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ومُيَّد  �ل�سو�ب.1  نقي�ُس  هو  �لعربية،  �للغة  معاجم  �خلطاأ، يف 
كاَن  “وما  تعاىل:  قوله  �لأعم�س  قر�أ  وبه  )�خَلطاء(،  �أحيانًا 
َقَتَل ُموؤِمنًا َخَطاأ فَتْحريُر  َوَمْن  �إّل َخطاأ،  َيقتَل ُموؤِمنًا  �أْن  مِلُوؤِمٍن 
ُقو�...”.2  دَّ َي�سَّ �أْن  �إّل  �أْهِله  �إىل  لََّمة  ُم�سَ وِدَيٌة  ُموؤِمَنٍة،  َرَقَبٍة 
وقيل �خلطاأ هو �لذنب.  ومنه، كذلك، “�خَلْطء” و“�خِلْطء”. 
بكونه  �أحيانًا،  به  تلتب�س  �أخرى،  مفاهيَم  من  هم  بع�سُ ومُييِّزه 
د. لذ�، يقال ملن �أر�د �سيئًا، ولكنه �أ�ساب، عن غري  غرَي متعمَّ
ه: �أْخطاأ، وم�سدره �إْخطاء وخطاأ �أي�سًا. على حني  ق�سد، غرْيَ
)بك�رس  ِخْطئًا  َيْخطاأ  َخِطئ  �لذنب:  �أو  �خلطاأ  د  تعمَّ ملَْن  يقال 
»ول  تعاىل:  قوله  ومنه  �إثمًا.3  َياأَثم  �أِثم  مثل  �ملُْعَجمة(،  �خلاء 
َتقُتلو� �أْولَدُكم َخ�ْسَيَة �إْمالٍق نْحُن َنْرُزُقهْم و�إّياُكْم. �إّن قْتَلُهم 

كاَن ِخْطئًا َكبري�ً«.4

»�لغلط«  للفظ  مر�دفًا  �ل�ستعمال،  يف  »�خلطاأ«،  لفظ  وَيرد 
�لعربي  �لرت�ث  كتابات  من  عدد  يف  وكذلك  كثرية،  �أحيانًا 
�ملتعلمني،  �أحو�ل  عن  �لقاب�سي  ر�سالة  مثل  و�لإ�سالمي؛ 
لغًة، عدم  بالغلط،  ويق�سد  َمي.5  �حل�رسْ �بن خلدون  ومقدمة 
�لأمر، وهو م�ستّق، على  �أو  �ل�سيء  �ل�سو�ب يف  معرفة وجه 
ُم�سارُعه  �لذي  »َغِلط«  �لثالثي  �لفعل  �لكوفة، من  �أهل  ر�أي 
»يغلط« بفتح �لالم. وغلَّط فالٌن فالنًا ن�سبه �إىل �لغلط، و�أْغلطه 

اخلطأ .. مبحثًا يف 
البيداغوجيا
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وغالطه �أْوقَعه يف �لغلط.6

ِذهنية  حالة  باأنه  ��سطالحًا،   ،)L’ erreur( �خلطاأ  ف  ويعرَّ
َيُعّد �سائبًا ما هو خاطئ  ه �أحيانًا فيها، وجتعله  يجد �ملرُء نف�سَ
ُعْرفًا ولدى �لنا�س، وخاطئًا ما �نعقد �لإجماُع على �سو�به.7 
د �لغلط )La faute( باأنه خروج عن �ملاألوف �ملتد�َول،  ويحدَّ
متعلقًا  �أكان  �سو�ء  معني؛   )Norme( معيار  عن  فارق  �أو 
�ل�رسفية  وقو�عدها  �للغة  بقو�نني  �أم  �للغوي  بال�ستعمال 
وتتحدد  كالمية.  �أو  لغوية  ملفوظات  باإنتاج  �أم  و�لرتكيبية، 

درجة �لغلط بقدر �نحر�فه عن �ملعيار/�لقاعدة.8

من  لعدد  َخ�سيبًا  جماًل  يز�ل–  –وما  �خلطاأ  �سكل  وقد 
�لرتبية،  وعلوم  �ل�سيكولوجيا  ر�أ�سها  وعلى  �ملعرفة،  حقول 
ذ�ت  بذ�تها،  قائمة  بيد�غوجيا  حِمْور  �أ�سحى  �أنه  درجة  �إىل 
�خلطاأ«  »بيد�غوجيا  عليها  �أطلق  وخ�سو�سيات،  مقّومات 
علم  مبادئ  من  تنطلق  وهي   ،)Pédagogie de l’erreur(
ول�سيما  �لإب�ستمولوجيا،  معطيات  ومن  �لتكويني،  �لنف�س 
�ملتميزة فيها،   )G. Bachelard( با�سالر من جهود غا�ستون 
لتقدم ت�سور�ً لعملية �لتعليم و�لتعلم موؤّد�ه �أن �خلطاأ �إ�سرت�تيجية 
�لبيد�غوجية  �لنظريات  بخالف  �ملذكورة،  �لعملية  يف  مهّمة 
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�أمر�ً غري مقبول،  �لكال�سيكية �ملعيارية �لتي كانت تعد �خلطاأ 
�سًا  م�سوِّ لكونه  عنده  �لوقوف  وعدم  مبا�رسة،  �إق�ساوؤه  يتعنّي 

وُمَعْرِقاًل لعملية �لتعلم.

بقْدر  حتظى  بيد�غوجية  ظاهرة  با�سالر،  نظر  يف  �خلطاأ،  �إن 
يف  تعرث  جمرد  “لي�س  لأنه  �لرتبية؛  عامل  يف  �لأهمية  من  كبري 
بل  �ملعرفة،  ما هو خارٌج عن  بفعل  فقط  يظهر  �لطريق، ول 
�إنه نقطة �نطالق �ملعرفة. ذلك �أن �ملعرفة ل تبد�أ من �ل�سفر، 
ل  ما  وهذ�  قبُل،  من  موجودة  م�ستعَملة  مبعرفة  ت�سطدم  بل 
ح�سب  يكون،  فاخلطاأ  تتجاهله”.9  �أن  للبيد�غوجيا  ينبغي 
و�سبياًل  و�حلقيقة،  �ملعرفة  �إىل  طريقًا  غرِيه،  و�آخرين  �لرجل 
لأنه  و�ملهار�ت؛  و�لتجارب  �ملعارف  و�كت�ساب  �لتعلم  �إىل 
و�لق�سور،  �ل�سعف  مكامن  وُيجلي  �لثغر�ت،  يك�سف 
تتجاَوز  وتعّلمات  �إ�سرت�تيجيات  بناء  على  بالتايل،  ويعني، 
“ِمن  �أ�ْسماعنا عبارة  �إىل  �نتهت  ما  �ل�سابقة. وكثري�ً  �لهفو�ت 
�خلطاأ يتعلم �لإن�سان”، ولكّنا –يف �أحايني عدة– ل ُنلقي لها 
باًل! ويدعو ُمَرّبون كثريون �لتالميذ �إىل �أن يعرّبو� وُيخطئو�، 
يتخذ  �أْن  �أ�سا�س  على  طبعًا،  ذلك  على  يعاقبوهم  �أن  دون 
لهذه  �أن  للتعلم. و�حلق  ُمنطلقًا  تلك  �أخطائهم  من  �ملتعلمون 
�لو��سحة  �أهميتها  �لوظيفية  �حلديثة  �لبيد�غوجيا  يف  �لطريقة 
تر�ُكم  هو  �لذي  �لعلوم  من  علم  �أي  بتاريخ  عادة  ُتقَرن  �لتي 
فيها  �أعيد  �أو كثرية، من �لأخطاء و�لإخفاقات،  قليلة  جلملة، 
حت مر�ٍت ومر�ت، قبل �أن ت�ستوَي يف �سورة  حِّ �لنظر، و�سُ

نظريات علمية على قدر كبري من �لكتمال و�لنجاعة.

�لتعليم  يف  فّعالة  �إ�سرت�تيجية  �لقيل،  �أ�ْسلفنا  كما  �خلطاأ،  يعّد 
و�لتعلم على حد �سو�ء. فهو، من وجهة �أوىل، طريٌق ُمْف�سية 
يف  وتنظم  تعد  �لديدكتيكية  »�لو�سعيات  لأن  �لتعليم؛  �إىل 
�سوء �مل�سار �لذي يقطعه �ملتعلم لكت�ساب �ملعرفة �أو بنائها من 
خالل بْحثه، وما ميكن �أن يتخلل هذ� �لبحث من �أخطاء«.10 
�أمر�ً  �خلطاأ  »يعترب  لأنه  للتعلم؛  خطة  ثانية،  وجهة  من  وهو، 

طبيعيًا و�إيجابيًا ُيرتجم �َسْعي �ملتعلم للو�سول �إىل �ملعرفة«.11

�لغلط،  �سكل  فقد  �خلطاأ،  �إىل  بالن�سبة  �ل�ساأن  هو  ومثلما 
�لفرن�سيون  عنها  يعربِّ  �أخرى  بيد�غوجيا  مو�سوَع  كذلك، 
يرتجمه  �لذي   ،)Pédagogie de la faute( با�سطالح 
�أحيانًا،  �لغلط”  بـ”بيد�غوجيا  �ملعا�رسون  �لعرب  �لد�ر�سون 
موؤلفو  دها  حدَّ وقد  �أخرى!  �أحيانًا  �خلطاأ”  وبـ”بيد�غوجيا 
»معجم علوم �لرتبية« باأنها »عملية ت�سخي�س �أغالط �لتالميذ، 
�أنو�عها،  متييز  ق�سد  وحتليلها  �للغوية،  �لأغالط  وبالأخ�ّس 

وعليه،  معاجلتها«.12  �ُسُبل  وبْحث  �أ�سبابها،  عن  و�لك�ْسف 
�للغة  �لعلمي يف علم  �لنظرية وُم�سَتَنَدها  فاإنها جتد مرجعيتها 

�لتطبيقي، و�لل�سانيات �لنف�سية.
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