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 أسعد وطفةعلي  
وأهمية البعد الفلسفي يف  على أهمية البعد الرتبوي للفلسفة واملفكرين يؤكد عدد كبري من الفالسفة 

وكانط  Saint Thomasوسان توماس  Platonن وأفالطو Socrateوهذا ما جنده عند سقراط . الرتبية ذاتها

Kant  وهيغلHegel  وديويDewey رامشي غوGramsci . وغين عن البيان أن هؤالء الفلسفة كانوا

يؤكدون هذه العالقة اجلوهرية بني الفلسفة والرتبية يف أعماهلم ونظرياتهم الفلسفية. ولكنهم كانوا يف 

وهنا ميكننا اإلشارة . حثون فيها من زوايا واجتاهات نظرية خالصةحقيقية األمر يتناولون هذه املسألة ويب

ويريد ، ال ميكننا أن نتعلم الفلسفة بل ميكننا أن نتعلم التفلسف: إىل الصيغة اليت يتبناها كانط حيث يقول

كنه ول ،أبداحركته وهو يف حالة تطور ال تتوقف ، كانط بهذا القول أن يعلمنا بأن الفلسفة علم مل ينجز بعد

ورؤاها ومنهجها يف حياتنا  ومنطقهاميكننا أن نتعلم يف حقيقية األمر ممارسة الفلسفة وتوظيف مقوالتها 

 الفكرية وهذا يعطينا إمكانية احلكم والتأمل املنهجي والنظر أو ما يسمى خباصة التفلسف. 

ا لدرجة أنه ال يرى بأن املرء ال ميكن أن يكون صغري Montaigneويف هذا السياق فإن مونتيين  

وهذا يعين أن ممارسة الفلسفة يف مستوى التفكري واملنهج إمكانية قائمة للجنس . يستطيع ممارسة الفلسفة

وهذا يعين أيضا أن الصغار يستطيعون ممارسة الفلسفة . البشري بعيدا عن التفاوت يف األعمار واألزمنة

إىل ابعد من ذلك لريى يف الفلسفة مصدرا وال يقف مونتيين عند هذا احلد بل يذهب . ممارسة ذهنية

من وهذا املبدأ سقراطي األرومة واهلوية حيث جعل سقراط . حيا وثرا من مصادر السعادة اإلنسانية

لطاملا أخذ على أنه منهج يف احلوار الذي ومنهجه يف ، يف الرتبية األساسياملمارسة الفلسفية مبدأه 

 . الرتبية قبل أن يكون منهجا يف الفلسفة



 3 

وكانط مجيعهم يتفقون على أن الفلسفة قابلة للتعلم بوصفها  وهكذا جند أن سقراط وليبمان 

هلذه املمارسة  األساسيةوهم يف هذا السياق يعتقدون بأن إحدى القيم . ممارسة وليس جمرد مادة جمرة

معرفتهم نهائية وأن  هذه الفكرة اليت يتوقف فيها الناس عن االعتقاد بأنهم يعرفونالفلسفية تأتي من 

التجربة وبالتالي فإن  ،املمارسة الفلسفية هي نوع من املشاركة واحلوار والبحث اإلنسانيف. ومطلقة

احليوية واجلوهرية مطروحة دائما  األسئلةحيث تكون  ،الفلسفية تنبع من هذا احلوار املفتوح غري املتوقع

 . العقل اإلنساني وملكاته الفكرية احليوية ةخاطبمل

اجلدة  فإن، ا كان ليبمان يؤكد األهمية الكبرية للعالقة بني الفلسفة والرتبية على منوال سقراطوإذ

. التأكيد على هذه العالقة اجلوهرية بني الفلسفة والطفولةواألصالة الفكرية اليت يتميز بها تقع يف جمال 

متأصلة يف الفكر سابقا فكرة  ويف هذا اجملال فإن ليبمان يستحق أن يكون جمددا ومبدعا وذلك ألنه يطرح

حيث مل يسبق ألحد مسبقا يف  ولكن يندر أن جندها يف طور املمارسة اليت حيييها، يف مستواها النظري

 . تاريخ الفكر مطارحة مسألة املمارسة الفلسفة يف تربية األطفال

 األفكارمعاجلة  تقتضي املمارسة الفلسفية لألطفال وجود معلمني ميتلكون القدرة واملهارة يف جمال

معلمون قادرون على تقدير احلوار وممارسته وتوجيهه يف نسق  ؛وتداوهلا وممارستها على حنو فلسفي

. إطار احرتام الطفولة نفسها وتقدير اجلوهر اإلنساني لألطفالاخليارات الرتبوية والفلسفية املمكنة يف 

والعمل يف الصف هنا جيب أن . اخل الصفوفهؤالء املعلمون ميكنهم التعامل مع طائفة من األطفال يف د

جيري بصورة ممارسة تربوية حيث تأخذ العالقة بني األطفال صورة اجتماع متعاون يتم فيها التداول 

كأشخاص ميارسون التفكري يف الصف األطفال حيث جيتمع ، واجلدل واحلوار الرتبوي بروح فلسفية

 . ل واالحرتامواحلياة القائمة على التساؤل واحلوار والتكام

وعلى ، معرفة تقتضي من الطفل أن يتعلمها شخصيا يف هذا الوسط املدرسي ال تأخذ املعرفة صورة

خالف ذلك فإن هذه املعرفة تأتي نتاجا ملمارسة مجعية بني خمتلف أفراد الصف أو اجلماعة عرب التساؤل 

 اة االجتماعية داخل الصف حضورهاوهنا تأخذ الدميقراطية كنظام أو كطريقة يف احلي. واحلوار والتفهم

وهذه العملية : مجاعة األطفال أيوهذه العالقة الدميقراطية تكون جوهر وغاية اجلماعة يف الصف 

 . متثل الطريقة األمثل ملمارسة الروح الفلسفية يف عامل الطفولة واألطفال الدميقراطية
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 ؟ ما هي أبعادها وطبيعتها؟ بروحها الفلسفية الدميقراطيةولكن كيف تتم هذه املمارسة 

ويقوم  ،واألطفال يف صورة دائرة يف قاعة الصف معجيلس الفلسفية ميكن للمعلم أن يف هذه املمارسة 

املعلم بقراءة نص أو فقرة تتضمن خربا أو مادة فكرية. وبعد ذلك يتم بناء جمموعة من األسئلة والتساؤالت 

احلوار املنهجي املنطقي  أساسعة حول هذه األسئلة، على حول النص املقروء، ثم جيري احلوار بني اجلما

 . األساسيةومعايريه 

 دور املعلم :

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو ما الدور الذي يلعبه املعلم يف هذه الوضعية املفرتضة ؟ ومما الشك 

وار ويعمل على يف هذه الوضعية يشارك املعلم حبماسة يف احل. فيه أن املعلم هنا يؤدي دورا منوذجيا

أيضا على تسهيل جمريات احلوار بني األطفال. املعلم يف وضعيته كما يعمل ، توجيهه وحتريضه وإثارته

هذه جيب أال يقدم إجابات بل يستثري التساؤل وحيرض عليه، كما يتوجب عليه أن يساعد األطفال على 

للحوار بني  األساسيةاحرتام القواعد  ويساعد األطفال على، احرتام وجهات النظر األخرى ألفراد اجلماعة

 افراد اجلماعة أو اجملموعة. 

املدرسي : خمطط املناقشة واحلوار  الكتابوخالل احلوار فإن املعلم يستخدم األدوات اليت يقتضيها 

وذلك من أجل تعميق فهم األطفال باملفاهيم الفلسفية وباملمارسات اليت تؤدي إىل بناء املهارات املعرفية 

ثم يعطيه مضمونا سائغا يتميز بالبساطة نطقية عند الطفل .كما يعمل على إعادة بناء مضمون احلوار وامل

وتأخذ هذه العملية من قبل املعلم صورة حتكيم يتعلق مبضمون احلوار دون أن يتخذ . والوضوح والتكامل

نطباعات سلبية غري موقفا مسبقا وحمددا من مضمون احلوار نفسه، ألن اختاذ هذا املوقف قد ترتك ا

 منطقية أو فلسفية يف تفكري األطفال. 

ولكن كيف يستطيع معلم من غري تأهيل فلسفي أن يؤدي هذه املهمة الفلسفية ؟ ببساطة ميكن تأهيل  

املدرسة ذاتها وعرب جلسات وسيمينارات يشرف عليه  أحضانهؤالء املعلمني عرب دورات تربوية مكثفة يف 

 . لشأن الفلسفيويوجهها متخصصون يف ا

ومع أهمية هذا التدريب والتعليم القصري األجل للمعلمني من أجل ممارسة الرتبية على أسس فلسفية 

ه إنه ملن الصعوبة مبكان نظريا القول بأنه ميكن بناء املعلم الفيلسوف بهذفإن هذه الفكرة تستثري القلق. 
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السهولة اليت ميكن له فيها أن يتجاوز العقلية التقليدية للتعليم وأن ميتلك هذه القدرة على تأصيل منج 

 فلسفي جديد.

نهج يف املمارسة الرتبوية للفلسفة تكمن يف غياب القدرة على لإن الصعوبة الرئيسة اليت يواجهها هذا ا

ومن . للطفل أن يفهمها ويناقشها يف آن واحدترمجة النصوص الفلسفية إىل مواد وتبسيطها حبيث ميكن 

ويراعى يف ذلك أن شخصية  ،يكون أبطاهلا من األطفال أجل هذه الغاية ميكن للمعلم أن يكتب قصصا

وأن يراعى يف هذه القصص أن تتبنى . األطفال يف النص مساوية للمستوى العمري نفسه لألطفال يف الصف

وهذا يعين أن تكون . ةسقراطيفلسفي من طبيعة تصريف يف حوار احلوار السقراطي أو أن تكون قابلة لل

شخصيات النص ميكن أن تأخذ صورة وبالتالي فإن . عنهاونهائية من غري إجابات حمددة  أسئلةهناك 

ومن . حيث ال يكون هناك أي قطيعة عنيفة يف دائرة احلوار يف داخل النص، عقالنية للسلوك اإلنساني

أن الكتب املدرسية حتمل كثريا من النصوص اجملانسة هلذه اليت إىل يف هذا السياق  اإلشارةالضرورة مبكن 

وهذا . ميكن أن تؤخذ هذه النصوص كنماذج حية للحوار الفلسفي يف داخل الصفحيث ، نتحدث عنها

  .من تعزيز قدرة األطفال على احلكم والتساؤل واحلوار الفلسفي واحملاكمة املنطقيةميكن املعلمني 

تأخذ صورة عالقة أداتية ميكنها أن ن القول بأن العالقة القائمة بني النص وبني الفلسفة كا ميوهن

غائية يف جوهرها. فالنصوص والقصص ال تأخذ هنا قيمة يف ذاتها أبدا بل هي أداة لقيمة فلسفية حمددة 

د أداء املهمة حاال بع اوهذا يعين بأنه ميكن إسقاط مضامني هذه النصوص واستبعاده. بصورة مسبقة

ومع ذلك كله فإنه ملن املفضل أن تكون مضامني هذه النصوص . الفلسفية يف بناء احلوار الفلسفي املطلوب

إجيابية ومشبعة باملعاني اجلمالية والروحية ومتساوقة إىل حد كبري مع الروح الفلسفية للمحاكمة واحلوار. 

وتتوازن مع مستويات التطور السيكولوجي للطفل أن هذه النصوص جيب أن تتوافق  أيضاوغين عن البيان 

يف كل مرحلة عمرية. واملهم جدا يف هذه النصوص أن تكون داعمة ملسألة احلوار الفلسفي املطلوب بني 

 . األطفال

هذا الربنامج الفلسفي للرتبية ينطوي على عدة نقاط سلبية تتصل بالنموذج ومما ال شك فيه أن مثل 

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا ما مدى مشروعية هذا النموذج وكيف ميكنه أن  .الرتبوي املطروح عينه

يتوافق هذا النموذج مع نزعة  لوحتويله إىل ممارسة حّية؟ وه أيضاحيظى باملشروعية ؟ كيف ميكن بناؤه 
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 الطفل إىل االستقالل ؟ وكيف نتصرف مع األطفال الذي ال مينهم التكيف مع هذا النموذج الرتبوي ؟ هذه

 . أسئلة تطرح نفسها حول معطيات هذا النموذج الرتبوي

هي موضوعات التدريب على التفلسف أن املوضوعات اليت يفرتضها هذا  أيضاويضاف إىل ذلك 

وهذا التاريخ اجلزئي ميكن أن يكون موضع مناقشة وتساؤل وارتياب بني ، تاريخ الفلسفة كالسيكية من

 حاضرةوالفلسفية املعاصرة لن تكون  احلياتيةهة أخرى أم املشكالت وهذا يعين من ج. الباحثني واملفكرين

وكما الحظنا فإن انتقاء النصوص عرب هذه التجربة ليس منهجيا . يف مثل هذا الربنامج أو التجربة الفلسفية

 زمانوهذا النموذج يفرتض أن موضوعات الفلسفة واحدة يف كل . بل يعتمد على جمرد املصادفة اخلاصة

 . وهذا ينسحب على مشكالتها وقضاياها ،ومكان

 ويأتي. هلاالطابع الفكري وحتديد ، وهنا يتوجب على املتخصصني يف جمال الفلسفة ابتكار املادة 

بقون أفكار ونظريات أبدعها وهذا يعين أن املدرسني يط دور املدرسني الذين يطبقونها يف برامج عملهم.

بنصوص غريبة عنهم ؟  كيف ميكن للمدرسني من جتنب التأثر. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو آخرون

وكيف ميكن طرح األسئلة حول أسئلة طرحها اآلخرون؟ وهذا يعين يف نهاية األمر أن تطبيق املناهج يدين 

ليت تولد يف معرتك احلوار إذ كيف ميكن توحيد املسائل املختلفة ا ويدفعهم إىل موقف غري فلسفي. امنفذيه

ميكن تعميم خمتلف وجهات النظر ؟ وكيف ميكن صّد اجلديد الذي ينبثق ؟ تلك هي ؟ وكيف واجلدل

 . الت اليت تفرضها الكتب املدرسيةاملشك

 أمراميكن القول بأن اعتماد الكتب املدرسية موضوعا للممارسة الفلسفية يبدو لنا  األساسوعلى هذا 

نة مبعانيها ا ال ميكن أن تبدو واضحة لذاتها بّيمتناقضا يف ذاته : فاملمارسة اليت تنبثق عن الفلسفة ذاته

إن املشاريع الفلسفية اليت نطرح غالبا ما تأخذ طابعا سياسيا قوامه حتقيق الدميقراطية. وهنا جند . الذاتية

ومع ، أنفسنا أمام موقف إشكالي خيتنق بالتناقض قوامه : من غري الدميقراطية ال توجد هناك فلسفة

وهنا جند بأن الفلسفة ختضع . التساؤلسفة ال تضع القضايا الدميقراطية يف حمط الدميقراطية هناك فل

تضع نفسها بعيدا عن التناول الفلسفي. وهنا ميكن القول بأنه ال يوجد هناك فملآرب وغايات سياسية 

 . جتديد فلسفي يف فلسفة تسعى إىل حتقيق أهداف خارجة عنها
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والنص الذي يتصف بالغنى يعطي مساحة أكرب للتساؤل. ، يهفالنص اجليد ال ميكن التنبؤ جبماع معان

وليس ألحدهما بالطبع أن ميلي على ، وجه بني الفلسفة واألدب إىلوهنا جند املناظرة احلقيقية وجها 

 . اآلخر قانونيته اخلاصة ألن ذلك يؤدي إىل عملية تشويه وضرر

 خالصة : 

. وهذه الفكرة حيرض على التأمل والبحث والنظروإن الفلسفة منهاج يعمل على بناء أفكار تربوية 

بني يدي األطفال شيئا جديدا للتفكري نا نضع جديدة إىل حّد ما وذلك عندما نأخذ بعني االعتبار أن

 وضعى ولكن العمل عل. والتساؤل وهي فكرة مل يسبقه إليها أحد : وهذا اجلديد يتمثل يف ممارسة الفلسفة

 . يفقد عنصر اجلدة واالبتكار اتياملؤسس إطارهاهذه الفكرة يف 

وصعبة، إنها نشاط حييل ذاته  معقدةألنها ممارسة فكرية ، يف الفلسفة ال يوجد هناك حلول سحرية

يتفلسف من أجل وليس ألحد ما أن ، حيث ال ميكن ألحد ما أن يستبق تساؤالت اآلخر. التساؤلإىل دائرة 

 . اآلخر

أن  أيضاوميكنها . حترير ألنها تعطي مساحة كبرية للتساؤلوالفلسفة ميكنها أن تكون أداة حرية و

وبهذا املعنى فإن . ح لألطفال بالتفكري بأنهم يف مرحلة تارخيية حمددة وأن جتعلهم يفكرون يف ذاتيتهممتس

وهو من أجل ذلك جيب عليه أن . هو الذي يساعد األطفال على التفكري وحيسهم على التأمل املبدعاملعلم 

 هر األنظمة التقليدية القائمة وأن خيرج من عباءة املناهج الكالسيكية ويرفض أدواتها .يتحرر من ق

ؤدي إىل نتائج ذلك ي ألنسابقة إذا عملنا على تأصيل أنظمة أخرى  أبداوحنن لن نكون جمددين 

ليات سلبية يف احلياة الرتبوية. وهذا يعين أنه ال يوجد منقذون يف الرتبية بل هناك ضرورة لطرح إشكا

وجتارب وممارسات: التفكري اجلاد والتساؤل احلر يف القضايا واملسلمات والطروحات من غري اخلضوع 

 لنماذج فكرية حمددة. 


