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محنة تدريس 
الفلسفة وتفاقم 

المّد األصولي 
ريتا فرج 

تواجه الفل�شفة يف العامل العربي م�شاكل ومعوقات 
ال ت�شمح لها بالنفاذ اإىل املجتمعات العربية وت�شكيل وعي فل�شفي 
اأف�شل. ت�شمح الفل�شفة بتكوين جمتمع  يوؤدي اإىل بناء م�شتقبل 
واختالف  والتعددية  وامل�شاءلة  الدميقراطية  تقبل  على  قادر 
ال�شالم  واإر�شاء  الناقد،  والتفكري  امل�شتقل  الفرد  وتكوين  االآراء، 
الفل�شفة  تعاين  واإذ  الكونية.  القيم  يف  واالندماج  االأمم،  بني 
عندنا من حمنة عامة نتيجة جهل اجلمهور باأهميتها، فاإنها على 
م�شتوى التدري�س يف املدار�س واجلامعات لي�شت اأف�شل حااًل. فقد 
ح�شورها  اإ�شعاف  خالل  من  واالإق�شاء  التهمي�س  اإىل  تعر�شت 
التعليم  اأطر  وتو�شيع  التعليمية،  املناهج  تديني  مقابل  املعريف 
الديني الذي يرافقه تفريخ املعاهد الدينية يف العقود االأخرية. 

( باحثة لبنانية، ع�سو هيئة التحرير يف مركز امل�سبار. (
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جاء يف ر�سائل اإخوان ال�سفاء: »الفل�سفة اأ�سرف ال�سنائع الب�سرية بعد النبوة«. 
ذكر الفارابي: »اأن الفل�سفة اأف�سل علم باأف�سل معلوم«. وقد ت�ساءل ابن ر�سد عّما اإذا 
كان النظر يف الفل�سفة وعلوم املنطق مباحًا �سرعًا. فا�ستنتج اأن غر�ض الفل�سفة -يف 
انع. ومبا اأن  االأ�سا�ض- هو النظر يف املوجودات واعتبارها من جهة داللتها على ال�سّ
ال�سرع يحّث على النظر باملوجودات واعتبارها يف العقل كما ورد يف القراآن: »فاعتربوا 
يا اأويل االأب�سار« )�سورة احل�سر، االآية 2(، وهي دعوة �سريحة اإلى ا�ستعمال القيا�ض 
العقلي، اأو العقلي والفقهي معًا، اإذ جاء يف القراآن اأي�سًا: »ويتفكرون يف خلق ال�سماوات 
واالأر�ض« )�سورة اآل عمران، االآية 191(، مما يوؤكد اأن ال�سرع يح�ّض على النظر يف 

املوجودات، واأن اهلل ياأمر بالبحث عن احلقيقة بالعلم)1(. 

اأهمية الفل�سفة انطالقًا من نهج  ثمة نظرة �سلبية يف العامل العربي تقلل من 
�سائد يرى اأنها، اإلى جانب »ال�سك يف قيمتها وجدواها«)2(، ت�سكل خطرًا على االإ�سالم 
وحتر�ض على االإحلاد. تنه�ض هذه املغالطة التي نعاين منها منذ املحاوالت التاأ�سي�سية 
التي نه�ض بها الفيل�سوف االأندل�سي ابن ر�سد )1126-1198( للتوفيق))( بني ال�سريعة 
والفل�سفة، على معايري خاطئة تركت تاأثريها على اأحوال تدري�ض الفل�سفة يف املدار�ض 
واجلامعات العربية، واأ�س�ست الإدراك ينظر بازدراء اإلى الفل�سفة بو�سفها عاملًا مفارقًا 
ال حاجة لنا به. هذا التوجه العام يدفع اإلى ا�ستح�سار مقولة ديكارت ال�سهرية: »اإن 
ُتقا�ض  واإمنا  والهمجيني،  املتوح�سني  االأقوام  عن  متيزنا  التي  هي  وحدها  الفل�سفة 

)1( انظر: عقل، فرن�سوا: ابن ر�سد بني احلكمة وال�سريعة، موقع اأمم، على الرابط التايل:
 http://www.omm.org.lb/arabic/docs/exposition/Ibn_Rushd.pdf ؛ 

انظر اأي�سًا نقاًل عن فرن�سوا عقل:
 Cf. E. RENAN, Averroès et l'Averroïsme essai historique, Calmann-Lévy, éditeurs, Paris s.a. p 167.

اأال يتفقوا على �سيء اتفاقهم على  َ الفل�سفة« يقول االأديب الفيل�سوف عبدالغفار مكاوي )0)19-2012(: »يكاد النا�ض  )2( يف كتابه »ملمِ
ال�سك يف الفل�سفة وقيمتها وجدواها؛ فالفيل�سوف عندهم رجل �سف�سطائي، ثرثار، اأو مالزم لربجه العاجي بعيدًا من الواقع العملي امللمو�ض. 
واإذا اأح�سنوا به الظن فهو متخ�س�ض يف املجرد والعام، اأو باالأحرى م�ساب بالتجريد والتعميم، باحث عن التجريد والوحدة واملعنى حيث ال 
ظل لها وال اأثر، متجه بب�سره وب�سريته اإلى ما فوق وما وراء وما يف الباطن واالأعماق حيث ال توجد اإاّل املدركات الظاهرة واالأ�سياء الكثرية 

َ الفل�سفة، منتدى املعارف باالإ�سكندرية، 1981، �ض16(.  واملوجودات احل�سية املتعددة«. )انظر: مكاوي، عبدالغفار، ملمِ

))( اإن ق�سية التوفيق بني الدين والفل�سفة هي من �سواغل التفكري القدمي واحلديث �سواء يف ال�ساحة االإ�سالمية، اأو ال�ساحة اليهودية، اأو 
امل�سيحية. فقد ان�سغل بها فال�سفة من اأوروبا امل�سيحية لعل اأ�سهرهم �سبينوزا الذي كتب كتابًا �سهريًا هو: »ر�سالة يف الالهوت وال�سيا�سة«، 
ليبحث فيه جدلية الفل�سفة والدين، وبتعبري اآخر: جدلية العقل والالهوت. )املحجوبي، خالد اإبراهيم: جدلية الفل�سفة والدين، موقع احلوار 

املتمدن، العدد: 2789، 4 اأكتوبر )ت�سرين االأول( 2009(.
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ح�سارة االأمة وثقافتها مبقدار �سيوع التفل�سف ال�سحيح فيها، ولذلك فاإن اأجل نعمة 
ينعم اهلل بها على بلد من البالد هي اأن مينحه فال�سفة حقيقيني«)4(. 

ُت�سكل الفل�سفة -يف جوهرها- الباب االأو�سع يف احل�ّض على الت�ساوؤل والتحري�ض 
على االأ�سئلة النقدية؛ و»اإذا كانت الفل�سفة موقفًا ونهجًا يف احلياة �سارمًا ودقيقًا، فهي 
اأي�سًا تعليم ومدر�سة، اأي اإنها معرفة، بل اإنها معارف تطبعها روح االكت�ساف وف�سول 
مالزم للفل�سفة ذاتها«))(. يتالزم بناء الفكر الناقد لدى االأجيال تالزمًا وظيفيًا مع 
-اإ�سافة  العربي  العامل  يف  التعليمية)6(  ال�سيا�سات  تربهن  الفل�سفي.  الدر�س  �سرط 
بو�سفه حقاًل  الفل�سفي،  للدر�ض  املق�سود  التهمي�ض  التي تعرتيها- على  امل�ساكل  اإلى 
معرفيًا ال منفعة منه. هذا »النفي«)7( املمنهج ي�ستمد مقوماته من عطب بنيوي ذي 
والثاين: حماوالت  واملعاهد،  التطبيقية على اجلامعات  العلوم  االأول: �سطوة  حدين: 
دمج الفل�سفة يف تخ�س�سات اأخرى، واإلغاء اأق�سام الفل�سفة يف جامعات عدة، ال �سيما 

يف منطقة اخلليج العربي)8(. 

 لي�ست الفل�سفة يف الدول العربية االأخرى اأف�سل حااًل؛ فعلى الرغم من االإبقاء 

)4( ديكارت، مبادئ الفل�سفة، ترجمة وحتقيق: عثمان اأمني، دار الثقافة للن�سر والتوزيع، القاهرة، 1999، الطبعة االأولى. 

))( الفل�سفة مدر�سة للحرية: تعليم الفل�سفة وتعلم التفل�سف.. و�سف احلالة الراهنة وا�ست�سراف امل�ستقبل، منظمة االأمم املتحدة للرتبية 
والعلم والثقافة، من�سورات اليون�سكو، 2009. 

)6( يعترب الكاتب االأردين �ساكر النابل�سي )1940-2014( »اأن بوؤ�ض الرتبية والتعليم العربي قاد اإلى بوؤ�ض الفل�سفة. فالتعليم العربي الذي 
ُيو�سف باالنغالق والتقوقع وتكفري االآخر ومعاداته، قاد اإلى اإلغاء الفل�سفة يف كثري من املناهج العربية، مما اأدى اإلى ت�سويه العملية الرتبوية 
–اأي�سًا- اإلى تخريج اأجيال االجرتار والتلقني، ال اأجيال التفكري واالإبداع التي تعرف كيف ت�سل بني نقطتني من اأقرب  واإف�سادها، وقاد 
اإياه«. النابل�سي، �ساكر: »بوؤ�ض الفل�سفة العربية احلديثة«، يف: »ماذا حل بالفل�سفة يف الوطن  امل�سافات، وهي مهمة الفل�سفة يف اأن تعلمنا 

العربي«، اإعداد وتقدمي عبدالقادر اجلنابي، موقع اإيالف، االأحد 9 دي�سمرب )كانون االأول( 2007، متوافر على الرابط التايل:
http://www.elaph.com/ElaphWeb/Culture/2007/12/286530.htm

)7( يرى جورج طرابي�سي اأن »نفي الفل�سفة« خارج العامل العربي االإ�سالمي تزامن مع دخول تلك احل�سارة مرحلة اأفولها وانحطاطها منذ 
القرن الثالث ع�سر امليالدي، خ�سو�سًا بتاأثري الهجوم ال�سر�ض، الذي �سنته عليها مدار�ض الفقه الكثرية منذ منت�سف القرن الثالث للهجرة 
مع )اأحمد بن حنبل(، وحتى بلغت ذروتها مع )ابن تيمية( يف القرن الثامن للهجرة. وقد قام املفكر ال�سوري بتوثيق حتليلي جلزء مهم 
من تلك احلرب ال�سرو�ض بني الفل�سفة والفقه االإ�سالمي يف كتابه: م�سائر الفل�سفة بني امل�سيحية واالإ�سالم، دار ال�ساقي، بريوت، الطبعة 

االأولى، 1998.

تدري�ض  على حمنة  ال�سوء  ت�سلط  وافية  درا�سة  توفيق  �سعيد  امل�سري  الكاتب  ن�سر  العربي،  اخلليج  منطقة  الفل�سفة يف  اأحوال  )8( حول 
الفل�سفة يف اجلامعات اخلليجية. انظر: حمنة الفل�سفة واأزمة العلوم االإن�سانية يف اجلامعات اخلليجية: درا�سة تطبيقية يف فل�سفة العلوم 

االإن�سانية، جملة نزوى العمانية، متوافرة على الرابط التايل:
 http://www.nizwa.com/articles.php?id=2683
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عليها يف الثانويات واجلامعات، فقد �سهدت تراجعًا تراجيديًا يف العقدين االأخريين، 
العلوم التطبيقة:  اأمام مواد  الفل�سفي مقابل تو�سيع االإطار  اإذ جرى حتجيم الدر�ض 
يف  املعتمدة  املناهج  اأن  ويالحظ  االأحياء(.  علم  الكيمياء،  الفيزياء،  )الريا�سيات، 
– لها  خ�س�ست  بعدما  النف�ض  علم  مع  الفل�سفة  دمج  اإلى  عمدت  الثانويات  بع�ض 

�سابقًا- مقررات م�ستقلة يدر�سها الطالب ومُيتحن فيها. 

ت�ستمد الفل�سفة حمنتها يف العامل العربي االإ�سالمي من املوقف الديني الراف�ض 
لها، وا�ستدت اأزمتها بفعل الهزائم التي ُمني بها العرب، والتي رافقها تراجع ح�ساري 

اأدى اإلى �سيطرة العقل ال�سلفي املناه�ض للعقل الفل�سفي الناقد. 

الفلسفة والدين: من تمنطق فقد تزندق

ال�سراع بني الفل�سفة والدين لي�ض عامًا اأو مطلقًا، فال الفل�سفات كلها راف�سة 
اأو ملحدة، وال الدين اتخذ من الفل�سفات كلها موقفًا �سلبيًا. ولقد كان ال�سراع ي�ستد 
بينهما اأحيانًا لدرجة اإلغاء بع�سها البع�ض، فقامت فل�سفات مادية اأو ملحدة ال تعرتف 
والعلماء،  الفال�سفة  كفرت  دينية  وفرٌق  متدينون  ظهر  كما  باالإلهيات،  وال  بالدين 
مع  الفل�سفة  تكاملت  كثرية  اأحيان  يف  باملوت.  اأحكامًا  بحقهم  واأ�سدرت  فالحقتهم 
تركيز  يف  جهدت  موؤمنة،  فل�سفات  هناك  فكانت  اأي�سًا،  العلم  معها  وتكامل  الدين، 
املعطيات الدينية على اأ�س�ض العقل وقواعد املنطق. ولي�ض من ال�سرورة يف �سيء، اأن 
يتناق�ض الدين مع العلم ب�سبب تناق�سه مع الفل�سفة، وال اأن يتناق�ض مع الفل�سفة يف 
حال كونه متناق�سًا مع احلتمية العلمية. ويف حني �سدد البع�ض على الطالق بني العلم 
والدين -كما يبني �سادق جالل العظم يف كتابه نقد الفكر الديني- راأى اآخرون اأن 
اختالف املجال العلمي عن جمال االإلهيات يف الدين، ال ي�ستدعي اأي تناق�ض بينهما 

اإاّل مبقدار ما تنحرف العلوم عن امل�سار االأخالقي الذي تقره االأديان)9(.

بني  ال�سراع  م�سكلة  الغزايل  حامد  الأبي  الفال�سفة«  »تهافت  كتاب  يج�سد 

)9( �سعادة، ر�سا، م�سكلة ال�سراع بني الفل�سفة والدين: من الغزايل وابن ر�سد اإلى الطو�سي واخلواجه زاده، دار الفكر اللبناين، بريوت، 
الطبعة االأولى، 1990، �ض10-9. 
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اأن  اإلى  وي�سار  التهافت«.  »تهافت  كتابه  ر�سد يف  ابن  رّد عليه  وقد  والدين،  الفل�سفة 
»تهافت  كتابني:  اإلى  االإ�سارة  اآخرون، وميكن  كتب عنه حمققوق  »التهافت«  مو�سوع 
اأو »الذخرية يف املحاكمة بني الغزايل واحلكماء« لعالء الدين الطو�سي،  الفال�سفة« 
و»تهافت الفال�سفة« للخواجه زاده. وقد مّت تاأليف الكتابني يف الربع االأخري من القرن 
التا�سع الهجري، باأمر من ال�سلطان حممد بن مراد خان فاحت الق�سطنطينية، ومما 
يذكر اأن اخلواجه زاده قد األَّف كتابه يف اأربعة اأ�سهر، بينما فرغ الطو�سي من تاأليفه 

بعد �ستة اأ�سهر)10(.

عالقة  اإلى  ا�ستحالت  والفل�سفة  الدين  بني  العالقة  مو�سى)11(اأن  حممد  يرى 
والفال�سفة  امل�ست�سرقني  وبع�ض  ال�سلفيني،  اأفكار  خالل  من  ذلك  ويعر�ض  تنازعية، 
ر�سد)12()1126- وابن   )1111-10(8( الغزايل  بني  التهافت  �سراع  فبعد  اجلدد. 

فاإما  ا�ستبدايل:  منحى  اإلى  والفل�سفة  الدين  بني  التوفيقي  امل�سعى  انقلب   ،)1198
الدين واإما الفل�سفة. وهذا املنحى وجد اجلديد، اأتباعًا وموؤيدين جلهة التيار الديني، 
بينما كان التيار الفل�سفي ُي�سطهد، حتى مطلع القرن الع�سرين. ولقد اأعرب ابن تيمية 
))126-28)1( يف ر�سائلة الكربى عن املنحى الديني بقوله: »اإن العلم ما كان موروثًا 
عن النبي، وكل ما �سواه فهو علم ال ينفع اأو لي�ض بعلم اإذا �سمي به«. ويف املنحى نف�سه 
اأف�سده  اإاّل  العلم  على  منطق  دخل  »وما   :)1((0-1292( اجلوزية  القيم  ابن  ادعى 
وغرّي اأو�ساعه واأف�سد قواعده«. ثم تكلل هذا املنحى االنقالبي على الفل�سفة بتحرميها 
يف االأندل�ض: »ومن عرث له على كتاب من كتبهم فجزاوؤه النار التي بها يعذب اأربابه، 

)10( املرجع ال�سابق، �ض12-)1. انظر: تهافت الفال�سفة، اأو الذخرية يف املحاكمة بني الفال�سفة والغزايل، عالء الدين الطو�سي، حتقيق 
وتقدمي: ر�سا �سعادة، دار الفكر اللبناين، بريوت، 1990. 

)11( مو�سى، حممد: بني الدين والفل�سفة، دار املعارف مب�سر، 9)19، نقاًل عن: خليل، خليل اأحمد، م�ستقبل الفل�سفة العربية، املوؤ�س�سة 
اجلامعية للدرا�سات والن�سر والتوزيع، بريوت، الطبعة االأولى، 1981، �ض0)-1). 

)12( مل يع�ض اأبو الوليد بن ر�سد، يف زمن اأبي حامد الغزايل، ومل يتجادل معه. كل ما يف االأمر اأنه يف كتابه االأ�سهر »تهافت التهافت« رّد 
مبا�سرة على كتاب الغزايل »تهافت الفال�سفة«، وعلى االأرجح بعد نحو ثالثة اأرباع القرن من ظهور هذا الكتاب االأخري الذي كان وال يزال 
يعترب اأكرب هجوم �سنه علم الكالم على الفكر العقالين الفل�سفي يف تاريخ احل�سارة االإ�سالمية. واحلال اأن كتاب الغزايل كان من ال�سهرة 
واحل�سور والتاأثري يف البيئة الفكرية االإ�سالمية، بحيث اإن االأمر ا�ستدعى من ابن ر�سد ذلك الرد الذي اأورده يف »تهافت التهافت«. ويكيبيديا 

املو�سوعة احلرة، مادة تهافت التهافت، على الرابط املخت�سر التايل: 
http://goo.gl/OVDJgS
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واإليها يكون ماآل موؤلفه وقارئه وماآبه«))1(.

وجاء يف فتوى حترمي الفل�سفة عند ابن ال�سالح ال�سهرزوري )1181-)124( 
املدافعات التالية:  

»الفل�سفة اأ�ّض ال�سفه واالنحالل ومادة احلرية وال�سالل ومثار الزيغ والزندقة، . أ
ومن تفل�سف عميت ب�سريته عن حما�سن ال�سريعة املطهرة.

»واأما املنطق فهو مدخل الفل�سفة، ومدخل �سر ال�سر«.. ب

»واأما ا�ستعمال اال�سطالحات املنطقية يف االأحكام ال�سرعية فمن املنكرات . ج
امل�ستب�سعة والرقاعات امل�ستحدثة«. 

فالواجب على ال�سلطان اأن يدفع عن امل�سلمني �سر هوؤالء امل�سائني، ويخرجهم . د
عن املدار�ض ويبعدهم، ويعاقب على اال�ستغال بفنهم، ويعر�ض من ظهر منهم اعتقاد 

عقائد الفال�سفة على ال�سيف اأو االإ�سالم)14(. 

ميكن لنا التدليل على فتاوى اأخرى حرمت الفل�سفة، فقد �سدرت فتوى حترم 
تعاطي الفل�سفة يف م�سر عام 1870، كان من نتائجها اإق�ساء در�ض املنطق والفل�سفة 
عن مقررات جامعة االأزهر بعد اأن اأعيد تنظيمها عام )187، وذلك مبقت�سى »قانون 
الفل�سفة  القا�سي بتحرمي تدري�ض  املر�سوم  القانون  املهدي«. وقريب من هذا  ال�سيخ 
اأبو  املن�سور  وذهب  باملغرب،  املوحدين  ع�سر  يف  املن�سور  احلاجب  اأ�سدره  الذي 
يو�سف يعقوب اأبعد من التحرمي، اإذ اأ�سدر اأمرًا باأاّل يرتك اأي كتاب من كتب الفل�سفة 

حتت التداول، ونفذ االأمر باإبادة واإحراق كتب الفل�سفة))1(.

))1( خليل، خليل اأحمد، م�ستقبل الفل�سفة العربية، م. �ض، �ض1). انظر: الطويل، توفيق، ق�سة النزاع بني الدين والفل�سفة، مكتبة م�سر، 
 .19(8

)14( خليل، خليل اأحمد، م�ستقبل الفل�سفة العربية، م. �ض، �ض1).

))1( القباج، حممد م�سطفى: »اإ�سكالية املمار�سة الفل�سفية تدري�سًا واإنتاجًا«، يف: »تدري�ض الفل�سفة والبحث الفل�سفي يف الوطن العربي« 
اجتماع اخلرباء، 1987، دار الغرب االإ�سالمي، بريوت، 1990، �ض)1 وما بعدها. 
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ال�سلطان »ظهريًا«  اأ�سدر  ال�سلطان حممد بن عبداهلل عام 1780  وعلى عهد 
يحّدد فيه بدقة املواد التي يجب تدري�سها واملواد املمنوعة. مّما جاء فيها: »... ناأمر 
املدر�سني اأاّل يدر�سوا اإاّل كتاب اهلل تعالى بتف�سريه، وكتاب دالئل اخلريات يف ال�سالة 
على الر�سول، ومن كتب احلديث وامل�سانيد الكتب امل�ستخرجة منها، والبخاري وم�سلما 
من الكتب ال�سحاح، ومن كتب الفقه املدونة والبيان والتح�سيل، ومن اأراد اأن يخو�ض 
يف علم الكالم واملنطق وعلوم الفل�سفة وكتب غالة ال�سوفية وكتب الق�س�س فليتعاَط 
ذلك يف داره مع اأ�سحابه الذين ال يدرون باأنهم ال يدرون، ومن تعاطى ما ذكرنا يف 

اجلوامع ونالته عقوبته فال يلومن اإاّل نف�سه«)16(.

الفلسفة.. الحرية والديمقراطية

حني كانت الفل�سفة العربية االإ�سالمية يف اأوج ازدهارها ترافقت مع اأجواء من 
احلرية مّكنت امل�ستغلني بها من اإر�ساء اأمهات الكتب الفل�سفية. ولعل حمنة الفل�سفة)17( 
وتدري�سها جزء من اأزمة احلريات)18( والدميقراطية يف العامل العربي، اإذ اإن »انت�سار 
الفل�سفة يف جمتمع ما يعني انت�سار احلرية، وعالمة من عالمات انفتاح املجتمع على 

)16( املرجع ال�سابق. 

)17( عانت الفل�سفة منذ بدايات تاأ�سي�سها اإلى االآن الكثري من املحن واالأزمات الفكرية واالجتماعية؛ بحيث اإن تاريخ احلريات الفكرية 
يف اأوروبا قبل ع�سر النه�سة ال يختلف عن تاريخ احلريات الفكرية يف الدول العربية واالإ�سالمية، ويبقى ال�سبب وراء هذه املحن الفل�سفية 
وجود عوائق دينية و�سيا�سية منعت الفل�سفة بخ�سو�سيتها ومنهجها من النمو والتطور، وعطلتها عن دورها املعريف واالأخالقي وال�سيا�سي. 
وال ي�ستطيع املهتم باحل�سارة الغربية اأن يغفل عن �سجلها احلافل با�سطهاد العلماء واملفكرين يف كل اأنحاء اأوروبا والواليات املتحدة، فقد 
ت�سدت الكني�سة لكل عقل حر، و�سلطت عقوبتها على العلماء واملفكرين االأحرار الذين جتروؤوا على تاأويل الكتاب املقد�ض، تاأوياًل ال ين�سجم 
مع الروؤية الكن�سية. ثمة �سواهد كثرية على اال�سطهاد الذي تعر�ض له العلماء والفال�سفة يف الغرب، نذكر على �سبيل املثال حماكمة غاليليو 
غاليلي -الذي اأثبت خطاأ نظرية اأر�سطو حول احلركة- الذي اأُجرب عالنية على االعرتاف بخطاأ اأفكاره ونظرياته على الرغم من �سوابها، 
وقد اأ�سدرت الكني�سة بحقه قرارًا باالإقامة اجلربية، و�سنفت موؤلفاته يف فهر�ض الكتب املحرمة. )راجع: اأغري�ض، حكيمة، الرا�سدي، �سعيد، 
حمنة الفل�سفة ومكانة ح�سورها يف النظام الرتبوي املغربي، كلية علوم الرتبية، جامعة حممد اخلام�س، الرباط، املجلة الدولية الرتبوية 
اإاّل عام 1992 وقدمت  للعامل والفيل�سوف غاليليو  د الكني�سة االعتبار  ُتعمِ املتخ�س�سة، املجلد ))(، العدد )7(، يوليو/ متوز، 2014(. مل 

اعتذارًا واأقامت له متثااًل يف �ساحة الفاتيكان عام 2008. 

)18( حدد الفيل�سوف االأملاين كانط )kant( ب�سكل دقيق العالقة بني ا�ستعمال العقل النقدي واحلرية، وذلك يف جوابه عن �سوؤال: ما 
االأنوار؟ حيث اعترب اأن »ال �سيء يلزم االأنوار �سوى احلرية... اأعني حرية اأن ي�ستعمل املرء عقله عالنية يف املجاالت جميعها. لكنني اأ�سمع 
االآن ال�سراخ من جميع اجلهات يردد: )ال تفكر(. فال�سابط يقول: )ال تفكر بل نفذ( ورجل املال يقول: )ال تفكر بل ادفع(. والكاهن يقول: 
)ال تفكر بل اآمن(؛ لكن ما هي احلدود التي تعترب م�سادة لالأنوار؟ وما هي تلك التي تعترب غري م�سادة بل مفيدة؟ وجوابي هو اأن اال�ستعمال 
العام لعقلنا يجب اأن يكون حرًا، وهو وحده باإمكانه اأن يو�سل االأنوار اإلى النا�ض«. انظر: كانط، »ما هي االأنوار؟«، ترجمة: عي�سى حرب، 

جملة الفكر العربي، بريوت، العدد )48(، 1987. 
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 :)1970-1872( ر�سل  برتراند  الربيطاين  الفيل�سوف  قال  والبعيد.  القريب  العامل 
اإن الفل�سفة منذ القدم لها هدفان: االأول: فهم تركيب هذا الكون؛ والثاين: اكت�ساف 
اأجنع الو�سائل املمكنة للحياة االأف�سل. وهذا يتطلب حرية كبرية يف التفكري وال�سلوك. 
ال�سلطات  جعل  مما  االإغريق،  اأيام  منذ  وثيقة  عالقة  بال�سيا�سة  الفل�سفة  عالقة  اإن 
ت�سع  اأنها  كما  الفل�سفي،  الفكر  على  كبريًا  ت�سع حظرًا  الدينية  واملوؤ�س�سات  العربية 
احلظر نف�سه على الفكر ال�سيا�سي. فهدف الفل�سفة هو اإخ�ساع ال�سلطة ال�سيا�سية من 
اأجل م�سلحة الفرد كما قال الفيل�سوف االأمريكي اآلن بلوم )0)19-1992(. فكما اأن 
ال�سيا�سة جنا�سة -كما تقول العامة- فاإن الفل�سفة �سف�سطة و�سياع للوقت، كما تقول 

االأمة نف�سها )19(.

يناق�ض  االإن�سان«)20(  وكرامة  والدميقراطية  »الفل�سفة  عنوان:  حتت  مقالة  يف 
اأن  اإلى  م�سريًا  والفل�سفة،  الدميقراطية  بني  العالقات  ن�سار  نا�سيف  الفيل�سوف 
الدميقراطية حتتاج اإلى الفل�سفة، والفل�سفة حتتاج اإلى الدميقراطية. وي�سعى �ساحب 
»طريق اال�ستقالل الفل�سفي« اإلى قراءة موقع الدميقراطية يف اأنظمة التعليم يف العامل 
العربي، ويخل�ض اإلى اأن »اأنظمة التعليم تلعب دورًا كبريًا يف انت�سار التفكري الفل�سفي 
ويف خلق اال�ستعدادات االإيجابية للتفاعل معه. اإن الرتبية الفل�سفية توؤدي اإلى حت�سني 
منطق التفكري واحلكم، واإلى حتميل كل فرد م�سوؤولية التفكري يف �سوؤونه اخلا�سة ويف 
ال�سوؤون العامة، واإلى خلق مناخ من احلرية الفكرية ومن النقد ومن االحرتام املتبادل 
بني املواطنني. ولذا، يبدو من الطبيعي اأن يتم الت�سديد على مكانة الفل�سفة يف اأنظمة 
الرتبية والتعليم من جهة منظمة عاملية كاليون�سكو«)21(. »ويف الواقع، لو كانت االأنظمة 
الرتبوية يف البلدان العربية تف�سح املجال لدور حقيقي للرتبية الفل�سفية، لكانت حياة 

)19( النابل�سي، �ساكر: »بوؤ�ض الفل�سفة العربية احلديثة«، يف: »ماذا حل بالفل�سفة يف الوطن العربي«، م. �ض. 

)20( ن�سار، نا�سيف: »الفل�سفة والدميوقراطية وكرامة االإن�سان«، �سحيفة النهار البريوتية، 18 يوليو )متوز( )199. 

)21( اأولت اليون�سكو اهتمامًا عامليًا بالفل�سفة منذ عام 1946 الذي �سهد و�سع وثيقة بغر�ض حتقيق هدفني: االأول، و�سع ن�سو�ض دولية 
بادر خرباء من  وعام 1949  لالأمم.  الدويل  التثقيف  الفل�سفة خلدمة  ت�سخري  والثاين،  الفل�سفية،  بالدرا�سات  االرتقاء  اأجل  من  منا�سبة 
تهدف  باأن�سطة  القيام  غايته  االإن�سانية«  والعلوم  للفل�سفة  االأعلى  »املجل�ض  اإن�ساء  اإلى  خمتلفة  علمية  اخت�سا�سات  ومن  كافة  اجلن�سيات 
اإلى »اإ�ساعة روح التفاهم يف وعي االإن�سان العادي«. عقدت اليون�سكو موؤمترات عاملية عدة واأ�سدرت كتبا ُتعنى باأحوال الفل�سفة يف العامل، 

انطالقًا من احلق يف الفل�سفة والتفل�سف. )انظر: فرمرين، باتري�ض: اليون�سكو والفل�سفة، ترجمة، �سهاب ال�سراف، باري�ض، )200(. 
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ال�سعوب العربية على غري ما هي عليه اليوم. للتع�سب والتطرف اأ�سول عديدة، ومنها 
-من دون �سك- غياب الرتبية الفل�سفية عن اأنظمة التعليم والرتبية. ومل تكن اجلمعية 
الفل�سفية العربية خمطئة عندما اأكدت �سرورة االهتمام بالفل�سفة يف التعليم الثانوي. 
اإال اأنها -يا لالأ�سف- اكتفت بهذا التاأكيد. فلم تبادر اإلى البحث تف�سيليًا يف اأو�ساع 
نقروؤه من  العملية. وما  واإلى تقدمي االقرتاحات  العربية،  البلدان  الفل�سفة يف  تعليم 
درا�سات ومقاالت حول تعليم الفل�سفة يف هذا البلد اأو ذاك، مثل لبنان واملغرب، لي�ض 
كافيًا. فالق�سية تتطلب برناجمًا وا�سعًا. واأف�سل من يقوم به جتّمع موؤ�س�سات جامعية 
التي  الوحيدة  الو�سائل  لي�ست  التعليم  اأنظمة  ال�سوؤون الرتبوية. ولكن  متخ�س�سة يف 
مثل  املتنوعة،  االإعالمية  فاالأجهزة  املجتمع.  الفل�سفية يف  الرتبية  تاأمني  اإمكانها  يف 
الراديو وال�سحيفة والتلفزيون، قادرة على لعب دور كبري يف هذا املجال. وهنا اأي�سًا، 
ميكن القول: اإنه »لو كانت االأجهزة االإعالمية يف البلدان العربية تف�سح املجال لدور 
حقيقي للرتبية الفل�سفية، ملا كان الراأي العام يف هذه البلدان معطاًل اإلى احلد الذي 

يثري �سخرية العامل«)22(. 

اإن الفل�سفة والدميقراطية واحلرية هي مبثابة الثالوث املقد�ض؛ فحني ي�سيطر 
وتوطيد  الواقع  تاأبيد  على  يعمل  الغالب طغيان  وهو يف  والديني،  ال�سيا�سي  الطغيان 
العقل  ل�سالح  النقدية  العقول  فتنكفئ  الت�ساوؤيل،  النقدي/  بنيته، يرتاجع اخلطاب 
االإق�سائي الذي يتاأ�س�ض على العنف والتطرف واإلغاء االآخر. وال ميكن النظر اإلى اأزمة 
الفل�سفة، تدري�سًا وتفكريًا واإنتاجًا، يف العامل العربي، من دون االأخذ باالعتبار الواقع 
وال�سيا�سة،  والدين،  والثقافة،  االجتماع،  يف  كله:  البنيان  على  يطغى  الذي  املاأزوم 
والرتبية. مبعنى اأدق: اإن اأزمة الفل�سفة هي اأزمة املجتمع برمته. ومن االأهمية اإعادة 
اإحياء الدر�ض الفل�سفي يف العامل العربي يف مرحلة ي�ستد فيها التطرف الديني الذي 
يرتكز على ت�سورات قرو�سطية تريد اإعادتنا بالقوة والعنف اإلى ع�سر ظالمي حاولنا 
اخلروج منه. ومن البديهي القول: اإن تفاقم العنف االأ�سويل والديني ي�ستدعي بالدرجة 
التجارب  تاأخذ العرب من  الديني  التعليم  اإ�سالح))2( طارئة يف  القيام بور�سة  االأولى 

)22( املرجع ال�سابق. 

))2( يقرتح املفكر التون�سي العفيف االأخ�سر جمموعة من اخلطوات الإ�سالح التعليم الديني، ن�ستخل�ض بع�سها، اأواًل: جتاوز مفهوم االأمة 
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الرائدة التي عرفتها اأوروبا، والتي اأدرجت يف كليات الالهوت تخ�س�سات كثرية على 
عالقة بالفل�سفة وفروعها. ال بد من اإعادة غربلة الرتاث االإ�سالمي من كل �سذرات 
العنف وانتقاء ما هو نافع لع�سرنا الذي تت�سارع فيه العقول الوثابة خارج دائرتنا، 
يف �سباق حمموم الإجناز املكا�سب واالإجنازات العلمية �سمن كل التخ�س�سات ومن 

�سمنها الفل�سفة وتفرعاتها. 

األطفال والفلسفة

-1922( )Matthew Lipman( ليبمان االأمريكي ماتيو  الفيل�سوف  يعترب 
2010( من اأبرز العلماء الذين طرحوا تدري�ض الفل�سفة داخل م�ستويي التعليم االأويل 
وخ�سو�سًا  ال�سغار  االأطفال  تفكري  تنمية  على  م�سروعه  ويقوم  االبتدائي.  والتعليم 
التفكري املنطقي ال�سوري، انطالقًا من مبداأ اأن هوؤالء ي�ستطيعون تكوين املفاهيم منذ 
طفولتهم االأولى، وي�ستطيعون التفكري يف امل�سكالت الفل�سفية. ال تتوجه مقاربته نحو 
الت�سبع مبفاهيم اأو مذاهب فل�سفية خا�سة، بل اإنها تتمحور حول الت�ساوؤل ال�سخ�سي 
االأطفال  الق�سايا  الكونية كاحلق والعدالة والعنف. مت�ض هذه  املفاهيم  بالعمل على 
امل�ستمدة من جتربتهم  اإنها تربز مرجعياتهم اخلا�سة  بكيفية حم�سو�سة، من حيث 

ومن معرفتهم)24(. 

ي�ستعمل ليبمان عبارة )Philosophy for Children( التي يتم اخت�سارها 
يف )P4C( وت�سمل التعليم االأويل واالبتدائي معًا))2(. ومتت عنونة التقرير ال�سادر 

القدمية باالعتماد ح�سرًا على رابطة املواطنة ال�سرورية للدولة االأمة، اأي جتاوز فكرة تق�سيم العامل اإلى دار االإ�سالم ودار احلرب التي تعرب 
عن ازدراء االآخر. ثانيًا: اإعادة النظر يف كتب الدين احلالية، ويف ن�سو�سها. ثالثًا: تدري�ض �سو�سيولوجيا االأديان وتاريخ علم االأديان املقارن 
وعلم النف�ض واالأل�سنية يحرر الوعي االإ�سالمي من �سلطة الن�ض، وهذه العلوم تقي دار�سها من التع�سب. رابعًا: تخلي�ض التعليم الديني 
من هو�ض املركزية الدينية التي تعمق يف املتعلم اأوهامه عن نف�سه وعن االآخر الذي يدعوه كافرًا احتقارًا له، بداًل من الت�سمية املحايدة 
»غري امل�سلم«. خام�سًا: رّد االعتبار للمراأة يف االإعالم والتعليم الدينيني، باإق�ساء الن�سو�ض التي ا�ستبطنت دونيتها. �ساد�سًا: تدري�ض حقوق 
االإن�سان لتخ�سيب عقول مواطني الغد بالقيم الكونية، التي ت�ساعدهم على التحرر من �سجن الهوية املنغلقة على االآخر. )انظر: النابل�سي، 
�ساكر: حمامي ال�سيطان.. درا�سة يف فكر العفيف االأخ�سر، املوؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�سر، بريوت، الطبعة االأولى، )200، �ض06) 

وما بعدها(. 

)24( الفل�سفة مدر�سة للحرية: تعليم الفل�سفة وتعلم التفل�سف: و�سف احلالة الراهنة وا�ست�سراف امل�ستقبل، مرجع �سابق، �ض). 

)2(( Voir; La philosophie dans le monde Niveaux préscolaire et primaire Etat des lieux, questions vives et 
recommandations, Rapport de Michel Tozzi, unesco, Mai 2007. 
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عن اجتماع خرباء اليون�سكو يف مار�ض )اآذار( 1998 الذي ي�سمل امل�سار الدرا�سي نف�سه 
بعنوان )philosophie pour les enfants( م�سيفًا االأداة )Les( يف ترجمته 
م�سلكًا  ليبمان  �سلك  الطفولة«)26(.  مع  »الفل�سفة  عن  اآخرون  يتحدث  بل  الفرن�سية. 
واخلطاأ  امل�سبقة،  االأفكار  جمال  الطفولة  اأن  يرى  الذي  الديكارتي  للتقليد  معاك�سًا 
وحلظتهما، فافرت�ض اأن االأطفال قادرون على التفكري بذاتهم منذ اللحظة التي يتم 
فيها االعتماد على منهج موائم. وهكذا فتح ليبمان �سبياًل جديدًا كان قد ا�ست�سعرها 
 )Jaspers( ويا�سربز   )Montaigne( ومونتيني   )Epicure( اأبيقور  من:  كل 
بلور  لقد  كله)27(.  العامل  ا�ستك�سافها يف  �سينطلق حلظتها  لكن  ا�ستغاللها،  دون  من 
تدريجيًا منهجًا حقيقيًا يقوم تربويًا على الطرق الفاعلة )ديوي(، و�سيكولوجيًا على 
الفكري  الرتاث  اإلى  املنتمية  الفل�سفية  االإ�سكاليات  على  فل�سفيًا  ويقوم  الطفل،  منو 
الغربي )املنطق االأر�سطي، الكوجيتو الديكارتي()28(. ولكن ما هي الثمار املرتتبة على 
الفل�سفة املوجهة لالأطفال؟ يف اجتماع اخلرباء الذي نظمته اليون�سكو عام 1998 مت 
اإ�سدار تو�سيات اأ�سارت اإلى جمموعة من الرهانات حول تدري�ض الفل�سفة لالأطفال: 
التفكري اعتمادًا على الذات؛ الرتبية على مواطنة واعية، م�ساعدة الطفل على النمو، 
تي�سري التحكم يف اللغة واخلطاب ال�سفوي ويف احلوار بو�سفه جن�سًا خا�سًا، ومفهمة 

التفل�سف )اإعادة تعريف للتفل�سف وبداياته وطبيعته و�سروطه()29(. 

ي�سار اإلى اأن ثمة معاهد تاأ�س�ست من اأجل القيام بخطوات بناءة ل�سالح تنمية 
الفل�سفة من اأجل االأطفال. هناك معهدان رائدان: »معهد تطوير الفل�سفة لالأطفال« 
  Institute for the Advancement of Philosophy for Children(
State University Montclair(؛  اأ�س�سته جامعة:  IAPC( )تاأ�س�ض عام 1974 
 The International Council of( »املجمع العاملي للبحث الفل�سفي مع االأطفال«
Philosophical Inquiry with Children( )ICPIC( )تاأ�س�ض يف الدمنارك 

)26( الفل�سفة مدر�سة للحرية، مرجع �سابق، �ض). 

)27( نف�سه، �ض26. 

)28( نف�سه، �ض26.

)29( نف�سه، �ض)1. 
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واأمريكا  اأوروبا  يف  االأطفال  اأجل  من  الفل�سفة  فكرة  انت�سرت   .)(0()197( عام 
واأمريكا الالتينية والكاريبي، وحدثت جتارب مهمة يف هذا املجال يف كل  ال�سمالية 
من الواليات املتحدة وفرن�سا واإ�سبانيا واالأرجنتني والربازيل. اأما يف اأفريقيا والعامل 
العربي فالفل�سفة من اأجل االأطفال غائبة، واإن كان من املمكن العثور يف اأفريقيا على 
اأفريقية: يف كينيا ونيجرييا  اأ�سخا�ض ي�ستغلون على هذا املو�سوع يف ثالث جامعات 

وجنوب اأفريقيا)1)(. 

لكن هذا  االأطفال،  اأجل  بالفل�سفة من  يهتم  العربي مركز  العامل  يوجد يف  ال 
ال مينع اأن ثمة مبادرات خا�سة قام بها باحثون اأو جمعيات فل�سفية)2)(. نذكر -على 
�سبيل املثال- كتاب »التفل�سف والتعليم ورهانات امل�ستقبل«، �سارك فيه جمموعة من 
االأكادمييني العرب، من اإعداد واإ�سراف ن�سال فا�سل البغدادي، وهو �سادر عن دار 
نيبور للطباعة والن�سر والتوزيع )العراق - 2014(. يعالج الكتاب يف حماوره االأولى 
وم�ستقبل  ال�سغري  اأفالطون  لل�سغار،  التفل�سف)))(  تعليم  حول  التالية:  العناوين 
الفل�سفي  الدر�ض  واإمكان  ليبمان،  ماتيو  عند  لالأطفال  التفل�سف  تعليم  الب�سرية، 

ملختلف الفئات العمرية. 

اإلى ذلك، اأ�سدرت االأ�ستاذة اجلامعية يف جامعة عني �سم�ض: �سعاد حممد فتحي 
حممود كتابًا عنوانه: »اجتاهات حديثة يف تطوير مناهج الفل�سفة وتدري�ض الفل�سفة 
لالأطفال«)4)(، در�ست يف الق�سم الثاين منه جمموعة من املحاور منها: بداية التفكري 

)0)( نف�سه، �ض27. 

)1)( نف�سه، �ض41. 

)2)( نظمت »جمعية ال�سعلة للرتبية والثقافة« )املغرب( يف امللتقى الوطني الرابع ندوة حول »الطفل والفل�سفة« خالل اأيام )1 و16 و17 
مار�ض )اآذار( )201 يف قاعة العرو�ض )القا�سي عيا�ض( )مراك�ض(. 

)))( اإن احلق يف التفل�سف هو حق طبيعي، وفعل التفل�سف يف اأ�سا�سه م�ساءلة وا�ستنطاق وخلخلة، وهي عمليات ال تقت�سر على مو�سوع 
امل�ساءلة املتمثل يف الق�سايا الفكرية واملجتمعية فح�سب، بل تهم الت�ساوؤل نف�سه، وهذا الت�ساوؤل كما يقول هيدغر ال يوجد على قارعة الطريق، 
وال يرتبط بنظام احلياة العادية، اإنه عملية حرة �سبيهة بقفزة. لذلك؛ ميكن القول: اإن التفل�سف هو ت�ساوؤل عجيب يتجاوز نظام االأ�سياء 
ويتقوقع خارج هذا النظام. )انظر: اخلاطبي، عز الدين، م�سارات الدر�ض الفل�سفي باملغرب، حوار الفل�سفة والبيداغوجية، من�سورات عامل 

الرتبية، الطبعة االأولى، 2002، نقاًل عن: اأغري�ض، حكيمة، �سعيد الرا�سدي، حمنة الفل�سفة ومكانة ح�سورها يف النظام، مرجع �سابق(.

)4)( راجع: حممود، �سعاد حممد فتحي: اجتاهات حديثة يف تطوير مناهج الفل�سفة وتدري�ض الفل�سفة لالأطفال، اإيرتاك للن�سر والتوزيع، 
القاهرة، الطبعة االأولى، 2004. 
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يف فكرة تدري�ض الفل�سفة لالأطفال، ومتى وكيف ميكن تعليم التفكري لالأطفال؟ وما 
اأن نقدم به مادة املنطق للطفل يف ال�سف اخلام�ض االبتدائي؟  ال�سكل الذي ينبغي 
وما غايات واأهداف تدري�ض الفل�سفة لالأطفال؟ والربامج االأولية التي اأعدت لتدري�ض 
الفل�سفة للطفل، وبع�ض الدرا�سات البحثية التي اأجريت يف هذا املو�سوع، واالجتاهات 
ليبمان؟  بفكرة  الفل�سفة  عالقة  وما  لالأطفال،  الفل�سفة  تدري�ض  برامج  يف  احلديثة 

وعالقة هذه الدرا�سة مبجال البحث الرتبوي امل�سري. 

أهمية تدريس الفلسفة في مرحلة الثانوية 

حياة  يف  عميق  تغري  مرحلة  مع  الثانوي  امل�ستوى  يف  الفل�سفة  تدري�ض  يتزامن 
الفرد، اإنها املراهقة. لعلمية التطور والتمرد املعي�سة خالل هذه املرحلة، عواقب بليغة 
جتاه  العالقة  تثري  اإذ  الرتبية،  عملية  �سمن  واحت�سابها  االعتبار  بعني  اأخذها  يجب 
العامل وجتاه الغري وجتاه الفرد ذاته، عملية هيكلة واإعادة كرثة االإ�سكاليات، م�سحوبة 
التي  الغري  مع  العالقة  تبدل  اإلى  اإ�سافة  هذا  واملاآ�سي،  واملتع  واملخاوف  بالت�ساوؤالت 
ت�سبح حا�سمة، بحيث يتمكن الفرد من اإيجاد مكانة له والت�سرف على اإثر ذلك من 
خاللها. وعليه فاإن مرحلة املراهقة، هي الفرتة االأكرث مالءمة للت�ساوؤل الفل�سفي)))(. 

ُتعد تنمية مهارات التفكري الفل�سفي من اأهم اأهداف تدري�ض مادة الفل�سفة يف 
املرحلة الثانوية، وترتكز هذه املهارات على القواعد التالية:

مهارة ال�سك.- أ

مهارة النقد.- ب

مهارة احلوار.- ج

مهارة الت�سامح الفكري )العقلي(.- د

)))( تدري�ض الفل�سفة يف العامل العربي، من�سورات اليون�سكو، 2009، �ض22. 
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مهارة التحليل والرتكيب.- ه

مهارة التجريد والتعميم.- و

وتنمية  امل�ستقل  الفكر  بلورة  اإلى  الثانوية  املرحلة  يف  الفل�سفة  تعليم  يرمي 
النقدي،  احل�ض  تاأ�سي�ض  على  املراهق)6)(  الطالب/  وي�ساعد  العلمي،  النقد  عامل 
ويوؤهله للت�سامح واالنفتاح على الثقافات، والرتبية على ال�سالم وتقبل الدميقراطية 
وتنمية القدرات اال�ستداللية والتاأملية واحرتام تعددية التفكري، واالندماج يف القيم 

الكونية)7)(. 

اأن�سطة ذهنية  الفكرية وممار�سة  القدرات  تنمية  يتوخى  الفل�سفي  الدر�ض  اإن 
حد  -على  التفل�سف  نتعلم  ما  مبقدار  الفل�سفة  نتعلم  ال  الأننا  التفل�سف،  فعل  وتنمية 
يف  للحجاج)40(  الديداكتيكية)9)(  االأهمية  تاأتي  هنا  من  كانط«)8)(.  »اإميانويل  تعبري 

)6)( اجرتحت منظمة اليون�سكو م�سطلح »املراهق - الفيل�سوف« اأو انبثاق ت�ساوؤل اإن�ساين، للداللة على اأهمية هذه املرحلة من العمر؛ نظرًا 
ملا يطرحه املراهقون من ت�ساوؤالت ي�سكل تدري�ض الفل�سفة بابًا من اأبواب فهمها واقرتاح االإجابات. راجع: الفل�سفة مدر�سة للحرية، مرجع 

�سابق، �ض64. 

)7)( ملزيد من التفا�سيل حول اأهمية و�سرورة تدري�ض الفل�سفة يف املرحلة الثانوية، راجع: الفل�سفة مدر�سة للحرية، م. �ض، �ض64 وما 
بعدها. 

)8)( التفل�سف والتعليم ورهانات امل�ستقبل، جمموعة من االأكادمييني العرب، اإعداد واإ�سراف: ن�سال فا�سل البغدادي، دار نيبور للطباعة 
والن�سر والتوزيع، بغداد، الطبعة االأولى، 2014، �ض149. 

فعل  ومنها  التعليم،  اأو  بالتدري�ض  يخت�ض  ما  كل  وتعني   )Didaktikos( اليونانية  الكلمة  من  اأ�سله  قدمي،  لفظ  الديداكتيكا   )(9(
ومعناهما   )Discipulus(و  )Doceo( لفظي  الالتينية  ا�ستقت  اللغوية  املادة  هذه  ومن  ولّقن،  ودّر�ض  عّلم  ويعني   )Didaskein(
الديداكتيكية يف  املقاربة  ت�ستغل  عليه.  والقادر  للتعلم  القابل  ال�سخ�ض  ويطلق على   )Docile( لفظ اأي�سًا  املادة  ومن هذه  التخ�س�ض، 
العالقات  وحتلل  املادة،  يف  املوؤثرة  االأ�سا�سية  املفاهيم  على  اليد  وت�سع  للدرا�سة،  مو�سوعات  باعتبارها  التعلم  مب�سامني  تهتم  ياأتي:  ما 
الرابطة بينها، كما تهتم بتاريخ املادة الدرا�سية والت�سحيحات املتتالية التي حلقتها، وال�سيغ التي مت تقدميها بها يف التعليم، كما تفح�ض 
كيفية عمل تلك املفاهيم يف املجتمع، واملمار�سات االجتماعية التي حتيل اإليها. )راجع: مفهوم الديداكتيك، بوابة التعليم االأولى يف اجلهة 

ال�سرقية، متوافر على الرابط التايل:
http://www.prescorient.com/maroc/index.php/2015-02-22-14-22-03/33-2015-03-14-15-00-36

)40( اأ�سبح االهتمام باحلجاج يف اإطار ديداكتيك الفل�سفة متزايدًا العتبارين: اأ- الأنه هدف من االأهداف الرتبوية التكوينية املتوخاة من 
تدري�ض الفل�سفة بالثانوي، ويكون اإلى جانب االأ�سكلة واملفهمة ثالوث االأهداف النواتية املكونة للفل�سفة. ب- الأنه مطلب من مطالب التقومي 
اأ�سئلة، ن�ض �سوؤال مركب، قولة �سوؤال، �سوؤال مفتوح. لهذه االعتبارات، و�سعيًا وراء حتقيق حد  الفل�سفة: ن�ض  اأ�سكاله يف در�ض  مبختلف 
اأدنى من االن�سجام يف املمار�سة الديداكتيكية لدر�ض الفل�سفة، من املهم التعرف على اأهم االأ�ساليب احلجاجية التي حت�سر بقوة يف در�ض 
الفل�سفة بجميع مكوناته: عر�ض نظري- حتليل ن�ض- تقومي. )احلجاج يف در�ض الفل�سفة، موقع اأنا اأفكر: الفل�سفة يف الربامج التون�سية، 

متوافر على الرابط التايل:
http://kassebi2013.blogspot.ae/2013/04/blog-post_6.html
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الدر�ض الفل�سفي، كون اخلطاب الفل�سفي، يف اأحد اأبعاده، هو خطاب منفتح ال يدعي 
الوثوقية وامتالك احلقيقة املطلقة، بل ي�سعى اإلى بلوغها با�ستمرار، وهذا ما يجعل 

منه خطابًا متجددًا يعتمد الت�ساوؤل والنقد واحلوار واحلجاج)41(. 

خريطة الدرس الفلسفي في الثانويات 

كان  عّما  العربية  الدول  داخل  الثانوية  املرحلة  يف  الفل�سفة  تدري�ض  تراجع 
عليه يف العقدين االأخريين ب�سبب تعديالت اأدخلت على املناهج التعليمية. �سنحاول 

االإ�ساءة على اأحوال الدر�ض الفل�سفي يف هذه املرحلة.

�سوريا)42(،  لبنان،  التالية:  الدول  يف  الثانوية  املرحلة  يف  الفل�سفة  ُتدر�ض 
املغرب،  تون�ض)48(،  العراق)47(،  م�سر)46(،  الكويت))4(،  اليمن)44(،  البحرين))4(، 

)41( التفل�سف والتعليم ورهانات امل�ستقبل، مرجع �سابق، �ض49. 

)42( تدر�ض الفل�سفة يف االأول والثاين والثالث الثانوي.

))4( يف البحرين يدر�ض الطالب يف ال�سف الثالث الثانوي )ق�سم العلوم االإن�سانية( مقرر »م�سكالت فل�سفية«. 

)44( يف اليمن يدر�ض الطالب مادتي الفل�سفة واملنطق يف ال�سف الثالث الثانوي )الق�سم االأدبي(.

))4( يعطى الطالب يف ال�سف الثاين ع�سر )اأدبي( مقرر »مبادئ التفكري الفل�سفي«. 

)46( تدر�ض الفل�سفة يف م�سر يف ال�سفوف الثالثة من املرحلة الثانوية منذ عام )192. ويف ال�سف الثالث الثانوي الفل�سفة مادة اإلزامية 
�سية للق�سم االأدبي، وعدد درجاتها )60( درجة ت�ساف اإلى املجموع الكلي. اإجبارية، تخ�سُّ

)47( ُيدر�ض الطالب يف العراق يف ال�سف اخلام�ض اأدبي )االإعدادي( مقرر »مبادئ الفل�سفة وعلم النف�ض«. يتناول الف�سل االأول والثاين 
املباحث االآتية: معنى الفل�سفة، جممل تاريخ الفل�سفة، الفل�سفة والعلم، اأ�س�ض الوجود عند الفال�سفة، الفل�سفة االإ�سالمية، مناهج البحث 
النف�ض لل�سف اخلام�ض )اأدبي(، جمموعة موؤلفني، جمهورية  الفل�سفة وعلم  والفل�سفة املعا�سرة. انظر: مبادئ  العلمي، فل�سفة اجلمال، 

العراق، وزارة الرتبية، املديرية العامة للمناهج، الطبعة ال�ساد�سة، 2014، متوافر على الرابط التايل: 
 http://www.manahj.edu.iq/upload/upfile/ar/9555FALSA.pdf

)48( يف تون�ض تدر�ض مادة الفل�سفة يف ال�سنوات الثالثة وال�سنوات الرابعة من التعليم الثانوي. ملزيد من التفا�سيل حول الربامج الفل�سفة 
راجع موقع وزارة الرتبية، ق�سم الربامج، على الرابط التايل: 

http://www.edunet.tn/ressources/pedagogie/programmes/nouveaux_programme2011/secondaire/philo.pdf
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موريتانيا، اجلزائر، ليبيا)49(. اأما يف بقية الدول العربية)0)( االأخرى، فقد مّت توقيف 
تدري�ض مادة الفل�سفة كما جرى يف االإمارات العربية املتحدة)1)( وقطر)2)( و�سلطنة 
املرحلة  يف  الفل�سفة  تدر�ض  ال  ال�سودان  يف  اأما  وفل�سطني)))(.  واالأردن)4)(  ُعمان)))( 
الثانوية علمًا اأنه جرت حماوالت يف �سبعينيات القرن املا�سي الدراجها يف املناهج. 
ويف ال�سعودية، فال وجود لتدري�ض الفل�سفة يف هذه املرحلة الأ�سباب لها عالقة باملوقف 
الديني/ ال�سلفي من الفل�سفة، علمًا اأن ثمة دعوات اأطلقها مثقفون واأكادمييون تطالب 
باإدراج مادة الفل�سفة يف الثانوي، ومن بني هوؤالء ع�سو نادي حائل االأدبي عمر فوزان 

الفوزان. 

)49( يف ليبيا يدر�ض الطالب يف ال�سنة الثالثة من مرحلة التعليم الثانوي )�سعبة العلوم االإجتماعية( مادة الفل�سفة. ويحمل املقرر عنوان: 
» الفل�سفة احلديثة واملعا�سرة«، )تاأليف جمعة اأحمد جلول، فتحي ب�سري امل�سالتي(. مت حتديد االأهداف العامة للمادة على النحو االآتي: 
اأن يتعرف املتعلم على اأهم مقومات النه�سة العلمية، اأن يعرف كيف ن�ساأ الفكر الفل�سفي احلديث، اأن يعرف اأهم االجتاهات الفل�سفية يف 
الع�سر احلديث، اأن يعرف اأهم �سمات الفكر الفل�سفي املعا�سر، اأن يدرك اأهم املذاهب الفل�سفية يف الفل�سفة املعا�سرة. يت�سمن املقرر 
اأفكار اخليال، �سخ�سيات املذهب  اأفكار الذاكرة عند هيوم-  )0)( حمورًا نذكر منها على �سبيل املثال: ن�ساأة الفكر الفل�سفي احلديث، 
العقلي- رينيه ديكارت - مذهبه- غاية ال�سك الديكارتي، املثالية املطلقة عند هيغل - املثالية املتعالية عند كانط ، اجلدل يف الفكر الفل�سفي 

احلديث، مفهوم احلقيقة عند وليام جيم�ض، �سمات الفل�سفة الوجودية. راجع موقع وزارة الرتبية يف ليبيا على الرابط التايل: 
http://www.edu.gov.ly/filepdf/2014/thanwi/thaltha1.pdf

)0)( مل تتوافر لنا معلومات دقيقة حول تدري�ض الفل�سفة يف منطقة �سرق اأفريقيا التي ت�سم )ال�سومال، جيبوتي، وجزر القمر(. 

)1)( يف االإمارات العربية املتحدة بقي تدري�ض الفل�سفة يف الق�سم الثانوي حتى اأواخر الت�سعينيات من القرن املن�سرم، وقد األغيت بقرار 
من وزارة الرتبية والتعليم. كان الطالب يدر�ض يف ال�سف الثاين ع�سر )اأدبي( مادتي »التفكري الفل�سفي« و»التفكري املنطقي«. وقد اأدرجت 
بع�ض املحاور التي ترتبط بالفل�سفة �سمن مقرر علم النف�ض، حيث ُيعطى الطالب مواد مثل: »مهارات التفكري الناقد« و»مهارات التفكري 

االإبداعي«. 

)2)( بقيت قطر ُتدر�ض مادة »الفكر الفل�سفي وعلم االأخالق« يف الثانوية العامة -الق�سم االأدبي )ال�سف الثاين ع�سر، وتعطى املادة نف�سها 
يف املعاهد الثانوية الدينية( وفق املنهاج احلكومي حتى عام )201 حيث تخرجت الدفعة االأخرية من الطالب )الق�سم االأدبي( واألغيت 

املادة بعد هذا التاريخ. 

للطالب  التي تعطى  اأن مادة »مهارات حياتية«  الثانوي، علمًا  الق�سم  الفل�سفة يف  لتدري�ض  ملادة م�ستقلة  ُعمان ال وجود  �سلطنة  )))( يف 
تت�سمن مبادئ التفكري الناقد. 

العام الدرا�سي 1961-1962 وا�ستمرت حتى  العام الدرا�سي )196-1966. وطرحت يف  الثانوي يف  الفل�سفة يف  اإقرار تدري�ض  )4)( مت 
بداية االألفية الثانية مادة الثقافة العامة لطلبة املرحلة الثانوية ال�سف الثاين ع�سر اأدبي/ علمي وهي تت�سمن ف�سواًل على عالقة بالفل�سفة. 
»االإن�سان  يف  الفل�سفة  ملو�سوع  االأولى  منها:  واحدة  خ�س�ست  منف�سلة  وحدات  ثماين  من  يتكون  الذي  العامة«  »الثقافة  كتاب  ومبطالعة 
واملعرفة واملنطق« ولكن من منظور اإ�سالمي. انظر: عاي�ض، ح�سني، تعليم الفل�سفة يف االأردن، �سحيفة الد�ستور االأردنية، 0) اأغ�سط�ض )اآب( 

)201، متوافر على الرابط املخت�سر التايل: 
 http://goo.gl/lJqxqN

)))( يف فل�سطني ال ُتدر�ض الفل�سفة يف الثانوي. ثمة دعوات الإعادة طرح مادة الفل�سفة يف املنهاج التعليمي اأطلقها –موؤخرًا- مركز رام اهلل 
لدرا�سات حقوق االإن�سان. ملزيد من التفا�سيل راجع الرابط التايل:

http://www.raya.ps/ar/news/831438.html
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يف لبنان -على �سبيل املثال- ُيدر�ض طالب يف املرحلة الثانوية مقرر »فل�سفة 
للتعليم  اجلديدة  الهيكلية  واقع  من  وح�سارات«  »فل�سفة  منهج  ينطلق  وح�سارات«. 
ت هذه املادة  يف لبنان، التي اأقرها جمل�ض الوزراء بتاريخ )1994/10/2. وقد خ�سّ
وبت�سع  االإن�سانيات(،  )فرع  الثاين  الثانوي  ال�سف  يف  اأ�سبوعية  ح�س�ض  بثالث 
ح�س�ض اأ�سبوعية يف ال�سف الثانوي الثالث )فرع االآداب واالإن�سانيات(، بينما اأعطت 
ح�ستني اأ�سبوعيتني لفرع العلوم يف ال�سنة الثانوية الثانية، وثالث ح�س�ض اأ�سبوعية 
تني اأ�سبوعيتني لكّل من: فرع  لفرع »اجتماع واقت�ساد« يف ال�سنة الثانوية الثالثة، وح�سّ
العلوم العاّمة، وفرع علوم احلياة، يف ال�سنة الثانوية الثالثة اأي�سًا)6)(. حددت وزارة 

الرتبية االأهداف العامة للمقرر باالآتي: 

التعّرف على جتارب االأمم وطرائق عي�سها وتفكريها وفهمها لذاتها وملحيطها . 1
ة بها. بح�سب معايريها اخلا�سّ

االطالع على تنّوع احل�سارات وما يتفرع عنها من نظم واأن�سطة عمل يف �سوء . 2
مرجعياتها القيمية التاأ�سي�سية واأطرها اجلغرافية والتاريخية والثقافية.

اخلا�سة . 3 اأجوبتها  اإبداع  يف  وم�سالكها  ح�سارية  جتربة  كل  طرق  اكت�ساف 
وتطويرها يف مواجهة ما يحيط بها من معطيات تفر�ض عليها حتديات معينة.

متميزة . 4 احللقات  متكاملة  اأ�سيلة  وحدة  باعتبارها  احل�سارة  مقاربة 
اخل�سائ�ض.

التاريخ . 5 يف  وحراكها  املختلفة  احل�سارات  بني  التفاعل  اجتاهات  تلم�ض 
باعتبارها جتربة اإن�سانية متكاملة.

واالختبارية . 6 الريا�سية  العلوم  ميادين  يف  االإجنازات  اأبرز  على  التّعرف 
واالإن�سانية واأثرها يف حياة االأفراد واجلماعات.

)6)( موقع املركز الرتبوي للبحوث واالإمناء، وزارة الرتبية والتعليم العايل يف لبنان، متوافر على الرابط التايل: 
http://www.crdp.org/ar/desc-evaluation/25307
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وعي اأهمية املنهج وطرائق البحث العلمي وما يرتبط بها من اأ�سئلة واإ�سكاالت . 7
وما ي�ستدعيه من تفكري نقدي.

اأو . 8 والتطور  الن�سوء  لعوامل  تناولها  يف  الفل�سفية  املقاربات  اأبرز  اكت�ساف 
اجلمود واالنهيار التي ت�سيب احل�سارات.

االنفتاح على ف�ساء القيم العليا واالأخالق ووظائفها املختلفة وما تت�سمنه من . 9
اأنظمة ومبادئ ومعايري ال�سلوك االإن�ساين.

تبني  طرائق التفكري الفل�سفي يف مقاربة حقل االإلهيات وما يتفرع عنه من . 10
مو�سوعات تت�سل بفل�سفة االإميان وغائية الوجود.

ممار�سة  ال�سوؤال الفل�سفي وما ينتج عنه من تفكري حّر وخالق.. 11

الفكرية . 12 الق�سايا  خمتلف  مقاربة  يف  واملو�سوعي  النقدي  الفكر  تطوير 
والفل�سفية لتجاوز االمتثالية والتجزيئية واالختزالية)7)(.

كما الحظنا اأن عددًا ال ي�ستهان به من الدول املدرو�سة ال تدر�ض الفل�سفة يف 
املرحلة الثانوية. وجتدر االإ�سارة اإلى اأن مادة »مبادئ التفكري الفل�سفي« التي تدر�ض 
ا�ستكمال  اإلى هجمة من جلنة  تعر�ست  الكويت  )اأدبي( يف  الثاين ع�سر  ال�سف  يف 
ال�سريعة عام 2008، طالبت مبنع تدري�ض هذا املقرر بحجة اأنه »ي�ستمل على خمالفات 
�سرعية ال تنا�سب مرحلة يحتاج فيها الطالب اإلى تثبيت العقيدة ولي�ض زعزعتها«)8)(. 

بع�ض  اأن  الرغم من  ماأ�سويًا. وعلى  الثانويات  الفل�سفة يف  تدري�ض  يبدو و�سع 
الدول املعنية بالدر�ض الفل�سفي مل تلغمِ مادة الفل�سفة، لكنها قل�ست ح�سورها. لناأخذ 
والتعليم  الرتبية  وزارة  اأقرتها  التي  املناهج اجلديدة  فقبل  لبنان،  املثال  �سبيل  على 

)7)( املرجع ال�سابق.

)8)( »من متنطق فقد تزندق« جلنة ا�ستكمال ال�سريعة يف الكويت تطالب بحظر تدري�ض الفل�سفة، موقع �سفاف ال�سرق االأو�سط، 26 يوليو 
)متوز( 2008، متوافر على الرابط التايل:

http://www.middleeasttransparent.com/article.php3?id_article=4208
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االإن�سانيات(  ق�سم  االأدبي/  )الفرع  الثانوية  املرحلة  يف  الطالب  كان   1994 عام 
الفل�سفة  اأعالم  اأبرز  تت�سمن  العربية( مادة  الفل�سفة  االأول: )تاريخ  يتعلم مقررين: 
اليونانية والإ�سالمية )اأفالطون، اأر�سطو، �سقراط، الغزايل، ابن ر�سد، الفارابي، ابن 
خلدون... اإلخ، يتخطى عدد �سفحات الكتاب 00)( والثاين: )فل�سفة عامة( يف اللغة 

الفرن�سية/ اأو االإجنليزية )يتجاوز 200 �سفحة(. 

أحوال تدريس الفلسفة في الجامعات العربية

عن  املدرو�سة  الدول  �سمن  اجلامعات  يف  الفل�سفة  تدري�ض  اأحوال  تختلف  ال 
واقعها املاأزوم يف املرحلة الثانوية. يف بع�ض دول اخلليج العربي -على �سبيل املثال- 
اإاّل وجودًا �سكليًا؛ اإذ  مّت اإقفال اأق�سام الفل�سفة. يف البحرين وقطر ال توجد الفل�سفة 
ال توجد اأق�سام علمية معنية بالفل�سفة، واإمنا توجد مادة اأو اأكرث من املواد العامة يف 
الفل�سفة التي يتم تدري�سها يف اأق�سام اأخرى، وكاأن الفل�سفة ال وجود لها بذاتها، وال 
يتم االعرتاف بح�سورها اإاّل من الباطن، وب�سكل خفي غري ملمو�ض، وذرًا للرماد يف 
العيون)9)(. ويف �سلطنة عمان ظلت الفل�سفة ممثلة متثياًل ن�سبيًا جيدًا من خالل ق�سم 
الفل�سفة واالجتماع، مع افتتاح جامعة ال�سلطان قابو�ض اأواخر الثمانينيات، وخ�سو�سًا 
ف�سل  مّت  عندما  ولكن  والرتبية،  االآداب  كليتي  طلبة  ي�ستقبل  كان  الق�سم  هذا  اأن 
الفل�سفة كوحدة م�ستقلة داخل ق�سم االجتماع ثم كق�سم م�ستقل، �سرعان ما مت جتميد 
ق�سم الفل�سفة واإيقاف االلتحاق به، واقت�سر دوره على تدري�ض ب�سع مواد فل�سفية)60(. 

يف جامعة االإمارات العربية املتحدة ثمة ق�سم م�ستقل للفل�سفة. يهدف برنامج 
الفل�سفة -كما يعرف الق�سم عن نف�سه- اإلى تعريف الطالب على املهارات االأ�سا�سية، 
والقيم، واملواقف التي تدعم احلكمة: الف�سول، والتحليل، واحلجة املنطقية، والنقد 
جماالت  يف  حمددة  معرفة  ويقدم  احلقيقة.  وحمبة  والرحمة  واحلكم،  والتفاهم، 
رئي�سة مثل: تاريخ الفل�سفة، والفل�سفة النظرية، ونظرية القيمة، والفل�سفة ال�سيا�سية، 

)9)( توفيق، �سعيد، حمنة الفل�سفة واأزمة العلوم االإن�سانية يف اجلامعات اخلليجية: درا�سة تطبيقية يف فل�سفة العلوم االإن�سانية، مرجع 
�سابق. 

)60( نف�سه. 
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واملنطق والعلوم املعرفية.)61(. 

يف اليمن ُتدر�ض الفل�سفة يف جامعتي �سنعاء وعدن كــ»ق�سم م�ستقل« )االإجازة 
واملاج�ستري(. ويف الكويت ُتدر�ض يف جامعة الكويت )االإجازة واملاج�ستري(. الالفت 
يف ال�سعودية اأن كلية الرتبية ق�سم الثقافة االإ�سالمية يف جامعة امللك �سعود، ُتدرج يف 
مقرراتها بع�ض املواد الفل�سفية وتاأتي معظمها يف اإطار الرد على الفل�سفة االإ�سالمية 

والغربية)62(.

وحتدد   .1949 عام  االآداب  كلية  يف  الفل�سفة  ق�سم  اأ�س�ض  بغداد  جامعة  يف 
اجلامعة االأهداف العامة للق�سم على النحو االآتي: 

على  حكمه  يف  واملنطق  العقل  يعتمد  ذهنيًا  متفتح  جيل  تهيئة  على  1- العمل 
االأ�سياء والظواهر، ويتعامل مع معطياتها تعاماًل عقالنيًا فاعاًل.

لفل�سفة  وال�سارح  املبدع،  االإ�سالمي  العربي  العقل  نتاجات  على  2- االطالع 
االإغريق ودور فال�سفة امل�سلمني يف اإي�سال هذه الفل�سفة و�سروحاتها اإلى اأوروبا وهي 

تعي�ض ظلمات الع�سور الو�سطى.

)- فهم التيارات الفل�سفية الغربية احلديثة منها واملعا�سرة، واأثر تلك التيارات 
يف �سوغ العقلية االأوروبية بجوانبها االإيجابية وال�سلبية.

4- درا�سة الفكر ال�سرقي القدمي، كما جتلى يف علوم وحكم واآراء احل�سارات 
وال�سني(  والهند  وم�سر  الرافدين  وادي  )ح�سارات  الكربى:  القدمية  ال�سرقية 

)61( جامعة االإمارات العربية املتحدة، ق�سم الفل�سفة، متوافر على الرابط التايل: 
http://www.chss.uaeu.ac.ae/en/departments/philosophy/index.shtml

للتعرف على املقررات يف ق�سم الفل�سفة راجع الرابط التايل: 
http://www.chss.uaeu.ac.ae/en/programs/undergraduate/program_21723.shtml

)62( ملزيد من التفا�سيل عن املقررات راجع موقع جامعة امللك �سعود على الرابطني التاليني: 
http://education.ksu.edu.sa/sites/education.ksu.edu.sa/files/IslamicCulture-CourseDes-Bach.pdf
http://education.ksu.edu.sa/ar/content/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%
D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82
%D8%B3%D9%85
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ومعرفة تاأثريات هذه احل�سارات يف تقدم العلوم وت�سييد �سرح احل�سارة االإن�سانية 
مبختلف جوانبها.

م�سبقة،  واأحكام  دون ح�سا�سيات  االآخر من  اإلى  تنظر  )- بناء ذهنية حيوية 
احل�سارية  والهوية  الوطنية  اجلذور  ير�سخ  الذي  احل�ساري  احلوار  باأهمية  وت�سعر 

املتفاعلة مع بقية االأمم وال�سعوب واحل�سارات.

املرحلة  لطلبة  الفل�سفة  مادة  تدري�ض  على  قادرين  مدر�سني  6- اإعداد 
االإعدادية))6(.

جتدر االإ�سارة اإلى اأن تنظيم »داع�ض« بعدما �سيطر على املو�سل �سطب م�سّمى 
)وزارة التعليم العايل( ومت ا�ستبدالها مب�سّمى )ديوان التعليم(. واألغى بع�ض الكليات 
ال�سيا�سية،  العلوم  املو�سل وهي )كليات احلقوق،  الكليات من جامعة  بع�ض  واأق�سام 
املوؤ�س�سات  اإدارة  الفل�سفة، وق�سم  الريا�سية، وق�سم  الرتبية  االآثار،  الفنون اجلميلة، 
مناهجها  تعديل  بعد  اجلميلة(  )الفنون  كلية  على  واأبقى  والفندقية(.  ال�سياحية 
األغى تدري�ض بع�ض املواد غري ال�سرعية  واأطلق عليها )كلية اخلط والزخرفة(. كما 
اللغة  الأق�سام  وامل�سرحية  الرواية  واحلقوق،  احلريات  الثقافة،  الدميقراطية،  مثل: 
خا�سة  اأ�سئلة  و�سع  بعدم  التدري�ض  هيئة  واألزم  والرتجمة،  والفرن�سية  االإجنليزية 
اأما �سبب كل هذه االإلغاءات فالأنها ال تقرها ال�سريعة االإ�سالمية،  مببادئ الوطنية؛ 

كما يزعم التنظيم)64(. 

)اجلامعة  الوطنية  اجلامعة  يف  م�ستقل  كق�سم  الفل�سفة  ُتدر�ض  لبنان  يف   
القدي�ض  االأمريكية يف بريوت، جامعة  اللبنانية( ويف اجلامعات اخلا�سة )اجلامعة 
يو�سف، جامعة احلكمة، جامعة الك�سليك، جامعة البلمند... اإلخ(. ويف �سوريا ُتدر�ض 
الفل�سفة يف جامعاتها ومن �سمنها جامعة دم�سق. اأما يف االأردن فثمة ق�سم للفل�سفة يف 

))6( جامعة بغداد، كلية االآداب، على الرابط التايل: 
http://www.coart.uobaghdad.edu.iq/PageViewer.aspx?id=21

)64( اآل ال�سيخ، حممد، داع�ض والتعليم اجلامعي يف املو�سل، 26 اأكتوبر )ت�سرين االأول( 2014، موقع اإيالف، متوافر على الرابط التايل: 
http://elaph.com/Web/NewsPapers/2014/10/952675.html
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اجلامعة االأردنية))6(. ُتدر�ض م�ساقات الفل�سفة يف بع�ض اجلامعات الفل�سطينية دون 
اأن يكون هناك فرع م�ستقل با�ستثناء دائرة الفل�سفة يف جامعة بريزيت.

م�سر،  موريتانيا،  اجلزائر،  املغرب،  )تون�ض،  اأفريقيا  �سمال  دول  يف  اأما 
يف  تتفاوت  وهي  الفل�سفة  لتخ�س�ض  م�ستقلة  اأق�سام  ثمة  ليبيا)67((  ال�سودان)66(، 
اأهميتها بني دولة واأخرى. يف جامعة نواك�سوط ) موريتانيا ( ل تقوم الفل�سفة كق�سم 

م�ستقل بل مّت دجمها مع ق�سم علم االجتماع.)68( 

خاتمة

�سهد تدري�ض الفل�سفة )يف الثانوي واجلامعي( قبل اأربعة عقود اأو اأكرث تطورًا 
الفل�سفية  الن�سو�ض  وترجمة  الفل�سفي  التاأليف  م�ستوى  على  اإنتاج  رافقه  ملمو�سًا 
الرتبوية،  املنظومة  يف  و�سلبيًا  رئي�سًا  دورًا  االأ�سويل  الديني  املّد  لعب  لقد  العاملية. 
اأ�سهم -اإلى حد كبري- يف تديني مناهج التعليم يف بع�ض املدار�ض العربية ح�سب روؤية 

اأ�سولية �سّيقة، ويف تكثيف تفرعات التعليم الديني مقابل انهزام الدر�ض الفل�سفي.

 ولعل ال�سيا�سات التي اعتمدتها دول عربية عدة يف اإف�ساح املجال اأمام التعبري 
الديني، ماديًا ورمزيًا، اأدت اإلى ت�سلط الوعي الديني على الوعي املدين/ املواطني. 
الديني،  للتعبري  املجال  الثمانينيات  بعد  ال�سورية  الدولة  اأف�سحت  ذلك:  على  كمثال 
فتزايدت اأعداد امل�ساجد لتتجاوز ت�سعة اآالف م�سجد، واأ�سبحت معاهد االأ�سد لتحفيظ 
القراآن املرخ�سة تتجاوز )1000( فرع يف خمتلف املحافظات، وهناك حوايل )40( 

))6( تاأ�س�ض ق�سم علم االجتماع والفل�سفة بتاأ�سي�ض اجلامعة االأردنية عام 1962. واأ�سبح ق�سمًا م�ستقاًل عن علم االجتماع عام 1976. راجع 
موقع اجلامعة االأردينة على الرابط التايل: 

http://arts.ju.edu.jo/ar/arabic/Lists/DepartmentOverview/DepartmentOverview.aspx?ID=6&DeptName=%D8%
A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9

)66( ثمة اأق�سام م�ستقلة للفل�سفة يف جامعات: اخلرطوم، النيلني، وبحري. 

)67( يف ليبيا تدر�ض الفل�سفة كق�سم م�ستقل يف جامعة بنغازي. ي�سار اإلى اأن ق�سم الفل�سفة عقد موؤمترًا عام 2014 )وهو املوؤمتر ال�سنوي 
الثاين( حتت عنوان: »الفل�سفة يف �سمال اأفريقيا التاريخ واملاآالت«. 

)68( املقررات التي تدر�ض يف الق�سم واملرتبطة بالفل�سفة هي: الفل�سفة العامة، مبحث القيم، مبحث اجلماليات،  املنطق،  فل�سفة العلوم. 
راجع موقع جامعة نواك�سوط، ق�سم الفل�سفة وعلم الجتماع، متوافر على الرابط التايل: 

http://www.univ-nkc.mr/spip.php?article281
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مدر�سة ذات طابع ديني تدور يف فلك ال�سيخة منرية القبي�سي، وهي مدار�ض تدر�ض 
هناك  �سوريا  ويف  ال�سورية)69(.  املدار�ض  عموم  يف  ر�سميًا  املعتمدة  الرتبوية  املناهج 
الدين، ويوجد يف دم�سق وحدها )800( مدر�سة  لتدري�ض علوم  )22( معهدًا عاليًا 
دينية تدور يف فلكها ع�سرات االآالف من ال�سيدات، اإ�سافة اإلى اإقامة اأكرث من )200( 
تعني هذه  )70(. ماذا  للدولة عام 2006  التابعة  الثقافية  املراكز  دينية يف  حما�سرة 

املعطيات؟ 

اأق�سام  درامي  ب�سكل  تراجعت  الدينية،  للمعاهد  الع�سوائي  التفريخ  مقابل 
تدري�ض الفل�سفة يف غالبية الدول العربية، وكان لتمدد احلركات االإ�سالمية التي تتخذ 
مواقف مناه�سة من الدر�س الفل�سفي تاأثري ملحوظ، يف ظل �سيطرة التدين املفرط 
الفل�سفة  »برامج  عنوان:  حمل  مقااًل  كتب  الغنو�سي  را�سد  اأن  لنذكر  اجلمهور.  على 
»اإن  وقال:  كليًا.  مبحوها  مطالبًا  الفل�سفة  مادة  على  حملة  فيه  �سن  ال�سياع«  وجيل 
الفائدة يف عالج  لي�ض عدمي  الثقايف-  انتماءنا  -اإذا مل نحدد  ليغدو  الفل�سفة  در�ض 
ما نعانيه من م�سكالت فح�سب، بل عن�سر تخريب وتدمري وت�ستيت يف ميدان النف�ض 

واملجتمع«)71(.

ال يعود تراجع تدري�ض الفل�سفة اإلى العوامل الدينية فح�سب؛ واإمنا ثمة عامل 
اآخر: االهتمام الرتبوي الر�سمي بالعلوم التطبيقية مقابل تقلي�ض االهتمام بالعلوم 
اأن  مبعنى  ال�سوق«  »ثقافة  تف�سي  اإلى  االأولى-  -بالدرجة  يعود  ذلك  مرد  االإن�سانية. 
تعطي  منها،  اخلا�سة  �سيما  ال  العربي،  العامل  يف  اجلامعات  اأنتجتها  التي  املجاالت 
التقنية متا�سيًا مع  املعارف  لتخ�س�سات  واأق�سامها  االأكادميية  االأولوية يف براجمها 

متطلبات �سوق العمل.

)69( جرو�ض، �سعاد، املّد الديني يف �سوريا من ال�سارع اإلى املوؤ�س�سات الر�سمية، موقع »اجلمل مبا حمل«، 19 مايو )اأيار( 2006، متوافر 
على الرابط املخت�سر التايل: 

http://goo.gl/1DPbeo

)70( العظمة، عزيز، جولة اأفق يف العلمانية و�ساأن احل�سارة، ف�سلية جملة االآداب، لبنان، 9/8/7/ 2007، �ض10. 

)71( الغنو�سي، را�سد، برامج الفل�سفة وجيل ال�سياع، �سمن مقاالت من�سورات حركة االجتاه االإ�سالمي، 1984. نقاًل عن: املزوغي، حممد، 
منطق املوؤرخ، ه�سام جعيط، الدولة املدنية وال�سحوة االإ�سالمية، من�سورات اجلمل، بريوت، الطبعة االأولى، 2014. 
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اإن ال�سلطات يف العامل العربي غايتها احلفاظ على مواقعها وامتيازاتها، ولذا 
ترف�ض التغيري وتعمل على تاأبيد الواقع ال�سيا�سي الذي يحفظ لها مكانتها يف الدولة، 
والفل�سفة يف جوهرها ت�سجع على امل�ساءلة والفكر النقدي والثورة يف عامل االإن�سان. 
يقول الفارابي: »واملدن اجلاهلة وال�سالة اإمنا حتدث متى كانت املّلة مبنية على بع�ض 

االآراء القدمية الفا�سدة«.

طبعًا ال ينف�سل واقع التعليم الديني يف العامل العربي، الذي حتول جزء منه 
ال ي�ستهان به اإلى بوؤر لتفريخ التطرف، عن حمنة تدري�ض الفل�سفة واأزمة ال�سيا�سات 
التعليمية. كم من املعاهد الدينية املنت�سرة تدر�ض مقررات الفل�سفة وتدرك اأهميتها 
بالن�سبة لتف�سري الظاهرة الدينية. التعليم الديني يعاين من م�سكلة حمورية: تقدي�ض 
الرتاث بحجة االأ�سالة ورف�ض كل االأطر التجديدية بذريعة مناه�سة »التغريب«. من 
كدليل  واملنطق  العقل  اعتنقت  التي  امل�سيحية  عرفته  الذي  التطور  اأن  اإدراك  املهم 
االإ�سالحيون من  اليونانية. وقد �سدد  بالفل�سفة  التاأثر  الدينية، مرده  للحقيقة  اأويل 
الفال�سفة والالهوتيني على �سرورة بناء »الهوت عقالين«)72(. كذلك تطورت الفل�سفة 
بينها  من  نات  املكوِّ من  جمموعة  نتيجة  وت�سكلت  متنوعة،  عوامل  نتيجة  االإ�سالمية 

املكون الفل�سفي اليوناين))7(. 

�سلطة  من  التحرر  على  امل�سلمني  ي�ساعد  عقالين«  »فقه  اإلى  االإ�سالم  يحتاج 
»اإ�سالم حداثي« قادر  لبناء  الرتاثية، واعتبارها عتبة من املهم جتاوزها  الن�سو�ض 
يف  ثورة  اإحداث  يواكبه  اأن  بد  ال  العقالين«  »الفقه  الكربى.  التحوالت  مواكبة  على 
املنظومة التعليمية ت�سع على �سلم اأولوياتها جملة من االعتبارات، ويف مقدمتها اإحياء 
بناء  اإلى  تهدف  تنويرية  مناهج  و�سوغ  واجلامعات،  املدار�ض  يف  الفل�سفي  الدر�ض 
االإن�سان الناقد والعاقل -اأي الذي يف�سر م�ساكله واإحباطاته بالعقل وحده- والقادر 

)72( Voir : Rodney Stark, Le Triomphe de la raison, Pourquoi la réussite du modèle occidental est le fruit du 
christianisme, presses renaiss, 2006. 

)كانون  يناير   11 الفل�سفي،  الدر�ض  لق�سايا  ال�سبة  موقع حممد  االإ�سالمية،  الفل�سفة  والدين يف  الفل�سفة  اإ�سكالية  ال�سبة، حممد:   )7((
الثاين( )201، متوافر على الرابط املخت�سر التايل:

http://goo.gl/oJZbJa
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تدري�ض  وتكثيف  باإر�ساء  اإاّل  يتحقق  ال  الت�سكل  الكونية. هذا  القيم  االندماج يف  على 
والتاأ�سي�ض  املتوارث  التقليدي  الوعي  لتخطي  العربية  االأجيال  يوؤهل  الذي  الفل�سفة 

لـ»وعي علمي وفل�سفي«. 


