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خ٤ٖ تًًُثّ تُٔؼًك٢ تُوثبْ ُهٟ ٓهي٢ِ تُلِّلر، ٝ خ٤ٖ  -ًّٔثكر ٍِٓٓر  -ؿثُدث ٓث ٣ع٤ًٗث ـؽْ تُٜٞذ تُلثِ٘ر 

ٓث ٝؼح شهي٣ّٚ ُِص٤ِٔى نتلَ ـٙر ٓثنذ تُلِّلر، ٓٔث ٣هكؼ٘ث إ٠ُ ًٜٝيذ إػثنذ تُصل٤ًٌ كي٢ تلص٤ثيتش٘يث تُٔؼًك٤ير 

ٝتُٜٔ٘ؽ٤ر، ٝك٢ ٓ٘طِوثز تُلؼَ تُصًخ١ٞ ٝتُصؼ٢ٔ٤ِ، ًٝيىُي كي٢ ِي٤ًٝيتز إٗؽيثٌ تُيهيَ ٌٝٓٞٗثشيٚ، ٝٓفثُٝير 

ـيَ إٗؽيثٌٙ، ٝٛيٞ ٓيث ٫ ٣ٌٔيٖ خي ١ ـيثٍ ىٕ ٣صي ش٠ ُ٘يث إ٫ ػديً ي٘يه تُؼٞتبين تُصي٢ شفيٍٞ نٕٝ خِيٞؽ ٜدٟ ًٓت

تُ٘صثبػ تًُٔؼٞذ، ٝخثُمٖٙٞ ٖٓ ًٞف تُٔصؼِْ، ػٞتبن هيه شّيصٔه ٕٓيًٝػ٤صٜث ٓيٖ كٝيثلتز تُيًى١ ٝت٧ـٌيثّ 

٤يير ٝتٜييفر كيي٢ (، ًٔييث ٓييٖ ِييٞل شٞؼ٤ييٚ تُلٌييً، ٝؿ٤ييثج ٜٓ٘ؽDoxaتُّٔييدور ٝتُصٔييع٬ز تُٕٔييصًًر ستُهًّٝييث  

ػًٚ ت٧كٌثي ٝتُٔٞتهق ٝت٩ه٘ثع خٜيث  ى٤ًيه ىٗ٘يث ُيٖ ٗـيثًٓ خثُيهػٞذ إُي٠ تُوٝيثل ػِي٠ ٛيىٙ تُؼٞتبين، ٌُٝيٖ ٓيٖ 

ٝتُٔلٜٔيير،  ت٧ٔييٌِر،: تٌُٔٔييٖ ىٕ شٙيي٤ً ٗوطيير تٗطيي٬م ٓٔثيِيير تٌُلث٣ييثز تُٔفٞي٣يير ُلؼييَ تُصلِّييق، ٝٗؼ٘يي٢ خٜييث

 ٝتُٔفثؼر 

ٓهتي شثي٣مٜث تُط٣َٞ شٔ٘فٜث ههيذ ػؽ٤در ٤ُُ كويٟ ػِي٠ ىٜق إ٠ُ وُي ىٕ ل٤٘ٞٙر تُلًٌ تُلِّل٢ ػ٠ِ 

ٝن٣ٖ ٝىِث٤ًٞ       تُصوثٞغ، ٝإٗٔث ى٣ٝث ػ٠ِ تُصٔثظَ تُٔهٛٓ ٓغ ىؼ٘ثَ ك٣ًٌر ٓصدث٣٘ر، ٖٓ آنتج ٝ كٕ٘ٞ ٝػِّٞ

 -تكصًتٜيث ٫ ٝتهؼيث  -ٝٛٞ شٌثَٓ ٣ٌٖٔ ىٕ ّٗوطٚ ػ٠ِ ل٤٘ٞٙر تُلِّيلر ًٔيثنذ شؼ٤ٔ٤ِير كي٢ ػ٬هصٜيث تُٔ٘لصفير 

شهي٤ّ٣ر ىلًٟ، ِٞتل ٖٓ تُ٘ثـ٤ر تُٔؼًك٤ر تُٜٔٞٞػثش٤ر، ىٝ ٖٓ تُ٘ثـ٤ر تُٜٔ٘ؽ٤ر تُصو٤٘ير  ٝٛي٢ ٜٝيؼ٤ر خٔٞتن 

شٍِّ ٓثنذ تُلِّلر خثُؼٞنذ إ٠ُ وتشٜث، ٝٓٔثيِر ٗوه وتش٢ ػ٠ِ ّٓصٟٞ آ٤ُثز ٝٓ٘ثٛػ شهي٣ّٜث ك٢ تيشدثٞ خصؽيثيج 

 صؼِْ ٢ تُٔشصفهن ك٢ ٝػٓٞتن شؼ٤ٔ٤ِر ىلًٟ، ٓث نٓ٘ث ِٗصو٢ ػ٘ه ٗوطر ٕٓصًًر 

إُـييثل  -ًٔييث ٣صِييىو خييىُي تُٔٙييثخٕٞ خلٞخ٤ييث تُه٣ييهتًص٤ٌث  -ٌٛييىت، ٣دييهٝ ُ٘ييث ىٕ ن٣ييهتًص٤ٌث تُلِّييلر ٫ شّييصٜهف 

 -ؼ٣ًٛٞر تُلِّلر، خوهي ٓث شّصٜهف شط٣ًٞ إٌٓثٗثشٜث تُصؼ٤ٔ٤ِر تُصؼ٤ِٔر ك٢ تيشدثٞ خيىٝتز ػثهِير، ٝخٔفي٤ٟ ِي٣ٞٞ

كثػ٤ِصييٚ  خفييهٝنؼيير، شؽؼييَ ٓيٖ ش٤ٔ٘يير ٝػيي٢ ٓيهيَ تُلِّييلر ظويثك٢، ٝٓ٘ييثق ػيي٢ُٔٞ، ٝخًٛثٗيثز ٓصؽييهنذ ٫ٝ ٓصٞه

ٝإٌٓثٗثشٚ تًُٛثٕ ت٧ٍٝ ك٢ ٝؼٚ ًَ تُصفه٣ثز، ٓٔث ٣ؽؼَ ٖٓ ًَ ن٣هتًص٤ٌث ٌٓٔ٘ير ٛي٢ كي٢ ت٧٘يَ نػيٞذ ش ٤ِٓير 

شٔثيِٜث تُىتز تُؼثيكير ػِي٠ وتشٜيث، ٝٓيٖ ل٬ُٜيث ػِي٠ ًيَ تُِٞيثبٟ تٌُٔٔ٘ير ٝتُٝيًٝي٣ر ُدِيٞيذ ػٔيَ شًخي١ٞ 

ٝٓلث٤ٜٛٔيث، ٝٓ٘ثٛؽٜيث، ٝٓؽيث٫ز تٔيصـثُٜث،  ىِّيٜث،: ش٘ٙيح ػِي٠ تُٔؼًكير تُلِّيل٤ر ٝـيهٛثٗٞػ٢، ٣ٝؽيح ى٫ 

ٝـهٝنٛث     كث٧ًٓ ٤ِـهٝ ٓؽًن هًتلذ إخّص٤ُٔٞٞؼ٤ر ش٘فٞ ٓ٘ف٠ ٗظ٣ًث لثُٙث، ٣ٙؼح ىٕ ٗؽه ُيٚ ٘يهٟ كي٢ 

صّي٤َٜ ػ٤ِٔير ٗويَ ٝتهؼ٘ث تُصهي٢ّ٣، ػ٠ِ تػصدثي ىٕ ًَ ن٣هتًص٤ٌث شفٔيَ كي٢ ٤ٞثشٜيث ٕٓيًٝػث شًخ٣ٞيث ٓصٌيث٬ٓ، ُ

ش٘ظي٤ْ تُؼٔيَ ُٝي٤ُ  Philippe MEIRIEU(، ٓٔيث ٣صطِيح خفّيح 1ٓؼثيف ٜٝٓيثيتز ٓفيهنذ خٕيٌَ ٛيثنفس
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، ٗٙدؿ ٓطثُد٤ٖ خإػثنذ خ٘يثل ٓ٘طوٜيث تُٔؼًكي٢ وتشيٚ، ٝخ٘ثل ػ٤ِٚ، كثُٔؼًكر تُلِّل٤ر خُٞٞؼٜث ـوَ تُه٣هتًص٤ٌث

٤ُُٝ ٓؽيًن تلص٤يثي تُؼ٘ث٘يً تُٔؼًك٤ير تُصي٢ شٕيٌَ ىِيثَ ًيَ شٞت٘يَ خ٤يهتؿٞؼ٢، كي٢ إٞيثي ٓيث ػيًف ُيًنؾ 

٣َٞٞ ٖٓ تٍُٖٓ خثُصف٣َٞ تُه٣هتًص٢ٌ٤، ٌُٖ إوت ًثٗس ًَ ن٣هتًص٤ٌث ش٢ًٓ إُي٠ خِيٞؽ ٗصيثبػ ػو٤ٗ٬ير هثخِير ُِو٤يثَ 

تُوٍٞ خ ٗ٘يث ٍِٓٓيٕٞ ت٤ُيّٞ ىًعيً ٓيٖ ى١ ٝهيس ٓٝي٠ خؼوِ٘ير ِي٤ًٝيذ ّٝٓيثي شيهي٣ُ ٓيثنذ  ٘٘ثى٫ ٣ٌٔٝتُصط٣ًٞ، 

ٝخٌييَ ٝتُصييثي٣م٤ص٤ٖ    تُلِّييلر، ٝتُفييه ٓييٖ وتش٤يير ٓصٞيٓيير ىٜييثػس ٓييٖ تُٔييثنذ ٌٓثٗصٜييث ٝ ٜييًٝيشٜث تُٔؼييًك٤ص٤ٖ

ٓيٖ ٔي ٗٚ ىٕ ٣ٔ٘ف٘يث  ٕ ٗفٌٞ يؤ٣ر خ٤هتؿٞؼ٤ر ُٔٔثيِص٘ث تُصهي٤ّ٣ر وُي ُٖ ٣ًٝ تُلِّلر ك٢ ٔي٢ل، خيَ ش ٤ًه، ك

ًٔهي٤ِٖ ُِلِّيلر تُويهيذ ػِي٠ ػوِ٘ير شِيي تُٔٔثيِير خٔيث ٣ٝئٖ تٗمًتٞيث ٝتُصٍتٓيث خفؽيْ ٓٞهؼ٘يث ّٝٓي ٤ُٝثش٘ث  

كث٩خّص٤ُٔٞٞؼ٤ث تُٔؼثً٘ذ شؼِٔ٘ث ىٕ ًَ ٓؼًكر ٌٓٔ٘ر ٢ٛ ّٗد٤ر خيثُ٘ظً إُي٠ ٓٞهيغ ٝآ٤ُيثز تُلثػيَ تُٔؼًكي٢ ىٝ 

ِٗـي٢ ٓؼٜيث ىكٌثيٗيث تُّٔيدور، ـصي٠  -ٓيٖٞٞ تُمِيَ  -م ٖٓ ػصٔير تُصًخ١ٞ ك٤٘ث، ًَٝ ٓوثيخر ٢ٛ ٍِٓٓر خث٫ٗط٬

ّٗصط٤غ ش ٤ًه ىٝ شل٤٘ى ك٤ًٜثز ٤ُّس خثًُٝٝيذ ّٓص٘دطر ٖٓ ٬ٓـظير ٓيث، خويهي ٓيث ش ِيُ ٕٓيًٝػ٤صٜث ػِي٠ 

ٝتهغ ٗفٖ ؼٍل ٓ٘يٚ، ُّٝي٘ث خي ١ ـيثٍ ٓيٖ ت٧ـيٞتٍ ٓؽيًن ٬ٓـظي٤ٖ ُيٚ  ًيَ وُيي ٝؼيح شو٤٤يهٙ خٔ٘طين تُلِّيلر 

ًك٤ر ٝتُٜٔ٘ؽ٤ر ٝتُصثي٣م٤ر، ك٢ٜ ٝـهٛث ٓث ٤ِٔ٘ؿ ًٕٓٝػ٤ر ٌُيَ خ٤يهتؿٞؼ٤ث ٌٓٔ٘ير، ُٝي٤ُ ٝل٤٘ٞٙثشٜث تُٔؼ

تُؼٌُ  ٝٗفٖ ٫ ًٌٗ٘ خٜىت تُٙهن ه٤ٔر تًُٛثٗثز ت٤ُّثِي٤ر ٝت٫ؼصٔثػ٤ير ٝت٩ّٗيث٤ٗر ُصيهي٣ُ تُلِّيلر، إ٫ ىٗيٚ ٫ 

غ خ٤هتؿٞؼ٤يير ٓـًهيير كيي٢ ٣٘دـيي٢ ٓيي٘ؿ ت٣ُٞٝ٧يير ًُِٔتٓيي٢ ػِيي٠ ت٧كؼييثٍ، كٌِييْ ّٗييثيع إُيي٠ شد٘يي٢ لطثخييثز ٝٗٔييثو

تُؼ٤ٓٞٔر، نٕٝ ـىي ىٝ شفون، ٓص٘ثِي٤ٖ ىٕ خ٘يثل تُ٘ٔيٞوغ ٣وصٝي٢ ٜيدٟ ٝأيثبق ى٘يـً ؼيٍل ٓ٘يٚ س ت٫ِيصوًتل 

ٗٔٞوؼث (، ـص٠ ٫ ّٗوٟ ك٢ ٗٔٞوؼ٤ر شفهن تُـث٣ثز تٌُدًٟ، ٝشّوٟ كثػ٤ِر تُِٞثبَ ٝتًُٔؼؼ٤ثز ٝتُؼ٬هثز ٓيٖ 

 ِٞل شمط٤ٟ  : ـّثخثشٜث، كىُي ٛٞ ػثنذ ٓث ٤ّٔٗٚ

 



 

  

 

ٝتِصلفثٍ ىًٓتٚ تُصؼ٤ِْ تُص٢  إٗ٘ث خفن خفثؼر إ٠ُ خ٤هتؿٞؼ٤ث ٗٞػ٤ر ٝػ٬ؼ٤ر ك٢ ٓٞتؼٜر ٜٝؼ٤ر ت٧ٌٓر،

ؿهز ٍٓٓ٘ر، خ٤هتؿٞؼ٤ث ٓدهػر ٝٓ٘ٙصر ٝٓصلثػِر ٓغ ت٥لً تُوثبْ ك٢ ًَ كًن ٓ٘ث، ـص٠ ٫ ٠ّ٘ٗ ىٗٚ ٖٓ ٝتؼد٘يث 

نّ تُٔفدير، ٓفدير تُفٌٔير، ٝىٕ ِٗويْٜ٘ خصلثػيَ  ىٕ ٗفَٔ ش٬ٓىش٘ث ػِي٠ تهصّيثّ -ت٧ل٬ه٢ ٝتُٔؼًك٢ ٝتُٜٔ٘ؽ٢  -

شِوثب٢ ىٕ ًَ ٓفدر ٣وّٞ ك٢ ىِٜ٘ث ٗوٗ  ـًٓثٕ، ٝـثؼر إُي٠ ًٕيق ـؽيح تُٔفدير، ٝىٗيٚ ٓيٖ تُٙيؼح، إٕ ُيْ 

ٝتُط٣ًور، ُٝ٘صىًً "ىٕ ٓ٘طوْٜ ك٢ تُصؼِْ ُي٤ُ  ٗوَ ٖٓ تُّٔصف٤َ ىٕ ٗؽؼَ تُؽ٤ٔغ ٣فح وتز ت٢ُٕل خ٘لُ تُوٞذ

ٛٞ ٓ٘طو٘ث ك٢ تُصؼ٤ِْ" 
1
ُٝؼَ ٖٓ ىخِؾ ٓيث ٝ٘يق خيٚ ٜٝيغ تُلِّيلر ٛيىت كي٢ تيشديثٞ خٔيث ٛيٞ إّٗيث٢ٗ ك٤٘يث، هيٍٞ  

ٝ  إٕ تُلِّيلر شٌّيً ىٞيً ٛيىت تُؼيثُْ، ًي٢ شصفيًى كي٢ ت٬ُٜٗيثب٢   " ٣ثِدًَ ك٢ ًصثخٚ "ٓهلَ ُِٔيٜ٘ػ تُلِّيل٢:

ػٖ تُّد٤َ تُى١ ٣ّيصط٤غ ػديًٙ  ٝ شدفط ػ٠ِ ٜٞل ت٬ٌُٖٓٔ شّصٕق ٓؼث٣ًٛث تُوٟٙٞ ٖٓ ٫ ٜٗثب٤ر إٌٓثٗثشٜث،

، ٓٔييث ٣ ًييه ىٕ تُلِّييلر شٔصِييي ٕٓييًٝػ٤صٜث ًمطييثج ٓؼًكيي٢ ٓييٖ ٫ "ت٩ّٗييثٕ ىٕ ٣صٕييًف كيي٢ ٝؼييٞنٙ تُظييث١ًٛ

٣و٤٘٤صٜث، ٌُٖ ًٕٓٝػ٤صٜث تُه٣هتًص٤ٌ٤ر ش٘د٢٘ ػ٠ِ شفه٣ه إٌٓثٗثز شهخ٤ً ت٫لص٬ف كي٢ ىكين تُصٞتكين، تُيى١ ٣ٝئٖ 

ؼٞن٣ر، خِـر ىًعً ٜٝٞـث ٗفٖ خفثؼر إ٠ُ خ٤هتؿٞؼ٤ث شّثػهٗث ػ٠ِ ش٤ٔ٘ر ّٝٓ ٤ُٝصٚ تُل٣ًٌر ٝتُٞ ٌَُ ٓ٘ث ـ٣ًصٚ

كي٢  -تُصؼيث٣ٓ تُمي٬م  -ُوهيتش٘ث ٝ ُٜٔثيتش٘ث، ك٢ تشؽثٙ شؽثٌٝ ًَ ٓث ٣ؼٞم تٗهٓثؼ٘ث تُلؼيثٍ  -ّٓث٣ًذ  -ّٓصهتٓر 

ُّٔي ٤ُٝر خ خؼثنٛيث ٓف٤ط٘ث خٔمصِق شؽ٤ِثشٚ، ٓٔث ٣ٌٔ٘٘ث ٖٓ ٓٔثيِر ٝتؼدثش٘ث ٝت٫ِصٔصثع خفوٞه٘ث خٌَ ٓيث شؼ٤٘يٚ ت

  تُٔصًت٤ٓر، ًدًٕ ٤ُُٝ ًدٝثػر شدثع ٝشٕصًٟ 
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 26، ٖ: 2005خ٘ثل تُوهيتز ٝتٌُلث٣ثز ك٢ تُلِّلر، ٤ٕ٤َٓ ش١ٌٞ سٝ ٖٓ ٓؼٚ( شًؼٔر ـّٖ ىـؽ٤ػ  ٕٓ٘ٞيتز ػثُْ تُصًخ٤ر،  -



 

  

 

1

إٕ ٜٝؼ٘ث ت٥ٕ ك٢ تُمثيٞر تُؽ٤ِٞ٤ث٤ِر ُِؼثُْ ٣طًؾ ىٓثٓ٘ث ىًعً ٖٓ ى١ ٝهس ٠ٝٓ، شفه٣ث ٝؼٞن٣ث ٣ٌٖٔ 

ُٝؼَ ٓث شوهٓٚ تُٔ ِّثز تُه٤ُٝر تُٔمصٙر ٓيٖ  ىٕ ٗمصٍُٚ ك٢ تُوثػهذ تٌُّٕد٣ً٤ر ت٤ًُٜٕذ "ىًٕٞ ىٝ ٫ ىًٕٞ"،

نيتِثز ٝش٤٘ٙلثز
2

يث   ٔ ، شٝؼ٘ث ك٢ ىِلَ ِِْ تُصًش٤ح ػًخ٤ث ٝن٤ُٝيث، ٣طيًؾ ىٓثٓ٘يث ّٓي ُر تُؽيٞنذ كي٢ تُصؼِي٤ْ ً

٤ًٝلث، ـ٤يط ٫ ل٤يثيتز ػيهذ ىٓثٓ٘يث، خويهي ٓيث ٗفيٖ ٍِٓٓيٕٞ خصوديَ هثػيهذ " ٌٗيٕٞ ىٝ ٫ ٌٗيٕٞ"، كإٓيث ىٕ شٌيٕٞ 

٤ًِصٜث، ٝإٓث ىٜٗث ؿثبدر  ٘يف٤ؿ ىٕ ّٓيثي شفو٤وٜيث ٣ليًٚ ػ٤ِ٘يث تيشويثل شيهي٣ؽ٤ث ػِي٠ ّٓيصٟٞ تُؽٞنذ هثبٔر ك٢ 

ٜدٟ آ٤ُثز شلؼ٤َ ٝشط٣ًٞ ٓؽث٫ز ًٔث شلثػ٬ز تُصًخ٤ر ٝتُص٣ٌٖٞ، ٌُٖ ٣ؽح ى٫ ٗ٘مهع خًٝٝيذ تُصيهيغ، ًي٢ 

٢ ًيَ ّٓيص٣ٞثشٚ ت٧كو٤ير ٝى٤ُٝثز تُصوي٣ْٞ كي ّٗصد٤ؿ تُّ٘ٞ ك٢ ٓ٘صٙق تُط٣ًن  كث٧ًٓ ٣صؼِن خٍِّٝ شهخ٤ً ٜٞتخٟ

 ٝتُؼٔٞن٣ر، ـص٠ ٗصٌٖٔ ٖٓ ي٘ه ٝشصديغ ٝشٞهيغ ٓي ٫ز تُلؼيَ تُصًخي١ٞ، ٝشٙيف٤ؿ ّٓيثيتشٚ خٔيث ٣وصٝي٤ٚ ٓؼًكير

ٜٝٓ٘ثؼييث، خ٤ييهتؿٞؼ٤ث ٝن٣ييهتًص٤ٌ٤ث  كٞتهييغ تُٔٔثيِيير تُصهي٣ّيي٤ر ٣لييًٚ ػ٤ِ٘ييث ىٕ تُصـ٤٤ييً ٝـييهٙ ٛييٞ ٓييث ٣ؽييح ىٕ 

 ٣ّصًٔ، ٫ تُ٘وثبٗ ىٝ ت٫ٗفًتكثز 

ىٕ ًٞٝـثز تُؽٞنذ شَٜ٘ ٖٓ ًٓؼؼ٤ثز تهصٙثن تُّيٞم، ٝشف٣ًيً تُٔ٘ثكّير، ٝٓصطِديثز ػيثُْ  ٖٝٓ تُٔؼِّٞ

ٝت٫ِيص٬ٜى  تُٕـَ، ٝأٜٞي ٓٞؼر ٖٓ تُفثؼ٤ثز تُٔدصهػر ك٢ تيشدثٞ خثُصطٞي ت٣ًُّغ ُصو٤٘ثز ت٩ٗصثغ ٝتُص٣ًٝػ

وًٕ تُٔث٢ٜ، خٔث ٣ٖٝٔ تُص٢ ىًٞز ٤ًِ تُٔ ِّثز ت٫هصٙثن٣ر ٝت٤ُّث٤ِر ٝت٩نتي٣ر، ٓ٘ى تُ٘ٙق تُعث٢ٗ ٖٓ تُ

شييهخ٤ًت ًُِٔنٝن٣يير تًُٔشوديير ٓييٖ تُصوييثٞغ خيي٤ٖ ت٫هصٙييثن١ ٝت٤ُّثِيي٢، كيي٢ ـ٤ييثذ ت٧كييًتن ٝتُٔ ِّييثز ٓؼييث، إ٫ ىٕ 

تُٔؽثٍ تُصًخ١ٞ أَ ٣ٔص٘غ ُط٤ِر ػوٞن ػٖ ت٫ٗمًتٞ ٜٖٔ يٛثٗثز ٖٓ ٛىت تُود٤َ، ـ٤ط ًثٕ ٣ًكٛ ىٝ٘ي٤ثؤٙ 

ـهتز إٗصثؼ٤ر، ٓٔث ؼؼَ تُؼه٣ه ٖٓ تُٔ٘ظ٣ًٖ ك٢ تُٔؽثٍ وتشٚ ٣ههٕٞ ىٕ شُؼثَٓ تُٔ ِّثز تُصؼ٤ٔ٤ِر ٝتُص٤٘٣ٌٞر ًٞ

ٗثهَٞ تُمطً، ٓ٘ىي٣ٖ ٖٓ ػ٘وثب٤ر ت٧ٗظٔر تُصؼ٤ٔ٤ِر، ٝتٌٗٔثٜٔث ػ٠ِ وتشٜث، ـ٤ط تُٔصؼِْ ٤ُُ إ٫ ـ٤ٞتٗث ٓوِيهت، 

، Méduseؿ٤ً هثني ػ٠ِ شلؼ٤َ ٓث٤ٛصٚ ًف٤ٞتٕ ػثهَ ٝٓلًٌ، ىٝ ٓدهع، ٝـ٤يط تُٔؼِيْ ىٔيدٚ ٓيث ٣ٌيٕٞ خ٤ٔيهٌٝ 

ًِلٜيث ىٕ  Poséidonكًتيت ٓيٖ ـيح خِٞي٤هٕٝ  Athénaتُص٢ ٣مدًٗث ٤ًَٓٞٛٝ ىٕ تهصفثٜٓث ُٔؼده ت٩ُٜر ىظ٤٘ث 

، شصٍتـْ ػ٠ِ يىِٚ ت٧كثػ٢، ٣ُٝوهَّي ػ٠ِ ًَ ٖٓ ٣٘ظً إ٠ُ ػ٤٘٤ٜث ىٕ ٣صًّٔ كي٢ GORGONESشّٔك ٝـٕث 

٣ُٞه ٖٓ يـٔ٘ث وُي تُٔيصؼِْ تُٔ٘ؼصين ٓيٖ  ٌٓثٗٚ ـؽًت، هٞذ خثًُؿْ ٖٓ ًَ ٢ٔل ُْ شٔ٘فٜث تُمِٞن، كٌْ ٗص٠٘ٔ ىٕ

، ٤ُميًغ خ٤ـيثَ Percéeِِطر وٝتش٘ث، خًٝخر ٤ِق ٝتـهذ، ًصِي تُص٢ ىٞثـيس خيًىَ ٤ٓيهٌٝ ػِي٠ ٣يه خ٤ًِي٢ 

Pégase  وُي تُفٙثٕ تُطثبً تُى١ ٓ٘ؿ ىؼَٔ لِٞن ػديً شف٣ِٞيٚ إُي٠ ًًٞدير ٗؽيّٞ شصميى ٓيٖ تُٕئثٍ ٓويًت ُٜيث

ٓث ٣ٔ٘غ ٛثشٚ ت٫ُٞنذ تُو٣ًٙ٤ر ٛٞ تيشٜثٗ٘يث خؼيثنتز شهي٣ّي٤ر، تِيصؼدهز   ٌُٖ Zeusػ٠ِ ٣ه ًد٤ً ت٥ُٜر ٣ٌَٞ 

ًَ تُلثػ٤ِٖ تُصًخ٤٣ٖٞ ك٢ تُٔٔثيِر تُل٤ِٙر، ٗث٤ٛي ػٖ ُـر ت٧ٝتًٓ تُمٕد٤ر، تُٔلًٜٝر خ٤ٖ ٓٙثني تُوًتي ٝ 
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خٌيَ ٓيث شفِٔيٚ  ػٖ ٜٓٔر ٗىًًْٛ خثِئٜث: "تُصًخ٤ير"، -ٖٝٓ ٣ٔعِْٜ -ٓ٘ثٌٍ تُص٘ل٤ى، نٕٝ ىٕ ٠ّ٘ٗ تِصوثُر ت٥خثل 

، ّٝٗٞت ٓؼٜث ىٕ تُصًخ٤ر ٤ُّس ٔ ٗث ٓ ِّثش٤ث ٤ِث٤ِث كويٟ، -إ٫ ٖٓ يـْ يخ٢  -تٌُِٔر ٖٓ ٓؼث٢ٗ إّٗث٤ٗر ٝشو٤٘ر 

 خوهي ٓث ٣صفَٔ تُؽّه ت٫ؼصٔثػ٢ ًثَٓ ّٓ ٤ُٝصٚ ت٧ل٬ه٤ر ٝتُوث٤ٗٞٗر ػٜ٘ث ـثًٜت ّٝٓصود٬ 

ه خ٤هتؿٞؼ٢، ٖٓ تُٔلصيًٚ ك٤يٚ ىٕ ٣ّيث٣ً ش٘يث٢ٓ ٖٓ ٛ٘ث، شوّٞ خثُّ٘در إ٤ُ٘ث ًٕٓٝػ٤ر تُفه٣ط ػٖ ًَ شؽه٣

ظوثك٢ ٌَُ ٖٓ تُٔؼِْ ٝتُٔيصؼِْ  -ـثؼ٤ثز تُٔصؼِْ ٖٓ ؼٜر، ًٝىت تُصف٫ٞز ت٣ًُّؼر تُص٢ ٣ٕٜهٛث تُٔف٤ٟ ت٤ُِّٞٞ

٤ِث٤ِر تُص٢ شي ًٞ ًيَ هيًتي ٣ميٗ تُٕي ٕ تُصؼ٤ِٔي٢ كي٢ ى١ ٓؽصٔيغ ًيثٕ  إٜٗيث  -ٓؼث، تيشدثٞث خثُٔصطِدثز تُؽ٤ٞ

خ٤هتؿٞؼ٤ث شًتػي٢ لٙٞ٘ي٤ثز ٣ٞٛص٘يث تُعوثك٤ير، ًٝيىت خث٫ٗلصيثؾ  -٤ُُٝ ٓؽًن شد٢٘  -ث خص ٤ُِ ًِٜث نٝتع شٍِٓ٘

ك٢ ت٥ٕ ٗلّيٚ ػِي٠ شؽيثيج ؿ٤يً تُفٝيثي١، ـصي٠ ٗصؽيثٌٝ شهي٣ّيث شفٌٔيٚ لطثٞير شٞت٘ي٤ِر شو٤ِه٣ير :"ًِٓيَ 

 -ثق تُِّٞيي٤ّٞٓييصودَ ُِٔؼًكيير"، ٗفييٞ خ٤ييهتؿٞؼ٤ث هييثنيذ ػِيي٠ ٓٞتؼٜيير تُصفييه٣ثز تُصيي٢ ٣لًٜييٜث تُٔ٘يي -ُِٔؼًكيير 

تهصٙثن١، شِي تُد٤هتؿٞؼ٤ث تُص٢ ؼؼِٞت ٓ٘طن تٌُلث٣ثز ًًٍٓت ُٜث، ٓهػ٤ٖ ىٕ خ٤هتؿٞؼ٤ث تٌُلث٣ثز شِي ًل٤ِير خليي 

 ٬ِْٞ ت٧ٌٓر تُص٢ ٣ف٤ثٛث ٗظثٓ٘ث تُصؼ٢ٔ٤ِ ػٔٞٓث، ٝشهي٣ُ ٓثنذ تُلِّلر ػ٠ِ تُمٖٙٞ 

ُلِّلر، ًٔدفط ٓؼًك٢ ٓص٤ٍٔ خمٙثبٗ ًٝٔث ٛٞ ٓؼِّٞ، كإٕ ٓلّٜٞ تٌُلث٣ر ٫ ٣ؽه ًٓؼؼ٤صٚ تُٔدثًٔذ ك٢ ت

ٓيٖ ًٓؼؼ٤ير تهصٙيثن٣ر  -ًٔيث يى٣٘يث ىػي٬ٙ  -ٓؼًك٤ر ش٘فٞ ٗفٞ تُص َٓ ٝت٤ُُٕٞٔر، خويهي ٓيث ٣ٔيصؿ تُٔلٜيّٞ  -٤ٌِٞ

ُٝؼَ وُي ٓث ؼؼَ تُٔلّٜٞ ٬٣هي٢ ٓوثٝٓير،  شع٤ً ن٫٫ز ًِِٝٞثز شفط ػ٠ِ تُٔدثنيذ، ٝتُلثػ٤ِر، ٝتًُٔنٝن٣ر   

ُٚ ىٕ ٣ُوفْ ك٢ نتبًذ شؼ٤ِْ تُصلِّق، ٓوثٝٓر ٢ٛ ك٢ ػٔوٜث شوّٞ ك٢ ٝؼٚ ّٓيثػ٢ ػوِ٘ير خَ ـّث٤ِر، ـ٤٘ٔث ىي٣ه 

تُلؼَ تُصًخ١ٞ، ٝإلٝثػٚ ًُٕٝٞ تًُٔنٝن٣ر ٝتُٔ ًٔتز تُٔف٤ط٤ر، تُص٢ ٫ ٣ٌٔ٘ٚ خ ١ ـثٍ ىٕ ٣ليًٚ ٝؼيٞنٙ 

ز تُصٌيي٣ٖٞ، ٝلٙٞ٘ي٤صٚ خٔ٘يي ٟ ػٜ٘يث، خيي ١ ـيثٍ ٓييٖ ت٧ـييٞتٍ، ٓيث نتّ ٓ ٔييً تُص٤ٔ٘ير ٣ّييصهػ٢ ٓوثيخير إٔييٌث٤ُث

ٝتُص٣ٌٖٞ تُّٔصًٔ    كث٧ًٓ ٤ُُ ٓؽًن يٛثٕ تهصٙثن١، خوهي ٓث ٣ص ُِ ػِي٠ يٛثٗيثز شًخ٣ٞير  ٝإػثنذ تُص٣ٌٖٞ،

 خ خؼثن ٤ِث٤ِر ػثٓر 

ٝإوت ًثٕ ٣فِٞ ُل٤ِ٤ح خًٗٞ
3
 Philippe Perrenaud  ىٕ ٣ُؼًف تٌُلث٣ر ػ٠ِ ىٜٗيث تُويهيذ ػِي٠ شلؼ٤يَ ؼِٔير

ز   ( ُٔٞتؼٜر كثػِر ُٜٞؼ٤ثز ٓؼ٤٘ر، كإٕ شفه٣هت ٓيٖ ٛيىت تُود٤يَ ٣دي٤ٖ ٖٓ تُٔٞتين سٓؼثيف، ٓ ٬ٛز، ٓؼِٞٓث

ىٕ تُؼَٔ خثٌُلث٣ثز ٣صطِح ت٧لى خؼ٤ٖ ت٫ػصدثي ت٤ُّثهثز تُعوثك٤ر، ٝٓؽث٫ز تُلؼَ ٝتُصلثػَ  كثُدًٕ ٫ ٣ٞتؼٜٕٞ 

ثز تُصيي٢ ٗلييُ تُٜٞييؼ٤ثز، ٝٛييْ ٓطييثُدٕٞ خصطيي٣ًٞ ًلييثلتشْٜ كيي٢ ش٤ٌييق ٓييغ ٓوٞٓييثز ػييثُْٜٔ، ٝت٤ً٧ييه ىٕ تٌُلث٣يي

ٕٝٓيثًَ تُلويًتل ٤ُّيس خي ١ ـيثٍ ٕٓيثخٜر  ٣فصثؼٜث ش٤ِٔيى تُو٣ًير، ٤ُّيس ٛي٢ شِيي تُصي٢ ٣فصثؼٜيث ش٤ِٔيى تُفٝيً،

٣٘دٜ٘ث إ٠ُ ىٕ تُؼه٣ه ٖٓ تٌُلث٣ثز شص ُِ نتلَ ٓ٘طن تُٔهيِر، ٌُٖ ًع٤ًت ٜٓ٘يث ٫  ُٕٔثًَ ت٧ؿ٤٘ثل  خَ إٕ خًٗٞ

 ػ٬هر ُٜث خثُٔهيِر  
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ّٞ ت٩ّٗث٤ٗر تُٞظ٤ور تُِٙر خثُٔٔثيِير تُلِّيل٤ر كي٢ ٘ي٤ـصٜث تُٔؼث٘يًذ ٓؽيث٫ ٌُٖ خث٩ٌٓثٕ ىٕ ٗؽه ك٢ تُؼِ 

ُص ٤َ٘ ٓلّٜٞ تٌُلث٣ر ٝٓٔثيِصٚ نتلَ ـوَ تُصلِّق، ٝٗؼ٢٘ خث٧ًٓ ٛ٘يث ػِيْ تُي٘لُ تُّي٢ًِٞ خث٧ِيثَ، ٝتُيى١ 

ُيهٟ تُيىتز ٣ؼ٠٘ خثُهيؼر ت٠ُٝ٧ خصؽيثٌٝ تُصٙيٞيتز تُٔث٣ٞٛير ٝت٤ُٔصثك٣ٍو٤ير كي٢ شف٤ِيَ ٗٔيٟ تُّيِٞى تُٔؼًكي٢ 

تُٔلًٌذ، ك٢ ٓفثُٝر ُصل٤ٌي تُلؼَ تُٔؼًك٢، ٖٝٓ ظْ تُلؼَ تُصؼ٢ٔ٤ِ تُصؼ٢ِٔ إُي٠ ؼِٔير ٓيٖ تٌُلث٣يثز، إُي٠ نيؼير 

٤ًٝليث، نٝٗٔيث ًٓتػيثذ  ىٕ تُٔؼ٤٤ٖ٘ خصيهي٣ُ تُلِّيلر ٣يًٕٝ كي٢ ٛيىت تُصل٤ٌيي ٗٞػيث ٓيٖ شلص٤يس تُلؼيَ تُلِّيل٢ ًٔيث

ر، ٝٛ٘ث ظثُعر ت٧ظثك٢، وتى تُص٤ٍٔ تُى١ ٗهػ٤ٚ، ُم٤٘ٞٙر تُلِّلر ًفوَ ٓص٤ٍٔ ػٖ خو٤ر تُفوٍٞ تُٔ َِ َهيَّ ُٔ ؼًك٤ر تُ

ٓيث ٓيهٟ : ُؼَ ٛىت ٓيث ٣يهكؼ٘ث إُي٠ تُصّيثؤٍٝٗصِدّٚ نٕٝ تُوهيذ ػ٠ِ تُصفٌْ ك٢ ّٓثيتشٚ تُصهي٤ّ٣ر ىظًت ٝٗص٤ؽر  ٝ

هٟٝ إٌٓثٗييثز شد٤٤ييا "كِّييلر" تٌُلث٣ييثز ٜيئٖ ـوييَ شييهي٣ُ تُلِّييلر تُييى١ ٣ييهػ٢ كيي٢ هٔيير تٗصٕييثبٚ خىتشييٚ، ٫ٝ ؼيي

ٚ ت٩نتي٣يير ٗفييٞ يؤ٣يير ٗوه٣يير تيشدثٞييٚ خ ٣يير ٓوثيخيير خ٤هتؿٞؼ٤يير  ٝٓصيي٠ ّٗييصط٤غ شؽييثٌٝ ِييف٣ًر تُٔلٜييّٞ ِٝييِطص

    كثػِر
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ٌٝٛىت، كٖٔ تُمط  ىٕ ٗؼصوه ىٕ شـ٤٤ً تُٔٔثيِثز تُصهي٤ّ٣ر ىًٓ ٣صْ كويٟ ٓيٖ لي٬ٍ تُٔيىًًتز ٝتُصٞؼ٤ٜيثز 

تُؼثٓر ٝتُلٝلثٜر، وُي ىٕ تُصـ٤٤ً ٣ؽح ىٕ ٬ّٗٓٚ ًعٞيذ ظوثك٤ير، ٣ؽيح ىٕ ٣صؼيهٟ ىظًٛيث تُٔيهيَ إُي٠ ت٩نتيذ 

٤ّث٤٤ِٖ ٝت٫هصٙثن٤٣ٖ     ٓث نتّ ت٧ًٓ ٣ؼ٢٘ تُصًخ٣ٞر، ٝتُص٤ِٔى، ٝت٧ج ٝٓ ِّثز تُٔؽصٔغ تُٔه٢ٗ، ٝتُلثػ٤ِٖ تُ

ظوثك٤ر، ٝإ٫ ِصظَ تُٔوثيخر تٌُلثب٤ر ـد٤ّر ٖٗٙٞ ٝٝظثبن شًخ٣ٞير ٝإنتي٣ير، ٫  -ًٜٝيذ ش٤ٔ٘ر ًلث٣ثز ٤ِِٞٞ

ٝتُدفييط تُٔصٜثكييس ػييٖ  ش٬ٓييُ تُؼو٤ِييثز ٝتُٔٔثيِييثز ت٤ُٔهت٤ٗيير  ىٜييق إُيي٠ وُييي ىٕ شٔؽ٤ييه لطييثج تٌُلث٣ييثز،

تُصؼ٤ِٔير، نٕٝ ىٕ ٣ٔ٘ف٘يث -٣ؼيه ٓيٖ ىخيًٌ ػٞتٓيَ كٕيَ ىظًٛيث ػِي٠ تُٔٔثيِير تُصؼ٤ٔ٤ِير ٓدًيتز إٗؽثؾ تُٔوثيخير،

كً٘ر تُصؽ٣ًح ٝتُٔٞتًدر ظْ تُ٘وه    ٝخ٘ثل ػ٤ِٚ، كإٕ لٞٚ ى١ إّٗثٕ ١٧ شؽًخير ؼه٣يهذ ٣صطِيح ٓ٘يٚ خثُهيؼير 

ثٙ إ٠ُ تُؼٞتبن تُصي٢ ت٠ُٝ٧ تُدفط ك٢ ًٔٝٞ تُ٘ؽثؾ، ًٔث ك٢ ػٞتبن تُ٘ؽثؾ  ىٓث ىٕ ٗلًٌ ك٢ تًُٕٝٞ نٕٝ ت٫ٗصد

شٌَٕ ك٢ ؼًٞٛٛث شفه٣ثز، كوه ٣ لً كثػ٤ِر تُٔوثيخر إٕ ُيْ ٣ؼيهٜٓث، ٝٓيٖ خي٤ٖ ىخيًٌ ػٞتبين ٓٔثيِير تُٔويثيج 

 خثٌُلث٣ثز، ٗؽه: 

 لطثج شؼ٤ْٔ تُصؼ٤ِْ ٝػهّ ًٓتػثذ تُلًٝهثز تُلًن٣ر   -

 ت٬ُ شٌثك  تُصًخ١ٞ  -

 ى٤ٓر تُٔصؼ٤ِٖٔ    -

 تُٜهي تُٔهي٢ِ  -

                                                           
 
ثز خلِّيلر تُصيهي٣ُ ٣٘دـ٢ ى٫ شـ٤ح ػ٘ث ؼِٔر تُصّثؤ٫ز تُٔ ُٞكر ك٢ ٛىت ت٤ُّثم ـٍٞ ػ٬هر خ٤هتؿٞؼ٤ث تٌُلث٣ثز خدهتؿٞؼ٤ث ت٧ٛهتف: ٓث ٓهٟ تيشدثٞ تٌُلث٣ي -

ثٌٝ إ٣ؽثخ٢ ُؼعًتشٜث   ظْ ٓث ٓهٟ إٌٓث٤ٗر شطد٤وٜث،ٝ خ ١ ِٝثبَ خث٩ٌٓثٕ شفو٤ن تُٔدصـ٠ ٓيٖ ٛثشيٚ تُٔوثيخير خث٧ٛهتف   َٛ ٢ٛ ٓؽًن تٓصهتن لط٢ ُٜث   ىّ شؽ

 تُٔوصًـر ٜٖٔ ٗظثّ شؼ٢ٔ٤ِ ٣ٕ٘ه ت٬٘٩ؾ ٫ تُصط٣ًٞ      



 

  

 

 تٗصٕثي أثًٛذ تُـٓ ك٢ ت٫ٓصفثٗثز ت٩ٜٔثن٣ر   -

 تيشلثع ّٗدر ت٤ٓ٧ر ك٢ ٘لٞف آخثل ٝ ى٤ُٝثل تُص٤ٓ٬ى  -

 ٜؼق تُصٞتَ٘ تُل٢ِٙ ٝتُٔ ِّثش٢   -

 ػهّ ؼه٣ر تُص٣ٌٖٞ تُّٔصًٔ  -

 شه٢ٗ ه٤ٔر تٌُلثلتز ت٤ُٜ٘ٔر   -

 ٜؼق إٌٓثٗثز ٝشو٤٘ثز ٜدٟ تًُٔنٝن٣ر  -

 ّدر ُِٔهيَ ؿ٤ثج تُصفل٤ٍ ٝتُهػْ تُٔثن١ ٝت٧نخ٢ خثُ٘ -

 ػهّ شٞتكن تُٔوًي تُٔهي٢ِ ٓغ تُـ٬ف ت٢ٍُ٘ٓ  -

ُٝؼَ ػٞتبن ًٜثشٚ ل٤ً ن٤َُ ػ٠ِ ىٕ تُٔوثيخر خثٌُلث٣ثز ٤ُّس تُفَ تُّيف١ً ٌُيَ ٛيىٙ تُصفيه٣ثز تُؼٞتبن  

ك٘فٖ خفثؼر إ٠ُ ٓوثيخر ّٗو٤ر ٤ُٞٔٔٝر، هثنيذ ػ٠ِ كيصؿ ٝئيثز ػه٣يهذ، ٝػِي٠ ؼدٜيثز ٓمصِلير كي٢ إٓ ٝتـيه  

ؼ٢٘ خ ١ ـثٍ ٖٓ ت٧ـٞتٍ ىٕ ٗدمُ تُٔوثيخير خثٌُلث٣يثز ه٤ٔصٜيث  ٝٛيىت ٓيث ٣يهكؼ٘ث إُي٠ ش ٘ي٤َ كِّيلر ٌُٖ ٛىت ٫ ٣

 : تٌُلث٣ثز، ـ٤ط ٗؽهٛث شصؽىي ك٢ ٓٞهل٤ٖ ىِث٤٤ِٖ

تػصدثي شف٣َٞ ٝشلؼ٤َ ههيتز ٝٓؼثيف تُص٤ِٔى ُي٤ُ ٓؽيًن شيًف ن٣يهتًص٢ٌ٤، خويهي ٓيث ٣صُٞيه ػيٖ شٕيـ٤َ   1

ٜٓ٘ؽ٤ث ن٣يهتًص٤ٌ٤ث ُمطيٞتز تُيهيَ سٝ تُيهيَ تُلِّيل٢ ٗٔٞوؼيث(، ٝتلص٤يثيت  ٝش٣ًٖٔ تُٔصؼِْ، ٓٔث ٣صطِح ٜدطث

  تُصؼ٤ٔ٤ِر ٝتُصؼ٤ِٔر  -٤ُُٝ ٓؽًن تُٔؼِٞٓثز  -٬ٓبٔث ُِٜٞؼ٤ثز 

ت٫ٗصديثٙ إُيي٠ ىٕ تُصيي٤ًًْ تُٔؼًكيي٢، ٤ٛٝٔ٘يير تُصويي٣ْٞ ت٩هٙييثب٢، ٣ؽؼيي٬ٕ تُص٤ِٔييى ٤ِٞيير ّٓييثيٙ تُهيتِيي٢ ٫   2

ر ٝتُٜٔثيتش٤ر ك٢ ٜٝؼ٤ثز ـ٤ثش٤ر: ػَٔ، ىًِذ، ـ٢ ، ؼٔؼ٤ر    خوهي ٓث ٣فٌٔٚ ٣دث٢ُ خصٞأ٤ق ٌٓصّدثشٚ تُٔؼًك٤

 ٝتُ٘ؽثؾ  ٛثؼُ تُ٘وطر، ٝتُلَٕ

ٝػ٠ِ ٛىت ت٧ِثَ، كإٕ ِؼ٤٘ث إ٠ُ إػثنذ ٤٘ثؿر ىٛهتف تُصهي٣ُ ٝتُص٣ٌٖٞ خه٫ُر تٌُلث٣يثز ٛيٞ كي٢ تُفو٤وير 

إٕ ُيْ ٗويَ  -ُ٪ـثُر إ٠ُ تُٜٞؼ٤ثز تُٔؼ٤ٕر، ًٝىُي ٜؼق  ِؼ٢ إ٠ُ ٓ٘ثٛٝر ش٤ٜٔٓ تُٔؽثٍ تُصؼ٢ٔ٤ِ تُصؼ٢ِٔ

شلؼ٤َ ٌٓصّدثز تُٔصؼِْ ٜٖٔ ٜٝؼ٤ثز ًًٓدر  ٝٛ٘ث ٫ خه ٖٓ تُصٞهق ػ٘ه ٬ٓـظص٤ٖ ًٗتٛٔث ـثِٔص٤ٖ  -ؿ٤ثج 

 ك٢ ٛىت تُٙهن، ـ٤ط إٕ ٗؽثؾ تُٔوثيخر خثٌُلث٣ثز، ٤ِظَ ي٤ٛ٘ث خإػثنذ تُ٘ظً ك٢: 



 

  

 

، ـ٤يط إٕ ٣Le transfert des connaissancesٙيطِؿ ػ٤ِيٚ خي  إٔيٌث٤ُر شف٣ٞيَ تُٔؼيثيف، ىٝ ٓيث   1

ٜٝغ تٌُلث٣ر ٜئٖ ى٣ير ٓيثنذ نيتِي٤ر ٣صطِيح ٝ٘يلث ٝأ٤ل٤يث ُٜيث ػِي٠ ٜيٞل شف٤ِيَ ٜٝيؼ٤ثز ٝىكؼيثٍ ٝىٕٗيطر 

تُصؼ٤ِْ ٝتُصؼِْ ك٢ تيشدثٞ خثُٔٔثيِثز ت٫ؼصٔثػ٤ر، ظيْ خؼيه وُيي ٗفيهن خ٘يثل ػِي٠ ٗصيثبػ تُصف٤ِيَ ٞد٤ؼير تُٔؼيثيف 

و٤ن شِي تٌُلث٣ر، ػدً شى٣ٝح شِي تُٔؼثيف ٜٖٔ ٜٝؼ٤ثز ٝتهؼ٤ر، ـصٔث ٣ٞتؼٜٜث تُٔصؼِْ ك٢ ـ٤ثشيٚ ت٬ُٔبٔر ُصف

ت٤ٓٞ٤ُيير، ٝإ٫ ِيي٘ظَ ٗلييًؽ ٓؼييثيف هه٣ٔيير ٜيئٖ ـثٓييَ ؼه٣ييه، شلًٜييٚ شؼييه٬٣ز ٓصّييًػر ُدييًتٓػ شو٤ِه٣يير كيي٢ 

 ؼًٞٛٛث، ـهتظ٤ر ك٢ ٓظًٜٛث 

إٔيٌث٤ُر إنٓيثغ هيهيتز تُٔييصؼِْ ٜئٖ ِي٤ثهثز ٓؼًك٤يير ٝٓؼ٤ٕي٤ر كؼ٤ِير، ٝٛيىت ٣ييىًًٗث خي ٕ تُص٤ًًيٍ ػِيي٠   2

تُلييًن ػِيي٠ ٓٞتؼٜيير  - Faire Faire -تٌُلث٣ير ٫ ٣ِـيي٢ ه٤ٔيير تُٔؼًكيير، خييَ ٣ييهػٜٔث خثِييصٜهتف تُصمطي٤ٟ ٩هييهتي 

تُؼٔين ُي٤ُ خثُٕي٢ل تُؽه٣يه كي٢ شفه٣ثز تُف٤ثذ خيثلص٬ف ًٓتـِٜث،ٝىٗٔيثٞ تُصليثػ٬ز تُوثبٔير ٜئٜ٘ث، ٝٛيىت كي٢ 

شثي٣ك تُصًخ٤ر ٝتُصهي٣ُ  ٌُٖ تٌَُٕٔ ٣صؼِن ٛ٘ث خٔهٟ نهر تُٔ ًٔتز تُهتُر ػ٠ِ شفو٤ن ًلث٣ر ٓيث، ـصي٠ ٫ ٣ظيَ 

ّ ػ٠ِ شفو٤ن شـى٣ر يتؼؼر ٓ٘صظًذ ِِلث  َّٞ  تُصو٣ْٞ ٓؽًن ي٘ه ُوهيذ تُٔو

ٝ خ٘ثل ػ٤ِٚ، ـهن خًٗٞ ىٗٔثٞث
5
إػيثنذ تُعوير ُِٔيصؼِْ كي٢ ههيتشيٚ، ٝش ِي٤ُ  ظٔث٤ٗر، شٌٔ٘٘ث ك٢ تُٞهيس وتشيٚ ٓيٖ 

 ٟٗٔ ـ٣ًر كثػِر، ٢ٛٝ:

 تُوهيذ ػ٠ِ تُصؼًف ٝش٤ٔ٘ر ٝشو٤٤ْ ٓٞتينٙ، ٝـوٞهٚ، ٝـثؼ٤ثشٚ، ٝـهٝن إٌٓثٗثشٚ  -1

ػِيي٠ خ٘ييثل ٝ ه٤ييثنذ ٕٓييثي٣غ ٝ خِييٞيذ تِييصًتش٤ؽ٤ثز تُلؼييَ ٝ ين تُلؼييَ  –كًن٣ييث ىٝ ؼٔثػ٤ييث  -تُوييهيذ  -2

 ستِصًتش٤ؽ٤ثز تُصٞتَ٘(

 ف٤َِ ٜٝؼ٤ثز ٝػ٬هثز ٝٓؽث٫ز تُصلثػَ خٌَٕ ّٗو٢ تُوهيذ ػ٠ِ ش -3

تُوييهيذ ػِيي٠ تُصؼييثٕٝ ٝتُصلثػييَ ت٣٩ؽييثخ٢ ٓييغ ت٥ليي٣ًٖ، ٝتُّٔييثٛٔر كيي٢ ت٧ٕٗييطر تُؽٔثػ٤يير، ٝشوثِييْ  -4

 ت٣ًُثنذ 

 تُوهيذ ػ٠ِ خ٘ثل ٝش٤ٕٟ٘ ىّٗثم تُلؼَ تُؽٔثػ٢ خٌَٕ ن٣ٔوًت٢ٞ ٝشٕثٝي١  -5

 تُوهيذ ػ٠ِ شهخ٤ً ٝشؽثٌٝ تُم٬كثز   -6

 ُلؼَ ك٢ تيشدثٞ خوٞتػه، ٓغ شٞأ٤لٜث، ٝتُّٔثٛٔر ك٢ خِٞيشٜث تُوهيذ ػ٠ِ ت -7

                                                           
5
 31-19ٖ:  –، ٖ  2000ػهن ٔص٘دً  nova escolaػٖ ـٞتي ٓغ ك٤ِ٤ح خًٗٞ خٔؽِر  -



 

  

 

 تُوهيذ ػ٠ِ خ٘ثل ٜٞتخٟ هثخِر ُِصلثٝٚ خثُ٘ظً إ٠ُ تلص٬ف تُعوثكثز  -8

 كٔثوت ّٗصٕق ٖٓ ٓفصٟٞ ٛىٙ ت٧ٗٔثٞ تٌُلثب٤ر تُعٔث٤ٗر  

، لِن وٝتز هثنيذ ػِي٠ خِيٞيذ خٌَ ٜٝٞؾ ّٗصٕق تِصٜهتف كِّلر تٌُلث٣ثز ٖٓ ل٬ٍ ٛىٙ ت٧ٗٔثٞ تٌُلثب٤ر

تِصًتش٤ؽ٤ثز ُِفلثأ ػ٠ِ تُفن ك٢ تشمثو تُوًتي، ٜٖٔ ٜٝؼ٤ثز ٓفٌٞٓر خًٝٝيذ إػثنذ خ٘يثل ِيِْ تُوي٤ْ ػِي٠ 

تُّٔيصٟٞ ت٫ؼصٔيثػ٢ ٝت٤ُّثِي٢ ٝت٫هصٙيثن١ ٝت٧ل٬هي٢     ٓٔيث ٣دي٤ٖ ُ٘يث ىٕ ٓ٘طين تٌُلث٣يثز ٣ِـي٢ تُص٘ظ٤ييًتز 

ٞؼ٢، ٧ٕ تلص٤ثي ٝشفه٣ه ٝكيًٚ ٫بفير ٓيث ٓيٖ تٌُلث٣يثز ٛيٞ ىٓيً ٣٘د٘ي٢ تُد٤هتؿٞؼ٤ر تُص٢ شهػ٢ تُف٤ثن ت٣٩ه٣ُٞ

ػ٠ِ ل٤ثيتز ٤ِِٞٞ ٤ِث٤ِر شفهن ٞد٤ؼر تُؼ٬هر خ٤ٖ تُهُٝر ٝتُٔؽصٔغ ك٢ ٓث ٣صؼِن خصفه٣ه تُـث٣يثز تٌُديًٟ ٓيٖ 

 تُصًخ٤ر ٝتُص٣ٌٖٞ  

 َّْ شفو٤ييين ىـييه تُٔوثيخيييثز ٝٛ٘ييث ٣ؽيييح ى٫ ٣لٞش٘ييث تُص٘د٤يييٚ إُيي٠ ىٕ تُٔوثيخييير خثٌُلث٣ييثز شفٔيييَ كيي٢ ٤ٞثشٜيييث َٛيي

، ٣ٝصؼِين ت٧ٓيً خد٤يهتؿٞؼ٤ث تُٕٔيًٝع، ُٝ٘صيىًً ٓيٖ -ػ٠ِ ت٧هَ ك٢ تُ٘ٔٞوغ تُلًتٌٗل٢ٗٞ  -تُد٤هتؿٞؼ٤ر تُلثِٔر 

تٌُِٕٔر" -خثج تُصهه٤ن ى٣ٝث ىٕ ٛىٙ ت٧ل٤ًذ ٢ٛ تُص٢ ىهفٔس ٓلّٜٞ " تُٜٞؼ٤ثز
6
ٌُٖ ٝخثًُؿْ ٖٓ ًَ ٔي٢ل،  

٠ شـ٤٤يً ٓظيثًٛ تُلؼيَ تُصهي٣ّي٢، خويهي ٓيث شٕيٌَ تِيصؽثخر ُفثؼ٤يثز كثُٔوثيخر خثٌُلث٣ثز ٤ُّيس ٓؽيًن نػيٞذ إُي

ظوثك٤يير، شييًتٖٛ ػِيي٠ إػييثنذ تُ٘ظييً كيي٢ تُ٘ظييثّ تُصؼ٤ِٔيي٢ ًٌييَ، كيي٢ ىكيين يخطييٚ تُلؼِيي٢ خّييٞم تُٕييـَ،  -ِِٞيي٤ٞ

ٝخثُصف٫ٞز تُٔؼ٤ٕر ٜٖٔ ٝتهغ ِّٓٞٞ خثشّثع نتبًذ ت٬ُٓصٞهغ، ٓٔث ٣لصًٚ شٞؼ٤ٚ ٗظثٓ٘ث تُصؼ٢ٔ٤ِ ٗفيٞ لِين 

 ٓدهػر ٖٓ هِح تُ٘ظثّ  كث٩خهتع ٫ ٣ؼ٢٘ خ ١ ـثٍ ٖٓ ت٧ـٞتٍ نػٞذ إ٠ُ تُل٠ٜٞ ًثب٘ثز 

2

كِّلر تٌُلث٣ثز، إٕ ُْ ّٗصطغ ػ٠ِ ىهَ شويه٣ً  ٣دهٝ ىٗٚ ٖٓ تُٙؼح ؼهت ىٕ ٗع٤ً تُفه٣ط خٙهن ى٤ُٝثز ُصد٤٤ا

كًٚ ٗٞع ٖٓ ت٩ٌتـر، ُمِن كٝثل ش٘لصؿ ك٤يٚ تُيىٝتز ػِي٠ شؽًخير ت٥ليً، كي٢ أيَ "٣ًًٍٓ٫ير خ٤هتؿٞؼ٤ير"، 

ٝٛىت ٛٞ تُٔطِح ت٢ُٝ٧ تُى١ ٣ؽح ىٕ ِٗصٍّ خٚ، ـيثٍ تشمثوٗيث هيًتيت خٔٔثيِير تٌُلث٣يثز ًثِيصًتش٤ؽ٤ر شهي٣ّي٤ر، 

ْر تُٔؼًكي٢ خٔفثُٝير شٞؼ٤يٚ ِي٤ٌٞ ٓٔث ٤ِفصْ ػ٤ِ٘ث شؽيثٌٝ ٜٓ٘ؽي٢  -ت٫ًصليثل خثُٝيدٟ تُٔؼًكي٢، ٗفيٞ شطؼي٤ْ تَُٜي

٤ُ٦ُثز تُٔؼًك٤ر ٝتُٜٔ٘ؽ٤ر تُص٢ ٣ٔصٌِٜث، ىٝ ٖٓ تُٞتؼيح ىٕ ٣ٔصٌِٜيث ٓيهيَ تُلِّيلر، ٓيٖ لي٬ٍ ش٘ظي٤ْ ٜٝيؼ٤ر 

ٝشٞك٤ً آ٤ُثز شّثػه ٜٝٓ٘ؽصٚ ػدً ٜٝغ لطٞتز ًٓـ٤ِر، خ٤هتؿٞؼ٤ر ٝن٣هتًص٤ٌ٤ر،  تُصٞتَ٘ تُصؼ٢ٔ٤ِ تُصؼ٢ِٔ،

تُٔصؼِْ ػِي٠ تًصّيثج تُويهيذ ػِي٠ تُيصؼِْ تُيىتش٢، ٜئٖ ٓ٘يثق شؼ٤ِٔي٢ ٓصؼيهن تًُٔتًيٍ ٝت٧نٝتي، خيثُ٘ظً إُي٠ ىٕ 

تُصهي٣ُ خثٌُلث٣ثز ٣فَٔ ك٢ ٤ٞثشٚ تٛصٔثٓث خثُـث خثُلًن، ِٞتل ػ٠ِ تُّٔصٟٞ تُصٌي٢٘٣ٞ ىٝ تُص٤ٌلي٢، ٝٗؼ٘ي٢ خيىُي 

ٝتًُٔشدطيير شِد٤صٜييث خٝييًٝيذ تُصٌيي٣ٖٞ ٝإػييثنذ تُصٌيي٣ٖٞ ستُصٌيي٣ٖٞ  ٜييًٝيذ ًٓتػييثذ ـثؼ٤ييثز تُلييًن تُصؼ٤ِٔيير،

                                                           
6-

 ٛىٙ ت٬ُٔـظر شٌَٕ ٗوطر كًتؽ ك٢ ّٓثي تُؼ٬هر خ٤ٖ خ٤هتؿٞؼ٤ث ت٧ٛهتف ٝ خ٤هتؿٞؼ٤ث تٌُلث٣ثز، ٝ ٣ؽح ىٕ شٌَٕ ٜٓٞٞع خفط ؼه١  



 

   

 

تُّٔييصًٔ(، إُيي٠ ؼثٗييح ت٧لييى خؼيي٤ٖ ت٫ػصدييثي إٌٓثٗييثز تُلييًن تُّٔييثػهذ ُييٚ ػِيي٠ تُص٤ٌييق ٝت٫ٗييهٓثغ كيي٢ ٓف٤طييٚ 

 ظوثك٢ خٌَ ٌٓٞٗثشٚ  ٌُٖ ى٫ شصٖٝٔ ٛثشٚ تُٔوثيخر شٙٞيت ىنتش٤ث ٝتلصٍت٤ُث ُِلِّلر  -ت٤ُِّٞٞ

ٓيييٖ ٛيييىت تُ٘يييٞع ًثٗيييس ٜيييًٝي٣ر ٓيييٖ تُ٘ثـ٤ييير تُصثي٣م٤ييير ٜييئٖ ت٤ُّثِيييثز تُصؼ٤ٔ٤ِييير ٘يييف٤ؿ ىٕ ٓوثيخييير 

تُلًٌٝٗل٤ٗٞر، ٌُ٘٘ث ّٗؽَ شفلظث خٙهنٛث، ٝٛٞ ٫ ٣ؼ٢٘ خ ١ ـثٍ يكٝيث ٓطِويث ُٜيث  كِويه ؼيثل لطيثج تٌُلث٣يثز 

ٓيثنذ تُلِّيلر ٝتُص٘ظ٤يًتز تُه٣هتًص٤ٌ٤ير تُصي٢ ىيٛويس  ُه٣٘ث ًده٣َ ُؽِٔر ٖٓ تُمطثخثز تُد٤هتؿٞؼ٤ر، ٝتُٔٔثيِيثز

ٓؼًك٤يث ٜٝٓ٘ؽ٤ييث، ٝٗف٤ييَ ٛ٘يث خثُهيؼيير ت٧ُٝيي٠ إُيي٠ خ٤يهتؿٞؼ٤ث ت٧ٛييهتف، ـ٤ييط ـِيس خ٤ييهتؿٞؼ٤ث تٌُلث٣ييثز ٓفييَ 

 خ٤هتؿٞؼ٤ث ت٧ٛهتف  

خصًِثٗصٜث تُٔلث٤ٔ٤ٛر ٝتُٜٔ٘ؽ٤ر نٕٝ ًٓتؼؼر ُِّد٤ثز ىٝ ـص٠ إ٣ؽثخ٤ثز تًُٔـِر، تُِْٜ تًُٔتؼؼثز تُ٘ظ٣ًر 

ىٝ٘يي٤ثب٘ث كيي٢ ػِييّٞ تُصًخ٤يير تُلًٌٗل٤ٗٞيير تُٔ٘فيي٠، ٣ ًييهٕٝ ػِيي٠ ىٕ ًيي٬  تُٙييًكر، ـصيي٠ ٝإٕ ًييثٕ تُؼه٣ييه ٓييٖ

ٓث ٣ٍتٍ ٣فِيٞ ٌُِع٤يً ٓيٖ تُٜٔصٔي٤ٖ كي٢ ٛيىت  تُٔٔثيِص٤ٖ ًٜٝي٣صثٕ ك٢ ٓث ٣صؼِن خصهي٣ُ تُلِّلر  ٛىت ٝإٕ ًثٕ

 ٫ ىنتذ شهي٣ُ  formationتُدثج تػصدثي خ٤هتؿٞؼ٤ث تٌُلث٣ثز ىنتذ ش٣ٌٖٞ 

٤ث، ٣صؽ٠ِ ك٢ ٜيًٝيذ ش٤٤ٔيٍ تُٔيصؼِْ ٜئٖ نيَ تُلِّيلر، ٝخثُٝيدٟ لي٬ٍ ُّٝ٘ن ػ٠ِ وُي ٓعث٫ ش٤ٜٞف

ُفظص٢ شف٤َِ تُ٘ٗ تُلِّل٢ ستُص٣ًٖٔ(، ٝل٬ٍ تٌُصثخر ت٩ٕٗثب٤ر ستُصو٣ْٞ(، خي٤ٖ تُٔعيثٍ ٝتُفؽير ن٫ُير ٝٝأ٤لير  

٘٘ث ٖٓ شوه٣ْ ٝٗفٖ ٗؼِْ ىٕ تُٔعثٍ خطد٤ؼصٚ ٫ ٣ٌٔ٘ٚ ىٕ ٣ٙدؿ ـؽر، إ٫ إوت ًثٕ ٣ف٤َ ػ٠ِ ًٓؼؼ٤ر شل٣ً٤ّر، شٌٔ

كْٜ ػثّ، ٝٛٞ ٓث ٫ ٣ّصط٤ؼٚ تُٔعثٍ، ـ٤٘ٔث ٣ظَ ٓؽيًن ٝتهؼير ٓؼٍُٝير، ت٧ٓيً تُيى١ ٣صطِيح ٓ٘يث ت٫ٔيصـثٍ ػِي٠ 

ٝخإـييث٫ز إُيي٠ ٓلٌيي٣ًٖ ٝك٬ِييلر،  ٤ًل٤يير إهييهتي ش٤ِٔييى ٓييثنذ تُلِّييلر ػِيي٠ إكؼييثّ ٝيهيير ت٩ؼثخيير خفؽييثغ ٔمٙيي٢،

تُ٘ويثٞ تُيع٬ض تُصث٤ُير ػِي٠ ّٓيصٟٞ تُصٔيثي٣ٖ تُلٙي٤ِر  ٝش٤ثيتز ًٓؼؼ٤ر، ٝخ ٓعِر ػه٣هذ    ٓٔث ٣صطِح ٓ٘ث ي٘يه

 ٜٔثٗث ُص٣ٌٖٞ ػ٢ِٔ:

    ػ٘ثً٘ تُفؽثغargumentation  

    َػ٘ثً٘ تُصٔع٤exemplification  

    ػ٘ثً٘ ت٩ـثُرréférenciation  

٤ًق ّٗصط٤غ إههتي تُص٤ِٔى ػ٠ِ تُٔٞتٌٗر خ٤ٖ ٛثشٚ تُؼ٘ث٘يً ٝك٢ لْٝ ٛىت تًُ٘ه ٣ٞتؼٜ٘ث شّثؤٍ ٜٓ٘ؽ٢: 

 تُع٬ظر   

هٙه ت٩ؼثخر ػٖ ٛىت تُصّثؤٍ، ٣ؽح ىٕ ٗ٘صدٚ إ٠ُ ىٕ ؿ٤ثج ىـه ٛثشٚ تُؼ٘ثً٘ ٖٓ تٌُصثخر ت٩ٕٗثب٤ر تُلِّيل٤ر 

ُي٤ُ ٓيٖ خيثج ُِص٤ِٔى، ٤ِؽؼَ ٜٓ٘ث ًصثخر ٓٝطًخر ٝؿ٤ً ٓصٞتٌٗر  ٝٛ٘ث ش٘دغ ى٤ٔٛر تػصٔثن تُٔوثيخير خثٌُلث٣يثز، 



 

   

 

شٕؽ٤ؼٜث ُيًٝؾ تُصلِّيق كويٟ، خيَ ى٣ٝيث ُويهيشٜث ػِي٠ إخيهتع ٓيٞتين، ٝىنٝتز، ٝٔيًٝٞ ٓٔثيِير كؼيَ تُصلِّيق 

تُفين ليي٬ٍ ـٙيير تُييهيَ  ًٔييث ىٕ ت٫ٗصوييثٍ إُيي٠ تٌُصثخير ىٓييً ٫ ٣ٌٔييٖ تلصٍتُييٚ كيي٢ ٜييًٝيتز شؼ٤ٔ٤ِيير شؼ٤ِٔيير: 

: ٣ثز، ـهنٛث "تُٔمصٕٙٞ" ك٢ ظ٬ض ٬ًِي٤ٌ٤رشعد٤س   خَ ٣صطِح ٓ٘ث تٓص٬ى ِِِّر ٖٓ تٌُلث –شًٌتي  –ٓؼًكر 

ر  ٝتنػٞت ك٢ وُي ىٕ ٓ٘دغ ٛثشٚ تٌُلث٣ثز ٣صؽّه ك٢ تُٔؼيثيف تُٔفٙيِر، ٝتُٔ٘يثٛػ  تُٔلٜٔر، ٝت٧ٌِٔر، ٝتُٔفثؼَّ

ٌُييٖ إوت ىٌٓييٖ تػصدييثي ٛثشييٚ تٌُلث٣ييثز كيي٢ ػٔوٜييث ٔييًٝٞث ُٔٔثيِيير كؼييَ تُّٔصمِٙيير ٓييٖ شييثي٣ك تُلِّييلر ػ٤٘ييٚ، 

  ٣ٌٖٔ تػصدثيٛث ًٔٝٞث ًثك٤رتُصلِّق، كإ٠ُ ى١ ـه 

٣دهٝ ىٗ٘ث ٓؽدًٕٝ ػ٠ِ كي ؼٞتٗح تُمِٟ خ٤ٖ تُٕيًٝٞ تُٔ٘ثِيدر ُٔٔثيِير تُصلِّيق، ٝخي٤ٖ ٓٔثيِير تُلِّيلر 

وتشٜث، ٝتُص٢ ٤ُّس ٓؽًن شفو٤ن ُٜىٙ تًُٕٝٞ، ش٤٤ٍٔ شلًٜٚ ػ٤ِ٘ث ًٜٝيذ ٓٞتؼٜر تُصٞؼٚ تُصًخ١ٞ تُٜٔيَٞٝ 

ز  كَٜ ٣فين ُ٘يث ىٕ ٗؼصديً تُصلِّيق ٓؽيًن إهيهتي تُص٤ِٔيى ػِي٠ شلؼ٤يَ خؽؼَ تُؼ٬هثز تُصًخ٣ٞر ٓؽًن ش٤ًًْ ُصو٤٘ث

َ تُل٤ِّيٞف ًلث٣ثشيٚ ىٝ ٜٓثيتشيٚ   ٓٔيث ٣ؼط٤٘يث إـّثِيث خي ٕ شؼِي٤ْ تُصلِّيق ٣يصِمٗ كي٢ شًه٤يغ   -ٓؼثيكٚ ًٔث ٣ُلَؼر

ث٧ٛيهتف ٓؽيًن ٔظث٣ث شو٤٘ثز ٣صْ شِو٤ٜ٘ث ُِص٤ِٔى، ُصٌيٕٞ تُٔوثيخير خثٌُلث٣يثز ًٔيث تُٔوثيخير خ -ٓؼثيٜر ىٝ ٓٞتكور 

تُص٤ِٔيى -ٌُٖ ىُْ ٣ٌيٖ ٛيهك٘ث إنليثٍ تُليًنظْ ٣ىٛح ُفثُٚ،  خه٣َ آلً خث٫كصًتٚ، ٤ِ لى ّٓثيٙ ك٢ ٌٓ٘٘ث تُصؼ٢ٔ٤ِ

 ػثُْ تُلِّلر هٙه إنٓثؼٚ ك٢ تُؼثُْ تُٔؼ٤ٓ 

ت٫ػصًتف خىُي ٛٞ تػصًتف خ ٣ُٞٝر تُىتز ػِي٠ تُٜٔٞيٞع، ٝخي ٕ تُيىتز ٤ُّيس ًيىُي إ٫ إوت تٗمًٞيس كي٢ 

شٌٜٔ٘ث ٖٓ ُٝٞغ كثػَ ٜٖٔ ٜٝؼٜث تُد١ًٕ، ٝشفَٔ ّٓ ٤ُٝر تُٞؼٞن خ٤ٙـر ٓمثُلر ّٝٓصوِر ػٔث ٛٞ ن٣٘ث٤ٓر 

ٓ ُٞف ٖٓ ل٘ٞع ٝشدؼ٤ر ٫ٝ تِصو٤ُ٬ر ٗؼث٤ٜٗث ك٢ ًَ ىخؼثنٛث  خ٤ٙـر ىليًٟ، إٕ ٓيهيَ تُلِّيلر خثـصٌثٓيٚ إُي٠ 

تُدًت٤ًُّ إُي٠ تُد٣ٞط٤ويث، كي٢ ؼه٤ُير تُٔوثيخر خثٌُلث٣ثز ك٢ شـ٤٤ح ٌَُ تٗلصثؾ ػ٠ِ وتش٤ر تُٔصؼِْ، ٣ؼَٔ ػ٠ِ ين 

ُٓمصٍُر، ٓٔث ٣ٝؼ٘ث ىٓثّ ٌِٕٓر شًخ٣ٞر ٝخ٤هتؿٞؼ٤ر ؼ٤ّٔر، شصٔظًٜ ك٢ ِؽثٍ تُؼده تُص٤ِٔى،  ُٓو٤ٙر، ٝ ٤ٔٓصر، ٝ

ٝت٤ُّه ت٧ِييصثو، ٝؼه٤ُيير ت٫ِييصؼًتف، خييثُٔؼ٠٘ ت٤ُٜـِيي٢ تُؼ٤ٔيين، ـ٤ييط ٣ّييؼ٠ ًييَ ٓ٘ييث إُيي٠ إؼدييثي ت٥لييً ػِيي٠ 

ىٕ ٣ٌٕٞ ت٥ليً وتشيث ـيًذ  كيإوت ًيثٕ تُص٤ِٔيى ٓؽيًن ٓ٘ٙيس ٓ٘لؼيَ، ٝٓؽيًن ٓ٘ليى ت٫ػصًتف خثُىتز، ٌُٖ خًٕٞ 

ؿد٢ ٧ٝتًٓ ٝٗٞتٙ وتز ٞد٤ؼر شو٤٘ر، ك٬ ه٤ٔر ٫ػصًتكٚ خ٢ ًىتز ػثيكر، ٢ٛٝ نػٞذ إ٠ُ ٛؽيً ت٧ًٞٝـير تُصي٢ 

تٌُٔٔ٘ر، إ٫  ٓلثنٛث ًٕٞ تُصًخ٤ر ٔد٤ٜر خثُص٤٘ٙغ  كٖٝٔ ٓؽثٍ تُظثًٛذ ت٩ّٗث٤ٗر خإٌٓثٗ٘ث ىٕ ٗٞكً ًَ تُظًٝف

ٝخثُصييث٢ُ إوت ًييثٕ تُمطييثج تُلِّييل٢ ُيي٤ُ لطثخييث  ىٕ تُلؼييَ ٫ ٣مييًغ إُيي٠ تُٞؼييٞن إ٫ خٕييًٞ تُصلييثػ٬ز تُد٤ىتش٤يير 

هيًتلذ ٓيث  ٕٓصًًث ك٢ ٓث خ٤٘٘ث ػ٠ِ ّٓيصٟٞ تُلٜيْ، ًٔيث ػِي٠ ّٓيصٟٞ ت٩خيهتع، ٝإوت ً٘يث ؿ٤يً هيثني٣ٖ ػِي٠ شويه٣ْ

تُؼثُْ تُٕٔيصًى كي٢ ٓيث خ٤٘٘يث، ٝٓيث نٓيس ً ِيصثو ُِلِّيلر ىػؽيٍ  ٝتُٞهثبغ، ٝتُؼ٬هثز    ٜٖٔ ُؽِٔر ٖٓ ت٤ٔ٧ثل،

ػٖ تهصّثّ ُىذ تُصلِّق ٓغ ت٥لً، ٓصمدطث ك٢ ُـٟ خ٬ؿ٢ ٝـٌثب٢ ىٔدٚ ٓث ٣ٌٕٞ خًت١ٝ "تُفِور" تُصؼ٤ُ، تُى١ 

٣ِـييٞ ٓييٖ ىؼييَ ـل٘يير نيتٛييْ، ٝٓييث نتٓييس تُلِّييلر ٫ شٕييٌَ كًـييث خييثُٔؼ٠٘ ت٤ُ٘صٕيي١ٞ ٌُِِٔيير، كييإٕ نيَ تُلِّييلر 

 ا خ٬ ؼهتٍ ؿث٣ثشٚ تٌُدًٟ ٤ِمط



 

   

 

لطييثج ٕٓييصًى، ٝٓؽييثٍ ٕٓييصًى، ٝكًـيير ٕٓييصًًر، ِٝييؼ٢ ٕٓييصًى   إوت ُييْ ٣ٌييٖ ٛييىت ت٫هصّييثّ كؼ٤ِييث ٫ 

ٓٙط٘ؼث، كإٕ تُصؼد٤ً ػٔث ٗلًٌ ك٤ٚ، ىٝ ٓث ٢ًٓٗ خِٞؿيٚ، ٝٓيث ٣ًٗيه شفو٤ويٚ، ٫ ه٤ٔير ُيٚ خصثشيث، ٝٓيث نتّ تُص٤ِٔيى ٫ 

كإٕ تُلِّلر ُٖ  -ى١ كًٌ تُص٤ِٔى ٞدؼث  -ُؼثُْ ٖٓ ل٬ٍ كًٌٙ تُمثٖ ٣فُ ٫ٝ ٣هيى خ ٕ ىِصثوٙ ٣ّصٔصغ خإنيتى ت

شصٞهق ػ٠ِ ٓٔثيِر وتشٜث ًص٣ًٖٔ ٓهي٢ِ ٣٘ٝثف إ٠ُ ٓةثز تُصٔيثي٣ٖ تُٔهيِي٤ر، تُصي٢ ٣ويّٞ خٜيث تُص٤ِٔيى لي٬ٍ 

٣ٔير ـؽير إٔيٜثن٣ر ػه -تُّ٘ر تُهيت٤ِر ك٢ ٓٞتن شؼ٤ٔ٤ِر ٓمصِلر، ٣صْ شص٣ٞؽٚ ك٢ ٜٗث٣ير تُٔطيثف خوطؼير ٓيٖ ٝيم 

شلصؿ ىٓثٓٚ تُدثج ٤َُ٘ هطغ ىلًٟ ُْ شّْٜ هٟ ك٢ خ٘ثبٚ تُل١ًٌ، خَ كوٟ كي٢ ّٓيثيٙ تُهيتِي٢ ٫  -ت٣ُٜٞر ٝتُو٤ٔر 

ؿ٤ً  وُي ىٗ٘ث ٣ًٗه ُص٬ٓىش٘ث ىٕ ٣٘ؽٍٝت ًصثخثز ٗثؼفر ٝٓدهػر، ٝك٢ ت٥ٕ ٗلّٚ ىٕ ٣لِصٞت ٖٓ ِيِطص٘ث ًٔهيِي٤ٖ، 

 تُؼ٬هر خ٤٘٘ث ك ٕ ٣ًٌيٝٗث ك٢ ًصثخثشْٜ وتى ن٤َُ ٝتٜؿ ػ٠ِ كَٕ 

ٓث تِيصؼهٗث تُصؼ٣ًيق ت٧يِيط٢ تُٔدّيٟ ُٔلٜيّٞ تُد٣ٞط٤ويث، ٝتُيى١ ٣ٌٔيٖ ىٕ ٗيٞؼٍٙ كي٢ تُف٤يثٌذ تُى٤٘ٛير  إوت

ٓيٖ ًيَ  ُِـث٣ر ٖٓ تُلؼَ هدَ إٗؽثٌٙ، ٝتُـث٣ر ٛ٘ث ًلؼَ ٢ٛ ػ٤ٜ٘ث تُٔ٘ص٠ٜ، كإٕ ىٕٗطر تُصهي٣ُ ٫ ٣ٌٔ٘٘ث خيثًُؿْ

٣صطِح ىٕ ٗؼًف ِِلث ٓيث ٣ٌٔيٖ ىٕ ٣ٌيٕٞ ػ٤ِيٚ آلًٛيث، ٝٛيٞ ٓيث ٢ٔل تٓص٬ى شٔعَ شثّ خٙهن ٓ٘صٜثٛث، ٧ٕ وُي 

٤ِّوط٘ث ًٓذ ىلًٟ ك٢ كًٌذ تُص٤٘ٙغ ٝكوث ُوٞتُح ؼثٍٛذ ٝٓؼهذ ِِلث  كثُٔٞهق تُى١ ٣ؽؼَ ٖٓ ىٕٗطر تُصهي٣ُ 

شصٖٝٔ ؼٍلت ِِد٤ث ٝآلً إ٣ؽثخ٤ث ٛٞ ٓٞهق ًٕٓٝع، ٌُٖ ٓغ وُي ٝؼح تُص٘د٤ٚ إ٠ُ تُفُ تُص٢ٝ٣ًٝ تُويثبْ كي٢ 

خٜىت تُٙهن، ٝٛٞ ٣ىًًٗث خ ٕ ت٧ٞلثٍ ٫ ٣ىٛدٕٞ إ٠ُ تُٔهيِير ُيصؼِْ  KANT ِّد٢، ُّٝ٘صفًٝ ًثٟٗ تُؽٍل تُ

٢ٔل ٓث، خَ ٤ُظِٞت هثخؼ٤ٖ ُّثػثز ٞٞتٍ ػ٠ِ تًٌُت٢ِ، هٙه شي٣ًٝٛ تُف٤يٞتٕ تُٔٞؼيٞن خيهتلَ ت٩ّٗيثٕ  إ٫ 

ٓ٘يث ٓٞهليث ٝتٜيفث  كٜييىت  ىٕ ًيثٟٗ ٣فيَ ٛيىٙ تُٔؼٝيِر خيثُصٞك٤ن خ٤ٜ٘ٔيث، ٝٛيٞ ٓيث ٣ٕيٌَ ٘يؼٞخر ٤ٓهت٤ٗير شصطِيح

كٔيث تُّيد٤َ إُي٠ يِيْ تُص٣ًٝٛ تُٔصؽ٢ِ ٖٓ ل٬ٍ كًٚ ٞوَٞ شؼ٤ٔ٤ِر ػ٠ِ تُص٤ِٔى ٫ ٣ٔعَ تُصًخ٤ر ك٢ ٤ًِصٜث، 

  ـهٝن ىنٝتي ًَ ٖٓ ت٧ِصثو ٝتُص٤ِٔى ٜٖٔ ٛىٙ تُؼ٬هر تُه٣هتًص٤ٌ٤ر 

ق ٫ ػِي٠ ػِِيٚ، ٝٛيىت ُي٤ُ ٣ٌٖٔ تُوٍٞ إٕ تُص٤ًًٍ ػ٠ِ تُٔوثيخر خثٌُلث٣ثز ٛٞ ش٤ًًيٍ ػِي٠ ٔيًٝٞ تُصلِّي

شؽ٣ًٔث ُِدؼه تُوهي١ تُِٔٞٞٓر خٚ ٛثشٚ تُؼ٬هير، ٫ٝ ُِدؼيه ت٫ٍٜٗتٓي٢ تُيى١ ٗديًي خيٚ ٫ ٓؼو٤ُٞير تُ٘صيثبػ ٝتٗؼيهتّ 

تًُٔنٝن٣ر، ٌُٝ٘٘ث ٓطثُدٕٞ خث٫ػصًتف خؼؽٍٗيث ػِي٠ شفو٤ين ٝشي٤ًًْ تُٕيًٝٞ ت٬ُٔبٔير، خيثًُؿْ ٓيٖ ًيٕٞ ٛثشيٚ 

تبٔير، ٝخثُصيث٢ُ ٫ ٣ٌٔيٖ ت٫ِيص٘ثن إ٤ُٜيث كي٢ تشميثو ى١ر هيًتي ن٣يهتًص٢ٌ٤ ٓيًشدٟ تًُٕٝٞ ٢ٛ ك٢ ـثُر إػيثنذ خ٘يثل ن

 خهيَ ُِلِّلر خؼ٤٘ٚ 

 -ىٓث إوت ػهٗث إ٠ُ تُؽثٗح تُصطد٤و٢ ُٜثشٚ تُٔوثيخر ك٢ ٓث ٣صؼِن خثٌُصثخر تُلِّل٤ر ٓيع٬، كيث٬ُٔـأ ىٗ٘يث ٗ٘ـِين  

ٜئٖ ٓؼيث٤٣ً ٘يٞي٣ر شفيهن شو٤ي٤ْ تُ٘ؽيثؾ، كي٢ ـي٤ٖ ىٕ تُٔطِيٞج ٛيٞ ٓؼث٣٘ير ٓيث ٫ ّٗيصط٤غ  -تُص٤ِٔى ٝت٧ِيصثو 

٤يى، كيث٧ًٓ ؿ٤يً ًيثف  كيهٝيٗث ت٤ُيّٞ ىًعيً ٓيٖ ى١ ٝهيس شو٤٤ٔٚ  كصو٤٘يثز تٌُصثخير ٝتُصل٤ٌيً ـصي٠ ٝإٕ شٌِٜٔيث تُصِٔ

٠ٝٓ ٝؼح ىٕ ٣٘ٙح ػ٠ِ نيتِر ٛثشٚ تًُٕٝٞ، إو ٫ ٣ٌٖٔ تلصٍتٍ كؼَ تُصلِّق ك٢ شو٤٘ر خؼ٤ٜ٘ث ىٝ ـصي٠ كي٢ 

ؼِٔر ٖٓ تُصو٤٘ثز، ٝشثي٣ك تُلِّلر ٣ٜٞؿ ُ٘ث ًٕٞ تُصلِّق ٤ُُ ٓؽًن شف٣ًً ٌُِصثخر ت٩ٕٗثب٤ر، ك ٗؽؿ تُلِّلثز 



 

   

 

٢ تِصطثػس تُعٞيذ ػ٠ِ ش٤ٟٔ٘ تٌُصثخر إخهتػث ٝشٞت٬٘  ًٔث ٣ؽح ىٕ ٗ٘صدٚ إ٠ُ ىٕ تُص٤ٓ٬يى ٣٘يهٓؽٕٞ ٢ٛ شِي تُص

خط٣ًور ٗلؼ٤ر، شٞؼٜٜث ًٜٝيذ تُفٍٙٞ ػ٠ِ ٗوطر ٤ًٜٓر ك٢ ٛىٙ تُِؼدر تُٙيٞي٣ر تُصي٢ شفصٝيٜ٘ث ٓ ِّيثش٘ث 

ٌ ًصثخيثز "كِّيل٤ر"، شمٝيغ تُصؼ٤ٔ٤ِر ٝشًٕػٖ ُٜث خٙٔس ٣ًٓح  كٜ٘ثى ش٤ٓ٬ى ٣ّيصط٤ؼٕٞ خدًتػير ٗيثنيذ إٗؽيث

خٌَٕ ٓط٤غ ٣ًٓٝغ ُ٘ٔط٤ر تُصو٤٘ثز ٝتُٔؼث٤٣ً تُِٔو٘ر، ٝٓغ وُي ٫ ٕٗصْ ك٢ ًصثخثشْٜ يتبفر تُلِّلر خ ١ ـثٍ  ى١ 

٫ ٗؽييه كيي٢ ًصييثخصْٜ يٝؾ تُد٘ييثل تُلٌيي١ً تُييىتش٢، تُٔدييًٖٛ ػِيي٠ ه٤ييثّ ـ٣ًيير تُصل٤ٌييً ٝيٝؾ تُ٘وييه  ٝٛييىت تُٜٞييغ 

ػيٖ ٝػي٢ ىٝ  -َ نيَ تُلِّلر إ٠ُ تُلْٜ ٝخِيٞيذ ٝشطي٣ًٞ ٛيىت تُلٜيْ، خيَ ٗؽديًٙ ًٓؼؼٚ ىٗ٘ث ٫ ٗٞؼٚ تُص٤ِٔى نتل

ٓث تُيى١ ٣ؽيح كؼِيٚ : ػ٠ِ ش ٣َٝ تٗصظثيتز ت٧ِصثو ٝتُصٞتكن ٓؼٜث، ٝخثُصث٢ُ كٜٞ ُٖ ٣طًؾ تُّ تٍ -ػٖ ٫ ٝػ٢ 

 ؼ٤يهذ  ٓيث تُيى١ ٣ؽيح ػِي٢ ىٕ ىكؼِيٚ ًي٢ ىـٙيَ ػِي٠ ٗوطير خيَ تُّي تٍ:  ـص٠ ىكْٜ ٝىِصٞػح نيَ تُلِّيلر  

ٝـص٠ ػ٘هٓث ٗٞن ىٌِٔر ٓلّٜٞ ٓث ٌٕٗٞ ٤ٍِٖٓٓ خطًؾ ىِةِر، ٌُ٘٘ث ٗ٘مًٞ خيد٬نذ ٓلصؼِير كي٢ ُؼدير تُصٙي٘غ تُصي٢ 

ش٤ٜٖٔ ػ٠ِ تُلؼَ تُصًخ١ٞ نتلَ تُٔهيِر تُٔـًخ٤ر، ـ٤ط ٝـهٙ ٖٓ ٣ؼًف تُؽٞتج ٛٞ ٓيٖ ٣ؼيًف ٤ًيق ٣طيًؾ 

ص٤ِٔيى ٫ ـين ُيٚ كي٢ ٞيًؾ ِي تٍ ٓ٘دؼيٚ ؿ٤يثج ت٧ِةِر، إٗٚ ُؼٔي١ً شٌي٣ًُ ُـديثل تُلؼيَ تُصًخي١ٞ، ًٔيث ُيٞ ىٕ تُ

َؼيهَّذ ِيِلث  ُٔ تُٔؼًكر ٫ هثػهذ ٓؼًك٤ر ٓث  ك٘فٖ ٗدفط ك٢ نيَ تُلِّلر ػٖ تُص٤ِٔى تُى١ ٢ًٜ٣ ٞد٤ؼير ت٧ؼٞخير تُ

ك٢ ؼىتوذ ؼثٓهذ، ؿثُديث ٓيث شٌصّيح ٞيثخغ تُمِيٞن ػ٘يه ًع٤يً ٓ٘يث، خيَ ـصي٠ إٗ٘يث ٗ٘صظيً ٓيٖ تُص٤ِٔيى ى٫ ٣ويهّ ؼٞتخيث 

 ِةِر تُٔطًٝـر، ـص٠ ٫ ٣ٍ٘ع ػ٘ث ًٕٓٝػ٤ر ًٞؾ تُّ تٍ  كْٔ تُمٞف إوٕ ٓصٌث٬ٓ ػٖ ت٧

ت٤ً٧ه ىٕ ت٩ٕٗثل تُلِّل٢ ٤ُُ إ٫ ًصثخر ٌٓٔ٘ر ٖٓ خ٤ٖ إٌٓثٗثز ػهذ، ٝٛٞ ٓث ٬ٗـظٚ ٓغ تُص٤ِٔى ك٢ شؽثٝخٚ 

ُ٘ع٣ًير تُدثُـير ت٣٩ؽثخ٢ ٓغ ٟٗٔ تٌُصثخر تُفٞتي٣ر ىٝ تُٕىي٣ر، ٓوثيٗر ٓغ ِيِد٤ر شؽثٝخيٚ ٓيغ تُ٘ٙيٖٞ تُلِّيل٤ر ت

تُصؼو٤ه خثُّ٘يدر إ٤ُيٚ  ٛيىت إوت ىٜيل٘ث إُي٠ ًيَ ٓيث ِيدن تُصًتؼيغ تُٔم٤يق كي٢ تُّٔيصٟٞ تُِـي١ٞ ُِص٤ِٔيى، ٝتُٞتٜيؿ 

ك٤ٌق ٣ٌٔيٖ ىٕ ٕٗيصـَ ػِي٠ شطي٣ًٞ ٜٓيثيتز ٜٓ٘ؽ٤ير ٝىليًٟ خؽ٬ل ىٓثّ ٖٗٙٞ شٔصؿ يىِث ٖٓ ُـصٚ "ت٧ّ"، 

ٗظيٖ ىٕ ٜٝيغ تُٔوثيخير  ٝن٣يهتًص٤ٌ٤ث   ػثبويث ٓؼًك٤يث ك٣ًٌر تٗط٬هث ٖٓ ٛثشٚ تُٖ٘ٙٞ تُص٢ شٌَٕ تُِـر ٜئٜ٘ث

ّٝٓصٟٞ تُٜٔثيتز تُِـ٣ٞير ُيهٟ تُص٤ِٔيى  ٝٗفيٖ ٓيٖ ٛيىت تُٔ٘ديً ٫  خثٌُلث٣ثز ٜٖٔ نيَ تُلِّلر ُْ ٣ًتع ٞد٤ؼر

ٗطثُح خإُـثل تُٔوثيخر خثٌُلث٣ثز، خَ ٗ ًه ػ٠ِ ًٜٝيذ ش٣ٞ٘غ ٝشٌع٤ً تٌُلث٣ثز تُّٔصٜهكر، ػٞٚ تُصطد٤َ ٝيتل 

ر ٝت٧ٌِٔر ٫ ؿ٤ً     ٬ض، ًٔث ُٞ ىٕ شثي٣ك ِصر ٝػ٣ًٕٖ هًٗث ٖٓ تُصلِّق ٛٞ شثي٣ك تُٔلٜٔرًلث٣ثز ظ ٝتُٔفثؼَّ

ْ  تُٞـ٤يه ُِل٬ِيلر ٝٛيْ ٣ٌصديٕٞ  ى٤ُُ ٛ٘ثى ك٬ِلر ىخهػٞت شو٤٘ثز إٜثك٤ر ىؿ٘س ـويَ ت٩ٗصيثغ تُلِّيل٢  ىًيثٕ تَُٜي

ظر شصًًٍٔ ػ٠ِ هثػهش٢ تُٔؼًكر ٝ تُوهيذ     ٗٞتذ ظ٬ -ٓؽًن إ٣ٙثٍ ىكٌثيْٛ  ى٫ ٣صؼِن ت٧ًٓ خٔؽًن ىٛهتف 
7
 

ٝل٬٘ر تُوٍٞ ك٢ ٓث ٣صؼِن خٜىٙ تُ٘وطر، إٗٚ ٝؼيح تُيصمِٗ ٓيٖ تٍُ٘ػير تُٙيٞي٣ر تُٜٔ٘ؽ٤ير، تُدؼ٤يهذ ًيَ  

تُدؼه ػٖ ٞد٤ؼر تُصو٤٘ثز تُلؼ٤ِر تُٔؼصٔهذ ك٢ تُٖ٘ٙٞ تُٔ ِّر ُِلؼَ تُلِّل٢، ٍٗػر شؽؼِ٘يث ٗؼِيْ تُص٤ِٔيى ٤ًيق 
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٤ٔةث، إٗ٘ث ٓطثُدٕٞ خإػثنذ تُصٞتَ٘ تُفً ٝتُ٘وه١، ٝتُصلثػ٢ِ ٓغ تُٖ٘ٙٞ تُلِّل٤ر تًُٔؼؼ٤ر، ٫  ٣صؼِْ ى٫ ٣صؼِْ

ٜٝيؼق  ٓغ تٌُصثج تُٔهيِي٢ تُيى١ ٣لوًٛيث خٕيٌَ ىٝ خي لً، خيثُ٘ظً إُي٠ آ٤ُيثز تُصوط٤يغ، ٝتُفيىف، ٝت٫ٗصوثب٤ير،

٘ث تُؽًىذ ػِي٠ ٓوثيخير تٌُلث٣يثز كي٢ كِْ ٫ شٌٕٞ ُتُصًؼٔثز ك٢ ىـ٤ثٕ ًع٤ًذ، ُٝـر تُلًٚ تُٔو٤ٙر ٬ُلص٤ثي    

ٝٛٞ ٓث ِدوص٘ث إ٤ُٚ ٓٞتن نيت٤ِر ػهذ، ًٝٔث ٣ىًًٗث خيىُي  ٜٗٙٞ٘ث ت٧ّ ٖٓ ل٬ٍ ش٘ثٍٝ ٓ ُلثز كِّل٤ر خ٤ٌِصٜث  

كييإٕ تُفييهٝن تُلث٘ييِر خيي٤ٖ تُؽييُ٘ ت٧نخيي٢ ٝتُؽييُ٘ تُلِّييل٢ ٤ُّييس ـييهٝنت إخّييص٤ُٔٞٞؼ٤ر خييَ  DERIDAني٣ييهت 

ـ٤ٖ ٣ًٙؾ خ ٕ " تٌُِٔثز ُهٟ ني٣يهت ٤ُّيس ًٓهيثذ ٗفيٞ تُٔليث٤ْٛ،  Charles Ramondظوثك٤ر، ٝٛٞ ٓث ٣ ًهٙ 

خييَ ٛيي٢ ػِيي٠ ت٧٘ييؿ ػٞتبيين ىٝ ٓٙييثبه شصمييدٟ ك٤ٜييث تُٔلييث٤ْٛ "
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  ٝخ٘ييثل ػ٤ِييٚ، كثُؼه٣ييه ٓييٖ تُ٘ٙييٖٞ تُلِّييل٤ر 

ًيْ  ٣ٙؼح ش٤٘ٙلٜث ػ٠ِ ىٜٗث كِّل٤ر خثٓص٤ثٌ ُصهتلَ تُمطيثخ٤ٖ تُلِّيل٢ ٝت٧نخي٢ ك٤ٜيث خيص٬هؿ ٓع٤يً، خيثُ٘ظً إُي٠

ت٫ِصؼثيتز، ٝتُصؼثخ٤ً تُٔؽث٣ٌر تُٔ ظر ُمطثخٜث، ٝتُفثِٓر ك٢ ت٥ٕ ٗلّٚ ٬ُٔٓؿ كٌيً ٝٓيٜ٘ػ كِّيل٤٤ٖ ٓص٤ٔي٣ٍٖ 

سإ٤َٓ ًُِٝٞ، ٌٛىت شٌِْ ٌيتنٔس ٤ُ٘صٕٚ، ٝؼِٔر ٖٓ ًصثخثز ِثيشً تُو٤ٙٙر ٝتًُّٔـ٤ر    ػ٠ِ ِد٤َ تُٔعيثٍ 

  ٫ تُفًٙ( 

3

ٝػٖ تُمِيٞن ٝتُل٘يثل، ٝػيٖ تُّيؼثنذ ٝ  ُٔثوت ٗصّثلٍ خٙهن ٓؼ٠٘ تُف٤ثذ ٝتُٔٞز، ػٖ ىَ٘ ت٤ٔ٧ثل ٝٓ ُٜث،

تُطد٤ؼييير ٝ تُٕيييوثل، ٝػيييٖ تُم٤يييً ٝتُٕيييً، ٝػيييٖ ت٩ّٗيييثٕ ٝتُؼيييثُْ، ٝػيييٖ ت٬ُٛيييٞز ٝتُ٘ثِيييٞز، ٝػيييٖ تُطد٤ؼييير

 ُطًـٜث ـص٠ ّٗصًٔ ك٢ تُٞؼٞن        ك٤ْ ٤ِل٤ه ٜٝغ ىِةِر ٖٓ ٛىت تُود٤َ  َٝٛ ٗفٖ خفثؼرت٩ّٗث٤ٗر

إٕ ى٤ٔٛر ٛىٙ تُصّثؤ٫ز شٌٖٔ ك٢ ـع٘ث ػ٠ِ تُصل٤ًٌ، خَ ٝك٢ ـّيٖ شٞؼ٤يٚ كًٌٗيث ٗفيٞ كٜيْ ىكٝيَ ُيىٝتش٘ث، 

ُِٝؼثُْ، ُِٝف٤ثذ     ٧ٕ تُصل٤ٌيً خٕيٌَ ِي٢ل ٣ؼ٘ي٢ خٌيَ خّيثٞر ىٕ ٗف٤يث خٕيٌَ ىِيٞى، ٧ٗيٚ ٣ؽيح ػ٤ِ٘يث ىٕ ٗلٌيً 

ٔثل ُؽُ٘ ت٩ّٗيثٕ، ٝـصي٠ ٗص٤ٔيٍ خٕيٌَ كثػيَ ػيٖ تُٔمِٞهيثز ت٧ليًٟ خٌَٕ ىكَٝ، ـص٠ ٌٕٗٞ ؼه٣ً٣ٖ خث٫ٗص

إٕ ت٩ّٗثٕ ٛٞ تٌُثبٖ تُٞـ٤ه تُوثني ػ٠ِ ت٫ٗيهٛثْ ىٓيثّ أيٞتًٛ تُؼيثُْ،  تُص٢ شوصّْ ٓؼ٘ث ٌٓث٤ٗر تُؼثُْ ٌٝٓث٤ٗصٚ 

ٍ ٗفيٞ ٝػ٠ِ ش ٤ُِ ٝػ٢ خثُىتز ٝخٌَ ٓث ِٞتٛث، ٝػ٠ِ خ٘ثل كْٜ ٓفهن ُٔث ٣ف٤ٟ خيٚ، ٓصؽيثٌٝت ّٓيصٟٞ ت٫ٗلؼيث

تُلؼَ ٝتُصـ٤٤ً     خٌَ شِي تُٔوٞٓثز ٣ـهٝ ت٩ّٗثٕ "ًثب٘ث شّثؤ٤ُث" خثٓص٤ثٌ، ُٝ٘ص َٓ ىٞلثُ٘ث ٤ًق ٣فُٞيٕٞ تُؼيثُْ 

إ٠ُ ٤َِ ٖٓ ت٧ِةِر، تُص٢ ٫ شؼًف ـهٝنت ٫ٝ ٓٔ٘ٞػث، إْٜٗ ًثب٘ثز شؼدً ػٖ ٞد٤ؼصٜث تُٞؼٞن٣ر ًطد٤ؼر كثػِر، 

ؼًكير، ٓيث نتّ ٜٝيغ ػ٬ٓير ت٫ِيصلٜثّ ٣ؼ٘ي٢ تُدفيط ٝشؽه٣يه ٝخٜيهف تُٔ شمصًم ـؽح تُٔؽٍٜٞ خّي٤ق تُّي تٍ،

يَِّْ خيٚ     َّ ُٓ تُدفط ك٢ ٓث ٣دهٝ ٌُع٤ً ٓ٘ث ػ٠ِ ىٗٚ خه٢ٛ، ىٝ ػيثن١، ىٝ ٞد٤ؼي٢، ىٝ ٓوديٍٞ، ىٝ ٓصؼيثيف ػ٤ِيٚ، ىٝ 

ٝش٘ٔي٤ٟ ٝشفؽيً تُيٞػ٢ تُٔصميثوٍ، ِٝيىتؼصٚ، ٝيًٞٗيٚ إُي٠ ت٧ـٌيثّ  إ٠ُ ؿ٤ً وُي ٖٓ ٓدًيتز تٌُّيَ تُلٌي١ً،

                                                           
8
- Ramond, Charles. Le vocabulaire de Jacques Derrida, Paris, Ellipse, 2001.p: 3 



 

   

 

ٝت٩ٔثػر، ٝتُٔؼصويهتز تُدثِٞير، ٝت٧لطيثل تُؽيثي١ خٜيث  ٝت٧كٌثي تُؽثٍٛذ، ٝتُٔصهتٍٝ ٖٓ خثنئ تًُى١، تُّٔدور،

 تُؼَٔ    

٘ف٤ؿ ىٕ تُلِّلر ٤ُّس تُٔدفط تُٔؼًك٢ تُٞـ٤ه تُى١ ٣طًؾ ت٧ِةِر  كثُٜٔٞٞػثز تُصي٢ شصّيثلٍ تُلِّيلر 

ػؽٍز ػٖ ٓؽثيتذ ٓدثـيط ٓؼًك٤ير ىليًٟ  خٙهنٛث ُْ شؼه ـًٌت ػ٠ِ تُلًٌ تُلِّل٢، ٝ٘ف٤ؿ ى٣ٝث ىٕ تُلِّلر

ك٢ إ٣ؽثن تُفٍِٞ ت٧ٗؽغ ُِصّثؤ٫ز تُٔطًٝـر سٗٔٞوغ ِِطر ـؽر تُؼِْ(، ٌُٖ ىٕ ٗصلِّق ٓؼ٘ثٙ ىٕ ٗصمى ٓٞهلث، 

ىٕ ِّٗ٘ك ٖٓ ٤ٛٔ٘ير تُؼيثنتز ٝت٥يتل، ٝىٕ ٗليصؿ خيثج تُٔؼًكير خثُّي تٍ، ٝٗؼديه تُط٣ًين ُِٔؼيثيف ت٧ليًٟ ًي٢ 

٘ثل، ىُْ ٣ُٞه تُؼِْ ٖٓ يـْ تُلِّلر   ىٝ ُْ ٣ؽه تُؼِْ ٓ٘طِوٚ ٖٓ تُهٕٛر ٛيٞ ت٥ليً   شٕن ٣ًٞن تُٜهّ ٝإػثنذ تُد

ٝتُصي٢ ٣ؼ٘ي٢ خٜيث ىٕ يٝؾ تُؼِيْ شٕيٌِس ػِي٠  "،iris est fille de thaumasُّ٘صفٝيً ٛ٘يث ٓوثُير ىك٬ٞيٕٞ "

ٓؼًكر شٔ٘ف٘ث ِِطر ػ٠ِ ىِثَ تٗهٛثْ، َُّٝ ه ك٢ وٖٛ تُؼثُِْ ك٫ٞٝ ُٔؼًكر ت٣ٍُٔه، ُٝٔؼًكر ىًعً نهر ٝش ظ٤ًت، 

ت٤ٔ٧ثل، ٝػ٠ِ تُدًٕ، ٝػ٠ِ تُؼثُْ ػ٤٘ٚ، إٕ ٖٓ ٣ؼًف ىًعً ٣ٌٕٞ ىههي ػ٠ِ كًٚ ٓ٘طوٚ، ىُْ ٣وُٞٞت هيه٣ٔث إٕ 

تُؼثُْ ٓؽًن كًٌذ    ُٝف٤ثٌذ ٛىٙ تُلًٌذ ىٛ٘ثُي ٓث ٛٞ ىظٖٔ ىٗؽغ ٖٓ تُّ تٍ   ك٤ٌق ُ٘يث ىٕ ٗصّيثلٍ  ٝٛيَ ًيَ 

 تٍ خٌَ ٓث ٌُِِٔر ٖٓ ٓؼ٠٘  ػ٬ٓر تِصلٜثّ ٢ٛ ن٤َُ ػ٠ِ ٝؼٞن ِ 

 :مشكم، إشكانٍت، أشكهت -أ 

ٝتُٔ٘طو٤ر، ًٝ ٜٗث شل٤ه تُٕي٢ل  ٓؼثٕ ٝن٫٫ز ٓصوثيخر، ٗٞألٜث ك٢ ىـ٤ثٕ ًع٤ًذ نٕٝ خ٤ثٕ ـهٝنٛث تُٜٔ٘ؽ٤ر

"، ٌُيٖ ٓيث ٣ؽيح ىٕ ٗ٘صديٚ إ٤ُيٚ "ْ ى ٍ وتشٚ، ٘ف٤ؿ ىٕ ٛثشٚ تُٔلث٤ْٛ ٝٓث ٔثًِٜث شٔصؿ ٖٓ تُؽىي تُِـ١ٞ ٗلّيٚ

ىٜٗث ؼ٤ٔؼٜث شّص٘ه ك٢ ن٫ُصٜث ت٤ُٝ٧ر ػ٠ِ ٝؼٞن ٓؼ٠٘ "تُٙؼٞخر"، ٝىـ٤ثٗث ًع٤ًذ شف٤َ ػ٠ِ تٓص٘ثع إٌٓث٤ٗير ٛٞ 

إوت ٓث تـصٌٔ٘ث إ٠ُ تُوٞت٤ُٓ تُِـ٣ٞر   ػًخ٤ٜيث ٫ٝش٤٘٤ٜيث   ٓيٖ تُه٫ُير  -ه٤ثّ تُفَ، ُٝؼَ وُي ه٣ًح خؼٛ ت٢ُٕل 

ِ تٍ ىٝ ؼِٔر ىِةِر، ِٞتل ًثٗس وتز ٞيثخغ ٗظي١ً  تُِـ٣ٞر ٌُِٔر "ٌَٕٓ"، ٝتُص٢ شف٤َ ك٢ ػٜٔٞٓث إ٠ُ ٝؼٞن

ىٝ ػ٢ِٔ، ش ُِ هٞتّ تٌَُٕٔ تُٔطًٝؾ، ٣ٝصٞؼح إ٣ؽثن ـَ ُٜث، خثػصدثيٛث شٔعيَ ٘يؼٞخر ٓيث، ٣صؼي٤ٖ ػِي٠ ٓيٖ 

شؼصًٜٚ ىٕ ٣ؼصٔه ٜٓ٘ؽ٤ر ػو٤ٗ٬ر ٝٓ٘طو٤ر ُصؽثٌٝٛث  ٝخ٘ثل ػ٤ِٚ ٣ٌٖٔ ىٕ ّٗٞم ؼِٔر ٖٓ تُصؼ٣ًلثز تُٔٞؼٜر 

 تُٔلّٜٞ : ُ٘ث، ك٢ ٓوثيخر ٛىت

  ،ستُصّييثؤٍ(، إٜٗييث ٓؽٔٞػيير ٓييٖ تُٕٔييثًَ تُصيي٢ شصييًتخٟ ػ٘ث٘ييًٛث  ت٧ٔييٌِر كييٖ ىٝ ػِييْ ٜٝييغ ت٧ِييةِر

سٗٔٞوغ إٌٔث٤ُر تُٔؼ٠٘( 
9
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  ٖت٧ٌِٔر ؼِٔر ٖٓ ت٧ِةِر تُٔ٘ثِدر تُص٢ شٜٞيغ كي٢ ٝؼيٚ ت٬ُٔـيأ تُؼِٔي٢ خٙيهن أيثًٛذ ٓيث، ىِيةِر ٓي

إٌٓث٤ٗر ه٤ثّ ِِِّر ٖٓ تُؼ٤ِٔثز ش٘صظْ ٝكوث  ر ُِٝدٟ، ًٔث شٔ٘ؿتُٔلصًٚ ك٤ٜث ىٕ شصٞكً ػ٠ِ إؼثخر ٓ٘طو٤ر، ٝهثخِ

ُطد٤ؼر تُٔدثـط تُص٢ شع٤ًٛث 
10

 

  ىٕ ٗ ٌَٔ، كىُي ٫ ٣ؼ٢٘ ىٕ ٗ٘ثهٓ يى٣٘ث  كث٧ٌِٔر شٕصًٞ تُصٔٞهغ ٜئٖ ـويَ ٓيٖ تُصّيثؤ٫ز تُل٣ًٌير

شّيثؤ٫شٚ  وُيي ىٗيٚ ٫  تًُٕٔٝػر، ت٧ًٓ تُى١ ٣ٍِّ تُٔصّثبَ ٛ٘ث تُصٞكً ػ٠ِ ي٤٘ه ٓؼًك٢، ـص٠ ٣ّصط٤غ ًٞؾ

ىٝ إهٙيثل خؼيٛ  -ٓؼًك٢، ٝتٗط٬هث ٖٓ يؤٟ شؼَٔ ػ٠ِ شؽ٤ٔيغ ٓؼط٤يثز  ٝؼٞن ٌَُٕٔ ٓث إ٫ ك٢ أَ ه٤ثّ ىكن

شٌٔ٘٘ييث ٓييٖ تُصّييثؤٍ، ٝٓييٖ ش ٣ٝييَ تُٞتهييغ ىٝ تُٞهييثبغ شدؼييث ُٞؼٜيير ٗظييً ٓفييهنذ، ٝٛييىت تٌُييَ ٛييٞ ٓييث ّٗيي٤ٔٚ  -ٜٓ٘ييث 

إٌٔث٤ُر 
11
 

ليثز تُٔوهٓير ىػي٬ٙ، ىٕ ت٩ٔيٌث٤ُر ٤ُّيس ٓؽيًن ٕٓيٌَ، ػِي٠ ىِيثَ ُ٘ث خٌَٕ ى٢ُٝ ٖٓ لي٬ٍ تُصؼ٣ً ٣صٝؿ

ًٕٞ ٛىت ت٧ل٤ً ٣ؼه ن٬٤ُ ػ٠ِ ٝؼٞن كثيم خ٤ٖ ٓث ٗؼًكٚ ٝٓث ٣ًٗه ٓؼًكصٚ خٙهن ٜٓٞٞع ىٝ أثًٛذ ٓث  ى١ ىٕ 

ٜٝؼ٘ث ٌَُٕٔ ٓث ٣صٖٝٔ تػصًتكيث خٝيًٝيذ شٙيف٤ؿ ىٝ تِيصٌٔثٍ كٜٔ٘يث ٨ُٔي٤ثل  كٌيَ ٕٓيٌَ ٛيٞ كي٢ ـيه وتشيٚ 

ىٝ ٗوٗ، ٓؼًك٤ث ًثٕ ىٝ ٜٓ٘ؽ٤ث، ٝخثُصث٢ُ كي٬ ٣ٌٔيٖ ىٕ ٗطًـيٚ إ٫ خصي ٤ًٞٙ ٜئٖ ـويَ  ه٤ثّ ٘ؼٞخرإـثُر إ٠ُ 

خفيييط ًٓؼؼييي٢  ى١ خثػصديييثيٙ ؼيييٍلت ٓيييٖ إٔيييٌث٤ُر لث٘ييير، ٛييي٢ خثُهيؼييير ت٧ُٝييي٠ ػيييًٚ ُٔؽٔيييٞع تُٔليييث٤ْٛ 

ٝخِيٞيذ ٝتُصٙٞيتز ٝتُ٘ظ٣ًثز ٝتُصّثؤ٫ز ٝتُٔ٘ثٛػ ٝتُل٤ًٜثز، ظيْ تًُٔؼؼ٤يثز تُصي٢ شّيثػه ػِي٠ شٜٞي٤ؿ 

تٌَُٕٔ تُٔطًٝؾ، تُى١ ٣ؽح ىٕ ٣صٔفٞي خهٝيٙ ـٍٞ ِ تٍ ١ًًٍٓ ٝٗٞػ٢ ٝؼح تُدفط ػٖ ؼٞتج ُٚ  ٝخ٘ثل 

ػ٤ِييٚ، كث٩ٔييٌث٤ُر ٛيي٢ ٓؽٔييٞع ٣صٌييٕٞ ٓييٖ تُٕٔييٌَ تُؼييثّ، ٝٓييٖ تُٕٔييثًَ تُؽٍب٤يير تُٔصلًػيير ػ٘ييٚ، ًٝييىُي ٓييٖ 

ًٜي٤ثز، ٝخثُصيث٢ُ كؼ٤ِٔير ت٧ٔيٌِر ٛي٢ تُل٤ًٜثز ت٬ٌُٔٓر ُٜث، ٖٝٓ تُٔٞتهق  تُفٍِٞ تُٔؼصٔهذ ُٔوثيخر شِي تُل

 ٜٝؼ٤ر ًًٓدر، شصؽثٌٝ ٓؽًن ًٞؾ ت٧ِةِر 

 (2991) ومىذج طىشي : انمساحم انثالث نألشكهت -ب 

 ى١ ىٕ ٗوهّ ٓث ًثٕ ٣ؼِٖ ػ٘ٚ ك٢ تُفُ تُٕٔصًى ًلًٌذ ٓودُٞر ػِي٠ : ىٌَٔ = ىٕ ٗؽؼَ تُٔؼط٠ إٌٔث٤ُث

تًُى١، ػديً ٓٔثيِير تُٕيي تُلِّيل٢  ى١ ىٕ ٕٗيي كي٢ ٓيث ٌَٔ ىِةِر، ٓٔث ٣وص٢ٝ ش٤ٜٞؿ تُٔلث٤ْٛ تُص٢ ش ُِ 

 ٣وهّ ُ٘ث ػ٠ِ ىٗٚ إظدثز ٜٗثب٢، خَ ٝ ٕٗي ى٣ٝث ك٢ ىـٌثٓ٘ث تُمث٘ر 
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  ٌَُٕٔى١ ىٕ ّٗصمًغ ٖٓ تُّ تٍ ٬ٌٕٓ ٓث، ٖٓ لي٬ٍ ىٕ ٗدفيط لِيق تُّي تٍ ػيٖ : ىٌَٔ = شف٤٤ٖ ت

ٝخهتٛصٚ، إو ٣ؽح ىٕ ٤ٍٔٗ تُّ تٍ ػيٖ تٌَُٕٔ، نٕٝ ىٕ ٗصٞهق ػ٘ه ـهٝن تُٔؼط٠ ك٢ تُّ تٍ، ٓهػ٤ٖ ٜٝٞـٚ 

 تٌَُٕٔ 

 ٌَُِٕٔ ى١ إػثنذ ٤٘ثؿر تٌَُٕٔ خٔ٘طين ُٝـير كِّيل٤٤ٖ، ٣صٝئ٘ثٕ إٌٓث٤ٗير : ىٌَٔ = ت٤ُٙثؿر تُلِّل٤ر

 ـٍِٞ ٓمصِلر، ًٝىُي ّٓثيتز تُصل٤ًٌ ك٢ تُصهتخ٤ً تُٔ٘ثِدر ُفِٚ 

:ك٤ر تُص٢ شف٤َ إ٠ُ ًلث٣ر ت٧ٌِٔرًًٓتـَ ظ٬ض، ٫ ٣ٌٖٔ إٗؽثٌٛث إ٫ خصصدغ ٌٓٞٗثز ٫بفر تُٞأثبق تُٔؼ
12

 

 : (INPUT)تهقً انمعهىمت 

 ىٝ تُص٤٤ٍٔ  تُوهيذ ػ٠ِ تُصؼًف -

تُويييهيذ ػِييي٠ شّييي٤ٔر ت٧ٔييي٤ثل، ٝ  -

تُصؼييًف ػ٤ِٜييث خييثًُؿْ ٓييٖ شٕييثخٜٜث 

تٌُيييييْ ٝ  تُٔظٜيييي١ً ػِييييي٠ ّٓيييييصٟٞ

 ت٤ٌُق 

 ت٫ٗصدثٙ ٌَُ تُٔؼِٞٓثز تُٔوهٓر  -

 )انبهىزة(: معانجت انمعهىماث

ٕٓيٌَ ػِي٠ إنيتى ٝؼيٞن  تُوهيذ -

 ٓث 

تُوييهيذ ػِيي٠ تلص٤ييثي تُٔؼِٞٓييثز  -

 تُٔ٘ثِدر 

 تُوهيذ ػ٠ِ تُٔوثيٗر  -

تُوييهيذ ػِيي٠ تِييص٤ؼثج تُٔؼط٤ييثز  -

 ًثِٓر 

 تُوهيذ ػ٠ِ تُصل٤ًٌ تُٜٔ٘ؽ٢  -

 تُوهيذ ػ٠ِ خِٞيذ ك٤ًٜثز  -

 تُوهيذ ػ٠ِ شف٤َِ تٌَُٕٔ  -

تُويييهيذ ػِييي٠ تُص٘ظييي٤ْ تُٜٔ٘ؽييي٢  -

 ُِٔؼثيف 

 (OUTPUT): إصداز انمعهىو

تُوهيذ ػِي٠ تُوٍٞ تُصٙي٣ًؿ خٔيث  -

 ٗلًٌ ك٤ٚ 

تُوييهيذ ػِيي٠ تُدفييط ػييٖ ـِييٍٞ  -

 ىلًٟ نٕٝ ت٤ٜٗ٫ثي ىٓثّ تُؼٞتبن 

ٝ  تُوييهيذ ػِيي٠ تلص٤ييثي تُٔلييث٤ْٛ -

تٌُِٔييثز تُٔ٘ثِييدر، ٝ شوييه٣ْ تُؽييٞتج 

 تُٔ٘ثِح 

تُويييهيذ ػِييي٠ شم٤يييَ تُٜٞيييؼ٤ثز  -

تُصٞت٤ِ٘ر تُّٔيصود٤ِر هديَ تُو٤يثّ خي ١ 

 كؼَ ست٫ِصدثم(

 : ٣ٝدهٝ ىٕ تُّؼ٢ إ٠ُ شؼِْ ٤ًق ٗ ٌَٔ ٣ّصٞؼح ه٤ثّ ى٣ًٖٓ

 ى٫ٝ، ىٕ ٗصؼِْ ًٞؾ ٬ٌٕٓز ىٓثّ وٝتش٘ث، ٝ خؼه وُي ًٞؾ إٌٔث٤ُر ٓث ك٢ تٗلصثؾ ػ٠ِ تُـ٤ً  -

ظث٤ٗث، ىٕ ٗصؼًف ٤ٍٔٗٝ ٓث ٗفٖ خٙهن تُو٤ثّ خٚ، ـص٠ ّٗصط٤غ تُصفٌْ ك٤ٚ ك٤ٔث خؼه  -
13
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- (Source: J-C. PETTIER, professeur de philosophie, Docteur en Sciences de l’éducation) 



 

   

 

ٝتُّ تٍ : تُ٘ظً إهثٓر تُلًم خ٤ٖ تٌَُٕٔ ٝخثُصث٢ُ ك٘فٖ ٓؽدًٕٝ ػ٘ه ٛىت تُّٔصٟٞ ٖٓ
14
 

٣ٞؼٚ إ٠ُ ٔمٗ ٓث خـيًٚ ىٕ ٗيصؼِْ ٔي٤ةث  تُّ تٍ:

 ٓث ٖٓ ُهٗٚ 

 

ٓؼًكيير ٗثهٙيير، ٝؿ٤ييً ٣و٤٘٤يير شلييصؿ تُدييثج 

ُِ٘ويييثْ، إٗيييٚ ٣صٝييئٖ ٘يييؼٞخثز ٣صٞؼيييح 

 ـِٜث، ٗظ٣ًث ىٝ ػ٤ِٔث 

ـيي٬، ٣ٝويي٤ْ  ٣ لييى ٘يي٤ـر ِيي تٍ ٣ّييصٞؼح تٌَُٕٔ:

ٗوثٔيث ٜئٖ ٓدفييط ٓؼًكي٢ ٓييث سػِيْ، كييٖ، 

 كِّلر، ن٣ٖ   (

٣وهّ ٘ؼٞخر شٌٖٔ ك٢ ه٤ثّ ٜٝغ ؿ٤ً هثي، 

 ٣ّصٞؼح تشمثو هًتي ٓث 

 

:تُص٣ًٖٔ ػ٠ِ ٌَٕٓ ٓثًٝىُي تُص٤٤ٍٔ خ٤ٖ خ٘ثل تٌَُٕٔ ٝ
15
 

 تٌَُٕٔ:

ٜٝيييييؼ٤ر ى٘ييييي٤ِر شصٝييييئٖ 

 خؼٛ ٓؼط٤ثز:

ٖٓ ٣ٝغ تُٜهف تُٞتؼح  -

 خِٞؿٚ 

٣لًٚ خِٞيذ ِِّيِر  ٖٓ -

 ٖٓ ت٧كؼثٍ  

َ ٕٗثٞث و٤٘ٛث ٓث  -  ٖٓ ٣ُلؼر

ٓيييٖ ٣يييٍغ كييي٢ ِييي٤ًٝيذ  -

تُدفييط خـييًٚ تُٞ٘ييَ 

 إ٠ُ ـَ ٜٗثب٢  

ٛىت تُفَ ٓدهب٤ث ٓؽٜيٍٞ،  -

ٝؿ٤ييييييً ٓصييييييثؾ خٕييييييٌَ 

 ٓدثًٔ 

٣وفٔ٘يييييييث تُٕٔيييييييٌَ ٜييييييئٖ 

لطيييييٞتز إخهتػ٤ييييير ُٔيييييٜ٘ػ 

٣وٞنٗيييث إُييي٠ تُفيييَ، ػيييٞٚ 

ُفيَ تُٔ٘ثِيح تتُص٤ًًٍ ػِي٠ 

ٝٓيييييٖ ظٔييييير، كو٤ٔييييير  كويييييٟ 

تٌَُٕٔ شٌٖٔ ك٢ خ٤ثٕ تُوهيذ 

 ػ٠ِ خ٘ثل تُٔؼًكر 

 ٖٓ ىْٛ لٙثبٙٚ تُٞأ٤ل٤ر: 

 ت٫ٗلصثؾ  -

 ت٩خهتػ٤ر  -

 ت٫ًصٕثف  -

 تخصٌثي ٜٓ٘ؽ٤ر  -

 شف٤َِ ٜٓ٘ؽ٢  -

 ـ٤ثٌذ ٓؼًكر  -

 تِصو٬ٍ وتش٢  -

                                                                                                                                                                                              
13
- J-C PETTIER, Aider tous les élèves à problématiser: quelques points de repères. 

14
- In, Le nouveau Petit Robert: Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française. Dictionnaire Le 

Robert, édition 2000. 
15
- D’après, Gérard DE VECCHI, Faire vivre de véritables situations-problèmes, Hachette Education, édition de 2002. 



 

   

 

 تُص٣ًٖٔ:

ٕٗيييثٞ شؼِٔييي٢ شؼ٤ِٔييي٢ ٣ويييّٞ 

 deػِييييي٠ شطد٤ييييين ٗٔيييييٞوغ 

résolution  ،سػ٤ِٔييييييييييييييييير

هثػهذ   ( إٗٚ ٣ٕيٌَ ِي٤ًٝيذ 

خٕييٌَ  ٓٞؼييٞنذ ِييِلث، ٝٓؼييهذ

هد٢ِ، ٝخثُصيث٢ُ كٜي٢ ٜٝيؼ٤ر 

٫ ٣ؽييييييح ىٕ شصٔثظييييييَ ٓييييييغ 

 ٜٝؼ٤ر تٌَُٕٔ 

٣صٔٞهييغ تُصٔيي٣ًٖ كيي٢ تُـثُييح 

   خؼييه ًٓـِيير ـ٤ييثٌذ تُٔؼًكيير،

ٝ شصفهن ٝأ٤لصٚ ػ٠ِ تُؼٔيّٞ 

ك٢ شعد٤س تُٔؼثيف تُص٢ خهىٗث 

 خد٘ثبٜث 

 ٖٓ خ٤ٖ لٙثبٙٚ تُٞأ٤ل٤ر:

 تُص٤ٟٔ٘  -

 تُصطد٤ن  -

 إػثنذ ت٫ٗصثغ  -

 ٤ًِٝيذ ٌٓصّدر هد٤ِث  -

 ش٘ل٤ى آ٢ُ  -

 إنيتى ٓدثًٔ  -

 شعد٤س تُٔؼثيف  -

 شهي٣ح  -

ٌٝٛىت، كثُّٔصٜهف ك٢ شؼ٤ِْ ٝشؼِْ ت٧ٌِٔر ٛٞ ت٫ٔصـثٍ ػ٠ِ شٔثي٣ٖ تُد٘ثل ت٩ٌٔث٢ُ، ك ٕ ٗد٢٘ إٌٔث٤ُر ٓث، 

ىٝ ٓؼطي٠ ػِي٠ ىٗيٚ  ت٫ٗط٬م ٖٓ ٝتهؼر، ىٝ ـهض، ىٝ ٖٓ ٓ٘صٞغ ك١ًٌ ىٝ شو٢٘     هثخَ ٬ُِٔـظير،: كىُي ٓؼ٘ثٙ

ـو٤ويي٢  ىٝ ٓييٖ ـوييَ ٓؼًكيي٢، ىٝ ٓٔثيِييثز، ىٝ ػييثنتز ٝؼييح تُدفييط ك٤ٜييث  ىٝ ٓييٖ ٓٙييِفر ٓييث شٍِٓ٘ييث خٜٞييغ 

 ًٕٓٝع خفط، ٓٔث ٣لصًٚ تٗمًتٞث ٔم٤ٙث، ٖٓ ل٬ٍ:

 ش٤دٜث، ك٢ ىكن ش٤ٌَٕ ـوَ تُصّثؤ٫ز ٤٘ثؿر ٫بفر ٖٓ ت٧ِةِر، ش٘ظ٤ٜٔث ٝ شً -1

ىٕ ّٗصمِٗ ٖٓ شِي تُصّثؤ٫ز ٬ٌٕٓ، ٝٗٝؼٚ كي٢ إٞيثي ٓدي٤ٖ ٣فيهنٙ ٜٓٞيٞع تُهيتِير، سٓؽيٍٝلذ،  -2

 ٓلّٜٞ، ٓفٞي   ( ـص٠ ٤ٍٔٗ تُّ تٍ ىٝ تُصّثؤ٫ز ػٖ تٌَُٕٔ تُؼثّ 

 تِصم٬ٖ ٤٘ٝثؿر تٌَُٕٔ ٣صْ ػدً شٞأ٤ق آ٤ُر تُّٔثلُر ٖٓ ل٬ٍ: :٬ٓـظر ى٠ُٝ

 paradoxes ت٤ُه ػ٠ِ تُٔلثيهثز ٜٝغ  -

 Oppositions خ٤ثٕ تُصوثخ٬ز  -

 contradictions ت٩ٔثيذ إ٠ُ ت٫لص٬كثز  -

 شفه٣ه ٓؽثٍ ت٫ٔصـثٍ ٣صْ ػدً شٞأ٤ق ٓؼثيف ٝٓ٘ثٛػ ٓ ًٞذ ٜٖٔ: :٬ٓـظر ظث٤ٗر

 ٓؽثٍ ٓؼًك٢ ٣ٌٔ٘٘ث ٖٓ شفه٣ه ٝؼٜر ٗظً ىٝ ٜٓ٘ؽ٤ر ٓث  -



 

   

 

 ٔثز ٓلثش٤ؿ    (ـوَ ٓلث٢ٔ٤ٛ ٓٝدٞٞ س ٓلث٤ْٛ ىِث٤ِر، ًِ -

 ٤٘ثؿر ك٤ًٜر   ٤٘ثؿر تٌَُٕٔ ػ٠ِ ٔثًِر خه٣ِر   تُص٣ًٙؿ خٔث ٣ًٗه خ٤ثٗٚ   -3

٤٘ثؿر ِ تٍ ٓفٞي١ -4
16
٣ٞؼٜ٘ث ك٢ تلص٤ثي ٝإػهتن تُُؼهذ تُٔؼًك٤ر ٝتُٜٔ٘ؽ٤ر  -ٛٞ خٔعثخر ـٌْ إٌٔث٢ُ  - 

 تُص٢ شٌٔ٘٘ث ٖٓ ـَ تٌَُٕٔ، ىٝ ٣وصًؾ ػ٤ِ٘ث ّٓثيتز ـٍِٞ 

٨ُٔيٌِر، ٝٛيٞ ٓيث ٣ٌٔيٖ ىٕ ٗٔعيَ ُيٚ خثُمطثٞير  ٝٛىت ٓث ٣ٍِٓ٘ث خًٝٝيذ تُدفط ك٢ ٞد٤ؼير تُد٤٘ير تُٔ٘طو٤ير

 تُصث٤ُر :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٝك٢ هًتلذ ش ٤ِ٣ٝر ُٔؼط٤ثز تُمطثٞر تُّثخور، ٣صد٤ٖ ُ٘ث ىٕ تُوهيذ ػ٠ِ ت٧ٌِٔر شّصٜهف شط٣ًٞ ت٩ٌٓث٤ٗيثز 

 ٝٛيٞ ٣ّيثبَ تُٜٔٞيٞػثز تُٔوصًـير ػ٤ِيٚ كي٢ ٓمصِيق تُى٤٘ٛر ٝتُٔؼًك٤ر ُِلًن، ػدً ٓٔثيِصٚ ُف٣ًصٚ تُل٣ًٌير،
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ـ٤يط ػهٗث إ٠ُ تُص ٤َ٘ تُٔؼًك٢ ُلؼَ ت٧ٌِٔر، كّ٘ؽه ًثٟٗ ٖٓ ؼٜصٚ ٣ص٘ثٍٝ ٓلّٜٞ تُفٌْ ت٩ٌٔث٢ُ نت٫ خيٚ ػِي٠ ٝؼٜير ٓيٖ ٝؼٜيثز خ٘يثل ت٧ـٌيثّ إوت ٓث  -

إٌٓث٤ٗير ٓيث،  ، ٝ ٣ لى ٖٓ تُ٘ثـ٤ر ت٤ٌُِٕر ٘يٞيذ هٝي٤ر شؼديً ػيapodictiqueٖٗصودَ ت٩ظدثز ىٝ تُ٘ل٢ ًٌٖٔٔ، ٝ ٛٞ ٓث ٣ٝؼٚ ًثٟٗ ك٢ ٓوثخَ تُفٌْ ت٤ُو٢٘٤ 

 نٕٝ إظدثشٜث ىٝ ٗل٤ٜث خٌَٕ ٣و٢٘٤ 

 

  العام من االنتقال

 (المشترك الحس)

  الخاص إلى

 تساؤالت بلورة)

 (دقيقة و مشروعة

 

 للسؤال العامة الصيغة

 مالحظة واقعة

 شاملة أو عامة مقاربة

 .الوقائع أو لألسئلة

 : ذلك نعتقد أو نعلمه ما

 وتمثالتنا معارفنا حالة

 خضوعها في الخاصة

 .للمساءلة

 أن نريد ما صياغة

 : نعرف

 المعارف توظيف

 اآلليات، المكتسبة،و

 ...والمناهج

  الفرضية صياغة

 : الهدف أو

  يؤطر و يحيط الذي

 / اإلشكالية ويغلق

 المحاور أشكلة ويفترض

 :العام المستوى -1

 .المالحظة الوقائع أو يطرح، الذي للسؤال العام اإلطار

 :المساءلة بلورة -2

 .إشكاليا الموضوع جعل=  أشكل

 نعلم مما االنطالق: للسؤال العامة الحالة

 نتيجة بحث، مناهج تصورات، مفاهيم، تعريفات،) 
 ( المساءلة

 : المشكل استخراج -3

 .المشكل وضع=  أشكل

  عن تمييزه عبر المشكل بيان

 .األسئلة/  السؤال

 : النوعي المستوى -4

 .اإلشكالية صياغة=  أشكل



 

   

 

شؽ٤ِثشٚ، تٗط٬هث ٖٓ ٓؼ٤ٕٚ ت٢ٓٞ٤ُ، ك٢ ىكن ش٤ٌَٕ لدًشٚ ػ٠ِ ىِثَ شٞأ٤لٚ ٤ُ٥ثز ٜٓ٘ؽ٤ر، ًٝىت ُوهيشٚ ػ٠ِ 

ت٫لص٤ثي
17

  ٝٛيَ ثيِر آ٤ُثز ت٧ٔيٌِر ٝتُيصفٌْ ك٤ٜيثٌُٖ َٛ ًَ كًن ٓ٘ث ٛٞ ًقل خٔث ك٤ٚ تٌُلث٣ر ُِصفٌْ ك٢ ٓٔ: 

 تُّٔثٝتذ ٝشٌثك  تُلًٖ     ٖٓ ـو٘ث ىٕ ٗفِْ خصؼ٤ِْ ش٬ٓىش٘ث ٓ٘ثٛػ ت٧ٌِٔر ػ٠ِ ههّ 

 فً أشكهت األشكهت: ) أو وحى األشكهت كممازست مىاطىت( -ج

تٌُلث٣ييثز تُييع٬ض تُصيي٢ ـييهنٛث ٞيي١ٌٞ  -إوت ٓييث تِصفٝييًٗث ٓدييهى شؼِييْ تُصلِّييق ٫ تُلِّييلر، ًٝييىُي ت٧ٛييهتف 

ُِصلِّقسشؽًخر ٞي١ٌٞ(
18

ير، ٝت٧ٔيٌِر    ِي٬٘ـأ ىٕ ت٧ٔيٌِر ٛي٢   -خٔعثخير " ٛيهف، ٝٛي٢: تُٔلٜٔير، ٝتُٔفثؼَّ

ٗٞتذ " ُِصلِّق، ٝشصْ ت٩ٔثيذ إ٤ُٜث، خثػصدثيٛث ّٓثلُر ٩ظدثشيثز ٓوهٓير ٤ًو٤٘٤يثز، ٜٝٝيغ ٧ِيةِر ىِثِي٤ر شٞؼيٚ 

ٝػ٠ِ ٛىت ت٧ِثَ، ّٗصفٝيً ٛ٘يث ٓوصيًؾ ٞي١ٌٞ تُمٔثِي٢، ُّٔيثلُر ّٓيثيتز تُدفيط كي٢  ٗفٞ ىؼٞخر ٓصدث٣٘ر 

 ٤ًل٤ر شؼ٤ِْ ٤ًِٝيذ ت٧ٌِٔر ُص٬ٓىش٘ث :

شؼ٢٘ تٌُِٔر خثُّ٘در ُِص٤ِٔى   ٝٓثوت شمل٢ ٜٜٔ٘ث  ٓثوت: ىٌَٔ -1
19

 

ٝٛيَ ٛيىٙ تُمطيٞتز  ى٣ر ٤ًِٝيذ ك٣ًٌر ًٗتٖٛ ػ٤ِٜث ُهٟ تُص٤ِٔيى ًي٢ ٣ّيصط٤غ شصديغ لطيٞتز ت٧ٔيٌِر   -2

 ٢ٛ وتشٜث ك٢ ًَ تُٔٞتن تُصؼ٤ٔ٤ِر تُص٢ ٣صثخؼٜث تُص٤ِٔى 

٤ٖ ّٓص٣ٞثز ك٢ تِص٤ؼثج ٤ًِٝيذ ٓث ٢ٛ تٗصظثيتش٘ث ٖٓ تُص٤ِٔى ػ٠ِ ٛىت تُّٔصٟٞ  َٛ ّٗصط٤غ تُص٤٤ٍٔ خ -3

 ت٧ٌِٔر  ىّ ىٕ ت٧ًٓ ٣صؼِن خ٤ًّٝيذ ٓٞـهذ ًٔث ىٕ ت٧ًٓ ٣صؼِن ك٢ ًَ ًٓذ خث٢ُٕل ٗلّٚ 

ٓث ٢ٛ تُؼٞتبن تُص٢ ٣ٙيثنكٜث تُص٤ِٔيى لي٬ٍ شؼِٔيٚ ُّي٤ًٝيذ ت٧ٔيٌِر   ٝٛيَ ٣ؽيح ىٕ ٗؼِيْ ٤ًيق ٣٘ظيً  -4

 ٠ِ شمط٤ٜث  تُص٤ِٔى ُٜثشٚ تُؼٞتبن، ـص٠ ّٗصط٤غ ّٓثػهشٚ خٌَٕ إ٣ؽثخ٢ ػ

ٓييث ٛيي٢ تُؼييهذ تُه٣هتًص٤ٌ٤يير تُٞتؼييح شٞك٤ًٛييث ُصؽييثٌٝ شِييي تُؼٞتبيين  إوت ًثٗييس تُؼٞتبيين شمصِييق ٓييٖ ش٤ِٔييى  -5

٥لً، كَٜ ٣ؽح ىٕ شٌٕٞ ٛثشٚ تُؼهذ ٓٞـهذ خ٤ٖ ًَ تُص٤ٓ٬ى  ىّ ىٗٚ ٣ؽح ػ٤ِ٘ث كًنٗر ًَ شؼِْ  ىّ ىٗ٘يث ٓطيثُدٕٞ 

 كوٟ خٔؼثُؽر تُؼٞتبن ت٧ِث٤ِر ٫ ؿ٤ً  

 ي ت٩ٌٔث٤ُر تُمُٔ تُص٢ تهصًـٜث ١ٌٞٞ ِصٕيٌَ خثُّ٘يدر إ٤ُيٚ هثػيهذ تُٕٔيٌَ تُه٣يهتًص٢ٌ٤ تُيى١ إٕ ٛىٙ تُد

 ٣ؽح ػ٤ِ٘ث ٓٞتؼٜصٚ: َٛ ٛ٘ثى ٗٔثوغ ؼثٍٛذ ٣صْ شدؼث ُٜث تًصّثج ٝإًّثج ش٤ِٔى ٓثنذ تُلِّلر ٤ًل٤ر ت٧ٌِٔر  

                                                           
17
٣ٞـيه ّٓيثي ػيًٚ ٝٓوثيخير تُٕٔي٬ٌز تُؽٍب٤ير،  –كي٢ تيشديثٞ خٕٔيٌَ ًًٓي١ٍ  -ٝٛىت ٓث ٣ؽؼَ ٖٓ ت٧ٌِٔر ٖٓ تُ٘ثـ٤ر تُصو٤٘ير ش٘ظ٤ٔيث ّٗيو٤ث ٝ شًتشد٤يث  -

 خٜهف ـِٜث ك٢ إٞثي ٓؽثٍ تٔصـثٍ ٓفهن سٓؽٍٝلذ، ٓلّٜٞ، ٓفٞي، ٗٗ   (
18
- Tozzi, M. Vers une didactique de l'apprentissage du philosopher, thèse de doctorat NR en Sciences de l'éducation, 

sous la direction de P. Meirieu, Université Lumière Lyon II, 1992. 
19
 ٣صؼِن ت٧ًٓ ٛ٘ث خًٝٝيذ ت٫ٗط٬م ٖٓ شٔع٬ز تُص٤ٓ٬ى ٨ٌُِٔر  -



 

   

 

٣وصًؾ ػ٤ِ٘ث ١ٌٞٞ ظ٬ظر ٗٔثوغ
 ٓصٔلِٙر ٓ٘طو٤ث ًًُٝٝٗٞٞؼ٤ث: 20

ىٕ ٗٙيٞؽ ػِي٠ ٔيٌَ ىِيةِر ٓيث ًيثٕ إُي٠ ـيهٝن تُِفظير ٣و٤٘يث ٓعدصيث  :تُّٔثلُرّٓصٟٞ  -
21

ٝٛ٘يث ِي٤وصًؾ  

 ٝت٧ـٌثّ تُّٔدور، ٝتُٕي تُلِّل٢، ٝتُّ تٍ تُلِّل٢    تًُى١: ١ٌٞٞ إػثنذ تُدفط ٝتُصهه٤ن ك٢ ٓلث٤ْٛ ٖٓ هد٤َ

ىٕ ٌٕٗق خ ٗٚ لِق ٛىٙ ت٧ِةِر ٣ودغ ٌَٕٓ ٓفهن، :ّٓصٟٞ تٌَُٕٔ -
22

ٓ٘يث ػيهّ تُصٞهيق  ٝٛٞ ٓث ٣صطِح 

  ػ٘ه ـهٝن تُؼ٘ث٣ٖٝ ٝت٧كٌثي تٌُدًٟ، خَ تٌُٕق ػٔث ٛٞ ٢ٜ٘ٔ ك٢ تُّ تٍ ش٤٤ٍٔت ُٚ ػٖ تٌَُٕٔ 

ٛٞ ىٕ ٗؼ٤ه ٤٘ثؿر تٌَُٕٔ ٜٖٔ ِِِّر ٖٓ تُصّثؤ٫ز تُده٣ِر تُص٢ شٔ٘ف٘ث إٌٓث٤ٗثز  :ّٓصٟٞ ت٩ٌٔث٤ُر -

ـٍِٞ ٓصؼهنذ 
23
 ت٬ُٔبٔر ٍُِٞ٘ٞ إ٠ُ تُفٍِٞ تٌُٔٔ٘ر ت٧ًٓ تُى١ ٣ٍِٓ٘ث خصٞك٤ً تُؼهذ تُد٤هتؿٞؼ٤ر  

ت٤ً٧ه ىٕ ًلث٣ر ت٧ٌِٔر ٤ُّس ٖٓ ٤ٞ٘ر تٌُلث٣ثز تُص٢ ٣ٌٖٔ ١٧ ٓ٘يث ىٕ ٣ٔثيِيٜث خٕيٌَ شِويثب٢، ُٔؽيًن ىٗيٚ 

٣ييصوٖ ُـيير ٓييث ىٝ ٣فييٌٞ ٓؼييثيف ٓييث  كث٧ٔييٌِر ٛيي٢ نػييٞذ إُيي٠ شؽه٣ييه ٗوييه١ ُٔؼثيك٘ييث ٜٝٓثيتش٘ييث، ٫ٝ ٓييٖ ٤ٞ٘يير 

٢، ٓث نتٓس ًيَ ىٔيٌِر شلصيًٚ تُويهيذ تُٜٔثيتز تُص٢ ٣ٌٖٔ ىٕ ٗهػ٢ تُوهيذ ػ٠ِ إٗؽثٌٛث خٌَٕ شد٤ّط٢ ىٝ ىُٝ

ػِي٠ شٔعييَ ٜٝييغ تُيىتز كيي٢ ٓٞتؼٜيير ٜٝيؼ٤ر ًًٓديير ٝٓؼوييهذ، ٝؼيح شؽثٌٝٛييث ػدييً تػصٔيثن إٌٓث٤ٗثش٘ييث تُ٘ظ٣ًيير 

ٝتُؼ٤ِٔر، ُِفط ػ٠ِ تُلؼَ ك٢ تشؽثٙ شٞك٤ً ـٍِٞ  ٘ف٤ؿ ىٕ ٓ٘طِن ٜٝغ تُّ تٍ ٤ُُ خ ١ ـيثٍ ٗوطير تُٙيلً 

ٝؼٞن هثػهذ ٓؼًك٤ير ى٤ُٝير ّٗيص٘ه ػ٤ِٜيث كي٢ ٓٞتؼٜير تُٜٞيؼ٤ثز تُٔع٤يًذ ٖٓ تُٔؼًكر ستُؽَٜ تُصثّ(، إو ٫ خه ٖٓ 

ُِهٕٛر ىٝ ُِوِن، ٌُٖ ٛىٙ تُوثػيهذ ٤ُّيس ٓيٖ ٗيٞع تُٕيًٞ تٌُيثك٢، وُيي ىٕ ت٧ٔيٌِر كي٢ ؼًٞٛٛيث ٕٗيثٞ ٓؼًكي٢ 

ٜٝٓ٘ؽ٢، ٣ّصفًٝ كًٌش٢ تًُٕٔٝع ٝتًُٕتًر، خٔث ىٕ ًَ ىٔيٌِر ُيٖ شٌيٕٞ ٌٓٔ٘ير إ٫ كي٢ تٗلصيثؾ ػِي٠ تٌُٔٔيٖ 

هث ٓيٖ تُٔؼِيّٞ ٝتيشٔيثل كي٢ ـٝيٖ تُٔؽٜيٍٞ ستُصيهي٣ُ خثُٕٔيًٝع(، ًٔيث ىٜٗيث ُيٖ شٙيدؿ ىًعيً كثػ٤ِير إ٫ تٗط٬

ؼيٞتج ستِيص٘طثم(، خيَ إٕ تُيىتز ٛ٘يث ٍِٓٓير خث٩ٗٙيثز ٧ٗٔيثٞ  -خث٫ٗلصثؾ ػ٠ِ تُـ٤ً، ٤ُُ ػ٠ِ ٤٘ـر ِي تٍ 

ٓليصؼ٬ ىٝ ٘يٞي٣ث  ٓٔيث  ـٝٞي تُـ٤ً كًٌت ٝٓٔثيِر، ـص٠ ّٗصط٤غ ش٤ُٞه ىكن ٓؼي٤ٓ ٕٓيصًى ٝشليثػ٢ِ، ُٝي٤ُ

٣ٜٞؿ خٌَ ش ٤ًه ىٕ ت٧ٌِٔر ٢ٛ خٔعثخر ًٜٝيذ ـ٤ثش٤ر، ٗفٖ خفثؼر إ٠ُ شد٤ٜ٘ث ٝٓٔثيِيصٜث كي٢ ٓمصِيق ٓ٘يثـ٢ 

يي٤َّه ك٤ييٚ ت٫ِييص٬٤ج تؼصٔثػ٤ييث  َّ ـ٤ثش٘ييث، ـصيي٠ ّٗييصط٤غ ىٕ ٗوييٍٞ "٫"، ٝٗلؼييَ تِييصو٤ُ٬ص٘ث تُٞؼٞن٣يير، كيي٢ ٌٓييٖ شَ

 ٙثن٣ث     ٤ٌُِٝٞٞؼ٤ث ٝٓؼًك٤ث ٝشو٤٘ث ٤ِٝث٤ِث ٝتهص

نتلَ كُٙٞ٘ث ٣ؽح ىٕ ٗ ٌَٔ ك٢ ش٤ٔ٘ر ُِوهيذ ػ٠ِ تُصّيثؤٍ خٙيهن ٜٓٞيٞع ٓفيهن، ىٝ ًٔيث ٣فِيٞ ُِيدؼٛ 

"ىٕ ٗٔثيَ كٖ ٜٝغ ت٬ٌُٕٔز"  ى١ ىٕ ّٗصمًغ ٖٓ ٜٝؼ٤ر تُّٔثلُر ٬ٌٕٓ ىٝ تظ٤ٖ٘، ىٝ ٓيث شوصٝي٤ٚ : تُوٍٞ

                                                           
20
- (Idem, p 164) 

21
- (Idem, p166 à 176) 

22
- (Idem, p 177, 178) 

23
- (Idem, p183 à 189) 



 

   

 

 ٜييدٟهن تُٕٔيي٬ٌز ٣وصٝيي٢ ٓ٘ييث ى٫ٝ ٝشؽييهي ت٩ٔييثيذ إُيي٠ ىٕ شؼيي ٞد٤ؼيير تُفوييَ ت٩ٔييٌث٢ُ ُِٔلٜييّٞ تُٔص٘ييثٍٝ 

، ٝتًُٔتن خٚ تُصًتخطيثز تُوثبٔير خ٤ٜ٘يث، ٝتُصي٢ شفٌيْ ػ٤ِٔير تٗصوثُ٘يث ٓيٖ ٕٓيٌَ ٥ليً، ًٔيث ٣صطِيح ٓ٘يث شٔل٬ٙشٜث

خ٤ٖ ٛثشٚ ت٬ٌُٕٔز تُٔطًٝـر، ٝكن ش٘ظ٤ْ ػًٜٜث ٖٓ تُد٤ّٟ إُي٠ تًًُٔيح،  لِن شًتشد٤رت٧ًٓ ٖٓ ؼٜر ظث٤ٗر 

ٝ ٖٓ تُٞتهؼر إ٠ُ تُلٌيًذ، ىٝ ٓيٖ خيثنئ تُيًى١ إُي٠ ت٤ُوي٤ٖ كِّيل٤ث ًيثٕ ىٝ ػ٤ِٔيث ىٝ ىٝ ٖٓ تَُِٔٔٞ إ٠ُ تُٔؽًن، ى

 ٤ًلٔث ًثٕ     

هيه ٗؽيثٌف  ٌُٖ َٛ ٜٝغ ت٬ٌُٕٔز ٛٞ ٖٓ لث٤٘ر تُلِّيلر ٝـيهٛث نٕٝ ؿ٤ًٛيث ٓيٖ تُٔؼيثيف ت٩ّٗيث٤ٗر 

ٔثيِر كيٖ ٞيًؾ ت٧ِيةِر ىٗٚ ٫ ٣ٌٖٔ تُؽٍّ خىُي، كِٙح تُٕ٘ثٞ تُؼ٢ِٔ ٓع٬، ٣ٌٖٔ ك٢ ٓ ٝٗصًّع خثُص ٤ًه ػ٠ِ

تُٔ٘ثِدر، ـ٤ط ت٧ؼٞخر ٤ُّس ٢ٛ ٓث ٣هٍ ػ٠ِ خًتػر تُؼثُِْ، خَ ههيشٚ ػِي٠ ٞيًؾ ىِيةِر ؼ٤يهذ  ٝٛيىت ٓيث ٣يهكؼ٘ث 

ُِص ٤ًه ػ٠ِ ًٕٓٝػ٤ر ّٗد٤ر ًَ ٓث ٗوهٓٚ نتلَ تُهيَ تُلِّل٢، تُيى١ ٣ؽيح ىٕ ٣صد٘ي٠ هثػيهذ تٔيصـثٍ شويّٞ ػِي٠ 

ٌُيٖ ٣ؽيح ىٕ  ً ِّٓٞٞ خث٬ٞ٩ه٤ير، ٫ٝ ـصي٠ خٌٞٗيٚ ـي٬ ٜٗثب٤يث تُدفط ػٖ ؼٞتج ُصّثؤٍ إٌٔث٢ُ، ًؽٞتج ؿ٤

ٗ٘صدٚ إ٠ُ ىٕ تُؽٞتج ٛ٘ث ٫ ٣٘دـ٢ شوه٣ٔٚ ػ٠ِ ىٗٚ ٓؼط٠، ٝٛٞ تُمطي  تُيى١ ٗويغ ك٤يٚ ـي٤ٖ ٗؼصديً تُي٘ٗ تُلِّيل٢ 

 ٞٞم ٗؽثذ ٖٓ نٝتٓر تُصّثؤ٫ز، خَ ٣ؽح ىٕ ٗ٘ظً إ٤ُٚ ً نتذ خ٘ثل، ٤ُُٝ ٓمًؼث ِٗؽ  إ٤ُٚ ًٖٔ ٣لً ٖٓ تِيصؽثي

 ٖٓ تًُٓٝثل خثُ٘ثي 

إوٕ، كٌييَ إؼثخيير ّٗييؼ٠ إُيي٠ خِٞؿٜييث ىٝ ش ٤ًييهٛث ٛ٘ييث، ٫ ٣ٌٔييٖ ىٕ شد٘يي٠ إ٫ ػدييً شؼ٤ٔيين تُ٘ظييً كيي٢ تُّيي تٍ 

ت١ًًٍُٔ تُى١ ٣٘د٢٘ ػ٤ِٚ تُطًؾ ت٩ٌٔث٢ُ وتشٚ، ٝٛٞ ٓث ٣ٌٔ٘٘يث ٓيٖ تُو٤يثّ خيٚ كؼيَ تُصيهيغ كي٢ ّٓيثلُر ؼٞتٗيح 

ٝٛ٘ييث شٌٔييٖ تُٙييؼٞخر، ك ٘ييؼح تًُٔتـييَ  تهصفييثّ ت٩ٔييٌث٤ُر ٌُييٖ ى٫ ٣صطِييح ٓييٖ وُييي شفه٣ييه ٌت٣ٝيير ت٩ٔييٌث٤ُر  

كٞتشفٜث، ٝشفه٣ه ٌت٣ٝر ت٫هصفثّ، ىٝ ٓث ٣ٌٖٔ ىٕ ٤ّٔٗٚ خٍت٣ٝر ت٧ٌِٔر ٣ٍِٓ٘ث خمٞٚ ٓـثًٓذ ُـ٣ٞر، شصٔعيَ كي٢ 

إػثنذ تُّدي تُِـ١ٞ ُِو٤ٝر ًٔث ٜٝؼس ك٢ شثي٣ك تُلِّلر، خٌَ خّثٞر ٣صؼِن ت٧ًٓ ٛ٘ث خ ٤ُص٤ٖ ٫ ٣ٌٔيٖ تُلٙيَ 

ى٫ٝٛٔث شٔصؿ ٖٓ شثي٣ك تُلِّيلر ٕٓيًٝػ٤صٜث، ٝ ٛيٞ ٓيث ٣ٌٔيٖ ىٕ ٗيهػٞٙ خثُفثؼير إُي٠ تُص ٘ي٤َ تُ٘ظي١ً : ٜ٘ٔثخ٤

ت٩ٌٔث٢ُ  ٝتُعث٤ٗر ٢ٛ آ٤ُر خ٤هتؿٞؼ٤ر شؼثيف تُٔمصٕٙٞ ػ٠ِ شٞ٘ي٤لٜث خثُصف٣ٞيَ تُه٣يهتًص٢ٌ٤  ٝخثُصيث٢ُ كٌِٔيث 

ؽثؼ٤يير شٌٔ٘٘ييث ٓييٖ شفو٤يين ٔييًٞ ت٫ّٗييؽثّ شؼِيين ت٧ٓييً خٔـييثًٓذ ت٩ه٘ييثع، كيي٘فٖ ٍِٓٓييٕٞ خصفه٣ييه تِييصًتش٤ؽ٤ر ـ

ٝتُصؽثُٗ ك٢ خ٤٘ر تُطًؾ ت٩ٌٔث٢ُ  ُْٝ ٫ ٗـثًٓ ٤ٔةث ٓث   ٝٗطثُح خ ٕ ٣ٌٕٞ ٛيىت تُطيًؾ ت٩ٔيٌث٢ُ ٓع٤يًت إُي٠ 

إ٠ُ شودَ تُصّثؤ٫ز ًٔيث ُيٞ ىٜٗيث ٗثخؼير ٓيٖ  -خٌَٕ ى٢ُٝ -نيؼر ت٫ُصىتو خٚ، ـص٠ ٗمِن ك٢ كًٌ تُٔصؼِْ ٓث ٣هكؼٚ 

ؼٜيث، ٓيث نتّ ىٕ ٓٔثيِير آ٤ُيثز ت٧ٔيٌِر شفصٝيٖ خؼيهت ٓٞتٞ٘يث، ٣ٌٔيٖ ي٘يهٙ كي٢ شِيي تُؼ٬هير وتش٤صٚ ٫ ٓيٖ لثي

تُؽه٤ُر تُص٢ شو٤ٜٔث تُىتز ٓغ تُـ٤ً، ًؼ٬هر شؽثٌٝ ُِٔ ُٞف  كثُـ٤ً ٛ٘ث ٣ٌَٕ إٌٓث٤ٗر ُد٘ثل ك١ًٌ لثٖ، ٓيث نتّ 

ٗميًتٞ ٜئٖ ِي٤ًٝيذ تُ٘ويه ٝتُٜٔ٘ؽ٤ير، ٝهيثنيذ ػِي٠ ت٫ ىٗٚ خلِٝٚ شٙيدؿ تُيىتز ٝتػ٤ير خّٔيصٍِٓثشٜث تُ٘ظ٣ًير

تُد٘ثل  كؼ٬هص٘ث خثُىتز ٛ٘ث ٤ُّس ٓؽًن تػصًتٚ ػ٠ِ ًَ ٓث ٣وثٍ ُٔؽًن تُم٬ف، إٗٚ شلثػَ ٓٞتٖٞ ٣٘د٢٘ ػِي٠ 

هثػهذ ٤ِث٤ِر، شًٟ خ ٕ تُلًن شصٌَٕ ٓٞت٤٘ٞصٚ ٖٓ لي٬ٍ تٗصٔثبيٚ ُٔ ِّيثز تُٔؽصٔيغ ٝتُهُٝير  ى١ ػديً تٗصٔثبيٚ 

 تُلثػَ ُِؽٔثػر  



 

   

 

 (هٍت: )أو مه انشفهً إنى انكتابًست فصاألشكهت كمماز -د

ٝٛىت ٓيث ٣ٞؼيح إػيثنذ تُ٘ظيً  شًشٜٖ ًلث٣ر ت٧ٌِٔر ك٢ شهي٣ُ تُلِّلر خٔفصٞتٛث تُٔؼًك٢ تُى١ ش٘طدن ػ٤ِٚ،

ٝك٢ ٌٓٔ٘ثز شد٢٘ شٙٞي شٌث٢ِٓ خ٤ٖ تُٔٞتن تُهيت٤ِر  ك٢ تٌُلث٣ثز تُ٘ٞػ٤ر تُص٢ شدِٞيٛث شٔثي٣ٖ شهي٣ُ تُلِّلر،

تُٔؼييثيف تُٔفٙييَ ػ٤ِٜييث(، ػِيي٠ تػصدييثي ىٕ ت٧ٔييٌِر ٓهيِيير تُٕييي خثٓص٤ييثٌ، ٝإػييثنذ إٗصييثغ ؼ٤ٔؼٜييث سشٞأ٤ييق 

ت٧ـٌثّ، ٓٔث ٣ؽؼَ ٖٓ تُلِّلر ٓدفعث ٓؼًك٤ث ٣صمٙٗ ك٢ ّٓثلُر تًُى١ ك٢ تشؽثٙ ٜدٟ تُفوثبن، ٓدفط ٣ؼِٔ٘يث 

ٌي٣ٖٞ كٌيً ٗويه١ ٛيٞ تُفٞتي ػ٠ِ ىِثَ هثػهذ تُص٘ثهٛ ٝت٫لص٬ف، ٝخ٘ثل ت٧ـٌثّ ػٞٚ ت٫ًصلثل خصًن٣هٛث، ٝش

كيي٢ ىخّييٟ شؽ٤ِثشييٚ شؼد٤ييً ػييٖ ىِيي٠ٔ ٓظييثًٛ تُف٣ًيير تُل٣ًٌيير ٝتُٞؼٞن٣يير، ٗفييٖ ٓؽدييًٕٝ ػِيي٠ ٓٔثيِييصٚ ٔييل٤ٜث 

 ًٝصثخ٤ث 

ٝكي٢ ؿثُيح ت٧ـ٤يثٕ، ّٗيؼ٠ ًٔهيِي٤ٖ إُي٠ شِوي٤ٖ ت٩ٔيٌث٤ُثز  ى١ تُص٤ًًيٍ ػِي٠ تُدؼيه تُٔؼًكي٢، ٝوُيي ٓيث 

تُوهيذ تُىتش٤ر ػِي٠ تُلؼيَ ٝتُصلثػيَ ىٓيًت ٔيدٚ ّٓيصف٤َ، خيَ  ٣ؽؼَ إٌٓث٤ٗر شؼِْ كثػَ ٨ٌُِٔر ًٌلث٣ر شفَٔ ن٫ُر

ـص٠ ًصد٘ث تُٔهي٤ِر شمِن ٗٞػث ٖٓ تُص٣ٕٞٓ تُٜٔ٘ؽ٢ ك٢ ٓث ٣مٗ ٛيىٙ تُّٔي ُر  كفٝيٞي تُدؼيه ت٩ٔيٌث٢ُ كي٢ 

خ٘ثل تُٔلّٜٞ ٣ٌثن ٣وصًٙ ػ٠ِ ىِةِر ؼثٍٛذ، ٣لصصؿ خٜث تُٔفٞي ىٝ تُٔلّٜٞ، ٓٔث ٣ٝغ تُص٤ِٔى ك٢ لثٗر تُّٔيصِٜي، 

إٗ٘ث ك٢ خؼٛ ت٧ـ٤ثٕ ٗؽه شٔيثي٣ٖ ٓى٣ِير ُ٘ٙيٖٞ شويهّ ىٓيثّ تُص٤ِٔيى ػ٘ث٘يً ت٩ٔيٌث٤ُر خًٓصٜيث، ًٔيث ُيٞ ىٕ  خَ

ت٧ًٓ ٣صؼِن كوٟ خثُصؽ٤ٔغ تُِـ١ٞ ُٔؼط٤ثز ؼثٍٛذ سٗٔٞوغ ٗٗ ٤٤ُٞٔ٫ٚ  نيَ تُٕم٤ٙر(، ك٢ ـ٤ٖ ٣ؽيح ىٕ 

ك تُلِّييلر كوييٟ  لث٘يير إوت ٓييث شٕييٌَ ٓوٞٓييثز ت٩ٔييٌث٤ُر ٜٓٞييٞع ـييٞتي ٣ٜييْ كٌييً تُص٤ِٔييى ٝٓؼ٤ٕييٚ، ُٝيي٤ُ شييثي٣

تِصفًٝٗث ش ٤ًه تُٔمص٤ٖٙ ك٢ ٛىت تُٔؽثٍ ػ٠ِ ىٕ شؼِْ ت٧ٌِٔر ٣ؼه تُدٞتخر تًُب٤ّر ُف٤ثٌذ تُص٤ِٔى ظوثكر كِّل٤ر، 

ٝ ٛٞ ٓث ُٖ ٣صْ كوٟ ػدً ًٔؾ ت٩ٌٔث٤ُثز ٝ شلّي٤ًٛث، ٘يف٤ؿ ىٗيٚ ٓيٖ تُّٔيصفح ىٕ ٗويهّ ٗٔيثوغ إٔيٌث٤ُر، ٌُيٖ 

ؼ٤يٚ، ت٧ٓيً تُيى١ ٝؼيح ىٕ ّٗيصهػ٢ ٓؼيٚ ٓ٘طين تٌُلث٣يثز تُيى١ ٣٘ٙيف٘ث كي٢ ٛيىت كوٟ ٖٓ خثج ت٫ِيصة٘ثَ ٝتُصٞ

تُدثج خًٝٝيذ لِن ٜٝؼ٤ثز شِيٍّ ٞثُيح تُلِّيلر خّٔيثلُر ٓؼثيكيٚ تُّيثخور ًٝيىُي ٓؼ٤ٕيٚ ت٤ُي٢ٓٞ، ٝٓٞتؼٜير 

 ش٤٤ِٖ ٤٘ـر تُٜهف تٍُِّٔ ست٧ٌِٔر(، خمِن ٝئثز .Sénik A تلص٬ف تُٔٞتهق تُلِّل٤ر  ٝٛ٘ث ٣وصًؾ تُدؼٛ

شل٤ٌييً ٝخ٘ييثل ىـٌييثّ خٙييهن ٕٓييٌَ ٓييث، ٓفييهن تُٔٝييث٤ٖٓ، ٝٝتٜييؿ تُٔطثُييح، ٝٓوييهّ ػِيي٠ ىِييثَ هثػييهذ ٓؼًك٤يير 

ٝٛييٞ شو٣ًدييث تُٔٞهييق وتشييٚ تُييى١ ٣وصًـييٚ ػ٤ِ٘ييث  ٕٓييصًًر خيي٤ٖ تُص٤ِٔييى ٝت٧ِييصثو سٗٙييٖٞ، ٓلييث٤ْٛ، هٝييث٣ث   (،

R.Dogat ه٣ييهذ، ًٔييث ىٗييٚ ٫ ٣ٌليي٢ ىٕ ػ٘ييهٓث ٣٘دٜ٘ييث ػِيي٠ ىٕ تُص٤ٓ٬ييى ُيي٤ُ ٓييٖ ٔيي ْٜٗ ىٕ ٣وييهٓٞت إٔييٌث٤ُثز ؼ

  ّٗصؼًٚ ىٓثْٜٓ إٌٔث٤ُثز ؼثٍٛذ  كثُفَ ٣ٌٖٔ ك٢ تػصوثنٙ ك٢ ًٞؾ خهتبَ، كف٤عٔث شصؼهن تُدهتبَ كعٔر ٌَٕٓ ٓث

ٝشؼِّْ ت٧ٌِٔر  ستُٔفصٟٞ( ِؼ٬هر تُٔل٤ِٙر خ٤ٖ شؼ٤ِْ ت٩ٌٔث٤ُرُٝوُي ٓث ٣ٌٖٔ ىٕ ٗؽِٔٚ ك٢ ًٜٝيذ ت٫ٗصدثٙ 

 :ى١ ستُٜٔ٘ؽ٤ر(



 

   

 

ت٧ٌِٔر ٖٓ ل٬ٍ ٗٔثوغ كِّل٤ر سن٣ٌثيز، ىك٬ٕٞٞ، ٤ٗصٕٚ، ِثيشً   ( ػدً تػصٔثن تُهيَ تُٔؼًك٢   شؼ٤ِْ 

 ًؽٍل ٫ ٣ٌٖٔ شؽثٌٝٙ ك٢ تُؼ٤ِٔر تُصؼ٤ٔ٤ِر تُصؼ٤ِٔر ًٌَ 

شؼ٤ِْ ت٧ٌِٔر خثػصٔثن ٓدهإ تُصؼِْ ٖٓ ل٬ٍ شٔثي٣ٖ ك٤ِٙر ٔل٤ٜر ىٝ ًصثخ٤ر، خـيًٚ شطي٣ًٞ تُويهيذ ػِي٠  -

 ٝتُصٞتَ٘ تُلِّل٢  ٤ٖ آ٤ُثز تُوًتلذ ٝتٌُصثخرت٧ٌِٔر ك٢ شٌثَٓ خ

 M. Fabreٓيٖ ؼٜير ىليًٟ، ٣دي٤ٖ ُ٘يث 
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خيثُٔؼ٠٘  -ىٕ ٓ٘طين ت٧ٔيٌِر ٫ ٣وصٝي٢ ت٫ًصليثل خوٝيث٣ث ىؼٞخر  

ٖٓ ٤ِثهٜث تُٔوث٢ُ، ٝٓمصٍُر ن٫ُصٜث ك٢ ًٓؼؼ٤صٜث تُ٘ظ٣ًر، وُي ىٕ كِّلر ًلث٣ر ت٧ٌِٔر شوّٞ  ٓؽصٍىذ -تُٔ٘طو٢ 

ٓيٖ  M. Fabreًؽٞتج ػيٖ ِي تٍ ٓيث  ٣ٝ ًيه  ػ٠ِ ٓ٘طن شّثؤ٢ُ، ـ٤ط ًَ ه٤ٝر ؼٞتج ٫ شفٌٞ ٓؼ٘ثٛث إ٫

ثُ٘ظً إ٠ُ ىٕ ت٧ٌِٔر ٫ خ anticartésienne ؼٜر ىلًٟ ػ٠ِ ىٕ كِّلر ًلث٣ر ت٧ٌِٔر شص٤ٍٔ خٌٜٞٗث ٫ ن٣ٌثيش٤ر

ُٔ٘طيٞم  -ُـير ٝ خ٘يثل  -شمصٍٍ ك٢ ٓؽًن ـَ ت٬ٌُٕٔز، خَ إٕ ت٧ًٓ ٣صؼِن هدَ ًَ ٔي٢ل خثُٙي٤ثؿر تُٔفٌٔير 

ٝإخّص٤ُٔٞٞؼ٤صٚ ت٬ُن٣ٌثيش٤ر، ٝتُص٢ شؼ٠٘ خد٘يثل ت٩ٔيٌث٤ُثز، ُٝي٤ُ  تٌَُٕٔ تُٔطًٝؾ  ٝٛ٘ث ٣ف٤ِ٘ث إ٠ُ خث٬ٔين

ـ٤ط ٣لٝؿ ٍٗػر خ٤هتؿٞؼ٤ر ٤ٜٓٔ٘ر لل٤ر، ك٢  ُٙٞيذ تُهٝؿٔثب٤ر ُِٔؼًكر،ًٔث ٣ف٤ِ٘ث إ٠ُ نٌُٝٞ ٝتكوٟ خفِٜث، 

ػ٬هر تُص٤ِٔى خث٧ِصثو  كهٝي ٛيىت ت٧ل٤يً ٣ويّٞ كي٢ ػيًٚ تُٕٔي٬ٌز، خ٤٘ٔيث ٜٓٔير تُص٤ِٔيى ش٘فٙيً كي٢ ٓفثُٝير 

ًَٚ ػِي٠ تُيٟ٘ٔ تُوٝي١ٞ   le mode propositionnalisteتُدفط ػٖ ـٍِٞ، ٓث نتٓس تُٔؼًكر تُٔهي٤ِر شُؼ

ٝث٣ث شوهّ ًفوثبن ٜٓٞيٞػر ليثيغ ِي٤ثهٜث  ٝخثُصيث٢ُ، كث٧ٔيٌِر تُصي٢ ٗٔثيِيٜث كي٢ كٙيُٞ٘ث ٤ُّيس خي ١ ـيثٍ وً

إػثنذ ّٓثلُر ٌَُ ٢ٔل، ٘ف٤ؿ ىٜٗث ٤ًِٝيذ ٓصؼهنذ ت٧خؼثن، ٌُٜ٘يث ٕٓيًٝٞر خوٞتػيه ٜٝيٞتخٟ ٓفيهنذ ِيِلث ىٝ 

ُٝٞؼ٘يث ػيثُْ تُٔؼًكير تُلِّيل٤ر ٣ؽح خ٘ثؤٛث، ٤ًِٝيذ شفه ٓؽثٍ ت٫ٔيصـثٍ خٕيٌَ هدِي٢، ٌُيٖ ٣ؽيح ىٕ ٗصيىًً ىٕ 

٣ظَ ي٤ٛ٘ث خثِص٤ؼثخ٘ث ُٜثٓٓ ت٬ُ ٣و٤ٖ، تُى١ ٣صّغ ًِٔيث تهصًخ٘يث ٓيٖ خ٘يثل ـو٤وير ٓيث، ىٝ كًٜيٜث ًٞتهيغ ٓهيِي٢  

خوييهي ٓييث شييًشدٟ خٕييًٝٞ إٗصييثغ تُّيي تٍ، ٝخ٘ييثل  -تُٜييْ ت٩نٓييثؼ٢  -كث٧ٔييٌِر ٫ شييًشدٟ ٛ٘ييث خصٔلٙيي٬ز ٓؼًك٤يير، 

ث ٜٝغ ًٓؼؼ٤ثز إٌٔث٤ُر ٕٓصًًر، ٗي ٖٓ ػدًٛيث ٓيٖ هِيح ت٫ليص٬ف إٌٓث٤ٗير ت٬ٌُٕٔز، ت٧ًٓ تُى١ ٣صطِح ٓ٘

ٝتُّٔيثؼِر ٝتُٔ٘يثأًذ   ، ُٝؼيَ ٛيىت ٓيث نػيثٙ ًيثيٍ خيٞخً كي٢ تُٔؼًكير تُٜٔٞيٞػ٤ر خي  "ت٫ٔيصـثٍ ػِي٠  تُفٞتي

 تٌَُٕٔ" 

 خٔث ٢ِ٣ :٣ؽح ىٕ ٌٕٗٞ ٝتهؼ٤٤ٖ، ٝـص٠ ٫ ٣ظَ شؼِْ ت٧ٌِٔر ػثبوث ىٓثّ ش٤ِٔى ٓثنذ تُلِّلر، ىٕ ٗؼصًف 

ىٕ ش٬ٓىش٘ث ٤ُُ ك٢ ههيشْٜ إخهتع إٌٔث٤ُثز ىٝ ٬ٌٕٓز كِّل٤ر، ٝخ٘ثل ػ٤ِٚ ٣ؽح ػ٤ِ٘ث ىٕ ٗيٞؼْٜٜ ٗفيٞ  -

 إػثنذ ىٌِٔر تُٔلث٤ْٛ تُٔطًٝـر ك٢ ـهٝن إٌٓث٤ٗثشْٜ تُِـ٣ٞر ٝتُٔؼًك٤ر ٝتُٜٔ٘ؽ٤ر  

                                                           
24
- In (cf. Situations-problèmes et savoirs scolaires, PUF, 1999)  



 

   

 

ٛٔ٘ث ٣ؽح ى٫ ٣٘ٙح ػ٠ِ ـ٤ثٌذ تُٔؼثيف ظيْ ٗؼٔيَ ػِي٠ ىٔيٌِصٜث  كفصي٠ ٗيصؼِْ ٓؼًكير ٓيث ٣ؽيح ىٕ  ىٕ -

  ّٗصٞػدٜث ً ؼٞخر ٜٓ٘ؽ٤ر ػٖ إٌٔث٤ُثز ٓد٤٘ر ؿ٤ً ٓلًٜٝر ىٝ ٓؼطثذ 

ٖٓ كيًتؽ، إو ٣ؽيح ىٕ ٗؼ٤يه تُ٘ظيً كي٢ تُصًش٤يح تُٜٔ٘ؽي٢ ُِٔؼيثيف ٜئٖ  ىٗٚ ٖٓ تُّٔصف٤َ ىٕ ٗ ٌَٔ -

ِيي٤ًٝيذ نيَ تُلِّييلر، ٝٓييٖ خ٤ٜ٘ييث ىِثِييث ٓٞهييغ تُيي٘ٗ كيي٢ ّٓييثي خ٘ييثل تُييهيَ تُلِّييل٢، ُٝييْ ٫ ٗفييٍٞ ـٍٓيير 

 تُٖ٘ٙٞ شِي إ٠ُ هثػهذ خفط ى٤ُٝر، شٌَٕ ىي٤ٜر ُِّٔثلُر، ٝك٤ٔث خؼه ٩ػثنذ خ٘ثل تُٔلّٜٞ 

ُيهلٍٞ كي٢ ـيٞتي ٕٓيًٝٞ خٔ٘طين تُّٔيثلُر، ٗفيٖ تُيى٣ٖ ٗؼٔويٚ خصّي٤٤ه تُٔؼًكير، ىٕ ػؽٍ تُص٤ِٔى ػيٖ ت -

ٝش٤٤ٝن ّٓثـر ت٫لص٤ثي، ٝؿ٤ثج تُصٞتكوثز تُد٤هتؿٞؼ٤ر تُل٤ِٙر تُٞتهؼ٤ر، كٖٔ ٓ٘ث ٣ٔ٘ؿ ش٬ٓىشيٚ ـ٣ًير تلص٤يثي 

 ٟٗٔ تُٔفثٝيذ ٧ٌِٔر ٓلّٜٞ ٓث  

ِيي٠ تُّٔييصٟٞ تُٕييل٢ٜ، ٝتُصيي٢ شصطِييح ٓ٘ييث ٝخ٘ييثل ػ٤ِييٚ، ٣وصٝيي٢ ٓ٘ييث تُٜٞييغ ىٕ ٗ٘طِيين ٓييٖ إنتيذ ت٧ٔييٌِر ػ

تٓص٬ى آ٤ُثز شّي٤٤ً تُفيٞتي تُلِّيل٢، ػِي٠ تػصديثي ىٕ ًيَ كيًن ٓ٘يث ٛيٞ ٓ ٛيَ ُِصلِّيق، ٝكين ٓيث نػيثٙ ِيوًتٞ 

ؼِٔر خثًُٕتيذ ت٤ُٜ٩ر ت٤٘٧ِر ك٢ ًَ ًثبٖ خ١ًٕ، ٌُ٘٘ث ٫ ٗصلِّق خٌَٕ هد٢ِ ىٝ تػصدث٢ٞ، خَ ٫ خه ٖٓ شٞك٤ً 

 : ت٧ٌِٔر خٌَٕ ؼٔثػ٢ٖٓ تًُٕٝٞ ٩ٗؽثؾ ػ٤ِٔر 

كؼِييي٠ ّٓيييصٟٞ تُفيييٞتي تُؼيييثن١،   ػِييي٠ تُٔٞهيييق تُٞؼيييٞن١ تُيييى١ شيييصٌِْ تُيييىتز تٗط٬هيييث ٓ٘يييٚ تُصؼيييًف -

كثُٔصفثٝيٕٝ ٣ًٙـٕٞ خٔٞهلْٜ ػ٠ِ تٌَُٕ تُصث٢ُ: "إ٢٘ٗ ىيٟ خ ٕ   " ٌُٖ نٕٝ تُصّيثؤٍ ـيٍٞ ٓ٘طِين كًٌش٘يث 

خًٝٝيذ تُدفط ػٔث ٣ٔ٘ؿ ًٕٓٝػ٤ر ُٔيث ٗويٍٞ   ىٝ ٓٞهل٘ث، كف٤ٜ٘ث ٌٕٗٞ ػ٠ِ ٣و٤ٖ خٙفر لطثخ٘ث، ٝٛىت ٓث ٣ٍِّ

  ستُفثؼر إ٠ُ ٜٝؼ٤ر ٌَٕٓ( 

ٓييٖ ٌٓٞٗييثز ٓٞتهل٘ييث، ٝوتى ٓييث ٣ؼ٘يي٢ شؼ٤ِيين ىـٌثٓ٘ييث، ٝإػييثنذ تُ٘ظييً كيي٢ ٓوٞٓييثز  ٓٞهييق ٗوييه١تشمييثو  -

ت٧ـٌثّ تُص٢ ٗٙهيٛث، خفعث ػٖ ـهٝن تُٙهم ٝتُٙٞتج، تُص٢ شٔ٘ؿ ىٝ شِّح ىـٌثٓ٘ث ٬٘ـ٤صٜث، ٝٛىت ٓث ٣ٔ٘ؿ 

 ثٝي٣ٖ كً٘ر ٓٞتؼٜر ًَ ت٫ػصًتٜثز تٌُٔٔ٘ر  ستُلفٗ ػدً تُّٔثلُر(تُٔصف

، ٝ ٗٔثيِٚ ٖٓ ل٬ٍ خِيٞيذ ت٩ٔيٌث٤ُر، ٝ خثُٔلٜٔرتٓص٬ى تُوهيذ ػ٠ِ "ش٣ًٕؿ تُٔلّٜٞ"، ى١ ٓث ٤ّٔٗٚ   -

 ٍ ٣صؽّه ًوهيذ ػ٠ِ تِص٤ؼثج تُٔلّٜٞ ك٢ تلص٬ف ٝ شؼهن هًتلتشٚ ٝ ن٫٫شٚ، ٓغ إٌٓث٤ٗر تُصفٌْ ك٢ ٝش٤ًذ تُّؽث

٣ٌٖٝٔ ىٕ ٜٗٞؿ شهتلَ ٛىٙ تُّٔص٣ٞثز تُع٬ظر، ك٢ تيشدثٞ خثٌُلث٣ثز تُع٬ض ت٣ًًٍُٔر، ٝكي٢ شٔفيٞي ـيٍٞ 

 : ٓٔثيِر ًلث٣ر ت٧ٌِٔر، ٖٓ ل٬ٍ تُمطثٞر تُصث٤ُر



 

   

 

 

، شفه٣يه ٜٓ٘ؽي٢ ٌُِٔٞٗيثز تُؼثٓير تُٔفيهنذ ُّٔيثي ت٧ٔيٌِر٣ٝصد٤ٖ ُ٘ث ػ٘ه ٛىت تُّٔصٟٞ ٖٓ تُ٘ظيً ٜيًٝيذ 

 ٛث ك٤ٔث ٢ِ٣:ٝتُص٢ ٣ٌٖٔ شفه٣ه

ى١ ِٓلٞأ ٜٓٞٞع ت٫ٔصـثٍ تُى١ ِ٘دفط ك٤يٚ، ـ٤يط ٣ٕيٌَ تُٔؽيثٍ تُٔؼًكي٢ تُٞتؼيح ِيدًٙ: : تُص٤ٔر -2

 تُـ٤ً، تُفو٤ور، تُؼهتُر   

كي٢ ٓويهٝي تُدثـيط  : ٣ٝؽح ىٕ ٣صؼ٤ٖ ػ٠ِ ٌَٔ ِ تٍ ـٍٞ ٜٓٞيٞع ٓفيهن، ٣ٌيٕٞ تِيصٌ٘ثٛٚتٌَُٕٔ -1

ٓث ٢ٛ إٌٓث٤ٗثز ٓؼًكر تُـ٤ً  َٛ ًَ ٓث ٗؼًكٚ : ػٖ ؼٞتج ُٚ، خثُ٘ظً إ٠ُ ٓٞتينٙ تُٔؼًك٤ر تُ٘ظ٣ًر ٝتُٜٔ٘ؽ٤ر

 ٣ٌٖٔ تػصدثيٙ ـو٤ور     

: ٣ٝصؼِن ت٧ًٓ ٛ٘ث خٌَ ٗظ٣ًر ٣ٌٖٔ ىٕ شؼ٤٘٘ث ػ٠ِ تٌُٕق ػٖ ٓمصِق ت٧خؼيثن تُ٘ظ٣ًثز ٝتُصٙٞيتز -3

ٝٛ٘ث ٫ خه ٖٓ شفه٣ه ًٓؼؼ٤ير ًيَ ٗظ٣ًير ىٝ شٙيٞي شيْ تػصٔيثنٙ  كٌيَ ٝتـيهذ ٜٓ٘يث ت٧ِث٤ِر ٌَُِٕٔ تُٔطًٝؾ، 

ِي٘ؽهٛث شوييّٞ كيي٢ ىِثِييٜث ػِيي٠ شًِييثٗر ٓلث٤ٔ٤ٛيير لث٘يير خثُفوييَ تًُٔؼؼيي٢ تُييى١ ش٘صٔيي٢ إ٤ُييٚ: شٙييٞي ػو٬ٗيي٢، 

شٙٞي شؽ٣ًد٢، شٙٞي ٓعيث٢ُ، شٙيٞي ٓيثن١، شٙيٞي شثي٣ميث٢ٗ     ًٓؼؼ٤ير ٤ٓصثك٣ٍو٤ير ىٗطُٞٞؼ٤ير، ىٝ ه٤ٔ٤ير 

  ٤ًُّٞٞؼ٤ر     كِّلر ٤ٌ٤ِ٬ًر، ىٝ ـه٣عر، ىٝ ٓؼثً٘ذ   ى

إٗٚ شؽ٤ّه َِٓٔٞ ٌَُِٕٔ، ٣ٝؽح ىٕ ٣ٙثؽ خٜٞٞؾ ٝخههر، ٧ٗٚ ٤ٌَِٕ ٓفٞي ٓؽٜٞنٗيث كي٢ : تُّ تٍ -4

تُّؼ٢ إ٠ُ إ٣ؽثن ـَ ىٝ ـِيٍٞ ُِٕٔيٌَ تُٔطيًٝؾ  ٝؿثُديث ٓيث ٣ٌيٕٞ تُّي تٍ ٛ٘يث ٓصٌعيًت، ٣ٝيصْ ك٤ٔيث خؼيه تػصٔيثن 



 

   

 

ٓدهى١ تُدّثٞر ٝتُصهيغ ك٢ ٓؼثُؽر ت٧ِةِر تُٔطًٝـر، ِ ت٫ خّ تٍ: خ ١ ٓؼ٠٘ ٣ٌٔ٘٘ث إنيتى ٝؼٞن تُـ٤ً  َٛ 

 ٝؼٞن تُـ٤ً ٌٖٓٔ ٖٓ خ٤ٖ ػهذ ٌٓٔ٘ثز  ىّ ىٗٚ ٣ؼه ك٢ لثٗر تًُٝٝيتز      

 :ٌُٖ خْ ٣ٌٕٞ تُّ تٍ كِّل٤ث 

 ى٫ ٣ٌٕٞ ِ ت٫ ٔم٤ٙث  س٤ًٗٞث ٤ُٞٔٔث( -

 ُطًؾ، ٝكصؿ ِدَ تُصل٤ًٌ ىٕ ٣ٌٕٞ هثخ٬ ٩ػثنذ ت -

 ىٕ ٣ع٤ً هِوث ك٢ تشمثو هًتي خفَ، ىٝ ت٫ُصٍتّ خٔٞهق خثُ٘ظً ُص ظ٤ً وُي ػ٠ِ ـ٤ثش٘ث تُٕم٤ٙر ٝتُؼثٓر  -

 ٣ّصٍِّ ٓٔثيِر ـؽثؼ٤ر، ٝتِصه٫٫ ًٝٓتؼؼر ُٔث ٗؼصوه ىٗ٘ث ٗؼًف  -

 ٣هػٞٗث ُِصل٤ًٌ تُٔ٘ظْ ػدً ٓدثنئ شٌَٕ تُم٤ٟ تُ٘ثأْ ٌَُ ٓث ٗٞألٚ ك٢ كًٌٗث  -

٣ٌييٕٞ ؼييىي٣ث ٣ٙيي٤ح ؼييًٞٛ ت٧ٔيي٤ثل، ٣ّٝييثبَ ٤َُّٔصٜييث ٝن٫٫شٜييث ٝه٤ٔصٜييث ٝٝؼٞنٛييث، كيي٢ تيشدثٜٞييث  ىٕ -

  خىٝتش٘ث ٝخٔؼ٤ٕ٘ث     سًٜج تُدهتٛثز(

ػٖ تُّ تٍ تُٔطًٝؾ، ٝش٘دغ خثُٝيًٝيذ  -ٝؼح تُصفون ٓ٘ٚ  -: ٣ٝصْ تػصٔثنٛث ًؽٞتج ٓفصَٔ تُل٤ًٜر -5

٤ر، ٝشصفهن ٝأ٤لصٜث ك٢ ش٘ظ٤ْ ٤٘ؾ ت٫ٔصـثٍ ك٢ ىكين شفو٤ين ٖٓ تُص َٓ تُؼ٤ٔن ٝتُ٘وه١ ُٔمصِق ػ٘ثً٘ ت٩ٌٔثُ

ٛهف ٓفهن، ًٝىُي ك٢ ش٘ظ٤ْ ٤٘ؾ تُصؼد٤ً ػٖ تُفٍِٞ تُٔصَٞ٘ إ٤ُٜث: ٣ٌٖٔ ىٕ ٗؽه شد٣ًًت ُِؼ٘ق ك٢ ًٜٝيذ 

  تُفلثأ ػ٠ِ تُ٘ظثّ تُؼثّ ُِهُٝر 

إٗؽيثٌ تُؼ٤ِٔيثز تُى٤٘ٛير  : ٣ٝصفهن ك٢ تُـثُح ٜٖٔ ٓ٘طٞم ت٩ٌٔث٤ُر وتشٜيث، ـ٤يط شدي٤ٖ ُ٘يث ٤ًل٤ير  تُٜٔ٘ػ6

ت٬ٌُٓيير ُِصفويين ٓييٖ ٘ييفر تُلًٜيي٤ر تُٔوصًـيير، ٓييٖ تلص٤ييثي، ٝشف٤ِييَ، ٝٗوييه، ٝش٤ًًييح، ٝتِييصه٫ٍ، ٝٓفثؼيير، 

 ٝٓوثيٗر، ٝٓٔثظِر، ٝتِص٘صثغ   

: ٣ؽييح تُييصفٌْ كيي٢ تلص٤ييثي ًٓؼؼ٤ييثز تُد٘ييثل تُ٘ظيي١ً ُ٪ٔييٌث٤ُر تُٔص٘ثُٝيير، ػدييً ٓوثيخيير تًُٔؼؼ٤ييثز يي 7

 ًٕٝٓٝػر ٝٓفٞي٣ر، ٗظ٣ًث ٝشثي٣م٤ث   ًٓؼؼ٤ثز ٓفهنذ ً ِث٤ِر 

ٛيَ ٣ٌٔيٖ ىٕ : ٌٛىت، ٣ؽح ػ٤ِ٘ث ىٕ ٗؼ٤ه تُ٘ظً ك٢ ٓٞهغ ت٧ٔيٌِر ٜئٖ شيهي٣ُ تُلِّيلر، ٝٗصّيثلٍ خيهٝيٗث

ىش٘ث خٜٞييغ ٕٓييٌَ ٓييٖ ليي٬ٍ شفه٣ييه ٓٞهييغ تُّيي تٍ ٜيئٖ ِيي٤ًٝيذ شييثي٣ك تُلِّييلر ستًُٔؼؼ٤يير ٗطثُييح ش٬ٓيي

ى٤ُُ ٛىت ٔي ٕ ٌٖٔ ىٕ ٗطًؾ تُّ تٍ ٜٜٔ٘ث ستًُٔؼؼ٤ر تُ٘ظ٣ًر(، تُصثي٣م٤ر(، ًٝىت شفه٣ه ٞد٤ؼر ت٧كٌثي تُص٢ ٣

تُلِّييلر ٝـييهٛث   ٛييَ ٣ٌٔييٖ ىٕ ٗصٞهييق كيي٢ شهي٣ّيي٘ث ٤ٌُل٤يير ت٧ٔييٌِر ػ٘ييه ـييهٝن ٓطثُدص٘ييث ُص٤ِٔييى تُلِّييلر خصلّيي٤ً 



 

   

 

ل ت٩ٌٔثٍ تُلِّل٢، ٝٓ٘ف٘ث كًٌذ ػثٓر ػٖ ىخًٌ يٛثٗثشٚ ٝىًٞٝـثشيٚ تُٔص٤ٔيٍذ، نٕٝ ىٕ ٗديثُؾ كي٢ ٓطيثُدصْٜ خد٘يث

 ت٩ٌٔثٍ 

 ٣صفهن ك٢:ىِثَ شؼِْ ت٧ٌِٔر خثُّ٘در ُِص٤ِٔى، إٕ ٓث ٣ٌَٕ 

 ، ُْٝ شطًؾ ت٩ٌٔث٫ز تُلِّل٤ر ٤َُّٔر تُّ تٍ تُلِّل٢  ٬ّٓٓر 

 تُلِّل٤ر  ٕٓٝٔٞ ت٩ٌٔث٫ز  تُصؼًف ػ٠ِ 

 ًٔؼثُْ شٞؼٜ٘ث ك٢ ٓوثيخر ت٩ٌٔث٫ز تُلِّل٤ر  تُصٙٞيتز تُلِّل٤ر  تػصٔثن 

٩ٔيٌث٤ُثز يِئس ػِي٠ ٓيهتي ٛيىت تُصيثي٣ك  ُِد٘يثل تُٜٔ٘ؽي٢شثي٣ك تُلِّلر ًّٔثي ٓص٤ٍٔ ٝؿ٘ي٢  تِصعٔثي -

 ّٓثيتز ٜٓ٘ؽ٤ر ٓص٘ٞػر ُِصل٤ًٌ ك٢ ـٍِٞ شْٜ ت٩ّٗثٕ ٝتُؼثُْ ٓؼث  

ٝخثُصييث٢ُ كٔييث ٣ّييثػه ٞثُييح تُلِّييلر ػِيي٠ شفو٤يين شِييي ت٧ٛييهتف  تُٔطثُييح ٣ٌٔييٖ كيي٢ شلؼ٤ييَ تُوييهيتز تُصث٤ُيير 

 :ًٔ ًٔتز ُ٪ٗؽثٌ

 تُوهيذ ػ٠ِ شد٢٘ ٓٞهق شّثؤ٢ُ  -

 تُوهيذ ػ٠ِ ٓٞتؼٜر ى٤ِ٘ر ُّ تٍ ؼىي١ ٣ْٜ ت٩ّٗثٕ ٝتُؼثُْ  -

 تُوهيذ ػ٠ِ لٞٚ شؽًخر شؼ٤ِن تُفٌْ  -

  تُفٍِٞ -ٌٓر شؼهن ٝش٘ٞع تُٔٞتهق تُوهيذ ػ٠ِ تُصل٤ًٌ ك٢   ٬ٓ -

 :إوٕ، ك٘فٖ خفثؼر إ٠ُ

ٔييٌِر تُّٔييثػهذ ُِص٤ِٔييى ػِيي٠ ت٩ـثٞيير ش٤ٜيي٢ل شٔييثي٣ٖ كٙيي٤ِر ٜٓ٘ؽ٤يير ٝػ٤ِٔيير  سإٗؽييثٌ ٫بفيير شٔييثي٣ٖ ت٧ .2

 ٣ٌٕٝٞ تُٜهف ٜٓ٘ث ٍٓنٝؼث :، خٔٔثيِر ًلث٣ر ت٧ٌِٔر(

 شف٤ُّ تُص٤ٓ٬ى خو٤ٔر تُٜٔثّ ت٩ٌٔث٤ُر، ٝنكؼْٜ ٗفٞ خ٘يثل إٔيٌث٤ُثشْٜ تُمث٘ير، ٝٞيًؾ خثُّ٘در ٨ُِصثو :

 تُصّثؤ٫ز ت٬ُٔبٔر، ٝتُٕٔثيًر ك٢ ٜدٟ ػ٘ثً٘ تُد٘ثل ت٩ٌٔث٢ُ 

 ٤٘ثؿر إٌٔث٤ُر ٝتٜفر تُٔؼثُْ ٝت٧ٛهتف خثُّ٘در ُِص٤ِٔى : 



 

   

 

تُصٕؽ٤غ ػ٠ِ تُفٞتي تُٔٞؼٚ خ٤ٖ ٬ٞج تُلِّلر، خٜهف شؼ٣ٞهْٛ ػ٠ِ شد٢٘ شل٤ٌيً ٓلثيهيثش٢، ٝهيثني ػِي٠  .1

 ٤ًق  ٝ ُٔثوت  ٝٓث تًُٕٝٞ  ٝشدؼث ١٧ شٙٞي    : تُّٔثلُر

 تًصٕثف ٗوطر شٞتهق ىٝ تلص٬ف تُل٬ِلر ـٍٞ إٌٔثٍ ٓفهن  .3

تُٔوثيٗر ٝتُٔٔثظِر خ٤ٖ ٗظ٣ًص٤ٖ ىٝ ٓٞهل٤ٖ كِّل٤٤ٖ ٓصؼثي٤ٜٖ ىٝ ٓصٌث٤ِٖٓ ٢ٛ خٔعثخر ؼٍل ٖٓ إنيتى ىٕ  .4

 ّٓثي ت٧ٌِٔر، ٤ُّٝس ٢ٛ ت٧ٌِٔر ػ٤ٜ٘ث 

 إنٓثغ ت٧ٌِٔر ٜٖٔ ت٫ٔصـثٍ ػ٠ِ تُٖ٘ٙٞ تُلِّل٤ر، ًص٣ًٖٔ شف٢ِ٤ِ  .5

 ٜدٟ ٓؼث٤٣ً ت٧ٌِٔر تُٔوٞٓر ك٢ ًصثخر ٞثُح تُلِّلر   .6

 : ٤٘ؾ شٔثي٣ٖ ُِصهي٣ح ػ٠ِ ت٧ٌِٔر٣ٌٖٝٔ ىٕ ٗوصًؾ ك٢ ٛىت تُدثج 

  تهصًتؾ ٓؽٔٞػر ٤٘ؾ إٌٔث٤ُر ٝتُهػٞذ ٫لص٤ثي ت٧ّٗح ٜٓ٘ث + ٗٗ 

  ْتُٔطثُدر خثٌُٕق ػٖ إٌٔث٤ُصٚ تُٔفٞي٣ر، ػدً شف٣َٞ تُٔٝث٤ٖٓ تُٔؼًك٤ر إ٠ُ ىِةِر ؼٍب٤ر، ٣ص + ٗٗ

 تُؼَٔ ػ٠ِ ش٤ًًدٜث إٌٔث٤ُث 

 ٗوهّ ؼِٔر ىكٌثي كِّل٤ر، ٝٗطِح ٜٝغ ىِةِر كِّل٤ر ش٤ًًد٤ير شصٝئٖ إٌٓث٤ٗيثز : ُّ تٍٖٓ ت٩ؼثخر إ٠ُ ت

 ِٝدَ تُدفط ػٖ ـٍِٞ خىتشٜث 

 ٗٔيي٘ؿ تُص٤ِٔييى كً٘يير شوييه٣ْ ه٘ثػييثز : تلصدييثي ٓؼييثيف ٓييٖ ليي٬ٍ تلصدييثي تُوييهيذ ػِيي٠ تُصف٣ٞييَ ت٩ٔييٌث٢ُ

٤ٓ٬ى كً٘ر شديثنٍ إؼثخيثشْٜ، ٝنكيغ ًيَ لث٘ر ـٍٞ ٓلّٜٞ ٓث ستُٕمٗ، ت٣ُٜٞر، تُو٤ٔر، تُف٣ًر   (، ٓغ ٓ٘ؿ تُص

ْٜٓ٘ إُي٠ شف٣ٞيَ إؼثخيثز خؼٝيْٜ تُيدؼٛ إُي٠ شّيثؤ٫ز إٔيٌث٤ُر، شٔي٘ؿ ٓيٞتهلْٜ تُويهيذ ػِي٠ شطي٣ًٞ إٌٓث٤ٗيثز 

 تُصل٤ًٌ ك٢ ـٍِٞ ػهذ ُٚ 

  ، شوه٣ْ ؼِٔر إٕٗثب٤ر ـٍٞ ٓلّٜٞ ٓيث، ٓيغ شويه٣ْ ىنٝتز تِيصلٜثّ ٓص٘ٞػير سٛيَ، ٤ًيق، إُي٠ ى١ ـيه، ٓصي٠

 ُٔطثُدر خثػصٔثن ظ٬ض ىنٝتز تِصلٜثّ ُصف٣َٞ تُٕٔٝٔٞ تُٔؼًك٢ إ٠ُ ِ تٍ إٌٔث٢ُ ُٔثوت   (، ٝت

  ت٫ٔصـثٍ خثُ٘ٔٞوغ تُصٔع٢ِ٤، ٓغ ٓؽٔٞػثز ىٝ ىكًتن، ـ٤يط ٣يصْ شد٘ي٢ ٓٞهيق ك٤ِّيٞف ٓؼي٤ٖ ٓيٖ ٞيًف

صٔيثن ش٤ِٔى ىٝ ػهذ ش٤ٓ٬ى، ٝٓطثُدصْٜ خثُهكثع ػيٖ ٓيٞهلْٜ كي٢ ٓوثخيَ ٓؽٔٞػير ىليًٟ شصد٘ي٠ ٓٞهليث ٓـيث٣ًت، خث٫ػ

شٌيٕٞ  -ػ٠ِ ًٓؼؼ٤ر ٓؼًك٤ر هثػهشٜث تُٖ٘ٙٞ تُلِّل٤ر، ٝخث٫ٗط٬م ٖٓ ٜٝؼ٤ر شع٤ً ٬ٌٕٓ ٓث، ىٝ ٓلثيهر ٓث 



 

   

 

ٝخ٘ييثل تُٔٞتهييق ٓلث٤ٔ٤ٛييث ٝ  شّييصلٍْٛ ُِّييؼ٢ ٗفييٞ ٓوثيػيير تُفؽيير خثُفؽيير، -ٓييٖ إػييهتن ت٧ِييصثو ػًٜييث ٝشٞظ٤وييث

 ـؽثؼ٤ث ٝ إٌٔث٤ُث 

ًٕيًتيذ ُٔٔثيِر ت٧ٔيٌِر، ػِي٠ ّٓيصٟٞ تُٜٞيؼ٤ر تُٕٔيٌِر  خؼٛ تُصٔثي٣ٖ تُص ٣ً٤ٞرٗوصًؾ ًٔث ٣ٌٖٔ ىٕ 

 تٗط٬هٜث تُلؼ٢ِ:

 شفه٣ه ش٤ٔر تُٔؽٍٝلذ ىٝ تُٔلّٜٞ ىٝ تُٔفٞي  -

ٓطثُدر تُص٤ٓ٬ى خإـٙثل ٓؽٔٞػر ٖٓ تٌُِٔيثز، ٝتُصؼيثخ٤ً سشيهتػ٢ ت٧كٌيثي ػديً تػصٔيثن آ٤ُيثز تُؼٙيق  -

 تُى٢٘ٛ( تُص٢ شٞـ٢ ُٚ خٜث تُص٤ٔر تُٔوصًـر 

 ٓؽٔٞػر تٌُِٔثز ٝتُصؼثخ٤ً تُص٢ ِصٌَٕ ٓفٞي تٔصـثُ٘ث ش٤٘ٙق ٝتلص٤ثي  -

ش٣ٌٞغ ٛيىٙ تُٔؽٔٞػير ت٣ًًٍُٔير إُي٠ ٓؽٔٞػيثز ؼٍب٤ير شّيث٣ً تُصوّي٤ْ تُٔليث٢ٔ٤ٛ ىٝ تُٔفيٞي١، هٙيه  -

ت٫ٗلصيثؾ ػِي٠ ٓوثيخيثز ٓص٘ٞػير سكِّيل٤ر، ػ٤ِٔير، شفه٣ه ٓؽث٫ز تُّٔثلُر، ٖٝٓ خؼهٛث تُدفط ػيٖ تُفِيٍٞ، ٓيغ 

    (ػوثبه٣ر، ك٤٘ر، ىنخ٤ر 

 

 مساز األشكهت: مجال انتمسن: أهداف انتمسٌه: عىاصس انتمسٌه:

ًِٔثز  ٝشؼثخ٤ً شمٗ 

 ش٤ٔر تُٔؽٍٝلذ 

ّٓثلُر ٓؼط٤ثز 

 تُٔؽٍٝلذ

ستُٔلّٜٞ ت٩ٞثي(  

 تُٜٞغ تُد١ًٕ

شفه٣ه ػ٘ثً٘ تُد٘ثل 

سٓلث٤ْٛ:  ت٩ٌٔث٢ُ

 تُٕمٗ تُـ٤ً تُصثي٣ك(

ًِٔثز  ٝشؼثخ٤ً شمٗ 

 ش٤ٔر تُٔلّٜٞ 
 ٓؼط٤ثز تُٔلّٜٞ ّٓثلُر

ستُٔلّٜٞ ت١ًًٍُٔ(  

 تُٕمٗ

شفه٣ه ػ٘ثً٘ تُد٘ثل 

ت٩ٌٔث٢ُ سٓفثٝي: 

ت٣ُٜٞر  تُو٤ٔر  تًُٝٝيذ 

 ٝتُف٣ًر(

ًِٔثز  ٝشؼثخ٤ً شمٗ 

 ش٤ٔر تُٔفٞي 
 ّٓثلُر ٓؼط٤ثز تُٔفٞي

 ستُٔلّٜٞ تُٔفٞي١( 

 ت٣ُٜٞر

شفه٣ه ػ٘ثً٘ تُد٘ثل 

سٓٞتهق ٓفٞي  ت٩ٌٔث٢ُ

تُٕمٗ ٝ ت٣ُٜٞر: 

ن٣ٌثيز ُٞى ٤٤ُٞٔ٫ٚ 

 ك٣ًٝه   (



 

   

 

 :مساحم تصسٌف مكىواث األشكهت ) مشسوع جراذة تىجٍهٍت ( -هـ 

 :ػ٠ِ ّٓصٟٞ تُٔؽٍٝلذ -1

 ش ٤ًٞ ٗظ١ً ٜٝٓ٘ؽ٢ ُِص٤ٔر ٓؽثٍ ت٫ٔصـثٍ   -

ٝت٬ُٝػي٢، تًُؿدير،   : تُيٞػ٢"ٓعيثٍ ـيٍٞ ٓؽيٍٝلذ " ت٩ّٗيثٕتُٔليث٤ْٛ ت٣ًًٍُٔير ٝشًتخطثشٜيث س ـًٙ -

 ( تُٔؽصٔغ

: "ت٩ّٗيثٕٓعثٍ ـٍٞ ٓؽٍٝلذ "ث٤ٔ٤ٛر، ٝ ٓث شع٤ًٙ ٖٓ ٓلثيهثز ستُصوثخ٬ز تُص٢ شفٌْ تُوثػهذ تُٔلإخًتٌ  -

 تُٞػ٢ ك٢ ٓوثخَ ت٬ُٝػ٢، تًُؿدر ك٢ ٓوثخَ ت٩يتنذ، تُلًن ك٢ ٓوثخَ تُٔؽصٔغ (

 :"ت٩ّٗثٕ"(  ٓعثٍ ـٍٞ ٓؽٍٝلذٜدٟ ٫بفر تُصّثؤ٫ز ت٩ٌٔث٤ُر تُٔٞؼٜر ُص٘ثٍٝ تُٔؽٍٝلذ س  -

خي ١ ٓؼ٘ي٠ ٣ٌيٕٞ ت٩ّٗيثٕ ًثب٘يث ٝتػ٤يث خىتشيٚ  ٝٓيث ٛي٢  :خثُىتز ك٢ ٓوثخَ ت٬ُٝػ٢( تُٔؼًك٢ ىٝ ستُٞػ٢تُٔؽثٍ 

ػ٠ِ ًَ ٝتؼٜثز تُٞؼٞن ت٩ّٗث٢ٗ  ىّ ىٕ ٛ٘ثُي ؼثٗدث ٫ ٝتػ٤ث ك٢  ٞد٤ؼر ٛىت تُٞػ٢  ٝ َٛ ٣ّ٘فح ٛىت ت٧ل٤ً

  تُود٤َ       تُىتش٤ر ت٩ّٗث٤ٗر   إٕ ًثٕ ت٧ًٓ ًىُي كٔث تُى١ ٣دًي ؼثٗدث ٖٓ ٛىت

َٛ ت٩ّٗثٕ ًثبٖ ٓؼًكر كفّح   ىّ ىٗٚ خث٩ٜثكر إُي٠  :ل٢ ىٝ ستًُؿدر ك٢ ٓوثخَ ت٩يتنذ(تُٔؽثٍ تُٞؼهت٢ٗ تُؼثٞ

وُي ٝ هدَ وُي ى٣ٝث ٛٞ ًثبٖ يتؿح   كٔث ٢ٛ ٞد٤ؼر يؿدثشٚ   ٝ ٓث ٢ٛ ٓؼثُْ تُلٞت٘يَ تُوثبٔير خي٤ٖ تًُؿدير ٝ 

     ت٩يتنذ   َٛ ت٧ٗث ٤ِه يؿدثشٚ ىّ ػدهٛث 

َٛ ٣ّصهػ٢ خثًُٝٝيذ تًصٔثٍ وتش٤ر ت٩ّٗثٕ ـٝٞي ىٗيث آليً  :تُٔؽثٍ ت٩ؼصٔثػ٢ ىٝ ستُلًن ك٢ ٓوثخَ تُٔؽصٔغ(

  ٝ َٛ ٛٞ نتبٔث ٝ خثُفصْ ًثبٖ خثُٔؼ٤ر   ٝ ٤ًق شصفٍٞ تُيىتز إُي٠ كيًن نتليَ ؼٔثػير   ى٣ٜٔيث ٣ ِيُ ت٥ليً   

 خ٤ٖ ٛى٣ٖ ت٤ٌُث٤ٖٗ ىّ ش٘ثكً ًٝ٘تع       َٝٛ ٛ٘ثى شٞتكن  ٝٝبثّ

 :ػ٠ِ ّٓصٟٞ تُٔلّٜٞ  -2

ٗٙييٖٞ ىنخ٤يير، ـٌث٣ييثز تُٔؼيي٤ٓ ت٤ُيي٢ٓٞ، ٝظثبو٤ييثز، ُوطييثز : تُٕٔييٌِر، ٓييٖ ليي٬ٍ -إظييثيذ تُٜٞييؼ٤ر  -

 ك٤ِٔ٤ر، ىًٔٞر ِٔؼ٤ر، ٘ٞي ُٝٞـثز ك٤٘ر     

: ٓعيثٍس : ٓفٞي٣ير ـًٙ تُٔلث٤ْٛ ت٣ًًٍُٔر، ٢ٛٝ ك٢ ًَ ٓلّٜٞ ش٘ٙح ػ٠ِ ظي٬ض ش٤ًًديثز ٓلث٤ٔ٤ٛير -

تُٞػ٢، تُىتز، تُٞػ٢ خثُىتز، : ٓؽٍٝلذ ت٩ّٗثٕ   ٓلّٜٞ تُٞػ٢ ٝ ت٬ُٝػ٢   ٓفٞي ت٩نيتى تُف٢ّ ٝ تُٕؼٞي

 ت٩نيتى، ت٩ـّثَ، تُصل٤ًٌ   



 

   

 

تُٞػ٢ خثُؼثُْ   تُٞػ٢ خثُىتز، تُصل٤ًٌ   ت٩ـّثَ، تُيٞػ٢ ًٕيؼٞي ليثُٗ   : ٓعثٍإخًتٌ تُٔلثيهثز: س  -

     ( تُٞػ٢ ًإـّثَ خثُىتز

 شفه٣ه ّٓثيتز تُدفط: س ّٓصٟٞ تُٔفثٝي   ّٓصٟٞ تُٔٞتهق ( -

ٜييدٟ ٫بفيير تُصّييثؤ٫ز ت٩ٔييٌث٤ُر تُٔٞؼٜيير ُٔوثيخيير تُٔلٜييّٞ، ٬ُٝٔييصـثٍ ػِيي٠ تُٔٞتهييق   تُفِييٍٞ  -

 : تُٔوصًـر ٜٖٔ ًَ ٓفٞي ػ٠ِ ـهذ

 " ث ٢ٛ ـيهٝنٙ ٤ًق ٣صفهن ٓث ٤ّٔٗٚ ٝػ٤ث   ٝ ٓ :ٓعثٍ ًٞؾ إٌٔث٢ُ ٓ ًٞ ُٔلّٜٞ " تُٞػ٢ ٝ ت٬ُٝػ٢

ٝإٌٓثٗثشٚ   ٝٓث ًٕٓٝػ٤ر تُفه٣ط ػٖ ت٬ُٝػ٢   ٝى٣ٜٔث ٣فهن ٞد٤ؼر ٝه٤ٔر ٝؼٞنٗث ٝكًٌٗث ٝىكؼثُ٘ث ٝ شلثػ٬ش٘ث 

تُٞػ٢ ىّ ت٬ُٝػ٢   َٛ خثِصطثػر ٝػ٤٘ث ش٤ٌَٕ ٘ٞيذ ٝتٜفر ػٖ تُٞتهغ تُى١ ٗف٤ث ٜئ٘ٚ   ٤ًٝيق شّيصط٤غ 

    ت٣٩ه٣ُٞٞؼ٤ث ىٕ شوهّ ُ٘ث ٘ٞيذ ٣ٍٓلر ػٖ ٛىت تُٞتهغ

 ٤ًق ٣ٌٖٔ ىٕ ٤ٔٗيٍ ى٤ُٝيث ٓيٖ ؼٜير خي٤ٖ  :"ٓعثٍ ًٞؾ إٌٔث٢ُ ٓ ًٞ ُٔفٞي "ت٩نيتى تُف٢ّ ٝتُٕؼٞي

تُٞػ٢   ٝإ٠ُ ى١ ـيه ٣ٌٔيٖ تُويٍٞ خي ٕ ٝػ٤٘يث ٛيٞ ٓؽيًن إنيتى ـّي٢   ىٝ ٤ُّيس كثػ٤ِير تُيٞػ٢  تُٕؼٞي ٝخ٤ٖ

ُويٍٞ خي ٕ ت٩نيتى تُفّي٢ شؽثٌٝت ُِٞػ٢ تُمثُٗ خثُىتز ٝتٗلصثـث ػ٠ِ تُٔٞؼٞن ك٢ ًَ ٓظثًٛٙ   َٝٛ ٣ٌٔيٖ ت

 ٛٞ ٓؽًن تٗؼٌثَ ُِٞػ٢  

 :ػ٠ِ ّٓصٟٞ تُٔفٞي -3

 تِصفٝثي تُصّثؤ٫ز ت٩ٌٔث٤ُر تُٔٞؼٜر ٬ُٔصـثٍ ػ٠ِ تُّٔصٟٞ تُٔفٞي١  -

 : ش٣ًٙق ػ٘ثً٘ تُد٘ثل ت٩ٌٔث٢ُ ٖٓ ل٬ٍ -

  ٜيٞع تُفٍِٞ(، ػدً شفه٣ه ٫بفر تُٖ٘ٙٞ تُلِّيل٤ر ٓٞ -شفه٣ه تُٔٞتهق تُلِّل٤ر   تُٔؼًك٤ر ستُٔٞتهق

 تُصف٤َِ ٝتُٔ٘ثهٕر 

  ٖشفه٣ييه ػ٘ث٘ييً تُصٞؼ٤ييٚ تُٜٔ٘ؽيي٢ ٬ُٔييصـثٍ ػِيي٠ تُٔٝييث٤ٖٓ تُلّييِل٤ر، ػدييً شفه٣ييه شًِييثٗر تُصٔييثي٣

ر، تِص٘صثغ(   تُٜٔ٘ؽ٤ر س ش ٤ًٞ، ىٌِٔر، شف٤َِ، ٓ٘ثهٕر، ٓفثؼَّ

 : ٝؼح ٜٝغ لطر شٔثي٣ٖ ش٤٘٣ٌٞر شًتػ٢ ٓطثُح تُصو٣ْٞ تُص٢٘٣ٌٞ ٝت٩ٜٔثن١ ٓؼث ٬ٓـظر

  ْٜدٟ ت٫ِص٘صثؼثز تُؽٍب٤ر سػ٠ِ ّٓصٟٞ تُ٘ٗ ىٝ تُٔٞهق(، ٝتُٔفٞي٣ير سػِي٠ ّٓيصٟٞ تُٔفيٞي(، ظي

  تُص٤ًًد٤ر سػ٠ِ ّٓصٟٞ تُٔلّٜٞ ظْ تُٔؽٍٝلذ ك٤ٔث خؼه( 



 

   

 

خفّح شؼد٤ً ؼٔث٢ُ ُصي١ٌٞ شؼيه ت٧ٔيٌِر ًٌلث٣ير، هيهيذ ػِي٠ ُٝيٞغ ػيثُْ تُصّيثؤٍ تُيى١ ٣ّيٌ٘٘ث ًٜٔٞيٞع 

َّ ٛىٙ تُٔؼِٝر، إٕ تُوهيذ ػ٠ِ ت٧ٌِٔر شٔ٘ف٘يث نُي٬٤ ٓلصٞؾ، ٧ّٗ٘ث ٓ لٞوٕٝ  خثُٜٞغ تُطثيئ ُِٞؼٞن ُِٝلًٌ ُف

ت ػيٖ تُصٞتٌٗيثز ت٤ُٔٛٞير ٝت٣ًُٔفير، ٝٞيًؾ ت٩ٔيٌث٤ُثز خثُّ٘يدر ُيٚ، ٛيٞ خثُٝيًٝيذ  ػ٠ِ ن٣ٔٞٓير تُصل٤ٌيً خؼ٤يهع

ّٕ تُلٌ ١ تُل١ًٌ، ٧ ًّ ت ػ٤ٕٜث    إٜٗث ًلث٣ر شهكؼ٘ث ٗفٞ تُىٛثج إ٠ُ ىه٠ٙ نيؼثز تُصؼ ٟ ٣ٙدؿ هثنيع ًّ ً ػ٘هٓث ٣صؼ

يَ    ٝىٕ ٗ ٔيٌَ ٓؼ٘يثٙ ىٕ ٗٝيغ ػثُٔ٘يث خ ًِٔيٚ  ّٓ ػ٠ِ شِو٢ّ تُٔؼِٞٓثز تُٔطثخور ُِٞتهيغ ػيٖ ٣ًٞين تُفيهَ ٝتُص 

 ػ٠ِ خّثٞ تُدفط ٝتُّٔثلُر، ٝىٕ ٌٕٗٞ ّٓصؼّه٣ٖ ُمّثيشٚ، إٕ ًثٗس ٗص٤ؽر تُدفط شصطِّح وُي  

ٌِٔر ٜٖٔ ِي٤ًٝيذ نيَ تُلِّيلر خي٤ٖ ٝتهؼٜيث ٝٓ ُٜٓٞيث، ٣ٌٔ٘٘ث ػ٠ِ ت٩ؼٔثٍ شو٣ًً ٜٝغ ًلث٣ر ت٧ٌٛىت، 

إو ٣لصًٚ تُدؼٛ ىٕ ت٧ٌِٔر ل٬ٍ تُلًٝٚ ىٝ ت٫ٓصفثٗثز ت٩ٜٔثن٣ر ٣ؽح ىٕ شصفهن كي٢ ٓؽيًن تُصؼيًف ػِي٠ 

ّٗ ىٝ ك٢ تُوُٞر ىٝ كي٢ تُّي تٍ تُٔلصيٞؾ، ٝػِي٠ تُطثُيح ىٕ ٣ٌصٕيلٜث  تٌُِٕٔر تُٔطًٝـر، ٝتُوثبٔر ٤ٜ٘ٔعث ك٢ تُ٘

ث ًٔث ٣ ٓع ٍٍ ٓث، ٝٛ٘ث ٫ ٣ ٔيٌَ ش٤ِٔيى ٓيثنذ تُلِّيلر خويهي ٓيث ٣ّصفٝيً شّيثؤ٫ز كِّيل٤ر ؼيثٍٛذ، شٔث ّْ تًصٕثف ً٘ ص

ٝت٫ِصًؼثع، ٝٛىت ٛيٞ ٓيث ٣ٌٔيٖ ىٕ ّٗي٤ٔٚ  ِثخن شف٤ِٜٙث ٜٖٔ نيَ تُلِّلر، ػدً تلصدثي تُوهيذ ػ٠ِ تُصىًً

تٌُلث٣ير ٝتُٜٞيؼ٤ثز تُد٤هتؿٞؼ٤ير، ت٧ٌِٔر، ٝٛىت ٓث ٣هكؼ٘ث إ٠ُ تُدفط خؽه٣ر ك٢ ٤٘ؾ تُصو٣ْٞ ٝكين ٓ٘طين  خٞتهغ

ٝتُصهي٣ُ خثُٔؽٍٝلتز  ك٢ ـ٤ٖ ٣طثُح تُيدؼٛ خٔي٘ؿ تُص٤ِٔيى تُلً٘ير، ٤ُطيًؾ خ٘لّيٚ إٔيٌث٤ُثز تُٔليث٤ْٛ تُصي٢ 

 َّ ٣صؼييًٚ ُٜييث خثُييهيَ ٝتُصف٤ِييَ، ٣ٝفييثٍٝ ىٕ ٣ؼثُؽٜييث تٗط٬هعييث ٓييٖ كٌييًٙ تُمييثٖ، كيي٢ هييهيذ ػِيي٠ ٓٞتؼٜيير ًيي

ٌثٗثشٚ تُٔؼًك٤ر ٝتُٜٔ٘ؽ٤ر، ّٝٓصفًٝت تٗصظثيتشٚ تُٕم٤ٙر ك٢ تٗلصثؾ تُٙؼٞخثز تُص٢ هه شؼصًٚ ُٚ، ٓٞأرلث إٓ

ظوييثك٢، ٝٛيىت ٛييٞ ٓيث ٣ٌٔييٖ ىٕ ٗييهػٞٙ خٔي ٍٓٞ ت٧ٔييٌِر، ـ٤يط ت٧ٔييٌِر شؼصديً ػِيي٠ ٛييىت  -ػِي٠ ٓف٤طييٚ تُِّٞي٤ٞ

ّٖ إأٜييثي تُٕٔييٌِر تُلِّييل٤ر ٝتُصل٤ٌييً كيي٢ ٔييًٜٝٞث، ٝٝأ٤لصٜييث، ِٝيي٤ثهثشٜث    كيي٢  تُٙييؼ٤ه ًٝ ّٜٗييث ِييؼ٢ ُؼوِ٘يير كيي

ٓفثُٝيير ُفِّٜييث  ُٝؼييَ تُلييثيم تُوييثبْ خيي٤ٖ ٝتهييغ ت٧ٔييٌِر ٝٓٔثيِييصٜث، ٫ ٣ؽييه ٓدييًيٙ كوييٟ كيي٢ تُٕييًٝٞ ت٫خّييص٤ٔر 

 خييَ ٣صؼييهتٛث إُيي٠ تُٕييًٝٞ تُٔثن٣يير ٝتُِٞؼ٤ّييص٤ٌ٤ر، ٝتُٔصؼِويير خييثُص٘ظ٤ْ تٌٍُٓييث٢ٗ ٝتُد٤هتؿٞؼ٤يير ُصييهي٣ُ تُٔييثنذ،

ُلُٙٞ٘ث تُهيتِي٤ر، ٫ٝ شٞت٘يِٜث ٓيغ شٌُ٘ٞٞؼ٤يث تُصٞت٘يَ، ُٝيؼق تُصؽ٤ٜيٍ ىٝ تٗؼهتٓيٚ ػِي٠ ى٘يؿ تُويٍٞ  ٛيىت 

خث٩ٜييثكر إُيي٠ شؼييث٢ُ ِييِٟ تُوييًتي تُصًخيي١ٞ ػييٖ ٓؽييثٍ تُلؼييَ تُصًخيي١ٞ تُفو٤ويي٢، ٝؿ٤ييثج ٔييًتًر كؼ٤ِيير خيي٤ٖ ًييَ 

٣ً٣ًر شلصوه ك٢ تُـثُح ُِدؼه ت٩ؼًتبي٢، تُلثػ٤ِٖ تُصًخ٤٣ٖٞ خٔمصِق ى٘٘ثكْٜ،ٝتشمثو تُصٞؼ٤ٜثز تُصًخ٣ٞر ٤٘ؾ شو

 ٓٔث ٣ؽؼَ شطد٤وٜث ٫ًٞٞٓ ُّه٣ْ ت٫يشؽثٍ ٝتُٙهكر ٝتُؼٕٞتب٤ر    

٤ٓٝهت٤ٗر، ٫ ٣ٌٖٔ ُٔيهيَ  ُوه ِثػهٗث خفع٘ث تُٔصٞتٜغ ٛىت ػ٠ِ تُصؼًف ػٖ ًعح ػ٠ِ ؼِٔر ػٞتبن ٗظ٣ًر

ؽثٌٝٛيث خٔليًنٙ  كيثُؼٞتبن ٛ٘يث ش ليى ىخؼيثنت ىٕ ٣ص -ٝتُٜٔ٘ؽ٤ير  ٜٓٔث ًثٗس نيؼير ًلثلشيٚ تُٔؼًك٤ير -ٓثنذ تُلِّلر 

ػ٬بو٤يير ٝشلثػ٤ِيير ش٘طِيين ٓييٖ شمييّٞ تُييىتز، ُصٙييَ إُيي٠ ـييهٝن تًُٔتٓيي٢ ت٤ُّثِيي٤ر ُصييهخ٤ً تُٕيي ٕ تُصًخيي١ٞ خدِييهٗث 

تُؼ٣ٍٍ  ُٝؼَ ٛىت ٓث نكؼ٘ث إ٠ُ تهصًتؾ لِن ٓمصدًتز ٣دهتؿٞؼ٤ر ٤ٕٗطر ػ٠ِ ٘ؼ٤ه ت٧ـٞتٚ تُصًخ٣ٞير خثٓصيهتن 



 

   

 

، ٝٛي٢ نػيٞذ ٕٓيًٝٞر كي٢ تػصوثنٗيث خفثؼص٘يث ت٤ُيّٞ ىًعيً ٓيٖ ى١ ٝهيس ٓٝي٠ إُي٠ ػوِ٘ير ؼـًتك٤ث شهي٣ُ تُٔيثنذ

ٓٔثيِص٘ث تُل٤ِٙر، ٝتُفه ٖٓ ت٫يشؽث٤ُير تُصي٢ شٜي٤ٖٔ ػِي٠ ػ٬هص٘يث ًٔهيِي٤ٖ خثُٔيثنذ تُٔؼًك٤ير وتشٜيث، ٝخٔ٘يثٛػ 

و٤ير ٝتُؼٔٞن٣ير، شفو٤ويث تُصهي٣ُ ٝتُصلثػَ تُٙل٢، ٝخثُٔصؼِْ، ًٝىُي خلٝثل تُصؼ٤ِْ ٝتُصؼِْ خٔمصِيق ٌٓٞٗثشيٚ ت٧ك

 ٝش٤ٔ٘ر تٌُلثلتز تُد٣ًٕر، ِٞتل شؼِن ت٧ًٓ خثُٔهيَ ىٝ خثُطثُح، ٝشؽثٌٝت ُعوثكر تُصؼؽ٤ٍ  ُٔطثُح تُؽٞنذ،

إٕ ٓمصدًتز ٖٓ ٛىت تُود٤َ ٣ًٗه ُٜث ىٕ شؽؼَ ٖٓ تُلثػ٤ِٖ تُصًخي٤٣ٖٞ خثُعث٣ٞٗير تُٔـًخ٤ير ٔي٣ًٌث كؼ٤ِيث ػِي٠  

ّٜث ك٢ إ٤َّٗثز ٔم٤ٙر ٤ٜور  كث٧ًٓ ٣صؽثٌٝٛث ـصٔيث، إو ٣صؼِين خٝيًٝيذ ًثكر تُّٔص٣ٞثز، ٝىٕ ٫ شـِن ػ٠ِ ٗل

تُصل٤ًٌ ك٢ ًٕٓٝع تُٜ٘ٞٚ خصهي٣ُ تُٔثنذ، ٝشـ٤٤ً يؤ٣ر تُٔؽصٔغ ُٜث، ًٔثنذ ػه٣ٔر تُ٘لغ ٝتُؽيهٟٝ، ٝٓيٖ ظٔير 

ل ٝؼح ىٕ شّؼ٠ ٛىٙ تُٔمصدًتز إ٠ُ لِن كٝثلتز ُِفيٞتي تُٔيٞتٖٞ خي٤ٖ تُليثػ٤ِٖ تُصًخي٤٣ٖٞ ٝٓمصِيق تُٕيًًث

تُصًخ٤٣ٖٞ، ٝػ٠ِ يىِْٜ كؼث٤ُثز تُٔؽصٔغ تُٔه٢ٗ  كؼ٠ِ تُلِّلر ىٕ شًكغ يىِٜث ه٬٤ِ إ٠ُ ت٧ػ٠ِ ٢ً شّصط٤غ ىٕ 

 ش٢ٕٔ خ٤ٖ تُ٘ثَ، ٖٝٓ ظٔر ًٟٗ ىٕ ه٤ثّ ٛىٙ تُٔمصدًتز تُد٤هتؿٞؼ٤ر ٖٓ ٔ ٗٚ ىٕ ٣ّثػه ػ٠ِ :

ٚ ُِصو٤٘ثز تُفه٣عر تُص٢ شص٤فٜث شٌُ٘ٞٞؼ٤ث ت٫شٙيثٍ،    1 ّٝٓيث٣ًذ تُصطيٞيتز تُّٔيصًٔذ كي٢ تُصٞأ٤ق تُٔٞؼَّ

 ٛىت ت٤ُٔهتٕ  

تُه٣هتًص٤ٌ٤ير، ٝتُد٤هتؿٞؼ٤ير، : شـ٤٤ً ًٞم ٜٝغ ٝش٤٘ٙق ٝٓؼثُؽر تُٞظثم تُصًخ٣ٞر، خٔمصِق ى٘ي٘ثكٜث   2

 ٝتُٔؼًك٤ر    

 لِن خ٘ي ُفلأ ٝش٤ّ٤ً شدثنٍ تُٔؼِٞٓثز ٝتُٞظثم تُصًخ٣ٞر    3

ٕٝٓيييثًَ شيييهي٣ُ ٓيييثنذ تُلِّيييلر لِييين ٝئيييثز خفيييط ٗظ٣ًييير ٤ٓٝهت٤ٗييير، ُٔهتيِييير ٝشصديييغ ٓصـ٤يييًتز    4

ت٫خّص٤ُٔٞٞؼ٤ر ٜٓ٘ث ٝتُه٣هتًص٤ٌ٤ر، ٝٗصؽثٌٝ تُ٘ظًذ إ٤ُٜث ًٔؽًن هٞذ تهصًتـ٤ر، إ٠ُ ًٜٞٗث هيٞذ إؼًتب٤ير 

 ُٜٞغ ـٍِٞ ٝٓوثيخثز، ٝتُصمط٤ٟ ُص٘ل٤ىٛث  

شّيثػه ٓيهيَ تُلِّيلر ػِيي٠  لِين ٌٓصدير يه٤ٔير ُِٔٙي٘لثز تُٔؼًك٤ير ٝتُد٤هتؿٞؼ٤ير تُصيي٢ ٓيٖ ٔي ٜٗث ىٕ   5

تُصل٤ٌييً كيي٢ ُٝييٞغ ٓييثنذ تُلِّييلر ـوييَ ت٩ػيي٬ّ  ً إٌٓثٗثشييٚ، ٝخ٘ييثل نيَٝ شطد٤و٤يير ٓؼًك٤ييث، ٝٓ٘ييٚشطيي٣ٞ

تُصًخ١ٞ، ُمِن ٗٞع ٖٓ تُفثؼر تُٔؼًك٤ر إ٠ُ تُلًٌ تُلِّل٢ ُهٟ ٓمصِق ًٔتبؿ تُٔؽصٔغ تُٔـًخ٢ 
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