرسماظػؾلػل ماألصؾل ماجملال معـ مطاالغطالق ماألػداف. ػذه
مغؼؾفم مبضرورة مأي مـ ماظػؾلػل ماظؿػؽري مبفا ماظيتمؼؿلؿ ماظلؿات معـ مطلؿة اظػؾلػل(
مألنموجقدهم ماظذيمؼلؿؿدمعـفمدالظؿفماظػعؾقةمـ مإظبمعلؿقىماإلناز )طؿشروعمغظري(

ًطابماظػؾلػلمؼؽشػماػذاماظقجقدماياضرميفم.مازهعرتؾطمأصالمبػعؾمهؼؼفموإن
)اظؾـاء،ماظطرحماإلذؽاظل،مصقاشةمجفازمعػاػقؿل،ممسـفمطؿـؿقجمعبؾةمعـماظعؿؾقات..

اظربػـة،ماظرتطقب..(مسؾكماسؿؾارمأنماًاصقةماظؾقداشقجقةماٌؿقزةمظؾكطابماظػؾلػلم
ما مؼعد ماألصؾلمـ ماًطابماظػؾلػلميفمذباظف مـ ميفمطقن معصدرػا ماظقحقدمود ظؿعؾقؿ

مصعؾكمدؾقؾم مباظذاتماظذيمميارسمعـمخالظف. مذظؽماظـشاط اظذيمؼؿفؾكمعـمخالل
مطذظؽ،م مؼؽقن مأن مميؽـ موال متارطبقا، متعؾقؿا مظقس مظؾؿارؼخ مععقـا متعؾقؿا اٌؼارغة،
وطذظؽماظشأنمباظـلؾةمظؾؽقؿقاء..مأعامتعؾقؿماظػؾلػةمصالمميؽـمأنمؼؽقنمسؾكماظعؽسم

مصؾلػقا متعؾقؿا مدقى مذظؽ مواًربةمم21.عـ ماظؽػاءة مإظب ماظػقزؼاء معدرس مؼػؿؼر مضد طؿا
مالمؼفددمعـموجقدماظػق مظؽـمػذا مطـزؼـاظرتبقؼةمعـال.. مـعـاء ماظػؾلػةمصفلم22ؾؿ ،مأعا

سؾكماظعؽسمعـمذظؽ،مإغفامععـقةمباظذاتميفمطؾمدرسمؼـظرمإظقفمطدرسميفماظػؾلػة.م
معـمذباظفماألصؾل،مواظيتمتضػلمسؾق ماٌلؿؿدة فمرابعماظلريورةمصؿؾؽمػلماًاصقة

مطؾماظؾعدمسـماظعؿؾماىاػز.موعـمثؿمؼؽقنماهلدفماٌعؾـمشريمعؿعؾؼم ووعؾفمبعقدا
بؿعقؼدماظطاظبمسؾكمإسادةمإغؿاجماًطابمـمطؿامسرضـامعـمضؾؾمـمبشؽؾموثقضلمأوم
ماظيتمؼشؿغؾمبفام مسؾكماظؽقػقة ماظقضقفمأدادا مبؾماهلدفمػق وؿقعلمأومذباور..

فمأيم)أدواتـف،مأدلف،معـطؾؼاتف،مأبعاده،ممتػصالتف..مذظؽماًطابموؼـؿجمبفامغػل
ممماردةم ماظطاظبمعـ م/ ممتؽنيماٌؿعؾؿ مظؾدرسماظػؾلػلمػق ماظقزقػل ماظؾعد موإذن اخل.
مدرسمغؼديم مصإنمسؿؾقةمإناز موسؾقف م.. مسؿؾقة مأو اظؿػؽريماظػؾلػلمباظػعؾمطلريورة

م)اظش ماظـؿدرسم" ماٌؿؿرطزمحقل ماًطابمـ ماظدرسم/ مؼؿطؾبم1ؽؾمبدؼؾمظـؿقذجم" )
م".أنماظػؾلػةمالمتعؾؿموأنمعامؼؿعؾؿمػقمصعؾماظؿػؾلػ"ادؿؾفامماٌقضػم"ماظؽاغطلم"م

ماظطاظب،مصدرسمحقلماظػؾلػةماظلقادقةم م/ ماٌؿعؾؿ مػقمطالم ماظػؾلػةمػـا ألنمعقضقع
                                                                                                                   

20
م.286ـماغظرماظعربلموايفم:متدرؼسماظػؾلػةمواظؾقثماظػؾلػلميفماظقرـماظعربل.ماٌرجعماظلابؼم.صم 
م.21.صم-.اٌرجعماظلابؼم-.اغظر:ماظـدوةماظؿؽقؼـقةم21
22

ظؾؿعؾقؿمواظؿؾؾقغم)متلؿكؾصمعـفامخطارات،متؾكقصات،مأغقاعممألنماٌعرصةماظعؾؿقةمتظؾمحبؽؿمرؾقعؿفامضابؾة 
مألنم م.. ماٌؤظػاتماظػؾلػقة معـمخالل متؿفؾكمإال مأن مالمميؽـفا ماظػؾلػقة ماٌعرصة مأعا مادؿعؿاهلا.. مظؽقػقة عؿعددة

ماٌـؿقجماظػؾلػلمضبؿؾمعقضػمجقػرؼامضؿـماظدرسماظػؾلػل.
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ماظطاظبمحقلماظلقادة،مبؾمؼفدفمإظبمتغقريماظطرؼؼةم عـالمالمؼفدفمإظبمتغقريمآراء
مخالهل معـ ماطؿلب ماظلقادقة.اظيت مآرائف متعؾقؿمم23ا مػق مأخرى معرة ماظػؾلػة وػدف

اظطاظبم/ماٌؿعؾؿمطقػمطبؾؼمتؾاسدامبقـفموبنيموربؿفموعقاضػفم..مظؽـمظـمؼؿلـكمظـام
طؾدؼؾمؼؿقحمظؾطاظبمإعؽاغقةم م24« اظـؿقذجماٌؿؿرطزمحقلماظطاظب »ذظؽمإالمعـمخاللم

ماظد موحقاصزه ماخؿقاراتف معـ ماغطالضا مؼػعؾف مصقؿا متفماالشبراط معققال موعـ اخؾقة،
وتقجفاتفموحاجاتفم..م)مظؽـمظقسمذبردمصعؾمؼؼقممسؾكمايقارمـمدؤال/مجقابمـ(،م
ماظذيم مبؾمؼؼقممسؾكماٌؾدأ ماطؿشافمعبقعماٌعارف.. مالمؼؿعؾؼمبإسادة ألنماألعرمػـا

 ؼرىمأنمعامؼؽؿشػفماظػردموؼصؾمإظقفمبـػلفمػقمعامؼؾؼكمرادكاميفمذػـف.
وضػامسؾكماٌدرسم/ماألدؿاذممـمطؿامطانمدائداميفممنقذجمصإغؿاجم"ماٌعرصةم"مظقسم

ـممبؾمدورهماظػعؾلمـمأيماألدؿاذمـمؼؽؿـميفمإتاحةمذروطمدقؽقظقجقةممم1اظشؽؾمرضؿم
وسالئؼقةموعادؼةم..ممتؽـماظطاظبمعـماظؿعؾؿمواإلغؿاجماظذاتلم..ممبعـكمأدق،ماألدؿاذم

مصاتم)عػؿقحة(متغدومؼلؿـؿرمعبقعمأدواتفموعضاعقـفمظؽلمؼلؿكؾصمخالصةمأومخال
مثؿم موعـ م.. موصرضقاتف مواجفاتف ماظدرسمععمصؿح مأيمبـاء ماظطاظبمضرورؼة. يفممتـؾ
مبـقةم موصؼ معرذد معدرس مإظب م( ماظؿؼؾقدي مبشؽؾفا م) ماٌدرس موزقػة متؿققل باظػعؾ

ماظشؽؾم ماغظر م) مؼصـعم2دؼداطؿقؽقةمعضؾقرة،مـ مسؾكماظؾقثمسؿا مأدادا متؼقم م مـ )
مقضقعمعا،مطاألدؽؾةماألدادقةمواٌػاػقؿماظضرورؼة..ممممممممممممممماظؼضاؼاماظػعؾقةماٌرتؾطةممب

 

 : النموذج املتمركز حول الطالب/ املتعلم

 مممم/ماٌؿعؾؿاظطاظبممممم         مممممممممممممممممممممم

م

مممممم

ماٌدرسممممممممممممممممممممماٌعرصةمم                    مممممممم

مدؼداطؿقؽلاظـؼؾماظ:م2اظشؽؾمرضؿم

اٌدرسمـمظقسمعؾٌؾغمعقضقسل..موظقسمصقؾلقفمعصٌغرماألدؿاذم/م..مصفقمػـامـمأيم
مواظطاظبموصاسؾميفم مبنيمحؼؾماظػؾلػة موادطة مبؾمػق معقضػ.. مأو ؼداصعمسـمغظرؼة

                                                                                                                   
م.37.صم-.غػسماٌرجعم-راجعم:ماظـدوةماظؿؽقؼـقة.م23
24

مؼؿؿرطزم  موضدراتف،مطؿا معـمإعؽاغاتف ماظذاتلماغطالضا ماظطاظبمسؾكمعؾادئماظؿعؾقؿ محقل ماٌؿؿرطز ماظـؿقذج ؼرتؽز
محقلمإنازاتموغشاطماظطاظبم،ممإذمؼعطلمأػؿقةمظػرمداغقةماظشكصميفمعؼابؾماظـؿقذجماٌؿؿرطزمحقلماٌدرسم.
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طؿامأغفمظقسمعؤرخمصؾلػةمبؾمؼعقدمإغؿاجمعقضقعمم25اظػؾلػةمطؿعرصةمأومعضؿقنمععريف..
متعؾقؿ مبقداشقجقة مبؾغة مخطاب مؼؾكصماٌقاضػمأو مال مإذ ماًطاب، مغلؼ مداخؾ قة

محرط مؼربز مبؾ مسؾقفا مضبؽؿ موال مؼلؿكؾصفا، مبؾ مأنمقصقلب مأداس مسؾك م.. ؿفا
معـمشريماٌـطؼلمأنم مظذا ماظذيمؼؾـقفا مسـمذاتماإلغلانمصفق مظقلتمخارجة اٌعرصة

صفلمتأخذمذؽؾفامـمأيماٌعرصةمـميفمم…ععرصةمجاػزةموثابؿةمم/ماٌؿعؾؿمغؾؼـماظطاظب
اٌدرسمػـامالمترتؽزمماألدؿاذم/عـماٌقضعماظذيمهؿؾفميفمبـاءماظدرس.مصقزقػةمماظدرس

مطقدقؾةم مظغؿف مويف موودقط، مطؿلاسد مباظطؾؾة مسالضؿف ميف مبؾ م)اظقػؿقة( مدؾطؿــف يف
دؼداطؿقؽقةمتعؾقؿقةمتؿفؾكميفمولقدممنطمعؼاربــةماٌقضقساتموبـائفامبـاءمصؾلػقا.م

ؼؿفلدماتصالمسؿقديمعدرسمــمراظب،مبؾمطدملؿفداخؾمػذاماإلرارمالمؼم26صاظؿقاصؾ
ألنماظدرسمػقمؿقاصؾمأصؼلمؼـؾينمسؾكمالعرطزؼةماٌدرسموواوزمدؾطؿفماظقػؿقة،مط

يفماظـؿقذجماٌؿؿرطزمحقلماظطاظب،مايقاصزمومدرسماظطاظبم/ماٌؿؾؼلمواٌؿعؾؿميفمآن.
م.مطؿاقدي(ترتؽزمسؾكماٌققلمواياجاتمواظػضقلميفماالطؿشافم)عؼابؾماظـؿقذجماظؿؼؾ

م مادؿعارةممسؾكترتؽز مررؼؼ مسـ ماألخرى، ماٌقاد مدروس مسؾك ماظػؾلػل ماظدرس صؿح
اٌؿكقؾماألدبل،مواظػين،مواظؿارطبل،موطذامصؿقفمسؾكماٌؿكقؾماظـؼايفمأوماظرتاثلم..م

مذرؼطةماالحؿػازمسؾكمخصقصقؿف.

 خالصة عامة :

سؾكمتؾؼلمعـاػجممإنمإدعاجماظدرسماظػؾلػلميفماظؿقجفماظرتبقيماٌعاصرماظذيمؼؼقم
اظطرقممباالسؿؿادمسؾكمذبؿقعماظطاظبتصقرماٌدرسمياجقاتمماظؿعؾؿموتؼـقاتف..موعدى

مدقدققظقجقةم مـ مواظلقؽق مواظؾقداشقجقة ماظلقؽقظقجقة ماٌعطقات مزبؿؾػ وادؿغالل
اظيتموم..اجقاتاظيتمؼؿعنيمسؾكماٌدرسم/ماألدؿاذمتقزقػفامظؿؾؾقةمتؾؽمايايدؼـةم

ةماظؿقاصؾقةميفمإنازمعؿؾقػقمعامميـؾمحبؼمجقػرماظ،مدؿفابةمهلاميؽـمعـمخالهلاماال
نماظدرسماظػؾلػلمتؽؿـمبداؼؿفميفمإعؽاغقةمتدذنيمصعؾمتقاصؾل،مألاظػؾلػل.ماظدرسم
مأيم ميفماٌقضقعميف ميفماظؿقاصؾمظدىماظطاظبمظؽلمؼـكرط ماظرشؾة مخؾؼمسالضة بداؼة

أيمدرس.موعاماظـضجماظذيممصإغـامبدونمػذاماظػعؾمؼصعبمسؾقـامتصقرمبـاءماٌطروح..
مؼؿؿمبؾقشفمبعدمسددمعـماظعؿؾقاتماظذػـقةماٌـظؿة..مإالمغفاؼةم)عػؿقحة(مهلذاماظؾـاء.
اظشلءماظذيمميؽــامعـمجفةمأخرى،معـمصفؿمعشاطؾماظػؾلػةميفماظؿعؾقؿماظعاظلمبأغفام
مظـام مضؾؾماظعاظل،محؿكموإنمبدا ماالدؿؼاللمسـمذروطماظؿعؾقؿمعا ظقلتمعلؿؼؾةممتام

ؿعؾقؿماظعاظلممبـابةمضػزةمغقسقةميفمتغقريمعضؿقنماظؿعؾقؿموذؽؾفموررضف..موذظؽمدونماظ
ماظعاظلمعـمشقابمظألحباثماٌقداغقةميفم مغػؿؼدهميفمذبالماظؿعؾقؿ أنمغؿغاضكمسـمعا

                                                                                                                   
25
م.52.صم-.اٌرجعماظلابؼم-راجعماظـدوةماظؿؽقؼـقة.  
مم26 ماظعالضاتماإلغلاغقةمعػفقم متقجد ماظذيمبقادطؿف ماٌقؽاغقزم مػق م: مطقظلم" مذارل م" اظؿقاصؾمحلبمهدؼد

موتؿطقرم،مإغفمؼؿضؿـمطؾمرعقزماظذػـمععمودائؾمتؾؾقغفامسربماجملالموتعزؼزػاميفماظزعانم..
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مإذؽاظقةم محقل مأنزت ماظيت مواظدرادات ماألحباث موطذا ماظرتبقؼة، ماٌؿاردة ذبال
مملمسبلؿم موأغـا ماظدرسماظػؾلػل،ماظدرسماظػؾلػل،مخاصة بعدميفمعلأظةمخصقصقة

طؿامملمغضؾطمأغقاعماظؿداخؾماظؾقداشقجلمواظدؼداطؿقؽلمظدرسماظػؾلػة..ماخل.موإذنمالم
مجاععقةم مبقداشقجقة مظصقاشة ماظلعل مإعؽاغقة مسـ مغؿلاءل مأن مإال ماألخري ميف ؼلعـا

مإظبما ماظعاظلمباظـظر ماظػؾلػةميفماظؿعؾقؿ مأداتذة ظؿعؼدمتلاسدمسؾكمرصعمعلؿقىموطػاءة
ألنمعام اٌؿزاؼدمواظلرؼعمظألغلاقماظرتبقؼةموتؽاثرمدبصصاتفاماظػرسقةميفمساٌـاماظققم..

ؼعدمسائؼاماظققممأعاممإنازم"خطابمسؾؿل"ميفمجاععاتـا،مػقمرصضمعـؾمػذهماظؿؼـقاتم
متقجفاتم مهرطف معا مبؼدر ماألحقان مأشؾب ميف ماظعؾؿقة ماظدالئؾ مسؾك مؼلؿـد مال رصضا

م.عـمأؼةمعؼاصدصارشةمقةمأوماسؿؾارإؼدؼقظقجقةم
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