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  منزلة الماّدة

  
  

  : رسالة الفلسفة من رسالة المدرسة 
  

دء    " رسالة الّتربیة "تصّدرت   ن الب القانون الّتوجیھي للّتربیة والّتعلیم المدرسي لتعلن م
ا     ة م و تنمی ة         أّن مطلوب المدرسة األقصى ھ ھ وتنمی اظ مؤّھالت سان، بإیق ي اإلن سانّي ف و إن ھ

اآلخر      أ ب شخصّیتھ ھ وب ھ بذات ل وعی ا یكف سلیحھ بم ذلك  . بعادھا الخلقّیة والوجدانّیة والعقلّیة وت ل
ت   د "راھن ة الغ وین " مدرس ى تك ة  "عل شو األدمغ دل ح رة ب ول مفّك ى  "عق ادرة عل ول ق ، عق
اة       " حّب البقاء إلى حسن البقاء    "تجاوز   ي حی ى یفلحوا ف بفضل إذكاء االقتدار لدى الّناشئة حّت
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وانین شرعّیة               نشیطة تعي ب   ّوة الق ستلھم من ق ارا، ی وقي خی دني الحق الّتنظیم الم العمل قیمة وب
  . إلى حكم العقلجُتْخِرُج الّشأن اإلنسانّي من دائرة المزا

 مرموقا في الھیكلة الجدیدة للّتعلیم مقاماإّن توّجھا من ھذا القبیل ھو الّّذي نّزل الفلسفة     
  .  الّثالثة، إیمانا بدورھا الفاعل في تجسیم ھذه الّرسالة فعّمم تدریسھا منذ الّسنة،الّثانوي

ارة          ا تحت عب رسالة  "وإذا كانت المقاصد الكبرى للّنظام الّتربوي قد انضوت جمیعھ
ة ة ال  " الّتربی ة أمان ى أّن الّتربی دّل عل ك لی إّن ذل ونف ا المرّب ا  یحملھ دیھم إیمان ت ل  إّال إذا الق

ة النّ      ى منزل ل        وحماسا یرفع العمل إل ى الفع ردي ویضفي عل اء الف ل یستصغر العن ضال الّنبی
  .الّتربوي معنى

ذي یعیش                  ضاء اّل سان وبالف ام باإلن ساقھا من اھتم ا وأن إّن الفلسفة بما یحفل بھ تاریخھ
شكل          فیھ لھي جدیرة باالضطالع بمھّمة تنمیة قدرة الّناشئة على الّتفكیر وتكوین شخصّیاتھم ب

شیطة "ملّیا بما بھ تستقیم   متوازن وتسلیحھم نظرّیا وع    ل     " حیاتھم الّن ى العم ادر عل استقامة الق
والفلسفة بھذا اّلذي تقّدم، تتعاضد مع سائر المواّد األخرى لتدعیم . والفاعل في الفضاء المدني

ضاء              إلا ة الف ى رحاب اح عل ة االنفت ع تبصیرھم بأھمّی حساس باالنتماء لإلنسانّیة لدى الّناشئة م
  .ّيالحضارّي اإلنسان

اؤل             ى الّتف ث عل ة لیبع ة الّتربوّی ي المنظوم وق ف ام مرم ن مق سفة م ھ الفل ا نالت إّن م
ّل             ى عاتق ك اة عل بمستقبل األجیال القادمة في الوقت اّلذي ُیضاعف من حجم المسؤولّیة الملق

ةً     أطیرا أو متابع سا أو ت سفّي ِإْن تدری ّشأن الفل تّم بال ان،     . مھ سب الّرھ ار سوى ك ال خی ذلك ف ل
  .ھان الفلسفة ورھان اإلنسان في آنر
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  برامج الفلسفة في الّتعلیم الّثانوي

  
  :یرمي تدریس الفلسفة في الّسنوات الّثالثة والّرابعة من الّتعلیم الثـّانوي إلى   

ار      - ال كب الل أعم ن خ ر م ة الّتفكی ضل ممارس ة بف ّرس بالحرّی ن التم ذ م ین الّتلمی تمك
  .الفالسفة والمفّكرین

 والوعي بذلك وعیا أوضح ،لمیذ من فھم أفضل وتأویل أعمق لما یعرف سلفا  تمكین التّ  -
 .وأشمل

 .تحریر الّتلمیذ من قوالب اآلراء المتداولة ومن سیطرة األحكام المتسّرعة -
م              إعداد الّتلمیذ إعدادا یمكّ    - ي الحك ّصر ف ى التب ھ عل سھ تحصینا یرّبی ھ من تحصین نف ن

ف       والّثقة في الّنفس والّثبات على المب      ي الموق دال ف ة، واالعت دأ دون سقوط في الوثوقّی
 .والّتسامح في الّتعامل دون سقوط في الّتبعّیة

ھ   إلى  من وضع الّالمباالة  مساعدة الّتلمیذ على االرتقاء ذاتّیا     - سند اختیارات  موقف واع ی
 ویحملھ على اإلبداع ویقیھ الّتسطیح الفكري والوجداني واالستسالم إلى   ،فكرا وسلوكا 

  .جھود األدنىالم
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  برنامج الفلسفة بالّسنوات الّثالثة من الّتعلیم الّثانوي
  

   : الّثالثة من الّتعلیم الّثانوي إلى واتیھدف تدریس الفلسفة في الّسن  
ة            - ذ بأھمّی سیس الّتلمی ا بتح ب فیھ ة، والّترغی ّسنة الّرابع الّتمھید لدراسة ھذه الماّدة في ال

ي    في أھّم    المساءلة الفلسفّیة  ات الت الّسجّالت التي یحیل إلیھا وبالّنظر إلى أھّم المرجعّی
  .یستوجبھا

ستدعي        - إیجاد موقف تساؤلي لدى الّتلمیذ ینطلق من الّدھشة ویقود إلى صیاغة أسئلة ت
منھ استخدام جملة من المسارات الفكرّیة، ضمن تمّش مبنّي یساعد على التقّدم في حّل  

 .رة على الّتمییز بین المسائل والمفاھیم ومستویاتھاھذه اإلشكالّیات حیث یكتسب القد
 وذلك ببیان أّن في ،مساعدة الّتلمیذ على االنتقال من الّتجربة العفوّیة للحیاة إلى الّتفكیر -

 .الحیاة نفسھا ما یحملنا على ذلك الّتفكیر
سفة       - ین الفل ة ب دة القائم ة الوطی ى إدراك العالق ذ عل ساعدة الّتلمی ارف  م ائر المع  وس

 باعتبار أّن كّال منھا یعّبر بطرقھ المخصوصة عن مختلف الّتجارب اإلنسانّیة   األخرى
اآلخرین  المتّ  ھ وب رد بذات ة الف ن   ،صلة بعالق ك بالّنھل م سفّیةنّ ال ویكون ذل  صوص الفل

سمعّیة  ( على وجھ الخصوص والّنصوص اإلبداعّیة عموما إضافة إلى سندات أخرى       
 ...) بصرّیة، رقمّیة
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  شعبة اآلداب
  

  إضاءات حول البرنامج
  

و               د ھ وان واح ى عن ة عل ّسنة الّثالث ي ال سفة ف امج الفل ر  "یشتمل برن ب الّتفكی ن   : مطل م
ي األستاذ       ی"  إلى الفلسفيّ  الیومّي تفّرع في حركة أولى أفقّیة إلى معان ھي بمثابة المواّد اّلتي یبن

ا  من خاللھا الّدرس، فیشتغل علیھا اشتغاال یراعي        تجاورھا وتباینھا ووجوه تقاطعھا وتموقعھ
  .تفّرع في حركة ثانیة عمودّیة إلى مسائلیو. في المجال اإلشكالي المعني اّلذي تثیره المسألة

ل         ودي لیمّث ي والعم ا األفق ي وجھیھ ة ف ة المزدوج ذه الحرك وعي بھ رطاإّن ال اء ش  لبن
ة   سجمة ومترابط درة   ،دروس متدّرجة ومن ة الق ن     وضامنا لتنمی دریس م ي الّت ألیف یق ى ت عل

  . التفّكك والّتفتت
  

  من الیومـــّي إلـى الفلسفـــّي : مطلب الّتفكیـــر  العنـــوان
  

  المعــــــاني  عناوین المسائل
I -الیومـــّي     

   الوھم– الوثوقّیة -الّرأي الّسائد  –عایة الّد
II -مقتضیات الّتفكیر   

   في الوعي بالمغالطات-1  
  

–لخلط بین المقوالت المنطقّیة  ا– الحجاج الباطل – لأشباه المشاك
  .المفارقة

  . الّدحض– الحجاج – الّتعریف – الّتأسیس –األشكلة    إجرائّیات الّتفكیر-2  
   الّنقد- الحوار –عقـّل الّت   إیتیقا الّتفكیر-3  

III- المسؤولّیة-جاعة لّش ا–یدیولوجیا  اإل–االستقاللّیة   شخصّیات فكرّیة : االلتزام تجربة   
VI- انظر القائمة المصاحبة  دراسة مسترسلة ألثر فلسفّي  

  
  I-  الیومي:  

ان     ذي ك ومي اّل ى الی ّرف إل سفة فیتع ا درس الفل ن خاللھ ذ م شف الّتلمی سألة یكت أّول م
ل لَ  . یحیاه دون أن یفّكر فیھ     َو  وإّن تقریب الّدرس من معیش الّتلمیذ واختیار َبْدٍء من ھذا القبی ُھ

ى     . مراھنة على كسب الفوز بردم الھّوة المفتعلة بین الّتفلسف والحیاة       ذ إل ھ الّتلمی ع تنبی بھذا یق
ین                  ائم ب ّرابط الق شاف ال ي استك ل سابقا أمال ف ان یفع معیشھ حّتى یفھمھ ویعیھ على غیر ما ك

  .المعیش والّتفكیر
  II-مقتضیات الّتفكیر :   
ھ        ى أساس یغ عل ذي ص صد الّّ ن أن  إّن المق وان األّول، ال یمك و   یالعن ى نح ق عل تحّق

ى           وم عل دارا یق ستدعي اقت ر ت ُب الّتفكی انطباعّي ومرتجل، فالفھم والّتحلیل والّنقد اّلتي بھا ُیْطَل
رامة  ن ص سفي م ر الفل ي الّتفكی ا ف رام م ض الّت،احت ي بع ا ف شف عّم ذ للك دُّ الّتلمی ّث وُتِع الت م

دّ      ّسلیم      واآلراء والخطابات من أغالیط وتح ر ال ات الّتفكی ذا األساس جاءت      .د إجرائّی ى ھ  وعل
  : متفّرعة إلى ثالثة عناصر " مقتضیات الّتفكیر"المسألة الثـّانیة 

   : الوعي بالمغالطات - 1
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ذا   ،ھو عنصر یتّم فیھ تنبیھ الّتالمیذ إلى ما یمكن أن یعتري الّتفكیر من عیوب           فیكون ھ
ا األدوات      الوعي لحظة تفكیر في بعض مظاھر سوء استعم       ذ من خاللھ ّدم للّتلمی ل، تق ال العق
  . اّلتي یصبح بمقتضاھا قادرا على كشف المغالطات

   :جرائّیات الّتفكیر إ - 2
سارات            د وم اء بقواع ات واألخط ن المغالط ذ ع ا الّتلمی ستعیض بھ ات ی ي إجرائّی ھ

ِسُن استعمال عقل           ره وُیْح ستقیم تفكی ى ی ا حّت شف ا   . ھیتمّرس علیھ ذ من   وھي مناسبة یكت لّتلمی
 شأنھ  ،خاللھا أّن للّتفلسف مقتضیات ال بّد من معرفتھا وحذقھا والّتدّرب على حسن استعمالھا    

ّرس     . علم لھ خصوصّیات بھا یتمّیز عّما سواه في ذلك شأن أيّ  تعّلم أن یتم ّد للم ان ال ب  وإذا ك
اد أمث    ستوعب إّال باعتم ـّد    على ما ھو مجّرد وصوري في الّتفكیر، فإّن ذلك ال ی ة تؤكـ ة عینّی ل

ع                   واء الواق ابال الحت را ق ا، تفكی ي شيء م را ف ى تفكی و یبق لھ أّن الّتفكیر مھما كان صورّیا فھ
  .بمختلف تلویناتھ

   : إیتیقا الّتفكیر - 3
ذا       ّي، لھ إّن ھذه المقتضیات الّضرورّیة ال ُتْطَلُب لذاتھا وال تشتغل بمعزل عن إطار قیم

لثا في ھذه المسألة الّثانیة لبیان األفق اإلنساني اّلذي یمكن أن عنصرا ثا" یتیقا الّتفكیرإ"جاءت 
تّ        ھ ال ّل فی ال    عقنتصّوره للّتفكیر، أفق یح ّل االنفع ل مح ّل      ،ّ د مح ّل اإلرغام، والّنق  والحوار مح

  . الّتسلیم والّتعصب
  

  III - شخصّیات فكرّیة : االلتزام تجربة :  
سفة    ي الفل ذ ف ب الّتلمی ھ عإّن ترغی لطان   وتدریب ن س ّرر م وار للّتح ات الح ى آلّی ل

ّصب، صیا  الّتع أنا شخ سف ش ل الّتفل ى تحوی ة عل ش والمراھن ھ اشغلتی صرف ت ب ا ب غاال دائم
ویم  یم والّتق ات الّتعل ن ظرفّی سألة ،الّنظر ع ار م سي الختی ّدافع الّرئی و ال ة" ھ زامتجرب "  االلت

ستلھم من سیرھم أشكال              ى شخصّیات ی ر والممارسة    یتعّرف فیھا الّتلمیذ إل ین الفك ّربط ب  ، ال
ى التّ   ،وُتْفَسُح أمامھ الّطریق للّنظر في وجاھة االلتزام       رد عل ھ   وجاھة تقاس بمدى قدرة الف وّج

ى                ى یرق اة الّشخصّیة معن ى الحی نحو الكونّیة ضمن فعل یحّول الفكرة إلى موقف ویضفي عل
ة ى الكونّی ا إل ّدا . بھ شف لل صّیات تك الل شخ ن خ ك م ّل ذل تّم ك دقھ ی زام وص ة االلت رس جّدّی

    .اأقصاھوتذھب بالّتجربة الفلسفیة إلى 
  

VI- الّدراسة المسترسلة ألثر فلسفّي  :  
لمیذ كي یتتّبع فیھا ومن خاللھا معالجة قضّیة فرصة للّت ركن إجبارّي في البرنامج وھي

م          ى شروط االختالف معھ ال   ففلسفّیة، تعّوده على الّتفكیر مع الفالسفة وتدّربھ عل دّعم اإلقب یت
ھ    إلى الّسنة ى كّل ذلكیستعّد بمقتضو المطالعة الفلسفّیة لدیھ    على ا وعی الّرابعة التي یعّمق فیھ

  .بالقضایا الفلسفّیة
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  بقّیة الّشعب

  
  إضاءات حول البرنامج

  
ر " الّثالثة على عنوان واحد ھو     واتیشتمل برنامج الفلسفة في الّسن       من   : مطلب الّتفكی

ومّي إل سفّيالی ي   ی" ى الفل ي یبن واّد اّلت ة الم ي بمثاب ان ھ ى مع ة إل ى أفقّی ة أول ي حرك ّرع ف تف
ا            ا ووجوه تقاطعھ ا وتباینھ ا اشتغاال یراعي تجاورھ األستاذ من خاللھا الّدرس، فیشتغل علیھ

سألة        ره الم ذي تثی ة      یو. وتموقعھا في المجال اإلشكالّي المعني اّل ة عمودّی ة ثانی ي حرك ّرع ف تف
  .لإلى مسائ
اء           ل شرطا لبن ي والعمودي لیمّث ا األفق ي وجھیھ ة المزدوجة ف ذه الحرك وعي بھ إّن ال

ن     دریس م ي الّت ألیف یق ى ت درة عل ة الق امنا لتنمی ة وض سجمة ومترابط ة ومن دروس متدّرج
  . التفّكك والّتفتت

  
  من الیومّي إلى الفلسفّي : مطلب الّتفكیـــر  العنـــوان

  
  ـانيالمعـــــ  عناوین المسائل

I- الوھم– الّرأي الّسائد –الّدعایة   الیومـــّي .  
II- مقتضیات الّتفكیر    

   . الخلط بین المقوالت المنطقّیة– الحجاج الباطل –أشباه المشاكل    في الوعي بالمغالطات-1  
  .حض الّد– الحجاج –عریف  التّّّ–األشكلة    إجرائّیات الّتفكیر-2  

III- قد الّن– المسؤولّیة –جاعة  الّش– الحوار –االستقاللّیة   ّیات فكرّیةشخص : االلتزام تجربة.  

  
I- الیومّي:   
ان       ذي ك ومّي اّل ى الی ّرف إل سفة فیتع ا درس الفل ن خاللھ ذ م شف الّتلمی سألة یكت أّول م

َو       . یحیاه دون أن یفّكر فیھ   ل َلُھ ذا القبی ْدٍء من ھ ار َب إّن تقریب الّدرس من معیش الّتلمیذ واختی
ى     . مراھنة على كسب الفوز بردم الھّوة المفتعلة بین الّتفلسف والحیاة       ذ إل ھ الّتلمی ع تنبی بھذا یق

ین       ،معیشھ حّتى یفھمھ ویعیھ على غیر ما كان یفعل سابقا    ائم ب ّرابط الق شاف ال ي استك  أمال ف
  .المعیش والّتفكیر

  
II- مقتضیات الّتفكیر :  

ھ العن       ى أساس یغ عل ذي ص صد الّّ ن أن إّن المق و   یوان األّول، ال یمك ى نح ق عل تحّق
ى      ُبلَ ْطانطباعي ومرتجل، فالفھم والّتحلیل والّنقد اّلتي بھا یُ    وم عل دارا یق ستدعي اقت ر ت  الّتفكی

ض التّ    ي بع ا ف شف عّم ذ للك دُّ الّتلمی رامة وُتِع ن ص سفي م ر الفل ي الّتفكی ا ف رام م ثالت ماحت
ّدد إجرائ       ّسلیم     واآلراء والخطابات من أغالیط وتح ر ال ات الّتفكی ذا األساس جاءت      .ّی ى ھ  وعل

   : عنصرین متفّرعة إلى "مقتضیات الّتفكیر"انیة المسألة الّث
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 :  الوعي بالمغالطات - 1

ھو عنصر یتّم فیھ تنبیھ الّتالمیذ إلى ما یمكن أن یعتري الّتفكیر من عیوب فیكون ھذا 
ّدم للّتلمیذ من خاللھا األدوات الوعي لحظة تفكیر في بعض مظاھر سوء استعمال العقل، تق

  .اّلتي یصبح بمقتضاھا قادرا على كشف المغالطات
   :اجرائّیات الّتفكیر - 2

ھي إجرائّیات یستعیض بھا الّتلمیذ عن المغالطات واألخطاء بقواعد ومسارات یتمّرس          
ا        . ھعلیھا حّتى یستقیم تفكیره ویحسن استعمال عقل       ذ من خاللھ شف الّتلمی أّن وھي مناسبة یكت

سن استعمالھا       ى ح دّرب عل ك    ،للّتفلسف مقتضیات ال بّد من معرفتھا وحذقھا والّت ي ذل  شأنھ ف
  . علم لھ خصوصّیات بھا یتمّیز عّما سواهشأن أّي

III - شخصّیات فكرّیة : االلتزام تجربة :  
ش  ترغیب الّتلمیذ في الفلسفة والمراھنة على تحویل الّتفلسف شأنا شخصّیا     إّن   ھ  غلتی  ب

سألة      غاال دائما بصرف الّنظر عن ظرفّیات الّتعلیم والّتقویمّ     تشا ار م سي الختی ّدافع الّرئی و ال  ھ
زام  تجربة" ین                "  االلت ّربط ب َیِرِھْم أشكال ال ن ِس ستلھم م ى شخصّیات ی ذ إل ا الّتلمی ّرف فیھ یتع

اس بم       ة تق زام، وجاھ ة االلت درة  الفكر والممارسة وُتْفَسُح أمامھ الّطریق للّنظر في وجاھ دى ق
اة                 ى الحی ى موقف ویضفي عل رة إل ل یحّول الفك ة ضمن فع الفردّي على الّتوّجھ نحو الكونّی

یتّم كّل ذلك من خالل شخصّیات تكشف للّدارس جّدیة . خصّیة معنى یرقى بھا إلى الكونّیة     الّش
  .اأقصاھ وتذھب بالّتجربة الفلسفّیة إلى ،االلتزام وصدقھ
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  برامج الفلسفة بالّسنوات الّرابعة من الّتعلیم الّثانوي
  

  :یھدف تدریس الفلسفة إلى 
ضمان تكوین الّتلمیذ تكوینا متماسكا متوازنا تتكافأ فیھ المعارف والمھارات والمواقف     -

  .بما یكفل للمتعّلم اكتساب منھج في الّتفكیر والعمل
ا       من المسائل الفلسفّیة منزّ    جعل الّتلمیذ ملّما بجملة    - ا انطالق تّم بلورتھ ي إشكالّیات ت لة ف

من أعمال كبار الفالسفة والمفكّرین التي ُتْنَتَقى انتقاء یعكس خصوصّیة الفكر الفلسفي       
 .في تنّوعھ ووحدتھ معا

ة        - ّم التحّوالت الّتاریخی تمكین الّتلمیذ من خالل دراسة تلك المسائل من تمثـّل وجیھ ألھ
ا                 التي   ة عنھ ّسس اإلجاب سائل وسبل تح ي وجوه طرحھ للم سفي ف ر الفل شھدھا الفك  ،ی

شھدھا              ي ت ف التحّوالت الت سفّي بمختل ساؤل الفل اط الّت ذ بارتب بحیث یتّم تبصیر الّتالمی
 .المعرفة اإلنسانّیة مفاھیم وقیما وممارسات دون االنزالق في الّسرد الّتاریخّي

  :ى بعة من الّتعلیم الّثانوي إلى جعل الّتلمیذ قادرا علیھدف تدریس الفلسفة بالّسنة الّرا
ي           - كالّیة الت ن اإلش لیما ع ا س را فنّی ر تعبی سفّي والّتعبی ّنّص الفل الل ال ن خ ل م الّتحلی

  .یطرحھا وَتَبیُِّن طرق االستدالل فیھ
ضیھ معالجة               - ا تقت ق م ا وف سبة والتصّرف فیھ ارف المكت التألیف وإعادة استخدام المع

ة        المسائل ا  ة العالق اھیم وإقام د دالالت المف د اإلشكالّیات وتحدی لفلسفّیة من خالل رص
 .بینھا

ار بدقّ  - ن األفك ر ع ا   الّتعبی سفّیة بم ة الفل الیب الكتاب ى أس ھ عل ك بتدریب وح وذل ة ووض
 .تقتضیھ من تحّكم في طرق االستدالل ووجاھة في استعمال المفاھیم

ّسنة الّراب      سفة بال صبح         المطلوب من تدریس الفل ذ لی ین الّتلمی انوي أن یع یم الّث ة من الّتعل ع
  :مستعّدا 

  .حصیل الذاتي سعیا إلى تنمیة ملكاتھ وبناء شخصّیتھ واالضطالع بنفسھللّت - 
 .حاور والّتداول في كّل المسائل التي تعرض لھ دون تشّبث مبدئّي بموقف مسّبق منھالّتل - 
 .مكن أن یقّدمھ من مساھمات في إثرائھلالعتراف باآلخر وبحقـّھ في االختالف وتقدیر ما ی - 
 .نازل عن موقفھ وتبّني موقف مغایر متى أدرك وجاھتھ واقتنع بھللّت - 
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  شعبـة اآلداب
  

  إضاءات حول البرنامج
  

یشتمل برنامج الفلسفة في شعبة اآلداب على ثالثة عناوین، ھي تفریعات لفضاء 
 حقال إشكالّیا یتفّرع عناویننوان من ھذه ال یمثـّل كّل ع-  الكونّي–إشكالّي مداره مطلب الكّلي 

ُیشتغل علیھا اشتغاال یراعي " المعاني"مسائل تحیل كّل واحدة منھا على جملة من إلى 
تجاورھا وتباینھا ووجوه تقاطعھا وتموقعھا في المجال اإلشكالّي المعنّي، على نحو یضمن 

كل، شلى المفھوم، ومن الّسؤال إلى المتنمیة قدرة المتعّلم على االرتقاء بالمعاني من الكلمة إ
  .بما یتیح في األخیر بناء الّدروس على نحو یضمن تدّرجھا وترابطھا ووحدتھا

   :ةعلى ھذا األساس یتفّرع البرنامج إلى العناوین الّتالی
  

  المعــــــاني  عناوین المسائل
  
I-  اإلنساني بین الكثرة والوحدة:    

  .  الوعي–وعي  الّال– العالم – الذات – الجسد –ریخ الّتا   اإلنّیة والغیرّیة-1  
  . المقّدس- الوساطة–غة  الّل–ورة  الّص–اآلخر    الّتواصل واألنظمة الّرمزّیة-2  
  . الكّلي–  الھوّیة– العولمي – العالمي –االختالف    الخصوصّیة والكونّیة-3  

II- العلم بین الحقیقة والّنمذجة :    
    ة أبعاد الّنمذج-1  
   الّصورنة– الّترییض – البنیة –األكسمة    البعد الّتركیبي-          أ   
  . الواقعي-  الّنظرّیة- المالئم - القانون –االفتراضي    البعد الّداللي–        ب   
  . الّنجاعة– الفھم –حقیق  الّت–الّتفسیر    البعد الّتداولي–  ج          
     الّنمذجة ومطلب الحقیقة-2  
  . قنّیة األنظمة الّت–اریخّیة  الّت–االختزالّیة    الحدود االبستیمولوجّیة-          أ  
  . المعنى– المسؤولّیة –الحقیقة    الحدود الفلسفّیة–          ب   

III – سبي والمطلق القیم بین الّن:    
  .  المنفعة– المال – وق الّس–ر حّر الّت– اإلنصاف –االغتراب   الّنجاعة والعدالة:  العمل  -1  
  . المواطن العالمي– المقاومة – العنف –لطة  الّس– الّدیمقراطّیة –الحّق   الّسیادة والمواطنة:  الّدولة  -2  
  . الواجب– الفضیلة –فاه  الّر–الحرّیة   عادةالخیر والّس: األخالق  -3  
  .محاكاة ال–ذّوق  الّت–اإلبداع   الجمال والحقیقة: الفّن  -4  

VI- انظر القائمة المصاحبة  :دراسة مسترسلة ألثر فلسفي  
  

I- اإلنسانّي بین الكثرة والوحدة :  
    

وھي المسألة الّتي یحصل فیھا للمتعّلم الوعي بحاجتھ إلى الّتعّرف على ما ھو إنسانّي 
  ...)تناظر، تكامل، تقابل، تحایث(في كّل إنسان، أي تقّصي طبیعة العالقة 

  ّیة والغیرّیةناإلنسانّي اّإلبین بعدي الوجود  -
 مزّیةبین ذاتّیة الفرد وال ذاتّیة األنظمة الّر -
نساني الممكنة نشداد الفرد إلى خصوصّیتھ وانفتاحھ على تنّوع أنماط الوجود اإلابین  -

  .، ونشدان الكونّي من جھة أخرىمن جھة
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IIعلم بین الحقیقة والّنمذجة  ال:  
    

جة العلمّیة باعتبارھا الّتمّشي المشترك بین مختلف تتمحور ھذه المسألة حول الّنمذ
الحقول العلمّیة والممّیز لھا عن أشكال الخطاب األخرى، وتتعّلق بمنزلة الّنموذج العلمّي 
المزدوجة بین انشداده إلى مرجع خارجي عنھ وسعیھ إلى بناء واقع مستحدث، أي بین 

  .  الّنسبیةضرورة تلزم الّنموذج، ومواضعة موسومة بالّتعّدد و
تركیبّیة وداللّیة (ذلك ما یبّرر تفصیل القول في الّنمذجة العلمّیة على جھات ثالث   

   :ةتتصادى مع توّترات ایبستمولوجّیة ثالث) وتداولّیة
  .توّتر بین تمثیل الّظواھر بالّلغة الّطبیعّیة وتمثیلھا بواسطة أنظمة رمزّیة اصطناعّیة -
 .یانّیة ومقتضیات اإلنشاءات الّتجریدّیةتوّتر بین معطیات الّتجربة الع -
 .واھرتوّتر بین معرفة نظرّیة مطلوبة لذاتھا وإرادة نجاعة الّتحّكم في الّظ -

ة بواسطة النّ    إّن   ة الممارسة العلمّی ّي       مقارب اج المعرف ة لإلنت راءة نقدّی ا ق یح لن مذجة تت
  .مولوجّیة والفلسفّیةستییبالعلمّي تمّكن من تجاوز تشّتت حقولھ، ومن تقّصي حدوده اال

  
III - القیم بین الّنسبّي والمطلق :  

بط بین ما یقتضیھ واقع تنّوع ا الیوم الّرلّیة، یستوجب مّنمإّن الّتفكیر في الممارسات الع  
. لكونّیةإلى اتي تستند إلیھا ھذه الممارسات من نسبّیة، وما یستوجبھ تواجدھا من توق القیم اّل

  :المزدوجة ھو ما یوّجھ الّتفكیر الفلسفي إلى بلورة إّن الوعي بھذه الحركة 
  .ر القائم بین مقتضى الّنجاعة ومطلب العدالةوّتالّت -
  .ر بین قیمتي الّسیادة والمواطنةوّتالّت -
 .عادة بما ھي مطلب ذاتّيوّتر بین الخیر بما ھو قیمة مطلقة والّسالّت -
 .نّیةوّتر بین قیمتي الجمال والحقیقة في الممارسة الفالّت -
 

VI - الّدراسة المسترسلة ألثر فلسفّي :  
ي اتّ          تعّلم ف ر الم صال إّن الّدراسة المسترسلة مسألة وجوبّیة، وھي مناسبة لوضع تفكی

التّ  ر ب ي       مباش سفّي ویبن شكل فل ي م ره ف ي تفكی ّدد دواع سوف یح امي لفیل ّي والمتن فكیر الح
اني ویحاجج على أطروحات ویحاور   عاتھ من خالل االشتغال إشكالّیا على جملة من المع تفّر

سفّیة            ات فل ور رھان ة أخرى، ویبل تعلّ ... ویدحض أطروحات وأفاقا فكرّی ذ اإلصغاء   م الّتفی لمی
م،    ،إلى الفالسفة ویختبر شروط فھم تفكیرھم في أصالتھ         وشروط محاورتھم واالختالف معھ

ع ب     ان الجم سب رھ ة ویك ّسنة الّثالث ي ال دأه ف د ب ان ق ا ك ذلك م دعم ب ره الّشفی صّي ین تفكی خ
  . فیغنم غنما یقّوي قدرتھ على بناء حكم مؤّسس،فكیر مع اآلخروالّت
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  بقّیة الّشعب

  

  إضاءات حول البرنامج
  

یشتمل برنامج الفلسفة في الّشعب العلمّیة واالقتصادّیة على ثالثة عناوین، ھي 
 حقال عناوینن من ھذه ال عنوا یمّثل كّل- الكوني–تفریعات لفضاء إشكالّي مداره مطلب الكّلي 

ُیشتغل علیھا اشتغاال " المعاني" مسائل تحیل كّل واحدة منھا على جملة من  إلىإشكالّیا یتفّرع
تباینھا وتقاطعھا وتموقعھا الّدینامیكي في المجال اإلشكالّي المخصوص، ویراعي تجاورھا 

مة إلى المفھوم، ومن على نحو یضمن تنمیة قدرة المتعّلم على االرتقاء بالمعاني من الكل
كل، بما یتیح في األخیر بناء الّدروس على نحو یضمن تدّرجھا وترابطھا شالّسؤال إلى الم

  .ووحدتھا
   :ةعلى ھذا األساس یتفّرع البرنامج إلى العناوین الّتالی

  
  المعــــــاني  عناوین المسائل

  
I-  اإلنسانّي بین الكثرة والوحدة:    

   . الوعي–وعي  الّال– الذات – الجسد –الّتاریخ    اإلنّیة والغیرّیة-1  
  .  الھوّیة– المقّدس –ورة  الصّّ–واصل  الّت– االختالف –اآلخر    الخصوصّیة والكونّیة-2  

II-  العلم بین الحقیقة والّنمذجة:    
     أبعاد الّنمذجة-1  
  .رنةو الّص– الّترییض – البنیة –األكسمة    البعد الّتركیبّي-          أ  
   . الّنظرّیة- القانون-  الواقعّي– المالئم –االفتراضّي    البعد الّداللّي–       ب   
  .جاعة النّّ– الفھم –ق ّیحق التّّ–فسیر الّت   البعد الّتداولّي–       ج   
     الّنمذجة ومطلب الحقیقة -2  
  .قنّیة األنظمة الّت–اریخّیة  الّت–االختزالّیة    الحدود االبستیمولوجّیة-          أ  
  . المعنى– المسؤولّیة –الحقیقة    الحدود الفلسفّیة–       ب   

III –  القیم بین الّنسبي والمطلق:    
  . المواطن العالمّي– العدالة – الّسلطة – الّدیمقراطّیة –الحّق   الّسیادة والمواطنة: الّدولة  -1  
  . المنفعة– الواجب – الفضیلة –فاه الّر –یة الحّر  عادةالخیر والّس:  األخالق  -2  
  

I- اإلنسانّي بین الكثرة والوحدة :  
وھي المسألة الّتي یحصل فیھا للمتعّلم الوعي بحاجتھ الّتعّرف إلى ما ھو إنسانّي في   

  ...)تناظر، تكامل، تقابل، تحایث(كّل إنسان، أي تقّصي طبیعة العالقة 
  .یة والغیرّیةن اّإل : الوجود اإلنسانّيْيَدْعبین ُب -
الممكنة  نسانّينشداد الفرد إلى خصوصّیتھ وانفتاحھ على تنّوع أنماط الوجود اإلابین  -

  .، ونشدان الكونّي من جھة أخرىمن جھة
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II - العلم بین الحقیقة والّنمذجة:   

تتمحور ھذه المسألة حول الّنمذجة العلمّیة باعتبارھا الّتمّشي المشترك بین مختلف   
لعلمّیة والممّیز لھا عن أشكال الخطاب األخرى، وتتعّلق بمنزلة الّنموذج العلمّي الحقول ا

المزدوجة بین انشداد إلى مرجع خارجّي عنھ وسعیھ إلى بناء واقع مستحدث، أي بین 
  .  ضرورة تلزم الّنموذج، ومواضعة موسومة بالّتعّدد والّنسبّیة

تركیبّیة، داللّیة (ة على جھات ثالث ذلك ما یبّرر تفصیل القول في الّنمذجة العلمّی  
   :ةستمولوجّیة ثالثبتتصادى مع توّترات ای) وتداولّیة

  .غة الّطبیعّیة وتمثیلھا بواسطة أنظمة رمزّیة اصطناعّیةتوّتر بین تمثیل الّظواھر بالّل -
 .نشاءات الّتجریدّیةتوّتر بین معطیات الّتجربة العیانّیة ومقتضیات اإل -
 .حكم في الّظواھرظرّیة مطلوبة لذاتھا وإرادة نجاعة الّتتوّتر بین معرفة ن -

مذجة تتیح لنا قراءة نقدّیة لإلنتاج المعرفّي العلمّي إّن مقاربة الممارسة العلمّیة بواسطة الّن
  .ستیمولوجّیة والفلسفّیةیبتمّكن من تجاوز تشّتت حقولھ، ومن تقّصي حدوده اإل

III - القیم بین الّنسبّي والمطلق :  
 الّتفكیر في الممارسات، یستوجب مّنا الیوم الّربط بین ما یقتضیھ واقع تنّوع القیم إّن  

  .الّتي تستند إلیھا ھذه الممارسات من نسبّیة، وما یستوجبھ تواجدھا من توق للكونّیة
  :إّن الوعي بھذه الحركة المزدوجة ھو ما یوّجھ الّتفكیر الفلسفّي إلى بلورة   

   .ّسیادة والمواطنةوّتر بین قیمتي الالّت -
  .عادة بما ھي مطلب ذاتّيوّتر بین الخیر بما ھو قیمة مطلقة والّسالّت -
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  القائمة الّرسمّیة لآلثار الفلسفّیة
  

  الّسنة الّرابعة  الّسنة الثـّالثة
  عنوان األثر  المؤّلف  ر/ع    عنوان األثر  المؤّلف  ر/ع

   )7، 6، 5، 4( الجمھورّیة   أفالطون  01    حّي بن یقضان  ابن طفیل  01
  قورجیاس  أفالطون  02    محّك الّنظر  الغزالي  02
  )باب من األبواب ( الّسیاسة   أرسطو  03    مناھج األدّلة  ابن رشد  03
  أخالق نیقوماخوس  أرسطو  04    الكـــــاس  أفالطون  04
  نیسيیرسالة إلى م  أبیقور  05    أوتیـــدام   أفالطون  05
  رسالة في دفع األحزان   الكندي   06    میـــــنون  نأفالطو  06
  تھذیب األخالق  مسكویھ   07    في الّشجاعة  أفالطون  07
  میزان العمل  الغزالي   08    دفاعا عن سقراط  أفالطون  08
  معیار العلم   الغزالي   09    خــواطر   باسكال  09
  ء أھل المدینة الفاضلةرسالة آرا  رابياالف  10    في أصل الّالمساواة بین البشر  روّسو  10
  كتاب الّسیاسة المدنّیة رابياالف  11    ما األنوار ؟  كانط  11
   )5الفصل ( إحصاء العلوم  رابياالف  12    مستقبل وھم  فروید  12
  تدبیر المتوّحد  ابن باجة  13    الوجودّیة مذھب إنساني  سارتر  13
  فصل المقال  ابن رشد   14        
  )بعض فصولھا ( المقّدمة   ابن خلدون  15        
  مقالة الّطریقة  دیكارت  16        
  تأّمالت میتافیزیقّیة  دیكارت  17        
  مقّدمة لرسالة حول الخالء  بسكال  18        

  رسالة في إصالح الفھم  سبینوزا  20      رسالة في الّسیاسة  سبینوزا  19  
  بحث في الفھم البشري  ھیوم  22          في الّتسامح  لوك  21  

  في العقد االجتماعي  روّسو  23        
  رسالة في أصل اللغات  روّسو  24        
   )1( أسس میتافیزیقا األخالق   كانط  25        
  تأّمالت في الّتربیة كانط  26        
  مشروع سلم دائمة كانط  27        
  الّدین في حدود العقل كانط  28        
   لنقد العقل الخالص2مقّدمة الّطبعة  كانط  29        
  حرّیةفي ال  میل  30        
  في استعباد الّنساء  میل  31        
  العقل في الّتاریخ  ھیقل   32        
  مقال في الّروح الوضعي  كونت  33        
        

  دروس في الفلسفة الوضعّیة  كونت  34
  )الّدرسان األّول والّثاني(

  1844مخطوطات   ماركس  35        
  ضّد دیھرنق  انقلز  36        
  جینیالوجیا األخالق  نیتشھ  37        
  قلق في حضارة  فروید  38        
  العالم والّسیاسي  فیبر. م  39        
  منبعا األخالق والّدین  برغسون  40        
  مسائل فلسفّیة  راسل  41        
  تطّور األفكار في الفیزیاء  اینفلد/انشتاین  42        
  مقال في اإلنسان  كاسیرار  43        
  تقریظ الفلسفة  مرلوبونتي  44        
  فكر العلمّينشوء ال  بشالر  45       
  العرق والّتاریخ  ستروس. ل  46       
  المصادفة والّضرورة  مونو  47       
  المراقبة والعقاب  فوكو  48       
  الّتاریخ والحقیقة  ریكور   49        
  العقل  غرانجي .غ.ج  50        

  


