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قديم الممارسات الفلسفية وجديدها
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 تتناول هذه الدراسة الممارسات الفلسفية الجديدة اليت ظهرت ابتداء من املنتصف الثاين من القرن:ملخص
 وتعمد إىل التعريف هبا ومقارنتها باملمارسات القدمية اليت.العشرين وعرفت ازده��ارا ورواج��ا خالل القرن احل��ايل
كانت سائدة يف تعليم وتعلم التفلسف منذ ظهور الفلسفة عند اليونان خالل القرن السادس قبل امليالد وإىل
 تروم الدراسة الوقوف على املظاهر املشرتكة بني املمارسات الفلسفية اجلديدة الثاوية.غاية مطلع القرن العشرين
 وتتساءل عن وجه اجلدة فيها وختلص إىل أن اجلديد إمنا يتجلى يف كوهنا،خلف تنوع أشكال هذه املمارسات
 الذي، أما جوهرها،متارس خارج النطاق املؤسسي املعهود لتعليم وتعلم التفلسف وهو املؤسسة الثانوية واجلامعية
َ
 فقد كانت على ال��دوام الزم��ة يف كل ممارسة،يقوم على احل�وار واملناقشة واملفهمة واألشكلة واملساءلة واحمل��اج��ة
 وتعمل الدراسة على الربط بني ظهور املمارسات الفلسفية اجلديدة والشروط الفكرية.لتعلم التفلسف وتعليمه
.والسوسيوتارخيية اليت أفرزهتا يف اجملتمعات الغربية املعاصرة
 ممارسات فلسفية؛ تعليم فلسفي؛ تاريخ الفلسفة؛ االستشارة الفلسفية؛ اإلنشاء الفلسفي؛:لكامت مفاتيح
.املناقشة الفلسفية
Résumé: La philosophie a toujours été une pensée à enseigner et à apprendre ce qui

explique l’intérêt que les philosophes ont accordé aux méthodes de transmission d’idées. Mais les
pratiques philosophiques n’ont cessé d’évoluer et on arrive aujourd’hui à distinguer les pratiques
philosophiques traditionnelles de celles qui ont vu le jour à la fin du siècle dernier et qui ont
pris le nom de nouvelles pratiques philosophiques (NPP). Cet article propose une brève histoire
de l’évolution des pratiques philosophiques notamment en occident. Il essaie de déterminer les
caractéristiques principales de ces pratiques. Il en conclut que ce qui a changé c’est plutôt la forme
des pratiques philosophiques, le public et l’organisation du milieu où elles se déroulent tandis
que le fond de l’acte de philosopher demeure toujours le même à savoir, le questionnement, la
problématisation, la critique, l’argumentation, etc.
Mots clés: Pratiques philosophiques; enseignement philosophique; histoire de la philosophie;
consultation philosophique; dissertation philosophique; discussion philosophique.
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يشري مفهوم املمارسة ،عادة ،إىل الفعل أو النشاط
[ ،]action/activitéوذلك يف مقابل النظر أو النظرية
اليت تدل ،عموما ،على ما هو فكري فحسب أي التأمل
التجريدي أو البناء النسقي لألطروحات مهما كان جماهلا.
لكن األمر ليس دائما مبثل هذا الوضوح ،فدوركايم ،مثال،
يف تعريفه للبيداغوجيا جيمع بني النظرية واملمارسة ويتحدث
عن «نظرية عملية أو تطبيقية» []théorie pratique
ولعله يعين هبا النظرية املنفتحة على الفعل ،فالبيداغوجيا من
وجهة نظره تسعى إىل تقدمي مبادئ ومعامل لتوجيه املمارسة
أو الفعل التعليمي .وجيري احلديث اليوم عن معرفة فعل
أو معرفة أداء [savoir-agir; Connaissance-
 ]actionمما يعين أن اخلط الفاصل بني مفهومي النظرية
واملمارسة ،املعرفة والفعل هو خط رفيع جدا ال يكفي لوحده
ملنع التداخل بني املفهومني .وعندما نتحدث عن املمارسة يف
معناها البيداغوجي الديداكتيكي ،وخاصة املمارسة الفلسفية
[ ]pratique philosophiqueفرياد هبا ،حسب ما
جاء يف أحد إصدارات منظمة اليونسكو «جتميع كيفيات
تشغيل التفلسف» .وتتحدد هذه الكيفيات واألمناط وتتميز
عن النشاط الفلسفي األكادميي باخلصائص التالية اليت ختتلف
حدهتا تبعا للممارسات النوعية :إن املمارسة الفلسفية هي
قبل كل شيء نشاط مكون من حيث غاياهتا ،لذات مفكرة
فردية ومجاعية .وهبذا املعىن فإهنا تأخذ من الذات مرسى هلا.
وتستلزم املمارسة الفلسفية بعدا حواريا للنشاط الفلسفي.
إهنا مفتوحة للجميع مبا أهنا ال تتطلب أي معرفة قبلية مع
أن تشغيلها يستدعي يف أفق التلقني تعاون شخص يتمتع
بالكفاءة .وال تلح املمارسة الفلسفية مقارنة مع الفلسفة
األكادميية على تاريخ الفلسفة ،وال على املعرفة الشاملة وال
تتطلب إحالة على مفكرين .إهنا تطور ثقافة السؤال بدال من
اجلواب وتشجع على التبادل والنقاش بغاية تطوير متثالت
وآراء متعلمي الفلسفة .وتتميز املمارسات الفلسفية عن

بعضها البعض باجلمهور الذي تتوجه إليه وبغاياهتا ومنهجيتها
وكذا مبفرتضاهتا الفلسفية .وإذا جتاوزنا بعض قلق العبارة الذي
ينتاب هذا التعريف ،فإننا نالحظ أنه ينطبق ،أساسا ،على
ما بات يعرف اليوم باملمارسات الفلسفية اجلديدة[ [�Nou
 ]velles pratiques philosophiquesعموما،
وتدريس الفلسفة لألطفال على وجه اخلصوص .ومن مث حيق
لنا أن نتساءل عما يعنيه مفهوم املمارسة الفلسفية يف عمومه،
وعما إذا كانت املمارسات التقليدية اليت كانت سائدة قبل
ظهور صيحة املمارسات اجلديدة ممارسات فلسفية ،وما الذي
مييز قدمي املمارسات الفلسفية عن جديدها؟
يف اشتقاقه اللغوي يعود مفهوم املمارسة إىل اللغة
اليونانية [ ]praxisحيث يشري اللفظ إىل الفعل املرتبط
بالواقع يف مقابل النظرية اليت تبقى مرتبطة بالتفكري فقط.
وتكتسب املمارسة ،يف جمال الرتبية والتكوين ،طابعا مزدوجا
إذ جتمع بني التفكري والفعل وبني النظرية والتطبيق .وحيث
إن املمارسات يف جمال تعلم وتعليم الفلسفة متعددة فغالبا
ما يستعمل اللفظ بصيغة اجلمع[  [�Pratiques philo
 .]sophiquesوخيتلف بعض هذه املمارسات عن بعض،
حسب ميشيل توزي [ ،]Michel Tozziتبعا ملا يلي:
 الفضاء :فقد جتري املمارسات الفلسفية يف املدرسةاالبتدائية ،أو اإلعدادية ،أو الثانوية ،أو اجلامعة ،أو يف
املقهى ،أو يف املقاولة ،إخل.
 اجلمهور :التلميذ ،أو الطالب ،أو الطفل ،أو املراهق ،أوالراشد ،إخل.
 درجة اخنراط املعىن يف املمارسة الفلسفية. مستوى مأسسة الفضاء الذي جتري فيه املمارساتالفلسفية :مدرسة ،مجعية ،مادة غري مهيكلة...
 األهداف املسطرة :مترير املعرفة ،تعلم التفلسف ،تعلماملواطنة ،إخل.
لقد ارتبطت الفلسفة ،منذ نشأهتا ،بالتعلم
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األول بعد امليالد ،طريقها إىل املدارس الفلسفية فإهنا لن تلغي
طريقة اجلدل هذه بل ستتكامل معها حيث ستظل الطريقة
اجلدلية متارس إما مستقلة كتمرين تكميلي أو انطالقا من تلك
النصوص نفسها.
وميكن القول بأن تعليم وتعلم الفلسفة يف العصور
الوسطى املسيحية حتديدا مل ِحيد ،عموما ،عن املسار
اجلديل الذي رمسه اليونان .إذ كان هذا التعليم يقوم على
منهجني رئيسني مها « قراءة النصوص وتفسريها ،من جهة،
واحلجاج ،من جهة أخرى .وهكذا كانت تطرح مسألة
ويدافع بصددها كل واحد ،إما عن نعم أو عن ال ،بواسطة
ما يبدو له من احلجج أبلغ يف اإلقناع .وبعد يوم أو عدة
أيام من هذا التمرين ،جيمع املعلم األدلة ويصنفها حسب
اإلثبات أو النفي ،مث حيدد احلل ».لقد ازدادت أمهية القراءة
يف الدرس الفلسفي القروسطي بسبب االرتباط الوثيق الذي
بات يربط الفلسفة بعلم الالهوت هذا العلم الذي جيعل من
قراءة النصوص املقدسة منطلقه وغايته .وقد كانت القراءة
[ ]Lectioتنصب على املؤلفات الفلسفية الكربى املعروفة
وقتئذ ككتب أفالطون وأرسطو وأفلوطين ولكن أيضا ،على
بعض املؤلفات الفلسفية للفالسفة املسيحيني أنفسهم .حيث
يتم االنطالق ،يف تناوهلا ،من الشرح احلريف الذي يعد مدخال
[ ]Praelectioللوقوف على مضمون النص الذي يشكل
املعىن احلقيقي للقراءة .أما األسئلة ،إن وجدت ،فقد كانت
تستهدف ،فقط ،تقدمي توضيحات إضافية حول حمتويات
النصوص .غري أنه يف فرتات الحقة من تطور الدرس الفلسفي
القروسطي ستعرف املناقشة أو املصارعة على األصح[ [�Dis
 ]putatioطريقها إىل هذا الدرس ،حيث كان األمر يتعلق
بنوع من املناظرة أو املبارزة الفلسفية اليت ،كما مر بنا ،كانت
تنطلق من سؤال معني تتم اإلجابة عليه إما بنعم أو ال مع
تقدمي احلجج للدفاع عن املوقف أو لدحض موقف اخلصم مبا
يفحمه .وقد كان لـأبيالر [ ]Abélardفضل تطوير طريقة

والتعليم وهو ما يفسر عناية الفالسفة األوائل باملناهج
الفلسفية عموما ،ومبناهج التبليغ ،على وجه اخلصوص .وقد
اختذت املمارسات الفلسفية التقليدية أشكاال متعددة عرب
تاريخ الفلسفة وتاريخ تعلمها .غري أن هذه املمارسات مل تكن
واضحة املعامل لدى الفالسفة السابقني على سقراط ،كما
يذهب إىل ذلك ميشيل نارسي [،]Michel Narcy
وقد بدأت تتضح شيئا فشيئا ابتداء من سقراط غري أهنا مل
تكن خترج ،يف عمومها ،عن نطاق العرض واحلوار انطالقا
من املساءلة الفلسفية حول قضايا اإلنسان والعامل .لقد احتل
اجلدل [ ]dialectiqueمكانة رئيسة يف هذه املمارسات
القدمية ،ويقصد باجلدل ،يف هذا السياق « :ممارسة احلوار
[ ]dialogueأي تبادل الردود واالعرتاضات بني متحاورين
اثنني يتخذ أحدمها موقف السائل والثاين موقف اجمليب».
لقد كان درس األستاذ الفيلسوف ،يف نطاق املمارسة
التعليمية الفلسفية القدمية ،إذن ،ردا على سؤال أكثر منه
عرضا نسقيا ملذهب فلسفي .وهذا السؤال يطرحه املتعلم
أحيانا ،وأحيانا أخرى يطرحه األستاذ الفيلسوف عندما
خيتار أن جيعل من دروسه إجابات على أسئلة يعدِّها بنفسه.
وهذه اإلجابات يتلقاها من املتعلم بصورة تدرجيية عن طريق
التشكيك يف قناعاته األولية وقيادته شيئا فشيئا إىل املوقف
الفلسفي .لقد تبلورت طريقة اجلدل هذه أول األمر يف املايوتيقا
السقراطية ضدا على الطريقة اخلطابية السوفسطائية ،حيث
اعتمدت هذه األخرية على اخلطاب املرسل والعرض املسهب
يف حني اتبع سقراط طريقة السؤال واجلواب املرَّكزين .غري أهنا
ُ
تبلورت يف احملاورات األفالطونية ويف املمارسات التعليمية
باألكادميية ،وتقنَّنت بصورة هنائية يف الفلسفة املشائية ويف
تعليم وتعلم الفلسفة بـ«الليسي» األرسطي.
وستَطبع هده املمارسة التعليمية الفلسفية التقليدية
كل تاريخ تعلم الفلسفة حىت العصور الوسطى ،وعندما
ستعرف قراءة النصوص الفلسفية الكربى ،ابتداء من القرن
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‘نعم وال’ هذه.
ومع مطلع عصر النهضة ،وعلى امتداد ثالثة قرون
تقريبا ،ظل تعليم وتعلم الفلسفة يف ثانويات ذلك العصر
قائما على منهجية الدروس والتمارين ،غري أن هذين املكونني
مل خيرجا عن اإلطار العام للتعليم الذي كان سائدا يف العصور
الوسطى .هكذا كانت التمارين تقوم على نشاطني شفويني
مها االستظهار واملناظرة ،فقد كان مطلوبا من التالميذ ،يف
النشاط األول ،أن حيفظوا الدروس واحملاضرات عن ظهر قلب
ليقوموا ،بعد ذلك ،برتديدها حرفيا على مسامع األستاذ؛
ويف النشاط الثاين ،أن خيوضوا غمار املصارعة الفكرية وأن
يتقارعوا باحلجة حول مواضيع خالفية يف تاريخ الفلسفة.
غري أن قراءة النصوص احتفظت بأمهيتها على غرار ما كان
حاصال يف العصور الوسطى ،وقد احنصر هذا النشاط،
تقريبا ،يف تالوة نص طويل أو مؤلف كامل مع القيام بشرحه
املفصل .ومل يكن هدف األسئلة اليت تعقب القراءة سوى
طلب توضيح األفكار أو املزيد من الشرح ،أو إبراز احلجاج
الذي يقوم عليه موقف فلسفي معني .وكما كان عليه األمر
يف العصور الوسطى ،أيضا ،فقد ظلت الكتابة الفلسفية
منعدمة أو مهمشة.
وعندما متت مأسسة التعليم خالل القرنني التاسع عشر
والعشرين واختذ شكله احلايل تقريبا ،احتل تدريس الفلسفة،
يف بعض الدول كفرنسا ،على وجه اخلصوص ،مكانة هامة
وأصبح تعليم وتعلم التفلسف خاضعا لتوجيهات رمسية حتدد
مساره وكيفية أجرأته لعل أشهرها تلك اليت أصدرها أناتول
دي مونزي [ ]Anatole De Monzieسنة ،1925
كما أنه أصبح يهم فئة عريضة من التالميذ ويعتمد على
كتب مدرسية ومقتطفات من النصوص الفلسفية ،إخل.
على أن هذا التعليم فيما أصبح يعرف بـ«ثانويات اليوم» مل
يشهد حتوال جذريا ،بل ظل حيكمه نفس منطق املمارسات
التقليدية ،الذي كان سائدا يف تعلم الفلسفة على الدوام:

الدرس ،احلوار ،القراءة ،وذلك على الرغم من بعض التغيريات
اليت طرأت خالل هذين القرنني .وإن كان من جديد ،حقا،
يف هذه الفرتة ،فال شك أنه املكانة اليت أصبحت حتتلها
الكتابة الفلسفية يف تعليم وتعلم الفلسفة .هذه الكتابة اليت
اختذت شكل إنشاء فلسفي ،وقد أُدرج هذا التمرين يف
امتحانات الباكلوريا الفرنسية منذ سنة  ،1864حيث بات
مطلوبا من املتعلم ال أن يتفلسف من خالل التعبري الشفوي،
فحسب ،كما كان عليه األمر من قبل ،ولكن أن ميارس
التفلسف الذايت كتابة أيضا.
تلك ،إذن ،أنشطة تعلم الفلسفة منذ نشأهتا وإىل غاية
القرن العشرين ،واليت ستصنف ،منذ جميء الشكل اجلديد
من املمارسات الفلسفية حتت يافطة :املمارسات القدمية أو
التقليدية يف الفلسفة .فما هي هذه املمارسات اجلديدة وما
حقيقة االختالف بينها وبني املمارسات القدمية؟
يراد باملمارسات الفلسفية اجلديدة أشكال من تعليم
وتعلم الفلسفة ظهرت يف أواخر القرن العشرين وازدهرت يف
القرن احلايل ،وهي أشكال خترج عن اإلطار العام املألوف لتعلم
وتعليم الفلسفة الذي كان جيري ،أساسا ،يف املؤسسة الثانوية،
خاصة السنة اخلتامية للباكلوريا ،وفق جمموعة من الضوابط
أمهها :التوجيهات الرمسية ،واملنهاج الدراسي واجلدولة الزمنية،
إخل .وهذه األشكال اجلديدة متعددة ،منها تدريس الفلسفة
لألطفال الذي كان أول ظهور له على يد األمريكي ماتيو
ليبمان [ ،]Matthew Lipmanواملقهى الفلسفي
الذي أنشئ أول مرة سنة  1992على يد األستاذ ،املختص
يف فلسفة نيتشه ،مارك سوتي [ ]Marc Sautetوهي
عبارة عن فضاء للنقاش الفلسفي بني مجهور من الراشدين
معين بقضايا الفلسفة (املضامني الفلسفية) أو بالتفلسف
(آليات ومهارات التفكري الفلسفي) ،مث الورشة الفلسفية اليت
هي ممارسة مجاعية للتفلسف ،واالستشارة الفلسفية اليت رأت
أول عيادة لالستشارة الفلسفية النور بأملانيا سنة 1981
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على يد جيرد أخنباخ [ ]Gerd Achenbachوهي
عالج فلسفي بديل ملن يعانون قلقا وجوديا .ومن املمارسات
الفلسفية اجلديدة ،كذلك ،التفلسف يف املقاولة والشركة أو
يف املستشفى أو يف األوساط الصعبة وذات اهلشاشة ،وما
إىل ذلك.
وعلى الرغم من تعدد املمارسات الفلسفية اجلديدة
وتنوع شروط تنزيلها يف الواقع ،فلعلها تشرتك ،مجيعا ،يف
متارس خارج النطاق املؤسسي املعهود لتعليم وتعلم
كوهنا َ
التفلسف وهو املؤسسة الثانوية واجلامعية .إهنا ممارسات جتري
يف ختوم تدريس الفلسفة بثانويات اليوم وممارستها يف العمل
اجلمعوي أو اجلامعات الشعبية .إهنا نوع جديد من التعليم
اخلاص للفلسفة اجملاين أو املأجور الذي يستفيد منه زبناء من
غري اجلمهور التقليدي الذي يتشكل ،يف العادة ،من الشبان
واملراهقني يف اجلامعات والثانويات .كما أن هذا التعليم ال
يتخذ مرجعا له تاريخ الفلسفة وأطروحات الفالسفة ،أو حىت
مؤلفاهتم (إال نادرا) ،وإمنا يقوم على املساءلة الفورية واملناقشة
واحملاججة حول قضايا تشغل فكر الزبناء .وجتري هذه
املمارسات حتت تأطري منشط ما يزال وضعه البيداغوجي
وتكوينه الفلسفي (وحىت دخله املادي) غري معروفني .كما أن
هذه املمارسات ال تقتصر على تعلم التفلسف وإمنا تتجاوزه
إىل نوع من التنشئة الفلسفية والرتبية على املواطنة من خالل
الفلسفة.
وإذا كان ال بد من وسم هذه املمارسات باجلديدة،
فإن جدهتا ال تكمن ،باألساس ،يف املسار البيداغوجي
املعتمد فيها وإمنا يف تنظيمها ومجهورها .أما احلوار واملناقشة
واملفهمة واألشكلة واملساءلة واحملاججة فقد كانت على
الدوام الزمة يف كل ممارسة لتعلم التفلسف وتعليمه مبا يف
ذلك املمارسة اليت جتري يف ثانويات وجامعات اليوم واليت هي
حمط انتقاد أصحاب التوجه اجلديد .إن هذه املمارسات إذ
تسعى إىل جتاوز الدرس الفلسفي احلايل يف املؤسسات الرمسية

الثانوية والعليا ،ترمي بنفسها ،من حيث تدري أو ال تدري،
يف حبر املمارسات الفلسفية األكثر قدما أي املمارسات األوىل
لدى فالسفة اليونان ،إهنا تعيد إنتاج ممارسة هؤالء الفالسفة
األوائل ،وعلى رأسهم سقراط ،الذين خرجوا بالتفلسف إىل
الساحات العمومية واعتمدوا املساءلة واحملاججة كما ربطوا
بني التفلسف واحلياة أو بينه وبني تطهري النفس ،ومل يكن
تاريخ الفلسفة مرجعهم ألن هذا التاريخ مل يكن قد تشكل
بعد.
وال ميكن الفصل بني هذه املمارسات اجلديدة
القدمية و بني السياق السوسيوتارخيي الذي أفرزها ،فقد ارتبط
ظهورها بأزمة الدميقراطية الغربية ،واختناق الدرس الفلسفي يف
الثانوية واجلامعة ،وسيادة الشعور بعدم كفاية املساحة املمنوحة
للتفكري ،وببعد الفلسفة عن احلياة؛ كما أن هذا الظهور جاء
مواكبا ملوجة املطالبات ببعض احلقوق اليت من بينها حق
الطفل وذوي اهلشاشة يف التعبري .كما جاء متناغما ،أيضا،
مع التحول الذي يعرفه التفكري الفلسفي الغريب املعاصر ذاته،
جراء هذه الظروف السوسيو -تارخيية نفسها ،حيث أصبح
هذا التفكري ينفتح ،أكثر فأكثر ،على اجلمهور غري التقليدي
املختص يف الفلسفة ويربط بني التفلسف وتعلم احلياة ،وهو
ما يطبع جل اإلنتاج الفلسفي للفالسفة املعاصرين أمثال لوك
فيري وبيير هادو وإدغار موران وأندري كونت-سبونفيل
وميشيل أونفراي وغريهم.
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