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**

-1بؼيذاظػالدػي،ذوممتفـواذتدرؼسذاظػؾدػيذ(أضصدذأدوتذةذاظػؾدػي)ذمبـكىذسنذأيذ
دمالذغؼديذطؿوردتفمذاظتعؾقؿقي،ذدمالذعدتؿر،ذعتجدد،ذعوظدذإلعؽوغوتذذاتذآصوقذ
جدؼدة.ذيفذحنيذأنذاظػؾدػيذذاتفو ذزقؾفمذإديذاظـظر،ذوإسودةذاظـظرذيفذطلذعدعىذ
ؼبوذروغه.ذػذهذاطػورضي،ذػيذاظيتذدصعتـوذوتدصعـوذظؾوضوفذسؾقفوذعنذأجلذصفمذطـففوذ
بتبصرذوػدوء.ذ ذ
إغـوذغـظرذإديذاطدلظيذعنذزاوؼيذسووزذاصدودذاظيتذاغغؾؼـوذصقفو.ذوغمدسذطدعىذ
االغتؼول ذعن ذعػفوم ذاظػؾدػي ذطؿعرصي ذسوطي ذهلو ذعـطق ذوصراعي ذغظرؼي ،ذإدي ذاظػؾدػيذ
طؿعرصي ذعدردقي ذحيؽؿفو ذعـطق ذآخر ذػو ذعـطق ذتعؾم ذاظؼدرة ذواطفورة ذ(ضدرة ذوعفورةذ
اظتػؾدف).ذ ذ
إغهذعدعىذغظريذعتػتحذسؾىذاطدوئلذاظعؿؾقيذواظوضوئعذاظتعؾقؿقيذاطشخصيذؼوعهذ
إظقفو ذوؼتغذى ذعـفو؛ ذإن ذاػتؿوعـو ذؼـصى ذسؾى ذاظػؾدػي ذوػي ذعدتضوصي ذيف ذاطمدديذ
اطدردقيذاظثوغوؼيذضؿنذجمؿوسيذعنذاطوادذاطدردقيذاظيتذتـدرجذيفذدقوقذطوروطوظقومذ
ؼػضيذإديذزضريذاطتعؾمذالعتحونذاظبؽوظورؼو.ذطقفذؼتمذاظتعوعلذععفوذ؟ذوػلذاظتصورذ
اصوظيذظتدرؼدفوذميؽنذعنذزؼققذاألداءذاطالئمذظوزقػتفوذ؟ذ ذ
 -2ذصحقحذأنذتعؾقمذاظػؾدػي،ذضدذارتبطذعنذاظوجفيذاظتورخيقيذبوظػؾدػي،ذعنذحقٌذ
ػي ذععرصي ذسوطي ،ذعن ذرراز ذخوص ،ذطوصقي ذذاتفو ذبذاتفو ،ذإذ ذرد ذاظػقؾدوف ذؼـظرذ
وؼبدعذوؼعؾم.ذإنذارتبوطذاظتجربيذاظتعؾقؿقيذظؾػؾدػيذبنبداعذاظػؾدػيذذؽلذؼؼقـوذرادخوذ
ظدىذاظػالدػيذوممتفينذتعؾقؿفوذ"ذاطـفٍذعرتبطذمبوػقيذاظػؾدػيذذاتفوذ".1ذظؽنذاستؿودذ
ػذا ذاظطرح ذظتربؼر ذوضع ذاظقد ذسؾى ذطل ذغظر ذيف ذتعؾقم ذاظػؾدػي ،ذوادتبعود ذعدوػؿيذ
* أرزتذاطداخؾيذبوظتػوسلذاطشرتكذععذاألدتوذذسبدذاظؾطقفذتوجذاظدؼن،ذأغظرذاطداخؾي،ذص.ذ22-51ذ(بوظؾغيذ
اظػرغدقي).
** ضدمذسؾومذاإلسالمذوذاالتصول،ذجوععيذوػران
Folscheid, Dominique ; Wunenburger, Jean-Jacques : Méthodologie philosophique, voir
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avertissement.- PUF, avant 1992.- pp. VII-XII.
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اظدؼداطتقؽقنيذؼمديذإديذاظغؾقذاالؼبدتقؿيذوؼؼطعذاظطرؼقذأعومذأيذغظرذؼتوخىذإعؽونذ
زؼققذصتوحذيفذػذاذاظشلن.ذ ذ
"ظدىذاظػالدػيذعؼووعيذذدؼدةذظبؾورةذدؼداطتقكذتعؾقمذاظػؾدػيذغتقجيذحذرذعرؼـىذ
( )Défianceذاسوه ذاظعؾوم ذاإلغدوغقي ،...،ذتردد ذظؾتؿققز ذبني ذاظػؾدػي ذوتعؾقؿفوذ
(اظػؾدػي ذهلو ذبقداشوجقتفو ذذات ذاظطوبع ذاضصوصي ذحمؿوظي ذيف ذذاتفو) ،ذؼـبغي ذأنذ
ؼؽون ذتؽوؼن ذاألدوتذة ذغظرؼو ذوعشروسقي ذاطعؾم ذتؽؿن ذيف ذاظتػؽري ذاظؽورؼزعوئي ذذيذ
اطدتوى ذاظعوظي .ذؼؽون ذظؾجؿقع ذعتطؾى ذواحد ،ذعـطق ذسرض ذواحد ذظدرس ذعتؿوثل"2ذ
(عقشولذروزي).ذ ذ
3
إن ذأرروحي ذطوغط ذاظيت ذتػرق ذبني ذاظػؾدػي ،ذاظيت ذال ذميؽن ذتعؾؿفو ذيف ذغظرهذ
واظتػؾدفذاظذيذحيؿلذػذهذاإلعؽوغقي،ذضدذعؽـًذعنذزؼققذصتوحذدرسونذعوذأشؾقذ
غتقجي ذبؼوء ذاظـؼوش ذحبقس ذحؼل ذاظػؾدػي ذوبوظتوظي ذصقؿو ذبني ذاظػالدػي ذوممتفينذ
تدرؼدفوذعنذحقٌذػمذاظػوسؾونذيفذػذاذاصؼلذوظقسذشريػم،ذؼدتؿدونذعـهذعشروسقيذ
تدخؾفمذوؼرصعوغفوذسنذشريػم.ذؼتغذىذػذاذاظتؿثل،ذغظرؼو،ذعنذأرروحيذػقغل4ذحبؽمذ
أغفوذأرروحيذشوظبيذوعفقؿـيذيفذاظالوسيذاطدرديذظؾػالدػي5ذوممتفينذتدرؼدفو.ذوأدىذ
إديذتشؽلذسؼدةذاطؽوبرةذظدىذػمالءذيفذبـقيذالوسقفمذاظػؾدػيذ(عػفومذاظالوسيذاظػؾدػيذ
ػو ذظؾبوحٌ ذظوؼس ذبوغتو ذعلخوذ ذعن ذعػفوم ذاظالوسي ذاطدردي ذظبقور ذبوردؼو ،6ذاظذيذ
ؼعين ذجمؿوع ذاظبـقوت ذاطعرصقي ذاظذػـقي ذاظيت ذتعزى ذإدي ذاظتجورب ذذات ذاظطوبعذ
اطدردي).ذوبؼيذاألعر،ذواصولذػؽذا،عغؾؼوذضؿنذبرادؼغؿوذاظبقداشوجقوذاظؽالدقؽقي.ذ
وملذؼتمذرَحْرَحَيُذاظـؼوشذإديذحؼلذاظبقداشوجقوذاطعوصرةذإالذععذغفوؼيذاظؼرنذاظعشرؼنذ
ادتـوداذسؾىذاجتفوداتذعقشولذروزي،ذإالذأنذاالػتؿومذبؼيذيفذحدودذاهلوعشذوملذ
ؼـتؼلذإديذاطرطز.ذذ ذ
وبؼي،ذواصولذػؽذا،ذجيرفذضدذاظتقورذاطفقؿنذوملذؼتمذاالغتبوه،ذبقؼظيذووصقذ
عـظورذعتػتحذسؾىذاطؿؽـوت،ذظؾـؼدذاالؼبدتقؿيذاظذيذأرزهذشودتونذبوذالرذيفذعمظػهذ
2

Tozzi, Michel : Quelques concepts didactiques tel que fondé par un didacticien philosophe
ou un philosophe didacticien.- Cahier pédagogique, N°298, Nov 1991.
3
Kant, E. : Critique de la raison pur.- Trad A. Fremsoyques, PUF, 4ème Ed., 1993.
4
Hegel, G.W.F : Au ministère Royal des affaires médicales, scolaires.- Berlin, GREPH, 16
avril 1982 ; qui a peur de la philosophie .- Flammarion, 1977.- p.p. 63-71; Lefbre, Jean-Pierre
: Hegel au lycée.- GREPH ; qui a peur de la philosophie : 1977.-p.p. 55-71 ; Derrida, Jacques
: L'âge de Hegel.- GREPH ; qui a peur de la philosophie.- p.p. 73-107.
5
Puito, Louis : l'inconscient scolaire des philosophes.- Actes de recherche des sciences
sociales, n°135, Seuil, déc 2000.- p.p. 48-57.
6
Bourdieu, Pierre : L'inconscient d'école.- Actes de recherche des sciences sociales, n°135,
Seuil, déc 2000.- p.p. 3-5.
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تؽوؼنذاظعؼلذاظعؾؿي.7ذظؼدذغظرذإظقهذاظػالدػيذوممتفـوذتدرؼدفو،ذويفذاألشؾى،ذعنذ
أصقذأحوديذيفذحنيذػوذحوعلذألصقذعزدوجذأصقذاطعرصيذاظعوطي ذاظعؾؿقي،ذإذذأخضعذ
سؾومذاطودةذاشوعدةذوتطورػوذظؾـؼدذاالؼبدتقؿي،ذإغهذاألصقذاطتداولذيفذحؼلذاظػالدػيذ
وبهذؼعرفذغ.بوذالرذوزددذػوؼتهذاظػؾدػقيذواظعؾؿقي.ذوأصقذاطعرصيذاظتعؾقؿقي،ذوػذاذ
شري ذعتداول ذيف ذحؼل ذاظػالدػي ذصؾم ذؼؽن ذعوضوع ذغظر ذظدؼفم ذغتقجي ذشؾق ذاإلعؽونذ
وتفؿقشذاظػتوحذاظؽوغطيذاضالقذواالدتثـوئي.ذذذ ذ
 -3إغـوذغشرذإديذاستؿودذاظتػؾدف،ذطؿػفومذظتلدقسذاظعؿؾقيذاظتعؾقؿقيذاظتعؾؿقيذ(سؾىذ
عدتوىذعػفومذاظتػؾدف ذتصبحذاظػؾدػيذععرصيذعطواسيذوعوزػيذظغوؼوتذتتخورجذسنذ
حؼؾفو ذاإلؼبدتقؿي ،ذال ذؼعين ذػذا ذإرالضو ذأغفو ذتػؼد ذطؾقي ذروبعفو ذاطخصوص) ،ذعنذ
خالل ذاستبوره ذصعل ذععريف ذذػين ذصعول .ذإغه ذؼوعه ذظؾؼدرات ذاظذػـقي ذيف ذحوظي ذحرطيذ
وأتون،ذؼوزفذاطعرصيذاظػؾدػقيذوطذاذععورفذعدردقيذوشريذعدردقيذعنذأجلذادتبطونذ
اطدوءظي ذاظـؼدؼي ذاطمددي ذواطعززة ذظألحؽوم ذاظـدبقي ذعتجووزة ذظالرالضقوت .ذأطثر ذعوذ
ؼوعه ذظؾؿعرصي ذاظػؾدػقي ذعن ذحقٌ ذػي ذطذظك ،ذعـتوج ذغظري ذصورم ذوعـجز .ذإغهذ
حيقل،وصقذػذهذاظدالظي،ذإديذ:ذ ذ
ذأنذاظبـقوتذاظذػـقيذيفذوضعقيذغشوطذ(صعل)ذ ذذأنذغشوطذػذهذاظبـقوتذعتداخل،ذعتػوسل،ذعمثرذ(صعول)ذ ذذأنذاظعؿؾقيذاظذػـقيذاظـوسيذسـهذرادخيذوعدتبطـيذسؾىذاظدوامذ ذإنذاطمدديذاطدردقيذاظثوغوؼي،ذوػيذتدتضقفذاطعرصيذاظػؾدػقي،ذزوهلوذإديذرحمذ
ؼتمذصقهذإغضوج،ذبودتبطون،ذاظتعؾمذسؾىذاظؼدرةذسؾىذاظتػؾدف،ذاظذيذبدورهذميؽنذأنذ
ؼعبدذاطدؾكذوصقذاإلعؽونذواظرشبيذطنذغشدذأوذؼـشدذظقؽونذصقؾدوصو.ذإنذاظتػؾدف،ذ
ادتـوداذسؾىذػذاذاظتلرريذواظدالظي،ذميؽنذ(بتشدؼدذاظؽوف)ذعنذإدراكذثالثذصظوتذ
تتعوضى،ذيفذصضوءذاظعؾبيذاظدوداء،8ذبتػوسلذععؼدذذيذروبعذخصوصيذ(أغظرذاظردمذ
اظتخطقطي ذرضم ذ .)5ذؼتشؽل ذاظػعل ذاطعريف-اظذػين ذداخل ذاظعؾبي ذ ذعن ذضطع ذعتعددةذ
ذاتذدؼـوعقؽقيذدائؿيذوذعدجمي .ذ
صػيذاطدخالتذردذصظيذاصسذاطشرتك،ذوػوذزعنذاظصػر،ذإغفوذاظؾحظيذاظيتذ
جيفل ذصقفو ذاطتعؾم ذضدرات ذاظتػؾدف ذمتوعو ذ؛ ذثم ذتلتي ذصظي ذاظعؿؾقي ذاظتعؾقؿقيذ
 7بوذالر،ذشودطون  :تؽوؼنذاظعؼلذاظعؾؿيذ:ذعدوػؿيذيفذاظتحؾقلذاظـػدوئيذظؾؿعرصيذاطوضوسقي-.ذت.ذخؾقلذأمخدذ
خؾقل،ذاطمدديذاشوععقيذظؾدرادوتذوذاظـشرذوذاظتوزؼع،ذ 5891ذ-.ذأغظرذبوضصوصذاالدتفالل-.ذص.ص.ذ-7
.21
Astolfi, Jean Pierre : L'école pour apprendre.- Paris, ESF, 1992.- p.115.
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اظتعؾؿقي،ذوػوذاظزعنذ5ذحقٌذاطتعؾمذؼتدربذسؾىذاظعؿؾقيذاظذػـقيذاطعرصقي،ذإغهذؼتعؾمذ
سؾى ذاطتدوب ذضدرات ذوعفورات ذاظتػؾدف؛ ذوأخريا ذيف ذاطخرجوت ذرد ذصظيذ
اظتػؾدف،ذاظيتذمتثلذاظزعنذ،2ذصقفوذؼتمذمتؾكذبودتبطونذػذهذاظؼدراتذواطفورات.ذ ذ
يف ذصضوء ذاظزعن ذ ،5ذصضوء ذاطعرصي ذطػعل ،ذويف ذأتوغه ذؼتم ذتعؾم ذاظػعل ذاطعريفذذذذذذذذذذ
– ذاظذػين ذاالغتؼوظي ذ( )l'acte cognitif de transitionذاظذي ذؼؼع ذبني ذععرصي ذاصسذ
اطشرتكذاطعطوةذوذاطدتبطـيذوذاطعرصيذاظػؾدػقيذاطبـقيذسؾىذأغؼوضذاألوديذوذبوظتػووضذ
ععفو.ذإغهذ(ػذاذاظػعلذاطعريفذاالغتؼوظي)ذػوذاظذيذغطؾقذسؾقه،ذوذحننذغدتؾفمذاظطرحذ
اظؽوغطي،ذتع ؾمذاظتػؾدفذوذاظذيذػوذتعؾمذاظؼدراتذواطفوراتذسؾىذأرضقيذاظتعورضذ
واظتـوشم ذبني ذاطعرصي ذاطؽتدبي ذيف ذاظزعن ذاظصػر ذواطعرصي ذاظػؾدػقي ذأدودو ذ؛اظتـوشمذ
واظتوازنذاظدوبقذؼتحولذيفذزلذاظتعورضذإديذحد ذاظتضودذإديذحوظيذاظالتوازن،9ذإغـوذ
غالحظهذبوضوحذحنيذؼتمذاالختالفذبنيذععؾمذاظتػؾدفذواطتعؾمذظهذداخلذاظؼدمذ(أغظرذ
اظردمذاظتخطقطيذرضم )2اظذيذميثلذتؽبرياذإلحدىذضطعذاظػعلذاطعريف–اظذػينذداخلذ
اظعؾبيذاظدوداء.ذ ذ
إذ ذبني ذصظي ذشقوب ذاظؼدرة ذوصظي ذمتؾك ذاظؼدرة ذبودتبطون ذيف ذاظػضوء ذاظذػين ذـذ
اطعريفذاظتعؾؿيذردذاصسذاطشرتك،ذطؿعرصيذدوبؼيذعدتبطـيذيفذأشؾبقتفو،ذتدتقؼظذ
وتتحول ذإدي ذسؼبي ذعوغعي ،ذإغفو ذاظؾحظي ذاظذػـقي ذاظيت ذيف ذأتوغفو ذاظعؿقق ذتـبثق ذضدرةذ
اظتػؾدفذوتتشؽلذظدىذاطتعؾم،ذذرؼطيذأنذؼؽونذاطعؾمذواسقوذبوظؾحظيذععترباذإؼوػوذ
رأمسوالذؼدتثؿرهذمبفورةذعنذأجلذسووزذاظعؼبيذوزؼققذاهلدفذاطتؿثلذيفذاظوصولذإديذ
توازنذجدؼد.ذذ ذ
إغـو ذأعوم ذضطقعي ذعع ذاصس ذاطشرتك ذوبوظتػووض ذععه ،ذإن ذاهلدم ذوإسودة ذبـوءذ
ظؾبـقوتذاظذػـقي ـ اطعرصقيذتتحؼقذواطتعؾمذعـخرطذبوسيذيفذاجملفودذاظتعؾؿي،ذواطعؾمذ
ؼدصعذبوطتعؾمذإديذذظكذاألتون.ذذذ ذ
 -3إنذاطعرصيذاظػؾدػقيذوػيذتؼبلذأنذتؽونذععرصيذعدردقيذتطؾىذواضعذاصول ذوصقذ
اظتحؾقل ذاظدوبق ذإدي ذسـوؼي ذعتبصرة ذبدون ذذك ذعن ذررف ذاظػالدػي ،ذأدوتذة ذاظػؾدػيذ
وسؾؿوءذاظتعؾقؿقي.ذإنذػذاذاشفدذاطتظوصرذػوذاظذيذميؽنذعنذاظوضوفذسؾىذأتونذأغشطيذ
ضدمذاظػؾدػيذيفذاطدرديذاظثوغوؼيذوتؽشفذسنذاطدوظكذاطؿؽـيذظتحدنيذآداءاتذتدخلذ
اطعؾمذواطتعؾمذظتحؼققذشوؼيذاظتعؾمذاطدتبطن.ذذ ذ
ذ
 9اظـؿوذجذاظبـوئيذػوذأحدذاظـؿوذجذاظثالثيذاظتوظقيذ:ذاظـؿوذجذاظتؾؼقين،ذاالذراري-ذاإلجرائيذوذاظبـوئي
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