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إضاءة  عىل  للتاريخ  ديداکتيکية  ممارسة  تأسست  ˮإذا 
فإهنا  التارخيي  للفکر  وإبستيمولوجية،  ميتودولوجية  تأملية، 

الثانوي”، هکذا  التعليم  تالمذة  لدى  إجيابيا  تارخييا  موقفا  الفکر، وستنمي  تعلم هذا  ستيرس 
کان مطلب عمل طموح؛ أطروحة دولة أعدها مصطفى حسني إدرييس يف ديداکتيک التاريخ، 
صدرت سنة 2005 بعنوان: (Pensée historienne et apprentissage de lʼhistoire). ويف بداية 
هذه السنة 2021، حظيت اللغة العربية بنسختها من العمل حتت عنوان: الفکر التارخيي وتعلم 
التاريخ . ويقرتح فيها الباحث إضافة طموحة تسعى إىل حتقيق نقل ديداکتيکي مرٍض للفکر 
التارخيي يف درس التاريخ بالتعليم الثانوي يف املغرب. ُيِعّد إطارا نظريا وامربيقيا دقيقا وقابال 
باملغرب،  الثانوي  التعليم  التاريخ يف  درس  إنجاز  يرصد عربه طريقة  ثم  يستبطنه،  لألجرأة، 
ويتعرف به عىل واقع هذا التدريس، وبعدها ُيقدم نموذجا قابال للتطبيق يتمثل ذلک اإلطار 

النظري بعد إخضاعه المتحان التجريب.

الوثاق بني حتقق  لُيحکم  ˮإذا الرشطية”  الرئيسية  إدرييس يف فرضيته  ويستخدم حسني 
تعلم الفکر التارخيي، وبني استبطان إطاره اإلبستمولوجي واملنهجي. ويتوقع عىل ضوء هذه 
الفرضية العامة أن إضاءة تأملية ونظرية دقيقة وذات إعداد جيد تعترب رشطا رضوريا ومسبقا 
لتيسري عملية االنتقال من خطاب ابستيمولوجي وفلسفي حمض للتاريخ إىل خطوات منهجية 
درس  يف  التارخيي  الفکر  تعلم  عىل  الرتکيز  وأن  التاريخ،  مادة  أسس  يف  متأصلة  ديداکتيکية 
تارخييا، ويف  التفکري  کفاية  التالمذة يف  ُيسهم يف حتکم  أن  يمکنه  املامرسة  التاريخ عىل صعيد 
تشکل موقف إجيايب من التاريخ يف أذهاهنم، ويسمح بوضع التلميذ )ة( يف وضعية يفرس فيها 
شيئا لنفسه بنفسه، ومساعدته عىل القيام بعمل املؤرخ بدل القيام بذلک أمامه. وفوق ذلک أو 

موازاة معه، يتحقق تکوين مواطن مستنري يفهم ويعرف بنفسه، ويتمتع بفکر مستقل. 

وضعية  حمل  حتل  أن  إىل  ادرييس  حسني  يتطلع  املأمولة،  الوصول  وضعية  کانت  تلک 
انطالق تشخيصية حمصلتها غري مرضية؛ يتسم فيها درس التاريخ يف التعليم الثانوي باملغرب 
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بعدم االتساق بني طموح املناهج وبني املامرسة وأشکال نقله الديداکتيکي التي يغلب عليها 
مجود خُيشى استمراره، وبعدم االتفاق بني ما ينبغي أن يکون، وبني الکائن املنتِص يف أحيان 

کثرية لديداکتيک املضمون.

تفرق يف  ما  يلملم  أن  إدرييس عن وعي وصواب،  اختار حسني  إطار نظري مرجعي: 
الباب األول.  إنتاجات املؤرخني والفالسفة من عامد منهجي وإبستمولوجي وقدمها ضمن 
املالحظة  ومقاييس  واملجتمع،  واملجال  الزمن  ومنها  املهيکلة؛  مفاهيمه  عرب  بالتاريخ  ُيعّرف 
يبدأ  ثم  وترتيبها.  وهيکلتها  التارخيية  األحداث  لتوطني  الرضورية  واإلحداثيات  األساسية 
وعرب  الکرونولوجيا،  عرب  املؤرخ  قبل  من  بناؤه  يعاد  کام  املايض  الزمن  أو  الزمن،  بمفهوم 
امليکانيکي ألي تقطيع لتجاوز أي مجود أو عدم جتانس قد  التحقيب رشيطة عدم االنضباط 
املتعددة  اإليقاعات  ذات  املدد  اعتمد  الذي  التارخيي  للزمن  اجلديد  التصور  عرب  ثم  يفرضه، 
املختلفة  بمقاييسه  املجال  ضابط  إىل  بعدئذ  وينتقل  املقاربة.  وزاوية  اإلشکالية  طبيعة  حسب 
)املونوغرايف والوطني واحلضاري ثم العاملي(، فيبني أمهيته کمعيار لتوطني األحداث التارخيية 
تفاديا ألي  واحلذر  احليطة  تبني  تأويلها رشيطة  وأيضا  تفسريها،  تعريفها، واإلسهام يف  بغية 
باعتباره  الدور  تأکيد هذا  التاريخ، أو اإلمعان يف  ينال من دور اجلغرافيا يف صناعة  إنکار قد 

حتميا وحاسام.

للمجتمع  حصا  تارخيية  دراسة  کل  تتطلب  واملجال،  الزمن  بفهمومي  وارتباطا 
املدروس؛ يوضح الباحث أن انشغال املؤرخ يرکز بشکل أوضح عىل أوجه التغري االجتامعي 
تدقيقا، ثم باجلمعي ال الفردي، وأن املنهج يستدعي جتزيئ املجتمع إىل قطاعات لتسهيل عملية 
الفهم، للتمکن من ضبط زاوية املقاربة، ال من تفتيت التاريخ. وقد ختم إضاءته بخصوص 
املفاهيم املهيکلة للمعرفة التارخيية بالتأکيد عىل أن تقسيم املجال إىل مناطق، والزمن إىل حقب، 
واملجتمع إىل قطاعات، يسهم يف إلغاء الفوىض التي يظهر هبا املايض عرب آثاره، ويصبح قابال 

للتفکري فيه؛ ويعتربها عمليات رضورية لتعلم الفکر التارخيي.

يستعرض الباحث بإسهاب وتدقيق سلسلة اخلطوات التي يتخذها مسار الفکر التارخيي، 
الواقع  ومستويات  احلارضة  املؤرخ  ذات  مستوى  بني  يمتد  منهجي  عمل  حصيلة  باعتباره 
املوضوعي، موضوع ماٍض بقيت آثاره. وعن طريق هذا الرصد، يستطيع الطالب والباحث يف 
ي املناهج والکتب املدرسية،  التاريخ، أو يف ديداکتيک الفکر التارخيي، واألستاذ املامرس، ومعدِّ

أن يستوعبوا مسارات املؤرخ الرضورية إلعادة بناء ماٍض يستوجب األمر استشکاله. 

التصيح  کام  تعاقد  هبا  والتصيح  املنطلق،  حيث  باإلشکالية  إدرييس  حسني  ويبدأ 
يغيب  املنطلق  أو  األساسية  البداية  هذه  أن  التشخيصية  مقاربته  وفق  جيدا  يدرک  باملصادر، 
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يف کثري من الکتب املدرسية ويف أسلوب اشتغال األساتذة يف التعليم الثانوي، فيتوقف عنده 
املقطع  تاريخ بدون سؤال أيضا،  تاريخ بدون وثائق، فال  أنه ال  ويؤکد عىل مقطع دقيق: کام 
الوضعاين والتاريخ اجلديد. ويوضح  املعريف  التبحر  القطيعة االبستيمولوجية بني  يفيد  الذي 
کيفيات  ُيسهم يف حتديد  املقاربة،  زاوية  لضبط  أيضا  وإلزاميته  املراد حله  املشکل  أمهية طرح 
الصياغة، وأشکال تفريعها إىل أسئلة، وکيف يمکن أن تصاغ الفرضيات، واجلواب املرتقب 
املؤرخ ال يذهب ليتسکع يف املايض عىل غري هدى، بل ينطلق ويف ذهنه   ˮاملمکن حتققه، مادام أن
هدف حمدد ومشکل يتطلب حال وفرضية عمل تستوجب التمحيص،” عىل حد تعبري لوسيان  

 .)L. Febvre( فيڤر

ومن املهم جدا، ُيثّبت الباحث، أن يتم تعليم التالمذة کيفية حتديد املشکلة، ال أن ُتتار 
التحقق منها، عرب استخدام  االنتقال هبا إىل مستوى  يتعلموا کيفية  أن  هلم، متاما کام هو مهم 
نعرفه  ما  أن  يدرکوا  Heuristique) وأن  )اليورستيک،  الوثائق  اکتشاف  املساعدة عىل  الطرق 
د موقع الوثائق بأصنافها املتعددة )الذاکراتية واملادية  عن املايض مرتبط بآثاره وخملفاته. وُيدَّ
املوسومة وغرب املوسومة( يف الفکر التارخيي، فام تقوله، وما تسکت عنه أيضا، يشکل القطب 
ارتياب  من  بالتخفيف  القمني  واملسلک  املايض،  باملوضوع  الوحيد  واالتصال  املوضوعي 

القارئ، ومتکني املؤرخ من حجج لإلقناع إن متکن من نقدها بالوجه املطلوب. 

باألحداث  التعريف  عملية  حتقيق  من  التارخيي  الفکر  مسار  يف  اليورستيک  وُيمکن 
يف  املرغوب  للمشکل  ومالئمتها  للفهم،  قابليتها  رشيطة  ذهنية،  أو  کانت  مادية  التارخيية، 
حله، وفق روابط التعاقب والتزامن، وعرب تقنية النقد إلثبات الصحة إما بالدليل الوثائقي أو 
احلجاجي. ومن املهم جدا، يقول الباحث، متکن التالمذة من اإلدراک بأن ˮاحلدث التارخيي” 
التفسري  عىل  الضوء  لُيسلط  إدرييس  حسني  ينتقل  التعريف،  ومن  التارخيي.  املنهج  عرب  ُيبنى 
التفسري يعني أساسا حتديد  التفسري بالفهم، يقرر أن  يف منهج املؤرخ، وبعد أن يرصد عالقة 
عوامل التغري وتراتبيتها تبعا ألمهيتها وروابطها السببية يف عالقة مع احلدث أو املشکل املطلوب 
تفسريه. أما الرتکيب، فيمثل نتيجة جزئية أو شاملة خلطوات املؤرخ املنهجية، إذ يقدم نتاجه 
مرتبا يف هيئة رسد أو لوحة أو مها معا يف صورة مرتبة ومهيکلة، وعرب الروابط التي يقيمها، ويف 
اجتاه حمدد جييب عىل اإلشکالية املطروحة. ويتخلل الرتکيب عادة مجيع مراحل الفکر التارخيي؛ 
فيعتمده املؤرخ بداية باملقدمة املمهدة لعمله، ويف مرحلة العرض وصوال إىل اخلامتة التي يغلق 

فيها دائرة املسار احلجاجي بفتح آفاق جديدة للبحث. 

ويرفق حسني ادرييس األوضاع التي يتخذها الفکر التارخيي يف مساره بوضع آخر سادس 
يرشف عليها مجيعا، ويتعلق األمر باملفهمة؛ فُيذکر ببعض التحفظ الذي لقيه استعامل املفهوم 



562 Mostafa Hassani Idrissi

واقعة،  أو  وضعية  کل  خصوصية  ينفي  لکونه  التارخيية  األحداث  بتفرد  املتشبثني  بعض  عند 
البحث  املفهمة يف خمتلف مراحل  املعظم برضورته وأمهيته. ويرض وضع  ويستحرض حسم 
التارخيي؛ أوال ليوجه البحث وفق اإلشکالية واألسئلة املطروحة، إذ کلام توافرت املفاهيم، إال 
وصارت معها الئحة األسئلة أدق وأوضح. ثم يرض يف أوضاع التعريف والتفسري والرتکيب، 
ألنه يتيح إمکان حتقيق التباعد الذي جيعل املؤرخ يرشف عىل مسارات الرسد، واإلطاللة عىل 
املايض بمفاهيم حمددة، مثلام يسمح بضبط االنتظامات، وتنظيم املعطيات وترتيبها وهيکلتها. 

مقاربة تشخيصية هتتدي بإطار نظري حمکم: يف الشق التشخييص، والذي تم من خالل 
انجاز عمليات استکشاف ورصد يف التوجهات الرسمية والکتب املدرسية، ويف درس التاريخ 
بناء  فاستحرض  واملالحظة،  للتحليل  شبکة  النظري  إطاره  يف  الباحث  اعتمد  الفصل.  داخل 
التمکن من استنطاق األحداث االجتامعية من  املطلوبة لتالمذة هذا املستوى؛ أي  الکفايات 

منظور تارخيي، وبناء أجوبة مثبتة بحجج، مع تشکل وعي مواطن مستنري. 

بتتبع مستوى االقبال عىل الفکر  وبغية تقييم دقيق، اعتمد مسطرة معايري حمددة تسمح 
التارخيي يف درس التاريخ باملغرب؛ ومتخض التشخيص عن ثالث وضعيات تناسب مستويات 
تطور هذا االقبال: املستوى األول أو األدنى، وتکتيس فيه أنشطة التمهيد للفکر النقدي صبغة 
التعلم، لکن خلوها من املشکل  متارين جزئية خاصة تتيح إمکان اکتساب خطوات منهجية 
واالستدالل يقيص منها خطوات املنهجية التارخيية برمتها. ويناسب هذا املستوى عىل صعيد 
التلقيني، وغاب فيه أي  1973 الذي رکز عىل دور املدرس  التوجهات الرسمية إصالح سنة 

تصور لتعليم التلميذ خطوات املؤرخ املنهجية باملامرسة. 

أما املستوى الثاين، أو املتوسط، فترتجم فيه األنشطة التمهيدية للمهارات املتصلة بالفکر 
التارخيي يف صورة مهامت أو متارين حمددة للتعلم، وتستدعي مهارات فکرية لکنها ال تستدعي 
االستدالل واملشکلة، ويناسب هذا املستوى يف التوجهات الرسمية إصالح سنة 1987 الذي 
املحددة  األهداف  بغية حتقيق  تنظيم عمله  األستاذ عىل  بمساعدة  1994، النشغاله  عام  ل  ُعدِّ
وتقويم مداها عىل أرضية الواقع، ويتعلق األمر بإصالح أکد عىل أمهية الوثيقة يف تعليم التاريخ 
وتعليم التالمذة استغالهلا لفهم املايض املستحرض، لکنه ظل منشغال باملحتوى وبالبعد املعريف 

لعنارص املقرر املحددة. 

أما املستوى الثالث، واألعىل؛ ففيه يتم وضع التالمذة يف وضعية حل املشاکل التارخيية 
باتباع خطوات الفکر التارخيي، کام هي يف اإلطار النظري املشار إليه. ويرى الباحث أنه يناسب 
إصالح 2002، الذي انشغل بمقاربة الکفايات، واستند إىل اخللفية االبستيمولوجية لديداکتيک 
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التاريخ، فحرضت فيه أوضاع الفکر التارخيي يف مساره من التعريف إىل الرتکيب، وإن مل حترض 
اإلشکالية بالقدر الالزم، وبام جيعل املقاربة الشمولية غائبة يف حتقيق هذا املستوى. 

والثاين  األول  املستوى  تناسب  أهنا  الباحث  الحظ  الدراسية،  املقررات  مستوى  وعىل 
من مستويات اإلقبال عىل الفکر التارخيي، إذ حرض املنطق الوضعاين بقوة يف الکتب املدرسية 
املقررة يف هناية الستينات من القرن املايض، إذ استهدفت توفري زاد للمدرس، مع إمکان تعليم 
والسيايس وغياب  الوطني  الطابع  الرتکيز عىل  مع  النصوص وفهمها،  التالمذة طريقة رشح 
التعامل مع املشاکل التارخيية، وهذا ما غاب حضوره يف الکتب املنتجة إىل حدود إصالح سنة 
2002 عىل األقل، حيث عکست فکرا بيداغوجيا يميل إىل تعلم رسد مکتمل تم إعداده سلفا، 

ˮکأنه لباس جاهز يفرتض يف التلميذ أن يلبسه”. 

الثانوي، الحظ الباحث، بطريقة غري  التعليم  التاريخ املعمول به يف  وبخصوص درس 
يف  وتعليمها  باإلشکالية  لالنشغال  الکيل  شبه  الغياب  مفتشني،  تقارير  عىل  اعتامدا  مبارشة 
الرسدية  األسئلة  هيمنة  ثم  تنويعها،  مع  الوثائق  استعامل  يف  النسبي  والتواتر  التاريخ،  درس 
والوصفية بالرغم من ذلک، مما جيعل تکثيف استعامل الوثائق يفيد يف إيضاح الدرس، أکثر من 
االثارة الفعلية للفکر التارخيي. ثم ختم الباحث تشخيصه بتسجيل توافق واضح بني التطور 
التعليم  يف  التارخيي  الفکر  عىل  االقبال  مستوى  درجات  وتطور  للمغرب  السوسيوسيايس 
الثانوي، إذ يعکس التطور احلاصل يف تلک املستويات ما حتقق عىل صعيد البناء الديمقراطي 

الذي انخرطت فيه البالد.

مقاربة جتريبية ُتطوع اإلطار النظري: ويف نظر الباحث، مل يکن ممکنا أن تکتسب املقاربة 
ديداکتيکي  بنقل  تسمح  کي  بنجاح،  تطويعها  تأتَّى  إذا  إال  الديداکتيکية  مرشوعيتها  النظرية 
التاريخ. ومن أجل ذلک، أعد جمزوءة مطبقة عىل مثال مأخوذ من  التارخيي يف درس  للفکر 
يف  جلعله  تبسيطه  مع  وترکيبه،  شموليته  يف  التارخيي  الفکر  تستدمج  جمزوءة  املغرب،  تاريخ 
متناول الفئة املستهدفة. ويدرک الباحث مدى غياب نامذج سابقة ملثل هذا العمل، وصعوبة 
إنجازه ميدانيا، وقد أحسن يف اختياره ما يشبه ˮالتعليم عن بعد” أمال يف تقليص دور املدرس 
إىل أقىص حد، وبشکل يسمح بإمکان إدراک حتقيق الطموحات/ الفرضيات املعلنة منذ البداية. 

يکون  أن  ومفاده  بوضوح؛  العام  هدفه  إدرييس  حسني  حدد  للمجزوءة،  إعداده  ويف 
التارخيي،  الفکر  خطوات  باتباع  تارخيية  معرفة  بناء  عىل  املجزوءة  هناية  يف  قادرا  التلميذ)ة( 
التحقق من  تدرجيية، وعىل  بطريقة  تارخيية  إشکالية  بناء  القدرة عىل  کفايات  يتمکن من  وأن 
الفرضيات استنادا إىل حتليل الوثائق املختارة، وعىل تفسري املشکل املطروح. وقد اشتغل عىل 
درس يتعلق باحلقبة االنتقالية من الوطاسيني إىل السعديني )أواخر القرن 15 وبداية القرن 16 
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التارخيي مفککة إىل مراحل وعمليات متکاملة،  الفکر  فيه خطوات مسار  امليالديني(، واتبع 
يف  واعتمد  التفسري،  ثم  التعريف،  ثم  اإلشکالية،  موضوع  يف  لالشتغال  جدادات  فخصص 
مجيعها أنشطة موجهة. کام أعقب املجزوءة باقرتاح أجوبة مناسبة جلميع أسئلتها، ثم انطلق يف 
عملية استهدف منها جتريبها عىل أرض الواقع، وذلک من خالل رائز تم إعداده ليکون أداة 
أو  التعليمي  باملستوى  األمر  تعلق  سواء  واختياراته،  التجريب  مراحل  بدقة  واصفا  للتقييم، 
املؤسسات املعنية، ثم توقف لرياقب النتائج ويقابلها مع الفرضيات التي أعلن عنها. وأعتقد 
القارئ سيجد نفسه أمام جتربة دقيقة وسابقة، يف حدود علمي، يمکن أن تکون  عموما، أن 
نرباسا لعموم املهتمني بحقل التاريخ وديداکتيک التاريخ. وقد أثبت هذا التجريب للباحث 
الطابع االجرائي إلطاره النظري، وتبني له أن اعتامده أساسا يف التعليم املامرس يف درس التاريخ 
سيمکن من تعلم الفکر التارخيي، وأن التحکم يف کفاية التفکري تارخييا يتاج إىل ممارسة شاملة 

غري جمزءة، ومن شأن ذلک کله أن يطور لدى التلميذ )ة( موقفا تارخييا إجيابيا أکرب. 

واملامرسة  والنظرية  التشخيص  بني  جيمع  علمي  ديداکتيکي  لعمل  دقيق  مثال  أمام  إننا 
بعد  أنجزت أعامل تشخيصية،  أن نسأل: هل  2005. ويبقى  إنجازه قبل سنة  تم  والتجريب، 
هذا، تستکشف مدى تطبيق إصالح سنة 2002 يف التوجهات الرسمية، ويف الکتب املدرسية 
تکوين  مؤسسات  يف  العمل  هذا  بنتائج  االهتداء  تم  وهل  أکثر.  وعمله  املدرس  تکوين  ويف 
األساتذة؟ وهل وجدت نتائجه طريقها إىل درس التاريخ يف الفصل بالتعليم الثانوي املغريب؟ 
ثم إننا نرى أنه باإلمکان أن يتحقق االهتداء بإضاءة هذا العمل، املنهجية واالبستيمولوجية، يف 

تشخيص درس التاريخ باجلامعة املغربية، ويف إنجاز مقرتحات إصالحية ممکنة جدا.

محيد تيتاو
جامعة سيدي حممد بن عبد اهلل، فاس

املغرب


