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 مقدمة

م  ئؼيالُت ال جثير
ُّ
ا خٌى مدخىي بعخمىلىحُئ اظخجىاباالخػلُم/الخػل

هثُف اإلاػاسف في بشهامج جلً هُفُت جىظُم فدعب بل في  1ذسَّطجٌ  التي اإلاػاسف

أو  اإلاخبػت اإلاىهجُتمعألت  ًلخض ي ألامش الخفىير فيهما  .في أغلب ألاخُان

م ِّ
 
م ذاغىحُت التما هي اإلالاسبت البُ، ٌومماسظاث اإلاػل

ُّ
ي حعمذ بخدلُم الخػل

 اإلاعخذام؟

اطُاث و الػلىم اإلاػخمذ خالُا في اإلاإظعاث ًفخلش  ،بصفت غامت جذَسغ الٍش

ًؼشح ال الخذَسغ لذًىا فاهخُىُت. و الذًذ الخػلُمُت ئلى ألابػاد ؤلابعخمىلىحُت

ن، حعمذ ب ىهج للبىاء في اللعمممعألت اإلافهىم واخخُاس  م مػيَّ
ُّ
ئر خدلُم حػل

م في  ِّ
 
م/مخػل ِّ

 
خخصش الػالكت مػل

ُ
ؽ فُه ؼيلها البعُؽ، أي حػلُم مُياهُيي ًج خلِّ

م. 
ُّ
م بين وكذ الخػلُم ووكذ الخػل ِّ

 
ٌاإلاػل

التي بىاء اإلافاهُم  اإلاخػلم بمشاخلالبػذ هى هزا البػذ ؤلابعدُمىلىجي 
ًمىً اإلاخخلفت.  2ؼشح و جفعير الظىاهشظها بصفتها أدواث لحل اإلاعائل ٌوهذسٌ 

ًخػلم باإلالاسبت  آخش معخىٌيهزا الخفىير في اإلافاهُم الػلمُت ئلى أن ًلىدها 

اإلاباؼش واللؼعي، والعماح بملاسبت التي جخجىب الخػلُم  اإلاىاظبت البُذاغىحُت

                                                           
ت ئطافت  الخزهيٌرمً الجذًش  1  ةغير مىحىد مفاهُم ومػؼُاثأهه مً معإولُت اإلاػلم التربٍى

اإلاعاس  مؼ خزف ما ًمىً أن ًذسَّط في بلُت، مدخىي دسط مالفهم  تفي البرهامج و طشوٍس
م جشبىي، ألامش الزي  أزير مشاسا وجىشاسا وهزا ما و الجامعي. أالذساس ي  ً فٍش ًإهذ الحاحت لخيٍى

ت اإلاعماة "اإلالاسبت بالىفاءاث" و في هظام  ٌ.خائج ملمىظت دون هو لىً  LMDفي اإلالاسبت التربٍى
ُعي كذ ًخػلم ألامش بالػذًذ مً الظىاهش الؼبُػُت )مفهىم ألاهىاع الجذًذة و ؤلاهخلاء الؼب 2

ائُت )مفهىم الػؼالت، الظىء، الاهتزاصاث، ...( جؼىس ألاهىاع(، ٌو لفهم آلُاث الظىاهش الفيًز
ٌوهزلً الظىاهش الاكخصادًت و الاحخماغُت، ... 
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لىً هزه اإلالاسبت ال . 3واإلافاهُم اإلافشداثاظخػماٌ مػاوي حػلُمُت ًخم فيها 

ٌ
 
جلً ها ًمىً الػمل بها ئال بدعلُؽ الظىء غلى اإلاعائل التي جداٌو خل

ٌ.4اإلاعائل" ثمين"جُه س. بيىػ ما ٌعم ٌهٌى، و اإلافاهُم

مػنى  هخُيي جىطُذابين اإلاىهجين ؤلابعخمىلىجي والذًذ الترهُبهزا ًداٌو 

م  ما هي الفائذةس للمخػلمين: "أًظا غلى العإاٌ اإلاخىشٌ  و ًجُب اإلافاهُم
 
مً حػل

ٌأًظا َعمذ ٌو، ؟"معألت ما
 
م اإلافاهُم،بخىك

ُّ
التي ٌو ؼ الصػىباث اإلاعخلبلُت في حػل

نها " اإلاخػللت الابعخمىلىحُت الػىائمجصؼذم بما وعمُه " خيبخيٍى ًلٌى . 5الخاٍس

 مً خالٌبعخمىلىجي الاػائم الغباسة  ًمىً دساظت: " في هزا العُاق 6باؼالس

خي للفىش الػلمي و في مماسظاث التربُت". ٌ الخؼىس الخاٍس

ٌ  ً في وصها االابعخمىلىحُت لِعذ الىخُذة التي ًجب جج ىائمالػ لى

لبػذ بمىهجُت الخذَسغ، دوهما ججاهل ل الخػلُم، ئر أن  هىان غامال آخش ًشجبؽ

خػلماإلاػشفي ٌال ُتهزا الجاهب بىُف . ٍو
َّ
الث ، مخػل

 
مؼ ألاخز بػين الاغخباس جمث

مً كبل، ختى ولى واهذ مػاسفهم أي ما ٌػشفىهه ، خٌى اإلاػشفت الؼلبتالخالمُز ٌو

في غملُت بُذاغىجي الػائم الما ٌعمُه . و هزا ما ًشاه باؼالس جلً خاػئت

م، باغخباس أن  
 
ٌالخمالخػل

 
ًمىً أن ًيىن مصذس ألاخؼاء  اإلاػاسفبػع خٌى ل ث

                                                           
هى حػلُم ال يهخم باإلاػاوي، ىبت غلى ألاظئلت التي هؼشخها الخػلُم الزي ال ًلذم ئال ألاحئن  3

أي ال ًبدث في مػنى اإلافاهُم اإلاذسَّظت. هزه الاخيرة حػشض غلى الخالمُز و الؼلبت غلى أنها 
تأخشحذ  خي العُاق ول غً بػُذا ،مً أدمغت غلماء غباكشة بؼشق حعجيًز  ؤلاؼيالي و الخاٍس

ٌ.أهخجها الزي
4  Bkouche, R. (1992),  La formation des maîtres : professionnalisation ou 
formation professionnelle, IREM de Lille, p. 26. 

اء أسظؼىئرا واهذ  5 ٌف ئًجابُت في بػع الجىاهب فيًز
 
في  الذ غائلهزا ال ًمىؼ مً أنها ؼي

ائُين الُىهان ٌو يناليؽاغ الػلمُالفىش ٌو  مً بػذهم،  و ألاوسوبُين ىسزت الػشبالغىذ الفيًز
ٌ.وأغاق بشوص مػشفت غلمُت خالصت غلى اإلاػاسف الػامُت ألنها أظعذ  لفىش غلمي اغخمذ

6 Bachelard, G. (1938),  La formation de l’esprit scientifique, Librairie Philosophique 
J. Vrin, Chap. I, p. 19. 
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م و  7اإلاخىشسة ِّ
 
 ئجلان مػشفت حذًذة.ٌو اظدُػابو  ئوؽاء ه مًًمىػ كذغىذ اإلاخػل

فا إلاُت، "في الترب:  ًلٌى باؼالس ، و لؼاإلاا أدهؽني أن الػائمفهىم ال هجذ حػٍش

ٌ. 8"، أهثر مً غيرهم، ال ًفهمىن أهىا ال هفهمأظاجزة الػلىم

اٌل أوالؼالب ًصل الخلمُز ه  بمػاسف ئلى اللعم مدمَّ
 
معبلت خٌى الػلىم، ئه

خًملً  ر غىه شخصُ اػشفُم اجاٍس  ٌىظٌػخلذ مذسٌ " : بلىلهباؼالس ا، وهى ما غب 
باغادة زلافت ما ٍمىً دائما ئغادة ٌون مثل الذسط، الػلىم أن الػلل ًخيىٌ 

هم مفهىما باغادجه هلؼت بىلؼت.  البرهانًمىىىا حػل هما  العىت، لم لىن 

ٌ بُت ًفىشوا في أن  ال بمػاسف ججٍش اء مدمَّ هت  اإلاشاهم ًأحي ئلى كعم الفيًز ميىَّ

بُت و ئهما حغُير الثلافت ، ظابلا واإلاؼلىب هىا لِغ اهدعاب زلافت ججٍش

بُت ما ٌو .9ظت ظابلا مً الحُاة الُىمُت"، و كلب الػلباث اإلاىذ ٌاإلاعبلت الخجٍش

اء ًىافم أًظا بلُت ألاكعام. ًٌلىله باؼالس غً كعم الفيًز

ٌ لمئرا 
 
خي ٌؽي ٌ الحل البُذاغىجي ؤلاعجاصٌيل البذًل الخاٍس

 
، مباليعبت للمػل

حعلُؽ الظىء غلى ئؼيالُت اإلافاهُم و الخػلُذاث اليامىت  كادس غلىبزلً فهى 

م ئلى الفي اإلاػشفت الػلمُت
 
مىىه أن ًذفؼ اإلاخػل  دعاٌؤ خٌى الػىائم، ٍو

اظخغالٌ هزا الجاهب  فير يالخفىٌو ،الابعخمىلىحُت و البُذاغىحُت اإلامىىت

خي مً أحل مماسظت  م غلمي معخذام. مىهجُتالخاٍس
ُّ
ٌكابلت لخدلُم حػل

  

                                                           
هخللاه بىثرة في اإلاخىظؽ: غذد غير مػذوم دائما ًيىن أصغش مً  اهالظُىُ لىأخز مثااٌل 7

ٌ.او خؼأ ئرا وان ظالب اطػفه، هزا صحُذ ئرا وان الػذد مىحب
يهماما )هن بذون غالكت بُناهى غذدالىعش ث الخالمُز: آخش غً جمثاٌل ااٌلمثهجذ  البعؽ  وعم 

ًىفي أن هجمؼ بين ألاغذاد  ،(5 / 3) + (2 / 1) : للجمؼ بُنهما ،خؽبق بُنهما واإلالام( و ًفشٌ 
هما هالخظ أن الخمثل ًيىن  .(7 / 4) = (5 + 2) / (3 + 1) = (5 / 3) + (2 / 1) : اإلاشافلت

ٌ صحُدا في خالت الظشب أًظا.
8 Bachelard, G. (1938), op.cit.  

ٌ.اإلاشحؼ العابم 9
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 :  املصاهمات

ٌٌباهىساما واظػت وغىُت  جبار أ.ألاظخار  عاهمتمحػذ    اطُاث  خى الٍش

ها ما بين اللشهين الخاظؼ والخامغ غؽش،في الفترة الػشبُت   ااظخمشاٌس والتي غذ 

اطُت للخلالُذ  اطُاث خاصت و بالد الشافذًً ٌو الهىذًتالٍش هما  الُىهاهُت.الٍش

اطُاث الػشبُتالىسكت هزه  ىٌيجد ال ٌؽمل  و الزي بػذا خٌى ابعخمىلىحُا الٍش

بً و الترهُب  اٌل الخدلُل مىؼموخعب مثل  إلاىؼماأهىاع  مخخلف دساظت

شاث  هظشةأًظا  ٌؽمل هولىى (101)ث.  الهُثم غً وطػُت مخخلف أهىاع الخبًر

لت ، غلى وحه الخصىص، ًلف الباخثومىه  الهىذظُت. لت اللص غىذ ػٍش ػٍش

إلاخػللت خل معائل ؤلاوؽاء و اإلاعائل امُؼ لثابذ ابً كشة وأبي الىفاء في والخج

 ألاؼياٌ الهىذظُت في اإلاعخىي.بامياهُت ئوؽاء الىلاغ و

مماسظت بُذاغىحُت لخػلُم اللؼىع غلى ظبُل اإلاثاٌ، ئوؽاء  ،ٍمىًٌو

اإلاخشوػُت في اإلاعخىي، و باألخص لشظم اللؼؼ اإلايافئ الزي ٌػخمذ غلى 

ىهج ماكتراح وغ ٌومً خالٌ جىطُذ ئؼيالُت هزا اإلاخٌش؟  خصائص هزا اللؼؼ

( و ابً 119الىفاء )ث.  وكذ ظاهم ول مً أبيبُذاغىجي لشظم اللؼؼ اإلايافئ، 

لت غلم142ُظىان )ث.  م هزا اإلاىدنىت ( بؼٍش
ُّ
باإلغخماد غلى أغماٌ ٌو. في حػل

اطُين سظىماث  ناصر وع. معمري بن ب. ن الػشبُين، ًلترح ألاظخارا هزًً الٍش

 لللؼؼ اإلايافئ مشفلت بمبرساث هىذظُت.

اطُاث يهخم ٌٌو م الػلمي، فال ًمىىه الاظخغ ئرا وان حػلُم الٍش
ُّ
ىاء خلا بالخػل

ً ئؼيالُاث للمفاهُم هؽشغ لخلذًمها، رلً أن   حػلُم اللؼىع غً جيٍى

ٌ. وفي هزا العُاق، اإلاخشوػُت لم ًىً أبذا ظهال -ف. رمعون ألاظخارة م جلذ 

م اللؼىع اإلاخشوػُتًمىً أن ًيىن مثاال  جابر
ُّ
ورلً باكتراح  ،مادة مفُذة لخػل

خُت لها.  مً بفهم أصل اإلاىدىُاث حعمذ معألت مظاغفت اإلاىػب ٌوئؼيالُت جاٍس

ٌالذسحت الثاهُت، ٌو
 
 ل اللؼىع اإلاخشوػُت.التي جمث
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ٌ
 
لت ٌؽي م الػلىم هما ًمىً أن ٌعخدذر ػٍش

 
خ الػلىم أداة لخػل ل جاٍس

اث الػلمُت في مشخلتي اإلاخىظؽ لخػلُم اإلافاهُم ٌو بىاء غلُه، والثاهىي. ٌوالىظٍش

اطُاث ًمىً اظخغ س. عيادجلترح ألاظخارة  اللها في ألاكعام مً أمثلت مً الٍش

ػشف ألاظاجزة بدُث حعمذ لهم بدؽىُل غالكت بين بىاء اإلاعائل في الهىذظت 

اث، مما  خي إلافاهُم البصٍش وطػُت في  باالهذماجلخلمُز ٌعمذ لوالخفعير الخاٍس

م الهدعاب
ُّ
 اإلاػشفت اإلاشاد حػلمها. الخػل

م الػلىم 
 
مً خالٌ الشؤٍت واظخىماال لهزا اإلاععى الخىطُحي إلاىهجُت حػل

خُت، جلترح ألاظخارة   فهىمي الهظم و الخىظُمإلاملاسبت  ع. بن عمرالخاٍس

الخالمُز في  حػترضفهم الصػىباث التي  ،في آلان هفعه ،مداولتالبُىلىجي 

ن ت مىاظبت لذساظ غملها بمثابت جىحيهاث ٍمىً اغخباٌسٌو .مػشفت الػلمُتهم للجيٍى

خ ججمؼ بين الذًذاهخًُ ٌو  الػلىم.جاٍس

م ًباكخىاغا منها ٌو خ الػلىم ػٍش  لترحج ،إدي ئلى حىدة الخػلُمأن جاٍس

خُت مً أحل الاظخخذام الخػلُمي ل مىهجُت عبورة  و. بنألاظخارة  لمىاد الخاٍس

هين، وجلف غىذ ئظهاماث أبي اللاظم الضهشاوي  خٌى البُىلىحُا مً ػشف اإلايى 

 في مجاٌ حشاخت ألالم.

خ جثمين  هدٌى ف. بولفضاوي ألاظخارة  معاهمت اججهذوفي ألاخير،  جاٍس

بً اٌلظهاماث الغىُت باإلغخماد غلى ؤلٌاالصُذهت الػشبُت في اللشن الثاوي غؽش 

ٌ.، وهى أخذ أغمذة الػلم في هزا اإلاجاٌ(1241-1111البُؼاس )

 بن عودة بن ناصر


